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บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ย สหรัฐอเมริกา ฝ่ังตะวนัตก 

 

21 ตุลาคม ค.ศ. 2000  ณ ซานฟรานซิสโก 

 

 “นานแลว้ท่ีไม่ไดพ้บกนั 

 “เอาล่ะ พวกเราหยดุปรบมือ ฟังอาจารยพ์ดู 

 “ในจกัรวาลน้ีไม่วา่จะเป็นชีวติใดๆ ณ ระดบัชั้นใดกต็าม เม่ือประจกัษแ์จง้ถึงฝ่าของเขา หลกัการของฝ่า

ของเขา ประจกัษแ์จง้ถึงระดบัมรรคผลของเขา ลว้นตอ้งประสบกบัการทดสอบท่ีเขม้งวดรุนแรงอยา่งแทจ้ริงสัก

คร้ัง เพื่อจะกาํหนดวา่ส่ิงท่ีเขาประจกัษแ์จง้นั้น จะสามารถตั้งมัน่อยูใ่นจกัรวาลไดห้รือไม่ และสร้างอานุภาพ

แห่งคุณธรรม(เวยเต๋อ)ของเขาข้ึนมา ดงันั้นทุกๆชีวติเม่ืออยูใ่นระหวา่งการบาํเพญ็ปฏิบติัลว้นตอ้งพบกบั

เหตุการณ์เหมือนท่ีพวกเราเผชิญอยูใ่นวนัน้ี ทุกท่านทราบในช่วงท่ีองคศ์ากยมุนีทรงอยูใ่นโลก พระเยซูทรงอยู่

ในโลก และยงัมีศาสนาถูกตอ้ง ฝ่าถูกตอ้งอ่ืนๆ ขณะท่ีพวกเขาถ่ายทอดวชิาอยูใ่นโลก ลว้นเคยประสบกบั

เหตุการณ์เช่นน้ี มีการทดสอบเช่นน้ี น่ีคือหลกัการของจกัรวาลน้ี แต่ตา้ฝ่าของเรา ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน ใครก็

ไม่คู่ควรท่ีจะไปทดสอบเขา เพราะชีวติทั้งหมดท่ีมีอยู ่ รวมทั้งทุกๆชีวติในจกัรวาล ลว้นแต่เขาเป็นผูก่้อตั้ง เป็น

ผลงานท่ีเขาสร้างสรรค ์ดงันั้นใครกไ็ม่คู่ควรจะไปทดสอบเขา (เสียงปรบมือ) 

 เช่นนั้น เหตุใดพวกเราถึงไดพ้บกบัเหตุการณ์เช่นน้ี ทุกท่านทราบ หล่ี หงจ้ือ ออกมากระทาํเร่ืองน้ี โดย

ปรากฏออกมาในรูปของคนธรรมดาสามญั ในร่างกายของคนธรรมดาสามญั ใชภ้าษาของชีวติท่ีต ํ่าสุดในทั้ง

จกัรวาล... ภาษามนุษย ์ ยิง่กวา่นั้นยงัเป็นภาษาท่ีต้ืนเขินท่ีสุดของมนุษยใ์นวนัน้ี และรูปแบบท่ีตํ่าสุดของการ

บาํเพญ็ ... รูปแบบของช่ีกง สร้างความงุนงงใหส้รรพชีวติทั้งหมดในจกัรวาล เพื่อท่ีจะชัง่และกาํหนดตาํแหน่งซิ

นซ่ิงของพวกเขา สรรพชีวติทั้งหมดในจกัรวาล และจดัวางตาํแหน่งใหพ้วกเขาเสียใหม่ จึงจาํเป็นตอ้งทาํใหพ้วก

เขาแสดงมาตรฐานซินซ่ิงแทจ้ริงของพวกเขาออกมา จึงไม่สามารถใหพ้วกเขาล่วงรู้ความเป็นจริง ชีวติทัว่ทั้ง

จกัรวาลลว้นไม่รู้ความเป็นจริง พวกเขาเห็นขา้พเจา้เป็นผูบ้าํเพญ็ ดงันั้นพวกเขาจึงกลา้ทาํเช่นน้ี ท่ีผา่นมาขา้พเจา้

เคยพดูกบัพวกท่าน ขา้พเจา้พดูวา่ ในอดีต ฝ่าของจกัรวาลน้ี สรรพชีวติทั้งหมดไม่รู้ ดงันั้นเม่ือขา้พเจา้กาํลงัเจ้ิงฝ่า

(ปรับฝ่าใหถู้กตอ้งเท่ียงตรง) พวกเขากลบัเขา้ใจวา่ขา้พเจา้กก็าํลงัก่อตั้งระบบอะไรบางอยา่งท่ีขา้พเจา้ได้

ประจกัษแ์จง้ เพียงแต่วา่เป็นส่ิงท่ีบริสุทธ์ิมากๆ ถูกตอ้งเท่ียงตรงมากๆ มีระดบัชั้นสูงมากๆ พวกเขากเ็ห็นเพียง

เท่าน้ี น่ีกคื็อสาเหตุท่ีพวกเขากลา้นาํภยัพิบติัมาสู่พวกเราในวนัน้ี นัน่กคื็อระดบัมรรคผลท่ีสูงยิง่ข้ึน และฝ่าท่ี

ใหญ่ขนาดน้ี กต็อ้งไดรั้บการทดสอบท่ีใหญ่ขนาดน้ี อยา่งไรกดี็พดูในอีกดา้นหน่ึง ถา้ไม่อนุญาตใหม้นัเกิดข้ึน 

มนักเ็กิดข้ึนไม่ได ้ คือขา้พเจา้ตอ้งการใชพ้วกเขาดาํเนินการส่ิงต่างๆเหล่าน้ี เพื่อท่ีจะดูซินซ่ิงของพวกเขาในขณะ

กระทาํเร่ืองน้ี พวกเขาไดด้าํเนินการจดัเตรียมระยะยาวเอาไวแ้ลว้ในประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์ของ
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มนุษยชาตินั้นจะซํ้ ารอยตามวฏัจกัร พวกเขากไ็ม่รู้วา่ ฝ่าขนาดใหญ่เช่นน้ีกาํลงัถ่ายทอดอยู ่ ไม่ใช่เร่ืองลอ้เล่น 

มนุษยชาติในวฏัจกัรรอบท่ีแลว้กไ็ดผ้า่นขั้นตอนการทดสอบเช่นน้ี และไดก้า้วเดินไปไกลกวา่การพฒันาของ

มนุษยชาติในทุกวนัน้ี สุดทา้ยเน่ืองจากมลภาวะของส่ิงแวดลอ้มทาํใหรู้ปโฉมของมนุษยเ์ปล่ียนสภาพไป 

สุดทา้ยถูกทาํลายท้ิงไป น่ีคือมนุษยค์ร้ังท่ีแลว้ คร้ังน้ีเป็นการซํ้ ารอยคร้ังท่ีแลว้ แต่น้ีเป็นการปรับฝ่าใหถู้กตอ้ง

เท่ียงตรงอยา่งแทจ้ริง คือพดูวา่ไดมี้การจดัเตรียมเร่ืองน้ีไวแ้ลว้ตั้งแต่ยคุโบราณกาล เพื่อไม่ใหเ้กิดการ

คลาดเคล่ือน เพื่อไม่ใหเ้ร่ืองน้ีเกิดปัญหาในวนัน้ี พวกเขาไดส้ร้างเป็นระบบข้ึนมา พดูตามความคิดของพวกเขา 

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในวนัน้ี เร่ืองราวท่ีปรากฏออกมา ลว้นเป็นส่ิงท่ีพวกเขาจดัเตรียมไวแ้ลว้ ในระหวา่งขั้นตอนไม่

มีเร่ืองใดท่ีเป็นเหตุบงัเอิญ แมว้า่มนัจะปรากฏออกมาอยา่งบงัเอิญในหมู่คนธรรมดาสามญั ปรากฏออกมาในหมู่

คนธรรมดาสามญัเป็นรูปแบบของคนธรรมดาสามญัทั้งส้ิน หากแต่วา่ น่ีเป็นส่ิงท่ีพวกเขาจดัเตรียมไวแ้ลว้จริงๆ 

ใชค้าํพดูของพวกเขามาพดู เทพองคห์น่ึงกเ็พียงพอท่ีจะจดัเตรียมทุกส่ิงทุกอยา่งใหส้รรพชีวติทั้งหมดท่ีมีอยูบ่น

โลกไดโ้ดยไม่มีอะไรคลาดเคล่ือน เทพจาํนวนนบัไม่ถว้น เทพจาํนวนมากมายเช่นน้ีลว้นกาํลงัเฝ้าดูเร่ืองน้ีอยู ่

พวกเขาจะใหเ้กิดช่องโหว่ไดห้รือ ไม่มีเร่ืองใดจะผดิพลาดในระหวา่งดาํเนินการ แต่น่ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้พดูไปเม่ือ

สักครู่เท่านั้น การจดัเตรียมของเทพของจกัรวาลเก่า พวกเขาไม่กลา้ทาํลายทุกส่ิงทุกอยา่งน้ี เพราะพวกเขาก็

มองเห็นถึงปัญหาท่ีจกัรวาลจะตอ้งเผชิญ พวกเขากรู้็วา่ขา้พเจา้กาํลงักระทาํเร่ืองน้ีอยู ่แต่ขา้พเจา้เป็นใคร พวกเขา

ไม่รู้ ดงันั้นพวกเขาจึงจดัเตรียมส่ิงท่ีพวกเขาจะทาํ ทุกท่านฟังเขา้ใจไหม (เสียงปรบมือ) จุดประสงคท่ี์พวกเขา

แสดงออกมาคือ คิดอยากใหฝ่้าของเราน้ีไดส้ร้างอานุภาพแห่งคุณธรรม(เวยเต๋อ) คิดอยากใหฝ่้าสามารถไดรั้บ

การเล่ือมใสศรัทธาอยา่งแทจ้ริงในอานุภาพแห่งคุณธรรม(เวยเต๋อ)ของเขา จากชีวติทัว่ทั้งจกัรวาล ดูภายนอกน่ี

คือจุดประสงคท่ี์พวกเขาไดจ้ดัเตรียมทั้งหมดน้ี แต่น่ีกลบักลายเป็นแรงตา้นในการเจ้ิงฝ่า ขา้พเจา้รู้วา่พวกเขา

จะตอ้งทาํเช่นน้ีแน่นอน เช่นนั้นขา้พเจา้จึงใชโ้อกาสน้ีดูซินซ่ิงของพวกเขา จากทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเขา

จดัเตรียมไวแ้ละจดัวางตาํแหน่งของพวกเขาเสียใหม่ ในขั้นตอนการบาํเพญ็ พวกเราทุกคนกต็อ้งเขา้ใจให้

ถูกตอ้งถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการบาํเพญ็ส่วนบุคคลกบัการเจ้ิงฝ่า จะพิจารณามารผจญและการทดสอบท่ีพวก

ท่านประสบไดอ้ยา่งไร ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน ถา้คนๆหน่ึงเขาไม่มีกรรมหนกัเช่นนั้น กจ็ะไม่พบกบัทุกขภ์ยัท่ี

ใหญ่เช่นนั้น ตอ้งแบ่งแยกอยา่งมีสติวา่ การบาํเพญ็ส่วนบุคคลกบัการกดข่ีประทุษร้ายต่อฝ่าของมารร้ายนั้นเป็น

สองกรณี การจดัเตรียมทั้งหมดน้ีไดก่้อใหเ้กิดการรบกวนต่อตา้ฝ่า จะป้ายร้ายใหข้อ้หาอะไรแก่ขา้พเจา้และฝ่า 

เป็นเร่ืองท่ียอมรับไม่ไดอ้ยา่งเดด็ขาด ดงันั้นพวกเขาจะตอ้งแบกรับทุกส่ิงท่ีพวกเขากระทาํ กบัการท่ีพระเยซูถูก

ปองร้ายในเวลานั้น กบัการท่ีเหล่าศิษยข์ององคศ์ากยมุนีถูกปองร้ายในเวลานั้น มีอะไรแตกต่างกนั พวกเขาตอ้ง

รับผดิชอบต่อทั้งหมดน้ี พวกเขากจ็ะตอ้งรับผิดชอบต่อทั้งหมดน้ี ขา้พเจา้เคยพดูกบัพวกท่านประโยคหน่ึง 

ขา้พเจา้พดูวา่ พุทธคืออะไร ยไูลคือนามท่ีเรียกขานในสังคมมนุษยต่์อบุคคลท่ีมาพร้อมกบัสัจธรรมและสมใจนึก 

แต่พุทธท่ีแทจ้ริงคือผูพ้ิทกัษแ์ห่งจกัรวาล เขารับผดิชอบต่อวตัถุธาตุอนัถูกตอ้งเท่ียงตรงทั้งหมดในจกัรวาล 

อยา่งไรกต็ามในกรณีน้ี พวกเขากไ็ดแ้สดงออกอยา่งเตม็ท่ีถึงตาํแหน่งซินซ่ิงของพวกเขาหลงัจากเบ่ียงเบนออก

จากฝ่า ไดเ้ปิดเผยดา้นท่ีไม่บริสุทธ์ิของพวกเขาออกมาอยา่งเตม็ท่ี ดงันั้นจึงส่งผลใหเ้กิดเหตุการณ์อนัไม่สมควร
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เกิดข้ึนมากมาย ตลอดจนการรบกวนในลกัษณะต่างๆ ส่ิงน้ีคลา้ยคลึงอยา่งมากกบัซินซ่ิงท่ีแสดงออกมาของการ

บาํเพญ็ส่วนบุคคลของผูฝึ้กของเราในเวลาน้ี สรรพชีวติในจกัรวาลลว้นอยูท่่ามกลางการเจิ้งฝ่า ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี

ปรากฏออกมาลว้นสามารถสะทอ้นออกมาในสังคมมนุษย ์ เพราะขา้พเจา้กระทาํอยูใ่นสังคมมนุษย ์ ความ

เจบ็ปวดทรมาน มารผจญท่ีศิษยต์า้ฝ่าไดรั้บ ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน ไม่เพียงมุ่งตรงต่อการบาํเพญ็ส่วนบุคคล

เท่านั้น คือมีชีวติชั้นสูงยมืใชก้รรมของผูฝึ้ก และขอ้อา้งของการยกระดบั และใชป้ระโยชนจ์ากชีวติท่ีเส่ือมถอย

ในระดบัชั้นตํ่า ดาํเนินการทาํลายลา้งและทดสอบวตัถุธาตุของตา้ฝ่า อนัท่ีจริงต่อฝ่าถูกตอ้งเท่ียงตรงแลว้ ลว้น

เป็นการบ่อนทาํลาย ทุกท่านไม่เพียงแต่กาํลงัเผชิญกบัมารผจญท่ีมนุษยเ์ป็นผูก่้อใหแ้ก่พวกท่าน เพราะพวกท่าน

มีดา้นท่ีบาํเพญ็ไดดี้แลว้ พวกท่านคือเทพผูย้ิง่ใหญ่สง่างาม เทพระดบัชั้นสูงมากๆ สูงมากๆ ลว้นกาํลงัทดสอบ

พวกท่านอยู ่ ดงันั้นเหตุการณ์ในวนัน้ีจึงกลายเป็นประวติัการณ์ ในประวติัศาสตร์ตลอดมาไม่เคยมีมารผจญ

เช่นน้ี น้ีคือความเขา้ใจจากมุมมองของพวกเราผูบ้าํเพญ็ อยา่งไรกต็ามพดูอีกดา้นหน่ึง ขา้พเจา้วา่ใครกไ็ม่คู่ควร

ทดสอบตา้ฝ่าแต่พวกเขากท็าํแลว้ เช่นนั้นนัน่กคื็อบาปของพวกเขา พวกเขาทั้งหมดจะตอ้งรับผดิชอบต่อทุกส่ิง

ทุกอยา่งท่ีพวกเขาไดก้ระทาํ ขา้พเจา้เพียงแต่อธิบายสภาพการณ์โดยสรุปใหแ้ก่ทุกท่าน ขา้พเจา้พดูแลว้วา่ 

ขา้พเจา้เพียงอยากจะใชก้ารกระทาํของพวกเขาเพื่อจะดูซินซ่ิงของพวกเขาใหช้ดัเจน และจดัวางตาํแหน่งของ

พวกเขา ในอีกดา้นหน่ึงเพื่อทดสอบศิษยใ์หพ้วกเขาบรรลุหยวนหมัน่ ยิง่กว่านั้นพวกเขายงัใชชี้วติท่ีชัว่ร้ายท่ีสุด

กระทาํส่ิงเหล่าน้ีในลกัษณะทาํลายลา้ง 

 พดูในฐานะอาจารย ์ ในเร่ืองน้ีแมว้า่จะตอ้งประสบกบัมารผจญอยา่งใหญ่หลวง เพราะพวกท่านอยู่

ร่วมกบัฝ่าน้ีในช่วงเวลาของการเจ้ิงฝ่า ไม่วา่จะเป็นช่วงเวลาใดในประวติัศาสตร์หรือการบาํเพญ็ในอนาคต ผูค้น

จะไม่พบกบัมารผจญท่ีใหญ่หลวงเช่นน้ี แน่นอนไม่ใช่พวกท่าน คือมนุษยใ์นอนาคต เพราะพวกเขาจะเป็นเพียง

การบาํเพญ็ส่วนบุคคล พวกท่านกบัฝ่านั้นเช่ือมต่ออยูด่ว้ยกนั 

 ในหน่ึงปีท่ีผา่นมาขา้พเจา้มีเหตุผลหลายประการท่ีไม่พดู ในช่วงท่ีขา้พเจา้ไม่พดู ขา้พเจา้เห็นแลว้วา่ศิษย์

ทั้งหลายทาํไดดี้มาก กคื็อพดูวา่เวลาท่ีขา้พเจา้ไม่อยูทุ่กท่านกส็ามารถทาํไดดี้ ยอดเยีย่มจริงๆ ในดา้นหน่ึงพวก

ท่านปฏิบติัตนเป็นผูบ้าํเพญ็ ในอีกดา้นหน่ึงกป็กป้องตา้ฝ่าอยา่งแน่วแน่ ช่างยิง่ใหญ่สง่างามจริงๆ น่ีเป็นเพราะ

พวกท่านอยูใ่นฝ่าแลว้ น่ีเป็นเพราะพวกท่านปฏิบติัตนเป็นผูบ้าํเพญ็ น่ีคือส่ิงท่ีคนธรรมดาสามญัทาํไม่ได ้ คน

ธรรมดาสามญัไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งแน่นอน น่ีเป็นเร่ืองท่ีไม่เคยพบมาก่อนในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ 

อยา่พดูถึงวา่อาํนาจชัว่ร้ายคิดจะบ่อนทาํลายพวกเรา คิดอยากทาํลายพวกเราท้ิง ในประวติัศาสตร์กไ็ม่มีเร่ืองอยา่ง

น้ี คนกไ็ม่มีความสามารถเช่นน้ี ไม่วา่ใครกดข่ีประทุษร้ายตา้ฝ่า กคื็อคนกาํลงัต่อสู้กบัเทพ ผลสุดทา้ยยอ่มชดัเจน 

แน่นอนผา่นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามลาํดบั ผูฝึ้กของเราต่างมีความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน แตกต่างอยา่งมากกบัมารผจญ

ในช่วงแรก บา้งงุนงงดว้ยความตกใจ บา้งกก็าํลงัตรึกตรอง: หล่ี หงจ้ือ เป็นคนเช่นไร บา้งกก็าํลงัคิด: ฝ่าน้ี

ถูกตอ้งเท่ียงตรงหรือไม่ มุ่งทดสอบจิตใจคนในทุกๆดา้นท่ีมีอยู ่ ไม่วา่ท่านจะเขา้มาสู่ตา้ฝ่าดว้ยจิตใจอะไร กต็อ้ง

ทาํการทดสอบต่อจิตใจนั้นของท่าน บางคนรู้สึกว่าตา้ฝ่าดีในดา้นน้ี ดีในดา้นนั้น แต่การทดสอบในวนัน้ีนั้นไร้

ความปรานี (ไร้ความรู้สึกผกูพนั) เพราะจิตยดึติดใดๆกน็าํข้ึนไปสู่สวรรคไ์ม่ได ้
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 ในประวติัศาสตร์ตลอดมาไม่วา่จะเป็นการบาํเพญ็วิธีน้ี วธีินั้น ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน มนุษยไ์ม่เคย

บาํเพญ็สาํเร็จ เพราะจิตรองจะไม่เขา้มาในสามภพ แต่ควบคุมร่างกายมนุษย ์ ณ ระดบัจุลทรรศนจ์ากภายนอก

สามภพ คนๆหน่ึงคิดจะกลบัไปโดยหลกัเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้ในประวติัศาสตร์ตลอดมากไ็ม่เคยมี แต่ในการ

เจ้ิงฝ่าวนัน้ี ไม่ใช่พวกท่านมีบุญวาสนาใหญ่โตขนาดนั้น กไ็ม่ใช่เพียงเพราะเหตุบงัเอิญ แต่เพราะพวกท่านไดพ้บ

แลว้ พวกท่านสามารถบาํเพญ็กลบัไปไดจ้ริงๆ (เสียงปรบมือ) 

 ไม่วา่จะเป็นเทพในระดบัชั้นใด ถา้เขา้มาในสามภพกจ็ะไม่สามารถกลบัไปไดอี้กตลอดกาล น่ีคือส่ิงท่ี

แน่นอน น่ีกเ็ป็นเร่ืองท่ีไม่มีใครกลา้เปิดเผยในประวติัศาสตร์ตลอดมา เพราะมนัเก่ียวโยงไปถึงการท่ีมนุษยชาติ

จะเดินไปสู่การดบัสลายอยา่งรวดเร็ว ถา้คนรู้ถึงความเป็นจริง ชีวติท่ีไม่มีความหวงัใดๆแลว้จะทาํความชัว่ไม่มี

เวน้ แต่ตา้ฝ่าของเราสามารถทาํได ้ พวกเรากส็ามารถทาํได ้ และไดบ้รรลุถึงประสิทธิผลน้ี ดงันั้นขา้พเจา้จึงนาํ

ความเป็นจริงน้ีออกมาบอกทุกท่าน (เสียงปรบมือ) 

 ผูฝึ้กของเรายอดเยีย่มจริงๆ ช่วงก่อนหนา้น้ี เพื่อท่ีจะเจ้ิงฝ่าทุกท่านไดท้าํหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีท่านควรทาํ 

ในช่วงเวลานั้นพวกเราจาํนวนมากไดท้าํงานมากมายเพื่ออธิบายความเป็นจริงใหค้นในสังคมรับรู้ การเป็น

ศิษยต์า้ฝ่าคนหน่ึง อณูเมด็หน่ึงของตา้ฝ่าในจกัรวาลน้ี พวกท่านสมควรทาํเช่นน้ี เวลาท่ีคนบ่อนทาํลายตา้ฝ่า 

แน่นอนใครกไ็ม่สามารถบ่อนทาํลายฝ่าได ้ ฝ่าของจกัรวาลจะถูกมนุษยบ่์อนทาํลายไดอ้ยา่งไร ใครกบ่็อนทาํลาย

ไม่ได ้ แต่เวลาท่ีมีใครมากดข่ีประทุษร้ายฝ่า เช่นนั้นการเป็นศิษยค์นหน่ึง การเป็นอณูเมด็หน่ึงของตา้ฝ่า ท่าน

สมควรจะทาํอยา่งไร ท่านไม่สมควรจะเปิดเผยความเป็นจริง บอกผูค้นใหรู้้วา่เร่ืองราวเป็นอยา่งไรหรือ น่ีเป็น

การพดูจากมุมของตวัท่าน ท่านคืออณูเมด็หน่ึงของจกัรวาล ท่านจึงสมควรบรรลุถึงประสิทธิผลน้ี 

 เช่นนั้นพดูจากอีกมุมหน่ึง ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกท่านไดท้าํในวนัน้ี เทพท่ีมีอยูใ่น

จกัรวาล ไม่วา่เขาจะถูกปรับใหถู้กตอ้งแลว้ หรือยงัไม่ไดถู้กปรับใหถู้กตอ้งกต็าม พวกเขาลว้นบอกวา่พวกเรา

ช่างเมตตากรุณานกั (เสียงปรบมือ) ท่านทราบไหม ในช่วงเวลาท่ีเหล่ามารร้ายดาหนา้เขา้มาอยา่งมืดฟ้ามวัดิน มี

จาํนวนมากเท่าใดท่ีถูกปิดหูปิดตาดว้ยข่าวลือท่ีเสกสรรป้ันแต่งอยา่งชัว่ร้าย การโกหกพกลม จนปฏิบติัต่อตา้ฝ่า

และศิษยข์องขา้พเจา้ดว้ยจิตใจท่ีโกรธเกลียดเคียดแคน้ คนเช่นน้ีจะตอ้งถูกขจดัท้ิงอยา่งแน่นอนในอนาคต แต่แม้

จะเป็นเช่นน้ี พวกเราผา่นการอธิบายความเป็นจริง ทาํใหเ้ขาเขา้ใจขอ้เทจ็จริง กาํจดัความคิดเดิมและความคิดชัว่

ร้ายของเขาออกเสีย เขาอาจจะยงัพอช่วยเหลือได ้ (เสียงปรบมือ) การอธิบายความเป็นจริงต่อสังคมโลกของเรา 

ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองแต่อยา่งใด หรือทาํโดยมีเป้าหมายอะไร ขา้พเจา้ขอบอกพวกท่าน น่ีคือความ

เมตตากรุณาของพวกท่าน พวกท่านกาํลงัช่วยเหลือคนในอนาคตอยา่งแทจ้ริง (เสียงปรบมือ) ถา้ความคิดของ

คนๆนั้นไม่ปรับเปล่ียนกลบัมา ทุกท่านลองคิดดู นัน่เป็นอนัจบส้ิน การเป็นผูฝึ้กคนหน่ึง การเป็นผูบ้าํเพญ็คน

หน่ึง ขา้พเจา้คิดวา่กส็มควรทาํส่ิงเหล่าน้ีจากมุมของความเมตตากรุณา บอกความเป็นจริงต่อผูค้น บอกเขากคื็อ

การช่วยเหลือผูค้น 

 ขา้พเจา้ขอถือโอกาสน้ี แสดงความขอบคุณอยา่งยิง่ต่อรัฐบาล ณ แต่ละระดบัของสหรัฐอเมริกา แคนาดา
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ท่ีไดใ้หเ้กียรติแก่พวกเรา และต่อตวัขา้พเจา้ (เสียงปรบมือ) ในภาวะแวดลอ้มท่ีพิเศษน้ี ขา้พเจา้ไม่สามารถจะไป

แสดงความขอบคุณต่อพวกเขาเป็นรายบุคคล แต่ขา้พเจา้จะนาํอนาคตท่ีดีงามใหแ้ก่พวกเขา (เสียงปรบมือ) ดู

ภายนอกพวกเรากาํลงัขอใหผู้ค้นในสังคมสนบัสนุนตา้ฝ่า น่ีคือความคิดของดา้นมนุษยใ์นโลกซ่ึงแสดงออกมา 

ณ ท่ีของคนตรงน้ี แต่อีกดา้นหน่ึงมนักลบัตรงกนัขา้ม ใครท่ีสนบัสนุนตา้ฝ่า เผยแพร่ตา้ฝ่าในดา้นท่ีถูกตอ้ง เขา

ไดส้ร้างการคงอยูข่องชีวิตใหก้บัตวัเองในภายหนา้ และวางรากฐานสาํหรับการไดฝ่้าในอนาคต (เสียงปรบมือ) 

 เร่ืองท่ีจะพดูนั้นมีมากมาย ขา้พเจา้ไม่อยากจะพดูมากเกินไปนกั ขา้พเจา้จะเลือกช่วงเวลาหน่ึง ออกมา

อยา่งเป็นทางการและอธิบายใหทุ้กท่านฟังอยา่งชดัเจน ถึงตน้สายปลายเหตุของเร่ืองราวเหล่าน้ี (เสียงปรบมือ) 

แต่ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน ศิษยท่ี์เดินออกมาทั้งหมด อาจารยข์อบคุณพวกท่าน (เสียงปรบมือ) ยอดเยีย่มจริงๆ 

(เสียงปรบมือ) 

 พวกเราทุกคน ต่างกาํลงัทาํเพื่อตา้ฝ่ากนัอยู ่ ทั้งการเจ้ิงฝ่า เผยแพร่ฝ่า อธิบายเร่ืองราวความเป็นจริง พวก

เราไม่ไดยุ้ง่เก่ียวกบัการต่อสู้ทางการเมือง ไม่วา่พวกเราจะไปท่ีเทียนอนัเหมิน หรือไปท่ีจงหนานไฮ่ หรือจะเป็น

การอธิบายความเป็นจริงต่อผูค้นในสภาพแวดลอ้มแบบต่างๆ หากแต่ถา้มารร้ายไม่กดข่ีประทุษร้ายพวกเรา พวก

เรากค็งไม่ตอ้งไปอธิบายความเป็นจริงอะไรใหก้บัผูค้น พวกเรากไ็ม่คิดวา่การไปร้องเรียนและการอธิบายความ

เป็นจริงในเวลาน้ีเป็นการก่อกวนผูใ้ด ต่อการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม ตอ้งอนุญาตใหค้นพดู น่ีคือสิทธิพื้นฐานท่ีสุด

ของมนุษย ์

 แน่นอน ผา่นเหตุการณ์น้ีพวกเราไดเ้ห็นถึงตาํแหน่งซินซ่ิงของผูฝึ้กทุกคน แต่ไม่วา่อยา่งไร ในเหตุการณ์

น้ีทุกท่านไดผ้า่นขั้นตอนการตรึกตรองอยา่งเขม้งวดจริงจงัในระยะแรก อนัน้ีไม่นบัวา่ผดิ เพราะใหโ้อกาสแก่

ท่านไปไตร่ตรอง: หล่ี หงจ้ือ แทจ้ริงแลว้เป็นคนเช่นไร ฝ่าน้ีแทจ้ริงแลว้ถูกตอ้งเท่ียงตรงหรือไม่ คนท่ีสามารถ

เดินออกจากความเป็นคน ถึงวนัน้ีคนท่ีสามารถเดินขา้มมา ขา้พเจา้ขอบอกพวกท่าน คือพวกท่านไดท้ะลวงขา้ม

มาแลว้ (เสียงปรบมือยาวนาน) ทุกคนทราบแลว้วา่ในเวลานั้นอิทธิพลของเหล่ามารนั้น ใหญ่หลวงชนิดมืดฟ้ามวั

ดิน ใหญ่มากๆ ส่ิงเหล่าน้ีถูกทาํลายหมดส้ินไปแลว้ (เสียงปรบมือ) เหลือแต่เพียงมนุษยช์ัว่ร้ายท่ียงัแสดงกนัอยู ่

นอกจากน้ีผูค้นท่ีมีความคิดถูกตอ้งเท่ียงตรง ไม่ใช่หมายถึงพวกเราผูฝึ้ก คนธรรมดาสามญัท่ีมีความคิดถูกตอ้ง

เท่ียงตรงต่างกพ็ากนัออกมาคดัคา้นเร่ืองน้ี เป็นเพราะก่อนหนา้น้ีมารร้ายสะกดคนเอาไว ้หลงัจากมารร้ายถูกขจดั

ท้ิงไปแลว้ ผูค้นกมี็สติ กาํลงัตรวจสอบส่ิงเหล่าน้ี พิจารณาส่ิงเหล่าน้ีกนัใหม่ การโกหก การกุเร่ืองสร้างภาพ 

ลว้นตอ้งถูกเปิดโปงออกมาทีละเร่ือง (เสียงปรบมือ) 

 เดิมทีมีเร่ืองมากมายอยากจะบอกกบัทุกท่าน ทุกท่านกอ็าจมีเร่ืองมากมายคิดจะถามขา้พเจา้ เช่น ทาํเช่นน้ี

ถูกหรือไม่ ทาํเช่นนั้นถูกหรือไม่ ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน โดยภาพรวมพวกท่านต่างทาํไดถู้กตอ้ง สาํหรับเร่ือง

ปลีกยอ่ย และยงัเร่ืองบางเร่ืองท่ียงัไม่มัน่ใจ ขา้พเจา้คิดวา่พวกท่านสามารถจะปฏิบติัไดดี้ในขั้นตอนของการเดิน

สู่หยวนหมัน่ของตวัท่านเอง (เสียงปรบมือ) เพราะในกวา่หน่ึงปีท่ีผา่นมา ส่ิงต่างๆท่ีกระทาํพิสูจนแ์ลว้วา่ เวลาท่ี

ขา้พเจา้ไม่อยู ่ พวกท่านปฏิบติัไดดี้จริงๆ ทาํไดดี้มากจริงๆ ดีมากๆ (เสียงปรบมือ) ปัญหาเลก็ๆนอ้ยๆท่ีปรากฏ
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ออกมา และปัญหาของบุคคลไม่อาจจะเป็นตวัแทนตา้ฝ่าได ้ น่ีกมี็คนจดัเตรียมเอาไว ้ จะพดูวา่มนัไม่อาจจะ

หลีกเล่ียงกไ็ด ้ ในความเป็นจริงมนักเ็ป็นการจดัเตรียม ในช่วงเวลาไหน คนไหนแสดงออกมาอยา่งไร ในช่วง

เวลาไหนคนๆน้ีจะทาํอะไร รวมทั้งการอยูใ่นสถานกกักนั ตลอดเวลาท่ีผา่นมาเขาปฏิบติัไดดี้มาก สุดทา้ยเขาหนั

หลงักลบัไป เขาไม่เรียนแลว้ เขากไ็ม่ปฏิบติัแลว้ ยงัมาชกัชวนผูฝึ้กคนอ่ืนๆ ทุกท่านลองคิดดู มนัจะเป็นเหตุ

บงัเอิญไดห้รือ เป็นไปไดว้า่ไม่มีเร่ืองใดเป็นเหตุบงัเอิญ เพราะผูบ้าํเพญ็คนหน่ึงในขั้นตอนการบาํเพญ็ของท่าน 

ตลอดไปจนถึงขั้นสุดทา้ยกห็นีไม่พน้จากการทดสอบขั้นมูลฐานต่อท่าน และพวกเราศิษยต์า้ฝ่าผูบ้าํเพญ็จริงไม่

ตกลงไปเลยแมแ้ต่คนเดียว ท่ามกลางการทดสอบ 

 ขา้พเจา้กจ็ะพดูเพียงเท่าน้ี แลว้ขา้พเจา้จะพดูกบัทุกท่านอยา่งละเอียดเม่ือมีโอกาส (เสียงปรบมือ) ไม่วา่ผู ้

ซ่ึงถูกอิทธิพลชัว่ร้ายเอาชีวติไป ไม่วา่ผูซ่ึ้งอยูใ่นสถานกกักนั ถูกตดัสินลงโทษ ไม่วา่ผูซ่ึ้งไดรั้บความทุกข์

ทรมานภายใตส้ถานการณ์ท่ีต่างกนั ผูซ่ึ้งตอ้งระเหเร่ร่อนไร้ท่ีอยูอ่าศยั และพวกเราผูฝึ้กในต่างประเทศ และผูฝึ้ก

ในสภาพแวดลอ้มอ่ืน ทุกส่ิงท่ีพวกท่านไดก้ระทาํใหแ้ก่ตา้ฝ่านั้น ไดก่้อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรม(เวยเต๋อ)ของ

พวกท่านแลว้ เดินใหจ้บกา้วสุดทา้ย หวงัวา่พวกท่านจะทาํไดดี้ยิง่ข้ึน บรรลุหยวนหมัน่อยา่งแทจ้ริง ขอบคุณทุก

ท่าน (เสียงปรบมือ) 
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บรรยายธรรม ณ ทะเลสาป เกรทเลค สหรัฐอเมริกาเหนือ 

 

2000-12-9 ณ แอนนาโปลิส 

 

 ทุกท่านเหน็ดเหน่ือยกนัแลว้ (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) 

 ขา้พเจา้ดีใจมากท่ีไดเ้ห็นทุกท่าน หน่ึงปีก่อนหนา้น้ีพวกท่านไม่ไดเ้ป็นเช่นน้ี ผา่นการทดสอบท่ีเขม้งวด

เช่นน้ี พวกท่านอาจจะไม่ค่อยรู้สึก ขา้พเจา้กลบัเห็นวา่ พวกท่านเปล่ียนจากคนเดิมไปโดยส้ินเชิง พวกเราทุกคน

ต่างไดผ้า่นการทดสอบท่ีเขม้งวดรุนแรงท่ีสุดอยา่งไม่เคยมีประสบมาก่อนในประวติัศาสตร์ ยิง่กวา่นั้นยงัชัว่ร้าย

ท่ีสุด ในอดีตไม่วา่เราจะทาํอะไร ทุกท่านต่างกคิ็ด: ฉนัจะศึกษาฝ่าใหดี้ไดอ้ยา่งไร ฉนัจะทาํงานใหต้า้ฝ่าได้

อยา่งไร ฉนัจะยกระดบัสูงข้ึนไดอ้ยา่งไร ฉนัจะทาํใหดี้ยิง่ข้ึนไดอ้ยา่งไร รู้สึกอยูโ่ดยตลอดวา่กาํลงัศึกษาฝ่ากนัอยู ่

แต่ตวัเองไม่เป็นส่วนหน่ึงของฝ่า หน่ึงปีใหห้ลงัขา้พเจา้พบวา่ทุกท่านเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง พวกท่านไม่มี

ความคิดแบบเดิมแลว้ ไม่วา่จะทาํอะไรใหต้า้ฝ่า ไม่วา่ท่านกาํลงัทาํอะไร ท่านวางตวัเองอยูใ่นตา้ฝ่า ไม่มีความคิด

แบบเดิมเช่น ฉนัจะทาํอะไรใหต้า้ฝ่า ฉนัคิดจะยกระดบัสูงข้ึนอยา่งไร ไม่วา่พวกท่านทาํอะไรต่างไม่ไดคิ้ดวา่

ตวัเองกาํลงัทาํอะไรใหต้า้ฝ่า ควรจะทาํอะไรเพื่อตา้ฝ่า ฉนัจะทาํใหดี้เพื่อฝ่าน้ีไดอ้ยา่งไร ต่างกว็างตวัเองอยูใ่นตา้

ฝ่า ท่านจึงเสมือนอณูเมด็หน่ึงของตา้ฝ่า ไม่วา่ทาํอะไรกคื็อตวัเองสมควรทาํเช่นนั้น แมว้า่ท่านจะไม่รู้สึกเช่นน้ี

อยา่งชดัเจน หรือแสดงออกดว้ยคาํพดูอยา่งชดัเจน ความจริงการกระทาํของพวกท่านกเ็ป็นเช่นน้ีแลว้ น่ีคือส่ิงท่ี

ขา้พเจา้มองเห็น การเปล่ียนแปลงท่ีใหญ่ท่ีสุดเกิดข้ึนกบัทุกท่านหลงัจากผา่นไปหน่ึงปี หมายความวา่ พวกท่าน

ไดอ้ยูใ่นฝ่าโดยสมบูรณ์แลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูฝึ้กเก่า จุดน้ีแสดงออกมาอยา่งเด่นชดัมากๆ ท่ีผา่นมาพดูไดว้า่

ท่านคือผูฝึ้กคนหน่ึง ระยะหลงัน้ีบ่อยคร้ังขา้พเจา้จะเรียกเซวี๋ยหยวน(ผูฝึ้ก) เป็นต้ีจ่ือ(ศิษย)์ มีการเปล่ียนแปลง

อยา่งมากจริงๆ การเป็นผูบ้าํเพญ็คนหน่ึง อาจารยไ์ม่ชมเชยท่านมากในรูปแบบการใหก้าํลงัใจของคนธรรมดา

สามญั หรือบอกพวกท่านวา่ท่านทาํไดดี้อยา่งไรๆ เพราะพวกท่านคือผูบ้าํเพญ็ พวกท่านรู้วา่สมควรจะทาํ

อยา่งไร 

 ส่ิงเหล่าน้ีท่ีเกิดข้ึนในวนัน้ีมีการจดัวางไวแ้ลว้ในประวติัศาสตร์ ห่วงลูกโซ่ทุกอนัไม่ไดเ้ดินคลาดเคล่ือน

เลย แน่นอนการจดัวางแบบน้ี มนัเป็นการจดัวางของเหล่าชีวติชั้นสูงในจกัรวาลเก่าในอดีต ยิง่กวา่นั้นเป็นการ

จดัวางอยา่งเป็นระบบเป็นชั้นๆๆๆ ของชีวติเก่าในจกัรวาล เป้าหมายของเขากเ็พื่อกอบกูจ้กัรวาลน้ีเอาไว ้พวกเขา

เขา้ใจวา่ รวมทั้งตา้ฝ่าของวนัน้ี แมก้ระทัง่ศิษยต์า้ฝ่า เพื่อจะทาํทุกอยา่งใหดี้อยา่งไร ทาํเร่ืองน้ีใหส้าํเร็จสมบูรณ์

อยา่งไร พวกเขาไดทุ่้มเทจิตใจและกาํลงัทั้งหมดแลว้ พวกเขาคิดเช่นน้ี ทุกท่านคงจาํไดเ้ม่ือตอนขา้พเจา้บรรยาย

ฝ่า ณ ซานฟรานซิสโกคร้ังก่อน ขา้พเจา้พดูวา่ตา้ฝ่าของจกัรวาล ใครกไ็ม่คู่ควรจะไปทดสอบ เพราะชีวติใน

จกัรวาลน้ีไม่วา่เขาจะมีอาณาจกัรเขตแดนและระดบัชั้นสูงเพียงใด เขาลว้นเป็นชีวติในจกัรวาลน้ี กคื็อฝ่าน้ีสร้าง

เขาข้ึนมา คือพดูวา่ชีวติของเขานั้นสร้างข้ึนมาโดยฝ่าน้ี เขาสามารถจะหนักลบัมาทดสอบฝ่าน้ีไดอ้ยา่งไร แต่ท่ี
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ผา่นมาในการบรรยายฝ่าขา้พเจา้พดูกบัทุกท่านเสมอ ขา้พเจา้พดูวา่ในอดีตฝ่าของจกัรวาลนั้น ชีวติไม่สามารถจะ

ล่วงรู้ และไม่อนุญาตใหชี้วติล่วงรู้ แน่นอน พดูดว้ยคาํพดูของคนธรรมดาสามญั ยกตวัอยา่งเช่น ถา้สรรพชีวติใน

จกัรวาลล่วงรู้วา่ในจกัรวาลมีฝ่า เช่นนั้นผา่นกาลเวลาอนัยาวนาน หลงัจากท่ีสรรพชีวติในจกัรวาลเบ่ียงเบนออก

จากฝ่า อาจจะนาํมาซ่ึงปัญหาต่างๆมากมาย เช่นนั้นบางชีวติกอ็าจจะไปทาํการเปล่ียนแปลงฝ่าน้ี เพราะเขามี

ความสามารถ เขาอาจจะทาํไดทุ้กส่ิง ฉะนั้นรูปแบบการคงอยูข่องตา้ฝ่าแห่งจกัรวาล จึงไม่อนุญาตใหชี้วติชั้น

ใดๆล่วงรู้ เช่นน้ีจึงนาํมาซ่ึงปัญหาหน่ึง พวกเขาไม่รู้วา่จกัรวาลน้ีมีฝ่า พวกเขาคิดวา่ตา้ฝ่าของจกัรวาลน้ีสามารถ

แพร่ขยายอยูใ่นจกัรวาลได ้ คือขา้พเจา้ประจกัษแ์จง้ฝ่าน้ี ยิง่กวา่นั้นพวกเขากพ็ยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะทาํเร่ืองน้ีให้

สาํเร็จ ช่วยขา้พเจา้ทาํส่ิงเหล่าน้ีใหส้าํเร็จสมบูรณ์ แต่กน็าํมาซ่ึงปัญหาหน่ึง ปัญหาอะไร สรรพชีวติทั้งหมดใน

จกัรวาลลว้นเบ่ียงเบนออกจากฝ่าน้ี คือพดูวา่อาณาจกัรเขตแดนและความบริสุทธ์ิของเขา เม่ือวดัดว้ยมาตรฐาน

ของตา้ฝ่าดั้งเดิมแห่งจกัรวาล กไ็ม่ไดม้าตรฐานแลว้ เช่นนั้นการจดัวางและการช่วยเหลือทั้งหมดในเร่ืองน้ีของ

พวกเขา จึงกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ท่ีสุดในการทาํเร่ืองน้ีของขา้พเจา้ เพราะไม่วา่พวกเขาจะทาํใหดี้อยา่งไร กไ็ม่

สูงไปกวา่อาณาจกัรเขตแดนของพวกเขา ถา้ทาํไปตามทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเขาจดัวาง เช่นนั้นทุกท่านลองคิดดู 

ทาํเสร็จแลว้มิเท่ากบัไม่ไดท้าํหรือ ทาํเสร็จแลว้กย็งัคงเป็นอาณาจกัรเขตแดนนั้น มาตรฐานนั้น เป็นเช่นนั้นได้

อยา่งไร ฉะนั้นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเขาจดัวางและกระทาํจึงไม่สามารถยอมรับได ้และไม่สามารถก่อตั้งได ้

 เช่นนั้นจึงเกิดปัญหาร้ายแรงขอ้หน่ึงคือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเขาจดัวางไม่เพียงแต่ไม่สามารถบงัเกิดผล

ทางดา้นตรงในการเจ้ิงฝ่า(ปรับฝ่าใหถู้กตอ้งเท่ียงตรง) กลบักลายเป็นอุปสรรคร้ายแรง ในสังคมมนุษยว์นัน้ี การ

แสดงออกของมารร้ายฉากน้ีกเ็ป็นส่วนหน่ึงท่ีชีวติชั้นสูงไดจ้ดัวางไว ้ น่ีกเ็ป็นการเผยออกมาซ่ึงซินซ่ิงท่ีไม่ได้

มาตรฐานของฝ่าคร้ังใหญ่ท่ีสุดของพวกเขา เปิดเผยออกมาอยา่งเตม็ท่ีถึงชีวติผูเ้ขา้ร่วม ณ ระดบัชั้นต่างๆ และ

มาตรฐานซินซ่ิง ในเวลาเดียวกนักน็าํมาซ่ึงเง่ือนไขท่ีเป็นคุณขอ้หน่ึงใหแ้ก่การเจ้ิงฝ่า เง่ือนไขอะไร ถา้ใน

ระหวา่งการเจ้ิงฝ่า ชีวติเหล่าน้ีไม่แสดงออกมาทั้งหมด กจ็ะเป็นการยากท่ีจะจดัวางตาํแหน่งตามระดบัซินซ่ิงอนั

แตกต่างกนัของพวกเขา คือพดูวา่จะมีความยากลาํบากในการเจ้ิงฝ่า เช่นนั้นจึงพดูไดว้า่ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเขา

กระทาํในการทดสอบตา้ฝ่า จึงกลายเป็นวา่ไดเ้ห็นถึงการแสดงออกอยา่งเตม็ท่ีของตาํแหน่งซินซ่ิงของพวกเขา 

ในเวลาเดียวกนั ประจวบกบัเหล่าผูฝึ้กกมี็องคป์ระกอบท่ีไม่ดี ซ่ึงตวัเองไดส้ะสมทีละเลก็ทีละนอ้ยจากวถีิการ

ดาํรงชีวติอนัยาวนาน และกรรมท่ีก่อข้ึนในอาณาจกัรเขตแดนในระดบัชั้นตํ่า ส่ิงเหล่าน้ีลว้นตอ้งกาํจดัใหอ้อกไป 

จึงทาํใหผู้ฝึ้กตอ้งรับการทดสอบอยา่งรุนแรงในเร่ืองน้ี พวกเขาใชค้นชัว่กเุร่ืองเทจ็ต่อตวัขา้พเจา้ เพื่อจะทดสอบ

ดูวา่ผูฝึ้กยดึมัน่ต่อตา้ฝ่าหรือไม่ สภาพการณ์เป็นเช่นน้ี 

 เม่ือครู่ขา้พเจา้พดูวา่ ทั้งหมดน้ีขา้พเจา้ไม่สามารถจะยอมรับได ้ฉะนั้นถา้จะขจดัมนัท้ิง รวมทั้งละครฉาก

ชัว่ร้ายน้ี เดิมทีพวกเขาคิดจะปฏิบติัต่อพวกเราเหมือนอยา่งท่ีปฏิบติัต่อศาสนาในอดีต ทศันะความคิดท่ีเปล่ียนไป

ทาํใหพ้วกเขาเห็นวา่การประทุษร้ายต่อเทพในประวติัศาสตร์ เป็นเร่ืองท่ีชอบดว้ยเหตุผลเหมือนเร่ืองท่ีพระเยซู

ถูกตรึงอยูบ่นไมก้างเขน กลายเป็นอุทาหรณ์สาํหรับชีวติชั้นสูงลงมาช่วยเหลือมนุษย ์ใหเ้ป็นเช่นน้ีไดอ้ยา่งไร ส่ิง

น้ีโดยตวัของมนักคื็อการเส่ือมถอย เทพองคห์น่ึงลงมาช่วยเหลือมนุษย ์ มนุษยก์ลบัจบัเทพไปตรึงไวบ้นไม้
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กางเขน มนุษยมี์บาปหนกัเพียงใด จนถึงทุกวนัน้ีกย็งัคงชดใชก้นัอยู ่ แต่นัน่ไม่ใช่เพียงมนุษยเ์ท่านั้นท่ีทาํ แต่ก่อ

ข้ึนโดยชีวติท่ีเส่ือมถอยในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนไป ทั้งหมดน้ีพวกเขาไม่กลา้บอกวา่ตวัพวกเขามีปัญหา เพราะทุกส่ิง

ทุกอยา่งลว้นเปล่ียนไป เปล่ียนไปเสียจนเบ่ียงเบนออกจากฝ่า จึงค่อยๆกลายเป็นเช่นน้ี ในประวติัศาสตร์ไม่มี

ชีวติชั้นใดกลา้แตะตอ้งมนั ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นถูกควบคุมโดยองคป์ระกอบท่ีสลบักนัไปมาทั้งแนวด่ิงและ

แนวนอน ซ่ึงเปล่ียนแปลงจนสลบัซบัซอ้นอยา่งยิง่ ส่ิงท่ีไม่บริสุทธ์ิทั้งหมดน้ีลว้นตอ้งกาํจดัท้ิงไปทั้งหมด กาํจดั

ท้ิงไปทั้งหมด 

 ถึงแมว้า่ความชัว่ร้ายซ่ึงปรากฏออกมาในสังคมมนุษยค์ร้ังน้ี ดูแลว้คือเหล่ามนุษยช์ัว่ร้ายไดส้ร้างทุกขภ์ยั

ใหญ่หลวงใหแ้ก่ศิษยต์า้ฝ่าของขา้พเจา้ แทท่ี้จริงเป็นการเขา้มาร่วมดว้ยของชีวติท่ีเบ่ียงเบนไปจากระดบัชั้นต่างๆ 

ขา้พเจา้หมายถึงชีวติท่ีเส่ือมถอยเหล่านั้น ชีวติท่ีไม่เขา้มาร่วมดว้ยมีเป็นจาํนวนมาก แต่กไ็ม่บริสุทธ์ิแลว้ ลว้น

กาํลงัถูกจดัวางตาํแหน่งใหม่ในระหวา่งการเจ้ิงฝ่า ยงัมีปัญหาร้ายแรงมากอีกประการหน่ึง เพราะในระยะแรกท่ี

เร่ิมทาํเร่ืองน้ีขา้พเจา้กเ็คยบอกกบัพวกเขา ขา้พเจา้บอกวา่ไม่วา่ชีวติใดๆกไ็ม่สามารถช่วยใหค้นในวนัน้ีพน้ทุกข ์

ฝ่าใดๆกไ็ม่สามารถช่วยใหชี้วติในวนัน้ีพน้ทุกข ์ใครกไ็ม่สามารถเปล่ียนแปลงคนในวนัน้ี หมายความวา่อยา่งไร 

ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน เพราะคนในวนัน้ีไม่รู้สึกถึงความคิดท่ีเบ่ียงเบนไปของตน เป็นเพราะธาตุแทข้องคนได้

แปรเปล่ียนไปหมดแลว้ ไม่วา่จะเลือกใชรู้ปแบบการบาํเพญ็อะไร ท่านกเ็พียงแต่สามารถแกไ้ขส่ิงท่ีเขาสาํนึกได ้

แต่ไม่สามารถเปล่ียนแปลงความเบ่ียงเบนไปของธาตุแทข้องเขา ฉะนั้นในกวา่หน่ึงปีท่ีผา่นมา ไม่วา่พวกเขาจะ

ใชว้ธีิอะไร โหดร้ายทารุณอยา่งไร กไ็ม่สามารถเปล่ียนแปลงปัญหาพื้นฐานของผูฝึ้ก สุดทา้ยกไ็ม่บรรลุเป้าหมาย 

เพื่อใหผู้ฝึ้กบรรลุมาตรฐาน บรรลุขอ้กาํหนดของพวกเขา พวกเขาใชชี้วติเหล่านั้นทุบตีผูฝึ้กอยา่งทารุณ ใช้

รูปแบบท่ีชัว่ร้ายท่ีสุดจนหมดส้ินแลว้ พวกเขากย็งัไม่บรรลุเป้าหมาย พวกเขาจึงร้อนรนกระหืดกระหอบในการ

ปฏิบติัต่อผูฝึ้กอยา่งชัว่ร้ายมากยิง่ข้ึน สุดทา้ยพวกเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ยงับอกวา่พวกเขาไดใ้ชค้วาม

พยายามอยา่งท่ีสุด ช่างชัว่ร้ายอะไรเช่นน้ี แต่ความชัว่ร้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนน้ี ชีวติแต่ละชั้น แต่ละชั้นในจกัรวาล

อนักวา้งใหญ่ไพศาล พวกเขากลบัไม่รู้สึกถึงความชัว่ร้ายน้ี เพราะชีวติทั้งหมดลว้นกาํลงัเบ่ียงเบน 

 พวกเขาไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่หมายความวา่ผูฝึ้กของเราไม่ไหวแลว้ ในระหวา่งการเจ้ิงฝ่าทุกอยา่ง

ลว้นสามารถทาํใหบ้รรลุมาตรฐาน ขา้พเจา้บอกพวกเขาไม่ใหท้าํเช่นน้ีตั้งแต่แรกแลว้ ชีวติใดๆ อยา่วา่แต่มนุษย ์

ต่อใหเ้ป็นชีวติระดบัชั้นสูงเพียงใด ขอเพียงเขาคือชีวติในจกัรวาล ขา้พเจา้สามารถแกไ้ขเขาใหถู้กตอ้งใน

ระหวา่งเจ้ิงฝ่า จากธาตุแท ้ จากตน้กาํเนิดของชีวติ จากองคป์ระกอบทั้งหมดซ่ึงประกอบข้ึนมาเป็นชีวติของเขา 

ขจดัส่ิงท่ีไม่บริสุทธ์ิออกไป เปล่ียนแปลงใหถู้กตอ้ง บอกพวกเขาไม่ใหท้าํเช่นน้ี บรรยายฝ่าใหแ้ลว้พวกเขากไ็ม่

ฟัง เพราะพวกเขาไม่เช่ือความจริงทั้งหมด เม่ือพวกเขาทาํนัน่กคื็อบาปของพวกเขา ถึงเวลาน้ีพวกเขายงัคงคิด

เช่นน้ี: พวกเราช่วยท่านอยา่งเตม็กาํลงั เพราะฝ่าท่ีใหญ่ขนาดน้ี เก่ียวโยงไปถึงความปลอดภยัของจกัรวาลใน

อนาคต ฉะนั้นศิษยข์องท่านไม่ไดม้าตรฐานยอ่มไม่ได ้ ฝ่าท่ียิง่ใหญ่ขนาดน้ีไม่ผา่นการทดสอบท่ีใหญ่เช่นน้ียอ่ม

ไม่ได ้ น่ีคือส่ิงท่ีพวกเขาคิด ฉะนั้นพวกเขายอมท่ีจะทาํลายทุกส่ิงทุกอยา่งกจ็ะตอ้งใหบ้รรลุมาตรฐาน ดงันั้น

ศิษยต์า้ฝ่าจึงประสบกบัการทดสอบท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประวติัศาสตร์ ทุกท่านทราบ ในประวติัศาสตร์เม่ือใดท่ี



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                                   แกว้นัท่ี 15 ตลุาคม ค.ศ. 2011 

หนา้ 10 จาก 29 

เคยมีอุปกรณ์ส่ือสารมวลชนท่ีทนัสมยัเช่นน้ี เตม็ไปหมด เม่ือใดท่ีเคยมีอุปกรณ์ขนส่งท่ีทนัสมยัเช่นน้ี ทาํเอา

ขอบข่ายของโลกเลก็ลงอยา่งมาก ฉะนั้นน่ีคือส่ิงท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประวติัศาสตร์ การกดข่ีประทุษร้ายคร้ัง

ร้ายแรงท่ีสุด แต่ในการเผชิญกบัความชัว่ร้าย ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีผูฝึ้กกระทาํลว้นแต่ดีท่ีสุดทั้งต่อการเจ้ิงฝ่าและต่อ

อาจารย ์ เพราะพวกท่านแสดงการตา้นทานต่อความชัว่ร้ายในคร้ังน้ีออกมาใหเ้ห็นอยา่งแทจ้ริง และพวกเขา

กระทาํทุกอยา่งโดยใชชี้วติท่ีเส่ือมถอยท่ีสุดในจกัรวาลโดยส้ินเชิง ชีวติในจกัรวาลลว้นกาํลงัจดัวางตาํแหน่งใหม่ 

คนไม่คู่ควรทดสอบฝ่าน้ี เทพกไ็ม่คู่ควร ใครท่ีแตะตอ้งผูน้ั้นทาํบาป ทั้งหมดน้ีพวกเขากม็องเห็นแลว้ 

 เช่นนั้นใช่หรือไม่ เม่ือไม่ยอมรับทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเขาจดัเตรียม ผูฝึ้กท่ีทาํไดไ้ม่ดีกส็มควรเดินไปสู่

หยวนหมัน่ดว้ย ไม่ใช่ ถา้เร่ืองน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึน ขา้พเจา้สามารถแกไ้ขชีวติทั้งหมดใหดี้ ใหบ้รรลุมาตรฐานของ

หยวนหมัน่ไดท้ั้งหมด แต่มารผจญแห่งความชัว่ร้ายเกิดข้ึนแลว้ ผูฝึ้กส่วนใหญ่ต่างเดินออกมาในรูปแบบท่ี

ต่างๆกนั เพื่อยนืยนัความถูกตอ้งของตา้ฝ่า อธิบายความเป็นจริง ช่วยชาวโลกใหห้ลุดพน้ บางคนถูกจบั ถูกตี ถูก

ประทุษร้ายจนตาย อาจารยก์ถู็กโจมตีดว้ยข่าวลือท่ีชัว่ร้าย ผูฝึ้กกลา้ท่ีจะเดินออกมาทั้งๆท่ีอยูต่่อหนา้ความเป็น

ความตาย เดินออกมาอยา่งพร้อมท่ีจะสูญเสียทุกส่ิงทุกอยา่ง และกระทาํทุกส่ิงทุกอยา่งอนัยิง่ใหญ่ – ท่ีศิษยต์า้ฝ่า

สมควรทาํ ในทางกลบักนั คนท่ีไม่ออกมา หลบซ่อนตวั ยนือยูบ่นความเขา้ใจขา้งเดียวกบัของมารร้าย ยงัจะ

สามารถเป็นศิษยต์า้ฝ่าหรือ คนท่ีมีทศันะอยูฝ่่ายเดียวกบัมารร้ายท่ีกดข่ีประทุษร้ายตา้ฝ่า และทาํเร่ืองชัว่ร้ายยงัจะ

เป็นศิษยต์า้ฝ่าหรือ จะมีอานุภาพแห่งคุณธรรมของหยวนหมัน่เช่นเดียวกนัหรือ ยงัมีอีกจุดหน่ึง เทพ เขาจะไม่

เหมือนมนุษย ์ เช่นวา่มีผูฝึ้กถูกจบัเขา้ไปในคุก ไม่สามารถแบกรับการทรมานโบยตีอยา่งหนกั จึงเขียนหนงัสือ

สาํนึกผดิ แต่ในใจเขาคิด: น่ีฉนัหลอกพวกเขา ออกไปแลว้ฉนัยงัจะฝึกอีก ฉนัยงัจะไปเจ้ิงฝ่า ยงัจะไปเทียนอนัเห

มิน แต่น่ีเป็นไปไม่ได ้ เพราะทศันะแบบน้ีในโลกมนุษยน้ี์ ลว้นแต่ก่อเกิดข้ึนมาหลงัจากมนุษยเ์ส่ือมถอยแลว้ แต่

เทพเหล่านั้นเขาจะไม่เป็นเช่นน้ี เขาไม่มีความคิดเช่นน้ี หนทางท่ีเขาเลือกแลว้ เขาจะเดินต่อไปอยา่งแน่นอน 

 มีเร่ืองมากมายท่ีใชภ้าษามนุษยอ์ธิบายใหช้ดัเจนไดย้ากอยา่งยิง่ เหมือนท่ีผูฝึ้กหลายๆท่านถามขา้พเจา้วา่ 

อาจารย ์ ทาํไมไม่จดัการเร่ืองน้ีใหจ้บลงโดยเร็ว หลายๆคนท่ีอยูท่่ามกลางความเจบ็ปวดทรมานกจ็ะคิดเช่นน้ี 

ขอใหพ้วกเราบรรลุหยวนหมัน่โดยเร็ว ขอใหจ้บลงโดยเร็ว อนัท่ีจริง ลว้นคือความยดึติด เม่ือครู่ขา้พเจา้พดูแลว้

วา่ พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายของการทดสอบผูฝึ้กเช่นน้ี เพราะตวัผูฝึ้กเองตอ้งยกระดบัสูงข้ึนและชาํระ

ส่วนสุดทา้ยของกรรม ชีวติท่ีนบัวนัยิง่ปรากฏออกสู่ภายนอก ในขั้นตอนของการค่อยๆเปล่ียนเป็นเทพ ตวัท่าน

เองไม่ทุ่มเท ไม่ยกระดบัอยา่งต่อเน่ือง ไม่ก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมของตวัเอง ใหเ้ป็นเช่นนั้นไดอ้ยา่งไร 

ทั้งหมดน้ีขา้พเจา้กห็นักลบัมาใชชี้วติเหล่านั้นท่ีแสดงซินซ่ิงออกมา ใหเ้หล่าผูฝึ้กก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมใน

เวลาเดียวกนั อนัท่ีจริงไม่วา่จะอยา่งไร ชีวติหน่ึงไม่วา่เขาจะแบกรับความเจบ็ปวดทุกขท์รมานมากเพียงใดใน

สังคมมนุษย ์ ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน เปรียบเทียบกบัมรรคผลหลงัจากพวกท่านบรรลุหยวนหมัน่แลว้ ไม่เป็น

สัดส่วน ไม่เป็นสัดส่วนจริงๆ ทุกท่านลองคิดดู ในอดีตผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัคนหน่ึงตอ้งผา่นการบาํเพญ็หน่ึงชาติ 

หรือแมก้ระทัง่ก่ีชาติ แต่พวกเราในวนัน้ีกจ็ะใหค้นหยวนหมัน่ในเวลาสั้นๆเพียงไม่ก่ีปี ขั้นตอนของการแบกรับก็

เพียงชัว่ประเด๋ียวเดียว และยงัเป็นเวลาท่ีถูกเร่งเร็วข้ึน ในอนาคตหนักลบัไปดู ถา้ท่านสามารถบรรลุหยวนหมัน่ 
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ท่านจะพบวา่มนัไม่ใช่อะไรเลย เหมือนความฝันฉากหน่ึง 

 แต่ในช่วงท่ีขั้นตอนดาํเนินไป ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีผูฝึ้กของเรากระทาํไปนั้นยอดเยีย่มจริงๆ ความยิง่ใหญ่

สง่างามท่ีสุดของพวกท่านเป็นเพราะพวกท่านสามารถกา้วทนักบัการเจ้ิงฝ่า เม่ือครู่ขา้พเจา้พดูแลว้วา่ การแสดง

ของมารร้ายฉากน้ีในหมู่คนธรรมดาสามญั ลว้นเป็นการกระทาํของชีวติท่ีเส่ือมถอยท่ีสุดในจกัรวาล ซ่ึงถูก

ปล่อยลงมาในสังคมมนุษย ์ ใหพ้วกมนัเจาะเขา้มาในสามภพ เพื่อท่ีจะใชม้นั ชีวติชั้นสูงเหล่านั้นจะไม่ลงมือ

กระทาํเร่ืองชัว่ร้ายเหล่าน้ีของคนธรรมดาสามญัดว้ยตวัเอง เขาจึงใชชี้วติชัว่ร้ายและคนชัว่ร้ายท่ีอยูข่า้งล่าง

กระทาํเร่ืองเหล่าน้ี ฉะนั้นทั้งหมดจึงชัว่ร้ายอยา่งท่ีสุด 

 พวกเราผูฝึ้กนอกประเทศจีนบางคนคิด: พวกเราอยูน่อกประเทศไม่ตอ้งเผชิญกบัความเจบ็ปวดทุกข์

ทรมานเหมือนผูฝึ้กในประเทศจีน หมายความวา่ ในการหยวนหมัน่พวกเราจะไม่ดีเท่ากบัผูฝึ้กในประเทศจีนใช่

หรือไม่ ไม่ใช่เช่นนั้น เพราะไม่วา่จะเป็นในประเทศหรือนอกประเทศจีน พวกเราผูฝึ้กเป็นร่างโดยรวมเดียวกนั 

เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี ยอ่มตอ้งมีคนทาํส่ิงน้ี ยอ่มตอ้งมีคนทาํส่ิงนั้น เพราะมนัเป็นการทดสอบต่อฝ่า ท่านอยู ่

ณ ท่ีใด ไม่วา่จะทาํอะไร ลว้นเป็นการยกระดบัสูงข้ึนจากส่ิงท่ีตวัท่านสมควรทาํ แต่ละคนจะทาํอะไร นัน่ลว้นมี

สาเหตุ ในอาณาจกัรเขตแดนของการหยวนหมัน่ หนทางการไปสู่หยวนหมัน่ไม่มีอะไรแตกต่างท่านสมควร

หยวนหมัน่อยู ่ ณ ท่ีใด รับรองวา่ท่านกจ็ะไปตรงนั้น ยกตวัอยา่งเช่น การท่ีมารร้ายในจีนแผน่ดินใหญ่แสดง

ออกมาอยา่งชัว่ร้ายอยา่งนั้น ถา้ไม่มีผูฝึ้กนอกประเทศออกมาเปิดโปงความเป็นจริง และสนบัสนุนการเรียกร้อง

ของผูฝึ้กในประเทศ ทุกท่านลองคิดดู มารร้ายมิยิง่ทาํชัว่อยา่งกาํเริบเสิบสาน เป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่ ฉะนั้นทุกส่ิง

ทุกอยา่งท่ีผูฝึ้กของเรากระทาํเพื่อยนืยนัฝ่า จึงมีประสิทธิผลในการเปิดโปงมารร้าย ยบัย ั้งมารร้าย ในเวลา

เดียวกนัเป็นการสนบัสนุนผูฝึ้กในประเทศจีน ฉะนั้นทุกส่ิงท่ีกระทาํไม่วา่ท่านจะไปเทียนอนัเหมิน ท่านจะ

อธิบายความเป็นจริงใหช้าวโลกอยูใ่นสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ หรือทาํหงฝ่าอยูน่อกประเทศ เปิดโปงความเป็นจริง

ของมารร้าย ลว้นเป็นความยิง่ใหญ่ เพราะพวกท่านเป็นร่างโดยรวมเดียวกนั แน่นอนผูฝึ้กบางคนเดินทางเขา้ไป

ในประเทศจีน ไปท่ีเทียนอนัเหมิน ยอดเยีย่มมาก อาจารยบ์อกวา่ท่านยอดเยีย่มมาก แต่อาจารยจ์ะพดูจากอีกดา้น

หน่ึง ผูฝึ้กนอกประเทศอยา่พยายามไปจีนแผน่ดินใหญ่ เพราะการเปิดโปงมารร้ายตอ้งการท่าน มีหลายคนเคย

ถามขา้พเจา้ เขียนข้ึนมาถามวา่: อาจารย ์ ทาํไมพวกเรามาไดฝ่้ากนัในสหรัฐอเมริกา ทาํไมมาไดฝ่้ากนันอก

ประเทศ อนัท่ีจริง เวลาน้ีมิกระจ่างชดักนัแลว้หรือ ถา้ไม่มีพวกท่านทาํส่ิงเหล่าน้ีอยูท่ี่น่ี เช่นนั้นทั้งหมดน้ีมิเท่ากบั 

ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่า ท่านจึงควรอยูท่ี่น่ีกระทาํในส่ิงท่ีท่านสมควรทาํใหดี้ น่ีกคื็อ เหตุ

ใดท่ีท่านไดฝ่้านอกประเทศจีน ถา้ท่านกลบัไปประเทศจีนกนัทั้งหมด การเจ้ิงฝ่า เปิดโปงมารร้าย ลดการกดข่ี

ประทุษร้ายต่อผูฝึ้กในจีนแผน่ดินใหญ่ งานเหล่าน้ีใครจะทาํ ผูฝึ้กทั้งหลายยอดเยีย่มมาก ยอดเยีย่มมากจริงๆ พวก

ท่านไดพ้ยายามทาํในส่ิงท่ีพวกท่านทาํอยา่งสุดกาํลงั ไม่วา่จะอยูใ่นประเทศ หรือนอกประเทศจีนกดี็ ส่ิงท่ีแสดง

ออกมาเหมือนกนัทั้งหมด มีความแตกต่างอยูท่ี่เดินออกมา หรือไม่เดินออกมา มีใจใหก้บัเร่ืองการเจ้ิงฝ่ามากนอ้ย

เพียงใด ต่างกนัทางดา้นสภาพแวดลอ้มเท่านั้น สาํหรับเร่ืองท่ีผูฝึ้กบางคนซ่ึงประสบกบัความเจบ็ปวดทุกข์

ทรมานอยา่งหนกัจนเสียชีวติไป เร่ืองเหล่าน้ีขา้พเจา้จะพดูกบัพวกท่านภายหลงั เม่ือความเป็นจริงถูกเปิดเผย
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ออกมา พวกท่านกจ็ะรู้สึกวา่ โอ ้ ท่ีแทเ้ป็นเช่นน้ีเอง เม่ือครู่ขา้พเจา้พดูแลว้วา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นมีการจดัเตรียม

ไวแ้ลว้ 

 ในเร่ืองท่ีพวกเราอธิบายความเป็นจริงใหก้บัผูค้นในโลก ทุกท่านทาํไดดี้มาก พร้อมกนัน้ีขา้พเจา้ขอบอก

ทุกท่าน น่ีกเ็ป็นเร่ืองท่ียิง่ใหญ่ ความมีเมตตา ดูเผนิๆพวกเราเพียงแต่แจกใบปลิวแผน่หน่ึงใหก้บัคนธรรมดา

สามญัคนหน่ึง ดูเผนิๆพวกเราเพียงแต่อธิบายความเป็นจริงใหก้บัคนธรรมดาสามญั ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน เม่ือ

เร่ืองของการเจ้ิงฝ่าเสร็จส้ินลง มนุษยชาติจะเขา้สู่ขั้นต่อไป คนและชีวติท่ีมีความคิดวา่ “ตา้ฝ่าจกัรวาลไม่ดี” อยู่

ในสมอง คือเป้าหมายอนัดบัแรกท่ีจะตอ้งถูกกาํจดัท้ิงไป เพราะเปรียบเทียบกบัชีวติท่ีแยม่ากๆในจกัรวาล เขายงั

เลวร้ายยิง่กวา่ เพราะเขาต่อตา้นฝ่าของจกัรวาล ฉะนั้นเวลาท่ีเราอธิบายความเป็นจริง กไ็ดข้จดัความคิดชัว่ร้าย

ของคนบางคนท่ีมีต่อตา้ฝ่า อยา่งนอ้ยท่ีสุดเร่ืองน้ีไม่ใช่เป็นการช่วยชีวติของเขาเอาไวห้รือ เพราะในขั้นตอนท่ีทุก

ท่านอธิบายความเป็นจริง บางคนจะไดฝ่้า ไม่เพียงแต่ขจดับาปของเขาท้ิงไป ในเวลาเดียวกนัยงัไดช่้วยเขาให้

หลุดพน้ น่ีไม่ใช่แสดงใหเ้ห็นหรือวา่ท่านกระทาํในเร่ืองท่ีมีความเมตตามากยิง่ข้ึนหรือ ทาํในเร่ืองท่ีดียิง่กวา่หรือ 

ภายใตส้ถานการณ์ลาํบากอยา่งท่ีสุด ในเวลาท่ีมารร้ายท่ีสุดกระทาํการอยา่งกาํเริบเสิบสานท่ีสุด พวกเรายงัมี

ความเมตตาเช่นน้ี น่ีเป็นการแสดงออกของเทพผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสง่างามท่ีสุด ในเวลาท่ีพวกเราเจบ็ปวดทุกขท์รมาน

ท่ีสุด ยงัสามารถจะช่วยเหลือผูอ่ื้น (เสียงปรบมือ) น่ีไม่ใช่ยุง่เก่ียวกบัการเมือง ยิง่ไม่ใช่ยุง่เก่ียวกบัเร่ืองของคน

ธรรมดาสามญั ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกระทาํไม่ใช่เพื่อบรรลุเป้าหมายของบุคคล ยิง่ไม่ใช่เพื่อองคก์รของคนธรรมดา

สามญั แต่เพื่อยนืยนัตา้ฝ่า การเปิดโปงมารร้ายเพื่อใหพ้วกเขาหยดุการกดข่ีประทุษร้ายต่อตา้ฝ่าและผูฝึ้ก 

 อนัท่ีจริงการเป็นผูบ้าํเพญ็ ในอดีตจะไม่สนใจเลยวา่ คนธรรมดาสามญัจะคิดอยา่งไร ท่านคิดวา่ฉนัดี คิด

วา่ฉนัเลว นัน่ลว้นเป็นความคิดของคนธรรมดาสามญั สาํหรับผูบ้าํเพญ็มนัไม่สาํคญั ใครจะสนใจวา่ท่านคน

ธรรมดาจะเป็นอยา่งไร คนท่ีบาํเพญ็คือตวัฉนั คนเม่ือบาํเพญ็หยวนหมัน่กไ็ปแลว้ คนธรรมดาสามญัอยากจะทาํ

อยา่งไรกท็าํอยา่งไร เม่ือมีบาปคนๆนั้นกไ็ปแบกรับ ไม่ไหวแลว้กเ็ขา้สู่การถูกกาํจดัท้ิงของประวติัศาสตร์กแ็ลว้

กนั ในอดีตกคื็อเช่นน้ี ความเมตตาท่ีพวกเราศิษยต์า้ฝ่าแสดงออกมาในวนัน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวติใดๆ ในระหวา่ง

การบาํเพญ็ทาํไดใ้นอดีต การเป็นศิษยค์นหน่ึงในตา้ฝ่า ผูมี้ความเมตตายิง่ใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึง ไม่วา่จะอยูใ่น

สภาพแวดลอ้มใดในสังคมมนุษยก์คื็อยอดเยีย่มท่ีสุด เมตตาท่ีสุด ยอ่มมีประโยชนต่์อชีวติ ในการอธิบายความ

เป็นจริงไม่สมควรเป็นเช่นน้ีหรือ พวกท่านกก็าํลงัทาํเช่นน้ีกนัอยู ่ น่ีคือความเมตตาของผูบ้าํเพญ็ตา้ฝ่าคนหน่ึง 

และไม่ใช่กิจกรรมของคนธรรมดาสามญั 

 ยงัมีอีกเร่ืองหน่ึง fท่ีผา่นมาทุกท่านไดย้นิขา้พเจา้พดูถึงเร่ืองของมนุษยต่์างดาว บางคนไม่เขา้ใจ ผูส่ื้อข่าว

ท่ีไม่ประสงคดี์ถึงกบันาํไปเขียนเป็นบทความ ขา้พเจา้ไม่สนใจวา่ผูส่ื้อข่าวจะวา่อยา่งไร ขา้พเจา้ควรทาํอะไรกจ็ะ

ทาํอยา่งนั้น ในอนาคตคนกจ็ะรู้ ณ ท่ีน้ีขา้พเจา้สามารถบอกกบัทุกท่าน เพราะพวกท่านเป็นศิษยต์า้ฝ่า แทจ้ริง

แลว้มนุษยต่์างดาวเหล่านั้นจึงจะใช่เจา้ของท่ีแทจ้ริงท่ีอยูบ่นโลกน้ี ไม่วา่จะเป็นช่วงเวลาใด โลก ณ ตาํแหน่งน้ี

ลว้นเป็นชีวติเช่นนั้น ทุกท่านอาจจะเคยไดย้นิมาแลว้ ในคมัภีร์ไบเบิล ยะโฮวาห์กล่าววา่เขาสร้างมนุษยข้ึ์นมา
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ตามลกัษณะของตวัเอง คนผวิเหลืองกเ็คยไดย้นิ หน่ีวาสร้างมนุษย ์ทาํไมทาํเช่นน้ี ส่ิงน้ีไม่เคยมีในประวติัศาสตร์

มาก่อน วา่ทาํไมจึงสร้างมนุษยข้ึ์นมาในรูปลกัษณ์ของเทพ ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน ในอดีตถา้สร้างมนุษยข้ึ์นมา

ในรูปลกัษณ์ของเทพ กเ็ป็นการเหยยีดหยามต่อเทพอยา่งหนกัท่ีสุด เป็นการดูหม่ินเทพอยา่งใหญ่หลวงท่ีสุด 

เช่นนั้นทาํไมจึงสร้างมนุษยใ์นรอบน้ีข้ึนมาในรูปลกัษณ์ของเทพ เพราะตา้ฝ่าจะไดรั้บการถ่ายทอดอยา่ง

แพร่หลายในช่วงเวลาท่ีกาํหนดในประวติัศาสตร์นั้น ชีวติในเวลานั้นตอ้งคู่ควรพอท่ีจะฟังตา้ฝ่าน้ี จะใหส้ัตวเ์ป็น

กลุ่มมาฟังตา้ฝ่าอยูต่รงน้ีไม่ไดโ้ดยเดด็ขาด ดงันั้นเทพจึงสร้างมนุษยใ์นวนัน้ีใหเ้หมือนกบัรูปลกัษณ์ของตวัเอง 

(เสียงปรบมือ) แต่มนุษยท่ี์สร้างข้ึนมาในระยะแรกไม่ใช่พวกท่าน และไม่ใช่มนุษยชาติในวนัน้ี เวลาน้ีผวิหนงั

ชั้นน้ีของคนเท่านั้นท่ียงัคงเหมือนในระยะแรก มนุษยใ์นเวลานั้นกคื็อมนุษย ์ฉะนั้นมนุษยเ์หล่านั้นลว้นอยูใ่นมิติ

ของชั้นอณูท่ีเลก็ลงไป กคื็อท่ีๆคนเรียกวา่ยมโลก กคื็ออยูใ่นมิติท่ีต ํ่าลงไปจากชั้นอณูท่ีใหญ่ท่ีสุด ส่วนผวิหนงั

ชั้นน้ีดูภายนอกยงัคงเป็นผวิหนงัของมนุษย ์ แต่โดยแก่นแทไ้ม่ใช่มนุษยก์นัแลว้ ผวิหนงัมนุษยท่ี์เทพหมายถึง 

ไม่ใช่ผวิหนงัมนุษยต์ามท่ีคนพดูถึง แต่คือร่างท่ีครบถว้นสมบูรณ์ของมนุษยซ่ึ์งประกอบข้ึนจากชั้นอณูท่ีใหญ่

ท่ีสุด รวมทั้งอวยัวะภายในของมนุษย ์

 มนุษยใ์นอดีตมีจาํนวนนอ้ยลงนอ้ยลงในโลก เพราะผวิหนงัของมนุษยถู์กชีวติชั้นสูงยดึครองมากข้ึนมาก

ข้ึน เพราะตา้ฝ่ากาํลงัถ่ายทอดอยูต่รงน้ี ชีวติชั้นสูงลว้นมองเห็น น่ีเป็นโอกาสท่ีชีวติสามารถจะไดรั้บการ

ช่วยเหลือ นัน่กคื็อหลกัประกนัท่ีใหญ่ท่ีสุดของการเขา้สู่อนาคต แต่เร่ืองน้ีกไ็ดรั้บการจดัเตรียมจากเหล่าชีวติเก่า

ทั้งหลาย พวกเขาทาํการแบ่งแยกชีวติเหล่าน้ีออก พวกท่ีจะไดฝ่้า กบั พวกท่ีก่อมารผจญใหก้บัตา้ฝ่า พวกเขา

เขา้ใจวา่ พวกท่ีก่อมารผจญในอนาคตกจ็ะหยวนหมัน่ดว้ย เพราะถา้ไม่มีพวกเขาก่อมารผจญให ้ ผูบ้าํเพญ็กไ็ม่

สามารถหยวนหมัน่ แต่มีขา้พเจา้อยูต่รงน้ีหลกัการน้ีกใ็ชไ้ม่ได ้ มนัอาจใชไ้ดก้บัช่วงเวลาอ่ืนใดในจกัรวาล กบั

ชีวติอ่ืนใดท่ีมาช่วยผูค้นใหห้ลุดพน้ แต่จะใชไ้ม่ไดใ้นช่วงเวลาของการเจ้ิงฝ่า (เสียงปรบมือ) เหตุใดจึงใชไ้ม่ได ้

ทุกท่านลองคิดดู ทัว่ทั้งจกัรวาลกาํลงัดาํเนินการจดัวางทุกๆชีวติเสียใหม่ตามตาํแหน่งของซินซ่ิงท่ีอยู ่ และจะจดั

วางชีวติชัว่ร้ายท่ีกดข่ีประทุษร้ายต่อตา้ฝ่าเหล่านั้นไวท่ี้ใด จะใหเ้หมือนกบัชีวติท่ีหยวนหมัน่ไดห้รือ จดัวางไว้

กบัเทพผูย้ิง่ใหญ่ดว้ยกนัไดห้รือ น่ีเป็นเร่ืองท่ีทาํไม่ไดเ้ดด็ขาด 

 จุดน้ีพวกเขาไม่เช่ือในระยะแรก เวลาน้ีพวกเขามองเห็นอยา่งชดัเจน เช่นนั้นจึงนาํมาซ่ึงปัญหาหน่ึง 

ปัญหาอะไร เพราะมนุษยชาติจะตอ้งไดฝ่้าร้อยละหา้สิบ กคื็อก่ีพนัลา้นคน แต่พวกเขาโชคไม่ค่อยดีนกั ไม่

สามารถมาเป็นศิษยต์า้ฝ่าในช่วงเวลาของการเจ้ิงฝ่า คือพดูวา่พวกเขาจะเป็นมนุษยชาติท่ีจะศึกษาฝ่า ไดฝ่้าในยคุ

สมยัต่อไป แต่เม่ือถึงยคุสมยันั้น การไดฝ่้ากจ็ะไม่ใช่เร่ืองง่ายแลว้: ทุกๆคนต่างมีหนงัสือหน่ึงเล่ม แต่ถา้ความคิด

ผดิแผกเพียงนิดเดียว กจ็ะบรรลุไม่ถึงฝ่า น่ีเป็นเร่ืองของยคุสมยัต่อไป เพราะชีวติมากมายมองเห็นสภาพแทจ้ริง

ของการเจ้ิงฝ่ากนัแลว้ ชีวติมากมายรวมทั้งมนุษยม์ากมาย เพราะมนุษยก์มี็ดา้นท่ีแจ่มแจง้ พวกเขาจึงไม่คิด

กระทาํเร่ืองเลวร้าย พวกเขากอ็ยากจะไดฝ่้าในดา้นท่ีดี ประมาณร้อยละยีสิ่บ ร้อยละสามสิบ เช่นนั้นจึงพดูวา่ 

มนุษยชาติจะมีร้อยละเจด็สิบ ร้อยละแปดสิบไดฝ่้า ไดฝ่้าในดา้นตรง ไม่ก่อมารผจญใหก้บัฝ่า น่ีคือสภาพของ

การไดฝ่้าของคนในอนาคต ดงันั้นคนท่ีจะไดฝ่้านั้นมีเป็นจาํนวนมาก แน่นอนเร่ืองท่ีขา้พเจา้กระทาํอยูใ่นเวลาน้ี 
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ถา้มีผูฝึ้กใหม่ไดฝ่้า เช่นนั้นเป็นไปไดม้ากวา่ เขากคื็อแกนนาํ บุคคลชั้นนาํในกลุ่มคนท่ีไดฝ่้าในรุ่นต่อไป ผูฝึ้ก

บางคนอาจรู้สึกแลว้วา่ บางคนไดฝ่้าแลว้ เขากลบัไปฝึกท่ีบา้น ไม่มา ดูเหมือนไม่มีข่าวคราว บางทีอาจ

เหมือนกบัเมลด็พนัธุ์ท่ีหว่านลงไปแลว้ บางทีอาจมีเหตุผลอ่ืน เป็นไปไดท้ั้งสองดา้น ฉะนั้นส่ิงท่ีทุกท่านกระทาํ

นั้นยิง่ใหญ่ ยอดเยีย่มมาก สภาพการณ์ของมนุษยชาติสลบัซบัซอ้นอยา่งยิง่ ไม่ใช่มองดูคนๆน้ีจากภายนอกอยา่ง

เรียบๆง่ายๆ พวกท่ีแสดงความชัว่ร้ายออกมาในช่วงของการเจ้ิงฝ่า ทั้งหมดจะตอ้งพบกบัจุดจบท่ีพวกมนัสมควร

ไดรั้บ น่ีเป็นส่ิงท่ีแน่นอน เพราะทุกๆชีวติต่างกาํลงัจดัวางตาํแหน่งของเขาเสียใหม่ ชีวติท่ีบ่อนทาํลายตา้ฝ่า

คาดคิดไดเ้ลยวา่ จะจดัวางมนัไว ้ ณ ท่ีใด การเจ้ิงฝ่าในวนัน้ี ทุกส่ิงทุกอยา่งจะตอ้งกาํหนดอยา่งเขม้งวดโดย

เดด็ขาด ถูกตอ้งเท่ียงตรงโดยเดด็ขาด น่ีคือส่ิงท่ีแตกต่างจากทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีทาํกนัในอดีต 

 ทางดา้นรูปธรรม ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ปีท่ีแลว้ตั้งแต่ 25 เมษายนจนถึง 20 กรกฎาคม ผูฝึ้กบางคนเกิด

ความหวัน่ไหวทางความคิดมากมายในระยะแรก น่ีกเ็ป็นเร่ืองปกติ เพราะท่านมีความคิดของคนธรรมดาสามญั

อยู ่ ท่านจึงจะสามารถบาํเพญ็ มีความคิดของคนธรรมดาสามญัอยู ่ ท่านจึงสั่นคลอน มีความคิดของคนธรรมดา

สามญัอยู ่ ท่ามกลางการสั่นคลอน ท่านสามารถตั้งมัน่บนหนทางท่ีถูกตอ้งท่ีท่านสมควรเดิน น่ีกคื็อการบาํเพญ็ 

ดงันั้นในเวลานั้นพวกเราจาํนวนมากต่างกคิ็ดกนั: ฉนัศึกษาฝ่าน้ีถูกหรือไม่ ถูกตอ้งเท่ียงตรงหรือไม่ หล่ี หงจ้ือ 

เป็นคนเช่นไร อิทธิพลมารร้ายท่ีกขุ่าวเทจ็เพื่อมุ่งทาํร้าย เขาพดูถูกหรือไม่ ผูฝึ้กทุกท่านต่างกคิ็ดใคร่ครวญใน

คาํถามเหล่าน้ี จะมากหรือนอ้ยพวกท่านต่างคิดใคร่ครวญกนัอยู ่ น่ีกเ็ป็นการใหโ้อกาส ใหท่้านไดคิ้ดใคร่ครวญ 

ไม่ผดิ หลงัจากสงบจิตใจลงแลว้ พวกท่านกเ็ดินไปบนหนทางท่ีตวัเองสมควรเดิน ไม่จาํเป็นท่ีคนจะตอ้งอธิบาย

ดว้ยคาํพดูวา่ตวัเองเขา้ใจอยา่งไร การกระทาํของท่านไดพ้ิสูจนใ์หเ้ห็นทุกส่ิงทุกอยา่งแลว้ การท่ีสามารถเดินอยู่

ในตา้ฝ่าจนถึงทุกวนัน้ี การกระทาํของท่านไดย้นืยนัแลว้วา่หนทางท่ีท่านตอ้งการ หนทางท่ีผูบ้าํเพญ็คนหน่ึง

สมควรเดิน ศิษยท์ั้งหมดท่ีสามารถเดินขา้มมา ลว้นแลว้แต่ยิง่ใหญ่ ลว้นแลว้แต่ยอดเยีย่ม (เสียงปรบมือ) 

 ในระหวา่งน้ี ผูฝึ้กทั้งหลายต่างประสบกบัปัญหารูปธรรมต่างๆมากมาย ลาํบากอยา่งยิง่ ในระยะแรกไม่รู้

วา่จะทาํอยา่งไร ต่อมากค่็อยๆเขา้ใจ จบัจุดไดแ้ลว้ รู้วา่จะทาํอยา่งไร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเวลานั้น ขา้พเจา้

ไม่พดูเลย เพราะถา้ขา้พเจา้พดูกไ็ม่นบัวา่เป็นการทดสอบ เม่ือไม่นบักจ็ะนาํมาซ่ึงสองปัญหา: อิทธิพลเก่าจะ

พยายามอยา่งเตม็กาํลงัท่ีจะบ่อนทาํลาย เขา้ใจวา่น่ีคือวชิามาร เช่นนั้นกจ็ะสร้างความยุง่ยากอยา่งยิง่ต่อเร่ืองการ

เจ้ิงฝ่าของขา้พเจา้ สร้างความยุง่เหยงิอยา่งใหญ่หลวงไปทัว่ทั้งจกัรวาล ใหเ้ป็นเช่นน้ีไม่ได ้ยงัมีปัญหาอีกขอ้หน่ึง 

เพราะในเวลานั้นความชัว่ร้ายซ่ึงใหญ่โตมโหฬารกดลงมาอยา่งมืดฟ้ามวัดิน จากรูปภาพท่ีออกในเวปไซตห์มิง

ฮุ่ย พวกเราไดเ้ห็นโลกมีรูปลกัษณ์เหมือนกบัใบหนา้ของซาตาน นัน่เป็นเพียงภาพลกัษณ์ของกรรมบนโลกท่ี

แสดงออกมาใหเ้ห็น เพราะในทุกๆอณูของกรรมลว้นมีรูปลกัษณ์ของกรรมท่ีแตกต่างกนั ฉะนั้นมนักมี็รูปลกัษณ์

โดยรวม นัน่กคื็อรูปลกัษณ์ของกรรม แต่ในเวลานั้นความชัว่ร้ายมีมากกวา่กรรมเหล่าน้ีหลายๆเท่า สาํหรับชีวติ 

ณ หลายๆระดบัชั้นแลว้ ทั้งหมดนบัวา่น่ากลวัอยา่งยิง่ ไม่เพียงแต่โลกถูกปกคลุมดว้ยมารร้าย พวกมนัเห็นวา่ ถา้

ไม่ผา่นการทดสอบท่ีใหญ่เช่นน้ี กไ็ม่สมควรเป็นฝ่าท่ีใหญ่เช่นน้ี แต่พวกมนักรู้็วา่กดทุกขภ์ยัท่ีใหญ่ขนาดน้ีลงมา 

มนุษยไ์ม่สามารถแบกรับกจ็ะถูกทาํลายท้ิง ยิง่กวา่นั้นพวกมนัยงัรู้วา่ มนัเป็นการยากท่ีศิษยต์า้ฝ่าจะเดินขา้มทุกข์
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ภยัมาได ้ แต่พวกเขากคิ็ดวา่ทาํลายท้ิงกท็าํลายท้ิง พวกมนัถึงกบัเห็นขา้พเจา้เป็นผูบ้าํเพญ็ พวกมนัคิดวา่จะ

ประจกัษแ์จง้ฝ่าท่ีใหญ่ขนาดน้ี กต็อ้งรับการทดสอบท่ีใหญ่ขนาดน้ี ทุกท่านลองคิดดู พดูข้ึนมาฟังดูง่าย โดยแก่น

แทม้นัน่ากลวัยิง่นกั ภาวะแวดลอ้มในเวลานั้นยากเกินกวา่จะบรรยาย มนัเลวร้ายอยา่งท่ีสุด แต่พวกเราไม่วา่จะ

เป็นผูฝึ้กในประเทศหรือนอกประเทศจีน ในเวลานั้นตอ้งมีความรู้สึกเช่นนั้น ต่างกเ็ห็นถึงระดบัความชัว่ร้ายท่ี

เหล่ามารร้ายแสดงออกมาบนโลก ดูภายนอกนัน่เป็นเพียงการแสดงออกของมนุษยแ์บบหน่ึง แต่โดยแก่นแท ้

องคป์ระกอบของความชัว่ร้ายนั้นควบคุมมนุษยอ์ยู ่ ในระยะแรกขา้พเจา้กท็าํลายส่ิงเหล่าน้ีอยา่งเตม็กาํลงั แต่มนั

ใหญ่โตอยา่งเหลือหลาย เพราะต่อใหท่้านทาํลายมนัท้ิงเร็วอยา่งไร กต็อ้งมีขั้นตอน ใชเ้วลา 9 เดือนท่ีจะทาํลาย

มนัท้ิง น้ียงัไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ใหญ่โตอยา่งยิง่ ในเวลานั้นเน่ืองจากมารร้ายน้ีช่างใหญ่เหลือเกิน เป็นไปไม่ได้

ท่ีผูฝึ้กทั้งหลายจะแบกรับได ้ เม่ือไม่ไปแบกรับ การทดสอบของพวกเขากน็บัไม่ได ้ ท่านทาํลายมนัท้ิงเพียงอยา่ง

เดียวยงัไม่ได ้ ดงันั้นยงัตอ้งแบกรับ แต่ขา้พเจา้รู้วา่ถา้ผูฝึ้กไปแบกรับกย็ากอยา่งยิง่ท่ีจะขา้มพน้มาได ้ ฉะนั้น

ขา้พเจา้จึงปล่อยใหผู้ฝึ้กแบกรับเฉพาะความชัว่ร้ายท่ีแสดงออกมาจากมนุษยเ์ท่านั้น แต่ส่ิงท่ีเป็นแก่นแท ้ ขา้พเจา้

จึงแบกรับเอาไวเ้อง (เสียงปรบมือ) ณ ท่ีน้ีไม่ใช่จะบอกพวกท่านวา่อาจารยเ์ก่งกาจอยา่งไร ไม่ไดห้มายความ

เช่นนั้น คือบอกพวกท่านถึงขั้นตอนของเหตุการณ์ หลงัจากส่ิงน้ีถูกทาํลายท้ิงไป สถานการณ์กเ็ปล่ียนแปลง ปีน้ี

ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นตน้มา สถานการณ์กค่็อยๆเปล่ียนแปลง คนชัว่ไม่ถูกองคป์ระกอบของมารร้ายเหล่านั้น

ควบคุมเอาไว ้จึงไม่มีกาํลงัค ํ้าจุนจิตใจ เวลาน้ีพวกเขาคิดวา่ ตา้ฝ่าไดผ้า่นการทดสอบแลว้ เร่ืองเหล่าน้ีกาํลงัจะจบ

ลงแลว้ เพียงแต่มีคนส่วนหน่ึงไม่ไดเ้ดินออกมา 

 แน่นอน ยงัมีเหตุผลอ่ืนท่ีขา้พเจา้ไม่พดู เหตุผลหน่ึงคือขา้พเจา้อยากดูศิษยข์องขา้พเจา้ – เทพผูย้ิง่ใหญ่ซ่ึง

กาํลงัจะหยวนหมัน่ในอนาคตแสดงออกมาท่ามกลางภยัพิบติัในคร้ังน้ี แน่นอนยงัมีเหตุผลอ่ืนอีก แต่ทุกๆกา้ว

ท่ามกลางมารผจญ พวกท่านลว้นเดินขา้มมาดว้ยตวัเอง ขา้พเจา้ไม่ไดพ้ดูแมแ้ต่คาํเดียว ทุกท่านโดยภาพรวมลว้น

สามารถเดินไดถู้กตอ้งเท่ียงตรงมาก ไม่สามารถพดูวา่ความคิดท่ีก่อเกิดข้ึนมาของทุกคนจะถูกตอ้งร้อย

เปอร์เซ็นต ์ แต่สุดทา้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกท่านกระทาํ ส่ิงท่ีแสดงออกมาคือความยิง่ใหญ่ เพราะในเวลานั้น

อาจารยไ์ม่อยู ่ ดูจากจุดน้ี ชีวติเหล่านั้นซ่ึงก่อมารผจญคร้ังน้ีใหแ้ก่พวกเรา ชีวติเก่าเหล่านั้นกเ็ล่ือมใสศรัทธาจน

ไม่มีอะไรจะพดู ส่ิงท่ีสมควรทาํ ส่ิงท่ีสมควรแบกรับ ทุกท่านต่างเดินขา้มมาอยา่งสง่าผา่เผย อยา่งยอดเยีย่ม 

 แน่นอนแมว้า่สถานการณ์ยงัจะเปล่ียนแปลงดีข้ึนอีก แต่มารร้ายท่ียงัไม่ไดถู้กกาํจดัหมดส้ินจนถึงท่ีสุด 

ยงัคงแสดงอยู ่ยงัไม่สามารถวางใจได ้ยงัจะตอ้งพยายามทาํใหดี้ในส่ิงท่ีพวกเราสมควรทาํต่อไปอีก กา้วเดินทุกๆ

กา้วของท่านใหดี้อยา่งแทจ้ริงบนหนทางไปสู่การหยวนหมัน่ อยา่เขา้ใจวา่เวลาน้ีเป็นเพียงการทดสอบท่ี

ธรรมดาๆ แทจ้ริงแลว้มนัยิง่ใหญ่อยา่งไม่มีอะไรเปรียบเทียบได ้ เพราะท่านกาํลงัยนืยนัความเป็นจริงของฝ่า 

เพราะท่านกาํลงัทาํในเวลาท่ียากลาํบากท่ีสุด อยา่เห็นวา่เร่ืองเหล่าน้ีดูเหมือนกบัส่ิงท่ีคนธรรมดาสามญัทาํกนั 

พวกเขาทาํเพื่อตวัเอง ทาํเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องคนธรรมดาสามญั แต่พวกท่านทาํเพื่อตา้ฝ่า จุดฐานท่ีไม่

เหมือนกนั พวกท่านคือผูบ้าํเพญ็ ในอนาคตท่านจะมองเห็นความยิง่ใหญ่ของส่ิงเหล่าน้ี ในจาํนวนนั้นจะมีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพวกท่านรู้ในเวลาน้ี และท่ีพวกท่านไม่รู้ในเวลาน้ี ดูจากรูปแบบท่ีแสดงออกมาของคนธรรมดา
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สามญั ท่านไม่รู้สึกรับรู้ถึงความยิง่ใหญ่ขนาดนั้น เพราะจะปล่อยใหพ้วกท่านเกิดความทะนงตน พึงพอใจใน

ตวัเอง อาจารยไ์ดแ้ต่จะใหท่้านพยายามมากข้ึน เดินใหดี้ในทุกกา้ว ในหน่ึงปีน้ี ในการอธิบายความเป็นจริง ใน

ขั้นตอนการบาํเพญ็ของพวกท่าน ในขั้นตอนของการปกป้องฝ่ามีมารผจญในทุกรูปทุกแบบ พบกบัปัญหาแต่ละ

แบบแต่ละอยา่ง พวกท่านต่างใคร่ครวญตรึกตรองดว้ยตนเอง ตดัสินใจเดินขา้มมาดว้ยตวัเอง งานของอาจารย์

ไม่ไดสู้ญเปล่า ไม่วา่อาจารยไ์ดท้าํอะไรใหพ้วกท่านลว้นแต่คุม้ค่า (เสียงปรบมือยาวนาน) ยอดเยีย่มจริงๆ (เสียง

ปรบมือ) 

 เก่ียวกบัประเดน็ท่ีเป็นรูปธรรมเหล่านั้น ขา้พเจา้คิดวา่จะหาเวลาพดูกบัทุกท่านเม่ือมีโอกาส ขา้พเจา้

ไม่ใช่จะสามารถมาร่วมงานฝ่าฮุ่ยไดทุ้กคร้ัง ทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้ออกมาลว้นมีวตัถุประสงค ์ ไม่ใช่จะพดูอะไรเร่ือย

เป่ือยกบัทุกท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายใตส้ภาพการณ์ในเวลาน้ี ฉะนั้นในอนาคตขา้พเจา้จะหาเวลาพดูกบัทุก

ท่านอยา่งละเอียด วนัน้ีขา้พเจา้จะไม่พดูมากไปนกั หวงัวา่ทุกท่านจะทาํไดดี้ยิง่ข้ึนในเร่ืองการเจ้ิงฝ่า และเร่ือง

การเปิดโปงมารร้าย น่ีกเ็ป็นส่วนหน่ึงของการบาํเพญ็ 

 กจ็ะพดูเพียงเท่าน้ี ขอบคุณทุกท่าน (เสียงปรบมือ) 
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บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ยแคนาดา ปี 2001 

 

19 พฤษภาคม ค.ศ. 2001  ณ ออ๊ดตาวา่ 

 

สวสัดีทุกท่าน (เสียงปรบมือ) 

ก่อนอ่ืนขอแสดงความยนิดีและขอให้การประชุมใหญ่ในคร้ังน้ี ประสบความสําเร็จโดยสมบูรณ์ (เสียง

ปรบมือ) การเป็นศิษยต์า้ฝ่าคนหน่ึง ทุกท่านทราบ น้ีไม่เหมือนกบัการบาํเพญ็คร้ังใดๆในประวติัศาสตร์ เป็นส่ิง

ท่ีไม่เคยมีมาก่อน เพราะเหตุใด เพราะพวกท่านคือศิษยต์า้ฝ่า ในประวติัศาสตร์การบาํเพญ็แบบใดๆ ลว้นแต่เพื่อ

การยกระดบัของส่วนบุคคลและการหยวนหมัน่ของส่วนบุคคลโดยส้ินเชิง แต่พวกท่านไม่ใช่ ทุกท่านทราบใน

อนาคตยงัจะมีคนอีกมากมายจะไดฝ่้า ก็คือพูดว่า หลงัจากตา้ฝ่าถ่ายทอดออกมา แบ่งการเดินเป็นสองขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ีหน่ึงคือ ท่ามกลางการเจ้ิงฝ่า ก่อตั้งศิษยต์า้ฝ่าอย่างมัน่คง การบาํเพญ็ส่วนบุคคลหลงัจากนั้นจะไม่มี

ส่วนเก่ียวขอ้งใดๆกบัการเจ้ิงฝ่า ทั้งหมดจะเป็นเร่ืองท่ีพวกเขาจะยกระดบัตวัเองให้สูงข้ึนและหยวนหมัน่โดย

ส้ินเชิง เช่นนั้นการเป็นศิษยต์า้ฝ่า ทุกท่านไดรั้บมอบหมายภารกิจอนัยิง่ใหญ่ของประวติัศาสตร์ น้ีกบัการบาํเพญ็

ส่วนบุคคลโดยส้ินเชิง จึงเป็นคนละเร่ือง พวกท่านตอ้งปกป้องฝ่า พวกท่านตอ้งยืนยนัความเป็นจริงของฝ่า 

ภายใตส้ภาพการณ์ท่ีฝ่าประสบกบัการถูกประทุษร้าย พวกท่านเปิดโปงส่ิงชัว่ร้ายเหล่านั้นอยา่งไร และกลมกลืน

กบัตา้ฝ่าไดดี้ยิง่ข้ึน น้ีคือส่ิงท่ีพวกท่านควรทาํ ในทางปฏิบติัพวกท่านก็ทาํไดดี้อย่างยิ่ง จุดน้ีอาจารยม์องเห็นได้

ชดัเจนยิง่นกั 

เพราะพวกเราบาํเพญ็ฝ่าถูกตอ้ง ไม่วา่จะทาํอะไร กต็อ้งใชค้วามดีดาํเนินการ เช่นนั้นดว้ยความคิดดีงามท่ี

พวกเรามี ในการยนืยนัความเป็นจริงของฝ่า ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเราทาํเพื่อเปิดโปงส่ิงชัว่ร้าย ลว้นไดแ้สดงถึง

ความยิง่ใหญ่สง่างาม ความเมตตากรุณาของศิษยข์องเรา ในเวลาเดียวกนัสาํหรับส่ิงชัว่ร้าย กต็อ้งกาํจดัท้ิง เพราะ

มนับ่อนทาํลายจกัรวาล บ่อนทาํลายสรรพชีวติ กคื็อพดูวา่ ถา้หากไม่มีส่ิงชัว่ร้ายเหล่าน้ี กจ็ะไม่มีความจาํเป็นตอ้ง

มีการเจ้ิงฝ่า ในประวติัศาสตร์ช่วงใดๆกไ็ม่เคยมีเหตุการณ์เช่นน้ี ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ไม่มีแบบอยา่งใหอ้า้งอิง 

สามารถทาํทั้งหมดน้ีใหดี้ได ้ สะทอ้นใหเ้ห็นไดอ้ยา่งแทจ้ริงถึงความยิง่ใหญ่สง่างามของศิษยต์า้ฝ่า อีกทั้งเป็น

เกียรติและความโชคดีของพวกท่าน เพราะในประวติัศาสตร์ ชีวติใดๆลว้นไม่มีโอกาสอยา่งน้ี น่ีเป็นคร้ังแรก ใน

ระยะสองปีมาน้ี ทุกท่านทาํไดดี้มากๆ จุดน้ีขา้พเจา้กไ็ดพ้ดูแลว้ในหลายโอกาสต่างๆกนั นอกจากน้ีในช่วง

ดาํเนินการเจ้ิงฝ่า ผูฝึ้กโดยรวมไม่เพียงแต่ทาํไดดี้แบบทัว่ๆไปเท่านั้น แต่ดีอยา่งยิง่ ไม่วา่จะเป็นผูฝึ้กในประเทศ

จีนแผน่ดินใหญ่ ผูฝึ้กนอกประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ ลว้นทาํไดดี้อยา่งยิง่ ไดท้าํหนา้ท่ีของศิษยต์า้ฝ่าอยา่งเตม็ท่ี ได้

ใชค้วามสามารถของพวกท่านเอง และเง่ือนไขของตวัพวกท่าน ทาํในส่ิงท่ีคนธรรมดาสามญัทาํไม่ได ้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูซ่ึ้งไดสู้ญเสียร่างกายมนุษยเ์พื่อตา้ฝ่าเหล่านั้น ลว้นไดแ้สดงความยิง่ใหญ่ออกมาใหเ้ห็น ใน
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ระหวา่งการยนืยนัความเป็นจริงของตา้ฝ่า 

ในระหวา่งการเจ้ิงฝ่า ท่ีผ่านมาทุกท่านทาํไดดี้อยา่งยิง่ เพียงแต่วา่ส่ิงชัว่ร้ายยงัไม่ไดถู้กกาํจดัจนหมดส้ิน 

เช่นนั้นหลงัจากน้ีพวกเรายงัตอ้งทาํใหดี้ยิง่ข้ึน กคื็อตอ้งเปิดโปงและกาํจดัส่ิงชัว่ร้าย การบ่อนทาํลายของส่ิงชัว่

ร้ายในคร้ังน้ี คนจีนไดรั้บการทาํร้ายรุนแรงมากท่ีสุด นกัการเมืองอนัธพาลอนัชัว่ร้ายกลุ่มนั้นในรัฐบาลจีน 

วธีิการทั้งหมดท่ีพวกมนัใชล้ว้นแต่ตํ่าทรามท่ีสุด ชัว่ร้ายท่ีสุด เป็นส่ิงท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประวติัศาสตร์ พวกมนั

ไดม้าถึงจุดสุดยอดแลว้ ถึงท่ีสุดแลว้ การท่ีรัฐบาลหน่ึงถูกนาํมาใชแ้บบอนัธพาล เป็นเร่ืองท่ีไม่เคยมีมาก่อน ทุก

ส่ิงทุกอยา่งท่ีศิษยต์า้ฝ่าของเรากระทาํไปดว้ยความคิดดีงาม ไดส้ร้างความต้ืนตนัแก่คนในสังคมโลก สร้างความ

ต้ืนตนัใหแ้ก่ชีวติในแต่ละระดบัชั้น ขณะท่ีส่ิงชัว่ร้ายแสดงออกมาในประเทศจีน กไ็ดส้ร้างความโกรธแคน้ใหแ้ก่

ชีวติในแต่ละระดบัชั้น ส่ิงชัว่ร้ายเหล่าน้ีกบัความดีงามของพวกเรานั้นแตกต่างกนัอยา่งชดัแจง้ ทุกท่านทราบส่ิง

ชัว่ร้ายน้ี มนัมองเห็นแลว้วา่ตวัเองกาํลงัจะถูกกาํจดักย็ิง่กาํเริบเสิบสาน มนักคื็อชัว่ มนักคื็อพิษ มนักคื็อชัว่ร้าย ก็

เหมือนยาพิษ ท่านจะไม่ใหม้นัทาํพิษต่อคน มนัทาํไม่ได ้ มนักเ็ป็นส่ิงน้ี ฉะนั้นในขั้นตอนกาํจดัมนั กไ็ม่ตอ้ง

เกรงใจแมแ้ต่นอ้ย กคื็อกาํจดัท้ิง ณ ท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงคน หมายถึงชีวติชัว่ร้ายเหล่านั้นท่ีควบคุมคน ศิษยท์ั้งหลาย

ของขา้พเจา้อนัท่ีจริงต่างมีความสามารถ ทั้งผูฝึ้กในประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งผูฝึ้กใหม่บางคน อนัท่ี

จริงลว้นมีความสามารถ เพราะในการเจ้ิงฝ่า ทุกๆขั้นตอนลว้นเป็นการพิสูจน ์ เป็นการทดสอบท่ีตั้งไวภ้ายใต้

สภาวะท่ีต่างกนั ในช่วงเวลาประวติัศาสตร์ท่ีต่างกนัในอนาคต น้ีคือตา้ฝ่าอนัยิง่ใหญ่ของประวติัศาสตร์จกัรวาล 

พดูถึงการเป็นผูบ้าํเพญ็ส่วนบุคคลคนหน่ึง พวกท่านไดเ้ดินผา่นขั้นตอนการบาํเพญ็แลว้ พวกท่านคือชีวติท่ีกาํลงั

ก่อตั้งข้ึนมาเพื่อตา้ฝ่า หนทางช่วงสุดทา้ยคือการเล่ือนระดบัสู่ตน้กาํเนิด ตาํแหน่งสูงสุดของตวัพวกท่านแต่ละ

คน จิตใจอนักวา้งใหญ่ของศิษยต์า้ฝ่าสามารถอดทนต่อทุกส่ิงทุกอยา่ง แต่ในอนาคต ในประวติัศาสตร์ท่ีต่างกนั

จะมีเร่ืองราวต่างๆกนัปรากฏ ตา้ฝ่าของจกัรวาลชุดน้ีกต็อ้งท้ิงไวใ้หก้บัสรรพชีวติในระดบัชั้นท่ีต่างกนั ของ

ช่วงเวลาประวติัศาสตร์ท่ีต่างกนั สาํหรับการอา้งอิงเม่ือปัญหาในระดบัชั้นท่ีต่างกนั ในช่วงเวลาท่ีต่างกนัปรากฏ 

เหลือไวใ้หชี้วติจดัการกบัสภาพการณ์ในแต่ละแบบแต่ละอยา่งท่ีจะปรากฏออกมาในช่วงเวลาท่ีต่างกนั กคื็อ

ปัญหาท่ีปรากฏออกมาในแต่ละแบบแต่ละอยา่งในวนัน้ี ลว้นเพื่อเหลือไวส้าํหรับการอา้งอิงของประวติัศาสตร์ 

ปรากฏการณ์แสดงออกมาอยา่งสลบัซบัซอ้น ดูเหมือนไม่เป็นระเบียบ ในความเป็นจริงเป็นระเบียบอยา่งยิง่ ก็

คือเหลือไวใ้นประวติัศาสตร์เพื่อใหเ้ปรียบเทียบกบัปัญหาท่ีจะปรากฏในช่วงเวลาท่ีต่างกนัในอนาคต ว่าสมควร

จะจดัการอยา่งไร ฉะนั้นถา้หากส่ิงชัว่ร้ายไดม้าถึงระดบัท่ีไม่อาจจะเยยีวยาได ้ จะปฏิบติักบัมนัอยา่งไร น่ีไม่ใช่

ปัญหาของการบาํเพญ็ส่วนบุคคล น่ีคือการพิทกัษฝ่์าของจกัรวาล เม่ือจาํเป็นกส็ามารถใชค้วามสามารถท่ีต่างกนั

ของระดบัท่ีต่างกนักาํจดัท้ิง 

ทุกท่านทราบฝ่าของขา้พเจา้ไม่เพียงแต่พดูใหพ้วกท่านฟังเท่านั้น ระดบัชั้นต่างๆกฟั็งกนัอยู ่ เช่นนั้นกคื็อ

พดูวา่ ในระดบัชั้นต่างๆ กมี็การเจ้ิงฝ่า หนา้ท่ีเช่นน้ี ภายใตส้ภาพการณ์ท่ีพิเศษสามารถกาํจดัส่ิงชัว่ร้าย สามารถ

ทาํเช่นน้ี น้ีไม่เคยมีในการบาํเพญ็ในประวติัศาสตร์ สภาวะถูกตอ้งแบบต่างๆ ในทุกๆดา้นท่ีพวกท่านแสดง

ออกมาในเวลาน้ี ภายใตส้ภาวะต่างๆจะทาํอยา่งไร ลว้นแต่ท้ิงไวใ้หแ้ก่ประวติัศาสตร์ ฉะนั้นจึงเขม้งวดจริงจงั



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                                   แกว้นัท่ี 15 ตลุาคม ค.ศ. 2011 

หนา้ 19 จาก 29 

และสาํคญั แน่นอน ในเวลาท่ีพวกเรากาํจดัส่ิงชัว่ร้าย ทุกคนตอ้งระวงั หากมีความคิดอยากโออ้วด เกิดความกลวั

ของคนธรรมดาสามญั หรือมีความคิดท่ีไม่บริสุทธ์ิ กจ็ะไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ทาํไมท่านจึงมีความสามารถ

อยา่งน้ี เพราะเป็นผูบ้าํเพญ็ท่ียิง่ใหญ่คนหน่ึงจึงมีความสามารถอยา่งน้ี ฉะนั้นเวลาท่านส่งความคิดน้ีออกไป จึง

ไม่สามารถท่ีจะส่งออกไปโดยท่ีไม่ใช่ผูบ้าํเพญ็ท่ียิง่ใหญ่ ดงันั้นมีผูฝึ้กบางคนเวลาใชค้วามสามารถน้ี บางเวลาใช้

ไดผ้ล บางเวลากใ็ชไ้ม่ไดผ้ล ปัญหาอยูต่รงน้ี แมข้า้พเจา้จะพดูอยา่งน้ี แต่ในเวลาท่ีสมควรตอ้งกาํจดัจริงๆ นัน่ก็

ตอ้งกาํจดั ไม่เพียงแต่พวกท่านเท่านั้นท่ีกาํจดั ถา้หากผูบ้าํเพญ็ไม่สามารถกาํจดั เทพ แมก้ระทัง่เทพท่ีสูงยิง่ข้ึน ก็

ตอ้งร่วมกนักาํจดั 

อีกเร่ืองหน่ึง พวกเราผูฝึ้ก ต่อไปเวลาฝึกพลงัเป็นหมู่คณะ หรือเม่ือจดัประชุมใหญ่เหมือนของพวกเรา

เช่นน้ี สามารถใชว้ธีิเขา้สู่ความสงบเงียบ หา้นาที นัง่เจ๋ียอ้ิง ในความนึกคิดกาํจดัความคิดท่ีไม่ดีในความคิดของ

ตน กรรมและทศันะความคิดท่ีไม่ดี หรือการรบกวนจากภายนอก กคิ็ดเช่นน้ีใหพ้วกมนัตาย พวกมนักจ็ะถูก

กาํจดั เพียงหา้นาทีเป็นใชไ้ด ้(เสียงปรบมือ) พวกเราเวลาฝึกกงเป็นหมู่คณะ คิดจะกาํจดัส่ิงชัว่ร้ายภายในสามภพ 

ยกฝ่ามือขา้งหน่ึงมาตั้งตรงหนา้อก ใชค้วามคิดจริง คิดเพียงหา้นาทีกพ็อ (เสียงปรบมือ) มนัใชไ้ดผ้ล เพราะ

อยา่งไรกต็ามพวกท่านกคื็อ ผูบ้าํเพญ็ท่ียิง่ใหญ่ ไม่เหมือนกบัคนธรรมดาสามญั แต่ถา้หากพวกท่านนาํไปใชเ้พื่อ

ส่ิงท่ีผูบ้าํเพญ็ไม่สมควรใช ้ มนัจะใชไ้ม่ไดผ้ล พอเกิดความคิดกจ็ะมีกรรมตามสนอง หรือตกระดบัชั้น ขอใหจ้าํ

ไว ้

 จากน้ีขา้พเจา้ยงัจะพดูอีกปัญหาหน่ึง จะพดูปัญหาอะไร กคื็อทุกท่านทราบ ส่ิงท่ีวทิยาศาสตร์ปัจจุบนั

เขา้ใจ ทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงนั้นผดิโดยส้ินเชิง ทาํไมจึงเกิดสภาวะแรงโนม้ถ่วงตามท่ีคนเรียกกนัเช่นน้ี เพราะโลก

และภายในสามภพ ชีวติทั้งหมด สสารทั้งหมด รวมทั้ง อากาศ นํ้า ร่างวตัถุทั้งหมดท่ีมีคงอยูภ่ายในสามภพ ลว้น

ประกอบข้ึนโดยอณูของแต่ละชั้นท่ีมีอยูภ่ายในสามภพ ระหวา่งอณูแบบต่างๆ ในแต่ละชั้นนั้นสัมพนัธ์เช่ือม

ผนึกต่อกนัและกนั การเช่ือมผนึกต่อกนัและกนัแบบน้ี ภายในสามภพมนัสามารถยดืขยาย เคล่ือนยา้ยภายใตแ้รง

ดึง กคื็อท่านดึงมนั มนัจะเหมือนกบัเส้นยางเส้นหน่ึง สามารถยดืขยาย ปล่อยออก มนักจ็ะกลบัคืนไป กคื็อวา่

ระหวา่งอณูดว้ยกนัมนัมีรูปแบบพื้นฐานและมัน่คงของการคงอยู ่ จึงนาํไปสู่การท่ีท่านเคล่ือนยา้ยร่างวตัถุใดๆ 

ในสภาพแวดลอ้มน้ีของโลก มนักก็ลบัสู่พื้นดิน แน่นอนไม่ไดพ้ดูวา่เวลาเคล่ือนยา้ยกอ้นหินไปไวอี้กท่ีหน่ึง มนั

ไม่กลบัไปท่ีเดิม ไม่ใช่ความคิดแบบน้ี พื้นผวิของโลกคือ เส้นแบ่งเขตของระดบัชั้นๆหน่ึง ณ ระดบัชั้นน้ี 

สามารถเคล่ือนยา้ยทางแนวขวาง เพราะทั้งหมดอยูใ่นระดบัชั้นเดียวกนั แต่การเคล่ือนยา้ยไปสู่ชั้นสูง เกินจาก

ระดบัชั้นของมนักจ็ะถูกดึงกลบัมา เพราะร่างวตัถุบนโลกกคื็อ อาณาจกัรเขตแดนของอณูท่ีอยูใ่นระดบัชั้นน้ี 

 ทุกท่านลองคิดดู ร่างจกัรวาลทั้งร่าง ใหญ่โตมโหฬารอยา่งยิง่ จาก ณ ท่ีสูงภายในสามภพ คน บนโลกใบ

น้ีจะดูเลก็มาก คนดูเหมือนเดินจากนิวยอร์กมาถึงแคนาดา แต่ในความเป็นจริง ในสายตาของพวกเขาดูเหมือน

ไม่ไดข้ยบัท่ี เพราะขอบเขตการเคล่ือนยา้ยของท่านเลก็มากๆ เช่นนั้นในเวลาท่ีจรวด ยานอวกาศบินข้ึนฟ้า กคื็อ

คิดอยากจะแยกออกจากสภาพแวดลอ้มน้ี ซ่ึงประกอบข้ึนโดยอณูระดบัชั้นต่างๆเหล่าน้ี ซ่ึงประกอบข้ึนเป็นโลก 
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ดงันั้นคนจึงใชจ้รวดเพื่อเพิ่มกาํลงัแรงผลกัดนั เคล่ือนยา้ยดว้ยกาํลงัท่ีแรง ภายในสามภพ ทุกท่านทราบมีชั้น

บรรยากาศ มนัดูเหมือนชั้นบรรยากาศ ในความเป็นจริงมนัเป็นสภาพแวดลอ้มซ่ึงประกอบข้ึนโดยชีวติจุลภาค

นบัจาํนวนไม่ถว้น เพื่อทาํใหม้ัน่คง ใหค้นสามารถคงอยูท่ี่น่ี คร้ันเม่ือกระโดดออก แยกจากชั้นบรรยากาศน้ี การ

เช่ือมผนึกต่อกนัและกนัของโมเลกลุจาํนวนมาก กจ็ะถูกตดัขาดภายใตแ้รงดึงดว้ยกาํลงัท่ีแรง ฉะนั้นจึงก่อเกิด

สภาพการณ์แบบหน่ึง มีเพียงอณู ณ ริมขอบยงัคงเช่ือมผนึกต่อกบัมนัอยู ่แรงดึงจึงไม่มีกาํลงัแรงนกั จึงพดูวา่ แม้

ท่านจะไม่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มน้ีของโลกแลว้ แต่ท่านกย็งัเช่ือมผนึกต่อกบัอาณาจกัรเขตแดนของโมเลกลุอ่ืนๆ

ภายในสามภพ มนัจึงสามารถอยูต่รงนั้นอยา่งมัน่คง น่ีกคื็อสาเหตุท่ีดาวเทียมดวงนั้นสามารถอยูต่รงนั้น แน่นอน 

วตัถุท่ีมีนํ้าหนกัเท่ากนัแต่ปริมาตรต่างกนัการเช่ือมผนึกต่อกนัจะเหมือนกนั ร่างวตัถุท่ีปริมาตรเลก็แต่ความ

หนาแน่นของสสารมากกบัร่างวตัถุท่ีมีปริมาตรใหญ่ ความสัมพนัธ์ของการเช่ือมผนึกต่อกนัจะมีมากเท่ากนั จะ

พดูใหล้ะเอียดยงัมีดา้นต่างๆอีกหลายดา้น ความหมายท่ีขา้พเจา้พดูไปเม่ือครู่กคื็อจะบอกทุกท่านวา่ แรงโนม้ถ่วง

นั้นไม่มีคงอยู ่ มูลเหตุท่ีแทจ้ริงคือ อณูในสภาพแวดลอ้มน้ี มนัจะตอ้งคงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มน้ี พวกมนัเช่ือม

ผนึกต่อกนัและกนั 

 เช่นนั้นพดูถึงผูบ้าํเพญ็ ทาํไมคนสามารถออกจากร่าง ทาํไมสามารถลอยข้ึนมา กเ็พราะพวกท่านกบั

ร่างกายอนัเป็นวตัถุ ซ่ึงประกอบข้ึนจากอณูของสสารชั้นผวิท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลกไดเ้กิดการเปล่ียนแปลง กบัอณู

ของสภาพแวดลอ้มน้ีตดัขาดจากการเช่ือมผนึกต่อกนัแลว้ พวกท่านจึงไม่มีแรงเกาะติดของมนั ไม่มีกาํลงัยบัย ั้ง

เก่ียวโยงของมนั ดงันั้นจึงสามารถลอยข้ึน เช่นนั้นท่านบาํเพญ็ถึงอาณาจกัรเขตแดนใด ชีวติท่ีประกอบข้ึนมาใน

ระดบัจุลภาคของท่านส่วนนั้น กจ็ะเช่ือมผนึกต่อกบัอาณาจกัรเขตแดนนั้น แลว้เม่ือท่านบาํเพญ็สูงข้ึนไปอีกล่ะ 

ท่านกจ็ะเช่ือมผนึกต่อกบัระดบัท่ีสูงยิง่ข้ึน กจ็ะตดัขาดจากการเช่ือมผนึกต่อกบัระดบัชั้นทั้งหมดท่ีอยูต่ ํ่าลงมา 

มนัสัมพนัธ์กนัแบบน้ี    โจวเทียนใหญ่เช่ือมทะลวงเป็นปรากฏการณ์ของระดบัชั้นน้ี แต่ผูฝึ้กไดเ้ดินผา่นชั้นน้ี

ก่อนหนา้น้ีนานแลว้ เพียงแต่ถูกปิดเอาไวเ้ท่านั้นเอง ในการบาํเพญ็ต่อจากน้ี ผูฝึ้กของเราจะทยอยปรากฏออกมา

ในสภาวะในแบบต่างๆ ดงันั้นขา้พเจา้จึงพดูถึงปัญหาน้ีกบัทุกคน วนัน้ีกจ็ะพดูเพียงเท่าน้ี ขา้พเจา้หวงัวา่ฝ่าฮุ่ย

คร้ังน้ีจะดาํเนินไปไดดี้ยิง่ข้ึน (เสียงปรบมือ) 

 ขา้พเจา้รู้วา่ทุกท่านลาํบากมาก พวกท่านตอ้งทาํงาน ตอ้งศึกษาเล่าเรียน มีชีวิตครอบครัว มีกิจกรรมทาง

สังคม ขณะเดียวกนัยงัตอ้งดูแลครอบครัว ตอ้งทาํงานใหดี้ แลว้ยงัตอ้งศึกษาฝ่าใหดี้ ฝึกพลงัใหดี้ แลว้ยงัจะตอ้ง

ไปอธิบายความเป็นจริง ลาํบาก มนัลาํบากไม่วา่จะเป็นทางดา้นเวลาและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ ลาํบาก อานุภาพ

แห่งคุณธรรมจึงจะปรากฏ ลาํบาก จึงจะเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรม ยอดเยีย่ม เพราะพวก

ท่านคือผูบ้าํเพญ็ แมจ้ะลาํบากกต็อ้งทาํใหดี้ยิง่ข้ึน กพ็ดูเพียงเท่าน้ี (เสียงปรบมือ) 
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บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ย ระหว่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ด ีซี 

 

21 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 

 

 สวสัดีทุกท่าน ลาํบากทุกท่านแลว้ 

เวลาน้ีทุกท่านคงจะสามารถเขา้ใจและซาบซ้ึงถึงความลาํบากยากเยน็ของเขา(การบาํเพญ็) ลาํบากจึงจะ

สามารถบาํเพญ็ออกมาได ้ในอดีตในประวติัศาสตร์มีคนจาํนวนมากแสวงหาเต๋า ต่างตอ้งการจะบาํเพญ็ ตอ้งการ

จะหยวนหมัน่ ตอ้งการจะหลุดพน้วฏัสงสารของการเกิดและตายของคน แต่กล็าํบากอยา่งยิง่ หากคนไม่กาํจดั

จิตใจทุกชนิดของตนซ่ึงเกิดข้ึนในหมู่คนธรรมดาสามญั ในระหวา่งการบาํเพญ็อนัลาํบากยากเยน็ จะไม่สามารถ

หยวนหมัน่อยา่งเดด็ขาดแน่นอน ฉะนั้นท่ามกลางมารผจญท่ีเผชิญอยูข่ณะน้ี ส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าแสดงออกมา ส่ิงท่ี

ไดก้ระทาํนั้นยอดเยีย่ม เป็นปรากฏการณ์แทจ้ริงของผูบ้าํเพญ็ ศิษยจ์าํนวนมากส่วนใหญ่ ต่างสามารถกา้วออกมา

ยนืยนัความเป็นจริงของฝ่า ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มอนัชัว่ร้ายน้ี เดินสู่หยวนหมัน่ ส่ิงน้ียอดเยีย่มจริงๆ 

 ในประวติัศาสตร์ไม่วา่จะเป็นการการบาํเพญ็รูปแบบใด ลว้นไม่มีภาพอนัยิง่ใหญ่เหมือนอยา่งวนัน้ี 

เพราะในประวติัศาสตร์รูปแบบการการบาํเพญ็แบบใดๆ กไ็ม่สามารถช่วยเหลือคนใหห้ลุดพน้อยา่งแทจ้ริงในวง

กวา้งเช่นน้ี ขณะท่ีเวลาแห่งประวติัศาสตร์ท่ีพวกเราอยูไ่ม่เพียงแต่เป็นเร่ืองธรรมดาพื้นๆ ท่ีอาจารยช่์วยเหลือคน

ใหห้ลุดพน้ พวกท่านตกอยูใ่นช่วงเวลาของการเจ้ิงฝ่าทัว่ทั้งเทียนถ่ี(ร่างนภา)ของจกัรวาล เหล่าเทพต่างจอ้งมอง

โลกในเวลาน้ีอยู ่ คาํพยากรณ์มากมายในโลกมนุษยไ์ดก้ล่าวถึง ในสังคมมนุษยเ์ม่ือประวติัศาสตร์ดาํเนินถึง

ช่วงเวลาท่ีกาํหนด แมแ้ต่เทพบนสวรรคก์ต็อ้งเปล่ียนใหม่ เทียนถ่ี(ร่างนภา)กต็อ้งประกอบใหม่ คาํพยากรณ์แต่

ละอยา่งในประวติัศาสตร์กดี็ นิทานแต่ละแบบท่ีเล่าขานสืบทอดอยูบ่นโลกกดี็ ลว้นสะทอ้นการอยูใ่นช่วงเวลา

แห่งประวติัศาสตร์ของผูค้นในทุกวนัน้ี กคื็อพดูวา่การแสดงออกในแบบต่างๆของสังคมมนุษยใ์นทุกวนัน้ี ทุก

ส่ิงทุกอยา่งไม่ใช่บงัเอิญ พดูถึงผูบ้าํเพญ็ ส่ิงท่ีพวกเราประสบกคื็อประวติัศาสตร์ในช่วงเวลาน้ี ท่ามกลางการเจ้ิง

ฝ่าและการบาํเพญ็ พวกท่านโดยพื้นฐานคือเดินหนทางของตวัเองไดถู้กตอ้งเท่ียงตรง 

 ในขั้นตอนของการเบ่ียงเบนออกจากฝ่าของชีวติในจกัรวาล ชีวติไม่รู้ถึงการคงอยูข่องฝ่า และขอ้กาํหนด

อนัแทจ้ริงซ่ึงฝ่ามีต่อชีวติในระดบัชั้นท่ีต่างกนัแลว้ เช่นนั้นจึงทาํใหส้รรพชีวติเม่ือเผชิญกบังานการเจ้ิงฝ่าอนั

สาํคญัขนาดน้ีในวนัน้ี คนจาํนวนมากมายต่างไม่สามารถจดัวางความสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งระหวา่งตวัเองกบั

ฝ่า กบัศิษยต์า้ฝ่า กบัขา้พเจา้ อนัท่ีจริงอิทธิพลเก่าท่ีควบคุมสรรพชีวติส่งผลกระทบต่อการเจ้ิงฝ่า มนัจึงเป็น

อุปสรรคอนัแทจ้ริงของการเจ้ิงฝ่า ชีวติในจกัรวาลมากจนไม่อาจจะนบัจาํนวนได ้ ชีวติมากมายเช่นน้ี ทุกท่านคิด

ดู ท่ามกลางการเจ้ิงฝ่าทุกๆชีวติลว้นตอ้งแสดงดา้นท่ีไม่ดีแลว้ของพวกเขาออกมา ฉะนั้นชีวติมากมายเช่นน้ี พดู

ถึงฝ่าแลว้กคื็อ การทาํผดิอยา่งใหญ่หลวง กต็อ้งคดัออก เช่นนั้นสรรพชีวติมิใช่ไม่สามารถไดรั้บการช่วยเหลือ
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หรอกหรือ งานของการเจ้ิงฝ่ามิทาํเสียเวลาเปล่าหรอกหรือ ฉะนั้นท่ีผา่นมาขา้พเจา้เคยพดู ขา้พเจา้พดูวา่ ขา้พเจา้

หนักลบัมาใชก้ารจดัเตรียมของอิทธิพลเก่า เพราะอิทธิพลของส่ิงชัว่ร้ายน้ี เช่ือมโยงต่อกนัจากบนลงล่าง ทุก

ระดบัชั้นไม่มีเวน้ กาํลงัทาํการรบกวนการเจ้ิงฝ่า อนัท่ีจริง น้ีเป็นการรวมศนูยข์องปรากฏการณ์อยา่งประจวบ

เหมาะของการแสดงออก ของชีวติในแต่ละระดบัชั้นหลงัจากเส่ือมทราม กคื็อพดูวา่ ความเส่ือมทรามของชีวติ

ทั้งหมด ชีวติทั้งหมดท่ีสามารถแสดงสภาวะท่ีไม่ดีนั้นออกมาในช่วงเวลาของการเจ้ิงฝ่า ลว้นปรากฏออกมา

พร้อมกนัทัว่ทั้งระบบของอิทธิพลเก่าซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเจ้ิงฝ่า สรรพชีวติมากมายอ่ืนๆ เป็นชั้นๆ ถูกจดัวาง

ไม่ใหยุ้ง่เก่ียว เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ารจดัเตรียมของพวกเขาถูกก่อกวน น้ีประจวบเหมาะกบัความตอ้งการของ

ขา้พเจา้ ไม่ใหส้รรพชีวติเหล่านั้นทาํผดิต่อฝ่าโดยตรง กส็ามารถจะไดรั้บการช่วยเหลือใหห้ลุดพน้ พวกเขาเขา้ใจ

วา่พวกเขาจดัเตรียมไดอ้ยา่งฉลาดลํ้าเลิศ กลบัอยูใ่นการควบคุมของขา้พเจา้อยา่งเหมาะเจาะ พวกท่ีเขา้ร่วมใน

ระบบกลบัเป็นพวกท่ีสมควรจะตอ้งคดัออกในจกัรวาล เป็นชีวติท่ีเลวท่ีสุด ไม่ดีท่ีสุด พวกมนัจึงรวมศูนยป์รากฏ

ใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจและพฤติกรรมท่ีไม่ดีท่ีสุดในแต่ละระดบัชั้น ส่ิงท่ีสรรพชีวติในเวลาน้ีสามารถกระทาํ

ออกมา ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการเจ้ิงฝ่าพอดี พวกเขากไ็ดแ้สดงออกมาใหเ้ห็นอยา่งเตม็ท่ีแลว้ ฉะนั้นพวกท่ีจะตอ้ง

กาํจดัอยา่งแทจ้ริงในระหวา่งการเจ้ิงฝ่ากคื็อการแสดงออกท่ีไม่ดีเหล่าน้ี ขณะท่ีชีวติในหมู่อิทธิพลเก่านั้น ถึงแม้

ไดก่้อผลกระทบต่อการเจ้ิงฝ่า แมก้ระทัง่ไดก้ระทาํเร่ืองท่ีเลวร้ายมากๆ กย็งัใหโ้อกาสแก่พวกเขาคร้ังแลว้คร้ังเล่า 

พวกท่ีหมดหนทางเยยีวยาไดแ้ลว้จริงๆ จึงตดัสินใจกาํจดัท้ิงอยา่งถึงท่ีสุด เช่นนั้นชีวติเหล่านั้นในระดบัชั้นอ่ืนๆ

ซ่ึงไม่ไดเ้ขา้ร่วมก่อกวนการเจ้ิงฝ่า ไม่วา่ในประวติัศาสตร์พวกเขาจะเปล่ียนเป็นไม่ดีอยา่งไร แต่ในเร่ืองของการ

เจ้ิงฝ่าพวกเขาไม่ไดเ้ขา้ร่วม ไม่ไดบ่้อนทาํลาย ฉะนั้นพวกเขาจึงมีทางรอด และชีวติเหล่าน้ีมีจาํนวนเป็นส่วน

ใหญ่ 

 ตั้งแต่แรกกรู้็แลว้วา่อิทธิพลเก่าจะทาํการก่อกวนในเร่ืองน้ี ดูๆเหมือนไม่มีลาํดบัขั้นตอน แทท่ี้จริงแลว้มี

ลาํดบัขั้นตอนอยา่งยิง่ มารผจญ การทดสอบทุกแบบซ่ึงพวกเราผูฝึ้กไดป้ระสบในโลก กคื็อส่ิงท่ีอิทธิพลเก่า

จดัเตรียมไวอ้ยา่งประจวบเหมาะ และมารผจญท่ีผูฝึ้กแบกรับ ไม่เพียงแต่เกิดจากกรรมของตวัผูฝึ้กเองเท่านั้น ยิง่

ไม่ใช่อุปสรรคท่ีมนุษยเ์องสร้างใหแ้ก่ตา้ฝ่า คนไม่มีความสามารถอยา่งนั้น คนธรรมดาสามญัคนหน่ึงอยูต่่อหนา้

ผูบ้าํเพญ็ เขาเปราะบางอ่อนแออยา่งยิง่ คนในทุกวนัน้ีแทจ้ริงแลว้ ไดเ้ผชิญกบัมารผจญ จากการจดัเตรียมอยา่ง

เป็นระบบของอิทธิพลเก่ากลุ่มน้ี ในระดบัชั้นท่ีต่างกนั คนถูกอิทธิพลในระดบัชั้นต่างๆควบคุมเอาไว ้ ฉะนั้น

พวกเขาจึงเปล่ียนจนมีกาํลงัเขม้แขง็ พวกเขาจึงกลา้ทาํอะไรต่างๆกบัผูบ้าํเพญ็ พวกเขาจึงกลา้ไม่เคารพยาํเกรงตา้

ฝ่า ฉะนั้นในท่ีน้ีกป็รากฏออกมาหน่ึงปัญหา ในโลกน้ีนอกจากเหล่าสมุนชัว่ร้ายแลว้ คนในโลกจาํนวนมากไม่มี

ความผดิ แต่ถูกหลอกลวงจากการโฆษณาชวนเช่ือของการกขุ่าว ใส่ร้ายป้ายสีอยา่งมืดฟ้ามวัดิน วดัตามหลกัการ

ของฝ่าแห่งจกัรวาล ในหวัสมองของคนๆหน่ึง หากบรรจุดว้ยความนึกคิดท่ีไม่ดีต่อตา้ฝ่า กจ็ะถูกคดัท้ิงไป เม่ือ

การทดสอบของตา้ฝ่าและศิษยต์า้ฝ่าจบส้ินลง ทุกท่านคิดดู คนอยา่งน้ี เขาไม่อนัตรายหรือ เพราะส่ิงท่ีเขาคดัคา้น

โดยตรงกคื็อฝ่าน้ี อิทธิพลเก่าน้ีเพื่อท่ีจะใชช่้วงเวลาแห่งประวติัศาสตร์น้ีเป็นประโยชน ์ สามารถสร้าง

สถานการณ์อนัชัว่ร้ายอยา่งยิง่ในสภาพแวดลอ้มของโลกน้ี ใชว้ธีิต่างๆ ปิดกั้นส่ือมวลชนทั้งในประเทศและนอก
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ประเทศทั้งหมดท่ีสามารถจะเปิดเผยความเป็นจริง ในการประทุษร้ายต่อศิษยต์า้ฝ่า พรรคดงักล่าวไดร้วบรวม

ประสบการณ์การเคล่ือนไหว การต่อสู้แต่ละคร้ัง และวธีิการชัว่ร้ายทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ทั้งของใน

ประเทศจีนและต่างประเทศ ในเวลาเดียวกนัยงัใชส่ิ้งท่ีไม่ดีต่างๆ ความปล้ินปลอ้นกลบักลอก และการทรยศหกั

หลงั ซ่ึงก่อเกิดข้ึนมานบัพนัปีในภูมิปัญญาของคนจีน วธีิการท่ีใชล้ว้นแต่น่าหวาดกลวัอยา่งท่ีสุด ดงันั้นใน

ระยะแรกของการปราบปราม ผูค้นบนโลกจาํนวนมากถูกปิดบงัดว้ยคาํโกหกหลอกลวง การเป็นผูบ้าํเพญ็เจ้ิงฝ่า 

ไม่สามารถมองดูชีวติท่ีไม่มีความผดิเหล่าน้ีถูกคาํโกหกหลอกลวงเช่นน้ี นาํพาไปสู่บาปกรรมและถูกทาํลายท้ิง 

เพราะคร้ันเม่ือเร่ืองน้ีจบส้ินลง ขั้นตอนต่อไปของประวติัศาสตร์แห่งมนุษยชาติกจ็ะเร่ิมตน้ ดงันั้นชีวติท่ีไม่ดีก็

จะถูกคดัท้ิงเป็นจาํนวนมาก ทัว่ทั้งจกัรวาลไม่วา่จะกวา้งใหญ่ไพศาลอยา่งไร ลว้นสร้างข้ึนโดยฝ่าน้ีของจกัรวาล 

ชีวติทุกๆชั้นต่างสอดคลอ้งกบัหลกัการของฝ่าของจกัรวาลของแต่ละชั้น ตน้กาํเนิดของสสารมูลฐานท่ีสุด

ทั้งหมดลว้นสร้างข้ึนโดยฝ่าน้ี หากชีวติหน่ึงต่อตา้นฝ่าซ่ึงสร้างชีวติทั้งหมดในจกัรวาล แลว้ท่านจะไปท่ีใด มิ

ตอ้งถูกคดัท้ิงไปหรือ ศิษยต์า้ฝ่าในช่วงเวลาน้ี ในระหวา่งการยนืยนัความเป็นจริงของตา้ฝ่า อธิบายความเป็นจริง 

ไดช่้วยเหลือชาวโลกจาํนวนมากจริงๆ เหล่าศิษยข์ณะท่ีตวัเองถูกประทุษร้าย ภายใตส้ภาพการณ์อนัร้ายแรง

เช่นน้ี ยงัสามารถอธิบายความเป็นจริง ช่วยเหลือสรรพชีวติ น้ีไม่ใช่ความเมตตาอนัยิง่ใหญ่หรอกหรือ การเป็น

ศิษยต์า้ฝ่า ไม่วา่จะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มใดๆ ต่างสมควรแสดงออกซ่ึงความเมตตาต่อสรรพชีวติ พดูจากอีกมุม

หน่ึง ศิษยต์า้ฝ่าตกอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีตวัเองถูกประทุษร้าย ยงักาํลงัช่วยเหลือสรรพชีวติ ยิง่แสดงใหเ้ห็นถึง

ความยิง่ใหญ่ของศิษยต์า้ฝ่า 

 การอธิบายความเป็นจริงไม่ใช่เร่ืองง่าย ไม่เพียงเป็นปัญหาของการเปิดโปงส่ิงชัว่ร้ายเท่านั้น การอธิบาย

ความเป็นจริงของพวกเราเป็นการกาํลงัช่วยเหลือสรรพชีวติ ในเวลาเดียวกนัยงัมีองคป์ระกอบของการยกระดบั 

และกาํจดัความยดึติดของตวัพวกท่านเองในระหวา่งการบาํเพญ็เป็นตน้ ยงัมีองคป์ระกอบของการรับผดิชอบ

ของศิษยต์า้ฝ่าในระหวา่งการบาํเพญ็ อีกทั้งยงัมีเร่ืองของการท่ีท่านจะทาํอยา่งไรใหโ้ลกของตวัท่านเองใหเ้ตม็

และสมบูรณ์ในช่วงสุดทา้ยของการหยวนหมัน่ ปัญหาเหล่าน้ีเป็นตน้ ในอนาคตถา้ท่านเป็นผูส้าํเร็จธรรมท่ี

ยิง่ใหญ่ บรรลุหยวนหมัน่ท่านหน่ึงแลว้ ภายในมิติของท่าน ภายในขอบเขตของโลกของตวัท่านเองน้ี ไม่

สามารถจะไม่มีสรรพชีวติ ฉะนั้นในขั้นตอนของการบาํเพญ็ จึงตอ้งใหท่้านแสดงความเมตตาของท่าน 

ช่วยเหลือสรรพชีวติ เพิ่มพนูใหโ้ลกของท่านใหเ้ตม็สมบูรณ์ไดอ้ยา่งไร ระหวา่งการเจ้ิงฝ่า ขณะท่ีขา้พเจา้ทาํการ

กาํจดัอิทธิพลเก่าซ่ึงกระทบกระเทือนต่อการเจ้ิงฝ่าอยูน่ั้น ในเวลาเดียวกนักจ็ดัเตรียมเร่ืองราวของพวกท่านอยู ่

เร่ืองราวดูเหมือนชัว่ร้าย ยุง่เหยงิสับสน แทท่ี้จริงเป็นระเบียบอยา่งยิง่ อิทธิพลเก่าพวกมนัจดัเตรียมไวอ้ยา่งเป็น

ระเบียบ ส่ิงท่ีขา้พเจา้ทาํกเ็ป็นระเบียบมาก ไม่วา่จะพดูจากดา้นไหน ลว้นมีวธีิท่ีจะจดัการกบัปัญหาเหล่าน้ีใน

ท่ีสุด ในช่วงเวลาน้ีพวกเราทุกคนจะใชโ้อกาสน้ีใหดี้ไดอ้ยา่งไร เพื่อแสดงอานุภาพแห่งคุณธรรมอนัยอดเยีย่ม 

และยิง่ใหญ่ของผูบ้าํเพญ็ใหป้รากฏออกมาอยา่งแทจ้ริง น้ีกเ็ป็นโอกาสท่ีหาไดย้าก เม่ืออิทธิพลเก่าตอ้งการให้

โอกาสพวกเราท่ีจะกาํจดัพวกมนั เช่นนั้นกใ็ชม้นัเป็นประโยชนใ์หดี้ท่ีสุด น้ีไม่เคยมีมาก่อนในประวติัศาสตร์ ก็

นบัวา่เป็นเร่ืองท่ีหาไดย้าก 
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 เวลาท่ีผูบ้าํเพญ็คนหน่ึง ซ่ึงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีปราศจากสนามของส่ิงชัว่ร้ายพดูวา่ สามารถปล่อยวาง

ความเป็นความตาย เหมือนกบัพวกเราในวนัน้ี อยูใ่นสนามท่ีถูกตอ้งเช่นน้ี ท่านพดูถึงการปล่อยวางความเป็น

ความตาย พดูข้ึนมาแลว้ผอ่นคลายอยา่งมาก(พดูไดอ้ยา่งสบายๆ) เพราะไม่มีความกดดนัใดๆ แต่ถา้อยูใ่น

สภาพแวดลอ้มของส่ิงชัว่ร้าย อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเตม็ไปดว้ยองคป์ระกอบของส่ิงชัว่ร้าย ท่านไปยนืยนัความ

เป็นจริงของฝ่า กลา้ท่ีจะเดินออกมาเปิดโปงส่ิงชัว่ร้าย นัน่กจ็ะเป็นคนละเร่ือง เช่นนั้นในสภาพแวดลอ้มเช่นน้ี 

แมว้า่มนัจะชัว่ร้ายอยา่งยิง่ แต่ทุกท่านลองคิดดู มนักย็ากท่ีจะไดพ้บใช่หรือไม่ มนัเป็นเร่ืองท่ีหาไดย้าก ผา่น

ช่วงเวลาน้ีไปแลว้ กไ็ม่มีโอกาสเช่นน้ีอีก การเป็นศิษยต์า้ฝ่า พวกท่านจึงสามารถพบกบัโอกาสเช่นน้ี ในอดีตการ

บาํเพญ็ทัว่ไปหรือการบาํเพญ็ส่วนบุคคล ไม่มีเร่ืองเช่นน้ี แน่นอนในประวติัศาสตร์ เช่น พระเยซู องคศ์ากยมุนี 

เช่นกนักเ็คยประสบกบัมารผจญอยา่งใหญ่หลวง ในเวลานั้นมารผจญท่ีมุ่งตรงต่อพวกเขาในประวติัศาสตร์ก็

นบัวา่ชัว่ร้ายอยา่งมาก แต่การใชส่ื้อมวลชนท่ีทนัสมยัอยา่งเช่นทุกวนัน้ี สร้างความชัว่ร้ายอยา่งน้ี ครอบคลุม

อาณาบริเวณไปทัว่ทั้งโลกอยา่งมืดฟ้ามวัดินเช่นน้ี น้ียงัไม่เคยมีมาก่อน เร่ิมจากวนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม ปี ๑๙๙๙ ส่ิง

ชัว่ร้ายมีความใหญ่โตราวกบัแมแ้ต่ฟ้ากถ็ล่มลงมา นอกจากศิษยต์า้ฝ่าท่ีอยูน่อกประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ มีคน

เพียงไม่ก่ีคนท่ีรู้วา่เร่ืองราวของฝ่าหลุนกงนั้นเป็นอยา่งไร รัฐบาลและส่ือมวลชนในแต่ละประเทศต่างพากนัฟัง 

คาํโฆษณาชวนเช่ือท่ีไม่เป็นจริงของส่ือมวลชนในประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ เน่ืองจากหลงเช่ือในคาํโฆษณาชวน

เช่ือท่ีโกหกหลอกลวงของประเทศจีน ผูค้นต่างพากนัมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีของเราฝังอยูใ่นใจ วนัน้ีทาํไมทุกคน

รู้สึกวา่สภาพแวดลอ้มผอ่นคลายลงแลว้ เพราะในการอธิบายความเป็นจริงต่อคนในโลก ต่อส่ือมวลชน ต่อทุก

รัฐบาล พวกท่านไดอ้ธิบายความเป็นจริงท่ีพวกเราถูกประทุษร้าย ความโอบออ้มอารี ความเมตตาของพวกท่าน

ในสังคมคนธรรมดาสามญั และการกระทาํท่ีถูกตอ้งของศิษยต์า้ฝ่าไดรั้บการยนืยนัจากคนในโลก ไดรั้บการ

ยนืยนัจากเทพ ดงันั้นจึงมีสภาพแวดลอ้มในวนัน้ี ยอดเยีย่ม ยอดเยีย่มจริงๆ พวกท่านไดย้นืหยดัตา้นทานการกุ

ข่าวใส่ร้ายป้ายสี เคร่ืองจกัรโฆษณาชวนเช่ือของทัว่ทั้งประเทศ และรัฐบาลอนัใหญ่โตซ่ึงถูกควบคุมโดยสมุนท่ี

ชัว่ร้ายท่ีสุด อนัธพาลท่ีสุด ศิษยต์า้ฝ่าทุกคนท่ีสามารถกา้วตามความคืบหนา้ของตา้ฝ่า พวกท่านลว้นไดท้าํในส่ิง

ท่ีพวกท่านสมควรทาํ พวกท่ีอยูบ่า้นยงัไม่กา้วออกมา ยงัรู้สึกวา่ตวัเองยงับาํเพญ็อยู ่ เปรียบเทียบกนัแลว้ สามารถ

จะนบัวา่เป็นการบาํเพญ็ไดอ้ยา่งไร แน่นอนจิตใจคน อยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญัจะปรากฏออกมาต่างกนั 

เวลาท่ีคนศึกษาตา้ฝ่าแลว้เดินผดิทาง เป็นเพราะมีความยดึติดท่ีปล่อยวางไม่ได ้ และความยดึติดอนัน้ีกจ็ะถูกชีวติ

ชัว่ร้ายควบคุมและใชเ้ป็นประโยชนอ์ยา่งแน่นอน ชีวติชัว่ร้ายเจาะจงจอ้งหาความนึกคิดท่ียดึติดของท่าน เพื่อ

เสริมกาํลงัใหม้นัแขง็แกร่งและบรรลุเป้าหมายถูกมนัควบคุม หลงัจากถูกมารใชเ้ป็นประโยชนแ์ลว้ การรับรู้(อู)้

สู่ทางมารท่ีปรากฏออกมา เขายงัรู้สึกวา่อยูบ่นหลกัการ ตวัเองยงัจบัใจความบางตอนจากในฝ่า เพื่อมาแกต่้าง

ใหก้บัเหตุผลของตน 

 ดูจากสภาพการณ์โดยรวมของการเจ้ิงฝ่าในเวลาน้ี การเปล่ียนแปลงของทัว่ทั้งเทียนถ่ีแห่งจกัรวาล 

เป็นไปอยา่งใหญ่หลวง เทียนถ่ีแห่งจกัรวาลใหม่อนักวา้งใหญ่ไพศาลนั้น ใหญ่มหึมาอยา่งหาท่ีเปรียบไม่ได ้ ดี

งามอยา่งไม่เคยมีมาก่อน การเจ้ิงฝ่าไดด้าํเนินมาถึงปลายสุดของช่วงสุดทา้ยแลว้ เน่ืองจากระบบของเทียนถ่ี
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ใหญ่โตอยา่งยิง่ ใหญ่โตจนไม่อาจจะคาดคะเนได ้ แมแ้ต่ระบบท่ีใหญ่ขนาดน้ีกย็งัประกอบข้ึนมาจาก ระบบท่ี

ใหญ่โตเช่นน้ีนบัหลายสิบลา้นระบบ ใช่ โครงสร้างน้ี ขา้พเจา้ไม่สามารถท่ีจะใชภ้าษาของคนธรรมดาสามญั

อธิบายไดอี้กแลว้ มาถึงระดบัท่ีหมดปัญญาท่ีจะบรรยายแลว้ ใช่ แต่พวกท่านกอ็ยา่ไดดู้แคลนตวัเอง บางทีหยวน

หมัน่ในอนาคตซ่ึงรอท่านอยู ่คืออาณาจกัรเขตแดนอนัยิง่ใหญ่สง่างามมากๆกไ็ด ้(เสียงปรบมือ) 

 การเป็นพวกท่านศิษยต์า้ฝ่าทุกคน การอธิบายความเป็นจริงเร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํ จุดน้ีขา้พเจา้ขอบอก

พวกท่านอีกคร้ัง ใครกต็ามท่ีแกต่้างใหก้บัตวัเอง ใครกต็ามท่ีไม่เคยเดินออกมาลว้นทาํผดิ สาํหรับเร่ืองมารผจญ

คร้ังน้ีจะดาํเนินไปอีกนานสักเท่าใดนั้น ขา้พเจา้คิดวา่ เร่ืองเหล่าน้ี ทุกท่านกอ็ยา่คิดมาก ตวัเองจะสามารถหยวน

หมัน่หรือไม่ กอ็ยา่คิด เพราะจิตใจใดๆของท่านลว้นสามารถจะกลายเป็นความยดึติดแบบหน่ึง ลว้นสามารถจะ

ถูกมารใชเ้ป็นประโยชน ์ ในเวลาท่ีความคิดของท่านผดุข้ึนมา ส่ิงชัว่ร้ายกส็ามารถจะแปลงเป็นภาพปลอมแบบ

หน่ึงออกมาใหท่้าน เม่ือนั้นกจ็ะก่อเกิดเป็นการรบกวนแบบหน่ึง ใหใ้ชเ้วลาน้ีอยา่งทะนุถนอม น่ีเป็นเวลาท่ีเหลือ

ใหก้บัศิษยต์า้ฝ่า พวกท่านกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการบาํเพญ็ อยูใ่นระหวา่งการเจ้ิงฝ่า กาํลงัทาํใหต้วัเองเดินสู่หยวน

หมัน่ ในเวลาเดียวกนัยงัตอ้งช่วยเหลือสรรพชีวติ พวกท่านกก็าํลงัสร้างทุกส่ิงทุกอยา่งสาํหรับอนาคต ทุกส่ิงทุก

อยา่งท่ีศิษยต์า้ฝ่ากระทาํในวนัน้ีสาํคญัอยา่งยิง่ หนทางท่ีเดินอยา่งถูกตอ้งกอ็าจจะเป็นส่ิงอา้งอิงสาํหรับชีวติใน

อนาคต ในเวลาเดียวกนักย็งัไดว้างรากฐานสาํหรับรูปแบบการดาํรงชีวติ ใหแ้ก่มนุษยชาติในอนาคตไวใ้นสังคม

มนุษย ์ ทุกท่านทราบ ส่ิงท่ีปรากฏออกมาบนเวบ็ไซทเ์จ้ิงเจ้ียน (www.pureinsight.org) ของเรา ทศันะความคิด

ใหม่ของมนุษยชาติในอนาคต เป็นตวัแทนของความนึกคิดในอนาคตของมนุษยชาติใหม่ และความเห็นท่ี

ถูกตอ้ง สภาวะ ความเมตตา ความโอบออ้มอารี ความบริสุทธ์ิถูกตอ้ง และความอดทนอนัยิง่ใหญ่ ซ่ึงศิษยต์า้ฝ่า

แสดงออกมาในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่า กาํลงัส่งผลต่อสังคมในอนาคต นอกจากพวกท่านศิษยต์า้ฝ่า ซ่ึงอยูใ่น

ขั้นตอนการบาํเพญ็ในช่วงเวลาน้ีแลว้ ในอนาคตยงัจะมีคนในอนาคตไดฝ่้า การดาํเนินการในเร่ืองน้ีแบ่ง

ออกเป็น ๒ ขั้นตอน เดิมทีส่ิงท่ีอิทธิพลเก่าจดัเตรียมเอาไวคื้อ ก่อนและหลงั ๒๐ ปี แบ่งเป็นช่วงเวลาเจ้ิงฝ่ากบั

ช่วงเวลาฝ่าปรับโลกมนุษย ์ สิบปีแรกเป็นช่วงเวลาอาจารยท์าํการเจ้ิงฝ่ากบัการบาํเพญ็ของศิษยต์า้ฝ่าในช่วงเวลา

เจ้ิงฝ่า สิบปีหลงัเป็นช่วงเวลาท่ีคนอนาคตจะไดฝ่้า หลงัจากนั้นกจ็ะเขา้สู่ศกัราชใหม่ ถึงเวลานั้นกจ็ะเป็นการ

เร่ิมตน้ของอนาคต แต่ขา้พเจา้พดูออกมาเพราะสภาพการณ์เหล่าน้ีลว้นมีการเปล่ียนแปลง แต่กเ็ปล่ียนแปลงไม่

สักก่ีมากนอ้ย อยา่ไดดี้ใจกบัเร่ืองน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีทาํไดไ้ม่ดีสมควรจะรู้วา่เวลากระชั้นชิดเขา้มาแลว้ 

อยา่งอ่ืนอะไรกไ็ม่ตอ้งคิด ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเราทาํเราตอ้งรับผดิชอบต่ออนาคต พร้อมกนัน้ีในการอธิบาย

ความเป็นจริงของพวกเรา คนในอนาคตไดรั้บการช่วยเหลือแลว้จริงๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีอยูน่อกประเทศ

จีนแผน่ดินใหญ่ ความเขา้ใจและการสนบัสนุนต่อตา้ฝ่าท่ีแสดงออกมา ไดว้างรากฐานอยา่งดีสาํหรับพวกเขาจะ

ไดฝ่้าและเขา้สู่สังคมมนุษยใ์นอนาคต 

 คนไม่ใช่มาโลกมนุษยอ์ยา่งเปล่าๆ เพราะในอดีตในสภาพแวดลอ้มน้ีของโลกไม่มีมนุษย ์ในทุกวนัน้ี ทุก

ท่านทราบ ขา้พเจา้พดูถึงมนุษยต่์างดาวบ่อยๆ ทาํไมขา้พเจา้ตอ้งพดูถึงมนุษยต่์างดาวหรือ เพราะพวกเขาจึงจะใช่

มนุษยใ์นสภาพแวดลอ้มของโลกอยา่งแทจ้ริงในอดีต พวกมนัจึงจะใช่เจา้ของท่ีแห่งน้ี ณ ช่วงเวลาแห่ง
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ประวติัศาสตร์ท่ีต่างกนั แมก้ระทัง่ในประวติัศาสตร์ท่ีห่างไกลออกไปอีก ไม่วา่โลกจะเปล่ียนไปแลว้ก่ีใบกต็าม 

ชีวติบนโลกในแต่ละรอบ คนลว้นมีรูปร่างลกัษณะไม่เหมือนกนั มีหนา้ตาภายนอกไม่เหมือนกนั แตกต่างกนั

อยา่งมาก แต่พวกมนัลว้นคือเจา้ของท่ีแห่งน้ี เช่นนั้นทาํไมรูปลกัษณ์ของพวกเรามนุษยใ์นรอบน้ีจึงกลายเป็น

เช่นน้ีล่ะ เพราะทุกท่านทราบ ฝ่าของจกัรวาลจะถ่ายทอดกนั ณ ท่ีตรงน้ี ในประวติัศาสตร์อนัไกลโพน้กไ็ดมี้การ

วางรากฐานทั้งหมด สาํหรับการถ่ายทอดตา้ฝ่าใหก้วา้งไกลในภายหลงั ไม่สามารถจะใหส่ิ้งท่ีดูเหมือนสัตวม์าฟัง

ฝ่า นัน่จะเป็นการลบหลู่ต่อตา้ฝ่า ดงันั้นเทพจึงสร้างมนุษยใ์นวนัน้ีตามรูปลกัษณ์ของตวัเอง ในศาสนาตะวนัตก 

ผูค้นรู้วา่พระยะโฮวาห์สร้างมนุษยต์ามรูปลกัษณ์ของตวัเอง คนตะวนัออกกรู้็วา่หน่ีวาสร้างมนุษยต์ามรูปลกัษณ์

ของตวัเอง ยงัมีเทพองคอ่ื์นๆ สร้างมนุษยอ่ื์นๆ ในอดีตถา้สร้างชีวติในสภาพแวดลอ้มน้ีของโลกใหเ้หมือนกบั

เทพ เท่ากบัเป็นการลบหลู่ต่อเทพ เป็นการไม่เคารพยาํเกรงอยา่งท่ีสุดต่อเทพ ฉะนั้นไม่สามารถสร้างมนุษยข์อง

ท่ีแห่งน้ีตามรูปลกัษณ์ของเทพ แมว้า่มนุษยใ์นวนัน้ีไดถู้กสร้างตามรูปลกัษณ์ของเทพ แต่เทพกป็ฏิเสธท่ีจะ

ยอมรับคนเป็นประเภทเดียวกบัพวกเขา เพราะรูปแบบการดาํรงชีวติของมนุษยก์บัเทพนั้น ไม่เหมือนกนัโดย

ส้ินเชิง มีเพียงเปลือกนอกรูปลกัษณ์ของมนุษยเ์ท่านั้นท่ีคลา้ยเทพ ไม่เพียงแต่เร่ืองเหล่าน้ี ในประวติัศาสตร์ 

ทาํไมวฒันธรรม อารยธรรมของจีน ดินแดนแห่งน้ี กบัดินแดนอ่ืนๆ จึงมีความแตกต่างกนัมากขนาดน้ี ประเทศ

ในพื้นท่ีใดลว้นมีความคิดของความเป็นประเทศหน่ึง ผูน้าํของชนชาติในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงลว้นเป็นความคิด

ของพระเจา้แผน่ดิน ตรงกนัขา้มกบัประวติัศาสตร์ประเทศจีน เขาไม่มีความคิดของความเป็นประเทศชาติ เขา

ปรากฏออกมาในรูปแบบของราชวงศ ์ และในประวติัศาสตร์ ฮ่องเตจี้น(จกัรพรรดิจีน)กบัพระเจา้แผน่ดินของ

ประเทศอ่ืนๆ มีความแตกต่างกนัอยา่งมาก แทจ้ริงแลว้ ในเวลาเดียวกบัการวางรากฐานของวฒันธรรมเหล่าน้ี ก็

มีการผกูวาสนากบัสรรพชีวติของจกัรวาลอยา่งต่อเน่ือง ในทุกๆช่วงของประวติัศาสตร์ ลว้นมีสรรพชีวติของ

โลกสวรรคต่์างๆมาผกูวาสนาในดินแดนจีน พวกเขาเป็นตวัแทนของระบบจกัรวาลนั้นๆของพวกเขา ผูฝึ้กตา้ฝ่า

ลว้นมาจากระบบจกัรวาลต่างๆ เวลาไปเกิดใหม่ในระดบัชั้นท่ีต่างกนั นัน่คือขั้นตอนท่ีชีวติของระดบัชั้นท่ี

ต่างกนั ณ มูลฐานพวกเขามาจากเทียนถ่ีอนัไกลโพน้ ทุกท่านทราบ ฮ่องเต(้จกัรพรรดิ)หน่ึงรัชสมยั ขนุนางหน่ึง

รัชสมยั นัน่คือส่ิงท่ีคนพดู ยงัไม่แต่เพียงเท่าน้ี ฮ่องเตห้น่ึงรัชสมยั ขนุนางหน่ึงรัชสมยั ชาวสวรรคห์น่ึงรัชสมยั 

ประชาชนหน่ึงรัชสมยั วฒันธรรมหน่ึงรัชสมยั เส้ือผา้อาภรณ์หน่ึงรัชสมยั ในอดีตเวลาเปล่ียนรัชสมยั 

วฒันธรรมกจ็ะมีการเปล่ียนแปลงทนัที เส้ือผา้อาภรณ์จะมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก ลว้นแต่นาํมาเองโดยชีวติ

ในระดบัชั้นท่ีต่างกนั ฉะนั้นวฒันธรรมของประเทศจีน ดินแดนแห่งน้ี หรือ การกิน การอยูอ่าศยั การสวมใส่

เส้ือผา้อาภรณ์ รูปแบบการดาํรงชีวติ ทุกๆดา้นจะแตกต่างกนัอยา่งมากกบัพื้นท่ีอ่ืนๆ เพราะมนัเกิดข้ึนจากการ

สะสมของวฒันธรรมต่างๆมากมาย ซ่ึงชีวติจากระบบต่างๆไดน้าํมาสู่มนุษยชาติ ฉะนั้นเป็นเช่นน้ีต่อๆไป 

ประเทศจีนดินแดนแห่งน้ีไม่สามารถจะรองรับคนจาํนวนมากขนาดน้ี ดงันั้นหลงัจากผกูวาสนาแลว้ ชาติหนา้ก็

จะไปเกิดใหม่ในพื้นท่ีอ่ืน 

 ท่ีผา่นมาขา้พเจา้เคยพดู ขา้พเจา้พดูวา่ประเทศใดๆในโลกน้ีลว้นไม่ใช่คงอยูด่ว้ยเหตุบงัเอิญ ลว้นมี

ความหมายและเป้าหมายของการคงอยูข่องมนั อนัท่ีจริงคนต่างรอคอยฝ่ากนัอยู ่ผูฝึ้กจาํนวนมากต่างมีความรู้สึก 
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อยา่งเช่น บางคนหลงัจากไดอ่้านฝ่าแลว้บอกวา่ “ตลอดชีวติฉนัคน้หาส่ิงน้ีอยู”่ หรือ “น้ีกคื็อส่ิงท่ีฉนัคน้หาอยู”่ 

สรรพชีวติอ่ืนๆ ทาํไมไม่สามารถไดฝ่้าทนัที ณ ขั้นตอนปัจจุบนัล่ะ เพราะดา้นน้ีของพวกเขาถูกยบัย ั้งเอาไว ้พวก

เขาไม่สามารถเขา้มาในเวลาน้ี เพราะคร้ันเม่ือพวกเขาเขา้มาแลว้ กรรมในตวัของพวกเขาและองคป์ระกอบอนั

ซบัซอ้นต่างๆท่ีพวกเขาก่อข้ึนในสังคม ส่ิงท่ีอยูด่า้นลบเหล่านั้นกจ็ะตามข้ึนมาดว้ย เช่นนั้นกจ็ะเพิ่มความ

ยากลาํบากใหก้บัขั้นตอนแรกของการเจ้ิงฝ่า ฉะนั้นจึงไม่สามารถใหพ้วกเขาข้ึนมาในเวลาน้ี แต่การเจ้ิงฝ่า 

อธิบายความเป็นจริง พวกท่านตอ้งไปทาํ เพราะในขั้นตอนการดาํเนินการ พวกเขาไดฝึ้กพลงัแลว้กดี็ ไดศึ้กษาฝ่า

แลว้กดี็ แมจ้ะไม่ลึกซ้ึง แต่กไ็ดว้างรากฐานใหพ้วกเขามาไดฝ่้าในอนาคต ฉะนั้นตอ้งทาํ กคื็อพดูวา่มีสภาพการณ์

มากมาย ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน ลว้นไม่ใช่ไม่มีสาเหตุ บนโลกน้ีไม่วา่เร่ืองใดๆลว้นมาเพื่อตา้ฝ่าน้ี ลว้นก่อเกิด

ข้ึนมาเพื่อตา้ฝ่า สร้างข้ึนเพื่อตา้ฝ่า หลกัการของฝ่ามากมายท่ีขา้พเจา้พดูกบัพวกท่าน ความลบัแทจ้ริงต่างๆท่ี

ขา้พเจา้พดูกบัพวกท่าน แมแ้ต่เทพในอดีตกไ็ม่รู้ พวกเขาพอฟังแลว้ต่างรับรู้ข้ึนมาในทนัทีทนัใด เพราะ

อาณาจกัรเขตแดนของพวกเขาไดจ้าํกดัความเขา้ใจของพวกเขาต่อระดบัชั้นท่ีสูงยิง่ข้ึน ช่วงเวลาของ

ประวติัศาสตร์ท่ีไกลโพน้ยิง่ข้ึน เพราะบาํเพญ็ไดสู้งเพียงใดกจ็ะประจกัษแ์ละรับรู้หลกัการท่ีสูงเพียงนั้น 

ประจกัษรั์บรู้ความเป็นจริงของจกัรวาลสูงเพียงนั้น ฉะนั้นการอยูใ่นโลกทุกวนัน้ี พวกเราไม่สามารถจะไม่

รับผดิชอบต่อสรรพชีวติอ่ืนๆ พวกเราไม่สามารถจะไม่รับผดิชอบต่อการไดฝ่้าของสรรพชีวติอ่ืนๆในอนาคต 

พวกเราไม่สามารถจะไม่วางรากฐานเพื่อใหส้รรพชีวติอ่ืนๆไดฝ่้าในอนาคต เพราะเป็นไปไดม้ากว่าพวกเขาคือ

ชีวติในระบบนั้นๆของพวกท่าน เพื่อจะถ่ายทอดฝ่าในประเทศจีนดินแดนแห่งน้ี และไม่ใหค้นธรรมดาทัว่ไปได้

ฟังฝ่า พระเจา้ของแต่ละโลกต่างๆมากมาย และชีวติในระดบัชั้นท่ีสูงมากๆ จึงรวมตวักนัไปเกิดในดินแดนจีน 

ในจาํนวนนั้นมีพวกท่ีขา้พเจา้ดูแลมาโดยตลอดในประวติัศาสตร์รวมอยูด่ว้ยเป็นจาํนวนมา แน่นอน ดูแลหรือไม่

ดูแล ไดฝ่้าในวนัน้ีจะไดรั้บการปฏิบติัเหมือนกนั ดงันั้นคนท่ีนัน่ยิง่สมควรตอ้งไปช่วยเหลือ ท่ามกลางการ

โฆษณาชวนเช่ืออนัชัว่ร้ายแบบมืดฟ้ามวัดิน ส่ิงท่ีคนเหล่านั้นแสดงออกมา ไม่ใช่เพียงการทาํบาปประเภท

ธรรมดาทัว่ไป บางคนไดถู้กลิขิตตอ้งทาํลายท้ิงแลว้ ไม่วา่เขาจะมาจากท่ีใด ไม่วา่เขาจะมีบุญวาสนาอะไร ระดบั

ชั้นสูงเพียงใด สาํหรับการเป็นชีวติหน่ึงแลว้ไม่น่าเสียดายหรือ หมดปัญญา ไม่ใช่อาจารยไ์ม่เมตตา แต่เป็นเพราะ

ในการเจ้ิงฝ่าชีวติในระดบัต่างๆ ลว้นกาํลงัจดัวางตาํแหน่งกนัใหม่ ไม่ใช่ปัญหาวา่ เมตตาหรือไม่เมตตา ช่วย

หรือไม่ช่วยคนใหห้ลุดพน้ ซินซ่ิงของชีวติหน่ึงอยูต่รงไหน กจ็ะตอ้งจดัวางไวต้รงนั้น น้ีคือมาตรฐาน น้ีคือ

หลกัการของฝ่า น้ีเป็นการกาํหนดใหแ้ก่อนาคต ไม่สามารถจะขดัขืน ไม่สามารถฝ่าฝืนตามอาํเภอใจ 

 พวกเราเวลาอธิบายความเป็นจริง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีศิษยต์า้ฝ่านอกประเทศจีนทาํ ทุกส่ิงทุกอยา่งปรากฏ

ออกมา กย็อดเยีย่มดว้ยเช่นกนั คือวรีกรรมอนัยิง่ใหญ่เกรียงไกร ในระดบัชั้นของการบาํเพญ็และการเดินสู่หยวน

หมัน่ พวกท่านกบัผูฝึ้กในประเทศไม่มีความแตกต่างใดๆ กคื็อจดัใหท่้านไดฝ่้าท่ีน่ี จดัใหท่้านบาํเพญ็อยูท่ี่น่ี ศิษย์

จาํนวนมากมีระดบัการศึกษาสูงมาก ผูมี้ระดบัการศึกษาสูง จาํนวนส่วนใหญ่จะเป็นศิษยต่์างประเทศ ทาํไมจึง

เป็นเช่นน้ี เป็นเพราะเพื่อใหท่้านไดใ้ชค้วามรู้ท่ีไดร้ํ่าเรียนมาและความถนดัอยา่งเตม็ท่ี ในช่วงเวลาอนัสาํคญัน้ี 

ใหท่้านไปอธิบายความเป็นจริงของฝ่า โดยเทคนิคความสามารถในหมู่คนธรรมดาสามญั ซ่ึงตา้ฝ่าเป็นผูส้ร้าง
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ใหแ้ก่ชาวโลก ในทางปฏิบติัทุกท่านทาํไดดี้อยา่งยิง่ พิจารณาจากบทความของศิษยต์า้ฝ่าในเวบ็ไซทห์มิงฮุ่ย เวบ็

ไซทซิ์นเซิง และส่ืออ่ืนๆ ขา้พเจา้เห็นวา่ บางบทความท่ีพวกท่านเขียนลว้นเป็นผลงานช้ินเอก มีเหตุผล มีขอ้อา้ง

อิง ความนึกคิดแจ่มชดั ตรรกแน่นหนา สามารถสร้างความตกใจใหแ้ก่ส่ิงชัว่ร้ายไดจ้ริงๆ และมีระดบัมาตรฐาน

สูงมาก วดัดว้ยมาตรฐานของปัจจุบนั ขา้พเจา้วา่ส่ือมวลชนกเุร่ืองโกหกหลอกลวงในประเทศจีนแผน่ดินใหญ่

เหล่านั้นใชไ้ม่ได ้ มีผูฝึ้กคนหน่ึงบอกวา่ “ในราชสาํนกัไม่มีคนแลว้” ขา้พเจา้กเ็ห็นเป็นเช่นนั้น ใครอยากจะออก

แรงทุ่มเทใหก้บัส่ิงชัว่ร้ายเพื่อกเุร่ืองโกหกหลอกลวง สร้างเร่ืองเพื่อป้ายสีแบบอนัธพาลเล่า ศิษยต์า้ฝ่าไดแ้สดง

ส่ิงท่ีตวัเองสมควรทาํใหเ้ป็นท่ีปรากฏอยา่งเตม็ท่ี น้ีคือภาระหนา้ท่ีของพวกท่าน น้ีคือส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าสมควรทาํ

ในช่วงเวลาแห่งการเจ้ิงฝ่า และพวกท่านทาํไดดี้อยา่งยิง่ ผูฝึ้กในประเทศอธิบายความเป็นจริงต่อสรรพชีวติ 

ขณะท่ีตอ้งประสบกบัมารผจญและตอ้งแบกรับความเจบ็ปวดของการถูกประทุษร้าย ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง

วรีกรรมอนัยิง่ใหญ่เกรียงไกร ก่อนการถือกาํเนิดของผูส้าํเร็จธรรมผูย้ิง่ใหญ่ บางคร้ังเวลาขา้พเจา้อ่านเวบ็ไซท์

เจ้ิงเจ้ียน (www.pureinsight.org) ขา้พเจา้รู้สึกวา่ ชีวติใหม่ของมนุษยชาติใหม่เร่ิมตน้ข้ึนแลว้ตั้งแต่บดัน้ีจริงๆ 

เพราะความเขา้ใจของพวกท่านสามารถเขา้ไปถึงช่วงเวลาของประวติัศาสตร์ใหม่แบบนั้นแลว้ เขา้ไปถึงความ

เขา้ใจของชีวติท่ีถูกตอ้งท่ีสุดแบบนั้นแลว้ ศิษยต์า้ฝ่ากาํลงัวางรากฐานใหก้บัมนุษยชาติในอนาคต 

 การท่ีศิษยต์า้ฝ่าถูกประทุษร้ายมีองคป์ระกอบของความชัว่ร้ายประการหน่ึง กคื็ออิทธิพลเก่า พวกมนัเห็น

วา่ ผูฝึ้กบางคนจะหยวนหมัน่เป็นศิษยเ์จ้ิงฝ่า (ศิษยแ์ห่งการปรับฝ่า) ในใจพวกมนัไม่ยอม พวกมนัรู้สึกวา่ตวัเอง

ไม่สามารถเป็นศิษยเ์จ้ิงฝ่า ผูฝึ้กเหล่าน้ีไดม้าง่ายเกินไป ดงันั้นจึงควบคุมส่ิงชัว่ร้าย ใชค้นชัว่ตีผูฝึ้ก จกัตอ้งตีผูฝึ้ก

จนพดูวา่ “ไม่ฝึกแลว้” ชัว่ร้ายหรือไม่ เทพจะสามารถพดูเช่นน้ีไดห้รือ จกัรวาลอยูท่่ามกลางการเจ้ิงฝ่า ชีวติท่ีถูก

คดัออกในแต่ละระดบัชั้นมีเป็นจาํนวนมาก จาํนวนพวกเราผูซ่ึ้งจะหยวนหมัน่ ขา้พเจา้ดูยงัอีกไกลกวา่จะถึง

จาํนวนท่ีเพียงพอ เดิมทีขา้พเจา้คาดไวว้า่อยา่งตํ่าท่ีสุดคือ หา้สิบลา้น ขา้พเจา้ไม่เคยพดูกบัพวกท่านมาก่อน (เสียง

ปรบมือ) เวลาน้ียงัไม่ถึง แต่กมี็จาํนวนมากแลว้ทีเดียว ไม่วา่จะอยา่งไรการเป็นผูบ้าํเพญ็ พวกเราไดย้นิอะไร พวก

ท่านกอ็ยา่ไดมี้จิตยนิดี บางทีคาํพดูน้ีของอาจารย ์ โดยตวัของมนักคื็อการทดสอบต่อพวกท่าน จิตใจอะไรกต็าม

ปล่อยวางลงเสีย อะไรกไ็ม่คิด ทาํทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีศิษยต์า้ฝ่าสมควรทาํ ทุกส่ิงทุกอยา่งกอ็ยูใ่นนั้นแลว้ อยา่ไดเ้ห็น

วา่ส่ิงชัว่ร้ายมนัร้ายกาจอาํมหิตอยา่งไร เวลาน้ีมนัไดใ้ชก้ลเมด็จนหมดส้ินแลว้ ไดแ้ต่เล่ือนขั้นการใชส่ื้อมวลชน

สร้างเร่ืองโกหกอยา่งไม่หยดุหยอ่น ในลกัษณะทาํใหถึ้งท่ีสุด จิตวปิริตเอาแต่บงัคบัผูฝึ้กเหล่านั้นใหเ้ขียนหนงัสือ

สาํนึกผดิอะไรเอย เซ็นหนงัสืออะไรเอย ทั้งๆท่ีรู้ว่าไม่จริง ไม่สามารถเปล่ียนแปลงจิตใจคน ทาํไมจกัตอ้งทาํ

เช่นน้ี ทาํไมจกัตอ้งใหท่้านเซ็นหนงัสือนั้น ทาํไมจกัตอ้งใหท่้านพดูวา่ “ไม่ฝึก” จึงจะปล่อยท่าน ฝ่ังน้ี “ฝึก” ก็

ตดัสินลงโทษ ฝ่ังนั้นพดูคาํวา่“ไม่ฝึก” กป็ล่อยคนได ้แตกต่างกนัมากไหม เป็นปกติไหม ไม่ปกติ ไม่ชดัเจนหรือ 

กคื็อจะใหท่้านตกลงมา กคื็อจะใหท่้านพดูคาํนั้น พดูออกมา แมว้า่จะไม่ออกมาจากจิตใจของท่านเอง มนักคื็อ

จุดด่างดาํ การเป็นศิษยเ์จ้ิงฝ่าคนหน่ึง นัน่กคื็อความอปัยศอดสู ยิง่กวา่นั้นหากไดก้ระทาํความเสียหายต่อตา้ฝ่า ถา้

ท่านไม่สามารถชดเชยส่ิงเหล่าน้ีในระหวา่งการเจ้ิงฝ่าในภายหลงั แกไ้ขความเสียหายท่ีไดน้าํมาสู่ตา้ฝ่า นัน่กเ็ป็น

เร่ืองท่ีร้ายแรงอยา่งยิง่ ทาํไดห้รือไม่ได ้ ความคิดเพยีงชัว่วบู ท่านสามารถเดินออกมายนืยนัความเป็นจริงใหก้บั

http://www.pureinsight.org/
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ฝ่าไดห้รือไม่ และไม่ใช่อิงตามคนหมู่มากอานุภาพยิง่ใหญ่กจ็ะสามารถผา่นด่าน บางคนคิดไปรออยูท่ี่จตุัรัส

เทียนอนัเหมิน “ถา้คนกลุ่มใหญ่ออกมาฉนักอ็อกมา” พอเห็นคนกลุ่มใหญ่ไม่ออกมา เขากว็นหน่ึงรอบแลว้ก็

กลบัไป เพราะเวลาคนกลุ่มใหญ่ออกมา เป็นเพราะอานุภาพแห่งช่ีนั้นพาท่านออกมา ไม่ใช่เดินออกมาเน่ืองจาก

ตวัท่านเอง ไดป้ล่อยวางจิตใจของความเป็นความตายซ่ึงออกมาจากตวัท่านเอง การบาํเพญ็เป็นเร่ืองของแต่ละ

บุคคล ไม่ใช่แห่ตามคนหมู่มาก การยกระดบัของแต่ละคนจะตอ้งเป็นไปอยา่งแน่นแฟ้นแขง็แกร่ง แน่นอนพวก

เราผูฝึ้กซ่ึงอยูน่อกประเทศ ไม่จาํเป็นท่ีทุกคนจะตอ้งไปเทียนอนัเหมิน ถา้พวกท่านไปกนัทั้งหมด เร่ืองการเจ้ิงฝ่า

นอกประเทศกไ็ม่มีคนทาํ น่ีลว้นเป็นการจดัเตรียมของประวติัศาสตร์ 

 พวกท่านคือร่างโดยรวมเดียวกนั กเ็หมือนพลงัของอาจารย ์แน่นอน พวกท่านกบัพลงัไม่ใช่เร่ืองเดียวกนั 

ขา้พเจา้เพียงแต่ยกตวัอยา่ง กเ็หมือนกบัพลงัของขา้พเจา้ ทาํส่ิงต่างๆอยูใ่นเวลาเดียวกนั บางส่วนพุ่งทะลวงใน

จกัรวาลอนักวา้งใหญ่ไพศาล มุ่งจู่โจมทะลวงสู่ระดบัจุลภาคอยา่งไม่หยดุย ั้งดว้ยกาํลงัใหญ่มหึมา และมุ่งสู่ส่ิงท่ี

สูงยิง่ข้ึน กวา้งมากข้ึน อานุภาพแห่งช่ีมากมายมหาศาล ความเร็วสูงอยา่งยิง่ เหนือกวา่เวลาทั้งมวลขณะทาํการ

ปรับทอ้งนภาอนัยิง่ใหญ่ หลงัจากการจู่โจมแบบน้ีผา่นไปแลว้ บางส่วนกไ็ปกาํจดับาปกรรมของชีวติใน

ระดบัชั้นต่างๆ ปรับความสัมพนัธ์ซ่ึงสลบัตดักนัไปมา ทั้งแนวด่ิงและแนวนอนของชีวติในระดบัชั้นท่ีต่างกนัให้

สมดุล บางส่วนเขา้หล่อหลอมชีวติ บางส่วนจดัวางตาํแหน่งใหม่ใหแ้ก่ชีวติ แมก้ระทัง่ชีวติท่ีอยูใ่นระดบัจุลภาค

ท่ีสุด ในแต่ละระดบัชั้นกก็าํลงัทาํในส่ิงท่ีต่างกนัอยู ่ บางส่วนทาํอยูใ่นมิติท่ีต ํ่า บางส่วนปกป้องคุม้ครองผูฝึ้ก 

บางส่วนกาํลงัขจดัส่ิงชัว่ร้าย พลงัทัว่ทุกดา้นลว้นทาํเช่นน้ีอยู ่ จึงพดูวา่เป็นร่างโดยรวมเดียวกนั ไม่แน่วา่จะตอ้ง

ทาํในส่ิงเดียวกนั แต่ไม่วา่ท่านจะทาํเร่ืองอะไร ท่านลว้นตอ้งคู่ควรกบัการไดช่ื้อวา่ศิษยต์า้ฝ่าของท่าน 

 วนัน้ีกจ็ะพดูเพียงเท่าน้ี การประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ของพวกท่านกส็าํคญัมาก ไม่วา่จะอยูใ่น

สภาพแวดลอ้มใด ในช่วงเวลาใด ต่อใหก้ารงานยุง่อยา่งไรกไ็ม่สามารถจะแยกจากการศึกษาฝ่า น้ีคือ

หลกัประกนัมูลฐานท่ีสุดของการยกระดบั และการหยวนหมัน่ของพวกท่าน ไม่สามารถทาํงานของตา้ฝ่าโดยไม่

ศึกษาฝ่า นัน่คือคนธรรมดาสามญักาํลงัทาํงานของตา้ฝ่า ตอ้งเป็นศิษยต์า้ฝ่าท่ีทาํงานของตา้ฝ่า สาํหรับพวกท่าน

จึงกาํหนดอยา่งน้ี คนธรรมดาสามญัอยากจะช่วยงานของตา้ฝ่า แน่นอนนัน่เป็นเร่ืองดี แต่ ณ ท่ีน้ีขา้พเจา้หมายถึง

ศิษยต์า้ฝ่า พวกท่านตอ้งเป็นศิษยต์า้ฝ่าคนหน่ึงซ่ึงทาํงานของตา้ฝ่า เพราะการหยวนหมัน่ของพวกท่านเป็นส่ิงท่ี

สาํคญั การหยวนหมัน่ของพวกท่าน สาํหรับพวกท่านในเวลาน้ีกคื็อส่ิงสาํคญัอนัดบัแรก แน่นอนผสมผสานอยู่

ในการหยวนหมัน่ของพวกท่าน มีความรับผดิชอบของท่านต่อตา้ฝ่า และการช่วยเหลือสรรพชีวติรวมอยูด่ว้ย 

ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน พวกท่านพดูวา่ อาจารยก์าํลงัช่วยเหลือสรรพชีวติ เม่ือพวกท่านต่างหยวนหมัน่แลว้ หนั

หนา้กลบัไปดูพวกท่านกจ็ะเห็นชีวติท่ีพวกท่านช่วยเหลือในเวลานั้น ระหวา่งการอธิบายความเป็นจริง พวกท่าน

กก็าํลงัช่วยเหลือสรรพชีวติ 

 ขา้พเจา้กจ็ะพดูเพียงเท่าน้ี จากน้ีใหพ้วกท่านดาํเนินการประชุมต่อไป 
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