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1. เห็นคุณสมบัติแท้จริ ง
เด็ดเดี่ยวบาเพ็ญต้าฝ่ าใจไม่หวัน่ ไหว
ยกระดับชั้นสู งขึ้นคือรากฐาน
ต่อหน้าการทดสอบเห็นคุณสมบัติแท้จริ ง
พลังกงสาเร็ จหยวนหมัน่ พุทธ เต๋ า เทพ
หลี่ หงจื้อ
1999.5.8

2. ความรู้สึกและความคิดเห็นของข้าพเจ้า
ไม่นานมานี้ มีข่าวโจษจันว่าประเทศจีนแผ่นดินใหญ่คิดจะลดการได้เปรี ยบดุลการค้าเป็ นจานวน
เงิน 500 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนเพื่อให้ส่งตัวข้าพเจ้ากลับประเทศ เกี่ยวกับเรื่ องนี้
ข้าพเจ้าคิดจะพูดอะไรสักหน่อย ข้าพเจ้าเพียงแต่สอนคนให้หันสู่ ความดี ในเวลาเดียวกันก็ช่วยคนขจัด
โรคภัยไข้เจ็บโดยไม่มีเงื่อนไข ทาให้คนบรรลุอาณาจักรเขตแดนของความนึ กคิดที่สูงยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าไม่
รับเงินทองและสิ่ งของใดๆเป็ นค่าตอบแทน ส่ งผลในด้านบวกทั้งต่อสังคมและประชาชน ทาให้จิตใจคน
ทัว่ ไปหัน ไปสู่ ค วามดี มี ศี ล ธรรมสู ง ส่ ง ไม่ ท ราบว่า ด้ว ยเหตุ น้ ี ใช่ ห รื อ ไม่ จึ ง คิ ด จะให้ส่ งตัว ข้าพเจ้า
กลับไป? ให้ขา้ พเจ้ากลับประเทศเพื่อให้คนได้ฝ่า บาเพ็ญจิตกันมากขึ้นหรื อ? หากเป็ นเช่นนั้น ขอ
ประเทศอย่าได้สูญเสี ยเงิน 500 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เพื่อการแลกเปลี่ยน ข้าพเจ้าจะกลับไปเอง
แต่ ขา้ พเจ้าได้ยิน มาว่า โดยปกติ คนที่ ใ ห้ส่ งตัวกลับล้วนเป็ นอาชญากรสงครามหรื อศัตรู ต่ อ
สาธารณชน นอก จากนี้กค็ ือผูต้ อ้ งคดีอาญา ถ้าเป็ นเช่นนี้ ไม่ทราบว่าข้าพเจ้าจัดอยูใ่ นข้อหาใด
อันที่จริ ง ข้าพเจ้าสอนคนอยูต่ ลอด ให้ยึด เจิน ซัน่ เหริ น เป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิตน โดย
อัตโนมัติขา้ พเจ้าก็ตอ้ งปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่าง ในเวลาที่ตวั ข้าพเจ้าและศิษย์ของ“ฝ่ าหลุนกง” ได้รับการ
ตาหนิ อย่างไม่มีสาเหตุและการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม พวกเราต่างแสดงออกซึ่ งจิตใจของความเมตตาอัน
ยิ่งใหญ่ ความอดทนอันยิ่งใหญ่ เพื่อให้รัฐบาลมีเวลาเต็มที่ ที่จะเข้าใจพวกเรา ด้วยการอดทนอยู่อย่าง
เงียบๆ แต่การอดกลั้นแบบนี้ ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าและผูฝ้ ึ ก“ฝ่ าหลุนกง”หวาดกลัวอะไรอย่างแน่นอน ต้องรู ้
ว่าคนเมื่อได้รับรู้ถึงสัจธรรมและความหมายอันแท้จริ งของการคงอยูข่ องชีวิต การสละชีวิตเพื่อสิ่ งนั้นก็
ไม่เสี ยดาย อย่าเข้าใจว่าจิตใจแห่ งความเมตตาและความอดทนอันยิง่ ใหญ่ของพวกเราคือความกลัว แล้ว
ทวีความรุ นแรงทาอะไรตามอาเภอใจ อันที่จริ งพวกเขาคือคนที่บรรลุรู้แจ้งแล้ว คือผูบ้ าเพ็ญที่รู้ซ้ ึ งแล้วถึง
ความหมายแท้จริ งของชีวติ คน และอย่าได้กล่าวหาผูบ้ าเพ็ญ“ฝ่ าหลุนกง”ว่ากระทาเรื่ องงมงายอะไร สิ่ งที่
คนยังไม่สามารถเข้าใจและวิทยาศาสตร์ ยงั เข้าใจไม่ถึงนั้นมีมากมายนัก พูดถึงศาสนาไม่ใช่คงอยู่ดว้ ย
ความเชื่อถือต่อเทพหรอกหรื อ? อันที่จริ งศาสนาที่แท้จริ งและและความเชื่อโบราณต่อเทพ สามารถผดุง
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ศีลธรรมในสังคมมนุษย์มาหลายพันปี จึงมีมนุษยชาติในทุกวันนี้ ในจานวนนี้ รวมทั้งท่าน ข้าพเจ้าเขา ถ้า
ไม่ใช่เป็ นเช่นนี้ มนุ ษยชาติคงเริ่ มทาชัว่ ก่อนหน้านี้ นานแล้ว และนาไปสู่ การเกิ ดภัยพิบตั ิ เป็ นไปได้ว่า
บรรพบุรุษของคนก็คงสู ญสิ้ นไปนานแล้ว ก็จะไม่มีเหตุการณ์ในวันนี้ อันที่จริ งศีลธรรมของมนุษยชาติ
สาคัญอย่างยิง่ คนถ้าไม่เห็นความสาคัญของกุศลก็สามารถจะทาความชัว่ ได้ทุกเรื่ อง ซึ่ งอันตรายอย่างยิ่ง
สาหรับมนุษยชาติ นี้คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้าสามารถจะบอกคน ความจริ งข้าพเจ้าไม่มีความตั้งใจจะทาอะไรเพื่อ
สังคม ไม่คิดจะยุ่งกับเรื่ องอะไรของคนธรรมดาสามัญแต่อย่างใด ยิ่งไม่คิดอยากได้อานาจในมือใคร
ไม่ ใ ช่ ทุก คนจะเห็ นอานาจเป็ นเรื่ องส าคัญ มนุ ษยชาติ ไม่ ใ ช่ มี คาพูด ประโยคหนึ่ งหรื อว่า “คนต่ างมี
ปณิ ธานของตน” ข้าพเจ้าเพียงแต่อยากให้คนที่สามารถบาเพ็ญได้ฝ่า สอนให้พวกเขายกระดับซิ นซิ่ ง
สู งขึ้นอย่างไรอย่างแท้จริ ง ก็คือการเลื่อนระดับมาตรฐานของศีลธรรม และไม่ใช่คนทุกคนจะมาศึกษา
“ฝ่ าหลุนกง”กันทั้งหมด ยิ่งกว่านั้นสิ่ งที่ขา้ พเจ้าทาก็ไม่มีวาสนากับการเมือง (ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง)
แต่จิตใจคนที่หนั ไปสู่ ความดี ผูบ้ าเพ็ญที่ยกระดับศีลธรรมสู งขึ้นแล้วสาหรับประเทศใด ชนชาติใดล้วน
เป็ นเรื่ องดี การช่ วยขจัดโรคภัย เสริ มสร้ างสุ ขภาพให้ประชาชน การยกระดับมาตรฐานศี ลธรรมของ
ประชาชน จะเรี ยกเป็ นลัทธิ นอกรี ตได้อย่างไร? คนที่ฝึก“ฝ่ าหลุนกง”ทั้งหมดล้วนเป็ นสมาชิกหนึ่ งของ
สังคม ทุกๆคนต่างมีการงานอาชีพของตัวเอง พวกเขาเพียงแต่ไปสวนสาธารณะทุกเช้าเพื่อฝึ ก“ฝ่ าหลุน
กง” สักครึ่ งชัว่ โมงหรื อสักหนึ่ งชัว่ โมง จากนั้นไปทางาน ไม่มีขอ้ กาหนดทางศาสนาที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ไม่มีวดั โบสถ์ ไม่มีพิธีการทางศาสนา คิดอยากเรี ยนก็มาเรี ยน คิดอยากไปก็ไปได้ ไม่มีลงทะเบียน
รายชื่อ มีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็ นศาสนา? สาหรับคาพูดที่วา่ “นอกรี ต” ใช่หรื อไม่วา่ การสอนคนให้หนั สู่
ความดี ไม่รับเงินทอง ช่วยขจัดโรคภัย เสริ มสร้ างสุ ขภาพให้แก่คนก็จดั อยู่ในขอบข่ายของ“นอกรี ต”?
หรื อว่าสิ่ งที่ไม่อยูใ่ นขอบข่ายทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิ สต์ก็คือนอกรี ต? นอกจากนี้ ขา้ พเจ้าทราบว่า
ลัทธิ นอกรี ตก็คือลัทธิ นอกรี ต ไม่ใช่ สิ่งที่จะตัดสิ นโดยรั ฐบาล หรื อว่าลัทธิ นอกรี ตหากสอดคล้องกับ
ทัศนะความคิดของคนบางคนในรัฐบาล ก็สามารถกาหนดว่าถูกต้อง และสิ่ งที่ถูกต้องหากไม่สอดคล้อง
กับทัศนะความคิดของตัวเอง ก็สามารถกาหนดให้เป็ นนอกรี ตอย่างนั้นหรื อ?
อันที่จริ งข้าพเจ้าเข้าใจแจ่มแจ้งอย่างยิ่งว่า ทาไมคนบางคนจะต้องต่อต้าน“ฝ่ าหลุนกง” ก็เหมือน
อย่างที่สื่อมวลชนรายงานกันว่า ผูฝ้ ึ ก“ฝ่ าหลุนกง”มากเกินไป หนึ่ งร้อยล้านคนนับว่าไม่นอ้ ย กลัวคนดีมี
มากเช่นนั้นหรื อ? คนดียิ่งมากยิง่ ดี คนชัว่ ยิ่งน้อยยิ่งดีไม่ใช่หรื อ? ข้าพเจ้า หลี่ หงจื้อ ช่วยผูค้ นที่บาเพ็ญ
ยกระดับศีลธรรมของมนุษย์ ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงโดยไม่มีเงื่อนไข ทาให้สังคมนั้นสงบ
สุ ข มีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อรับใช้สังคมได้ดียงิ่ ขึ้น นัน่ ไม่ใช่เป็ นการสร้างโชคลาภให้แก่ผมู้ ีอานาจหรอก
หรื อ? ความจริ งทามาถึงจุดนี้ ได้ ไม่เพียงไม่รู้สึกขอบคุณข้าพเจ้า กลับผลักไสคนนับร้อยล้านคนไปอยู่
ฝ่ ายตรงกันข้ามกับรัฐบาล มีรัฐบาลใดที่สามารถจะทาให้คนไม่เข้าใจเช่นนี้ ? นอกจากนี้ คนนับร้อยล้าน
คนไหนบ้าง ไม่มีครอบครัว บุตรธิ ดา ญาติสนิ ทมิตรสหาย นี่ เป็ นปั ญหาของคนหนึ่ งร้ อยล้านคนหรื อ?
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ฉะนั้นจานวนคนที่พวกเขาต่อต้านอาจจะมากกว่านี้ จริ งๆแล้ว “ผูน้ าบนผืนแผ่นดินอันเป็ นที่รักยิ่งของ
ข้าพเจ้าเป็ นอะไรไป?” หากสามารถจะใช้ชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อขจัดความกลัวในใจของพวกเขาต่อคนดี
เหล่านี้ได้ ข้าพเจ้าจะกลับไปทันที ให้พวกเขาดาเนินการตามอาเภอใจ ทาไมจะต้อง “ฝ่ าฝื นกฎแห่งใต้ฟ้า
อัน ยิ่ง ใหญ่ ”ท าให้ป ระชาชนล าบาก ประเทศ ชาติ สิ้ น เปลื อ งเงิ น ทอง ใช้ก ารเมื อ งและเงิ น ทองเพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับข้อตกลงทางการค้าที่บ่อนทาลายสิ ทธิ มนุ ษยชนเล่า? นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ตลอดมาเป็ นประเทศตัวอย่างซึ่ งเคารพในสิ ทธิ มนุษยชน เช่นนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาจะยอมทรยศต่อ
สิ ทธิ มนุ ษยชนเพื่อข้อตกลงทางการค้านี้ หรื อ? ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้ายังเป็ นผูอ้ าศัยถาวรของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เป็ นผูอ้ าศัยถาวรภายใต้ขอบเขตอานาจของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริ กา
ข้าพเจ้าไม่ต้ งั ใจจะประณามผูใ้ ด เพียงแต่ไม่สามารถจะเข้าใจวิธีดาเนิ นการของพวกเขา ทาไมละ
ทิ้งโอกาสอันดีที่จะได้จิตใจของประชาชน กลับตั้งป้ อมให้คนนับร้อยล้านคนไปอยูฝ่ ่ ายตรงกันข้าม
มีข่าวบอกว่ามีคนจานวนมากไปจงหนานไฮ่ มีคนเป็ นเดือดเป็ นแค้นด้วยเหตุน้ ี อันที่จริ งคนที่ไป
ไม่มากเลยแม้แต่นอ้ ย ทุกท่านลองคิดดูมีคนฝึ ก“ฝ่ าหลุนกง”กว่าร้อยล้านคน ไปกันเพียงหมื่นกว่าคนจะ
ว่ามากได้อย่างไร? ไม่ตอ้ งไประดมคน ร้อยกว่าล้านคนท่านก็อยากไป ฉันก็อยากไป ประเดี๋ยวเดียวมิ
เป็ นหมื่นกว่าคนแล้วหรื อ? พวกเขาไม่มีคาขวัญ ไม่มีป้ายโฆษณา ไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี ยิ่งไม่มีการ
ต่อต้านรัฐบาล เพียงแต่อยากจะสะท้อนสภาพการณ์ต่อรัฐบาลสักเล็กน้อย ทาไมจะทาไม่ได้? ขอถามว่า
มีผแู้ สดงพลังที่เรี ยบร้อยอย่างนี้ หรื อ? เห็นสิ่ งเหล่านี้ แล้วยังไม่รู้สึกตื้นตันใจ จะต้องหาความผิดของ
“ฝ่ าหลุนกง”ให้จงได้ โดยไม่คานึ งว่าวิธีการต่างๆที่ใช้กาจัดนั้นล้าสมัยแล้ว “ฝ่ าหลุนกง”ไม่น่ากลัวอย่าง
ที่คนบางคนคิด กลับจะเป็ นเรื่ องดีที่ยงิ่ ใหญ่ มีแต่ผลดีไม่มีผลเสี ยแม้แต่นอ้ ยต่อสังคมใดๆ ในทางกลับกัน
การสู ญเสี ยจิตใจของประชาชนจึงจะเป็ นสิ่ งที่น่ากลัวที่สุด ขอพูดความในใจ ผูฝ้ ึ กของ“ฝ่ าหลุนกง” พวก
เขาก็เป็ นคนที่อยูใ่ นระหว่างการบาเพ็ญ ยังมีจิตใจของคนอยู่ ต่อการปฏิบตั ิที่ไม่ยตุ ิธรรม ข้าพเจ้าไม่รู้ว่า
พวกเขายังจะอดทนไปได้อีกนานสักเท่าใด นี้คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้ากังวลใจมากที่สุด
หลี่ หงจื้อ
1999.6.2

3. ตาแหน่ง
บททดสอบที่ผบู้ าเพ็ญคนหนึ่ งต้องประสบ เป็ นสิ่ งที่คนธรรมดาสามัญไม่สามารถจะแบกรับได้
ดังนั้นในประวัติศาสตร์ คนที่สามารถบาเพ็ญหยวนหมัน่ จึงมีนอ้ ยมากเพียงไม่กี่คน คนก็คือคน ในยาม
วิกฤติยากยิง่ นักที่จะปล่อยวางทัศนะความคิดของคน แต่กลับมักจะหาข้ออ้างให้กบั ตัวเอง ทว่าผูบ้ าเพ็ญ
ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ งสามารถจะปล่อยวางตัวเขา ท่ามกลางบททดสอบอันหนักหน่วง ตลอดจนความนึกคิด
ของคนธรรมดาสามัญ ทั้ง มวล ข้าพเจ้า ขอแสดงความยินดี กับผูบ้ าเพ็ญ ต้า ฝ่ า ที่ สามารถเดิ น ข้า มมา
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ท่ามกลางการทดสอบว่าสามารถจะหยวนหมัน่ ได้หรื อไม่ ชี วิตที่ไม่ดบั สลายชัว่ นิ รันดรของพวกท่าน
ตลอดจนระดับชั้นที่ อยู่ใ นอนาคต นั่นคื อสิ่ งที่ พวกท่ านสร้ างขึ้ นด้วยตัวเอง อานุ ภาพแห่ งคุ ณธรรม
(เวยเต๋ อ)นั้นพวกท่านบาเพ็ญออกมาด้วยตัวเอง ก้าวรุ ดไปข้างหน้าเถิด นี้คือสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด วิเศษที่สุด
หลี่ หงจื้อ
1999.6.13

4. มัน่ คง
เกี่ ยวกับเหตุการณ์ซ่ ึ งเกิ ดขึ้นก่อนหน้านี้ ได้ทาร้ายอย่างหนักหน่ วงต่อผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเป็ น
จานวนมาก ขณะเดียวกันก็ได้บ่อนทาลายภาพลักษณ์ของประเทศอย่างร้ายแรง ผูฝ้ ึ กสามารถสะท้อน
สถานการณ์ต่อรัฐบาลตามระดับชั้น หรื อต่อผูน้ าประเทศ ตามข้อเท็จจริ งที่รู้ ถึงกรณี พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาการรบกวน บ่อนทาลายการฝึ กพลังกงของผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนกงอย่างไร ทั้งด้วยวิธี
โดยตรงหรื อวิธีตบตาอาพราง อีกทั้งมีบางคนใช้อานาจในมือยุยงปลุกปั่ นเหตุการณ์ของฝ่ าหลุนกงขึ้นมา
สร้ างสถานการณ์ ให้ประชาชนกับรั ฐบาลเป็ นฝ่ ายตรงข้ามซึ่ งกันและกัน เพื่อฉกฉวยความได้เปรี ยบ
(ต้นทุน)ทางการเมือง
แต่พวกเราเป็ นผูบ้ าเพ็ญ ต้องไม่ยงุ่ เกี่ยวกับการเมือง ต้องไม่รับการรบกวนจากเหตุการณ์ก่อน
หน้านี้ สงบจิ ตใจลงมา กลับคืนสู่ สภาพของการฝึ กพลังกง ศึ กษาฝ่ าตามปกติ รุ ดไปข้างหน้าบาเพ็ญ
จริ งจัง ยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
หลี่ หงจื้อ
1999.6.13

5. คาขวัญสาหรับหนังสื อ [ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า] ฉบับภาษารัสเซีย
จงทะนุถนอมเถิด!
คาปฏิญาณของเทพกาลังจะเป็ นจริ ง
จงทะนุถนอมเถิด!
นี้คือสิ่ งที่ท่านต้องการจะหา
จงทะนุถนอมเถิด!
ฝ่ าอยูต่ รงหน้าท่านแล้ว
หลี่ หงจื้อ
1999.7.10
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6. วิเคราะห์อธิ บายหมีซิ่น(งมงาย) อีกครั้ง
หมีซิ่นเดิมทีเป็ นเพียงคาศัพท์ที่ธรรมดาๆคาหนึ่ ง เป็ นเพราะนักการเมืองในประเทศบางคนปลุก
ปั่นอักษรสองตัวนี้ จนกลายเป็ นคาศัพท์ที่มีกาลังพิฆาตและทาร้ายสู ง อันที่จริ ง หมีซิ่นตามที่นกั การเมือง
ป่ าวประกาศ นัน่ ไม่ใช่หมีซิ่น แต่เป็ นหมวกทางการเมืองใบหนึ่ง(ข้อหาทางการเมืองกระทงหนึ่ง) กับคา
ขวัญทางการเมือง เป็ นคาศัพท์เฉพาะทางการเมืองซึ่ งใช้ในการโจมตีผอู้ ื่นโดยเฉพาะ หมวกใบโตเมื่อใส่
ให้แล้ว ก็จะเป็ นปฏิปักษ์กบั วิทยาศาสตร์ ก็สามารถจะลงมือโจมตีให้หนักหน่วง
อันที่จริ ง ผูค้ นที่เคยประสบกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาทุกรู ปทุกแบบ จะมีความสามารถ
วิเคราะห์สูงมาก ในอดีตพวกเขาเคยมีความเชื่อ เคยสู ญสลาย เคยเลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่ลืมหูลืมตา และ
เคยได้รับบทเรี ยนจากประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ วงการปฏิ วตั ิ ทางวัฒนธรรม ได้รับความ
สะเทือนทางด้านจิตใจอันยากแก่การลืมเลือน คนประเภทนี้ บอกให้เขาเชื่อถืออะไรอย่างง่ายๆจะเป็ นไป
ได้หรื อ? ไม่วา่ จะเป็ นสัจธรรม หรื อเป็ นหมีซิ่นตามที่เรี ยกกันซึ่ งปลุกปั่ นโดยนักการเมือง ผูค้ นทุกวันนี้
สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนที่สุด
ไม่วา่ จะเป็ นวิทยาศาสตร์ หรื อหมีซิ่น ไม่ใช่สิ่งที่นกั การเมืองจะมาตัดสิ น แต่ตอ้ งเป็ นการวินิจฉัย
และชี้ ชัดโดยนักวิทยาศาสตร์ แต่ทว่านักวิทยาศาสตร์ ตามที่ เรี ยกกันเหล่ านั้นซึ่ งถูกการเมื องใช้เป็ น
ประโยชน์ อันที่จริ งก็คือบุคคลทางการเมือง คนประเภทนี้ ไม่สามารถจะให้คาวินิจฉัยทางวิทยาศาสตร์
ด้วยความเที่ยงธรรม ที่ยืนอยู่บนทัศนคติของวิทยาศาสตร์ ดว้ ยความเที่ยงธรรมอย่างแท้จริ ง ฉะนั้นพูด
ตามพื้ น ฐานพวกเขาไม่ ส ามารถนับว่าเป็ นนัก วิ ทยาศาสตร์ อย่า งเต็ม ที่ พวกเขาก็ เป็ นได้แต่ เ พี ย งไม้
กระบองอันหนึ่ง ในมือของนักการเมืองซึ่ งใช้ตีคนเท่านั้นเอง
ความเข้าใจต่อสัจธรรมของจักรวาลของผูฝ้ ึ ก ซึ่ งบาเพ็ญปฏิบตั ิตา้ ฝ่ านั้นคือการเลื่อนระดับของ
ความมีเหตุผลและการปฏิบตั ิ มนุษย์ไม่วา่ จะยืนอยู่ ณ จุดยืนใด หากปฏิเสธหลักการของฝ่ าแห่ งจักรวาล
ซึ่ งอยู่สูงเกินทฤษฎีท้ งั มวลของสังคมมนุ ษย์ลว้ นเป็ นการเหนื่ อยเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่
ศีลธรรมของสังคมมนุษย์ตกอยูใ่ นสภาวะพังทลายรอบด้าน เป็ นเพราะจักรวาลอันยิ่งใหญ่เมตตาต่อคน
อีกครั้ ง ให้โอกาสครั้ งสุ ดท้ายนี้ แก่คน นี้ คือความหวังที่ มนุ ษยชาติสมควรจะต้องทะนุ ถนอมอย่างสุ ด
แสน แต่ทว่าเพื่อกิเลสส่ วนตน คนกลับบ่อนทาลายความหวังสุ ดท้ายซึ่ งจักรวาลให้แก่มนุษยชาติ ทาให้
ฟ้ าดินพิโรธด้วยเหตุน้ ี คนที่ไม่ใส่ ใจยังคิดว่าภัยพิบตั ิต่างๆเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ จักรวาลไม่ใช่คง
อยู่เพื่อมนุ ษยชาติ คนเป็ นเพียงรู ปแบบที่ปรากฏของชี วิตที่ คงอยู่ช้ นั หนึ่ งซึ่ งต่ าสุ ด หากมนุ ษย์สูญเสี ย
มาตรฐานการคงอยูข่ องชั้นนี้ในจักรวาล เช่นนั้นก็ได้แต่ถูกคัดออกไปโดยประวัติศาสตร์ ของจักรวาล
มนุษย์เอย! ตื่นขึ้นมาเถิด! เทพในประวัติศาสตร์ กาลังปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญา ต้าฝ่ ากาลังชัง่ วัด
ชีวติ ทั้งมวล หนทางชีวิตของคนนั้นเดินด้วยตัวเอง เพียงหนึ่งความคิดของตนก็จะกาหนดอนาคตของ
ตัวเอง
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จงทะนุทนอมเถิด หลักการของฝ่ าแห่ งจักรวาลอยูต่ รงหน้าพวกท่านแล้ว
หลี่ หงจื้อ
1999.7.13

7. ใจตัวย่อมแจ่มแจ้ง
ฝ่ าโปรดสรรพชีวิต
ใบเรื อหนึ่งชักขึ้น
ปล่อยวางความยึดติด
จิตมนุษย์หนักไซร้
ลมเมฆเปลี่ยนฉับพลัน
กระแทกภูผาทะเลปั่ นป่ วน
แน่วแน่บาเพ็ญต้าฝ่ า
จิตยึดติดหนักนัก
เรื อพลิกคว่าเสาเรื อหัก
โคลนทรายชะล้างหมดจด
ความเป็ นความตาย
ทาได้ทาไม่ได้
รอวันหน้า
ความเป็ นจริ งปรากฏชัด

อาจารย์นาร่ องการเดินทาง
ร้อยล้านใบกางขึ้นตาม
เรื อเบาแล่นเร็ ว
มหาสมุทรข้ามยากลาบาก
ฟ้ าแทบจะถล่ม
คลื่นร้ายกาจโถมกระหน่า
ตามติดอาจารย์
หลงทิศทาง
หนีเอาชีวิตรอด
ทองคาเปล่งประกาย
ไม่ใช่เพียงคาพูดใหญ่โต
เห็นความเป็ นจริ ง
ยามสาเร็ จสมบูรณ์
ใต้ฟ้าเวิง้ ว้างงวยงง
หลี่ หงจื้อ
1999.10.12

8. เดินสู่ หยวนหมัน่ (ความสาเร็ จสมบูรณ์)
ศึกษาฝ่ าด้วยจิตยึดติดไม่ใช่การบาเพ็ญจริ ง แต่ในระหว่างบาเพ็ญ สามารถค่อยๆรู้ถึงจิตยึดติดมูล
ฐานของตน ขจัดมันทิ้งไปและบรรลุมาตรฐานของผูบ้ าเพ็ญ เช่นนั้นอะไรคือจิตยึดติดมูลฐาน มนุษย์อยู่
บนโลกสะสมทัศนะความคิดต่างๆมากมาย ยังผลให้ถูกทัศนะความคิดเหล่านี้ ชกั นาให้แสวงหาในสิ่ ง
ใฝ่ ฝัน หากแต่เมื่อคนมาสู่ โลกใบนี้ เส้นทางชีวิตคนและการได้และเสี ยในชีวิตคนนั้นถูกกาหนดด้วยเหตุ
จะให้ทศั นะความคิดของคนมากาหนดชีวิตแต่ละช่วงได้อย่างไร ดังนั้นสิ่ งที่เรี ยกว่า “ความฝันและ
ความปรารถนาอันสวยงาม” จึงกลายเป็ นการแสวงหาความยึดติดอันเจ็บปวดที่บรรลุไม่ถึงตลอดไป
ต้าฝ่ า ความหมายภายในไร้ขีดจากัด สร้างสรรค์สรรพสิ่ งในทุกๆระดับชั้นของจักรวาล แน่นอน
ย่อมรวมไปถึงสรรพสิ่ งของมนุษยชาติ ดังนั้นนอกจากกาลังกาจัดพวกมนุ ษย์ชวั่ ร้ายอย่างถอนรากถอน
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โคน ผูซ้ ่ ึ งถูกอิทธิ พลอุบาทว์เก่าใช้ประทุษร้ายฝ่ าแล้ว ผูค้ นต่างล้วนมองเห็นถึงด้านที่ตวั เองคิดว่าดีจาก
ในฝ่ า บางคนเข้าใจอย่างแท้จริ งถึงหลักการของต้าฝ่ า ก็มีผฝู ้ ึ กจานวนมาก คือใช้ทศั นะความคิดของคน
ค้นพบความใฝ่ ฝันและความปรารถนาต่างๆนานาในต้าฝ่ า ภายใต้การบงการของความยึดติดแบบนี้ ของ
จิตมนุษย์ พวกเขาได้เข้ามาสู่การบาเพ็ญต้าฝ่ า
บางคนคิดว่าต้าฝ่ าสอดคล้องเข้ากับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ของตัวเอง บางคนคิดว่ามัน
สอดคล้องกับหลักการเป็ นคนของตน บางคนคิดว่าสอดคล้องกับความไม่พอใจของตัวเขาต่อการเมือง
บางคนคิดว่าต้าฝ่ าสามารถกูศ้ ีลธรรมที่เสื่ อมถอยของมนุ ษยชาติ บางคนคิดว่าต้าฝ่ าสามารถรั กษาโรค
ของเขา บางคนคิดว่าต้าฝ่ าและอาจารย์น้ ันเป็ นฝ่ ายถูกต้องเที่ ยงตรง อะไรต่างๆ เป็ นต้น ไม่ผิดหรอก
สาหรับมนุษย์ที่อยูใ่ นโลกจะมีจิตแสวงหาความใฝ่ ฝันและความปรารถนาอันสวยงามเหล่านี้ แต่การเป็ น
ผูบ้ าเพ็ญแน่ นอนเป็ นเช่นนั้นไม่ได้ เช่นนั้น ท่านสามารถเดินเข้าสู่ ประตูตา้ ฝ่ าด้วยความคิดเหล่านั้น แต่
ในขั้นตอนการบาเพ็ญ ท่ านต้องปฏิ บตั ิ ตนเป็ นผูบ้ าเพ็ญ จากนั้นอ่านหนังสื อ ศึ กษาฝ่ าให้ก้าวรุ ดหน้า
เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าตัวเองเข้าประตูตา้ ฝ่ าด้วยความคิดอะไรในตอนแรก หลังจากบาเพ็ญได้ระยะหนึ่ ง
แล้ว ใช่หรื อไม่ที่ท่านยังคงมีความคิดเหมือนในตอนแรก ใช่ หรื อไม่เพราะจิ ตใจของคนดวงนี้ ที่ยงั รั้ ง
ตัวเองไว้ที่นี่ ถ้าเป็ นเช่นนี้ ก็ไม่สามารถนับได้ว่าเป็ นศิษย์ของข้าพเจ้า นี่ ก็คือจิตยึดติดมูลฐานที่ยงั ไม่ได้
ขจัดทิ้งไป ไม่สามารถเข้าใจฝ่ าในฝ่ า ในระหว่างที่ตา้ ฝ่ าเผชิ ญกับการทดสอบอันชัว่ ร้ ายในประเทศจีน
พวกที่ ถูกคัดออกไปล้วนคือคนที่ ไม่ละทิ้งจิ ตยึดติ ด ในขณะเดี ยวกันยังได้ส่งผลลบมาสู่ ตา้ ฝ่ าในบาง
ประการ
อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่ศิษย์ผบู ้ าเพ็ญจริ งจานวนมากกาลังประสบกับความลาบาก
อย่างแสนสาหัส เวลาแห่งบทสรุ ปถูกชะลอออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อรอให้คนเหล่านี้ ได้รับรู ้ถึงจิตยึด
ติดมูลฐานของตน เพราะในจานวนนั้น หลายคนเป็ นผูม้ ีวาสนา และมีความหวังที่จะหยวนหมัน่ (สาเร็ จ
สมบูรณ์)
พวกท่านทราบไหมว่า เวลานี้ขอ้ อ้างใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งที่อิทธิ พลอุบาทว์เก่าใช้ประทุษร้ายต้าฝ่ าก็
คือ บอกว่าจิตยึดติดมูลฐานของพวกท่านยังอาพรางอยู่ จึงทวีทุกข์ภยั ให้รุนแรงมากขึ้นเพื่อสะท้อนให้คน
เหล่านั้นออกมา ถ้าพวกท่านยึดติดว่าต้าฝ่ าสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ ของมนุษย์ พวกมันก็จะบงการคน
ชัว่ ร้ายให้กุข่าวว่าต้าฝ่ าเป็ นเรื่ องงมงาย ถ้าพวกท่านยึดติดว่าต้าฝ่ าสามารถรักษาโรค พวกมันก็บงการคน
ชัว่ ร้ ายให้กุข่าวว่าต้าฝ่ าห้ามคนกิ นยา ทาให้คนตายไป 1400 ราย ถึงแม้พวกท่านจะบอกว่าต้าฝ่ าไม่
เกี่ ย วข้อ งกับ การเมื อ ง พวกมัน ก็ สั่ ง ให้ ค นร้ า ยกุ ข่ า วว่ า ต้า ฝ่ าและ หลี่ หงจื้ อ มี อิ ท ธิ พ ลการเมื อ ง
ต่างประเทศหนุ นหลัง เป็ นต้น ถ้าพวกท่านบอกว่าต้าฝ่ าไม่รับค่าตอบ แทน พวกมันก็บอกว่าอาจารย์รีด
เงิน ไม่วา่ พวกท่านจะยึดติดในสิ่ งใด พวกมันก็สั่งให้ลูกสมุนชัว่ ร้ายกุเรื่ องเท็จในสิ่ งนั้น แม้กระทัง่ พวก
ท่านกังวลว่าต้าฝ่ าจะถูกบ่อนทาลาย พวกมันก็จดั ทาจิงเหวินปลอมออกมา ทุกคนลองคิดดู บททดสอบ
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ครั้งใหญ่ในเวลานี้ ก็เพื่อจะดูว่า เมื่ออาจารย์ไม่อยู่ตา้ ฝ่ าจะเป็ นอย่างไร และผูฝ้ ึ กจะปฏิบตั ิตวั อย่างไรใน
การสอบ อาจารย์จะพูดได้อย่างไร จะบอกพวกท่านได้อย่างไรว่าควรทาอย่างไร? นอกจากนั้นพวกมัน
บงการคนชัว่ ร้ายมาตรวจสอบต้าฝ่ าและศิษย์ในทุกเรื่ อง พุง่ เป้ าตรงไปยังจิตมนุษย์ท้ งั หมด ความยึดติดทั้ง
มวลครอบ คลุมทุกๆด้านไม่มีตกหล่น ถ้าพวกท่านสามารถละทิ้งจิตยึดติดมูลฐานของมนุษย์อย่างแท้จริ ง
ในการบาเพ็ญ สุ ดท้ายมารผจญในครั้งนี้กค็ งไม่ชวั่ ร้ายอย่างนี้
แม้กระทัง่ ขณะนี้ บางคนยังไม่สามารถใส่ ใจกับการอ่านหนังสื อ โดยเฉพาะคนที่ทางานให้กบั ต้า
ฝ่ า ไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างใดๆ มาอาพรางความจริ งที่พวกท่านไม่อ่านหนังสื อหรื อศึกษาฝ่ า ถึงแม้ท่าน
จะทางานให้กบั ข้าพเจ้าผูเ้ ป็ นอาจารย์ ท่านก็ยงั ต้องสงบจิตใจศึกษาฝ่ าทุกวัน ต้องบาเพ็ญตัวท่านอย่าง
จริ งๆจังๆ เวลาที่พวกท่านอ่านหนังสื อ ในใจท่านคิดฟุ้ งซ่ าน เหล่าพระพุทธ เต๋ า และเทพนับจานวนไม่
ถ้วนในหนังสื อมองดูท่านด้วยความคิดที่น่าหัวเราะและน่าเวทนา มองเห็นว่ากรรมแห่ งความคิดครอบงา
ท่านอยูอ่ ย่างร้ายกาจ ท่านยังคงหลงไม่ยอมรับรู้ เป็ นเวลานานอาสาสมัครบางคนไม่อ่านหนังสื อ ศึกษา
ฝ่ า อย่างนี้ จะทางานของต้าฝ่ าให้ดีได้อย่างไร ในความไม่ต้ งั ใจท่านได้สร้ างความสู ญเสี ยมากมายที่ไม่
อาจจะแก้ไขให้กลับคืนมาได้ บทเรี ยนน่ าจะทาให้พวกท่านเป็ นผูใ้ หญ่มากขึ้นแล้ว หนทางเดี ยวที่จะ
ป้ องกันไม่ให้อิทธิ พลชัว่ ร้ายเก่า ใช้ประโยชน์จากช่องว่างในความคิดของพวกท่านก็คือ เร่ งรี บศึกษาฝ่ า
เรื่ องที่เกิดขึ้นในเวลานี้ ได้ถูกจัดเอาไว้นานแล้วก่อนประวัติศาสตร์ ศิษย์ที่ได้ตา้ นแรงกดดันก้าว
ออกมายืนหยัดว่าฝ่ าถูกต้องนั้นยิ่งใหญ่ เมื่อข้าพเจ้าถามกลุ่มสุ ดท้ายของสิ่ งมีชีวิตชั้นสู งซึ่ งกาลังจะถูก
กาจัดว่า ทาไมจึงได้กุข่าวเท็จเกี่ยวกับข้าพเจ้าและต้าฝ่ า พวกมันตอบว่า“ไม่มีหนทางอื่น ทางที่ท่านเดิน
นั้นเที่ยงตรงนัก ไม่เช่นนั้นจะทดสอบต้าฝ่ าและศิษย์ของท่านได้อย่างไร?” พวกที่บ่อนทาลายต้าฝ่ านั้นมี
เพียงอิทธิพลชัว่ ร้ายเพียงหยิบมือเดียว พวกมันเพียงแต่ใช้สิ่งมีชีวติ ชัว่ ร้ายที่พวกมันเองก็คิดว่าจะถูกกาจัด
อย่างแน่นอนเท่านั้น พระพุทธ เต๋ า และเทพมากมายนับไม่ถว้ นในจักรวาล อีกทั้งสิ่ งมีชีวิตในจักรวาลที่
ใหญ่ข้ ึ นไปอี ก ต่างก็เฝ้ าดูทุกสิ่ งทุกอย่างบนผงธุ ลีเม็ดนี้ ในจักรวาล ต้าฝ่ าได้ทาให้ทุกสิ่ งทุกอย่างใน
จักรวาลสมบูรณ์และกลมกลืนแล้ว อานุภาพแห่งคุณธรรมเป็ นสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่และนิ รันดร ศิษย์ผกู ้ า้ วข้ามมา
ท่ามกลางบททดสอบที่ครอบคลุมทุกสิ่ งอย่างเข้มงวดที่สุด ได้วางพื้นฐานที่แข็งแกร่ งสาหรับต้าฝ่ าไว้บน
โลกนี้ ในเวลาเดียวกันก็แสดงให้โลกมนุ ษย์ได้เห็นถึงปรากฏการณ์แท้จริ งของต้าฝ่ า ขณะเดียวกันก็ได้
หยวนหมัน่ (บรรลุความสาเร็ จสมบูรณ์ )ในตาแหน่ งอันยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเอง สิ่ งชัว่ ร้ายจะถูกกาจัดให้
หมดไปในไม่ชา้ คนชัว่ ช้าในโลกมนุษย์จะได้รับผลกรรมตอบแทน ไม่สามารถให้บาปกรรมดาเนิ นอยู่
ต่อไป เหล่าศิษย์รอคอยที่ จะหยวนหมัน่ ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะรออีกต่อไป ดีหรื อชัว่ ที่ แสดงออกมา
เพียงพอที่จะสะท้อนผลลัพธ์ที่ตนจะได้รับ สรรพชีวติ ทั้งหลาย ตาแหน่งในอนาคตตัวท่านเองเป็ นผูเ้ ลือก
หลี่ หงจื้อ
2000.6.16
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9. ถึงฝ่ าฮุ่ยไต้หวัน
ก่อนอื่นขอกล่าวทักทายผูฝ้ ึ กต้าฝ่ าไต้หวันทั้งหมด : สวัสดีทุกท่าน
พร้อมกันนี้ขออวยพรให้ฝ่าฮุ่ยของพวกท่านประสบความสาเร็ จ!
อาศัยฝ่ าฮุ่ยในครั้งนี้ หวังว่าทุกท่านต่างสามารถค้นพบจุดบกพร่ อง พัฒนาให้กา้ วรุ ดหน้ามาก
ยิง่ ขึ้น จัดฝ่ าฮุ่ยให้เป็ นการประชุมที่แข่งกันศึกษา แข่งกันบาเพ็ญ เป็ นการประชุมของเจิ้งฝ่ าอันศักดิ์สิทธิ์
เป็ นที่ประจักษ์แก่พลโลก
หลี่ หงจื้อ
2000.6.25

10. ประกอบการพิจารณาคาทานาย
ศิษย์ท้ งั หลาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยูใ่ นประเทศจีนเป็ นสิ่ งที่ถูกกาหนดเอาไว้ก่อนหน้าแล้วใน
ประวัติศาสตร์ หลายต่อหลายคนเคยทานายเรื่ องนี้เอาไว้ในประวัติศาสตร์ พวกเขาเลือกวิธีไม่พดู ออกมา
ตรงๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับปริ ศนาบนโลก และเพื่อตักเตือนผูค้ นในเวลาเดียวกัน ดังนั้นคนธรรมดา
สามัญจะสามารถเข้าใจความหมายของคาทานายหลังจากประวัติศาสตร์ ผา่ นพ้นไป
เช่น เรื่ องที่เกิดขึ้นในประเทศจีนขณะนี้ นอร์ ดสตาดามูส ชาวฝรั่งเศสได้กล่าวข้อความไว้ใน
หนังสื อคาทานายศตวรรษ (Centuries) เมื่อหลายร้อยปี ก่อนไว้ดงั นี้
“ปี 1999 เดือนเจ็ด
เพื่อชุบชีวติ ของราชาแห่งแองโกลมอยส์(Anglomois)
มหาราชาแห่งความน่าสะพรึ งกลัวจะลงมาจากท้องฟ้ า
ยามนั้นช่วงก่อนหน้าและหลัง มาร์ส(Mars) จะปกครองใต้ฟ้า
อ้างว่าเพื่อให้ผคู ้ นอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข”
(ศตวรรษ X – ตอน (quatrain) 77)
สิ่ งที่เขากล่าว “ปี 1999 เดือนเจ็ด เพื่อชุบชีวิตขององค์ราชา ความน่าสะพรึ งกลัวจะลงมาจาก
ท้องฟ้ า...” ตรงกับคนเพียงไม่กี่คน ที่มีเจตนาแอบแฝงในคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ที่ใช้อานาจในมือเริ่ มปราบปรามต้าฝ่ าและศิษย์ของต้าฝ่ าอย่างชัว่ ร้าย จับกุม ทุบตีประชาชน ส่ งเข้าค่าย
กักกันแรงงาน พิพากษาลงโทษจาคุก ทาลายหนังสื อใช้กาลังทหาร ตารวจ สายลับ ใช้วธิ ีการทูต สถานี
วิทยุ สถานีโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์กุข่าวประทุษร้ายด้วยวิธีการของอันธพาล ราวกับฟ้ าจะถล่ม ระดับ
ความชัว่ ร้ายแผ่กระจายไปทัว่ โลก เป้ าหมายของเหล่าอิทธิ พลเก่าที่ใช้ทศั นะความคิดที่เลวทรามของพวก
เขา ดาเนินการเรื่ องนี้เป็ นการ“ทดสอบ”ต้าฝ่ าในลักษณะทาลายล้างตามที่อา้ ง ในขั้นตอนที่อาจารย์
ดาเนินการปรับฝ่ าให้ถูกต้องเที่ยงตรงท่ามกลางมนุษย์ ดูจากมุมมองของเหล่าเทพเหมือนขั้นตอนของ
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การตายแล้วคืนชีพ
ประโยคที่วา่ “ยามนั้นช่วงก่อนหน้าและหลัง มาร์ส(Mars)จะปกครองใต้ฟ้า...” หมายถึง (คาร์ล)
มาร์ซ (Marx) จะปกครองโลกก่อนหน้าและหลังปี 1999 อันที่จริ ง ปัจจุบนั ไม่ใช่เพียงสังคมคอมมิวนิสต์
เท่านั้นที่ใช้ปรัชญามาร์กซิส ระบบสวัสดิการสังคมต่างๆ ที่ใช้กนั ในประเทศที่พฒั นาแล้วในโลกก็คือ
ของในลัทธิ คอมมิวนิสต์ภายใต้ระบอบทุนนิยม ผิวเผินดูเหมือนจะเป็ นสังคมเสรี โดยแท้จริ งดูเหมือน
โลกทั้งโลกกาลังใช้ระบอบคอมมิวนิสต์ ผูค้ นที่มาจากประเทศระบอบคอมมิวนิสต์มาอยูใ่ นประเทศ
ตะวันตกที่พฒั นาแล้วต่างมีความรู้สึกเช่นเดียวกันว่า “รู้สึกว่าที่นี่กเ็ หมือนระบอบคอมมิวนิสต์ เพียงแต่
พวกเขาไม่สนับสนุนการปฏิวตั ิดว้ ยกาลัง”
ประโยคสุ ดท้าย “อ้างว่าเพื่อให้ผคู้ นอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข” ก็คือวิธีที่คอมมิวนิสต์พดู ว่าจะปลดปล่อย
มวลมนุษย์ และวิธีการที่สงั คมตะวันตกเก็บภาษีหนักเพื่อจัดสวัสดิการสังคมต่างๆ เป็ นต้น
เพราะเรื่ องนี้ยงั อยูร่ ะหว่างการสรุ ป ข้าพเจ้าจึงถอดความเพียงไม่กี่ประโยคนี้ อันที่จริ ง คาทานาย
เกี่ยวกับเวลานี้มีเผยแพร่ ในหลายประเทศ ข้อความไม่กี่ประโยคนี้ มอบให้ใช้ประกอบการพิจารณา
เท่านั้น
หลี่ หงจื้อ
2000.6.28

11. ใช้ตามใจนึก
ตลอดมาข้าพเจ้าไม่ชอบไวยากรณ์และตัวอักษรที่ถูกจัดเข้ามาตรฐาน จนมีความหมายตื้นเขิน
แล้วของภาษาจีนยุคใหม่ ฉะนั้นเวลาสอนฝ่ า ข้าพเจ้ามักไม่ใช้ไวยากรณ์และตัวอักษรที่จดั เข้าตาม
มาตรฐาน เพราะเหตุน้ ี จึงมีคนไม่เข้าใจ อันที่จริ งความหมายของคาซึ่ งถูกเปลี่ยนแปลงโดยคนยุคใหม่น้ นั
ได้มีการเพิ่มเติมทัศนะความคิดของคนยุคใหม่เข้าไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้อยคาที่มีความเชื่อเรื่ องไร้พระ
เจ้าและปั จจัยทางการเมืองติดอยูด่ ว้ ย ไม่สามารถนามาใช้ในการสอนฝ่ าเพื่อให้ผฝู้ ึ กเข้าใจ ข้าพเจ้าได้แต่
พยายามเลือกใช้หลักไวยากรณ์และตัวอักษรของภาษาจีนยุคใหม่เท่าที่จะทาได้
ฝ่ าของจักรวาลจะให้จดั เข้ากฎเกณฑ์ของวัฒนธรรมของมนุษย์ได้อย่างไร ขอเพียงสามารถจะ
อธิ บายหลักการของฝ่ าได้อย่างชัดเจน ข้าพเจ้าก็จะปลดเครื่ องพันธนาการวัฒนธรรมมนุษย์ ทะลวงออก
จากกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับเหล่านั้น ใช้ถอ้ ยคาไปตามใจนึก เพื่อที่จะบรรยายต้าฝ่ าให้ชดั เจน คิดจะใช้อย่างไร
ก็จะใช้อย่างนั้นเช่ น บางครั้ งประโยคของข้าพเจ้าจะยาวมาก ข้าพเจ้า ใช้ถอ้ ยคาซ้ าเพื่อเน้น เพื่อเพิ่ม
ความหมายของประโยคให้ลึกซึ้ งยิ่งขึ้น ก็คือเช่นนี้ การใช้ภาษามนุษย์บรรยายหลักการของฝ่ าระดับสู ง
และลึกซึ้ งนั้นยากมาก ทางด้านตัวอักษร โดยพื้นฐานข้าพเจ้าจะใช้ตามใจนึ ก อย่างเช่น ข้าพเจ้ามักจะ
เขียน“ระดับ”(程度 เฉิ งตู)้ เป็ น“ระดับของความสาเร็ จ”(
เฉิ งตู[้ คาพ้องเสี ยง]) ข้าพเจ้ารู ้สึกว่า เมื่อ
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เรื่ องอะไรทาสาเร็ จได้มากน้อยเท่าใดก็สมควรจะใช้อกั ษรสองคานี้ ข้าพเจ้าชอบเขียน“ความเป็ นจริ ง”
(
เจินเซี่ ยง) เป็ น“ปรากฏการณ์แท้จริ ง”(
เจินเซี่ ยง[คาพ้องเสี ยง]) ข้าพเจ้ารู้สึกว่าหน้าตาดั้งเดิม
แท้จริ งจึงสมควรใช้"เซี่ ยง"คานี้ ข้าพเจ้าชอบที่จะเขียน “ที่สุด”( จ๋ วย) เป็ น“แน่วแน่”( จ๋ วย[คาพ้อง
เสี ยง]) ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคานี้มีน้ าหนักกว่า จึงใช้“มโหฬาร”( hong) มาแทน“ยิง่ ใหญ่”( hong[คาพ้อง
เสี ยง]) การพูดถึงต้าฝ่ าของจักรวาล "มโหฬาร"จะเหมาะสมยิ่งกว่าเป็ นต้น ข้าพเจ้ายังไม่ชอบนาประโยค
จัดเข้าตามมาตรฐานที่ ใช้เครื่ องหมายวรรคตอนง่ายๆ เมื่อเขียนบทความ ข้าพเจ้ามักจะใช้เครื่ องหมาย
จุลภาคเรื่ อยไปจนจบ ข้าพเจ้าสนใจแต่ความหมายข้างในของฝ่ า และสาหรับมาตรฐานของคน กรอบ
ความคิดไม่มีความจาเป็ นอะไร วัฒนธรรมมนุษย์น้ นั พระเจ้าเป็ นผูใ้ ห้ แต่ภาษาจีนยุคใหม่ได้ถูกดัดแปลง
ด้วยความคิ ดที่เปลี่ยนแปลงของมนุ ษย์โดยมีการวิจารณ์ ความเชื่ อในพระเจ้า และทัศนะความคิดทาง
การเมืองติดอยูด่ ว้ ย ฝ่ าจะนาซึ่งสิ่ งใหม่และความถูกต้องทั้งมวลให้แก่มนุษยชาติ แต่จะไม่รับการควบคุม
โดยสิ่ งเก่ าๆ สิ่ งที่ ไม่ ถูกต้อง เปลี่ ยนแปลงของมนุ ษย์ท้ งั มวล ข้าพเจ้าจบมัธยมศึ กษาปลาย และ
จุดประสงค์ที่ขา้ พเจ้าไม่เข้าเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยก็คือ ไม่สามารถจะให้กรอบความคิดต่างๆ ทฤษฎี
นิยาม กฎ(วิทยาศาสตร์ ) ทฤษฎีของมนุษย์ และสิ่ งกาหนดเป็ นมาตรฐานทั้งหลาย ก่อตัวในความคิดของ
ข้าพเจ้า เวลาอธิ บายฝ่ า ต้าฝ่ าของจักรวาลไม่สามารถจะปะปนสิ่ งต่างๆของมนุ ษย์เหล่านี้ เข้าไปโดย
เด็ดขาด จะทาให้ฝ่าถูกทัศนะความคิดมนุษย์รบกวน
ต้าฝ่ าเป็ นหลักธรรมของจักรวาล ต้าฝ่ าสร้างสรรพชีวิตในจักรวาล ต้าฝ่ าสร้างสภาพแวดล้อมและ
มาตรฐานการดารงชี วิตของสิ่ งมีชีวิตในระดับต่างๆในจักรวาล และสร้างปั ญญาที่ต่างกันให้กบั สรรพ
ชี วิตในระดับชั้นที่แตกต่างกัน รวมถึงวัฒนธรรมของมนุ ษยชาติ จุดประสงค์ของการเผยแพร่ ตา้ ฝ่ าให้
กว้างไกล ก็เพื่อปรับฝ่ าของจักรวาลให้ถูกต้องเที่ยงตรง ขณะเดียวกันก็เพื่อให้ศิษย์ของต้าฝ่ าที่อยูใ่ นโลก
มนุ ษย์สามารถหยวนหมัน่ ต้าฝ่ ายังกาลังสร้างมนุ ษยชาติรุ่นใหม่ และเช่นกันจะนาวัฒนธรรมใหม่มาสู่
มนุษยชาติ
หลี่หงจื้อ
2000.6.28

12. กาจัดการรบกวน
ศิษย์ท้ งั หลาย ต้าฝ่ าที่ ขา้ พเจ้าสอนพวกท่านนั้น คือหลักประกันสิ่ งเดี ยวที่พวกท่านสามารถจะ
บาเพ็ญยกระดับไปสู่หยวนหมัน่ หากมีใครก็ตามเนื่องจากไม่สามารถขจัดจิตยึดติดของคนธรรมดาสามัญ
ทิ้งไป ชักนาสิ่ งชัว่ ร้ายเข้ามาและแปลงเป็ นรู ปลักษณ์ของข้าพเจ้า จากนั้นบอกเขาว่าควรจะทาอะไรๆตาม
จิตยึดติดของเขานั้น เป็ นการบ่อนทาลายฝ่ า คนๆนั้นตกอยูใ่ นสภาวะที่อนั ตรายมากๆ ถ้าเขาไม่รับรู้เขาจะ
กลายเป็ นผีที่บ่อนทาลายฝ่ า
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ฝ่ าเซิ น(ร่ างฝ่ า)ของข้าพเจ้านั้นเป็ นรู ปลักษณ์ แห่ งความคิด จิ ตปั ญญาและพลังงานของข้าพเจ้า
ย่อมไม่แตกต่างแม้แต่นอ้ ยจากความคิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้พดู อะไรสักคาในขณะที่ตา้ ฝ่ าและเหล่า
ศิ ษย์ เผชิ ญ กับ การถู ก ทาร้ ายของมารอย่างรุ นแรงในระหว่างการทดสอบ ก็เหมื อนกับการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยของท่าน อาจารย์ยงั จะสามารถบอกท่านให้ทาข้อสอบอย่างไรในสนามสอบได้หรื อ ฉะนั้น
เมื่ อข้าพเจ้าไม่พูดอะไรระหว่างการทดสอบนี้ ข้าพเจ้าจะใช้รูปแบบของฝ่ าเซิ น บอกพวกท่านให้ทา
อะไรๆหรื อ
ช่วงหลังนี้ มีคนชัว่ ร้ายสติไม่แจ่มชัดคนหนึ่งในฮ่องกง กล่าวอ้างเรื่ องเหลวไหลจากใจตัวเกิดมาร
ว่า ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้าบอกให้หล่อนทาอะไรๆทาการรบกวนต้าฝ่ าอย่างรุ นแรง แม้กระทัง่ การที่ขา้ พเจ้า
โทรศัพท์ไป(หาเธอ)ก็สามารถนาไปทาให้เสี ยหาย และยังกระทาสิ่ งไม่ดีไม่งามอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ เรื่ อง
เหลวไหลอะไรของฝ่ าเซิ นปลอมที่หล่อนกล่าวอ้างก็ตาม ข้าพเจ้าไม่มีผฝู ้ ึ กแบบนี้ หากใครต้องการตาม
หล่อนไปเพื่อก่อกวนฝ่ าก็ให้ตามหล่อนไป ข้าพเจ้าต้องการแต่ศิษย์ผบู้ าเพ็ญอย่างสง่าผ่าเผย เทพผูย้ งิ่ ใหญ่
ซึ่งไม่หวัน่ ไหวและหนักแน่นดัง่ เพชร
ศิษย์ท้ งั หลาย ในช่ วงเวลาแห่ งความเข้มงวดจริ งจังขณะนี้ ท่านต้องมีสติ ฝ่ าข้าพเจ้าเป็ นผูส้ อน
ให้แก่พวกท่าน ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้าเป็ นเพียงรู ป ลักษณ์แห่ งความคิดข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือร่ างหลัก ผูท้ ี่ไม่
ยอมรับแม้แต่ขา้ พเจ้ายังจะสามารถเป็ นศิษย์ของต้าฝ่ าหรื อ ยังมีผฝู ้ ึ กบางคน ก็อย่าได้คิดว่าตัวเองได้
ช่วยงานการเจิ้งฝ่ าเพื่อต้าฝ่ าจนเกิดจิตพึงพอใจในตัวเอง เวลานี้ พวกที่มีสภาพจิตไม่แจ่มชัด และพูดจา
ไม่ได้สาระนั้นนับว่าอันตรายมาก พวกเขาได้ถึงกาหนดอายุขยั สิ่ งสาคัญยิ่งไปกว่านั้น พวกท่านอย่าได้
ไปสนใจกับการยุยงปลุกปั่ นของนักบ่อนทาลายคนนั้นในฮ่องกง อย่าได้ให้เขามีโอกาส ไม่ใช่วา่ อาจารย์
ไม่มีจิตเมตตา ในหลายปี ของการบาเพ็ญ นอกจากข้าพเจ้าต้องแบกรับเพื่อพวกท่านอย่างมากมายแล้ว ใน
เวลาเดียวกันเพื่อการพัฒนาของพวกท่าน ข้าพเจ้ายังคอยบอกคอยเตือนพวกท่าน คอยดูแลปกป้ องให้
พวกท่ า นปลอดภัย เพื่ อ ให้ พ วกท่ า นสามารถหยวนหมั่น ยัง ได้ส ะสางหนี้ ที่ พ วกท่ า นได้ติ ด ค้า ง ณ
ระดับชั้นต่างๆ นี่ ไม่ใช่สิ่งที่ใครก็สามารถจะทาได้ และไม่ใช่จะทาให้กบั คนธรรมดาสามัญ เพียงแต่วา่
คนเหล่านี้ช่างไม่มีสติ ช่างไม่รู้ถึงคุณค่าของต้าฝ่ าและโอกาสของการบาเพ็ญ
ในระหว่างการทดสอบที่โหดร้ ายแบบทาลายล้าง ปั ญหาทั้งหมดจะปรากฏออกมา ข้าพเจ้าได้
บอกให้ท่านทราบก่อนหน้านี้ แล้วในการอธิ บายฝ่ าของข้าพเจ้า สาหรับผูไ้ ม่บาเพ็ญจริ ง มันเป็ นเรื่ องยาก
ที่จะข้ามมาได้ เวลานี้ ทุกคนคงเข้าใจกระจ่างมากขึ้นแล้วว่า ทาไมข้าพเจ้าจึงบอกให้ท่านอ่านหนังสื อ
มากๆ ฝ่ าสามารถขจัดสิ่ งยึดติดใดๆ ฝ่ าสามารถกาจัดมารร้ายทั้งหลาย ฝ่ าสามารถเปิ ดโปงการโป้ ปด
มดเท็จ ฝ่ าสามารถทาให้ยดึ มัน่ ในความคิดที่ถูกต้อง
เวลานี้ คนชัว่ ช้าที่มีสติไม่แจ่มชัดอยูภ่ ายใต้การครอบงาของหน่วยข่าวกรอง สาหรับผูท้ ี่ถูกจิตยึด
ติดนาพาให้คล้อยตามเหล่านั้น ถึงแม้จะสามารถเข้าใจแจ่มชัดก็ตาม ก็ยากมากที่จะมีโอกาสบาเพ็ญอีก
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แล้ว ต้าฝ่ าเป็ นเรื่ องเข้มงวดจริ งจัง การบาเพ็ญเป็ นเรื่ องเข้มงวดจริ งจัง ใครก็ตามทาเรื่ องไม่ดีอะไรไว้ใน
โลก ล้วนจะต้องชดใช้ดว้ ยตัวเอง ข้าพเจ้าไม่อยากเห็นผูฝ้ ึ กตกลงไปแม้แต่คนเดียว แต่แน่นอนข้าพเจ้าก็
ไม่ตอ้ งการศิษย์ที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นกัน
หลี่ หงจื้อ
2000.7.5

13. ถึง ชมรมต้าฝ่ าทุกแห่ง
มันไม่ใช่เรื่ องผิดอย่างแน่นอน ที่จะนาเสนอความจริ งเกี่ยวกับเหตุการณ์ของเราให้แก่รัฐบาลจีน
ด้วยสันติวิธี แต่ในฐานะผูบ้ าเพ็ญ เราไม่สมควรอย่างแน่นอนที่จะใช้วธิ ีหรื อคาพูดที่รุนแรงเกินไป
ในช่วงหนึ่งปี ที่ผา่ นมา การชี้แจงความจริ งและร้องเรี ยนต่อผูค้ นทัว่ โลก ต่อรัฐบาลด้วยจิตเมตตา พวก
ท่านกระทาได้ถูกต้องเที่ยงตรง
ข้าพเจ้ารู ้สึกยินดีกบั ศิษย์ (ชีวติ ที่ยงิ่ ใหญ่สง่างาม) ผูซ้ ่ ึงบาเพ็ญออกมาจากต้าฝ่ า ข้าพเจ้าก็หวังอีก
ว่าจากวันนี้ไป ขณะที่ท่านอธิ บายความจริ งและร้องเรี ยนต่อรัฐบาล ท่านจะไม่มองข้ามความสาคัญของ
การศึกษาฝ่ า เพราะว่าพวกเขาทุกคนล้วนต้องก้าวหน้าเดินสู่ หยวนหมัน่ ข้าพเจ้าเฝ้ าดูอย่างใกล้ชิดต่อทุก
สิ่ งทุกอย่างที่เหล่าศิษย์กระทา รวมทั้งสภาพของการบาเพ็ญ หวังว่าทุกท่านจะทาได้ดียงิ่ ขึ้น
หลี่ หงจื้อ
2000.7.20

14. ความมีเหตุผล
ท่ามกลางความยากลาบากนั้น เป็ นการยากที่ผฝู้ ึ กจะเห็นมูลเหตุของเรื่ องราว แต่ก็ใช่วา่ จะไม่มีวิธี
เมื่อเขาสงบจิตใจลงและประเมินทุกสิ่ งทุกอย่างด้วยต้าฝ่ า เขาจะสามารถมองเห็นธาตุแท้ของเรื่ องราวได้
ผูฝ้ ึ กบางคนพูดว่า วิธีที่ดีที่สุดในการบาเพ็ญก็คือ การเข้าไปอยูใ่ นสถานกักกัน หรื อค่ายแรงงาน หรื อถูก
ตัดสิ นจาคุกเพื่อยืนยันความเป็ นจริ งให้ฝ่า ผูฝ้ ึ กทั้งหลาย มันไม่ใช่เช่นนี้ การก้าวออกมาเพื่อยืนยันความ
เป็ นจริ งให้ฝ่าด้วยวิธีต่างๆ นั้นเป็ นการกระทาอันยิ่งใหญ่ สง่ างาม แต่ นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าท่าน
จะต้องให้มารร้ายจับไปอย่างแน่นอน หากเป็ นเช่นนั้น แล้วทาไมเหล่าผูฝ้ ึ กที่กา้ วออกมาเพื่อร้องขอให้
ปล่อยผูฝ้ ึ กซึ่ งไม่มีความผิด ที่ ถูกจับ ถูกกักกัน ส่ งเข้าค่ายแรงงาน หรื อตัดสิ นจาคุก การถูกจับไม่ใช่
จุดประสงค์ การยืนยันความเป็ นจริ งให้ฝ่านั้นจึงจะเป็ นสิ่ งที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริ ง เพื่อจะยืนยันความเป็ น
จริ งให้ตา้ ฝ่ าท่านจึงก้าวออกมา เมื่อท่านก้าวออกมาแล้ว ก็ตอ้ งบรรลุในการยืนยันความเป็ นจริ งให้ฝ่าให้
ได้ นี่ จึงจะใช่ จุดประสงค์แท้จริ งในการก้าวออกมา เมื่อคนชัว่ ถามว่าท่านฝึ กฝ่ าหลุนกงหรื อไม่ ท่าน
สามารถเพิกเฉยไม่ตอบมัน หรื อ ใช้วธิ ีอื่นเพื่อเบี่ยงเบนตอบคาถามของเขา อย่าอาสาตัวเองให้มารร้ายจับ
ไป
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เวลานี้ ผูฝ้ ึ กบางท่านยังอ้างว่าฝ่ าเซิ น(ร่ างฝ่ า)ของข้าพเจ้าบอกให้เขาทาอะไรๆ แล้วก็มุ่งไปสู่ สุด
ขั้ว ข้าพเจ้าได้บอกไว้ในหลายโอกาสแล้วว่า มีเพียงฝ่ าเซิ นปลอมเท่านั้นที่จะบอกให้ผฝู้ ึ กทาอะไรอย่าง
ตรงๆ ยิ่งกว่านั้นฝ่ าเซิ นปลอมจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อผูฝ้ ึ กยึดติดต่อบางสิ่ งอย่างแรงกล้า เพราะจุดประสงค์
ของอิทธิพลเก่าก็คือการทาลาย ในเวลาที่ผฝู้ ึ กมีจิตยึดติดอย่างแรงกล้า การกระทาของเขา พูดอย่างจริ งจัง
ว่ามีพ้นื ฐานการแสดงออกมาจากจิตมารของเขา และเกิดขึ้นมาจากอารมณ์ ซึ่ งไม่เป็ นเหตุเป็ นผล มารร้าย
จึงปรากฏออกมา จากนี้ไป จงระวังใครที่อา้ งว่าฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้าบอกเขาให้ทาอะไรๆอย่างตรงๆ ล้วน
เป็ นฝ่ าเซินปลอม
ในฐานะศิ ษ ย์ต้า ฝ่ า การกระท าในวัน นี้ ของพวกท่ า นนั้ นยิ่ ง ใหญ่ ส ง่ า งาม การกระท าที่
ประกอบด้วยความเมตตาของท่านนั้นเป็ นสิ่ งที่มารกลัวมากที่สุด เพราะพวกที่ทาร้ายความดีงามย่อมต้อง
ชัว่ ร้าย เวลานี้ พวกเขาทาร้ายต้าฝ่ าและผูฝ้ ึ ก วิธีต่างๆที่ใช้น้ นั ชัว่ ร้าย น่าละอาย กลัวถูกเปิ ดโปงมากที่สุด
จะต้องเปิ ดเผยความชัว่ ร้ายของเขาให้ผคู้ นทัว่ โลกรู ้ และก็เป็ นการช่วยเหลือพลโลก ทาลายล้างมารร้าย
ให้หมดไปพร้อมกับหยวนหมัน่ ตัวเอง เพิ่มความแข็งแกร่ งให้ฝ่าได้ปรากฏในโลก ท่านทราบไหม ทุกสิ่ ง
ทุกอย่างที่ท่านกาลังทานั้น ได้วางรากฐานอันยิ่งใหญ่ และอานุ ภาพแห่ งคุณธรรมอันนิ รันดรของต้าฝ่ า
และผูฝ้ ึ กต้าฝ่ า เมื่อประวัติศาสตร์หน้านี้ผา่ นไป ผูค้ นที่เหลือจะเห็นถึงความยิง่ ใหญ่สง่างามของพวกท่าน
เทพในอนาคตจะจดจาประวัติศาสตร์ อนั ยิง่ ใหญ่ในช่วงเวลานี้ตลอดไป ยืนยันความเป็ นจริ งให้ฝ่าอย่างมี
เหตุผล ชี้ แจงความเป็ นจริ งอย่างมีสติปัญญา หงฝ่ า(เผยแพร่ ฝ่าให้กว้างไกล) และช่วยเหลือพลโลกด้วย
ความเมตตา นี่จึงจะเป็ นการเสริ มสร้างอานุภาพแห่งคุณธรรมของผูส้ าเร็ จธรรม
หลี่ หงจื้อ
2000.8.9

15. กาจัดความยึดติดสุ ดท้าย
ต้าฝ่ าและผูฝ้ ึ กต้าฝ่ าประสบกับการทดสอบในแบบทาลายล้างที่เลวร้าย ชัว่ ร้ายที่สุดอย่างไม่เคยมี
มาก่ อ นในประวัติ ศ าสตร์ ต้า ฝ่ าและผูฝ้ ึ กได้เ ดิ น ข้ามมาด้ว ยการกระท าของเจิ้ ง ฝ่ าอย่า งแท้จ ริ ง การ
แสดงออกของผูบ้ าเพ็ญอันยิ่งใหญ่สง่างามที่สุด ในโลกมนุ ษย์ คนทุกคน ทุกองค์กร และหมู่คณะต่าง
กระทาอะไรต่างๆ ในสังคมมนุษย์เพื่อให้ได้มาในสิ่ งที่ปรารถนาในโลก แต่เหล่าศิษย์ตา้ ฝ่ าจะกาจัดจิตยึด
ติ ด ทั้งหมดของมนุ ษย์ทิ้งไป รวมทั้งความยึดติ ด ต่ อชี วิต ของคน เพื่อบรรลุ สู่ อาณาจัก รเขตแดนของ
สิ่ งมีชีวิตระดับที่ช้ นั สู งยิง่ ขึ้น ดังนั้นพวกเราจึงสามารถเดินข้ามมาจากการประทุษร้ายในลักษณะเลวร้าย
ชัว่ ร้ายที่สุด เยี่ยงอันธพาลที่สุดในประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติ นี่ เป็ นสิ่ งที่คนชัว่ ร้ายเสื่ อมถอยเหล่านั้น
คาดคิดไม่ถึง
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เพราะท่ า นมี คุ ณ สมบัติ บรรลุ ม าตรฐานของผู้บ าเพ็ ญ อย่ า งแท้ จ ริ ง ทรั พ ย์สิ น เรื่ องเงิ น
ผลประโยชน์ทางวัตถุ ไม่สามารถทาให้ลม้ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ผบู้ าเพ็ญต้องปล่อยวางอยูแ่ ล้ว ยิง่ กว่านั้น
ผูบ้ าเพ็ญเหล่านี้ แม้แต่ความเป็ นความตายก็ปล่อยวางได้ แล้วยังจะกลัวถูกกดดันด้วยความตายหรื อ?
แม้ว่าคนเสื่ อมถอยชัว่ ช้าไม่กี่คนในหมู่คนยังทาเรื่ องชัว่ ร้ายอยู่ แต่ท่ามกลางเทียนถี่(ร่ างสวรรค์)ชี วิตชัว่
ร้ายที่สุดในระดับชั้นสูง ได้ถูกกาจัดหมดสิ้ นไปแล้วในระหว่างที่ฝ่าปรับเฉี ยนคุน(ฟ้ าดิน) สมุนชัว่ ร้ายซึ่ ง
อยู่ ณ ระดับผิว บนสุ ดของมนุ ษย์จะต้องเผชิ ญกับการดับสู ญท่ ามกลางฝ่ าปรั บโลกมนุ ษย์ เพื่อชดใช้
บาปกรรมที่ทาไว้ท้ งั มวล
ในประเทศจีนเวลานี้ มีสายลับพิเศษบางคนแอบอ้างตัวเป็ นผูฝ้ ึ กได้ปะปนเข้าไปในค่ายกักกัน
แรงงานและสถานที่กกั ขังผูฝ้ ึ ก ดาเนินการบ่อนทาลาย ใช้วิธีหลอกลวงผูฝ้ ึ กโดยบอกว่าตัวเองหยวนหมัน่
แล้วเป็ นต้น บอกผูฝ้ ึ กว่าหยวนหมัน่ แล้วและไม่ตอ้ งฝึ กอีกแล้ว ให้ทาตัวสอดคล้องกับคนธรรมดาสามัญ
ให้มากที่สุด ให้ส่งมอบหนังสื อออกมาและอื่นๆ ใช้เรื่ องโกหกเหล่านี้หลอกลวงผูฝ้ ึ กบางคน ซึ่ งเผชิญอยู่
กับมารผจญและไม่คิดจะอยู่ในโลกมนุ ษย์และอยากจะหยวนหมัน่ ให้เร็ วที่สุด ในฝ่ า ข้าพเจ้าบอกพวก
ท่านให้บาเพ็ญโดยให้สอดคล้องกับคนธรรมดาสามัญมากที่สุด ข้าพเจ้าไม่เคยบอกว่าต้องให้สอดคล้อง
กับคนธรรมดาสามัญ เหมือนกับคนธรรมดาสามัญ นัน่ ยังจะใช่ผบู้ าเพ็ญหรื อ? ศิษย์ตา้ ฝ่ า พุทธะ เต๋ า และ
เทพในอนาคต จะยอมให้ตวั ตลกชัว่ ร้ายเหล่านั้นเจาะช่องว่างได้อย่างไร?
อันที่จริ ง นี่ ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปล่อยวางความยึดติดสุ ดท้าย ในฐานะผูบ้ าเพ็ญ พวกท่านก็รู้อยู่
แล้ว และสามารถปล่อยวางความยึดติดทั้งมวลในโลกแล้ว(รวมถึงความยึดติดต่อร่ างกายมนุษย์) และ
เดินข้ามมาแล้วจากการปล่อยวางความเป็ นความตาย เช่นนั้นการยึดติดต่อการหยวนหมัน่ คือความยึดติด
ใช่หรื อไม่? มิใช่จิตใจคนกาลังยึดติดหรอกหรื อ? พุทธะจะยึดติดต่อการหยวนหมัน่ หรื อ? อันที่จริ งผู้
บาเพ็ญซึ่งใกล้จะหยวนหมัน่ จะไม่มีจิตใจเช่นนี้ ในการบรรยายฝ่ า ข้าพเจ้าเคยพูดถึงหลักการที่วา่ เหมือน
เช่ นนักเรี ยนคนหนึ่ งเพียงแต่ศึก ษาให้ดี ก็จะเข้ามหาวิทยาลัย ได้โ ดยอัตโนมัติ การยึดติ ด ต่ อการเข้า
มหาวิทยาลัยโดยไม่ศึกษาให้ดีก็จะเข้าไม่ได้ ผูบ้ าเพ็ญมีความปรารถนาต่อการหยวนหมัน่ นั้นไม่ผิด แต่
ความคิดต้องอยูท่ ี่ฝ่า บาเพ็ญอย่างไม่หยุดยั้งก็จะบรรลุมาตรฐานของหยวนหมัน่ โดยไม่รู้ตวั โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผูฝ้ ึ กที่ไม่สามารถอดทนต่อความเจ็บปวดทรมาน มักจะเกิดความคิดอยากไปจากโลกมนุษย์และ
หยวนหมัน่ โดยเร็ ว จึงทาให้สิ่งชัว่ ร้ ายเจาะช่ องว่างได้ พวกท่านได้ผ่านพ้นช่ วงเวลาที่ ยากลาบากที่สุด
มาแล้ว เมื่อมาถึงความยึดติดสุ ดท้าย จะต้องปล่อยวางจิตใจลงให้ได้ ข้าพเจ้าก็รู้ถึงความเจ็บปวดทรมาน
ของศิษย์ท้ งั หลาย ความจริ งก็คือ ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าของพวกท่านมากกว่าพวกท่านเห็นตัวเองเสี ยอีก ใน
จักรวาลกาลังกาจัดสิ่ งชัว่ ร้ายทั้งมวลให้ดบั สู ญในระดับความเร็ วที่ไม่เคยมีมาก่อน
ในหนึ่งปี ที่ผา่ นมา กรรมของผูฝ้ ึ ก การเข้าใจในหลักธรรมไม่ดีพอ ท่ามกลางทุกข์ภยั ยังมีความยึด
ติดที่ปล่อยวางไม่ได้ ท่ามกลางความเจ็บปวดทรมานในการผ่านด่าน ไม่สามารถปฏิบตั ิดว้ ยเจิ้งเนี่ ยน
หน้ า 15 จาก 46

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

แก้วนั ที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2011

(ความคิดถูกต้อง)เป็ นต้น ล้วนเป็ นสาเหตุหลักที่สิ่งชัว่ ร้ายเพิ่มการประทุษร้ายให้รุนแรงยิ่งขึ้น และใช้
เป็ นข้ออ้างมูลฐานที่ สิ่งชั่วร้ ายใช้บ่อนทาลายฝ่ าอย่างแท้จริ ง แต่ ผูบ้ าเพ็ญ คนหนึ่ งอยู่ในระหว่างการ
บาเพ็ญ ไม่ว่าจะทุ่มเทออกมามากเท่าใด เวลาหยวนหมัน่ ย่อมได้รับมากเท่านั้นอย่างแน่ นอน ท่านยังจา
ได้ไหมในเวลาที่ขา้ พเจ้าบรรยายฝ่ า ผูฝ้ ึ กคนหนึ่ งถามว่า คนที่บาเพ็ญสามารถจะบาเพ็ญให้สูงกว่ามรรค
ผลในตอนที่ชีวิตของตนก่อกาเนิ ดขึ้นมาได้หรื อไม่? ถ้าผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่ งสามารถปล่อยวางความคิดใน
เรื่ องความเป็ นความตายไม่วา่ จะอยูใ่ นสภาพการณ์ใดๆ สิ่ งชัว่ ร้ายย่อมเกรงกลัว ถ้าผูฝ้ ึ กทุกคนสามารถทา
เช่นนี้ ได้ สิ่ งชัว่ ร้ายย่อมดับสู ญไปเอง พวกท่านรู ้แล้วถึงหลักการของการเสริ มและต่อต้านซึ่ งกันและกัน
ไร้ซ่ ึ งความกลัว มูลเหตุที่จะทาให้ท่านกลัวก็ไม่คงอยู่ นี่ ไม่ใช่ดว้ ยการบังคับ แต่ทาได้โดยปล่อยวางด้วย
จิตสงบอย่างแท้จริ ง ทุกครั้งที่ขา้ พเจ้าเห็นพวกท่านประสบกับมารผจญ อาจารย์รู้สึกทุกข์ทรมานยิ่งกว่า
พวกท่าน ทุกครั้งที่ท่านก้าวเดินไม่ถูก ข้าพเจ้าจะปวดใจอย่างมาก อันที่จริ ง เรื่ องที่สิ่งชัว่ ร้ายทาทั้งหมด
ล้วนลงมือที่ความยึดติดและความกลัวที่ พวกท่านยังไม่ปล่อยวาง พวกท่านเดินสู่ การเป็ นพุทธะ เต๋ า เทพ
ผูส้ าเร็ จธรรมในอนาคต ไม่แสวงหาการได้และเสี ยในโลก เช่นนั้นอะไรก็สมควรจะปล่อยวางได้ ณ เวลา
นี้ ถ้าพวกท่านไม่มีจิตใจที่ยดึ ติดต่อการหยวนหมัน่ สิ่ งชัว่ ร้ายก็จะไม่มีทางเจาะช่องว่างสุ ดท้ายนี้ได้อีก
เมื่อพวกเสื่ อมถอยชั่วช้าซึ่ งแอบอ้างตัวเป็ นผูฝ้ ึ กเหล่านั้น พยายามจะทาให้พวกท่านหวัน่ ไหว
ส่ วนมากพวกมันมักจะอ้างว่าตัวเองเป็ นผูฝ้ ึ ก อ้างว่าหยวนหมัน่ แล้ว เรื่ องโกหกทานองนี้ เป็ นต้น พวก
ท่านสามารถปล่อยวางในเรื่ องความเป็ นความตายเป็ นสิ่ งที่น่าชมเชย แต่จะให้เกิ ดความยึดติดเพื่อที่จะ
หยวนหมัน่ นั้นไม่ได้ นี้ คือมีการตกหล่น นี้ ก็คือจุดที่สิ่งชัว่ ร้ายใช้เจาะช่องว่าง เมื่อพวกมันบอกว่าตัวเอง
หยวนหมัน่ แล้ว เช่นนั้นท่านก็บอกให้มนั บินขึ้นฟ้ าให้ทุกคนดู ทดสอบมันให้ท่องจ้วนฝ่ าหลุนออกมา
สักหนึ่งย่อหน้า หยวนหมัน่ แล้วก็คือ เทพ พุทธะ เต๋ า จะเปล่งรัศมีไร้ขอบเขต มีรูปลักษณ์ของเทพ
ผูย้ ิ่งใหญ่สง่างามเปี่ ยมด้วยอิทธิ ฤทธิ์ แห่ งฝอฝ่ า คือไม่คงเหลือซึ่ งรู ปลักษณ์ของคน พวกตัวตลกที่เข้าไป
ยังค่ายกักกันแรงงานแอบอ้างตัวเป็ นเทพทาตัวเป็ นผีเหล่านั้น จะหลอกศิษย์ตา้ ฝ่ าได้อย่างไร? อย่าเห็นว่า
พวกมันหาเศษมนุ ษย์นับร้ อยมาทาเรื่ องน่ าอับอายเช่ นนี้ เพียงหัวใจหนึ่ งดวงไม่ หวัน่ ไหว ก็สามารถ
ควบคุมหัวใจอีกนับหมื่นดวงไม่ให้สนั่ คลอน
เวลานี้ สิ่ งชัว่ ร้ายในเทียนถี่ได้ถูกกาจัดไปหมดสิ้ นแล้ว ฝ่ าภายในสามภพก็ถูกปรับเสร็ จเรี ยบร้อย
แล้ว มีเพียงเปลือกชั้นผิวนอกสุ ดของสสารที่กาลังถูกทะลวงในระดับความเร็ วสู ง และกาลังใกล้จะถึง
เหล่าฆาตกรโหดเหี้ ยมและเสื่ อมถอยแล้วในโลกมนุษย์ผซู้ ่ ึ งได้ตี ได้ทาร้ายศิษย์ตา้ ฝ่ าจนตายและบาดเจ็บ
(พุทธะ เต๋ า เทพ ในอนาคต)
กาจัดความยึดติดสุ ดท้าย ทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกท่านได้กระทาในระหว่างบาเพ็ญ ได้สาเร็ จกัว่ เว่ย
(มรรคผล)อันสวยงามและศักดิ์สิทธิ์อย่างไร้ขีดจากัดของท่านในอนาคตเรี ยบร้อยแล้ว ก้าวเดินให้ดีใน
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ทุกก้าวย่าง และอย่าได้ทาให้ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ตวั เองได้ประจักษ์แล้วแปดเปื้ อน ให้ส่วนที่บาเพ็ญดีแล้ว
ของพวกท่านเปล่งรัศมีอนั บริ สุทธิ์ถูกต้องให้เจิดจ้ายิง่ ขึ้น
หลี่ หงจื้อ
2000.8.12

16. คาวิจารณ์ 1
เข้าใจได้ดีมาก ต่อการสะท้อนของกรรมแห่งความคิดและการบ่อนทาลายต่างๆซึ่งอิทธิ พลชัว่ ร้าย
สร้างให้แก่พวกเรา พวกเราอธิ บายความเป็ นจริ งต่อคน ล้วนแต่เลือกที่จะทาการกาจัดมารโดยไม่ยนิ ยอม
และแบกรับด้วยความท้อแท้ แต่ความคิดและพฤติกรรมจะต้องใช้ความเมตตาเสมอไป ]
หลี่ หงจื้อ
2000-10-5

17. ดับลมหายใจสิ่ งชัว่ ร้าย
สถานกักกันแรงงานคุมความพฤติกรรม คือถ้ ามืดของเหล่าอิทธิ พลชัว่ ร้าย ผูค้ ุมฝึ กสอนส่ วนใหญ่
ในที่ น้ ั นล้ว นคื อ เหล่ า สมุ น ผี ใ นนรกที่ ก ลับ ชาติ ม าเกิ ด คนที่ ถู ก เปลี่ ย นแปลงตามที่ เ รี ยกกัน ใน
ประวัติศ าสตร์ ก็จดั เตรี ยมไว้ให้มาบ่อนทาลายฝ่ าอย่างนี้ ไม่ ว่าที่ ผ่านมาเมื่ อถู กจับถูก ตี เขาได้แสดง
ออกมาดี อย่างไร ล้วนเป็ นการเตรี ยมการเพื่อให้เขากระโดดออกมาบ่อนทาลายฝ่ า สร้ างความงงงวย
ให้แก่ผฝู้ ึ กในวันนี้ หวังว่าผูฝ้ ึ กจะไม่ฟังหรื อเชื่ อคาโกหกหลอกลวงอันชัว่ ร้ ายของพวกมัน นี้ ก็คือสิ่ งที่
ข้าพเจ้าตั้งใจให้พวกมันเปิ ดเผยออกมา ให้ทุกท่านแบ่งแยกพวกเขาได้ชดั เจน กาจัดเนื้ อร้ายเหล่านี้ ออก
จากหมู่ศิษย์ ผูฝ้ ึ กทั้งหมดซึ่ งอธิ บายความเป็ นจริ ง เพื่อยืนยันความเป็ นจริ งให้ตา้ ฝ่ าในวันนี้ กระทาได้ดี
อย่างยิ่ง สิ่ งนี้ ขา้ พเจ้าให้การยืนยันอย่างเต็มที่ สิ่ งที่พวกเขาทานั้นถูกต้องอย่างที่สุด สิ่ งนี้ ไม่เป็ นที่สงสัย
หวังว่าทุกท่านจะมีสติแจ่มแจ้ง
หลี่ หงจื้อ
2000.10.22 ณ ซานฟรานซิสโก

18. อดทนจนไม่สามารถจะอดทน
ความอดทนไม่ใช่ ความอ่อนแอ ยิ่งไม่ใช่ การคล้อยตามยอมรั บความเลวร้ าย ความอดทนของ
ศิ ษย์ตา้ ฝ่ านั้นสู งส่ ง เป็ นการแสดงออกของสิ่ งมี ชีวิตที่ ยิ่งใหญ่ มัน่ คงไม่สามารถทาลายได้ ดุ จวชิ ระ
แข็งแกร่ งไม่เปลี่ยนแปลง คือการให้อภัยด้วยน้ าใจที่โอบอ้อมอารี เพื่อรักษายืนยันสัจธรรมความจริ งคือ
ความเมตตาและช่ วยเหลือผูค้ นที่ยงั มี จิตมนุ ษย์และความคิดถูกต้องให้พน้ ทุกข์ แน่ นอนความอดทน
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ไม่ใช่การเพิกเฉยยินยอมอย่างไร้ขอบเขต ปล่อยให้ชีวิตชัว่ ร้ ายที่ไร้ ซ่ ึ งจิตมนุ ษย์ ไร้ ซ่ ึ งความคิดถูกต้อง
แล้ว ก่อกรรมทาชัว่ อย่างไม่มีขีดจากัดความอดทน คือความ สามารถ ที่จะสละทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อสัจ
ธรรมความจริ ง แต่ความอดทนไม่ใช่ การเพิกเฉยยินยอมปล่อยให้ชีวิตชัว่ ร้ ายที่ ไร้ ซ่ ึ งจิ ตมนุ ษย์ ไร้ ซ่ ึ ง
ความคิดถูกต้องมาบ่อนทาลายสรรพชี วิต ต้าฝ่ า ซึ่ งคงอยู่ ณ ระดับชั้นต่างๆได้โดยไม่คานึ งถึ งฝ่ า ไม่
คานึ งถึงสวรรค์ ยิ่งไม่ใช่การเพิกเฉยต่อการฆ่าคนและวางเพลิง เจิน ซั่น เหยิ่น (ความจริ ง ความเมตตา
ความอดทน) คือฝ่ า คือรู ปลักษณ์ของต้าฝ่ าแห่ งจักรวาลซึ่ งปรากฏออกมา ณ ระดับชั้นอันแตกต่างกัน
แน่ นอนไม่ใช่ ความคิดของมนุ ษย์อะไรอย่างหนึ่ ง หรื อบรรทัดฐานของการดารงชี วิตของคนธรรมดา
สามัญตามที่คนเข้าใจกัน หากสิ่ งชัว่ ร้ายได้ดาเนิ นมาถึงขั้นที่ไม่อาจจะช่วยเหลือได้ ไม่อาจจะเก็บเอาไว้
ได้ ก็ตอ้ งใช้รูปแบบต่างๆ ณ ระดับชั้นที่แตกต่างกัน ทาการหยุดยั้งและกาจัด
ในหลักการของฝ่ าครอบคลุมไว้ดว้ ย “อดทนจนไม่สามารถจะอดทน” เพียงแต่วา่ ระหว่างบาเพ็ญ
ศิษย์ตา้ ฝ่ ามีด่านต้องข้าม ต้องยกระดับซิ นซิ่ ง ต้องปล่อยวางจิ ตยึดติดทั้งมวลในหมู่คนธรรมดาสามัญ
ด้วยเหตุน้ ีตลอดมาอาจารย์จึงไม่พดู ถึง “อดทนจนไม่สามารถจะอดทน” ด้วยหากพูดออกมาแล้ว ก็จะก่อ
เกิดเป็ นอุปสรรคแก่ศิษย์ตา้ ฝ่ าในระหว่างบาเพ็ญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทาให้พวกเขาไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตนได้ถูกต้อง ในช่วงของการทดสอบต่อต้าฝ่ าของสิ่ งชัว่ ร้ าย อย่างไรก็ตามดูจากการกระทาของสิ่ งชัว่
ร้ ายในเวลานี้ พวกมันสู ญสิ้ นซึ่ งจิ ตมนุ ษย์ สู ญสิ้ นซึ่ งความคิ ดถูกต้องโดยสิ้ นเชิ งแล้ว จึ งไม่ สามารถ
ยินยอมปล่อยให้สิ่งชัว่ ร้ายทาร้ายฝ่ าอีกต่อไป
กาจัดสิ่ งชัว่ ร้ายให้สิ้นซากเพื่อเจิ้งฝ่ า (ปรับฝ่ าให้ถูกต้องเที่ยงตรง) ไม่ใช่เป็ นเรื่ องของการบาเพ็ญ
ส่ วนบุคคล ในการบาเพ็ญส่ วนบุคคล โดยทัว่ ไปไม่มี “อดทนจนไม่สามารถจะอดทน”
หลี่ หงจื้อ
2001.1.1

19. คาอวยพรของอาจารย์ที่มีถึงฝ่ าฮุ่ยฮ่องกงปี 2001
ถึง ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ฝ่ าฮุ่ยฮ่องกง เจี่ยนหงจางและผูร้ ับผิดชอบฝ่ าฮุ่ยฮ่องกง:
อาจารย์ขออวยพรให้ฝ่าฮุ่ยสาเร็ จสมบูรณ์! พร้อมกันนี้ขอขอบคุณสาหรับการสนับสนุนและการ
อานวยความสะดวกต่างๆ ของรัฐบาลและประชาชนฮ่องกง ซึ่งทาให้การจัดประชุมฝ่ าฮุ่ยของพวกเรา
ครั้งนี้ประสบความสาเร็ จ
เพื่อตอบแทนการสนับสนุ นของวงการเมืองและประชาชนฮ่องกงพวกเราจะต้องให้สิ่งที่ดีงาม
ของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ให้แก่ประชาชนฮ่องกงอย่างแน่นอน
หวังว่าฝ่ าฮุ่ยของเราจะจัดได้ดียงิ่ ๆขึ้น ท่ามกลางการถูกประทุษร้าย ต้องให้พลโลกเข้าใจชัดเจน
ถึงความเป็ นจริ ง ให้ผคู้ นได้ฝ่ามากยิง่ ขึ้นและช่วยเหลือพลโลก
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หลี่ หงจื้อ
2001.1.14

20. ถึงฝ่ าฮุ่ยฟลอริ ดา
ถึงผูร้ ับผิดชอบฝ่ าฮุ่ยฟลอริ ดา :
สวัสดี ทุ กท่ าน!
ฟลอริ ดาฝ่ าฮุ่ ย เป็ นฝ่ าฮุ่ ย รู ปแบบใหญ่ ครั้ งแรกซึ่ งจัดการประชุ ม โดยใช้
ภาษาอังกฤษ เป็ นสิ่ งที่ ดีมาก หวังว่าการจัดฝ่ าฮุ่ ยครั้ งนี้ จะประสบความสาเร็ จ อาศัยการแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ประทับใจชึ่ งกันและกัน ทาให้ทุกท่านยกระดับสู งขึ้นอย่างแท้จริ ง พร้ อมกับแสดงโฉม
หน้าอันแท้จริ งของต้าฝ่ าให้เป็ นที่ปรากฏ บอกให้ผูค้ นจานวนมากยิ่งขึ้นเข้าใจความเป็ นจริ งของต้าฝ่ า
เพื่อให้คนที่มีบุญวาสนาได้ฝ่า
ขออวยพรอีกครั้งให้ตา้ ฝ่ าประสบความสาเร็ จ !
หลี่ หงจื้อ
2001.1.27

21. ท้องนภาถูกต้องเที่ยงตรงยิง่ ใหญ่
มารร้ายจะหลงระเริ งได้กี่นาน
เผยสิ้ นปณิ ธานของสรรพชีวติ
มหันตภัยนี้ ใครอยูข่ า้ งนอก
หัวเราะเฝ้ าดูเหล่าเทพเขลา
หลี่ หงจื้อ
ปี ซินจี่ เดือน 1 วันที่ 18
2001.2.10

22. การบีบบังคับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจคน
เจิ้งเนี่ ยน(ความคิดถูกต้อง)อันเด็ดเดี่ ยวแน่ วแน่ ของผูบ้ าเพ็ญ อยู่เหนื อความเข้าใจทั้งมวลของ
มนุษย์ อยูเ่ หนื อจิตใจทั้งมวลของมนุษย์ เป็ นสิ่ งที่คนธรรมดาสามัญไม่มีทางจะเข้าใจตลอดไป ในเวลา
เดียวกันก็ไม่มีทางจะถูกคนธรรมดาสามัญเปลี่ยนแปลง เพราะคนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงผูส้ าเร็ จ
ธรรม
สิ่ งชัว่ ร้ายใช้อานาจในมือคนชัว่ ก่อเรื่ องมาเป็ นเวลาเกือบสองปี ด้วยพฤติกรรมที่ต่าทรามที่สุดซึ่ ง
มีรวบรวมอยูใ่ นประวัติศาสตร์ มนุษย์ทาการประทุษร้ายต้าฝ่ าและผูบ้ าเพ็ญโดยใช้รูปแบบวิธีการทุกอย่าง
ที่เลวร้ายที่สุดที่มีมาแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เป้ าหมายของมันคือคิดจะ
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ใช้วิ ธี บี บ บัง คับ เปลี่ ย นแปลงจิ ต ใจของผู้ บ าเพ็ญ ให้ ล ะทิ้ ง การบ าเพ็ญ นี้ เป็ นการเหนื่ อ ยเปล่ า ใน
ประวัติศาสตร์ การประทุษร้ ายต่อความเชื่ อที่ถูกต้องทั้งหมดตลอดมา ล้วนไม่เคยประสบความสาเร็ จ
ทั้งหมดนี้ เป็ นเพียงการใช้การแสดงออก(ปรากฏการณ์ )ของสิ่ งชัว่ ร้ายทาให้ตา้ ฝ่ ามัน่ คงแข็งแกร่ ง และ
กาจัดความยึดติดมูลฐานของผูบ้ าเพ็ญทิ้งไป เพื่อให้ผบู ้ าเพ็ญหลุดพ้นจากการพันธนาการของคนธรรมดา
สามัญและกรรม พวกที่ถูกคัดออกไปล้วนเป็ นพวกที่ไม่บาเพ็ญจริ ง ในช่วงเวลาซึ่ งสิ่ งชัว่ ร้ายถูกใช้อยูน่ ้ ี
แม้จะสามารถทาความชัว่ ในชัว่ ขณะ สุ ดท้ายก็จะจบสิ้ นลงอย่างน่าอับอาย เพราะในขั้นตอนของการเจิ้ง
ฝ่ า พวกมันคือชี วิตที่ ถูกกาหนดให้ถูกคัดออก กว่าหนึ่ งปี มานี้ สิ่ งชัว่ ร้ ายใช้คนชัว่ ที่ถูกพวกมันใช้เป็ น
เครื่ องมือ ใช้เครื่ องมือและรู ปแบบการทรมาน ตีและทรมานผูบ้ าเพ็ญต้าฝ่ าอย่างโหดเหี้ ยม หลายคนถูกตี
ตายไป ตีจนพิการ ถูกส่ งเข้าโรงพยาบาลประสาท ล้วนไม่ได้เปลี่ยนแปลงเจิ้งเนี่ ยนอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่
ของผูบ้ าเพ็ญที่แท้จริ ง การจัดทาจิงเหวินปลอม ไม่ให้ผฝู้ ึ กนอน ยัดเยียดข้อหา ปั้ นเรื่ องใส่ ความ ปล่อย
ข่าวลือเป็ นต้น ภายใต้การขู่เข็ญบีบบังคับ หลอกลวง การกดดันอย่างหนักด้วยวิธีของอันธพาล ภายใต้
ภาวะสติ สัมปชัญญะไม่แจ่ มแจ้งและถูกบังคับ ผูฝ้ ึ กบางคนได้เขี ยนสิ่ งที่ เรี ยกกันว่า “ไม่ฝึกพลังกง”
“หนังสื อสานึ กผิด” อะไรประเภทนี้ เหล่านี้ ลว้ นไม่ใช่สะท้อนออกมาจากข้างในจิตใจของผูฝ้ ึ กอย่าง
แท้จริ ง ไม่ใช่ความสมัครใจ แม้พวกเขาจะมีความยึดติด ถูกสิ่ งชัว่ ร้ ายเจาะช่องว่างในชัว่ ขณะหนึ่ ง ได้
กระทาในสิ่ งที่ผบู ้ าเพ็ญคนหนึ่ งไม่สมควรทา แต่สาหรับผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่ งต้องดูกนั ทุกแง่ทุกมุม ข้าพเจ้า
ไม่ยอมรับสิ่ งเหล่านี้ ท้ งั หมด เมื่อพวกเขามีสติแจ่มแจ้งก็จะกลับไปทาในสิ่ งที่ผฝู ้ ึ กต้าฝ่ าสมควรทาทันที
พร้อมกับประกาศว่าสิ่ งที่ผฝู้ ึ กเขียนภายใต้สติสัมปชัญญะไม่แจ่มแจ้ง อันเนื่ องมาจากการถูกบังคับและ
การกดดันอย่างหนักทั้งหมดเป็ นโมฆะ และบาเพ็ญอย่างเด็ดเดี่ยวแน่ วแน่ มีผฝู ้ ึ กในที่ต่างๆทัว่ ประเทศ
ออกมาประกาศเป็ นจานวนมากทุกวัน ความหวังสุ ดท้ายที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงเจิ้งเนี่ ยนของศิษย์ตา้
ฝ่ า ด้วยการบีบบังคับและหลอกลวงเป็ นอันต้องสู ญสลายอย่างถึงที่สุดแล้ว สิ่ งชัว่ ร้ายไม่มีวิธีใดอีกแล้วที่
จะเปลี่ยนแปลงศิษย์ตา้ ฝ่ าซึ่ งมีความเข้าใจต่อฝ่ าอย่างแท้จริ ง และจิตใจอันเด็ดเดี่ยวแน่ วแน่ ของจิตพุทธ
ซึ่ งเผยออกมา หลังจากเปิ๋ นถี่(ร่ างแท้)เลื่อนระดับสู งขึ้นจากการบาเพ็ญจริ งจัง ภายใต้สภาพการณ์แบบนี้
การปฏิบตั ิการของสิ่ งชัว่ ร้ายได้กลายเป็ นการระบายความแค้นส่ วนตัวโดยสิ้ นเชิงของคนเลวชัว่ ร้ายที่ใช้
อานาจในมือ และใช้วิธีการที่ต่าทรามที่สุด
ท่ามกลางการเจิ้งฝ่ าในปั จจุบนั สิ่ งชัว่ ร้ายที่เหลืออยูม่ องเห็นแล้วว่า ความเชื่อถืออันเด็ดเดี่ยวแน่ว
แน่ของศิษย์ตา้ ฝ่ าไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ จึงเสี ยสติสัมปชัญญะอย่างบ้าคลัง่ ศิษย์ตา้ ฝ่ าถึงแม้จะไม่
ยุง่ เกี่ยวกับการเมือง ไม่เห็นความสาคัญของอานาจของคนธรรมดาสามัญ แต่การประทุษร้ายในประเทศ
จีนของสิ่ งชัว่ ร้ายโดยไม่คานึงถึงผลลัพท์ที่ตามหลังอย่างนี้ จะทาให้ประชาชนไม่เชื่อถือและไม่ไว้วางใจ
ต่อพรรคการเมื องฝ่ ายรั ฐบาล ตลอดจนระบบการเมื องอย่างสิ้ นเชิ ง ไม่ปฏิ บตั ิ ตามรั ฐบาล เครื่ องมื อ
แพร่ กระจายปลุกปั่ นข่าวลือไม่สามารถจะมอมเมาจิตใจคนได้อีกต่อไป เพราะในเวลาเดียวกับที่สิ่งชัว่
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ร้ายทาการประทุษร้ายต่อต้าฝ่ า ก็มีการจัดเตรี ยม โดยในระหว่างการเคลื่อนไหวใช้หัวหน้าพรรคใน
ปั จจุบนั ของพวกเขา ทาลายพรรคดังกล่าวจากภายในพรรคและระบบการเมืองของพวกเขาด้วยตัวเอง นี้
คือสิ่ งที่ผถู ้ ูกควบคุมครอบงาและพลโลกไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เนื่ องจากผลลัพท์ซ่ ึ งก่อเกิด
จากความแค้นส่ วนตัวของคน จึงกลายเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเป็ นอย่างนั้น อันไม่สามารถจะสลัดให้หลุดพ้น และ
การประทุษร้ ายในครั้ งนี้ พลโลกจะมองเห็ นได้ชัดเจนยิ่งขึ้ นในทุกสิ่ งทุกอย่างที่ สิ่งชั่วร้ ายได้กระทา
ศิษย์ตา้ ฝ่ าจะมีสติสัมปชัญญะมากขึ้น มีสติแจ่มแจ้งมากยิง่ ขึ้น ท่ามกลางการบาเพ็ญอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่
และสุ กงอม เดินสู่หยวนหมัน่ อันยิง่ ใหญ่สง่างาม
หลี่ หงจื้อ
2001.3.4

23. ข้อความ
ผูร้ ับผิดชอบจัดงานประชุมฝ่ าฮุ่ยภาคพื้นยุโรป และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
สวัสดีทุกท่าน
สิ่ งที่เรี ยกว่าบททดสอบ ฉากละครอันชัว่ ร้ายฉากนี้ ที่กลุ่มอิทธิ พลเก่าใช้มารร้ายดาเนิ นการอยู่น้ ี
ไม่วา่ พวกเขาจะชัว่ ร้ายอย่างไร สุ ดท้ายก็จะต้องถูกกาจัดทิ้งไปในการเจิ้งฝ่ า (ปรับฝ่ าให้ถูกต้องเที่ยงตรง)
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ศิษย์ตา้ ฝ่ า กระทาอยูใ่ นขณะนี้ ทั้งหมดเป็ นการต่อต้านการกดขี่ประทุษร้ายต่อต้าฝ่ าและ
ต่อศิษย์ตา้ ฝ่ า การอธิ บายความเป็ นจริ งเป็ นการเปิ ดโปงมารร้าย ขณะเดียวกันก็เป็ นการยับยั้งมารร้าย ลด
การกดขี่ประทุษร้ายให้น้อยลง การเปิ ดโปงมารร้ าย ในเวลาเดีย วกันก็เป็ นการขจัดพิษร้ ายในความคิด
(สมอง)ของผูค้ น อันเกิดจากการกุเรื่ องเท็จและการหลอกลวงของมารร้าย เป็ นการช่วยเหลือผูค้ น นี้ เป็ น
ความเมตตากรุ ณาอันยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะในอนาคตจะมีคนนับเป็ นกี่ พนั ล้านคนได้ฝ่า หากในความคิด
(สมอง)ของคนบรรจุไปด้วยความคิดที่ต่อต้านต้าฝ่ า เมื่อฉากละครอันชัว่ ร้ายนี้ จบลง มนุษยชาติก็จะเริ่ ม
เข้าสู่ การถูกกาจัดทิ้งครั้งใหญ่ เป็ นไปได้วา่ จะทาให้ผมู ้ ีวาสนาจะได้ฝ่า หรื อผูค้ นที่ไม่รู้เรื่ องราวพลอยถูก
กาจัดทิ้งไปด้วย ดังนั้นทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกเรากระทาอยูใ่ นขณะนี้ ลว้ นเป็ นสิ่ งที่ยิ่งใหญ่ ล้วนเป็ นความ
เมตตากรุ ณา ล้วนเป็ นการหยวนหมัน่ หนทางช่ วงสุ ดท้ายของตัวเอง (ล้วนเป็ นการทาให้หนทางช่ วง
สุ ดท้ายของตัวเองสาเร็ จสมบูรณ์ ) การยืนยันความจริ งให้ตา้ ฝ่ าในสังคมมนุษย์ การเปิ ดโปงมารร้าย ดูๆ
คล้า ยกับ งานของคนธรรมดาสามัญ ในสั ง คม แต่ ไ ม่ ใ ช่ คนธรรมดาสามัญ ท าทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งเพื่ อ
ผลประโยชน์ของตัวเอง ขณะที่ พวกเรากระทาทั้งหมดล้วนแต่เพื่อปกป้ องต้าฝ่ า นี้ คือสิ่ งที่ ศิษย์ตา้ ฝ่ า
สมควรทา ไร้ซ่ ึ งองค์ประกอบของการทาเพื่อตัวเองใดๆ เป็ นความศักดิ์สิทธิ์ เป็ นความยิ่งใหญ่ เป็ นการ
เผชิญหน้าอย่างแท้จริ งกับความชัว่ ร้าย --- อิทธิ พลเก่า เป็ นการก่อตั้งอานุภาพแห่ งคุณธรรมอันยิ่งใหญ่
ของผูร้ ู้แจ้ง
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การเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ า จะสามารถทางานเจิ้งฝ่ าให้ดีได้ หยวนหมัน่ ทุกสิ่ งทุกอย่างของตัวเองให้ดีได้
(ทาทุกสิ่ งทุกอย่างของตัวเองให้สมบูรณ์ได้) ก็ตอ้ งหมัน่ ศึกษาฝ่ า ไม่วา่ จะมีงานยุง่ เพียงไรก็ไม่สามารถจะ
ไม่ ศึ ก ษาฝ่ า นี้ เป็ นหลัก ประกัน ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของการหยวนหมั่น ท่ า มกลางเวลาที่ รั ด ตัว และความ
ยากลาบากต่างๆ นานา พวกท่านยังกาลังทาในสิ่ งที่พวกท่านสมควรทา นี่ เป็ นสิ่ งที่ยอดเยี่ยม ก็คือกาลัง
ก่อตั้งอานุ ภาพแห่ งคุณธรรมของตัวเองอยู่ เพราะพวกท่านเดินข้ามมาจากความทุกข์ทรมาน จากความ
กดดัน จากความยากลาบากต่างๆ นานา
ขออวยพรอีกครั้งให้การประชุมฝ่ าฮุ่ยประสบความสาเร็ จอย่างสมบูรณ์
หลี่ หงจื้อ
2001.3.19

24. ข้อเสนอ
(จิงเหวินฉบับนี้ หมิงฮุ่ยไม่แปลเป็ นภาษาต่างๆ)
(เฉพาะฉบับนี้ ให้แปลด้วยปากเปล่าสาหรับผูฝ้ ึ กนอกประเทศจีน)
พูดจากชั้นเปลือกนอกนี้ ของคน คนพวกที่ได้ฝ่าแล้วรู้ ถึงความหมายครอบคลุมภายในของฝ่ า
จากในฝ่ า ชีวติ บางคนได้รับการยืดยาวออกไป บางคนได้รับร่ างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ครอบครัวรักใคร่
ปรองดอง ญาติสนิ ทมิตรสหายได้รับประโยชน์ท้ งั ชัว่ ครั้งชัว่ คราวและต่อเนื่ อง อีกทั้งการลดน้อยลงของ
กรรม ตลอดจนสิ่ งต่ างๆที่ อาจารย์แบกรั บเพื่อเขา สิ่ งที่ เป็ นประโยชน์ เหล่านี้ เป็ นต้น พูดจากมิ ติอื่น
ร่ างกายกาลังแปรผันสู่ ร่างเทพ แต่แล้วในเวลาที่ตา้ ฝ่ าจะหยวนหมัน่ ท่าน (ท่าน)กลับไม่สามารถเดิ น
ออกมาจากความเป็ นคน ในเวลาที่สิ่งชัว่ ร้ ายทาการประทุษร้ ายต้าฝ่ า ท่านกลับไม่สามารถยืนออกมา
ยืนยันความเป็ นจริ งให้ตา้ ฝ่ า พวกนี้ คิดแต่จะเอาประโยชน์จากต้าฝ่ า กลับไม่คิดจะทุ่มเทเพื่อต้าฝ่ า ใน
สายตาของเทพ คนพวกนี้คือชีวิตที่ไม่ดีที่สุด ยิง่ กว่านั้นฝ่ านี้ คือมูลฐานของจักรวาล จนถึงวันนี้ คนพวกที่
ไม่สามารถเดินออกมาก็จะถูกคัดทิ้งไปหลังจากมารผจญในครั้งนี้ ผ่านพ้นไป ในจานวนนั้นหลายๆคน
เป็ นคนที่มีบุญวาสนาใหญ่หลวง นี้คือมูลเหตุทาไมอาจารย์จึงรอแล้วรออีก ในจานวนนั้นยังรวมถึงคนที่
ในช่วงเวลานี้ ภายหลังจากที่ตวั เองยินยอมเข้ารับการเปลี่ยนแปลงตามที่เรี ยกกันแล้ว ทาการช่วยเหลือสิ่ ง
ชัว่ ร้ายประทุษร้ายฝ่ า เนื่ องจากคนเหล่านี้ มีกรรมใหญ่สักหน่อย และมีความยึดติดมูลฐานต่อคน ฉะนั้น
ท่ามกลางคาโกหกหลอกลวงอันเหลวไหลน่าขันของคาว่า“เปลี่ยนแปลง” ตามที่เรี ยกกัน เพื่อความยึดติด
เพื่อสลัดตัวเองให้หลุดพ้น พายเรื อตามน้ า(ถือโอกาสทาตามสถานการณ์)มีเจตนายอมรับการรับรู ้สู่ ทาง
มาร คนเช่ นนี้ ถา้ ยังไปหลอกลวงผูฝ้ ึ กคนอื่นๆอีก เป็ นอันได้ทาบาปในการบ่อนทาลายฝ่ า พวกที่ ถูก
“เปลี่ยนแปลง”ตามที่เรี ยกกันล้วนแต่ไม่สามารถปล่อยวางความยึดติดต่อคน เดินออกมาด้วยความรู ้สึก
ในความโชคดี(จิตใจซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกของความโชคดี)
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พวกท่านรู้ไหม? การทดสอบที่ชวั่ ร้ายซึ่ งจัดเตรี ยมโดยอิทธิ พลเก่าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ยอมรับ
โดยสิ้ นเชิง ชีวิตชัว่ ร้ายในมิติช้ นั ต่ากล้าทาความชัว่ เพราะชีวิตในระดับชั้นสู งสุ ดของจักรวาลสุ ดท้ายซึ่ ง
ยังจัดการไม่เสร็ จสิ้ น ได้ก่อเกิดเป็ นฉากกั้นแบบหนึ่ง ในระหว่างการเจิ้งฝ่ า ก่อนที่จะทาลายฉากกั้นนี้ทิ้ง
ไปอย่างถึงที่สุด ชีวิตในมิติช้ นั ต่าและสิ่ งชัว่ ร้ายบนโลกต่างมองไม่เห็นความเป็ นจริ ง จึงกล้าทาความชัว่
ร้ ายในความไม่รู้ ในระหว่างการเจิ้งฝ่ าชี วิตชั้นสู งเหล่านั้นได้มาถึงช่ วงสุ ดท้ายของการชาระแล้ว เมื่อ
ทะลวงเรี ยบร้อยแล้ว สิ่ งชัว่ ร้ายบนโลกทั้งหมดล้วนจะต้องถูกตีลงนรกในระหว่างที่ฝ่าปรับโลกมนุษย์
ชดใช้ความชัว่ ร้ายอันมหันต์ที่ได้กระทาในเวลาที่ทาการประทุษร้ ายต้าฝ่ าอย่างไม่สิ้นสุ ดตลอดไป ยังมี
บางคนที่บอกว่าตัวเองหยวนหมัน่ แล้ว พูดจาเลอะเทอะว่า “ไม่ตอ้ งฝึ กแล้ว” “ไม่ตอ้ งเรี ยนแล้ว” หยวน
หมัน่ แล้วท่านก็บินขึ้นฟ้ า แสดงรู ปลักษณ์อนั สง่าน่าเกรงขามของพุทธะออกมาให้ดู ไม่ตอ้ งฝึ กแล้ว ท่าน
ยังจะใช่ศิษย์ของข้าพเจ้าหรื อ? ผูบ้ าเพ็ญจนถึงยามสุ ดท้ายของการหยวนหมัน่ ก็ไม่อาจจะละวางการ
บาเพ็ญ คนเหล่านี้ ไม่ใช่มารแต่ก็กาลังทาในเรื่ องของมารแล้ว ไม่ใช่อาจารย์ไม่เมตตากรุ ณา หนทางชีวิต
ทั้งหมดท่ามกลางการเจิ้งฝ่ า ตัวเองเป็ นผูเ้ ลือก คนที่บอกว่าตัวเองหยวนหมัน่ แล้ว ท่านเพรี ยบพร้อมด้วย
ฝ่ าลี่(พลังฝ่ า)อันยิง่ ใหญ่ของเทพ พุทธะแล้วหรื อ?
ยังมีบางคนพูดอย่างชัว่ ร้ายว่า “อาจารย์ที่แท้จริ งอยูบ่ นสวรรค์” “ต้องตัดขาดกับอาจารย์ของโลก
มนุษย์” “ช่วยแกะเงื่อนปมอะไรที่ผกู อยูบ่ นร่ างกายให้อาจารย์” หลี่หงจื้อมีเพียงคนเดียว ข้าพเจ้าไม่มีฟู่
หยวนเสิ น(จิตรอง)อะไร และไม่มีวญ
ิ ญาณสามดวงสี่ ดวงของคนธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าก็คือร่ างหลัก ใน
เปิ๋ นถี่(ร่ างแท้)ของข้าพเจ้า ร่ างกายที่ใหญ่กว่าตลอดจนเล็กกว่าในมิติที่ต่างกัน ซึ่ งประกอบขึ้นมาด้วยอณู
ของระดับชั้นที่ต่างกัน ล้วนบังคับบัญชาโดยข้าพเจ้าร่ างหลักที่ อยู่ในโลกมนุ ษย์ โดยยึดความคิดของ
ข้าพเจ้า ร่ างหลักที่อยูใ่ นโลกมนุษย์เป็ นบรรทัดฐาน ฝ่ าเซิ น(ร่ างฝ่ า)คือปรากฏการณ์อนั เป็ นรู ปธรรมแห่ ง
สติปัญญาของข้าพเจ้า กงเซิ น (ร่ างพลังกง)คือร่ างชุมนุ มของพลังกงอันใหญ่โตไร้ขอบเขตของข้าพเจ้า
ไม่ยอมรับอาจารย์ในโลกมนุษย์ก็คือไม่ยอมรับตัวเองเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ า เช่นนั้นแม้แต่ผบู้ าเพ็ญก็ไม่ใช่แล้ว
ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงการหยวนหมัน่ อะไร คนในอนาคตยังจะต้องได้ฝ่า คนนับหลายพันล้านคนบนโลกกาลัง
รอคอยที่จะได้ฝ่า หลังจากสิ่ งชัว่ ร้ายในครั้งนี้ ถูกกาจัดจนหมดสิ้ นในเวลาที่ฝ่าปรับโลกมนุ ษย์ สิ่ งที่จะ
เรี ยนและใช้ก็คือหนังสื อ “จ้วนฝ่ าหลุน” เล่มนี้ พวกคนชัว่ ร้ายและคนเลวที่ทาลายหนังสื อเหล่านั้น บาป
มหันต์อนั ชั่วร้ ายที่ ก่อไว้น้ ัน ชดใช้ไม่หมด พวกที่ ควบคุมสิ่ งชั่วร้ ายและคนเลวในแต่ละชั้นที่ ทาการ
ประทุษร้ายต้าฝ่ าและผูฝ้ ึ ก สิ่ งที่รอคอยอยูค่ ือการชดใช้ทุกสิ่ งทุกอย่างที่กระทา ท่ามกลางความเจ็บปวด
ทรมานของการดับ สลายเป็ นชั้น ๆ โดยไม่ มี ก ารหยุด ชะงัก พวกที่ ต ัว เองยิน ยอมพร้ อ มใจลงชื่ อ ใน
“หนังสื อเปลี่ยนแปลง” หรื อเขียนหนังสื อยืนยันว่าไม่ฝึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามที่เรี ยกกันว่า “ละทิ้ง
ความยึดติดต่อการหยวนหมัน่ ” “ละวางทัศนะความคิดของคน” เพื่อใช้ชื่อเหล่านี้ ปิดบังอาพรางความยึด
ติดที่แท้จริ งของพวกเขา ถึงกับใส่ ร้ายป้ ายสี การรายงานต้าฝ่ าในด้านตรงของหมิงฮุ่ยเน็ต พวกอิทธิ พลเก่า
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เหล่านั้นเข้าใจว่า ผูฝ้ ึ กต้าฝ่ าคนหนึ่ ง เนื่ องจากความยึดติด ครั้นเมื่อได้เขียนหนังสื อยืนยันไม่บาเพ็ญใน
ช่วงเวลานี้แล้ว ก็นบั ว่าตัวเขาเองได้กาหนดอนาคตของตัวเองแล้ว หากไม่ใช่ออกมาจากภายในจิตใจของ
ตน เกิ ดขึ้นท่ามกลางการบีบบังคับ พวกที่เดินเข้ามาในเจิ้งฝ่ า เริ่ มต้นใหม่อีกครั้ ง เช่นนั้นก็จะเพิ่มมาร
ผจญให้ใหญ่ข้ ึนในการข้ามด่าน แม้อาจารย์จะไม่ยอมรับการจัดเตรี ยมของอิทธิ พลเก่า แต่เมื่อท่านเดินไป
ด้านตรงข้ามแล้ว ผลที่ ตามหลังเป็ นสิ่ งที่ น่ ากลัว การรอคอยนับสิ บล้านปี เป็ นอัน พังทลายลงในชั่ว
ข้ามคืน คนพวกที่ แอบอ้างเป็ นผูฝ้ ึ กต้าฝ่ าแพร่ กระจายการรั บรู ้ สู่ ทางมารนั้น ไม่ว่าในอดี ตจะใช่ ผูฝ้ ึ ก
หรื อไม่ ล้วนแต่กาลังทางานของมาร กาลังบ่อนทาลายต้าฝ่ า
อันที่จริ งต้าฝ่ าใครก็ไม่สามารถบ่อนทาลาย ท่ามกลางมารผจญคนที่ไม่ได้เดินข้ามมา ถ้าคนไม่
ไหวแล้ว นัน่ ก็สร้างกันใหม่ นี้กค็ ือภัยพิบตั ิของคน ข้าพเจ้าคิดจะช่วยเหลือพลโลกและชีวติ ทั้งหมดให้
หลุดพ้นอย่างสุ ดกาลัง คนใจไม่สู้เอง(ไม่มุมานะบากบัน่ ) เพื่อจะปิ ดบังอาพรางความยึดติด ตัวเองยินยอม
พร้อมใจรับรู้สู่ทางมาร ตัวท่านเองไม่อยากได้อนาคต เช่นนั้นข้าพเจ้าก็ละทิ้งท่าน ข้าพเจ้าไม่มีความยึด
ติด
การเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ า ภายใต้สภาพการณ์ปัจจุบนั ก็คือต้องอธิบายความเป็ นจริ งต่อพลโลก เปิ ดโปง
สิ่ งชัว่ ร้าย และปกป้ องต้าฝ่ า การยกระดับและหยวนหมัน่ ของแต่ละคนก็อยูใ่ นขั้นตอนนี้ พวกที่ทางาน
เปลี่ยนแปลงก็คือคนที่ถูกปิ ดบังอาพราง ทาไมจึงไม่หนั กลับไปเปิ ดโปงสิ่ งชัว่ ร้าย อธิ บายความเป็ นจริ ง
ต่อพวกเขา? ข้าพเจ้าเสนอให้ผฝู้ ึ กทั้งหมดซึ่ งกาลังถูกบีบบังคับให้เปลี่ยนแปลง (ยกเว้นคนที่ไม่ได้ถูกจับ
ไปเปลี่ยนแปลง) ทาการเปิ ดโปงสิ่ งชัว่ ร้าย อธิ บายความเป็ นจริ ง ต่อคนที่ทางานเปลี่ยนแปลง พร้อมกับ
บอกพวกเขาถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผล ของเรื่ องที่ความดีและความชัว่ ย่อมต้องได้รับการตอบ
สนอง คนที่กลัวที่จะบอกคนให้เข้าใจความเป็ นจริ ง คือสิ่ งชัว่ ร้าย ไม่ใช่ศิษย์ตา้ ฝ่ า
หลี่ หงจื้อ
2001.4.10

25. ความคิดถูกต้องของศิษย์ตา้ ฝ่ ามีอานุภาพ
มารร้ายภายในสามภพจนถึงโลกมนุษย์ถูกทาลายเป็ นจานวนมาก พวกเขาได้มองเห็นถึงจุดจบ
ของความพ่ายแพ้ ยิง่ เพิม่ การดิ้นรนเฮือกสุ ดท้ายอย่างบ้าคลัง่ พวกที่ถูกประทุษร้ายอย่างร้ายแรงที่สุดก็คือ
ผูฝ้ ึ กที่ในใจยังยึดติตอยู่ ในใจยิง่ กลัว มารร้ายก็ยงิ่ เจาะจงหาผูฝ้ ึ กเช่นนี้เพื่อลงมือ และต้าฝ่ าโดยรวมใน
โลกมนุษย์ รู ปแบบที่ปรากฏของการถูกประทุษร้าย เกิดขึ้นเพราะผูฝ้ ึ กเหล่านี้มีจิตยึดติด จึงเป็ นเหตุให้มี
เหตุการณ์ถูกประทุษร้ายอย่างรุ นแรงปรากฏออกมาเป็ นจานวนมาก เนื่องจากไม่สามารถปล่อยวางความ
ยึดติดจึงถูก“เปลี่ยนแปลง”ตามที่เรี ยกกัน กระทัง่ ทาในเรื่ องช่วยคนชัว่ (ทรราช)ก่อกรรมทาเข็ญ และทา
ให้สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างเลวร้าย
หน้ า 24 จาก 46

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

แก้วนั ที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2011

ได้ชื่อว่าเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ าคนหนึ่ง เวลาที่แบกรับการประทุษร้าย ทาไมจึงกลัวสมุนของมารร้าย? สิ่ ง
สาคัญคือมีจิตยึดติด ไม่เช่นนั้นก็ตอ้ งไม่แบกรับอย่างท้อถอย ใช้ความคิดถูกต้องกล้าเผชิญกับคนชัว่ ทุก
เวลา ไม่วา่ จะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมอะไรก็อย่าได้ให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตามคาขอ คาสั่ง และการบงการ
ของมารร้าย ทุกคนต่างทาเช่นนี้ สภาพแวดล้อมก็จะไม่เป็ นอย่างนี้
อันที่จริ งศิษย์และสรรพชีวิตในแต่ละภพ ซึ่ งสามารถใช้กงเหนิ ง(ความสามารถ) ตลอดมาก็ได้ใช้
กงเหนิงแรงพลังกง ณ มิติที่ต่างๆกัน ร่ วมกันกาจัดชีวติ ชัว่ ร้ายที่บ่อนทาลายต้าฝ่ า มีศิษย์ตา้ ฝ่ าบางคนเวลา
เห็นชีวติ ชัว่ ร้าย ก็จะส่ งฝ่ าหลุนและอิทธิ ฤทธิ์ ต้าฝ่ าออกไปกาจัดมารร้าย กับคนร้ายที่ตีคน ฆาตกรในโลก
มีศิษย์ตา้ ฝ่ าบางคนใช้วิธีกาหนดเวลารับกรรมตามสนอง กาหนดวัน เวลาแน่นอนให้ผนู ้ ้ นั รับกรรมตาม
สนอง ซึ่ งสามารถกาจัดองค์ประกอบของมารร้าย ยับยั้งคนชัว่ อย่างได้ผล อันที่จริ งศิษย์ตา้ ฝ่ าทุกคนล้วน
มีกงเหนิ ง เพียงแต่ไม่ปรากฏออกมา ณ มิติช้ นั นอก จึงเข้าใจว่าไม่มีกงเหนิง แต่ไม่วา่ จะสามารถปรากฏ
ออกมา ณ มิ ติช้ นั นอกหรื อไม่ เวลาเคลื่ อนไหวความคิดจริ งล้วนมี อานุ ภาพแข็งแกร่ งและใหญ่หลวง
เพราะพวกเราบาเพ็ญเจิ้งฝ่ า ต่อชีวิตและพลโลกที่ดีก็ตอ้ งปกป้ องและช่วยเหลือ ดังนั้นทาสิ่ งใดก็ตอ้ งใช้
ความดีปรากฏออกมา แต่การจัดการกับชีวิตชัว่ ร้ายที่ควบคุมคนให้บ่อนทาลายมนุ ษยชาติ ก็เป็ นการ
ปกป้ องมนุ ษยชาติและสรรพชีวิต ต้าฝ่ าถ่ายทอดกว้างใหญ่ ช่วยเหลือสรรพชี วิตทั้งมวลให้หลุดพ้น แต่
มารร้ายเหล่านั้น ชีวิตชัว่ ร้ายที่ไม่อาจจะเยียวยาได้โดยสิ้ นเชิง แม้จะไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือ ก็ไม่
สามารถปล่อยให้มนั ทาชัว่ และประทุษร้ายต่อต้าฝ่ า ผูฝ้ ึ กและพลโลกอย่างไม่มีขีดจากัด ฉะนั้นการกาจัด
มารคือกาลังเจิ้งฝ่ า และกาลังช่วยเหลือพลโลกและสรรพชีวติ ให้หลุดพ้น
หลี่ หงจื้อ
2001.4.24

26. ความยิง่ ใหญ่สง่างามของศิษย์
ศิษย์ตา้ ฝ่ านั้นยิ่งใหญ่สง่างาม เพราะสิ่ งที่ พวกท่านบาเพ็ญคือต้าฝ่ ามูลฐานของจักรวาล เพราะ
พวกท่านได้ใช้ความคิดถูกต้องยืนยันความเป็ นจริ งของต้าฝ่ า เพราะพวกท่านไม่ได้ลม้ ลงท่ามกลางทุกข์
ภัยใหญ่หลวง การเจิ้งฝ่ าของศิษย์ เป็ นประวัติการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ท่ามกลางวีรกรรมอันยิ่งใหญ่สง่า
งามเกริ กก้อง ยืนยันความเป็ นจริ งของฝ่ าโดยใช้สติปัญญา อธิ บายข้อเท็จจริ งด้วยความเฉลียวฉลาด หง
ฝ่ าและช่ วยเหลื อคนในสังคมโลกด้วยความเมตตากรุ ณา ทาหนทางหยวนหมัน่ ของศิษย์แต่ละคนให้
สมบูรณ์แบบ ในช่วงเวลาแห่ งความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ ทุกๆย่างก้าวอันมัน่ คงล้วนเป็ นประจักษ์
พยานอันสว่างไสวแห่ งประวัติศาสตร์ และอานุ ภาพแห่ งคุ ณธรรมอัน ยิ่งใหญ่ สง่ างามไร้ เที ย มทาน
ทั้งหมดนี้ลว้ นจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ของจักรวาล ฝ่ าอันยิง่ ใหญ่ ยุคสมัยอันยิง่ ใหญ่ กาลังสร้าง
ผูร้ ู ้แจ้งอันยิง่ ใหญ่ที่สุด
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หลี่ หงจื้อ
2001.5.13

27. คาปฏิญาณของเทพกาลังเป็ นไปตามคามัน่ สัญญา
มนุ ษย์เอย พวกท่านอย่าเข้าใจว่าฝ่ าหลุนกงได้ชื่อว่าเป็ นชี่ กงก็คิดว่าไม่ใช่อะไรที่สลักสาคัญ ใน
สมัยโบราณ บรรดานักปราชญ์นกั คิดสานักต่างๆ ตลอดจนทุกสาขาอาชี พในโลกมนุษย์ลว้ นเรี ยกกันว่า
เต้า(หนทาง/วิธี) นอกจากนี้ เหลาจื่อบอกกล่าวผูค้ นว่า เต้าที่ตวั เองถ่ายทอดนั้นไม่เหมือนกัน กล่าวว่า
“เต้าสามารถเรี ยกว่าเต้าได้ ไม่ใช่เต้า(หนทาง/วิธี)สามัญทัว่ ไป ชื่อสามารถเรี ยกว่าชื่อได้ ไม่ใช่ชื่อสามัญ
ทัว่ ไป” เมื่อ 2500 ปี ก่อน ในช่วงที่องค์สัมมาพุทธเจ้าศากยมุนีทรงถ่ายทอดฝ่ า ในเวลาเดียวกันก็มีแปด
วิชาสื บทอดอยูพ่ ร้อมกันในโลก ฝอฝ่ า เจินเต้า(หนทางแท้จริ ง)ก็มีปะปนอยูด่ ว้ ย
คนมักจะเข้าใจว่า การปรากฏของเทพ พุทธะ จะต้องสะเทือนไปทัว่ ฟ้ าและปฐพี เวลาช่วยเหลือ
คนพุทธะจะต้องปรากฏโฉมให้ประจักษ์อย่างโอฬาร เพียงชัว่ โบกมือหนึ่ งครั้ง ก็จะกาจัดคนชัว่ ร้ายซึ่ ง
คุกคามต่อการช่วยเหลือคนให้สูญสิ้ น ถ้าหากเป็ นเช่นนั้น พุทธะอยูบ่ นสวรรค์รับคนไปโดยตรงมิยิ่ง
ดีกว่าหรื อ? ต้องรู ้ว่า คนที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องบาเพ็ญอยูท่ ่ามกลางความทุกข์ยากลาบาก จึงจะ
สามารถชดใช้บาปกรรมจากความชัว่ ที่ได้กระทาไว้แต่เก่าก่อนจนหมดสิ้ น ขจัดความยึดติดของคนและ
สิ่ งที่ไม่ดีท้ งั หมดทิ้งไป พร้อมทั้งกลับคืนสู่พฤติกรรมและความคิดที่ถูกต้อง จึงจะได้รับการช่วยเหลือให้
หลุดพ้น ถ้าหากพุทธะปรากฏโฉมให้ประจักษ์อย่างโอฬาร คนที่ชวั่ ร้ายที่สุดก็จะได้ฟังคาพูดของพุทธะ
นัน่ ยังจะมีโอกาสบาเพ็ญอีกหรื อ? บาเพ็ญก็ไม่นบั แล้ว เพราะผูบ้ าเพ็ญจะต้องบาเพ็ญอยูท่ ่ามกลางความ
ทุกข์ยากลาบาก ขจัดบาปกรรมทิ้งไป ชาระให้บริ สุทธิ์ แล้วเดินสู่หยวนหมัน่
อันที่จริ ง ถ้าแม้นคนธรรมดาสามัญมองเห็นเทพ พุทธะปรากฏรู ปโฉมแท้จริ งให้ประจักษ์อย่าง
โอฬาร เมื่ อ นั้น โลกมนุ ษ ย์จ ะต้อ งมี เ รื่ อ งใหญ่ ป รากฏ เป็ นไปได้ม ากว่ า เป็ นเวลาที่ บ าปกรรมของ
มนุ ษยชาติสมควรต้องตามสนองแล้ว ไม่ว่าพุทธะ เต๋ า เทพ เวลาช่วยเหลือพลโลกจะต้องลงมายังโลก
มนุ ษย์ ใช้รูปโฉมมนุ ษย์ท่องไปในโลก ใช้ภาษามนุ ษย์บอกกล่ าวหลักการของฝ่ า นอกจากนี้ เวลาที่
ผูส้ าเร็ จธรรมลงมายังโลก โดยมากเป็ นเวลาที่โลกตกอยูใ่ นสภาวะตกต่า บาปกรรมใหญ่หลวงหนักหนา
หรื อศีลธรรมเสื่ อมถอยอย่างเลวร้าย ผูไ้ ด้รับการช่วยเหลือครั้นเมื่อได้ฝ่าจากไป เศษมนุษย์ที่เหลืออยู่ โลก
อันเสื่ อมถอยจะถูกคัดทิ้งไป
หลี่ หงจื้อ
2001.5.13
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28. ไม่มีการเมือง
“การเมือง” เป็ นคาศัพท์ของสังคมยุคปัจจุบนั ที่เปลี่ยนสภาพ ในประวัติศาสตร์ สังคมของมนุษย์ที่
แท้จริ งไม่มีศพั ท์คานี้ และเนื้อหาตามที่การเมืองครอบคลุม ตั้งแต่การเมืองปรากฏออกมาในสังคมมนุษย์
สัง คมมนุ ษ ย์ก็เ ริ่ ม เปลี่ ย นสภาพแล้ว ในเวลาเดี ย วกัน ทัศ นะความคิ ด ทางศี ล ธรรมก็ถู ก ซัด กระหน่ า
นอกจากนี้ คนที่ทาเรื่ องการเมืองโดยตัวเอง ก็คือมีความปรารถนาทาเพื่อชื่อเสี ยงและผลประโยชน์จึงเข้า
ไปร่ วม เพียงแต่วา่ ในระยะแรก ทัศนะความคิดทางศีลธรรมของสังคมมนุษย์ อิทธิ พลนั้นยังแข็งแรงมาก
คนที่มีชีวิตอยูใ่ นเวลานั้นล้วนอยูใ่ นสภาพแวดล้อมนี้ ดังนั้นคนที่ทาเรื่ องการเมืองเพียงแต่แสดงออกมา
ไม่เหมือนคนที่ทาเรื่ องการเมืองในทุกวันนี้ ซึ่ งแสดงออกมาอย่างไม่คิดหน้าคิดหลัง ฉะนั้นการเมืองก็คือ
สกปรกตั้ง แต่ ป รากฏออกมา แต่ ใ นวงการนัก การเมื อ ง บางคนเป็ นบุ ค คลที่ มี คุ ณ ธรรม เป็ นห่ ว ง
ประเทศชาติ เป็ นห่วงประชาชน แต่กเ็ ป็ นเพียงหนึ่งหยดในแม่น้ าฉางเจียง
แต่ สาหรั บ ผูท้ ี่ มีคุณธรรม ซึ่ งต่ อต้านอานาจการเมื องชั่วร้ ายที่ ทาลายประเทศชาติ และทาให้
ประชาชนประสบความพินาศเหล่านั้น ผูค้ นเห็ นว่าพวกเขาก็ทาเรื่ องการเมื องด้วย เพราะพวกเขามี
ความคิดเห็นทางการเมืองที่ชดั แจ้งแน่นอน แม้วา่ ความคิดเห็นของพวกเขา คนจะเข้าใจว่าเป็ นสิ่ งที่ชอบ
ธรรม แต่อย่างไรก็ดี พฤติกรรมของการเมืองเป็ นผลิตผลของสังคมที่เปลี่ยนสภาพ หากไร้ซ่ ึ งสังคม
มนุษย์ที่เปลี่ยนสภาพในวันนี้ การเมืองก็จะไม่ปรากฏออกมา
การบาเพ็ญของศิษย์ตา้ ฝ่ านั้นสู งกว่าระดับของคน เป็ นผูบ้ าเพ็ญซึ่ งยึดกุมสัจธรรมในอาณาจักร
เขตแดนที่สูงยิ่งขึ้น ความเข้าใจนั้นอยูเ่ หนื ออาณาจักรเขตแดนของคนธรรมดาสามัญ ความเข้าใจที่อยู่
ต่าลงมาจากอาณาจักรเขตแดนของหลักการของฝ่ าที่สูงยิ่งขึ้น ก็จะไม่ใช่สัจธรรมของจักรวาลอีกต่อไป
จุดนี้ ศิษย์ตา้ ฝ่ าทุกคนล้วนแจ่มแจ้งในระหว่างบาเพ็ญ ฉะนั้นยิ่งไม่สามารถนาการเมืองของคนธรรมดา
สามัญมาปะปนกับการเจิ้งฝ่ า มารผจญที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าประสบเป็ นสิ่ งที่อยูใ่ นการเจิ้งฝ่ าและการบาเพ็ญ การ
เปิ ดโปงสิ่ งชัว่ ร้าย อธิ บายความเป็ นจริ งต่อคนในโลกก็เพียงแต่ช้ ี แจงให้เห็นถึงการประทุษร้ายที่ตา้ ฝ่ า
และเหล่าศิษย์ได้รับ ซึ่ งเป้ าหมายมูลฐานเป็ นการช่วยเหลือคนในโลก กาจัดพิษร้ายในสมองของสรรพ
ชีวิตที่ถูกสิ่ งชัว่ ร้ายกรอกใส่ เอาไว้ ช่วยเหลือพวกเขาให้พน้ จากอันตรายของการถูกกาจัดทิ้งในอนาคต
จากการเห็นต้าฝ่ าเป็ นศัตรู นี้ คือปรากฏการณ์ของความเมตตากรุ ณาอันยิ่งใหญ่ของศิษย์ตา้ ฝ่ า ซึ่ งแม้ใน
ขณะที่กาลังแบกรับการประทุษร้ายยังสามารถช่วยเหลือสรรพชีวิต พูดจากอีกด้านหนึ่ ง เทพ พุทธะจะ
เกี่ ยวกับการเมืองของคนได้อย่างไร? เทพ พุทธะยิ่งจะไม่ยอมรับการเมืองที่ปรากฏออกมาในสังคม
มนุษย์ที่เปลี่ยนสภาพแล้ว
สังคมมนุษย์เป็ นสถานที่ที่ดีสาหรับการบาเพ็ญ เพราะที่นี่ทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนสามารถทาให้คนยึด
ติด เพราะเหตุน้ ีคนที่สามารถเดินออกมา กาจัดทุกสิ่ งทุกอย่างที่ยดึ ติดกับสังคมมนุษย์จึงยิง่ ใหญ่ จึงจะ
สามารถหยวนหมัน่
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หลี่ หงจื้อ
เขียน เมื่อ 2001.6.4

29. คาวิจารณ์ 2
บทความฉบับนี้เขียนได้ดีมาก พุง่ ตรงที่ประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั
หวังว่าทุกท่านต่างสามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องกับเรื่ องที่หยิบยกขึ้นมากล่าวในบทความ
หลี่ หงจื้อ
2001.6.5
หมายเหตุ : คาวิจารณ์เมือ่ อ่านบทความของผูฝ้ ึก [กาจัดมารโดยไม่ลมื การบาเพ็ญเจิง้ ฝา่ ] บนเวบไซ้ต์
หมิงฮุย่ ในวันนัน้

30. การตั้งมือสองแบบของการส่ งความคิดถูกต้อง (ฟาเจิ้งเนี่ยน)
ตั้งฝ่ ามือ
法正乾坤
邪恶全灭

ฝ่ าเจิ้งเฉี ยนคุน
เสี๋ ยเอ้อเฉวียนเมี่ยะ
ฝ่ ามือดอกบัว
法正天地
现世现报

ฝ่ าเจิ้งเทียนตี้
เซี่ยนซื่อเซี่ยนเป้ า
2001-6-12
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31. อะไรคือกงเหนิง (ความสามารถ)
กงเหนิ งหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าอิทธิ ฤทธิ์ คนสมัยนี้ เรี ยกกันว่าความสามารถเหนื อธรรมดา กง
เหนิ งอันที่จริ งคือความสามารถดั้งเดิมของชีวิต ระดับชั้นยิ่งสู งความสามารถดั้งเดิมจะสาแดงออกมาได้
ยิ่งเต็มที่ ในทางกลับกัน ระดับชั้นยิ่งต่าความสามารถดั้งเดิมจะสาแดงออกมายิ่งยาก หรื อสาแดงออกมา
เต็มที่ได้ยาก รากฐานของสาเหตุคือ จากระดับชั้นสู งสุ ดของจักรวาลจนถึงระดับชั้นต่าสุ ดของจักรวาล
นั้น ยิง่ ต่าลงมา ชีวติ และทุกสิ่ งทุกอย่างในอาณาจักรเขตแดนที่อยู่ หากมีสัดส่ วนของสสารยิง่ สู ง เม็ดของ
อณู ยิ่งใหญ่ น้ าหนักของชี วิตที่แบกจะยิ่งมาก ยิ่งต่าลงมาความสามารถดั้งเดิม(กงเหนิ ง) ของชี วิตจะถูก
สสารตัวของมันเองยับยั้งเอาไว้ยงิ่ มาก การยับยั้งยิง่ หนักก็ยงิ่ ไม่สามารถเกิดผล นี่ คือสาเหตุที่ทาให้ระดับ
ยิ่งต่ าความสามารถจะยิ่งน้อย มาถึงมิ ติของคน ความสามารถดั้งเดิ มทั้งหมดของชี วิตก็ได้ถูกปิ ดคลุม
ความสามารถดั้งเดิม(กงเหนิ ง)ไม่สามารถสาแดงประสิ ทธิ ผล ดังนั้นคนจะทาอะไร อยากได้อะไร จึง
ต้องใช้มือเท้าทั้งสี่ และร่ างกายอันประกอบขึ้นด้วยสสารออกแรงทางานเท่านั้น จึงจะได้ในสิ่ งที่อยากได้
เนื่ องจากมนุษย์ถูกฝังกลบด้วยสสารอย่างสิ้ นเชิง ฉะนั้นจึงมองไม่เห็นความเป็ นจริ งของจักรวาล ดังนั้น
จึงพูดว่า มิติของคนเป็ นมิติแห่งปริ ศนา
สาหรับผูบ้ าเพ็ญบรรลุระดับชั้นยิ่งสู ง ความสามารถจะยิ่งมาก เป็ นเพราะทะลวงระดับชั้นของ
จักรวาลได้ยิ่งมาก น้ าหนักที่สสารของชีวิตแบกยิ่งน้อย ยิ่งเบา ความสามารถดั้งเดิม(กงเหนิ ง)จะยิ่งแรง
กล้า ความสามารถที่ปลดปล่อยออกมาจะยิ่งมาก ยิ่งครอบคลุมทุกด้าน ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ในฝ่ าแล้วว่า
การบาเพ็ญปฏิบตั ิตา้ ฝ่ า กงเหนิงจะออกได้ครอบคลุมทุกด้านที่สุด เพราะศิษย์ตา้ ฝ่ าจะบาเพ็ญบรรลุไปถึง
ระดับ ชั้น ที่ สู ง ยิ่ ง ขึ้ น ทะลวงระดับ ชั้น ได้ยิ่ ง สู ง การปลดปล่ อ ยของสสารจะยิ่ ง มาก ความสามารถ
(กงเหนิง) จึงปรากฏออกมาอย่างเต็มที่ ศิษย์ตา้ ฝ่ าในระหว่างการเจิ้งฝ่ า ได้สาแดงประสิ ทธิ ผลของกง
เหนิ งอย่างเต็มที่แล้ว เป็ นต้นว่าในระหว่างการเจิ้งฝ่ า เวลาที่ความคิดถูกต้องบริ สุทธิ์ มากๆ กงเหนิ งจะ
ใช้ได้อย่างครอบคลุ มทุกด้าน ยิ่งกว่านั้นขณะมี ความคิ ดถูกต้อง ศิ ษย์จานวนมากล้วนสามารถใช้ได้
ตามใจนึก แทบจะเรี ยกว่าใช้อะไรมีอย่างนั้น เช่นเพียงสัง่ คาเดียวว่า “ติ้ง”(หยุด) หรื อสัง่ ว่า “เจ้ายืนอยูต่ รง
นั้นอย่าขยับ” หรื อชี้ไปที่กลุ่มคนเลว พวกเขาก็จะไม่สามารถขยับเขยื้อนอย่างแน่นอน หลังจากนั้นเพียง
คิดว่า “ปลดออก” ก็จะปลดออก อันที่จริ งกับสมุนชัว่ ร้ายไร้ซ่ ึ งความเป็ นคนเหล่านั้น เช่นคนที่ตีคนตาย
คนชัว่ ที่เลวยิ่งกว่าสัตว์เดี ยรั จฉานซึ่ งข่มขืนศิษย์หญิ งของต้าฝ่ า หรื อหัวหน้าของสมุนชัว่ ร้ ายเหล่านั้น
สามารถใช้ความนึ กคิดสัง่ ให้พวกมันทาอะไร คนเลวชัว่ ร้ายก็จะทาอย่างนั้น
ระดับชั้นกาหนดโดยซิ นซิ่ ง หมายความว่าเวลาใช้กงเหนิ งความคิดถูกต้องจะต้องแข็งแกร่ ง หาก
ในใจเกิ ดความกลัวต่อสิ่ งชั่วร้ าย หรื อเวลาใช้กงเหนิ งในใจไม่มนั่ คง เกิ ดความสงสัยว่าจะบังเกิ ดผล
หรื อไม่ จิตใจที่ไม่ดีเช่นว่านี้ ล้วนจะส่ งผลกระทบ หรื อรบกวนประสิ ทธิผลของกงเหนิง
หยวนหมัน่ คือการสิ้ นสุ ดการบาเพ็ญของศิษย์ตา้ ฝ่ า การเจิ้งฝ่ าคือภารกิ จของศิษย์ตา้ ฝ่ า หยวน
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หมัน่ สาหรับศิษย์ตา้ ฝ่ าแล้วเป็ นเพียงปั ญหาของเวลากลับไป ขณะที่การเจิ้งฝ่ าจะเหลือไว้ให้กบั อนาคต
อนาคตของจักรวาลตามที่สรรพชี วิต ณ ระดับชั้นต่างๆมองเห็น อันที่จริ งคือภาพลวงตาที่ไม่คงอยู่ ทุกๆ
วัน ของมนุ ษ ยชาติ ใ นเวลานี้ ล้ว นจัด วางออกมาตามความต้อ งการของต้า ฝ่ า การด าเนิ น การ(การ
แสดงออก)ของศิ ษ ย์ต้า ฝ่ าในโลกมนุ ษ ย์ ก็ คื อ เหลื อ ไว้เ ป็ นประวัติ ศ าสตร์ ในอนาคต ในช่ ว ง
ประวัติศาสตร์ ที่ต่างกันท่ามกลางจักรวาล หากปรากฏมีการบ่อนทาลายต้าฝ่ า หรื อในเวลาที่ชีวิตมีการ
กระทาต่างกันนั้น ต้าฝ่ าจะเจิ้งฝ่ าอย่างไร เพื่อให้ทุกสิ่ งทุกอย่างกลมกลืนไม่เสื่ อมเป็ นเรื่ องที่สาคัญอย่าง
ยิง่ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ตา้ ฝ่ าตึ้จื่อทาอยูใ่ นขณะนี้จึงเป็ นการสร้างอนาคต ณ เวลานี้ ทุกสิ่ งทุกอย่างภายในสาม
ภพล้ว นคงอยู่เ พื่ อต้าฝ่ า เมื่ อต้า ฝ่ าได้หยวนหมัน่ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่างท่ ามกลางมารผจญแล้ว สิ่ งชั่ว ร้ ายที่
ประทุษร้ายต้าฝ่ าทั้งหมดจะต้องจบสิ้ นลง
หลี่ หงจื้อ
2001.6.14

32. ถึงผูฝ้ ึ กทั้งหมด ณ ฝ่ าฮุ่ยยุโรปเหนือ
ถึงผูฝ้ ึ กทั้งหมด ณ ฝ่ าฮุ่ยยุโรปเหนือทุกท่าน:
สาหรับศิษย์ตา้ ฝ่ า หยวนหมัน่ คือการสิ้ นสุ ดของการบาเพ็ญ การเจิ้งฝ่ าคือภาระหน้าที่อนั ยิ่งใหญ่
ซึ่งประวัติศาสตร์ มอบหมายให้แก่พวกท่านในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่ า ดังนั้นในระหว่างอธิ บายความเป็ น
จริ ง เปิ ดโปงสิ่ งชัว่ ร้ายกันอยูใ่ นเวลานี้ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกเราทาล้วนกลมกลืนเข้ากับต้าฝ่ า ไม่ว่าพวก
เราจะอธิ บายความเป็ นจริ ง เปิ ดโปงสิ่ งชัว่ ร้าย หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมอื่นๆของต้าฝ่ า รวมทั้งฝ่ าฮุ่ยของพวก
เรา ล้วนต้องแสดงออกซึ่ งความเมตตาของศิษย์ตา้ ฝ่ า และความดีงามซึ่ งปรากฏออกมาจากการบาเพ็ญ
ปฏิบตั ิเจิ้งฝ่ า(ฝ่ าถูกต้อง) ขออวยพรให้ฝ่าฮุ่ยประสบความสาเร็ จอย่างสมบูรณ์
ในเวลาเดียวกัน ข้าพเจ้าหวังว่าผูฝ้ ึ กในภาคพื้นยุโรปสามารถจะปฏิบตั ิเหมือนเช่นผูฝ้ ึ กในภาคพื้น
อเมริ กาเหนื อ ผูฝ้ ึ กทุกคนนอกจากจะเข้าร่ วมกิ จกรรมกลุ่มแล้ว ในเวลาปรกติตวั เองก็ตอ้ งริ เริ่ มแสดง
ความเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ าอย่างเต็มกาลัง ก่อตั้งอานุภาพแห่ งคุณธรรมของตนในระหว่างอธิ บายความเป็ นจริ ง
ก้าวเดิ นไปให้ดีตามหนทางของศิษย์ตา้ ฝ่ าแต่ละคน ดังนั้นในระหว่างอธิ บายความเป็ นจริ ง ไม่ตอ้ งรอ
คอย ไม่ตอ้ งพึ่งพาอาศัย ไม่ตอ้ งมุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอก พวกเราทุกๆคนล้วนกาลัง
สร้างประวัติศาสตร์ ให้กบั อนาคต ฉะนั้นนอกเหนื อจากการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มแล้ว ทุกๆคนต่างริ เริ่ ม
หางานทาด้วยตัวเอง ขอเพียงแต่เป็ นประโยชน์ต่อต้าฝ่ า ล้วนต้องริ เริ่ มไปทาด้วยตัวเอง ริ เริ่ มไปจัดการ
ด้วยตัวเอง ในสังคมทุกๆคนที่ติดต่อด้วย ล้วนเป็ นบุคคลที่จะต้องอธิ บายความเป็ นจริ งให้รู้ สิ่ งที่ปรากฏ
ออกมาในระหว่างอธิ บายความเป็ นจริ งคือ ความเมตตาของศิษย์ตา้ ฝ่ าและการช่วยเหลือพลโลก หวังว่า
ศิษย์ตา้ ฝ่ าทุกๆคนจะสาแดงความกระตือรื อร้นของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ และทาหน้าที่ของศิษย์ตา้ ฝ่ า
หน้ า 30 จาก 46

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

แก้วนั ที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2011

อย่างเต็มกาลัง ขออวยพรอีกครั้งให้ฝ่าฮุ่ยประสบความสาเร็ จสมบูรณ์
ข้อพึงใส่ ใจ: ไม่วา่ พวกท่านจะมีงานยุง่ เพียงใด ก็ไม่สามารถจะละเลยการศึกษาฝ่ า
หลักประกันมูลฐานของการเดินสู่หยวนหมัน่ และทางานของต้าฝ่ าให้ดี
หลี่ หงจื้อ
2001.6.17

นี้คือ

33. ต้าฝ่ าแข็งแกร่ งไม่สามารถทาลาย
ทาไมศิษย์ตา้ ฝ่ าจึ งถูกทรมานอย่างเหี้ ยมโหดจากสิ่ งชัว่ ร้ าย เพราะพวกเขายืนหยัดในความเชื่ อ
ถูกต้องต่อต้าฝ่ า เพราะพวกเขาคืออณู ของต้าฝ่ า ทาไมต้องเจิ้งฝ่ า เพราะสรรพชี วิตของจักรวาลล้วนไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานแล้ว ในฐานะศิษย์ตา้ ฝ่ า ความคิดถูกต้องอันเด็ดเดี่ยวแน่ วแน่ ไม่สามารถจะถูก
สัน่ คลอนอย่างแน่นอน เพราะชีวติ ที่เปลี่ยนใหม่ของพวกท่านก่อเกิดขึ้นมาท่ามกลางการเจิ้งฝ่ า แต่เพื่อจะ
บรรลุทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกเขาต้องการทา อิทธิ พลชัว่ ร้ายเก่าไม่หยุดยั้งที่จะใช้สิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นเอง
การจัดเตรี ยมอันชัว่ ร้ายซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการของฝ่ าอันแท้จริ งของจักวาล โดยร่ วมกันประทุษร้าย
โดยตรงต่อต้าฝ่ า ต่อศิษย์ตา้ ฝ่ าและสรรพชี วิต โดยใช้ทศั นะความคิดชั้นภายนอกที่ยงั ไม่ได้ขจัดทิ้งไป
และกรรมของศิ ษย์ตา้ ฝ่ า สั่นคลอนความคิ ดถูกต้องของศิ ษย์ตา้ ฝ่ า ด้วยเหตุน้ ี ศิษย์ตา้ ฝ่ าบางคนจึ งไม่
สามารถยืนหยัดท่ ามกลางความเจ็บปวดของการถูกประทุษร้ าย และได้กระทาในสิ่ งที่ ศิษย์ตา้ ฝ่ าไม่
สมควรทาอย่างเด็ดขาด และไม่สามารถทาอย่างเด็ดขาด นี้เป็ นการลบหลู่ต่อต้าฝ่ า
อาจารย์ตอ้ งการช่วยเหลือสรรพชีวิตทั้งมวล แต่อิทธิ พลชัว่ ร้ายกลับใช้ให้สรรพชี วิตทาผิดต่อต้า
ฝ่ าอย่างแท้จริ ง เป้ าหมายมูลฐานคือเพื่อทาลายสรรพชีวิตให้ดบั สู ญ ศิษย์ตา้ ฝ่ าคนหนึ่งครั้นเมื่อได้กระทา
ในเรื่ องที่ไม่สมควรทา หากไม่สามารถรับรู้อย่างแท้จริ งถึงความร้ายแรงของมันและกอบกูค้ วามเสี ยหาย
ที่ได้กระทากับต้าฝ่ า ทุกสิ่ งทุกอย่างและการรอคอยนับสิ บล้านปี ทั้งหมดจะดาเนินไปตามคามัน่ สัญญาที่
ได้ปฏิ ญาณเอาไว้ก่อนประวัติศาสตร์ การเป็ นศิ ษย์ตา้ ฝ่ า ทุกสิ่ งทุกอย่างของท่านนั้นประกอบขึ้ นมา
โดยต้าฝ่ า ซึ่ งถูกต้องที่สุด สามารถปรับแก้สิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งมวลแต่เพียงอย่างเดียว จะก้มหัวให้กบั สิ่ งชัว่
ร้ายได้อย่างไร? ไปให้คารับรองอะไรต่อสิ่ งชัว่ ร้ายได้อย่างไร? ถึงแม้จะไม่ใช่จากใจจริ งก็เป็ นการ
ประนี ประนอมกับสิ่ งชัว่ ร้ าย สิ่ งนี้ ในหมู่คนก็เป็ นพฤติ กรรมที่ ไม่ดี เทพจะไม่ทาเรื่ องประเภทนี้ อย่าง
เด็ดขาด ในระหว่างที่ถูกประทุษร้าย แม้จะต้องถอดหนังชั้นนี้ของคนทิ้งไปจริ งๆ สิ่ งที่รอคอยผูบ้ าเพ็ญต้า
ฝ่ าอยูย่ งั คงคือหยวนหมัน่ ในทางกลับกัน ความยึดติดและจิตหวาดกลัวใดๆล้วนไม่สามารถทาให้ท่าน
หยวนหมัน่ แต่จิตหวาดกลัวใดๆโดยตัวของมันก็คือด่านที่ท่านไม่สามารถหยวนหมัน่ ก็คือองค์ประกอบ
ที่ท่านเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งชัว่ ร้ายและการทรยศ
ขอบอกทุกท่าน ภัยธรรมชาติ ภัยพิบตั ิจากมนุ ษย์ท้ งั หมดที่ เกิ ดขึ้นในประเทศจี นแผ่นดิ นใหญ่
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เป็ นคาเตือนสาหรับสรรพชีวิตในที่น้ นั ซึ่ งได้ทาบาปอันชัว่ ร้ายต่อต้าฝ่ า หากพวกเขาไม่อ(ู ้ รับรู้) ภัยพิบตั ิ
แท้จริ งก็จะเริ่ มต้น เวลานี้ คนชัว่ ร้ายทั้งหมดที่ได้ทาบาปต่อต้าฝ่ า คนที่ไร้คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์แล้ว
ตามที่เรี ยกว่าการทดสอบที่ชวั่ ร้ ายต่อศิษย์ตา้ ฝ่ า ก็เริ่ มได้รับกรรมตามสนองกันแล้ว ต่อแต่น้ ี ไปจะเริ่ ม
ปรากฏออกมาเป็ นจานวนมาก ขณะที่เหล่าสมุนที่ชวั่ ร้ายที่สุดจะถูกใช้เป็ นประโยชน์ไปจนถึงขั้นสุ ดท้าย
เพราะยังมีศิษย์ตา้ ฝ่ าเดินออกมาอย่างต่อเนื่อง อิทธิ พลชัว่ ร้ายเก่าต้องการใช้พวกมันต่อไปอีกเพื่อทดสอบ
ศิษย์ตา้ ฝ่ า นี้คือเหตุผลทาไมคนเลวชัว่ ร้ายที่สุดเหล่านั้นยังคงก่อกรรมทาเข็ญอยู่
ศิษย์ตา้ ฝ่ าจะปฏิเสธทุกสิ่ งทุกอย่างโดยสิ้ นเชิ ง ซึ่ งจัดเตรี ยมโดยอิทธิ พลชัว่ ร้ายเก่า อธิ บายความ
เป็ นจริ งให้ครบถ้วนทุกด้าน กาจัดสิ่ งชัว่ ร้ายด้วยความคิดถูกต้อง ช่วยเหลือสรรพชี วิต ปกป้ องฝ่ าอย่าง
เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ เพราะท่านคือสมาชิกหนึ่ งของต้าฝ่ า แข็งแกร่ งไม่สามารถทาลาย ปรับทุกสิ่ งทุกอย่างที่
ไม่ ถู ก ต้อ ง คนที่ ถู ก เปลี่ ย นแปลงและคนที่ ไ ด้รั บ การช่ ว ยเหลื อ คื อ สรรพชี วิ ต ที่ ถู ก สิ่ ง ชั่ว ร้ า ยปิ ดบัง
หลอกลวงเท่านั้นเอง พวกที่ถูกกาจัดคือชีวิตชัว่ ร้ายกับอิทธิ พลชัว่ ร้ายเก่า จากท่ามกลางสิ่ งเหล่านี้ คนที่
หยวนหมัน่ คือศิษย์ตา้ ฝ่ า และการก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมของต้าฝ่ า
หลี่ หงจื้อ
2001.6.23

34. ถอดความกลอนเหมยฮวา(ดอกเหมย)
สามท่อนท้าย
ท่อน 8
เรื่ องราวในโลก เหมือนดัง่ ตาหมากรุ กที่ถูกรุ กฆาต
ร่ วมแรงร่ วมใจเพื่อเป้ าหมายรวม กลับพบภัยพิบตั ิใหญ่
เสื อดาวตายไป เหลือหนัง(เสื อ)หนึ่งผืน
ทัศนียภาพฤดูใบไม้ร่วงสุ ดสวยอยูท่ ี่ฉางอัน
ท่อน 9
มังกรไฟเริ่ มตะปบ เอี้ยนเหมินเกิดความเศร้า (เอี้ยนชื่อย่อของเป่ ยจิง เมิน:
กาแพงหิ นดั้งเดิมสนองภัยพิบตั ิ คนแซ่จา้ วล่าถอย
หนึ่งลานดอกไม้มหัศจรรย์ ฤดูใบไม้ผลิมีเจ้าของ
ลมฝนตลอดทั้งคืน ไม่จาเป็ นต้องทุกข์ระทม
ท่อน 10
เหมยฮวา(ดอกเหมย)ผลิเป็ นจุดๆ ฤดูใบไม้ผลิท้ งั ฟ้ าดิน
ปอกับฟู่ จะเป็ นอย่างไร ถามสาเหตุ
ในโลกย่อมมีวนั แห่งสันติสุข
สี่ คาบสมุทรคือบ้าน ใครคือเจ้าบ้านและแขก
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[เรื่ องราวในโลก เหมือนดัง่ ตาหมากรุ กที่ถูกรุ กฆาต]
ถอด: เรื่ องราวในโลกตลอดมาเหมือนดัง่ หมากรุ กหนึ่ งกระดาน ข้างหนึ่งคือพันธมิตรของเหล่าประเทศ
คอมมิ วนิ สต์ ข้างหนึ่ งคื อระบบสังคมเสรี สิ บปี ก่ อนสาหรั บเหล่าประเทศคอมมิ วนิ สต์พูดได้ว่า เป็ น
กระดานตาหมากรุ กที่ถูกรุ กฆาตแล้ว
[ร่ วมแรงร่ วมใจเพื่อเป้ าหมายรวม กลับพบภัยพิบตั ิใหญ่]
ถอด: พันธมิตรของเหล่าประเทศคอมมิวนิสต์แตกสลายโดยสิ้ นเชิง ประเทศต่างๆ ร้อยละเก้าสิ บ ละทิ้ง
ลัทธิ ระบอบคอมมิวนิสต์ สาหรับพรรคคอมมิวนิสต์พดู ได้วา่ นี้คือภัยพิบตั ิใหญ่ที่กาลังมาถึง
[เสื อดาวตายไป เหลือหนัง(เสื อ)หนึ่งผืน]
ถอด: สหภาพโซเวียตดุจดัง่ เสื อดาวตัวหนึ่ ง ระบบพรรคคอมมิ วนิ สต์แตกสลายแล้ว แต่เปลือกนอก
เหมือนเหลือหนัง(เสื อ)ไว้หนึ่ งผืนให้รัฐบาลจีนรับสื บทอด เพราะเวลานี้ ประชาชนจีนก็ไม่เชื่ อในลัทธิ
ระบอบคอมมิวนิ สต์กนั แล้ว เพียงแต่วา่ ผูก้ ุมอานาจในประเทศจีนต้องการใช้รูปแบบพรรคคอมมิวนิ สต์
ค้ าจุนอานาจเท่านั้น
[ทัศนียภาพฤดูใบไม้ร่วงสุ ดสวยอยูท่ ี่ฉางอัน]
ถอด: สาหรับผูก้ ุมอานาจในประเทศจี น ณ ปั จจุบนั นี้ พูดได้ว่า ตัวเองก็ไม่เชื่ อในพรรคคอมมิวนิ สต์
เป้ าหมายที่ชดั เจนมากคือ กาลังใช้รูปแบบภายนอกของพรรคคอมมิวนิ สต์เพื่อควบคุมอานาจ ด้วยเหตุน้ ี
จึ งพยายามอย่างสุ ดกาลัง ปะแป้ งสร้ างภาพลวง ตามที่ เรี ยกกันว่า สถานการณ์ ที่ดีมาก ทัศนี ยภาพฤดู
ใบไม้ร่วงสุ ดสวย (ก็เป็ นวาระสุ ดท้ายของพรรคคอมมิวนิ สต์) ต่อให้ดีอย่างไร ทัศนี ยภาพฤดูใบไม้ร่วงจะ
ไม่ยาวนานเป็ นไปตามธรรมชาติ ฉางอันก็หมายถึงเมืองหลวงของประเทศจีนด้วย โดยทัว่ ไปหมายถึง
ประเทศจีน
[มังกรไฟเริ่ มตะปบ เอี้ยนเหมินเกิดความเศร้า]
ถอด: บทสวรรค์ในมิติช้ นั ต่าสุ ด
พรรคคอมมิวนิสต์ปรากฏในรู ปแบบของมังกรแดงอันชัว่ ร้าย
ประโยคนี้บอกเป็ นนัยถึงเหตุการณ์ [4 มิถุนายน] ซึ่งนักศึกษาและประชาชนถูกสังหารเป็ นจานวนมาก
หลังจากทาการร้องทุกข์ที่จตุรัสเทียนอันเหมิน
[กาแพงหิ นดั้งเดิมสนองภัยพิบตั ิ คนแซ่จา้ วล่าถอย]
ถอด: กาแพงหิ นดั้งเดิมโดยทัว่ ไปหมายถึง ประเทศจีนซึ่งมีประวัติศาสตร์หา้ พันปี สนอง(รับมือ)ภัย
พิบตั ิครั้งนี้ ด้วยเหตุน้ ีจา้ วจื่อหยางจึงถูกโจมตีและกดดัน
[หนึ่งลานดอกไม้มหัศจรรย์ ฤดูใบไม้ผลิมีเจ้าของ]
ถอด: ก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม ปี 1999 ศิษย์ฝ่าหลุนต้าฝ่ ามีอยูท่ ุกหนทุกแห่งในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
ครอบคลุมไปทัว่ ทั้งประเทศ ต่างติดประดับสัญลักษณ์ฝ่าหลุนกง รู ปฝ่ าหลุนของต้าฝ่ าสามารถเห็นได้ทวั่
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ทุกแห่งหน มีรูปคล้ายดอกไม้มหัศจรรย์ [ฤดูใบไม้ผลิมีเจ้าของ] หมายถึงฤดูใบไม้ผลิในปี หนึ่ง ศิษย์ตา้ ฝ่ า
ซึ่งประสบกับการประทุษร้ายจะพบกับอาจารย์อย่างสง่าผ่าเผย
[ลมฝนตลอดทั้งคืน ไม่จาเป็ นต้องทุกข์ระทม]
ถอด: การถูกประทุษร้ายของศิษย์ตา้ ฝ่ า มองดูดว้ ยสายตาประวัติศาสตร์ ไม่วา่ สิ่ งชัว่ ร้ายจะกาเริ บเสิ บ
สานอย่างไร เหมือนมีลมฝนตลอดทั้งคืนก็ไม่จาเป็ นต้องทุกข์ระทม เมื่อลมฝนผ่านไปฟ้ าก็จะสว่าง
[เหมยฮวา(ดอกเหมย)ผลิเป็ นจุดๆ ฤดูใบไม้ผลิท้ งั ฟ้ าดิน]
ถอด: ผ่านบททดสอบของฤดูหนาวอันเย็นยะเยือก ศิษย์ตา้ ฝ่ าทัว่ โลก ทัว่ ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
เหมือนดอกเหมยที่เงยหน้าสู้เกล็ดน้ าค้างและหิ มะ แสดงให้เห็นการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิ นี้คือช่วงเวลา
ของฝ่ าปรับโลกมนุษย์
[ปอกับฟู่ จะเป็ นอย่างไร ถามสาเหตุ]
ถอด: ปอกับฟู่ เป็ นคาศัพย์สองคาของเครื่ องหมายเสี่ ยงทาย(กว้า) เมื่อปอถึงที่สุดย่อมเกิดฟู่ หมายถึง
สรรพสิ่ งเมื่อถึงที่สุดย่อมย้อนกลับ ประวัติศาสตร์ ดุจหลุนที่หมุน(วงล้อที่หมุน) มีเหตุขา้ งหน้าย่อมมีผล
ข้างหลัง ประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติลว้ นแต่จดั เตรี ยมไว้เพื่อการปรับฝ่ าในครั้งนี้
[ในโลกย่อมมีวนั แห่งสันติสุข]
ถอด: ศิษย์ตา้ ฝ่ าผ่านการทดสอบอันชัว่ ร้ายจนหมดสิ้ น เดินสู่ อนาคตอันสวยงามขณะที่สิ่งชัว่ ร้ายดับ
สลาย
[สี่ คาบสมุทรคือบ้าน ใครคือเจ้าบ้านและแขก]
ถอด: นับตั้งแต่อาจารย์ออกมาถ่ายทอดฝ่ าในปี 1992 โดยหลักคือถ่ายทอดไปทัว่ ทุกสารทิศ สี่ คาบ
สมุทรคือบ้าน ครึ่ งประโยคหลัง [ใครคือเจ้าบ้านและแขก] บอกเป็ นนัยว่าใครคือเจ้าภาพ ใครคือแขก บน
เวทีประวัติศาสตร์ ใครคือตัวประกอบ ใครคือตัวเอก อารยธรรมมนุษยชาติครั้งนี้ลว้ นแต่ทาขึ้นเพื่อต้าฝ่ า
สร้างขึ้นเพื่อต้าฝ่ า

ณ 3 กรกฎาคม 2001 อาจารย์ถอดความวาจาแบบตามสบาย ผูฝ้ ึ กจดบันทึก และตีพิมพ์โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์

35. เจิ้งฝ่ ากับการบาเพ็ญ
บทความนี้ ได้พดู ถึงปั ญหาว่า จะปฏิบตั ิอย่างไรต่อการเจิ้งฝ่ า(ปรับฝ่ าให้ถูกต้องเที่ยงตรง) กับการ
บาเพ็ญ อย่างชัดเจนมาก ศิษย์ตา้ ฝ่ าซึ่ งอยูใ่ นระหว่างการเจิ้งฝ่ าจะไม่เหมือนกับการบาเพ็ญส่ วนบุคคลใน
อดีต เมื่อพบกับการทาร้ายอย่างไร้เหตุผล พบกับการประทุษร้ายต่อต้าฝ่ า พบกับการป้ ายสี อย่างไม่เป็ น
หน้ า 34 จาก 46

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

แก้วนั ที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2011

ธรรมต่อพวกเรา ไม่สามารถจะปฏิ บตั ิเหมือนกับการบาเพ็ญของแต่ละบุคคลในอดีต ยอมรั บกันโดย
สถานเดียว เพราะศิษย์ตา้ ฝ่ าในปั จจุบนั อยู่ในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่ า หากปั ญหาที่ปรากฏไม่ใช่ มาจาก
ความยึดติดหรื อความผิดของพวกเราเอง เช่นนั้นจะต้องเป็ นสิ่ งชัว่ ร้ายที่ทาการรบกวน ทาเรื่ องไม่ดีอยู่
แต่พวกเรายังอยูใ่ นระหว่างบาเพ็ญ ยังมีจิตใจของคนธรรมดาสามัญสุ ดท้ายอยู่ เมื่อปั ญหาปรากฏ
จะต้องสารวจตัวเองก่อนว่าถูกหรื อผิด หากพบว่าเป็ นการรบกวนหรื อบ่อนทาลาย เวลาจัดการกับปั ญหา
กับคนที่อยูช่ ้ นั ภายนอก ต้องพยายามปฏิบตั ิอย่างนุ่มนวลและมีเมตตา เพราะเวลาที่สิ่งชัว่ ร้ายใช้คน คนๆ
นั้นมักจะไม่แจ่มแจ้ง (แม้วา่ คนที่ถูกใช้มกั จะมีความนึกคิดไม่ดี หรื อเป็ นคนที่มีความนึกคิดไม่ดีปรากฏ
ออกมา) สาหรับการรบกวนของสิ่ งชัว่ ร้ายในมิติอื่น จะต้องใช้เจิ้งเนี่ยน(ความคิดถูกต้อง) กาจัดอย่าง
เข้มงวดและจริ งจัง
หลี่ หงจื้อ
2001.7.8
หมายเหตุ : คาวิจารณ์เมื่ออ่านบทความบนเวบไซ้ตห์ มิงฮุ่ยในวันนั้น

36. วิจารณ์ [ความน่าเกรงขามของต้าฝ่ า]
ศิษย์ท่านนี้ พูดได้ดีมาก ในบทความ [ความน่ าเกรงขามของต้าฝ่ า] นี้ ก็คือความแตกต่างของการ
บาเพ็ญเจิ้งฝ่ ากับการบาเพ็ญส่ วนบุคคล ในเวลาเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่ งและเหนียว
แน่ นในการบาเพ็ญส่ วนบุคคล ไร้ ซ่ ึ งความเมตตาของศิษย์ตา้ ฝ่ าก็ไม่ใช่ผูบ้ าเพ็ญ ศิษย์ตา้ ฝ่ าไม่สามารถ
ยืนยันความถูกต้องของฝ่ าก็ไม่ใช่ศิษย์ตา้ ฝ่ า ในขณะที่เปิ ดโปงสิ่ งชัว่ ร้ายก็คือกาลังช่วยเหลือสรรพชีวิต
ทาให้โลกของตัวเองหยวนหมัน่
หลี่ หงจื่อ
2001.7.17
หมายเหตุ : คาวิจารณ์เมื่ออ่านบทความบนเวบไซ้ตห์ มิงฮุ่ยในวันนั้น

37. ประสิ ทธิ ผลของเจิ้งเนี่ยน(ความคิดถูกต้อง)
ท่ามกลางการเจิ้งฝ่ า(ปรับฝ่ าให้ถูกต้องเที่ยงตรง) จักรวาลดีงามอย่างหาที่เปรี ยบมิได้ ใหญ่มหึ มา
อย่างหาที่สุดมิได้ เพราะทัว่ ทั้งท้องนภาใหญ่น้ นั ประกอบขึ้นมาจากระบบจักรวาลอันใหญ่มหึ มาอย่างหา
ที่เปรี ยบมิได้นับสิ บสิ บล้านระบบจักรวาล จานวนส่ วนใหญ่ของระบบจักรวาลอันใหญ่โตซึ่ งถูกปรับ
แล้วได้เข้าสู่ ประวัติศาสตร์ ใหม่เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และ ณ เวลานี้ในที่ซ่ ึ งสิ่ งชัว่ ร้ายสามารถทาเรื่ องไม่ดี
ได้คือ ที่ซ่ ึงอานุภาพแห่งการเปลี่ยนอันใหญ่มหาศาลของเจิ้งฝ่ า(ฝ่ าถูกต้องเที่ยงตรง)ยังสัมผัสไม่ถึง ตรงนี้
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จึงเป็ นที่ซ่ ึ งศิษย์ตา้ ฝ่ าใช้เจิ้งเนี่ ยน(ความคิดถูกต้อง)ให้บงั เกิดผล อย่างไรก็ตามสภาพการณ์ในที่ตรงนี้ ก็
สลับซับซ้อนและเสื่ อมถอยอย่างยิง่
ก่อนการเจิ้งฝ่ า เหล่าอิทธิ พลเก่าได้นาเอาส่ วนของชั้นที่ต่าสุ ดของแต่ละระบบ ของระบบจักรวาล
นับจานวนสิ บสิ บล้านระบบจักรวาลอันไกลโพ้น กดอัดเข้ามาที่ซ่ ึ งพวกเราอยู่ ระบบจักรวาลกึ่ งกลาง
ภายในสามภพ โดยผิวเผินเพื่อไม่ให้พวกมันตกหล่นจากการเจิ้งฝ่ า ในเวลาเดียวกันก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า
ได้เข้าร่ วมกับการเจิ้งฝ่ า ในความเป็ นจริ งเป็ นการยืมใช้การเจิ้งฝ่ าเพื่อบรรลุเป้ าหมายอันเห็นแก่ตวั ของ
พวกมัน เนื่ องจาก ณ ที่ซ่ ึ งสู งยิ่งขึ้นไปของเทียนถี่(ร่ างสวรรค์)แห่ งท้องนภาใหญ่กาลังถูกอานุภาพใหญ่
มหาศาลของเจิ้งฝ่ าชาระ ทาลาย หล่อหลอมอย่างเร็ วที่สุด ทุกๆนาทีลว้ นมีจกั รวาลอันใหญ่มหาศาลนับ
จานวนไม่ ถว้ นถูกกวาดโดยอานุ ภาพแห่ งเจิ้งฝ่ า พร้ อมกับถูกฝ่ าปรั บให้ถูกต้องเป็ นที่ เรี ยบร้ อยอย่าง
รวดเร็ ว อย่างไรก็ตามเนื่ อ งจากเที ย นถี่ ซ่ ึ งประกอบขึ้ น โดยจัก รวาลนับจ านวนไม่ ถ ้วนเหล่ านี้ และ
เนื่ องจากระบบจักรวาลซึ่ งประกอบขึ้ นโดยเที ยนถี่ อนั ใหญ่มหึ มานับจานวนไม่ถว้ นนั้นเชื่ อมต่อกับ
ระดับชั้นที่ต่าสุ ด ได้ถูกกดอัดเข้ามาในสามภพของเรา หลังจากถูกกดอัดเข้ามาแล้ว มิติของพวกมันแม้วา่
จะหดเล็กลง แต่เวลาและโครงสร้างข้างในกลับไม่ได้เปลี่ยนแปลง ฉะนั้นต่อเมื่อทัว่ ทั้งระบบอันใหญ่
มหึ มา ซึ่ งประกอบขึ้นโดยจักรวาลนับจานวนไม่ถว้ นและเทียนถี่นบั จานวนไม่ถว้ นข้างบน ถูกฝ่ าปรับให้
ถูกต้องเที่ ยงตรงเรี ยบร้ อยแล้ว ส่ วนที่ ถูกกดอัดเข้ามาในสามภพของเราและก่ อเกิ ดเป็ นส่ วนๆ จึ งจะ
สามารถถูกกาจัดทิ้งไปหนึ่ งส่ วน แต่ความเร็ วของการเจิ้งฝ่ านั้นรวดเร็ วอย่างที่สุด ทะลวงชั้นแล้วชั้นเล่า
อย่างรวดเร็ ว เพราะเทียนถี่ทอ้ งนภาใหญ่น้ นั ใหญ่โตอย่างเหลือเกิน ต่อให้ทากันเร็ วขึ้นไปอีก เหนื อเกิน
กว่าเวลาและมิติท้ งั มวลขึ้นไปอีก ก็ตอ้ งมีระบบขั้นตอน นี่ ก็เร็ วที่สุดแล้ว นอกเสี ยจากจะระเบิดทิ้งและ
ประกอบกันใหม่ แต่นนั่ ก็ไม่จาเป็ นต้องมีการเจิ้งฝ่ าแล้ว ฉะนั้นระบบที่มาจากข้างนอกนับจานวนไม่
ถ้วนเหล่านี้ กลับก่อเกิ ดเป็ นส่ วนของมิตินับสิ บสิ บล้านส่ วน จึ งกลายเป็ นอาณาเขตอิทธิ พลต่างๆ และ
ซ่อนชีวิตชัว่ ร้ายเอาไว้มากมาย ยิ่งกว่านั้นบางชีวิตและร่ างวัตถุถูกแบ่งแยกเป็ นหลายๆชั้น เกือบจะทุกๆ
ชั้นของอณู ถูกแบ่งแยกเป็ นหนึ่ งชั้น ภายในสามภพเดิ มที มีมิตินับจานวนไม่ ถว้ น เมื่ อบวกกับมิ ตินับ
จ านวนไม่ ถ ้ว นเป็ นสิ บ สิ บ ล้า นมิ ติ เ ข้า มาเช่ น นี้ จึ ง เพิ่ ม ความยากล าบากให้ กับ การเจิ้ ง ฝ่ า จึ ง ท าให้
สภาพการณ์ ซับซ้อนยิ่งขึ้น บางครั้ งเห็ นอยู่ชดั ๆ ว่าชี วิตชัว่ ร้ ายถูกกาจัดทิ้งไปแล้วเวลาที่ ศิษย์ตา้ ฝ่ าส่ ง
ความคิดถูกต้อง(ฟาเจิ้งเนี่ยน) แต่กลับปรากฏว่าในบางส่ วนมันยังคงมีอยู่ และยังคงทาเรื่ องไม่ดีอยูอ่ ย่าง
ต่อเนื่ อง ฉะนั้นจึ งนาไปสู่ การที่บางส่ วนของสิ่ งชัว่ ร้ าย สามารถถูกกาจัดทิ้งไปในครั้ งเดี ยวในเวลาที่
ศิษย์ตา้ ฝ่ าส่ งความคิดถูกต้อง แต่บางส่ วนก็ไม่สามารถกาจัดทิ้งในครั้งเดียวอย่างง่ายๆ กระทัง่ ต้องทากัน
หลายครั้ งจึ งจะสามารถกาจัดทิ้งไปได้ หัวหน้าสมุนชัว่ ร้ ายเหล่านั้นในประเทศจี นแผ่นดิ นใหญ่ก็เป็ น
กรณี แบบนี้ แต่ไม่วา่ จะยากลาบากเพียงใดก็ตอ้ งกาจัดสิ่ งชัว่ ร้ายด้วยเจิ้งเนี่ ยนอย่างแน่วแน่ เพราะขณะที่
กาจัดสิ่ งชัว่ ร้าย ก็เป็ นการก่อตั้ง อานุภาพแห่งคุณธรรมอันยิง่ ใหญ่สง่างามของศิษย์ตา้ ฝ่ าท่ามกลางการเจิ้ง
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ฝ่ า การกาจัดสิ่ งชัว่ ร้ ายด้วยเจิ้งเนี่ ยนของทุกท่านนั้นบังเกิ ดประสิ ทธิ ผล อย่างมากจริ งๆ ชี วิตชัว่ ร้ายถูก
กาจัดทิ้งไปเป็ นจานวนมาก บ้างก็ถูกกาจัดทิ้งไปบางส่ วน ยังความบาดเจ็บอย่างหนักให้กบั พลังหยวนชี่
(พลังชีวิต)ของสิ่ งชัว่ ร้าย กาจัดสิ่ งชัว่ ร้ายในมิติต่างๆมากมายที่เจิ้งฝ่ ายังไปไม่ถึง และยังบังเกิดผลในการ
กาจัดและสร้างความสะพรึ งกลัวต่อคนชัว่ ไม่วา่ มิติจะสลับซับซ้อนอย่างไร สิ่ งชัว่ ร้ายจะกาเริ บเสิ บสาน
เพียงใด ก็เป็ นเพียงปรากฏการณ์ก่อนที่อานุ ภาพแห่ งเจิ้งฝ่ าอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่เปรี ยบมิได้จะมาถึงเท่า
นั้นเอง เมื่ออานุภาพแห่งเจิ้งฝ่ ามาถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างก็จะจบสิ้ นลงโดยฉับพลันในชัว่ พริ บตา
ข้าพเจ้าบอกให้ศิษย์ท้ งั หลายส่ งความคิดถูกต้อง เพราะสิ่ งที่เรี ยกว่าสิ่ งชัว่ ร้ายเหล่านั้นอันที่จริ ง
ไม่ใช่อะไรเลย แต่แล้วเนื่องจากความเมตตาของศิษย์ตา้ ฝ่ าถูกอิทธิ พลเก่าสิ่ งชัว่ ร้ายใช้เป็ นประโยชน์ ชีวติ
ชัว่ ร้ายภายใต้การปกป้ องของพวกมันทาการประทุษร้ายอย่างมีเจตนา ฉะนั้นสิ่ งที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าแบกรับจึง
ไม่ใช่กรรมของตัวเองเท่านั้นแล้ว แต่เป็ นการแบกรับสิ่ งที่ไม่สมควรแบกรับภายใต้การประทุษร้ายของ
ชีวติ ชัว่ ร้าย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงบอกให้ศิษย์ท้ งั หลายส่ งความคิดถูกต้อง(ฟาเจิ้งเนี่ยน) กาจัดพวกมันซึ่ งมี
เจตนาบ่อนทาลายต้าฝ่ า
จากนั้นเพื่อแบ่งเบาศิษย์ตา้ ฝ่ าจากสิ่ งที่ไม่สมควรแบกรับท่ามกลางการถูก
ประทุษร้าย พร้อมกับช่วยเหลือสรรพชีวติ หยวนหมัน่ โลกของศิษย์ตา้ ฝ่ า(ทาให้โลกของศิษย์ตา้ ฝ่ าสาเร็ จ
สมบูรณ์)
หลี่ หงจื่อ
2001.7.16

38. ต้าฝ่ าผสมผสานกลมกลืน
สังคมมนุ ษย์ก็เป็ นระดับชั้นหนึ่ งสร้างขึ้นโดยต้าฝ่ า ฉะนั้นจึงต้องมีฝ่าเพื่อเป็ นมาตรฐานสาหรับ
การดารงชีวิตของสรรพชีวิตในระดับชั้นนี้ และหลักการของการเป็ นคนของระดับชั้นนี้ แต่ในสามภพ
กับจักรวาลทุกสิ่ งทุกอย่างนั้นกลับกัน ดังนั้นหลักการของฝ่ าก็เสนอหลักการที่กลับกัน ซึ่ งเหมาะแก่การ
ดารงชี วิตของคนธรรมดาสามัญให้กบั ชี วิตในชั้นนี้ เช่น การกรี ฑาทัพบุกยึดครองดิ นแดน ผูเ้ ป็ นราชา
ปกครองประเทศ ฆ่าชี วิตเอาเป็ นอาหาร ผูแ้ กร่ งกล้าคือวีรบุรุษ เป็ นต้น ความคิดเกี่ ยวกับคนดี คนชัว่
สงคราม ฯลฯ ล้วนประกอบขึ้นเป็ นหลักการของคนธรรมดาสามัญและความเข้าใจของคน สิ่ งเหล่านี้
สาหรับหลักการของเจิ้งฝ่ า(ฝ่ าถูกต้อง) ของจักรวาลชั้นสู ง พูดขึ้นมาแล้วผิดทั้งหมด ฉะนั้นผูบ้ าเพ็ญต้อง
ปล่อยวางจิตใจทั้งหมด หลักการทั้งหมดของคนธรรมดาสามัญ จึงจะสามารถบาเพ็ญไปถึงชั้นสู ง จึงจะ
สามารถกระโดดออกจากสามภพ ซึ่ งกลับกันกับจักรวาล แต่ถา้ หากคนธรรมดาสามัญกลับความเข้าใจ
ทั้งหมดนี้ และใช้หลักการของเจิ้งฝ่ าของจักรวาลชั้นสู ง มากาหนด มาวัดทุกสิ่ งทุกอย่างของมนุษย์หรื อ
สามภพ เช่นนั้นสามภพก็กลายเป็ นหลักการของเจิ้งฝ่ า สังคมมนุษย์ก็จะไม่คงอยู่ ก็จะไม่มีสภาวะของคน
ก็เป็ นโลกของเทพ ในเวลาเดียวกันก็จะไม่มีปริ ศนาของคน และให้โอกาสแก่ ผูบ้ าเพ็ญ ให้เป็ นเช่ นนี้
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ไม่ได้ เพราะขยะของชี วิตชั้นสู งก็คือต้องตกสู่ เบื้องล่าง สังคมมนุ ษย์ก็คือสถานที่กองขยะของจักรวาล
เพื่ อให้ชีวิตในที่ น้ ี ส ามารถดารงอยู่ได้ จึ งต้องมี รู ปของการดารงชี วิตของชั้น นี้ ก็คือข้อก าหนดและ
เงื่อนไข / สภาพของการดารงชีวติ ซึ่ งต้าฝ่ าสร้างให้กบั สรรพชีวติ ในที่น้ ี
ในเที ย นถี่ (ร่ า งจัก รวาล)ชั้น สู ง โลกและชี วิต ของผูส้ าเร็ จ ธรรมชั้น สู ง นั้น เกิ ด ขึ้ น ท่ า มกลาง
หลักการของเจิ้งฝ่ า หรื อบาเพ็ญท่ามกลางหลักการของเจิ้งฝ่ าจนหยวนหมัน่ ทุกสิ่ งทุกอย่างของเขาล้วน
สอดคล้องกับหลักการของเจิ้งฝ่ า ผูส้ าเร็ จธรรมก็คือราชาแห่ งสวรรค์น้ ี (ราชาของโลกนี้ ) แต่นนั่ ไม่ใช่
รู ปแบบการปกครองตามที่คนเข้าใจ คือ ใช้ เจิน ซั่น เหยิ่น (ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน) ของ
หลักการของเจิ้งฝ่ า มาทาให้สรรพชีวติ ทั้งหมดในสวรรค์(โลก)ของเขาให้ดีงาม แต่การกรี ฑาทัพยึดครอง
ดินแดนของคน ผูแ้ กร่ งกล้าคือวีรบุรุษ เป็ นหลักการที่ตา้ ฝ่ าแห่ งจักรวาลให้กบั มนุษย์ในชั้นนี้ เพราะสาม
ภพนั้นกลับ(ด้าน)กัน ฉะนั้นหลักการของคนกับหลักการของเจิ้งฝ่ า เมื่อเปรี ยบเทียบกันก็เป็ นความเข้าใจ
ที่กลับกัน เช่นนั้นการกรี ฑาทัพยึดครองดินแดน ผูแ้ กร่ งกล้าคือวีรบุรุษ พฤติกรรมความรุ นแรงประเภท
นี้ จึงกลายเป็ นหลักการถูกต้องของคน เพราะทุกสิ่ งทุกอย่างของมนุษยชาติน้ นั ควบคุมโดยเทพ สงคราม
ผูแ้ กร่ งกล้า ชนะหรื อแพ้ คือเป้ าหมายซึ่งเทพต้องการจะบรรลุ ผูแ้ กร่ งกล้า วีรบุรุษ ก็ได้รับมอบหมายเป็ น
“วีรบุรุษ” “ผูแ้ กร่ งกล้า” โดยเทพ ให้เสวยเกียรติยศของคน ก็เป็ นการตอบแทนคน มีเพียงผูบ้ าเพ็ญซึ่ ง
บาเพ็ญปฏิบตั ิเจิ้งฝ่ าเท่านั้น จึงจะกระโดดออกจากหลักการนี้ เช่นนั้นการเป็ นผูบ้ าเพ็ญต้าฝ่ าซึ่ งบาเพ็ญ
ปฏิบตั ิอยู่ในสังคมของคนธรรมดาสามัญ จะปฏิบตั ิต่อทั้งหมดนี้ อย่างเป็ นรู ปธรรมอย่างไรล่ะ? ถ้า
บาเพ็ญต้าฝ่ าอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ อีกทั้งมีจานวนคนมาก ก็จะต้องบาเพ็ญปฏิบตั ิโดยสอดคล้อง
เข้ากับสังคมธรรมดาสามัญให้มากที่สุดเท่าที่ จะทาได้ ไม่เช่ นนั้นก็จะเปลี่ ยนแปลงสังคมคนธรรมดา
สามัญ แต่ทุกท่านขณะฟังข้าพเจ้าพูดหลักการของฝ่ า แม้จะเข้าใจว่าให้บาเพ็ญปฏิบตั ิ โดยสอดคล้องเข้า
กับสภาวะของสังคมคนธรรมดาสามัญให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่เมื่อพบกับบางปั ญหาที่เป็ นรู ปธรรม
ยังคงมีหลายๆจุดที่ยงั เข้าใจไม่แจ่มแจ้ง เช่นเรื่ องการเป็ นทหาร เป็ นทหารต้องออกรบ ออกรบต้องอบรม
ฝึ กซ้อม สิ่ งที่ฝึกล้วนเป็ นเรื่ องความสามารถของการฆ่าคน และในสงครามจริ งก็ตอ้ งฆ่าคน ทุกท่านต้อง
เข้าใจ ในหลักการของเจิ้งฝ่ านี้ เป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง แต่ในหลักการของคนธรรมดาสามัญก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิด
ไม่เช่นนั้นหลักการของมนุษย์ก็เป็ นหลักการของเจิ้งฝ่ าแล้ว ไม่มีความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน กรรมที่คน
ก่อในหมู่คนก็ไม่มีทางจะสลายไปได้ คนถ้าไม่ฆ่าชีวิต คนก็ไม่มีเนื้อสัตว์กิน คนต้องกินเนื้อสัตว์ ฉะนั้น
คนขณะเอาเป็ นอาหารจะก่อกรรม และการกินเนื้อสัตว์เป็ นการก่อกรรมเพียงด้านหนึ่ งเท่านั้น คนมีชีวิต
อยูบ่ นโลก ก็คือกาลังก่อกรรม เพียงแต่มากน้อยเท่านั้น แต่คนในโลกก็มีปัจจัยของการชาระกรรม เช่น
โรคภัยไข้เจ็บ ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและสงคราม ท่ามกลางสงครามคนตายอย่างเจ็บปวดทุกข์ทรมาน
จะสลายกรรมให้กบั ชีวิต สลายบาป ชาติหน้าเมื่อเกิดใหม่ก็จะไม่มีกรรม ก็จะมีชีวิตที่ผาสุ ก จิตใจดีงาม
ของคนธรรมดาสามัญ ไม่ปรากฏออกมากับการที่ไม่เอาเป็ นอาหาร เพื่อจะดารงชีวิตจนก่อกรรม แต่คือ
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ไม่คานึ งถึงความชัว่ ของคนอื่น ไม่เก็บความเคียดแค้นไว้ในใจ ไม่อิจฉาริ ษยา ไม่มีจิตใจคิดแก้แค้น ไม่
ฆ่าคน ไม่ฆ่าผูไ้ ร้ ความผิดอย่างพร่ าเพรื่ อ ไม่ต้ งั ใจทาร้ ายชี วิต การเอาเป็ นอาหารเพียงเพื่อดารงชี วิต มี
กรรมแต่ไม่มีความผิด สงครามนั้นจัดเตรี ยมโดยเทพ หากไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ แต่ฆ่าชี วิตซึ่ งไร้ความผิด นัน่
เป็ นสิ่ งที่หลักการของเจิ้งฝ่ าของจักรวาล และ หลักการของคนล้วนแต่ไม่อนุญาต ไม่เช่นนั้นเทพก็จะใช้
คนมาลงโทษคนที่ฆ่าอย่างพร่ าเพรื่ อ ถ้าชีวิตที่ใหญ่ชีวิตหนึ่ งถูกคนฆ่าตาย บาปกรรมนั้นใหญ่หลวงนัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนฆ่า เมื่อก่อกรรมเช่นนี้ ก็จะต้องชาระ สาหรับผูบ้ าเพ็ญพูดกันแล้ว การฝึ กฝนอย่าง
เจ็บปวดทุกข์ทรมาน ท่ามกลางการบาเพ็ญที่ยากลาบาก ล้วนกาลังชาระกรรมที่ก่อไว้แต่อดีต บาปกรรม
ที่ ก่อไว้ทางด้านจิ ตใจ สามารถชาระคื นท่ ามกลางการบาเพ็ญ ในความยากลาบาก และการตกอยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่เลวร้ าย ความทุกข์ทรมานที่แบกรั บ และ การสู ญเสี ยทางวัตถุอย่างแท้จริ งของชี วิต
หลังจากถูกฆ่าตายไป ผูบ้ าเพ็ญก็ตอ้ งใช้มรรคผลที่ ตวั เองบาเพ็ญได้ ช่ วยเหลือหรื อตอบแทนเขาด้วย
ความสุ ข ในระหว่างขั้นตอนที่ทาทุกสิ่ งทุกอย่างของตัวเองให้หยวนหมัน่ ฉะนั้นดูจากมุมนี้ สิ่ งชดเชยซึ่ ง
คนที่ถูกฆ่าได้รับ เมื่อเทียบกับสิ่ งที่ตวั เองได้ในชีวิตคนนั้น ไม่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ นัน่ ก็คือการ
แก้ไขเวรกรรมด้วยความดี(ความเมตตา) ในทางกลับกัน ถ้าหากผูบ้ าเพ็ญไม่สามารถได้มรรคผลถูกต้อง
บาเพ็ญได้ไม่ดี ชีวิตทั้งหมดที่เขาฆ่า เขาก็จะต้องชดใช้เวรกรรมด้วยตัวเองในอนาคต ผูบ้ าเพ็ญที่กล่าวถึง
ข้างต้นจะต้องสามารถหยวนหมัน่ ถ้าไม่สามารถหยวนหมัน่ แล้วก็ฆ่าชี วิตไปพลาง พูดไปพลางว่าฉัน
ช่วยโปรดเขา นัน่ ก็จะบาปแล้วบาปอีก ขณะนี้ ก็มีศิษย์ตา้ ฝ่ าที่เป็ นทหาร การเป็ นทหารก็เป็ นการงานของ
คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบางประเทศ รัฐบาลมีกาหนดให้ผูช้ ายที่บรรลุนิติภาวะ ต้องรั บราชการทหาร
หนึ่งครั้ง เพราะพวกท่านบาเพ็ญอยูท่ ่ามกลางคนธรรมดาสามัญ สาหรับเหตุการณ์ประเภทนี้ ถา้ หากไม่มี
สาเหตุพิเศษ ก็สามารถปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ ข้อกาหนดของสังคมคนธรรมดาสามัญให้มากที่สุดเท่าที่
จะทาได้ การเป็ นทหารไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องมีสงคราม เสี ยงร้องเรี ยกให้ฆ่าในระหว่างที่ทหารทาการ
ฝึ กซ้อมกันนั้นไม่มีความเมตตา ศิษย์ตา้ ฝ่ าสามารถใช้มนั เหมื อนปฏิ บตั ิกบั สิ่ งชัว่ ร้ ายที่ ประทุษร้ ายต่อ
ศิษย์ตา้ ฝ่ าได้ ถ้าหากมีสงครามเกิดขึ้นจริ งๆ ก็ไม่แน่เสมอไปว่าศิษย์ตา้ ฝ่ าจะต้องไปแนวหน้า เพราะพวก
ท่านมีอาจารย์คอยดูแลอยู่ ถ้าหากต้องไปแนวหน้าจริ งๆ บางทีอาจจะเหมือนอาจารย์หมีเล่อยื่อปาสั่งให้
เขาไปทากรรมดา ผูกมรรคผลดี ของเหตุแห่ งความสัมพันธ์ แน่ นอน นี่ เป็ นการพูดในหลักการของฝ่ า
โดยทัว่ ไปจะไม่ เป็ นเช่ นนี้ แต่ ไม่ มีอะไรที่ ฝ่าทาไม่ ได้ ไม่ ว่ากับเรื่ อ งใดๆ ก็ผ สมผสานกลมกลื นไม่
แตกแยก ยิ่งกว่านั้นอย่างไรก็ตาม ผูบ้ าเพ็ญนั้นมีอาจารย์คอยดูแลปกป้ อง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ผบู ้ าเพ็ญคน
หนึ่ งสามารถจะประสบ ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบาเพ็ญ การหยวนหมัน่ ของพวกท่าน ไม่เช่นนั้นจะ
ไม่มีอย่างเด็ดขาด การทางานดีในสังคมคนธรรมดาสามัญ โดยตัวของมันเองไม่ใช่เพียงเพื่อการบาเพ็ญ
หรื อเพื่อแสดงถึงจิตใจดีงามของศิษย์ตา้ ฝ่ าในหมู่คนธรรมดาสามัญเท่านั้น ก็เป็ นการปกป้ องต้าฝ่ าและ
สร้างหลักการของฝ่ าให้แก่สงั คมคนธรรมดาสามัญด้วย
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การงานที่มนั่ คงก็เพื่อให้ผบู ้ าเพ็ญ ไม่ตอ้ งประสบปั ญหาปากท้อง ร่ างกายอบอุน่ ปัญหาการ
ดารงชีวติ จนเป็ นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญและหงฝ่ าด้วยความสบายใจ ตลอดจนการอธิ บายความเป็ นจริ ง
ช่วยเหลือพลโลก อยูท่ ่ามกลางทุกๆสาขาอาชีพในสังคม ล้วนสามารถบาเพ็ญ และล้วนมีคนมีบุญวาสนา
รอคอยที่จะได้ฝ่า
หลี่ หงจื้อ
2001.7.30

39. ศิษย์ตา้ ฝ่ าแห่งช่วงเวลาเจิ้งฝ่ า
ศิษย์ตา้ ฝ่ าที่ไม่สามารถดาเนินการปกป้ องต้าฝ่ าจะไม่มีทางหยวนหมัน่ เพราะการบาเพ็ญของพวก
ท่านกับในอดี ตและอนาคตนั้นแตกต่างกัน ความยิ่งใหญ่สง่างามของศิษย์ตา้ ฝ่ าจึ งอยู่ตรงนี้ เนื่ องจาก
อาจารย์ได้แบกรับให้กบั พวกท่านแทบจะทุกสิ่ งทุกอย่างในประวัติศาสตร์ ศิษย์แห่ งช่วงเวลาเจิ้งฝ่ าต้อง
อยูจ่ นการเจิ้งฝ่ าสิ้ นสุ ดลงจึงจะสามารถจากไป ดังนั้นในขั้นตอนของการบาเพ็ญการบรรลุถึงมาตรฐาน
หยวนหมัน่ ของตัวท่านเองจึงกลายเป็ นขั้นตอนที่สาคัญ หากไม่แบกรับทุกสิ่ งทุกอย่างในประวัติศาสตร์
ให้กบั พวกท่าน โดยพื้นฐานพวกท่านจะไม่สามารถบาเพ็ญ หากไม่แบกรับทุกสิ่ งทุกอย่างให้กบั สรรพ
ชีวิตในจักรวาล พวกเขาก็จะแยกสลายตามการผ่านไปของประวัติศาสตร์ หากไม่แบกรับทุกสิ่ งทุกอย่าง
ให้กบั พลโลก พวกเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะยังอยูใ่ นโลกในวันนี้ ในขั้นตอนก่อนประวัติศาสตร์ ตลอดมาก็
ได้ด าเนิ น การสร้ า งทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่า งของพวกท่ า นให้เ ป็ นไปตามความยิ่ง ใหญ่ ส ง่ า งามของศิ ษ ย์แ ห่ ง
ช่วงเวลาเจิ้งฝ่ า ดังนั้นในการจัดเตรี ยมเมื่อพวกท่านบรรลุมาตรฐานของการหยวนหมัน่ แบบธรรมดา
ทัว่ ไป อยู่ในโลกยังมี ความนึ กคิดและกรรมแบบต่างๆของคนธรรมดาสามัญ จุ ดประสงค์คือขณะที่
ทางานเจิ้งฝ่ า ในการอธิบายความเป็ นจริ ง เพื่อรวบรวมชีวติ ที่สามารถจะช่วยเหลือได้เพื่อหยวนหมัน่ โลก
ของตัวท่านเอง พร้ อมๆ ไปกับการหยวนหมัน่ โลกของพวกท่านเอง ก็เป็ นการสลายกรรมสุ ดท้ายของ
พวกท่าน ค่อยๆ กาจัดความนึ กคิดของคนทิ้งไป เดินออกมาจากความเป็ นคนอย่างแท้จริ ง พูดตามหลัก
มูลฐานที่ สุด พวกท่ านยังต้องก่ อตั้งอานุ ภาพแห่ งคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ ในขั้นตอนที่ ทาการกาจัดการ
ประทุษร้ายของอิทธิ พลเก่า กลับคืนสู่ตาแหน่งสูงสุ ดของพวกท่าน นี้จึงไม่ใช่เรื่ องของการหยวนหมัน่ ใน
อาณาจักรเขตแดนแบบธรรมดาทัว่ ไป และไม่ใช่สิ่งที่การหยวนหมัน่ ตามปรกติสามารถจะบรรลุได้ ดูๆ
ไปเพื่อต้าฝ่ าพวกท่านได้ทาในสิ่ งที่พวกท่านสมควรทา ในความเป็ นจริ งคือพวกท่านกาลังทาเพื่อให้การ
หยวนหมัน่ และการกลับไปของพวกท่านเองสมบูรณ์ทุกแง่ทุกมุม หากพวกท่านไม่สามารถทาในสิ่ งที่
ท่านสมควรทาให้ดีในช่วงเวลานี้ เช่นนั้นในขั้นตอนของการหยวนหมัน่ นี้ ก็เป็ นได้แต่เพียงขั้นตอนหนึ่ ง
ของการบาเพ็ญ โดยมูลฐานไม่สามารถเป็ นการหยวนหมัน่ สุ ดท้ายที่แท้จริ งของศิษย์ตา้ ฝ่ าแห่ งยุคเจิ้งฝ่ า
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ท่ามกลางการประทุษร้ายของสิ่ งชัว่ ร้าย ศิษย์ตา้ ฝ่ าทาได้ไม่ดีหรื อทาตัวหย่อนยาน เป็ นไปได้อย่างมากว่า
พลังกง(คุณงามความดี)ก่อนหน้านี้ท้ งั หมดจะละทิ้งไป
อันที่จริ ง มีผฝู ้ ึ กบางคนตลอดมาไม่มีความสมัครใจที่จะทาในการกาจัดสิ่ งชัว่ ร้ าย อธิ บายความ
เป็ นจริ ง ราวกับเป็ นการกาลังทาอะไรเพื่ออาจารย์ ราวกับเป็ นการทุ่มเทอะไรเป็ นพิเศษเพื่อต้าฝ่ า พอได้
ยินข้าพเจ้าพูดว่าพวกท่านได้บรรลุมาตรฐานของการหยวนหมัน่ ก็เหมือนได้ปลดภาระหนัก ทาตัวหย่อน
ยาน ไม่คิดจะทาอะไรแล้ว โดยไม่ได้นาสิ่ งที่อาจารย์พดู กับพวกท่าน เรื่ องที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ขนาดนี้ มาเป็ นแรง
กระตุน้ ให้รุดก้าวไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้น จนถึงเวลานี้ ถา้ ท่านยังไม่เข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าศิษย์แห่ งการเจิ้ง
ฝ่ าคืออะไร ก็ไม่สามารถจะเดินออกมาจากมารผจญที่เผชิ ญอยู่ในขณะนี้ ก็จะถูกจิตใจที่แสวงหาความ
สบายในโลกมนุ ษย์ชกั นาไปสู่ การรับรู้ในทางมาร ตลอดมาอาจารย์รู้สึกปวดใจกับคนเหล่านั้นที่ตกลง
ไป ส่ วนมากถูกจิตใจเช่นนี้ชกั นาและทาลายไป พวกท่านทราบไหม? ศิษย์แห่งการเจิ้งฝ่ าไม่สามารถเดิน
ข้ามมาในช่วงเวลาเจิ้งฝ่ าจะไม่มีโอกาสครั้งต่อไป เพราะในประวัติศาสตร์ ได้ให้ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ดีที่สุด
ให้แก่พวกท่านแล้ว ในการบาเพ็ญส่ วนบุคคลในวันนี้ แทบจะไม่ตอ้ งทนทุกข์อะไร และบาปกรรมใหญ่
เท่าฟ้ าที่พวกท่านได้ก่อขึ้นในทุกๆ ภพ ทุกๆ ชาติ ก็ไม่ได้บอกให้พวกท่านแบกรับเอง ในเวลาเดียวกัน
ให้พวกท่านยกระดับชั้นสู งขึ้นด้วยรู ปแบบที่เร็ วที่สุด เก็บรักษาทุกสิ่ งทุกอย่างที่ดีของพวกท่านในอดีต
ไว้ และในทุกๆ ระดับชั้นยังเพิ่มเติมสิ่ งที่ดียิ่งขึ้นให้กบั พวกท่าน ในการบาเพ็ญตลอดมาก็ให้ทุกสิ่ งทุก
อย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทุกๆ อาณาจักรเขตแดนแก่พวกท่าน หลังจากหยวนหมัน่ จะให้พวกท่านได้กลับ
ไปสู่ ตาแหน่งในอาณาจักรเขตแดนที่สูงที่สุดของพวกท่าน นี้คือสิ่ งที่สามารถบอกให้ท่านรู ้ ยังมีอีกมากที่
พวกท่านยังไม่สามารถรู ้ในเวลานี้ ศิษย์ตา้ ฝ่ ายิ่งใหญ่สง่างามเพราะพวกท่านกับอาจารย์อยูพ่ ร้อมกันใน
ช่ วงเวลาเจิ้ งฝ่ า สามารถปกป้ องต้าฝ่ า หากการกระทาของตัวเองไม่คู่ควรกับการเป็ นศิ ษย์ตา้ ฝ่ าแล้ว
เช่นนั้นทุกท่านลองคิดดู ภายใต้ความเมตตากรุ ณาที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ และบุญคุณ
ของพุทธะอันโอฬารพันลึก ถ้ายังไม่ทาให้ดี ยังจะมีโอกาสครั้งต่อไปได้อย่างไร? การบาเพ็ญและเจิ้งฝ่ า
เป็ นสิ่ งที่เข้มงวดจริ งจัง สามารถจะทะนุถนอมช่วงเวลานี้ ได้หรื อไม่ อันที่จริ งก็คือสามารถจะรับผิดชอบ
ต่อตัวเองได้หรื อไม่ ช่วงเวลานี้จะไม่ยาวนาน กลับสามารถหล่อหลอมฝึ กฝนผูส้ าเร็ จธรรมที่ยงิ่ ใหญ่สง่า
งาม พุทธะ เต๋ า เทพในระดับชั้นต่างๆออกมา ตลอดจนอานุภาพแห่งคุณธรรมของจ้าวในระดับชั้นนั้นๆ
และสามารถทาลายผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่ งจากระดับชั้นที่สูงมากแล้ว ซึ่ งทาตัวหย่อนยานในชัว่ ข้ามคืน ศิษย์
ทั้งหลาย จงก้าวรุ ดไปข้างหน้าเถิด ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ยงิ่ ใหญ่สง่างามที่สุด ดีงามที่สุดล้วนจะก่อเกิดในช่วง
วิถีของการยืนยันความเป็ นจริ งให้ตา้ ฝ่ าของพวกท่าน คามัน่ สัญญาที่พวกท่านปฏิญาณจะเป็ นประจักษ์
พยานของพวกท่านในอนาคต
หลี่ หงจื้อ
2001.8.15
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40. พูดกันสองสามคา
บทความ [คนดี] คาพูดไม่กี่คาได้ช้ ีแจงหลักการข้อหนึ่ ง ความคิดถูกต้องอันแข็งแกร่ งไม่อาจ
ทาลายที่มีต่อสัจธรรมของจักรวาลนั้นประกอบขึ้นเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ าซึ่ งมีจิตใจดีงาม ร่ างจิ นกัง(วชิ ระ)ซึ่ ง
แข็งแกร่ งดุจก้อนหิ นที่หนักใหญ่ ทาให้สิ่งชัว่ ร้ ายทั้งหมดขวัญหนี ดีฝ่อ แสง(รั ศมี)แห่ งสัจธรรมที่สาด
ส่ อง(เปล่ง)ออกมาทาให้องค์ประกอบความคิดที่ไม่ถูกต้องของชีวิตทั้งมวลแยกสลาย มีความคิดถูกต้อง
แข็งแกร่ งมากเท่าใด มีอานุภาพมากเท่านั้น ศิษย์ตา้ ฝ่ าทั้งหลายกาลังเดินออกมาจากความเป็ นคนธรรมดา
สามัญ
หลี่ หงจื้อ
2001.9.8
หมายเหตุ : คาวิจารณ์เมื่ออ่านบทความ [พูดกันสองสามคา : คนดี] บนเวบไซ้ตห์ มิงฮุ่ย

41. หนทาง
ศึกษาฝ่ าและการบาเพ็ญเป็ นเรื่ องส่ วนบุคคล แต่มีผฝู ้ ึ กจานวนมากมักจะเอาคนอื่นเป็ นแบบอย่าง
ดูวา่ คนอื่นทาอย่างไร ตัวเองก็ทาอย่างนั้น นี้เป็ นพฤติกรรมที่ไม่ดีซ่ ึ งบ่มเพาะขึ้นในหมู่คนธรรมดาสามัญ
การเป็ นผูบ้ าเพ็ญนั้นไม่มีแบบอย่าง หนทางที่แต่ละคนเดินล้วนไม่เหมือนกัน เพราะพื้นฐานของแต่ละ
คนไม่เหมือนกัน จิตยึดติดแต่ละชนิดใหญ่เล็กแตกต่างกัน เอกลักษณ์ของชีวิตแตกต่างกัน การงานในหมู่
คนธรรมดาสามัญไม่เหมือนกัน สภาพแวด ล้อมของครอบครัวแตกต่างกันเป็ นต้น องค์ประกอบเหล่านี้
ได้กาหนดให้หนทางการบาเพ็ญของแต่ละคนไม่เหมือนกัน สภาวะของการขจัดจิตยึดติดแตกต่างกัน
การผ่านด่านใหญ่เล็กแตกต่างกัน ดังนั้นบนปรากฏการณ์เป็ นการยากอย่างยิง่ ที่พบหนทางที่ผอู ้ ื่นปูเอาไว้
แล้ว ยิ่งไม่สามารถจะขอโดยสารรถสายสะดวก หากมีหนทางที่ปูไว้แล้วและรถที่แล่นไปตามลมจริ งๆ
นัน่ ก็ไม่ใช่การบาเพ็ญอย่างแน่นอน
นับตั้งแต่ตา้ ฝ่ าเริ่ มถ่ายทอดออกมาก็มีคนเฝ้ าดูวา่ คนอื่นทาอย่างไร ฉันก็จะทาอย่างนั้น โดยไม่ใช้
ฝ่ ามาวัดดูวา่ ถูกหรื อผิด พอเห็นว่าคนเขาบาเพ็ญต้าฝ่ าแล้วหายจากโรค ตัวเองก็เกิดความสนใจ พอเห็นมี
คนไม่ฝึกแล้ว ตัวเองก็สั่นคลอนหวัน่ ไหว พอเห็นทัว่ ประเทศมีคนร้อยล้านผูบ้ าเพ็ญต้าฝ่ า ก็คิดว่าดีอย่าง
แน่ นอน เรี ยนตามคนเขา พอเห็นสิ่ งชัว่ ร้ายเริ่ มกวาดล้างประทุษร้ายต้าฝ่ าโทรทัศน์วิทยุออกข่าวใส่ ร้าย
ป้ ายสี ตา้ ฝ่ า ก็สั่นคลอนหวัน่ ไหว จิตใจไม่มนั่ คง การบาเพ็ญก็คือยากลาบาก ความยากลาบากอยูท่ ี่ไม่ว่า
ฟ้ าถล่มแผ่นดินแยก สิ่ งชัว่ ร้ ายประทุษร้ายอย่างบ้าคลัง่ ณ เวลาแห่ งความเป็ นความตาย ยังสามารถยืน
หยัดก้าวเดินไปบนหนทางการบาเพ็ญเส้นนี้ ของท่านต่อไป เรื่ องใดๆในสังคมมนุษย์ลว้ นไม่สามารถจะ
รบกวนจังหวะก้าวบนหนทางบาเพ็ญได้
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เวลานี้ ศิษย์ตา้ ฝ่ าอยูใ่ นช่วงเวลาเจิ้งฝ่ า การกระทาของอิทธิ พลเก่าประกอบขึ้นเป็ นการทดสอบที่
มูลฐานที่สุดเข็มงวดกวดขันที่สุดต่อศิษย์ตา้ ฝ่ า ทาได้หรื อไม่ได้ คือการปฏิบตั ิจริ งของศิษย์ตา้ ฝ่ าแต่ละคน
ว่าสามารถรั บผิดชอบต่อต้าฝ่ าและต่อตัวเองได้หรื อไม่ ระหว่างการกาจัดสิ่ งชั่วร้ ายสามารถจะเดิ น
ออกมายื น ยัน ความเป็ นจริ ง ให้ ต้า ฝ่ าได้ห รื อ ไม่ กลายเป็ นประจัก ษ์พ ยานของความเป็ นความตาย
กลายเป็ นข้อพิสูจน์วา่ ศิษย์แห่ งการเจิ้งฝ่ าสามารถจะหยวนหมัน่ ได้หรื อไม่ และกลายเป็ นความแตกต่าง
ระหว่ า งคนกับ เทพ พู ด ถึ ง การเป็ นศิ ษ ย์ต้า ฝ่ า การปกป้ องฝ่ าย่ อ มเป็ นเหตุ ผ ลที่ แ น่ น อน ฉะนั้น ณ
ประวัติศาสตร์ ของวันนี้เมื่อปรากฏสิ่ งชัว่ ร้ายประทุษร้ายต่อต้าฝ่ า ต่อการประทุษร้าย ศิษย์ตา้ ฝ่ าจะออกมา
ยืนยันความเป็ นจริ งให้ฝ่าอย่างแน่นอน เช่นนั้นเมื่อผูฝ้ ึ กบางคนพอเห็นคนอื่นเดินออกมายืนยันความเป็ น
จริ งให้ฝ่า ตัวเองก็ปฏิบตั ิตาม พอเห็นคนอื่นไม่ออกมา ตัวเองก็ไม่ออกมา เวลาถูกตี ถูก“เปลี่ยนแปลง”
ตามที่เรี ยกกัน พอเห็นคนอื่นยอมศิโรราบต่อแรงกดดันของสิ่ งชัว่ ร้าย เขียนอะไรที่เรี ยกกันว่าคารับรอง
ไม่บาเพ็ญ ก็เขียนตามเนื่องจากไม่สามารถเข้าใจจากในฝ่ า การเป็ นผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่ง จุดด่างพร้อยนี้หาก
ไม่สามารถล้างขัดออกไป มันหมายถึงอะไรท่านคาดเดาได้ไหม? การประทุษร้ายของสิ่ งชัว่ ร้ายในเวลานี้
เป็ นสิ่ งที่อิทธิ พลเก่ายัดเยียดให้แก่ศิษย์ตา้ ฝ่ า ทุกสิ่ งทุกอย่างที่กระทาเพื่อต่อต้านการประทุษร้าย มิเป็ น
การกระท าที่ ยิ่ง ใหญ่ ส ง่ า งามที่ สุ ด ของความรั บ ผิด ชอบของศิ ษ ย์ต้า ฝ่ าต่ อ ต้า ฝ่ าและต่ อ ตัว เองหรื อ ?
ท่ามกลางการเสื่ อมถอยของประวัติศาสตร์ การประทุษร้ ายของอิทธิ พลชัว่ ร้ ายต่อผูบ้ าเพ็ญก็ไม่ใช่ครั้ง
แรก นี้ไม่ใช่การปรากฏอีกครั้งของสิ่ งที่พระเยซูได้ประสบในเวลานั้นหรอกหรื อ? พระพุทธเจ้าศากยมุนี
ก็ไม่ใช่เคยประสบเหมือนกันหรอกหรื อ? ถ้าจะพูดว่ามีหนทางสาหรั บการอ้างอิงจริ งๆละก็ สิ่ งที่เหล่า
ผูส้ าเร็ จธรรมแต่เก่าก่อนได้ประสบในด้านเหล่านี้ กบั สิ่ งชัว่ ร้าย ไม่ใช่ปรากฏออกมาเช่นเดียวกันหรอก
หรื อ? แม้วา่ ในรู ปธรรมที่ปรากฏออกมามีส่วนที่แตกต่างกันอยูบ่ า้ ง เป้ าหมายล้วนคือการทาลายปณิ ธาน
ของผูบ้ าเพ็ญเจิ้งฝ่ า ในอดีตในประวัติศาสตร์ การบาเพ็ญปกติทวั่ ไป ชี วิตไม่ถูกต้องเหล่านั้นสามารถ
บรรลุผลถึงการทดสอบเนื้อทองคาได้จริ งๆต่อผูบ้ าเพ็ญแต่ละคน ว่าสามารถจะหยวนหมัน่ ได้หรื อไม่ ถ้า
เป็ นทรายก็ตอ้ งคัดออกอย่างแน่ นอน แต่ที่ไม่เหมือนกันในวันนี้ คือท่ามกลางเทียนถี่กาลังทาการเจิ้งฝ่ า
ท้องนภาใหญ่กาลังประกอบใหม่ การทดสอบต่อต้าฝ่ าทั้งหมดตามที่เรี ยกกันล้วนเป็ นการรบกวนการเจิ้ง
ฝ่ า และคนที่ร่วมประทุษร้ ายล้วนมีเป้ าหมายมุ่งบ่อนทาลายต้าฝ่ า ในอดีตในประวัติศาสตร์ แม้ว่าทุกสิ่ ง
ทุกอย่างที่อิทธิ พลเก่า ได้กระทาต่อการบาเพ็ญส่ วนบุคคลนั้นสามารถบรรลุผลในระดับหนึ่ง หากนาของ
ชุ ดนี้ มาใช้ระหว่างการเจิ้ งฝ่ า ไม่เพียงแต่ไม่สามารถบรรลุ มาตรฐานของข้อกาหนดต้าฝ่ า ยิ่งกว่านั้น
สาหรับการเจิ้งฝ่ าแล้วเป็ นการรบกวนและบ่อนทาลายอย่างร้ ายแรง เวลานี้ สาหรั บอิทธิ พลเก่าคือต้อง
กาจัดทิ้งอย่างถึงที่สุด ไม่วา่ พวกที่เข้าร่ วมจะเป็ นชีวิตที่ถูกต้องหรื อไม่ถูกต้อง ระหว่างการเจิ้งฝ่ าชีวิตชัว่
ร้ายที่เข้าร่ วม จะต้องถูกกาจัดทิ้งทั้งหมด ไม่วา่ พวกเขาจะมีระดับชั้นสู งเพียงใด พูดถึงการเจิ้งฝ่ ากับการ
บาเพ็ญทัว่ ไปนั้นแตกต่างกันโดยสิ้ นเชิง ต่อการประทุษร้ายของสิ่ งชัว่ ร้ายในเวลานี้ ในการอธิ บายความ
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เป็ นจริ งของศิษย์ตา้ ฝ่ า มีผฝู้ ึ กบางคนก็คอยเฝ้ าดูคนอื่นอยู่ จะทาอย่างไรต่อหน้ามารผจญตรงหน้าล้วน
ต้องไปอูด้ ว้ ยตัวเอง การยกระดับแต่ละครั้งก็คือการเลื่อนระดับของกัว่ เว่ยที่ตวั เองได้ประจักษ์รับรู้
หนทางที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าเดินก็คือประวัติศาสตร์ที่โชติช่วงชัชวาลตอนหนึ่ง
ประวัติศาสตร์ ตอนนี้
จะต้องสร้างขึ้นด้วยการประจักษ์รับรู้ดว้ ยตัวเอง
หลี่ หงจื้อ
2001.7.9 เขียน
2001.9.23 ออกประกาศ

42. ถึงเว็บไซ้ตห์ ยวนหมิงยุโรป
ถึงเวบไซ้ตห์ ยวนหมิงยุโรป :
ศิษย์ตา้ ฝ่ าที่ร่วมทางานทั้งหมด สวัสดีทุกท่าน ! เกี่ยวกับเรื่ องจัดทาเวบไซ้ตห์ ยวนหมิงให้ดี
ข้าพเจ้าอยากจะพูดอะไรสักเล็กน้อย
ข้าพเจ้าคิดว่า ก่ อนอื่นต้องคานึ งถึงวัตถุประสงค์ของเวบไซ้ต์ตา้ ฝ่ าเป็ นสาคัญ เป็ นการทาเพื่อ
อธิ บายความเป็ นจริ ง ทาเพื่อเปิ ดโปงการประทุษร้ ายของสิ่ งชั่วร้ าย ทาเพื่อช่ วยเหลื อพลโลกในเวลา
เดียวกันต้องคานึ งถึงจุดประสงค์การเป็ นสื่ อในหมู่ประชาชนเป็ นสาคัญ สิ่ งนี้ สาคัญอย่างยิ่งที่จะให้ผคู ้ น
เข้าใจความเป็ นจริ งของต้าฝ่ า ช่วยเหลือพลโลก เปิ ดโปงสิ่ งชัว่ ร้าย นอกจากนี้ ก็ให้ผลสะท้อนใหญ่หลวง
ฉะนั้นเนื้ อหาของการรายงานโดยรู ปธรรมต้องมีเอกลักษณ์ของตัว เองให้รายงานสภาพการณ์ทางยุโรป
มากสักหน่อยในเวลาเดียวกัน ต้องนาการรายงานประจา- วัน บนหมิงฮุ่ยเวบไซ้ต์ ข่าวสาคัญๆ ไปตีพิมพ์
บ้าง เพราะนี่เป็ นการรายงานสภาพการณ์โดยตรงของศิษย์ตา้ ฝ่ าในประเทศจีน
ร่ างหลักของศิ ษย์ตา้ ฝ่ าอยู่ที่ประเทศจี น ทุกสิ่ งทุกอย่างซึ่ งศิ ษย์ตา้ ฝ่ าพื้นที่ อื่นๆทัว่ โลกกระทา
นอกเหนื อจากทุกสิ่ งทุกอย่างที่จะทาให้ตวั เองหยวนหมัน่ ล้วนแต่กาลังเปิ ดโปงการประทุษร้ายต่อต้าฝ่ า
และศิษย์ตา้ ฝ่ าในที่น้ นั ฉะนั้นดูจากในด้านเหล่านี้ สภาพการณ์ของต้าฝ่ าในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ไม่
รายงานไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนที่ถูกประทุษร้ายจนถึงแก่ความตาย และวิธีการอันชัว่ ร้ายที่ใช้ทาการ
ประทุษร้าย ต้องนามาเป็ นเนื้อหาสาคัญเพื่อรายงาน สิ่ งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อเอกลักษณ์ของการรายงาน
ข่าวต้าฝ่ าในยุโรปเป็ นหลัก จานวนบทความให้เน้นของยุโรปเป็ นหลักโดยสอดแทรกเหตุการณ์สาคัญๆ
ของศิษย์ตา้ ฝ่ าในประเทศจี นแผ่นดิ นใหญ่จากการรายงานของหมิงฮุ่ยเวบไซ้ต์ การทาเช่ นนี้ ก็จะมี ท้ งั
เอกลักษณ์ของเวบไซ้ต์หยวนหมิ งยุโรป และข่าวสาคัญซึ่ งต้าฝ่ าถูกประทุษร้ าย ผูด้ ูและผูอ้ ่านก็จะให้
ความส าคัญ พร้ อ มกับ เข้า ใจสภาพการณ์ ใ นพื้ น ที่ ที่ ศิ ษ ย์ต้า ฝ่ าถู ก ประทุ ษ ร้ า ยทุ ก วัน ในประเทศจี น
แผ่นดินใหญ่

หน้ า 44 จาก 46

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

แก้วนั ที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2011

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นความเห็นของข้าพเจ้าหากพวกท่านมีความคิดเห็นของตัวเองและมีแผนที่
ดีกว่า ข้าพเจ้าก็ไม่คดั ค้าน เพียงแต่หวังว่าจะจัดทาเวบไซ้ตใ์ ห้ดียิ่งขึ้น สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การอธิบายความเป็ นจริ ง
หลี่ หงจื้อ
2001.9.25

43. ถึงฝ่ าฮุ่ยต้าฝ่ ารัสเซี ยครั้งที่สอง
ฝ่ าฮุ่ยต้าฝ่ ารัสเซี ยครั้งที่สอง:
ณ ช่วงเวลาเจิ้งฝ่ า ผูฝ้ ึ กล้วนทาได้ดีอย่างยิ่งโดย เฉพาะอย่างยิ่งคือผูฝ้ ึ กรัสเซี ย ภายใต้สถานการณ์
ซึ่ งประชาชนรั สเซี ยได้รับอิ ทธิ พลของการโฆษณาชวนเชื่ ออย่างรุ นแรงจากกลุ่มการเมื องชั่วร้ ายใน
ประเทศจีน เหล่าผูฝ้ ึ กยืนหยัดต้านทานแรงกดดันทุกชนิ ด ก่อตั้งฝอเซวี๋ยฮุ่ย บรรลุผลอย่างใหญ่หลวงใน
การอธิ บายความเป็ นจริ ง สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแต่ยอดเยี่ยม หวังว่าผ่านฝ่ าฮุ่ ยในครั้ งนี้ (ทุกท่ าน)จะทางาน
อธิ บายความเป็ นจริ ง เปิ ดโปงสิ่ งชัว่ ร้าย ช่วยเหลือสรรพชีวิตได้ดียงิ่ ขึ้น ต้องติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กบั ผูฝ้ ึ ก
พื้นที่ อื่นๆในต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ ส่ งเสริ มให้กาลังใจซึ่ งกันและกัน พร้ อมใจกันก้าวรุ ดหน้า
อาจารย์กาลังรอคอยข่าวดียงิ่ กว่านี้ของพวกท่าน
หลี่ หงจื้อ
2001.9.29

44. ลมฤดูใบไม้ร่วงเย็นยะเยือก
สมุนชัว่ ร้าย อย่ากาเริ บเสิ บสานนัก
ฟ้ าดินสว่างอีกครา ลงน้ าร้อนเดือด
กาปั้ นบาทา ยากจะทาให้ใจคนหวัน่ ไหว
ลมโหมกระหน่านามา ฤดูใบไม้ร่วงเย็นยะเยือกยิง่ ขึ้น
หลี่ หงจื้อ
2001.10.25

45. พยากรณ์ฝ่าปรับโลกมนุษย์ให้ถูกต้องเที่ยงตรง
การเจิ้งฝ่ าดาเนินไปในโลก เทพ พุทธะ ปรากฏออกมาอย่างมโหฬาร การปรักปรากลัน่ แกล้ง
ความแค้น ความสัมพันธ์ในโลกอันสับสนจักได้รับการแก้ไขในทางที่ดี ผูท้ ี่ทาชัว่ ต่อต้าฝ่ าลงสู่ ประตูของ
การไร้ชีวติ คนที่เหลือจิตใจกลับคืนสู่ความถูกต้องเที่ยงตรง ทะนุถนอมกุศลทาความดี สรรพสิ่ งเปลี่ยน
โฉมใหม่ ไม่มีสรรพชีวติ ไม่เคารพนับถือต้าฝ่ า (สานึก)ในบุญคุณแห่งการช่วยให้หลุดพ้น ทัว่ จักรวาล
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ร่ วมกันเฉลิมฉลอง ร่ วมกันปิ ติยนิ ดี ร่ วมกันแซ่ซอ้ งสรรเสริ ญ เวลาแห่งความเจริ ญเฟื่ องฟูเต็มที่ของต้าฝ่ า
ในโลกเริ่ มต้นจากเวลานี้
หลี่ หงจื้อ
2001.12.9

46. รู ปถ่ ายอาจารย์ : มองดูโลกมนุษย์ อย่ างเงียบ ๆ
หลังจากวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 อาจารย์จากเมืองนิวยอร์ ค มองดูโลกมนุษย์อย่างเงียบๆ อยู่
ท่ามกลางภูเขา
ตีพิมพ์เผยแพร่ ณ วันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2000
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