
     ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                                    5 กรกฎาคม  ค.ศ.2012 
  

 

หงอิน๋๓ 

 

 

หลี ่หงจือ้ 



 

 

สารบัญ 

         โคลงกลอน 

๑. ไร้การยบัยั้งช่ังใจ (อู๋ตู้) ................................................................ ๑ 

๒. เจาะทะลลุาํไส้ (ชวนฉาง) .......................................................... ๒ 

๓. เสาะหา(สวิน) ............................................................................ ๓ 

๔. ความรู้สึกต่อส่ิงทีเ่ห็น (กวนก่าน) .............................................. ๔ 

๕. หลงใหล (ชือ) ............................................................................ ๕ 

๖. กระแสแดงสลาย (หงเฉาซ่าน) .................................................. ๖ 

๗. โต้แย้งให้น้อย (เซ่าเป้ียน) ......................................................... ๗ 

๘. ชาวประชาถังรุ่นใหม่ (ซินถังเหริน) ........................................ ๘ 

๙. รูปแบบการบําเพญ็ (ซิวเลีย่นสิงซ่ือ) ...........................................๙ 

๑๐. หน่ึงความคดิ (อีเ๋น่ียน) .......................................................... ๑๐ 

๑๑. ยุ่งยาก (ม๋าฝัน) ........................................................................ ๑๑ 

๑๒. ผู้ลาออกชีวติรอด (ทุ้ยเจ่อเซิง) ..............................................๑๒ 

๑๓. จะหนีไปทางไหน (หว่างหนาเถา) ......................................... ๑๓ 

๑๔. ดับสลาย (เจีย๋ถี่) .................................................................... ๑๔ 

๑๕. เพยีงเพือ่คร้ังนี ้(จื่อเว๋ยเจ้ออีหุ้ย) ........................................... ๑๕ 

๑๖. เส่ือม (เซินป้าย) ...................................................................... ๑๖ 



 

 

๑๗. เหตุใดภยัพบัิติมาก (ไจหน่ันเว่ยเฮอตัว) ................................ ๑๗ 

๑๘. สร้างจักรวาลใหม่อกีคร้ัง(เฉียนคุนไจ้เจ้า) ............................. ๑๘ 

๑๙. เห็นความดีงาม (เจีย้นซ่าน) ................................................... ๑๙ 

๒๐. ชมการแสดงเสินยวิน่(กวนเส่ินยวิน่) ................................... ๒๐ 

๒๑. เข้าสู่เขตแดนศักดิ์สิทธ์ิ (ยู่เส่ิงจิง้) .......................................... ๒๑ 

๒๒. คนืสู่ดั่งเดิม (หวนหยวน) ....................................................๒๒ 

๒๓. เทพอยู่บนโลก (เสินไจ้ซ่ือ) ................................................. ๒๓ 

๒๔. ใครรู้จัก (สุยซ่ือ) ................................................................. ๒๔ 

๒๕. ช่วยอาจารย์ (จู้ซือ) ............................................................. ๒๕ 

๒๖. มหันตภัย (เจี๋ย)...................................................................... ๒๖ 

๒๗. ยดึกมุจิตสํานึกให้มัน่ (เซ่ียวจิ่นเหลยีงจือ) .......................... ๒๗ 

๒๘. ศตวรรษใหม่ (ซินซ่ือจี)้ ...................................................... ๒๘ 

๒๙. ยิง่งามเพริศพร้ิง (เกิง้เอีย้น) ................................................. ๒๙ 

๓๐. ความจริงสามารถคลายความทุกข์  (เจินเซ้ียงเหนิงเจียอวิ) ... ๓๐ 

๓๑. ช่วยปลดความทุกข์ให้โลก (จีซ่ื้อ) ......................................... ๓๑ 

๓๒. ฝ่าเปิดฟ้าดิน (ฝ่าไคเทยีนตี)้ ................................................ ๓๒ 

๓๓. วดัหลงฉวนซ่ือ (หลงฉวนซ่ือ) ............................................ ๓๓ 

๓๔. สงบ (เซียวถิง) .................................................................... ๓๔ 

๓๕. ช่วยท้องนภาสวรรค์ (จิว้เทยีนโฉวง) .................................. ๓๕ 



 

 

๓๖. เสินยวิน่.................................................................................๓๖ 

๓๗. อุ้มหลนุ................................................................................๓๗ 

๓๘. เปลีย่นปฐพ ี(ฮ่วนตี)้ ........................................................... ๓๘ 

๓๙. กนิยาหมาป่า (เฮอหลางเย่า) ..................................................๓๙ 

๔๐. วนัส้ินกระแสแดง (หงเฉาหม้อยือ่) ........................................ ๔๐ 

๔๑. หมุนอกีคร้ัง (ไจ้จ้วน) ........................................................... ๔๑ 

๔๒. อะไรคอือารยธรรมจีน (สือเมอซ่ือจงฮวาเหวนิหมงิ) .......... ๔๒ 

๔๓. หยนิหยางกลบักนั (อนิหยางฝ่ันเป้ย) .................................. ๔๓ 

๔๔. ปรับฝ่าให้เทีย่งตรง (เจิง้ฝ่า) ................................................ ๔๔ 

๔๕. เอนตัวลงนอนบนศาลายาว (ว่อฉางถิง) .............................. ๔๕ 

๔๖. สบประมาท (เหมี่ยว) ............................................................. ๔๖ 

๔๗. ไร้หัวข้อ (อู๋ถี) ...................................................................... ๔๗ 

๔๘. มอบให้ชาวโลก (เจิงซ่ือเหริน) ............................................. ๔๘ 

๔๙. ระหว่างทางตระเวนแสดง(สวนิเอยีนลู่ซ่าง) .........................๔๙ 

๕๐. ท่องภูเขาหินแดง (อิว้หงสือซาน) .........................................๕๐ 

๕๑. มองดูภูผา (คัน่ซาน) ............................................................. ๕๑ 

๕๒. ใครถูกใครผดิ (สุยซ่ือสุยเฟย) ............................................. ๕๒ 

๕๓.  ดี ช่ัว ตัวเองเลอืก (ซ่ันเอ้อจือ้เสวีย่น) ................................. ๕๓ 

๕๔. เลอืก  (เสวีย่นเจ๋อ) ............................................................... ๕๔ 



 

 

๕๕. โอกาสแห่งวาสนาเพยีงช่ัวพริบตา (จีหยวนอซุ่ีนเจียน) ....... ๕๕ 

๕๖. ฉันเป็นใคร  (หว่อซ่ือสุย) .................................................... ๕๗ 

๕๗. ความเมตตา (ฉือเปย) .......................................................... ๕๘ 

๕๘. เหตุใดจึงปฏเิสธ (เว่ยเหอจวีเ้จวีย๋) .......................................๕๙ 

๕๙. ค้นหาความจริง (เจ่าเจินเส้ียง) .............................................. ๖๐ 

๖๐. ชาติแล้วชาติเล่าเพือ่ชาตินี ้(เซิงเซิงเว๋ยฉ่ือเซิง) ....................... ๖๑ 

๖๑. ขอให้สัจจะว่าจะไม่เสียใจภายหลงั (อีอู๋้ฝ่ันกู้) ........................ ๖๒ 

๖๒. ผู้ทีช่่วยคนน้ันคอืเทพ (จิว้เหรินเตอซ่ือเสิน) ........................ ๖๔ 

๖๓. คลายความทุกข์ (เจี่ยอวิ) ....................................................... ๖๕ 

๖๖. ปลกุให้ตื่น (ฮ่วนส่ิง) ............................................................... ๖๖ 

๖๗. มแีต่ความจริงทีจ่ะช่วยชีวติได้ .............................................. ๖๗ 

(จื่อโย่วเจินเซ่ียงเหนิงเจี่ยจิว้) ....................................................... ๖๗ 

๖๘. เข้าใจความจริง (เหลยีวเจี่ยเจินเซ่ียง) ................................... ๖๘ 

๖๙. พวกเรารู้ (หว่อเหมนิจือเต้า) .................................................. ๖๙ 

๗๐. อย่าให้ฉันรู้สึกเสียใจเพือ่เธอ (เป๋ียย่างหว่อเว้ยนีอ้ีฮ่ั๋น) ...........๗๐ 

๗๑. พวกเราทาํเพือ่ใคร (หว่อเหมนิเว้ยเลอสุย)............................. ๗๑ 

๗๒.ฉันร้องเพลงเพือ่เธอ (หว่อเว้ยหน่ีเกอช่ัง) ............................. ๗๓ 

๗๓. ได้หรือเสียเพยีงหน่ึงความคดิ (เต๋อซืออีเ๋น่ียน) ................... ๗๕ 

๗๔. ระมดัระวงั (ลิว๋อี)้ ............................................................... ๗๗ 



 

 

๗๕. มอบทางแห่งความหวงัแด่เธอ (เก๋ยหน่ีซีว่างเตอลู่) ............. ๗๘ 

๗๖. สรรพชีวติมาเพือ่ฝ่า (จ้งเซิงเว่ยฝ่าไหล) ............................... ๗๙ 

๗๗. นํา้ทพิย์โปรยปราย (ส่ากานลู่) .............................................. ๘๐ 

๗๘. เปิดประตูแห่งสติสัมปชัญญะ (ต่าไคหลีจ่ือ้เตอเหมนิ) ......... ๘๑ 

๗๙.อย่าได้ลงัเลต่อไป (ปู้เอีย้วไจ้ไผหุย) ...................................... ๘๒ 

๘๐. สมองปลอดโปร่ง (ชิงส่ิง) .................................................... ๘๓ 

๘๑. คาํสัญญาทีใ่ห้ต่อเทพต้องปฏบัิติให้เป็นจริง ......................... ๘๔ 

(ตุ้ยเสินเตอเฉินน่ัวเอีย้วตุ้ยเซ่ียน) ............................................... ๘๔ 

๘๒. ความจริงกาํลงัถ่ายทอด (เจินเซ่ียงไจ้ฉวน) .......................... ๘๖ 

๘๓. ความจริงกค็อืโคมส่องทาง (เจินเซ่ียงจิว้ซ่ือจื่อลู่เติง) .......... ๘๗ 

๘๔. รอคอยฝ่า (ป่าฝ่าเติง่) .......................................................... ๘๘ 

๘๕. ตนเองเลอืก (จือ้เสวี่ยน) ...................................................... ๘๙ 

๘๖. ไม่หลงทศิทางตลอดไป (หย่งปู้หมหัีง) ................................. ๙๐ 

๘๗.  ใครสามารถจะได้รับ (สุยเหนิงเต๋อ) .................................... ๙๑ 

๘๘. แจ่มแจ้งในดีช่ัว (หมงิซ่ันเอ้อ) ............................................. ๙๒ 

๘๙. สงบใจมองดูสักหน่อย (จิง้ซินโฉ่วอีโ้ฉ่ว) .............................๙๓ 

๙๐. เลอืกฝ่ังไหน (เสวีย่นหน่าเปียน) ............................................๙๔ 

๙๑.โคมส่องทาง (จื่อลู่เติง) .......................................................... ๙๕ 

๙๒. มคีวามหวงั (โหย่ววัง่) .......................................................... ๙๖ 



 

 

๙๓. กลบัสู่ประตูสวรรค์ (หุยเทยีนเหมนิ) ................................... ๙๗ 

๙๔. บอกกล่าวชาวโลก (เก้าซ่ือเหริน) ...........................................๙๘ 

๙๕. กลบัสู่สวรรค์คอืฟากฝ่ัง(หุยเทยีนซ่ือป่ีอั้น) ........................... ๙๙ 

๙๖. เพลงระหว่างตะเวนการแสดง (สวินหุยเกอ) .................... ๑๐๐ 

๙๗. ทะลวงสู่ศตวรรษใหม่ (ทงเซ่ียงซินซ่ือจี)้ ........................... ๑๐๑ 

๙๘. ความหวงัเพยีงหน่ึงเดียว (เหวยอีเ้ตอซีว่าง) ..................... ๑๐๒ 

๙๙.อะไรคอืความปรารถนาของท่าน ......................................... ๑๐๓ 

(เสินเมอซ่ือหน่ีเตอเสียงหว่าง) .................................................. ๑๐๓ 

๑๐๐. ผู้บอกให้ฉันถ่ายทอดความจริงคอืเทพ ............................. ๑๐๔ 

๑๐๑. จัดการให้เรียบร้อย (หลีซุ่่น) ............................................. ๑๐๕ 

๑๐๒. เทพบอกฉันให้วิง่เต้นเหน็ดเหน่ือยเพือ่เธอ ....................... ๑๐๖ 

(เสินเจีย้วหว่อเว่ยหน่ีเปินหมาง) ................................................ ๑๐๖ 

๑๐๓. เสียใจกไ็ร้ประโยชน์ (หุ่ยอู้จี)้ ......................................... ๑๐๗ 

๑๐๔. มอบความจริงแก่ท่าน (เจินเซ่ียงเก่ยหนิน) ...................... ๑๐๘ 

๑๐๕. ปฏบัิติตามคาํปฏญิาณ (สือเส้ียนซ่ือเยว) .......................... ๑๐๙ 

๑๐๖. จุดประสงค์ของชีวติคน (เหรินเซิงเหอเหวย) .................... ๑๑๐ 

๑๐๗. ชีวติคนเพือ่การใด (เหรินเซิงเว้ยเหอ) ............................... ๑๑๑ 

๑๐๘. เฝ้าปรารถนา (พ่านว่าง) ................................................... ๑๑๒ 

๑๐๙. อยู่ตรงหน้า (ไจ้เอีย่นเฉียน) ............................................. ๑๑๓ 



 

 

๑๑๐. ใครจะบอกฉันได้ (สุยเหนิงเก้าซู่หว่อ) ............................... ๑๑๔ 

๑๑๑. เพลงในดวงใจ (ซินจงเตอเกอ).......................................... ๑๑๕ 

๑๑๒. ทางไปถึงสวรรค์ (ลู่ทงเทียน) ......................................... ๑๑๖ 

๑๑๓. การช่วยเธอน้ันหนักจริงๆ ................................................ ๑๑๗ 

๑๑๔. ถ่ายทอดคําพูดจริง (ฉวนเจินเอี๋ยน) ...............................๑๑๘ 

๑๑๕. ค้นหา (สวิน๋มี)่ .................................................................. ๑๑๙ 

๑๑๖. ช่วยเธอกลบัสู่สวรรค์ (จิว้หน่ีหุยเทยีน) ............................ ๑๒๐ 

๑๑๗. เรียกเธอก่อนหน้าพบัิติภัย (เวยน่านเฉียนป่าหน่ีเจีย้ว) ..... ๑๒๑ 

๑๑๘. ความหมายของชีวติคอือะไร (เซิงมิง่เตออีอ้ีซ่ื้อเสินเมอ) ๑๒๒ 

๑๑๙. คาํปฏญิาณลมืหรือไม่ (ซ่ือแยว่ซ่ือโฝ่วอีว่๋าง) ....................๑๒๓ 

๑๒๐. กาํจัดสนิมของเธอทิง้ไป (ฉูชวีห่น่ีกาํซ่ิว) ......................... ๑๒๔ 

๑๒๑. ความหวงัทีจ่ะกลบับ้าน(หุยเจียเตอซีว่าง) ...................... ๑๒๕ 

๑๒๒. โลกมนุษย์ดุจดังทะเล (หงเฉินซ่ือไห่) ............................. ๑๒๖ 

๑๒๓. ตื่นจากเมา  (จุ้ยจงส่ิง) .................................................. ๑๒๗ 

๑๒๔. รอพระมาโปรด (ไต้ฝอตู้) ............................................ ๑๒๘ 

๑๒๕. พูดเร่ืองมีบุญวาสนา (ฮว้าโหย่วหยวน) ........................ ๑๒๙ 

๑๒๖. ความจริง (เจินเซ่ียง) ....................................................... ๑๓๐ 



 

หนา้ ๑ จาก ๑๓๐ 
 

 
 

 

โคลงกลอน 



 

หนา้ ๑ จาก ๑๓๐ 
 

 
๑. ไร้การยับยั้งช่ังใจ (อู๋ตู้) 

 

แสงสีเหลา้ยา--โลกปัจจุบนั 

ลุ่มหลงในมารระเริงหมกมุ่นในโลกีย ์

ส่งเสริมใหท้า้ยจิตมารห่างเทพไกล 

คร้ันลงนรกไม่มีวนัหลุดพน้ 
                     
  



 

หนา้ ๒ จาก ๑๓๐ 
 

๒. เจาะทะลุลําไส้ (ชวนฉาง) 

 

เหลา้คือยาเจาะทะลวงลาํไส้ 

เสพติดแลว้ยากจะเลิกรา 

หน่ึงจอกคลายทุกขใ์จ 

สิบจอกผีหวัเราะร่า 
                            



 

หนา้ ๓ จาก ๑๓๐ 
 

 ๓. เสาะหา(สวิน) 

 

หลงทางในโลกียว์ิสยั 

รอบลอ้มดว้ยทุกขภ์ยั   

เดิมคือราชาบนสวรรคม์าก่อน 

เสาะหา 

มาโลกมนุษย ์ เพื่อฝ่า 

ตอ้งกา้วหนา้ 

อยา่ไดพ้ลาดหนทางกลบั 

 
                 

 



 

หนา้ ๔ จาก ๑๓๐ 
 

๔. ความรู้สึกต่อส่ิงท่ีเห็น (กวนก่าน) 
 

เกิดท่ามกลางทุกขภ์ยั 

คร่ึงชีวิต สองมือวา่งเปล่า 

วนัหน่ึงไดฝ่้ามุ่งสู่เบ้ืองบน 

เร็ว 

ปฏิบติัสามเร่ืองให้ดี 

ช่วยเหลือสรรพชีวิต 

อยา่ไดย้อ่หยอ่นบนหนทางหวนคืน 

 
              
  



 

หนา้ ๕ จาก ๑๓๐ 
 

๕. หลงใหล (ชือ) 

 

ชีวิตคนนั้นสั้น 
มาพกัแรม 

 อยา่ลืมปณิธานท่ีตั้งไวก่้อนมา 
ลงัเลไม่คืบหนา้บนหนทางของช่ือเสียงผลประโยชน์ 

 อารมณ์ และความแคน้                      

 เม่ือใดสาํนึกไดห้วนคืนสู่บา้นเกิด 

 
                  



 

หนา้ ๖ จาก ๑๓๐ 
 

๖. กระแสแดงสลาย (หงเฉาซ่าน) 
 

กระแสแดงหมดยคุ ดอกไมร่้วงโรย 
ถึงคราวเส่ือมภยัพิบติัหายนะพรรคมาร 
เพื่ออาํนาจหนา้หนาไร้ยางอาย 
ขา้ราชการละโมบเลือกท่ีจะเส่ียง 
ใจคนไร้ความคิดดีงาม 
แรงกดดนัสูงความเคียดแคน้ยิง่คุกรุ่น 
ใครท่ียงัประทุษร้าย 
การตรวจสอบจะไม่ยอ่ทอ้ 

  
             
  

 



 

หนา้ ๗ จาก ๑๓๐ 
 

  ๗. โต้แย้งให้น้อย (เซ่าเป้ียน) 

 

หากพบการโตเ้ถียงท่ีรุนแรงอยา่โตแ้ยง้ 

หาสาเหตุท่ีตวัเองคือบาํเพญ็ 
ยิง่คิดจะอธิบายใจยิง่หนกั 
ใจกวา้งไม่ยดึติดความเห็นปรากฏชดัเจน 
                           



 

หนา้ ๘ จาก ๑๓๐ 
 

๘. ชาวประชาถังรุ่นใหม่ (ซินถังเหริน) 

 

ชุดโปร่งบางเบาระบาํอ่อนชอ้ย 
เสียงกลองละมุนละไมมีเสน่ห์ 
ประเพณีโบราณปรากฏอีกคร้ัง 
ฟ้ืนฟูแผ่นดินจีนข้ึนมาใหม่ 

 
                          



 

หนา้ ๙ จาก ๑๓๐ 
 

  
 ๙. รูปแบบการบําเพ็ญ (ซิวเลีย่นสิงซ่ือ) 

 

ไม่เขา้วดัโบสถไ์ม่เขา้ป่าเขา 
 เล่าเรียน ทาํไร่ ทาํงาน 
มุ่งตรงใจคนบาํเพญ็ฝ่าเร่ือยไป 
ในโลกียะบวัพิสุทธ์ิไม่แปดเป้ือนความชัว่ร้าย 
                           



 

หนา้ ๑๐ จาก ๑๓๐ 
 

๑๐. หน่ึงความคิด (อีเ๋น่ียน) 

 
คนและผูมี้บุญญาธิการอยูร่่วมสายธารเดียวกนั 
ข้ึนหนา้ถอยหลงัสวรรคส์องชั้น 
ปรารถนาจะเขา้วดัในป่า 
กา้วเดียวข้ึนสู่เมฆหมอก 
                               



 

หนา้ ๑๑ จาก ๑๓๐ 
 

๑๑. ยุ่งยาก (ม๋าฝัน) 

 

หลบัตาสู่นิทราตดัขาดความวา้วุ่นใจ 
ต่ืนข้ึนมาเร่ืองมากมายทาํไม่หมด 
ฟ้าดินยากจะขวางกั้นหนทางการเจ้ิงฝ่า 

เพียงแต่จิตมนุษยข์องศิษยข์ดัขวาง 

 
                      

 



 

หนา้ ๑๒ จาก ๑๓๐ 
 

๑๒. ผู้ลาออกชีวิตรอด (ทุ้ยเจ่อเซิง) 

 

เฝ้าดูแผ่นฟ้าและทอ้งทะเลอนักวา้งใหญ่ 
ปรับเปล่ียนทุกภพชาติ 
ชีวิตคนดัง่ความฝันฉากหน่ึง 

ผูท่ี้ลุ่มหลง ใจหลงใหล  
คนวิกลจริตดุจวิปลาส 
ฝ่าปรับเปล่ียน 
คนกบัผีแยกแยะชดัเจน 
หน่ึงความคิดกาํหนดชัว่ชีวิต 

 
              



 

หนา้ ๑๓ จาก ๑๓๐ 
 

๑๓. จะหนีไปทางไหน (หว่างหนาเถา) 
 
รีบๆ ร้อนๆ ออ้มไปประตูหลงั 
ทางขยะ 
ไม่กลา้พบกบัฝ่าหลุนตา้ฝ่าดี 
ตีไม่คว ํ่า 
เห็นกก็ลวั  
รีบหนี 
จ่ิวผงิสร้างความต่ืนตระหนกพรรคมารลม้ควํ่า 

 
               

 



 

หนา้ ๑๔ จาก ๑๓๐ 
 

๑๔. ดับสลาย (เจ๋ียถ่ี) 

 

เสียงฟ้าร้องกมัปนาท 

ฝนตกไม่หยดุ  
ฟ้าสะเทือนแผน่ดินพลิกกวาดลา้งวิญญาณร้าย  
มารแดงร้อยปีดบัสลายไป  

 หลงัลมและฝนผา่นไปทอ้งฟ้าสวา่งไสว 
                          



 

หนา้ ๑๕ จาก ๑๓๐ 
 

๑๕. เพียงเพ่ือคร้ังนี ้(จ่ือเว๋ยเจ้ออีหุ้ย) 
 

 เลยลํ้ามิติเวลาการเจ้ิงฝ่านั้นเร่งรีบ 
 ท่ามกลางมหนัตภยั ปณิธานไม่แปรเปล่ียน 
 แมส่ิ้งชัว่ร้ายจะบา้คลัง่ก็ไม่หลงทาง 
 กาํจดัส่ิงชัว่ร้ายเป็นเพียงการปัดฝุ่ น 
 ศิษยเ์ดินหนทางตา้ฝ่าใหเ้ท่ียงตรง 
 แสงสาดส่องฟ้าดินกาํจดัส่ิงชัว่ร้ายจนหมดส้ิน 
 ศิษยต์า้ฝ่ากา้วหนา้คือดอกเหมยในฤดูหนาว 
 ความยากลาํบากนบัหม่ืนๆปีเพียงเพ่ือคร้ังน้ี 

 
               



 

หนา้ ๑๖ จาก ๑๓๐ 
 

 ๑๖. เส่ือม (เซินป้าย) 

 
 บา้คลัง่ไร้สติ 
 ส่ิงชัว่ร้ายกลบักลวัมีเร่ือง 
 ประทุษร้ายคนดีไร้ยางอาย 
 ลว้งหวีข้ึนเสยผม 
 ร้องรําไปกินไป 
 ละโมบในกิเลสหมกมุ่นในโลกีย ์
 ทรราชขายชาติปีนป่ายสงัคมชั้นสูง 
 น่าเหยยีดหยาม 
 เลวถึงระดบัน้ี 
 ชะตา 
 ลิขิตวา่ตาย 

 

 
     



 

หนา้ ๑๗ จาก ๑๓๐ 
 

๑๗. เหตุใดภัยพิบัติมาก (ไจหน่ันเว่ยเฮอตัว) 

 

พิบติัภยัอนัเกิดจากการกระทาํของมนุษย ์

  และภยัธรรมชาติจะหมดเม่ือใด 

มูลเหตุนั้นจะรู้มากนอ้ยสกัเท่าใด 
ลมพายสึุนามิอีกทั้งแผ่นดินไหว 
สรรพชีวิตไม่มีกุศลพิบติัภยัตนเองเป็นผูส้ร้าง 

ความเมตตา คุณธรรม มารยาท  

ความเช่ือลว้นไม่อยู ่
เพียงเพราะใจคนเปล่ียน  
ประเพณีสงัคมตกตํ่าผูค้นพากนัไหลตามกระแส 
ภยัพิบติัทุกๆ ชนิดลว้นรออยูต่รงหนา้ 
               



 

หนา้ ๑๘ จาก ๑๓๐ 
 

๑๘. สร้างจักรวาลใหม่อีกคร้ัง(เฉียนคุนไจ้เจ้า) 

 

สร้างจกัรวาลใหม่อีกคร้ังปรับทอ้งนภาใหญ่ 

ทะลวงแรงตา้นชั้นแลว้ชั้นเล่า 
การเจ้ิงฝ่าไม่ใช่ชะลา้งฝุ่ นละอองเก่า 
กลืนกลายปรับเปล่ียนเขา้สู่กระแสใหญ่ 
                            
  



 

หนา้ ๑๙ จาก ๑๓๐ 
 

๑๙. เห็นความดงีาม (เจีย้นซ่าน) 

 

ดินแดนจงหยวนปกคลุมดว้ยหมอกปีศาจ 
ความจริงของตา้ฝ่าเผยแพร่ไปทุกครัวเรือน 
สรรพชีวิตไดรั้บการช่วยเหลือใจเร่ิมแจ่มชดั 
ตาํรวจประชาชนไดส้ติเห็นแต่ไม่ขดัขวาง 
คนส่วนใหญ่ต่างรู้วา่พรรคมารจบส้ินแลว้ 
ความโหดเห้ียมกระทาํชัว่ผูค้นต่างพูดกนั 
คนชัว่หวัโจกมารร้ายหาทางถอย 
ประเพณีดั้งเดิมหวนคืนปรับจงหยวนใหถู้กตอ้ง 
 

                 



 

หนา้ ๒๐ จาก ๑๓๐ 
 

๒๐. ชมการแสดงเสินยวิ่น(กวนเส่ินยวิ่น) 

เปิดม่านเป็นแดนสวรรค ์
เทพ พทุธะ โพธิสัตว ์กลุ่มเมฆทอแสงศิริมงคล 
เสียงระฆงัและกลองดงัพร้อมกนัดนตรีเทพบรรเลง 
นางฟ้าเริงระบาํสายรัดเอวเทพสะบดัพลิ้ว 

วชิระอรหนัตเ์หล่าราชาสวรรค ์
ม่านสวรรคด์ัง่รุ้งลกัษณะน่าเกรงขาม 
แสงฝ่าอนัเมตตาหลอมผูช้ม 
วฒันธรรมหา้พนัปีต่ืนตะลึงพลงังานแรงกลา้ 
ไม่รู้สึกวา่เป็นการแสดงแต่เหมือนฝัน 
ตหัวอ่ยูใ่นท่วงทาํนองศิลปะ  เทพและพทุธะอยูเ่คียงขา้ง 

สาํนึกในบุญคุณคร้ังน้ีดุจไดรั้บการช่วยเหลือ 
ปีหนา้มาอีกคร้ังวนัเวลาช่างยาวนาน 
   
 
 
 
 



 

หนา้ ๒๑ จาก ๑๓๐ 
 

๒๑. เข้าสู่เขตแดนศักดิ์สิทธ์ิ (ยู่เส่ิงจิง้) 

 
เนินทุ่งหญา้เขียวขจี 

วิหารศาลาสวยงาม 
ตวัอยูใ่นเขต ดินแดนเทพและพทุธะ 
ใจวา่งเปล่าความคิดดีงามก่อเกิด 
เสียงกระด่ิงลมดงั 
ควนัหอมลอยอบอวล  
เพลิดเพลินลืมกลบัไม่อยากไป 
ไม่บาํเพญ็จะรอถึงเม่ือใด 

    
                



 

หนา้ ๒๒ จาก ๑๓๐ 
 

 ๒๒. คืนสู่ดั่งเดิม (หวนหยวน) 

 

ร่างจริงวยัเยาวอ์ายวุฒันะไม่ส้ินสุด 
ร่างกายไร้มิติเวลาควบคุมกฎสวรรค ์
เพื่อช่วยทอ้งนภาถ่ายทอดฝ่าแห่งสวรรค ์

หน้ีกรรมของสรรพชีวิตรับไวก้บัตวั 
กรรมของผูค้นนบัไม่ถว้นเกิดเป็นทุกขภ์ยัมหนัต ์ 
ผมดาํกลายเป็นขาวดอกเลาร่างคนบอบชํ้า 
คลายปมเจ้ิงฝ่าแลห้วอ่งคจ์ริงสาํแดง 
บุญคุณอนัมากลน้และความน่าเกรงขามสยบทศทิศ 
                  



 

หนา้ ๒๓ จาก ๑๓๐ 
 

๒๓. เทพอยู่บนโลก (เสินไจ้ซ่ือ) 

 

ศิษยต์า้ฝ่ามาจากทัว่สารทิศ 

ศิษยผ์ูย้อดเยี่ยมมากมายแบกรับทุกขภ์ยั 

อาจารยถ์่ายทอดตา้ฝ่าช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์ 

ต่างสาํแดงอิทธิฤทธ์ิกาํจดัภยัพิบติั 

ช่วยอาจารยช่์วยเหลือสรรพชีวิตในโลก 

สาํเร็จพลงัหยวนหมัน่ ณ ท่ีต่างๆ 
                       



 

หนา้ ๒๔ จาก ๑๓๐ 
 

๒๔. ใครรู้จัก (สุยซ่ือ) 

 

ผูมี้บุญญาธิการในร่างคน 

สวรรคป์ฐพีต่างสรรเสริญเป็นขนุนาง 

หลบัอยูป่ระดุจจา้วแห่งเทพนบัหม่ืน 

ต่ืนข้ึนมาคร่ึงหน่ึงเป็นคน 

รับประทานธญัพืชบนโลกเป็นอาหาร 

ฝ่าท่ีกล่าหวอ่อกมาเทพตะลึงงนั 

สัง่การใหว้งลอ้สวรรคห์มุน 

ความถูกทาํนองคลองธรรมสะกดวิญญาณ 

 

                 



 

หนา้ ๒๕ จาก ๑๓๐ 
 

๒๕. ช่วยอาจารย์ (จู้ซือ) 

 

กลุ่มผูอ้งอาจรวมตวัในมหากระแส 

ระดบัชั้นสาขาอาชีพต่างๆ กนั 

ศิษยต์า้ฝ่าคือร่างรวมเดียวกนั 

ช่วยอาจารยเ์จ้ิงฝ่าขดัขวางส่ิงชัว่ร้าย 

                            



 

หนา้ ๒๖ จาก ๑๓๐ 
 

๒๖. มหันตภัย (เจ๋ีย) 

ร่างนภากาํลงัประกอบข้ึนใหม่ 

ฟ้าดินเส่ือมถอยปรากฏ 

มหนัตภยัใหญ่อยูต่รงหนา้ 

เหล่าเทพต่างพากนัรํ่ าไห ้

จา้วผูย้ิง่ใหญ่เกิดความคิด 

ชะลา้งมนั(ร่างนภา)ใหส้ะอาดเหมือนแรกเร่ิม 

การเจ้ิงฝ่าจะสาํเร็จหรือพา่ยแพ ้

ใจทั้งผองรวมศูนยย์งัโลก 

อิทธิพลเก่าก่อการรบกวน 

บนโลกปรากฏสตัวร้์ายแดง 
เม่ือช่วยคนไดเ้ตม็จาํนวน 
สงัหารส่ิงชัว่ร้ายพร้อมกนัทีเดียว 

  
   



 

หนา้ ๒๗ จาก ๑๓๐ 
 

 ๒๗. ยึดกุมจิตสํานึกให้ม่ัน (เซ่ียวจ่ินเหลยีงจือ) 

ตหัวอ่ยูใ่นโลกมนุษย ์

จิตสาํนึกไม่อาจยอ่หยอ่น 

ดีชัว่กาํหนดอนาคต 

อยา่เชิดชูพรรคมาร 
                            
  



 

หนา้ ๒๘ จาก ๑๓๐ 
 

 ๒๘. ศตวรรษใหม่ (ซินซ่ือจี)้ 

ตา้ฝ่าเร่ิมถ่ายทอดต่ืนตะลึงกนัทัว่ฟ้าดิน 

หลกัการบิดเบือนทฤษฎีชัว่ร้ายไม่เหลือร่องรอย 

พรรคมารศาสนานอกรีตสลายไปพลนั 

ฝ่าหลุนหมุนศตวรรษใหม่ออกมา 
                            
 
  



 

หนา้ ๒๙ จาก ๑๓๐ 
 

 
๒๙. ยิง่งามเพริศพร้ิง (เกิง้เอีย้น) 

 

ไม่ชิงแข่งบานสะพร่ังงามเพริศพร้ิง  กบัมวลดอกไมน้านา 

ถึงฤดูหนาวกล่ินหอมแผ่ขจรขจายโดยตวัเอง 

ลมโหมพดักระหนํ่าหกัก่ิงใกลสิ้บปี 

ฟ้าปลอดโปร่งข้ึนเร่ือยๆ 

หิมะบนก่ิงละลายดอกเหมยบานเตม็สวน 

 
                     
  



 

หนา้ ๓๐ จาก ๑๓๐ 
 

 
๓๐. ความจริงสามารถคลายความทุกข์  (เจินเซ้ียงเหนิงเจียอิว) 

ชีวิตคนต่อสู้แยง่ชิงจะหยดุเม่ือใด 

จะรวยจะจนไม่ต่างกบัตน้หญา้ฤดูใบไมร่้วง 

สรรพชีวิตมาโลกเพื่อการใด 

ความจริงสามารถคลายความทุกขใ์นใจ 
                            
 



 

หนา้ ๓๑ จาก ๑๓๐ 
 

  
 ๓๑. ช่วยปลดความทุกข์ให้โลก (จีซ่ื้อ) 

 

อธิบายความจริงขบัไล่ผีเน่าเป่ือย 

เผยแพร่เกา้บทวิจารณ์ลาออกจากพรรคมาร 

เจ้ิงเน่ียนช่วยเหลือคนในโลก 

เปิดโปงคาํโกหกหลอกลวง 

คลายปมท่ีปิดกั้นในใจ 
ไม่เช่ือจิตสาํนึกจะเรียกไม่คืนกลบั 

 
                    



 

หนา้ ๓๒ จาก ๑๓๐ 
 

๓๒. ฝ่าเปิดฟ้าดิน (ฝ่าไคเทียนตี)้ 

พระอาทิตยข้ึ์นแสงอรุณเจิดจรัสทัว่ทอ้งฟ้า 

เบ่ิงมองพระจนัทร์หลบเขา้เมฆหมอก 

ร้อยปีพิบติัภยัพรรคแดงตา้ฝ่าแกไ้ข 

เร่ืองท่ีไม่เช่ือลว้นมากนัทั้งหมด 

ความจริงปรากฏชดัเจน 

เปิดฟ้าดินอีกคร้ังศกัราชใหม่ 
                       
 
  



 

หนา้ ๓๓ จาก ๑๓๐ 
 

๓๓. วัดหลงฉวนซ่ือ (หลงฉวนซ่ือ) 

ระยะหน่ึงกา้วข้ึนสู่ตาํหนกัสวรรค ์

ท่วงทาํนองโครงสร้างเปล่งแสงสวา่งไสว 

ระฆงัฝ่ากลองฝ่าชาํระความโสมมส่ิงชัว่ร้าย 

เจ้ิงฝ่าคมัภีร์แทคื้อปฐมสาํนกั        
ลมเยน็โชยผา่นกระด่ิงสั่นไหว  

ควนัหอมลอยสะบดัละลายความโง่เขลา 

เทพบนสวรรคป์กป้องตา้ฝ่าอยา่งหนกัแน่น 

หน่ึงวดัทาํไดดี้นาํมาซ่ึงหม่ืนวดั 
                 
 
  



 

หนา้ ๓๔ จาก ๑๓๐ 
 

๓๔. สงบ (เซียวถิง) 

 ตดัหวัตดัหางลงกระทะนํ้ ามนั 

ผดัเน้ือมงักรใส่แป้ง        

 ผีหิวโหยในนรกฤาจะยอมเหลือกระดูก 

บา้คลัง่ร้อยปี        

ต่อสู้กบัฟ้าดิน        

ลกัษณะของอนัธพาล        
 มารแดงดบัสลายสรรพชีวิตคลายความทุกขใ์นใจ 

 
                  



 

หนา้ ๓๕ จาก ๑๓๐ 
 

 ๓๕. ช่วยท้องนภาสวรรค์ (จิว้เทียนโฉวง) 

ทะลวงสู่สวรรคแ์กนฝ่าผุข้ึนสนิมเป็นจํ้าๆ 
แต่ละทอ้งนภาราชาจา้วมีสภาพชราแก่เฒ่า 
สร้างจกัรวาลโอฬารอีกคราหน่ึงความคิดเปล่ียนแปลงสวรรค ์
ปณิธานดุจวชิระพลงัยบัย ั้งคล่ืนใหญ่ท่ีโหมซดัอยา่งบา้คลัง่ 

 
                          



 

หนา้ ๓๖ จาก ๑๓๐ 
 

 
๓๖.  เสินยวิ่น 

บนเวทีขยบัฟ้าดิน 
กองดนตรีขลุ่ยป่ีเคร่ืองสายบรรเลงดุจมา้นบัหม่ืนวิ่งตะบึง 
ดบัสลายอิทธิพลเก่าหอแดงลม้คว ํ่า 
ความเมตตาดุจนํ้าคา้งชุ่มช่ืนทัว่ฟ้าดิน 
                            
  



 

หนา้ ๓๗ จาก ๑๓๐ 
 

 
๓๗. อุ้มหลุน 

อุม้หลุนสองแขนกลม 
สูงเทียมฟ้ายนือยูอ่งคเ์ดียว 
ลู่ลงมองดูสงัคมโลกดว้ยปัญญา 
โลกดูเลก็ดุจลูกกลมเลก็ๆ 
ตรีภูมิอยูใ่ตเ้ทา้ 
มนุษยม์องดูท่ามกลางฝุ่ นละออง 
ออกนอกภพใยลาํบาก 
จิตยึดติดตดัยากเอย 

                  
 



 

หนา้ ๓๘ จาก ๑๓๐ 
 

  
๓๘. เปลี่ยนปฐพี (ฮ่วนตี)้ 

กระแสใหญ่มหึมาใกลเ้ขา้มา 
ส่งข่าวน่ายินดี 
ดินแดนแห่งเทพตราแดงใหญ่ลอยหลุดไป 
พลนัท่ีการเมืองชัว่ร้ายไหลสู่ตะวนัออกไปตามนํ้ า 
ฤดูใบไมผ้ลิคืนสู่แผน่ดินใหญ่ร้อยพนัธุ์บุปผากาํจาย 
                         
 



 

หนา้ ๓๙ จาก ๑๓๐ 
 

 
๓๙. กินยาหมาป่า (เฮอหลางเย่า) 

 

วฒันธรรมพรรคมารฝืนหลกัธรรมสวรรค ์
พรรคสัง่สอนแต่เลก็ชิดเช้ือเหมือนแม่ 
ทศันคติพิกลพิการตอ้งรู้วา่อปัลกัษณ์ 
เป็นคนไม่ใช่กตญั�ูต่อพรรค 
ขโมยหลอกลวงสาํส่อนต่อสู้คือแก๊งโจรคอมมิวนิสต ์
ค่าส่งข่าวเท็จหา้เหมาอยา่ขายเกียรติคุณของตน  
จารชนท่าทีท่ีอปัลกัษณ์ความอปัยศของคนในชาติ 
ความคิดพฤติกรรมท่ีผกีาํลงัหวัเราะให ้

  
              



 

หนา้ ๔๐ จาก ๑๓๐ 
 

 
๔๐. วันส้ินกระแสแดง (หงเฉาหม้อยือ่) 

กระแสแดงพระอาทิตยต์กดินละครฉากสุดทา้ย 
เป่ือยเน่าผพุงัเป็นฉากหนา้ 
การเมืองชัว่ร้ายพลิกคว ํ่าประชาอารมณ์แคน้เคือง 
ภยัพิบติัทัว่ปฐพี     
จะฟ้ืนชีวิตให้กลบัคืนมากไ็ร้กลยทุธ์ 
สรรพชีวิตต่ืนข้ึนความเป็นธรรมคงอยู ่
ปวงประชาทอดท้ิงพรรคมารมว้ยมรณา 
มุมานะพยายามร่วมกนั      
อารยธรรมแต่โบราณกาลเร่ิมข้ึนใหม่ 

  

 
          



 

หนา้ ๔๑ จาก ๑๓๐ 
 

  
๔๑. หมุนอกีคร้ัง (ไจ้จ้วน) 

 

ฝ่าหลุนหมุนอีกคร้ังภูผาแม่นํ้ าเปล่ียนแปลง 
ฟ้าดินบริสุทธ์ิ 
คนเกิดความคิดดีงาม 
ประเพณีปรากฏอีกคร้ัง    
ฟ้าดินเร่ืองราวทั้งหลายความจริงประจกัษช์ดัแจง้ 
พทุธเต๋าเทพเซียนท่องสงัคมโลก 
กาํจดัส้ินความคิดชัว่ร้ายคนคืนสู่ความเท่ียงธรรม 
ลุล่วงปณิธานยิง่ใหญ่น้ี 

    
              



 

หนา้ ๔๒ จาก ๑๓๐ 
 

 ๔๒. อะไรคอือารยธรรมจีน (สือเมอซ่ือจงฮวาเหวนิหมิง) 

 

รณรงคเ์คล่ือนไหวต่อๆ กนั           
ฝนลมอบอวลกล่ินคาวเลือด        
ท่ีตีคว ํา่ไปคือหวักะทิทางวฒันธรรม      

การปฏิวติัทางวฒันธรรมกท็าํลายวตัถุโบราณอีก    
ทาํใหลู้กหลานมีหลกัคิดไม่ถูกตอ้งประวติัศาสตร์ไม่ชดัเจน    

พรรคสามารถกรอกใส่คาํหลอกลวงตามอาํเภอใจ     
เป้าหมายชดัเจนควบคุมระบบยอดเยีย่มท่ีสุด 
ใครใหพ้วกท่านชกันาํพรรคเขา้มามองพลาดไป  

คนนั้นเป็นผลงานช้ินเอกของเทพ         
ไม่ใช่กองทพัลูกหลานของมงักรแดง      
ประเทศจีนไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต ์      
อยา่ผสมปนเปในส่ิงท่ีเห็นและไดย้นิ        
วฒันธรรมพรรคคือทฤษฎีชัว่ร้าย        
ประเทศจีนมีรากฐานสะสมมาหา้พนัปี   
นัน่จึงจะเป็นกอ้นผลึกของวฒันธรรมจีน 
 
 



 

หนา้ ๔๓ จาก ๑๓๐ 
 

๔๓. หยินหยางกลับกัน (อินหยางฝ่ันเป้ย) 

หยินหยางกลบักนัทาํร้ายสภาพสงัคม 
ลูกผูช้ายผึ่งผายไม่มีความแขง็แกร่งของธาตุหยาง 
นุ่มน่ิมไม่เด็ดขาดเหมือนสตรี 
จิตใจคบัแคบช่างไร้ประโยชน ์
ผูห้ญิงกระดา้งอวดเก่งใชอ้าํนาจบาตรใหญ่ 

หุนหนัพลนัแล่นพูดจาถากถางใหญ่คบับา้น 
ไร้ความเพียบพร้อมดว้ยคุณธรรม  

กบัความละเมียดละไมงดงามของสตรี 

อ่อนชอ้ยน่ารักแต่เบ้ืองลึกคือปีศาจเฒ่าย ัว่เสน่ห์ 
           

 

 



 

หนา้ ๔๔ จาก ๑๓๐ 
 

๔๔. ปรับฝ่าให้เท่ียงตรง (เจิง้ฝ่า) 

หน่ึงความคิดสะเทือนไปถึงขา้งนอกทอ้งนภาใหญ่ 
ปรารถนาจะช่วยชาวประชากาํจดัส่ิงชัว่ร้ายทั้งผอง 
ชีวิตเส่ือมโทรมหม่ืนๆ ชั้นอิทธิพลเก่าขดัขวาง   
ร่างกายเขา้สู่สังคมโลกียย์ิง่รู้ว่าเส่ือมถอย 

ตลอดทางปรับฝ่าให้เท่ียงตรงผ่าทัว่สวรรค ์
ท่ีไม่เท่ียงตรงและดา้นลบคดัทิ้งทั้งหมด  
สวรรคจ์ะเปล่ียนแปลงใครกลา้ตา้น 
ฟ้าดินสร้างข้ึนใหม่ไม่เส่ือมตลอดกาล 
 
 
               



 

หนา้ ๔๕ จาก ๑๓๐ 
 

๔๕. เอนตัวลงนอนบนศาลายาว (ว่อฉางถิง) 

 

เอนตวันอนบนศาลายาวลืมตาเลก็นอ้ย  
ศีรษะหนุนสนัเขาเทา้พาดยอดเขา 
มงักรบินหงร่อนนางฟ้าร่ายรํา 
วนัหนา้คืนสู่ตาํแหน่งขบัข่ีสายลม 
 
                           



 

หนา้ ๔๖ จาก ๑๓๐ 
 

 ๔๖. สบประมาท (เหม่ียว) 

 

ในระยะแรกกล่าวเตือนคนโฉดอยา่ประทุษร้าย  
พรรคมารพงัทลายสอบสวนท่านจะทาํอยา่งไร 

สถานการณ์ใหญ่จบไปแลว้จะหนีไปทางไหน 

พ่นพิษพูดพล่ามฤาจะเร็วกวา่มีดตดัหวั 
                            
 



 

หนา้ ๔๗ จาก ๑๓๐ 
 

 ๔๗. ไร้หัวข้อ (อู๋ถี) 

ดอกไมแ้มจ้ะดีแต่ใจคนพิการ  
จนัทรายิง่กลมรับการช่วยเหลือยาก 
ปฐพีส้ินแลว้สวรรคล์งทณัฑ ์
อ่านเกา้บทวจิารณ์ทลายหมอกปริศนา 
                           
 



 

หนา้ ๔๘ จาก ๑๓๐ 
 

๔๘. มอบให้ชาวโลก (เจิงซ่ือเหริน) 

ปฏิญาณเพื่อให้ไดฝ่้ามาเป็นคน 
ตา้ฝ่าถ่ายทอดไม่เช่ือในเทพ 
เอกสารความจริงลว้นไม่อ่าน 
พรรคมารลวงโลกทาํให้ไม่มีความรู้สึก 
ศิษยต์า้ฝ่าทุ่มเทตั้งใจเรียกไม่ต่ืน 
โอกาสเม่ือผา่นไปพลาดเวลา 
ความลบัสวรรคเ์ผยสาํนึกผิดวิญญาณสะดุง้ 
มหนัตภยัตามติดปิดประตูสวรรค ์

  
                 



 

หนา้ ๔๙ จาก ๑๓๐ 
 

 
๔๙. ระหว่างทางตระเวนแสดง(สวินเอียนลู่ซ่าง) 

 

รถเดินทางพนัล้ี 
แสงเทพคุม้ครองอยูน่อกรถ 
ผูใ้ดโดยสารอยูข่า้งใน 
ตระเวนแสดงช่วยเหลือคน 
                            



 

หนา้ ๕๐ จาก ๑๓๐ 
 

๕๐. ท่องภูเขาหินแดง (อิว้หงสือซาน) 

วนัเวลายาวนานฟ้าดินแก่ชรา 
ภูเขาหงซานลกัษณะทิวทศัน์ดี 
เกิดข้ึนตั้งอยูเ่ส่ือมถอยดบัสูญใครอยูข่า้งนอก 
รูปลกัษณ์ร่วงโรยเปล่ียนแปลงยากจะปกป้องตวัเอง 
                            



 

หนา้ ๕๑ จาก ๑๓๐ 
 

๕๑. มองดูภูผา (คั่นซาน) 

กวา้งไพศาลสุดลูกหูลูกตาหน่ึงเทือกภูผา 
เมฆหมอกเช่ือมกบัฟ้า 
ข้ึนเขาไปไม่รู้วา่ไกลสกัเท่าใด 
กลางภูผาเซียนนัง่อยู ่
                            



 

หนา้ ๕๒ จาก ๑๓๐ 
 

๕๒. ใครถูกใครผิด (สุยซ่ือสุยเฟย) 

ผูบ้าํเพญ็     
คน้หาความผิดท่ีตน  
จิตมนุษยทุ์กชนิดขจดัไปไดม้าก 
ด่านใหญ่ด่านเลก็อยา่ให้ตกหล่น 
ท่ีถูกคือเขา  
ท่ีผิดคือฉนั   
ถกเถียงอะไร 
 



 

 

      
 
 
 

บทเพลง 



 

หน้า ๕๓ จาก ๑๓๐ 

๕๓.  ด ีช่ัว ตัวเองเลอืก (ซ่ันเอ้อจือ้เสวีย่น) 

 

ฉนัเพียงเฝ้ารอเธอกา้วพน้ภยัพิบติั  
ความจริงคือส่ิงท่ีเธอคิดถึงมาแสนนาน 
ในโลกท่ีเตม็ไปดว้ยวฒันธรรมพรรคฯ  
อยา่ถูกคาํลวงโลกหลอกใหห้ลงอีก 

เดินใหดี้บนทางสู่อนาคตนั้น สาํคญัยิง่ 

คนลว้นแต่ตอ้งเลือกระหวา่งดีกบัชัว่ดว้ยตวัเอง 

เพราะร่างนภากาํลงัเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรง 
เพราะส่ิงเก่ากาํลงัดบัสลาย  
เพราะการเดินไปสู่อนาคต ตอ้งผา่นการทดสอบ 
              



 

หน้า ๕๔ จาก ๑๓๐ 

๕๔. เลือก  (เสวีย่นเจ๋อ) 

 

เพื่อนเอ๋ย         
ท่ีฉนับอกกล่าวคือความปรารถนาแต่เดิมของเธอ  
ความจริงสามารถเปิดความสวา่งใหค้วามคิดท่ีแทจ้ริง 
เม่ือความทรงจาํท่ีถูกปกคลุมมาแสนนานเปิดออก 
คาํปฏิญาณก่อนประวติัศาสตร์จะทาํใหเ้ธอปฏิบติัใหเ้ป็นจริง 
อยา่ถูกคาํลวงหลอกเอาในระหวา่งการปราบปราม 
การเขา้ใจความจริงคือเร่ืองสาํคญัของชีวติ 
ฉนัปรารถนาใหส้รรพชีวติกา้วพน้ภยัพิบติั 
ระหวา่งดีชัว่เทพกาํลงัทาํใหเ้ป็นจริง 

 

            



 

หน้า ๕๕ จาก ๑๓๐ 

๕๕. โอกาสแห่งวาสนาเพียงช่ัวพริบตา (จีหยวนอีซุ่นเจียน) 

 

เวทีใหญ่หา้พนัปี 

เวทีหลกัอยูท่ี่จงหยวน 

เวยีนวา่ยตายเกิดชาติแลว้ชาติเล่า 

บทบาทมีทั้งขมและหวาน 

เฝ้าถามจนัทราใยจึงกลม 

เส้นทางชีวติคนไกลเพียงใด 

ตวัฉนัมาจากแห่งหนใด 

โลกียโลกใยอนัตราย 

ฟ้าดินนั้นฝ่าสร้างสรรคท์ั้งหมด 

มาโลกเพื่อผกูวาสนา 

เวยีนวา่ยตายเกิดรอคอยฝ่า 

ในความทุกขล์ดทอนกรรมลง 

ปลายกลัป์เทพจะมา 

 

 

 



 

หน้า ๕๖ จาก ๑๓๐ 

 

 
 
ช่วยเหลือแกไ้ขมูลเหตุแต่ปางก่อน 
ชาติแลว้ชาติเล่าเพื่อปณิธานน้ี 

ทนทุกขท์รมานนบัพนัปี 
โอกาสแห่งวาสนาไม่อาจขยาย 

จะไดห้รือเสียแค่ชัว่พริบตา 

 

 

 
  
 

        



 

หน้า ๕๗ จาก ๑๓๐ 

๕๖. ฉันเป็นใคร  (หว่อซ่ือสุย) 
 

 ฟ้าดินกวา้งใหญ่ ฉนัคือใคร 

      จาํไม่ไดว้า่เวยีนวา่ยตายเกิดแลว้ก่ีคร้ัง 

 ในความทุกขย์ากงงงวยอยา่งน่าสงสาร 

 ใจท่ีคาดหวงัเหน่ือยลา้ปานน้ี 
 คํ่าคืนหลัง่นํ้าตาท่ีผา่นโลกมาอยา่งโชกโชน  
 ตราบจนถึงเวลานั้นท่ีฉนัไดพ้บกบัความจริง 
 ตราบจนฉนัคน้หาตา้ฝ่าพบ ราวกบัเสียงฟ้าผา่เขา้หู 
 ฉนัเขา้ใจแลว้วา่ตวัเองเป็นใคร 
 ฉนัรู้แลว้จึงบากบัน่ตามติดไม่ลดละบนเส้นทางของเทพ 

 
             



 

หน้า ๕๘ จาก ๑๓๐ 

๕๗. ความเมตตา (ฉือเปย) 

 

เธอรู้ไหมทาํไมฉนัจึงบอกความจริงกบัเธอ 
ไม่ใช่จะใหเ้ธอเป็นเหมือนกบัฉนั   
ยิง่ไม่ประสงคจ์ะเปล่ียนความเช่ือของเธอ    
เพียงอยากใหเ้ธอเขา้ใจกลอุบายหลอกคนของซาตาน 

ความเมตตาทาํใหฉ้นัไม่อยากเห็นวา่    
เธอกบัมารแดงประสบภยัพิบติัไปดว้ยกนั   
สวรรคจ์ะดบัสลายมารแดงน้ี     
เทพบอกใหฉ้นัช่วยเหลือท่ีตรงน้ี 

 
               



 

หน้า ๕๙ จาก ๑๓๐ 

๕๘. เหตุใดจึงปฏิเสธ (เว่ยเหอจวีเ้จวีย๋) 

   

เพื่อนเอ๋ยเธอยงัจาํไดไ้หม 

พวกเราลว้นเป็นแขกท่ีมาจากสวรรค ์  

ในระหวา่งการเวยีนวา่ยตายเกิดกาํลงัเฝ้ารอใครอยู ่   

ในความเลือนลางส่ิงท่ีคน้หานั้นคืออะไร 

คาํปฏิญาณในภพก่อนยงัจารึกอยูใ่นอกหรือไม่ 

ต่อหนา้ความจริงเหตุใดจึงปฏิเสธ 

ศิษยต์า้ฝ่าไม่ผดิ 

ฝ่าหลุนกงไม่ผดิ 

หากเป็นเทพท่ีกาํลงัทาํใหค้าํปฏิญาณของตนเป็นจริง 

เร่ืองท่ีสรรพชีวติรอคอยและกงัวลอยูล่ว้นกาํลงัทาํ 

ความเมตตาคือสภาวะนิรันดรของเทพ 

เวลาจะผา่นพน้ไปในชัว่พริบตา 

   

      



 

หน้า ๖๐ จาก ๑๓๐ 

 ๕๙. ค้นหาความจริง (เจ่าเจินเส้ียง) 

 

ฟ้าดินกวา้งใหญ่เวิง้วา้ง 

ชาวโลกมุ่งสู่หนใด 
อยูใ่นวงัวนไม่รู้ทาง 
เขม็ทิศมีความจริง 
จนหรือรวยลว้นเหมือนกนั 
ไร้ท่ีหลบหลีกภยัพิบติัใหญ่ 
ทางรอดมีเพียงหน่ึงเดียว 
รีบๆคน้หาความจริง 
              
 
 
          



 

หน้า ๖๑ จาก ๑๓๐ 

๖๐. ชาติแล้วชาติเล่าเพ่ือชาตินี้ (เซิงเซิงเว๋ยฉ่ือเซิง) 

 

เวยีนวา่ยอยูใ่นโลกียโลก 

ธาตุแทถู้กปิดคลุมในวงัวน 

ศิษยป์ระสบความทุกขย์าก 

แต่ท่ีถูกทาํลายคือสรรพชีวติ 

ลว้นเป็นสรรพชีวติบนสวรรค ์

ลงมายงัโลกรอคอยฝ่า 

ตหัวอ่ยูใ่นโลก 

อยา่ถูกคาํเทจ็ลวงหลอก 

ความจริงคือโคมส่องทาง 

มีพลงัมหศัจรรยช่์วยเหลือโลก 

สรรพชีวติมาเพื่อฝ่า 

ชาติแลว้ชาติเล่าเพื่อชาติน้ี  
  
         

 

 

 



 

หน้า ๖๒ จาก ๑๓๐ 

๖๑. ขอให้สัจจะว่าจะไม่เสียใจภายหลงั (อีอู๋้ฝ่ันกู้) 

 

 ชีวติคนใยจึงทุกขร์ะทมอยูเ่สมอ 
 การต่อสู่แยง่ชิงยิง่ไม่ใช่ความสุข 
 พวกเรามาแต่หนใด 
 ขณะแสวงหากลบัเดินผดิทาง 
 คนใยจึงเกิดมา 
 ไม่มีใครสามารถบอกไดช้ดั 
 การบาํเพญ็ทาํใหฉ้นัรู้แจง้ในเหตุผล 
 เหตุใดการประทุษร้ายจึงมุ่งต่อศิษยต์า้ฝ่า 
 เพราะพวกเราเดินบนทางท่ีเทพช้ีนาํ 
 พวกเรารู้แลว้วา่เหตุใดคนจึงเป็นทุกข ์
 รู้แลว้ถึงท่ีพกัพิงของชีวติ 
 เขา้ใจถึงการเกิดข้ึนและตั้งอยูข่องจกัรวาล   
 การกรอกใส่ไม่ใช่สัจธรรมอีกต่อไป 

 
    
 
 



 

หน้า ๖๓ จาก ๑๓๐ 

 

   

การประทุษร้ายยิง่ไม่สามารถทาํใหฉ้นัเลอะเลือน 
เจ้ิงเน่ียนทาํใหฉ้นัเดินบนทางของเทพ  

ขอใหส้ัจจะวา่จะไม่เสียใจภายหลงั 
                          
 



 

หน้า ๖๔ จาก ๑๓๐ 

๖๒. ผู้ท่ีช่วยคนน้ันคือเทพ (จิว้เหรินเตอซ่ือเสิน) 
 

ศิษยต์า้ฝ่ากาํลงัช่วยเหลือคน 
ทุกๆคาํพดูเผยความจริงใจดว้ยความเมตตา 
ทฤษฎีมาร อเทวนิยมคือคาํลวง 
กระแสแดงไหลสู่ประตูไร้ชีวติ 
ท่ามกลางภยนัตรายคนกาํลงัขอความช่วยเหลือ 
ดา้นท่ีเขา้ใจตอ้งอยูร่อด 
ช่วยเหลือสรรพชีวติถ่ายทอดความจริง 
ผูท่ี้บอกใหฉ้นัช่วยคนนั้นคือเทพ 

 
           
   



 

หน้า ๖๕ จาก ๑๓๐ 

๖๓. คลายความทุกข์ (เจ่ียอิว) 

 

เวลาเหมือนสายนํ้า 
ชีวติคนมกัจะมีความทุกขร์ะทม 
ชาติแลว้ชาติเล่ามาเพื่ออะไร 
ภพแลว้ภพเล่าลว้นแต่แสวงหา 
ถามฟ้า ฟ้าไม่ตอบ 
มองดูจนัทร์หมอกลงท่วมศีรษะ 
หลงทิศทางจะถามใครได ้
ความจริงคลายความกงัวลสวรรค ์
ถ่ายทอดตา้ฝ่าในโลกท่ีวุน่วาย 
ยอ่มจะมีมูลเหตุอยา่งแน่นอน 

 

 

 

 



 

หน้า ๖๖ จาก ๑๓๐ 

๖๖. ปลุกให้ต่ืน (ฮ่วนส่ิง) 

 

โลกมนุษยช์ัว่กาลนานคือละครฉากหน่ึง 

เวยีนวา่ยตายเกิดเปล่ียนสถานท่ี 

แต่ละชาติบทบาทต่างกนัไป 

สุสานรกร้างมากเท่าไรท่ีเซ่นลมและฝน 

มองไปยงัฟ้ากวา้งไกล ฟ้าไม่ตอบ 

บุญคุณความแคน้ลว้นคือวงัวน 

ชีวติคนละครฉากใหญ่แสดงเพื่อใคร 

ตวัฉนัท่ีแทเ้ป็นใคร มาท่ีน่ี 

ตา้ฝ่าถ่ายทอดกวา้งไกลสาดส่องทัว่จกัรวาล 
พลงัแห่งเทพปลุกคนนบัร้อยลา้นใหต่ื้น 
ทุกขภ์ยัอยูร่ายรอบขบวนรถฉนั 
ฉนัอธิบายความจริงรีบช่วยคน 

เส้นทางเต๋าใหญ่ทะลวงสู่สวรรค ์

 
 
 
 
 



 

หน้า ๖๗ จาก ๑๓๐ 

๖๗. มีแต่ความจริงท่ีจะช่วยชีวิตได้  

(จ่ือโย่วเจินเซ่ียงเหนิงเจ่ียจิว้) 

 

หลกัธรรมโลกเส่ือมถอยสู่ปลายฤดูใบไมร่้วง 

ดอกอารยธรรมหา้พนัปีไม่งดงาม 
ใจคนไม่เหมือนสมยัโบราณ ทุกสรรพส่ิงยุง่เหยงิ 
เม่ือภยัพิบติัใหญ่มาถึงใครจะช่วยได ้
ยคุปลายถ่ายทอดฝ่ายอ่มมีเหตุ 
สภาพไร้ธรรมะจะไม่อยูน่าน 
เมตตากบัชัว่ร้าย ดีกบัเลวกาํลงัแบ่งแยก 

เทพปรารถนาใหค้นดีไดรั้บการช่วยเหลือ 
นํ้าทิพยพ์รมทัว่โลกมนุษย ์
ความจริงคือข่าวดีกอ้งทัว่หลา้ 
ทางรอดมีเพียงหน่ึงเดียว รีบคน้หา 
มีแต่ความจริงท่ีจะช่วยชีวิตได ้

 
   



 

หน้า ๖๘ จาก ๑๓๐ 

๖๘. เข้าใจความจริง (เหลยีวเจ่ียเจินเซ่ียง) 
 

ผา่นชีวิตระเหเร่ร่อนมาชัว่กาลนาน   
พลดัหลงอยูใ่นการต่อสูแ้ยง่ชิงทางโลก 
ดาํรงอยูใ่นภววิสัยท่ีหลอกล่อคน 
ลืมส้ินคาํสัญญาท่ีใหไ้วแ้ต่เน่ินนาน 
สรรพชีวติท่ีรอคอยตา้ฝ่าถูกกวาดท้ิง 
เหตุใดจึงพลอยผสมโรง 
เทพกาํลงัเปิดทางรอดไวห้น่ึงดา้น 
ความจริงสามารถเปิดส่ิงพรางตา 
อยา่ไดล้งัเลใหก้าลเวลาผา่นพน้ไปอีก 
จงหาตวัเองท่ีแทจ้ริงกลบัมา 
กา้หวอ่อกจากระลอกคล่ืนของคาํลวง 
เขา้ใจความจริง 
นัน่คือคาํฝากฝังท่ีเธอรอคอยมาแสนนาน 

 
   



 

หน้า ๖๙ จาก ๑๓๐ 

 ๖๙. พวกเรารู้ (หว่อเหมินจือเต้า) 

 

พวกเรารู้จกัหม่ืนปีโลกียโลก 
เพื่อรอคอยเทพ พระพุทธ 
หนา้สุดทา้ยของประวติัศาสตร์มาถึงแลว้ 
แสงรุ่งโรจนข์อง เจิน ซัน่ เหยิน่ ส่องสวา่งภูสูงทะเลใหญ่ 
ดีชัว่ประชนักนัอยา่งน่าหวาดหวัน่ 
การประทุษร้ายยิง่แสดงใหเ้ห็นท่วงทีท่ีสง่างามของศิษยต์า้ฝ่า 
ขณะประสบทุกขภ์ยัฉนัยงัช่วยเหลือสรรพชีวติ 
ชาวโลกท่ีหลงทางเอย 
เธอตอ้งเขา้ใจวา่อะไรถูกหรือผดิ 
ความจริงคือการช่วยเหลือ 
ความจริงคือความหวงั 
น่ีคือจิตใจของความเมตตาอนัยิง่ใหญ่ 
ศตวรรษใหม่กาํลงัเปิดออกในท่ามกลางบุญคุณท่ียิง่ใหญ่โอฬาร 

 



 

หน้า ๗๐ จาก ๑๓๐ 

 ๗๐. อย่าให้ฉันรู้สึกเสียใจเพ่ือเธอ (เป๋ียย่างหว่อเว้ยนี้อี๋ฮ่ัน) 

 

เหตุใดเธอยงัคงเช่ือฟังคาํลวง 
ปฏิเสธเสียงเรียกของเทพซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก 
ชีวติท่ีหลงทางเอย 
ฉนัเสียใจอยา่งสุดซ้ึงต่อเธอดว้ยใจจริง 
ไม่วา่จะมีวาสนาหรือไร้วาสนา 
ฉนับนบานเพื่อเธอทั้งหมดอยา่งเงียบๆ 
อยากใหเ้ธอกระจ่างในความจริงโดยเร็ว 
อยากใหเ้ธอผา่นพน้ภยัพิบติัอยา่งปลอดภยั 
ขอเพียงใหจิ้ตสาํนึกทะลวงผา่นอคติ 
เธอกจ็ะมีวนัพรุ่งน้ีท่ีงดงามได ้
อยา่รอจนถึงเวลาสาํนึกผิดกส็ายไป 
อยา่ใหค้วามเสียใจกลายเป็นความเสียใจไปชัว่นิรันดร์ 

 

    



 

หน้า ๗๑ จาก ๑๓๐ 

๗๑. พวกเราทําเพ่ือใคร (หว่อเหมินเว้ยเลอสุย) 

 

เราวุน่อยูท่ ั้งวนัคืนเพื่อใครกนั 
ดูไป เพียงเพื่อความเช่ือเท่านั้น 
นัน่เป็นเพราะหลงัจากแจ่มแจง้ในสัจธรรมแลว้ 
การประทุษร้ายเพียงแต่พิสูจนย์นืยนัระหวา่งความชัว่ร้ายกบัความดีงาม 
ในมือเราตระเตรียมความจริงไวเ้พื่อใครกนั 
ดูไปคือการบอกใหท่้านเขา้ใจการป้ายสีท่ามกลางการปราบปราม 
นัน่คือการผลกัสรรพชีวิตสู่ทางตนัและถูกฝังไปพร้อมกบัมนั 

คร้ันปฏิบติัต่อฝอฝ่าดว้ยความอาฆาตแคน้กจ็ะหมดหวงั 

       ท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือ  
เหตุใดเราจึงบอกใหเ้ธอประจกัษช์ดัในพรรคมาร 
ไม่ใช่เพื่อการต่อสู้แยง่ชิงทางการเมือง 
เหตุใดมนัจึงเอาแต่ประทุษร้ายพี่นอ้งร่วมชาติของเรา 
ความจริงเผยใหเ้ห็นชดัวา่ผูป้ระทุษร้ายนั้นท่ีแทเ้ป็นอยา่งไร 
ทุกส่ิงท่ีเราทาํลว้นแต่คิดทาํเพื่อเธอ  

  



 

หน้า ๗๒ จาก ๑๓๐ 

 

ไม่วา่การประทุษร้ายจะน่าหวาดกลวัและอนัตรายเพียงไร  
เรากล็ว้นอยูบ่นหนทางแห่งเทพ     
ชาวโลกท่ีพลอยผสมโรงจึงจะเป็นเด็กไร้เดียงสาท่ี หลงทาง 
ในภยัพิบติัเทพบอกใหเ้ราต่างไปช่วยเหลือ 

                       
 

 



 

หน้า ๗๓ จาก ๑๓๐ 

๗๒.ฉันร้องเพลงเพ่ือเธอ (หว่อเว้ยหน่ีเกอช่ัง) 

 

เพื่อนเอย ฉนัร้องเพลงเพื่อเธอดว้ยใจจริง 
คาํลวงหา้สิบปีไดส้ร้างกาํแพงสีแดงข้ึนมา 
พวกโจรสามารถทาํใหว้ฒันธรรมหา้พนัปีอบัแสง 
แต่เจิน ซัน่ เหยิน่ จะไม่เปล่ียนดว้ยเหตุน้ี 
อยา่เช่ือในคาํโฆษณาชวนเช่ือแต่ฝ่ายเดียหวอ่ยา่งง่ายๆ 
ถูกหรือผิดใชค้วามเมตตาของเธอมาประเมิน  
พลนัเม่ือเธอเขา้ใจความจริง 
นัน่กคื็อความหวงัท่ีเธอจะไดรั้บการช่วยเหลือของเธอ 
เพื่อนเอยท่ีฉนัร้องนั้นคือความจริง 
เทพกาํลงัประเมินแต่ละคนอยู ่
ในประวติัศาสตร์การถลาํเขา้ไปในสภาพทุกขท์รมานลว้นเหมือนกนั 
ท่ีดบัสลายไปคือรัชสมยัท่ีเส่ือมทราม 
ท่ีฟ้ืนคืนคือวฒันธรรมกบัความดีงาม 

 
 
 



 

หน้า ๗๔ จาก ๑๓๐ 

 

กา้วพน้คาํลวงท่ีนาํมาซ่ึงความเลอะเลือน 
อยา่ถูกกลบฝังไปพร้อมกบัโจรแดงนั้น 
ความจริงคือการช่วยเหลือดว้ยเมตตา 

การเขา้ใจความจริงคือความหวงัของการไดรั้บการช่วยเหลือ 

 
                   
 
 
 
 



 

หน้า ๗๕ จาก ๑๓๐ 

๗๓. ได้หรือเสียเพียงหน่ึงความคิด (เต๋อซืออีเ๋น่ียน) 

 

 ชีวติคนกเ็พียงร้อยปี 
 ความทุกขโ์ศกมากกว่าความสุขสม 
 หวนคิดความหลงัข้ึนมาใครบา้งไม่ระทมใจ 
 ชัว่ชีวิตของการแสวงหา 
 ชัว่ชีวิตของความทุกขแ์ละคบัแคน้ใจ 
 สักก่ีคนจะรู้วา่ทุกเร่ืองราวลว้นมีสาเหตุ 
 ลว้นเพราะ ทฤษฎีอเทวนิยมทาํร้ายคนไม่เบาเลย 
 มนุษยชาติไดต้กอยูใ่นอนัตรายแลว้ 
 ความจริงท่ีช่วยคนไดน้ั้นอยูต่รงหนา้ 
 การต่อสูแ้ยง่ชิงเพื่อช่ือเสียง เงินทอง 
 ปิดสองตาคนไวมิ้ด 
 ลืมคาํปฏิญาณท่ีแทจ้ริงของการมาสู่โลก 

    



 

หน้า ๗๖ จาก ๑๓๐ 

 
 
 

โอกาสแห่งวาสนามีเพียงคร้ังเดียว 
จะไดห้รือเสียกดู็ท่ีหน่ึงความคิดของเธอ 

 
                         



 

หน้า ๗๗ จาก ๑๓๐ 

๗๔. ระมัดระวงั (ลิ๋วอี)้ 

ท่ามกลางสายลมหนาวฉนัเคยยืน่ความจริงใหก้บัเธอ 

ในความเลอะเลือนดูเหมือนเธอจะมองไม่เห็น 

ช่วงหวัเล้ียวหวัต่อของภยัพิบติั สรรพชีวติไม่มีทางจะเดินแลว้ 

บางทีน่ีจะเป็นความหวงัท่ีเธอรอคอย 

ในหนา้ร้อนฉนัเคยยืน่ความจริงใหก้บัเธอ 

คาํลวงทาํใหเ้ธอแสดงการต่อตา้น 

อยา่เช่ือคาํลวงของพรรคมาร 

นัน่คืออุบายทาํลายคนในยามพิบติัภยั 

ศิษยต์า้ฝ่ากาํลงัช่วยเหลือสรรพชีวติ 

ในความจริงคือความปรารถนาท่ีเธอเฝ้ารอคอยมานาน 

เวียนมาเกิดชาติแลว้ชาติเล่า รอคอยอยา่งทรมานปานหวัใจจะแตกสลาย 

ทะเลแห่งตณัหาและโลกียะไร้ท่ีส้ินสุด 

เพียงเพื่อส่ิงน้ีดูคลา้ยกระดาษธรรมดาแผน่หน่ึง 

 
 
 
 



 

หน้า ๗๘ จาก ๑๓๐ 

๗๕. มอบทางแห่งความหวงัแด่เธอ (เก๋ยหน่ีซีว่างเตอลู่) 

 

 เราทาํเพื่อใคร ลมฝนไม่อาจขวาง  
 เราทาํเพื่อใคร จึงตอ้งนอนกลางดินกินกลางทราย 
 ท่ียนือยูท่ี่มุมถนนคือศิษยต์า้ฝ่า 
 ใบปลิวในมือซึมซาบดว้ยความเมตตาและความยากลาํบาก 
 เพียงเพื่อจะช่วยเธอจากพิบติัภยั 
 เม่ือเขา้ใจความจริงเธอจึงจะมองเห็นอนาคต 
 เราไม่ไดท้าํเพื่อผลตอบแทน 
 เพียงคิดจะมอบเส้นทางแห่งความหวงัแก่เธอ 

 
            



 

หน้า ๗๙ จาก ๑๓๐ 

๗๖. สรรพชีวิตมาเพ่ือฝ่า (จ้งเซิงเว่ยฝ่าไหล) 

 

สรรพชีวติมาเพื่อฝ่า 

รอคอยประตูสวรรคเ์ปิด 

เทพกาํลงัถ่ายทอดตา้ฝ่า 

มารแดงสอนใหค้นเป็นคนชัว่ 
ชาวโลกพึงเขา้ใจ 
ดีชัว่กาํลงัแบ่งแยก 
ความจริงกาํลงัช่วยเหลือ 
เหตุใดไม่ใส่ใจ 
การรอคอยจะไม่ยาวนาน 

ส่ิงท่ีเสียไปจะไม่มีมาอีก  

 
           



 

หน้า ๘๐ จาก ๑๓๐ 

 
๗๗. น้ําทิพย์โปรยปราย (ส่ากานลู่) 

 

บทเพลงแห่งความเมตตาดุจนํ้าทิพยโ์ปรยปราย 

ปลุกสรรพชีวติใหต่ื้นไดรั้บการช่วยเหลือ 

เกิดในโลกมนุษยเ์พื่อรอฝ่า 

อยา่ถูกคาํลวงขวางทางหวนคืน 

เสียงเพลงทะลวงหมอกของความหลง 

ฟ้ืนความคิดท่ีจริงแทแ้จ่มชดัดีชัว่ 

รีบคน้หาความจริงไขโซ่ตรวนใจ 

ปฏิบติัตามคาํมัน่ใหเ้ป็นจริงเดินบนทางหวนคืน 

 
             



 

หน้า ๘๑ จาก ๑๓๐ 

๗๘. เปิดประตูแห่งสติสัมปชัญญะ (ต่าไคหลี่จือ้เตอเหมิน) 

 

อยา่ถลาํลึกไปตามความนิยมของสังคม 
อยา่ถูกภาพลวงแห่งโลกียท์าํใหจิ้ตใจอ่อนลา้ 
เกียรติยศในโลกไม่ย ัง่ยนืนาน 
มีสติข้ึนมาเปิดประตูแห่งสติสัมปชญัญะ 
สรรพชีวติมากมายนั้นมาจากสวรรค ์
เพียงเพราะอยูใ่นโลกียโลกลุ่มหลงเหลือเกิน 
ความเมตตาของพระพุทธปรากฏออกมาแลว้ 
ท่ีเรารอคอยคือพระเจา้มาช่วยโลก 

                 



 

หน้า ๘๒ จาก ๑๓๐ 

๗๙.อย่าได้ลงัเลต่อไป (ปู้เอีย้วไจ้ไผหุย) 

 

หมุนเวยีนกลบัชาติมาเกิดนบัพนัปี        
ท่ามกลางวงัวนไม่รู้วา่มาจากท่ีใด 
เลอะๆเลือนๆชาติแลว้ชาติเล่า 
มีชีวติอยา่งไม่รู้เร่ืองรู้ราว 
โลกมนุษยน์านชัว่ฟ้าดินสลายนั้นเทพจดัวาง 
สรรพชีวติส่วนมากมาจากสวรรค ์
ในความเลือนราง ส่ิงท่ีรอคอยคือพระเจา้ท่ีจะมาช่วยโลก 
ท่ีเฝ้ารอคอยคือใหป้ระตูสวรรคเ์ปิดในเร็ววนั 
จา้วผูส้ร้างโลกมาถึงนานแลว้ 
ความจริงท่ีศิษยต์า้ฝ่าเผยแพร่สามารถไขความล้ีลบั 
จงควา้วาสนาอนัชัว่ฟ้าดินสลายน้ีไวใ้หม้ัน่ 
อยา่ไดล้งัเลต่อไป 

 

 
 



 

หน้า ๘๓ จาก ๑๓๐ 

๘๐. สมองปลอดโปร่ง (ชิงส่ิง) 
 

พอเขา้สู่โลกียโลกร้อยพนัฤดูใบไมร่้วง 
เกิดแก่เจบ็ตายไม่เคยหยดุ 
ลาภยศช่ือเสียงเงินทองนาํไปดว้ยไม่ได ้
ต่อสู้แยง่ชิงไปมามีแต่ระทมทุกข ์
เวยีนวา่ยตายเกิดเพื่อการใด 
ถามเสมอวา่ตนเองมาดว้ยเหตุใด 
ตีแตกคาํลวงคน้หาความจริง 
ตา้ฝ่าสามารถไขความกลดักลุม้ในใจ        

               



 

หน้า ๘๔ จาก ๑๓๐ 

๘๑. คําสัญญาท่ีให้ต่อเทพต้องปฏิบัติให้เป็นจริง 

(ตุ้ยเสินเตอเฉินน่ัวเอีย้วตุ้ยเซ่ียน) 

 

วฒันธรรมหา้พนัปีคือบทละคร 

ประเทศกวา้งไกลหม่ืนล้ีคือเวทีใหญ่ 
กลุบุตรและธิดาชาวจีนร้องเพลงอุปรากร 
วฒันธรรมท่ีเทพถ่ายทอดมาจากสวรรค ์
ในความรุ่งโรจนส์ร้างสรรคห์ลกัคิด 
ในความเจริญรุ่งเรืองเทพแสดงออกซ่ึงท่วงทีท่ีสง่างาม 
สร้างโลกเพื่อปูทางกลบัสวรรค ์
พวกเราเฝ้าคอยเทพมาอีกครา 
เทพบอกใหเ้รารีบมีสติข้ึนมา 
เส้นทางกลบัสู่สวรรคไ์ดเ้ผยออกมาแลว้ 
ฝ่าท่ีช่วยคนกาํลงัถ่ายทอดอยู ่
ทศันคติเก่าลว้นเป็นอุปสรรค 
ท่านยงัจาํคาํปฏิญาณไดไ้หม 
  
 
 
 



 

หน้า ๘๕ จาก ๑๓๐ 

 
 

คาํสัญญาท่ีใหต่้อเทพตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นจริงโดยเร็ว 
เขา้ใจความจริงเปิดโซ่ตรวนใจ 
เวลาไม่เคยรอใคร 

  
                  



 

หน้า ๘๖ จาก ๑๓๐ 

 
     ๘๒. ความจริงกําลังถ่ายทอด (เจินเซ่ียงไจ้ฉวน) 

ขอใหท่้านเห็นคุณค่าของวาสนาน้ี      
ในความจริงมีความคาดหวงัอนัยาวนานของท่าน  

ภยัพิบติั ณ หวัเล้ียวหวัต่อ ทุกๆคนต่างกาํลงัเลือก   

จะถูกคดัท้ิงไปหรือจะคืนสู่ความดี          
บางทีเราอาจมีวาสนาจริงๆ    
ความเมตตาทาํใหฉ้นัเห็นอนัตรายไม่อาจไม่สนใจ   

วนัเวลาอนัยาวนานสามารถปิดคลุมความจาํของคน 

ลืมไปแลว้วา่ตนเองคือใคร    
ท่ีใดคือบา้นท่ีแทจ้ริง   
มาถึงโลกมนุษยต์ั้งแต่เม่ือไร   
เขา้ใจความจริงสามารถไล่หมอกวงัวน   
ท่ีสรรพชีวิตรอคอยและกงัวลลว้นมากนัแลว้  

คาํสญัญาของเทพและพระพุทธกาํลงัจะเป็นจริง   
    



 

หน้า ๘๗ จาก ๑๓๐ 

 
  ๘๓. ความจริงก็คือโคมส่องทาง (เจินเซ่ียงจิว้ซ่ือจ่ือลู่เติง) 

สงัคมมนุษยฟ์ุ้ งตลบทาํใหส้รรพชีวิตลุ่มหลง 
ท่ามกลางช่ือเสียงผลประโยชน์อารมณ์ทุกๆคนแก่งแยง่ 

ต่อสู้แยง่ชิงชัว่ชีวิต อะไรกน็าํไปไม่ได ้
พลอยผสมโรงไหลตามกระแสทาํใหต้นเองตกลงในบ่อ 

สรรพชีวิตส่วนใหญ่คือเทพท่ีเวียนมาเกิด   
เวียนลงมาเกิดยงัโลกเพื่อรอคอยฝ่า 
คาํมัน่สัญญาของเทพกาํลงับรรลุเป็นจริง 
เขา้ใจความจริงของฝ่าหลุนกง 
                



 

หน้า ๘๘ จาก ๑๓๐ 

 ๘๔. รอคอยฝ่า (ป่าฝ่าเต่ิง) 

ทุกภพทุกชาติท่ามกลางวฏัสงสาร  
ดอกไมร่้วงโรยดอกไมผ้ลิบานชาติแลว้ชาติเล่า 

ชัว่พริบตาเดียวผมท่ีดาํแซมดว้ยผมหงอก 
ต่อสู้แยง่ชิงสองมือวา่งเปล่า 
ช่ือเสียงผลประโยชน์อารมณ์ความรักลว้นแต่วา่งเปล่า 

ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนัทุกๆคนต่างช่วงชิง 

ชีวิตคนเหมือนละครฉากหน่ึง 
ละครไม่จริงแต่เล่นจริงทั้งโง่และบา้ 
เธอและฉนัต่างคือประชาสวรรค ์
ลงมาเป็นคนในโลกรอคอยฝ่า 
ศิษยต์า้ฝ่าถ่ายทอดความจริง 
ความจริงสามารถเปิดทะลวงทางแห่งเทพ 

     



 

หน้า ๘๙ จาก ๑๓๐ 

๘๕. ตนเองเลอืก (จือ้เสวี่ยน) 

วนัเวลาผ่านไปเร็วดัง่สายนํ้ าไหล 
วฏัสงสารชัว่กาลนานดว้ยเหตุใด  

ไม่เป็นตวัของตวัเองไหลไปตามคล่ืน 
รู้สึกเสมอชีวิตกาํลงัเสาะแสวงหา 
ตา้ฝ่าถ่ายทอดกวา้งไกลหา้ทวีป 
เขา้ใจความจริงคลายความทุกขร้์อยแปดพนัเกา้ 

ดีชัว่ถูกตอ้งชัว่ร้ายคนเลือกเอง 
วาสนาชัว่ฟ้าดินสลายไม่คงไวย้าวนาน 

              



 

หน้า ๙๐ จาก ๑๓๐ 

๘๖. ไม่หลงทิศทางตลอดไป (หย่งปู้หมีหัง) 

เพื่อนเอยใยท่านจึงรีบร้อนอยา่งนั้น 

เอกสารแผน่น้ีเก่ียวโยงถึงการอยูห่รือตายของชีวิต   
อยา่ไดถู้กคาํหลอกลวงครอบงาํ   
สงบจิตใจทาํความเขา้ใจความจริงสกัประเด๋ียวกไ็ม่เป็นไร 
ชีวิตคนเป็นเพียงรอบการแสดงของละครใหญ่ประวติัศาสตร์ 

ช่ือเสียงผลประโยชน์อารมณ์ความเคียดแคน้นั้นนาํไปไม่ถึงสวรรค ์     

ส่ิงท่ีแช่จนพองใหญ่อยูใ่นความยึดติดคือความกลุม้ใจและเป็นทุกข ์          

ใยชาติน้ีจึงมีเปลือกของร่างกายคน 

ตา้ฝ่าท่ีสรรพชีวิตรอคอยไดเ้ผยแพร่กวา้งไกลอยูบ่นโลก 

เขา้ใจความจริงจึงจะไม่เลอะเลือน    
            



 

หน้า ๙๑ จาก ๑๓๐ 

  ๘๗.  ใครสามารถจะได้รับ (สุยเหนิงเต๋อ) 

ชีวิตคนมีวนัเวลาสักเท่าไร 
สุขนอ้ยทุกขม์ากโลดเตน้อยา่งยากลาํบาก 
เสาะแสวงหาทั้งบนและล่างหนทางอยูท่ี่ใด  

เวลากลุ่มใจร้องเพลงกบัเหลา้ 
มารแดงจากตะวนัตกทาํใหป้ระเทศจีนยุง่เหยงิ 

สงัคมเส่ือมถอยดัง่ล่ืนไถลลงเนิน 
ตา้ฝ่าถ่ายทอดกวา้งไกลช่วยสรรพชีวิต  
เขา้ใจความจริงเปิดโปงการใส่ร้ายป้ายสี 

แยกแยะถูกผิดไดช้ดัเจนมีความหวงั 
ยดึติดลุ่มหลงตลอดทางถลาํลงคล่ืนนํ้ าวน 
โอกาสแห่งชัว่ฟ้าดินสลายอยา่ไดพ้ลาด 
บรรลุคาํฝากฝังของการมาโลก 
      



 

หน้า ๙๒ จาก ๑๓๐ 

  ๘๘. แจ่มแจ้งในดีช่ัว (หมิงซ่ันเอ้อ) 

ละครใหญ่นบัพนัๆ ปีนั้นเหมือนฝัน   
อยา่เป็นทุกขแ์ละเสียใจนกักบับทละคร 

เพลงจบละครเลิกจะกลบัไปหนใด 
รีบหาความจริงไม่เลอะเลือน 
ตา้ฝ่ากาํลงัถ่ายทอดอยา่งกวา้งไกลช่วยเหลือคน 
มารแดงทั้งหลอกลวงและบา้คลัง่ 
เขา้ใจความจริงแจ่มแจง้ในดีชัว่ 
เมฆดาํใกลจ้ะสลาย ศิริมงคลจะเตม็ทัว่ฟ้า  
                   



 

หน้า ๙๓ จาก ๑๓๐ 

 ๘๙. สงบใจมองดูสักหน่อย (จิง้ซินโฉ่วอีโ้ฉ่ว) 

ปรากฏการณ์ยุง่เหยงิบนโลกดุจอาคารท่ีอนัตราย 

มหนัตพิบติัใกลแ้ลว้ยงัไม่รู้ทุกขร้์อน 
สัน่หวัปัดมือปฏิเสธความจริง 
คาํหวงัดีพูดแลว้พดูอีกไม่กลบัตวั 
ไม่ใช่เพื่อผลตอบแทนไม่ไดเ้พื่อแสวงหา 
เม่ือมหนัตภยัมาถึงใหท้่านเหลือรอด 
อยา่ลืมวา่มาโลกเพื่อการใด 
วฏัสงสารนบัพนัปีนั้นมีมูลเหตุ  
ชีวิตคนไม่ใช่เพื่ออารมณ์และความแคน้ 

สงบใจลงมามองดูสกัหน่อย 
ฝ่าท่ีสรรพชีวิตรอคอยไดม้าถึงแลว้ 
ความจริงจะช่วยเธอคลายความทุกขใ์จ 

              ท่ีทาํใหเ้ลอะเลือน 
      



 

หน้า ๙๔ จาก ๑๓๐ 

 ๙๐. เลือกฝ่ังไหน (เสวี่ยนหน่าเปียน) 

ในวฏัสงสารมาเกิดเป็นมนุษยโ์ลก 
รอคอยอยา่งทรมานใหเ้ทพและพระพุทธช่วยกลบัไปสวรรค ์
ต่างรู้วา่ปลายกลัป์เทพจะมา 

เห็นความจริงแลว้ใบหนา้อยา่เบนหนี 
จงหยวนต่างรู้ว่าพรรคแดงชัว่ร้าย 
ไม่ควรช่วยคนชัว่ก่อกรรมทาํเข็ญเพิ่มทุกขภ์ยั 
เทพมาช่วยเหลือมีการรบกวน 

ก็ดูวา่มนุษยโ์ลกจะเลือกฝ่ังไหน  
                  



 

หน้า ๙๕ จาก ๑๓๐ 

๙๑. โคมส่องทาง (จ่ือลู่เติง) 

สรรพชีวิตโดยมากมาจากสวรรค ์
จาํใจท่ีถูกโลกียโลกปิดอยูท่่ามกลางวงัวน  
ลงมายงัโลกปณิธานใหญ่จาํไม่ได ้
ต่อสู้แยง่ชิงเพื่อทรัพยสิ์นส่ิงของอุดม 

สะสมชัว่ชีวิตนาํไปไม่ได ้
ต่อสู้ไปมาไม่ไดอ้ะไรเลย 
ปลายยคุฝุ่ นละอองร่วงหล่นแลห้วอ่ยา่งแน่นอน 

มหนัตภยัใกลจ้ะมาถึงมนุษยถ์ูกปิดบงั 
ดีชัว่ไม่แบ่งแยกเหล่าเทพโกรธา 
มีแต่ศิษยต์า้ฝ่าช่วยเหลือสรรพชีวิต 
เขา้ใจความจริงช่วยชีวิตได ้
ความจริงจึงเป็นโคมส่องทาง 
    

  



 

หน้า ๙๖ จาก ๑๓๐ 

 ๙๒. มีความหวงั (โหย่ววัง่) 
 

ลมและฝนก่ีฤดูสงัคมโลกผา่นการเปล่ียนแปลงก่ีคร้ัง   
กาลเวลาเหมือนสายนํ้ าเร่ืองราวในอดีตใหค้วามฝันหวานช่ืน  

ในวฏัสงสารนบัพนัปีรอคอยใครอยู ่    
สจัธรรมของชีวิตมนุษยอ์ยูห่นใด     
ต่อสู้แยง่ชิงตลอดทางบาดเจบ็ทั้งกายและใจ    
คาํมัน่สัญญาท่ีลงมาโลกลืมส้ินหรือไม่หนอ   

สรรพชีวิตส่วนใหญ่คือแขกจากสวรรค ์    
จะกลบัสวรรคไ์ร้ทางใครช่วยได ้     
ก่อตั้งโลกสร้างส่ิงของ เทพกาํหนดกฎระเบียบสวรรค ์   
ปลายกลัป์เทพจะช่วยคนดีกลบัสวรรค ์
ตา้ฝ่าท่ีจะช่วยให้หลุดพน้กาํลงัถ่ายทอดแลว้    
เขา้ใจความจริงทลายวงัวน ประจกัษช์ดั    

        



 

หน้า ๙๗ จาก ๑๓๐ 

 ๙๓. กลับสู่ประตูสวรรค์ (หุยเทียนเหมิน) 

สรรพชีวิตภพเบ้ืองบนเป็นชาวโลก    
คร้ันเขา้สู่วงัวนถลาํเขา้สู่สภาพทุกขท์รมานไดง่้าย 

เกิดแก่เจ็บตายโลกียว์ิสัยนั้นทุกข ์
ชีวิตมนุษยภ์าระหนกัหน่วงหนกัอ้ึงจริงๆ 
สร้างโลกสร้างส่ิงของคือเทพเจา้ 
เพื่อช่วยอาณาประชาราษฎร์สร้างโลกมนุษย ์

เพียงเพราะในความทุกขส์ามารถชาํระบาป 

ไดรั้บตา้ฝ่าแลว้กลบัประตูสวรรค ์
                



 

หน้า ๙๘ จาก ๑๓๐ 

๙๔. บอกกล่าวชาวโลก (เก้าซ่ือเหริน) 
 

เหยยีบเขา้โลกมนุษยร่์างเป็นคน    
วฏัสงสารนบัพนัปีรอคอยเทพเจา้   
รอคอยวาสนาอนัศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งมุมานะปณิธานไม่ล่าถอย 
มองดูโลกท่ียุง่เหยิงอยา่งเงียบๆกระแสแดงจมลง 

ฝ่าท่ีถูกตอ้งเร่ิมถ่ายทอดส่ิงชัว่ร้ายกาํเริบเสิบสาน  
คาํหลอกลวงใจวุ่นวายยากจะเขา้ประตูมา 
เมตตาช่วยเหลือมีความจริง 
เทพ พระพุทธหมุนฝ่าหลุนแลว้ 
                  



 

หน้า ๙๙ จาก ๑๓๐ 

 ๙๕. กลับสู่สวรรค์คอืฟากฝ่ัง(หุยเทียนซ่ือป่ีอั้น) 

รอคอยนบัพนัปี 
คาดหวงันบัหม่ืนปี 
เทพพระพทุธมายงัโลกมนุษย ์
สรรพชีวิตยนิดีอยูร่่วมกนั  
ถ่ายทอดฝ่าช่วยชาวโลก 
ข่าวลือมารแดงสลาย 
ความจริงทลายหมอกวงัวน 
ไดรั้บการช่วยเหลือหลบเล่ียงมหนัตภยั 
ตั้งใจบาํเพญ็ตา้ฝ่า 
กลบัฟากฝ่ังสวรรค ์
          



 

หน้า ๑๐๐ จาก ๑๓๐ 

 ๙๖. เพลงระหว่างตะเวนการแสดง (สวนิหุยเกอ) 

ตลอดทางเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ตลอดทางเสียงเพลง 

ช่วยอาจารยเ์จ้ิงฝ่านัง่ขบวนรถ 
เจ้ิงเน่ียนสามารถช่วยสรรพชีวิต 
เสียงเพลงดงักอ้งลอยขา้มเมฆเป็นระลอก 
ตลอดทางเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ตลอดทางเสียงเพลง 
ขา้มทะเลสาบข้ึนเนินสูง 
เหนือใตอ้อกตกปะพรมนํ้ าทิพย ์
พกพาความจริงเผยแพร่กวา้งไกล 

ตลอดทางเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ตลอดทางเสียงเพลง 
เสียงเพลงเสนาะระบาํอ่อนชอ้ยขลุ่ยป่ีพิณ 
ม่านใหญ่เปิดสู่ภพสวรรค ์

เทพช่วยหนุนใหฉ้นัเดินทางร่ายรําและร้องเพลง 
      



 

หน้า ๑๐๑ จาก ๑๓๐ 

 
  ๙๗. ทะลวงสู่ศตวรรษใหม่ (ทงเซ่ียงซินซ่ือจี)้ 

สร้างโลกเปิดสวรรคแ์สดงละครใหญ่ 
ทอ้งฟ้าตะวนัและเดือนเป็นฉากและกาํแพง 
หน่ึงฉากหน่ึงกลัป์เพื่อเร่ืองอะไร 
เปล่ียนโลกมนุษยเ์ปล่ียนฟ้าดิน 

ชัว่ฟ้าดินสลายสูญเสียความถูกทาํนองคลองธรรม  

เกิดข้ึนตั้งอยูเ่ส่ือมถอยผา่นไปดบัสูญประชิดใกล ้

ตา้ฝ่าสามารถช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์ 

ความจริงเปิดสู่ศตวรรษใหม่ 
                 



 

หน้า ๑๐๒ จาก ๑๓๐ 

๙๘. ความหวงัเพียงหน่ึงเดยีว (เหวยอีเ้ตอซีว่าง) 

นบัร้อยลา้นๆ ปีของการก่อตั้ง         
หา้พนัปีของความรุ่งโรจน์แผน่ดินสั่นไหว      

ประวติัศาสตร์ไม่ต่อเน่ืองออกไปอีก    
เพราะมนัสร้างอยูบ่นพื้นฐานของเกิดข้ึนและดบัสลาย   

ไม่ใช่ไม่มีความหวงั      
จา้วผูส้ร้างโลกไม่ไดลื้มชาวโลก    
เพียงแต่อยูใ่นวงัวนท่านตอ้งเขา้ใจความจริง    

ศิษยต์า้ฝ่าคือความหวงัหน่ึงเดียวท่ีสรรพชีวติจะไดรั้บการช่วยเหลือ 
               
 



 

หน้า ๑๐๓ จาก ๑๓๐ 

 ๙๙.อะไรคือความปรารถนาของท่าน  

(เสินเมอซ่ือหน่ีเตอเสียงหว่าง) 

อารมณ์คือตาข่ายท่ียิง่ด้ินยิง่แน่น 
ช่ือเสียงผลประโยชน์ผูกมดัคนไวต้ลอดชีวิต 
ในความยึดติดถูกทาํร้ายจนสาหสันกั 
อะไรจึงจะเป็นความปรารถนาของคน 
เป็นคนไม่ใช่เพื่อจะแยง่ชิง 

เม่ือมีภยัพิบติัอนัตรายเทพจะสกดักั้นภยัพิบติั 
ชาติน้ีเพื่อจะพบจา้วผูส้ร้างโลก 
ท่านเท่ียวสอบถามหาอยูทุ่กภพทุกชาติ 
               
 



 

หน้า ๑๐๔ จาก ๑๓๐ 

 ๑๐๐. ผู้บอกให้ฉันถ่ายทอดความจริงคือเทพ 

(เจีย้วหว่อฉวนเจินเซ่ียงเตอซ่ือเสิน) 

อยา่รอจนแผ่นดินเอียงและจมลง    
อยา่ใหโ้รคระบาดมาหาถึงบา้น  

สภาพสงัคมตกตํ่าอยา่พลอยผสมโรงตามกระแส   

คนท่ีไดรั้บการช่วยเหลือจิตสาํนึกยงัมีอยูแ่น่นอน   

เทพไม่ไดลื้มชาวโลก    
อยา่ฟังแลว้เช่ือตามกระบอกเสียงข่าวลวงระหวา่งการปราบปราม 

            บอกศิษยต์า้ฝ่าถ่ายทอดความจริงคือเทพ 
                



 

หน้า ๑๐๕ จาก ๑๓๐ 

 ๑๐๑. จัดการให้เรียบร้อย (หลี่ซุ่น) 

ต่อกระบอกเสียงคาํหลอกลวงอยา่ไดเ้ช่ือมัน่เช่นนั้น    

การรณรงคเ์คล่ือนไหวคร้ังใดๆ ลว้นแต่ยยุง  

    ส่งเสริมความอาฆาตแคน้ก่อน   
ทุกๆคนต่างรู้วา่พรรคแดงคืออนัธพาลชัว่ร้าย       
เลือดแห่งความคบัแคน้แปดสิบลา้น(ราย)ยงัไม่ 

สามารถรดท่านใหมี้สติและจดัการใหเ้รียบร้อย 
อยา่ไดก้าํเริบเสิบสานและหลงมัห่ว่อยูใ่นวฒันธรรมพรรค    

อยา่ไดมี้จิตใจเคียดแคน้ท่ามกลางการประทุษร้าย 

     และโหมกระพือไฟอีก    
เขา้ใจความจริงอยา่งมีเหตุผลสักหน่อย    
ขอ้เทจ็จริงจะทาํท่านอกสั่นขวญัแขวน   

          



 

หน้า ๑๐๖ จาก ๑๓๐ 

๑๐๒. เทพบอกฉันให้วิ่งเต้นเหน็ดเหน่ือยเพ่ือเธอ 
(เสินเจีย้วหว่อเว่ยหน่ีเปินหมาง) 

 

 เหตุใดฉนับอกใหเ้ธอเขา้ใจความจริง   
คนส่วนใหญ่มาจากสวรรค ์   
กลบัสวรรคคื์อความปรารถนาของเธอ   
ธรรมนาวาท่ีช่วยโลกออกแล่นแลว้   
การรอคอยนบัพนัหม่ืนปีอยา่ไดพ้ลาด         
คาํหลอกลวงกาํลงัปกปิดความจริงปล่อยให้ เธอเลอะเลือน 
ก่อนมหนัตภยัฉนัตอ้งบอกใหรู้้  
ชาวโลกจึงจะใช่เดก็ไร้เดียงสาหลงทางท่ีถูกทาํร้าย  

ต่อใหท้่านทุกขอ์ยา่งไรก็กาํลงัอยูบ่นหนทางของเทพ   
เป็นเทพท่ีบอกใหฉ้นัวิ่งเตน้เหน็ดเหน่ือยเพ่ือเธอ   

         



 

หน้า ๑๐๗ จาก ๑๓๐ 

๑๐๓. เสียใจกไ็ร้ประโยชน์ (หุ่ยอู้จี)้ 

 

ชีวิตไม่ใช่เพยีงชาติเดียว    
ทุกภพทุกชาติแสดงละครอยู ่  
ยดึติดกบัเร่ืองในละคร  
ผา่นต่อๆมาหลายศตวรรษ 
กระแสแดงทาํใหโ้ลกยุง่วุน่วาย 
ทฤษฎีชัว่ร้ายกลายเป็นลทัธิ 
คาํโกหกลวงหลอกใหส้รรพชีวิตหลงผิด  
ช่วยก่อกรรมทาํเขญ็ฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของสวรรค ์ 
ทางรอดมีทางเดียว  
หากหลงยดึติดเทพจะทอดทิ้ง  
จะเหลือรอดไปไดต้นเองกาํหนด  
วนัพิพากษาใหญ่กาํลงัใกลเ้ขา้มาแลว้  
รอคอยเทพมาทุกภพทุกชาติ 
พลาด(โอกาส) เสียใจกไ็ร้ประโยชน์ 



 

หน้า ๑๐๘ จาก ๑๓๐ 

๑๐๔. มอบความจริงแก่ท่าน (เจินเซ่ียงเก่ยหนิน) 

จา้วนบัพนัลงมายงัโลกหม่ืนพระพทุธมาถึง 
ช่วยอาจารยช่์วยเหลือพลโลก 
ตา้ฝ่าเผยแพร่กวา้งไกลทัว่โลก 
ผกูวาสนาไม่แบ่งรวยจน 
คนบาํเพญ็ความเมตตา 
พรรคชัว่เกลียดชงั 
ปราบปรามคร้ังแลว้คร้ังเล่า 

คาํโกหกหลอกลวงทัว่ฟ้า 

สรรพชีวิตแยกแยะลาํบาก 
มอบความจริงแก่ท่าน 
          
 



 

หน้า ๑๐๙ จาก ๑๓๐ 

 ๑๐๕. ปฏิบัติตามคําปฏิญาณ (สือเส้ียนซ่ือเยว) 

ก่อนลงมาโลกเราเคยนดักนัไว ้ 
ใครไดรั้บฝ่าก่อนจะหาอีกคนหน่ึงใหพ้บ  
ฉนัใหค้วามจริงกบัเธอใยไม่ตอ้งการ 
ฝ่าหลุนฝอฝ่าเธอเขา้ใจมากนอ้ยเพียงไร 

อยา่ไดโ้ง่วิ่งตามการปราบปรามและคาํหลอกลวง 

ความจริงจึงจะเป็นของวิเศษท่ีท่านจะไดรั้บการช่วยเหลือ 

ฉนักาํลงัปฏิบติัตามคาํปฏิญาณใหเ้ป็นจริง 
ก่อนมหนัตภยัการช่วยคนตอ้งช่วงชิงเวลาเป็นนาทีวินาที 
               



 

หน้า ๑๑๐ จาก ๑๓๐ 

๑๐๖. จุดประสงค์ของชีวิตคน (เหรินเซิงเหอเหวย) 

สายธารแห่งประวติัศาสตร์คล่ืนนบัพนัระลอก   
ร้อยรัชสมยัวตัถุโบราณดา้นวฒันธรรมไม่เหมือนกนั 

สถานการณ์และผูแ้กร่งไม่รู้วา่มีมากเท่าใด 
ดินเหลืองหน่ึงกองอยูคู่่วีรบุรุษ 
วฏัสงสารเวียนมาเกิดจะส้ินสุดเม่ือใด 

ทอ้งนภากวา้งไพศาลหม่ืนล้ีใยโอฬาร 
ชีวิตคนผา่นต่อๆมาเพื่อรอคอยฝ่า 
ไดฝ่้ากลบัสวรรคข้ึ์นนภากาศ 
                 



 

หน้า ๑๑๑ จาก ๑๓๐ 

 
 ๑๐๗. ชีวิตคนเพ่ือการใด (เหรินเซิงเว้ยเหอ) 

ชีวิตคนร้อยปียุง่กบังานเพื่อใคร 
ช่ือเสียงผลประโยชน์ความรักทางสายเลือดเป็นห่วงกงัวล

หวัใจแทบแตกสลาย 
เพลงจบละครเลิกฉนัคือใคร 

สวรรคไ์ม่ตอบผองเราต่างเลอะเลือน  
ตา้ฝ่าถ่ายทอดกวา้งไกลอยูข่า้งกาย 
เขา้ใจความจริงช้ีแนะไม่หลงทิศทาง  
ปลุกสรรพชีวิตใหต่ื้นแจ่มแจง้ดีชัว่  
คน้หาตวัฉนัคืนมาแลว้กลบัสวรรค ์
              



 

หน้า ๑๑๒ จาก ๑๓๐ 

๑๐๘. เฝ้าปรารถนา (พ่านว่าง) 

สิบหา้คํ่าพระจนัทร์แขวนอยูบ่นทอ้งฟ้า  
ปฐพีใตแ้สงเงินงานไม่รัดตวัอีกแลว้ 
ทศันีภาพน้ีทาํให้ฉนัคิดโยงไปถึง 
ยคุสมยัเม่ือนานมาแลว้ฉนัอยูห่นใด 
เหตุใดมายงัโลกน้ี 
ผูมี้บุญญาธิการบอกว่าเรามาจากสวรรค ์
เทพจะนาํเรากลบับา้นเกิดเมืองนอน 
ฉนัเช่ือน่ีคือความจริง 
เพราะใจของฉนัเฝ้าปรารถนาอยูต่ลอดมา 
            



 

หน้า ๑๑๓ จาก ๑๓๐ 

๑๐๙. อยู่ตรงหน้า (ไจ้เอีย่นเฉียน) 

เท่ียวระเหเร่ร่อนทางโลกนบัพนัร้อยปี   
วฏัสงสารต่อๆ มายงัไม่ว่างเวน้   
ประสบการเปล่ียนแปลงอยา่งโชกโชนคน้หาเต๋าถูกตอ้ง   
ความจริงกอ็ยูต่รงหนา้เธอ 
                          



 

หน้า ๑๑๔ จาก ๑๓๐ 

 ๑๑๐. ใครจะบอกฉันได้ (สุยเหนิงเก้าซู่หว่อ) 

ใครจะบอกฉนัได ้  
ความหมายของชีวิตคนคืออะไร  
ร้อยปีวิ่งเตน้วุน่วายกบัช่ือเสียงอารมณ์รักและผลประโยชน์  

ชัว่พริบตาเจบ็ปวดแก่เฒ่า(ทุกส่ิง)สูญส้ินไปหมด   
ระหว่างฉงนสนเท่ห์ฉนัไดย้ินเพลงๆ หน่ึง  
เทพพระพทุธมาโลกแลว้  
เขา้ใจความจริงจะสามารถไดรั้บการช่วยเหลือ 
                 



 

หน้า ๑๑๕ จาก ๑๓๐ 

๑๑๑. เพลงในดวงใจ (ซินจงเตอเกอ) 

ฉนัร้องเพลงหน่ึงในดวงใจ  
ชีวิตคนแทท่ี้จริงนั้นเพื่ออะไร 
ยดึติดยิง่มาก ผิดหวงัยิง่มาก  
พรุ่งน้ีฉนัยงัจะซํ้ ารอยเดิม 
ผูมี้บุญญาธิการในนิทานท่ีเล่าสืบมาไดม้าโลกแลว้ 

เขามีนามวา่อะไร  
ฉนัถามเขาวา่ความหมายของชีวิตคนนั้นเพื่ออะไร 

ฉนัอยากหาตวัฉนักลบัมา 
ฉนัอยากเดินสู่แสงสวา่งท่ีเขาช้ีนาํ 

ฉนัอยากบอกใหเ้ขาไดย้นิเพลงของฉนั 
        
 



 

หน้า ๑๑๖ จาก ๑๓๐ 

๑๑๒. ทางไปถึงสวรรค์ (ลู่ทงเทียน) 

ชาวโลกส่วนใหญ่คือเซียนบนสวรรค ์
ลงมาโลกรอคอยฝ่าอ่านคมัภีร์ทองคาํ(จว้นฝ่าหลุน) 
เพียงแต่โลกมนุษยน่์าหวาดกลวัและอนัตรายนกั 
ไล่ตามช่ือเสียงผลประโยชน์ตกลงบ่อลึก 
ในตอนแรกคาํปฏิญาณนั้นเซ็นกบัใคร 
ญาติสนิทในโลกสวรรคก์าํลงัห่วงพะวง 
ช่ือเสียงผลประโยชน์อารมณ์รักความแคน้สูญส้ินไปหมด 

รีบคน้หาความจริงทางไปถึงสวรรค ์
                 



 

หน้า ๑๑๗ จาก ๑๓๐ 

๑๑๓. การช่วยเธอน้ันหนักจริงๆ 
                     (จิว้หน่ีสือไจ้เฉิน) 

ทางแห่งเทพไปถึงประตูสวรรค ์
มีสกัก่ีคนท่ีรู้ทาง   
คาํหลอกลวงทาํใหด้วงตามวั   
ไม่เช่ือวา่เทพมาแลว้   
แปดสิบลา้นสุสานของผูไ้ม่ไดรั้บความเป็นธรรม  
อารยธรรมหา้พนัปีท่ีหมกไหม ้   
ใยไม่สาํรวจตรวจสอบ(ใจ)ตวัเอง   
เทพพระพทุธหมุนฝ่าหลนุ   
ศิษย(์ตา้)ฝ่าชะลา้งฝุ่ นดว้ยเลือด   
เป็นการทาํเพื่ออาณาประชาราษฎร์   
การช่วยเธอนั้นหนกัจริงๆ 
        



 

หน้า ๑๑๘ จาก ๑๓๐ 

๑๑๔. ถ่ายทอดคําพูดจริง (ฉวนเจินเอีย๋น) 
 

 เร่ิมก่อตั้งตรีภูมิสองร้อยลา้นปี  
ชัว่ฟ้าดินสลายไม่รู้นานก่ีปี 
โลกเกิดการวิบติักลบัตาลปัตรอยูเ่สมอ  
ทุกยคุทุกสมยัพลิกโฉมใหม่อีกคร้ัง  
ก่อตั้งโลกเพื่อปูทางกลบัสู่สวรรค ์ 
มารก่อความวุ่นวายภยัพิบติัติดต่อกนั 
แมป้ระเพณีนิยมของสังคมจะเส่ือมถอยตา้ฝ่าถ่ายทอด  

กอบกูท้อ้งนภาใหญ่ก่อนปลายกลัป์  
อาณาประชาราษฎร์ต่างกาํลงัรอคอยใหเ้ทพช่วย 

ศิษยต์า้ฝ่าถ่ายทอดคาํพูดจริง 
       
 



 

หน้า ๑๑๙ จาก ๑๓๐ 

๑๑๕. ค้นหา (สวิ๋นม่ี) 

ฉนัเดินทางไปทัว่ทุกแห่งหนในโลก 
ใจไม่สงบยงัคงถามหาอยู ่

บ่อเกิดแห่งชีวิตอยูท่ี่ใด 
ทาํไมผูค้นเหมือนกาํลงัแสดงละครอยู ่
ฉนัตอ้งคน้ใหพ้บสจัธรรมของชีวิตคน 
คนไม่ใช่เพียงเพื่อช่ือเสียงและผลประโยชน์อยา่งแน่นอน 

เพียงแต่เราคงรักษาความดี 
เทพจะไม่ละท้ิงเรา 
           
 
 



 

หน้า ๑๒๐ จาก ๑๓๐ 

๑๑๖. ช่วยเธอกลับสู่สวรรค์ (จิว้หน่ีหุยเทียน) 

เม่ือพบกบัความจริงใยหนัหนา้ไปดา้นขา้ง 

ไม่ใช่จะเปล่ียนแปลงความเช่ือใดๆของเธอ 
ยิง่ไม่ประสงคจ์ะบงัคบัเธอใหเ้หมือนกบัฉนั 

นั้นตอ้งดูว่าเธอมีวาสนาหนุนนาํหรือไม่ 
ช่วยคนท่ามกลางทุกขภ์ยัฉนัมีคาํปฏิญาณไวก่้อน 

เธอเคยร้องขอเทพให้ช่วยเธอกลบัสวรรค ์
ยามน้ีกลบัลุ่มหลงจนลึกยิง่ปฏิเสธการเรียกหา 

ทางท่ีศิษยต์า้ฝ่าช้ีนาํไม่เบ่ียงเบนอยา่งแน่นอน 
              



 

หน้า ๑๒๑ จาก ๑๓๐ 

 ๑๑๗. เรียกเธอก่อนหน้าพิบัติภัย (เวยน่านเฉียนป่าหน่ีเจีย้ว) 

ไม่ใช่เพื่อตอบแทน  
ไม่ใช่เรียกให้เธอเช่ือถือศรัทธา  
ยิง่ไม่ใช่อาํนาจและผลประโยชน์  
ความจริงท่ีเธอไม่เคยคาดหมาย   
ฉนักาํลงัเรียกเธอก่อนหนา้พิบติัภยั  
ฟังฉนัอธิบายความจริงใหฟั้ง  
ซาตานก็จะไม่หวัเราะเธออีก 

                   
 



 

หน้า ๑๒๒ จาก ๑๓๐ 

 ๑๑๘. ความหมายของชีวิตคืออะไร (เซิงม่ิงเตออีอ้ีซ่ื้อเสินเมอ) 

 ความหมายของชีวิตคืออะไร 
 เธอเคยถามหาอยา่งยากลาํบาก 
ในความดีใจลืมส้ินทุกส่ิง 
เวลากลุม้ใจโทษสวรรคโ์ทษปฐพี 
เวลางานยุง่ไม่เป็นตวัของตวัเอง 
คร่ึงชีวิตอ่อนเปล้ียเพลียแรงในช่ือเสียงกบัผลประโยชน์  

ลึกๆ(ในใจ)เหมือนรอคอยใคร 

ชัว่ประเด๋ียวถูกเร่ืองน่ารําคาญใจบดบงั 
ความหมายของชีวิตคืออะไร 
ความจริงสามารถเปิดความทรงจาํ 
          
 



 

หน้า ๑๒๓ จาก ๑๓๐ 

๑๑๙. คําปฏิญาณลืมหรือไม่ (ซ่ือแยว่ซ่ือโฝ่วอี๋ว่าง) 

เทพบอกใหฉ้นัใชเ้พลงร้องความจริง 
เราเดินอยูบ่นทางท่ีเทพช้ีนาํ 
รู้ไหมพิบติัภยัในสงัคมมนุษยก์าํลงัแผข่ยาย 

โดยไม่รู้ตวัต่างกาํลงัผสมโรงไปตามกระแสคล่ืน  
การนดัหมายเม่ือตอนสร้างโลกลืมหรือไม่ 
นัน่เป็นความหวงัของเธอท่ีจะกลบับา้น 
                      



 

หน้า ๑๒๔ จาก ๑๓๐ 

๑๒๐. กําจัดสนิมของเธอทิง้ไป (ฉูชวี่หน่ีกําซ่ิว) 

 

ไม่ไดเ้ขา้ใจว่าฉนักาํลงัขอใหเ้ธอช่วยเหลือ  
อยา่ปล่อยใหค้าํหลอกลวงของมารแดง ครอบงาํเธออีก   

ท่ามกลางพิบติัภยัฉนัเพียงอยากจะใหเ้ธอเขา้ใจความจริง 

หวงัว่าเทพพระพุทธจะคุม้ครองเธอ     
ไม่ใช่ขอใหเ้ธอช่วยเหลือ        
ยิง่จะไม่ครอบงาํเธอ       
เพียงอยากจะบอกเธอผูท่ี้คนรอคอยไดม้ายงัโลกแลว้  

ความจริงจะกาํจดัสนิมในสมองของคน ท้ิงไป 
             



 

หน้า ๑๒๕ จาก ๑๓๐ 

๑๒๑. ความหวงัท่ีจะกลับบ้าน(หุยเจียเตอซีว่าง) 

ฉนัเดินไปเร่ือยเป่ือยบนสนัเขา   
ดวงดาวบนแผ่นฟ้ายามราตรีสูงไกลและกวา้งสุดลูกหูลูกตา   

ท่ามกลางทอ้งฟ้ายามราตรีใครกาํลงัร้องเพลง   
วฏัสงสารเวียนมาเกิดนบัพนัร้อยคร้ัง   
คนลว้นมาจากสวรรค ์   
ลงมายงัโลกเพื่อการใดลืมหรือไม่   
จา้วผูก่้อตั้งโลกไม่หน่วงเหน่ียวใหเ้สียเวลา   
เสียงเพลงน้ีมาจากจกัรวาล   
ท่วงทาํนองเพลงหมุนเวยีนเป็นระลอกอยูก่ลางฟ้าดิน 

              



 

หน้า ๑๒๖ จาก ๑๓๐ 

๑๒๒. โลกมนุษย์ดุจดงัทะเล (หงเฉินซ่ือไห่) 
 

โลกมนุษยดุ์จดงัทะเลฟ้าดินกวา้งไพศาล 
ชีวิตคนเรือนอ้ยลอยล่องในผืนนํ้ าสุดลูกหูลูกตา 
อยูใ่นคล่ืนไม่รู้วา่โลกมนุษยน์ั้นอนัตราย 

โลกมนุษยแ์ละสวรรคมี์กาํแพงกั้น 

คล่ืนและหินโสโครกมากมายเท่าใดท่ีฉุดร้ังเธอ 
ความจริงช่วยใหเ้ธอกลบับา้นเกิดเมืองนอน 
                 



 

หน้า ๑๒๗ จาก ๑๓๐ 

 ๑๒๓. ตื่นจากเมา  (จุ้ยจงส่ิง) 

ชีวิตคนนั้นยดืยาวเพียงใด  
สนุกกบัเสียงเพลงด่ืมเหลา้ดี 
ไม่รู้วา่มหนัตภยัมาถึง 
ชาวโลกยงัคงยุง่อยู ่
เกิดแก่ไม่แน่นอนตั้งแต่ตน้ 
ความจริงอยูข่า้งกาย 
ราชาผูมี้บุญญาธิการมายงัโลกแลว้ 
พลาดโอกาสเสียใจจนหวัใจแทบแตกสลาย 
              



 

หน้า ๑๒๘ จาก ๑๓๐ 

๑๒๔. รอพระมาโปรด (ไต้ฝอตู้) 

ภยัพิบติัมาถึงแลว้     
คนไม่รู้       
เขา้ใจความจริงยงัไม่สาย  
กระแสแดงเกิดข้ึนเพื่อทาํใหโ้ลกวุ่นวาย  
ลบตราประทบัของมารแดงท้ิงไป    
ยอ่มจะมีเทพคอยคุม้ครอง    
รอพระมาโปรด 
                   



 

หน้า ๑๒๙ จาก ๑๓๐ 

 
๑๒๕. พูดเร่ืองมีบุญวาสนา (ฮว้าโหย่วหยวน) 

คล่ืนมนุษยก์วา้งใหญ่ยากจะพบกนั   
พบกนัโดยบงัเอิญพอยิม้ใหว้าสนาเช่ือมต่อกนั   
สงบใจลงมาฟังความจริง     
เพื่อคาํพดูน้ีเธอรอคอยมานบัพนัปี 
ตา้ฝ่าท่ีช่วยปลดทุกขภ์ยักาํลงัถ่ายทอดแลว้ 

ความลบัสวรรคทุ์กๆ คาํคือคาํพูดจริง 
                    



 

หน้า ๑๓๐ จาก ๑๓๐ 

 ๑๒๖. ความจริง (เจินเซ่ียง) 

 ความทรงจาํของเธอยงัเปิดไดไ้หม    
คาํปฏิญาณก่อนลงมายงัโลกยงัอยูห่รือไม่    
ท่ามกลางวฏัสงสารเราต่างรอคอยเทพกนัอยู ่    

 เทพพระพทุธมาถึงก่อนหนา้นานแลว้เพียงแต่ถูกปิดบงั    

ชาวโลกต่างกาํลงัวิ่งเตน้เหน็ดเหน่ือยเพื่อช่ือเสียงและผลประโยชน์    
 ผูท่ี้เช่ือคาํหลอกลวงและยงัเคารพนบัถือมารแดง    

ความจริงจะเปิดความทรงจาํของเธอ    
 เขา้ใจเพราะอะไรโลกน้ีมีภยัพิบติัมากอยา่งน้ี  

 ศิษยต์า้ฝ่าทาํไมตอ้งถ่ายทอดความจริง   
มีสติปลอดโปร่งแลว้คน้หาตวัเองกลบัคืนมาเพ่ือไม่ตอ้งถูกกาํจดัท้ิง  
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