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1. เห็นคุณสมบติัแทจ้ริง 
เดด็เด่ียวบ าเพญ็ตา้ฝ่าใจไม่หวัน่ไหว 
ยกระดบัชั้นสูงข้ึนคือรากฐาน 
ต่อหนา้การทดสอบเห็นคุณสมบติัแทจ้ริง 
พลงักงส าเร็จหยวนหมัน่ พทุธ เต๋า เทพ 

หล่ี หงจ้ือ 
1999.5.8 

 

2. ความรู้สึกและความคิดเห็นของขา้พเจา้ 
 ไม่นานมาน้ีมีข่าวโจษจนัวา่ประเทศจีนแผน่ดินใหญ่คิดจะลดการไดเ้ปรียบดุลการคา้เป็นจ านวน
เงิน 500 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นเง่ือนไขแลกเปล่ียนเพ่ือให้ส่งตวัขา้พเจา้กลบัประเทศ เก่ียวกบัเร่ืองน้ี
ขา้พเจา้คิดจะพูดอะไรสักหน่อย ขา้พเจา้เพียงแต่สอนคนให้หันสู่ความดี ในเวลาเดียวกนัก็ช่วยคนขจดั
โรคภยัไขเ้จ็บโดยไม่มีเง่ือนไข ท าให้คนบรรลุอาณาจกัรเขตแดนของความนึกคิดท่ีสูงยิ่งข้ึน ขา้พเจา้ไม่
รับเงินทองและส่ิงของใดๆเป็นค่าตอบแทน ส่งผลในดา้นบวกทั้งต่อสงัคมและประชาชน ท าใหจิ้ตใจคน
ทัว่ไปหันไปสู่ความดี มีศีลธรรมสูงส่ง ไม่ทราบว่าด้วยเหตุน้ีใช่หรือไม่ จึงคิดจะให้ส่งตัวข้าพเจ้า
กลบัไป? ให้ขา้พเจา้กลบัประเทศเพ่ือให้คนไดฝ่้า บ าเพญ็จิตกนัมากข้ึนหรือ? หากเป็นเช่นนั้น ขอ
ประเทศอยา่ไดสู้ญเสียเงิน 500 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพื่อการแลกเปล่ียน ขา้พเจา้จะกลบัไปเอง 
 แต่ขา้พเจ้าได้ยินมาว่า โดยปกติคนท่ีให้ส่งตวักลบัล้วนเป็นอาชญากรสงครามหรือศัตรูต่อ
สาธารณชน นอก จากน้ีกคื็อผูต้อ้งคดีอาญา ถา้เป็นเช่นน้ี ไม่ทราบวา่ขา้พเจา้จดัอยูใ่นขอ้หาใด 
 อนัท่ีจริง ขา้พเจา้สอนคนอยูต่ลอด ให้ยึด เจิน ซัน่  เหริน เป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติัตน โดย
อตัโนมติัขา้พเจา้ก็ตอ้งปฏิบติัเป็นแบบอยา่ง ในเวลาท่ีตวัขา้พเจา้และศิษยข์อง“ฝ่าหลุนกง” ไดรั้บการ
ต าหนิอยา่งไม่มีสาเหตุและการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม พวกเราต่างแสดงออกซ่ึงจิตใจของความเมตตาอนั
ยิ่งใหญ่ ความอดทนอนัยิ่งใหญ่ เพ่ือให้รัฐบาลมีเวลาเต็มท่ีท่ีจะเขา้ใจพวกเรา ดว้ยการอดทนอยู่อย่าง
เงียบๆ แต่การอดกลั้นแบบน้ี ไม่ใช่ว่าขา้พเจา้และผูฝึ้ก“ฝ่าหลุนกง”หวาดกลวัอะไรอยา่งแน่นอน ตอ้งรู้
วา่คนเม่ือไดรั้บรู้ถึงสัจธรรมและความหมายอนัแทจ้ริงของการคงอยูข่องชีวิต การสละชีวิตเพ่ือส่ิงนั้นก็
ไม่เสียดาย อยา่เขา้ใจวา่จิตใจแห่งความเมตตาและความอดทนอนัยิง่ใหญ่ของพวกเราคือความกลวั แลว้
ทวีความรุนแรงท าอะไรตามอ าเภอใจ อนัท่ีจริงพวกเขาคือคนท่ีบรรลุรู้แจง้แลว้ คือผูบ้  าเพญ็ท่ีรู้ซ้ึงแลว้ถึง
ความหมายแทจ้ริงของชีวติคน และอยา่ไดก้ล่าวหาผูบ้  าเพญ็“ฝ่าหลุนกง”วา่กระท าเร่ืองงมงายอะไร ส่ิงท่ี
คนยงัไม่สามารถเขา้ใจและวิทยาศาสตร์ยงัเขา้ใจไม่ถึงนั้นมีมากมายนัก พูดถึงศาสนาไม่ใช่คงอยู่ดว้ย
ความเช่ือถือต่อเทพหรอกหรือ? อนัท่ีจริงศาสนาท่ีแทจ้ริงและและความเช่ือโบราณต่อเทพ สามารถผดุง
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ศีลธรรมในสงัคมมนุษยม์าหลายพนัปี จึงมีมนุษยชาติในทุกวนัน้ี ในจ านวนน้ีรวมทั้งท่าน ขา้พเจา้เขา ถา้
ไม่ใช่เป็นเช่นน้ี มนุษยชาติคงเร่ิมท าชัว่ก่อนหน้าน้ีนานแลว้ และน าไปสู่การเกิดภยัพิบติั เป็นไปไดว้่า
บรรพบุรุษของคนก็คงสูญส้ินไปนานแลว้ ก็จะไม่มีเหตุการณ์ในวนัน้ี อนัท่ีจริงศีลธรรมของมนุษยชาติ
ส าคญัอยา่งยิง่ คนถา้ไม่เห็นความส าคญัของกุศลก็สามารถจะท าความชัว่ไดทุ้กเร่ือง ซ่ึงอนัตรายอยา่งยิ่ง
ส าหรับมนุษยชาติ น้ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้สามารถจะบอกคน ความจริงขา้พเจา้ไม่มีความตั้งใจจะท าอะไรเพ่ือ
สังคม ไม่คิดจะยุ่งกบัเร่ืองอะไรของคนธรรมดาสามญัแต่อย่างใด ยิ่งไม่คิดอยากไดอ้  านาจในมือใคร 
ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นอ านาจเป็นเร่ืองส าคญั มนุษยชาติไม่ใช่มีค าพูดประโยคหน่ึงหรือว่า “คนต่างมี
ปณิธานของตน” ขา้พเจา้เพียงแต่อยากให้คนท่ีสามารถบ าเพญ็ไดฝ่้า สอนให้พวกเขายกระดบัซินซ่ิง
สูงข้ึนอยา่งไรอยา่งแทจ้ริง ก็คือการเล่ือนระดบัมาตรฐานของศีลธรรม และไม่ใช่คนทุกคนจะมาศึกษา
“ฝ่าหลุนกง”กนัทั้งหมด ยิ่งกว่านั้นส่ิงท่ีขา้พเจา้ท าก็ไม่มีวาสนากบัการเมือง (ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง) 
แต่จิตใจคนท่ีหนัไปสู่ความดี ผูบ้  าเพญ็ท่ียกระดบัศีลธรรมสูงข้ึนแลว้ส าหรับประเทศใด ชนชาติใดลว้น
เป็นเร่ืองดี การช่วยขจดัโรคภยั เสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชน การยกระดบัมาตรฐานศีลธรรมของ
ประชาชน จะเรียกเป็นลทัธินอกรีตไดอ้ยา่งไร? คนท่ีฝึก“ฝ่าหลุนกง”ทั้งหมดลว้นเป็นสมาชิกหน่ึงของ
สังคม ทุกๆคนต่างมีการงานอาชีพของตวัเอง พวกเขาเพียงแต่ไปสวนสาธารณะทุกเชา้เพ่ือฝึก“ฝ่าหลุน
กง” สักคร่ึงชัว่โมงหรือสักหน่ึงชัว่โมง จากนั้นไปท างาน ไม่มีขอ้ก าหนดทางศาสนาท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
ไม่มีวดั โบสถ์ ไม่มีพิธีการทางศาสนา คิดอยากเรียนก็มาเรียน คิดอยากไปก็ไปได ้ไม่มีลงทะเบียน
รายช่ือ มีอะไรท่ีบ่งบอกวา่เป็นศาสนา? ส าหรับค าพดูท่ีวา่“นอกรีต” ใช่หรือไม่วา่ การสอนคนใหห้นัสู่
ความดี ไม่รับเงินทอง ช่วยขจดัโรคภยั เสริมสร้างสุขภาพให้แก่คนก็จดัอยู่ในขอบข่ายของ“นอกรีต”? 
หรือว่าส่ิงท่ีไม่อยูใ่นขอบข่ายทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสตก์็คือนอกรีต? นอกจากน้ีขา้พเจา้ทราบว่า 
ลทัธินอกรีตก็คือลทัธินอกรีต ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะตดัสินโดยรัฐบาล หรือว่าลทัธินอกรีตหากสอดคลอ้งกบั
ทศันะความคิดของคนบางคนในรัฐบาล ก็สามารถก าหนดวา่ถูกตอ้ง และส่ิงท่ีถูกตอ้งหากไม่สอดคลอ้ง
กบัทศันะความคิดของตวัเอง กส็ามารถก าหนดใหเ้ป็นนอกรีตอยา่งนั้นหรือ? 
 อนัท่ีจริงขา้พเจา้เขา้ใจแจ่มแจง้อยา่งยิ่งวา่ ท าไมคนบางคนจะตอ้งต่อตา้น“ฝ่าหลุนกง” ก็เหมือน
อยา่งท่ีส่ือมวลชนรายงานกนัวา่ ผูฝึ้ก“ฝ่าหลุนกง”มากเกินไป หน่ึงร้อยลา้นคนนบัวา่ไม่นอ้ย กลวัคนดีมี
มากเช่นนั้นหรือ? คนดียิ่งมากยิง่ดี คนชัว่ยิ่งนอ้ยยิ่งดีไม่ใช่หรือ? ขา้พเจา้ หล่ี หงจ้ือ ช่วยผูค้นท่ีบ าเพญ็
ยกระดบัศีลธรรมของมนุษย ์ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรงโดยไม่มีเง่ือนไข ท าให้สังคมนั้นสงบ
สุข มีร่างกายท่ีแขง็แรงเพ่ือรับใชส้ังคมไดดี้ยิง่ข้ึน นัน่ไม่ใช่เป็นการสร้างโชคลาภใหแ้ก่ผูมี้อ  านาจหรอก
หรือ? ความจริงท ามาถึงจุดน้ีได ้ไม่เพียงไม่รู้สึกขอบคุณขา้พเจา้ กลบัผลกัไสคนนบัร้อยลา้นคนไปอยู่
ฝ่ายตรงกนัขา้มกบัรัฐบาล มีรัฐบาลใดท่ีสามารถจะท าใหค้นไม่เขา้ใจเช่นน้ี? นอกจากน้ีคนนบัร้อยลา้น
คนไหนบา้ง ไม่มีครอบครัว บุตรธิดา ญาติสนิทมิตรสหาย น่ีเป็นปัญหาของคนหน่ึงร้อยลา้นคนหรือ? 
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ฉะนั้นจ านวนคนท่ีพวกเขาต่อตา้นอาจจะมากกว่าน้ี จริงๆแลว้ “ผูน้ าบนผืนแผ่นดินอนัเป็นท่ีรักยิ่งของ
ขา้พเจา้เป็นอะไรไป?” หากสามารถจะใชชี้วิตของขา้พเจา้ เพ่ือขจดัความกลวัในใจของพวกเขาต่อคนดี
เหล่าน้ีได ้ขา้พเจา้จะกลบัไปทนัที ใหพ้วกเขาด าเนินการตามอ าเภอใจ ท าไมจะตอ้ง “ฝ่าฝืนกฎแห่งใตฟ้้า
อนัยิ่งใหญ่”ท าให้ประชาชนล าบาก ประเทศ ชาติส้ินเปลืองเงินทอง ใช้การเมืองและเงินทองเพื่อ
แลกเปล่ียนกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีบ่อนท าลายสิทธิมนุษยชนเล่า? นอกจากน้ีประเทศสหรัฐอเมริกา
ตลอดมาเป็นประเทศตวัอยา่งซ่ึงเคารพในสิทธิมนุษยชน เช่นนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะยอมทรยศต่อ
สิทธิมนุษยชนเพ่ือขอ้ตกลงทางการคา้น้ีหรือ? ยิ่งกว่านั้นขา้พเจา้ยงัเป็นผูอ้าศยัถาวรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นผูอ้าศยัถาวรภายใตข้อบเขตอ านาจของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ขา้พเจา้ไม่ตั้งใจจะประณามผูใ้ด เพียงแต่ไม่สามารถจะเขา้ใจวิธีด าเนินการของพวกเขา ท าไมละ
ท้ิงโอกาสอนัดีท่ีจะไดจิ้ตใจของประชาชน กลบัตั้งป้อมใหค้นนบัร้อยลา้นคนไปอยูฝ่่ายตรงกนัขา้ม 
 มีข่าวบอกวา่มีคนจ านวนมากไปจงหนานไฮ่ มีคนเป็นเดือดเป็นแคน้ดว้ยเหตุน้ี อนัท่ีจริงคนท่ีไป
ไม่มากเลยแมแ้ต่นอ้ย ทุกท่านลองคิดดูมีคนฝึก“ฝ่าหลุนกง”กวา่ร้อยลา้นคน ไปกนัเพียงหม่ืนกวา่คนจะ
วา่มากไดอ้ยา่งไร? ไม่ตอ้งไประดมคน ร้อยกวา่ลา้นคนท่านก็อยากไป ฉนัก็อยากไป ประเด๋ียวเดียวมิ
เป็นหม่ืนกว่าคนแลว้หรือ? พวกเขาไม่มีค าขวญั ไม่มีป้ายโฆษณา ไม่มีพฤติกรรมท่ีไม่ดี ยิ่งไม่มีการ
ต่อตา้นรัฐบาล เพียงแต่อยากจะสะทอ้นสภาพการณ์ต่อรัฐบาลสักเลก็นอ้ย ท าไมจะท าไม่ได?้ ขอถามวา่
มีผูแ้สดงพลงัท่ีเรียบร้อยอย่างน้ีหรือ? เห็นส่ิงเหล่าน้ีแลว้ยงัไม่รู้สึกต้ืนตนัใจ จะตอ้งหาความผิดของ   
“ฝ่าหลุนกง”ใหจ้งได ้โดยไม่ค านึงวา่วิธีการต่างๆท่ีใชก้ าจดันั้นลา้สมยัแลว้ “ฝ่าหลุนกง”ไม่น่ากลวัอยา่ง
ท่ีคนบางคนคิด กลบัจะเป็นเร่ืองดีท่ียิง่ใหญ่ มีแต่ผลดีไม่มีผลเสียแมแ้ต่นอ้ยต่อสงัคมใดๆ ในทางกลบักนั 
การสูญเสียจิตใจของประชาชนจึงจะเป็นส่ิงท่ีน่ากลวัท่ีสุด ขอพดูความในใจ ผูฝึ้กของ“ฝ่าหลุนกง” พวก
เขาก็เป็นคนท่ีอยูใ่นระหว่างการบ าเพญ็ ยงัมีจิตใจของคนอยู ่ต่อการปฏิบติัท่ีไม่ยติุธรรม ขา้พเจา้ไม่รู้ว่า
พวกเขายงัจะอดทนไปไดอี้กนานสกัเท่าใด น้ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้กงัวลใจมากท่ีสุด 

หล่ี หงจ้ือ 
1999.6.2 

 

3. ต าแหน่ง 
 บททดสอบท่ีผูบ้  าเพญ็คนหน่ึงตอ้งประสบ เป็นส่ิงท่ีคนธรรมดาสามญัไม่สามารถจะแบกรับได ้
ดงันั้นในประวติัศาสตร์คนท่ีสามารถบ าเพญ็หยวนหมัน่ จึงมีนอ้ยมากเพียงไม่ก่ีคน คนก็คือคน ในยาม
วิกฤติยากยิง่นกัท่ีจะปล่อยวางทศันะความคิดของคน แต่กลบัมกัจะหาขอ้อา้งให้กบัตวัเอง ทวา่ผูบ้  าเพญ็
ท่ียิ่งใหญ่คนหน่ึงสามารถจะปล่อยวางตวัเขา ท่ามกลางบททดสอบอนัหนกัหน่วง ตลอดจนความนึกคิด
ของคนธรรมดาสามัญทั้ งมวล ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับผูบ้  าเพ็ญต้าฝ่า ท่ีสามารถเดินขา้มมา
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ท่ามกลางการทดสอบว่าสามารถจะหยวนหมัน่ไดห้รือไม่ ชีวิตท่ีไม่ดบัสลายชัว่นิรันดรของพวกท่าน 
ตลอดจนระดับชั้นท่ีอยู่ในอนาคต นั่นคือส่ิงท่ีพวกท่านสร้างข้ึนด้วยตวัเอง อานุภาพแห่งคุณธรรม       
(เวยเต๋อ)นั้นพวกท่านบ าเพญ็ออกมาดว้ยตวัเอง กา้วรุดไปขา้งหนา้เถิด น้ีคือส่ิงท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด วเิศษท่ีสุด 

หล่ี หงจ้ือ 
1999.6.13 

 

4. มัน่คง 
 เก่ียวกบัเหตุการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนหน้าน้ี ไดท้ าร้ายอย่างหนกัหน่วงต่อผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่าเป็น
จ านวนมาก ขณะเดียวกนัก็ไดบ่้อนท าลายภาพลกัษณ์ของประเทศอยา่งร้ายแรง ผูฝึ้กสามารถสะทอ้น
สถานการณ์ต่อรัฐบาลตามระดบัชั้น หรือต่อผูน้ าประเทศ ตามขอ้เทจ็จริงท่ีรู้ ถึงกรณี พ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท าการรบกวน บ่อนท าลายการฝึกพลงักงของผูฝึ้กฝ่าหลุนกงอยา่งไร ทั้งดว้ยวิธี
โดยตรงหรือวิธีตบตาอ าพราง อีกทั้งมีบางคนใชอ้  านาจในมือยยุงปลุกป่ันเหตุการณ์ของฝ่าหลุนกงข้ึนมา 
สร้างสถานการณ์ให้ประชาชนกบัรัฐบาลเป็นฝ่ายตรงขา้มซ่ึงกนัและกนั เพ่ือฉกฉวยความไดเ้ปรียบ
(ตน้ทุน)ทางการเมือง 
 แต่พวกเราเป็นผูบ้  าเพญ็ ตอ้งไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมือง ตอ้งไม่รับการรบกวนจากเหตุการณ์ก่อน
หน้าน้ี สงบจิตใจลงมา กลบัคืนสู่สภาพของการฝึกพลงักง ศึกษาฝ่าตามปกติ รุดไปขา้งหน้าบ าเพ็ญ
จริงจงั ยกระดบัตวัเองใหสู้งข้ึนอยา่งไม่หยดุย ั้ง 

หล่ี หงจ้ือ 
1999.6.13 

 

5. ค าขวญัส าหรับหนงัสือ [ฝ่าหลุนตา้ฝ่า] ฉบบัภาษารัสเซีย 
จงทะนุถนอมเถิด! 
ค าปฏิญาณของเทพก าลงัจะเป็นจริง 
จงทะนุถนอมเถิด! 
น้ีคือส่ิงท่ีท่านตอ้งการจะหา 
จงทะนุถนอมเถิด! 
ฝ่าอยูต่รงหนา้ท่านแลว้ 

หล่ี หงจ้ือ 
1999.7.10 
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6. วเิคราะห์อธิบายหมีซ่ิน(งมงาย) อีกคร้ัง 
 หมีซ่ินเดิมทีเป็นเพียงค าศพัทท่ี์ธรรมดาๆค าหน่ึง เป็นเพราะนกัการเมืองในประเทศบางคนปลุก
ป่ันอกัษรสองตวัน้ี จนกลายเป็นค าศพัทท่ี์มีก าลงัพิฆาตและท าร้ายสูง อนัท่ีจริง หมีซ่ินตามท่ีนกัการเมือง
ป่าวประกาศ นัน่ไม่ใช่หมีซ่ิน แต่เป็นหมวกทางการเมืองใบหน่ึง(ขอ้หาทางการเมืองกระทงหน่ึง) กบัค า
ขวญัทางการเมือง เป็นค าศพัทเ์ฉพาะทางการเมืองซ่ึงใชใ้นการโจมตีผูอ่ื้นโดยเฉพาะ หมวกใบโตเม่ือใส่
ใหแ้ลว้ กจ็ะเป็นปฏิปักษก์บัวทิยาศาสตร์ กส็ามารถจะลงมือโจมตีใหห้นกัหน่วง 
 อนัท่ีจริง ผูค้นท่ีเคยประสบกบัการเคล่ือนไหวทางการเมืองมาทุกรูปทุกแบบ จะมีความสามารถ
วเิคราะห์สูงมาก ในอดีตพวกเขาเคยมีความเช่ือ เคยสูญสลาย เคยเล่ือมใสศรัทธาอยา่งไม่ลืมหูลืมตา และ
เคยไดรั้บบทเรียนจากประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการปฏิวติัทางวฒันธรรม ไดรั้บความ
สะเทือนทางดา้นจิตใจอนัยากแก่การลืมเลือน คนประเภทน้ีบอกใหเ้ขาเช่ือถืออะไรอยา่งง่ายๆจะเป็นไป
ไดห้รือ? ไม่วา่จะเป็นสัจธรรม หรือเป็นหมีซ่ินตามท่ีเรียกกนัซ่ึงปลุกป่ันโดยนกัการเมือง ผูค้นทุกวนัน้ี
สามารถแยกแยะไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีสุด 
 ไม่วา่จะเป็นวิทยาศาสตร์หรือหมีซ่ิน ไม่ใช่ส่ิงท่ีนกัการเมืองจะมาตดัสิน แต่ตอ้งเป็นการวินิจฉยั
และช้ีชัดโดยนักวิทยาศาสตร์ แต่ทว่านักวิทยาศาสตร์ตามท่ีเรียกกนัเหล่านั้นซ่ึงถูกการเมืองใช้เป็น
ประโยชน์ อนัท่ีจริงก็คือบุคคลทางการเมือง คนประเภทน้ีไม่สามารถจะให้ค  าวินิจฉัยทางวิทยาศาสตร์
ดว้ยความเท่ียงธรรม ท่ียืนอยู่บนทศันคติของวิทยาศาสตร์ดว้ยความเท่ียงธรรมอย่างแทจ้ริง ฉะนั้นพูด
ตามพ้ืนฐานพวกเขาไม่สามารถนับว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ อย่างเต็มท่ีพวกเขาก็เป็นได้แต่เพียงไม้
กระบองอนัหน่ึง ในมือของนกัการเมืองซ่ึงใชตี้คนเท่านั้นเอง 
 ความเขา้ใจต่อสัจธรรมของจกัรวาลของผูฝึ้ก ซ่ึงบ าเพญ็ปฏิบติัตา้ฝ่านั้นคือการเล่ือนระดบัของ
ความมีเหตุผลและการปฏิบติั มนุษยไ์ม่วา่จะยนือยู ่ณ จุดยนืใด หากปฏิเสธหลกัการของฝ่าแห่งจกัรวาล 
ซ่ึงอยู่สูงเกินทฤษฎีทั้งมวลของสังคมมนุษยล์ว้นเป็นการเหน่ือยเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาท่ี
ศีลธรรมของสังคมมนุษยต์กอยูใ่นสภาวะพงัทลายรอบดา้น เป็นเพราะจกัรวาลอนัยิ่งใหญ่เมตตาต่อคน
อีกคร้ัง ให้โอกาสคร้ังสุดทา้ยน้ีแก่คน น้ีคือความหวงัท่ีมนุษยชาติสมควรจะตอ้งทะนุถนอมอย่างสุด
แสน แต่ทวา่เพ่ือกิเลสส่วนตน คนกลบับ่อนท าลายความหวงัสุดทา้ยซ่ึงจกัรวาลให้แก่มนุษยชาติ ท าให้
ฟ้าดินพิโรธดว้ยเหตุน้ี คนท่ีไม่ใส่ใจยงัคิดวา่ภยัพิบติัต่างๆเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ จกัรวาลไม่ใช่คง
อยู่เพ่ือมนุษยชาติ คนเป็นเพียงรูปแบบท่ีปรากฏของชีวิตท่ีคงอยู่ชั้นหน่ึงซ่ึงต ่าสุด หากมนุษยสู์ญเสีย
มาตรฐานการคงอยูข่องชั้นน้ีในจกัรวาล เช่นนั้นกไ็ดแ้ต่ถูกคดัออกไปโดยประวติัศาสตร์ของจกัรวาล  
 มนุษยเ์อย! ต่ืนข้ึนมาเถิด! เทพในประวติัศาสตร์ก าลงัปฏิบติัตามค ามัน่สญัญา ตา้ฝ่าก าลงัชัง่วดั
ชีวติทั้งมวล หนทางชีวิตของคนนั้นเดินดว้ยตวัเอง เพียงหน่ึงความคิดของตนก็จะก าหนดอนาคตของ
ตวัเอง 
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 จงทะนุทนอมเถิด หลกัการของฝ่าแห่งจกัรวาลอยูต่รงหนา้พวกท่านแลว้ 
หล่ี หงจ้ือ 
1999.7.13 

 

7. ใจตวัยอ่มแจ่มแจง้ 
ฝ่าโปรดสรรพชีวิต    อาจารยน์ าร่องการเดินทาง 
ใบเรือหน่ึงชกัข้ึน    ร้อยลา้นใบกางข้ึนตาม 
ปล่อยวางความยดึติด   เรือเบาแล่นเร็ว 
จิตมนุษยห์นกัไซร้    มหาสมุทรขา้มยากล าบาก 
ลมเมฆเปล่ียนฉบัพลนั   ฟ้าแทบจะถล่ม 
กระแทกภูผาทะเลป่ันป่วน   คล่ืนร้ายกาจโถมกระหน ่า 
แน่วแน่บ าเพญ็ตา้ฝ่า   ตามติดอาจารย ์
จิตยดึติดหนกันกั    หลงทิศทาง 
เรือพลิกคว ่าเสาเรือหกั   หนีเอาชีวิตรอด 
โคลนทรายชะลา้งหมดจด   ทองค าเปล่งประกาย 
ความเป็นความตาย   ไม่ใช่เพียงค าพดูใหญ่โต 
ท าไดท้  าไม่ได ้    เห็นความเป็นจริง 
รอวนัหนา้     ยามส าเร็จสมบูรณ์ 
ความเป็นจริงปรากฏชดั   ใตฟ้้าเวิง้วา้งงวยงง 

หล่ี หงจ้ือ 
1999.10.12 

 

8. เดินสู่หยวนหมัน่(ความส าเร็จสมบูรณ์) 
 ศึกษาฝ่าดว้ยจิตยดึติดไม่ใช่การบ าเพญ็จริง แต่ในระหวา่งบ าเพญ็ สามารถค่อยๆรู้ถึงจิตยดึติดมูล
ฐานของตน ขจดัมนัท้ิงไปและบรรลุมาตรฐานของผูบ้  าเพญ็ เช่นนั้นอะไรคือจิตยึดติดมูลฐาน มนุษยอ์ยู่
บนโลกสะสมทศันะความคิดต่างๆมากมาย ยงัผลให้ถูกทศันะความคิดเหล่าน้ีชกัน าให้แสวงหาในส่ิง
ใฝ่ฝัน หากแต่เม่ือคนมาสู่โลกใบน้ี เส้นทางชีวิตคนและการไดแ้ละเสียในชีวิตคนนั้นถูกก าหนดดว้ยเหตุ 
จะให้ทศันะความคิดของคนมาก าหนดชีวิตแต่ละช่วงไดอ้ยา่งไร ดงันั้นส่ิงท่ีเรียกวา่   “ความฝันและ
ความปรารถนาอนัสวยงาม” จึงกลายเป็นการแสวงหาความยดึติดอนัเจบ็ปวดท่ีบรรลุไม่ถึงตลอดไป 
 ตา้ฝ่า ความหมายภายในไร้ขีดจ ากดั สร้างสรรคส์รรพส่ิงในทุกๆระดบัชั้นของจกัรวาล แน่นอน
ยอ่มรวมไปถึงสรรพส่ิงของมนุษยชาติ ดงันั้นนอกจากก าลงัก าจดัพวกมนุษยช์ัว่ร้ายอยา่งถอนรากถอน
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โคน ผูซ่ึ้งถูกอิทธิพลอุบาทวเ์ก่าใชป้ระทุษร้ายฝ่าแลว้ ผูค้นต่างลว้นมองเห็นถึงดา้นท่ีตวัเองคิดว่าดีจาก
ในฝ่า บางคนเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงถึงหลกัการของตา้ฝ่า ก็มีผูฝึ้กจ านวนมาก คือใชท้ศันะความคิดของคน 
คน้พบความใฝ่ฝันและความปรารถนาต่างๆนานาในตา้ฝ่า ภายใตก้ารบงการของความยึดติดแบบน้ีของ
จิตมนุษย ์พวกเขาไดเ้ขา้มาสู่การบ าเพญ็ตา้ฝ่า 
 บางคนคิดว่าตา้ฝ่าสอดคลอ้งเขา้กบัความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ของตวัเอง บางคนคิดว่ามนั
สอดคลอ้งกบัหลกัการเป็นคนของตน บางคนคิดว่าสอดคลอ้งกบัความไม่พอใจของตวัเขาต่อการเมือง 
บางคนคิดว่าตา้ฝ่าสามารถกูศี้ลธรรมท่ีเส่ือมถอยของมนุษยชาติ บางคนคิดว่าตา้ฝ่าสามารถรักษาโรค
ของเขา บางคนคิดว่าตา้ฝ่าและอาจารยน์ั้นเป็นฝ่ายถูกตอ้งเท่ียงตรง อะไรต่างๆ เป็นตน้ ไม่ผิดหรอก
ส าหรับมนุษยท่ี์อยูใ่นโลกจะมีจิตแสวงหาความใฝ่ฝันและความปรารถนาอนัสวยงามเหล่าน้ี แต่การเป็น
ผูบ้  าเพญ็แน่นอนเป็นเช่นนั้นไม่ได ้เช่นนั้น ท่านสามารถเดินเขา้สู่ประตูตา้ฝ่าดว้ยความคิดเหล่านั้น แต่
ในขั้นตอนการบ าเพ็ญท่านตอ้งปฏิบติัตนเป็นผูบ้  าเพ็ญ จากนั้นอ่านหนังสือ ศึกษาฝ่าให้ก้าวรุดหน้า 
เขา้ใจอยา่งถ่องแทว้่าตวัเองเขา้ประตูตา้ฝ่าดว้ยความคิดอะไรในตอนแรก หลงัจากบ าเพญ็ไดร้ะยะหน่ึง
แลว้ ใช่หรือไม่ท่ีท่านยงัคงมีความคิดเหมือนในตอนแรก ใช่หรือไม่เพราะจิตใจของคนดวงน้ีท่ียงัร้ัง
ตวัเองไวท่ี้น่ี ถา้เป็นเช่นน้ี ก็ไม่สามารถนบัไดว้่าเป็นศิษยข์องขา้พเจา้ น่ีก็คือจิตยึดติดมูลฐานท่ียงัไม่ได้
ขจดัท้ิงไป ไม่สามารถเขา้ใจฝ่าในฝ่า ในระหว่างท่ีตา้ฝ่าเผชิญกบัการทดสอบอนัชัว่ร้ายในประเทศจีน 
พวกท่ีถูกคดัออกไปลว้นคือคนท่ีไม่ละท้ิงจิตยึดติด ในขณะเดียวกนัยงัไดส่้งผลลบมาสู่ตา้ฝ่าในบาง
ประการ 
 อยา่งไรกต็าม ภายใตส้ถานการณ์ท่ีศิษยผ์ูบ้  าเพญ็จริงจ านวนมากก าลงัประสบกบัความล าบาก
อยา่งแสนสาหสั เวลาแห่งบทสรุปถูกชะลอออกไปคร้ังแลว้คร้ังเล่า เพ่ือรอใหค้นเหล่าน้ีไดรั้บรู้ถึงจิตยดึ
ติดมูลฐานของตน เพราะในจ านวนนั้น หลายคนเป็นผูมี้วาสนา และมีความหวงัท่ีจะหยวนหมัน่  (ส าเร็จ
สมบูรณ์) 
 พวกท่านทราบไหมวา่ เวลาน้ีขอ้อา้งใหญ่ท่ีสุดขอ้หน่ึงท่ีอิทธิพลอุบาทวเ์ก่าใชป้ระทุษร้ายตา้ฝ่าก็
คือ บอกวา่จิตยดึติดมูลฐานของพวกท่านยงัอ าพรางอยู ่จึงทวทุีกขภ์ยัใหรุ้นแรงมากข้ึนเพ่ือสะทอ้นใหค้น
เหล่านั้นออกมา ถา้พวกท่านยึดติดว่าตา้ฝ่าสอดคลอ้งกบัวิทยาศาสตร์ของมนุษย ์พวกมนัก็จะบงการคน
ชัว่ร้ายใหกุ้ข่าววา่ตา้ฝ่าเป็นเร่ืองงมงาย ถา้พวกท่านยึดติดวา่ตา้ฝ่าสามารถรักษาโรค พวกมนัก็บงการคน
ชัว่ร้ายให้กุข่าวว่าตา้ฝ่าห้ามคนกินยา ท าให้คนตายไป 1400 ราย ถึงแมพ้วกท่านจะบอกว่าตา้ฝ่าไม่
เก่ียวข้องกับการเมือง พวกมันก็สั่งให้คนร้ายกุข่าวว่า ต้าฝ่าและ หล่ี หงจ้ือ มีอิทธิพลการเมือง
ต่างประเทศหนุนหลงั เป็นตน้ ถา้พวกท่านบอกวา่ตา้ฝ่าไม่รับค่าตอบ แทน พวกมนัก็บอกว่าอาจารยรี์ด
เงิน ไม่วา่พวกท่านจะยึดติดในส่ิงใด พวกมนัก็สั่งให้ลูกสมุนชัว่ร้ายกุเร่ืองเท็จในส่ิงนั้น แมก้ระทัง่พวก
ท่านกงัวลว่าตา้ฝ่าจะถูกบ่อนท าลาย พวกมนัก็จดัท าจิงเหวินปลอมออกมา ทุกคนลองคิดดู บททดสอบ
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คร้ังใหญ่ในเวลาน้ีก็เพ่ือจะดูว่า เม่ืออาจารยไ์ม่อยู่ตา้ฝ่าจะเป็นอยา่งไร และผูฝึ้กจะปฏิบติัตวัอย่างไรใน
การสอบ อาจารยจ์ะพดูไดอ้ยา่งไร จะบอกพวกท่านไดอ้ยา่งไรวา่ควรท าอยา่งไร? นอกจากนั้นพวกมนั
บงการคนชัว่ร้ายมาตรวจสอบตา้ฝ่าและศิษยใ์นทุกเร่ือง พุง่เป้าตรงไปยงัจิตมนุษยท์ั้งหมด ความยดึติดทั้ง
มวลครอบ คลุมทุกๆดา้นไม่มีตกหล่น ถา้พวกท่านสามารถละท้ิงจิตยดึติดมูลฐานของมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง
ในการบ าเพญ็ สุดทา้ยมารผจญในคร้ังน้ีกค็งไม่ชัว่ร้ายอยา่งน้ี 
 แมก้ระทัง่ขณะน้ี บางคนยงัไม่สามารถใส่ใจกบัการอ่านหนงัสือ โดยเฉพาะคนท่ีท างานใหก้บัตา้
ฝ่า ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งใดๆ มาอ าพรางความจริงท่ีพวกท่านไม่อ่านหนงัสือหรือศึกษาฝ่า ถึงแมท่้าน
จะท างานให้กบัขา้พเจา้ผูเ้ป็นอาจารย ์ท่านก็ยงัตอ้งสงบจิตใจศึกษาฝ่าทุกวนั ตอ้งบ าเพญ็ตวัท่านอย่าง
จริงๆจงัๆ เวลาท่ีพวกท่านอ่านหนงัสือ ในใจท่านคิดฟุ้ งซ่าน เหล่าพระพุทธ เต๋า และเทพนบัจ านวนไม่
ถว้นในหนงัสือมองดูท่านดว้ยความคิดท่ีน่าหวัเราะและน่าเวทนา มองเห็นวา่กรรมแห่งความคิดครอบง า
ท่านอยูอ่ยา่งร้ายกาจ ท่านยงัคงหลงไม่ยอมรับรู้ เป็นเวลานานอาสาสมคัรบางคนไม่อ่านหนงัสือ ศึกษา
ฝ่า อย่างน้ีจะท างานของตา้ฝ่าให้ดีไดอ้ย่างไร ในความไม่ตั้งใจท่านไดส้ร้างความสูญเสียมากมายท่ีไม่
อาจจะแกไ้ขให้กลบัคืนมาได ้บทเรียนน่าจะท าให้พวกท่านเป็นผูใ้หญ่มากข้ึนแลว้ หนทางเดียวท่ีจะ
ป้องกนัไม่ใหอิ้ทธิพลชัว่ร้ายเก่า ใชป้ระโยชน์จากช่องวา่งในความคิดของพวกท่านกคื็อ เร่งรีบศึกษาฝ่า 
 เร่ืองท่ีเกิดข้ึนในเวลาน้ีไดถู้กจดัเอาไวน้านแลว้ก่อนประวติัศาสตร์ ศิษยท่ี์ไดต้า้นแรงกดดนักา้ว
ออกมายืนหยดัว่าฝ่าถูกตอ้งนั้นยิ่งใหญ่ เม่ือขา้พเจา้ถามกลุ่มสุดทา้ยของส่ิงมีชีวิตชั้นสูงซ่ึงก าลงัจะถูก
ก าจดัวา่ ท าไมจึงไดกุ้ข่าวเท็จเก่ียวกบัขา้พเจา้และตา้ฝ่า พวกมนัตอบว่า“ไม่มีหนทางอ่ืน ทางท่ีท่านเดิน
นั้นเท่ียงตรงนกั ไม่เช่นนั้นจะทดสอบตา้ฝ่าและศิษยข์องท่านไดอ้ยา่งไร?” พวกท่ีบ่อนท าลายตา้ฝ่านั้นมี
เพียงอิทธิพลชัว่ร้ายเพียงหยบิมือเดียว พวกมนัเพียงแต่ใชส่ิ้งมีชีวติชัว่ร้ายท่ีพวกมนัเองก็คิดวา่จะถูกก าจดั
อยา่งแน่นอนเท่านั้น พระพุทธ เต๋า และเทพมากมายนบัไม่ถว้นในจกัรวาล อีกทั้งส่ิงมีชีวิตในจกัรวาลท่ี
ใหญ่ข้ึนไปอีก ต่างก็เฝ้าดูทุกส่ิงทุกอย่างบนผงธุลีเม็ดน้ีในจกัรวาล ตา้ฝ่าไดท้  าให้ทุกส่ิงทุกอย่างใน
จกัรวาลสมบูรณ์และกลมกลืนแลว้ อานุภาพแห่งคุณธรรมเป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่และนิรันดร ศิษยผ์ูก้า้วขา้มมา
ท่ามกลางบททดสอบท่ีครอบคลุมทุกส่ิงอยา่งเขม้งวดท่ีสุด ไดว้างพ้ืนฐานท่ีแขง็แกร่งส าหรับตา้ฝ่าไวบ้น
โลกน้ี ในเวลาเดียวกนัก็แสดงให้โลกมนุษยไ์ดเ้ห็นถึงปรากฏการณ์แทจ้ริงของตา้ฝ่า ขณะเดียวกนัก็ได้
หยวนหมัน่(บรรลุความส าเร็จสมบูรณ์)ในต าแหน่งอนัยิ่งใหญ่ท่ีสุดของตวัเอง ส่ิงชัว่ร้ายจะถูกก าจดัให้
หมดไปในไม่ชา้ คนชัว่ชา้ในโลกมนุษยจ์ะไดรั้บผลกรรมตอบแทน ไม่สามารถให้บาปกรรมด าเนินอยู่
ต่อไป เหล่าศิษยร์อคอยท่ีจะหยวนหมัน่ ขา้พเจา้ก็ไม่สามารถจะรออีกต่อไป ดีหรือชัว่ท่ีแสดงออกมา
เพียงพอท่ีจะสะทอ้นผลลพัธ์ท่ีตนจะไดรั้บ สรรพชีวติทั้งหลาย ต าแหน่งในอนาคตตวัท่านเองเป็นผูเ้ลือก 

หล่ี หงจ้ือ 
2000.6.16 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                                                                                                           แกว้นัท่ี 12 มกราคม ค.ศ. 2011 

หน้า 9 จาก 46 

 

9. ถึงฝ่าฮุ่ยไตห้วนั 
ก่อนอ่ืนขอกล่าวทกัทายผูฝึ้กตา้ฝ่าไตห้วนัทั้งหมด : สวสัดีทุกท่าน 
พร้อมกนัน้ีขออวยพรใหฝ่้าฮุ่ยของพวกท่านประสบความส าเร็จ!  

 อาศยัฝ่าฮุ่ยในคร้ังน้ี หวงัวา่ทุกท่านต่างสามารถคน้พบจุดบกพร่อง พฒันาใหก้า้วรุดหนา้มาก
ยิง่ข้ึน จดัฝ่าฮุ่ยใหเ้ป็นการประชุมท่ีแข่งกนัศึกษา แข่งกนับ าเพญ็ เป็นการประชุมของเจ้ิงฝ่าอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
เป็นท่ีประจกัษแ์ก่พลโลก 

หล่ี หงจ้ือ 
2000.6.25 

 

10. ประกอบการพิจารณาค าท านาย 
 ศิษยท์ั้งหลาย เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นประเทศจีนเป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดเอาไวก่้อนหนา้แลว้ใน
ประวติัศาสตร์ หลายต่อหลายคนเคยท านายเร่ืองน้ีเอาไวใ้นประวติัศาสตร์ พวกเขาเลือกวธีิไม่พดูออกมา
ตรงๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปริศนาบนโลก และเพื่อตกัเตือนผูค้นในเวลาเดียวกนั ดงันั้นคนธรรมดา
สามญัจะสามารถเขา้ใจความหมายของค าท านายหลงัจากประวติัศาสตร์ผา่นพน้ไป 

เช่น เร่ืองท่ีเกิดข้ึนในประเทศจีนขณะน้ี นอร์ดสตาดามูส ชาวฝร่ังเศสไดก้ล่าวขอ้ความไวใ้น
หนงัสือค าท านายศตวรรษ (Centuries) เม่ือหลายร้อยปีก่อนไวด้งัน้ี 
 “ปี 1999 เดือนเจด็  
 เพ่ือชุบชีวติของราชาแห่งแองโกลมอยส์(Anglomois) 
 มหาราชาแห่งความน่าสะพรึงกลวัจะลงมาจากทอ้งฟ้า 
 ยามนั้นช่วงก่อนหนา้และหลงั มาร์ส(Mars) จะปกครองใตฟ้้า 
 อา้งวา่เพ่ือใหผู้ค้นอยูเ่ยน็เป็นสุข” 
 (ศตวรรษ X – ตอน (quatrain) 77) 
 ส่ิงท่ีเขากล่าว “ปี 1999 เดือนเจด็ เพื่อชุบชีวิตขององคร์าชา ความน่าสะพรึงกลวัจะลงมาจาก
ทอ้งฟ้า...” ตรงกบัคนเพียงไม่ก่ีคน ท่ีมีเจตนาแอบแฝงในคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจี์น 
ท่ีใชอ้  านาจในมือเร่ิมปราบปรามตา้ฝ่าและศิษยข์องตา้ฝ่าอยา่งชัว่ร้าย จบักมุ ทุบตีประชาชน ส่งเขา้ค่าย
กกักนัแรงงาน พิพากษาลงโทษจ าคุก ท าลายหนงัสือใชก้ าลงัทหาร ต ารวจ สายลบั ใชว้ธีิการทูต สถานี
วิทย ุ สถานีโทรทศัน์ หนงัสือพิมพก์ุข่าวประทุษร้ายดว้ยวิธีการของอนัธพาล ราวกบัฟ้าจะถล่ม ระดบั
ความชัว่ร้ายแผก่ระจายไปทัว่โลก เป้าหมายของเหล่าอิทธิพลเก่าท่ีใชท้ศันะความคิดท่ีเลวทรามของพวก
เขา ด าเนินการเร่ืองน้ีเป็นการ“ทดสอบ”ตา้ฝ่าในลกัษณะท าลายลา้งตามท่ีอา้ง ในขั้นตอนท่ีอาจารย์
ด าเนินการปรับฝ่าใหถู้กตอ้งเท่ียงตรงท่ามกลางมนุษย ์ ดูจากมุมมองของเหล่าเทพเหมือนขั้นตอนของ
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การตายแลว้คืนชีพ 
 ประโยคท่ีวา่“ยามนั้นช่วงก่อนหนา้และหลงั มาร์ส(Mars)จะปกครองใตฟ้้า...” หมายถึง (คาร์ล) 
มาร์ซ (Marx) จะปกครองโลกก่อนหนา้และหลงัปี1999 อนัท่ีจริง ปัจจุบนัไม่ใช่เพียงสงัคมคอมมิวนิสต์
เท่านั้นท่ีใชป้รัชญามาร์กซิส ระบบสวสัดิการสงัคมต่างๆ ท่ีใชก้นัในประเทศท่ีพฒันาแลว้ในโลกกคื็อ
ของในลทัธิคอมมิวนิสตภ์ายใตร้ะบอบทุนนิยม ผิวเผนิดูเหมือนจะเป็นสังคมเสรี โดยแทจ้ริงดูเหมือน
โลกทั้งโลกก าลงัใชร้ะบอบคอมมิวนิสต ์ ผูค้นท่ีมาจากประเทศระบอบคอมมิวนิสตม์าอยูใ่นประเทศ
ตะวนัตกท่ีพฒันาแลว้ต่างมีความรู้สึกเช่นเดียวกนัวา่ “รู้สึกวา่ท่ีน่ีกเ็หมือนระบอบคอมมิวนิสต ์ เพียงแต่
พวกเขาไม่สนบัสนุนการปฏิวติัดว้ยก าลงั” 
 ประโยคสุดทา้ย “อา้งวา่เพ่ือใหผู้ค้นอยูเ่ยน็เป็นสุข” กคื็อวธีิท่ีคอมมิวนิสตพ์ดูวา่จะปลดปล่อย
มวลมนุษย ์และวิธีการท่ีสงัคมตะวนัตกเกบ็ภาษีหนกัเพ่ือจดัสวสัดิการสงัคมต่างๆ เป็นตน้ 
 เพราะเร่ืองน้ียงัอยูร่ะหวา่งการสรุป ขา้พเจา้จึงถอดความเพียงไม่ก่ีประโยคน้ี อนัท่ีจริง ค าท านาย
เก่ียวกบัเวลาน้ีมีเผยแพร่ในหลายประเทศ ขอ้ความไม่ก่ีประโยคน้ี มอบใหใ้ชป้ระกอบการพิจารณา
เท่านั้น 

หล่ี หงจ้ือ 
2000.6.28 

 

11. ใชต้ามใจนึก 
ตลอดมาขา้พเจา้ไม่ชอบไวยากรณ์และตวัอกัษรท่ีถูกจดัเขา้มาตรฐาน จนมีความหมายต้ืนเขิน

แลว้ของภาษาจีนยคุใหม่ ฉะนั้นเวลาสอนฝ่า ขา้พเจา้มกัไม่ใชไ้วยากรณ์และตวัอกัษรท่ีจดัเขา้ตาม
มาตรฐาน เพราะเหตุน้ีจึงมีคนไม่เขา้ใจ อนัท่ีจริงความหมายของค าซ่ึงถูกเปล่ียนแปลงโดยคนยคุใหม่นั้น 
ไดมี้การเพ่ิมเติมทศันะความคิดของคนยคุใหม่เขา้ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถอ้ยค าท่ีมีความเช่ือเร่ืองไร้พระ
เจา้และปัจจยัทางการเมืองติดอยูด่ว้ย ไม่สามารถน ามาใชใ้นการสอนฝ่าเพื่อใหผู้ฝึ้กเขา้ใจ ขา้พเจา้ไดแ้ต่
พยายามเลือกใชห้ลกัไวยากรณ์และตวัอกัษรของภาษาจีนยคุใหม่เท่าท่ีจะท าได ้

ฝ่าของจกัรวาลจะให้จดัเขา้กฎเกณฑข์องวฒันธรรมของมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร ขอเพียงสามารถจะ
อธิบายหลกัการของฝ่าไดอ้ยา่งชดัเจน ขา้พเจา้ก็จะปลดเคร่ืองพนัธนาการวฒันธรรมมนุษย ์ ทะลวงออก
จากกฎเกณฑข์อ้บงัคบัเหล่านั้น ใชถ้อ้ยค าไปตามใจนึก เพื่อท่ีจะบรรยายตา้ฝ่าใหช้ดัเจน คิดจะใชอ้ยา่งไร
ก็จะใช้อย่างนั้นเช่น บางคร้ังประโยคของขา้พเจ้าจะยาวมาก ขา้พเจ้าใช้ถอ้ยค าซ ้ าเพ่ือเน้น เพ่ือเพ่ิม
ความหมายของประโยคให้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ก็คือเช่นน้ี การใชภ้าษามนุษยบ์รรยายหลกัการของฝ่าระดบัสูง
และลึกซ้ึงนั้นยากมาก ทางดา้นตวัอกัษร โดยพ้ืนฐานขา้พเจา้จะใชต้ามใจนึก อยา่งเช่น ขา้พเจา้มกัจะ
เขียน“ระดบั”(程度 เฉิงตู)้ เป็น“ระดบัของความส าเร็จ”( เฉิงตู[้ค าพอ้งเสียง]) ขา้พเจา้รู้สึกวา่ เม่ือ
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เร่ืองอะไรท าส าเร็จไดม้ากน้อยเท่าใดก็สมควรจะใชอ้กัษรสองค าน้ี ขา้พเจา้ชอบเขียน“ความเป็นจริง”
( เจินเซ่ียง) เป็น“ปรากฏการณ์แทจ้ริง”( เจินเซ่ียง[ค าพอ้งเสียง]) ขา้พเจา้รู้สึกวา่หนา้ตาดั้งเดิม
แทจ้ริงจึงสมควรใช"้เซ่ียง"ค าน้ี ขา้พเจา้ชอบท่ีจะเขียน “ท่ีสุด”( จ๋วย) เป็น“แน่วแน่”( จ๋วย[ค าพอ้ง
เสียง]) ขา้พเจา้รู้สึกวา่ค าน้ีมีน ้ าหนกักวา่ จึงใช“้มโหฬาร”( hong) มาแทน“ยิง่ใหญ่”( hong[ค าพอ้ง
เสียง]) การพดูถึงตา้ฝ่าของจกัรวาล "มโหฬาร"จะเหมาะสมยิ่งกวา่เป็นตน้ ขา้พเจา้ยงัไม่ชอบน าประโยค
จดัเขา้ตามมาตรฐานท่ีใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนง่ายๆ เม่ือเขียนบทความ ขา้พเจา้มกัจะใชเ้คร่ืองหมาย
จุลภาคเร่ือยไปจนจบ ขา้พเจา้สนใจแต่ความหมายขา้งในของฝ่า และส าหรับมาตรฐานของคน กรอบ
ความคิดไม่มีความจ าเป็นอะไร วฒันธรรมมนุษยน์ั้นพระเจา้เป็นผูใ้ห้ แต่ภาษาจีนยคุใหม่ไดถู้กดดัแปลง
ดว้ยความคิดท่ีเปล่ียนแปลงของมนุษย์โดยมีการวิจารณ์ความเช่ือในพระเจา้ และทศันะความคิดทาง
การเมืองติดอยูด่ว้ย ฝ่าจะน าซ่ึงส่ิงใหม่และความถูกตอ้งทั้งมวลใหแ้ก่มนุษยชาติ แต่จะไม่รับการควบคุม
โดยส่ิงเก่าๆ ส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง เปล่ียนแปลงของมนุษยท์ั้ งมวล ขา้พเจ้าจบมธัยมศึกษาปลาย และ
จุดประสงคท่ี์ขา้พเจา้ไม่เขา้เรียนในระดบัมหาวิทยาลยัก็คือ ไม่สามารถจะใหก้รอบความคิดต่างๆ ทฤษฎี 
นิยาม กฎ(วิทยาศาสตร์) ทฤษฎีของมนุษย ์และส่ิงก าหนดเป็นมาตรฐานทั้งหลาย ก่อตวัในความคิดของ
ขา้พเจา้ เวลาอธิบายฝ่า ตา้ฝ่าของจกัรวาลไม่สามารถจะปะปนส่ิงต่างๆของมนุษยเ์หล่าน้ีเขา้ไปโดย
เดด็ขาด จะท าใหฝ่้าถูกทศันะความคิดมนุษยร์บกวน 

ตา้ฝ่าเป็นหลกัธรรมของจกัรวาล ตา้ฝ่าสร้างสรรพชีวิตในจกัรวาล ตา้ฝ่าสร้างสภาพแวดลอ้มและ
มาตรฐานการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในระดบัต่างๆในจกัรวาล และสร้างปัญญาท่ีต่างกนัให้กบัสรรพ
ชีวิตในระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนั รวมถึงวฒันธรรมของมนุษยชาติ จุดประสงคข์องการเผยแพร่ตา้ฝ่าให้
กวา้งไกล ก็เพ่ือปรับฝ่าของจกัรวาลให้ถูกตอ้งเท่ียงตรง ขณะเดียวกนัก็เพ่ือให้ศิษยข์องตา้ฝ่าท่ีอยูใ่นโลก
มนุษยส์ามารถหยวนหมัน่ ตา้ฝ่ายงัก าลงัสร้างมนุษยชาติรุ่นใหม่ และเช่นกนัจะน าวฒันธรรมใหม่มาสู่
มนุษยชาติ 

หล่ีหงจ้ือ 
2000.6.28 

 

12. ก าจดัการรบกวน 
ศิษยท์ั้งหลาย ตา้ฝ่าท่ีขา้พเจา้สอนพวกท่านนั้น คือหลกัประกนัส่ิงเดียวท่ีพวกท่านสามารถจะ

บ าเพญ็ยกระดบัไปสู่หยวนหมัน่หากมีใครกต็ามเน่ืองจากไม่สามารถขจดัจิตยดึติดของคนธรรมดาสามญั
ท้ิงไป ชกัน าส่ิงชัว่ร้ายเขา้มาและแปลงเป็นรูปลกัษณ์ของขา้พเจา้ จากนั้นบอกเขาวา่ควรจะท าอะไรๆตาม
จิตยดึติดของเขานั้น เป็นการบ่อนท าลายฝ่า คนๆนั้นตกอยูใ่นสภาวะท่ีอนัตรายมากๆ ถา้เขาไม่รับรู้เขาจะ
กลายเป็นผีท่ีบ่อนท าลายฝ่า 
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ฝ่าเซิน(ร่างฝ่า)ของขา้พเจา้นั้นเป็นรูปลกัษณ์แห่งความคิด จิตปัญญาและพลงังานของขา้พเจา้ 
ยอ่มไม่แตกต่างแมแ้ต่นอ้ยจากความคิดของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ไดพ้ดูอะไรสักค าในขณะท่ีตา้ฝ่าและเหล่า
ศิษย ์เผชิญกับการถูกท าร้ายของมารอย่างรุนแรงในระหว่างการทดสอบ ก็เหมือนกับการสอบเข้า
มหาวิทยาลยัของท่าน อาจารยย์งัจะสามารถบอกท่านใหท้ าขอ้สอบอยา่งไรในสนามสอบไดห้รือ ฉะนั้น
เม่ือขา้พเจา้ไม่พูดอะไรระหว่างการทดสอบน้ี ขา้พเจ้าจะใช้รูปแบบของฝ่าเซินบอกพวกท่านให้ท า
อะไรๆหรือ  

ช่วงหลงัน้ีมีคนชัว่ร้ายสติไม่แจ่มชดัคนหน่ึงในฮ่องกง กล่าวอา้งเร่ืองเหลวไหลจากใจตวัเกิดมาร
วา่ ฝ่าเซินของขา้พเจา้บอกให้หล่อนท าอะไรๆท าการรบกวนตา้ฝ่าอยา่งรุนแรง แมก้ระทัง่การท่ีขา้พเจา้
โทรศพัทไ์ป(หาเธอ)ก็สามารถน าไปท าใหเ้สียหาย และยงักระท าส่ิงไม่ดีไม่งามอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่เร่ือง
เหลวไหลอะไรของฝ่าเซินปลอมท่ีหล่อนกล่าวอา้งก็ตาม ขา้พเจา้ไม่มีผูฝึ้กแบบน้ี หากใครตอ้งการตาม
หล่อนไปเพ่ือก่อกวนฝ่ากใ็หต้ามหล่อนไป ขา้พเจา้ตอ้งการแต่ศิษยผ์ูบ้  าเพญ็อยา่งสง่าผา่เผย เทพผูย้ิง่ใหญ่
ซ่ึงไม่หวัน่ไหวและหนกัแน่นดัง่เพชร 

ศิษยท์ั้งหลาย ในช่วงเวลาแห่งความเขม้งวดจริงจงัขณะน้ี ท่านตอ้งมีสติ ฝ่าขา้พเจา้เป็นผูส้อน
ให้แก่พวกท่าน ฝ่าเซินของขา้พเจา้เป็นเพียงรูปลกัษณ์แห่งความคิดขา้พเจา้ ขา้พเจา้คือร่างหลกั ผูท่ี้ไม่
ยอมรับแมแ้ต่ขา้พเจา้ยงัจะสามารถเป็นศิษยข์องตา้ฝ่าหรือ ยงัมีผูฝึ้กบางคน ก็อย่าไดคิ้ดว่าตวัเองได้
ช่วยงานการเจ้ิงฝ่าเพื่อตา้ฝ่าจนเกิดจิตพึงพอใจในตวัเอง เวลาน้ี พวกท่ีมีสภาพจิตไม่แจ่มชดั และพูดจา
ไม่ไดส้าระนั้นนบัวา่อนัตรายมาก พวกเขาไดถึ้งก าหนดอายขุยั ส่ิงส าคญัยิ่งไปกวา่นั้น พวกท่านอยา่ได้
ไปสนใจกบัการยยุงปลุกป่ันของนกับ่อนท าลายคนนั้นในฮ่องกง อยา่ไดใ้หเ้ขามีโอกาส ไม่ใช่วา่อาจารย์
ไม่มีจิตเมตตา ในหลายปีของการบ าเพญ็ นอกจากขา้พเจา้ตอ้งแบกรับเพ่ือพวกท่านอยา่งมากมายแลว้ ใน
เวลาเดียวกนัเพ่ือการพฒันาของพวกท่าน ขา้พเจา้ยงัคอยบอกคอยเตือนพวกท่าน คอยดูแลปกป้องให้
พวกท่านปลอดภัย เพื่อให้พวกท่านสามารถหยวนหมั่น ยงัได้สะสางหน้ีท่ีพวกท่านได้ติดค้าง ณ 
ระดบัชั้นต่างๆ น่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีใครก็สามารถจะท าได ้และไม่ใช่จะท าให้กบัคนธรรมดาสามญั เพียงแต่วา่
คนเหล่าน้ีช่างไม่มีสติ ช่างไม่รู้ถึงคุณค่าของตา้ฝ่าและโอกาสของการบ าเพญ็ 

ในระหว่างการทดสอบท่ีโหดร้ายแบบท าลายลา้ง ปัญหาทั้งหมดจะปรากฏออกมา ขา้พเจา้ได้
บอกใหท่้านทราบก่อนหนา้น้ีแลว้ในการอธิบายฝ่าของขา้พเจา้ ส าหรับผูไ้ม่บ าเพญ็จริง มนัเป็นเร่ืองยาก
ท่ีจะขา้มมาได ้ เวลาน้ีทุกคนคงเขา้ใจกระจ่างมากข้ึนแลว้ว่า ท าไมขา้พเจา้จึงบอกให้ท่านอ่านหนงัสือ
มากๆ ฝ่าสามารถขจดัส่ิงยึดติดใดๆ ฝ่าสามารถก าจดัมารร้ายทั้งหลาย ฝ่าสามารถเปิดโปงการโป้ปด
มดเทจ็ ฝ่าสามารถท าใหย้ดึมัน่ในความคิดท่ีถูกตอ้ง 

เวลาน้ี คนชัว่ชา้ท่ีมีสติไม่แจ่มชดัอยูภ่ายใตก้ารครอบง าของหน่วยข่าวกรอง ส าหรับผูท่ี้ถูกจิตยึด
ติดน าพาให้คลอ้ยตามเหล่านั้น ถึงแมจ้ะสามารถเขา้ใจแจ่มชดัก็ตาม ก็ยากมากท่ีจะมีโอกาสบ าเพญ็อีก
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แลว้ ตา้ฝ่าเป็นเร่ืองเขม้งวดจริงจงั การบ าเพญ็เป็นเร่ืองเขม้งวดจริงจงั ใครก็ตามท าเร่ืองไม่ดีอะไรไวใ้น
โลก ลว้นจะตอ้งชดใชด้ว้ยตวัเอง ขา้พเจา้ไม่อยากเห็นผูฝึ้กตกลงไปแมแ้ต่คนเดียว แต่แน่นอนขา้พเจา้ก็
ไม่ตอ้งการศิษยท่ี์ไม่ไดม้าตรฐานเช่นกนั 

หล่ี หงจ้ือ 
2000.7.5 

 

13. ถึง ชมรมตา้ฝ่าทุกแห่ง 
 มนัไม่ใช่เร่ืองผดิอยา่งแน่นอน ท่ีจะน าเสนอความจริงเก่ียวกบัเหตุการณ์ของเราใหแ้ก่รัฐบาลจีน
ดว้ยสนัติวิธี แต่ในฐานะผูบ้  าเพญ็ เราไม่สมควรอยา่งแน่นอนท่ีจะใชว้ธีิหรือค าพดูท่ีรุนแรงเกินไป 
ในช่วงหน่ึงปีท่ีผา่นมา การช้ีแจงความจริงและร้องเรียนต่อผูค้นทัว่โลก ต่อรัฐบาลดว้ยจิตเมตตา พวก
ท่านกระท าไดถู้กตอ้งเท่ียงตรง 
 ขา้พเจา้รู้สึกยนิดีกบัศิษย ์ (ชีวติท่ียิง่ใหญ่สง่างาม) ผูซ่ึ้งบ าเพญ็ออกมาจากตา้ฝ่า ขา้พเจา้กห็วงัอีก
วา่จากวนัน้ีไป ขณะท่ีท่านอธิบายความจริงและร้องเรียนต่อรัฐบาล ท่านจะไม่มองขา้มความส าคญัของ
การศึกษาฝ่า เพราะวา่พวกเขาทุกคนลว้นตอ้งกา้วหนา้เดินสู่หยวนหมัน่ ขา้พเจา้เฝ้าดูอยา่งใกลชิ้ดต่อทุก
ส่ิงทุกอยา่งท่ีเหล่าศิษยก์ระท า รวมทั้งสภาพของการบ าเพญ็ หวงัวา่ทุกท่านจะท าไดดี้ยิง่ข้ึน 

หล่ี หงจ้ือ 
2000.7.20 

 

14. ความมีเหตุผล 
 ท่ามกลางความยากล าบากนั้น เป็นการยากท่ีผูฝึ้กจะเห็นมูลเหตุของเร่ืองราว แต่ก็ใช่วา่จะไม่มีวิธี 
เม่ือเขาสงบจิตใจลงและประเมินทุกส่ิงทุกอยา่งดว้ยตา้ฝ่า เขาจะสามารถมองเห็นธาตุแทข้องเร่ืองราวได ้
ผูฝึ้กบางคนพดูวา่ วิธีท่ีดีท่ีสุดในการบ าเพญ็ก็คือ การเขา้ไปอยูใ่นสถานกกักนั หรือค่ายแรงงาน หรือถูก
ตดัสินจ าคุกเพื่อยืนยนัความเป็นจริงให้ฝ่า ผูฝึ้กทั้งหลาย มนัไม่ใช่เช่นน้ี การกา้วออกมาเพ่ือยืนยนัความ
เป็นจริงให้ฝ่าด้วยวิธีต่างๆ นั้นเป็นการกระท าอนัยิ่งใหญ่สง่างาม แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าท่าน
จะตอ้งให้มารร้ายจบัไปอย่างแน่นอน หากเป็นเช่นนั้น แลว้ท าไมเหล่าผูฝึ้กท่ีกา้วออกมาเพ่ือร้องขอให้
ปล่อยผูฝึ้กซ่ึงไม่มีความผิด ท่ีถูกจบั ถูกกกักนั ส่งเขา้ค่ายแรงงาน หรือตดัสินจ าคุก การถูกจบัไม่ใช่
จุดประสงค ์การยืนยนัความเป็นจริงให้ฝ่านั้นจึงจะเป็นส่ิงท่ียิ่งใหญ่อยา่งแทจ้ริง เพ่ือจะยืนยนัความเป็น
จริงใหต้า้ฝ่าท่านจึงกา้วออกมา เม่ือท่านกา้วออกมาแลว้ กต็อ้งบรรลุในการยนืยนัความเป็นจริงให้ฝ่าให้
ได ้น่ีจึงจะใช่จุดประสงค์แทจ้ริงในการกา้วออกมา เม่ือคนชั่วถามว่าท่านฝึกฝ่าหลุนกงหรือไม่ ท่าน
สามารถเพิกเฉยไม่ตอบมนั หรือ ใชว้ธีิอ่ืนเพ่ือเบ่ียงเบนตอบค าถามของเขา อยา่อาสาตวัเองใหม้ารร้ายจบั
ไป 
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 เวลาน้ี ผูฝึ้กบางท่านยงัอา้งว่าฝ่าเซิน(ร่างฝ่า)ของขา้พเจา้บอกให้เขาท าอะไรๆ แลว้ก็มุ่งไปสู่สุด
ขั้ว ขา้พเจา้ไดบ้อกไวใ้นหลายโอกาสแลว้ว่า มีเพียงฝ่าเซินปลอมเท่านั้นท่ีจะบอกให้ผูฝึ้กท าอะไรอยา่ง
ตรงๆ ยิ่งกว่านั้นฝ่าเซินปลอมจะปรากฏข้ึนต่อเม่ือผูฝึ้กยึดติดต่อบางส่ิงอยา่งแรงกลา้ เพราะจุดประสงค์
ของอิทธิพลเก่ากคื็อการท าลาย ในเวลาท่ีผูฝึ้กมีจิตยดึติดอยา่งแรงกลา้ การกระท าของเขา พดูอยา่งจริงจงั
วา่มีพ้ืนฐานการแสดงออกมาจากจิตมารของเขา และเกิดข้ึนมาจากอารมณ์ ซ่ึงไม่เป็นเหตุเป็นผล มารร้าย
จึงปรากฏออกมา จากน้ีไป จงระวงัใครท่ีอา้งวา่ฝ่าเซินของขา้พเจา้บอกเขาใหท้ าอะไรๆอยา่งตรงๆ ลว้น
เป็นฝ่าเซินปลอม 
 ในฐานะศิษย์ต้าฝ่า  การกระท าในวันน้ีของพวกท่านนั้ นยิ่งใหญ่สง่างาม การกระท า ท่ี
ประกอบดว้ยความเมตตาของท่านนั้นเป็นส่ิงท่ีมารกลวัมากท่ีสุด เพราะพวกท่ีท าร้ายความดีงามยอ่มตอ้ง
ชัว่ร้าย เวลาน้ีพวกเขาท าร้ายตา้ฝ่าและผูฝึ้ก วิธีต่างๆท่ีใชน้ั้น ชัว่ร้าย น่าละอาย กลวัถูกเปิดโปงมากท่ีสุด 
จะตอ้งเปิดเผยความชัว่ร้ายของเขาให้ผูค้นทัว่โลกรู้ และก็เป็นการช่วยเหลือพลโลก ท าลายลา้งมารร้าย
ใหห้มดไปพร้อมกบัหยวนหมัน่ตวัเอง เพ่ิมความแขง็แกร่งใหฝ่้าไดป้รากฏในโลก ท่านทราบไหม ทุกส่ิง
ทุกอย่างท่ีท่านก าลงัท านั้น ไดว้างรากฐานอนัยิ่งใหญ่ และอานุภาพแห่งคุณธรรมอนันิรันดรของตา้ฝ่า
และผูฝึ้กตา้ฝ่า เม่ือประวติัศาสตร์หนา้น้ีผา่นไป ผูค้นท่ีเหลือจะเห็นถึงความยิง่ใหญ่สง่างามของพวกท่าน 
เทพในอนาคตจะจดจ าประวติัศาสตร์อนัยิง่ใหญ่ในช่วงเวลาน้ีตลอดไป ยนืยนัความเป็นจริงใหฝ่้าอยา่งมี
เหตุผล ช้ีแจงความเป็นจริงอยา่งมีสติปัญญา หงฝ่า(เผยแพร่ฝ่าให้กวา้งไกล) และช่วยเหลือพลโลกดว้ย
ความเมตตา น่ีจึงจะเป็นการเสริมสร้างอานุภาพแห่งคุณธรรมของผูส้ าเร็จธรรม 

หล่ี หงจ้ือ 
2000.8.9 

 

15. ก าจดัความยดึติดสุดทา้ย 

 ตา้ฝ่าและผูฝึ้กตา้ฝ่าประสบกบัการทดสอบในแบบท าลายลา้งท่ีเลวร้าย ชัว่ร้ายท่ีสุดอยา่งไม่เคยมี
มาก่อนในประวติัศาสตร์ ต้าฝ่าและผูฝึ้กได้เดินข้ามมาด้วยการกระท าของเจ้ิงฝ่าอย่างแท้จริง การ
แสดงออกของผูบ้  าเพญ็อนัยิ่งใหญ่สง่างามท่ีสุด ในโลกมนุษย ์คนทุกคน ทุกองคก์ร และหมู่คณะต่าง
กระท าอะไรต่างๆ ในสงัคมมนุษยเ์พื่อใหไ้ดม้าในส่ิงท่ีปรารถนาในโลก แต่เหล่าศิษยต์า้ฝ่าจะก าจดัจิตยดึ
ติดทั้งหมดของมนุษย์ท้ิงไป รวมทั้งความยึดติดต่อชีวิตของคน เพื่อบรรลุสู่อาณาจกัรเขตแดนของ
ส่ิงมีชีวิตระดบัท่ีชั้นสูงยิง่ข้ึน ดงันั้นพวกเราจึงสามารถเดินขา้มมาจากการประทุษร้ายในลกัษณะเลวร้าย 
ชัว่ร้ายท่ีสุด เยี่ยงอนัธพาลท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ น่ีเป็นส่ิงท่ีคนชัว่ร้ายเส่ือมถอยเหล่านั้น
คาดคิดไม่ถึง 
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 เพราะท่านมีคุณสมบัติ  บรรลุมาตรฐานของผู ้บ  า เพ็ญอย่างแท้จริง ทรัพย์สินเ ร่ืองเงิน 
ผลประโยชน์ทางวตัถุ ไม่สามารถท าให้ลม้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูบ้  าเพญ็ตอ้งปล่อยวางอยูแ่ลว้ ยิง่กวา่นั้น 
ผูบ้  าเพ็ญเหล่าน้ีแมแ้ต่ความเป็นความตายก็ปล่อยวางได ้แลว้ยงัจะกลวัถูกกดดนัดว้ยความตายหรือ? 
แมว้่าคนเส่ือมถอยชัว่ชา้ไม่ก่ีคนในหมู่คนยงัท าเร่ืองชัว่ร้ายอยู ่แต่ท่ามกลางเทียนถ่ี(ร่างสวรรค)์ชีวิตชัว่
ร้ายท่ีสุดในระดบัชั้นสูง ไดถู้กก าจดัหมดส้ินไปแลว้ในระหวา่งท่ีฝ่าปรับเฉียนคุน(ฟ้าดิน) สมุนชัว่ร้ายซ่ึง
อยู่ ณ ระดบัผิวบนสุดของมนุษยจ์ะตอ้งเผชิญกับการดบัสูญท่ามกลางฝ่าปรับโลกมนุษย ์เพ่ือชดใช้
บาปกรรมท่ีท าไวท้ั้งมวล 
 ในประเทศจีนเวลาน้ี มีสายลบัพิเศษบางคนแอบอา้งตวัเป็นผูฝึ้กไดป้ะปนเขา้ไปในค่ายกกักนั
แรงงานและสถานท่ีกกัขงัผูฝึ้ก ด าเนินการบ่อนท าลาย ใชว้ิธีหลอกลวงผูฝึ้กโดยบอกวา่ตวัเองหยวนหมัน่
แลว้เป็นตน้ บอกผูฝึ้กวา่หยวนหมัน่แลว้และไม่ตอ้งฝึกอีกแลว้ ใหท้ าตวัสอดคลอ้งกบัคนธรรมดาสามญั
ใหม้ากท่ีสุด ใหส่้งมอบหนงัสือออกมาและอ่ืนๆ ใชเ้ร่ืองโกหกเหล่าน้ีหลอกลวงผูฝึ้กบางคน ซ่ึงเผชิญอยู่
กบัมารผจญและไม่คิดจะอยู่ในโลกมนุษยแ์ละอยากจะหยวนหมัน่ให้เร็วท่ีสุด ในฝ่า ขา้พเจา้บอกพวก
ท่านให้บ าเพญ็โดยให้สอดคลอ้งกบัคนธรรมดาสามญัมากท่ีสุด ขา้พเจา้ไม่เคยบอกวา่ตอ้งใหส้อดคลอ้ง
กบัคนธรรมดาสามญั เหมือนกบัคนธรรมดาสามญั นัน่ยงัจะใช่ผูบ้  าเพญ็หรือ? ศิษยต์า้ฝ่า พทุธะ เต๋า และ 
เทพในอนาคต จะยอมใหต้วัตลกชัว่ร้ายเหล่านั้นเจาะช่องวา่งไดอ้ยา่งไร? 
 อนัท่ีจริง น่ีก็ถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งปล่อยวางความยดึติดสุดทา้ย ในฐานะผูบ้  าเพญ็ พวกท่านกรู้็อยู่
แลว้ และสามารถปล่อยวางความยึดติดทั้งมวลในโลกแลว้(รวมถึงความยึดติดต่อร่างกายมนุษย)์ และ
เดินขา้มมาแลว้จากการปล่อยวางความเป็นความตาย เช่นนั้นการยึดติดต่อการหยวนหมัน่คือความยดึติด
ใช่หรือไม่? มิใช่จิตใจคนก าลงัยึดติดหรอกหรือ? พุทธะจะยดึติดต่อการหยวนหมัน่หรือ? อนัท่ีจริงผู ้
บ  าเพญ็ซ่ึงใกลจ้ะหยวนหมัน่จะไม่มีจิตใจเช่นน้ี ในการบรรยายฝ่า ขา้พเจา้เคยพดูถึงหลกัการท่ีวา่ เหมือน
เช่นนักเรียนคนหน่ึงเพียงแต่ศึกษาให้ดี ก็จะเขา้มหาวิทยาลยัได้โดยอตัโนมติั การยึดติดต่อการเขา้
มหาวิทยาลยัโดยไม่ศึกษาให้ดีก็จะเขา้ไม่ได ้ผูบ้  าเพญ็มีความปรารถนาต่อการหยวนหมัน่นั้นไม่ผิด แต่
ความคิดตอ้งอยูท่ี่ฝ่า บ าเพญ็อยา่งไม่หยดุย ั้งก็จะบรรลุมาตรฐานของหยวนหมัน่โดยไม่รู้ตวั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ผูฝึ้กท่ีไม่สามารถอดทนต่อความเจบ็ปวดทรมาน มกัจะเกิดความคิดอยากไปจากโลกมนุษยแ์ละ
หยวนหมัน่โดยเร็ว จึงท าให้ส่ิงชัว่ร้ายเจาะช่องว่างได ้พวกท่านไดผ้่านพน้ช่วงเวลาท่ียากล าบากท่ีสุด
มาแลว้ เม่ือมาถึงความยึดติดสุดทา้ย จะตอ้งปล่อยวางจิตใจลงให้ได ้ขา้พเจา้ก็รู้ถึงความเจ็บปวดทรมาน
ของศิษยท์ั้งหลาย ความจริงก็คือ ขา้พเจา้เห็นคุณค่าของพวกท่านมากกวา่พวกท่านเห็นตวัเองเสียอีก ใน
จกัรวาลก าลงัก าจดัส่ิงชัว่ร้ายทั้งมวลใหด้บัสูญในระดบัความเร็วท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

ในหน่ึงปีท่ีผา่นมา กรรมของผูฝึ้ก การเขา้ใจในหลกัธรรมไม่ดีพอ ท่ามกลางทุกขภ์ยัยงัมีความยดึ
ติดท่ีปล่อยวางไม่ได ้ท่ามกลางความเจ็บปวดทรมานในการผ่านด่าน ไม่สามารถปฏิบติัดว้ยเจ้ิงเน่ียน
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(ความคิดถูกตอ้ง)เป็นตน้ ลว้นเป็นสาเหตุหลกัท่ีส่ิงชัว่ร้ายเพ่ิมการประทุษร้ายให้รุนแรงยิ่งข้ึน และใช้
เป็นขอ้อา้งมูลฐานท่ีส่ิงชั่วร้ายใช้บ่อนท าลายฝ่าอย่างแทจ้ริง แต่ผูบ้  าเพ็ญคนหน่ึงอยู่ในระหว่างการ
บ าเพญ็ ไม่ว่าจะทุ่มเทออกมามากเท่าใด เวลาหยวนหมัน่ยอ่มไดรั้บมากเท่านั้นอยา่งแน่นอน ท่านยงัจ า
ไดไ้หมในเวลาท่ีขา้พเจา้บรรยายฝ่า ผูฝึ้กคนหน่ึงถามวา่ คนท่ีบ าเพญ็สามารถจะบ าเพญ็ให้สูงกว่ามรรค
ผลในตอนท่ีชีวิตของตนก่อก าเนิดข้ึนมาไดห้รือไม่? ถา้ผูบ้  าเพญ็คนหน่ึงสามารถปล่อยวางความคิดใน
เร่ืองความเป็นความตายไม่วา่จะอยูใ่นสภาพการณ์ใดๆ ส่ิงชัว่ร้ายยอ่มเกรงกลวั ถา้ผูฝึ้กทุกคนสามารถท า
เช่นน้ีได ้ส่ิงชัว่ร้ายยอ่มดบัสูญไปเอง พวกท่านรู้แลว้ถึงหลกัการของการเสริมและต่อตา้นซ่ึงกนัและกนั 
ไร้ซ่ึงความกลวั มูลเหตุท่ีจะท าให้ท่านกลวัก็ไม่คงอยู ่น่ีไม่ใช่ดว้ยการบงัคบั แต่ท าไดโ้ดยปล่อยวางดว้ย
จิตสงบอยา่งแทจ้ริง ทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้เห็นพวกท่านประสบกบัมารผจญ อาจารยรู้์สึกทุกขท์รมานยิ่งกว่า
พวกท่าน ทุกคร้ังท่ีท่านกา้วเดินไม่ถูก ขา้พเจา้จะปวดใจอยา่งมาก อนัท่ีจริง เร่ืองท่ีส่ิงชัว่ร้ายท าทั้งหมด 
ลว้นลงมือท่ีความยดึติดและความกลวัท่ีพวกท่านยงัไม่ปล่อยวาง พวกท่านเดินสู่การเป็นพทุธะ เต๋า เทพ 
ผูส้ าเร็จธรรมในอนาคต ไม่แสวงหาการไดแ้ละเสียในโลก เช่นนั้นอะไรกส็มควรจะปล่อยวางได ้ณ เวลา
น้ี ถา้พวกท่านไม่มีจิตใจท่ียดึติดต่อการหยวนหมัน่ ส่ิงชัว่ร้ายกจ็ะไม่มีทางเจาะช่องวา่งสุดทา้ยน้ีไดอี้ก 
 เม่ือพวกเส่ือมถอยชั่วช้าซ่ึงแอบอา้งตวัเป็นผูฝึ้กเหล่านั้น พยายามจะท าให้พวกท่านหวัน่ไหว 
ส่วนมากพวกมนัมกัจะอา้งว่าตวัเองเป็นผูฝึ้ก อา้งว่าหยวนหมัน่แลว้ เร่ืองโกหกท านองน้ีเป็นตน้ พวก
ท่านสามารถปล่อยวางในเร่ืองความเป็นความตายเป็นส่ิงท่ีน่าชมเชย แต่จะให้เกิดความยึดติดเพื่อท่ีจะ
หยวนหมัน่นั้นไม่ได ้น้ีคือมีการตกหล่น น้ีก็คือจุดท่ีส่ิงชัว่ร้ายใชเ้จาะช่องว่าง เม่ือพวกมนับอกว่าตวัเอง
หยวนหมัน่แลว้ เช่นนั้นท่านก็บอกให้มนับินข้ึนฟ้าให้ทุกคนดู ทดสอบมนัให้ท่องจว้นฝ่าหลุนออกมา
สักหน่ึงยอ่หนา้ หยวนหมัน่แลว้ก็คือ  เทพ  พทุธะ  เต๋า จะเปล่งรัศมีไร้ขอบเขต        มีรูปลกัษณ์ของเทพ
ผูย้ิ่งใหญ่สง่างามเป่ียมดว้ยอิทธิฤทธ์ิแห่งฝอฝ่า คือไม่คงเหลือซ่ึงรูปลกัษณ์ของคน พวกตวัตลกท่ีเขา้ไป
ยงัค่ายกกักนัแรงงานแอบอา้งตวัเป็นเทพท าตวัเป็นผีเหล่านั้น จะหลอกศิษยต์า้ฝ่าไดอ้ยา่งไร? อยา่เห็นวา่
พวกมนัหาเศษมนุษยน์ับร้อยมาท าเร่ืองน่าอบัอายเช่นน้ี เพียงหัวใจหน่ึงดวงไม่หวัน่ไหว ก็สามารถ
ควบคุมหวัใจอีกนบัหม่ืนดวงไม่ใหส้ัน่คลอน 
 เวลาน้ี ส่ิงชัว่ร้ายในเทียนถ่ีไดถู้กก าจดัไปหมดส้ินแลว้ ฝ่าภายในสามภพก็ถูกปรับเสร็จเรียบร้อย
แลว้ มีเพียงเปลือกชั้นผิวนอกสุดของสสารท่ีก าลงัถูกทะลวงในระดบัความเร็วสูง และก าลงัใกลจ้ะถึง
เหล่าฆาตกรโหดเห้ียมและเส่ือมถอยแลว้ในโลกมนุษยผ์ูซ่ึ้งไดตี้ ไดท้ าร้ายศิษยต์า้ฝ่าจนตายและบาดเจ็บ 
(พทุธะ เต๋า เทพ ในอนาคต) 
 ก าจดัความยดึติดสุดทา้ย ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกท่านไดก้ระท าในระหวา่งบ าเพญ็ ไดส้ าเร็จกัว่เวย่
(มรรคผล)อนัสวยงามและศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งไร้ขีดจ ากดัของท่านในอนาคตเรียบร้อยแลว้ กา้วเดินใหดี้ใน
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ทุกกา้วยา่ง และอยา่ไดท้ าใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งท่ีตวัเองไดป้ระจกัษแ์ลว้แปดเป้ือน ใหส่้วนท่ีบ าเพญ็ดีแลว้
ของพวกท่านเปล่งรัศมีอนับริสุทธ์ิถูกตอ้งใหเ้จิดจา้ยิง่ข้ึน 

หล่ี หงจ้ือ 
2000.8.12 

 

16. ค าวจิารณ์ 1 
 

เขา้ใจไดดี้มาก ต่อการสะทอ้นของกรรมแห่งความคิดและการบ่อนท าลายต่างๆซ่ึงอิทธิพลชัว่ร้าย
สร้างใหแ้ก่พวกเรา พวกเราอธิบายความเป็นจริงต่อคน ลว้นแต่เลือกท่ีจะท าการก าจดัมารโดยไม่ยนิยอม
และแบกรับดว้ยความทอ้แท ้แต่ความคิดและพฤติกรรมจะตอ้งใชค้วามเมตตาเสมอไป ] 

หล่ี หงจ้ือ  
2000-10-5 

 

17. ดบัลมหายใจส่ิงชัว่ร้าย 
 สถานกกักนัแรงงานคุมความพฤติกรรม คือถ ้ามืดของเหล่าอิทธิพลชัว่ร้าย ผูคุ้มฝึกสอนส่วนใหญ่
ในท่ีนั้ นล้วนคือเหล่าสมุนผีในนรกท่ีกลับชาติมาเกิด คนท่ีถูกเปล่ียนแปลงตามท่ีเรียกกัน ใน
ประวติัศาสตร์ก็จดัเตรียมไวใ้ห้มาบ่อนท าลายฝ่าอย่างน้ี ไม่ว่าท่ีผ่านมาเม่ือถูกจบัถูกตี เขาได้แสดง
ออกมาดีอย่างไร ลว้นเป็นการเตรียมการเพ่ือให้เขากระโดดออกมาบ่อนท าลายฝ่า สร้างความงงงวย
ให้แก่ผูฝึ้กในวนัน้ี หวงัว่าผูฝึ้กจะไม่ฟังหรือเช่ือค าโกหกหลอกลวงอนัชัว่ร้ายของพวกมนั น้ีก็คือส่ิงท่ี
ขา้พเจา้ตั้งใจให้พวกมนัเปิดเผยออกมา ให้ทุกท่านแบ่งแยกพวกเขาไดช้ดัเจน ก าจดัเน้ือร้ายเหล่าน้ีออก
จากหมู่ศิษย ์ผูฝึ้กทั้งหมดซ่ึงอธิบายความเป็นจริง เพ่ือยืนยนัความเป็นจริงให้ตา้ฝ่าในวนัน้ีกระท าไดดี้
อยา่งยิ่ง ส่ิงน้ีขา้พเจา้ให้การยืนยนัอย่างเต็มท่ี ส่ิงท่ีพวกเขาท านั้นถูกตอ้งอย่างท่ีสุด ส่ิงน้ีไม่เป็นท่ีสงสัย 
หวงัวา่ทุกท่านจะมีสติแจ่มแจง้ 

หล่ี หงจ้ือ 
2000.10.22 ณ ซานฟรานซิสโก 

 

18. อดทนจนไม่สามารถจะอดทน 
ความอดทนไม่ใช่ความอ่อนแอ ยิ่งไม่ใช่การคลอ้ยตามยอมรับความเลวร้าย ความอดทนของ

ศิษยต์า้ฝ่านั้นสูงส่ง เป็นการแสดงออกของส่ิงมีชีวิตท่ียิ่งใหญ่ มัน่คงไม่สามารถท าลายได้ ดุจวชิระ
แขง็แกร่งไม่เปล่ียนแปลง คือการให้อภยัดว้ยน ้ าใจท่ีโอบออ้มอารีเพื่อรักษายืนยนัสัจธรรมความจริงคือ
ความเมตตาและช่วยเหลือผูค้นท่ียงัมีจิตมนุษยแ์ละความคิดถูกตอ้งให้พน้ทุกข์ แน่นอนความอดทน
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ไม่ใช่การเพิกเฉยยินยอมอย่างไร้ขอบเขต ปล่อยให้ชีวิตชัว่ร้ายท่ีไร้ซ่ึงจิตมนุษย ์ไร้ซ่ึงความคิดถูกตอ้ง
แลว้ ก่อกรรมท าชัว่อย่างไม่มีขีดจ ากดัความอดทน คือความ สามารถ ท่ีจะสละทุกส่ิงทุกอย่างเพ่ือสัจ
ธรรมความจริง แต่ความอดทนไม่ใช่การเพิกเฉยยินยอมปล่อยให้ชีวิตชัว่ร้ายท่ีไร้ซ่ึงจิตมนุษย ์ไร้ซ่ึง
ความคิดถูกตอ้งมาบ่อนท าลายสรรพชีวิต ตา้ฝ่า ซ่ึงคงอยู่ ณ ระดบัชั้นต่างๆไดโ้ดยไม่ค านึงถึงฝ่า ไม่
ค านึงถึงสวรรค ์ยิ่งไม่ใช่การเพิกเฉยต่อการฆ่าคนและวางเพลิง เจิน ซั่น เหยิ่น (ความจริง ความเมตตา 
ความอดทน) คือฝ่า คือรูปลกัษณ์ของตา้ฝ่าแห่งจกัรวาลซ่ึงปรากฏออกมา ณ ระดบัชั้นอนัแตกต่างกนั 
แน่นอนไม่ใช่ความคิดของมนุษยอ์ะไรอย่างหน่ึง หรือบรรทดัฐานของการด ารงชีวิตของคนธรรมดา
สามญัตามท่ีคนเขา้ใจกนั หากส่ิงชัว่ร้ายไดด้ าเนินมาถึงขั้นท่ีไม่อาจจะช่วยเหลือได ้ไม่อาจจะเก็บเอาไว้
ได ้กต็อ้งใชรู้ปแบบต่างๆ ณ ระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนั ท าการหยดุย ั้งและก าจดั 

ในหลกัการของฝ่าครอบคลุมไวด้ว้ย “อดทนจนไม่สามารถจะอดทน” เพียงแต่วา่ระหวา่งบ าเพญ็ 
ศิษยต์า้ฝ่ามีด่านตอ้งขา้ม ตอ้งยกระดบัซินซ่ิง ตอ้งปล่อยวางจิตยึดติดทั้งมวลในหมู่คนธรรมดาสามญั 
ดว้ยเหตุน้ีตลอดมาอาจารยจึ์งไม่พดูถึง “อดทนจนไม่สามารถจะอดทน” ดว้ยหากพดูออกมาแลว้ ก็จะก่อ
เกิดเป็นอุปสรรคแก่ศิษยต์า้ฝ่าในระหว่างบ าเพญ็ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะท าให้พวกเขาไม่สามารถปฏิบติั
ตนไดถู้กตอ้ง ในช่วงของการทดสอบต่อตา้ฝ่าของส่ิงชัว่ร้าย อย่างไรก็ตามดูจากการกระท าของส่ิงชัว่
ร้ายในเวลาน้ี พวกมนัสูญส้ินซ่ึงจิตมนุษย ์สูญส้ินซ่ึงความคิดถูกตอ้งโดยส้ินเชิงแลว้ จึงไม่สามารถ
ยนิยอมปล่อยใหส่ิ้งชัว่ร้ายท าร้ายฝ่าอีกต่อไป 

ก าจดัส่ิงชัว่ร้ายให้ส้ินซากเพ่ือเจ้ิงฝ่า (ปรับฝ่าให้ถูกตอ้งเท่ียงตรง) ไม่ใช่เป็นเร่ืองของการบ าเพญ็
ส่วนบุคคล ในการบ าเพญ็ส่วนบุคคล โดยทัว่ไปไม่มี “อดทนจนไม่สามารถจะอดทน” 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.1.1 

 

19. ค าอวยพรของอาจารยท่ี์มีถึงฝ่าฮุ่ยฮ่องกงปี 2001 
ถึง ฝ่าหลุนตา้ฝ่า ฝ่าฮุ่ยฮ่องกง เจ่ียนหงจางและผูรั้บผดิชอบฝ่าฮุ่ยฮ่องกง: 

อาจารยข์ออวยพรใหฝ่้าฮุ่ยส าเร็จสมบูรณ์! พร้อมกนัน้ีขอขอบคุณส าหรับการสนบัสนุนและการ
อ านวยความสะดวกต่างๆ ของรัฐบาลและประชาชนฮ่องกง ซ่ึงท าใหก้ารจดัประชุมฝ่าฮุ่ยของพวกเรา
คร้ังน้ีประสบความส าเร็จ 

เพื่อตอบแทนการสนบัสนุนของวงการเมืองและประชาชนฮ่องกงพวกเราจะตอ้งให้ส่ิงท่ีดีงาม
ของฝ่าหลุนตา้ฝ่า ใหแ้ก่ประชาชนฮ่องกงอยา่งแน่นอน 

หวงัวา่ฝ่าฮุ่ยของเราจะจดัไดดี้ยิง่ๆข้ึน ท่ามกลางการถูกประทุษร้าย ตอ้งใหพ้ลโลกเขา้ใจชดัเจน
ถึงความเป็นจริง ใหผู้ค้นไดฝ่้ามากยิง่ข้ึนและช่วยเหลือพลโลก 
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หล่ี หงจ้ือ 
2001.1.14 

 

20. ถึงฝ่าฮุ่ยฟลอริดา 
ถึงผูรั้บผดิชอบฝ่าฮุ่ยฟลอริดา : 

สวสัดีทุกท่าน! ฟลอริดาฝ่าฮุ่ยเป็นฝ่าฮุ่ยรูปแบบใหญ่คร้ังแรกซ่ึงจัดการประชุมโดยใช้
ภาษาองักฤษ เป็นส่ิงท่ีดีมาก หวงัว่าการจดัฝ่าฮุ่ยคร้ังน้ีจะประสบความส าเร็จ อาศยัการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ประทบัใจช่ึงกนัและกนั ท าให้ทุกท่านยกระดบัสูงข้ึนอย่างแทจ้ริง พร้อมกบัแสดงโฉม
หน้าอนัแทจ้ริงของตา้ฝ่าให้เป็นท่ีปรากฏ บอกให้ผูค้นจ านวนมากยิ่งข้ึนเขา้ใจความเป็นจริงของตา้ฝ่า 
เพื่อใหค้นท่ีมีบุญวาสนาไดฝ่้า 

ขออวยพรอีกคร้ังใหต้า้ฝ่าประสบความส าเร็จ ! 
หล่ี หงจ้ือ 
2001.1.27 

 

21. ทอ้งนภาถูกตอ้งเท่ียงตรงยิง่ใหญ่ 
มารร้ายจะหลงระเริงไดก่ี้นาน 

เผยส้ินปณิธานของสรรพชีวติ 
มหนัตภยัน้ี ใครอยูข่า้งนอก 
หวัเราะเฝ้าดูเหล่าเทพเขลา 

หล่ี หงจ้ือ 
ปีซินจ่ี เดือน 1 วนัท่ี 18 

2001.2.10 
 

22. การบีบบงัคบัไม่สามารถเปล่ียนแปลงจิตใจคน 
 เจ้ิงเน่ียน(ความคิดถูกตอ้ง)อนัเด็ดเด่ียวแน่วแน่ของผูบ้  าเพ็ญ อยู่เหนือความเขา้ใจทั้งมวลของ
มนุษย ์ อยูเ่หนือจิตใจทั้งมวลของมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีคนธรรมดาสามญัไม่มีทางจะเขา้ใจตลอดไป ในเวลา
เดียวกนัก็ไม่มีทางจะถูกคนธรรมดาสามญัเปล่ียนแปลง เพราะคนไม่สามารถจะเปล่ียนแปลงผูส้ าเร็จ
ธรรม 
 ส่ิงชัว่ร้ายใชอ้  านาจในมือคนชัว่ก่อเร่ืองมาเป็นเวลาเกือบสองปีดว้ยพฤติกรรมท่ีต ่าทรามท่ีสุดซ่ึง
มีรวบรวมอยูใ่นประวติัศาสตร์มนุษยท์ าการประทุษร้ายตา้ฝ่าและผูบ้  าเพญ็โดยใชรู้ปแบบวิธีการทุกอยา่ง
ท่ีเลวร้ายท่ีสุดท่ีมีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เป้าหมายของมนัคือคิดจะ
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ใช้วิธีบีบบังคับเปล่ียนแปลงจิตใจของผู ้บ  าเพ็ญ ให้ละท้ิงการบ าเพ็ญ น้ีเป็นการเหน่ือยเปล่า ใน
ประวติัศาสตร์การประทุษร้ายต่อความเช่ือท่ีถูกตอ้งทั้งหมดตลอดมา ลว้นไม่เคยประสบความส าเร็จ 
ทั้งหมดน้ีเป็นเพียงการใชก้ารแสดงออก(ปรากฏการณ์)ของส่ิงชัว่ร้ายท าให้ตา้ฝ่ามัน่คงแข็งแกร่ง และ
ก าจดัความยดึติดมูลฐานของผูบ้  าเพญ็ท้ิงไป เพ่ือใหผู้บ้  าเพญ็หลุดพน้จากการพนัธนาการของคนธรรมดา
สามญัและกรรม พวกท่ีถูกคดัออกไปลว้นเป็นพวกท่ีไม่บ าเพญ็จริง ในช่วงเวลาซ่ึงส่ิงชัว่ร้ายถูกใชอ้ยูน้ี่ 
แมจ้ะสามารถท าความชัว่ในชัว่ขณะ สุดทา้ยก็จะจบส้ินลงอยา่งน่าอบัอาย เพราะในขั้นตอนของการเจ้ิง
ฝ่า พวกมนัคือชีวิตท่ีถูกก าหนดให้ถูกคดัออก กว่าหน่ึงปีมาน้ี ส่ิงชัว่ร้ายใช้คนชัว่ท่ีถูกพวกมนัใชเ้ป็น
เคร่ืองมือ ใชเ้คร่ืองมือและรูปแบบการทรมาน ตีและทรมานผูบ้  าเพญ็ตา้ฝ่าอยา่งโหดเห้ียม หลายคนถูกตี
ตายไป ตีจนพิการ ถูกส่งเขา้โรงพยาบาลประสาท ลว้นไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงเจ้ิงเน่ียนอนัเด็ดเด่ียวแน่วแน่
ของผูบ้  าเพญ็ท่ีแทจ้ริง การจดัท าจิงเหวินปลอม ไม่ให้ผูฝึ้กนอน ยดัเยียดขอ้หา ป้ันเร่ืองใส่ความ ปล่อย
ข่าวลือเป็นตน้ ภายใตก้ารขู่เข็ญบีบบงัคบั หลอกลวง การกดดนัอย่างหนกัดว้ยวิธีของอนัธพาล ภายใต้
ภาวะสติสัมปชัญญะไม่แจ่มแจ้งและถูกบงัคบั ผูฝึ้กบางคนได้เขียนส่ิงท่ีเรียกกันว่า “ไม่ฝึกพลงักง” 
“หนงัสือส านึกผิด” อะไรประเภทน้ี เหล่าน้ีลว้นไม่ใช่สะทอ้นออกมาจากขา้งในจิตใจของผูฝึ้กอย่าง
แทจ้ริง ไม่ใช่ความสมคัรใจ แมพ้วกเขาจะมีความยึดติด ถูกส่ิงชัว่ร้ายเจาะช่องว่างในชัว่ขณะหน่ึง ได้
กระท าในส่ิงท่ีผูบ้  าเพญ็คนหน่ึงไม่สมควรท า แต่ส าหรับผูบ้  าเพญ็คนหน่ึงตอ้งดูกนัทุกแง่ทุกมุม ขา้พเจา้
ไม่ยอมรับส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด เม่ือพวกเขามีสติแจ่มแจง้ก็จะกลบัไปท าในส่ิงท่ีผูฝึ้กตา้ฝ่าสมควรท าทนัที 
พร้อมกบัประกาศว่าส่ิงท่ีผูฝึ้กเขียนภายใตส้ติสัมปชญัญะไม่แจ่มแจง้ อนัเน่ืองมาจากการถูกบงัคบัและ
การกดดนัอย่างหนกัทั้งหมดเป็นโมฆะ และบ าเพญ็อย่างเด็ดเด่ียวแน่วแน่ มีผูฝึ้กในท่ีต่างๆทัว่ประเทศ
ออกมาประกาศเป็นจ านวนมากทุกวนั ความหวงัสุดทา้ยท่ีพยายามจะเปล่ียนแปลงเจ้ิงเน่ียนของศิษยต์า้
ฝ่า ดว้ยการบีบบงัคบัและหลอกลวงเป็นอนัตอ้งสูญสลายอยา่งถึงท่ีสุดแลว้ ส่ิงชัว่ร้ายไม่มีวิธีใดอีกแลว้ท่ี
จะเปล่ียนแปลงศิษยต์า้ฝ่าซ่ึงมีความเขา้ใจต่อฝ่าอยา่งแทจ้ริง และจิตใจอนัเด็ดเด่ียวแน่วแน่ของจิตพุทธ
ซ่ึงเผยออกมา หลงัจากเป๋ินถ่ี(ร่างแท)้เล่ือนระดบัสูงข้ึนจากการบ าเพญ็จริงจงั ภายใตส้ภาพการณ์แบบน้ี 
การปฏิบติัการของส่ิงชัว่ร้ายไดก้ลายเป็นการระบายความแคน้ส่วนตวัโดยส้ินเชิงของคนเลวชัว่ร้ายท่ีใช้
อ  านาจในมือ และใชว้ิธีการท่ีต ่าทรามท่ีสุด 
 ท่ามกลางการเจ้ิงฝ่าในปัจจุบนั ส่ิงชัว่ร้ายท่ีเหลืออยูม่องเห็นแลว้วา่ ความเช่ือถืออนัเดด็เด่ียวแน่ว
แน่ของศิษยต์า้ฝ่าไม่สามารถจะเปล่ียนแปลงได ้จึงเสียสติสัมปชญัญะอยา่งบา้คลัง่ ศิษยต์า้ฝ่าถึงแมจ้ะไม่
ยุง่เก่ียวกบัการเมือง ไม่เห็นความส าคญัของอ านาจของคนธรรมดาสามญั แต่การประทุษร้ายในประเทศ
จีนของส่ิงชัว่ร้ายโดยไม่ค านึงถึงผลลพัทท่ี์ตามหลงัอยา่งน้ี จะท าใหป้ระชาชนไม่เช่ือถือและไม่ไวว้างใจ
ต่อพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล ตลอดจนระบบการเมืองอย่างส้ินเชิง ไม่ปฏิบติัตามรัฐบาล เคร่ืองมือ
แพร่กระจายปลุกป่ันข่าวลือไม่สามารถจะมอมเมาจิตใจคนไดอี้กต่อไป เพราะในเวลาเดียวกบัท่ีส่ิงชัว่
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ร้ายท าการประทุษร้ายต่อตา้ฝ่า ก็มีการจดัเตรียม โดยในระหว่างการเคล่ือนไหวใชห้ัวหน้าพรรคใน
ปัจจุบนัของพวกเขา ท าลายพรรคดงักล่าวจากภายในพรรคและระบบการเมืองของพวกเขาดว้ยตวัเอง น้ี
คือส่ิงท่ีผูถู้กควบคุมครอบง าและพลโลกไม่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากผลลพัทซ่ึ์งก่อเกิด
จากความแคน้ส่วนตวัของคน จึงกลายเป็นส่ิงท่ีตอ้งเป็นอยา่งนั้น อนัไม่สามารถจะสลดัใหห้ลุดพน้ และ
การประทุษร้ายในคร้ังน้ี พลโลกจะมองเห็นไดช้ัดเจนยิ่งข้ึนในทุกส่ิงทุกอย่างท่ีส่ิงชั่วร้ายไดก้ระท า 
ศิษยต์า้ฝ่าจะมีสติสัมปชญัญะมากข้ึน มีสติแจ่มแจง้มากยิง่ข้ึน ท่ามกลางการบ าเพญ็อนัเดด็เด่ียวแน่วแน่
และสุกงอม เดินสู่หยวนหมัน่อนัยิง่ใหญ่สง่างาม 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.3.4 

 

23. ขอ้ความ 
ผูรั้บผิดชอบจดังานประชุมฝ่าฮุ่ยภาคพ้ืนยโุรป และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 
สวสัดีทุกท่าน 

 ส่ิงท่ีเรียกว่าบททดสอบ ฉากละครอนัชัว่ร้ายฉากน้ีท่ีกลุ่มอิทธิพลเก่าใชม้ารร้ายด าเนินการอยู่น้ี 
ไม่วา่พวกเขาจะชัว่ร้ายอยา่งไร สุดทา้ยก็จะตอ้งถูกก าจดัท้ิงไปในการเจ้ิงฝ่า (ปรับฝ่าใหถู้กตอ้งเท่ียงตรง) 
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีศิษยต์า้ฝ่า กระท าอยูใ่นขณะน้ี ทั้งหมดเป็นการต่อตา้นการกดข่ีประทุษร้ายต่อตา้ฝ่าและ
ต่อศิษยต์า้ฝ่า การอธิบายความเป็นจริงเป็นการเปิดโปงมารร้าย ขณะเดียวกนัก็เป็นการยบัย ั้งมารร้าย ลด
การกดข่ีประทุษร้ายให้น้อยลง การเปิดโปงมารร้าย ในเวลาเดียวกนัก็เป็นการขจดัพิษร้ายในความคิด
(สมอง)ของผูค้น อนัเกิดจากการกุเร่ืองเทจ็และการหลอกลวงของมารร้าย เป็นการช่วยเหลือผูค้น น้ีเป็น
ความเมตตากรุณาอนัยิ่งใหญ่ท่ีสุด เพราะในอนาคตจะมีคนนบัเป็นก่ีพนัลา้นคนไดฝ่้า หากในความคิด
(สมอง)ของคนบรรจุไปดว้ยความคิดท่ีต่อตา้นตา้ฝ่า เม่ือฉากละครอนัชัว่ร้ายน้ีจบลง มนุษยชาติก็จะเร่ิม
เขา้สู่การถูกก าจดัท้ิงคร้ังใหญ่ เป็นไปไดว้า่จะท าให้ผูมี้วาสนาจะไดฝ่้า หรือผูค้นท่ีไม่รู้เร่ืองราวพลอยถูก
ก าจดัท้ิงไปดว้ย ดงันั้นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเรากระท าอยูใ่นขณะน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ียิ่งใหญ่ ลว้นเป็นความ
เมตตากรุณา ลว้นเป็นการหยวนหมัน่หนทางช่วงสุดทา้ยของตวัเอง (ลว้นเป็นการท าให้หนทางช่วง
สุดทา้ยของตวัเองส าเร็จสมบูรณ์) การยืนยนัความจริงให้ตา้ฝ่าในสังคมมนุษย ์การเปิดโปงมารร้าย ดูๆ
คล้ายกับงานของคนธรรมดาสามัญในสังคม แต่ไม่ใช่ คนธรรมดาสามัญท าทุกส่ิงทุกอย่างเพ่ือ
ผลประโยชน์ของตัวเอง ขณะท่ีพวกเรากระท าทั้งหมดลว้นแต่เพ่ือปกป้องตา้ฝ่า น้ีคือส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่า
สมควรท า ไร้ซ่ึงองคป์ระกอบของการท าเพ่ือตวัเองใดๆ เป็นความศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นความยิ่งใหญ่ เป็นการ
เผชิญหนา้อยา่งแทจ้ริงกบัความชัว่ร้าย --- อิทธิพลเก่า เป็นการก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมอนัยิ่งใหญ่
ของผูรู้้แจง้ 
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 การเป็นศิษยต์า้ฝ่า จะสามารถท างานเจ้ิงฝ่าให้ดีได ้หยวนหมัน่ทุกส่ิงทุกอยา่งของตวัเองให้ดีได้
(ท าทุกส่ิงทุกอยา่งของตวัเองใหส้มบูรณ์ได)้ กต็อ้งหมัน่ศึกษาฝ่า ไม่วา่จะมีงานยุง่เพียงไรก็ไม่สามารถจะ
ไม่ศึกษาฝ่า น้ีเป็นหลักประกันท่ีใหญ่ท่ีสุดของการหยวนหมั่น ท่ามกลางเวลาท่ีรัดตัวและความ
ยากล าบากต่างๆ นานา พวกท่านยงัก าลงัท าในส่ิงท่ีพวกท่านสมควรท า น่ีเป็นส่ิงท่ียอดเยี่ยม ก็คือก าลงั
ก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมของตวัเองอยู ่เพราะพวกท่านเดินขา้มมาจากความทุกขท์รมาน จากความ
กดดนั จากความยากล าบากต่างๆ นานา 
 ขออวยพรอีกคร้ังใหก้ารประชุมฝ่าฮุ่ยประสบความส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.3.19 

 

24. ขอ้เสนอ 
(จิงเหวนิฉบบัน้ี หมิงฮุ่ยไม่แปลเป็นภาษาต่างๆ) 

(เฉพาะฉบบัน้ี ใหแ้ปลดว้ยปากเปล่าส าหรับผูฝึ้กนอกประเทศจีน) 
พูดจากชั้นเปลือกนอกน้ีของคน คนพวกท่ีไดฝ่้าแลว้รู้ถึงความหมายครอบคลุมภายในของฝ่า 

จากในฝ่า ชีวติบางคนไดรั้บการยดืยาวออกไป บางคนไดรั้บร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง ครอบครัวรักใคร่
ปรองดอง ญาติสนิทมิตรสหายไดรั้บประโยชน์ทั้งชัว่คร้ังชัว่คราวและต่อเน่ือง อีกทั้งการลดนอ้ยลงของ
กรรม ตลอดจนส่ิงต่างๆท่ีอาจารยแ์บกรับเพ่ือเขา ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เหล่าน้ีเป็นตน้ พูดจากมิติอ่ืน
ร่างกายก าลงัแปรผนัสู่ร่างเทพ แต่แลว้ในเวลาท่ีตา้ฝ่าจะหยวนหมัน่ท่าน (ท่าน)กลบัไม่สามารถเดิน
ออกมาจากความเป็นคน ในเวลาท่ีส่ิงชัว่ร้ายท าการประทุษร้ายตา้ฝ่า ท่านกลบัไม่สามารถยืนออกมา
ยืนยนัความเป็นจริงให้ตา้ฝ่า พวกน้ีคิดแต่จะเอาประโยชน์จากตา้ฝ่า กลบัไม่คิดจะทุ่มเทเพ่ือตา้ฝ่า ใน
สายตาของเทพ คนพวกน้ีคือชีวิตท่ีไม่ดีท่ีสุด ยิง่กวา่นั้นฝ่าน้ีคือมูลฐานของจกัรวาล จนถึงวนัน้ีคนพวกท่ี
ไม่สามารถเดินออกมาก็จะถูกคดัท้ิงไปหลงัจากมารผจญในคร้ังน้ีผ่านพน้ไป ในจ านวนนั้นหลายๆคน
เป็นคนท่ีมีบุญวาสนาใหญ่หลวง น้ีคือมูลเหตุท าไมอาจารยจึ์งรอแลว้รออีก ในจ านวนนั้นยงัรวมถึงคนท่ี
ในช่วงเวลาน้ี ภายหลงัจากท่ีตวัเองยนิยอมเขา้รับการเปล่ียนแปลงตามท่ีเรียกกนัแลว้ ท าการช่วยเหลือส่ิง
ชัว่ร้ายประทุษร้ายฝ่า เน่ืองจากคนเหล่าน้ีมีกรรมใหญ่สักหน่อย และมีความยึดติดมูลฐานต่อคน ฉะนั้น
ท่ามกลางค าโกหกหลอกลวงอนัเหลวไหลน่าขนัของค าวา่“เปล่ียนแปลง” ตามท่ีเรียกกนั เพ่ือความยดึติด 
เพ่ือสลดัตวัเองให้หลุดพน้ พายเรือตามน ้ า(ถือโอกาสท าตามสถานการณ์)มีเจตนายอมรับการรับรู้สู่ทาง
มาร คนเช่นน้ีถา้ยงัไปหลอกลวงผูฝึ้กคนอ่ืนๆอีก เป็นอนัไดท้ าบาปในการบ่อนท าลายฝ่า พวกท่ีถูก
“เปล่ียนแปลง”ตามท่ีเรียกกนัลว้นแต่ไม่สามารถปล่อยวางความยึดติดต่อคน เดินออกมาดว้ยความรู้สึก
ในความโชคดี(จิตใจซ่ึงสะทอ้นถึงความรู้สึกของความโชคดี) 
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 พวกท่านรู้ไหม? การทดสอบท่ีชัว่ร้ายซ่ึงจดัเตรียมโดยอิทธิพลเก่าในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ไม่ยอมรับ
โดยส้ินเชิง ชีวิตชัว่ร้ายในมิติชั้นต ่ากลา้ท าความชัว่ เพราะชีวิตในระดบัชั้นสูงสุดของจกัรวาลสุดทา้ยซ่ึง
ยงัจดัการไม่เสร็จส้ิน ไดก่้อเกิดเป็นฉากกั้นแบบหน่ึง ในระหวา่งการเจ้ิงฝ่า ก่อนท่ีจะท าลายฉากกั้นน้ีท้ิง
ไปอยา่งถึงท่ีสุด ชีวิตในมิติชั้นต ่าและส่ิงชัว่ร้ายบนโลกต่างมองไม่เห็นความเป็นจริง จึงกลา้ท าความชัว่
ร้ายในความไม่รู้ ในระหว่างการเจ้ิงฝ่าชีวิตชั้นสูงเหล่านั้นไดม้าถึงช่วงสุดทา้ยของการช าระแลว้ เม่ือ
ทะลวงเรียบร้อยแลว้ ส่ิงชัว่ร้ายบนโลกทั้งหมดลว้นจะตอ้งถูกตีลงนรกในระหว่างท่ีฝ่าปรับโลกมนุษย ์
ชดใชค้วามชัว่ร้ายอนัมหันตท่ี์ไดก้ระท าในเวลาท่ีท าการประทุษร้ายตา้ฝ่าอยา่งไม่ส้ินสุดตลอดไป ยงัมี
บางคนท่ีบอกวา่ตวัเองหยวนหมัน่แลว้ พดูจาเลอะเทอะวา่ “ไม่ตอ้งฝึกแลว้” “ไม่ตอ้งเรียนแลว้” หยวน
หมัน่แลว้ท่านกบิ็นข้ึนฟ้า แสดงรูปลกัษณ์อนัสง่าน่าเกรงขามของพทุธะออกมาใหดู้ ไม่ตอ้งฝึกแลว้ ท่าน
ยงัจะใช่ศิษยข์องขา้พเจา้หรือ? ผูบ้  าเพญ็จนถึงยามสุดทา้ยของการหยวนหมัน่ก็ไม่อาจจะละวางการ
บ าเพญ็ คนเหล่าน้ีไม่ใช่มารแต่ก็ก าลงัท าในเร่ืองของมารแลว้ ไม่ใช่อาจารยไ์ม่เมตตากรุณา หนทางชีวิต
ทั้งหมดท่ามกลางการเจ้ิงฝ่า ตวัเองเป็นผูเ้ลือก คนท่ีบอกวา่ตวัเองหยวนหมัน่แลว้ ท่านเพรียบพร้อมดว้ย
ฝ่าล่ี(พลงัฝ่า)อนัยิง่ใหญ่ของเทพ พทุธะแลว้หรือ? 
 ยงัมีบางคนพดูอยา่งชัว่ร้ายวา่ “อาจารยท่ี์แทจ้ริงอยูบ่นสวรรค”์ “ตอ้งตดัขาดกบัอาจารยข์องโลก
มนุษย”์ “ช่วยแกะเง่ือนปมอะไรท่ีผกูอยูบ่นร่างกายใหอ้าจารย”์ หล่ีหงจ้ือมีเพียงคนเดียว ขา้พเจา้ไม่มีฟู่
หยวนเสิน(จิตรอง)อะไร และไม่มีวญิญาณสามดวงส่ีดวงของคนธรรมดาสามญั ขา้พเจา้ก็คือร่างหลกั ใน
เป๋ินถ่ี(ร่างแท)้ของขา้พเจา้ ร่างกายท่ีใหญ่กวา่ตลอดจนเลก็กวา่ในมิติท่ีต่างกนั ซ่ึงประกอบข้ึนมาดว้ยอณู
ของระดบัชั้นท่ีต่างกนั ลว้นบงัคบับญัชาโดยขา้พเจา้ร่างหลกัท่ีอยู่ในโลกมนุษย ์โดยยึดความคิดของ
ขา้พเจา้ ร่างหลกัท่ีอยูใ่นโลกมนุษยเ์ป็นบรรทดัฐาน ฝ่าเซิน(ร่างฝ่า)คือปรากฏการณ์อนัเป็นรูปธรรมแห่ง
สติปัญญาของขา้พเจา้ กงเซิน(ร่างพลงักง)คือร่างชุมนุมของพลงักงอนัใหญ่โตไร้ขอบเขตของขา้พเจา้ 
ไม่ยอมรับอาจารยใ์นโลกมนุษยก์็คือไม่ยอมรับตวัเองเป็นศิษยต์า้ฝ่า เช่นนั้นแมแ้ต่ผูบ้  าเพญ็ก็ไม่ใช่แลว้ 
ยิง่ไม่ตอ้งพดูถึงการหยวนหมัน่อะไร คนในอนาคตยงัจะตอ้งไดฝ่้า คนนบัหลายพนัลา้นคนบนโลกก าลงั
รอคอยท่ีจะไดฝ่้า หลงัจากส่ิงชัว่ร้ายในคร้ังน้ีถูกก าจดัจนหมดส้ินในเวลาท่ีฝ่าปรับโลกมนุษย ์ส่ิงท่ีจะ
เรียนและใชก้็คือหนงัสือ “จว้นฝ่าหลุน” เล่มน้ี พวกคนชัว่ร้ายและคนเลวท่ีท าลายหนงัสือเหล่านั้น บาป
มหันต์อนัชั่วร้ายท่ีก่อไวน้ั้น ชดใช้ไม่หมด พวกท่ีควบคุมส่ิงชั่วร้ายและคนเลวในแต่ละชั้นท่ีท าการ
ประทุษร้ายตา้ฝ่าและผูฝึ้ก ส่ิงท่ีรอคอยอยูคื่อการชดใชทุ้กส่ิงทุกอยา่งท่ีกระท า ท่ามกลางความเจ็บปวด
ทรมานของการดับสลายเป็นชั้นๆ โดยไม่มีการหยุดชะงัก พวกท่ีตัวเองยินยอมพร้อมใจลงช่ือใน 
“หนงัสือเปล่ียนแปลง” หรือเขียนหนงัสือยนืยนัวา่ไม่ฝึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามท่ีเรียกกนัวา่ “ละท้ิง
ความยดึติดต่อการหยวนหมัน่” “ละวางทศันะความคิดของคน” เพ่ือใชช่ื้อเหล่าน้ีปิดบงัอ าพรางความยดึ
ติดท่ีแทจ้ริงของพวกเขา ถึงกบัใส่ร้ายป้ายสีการรายงานตา้ฝ่าในดา้นตรงของหมิงฮุ่ยเน็ต พวกอิทธิพลเก่า
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เหล่านั้นเขา้ใจว่า ผูฝึ้กตา้ฝ่าคนหน่ึง เน่ืองจากความยึดติด คร้ันเม่ือไดเ้ขียนหนงัสือยืนยนัไม่บ าเพญ็ใน
ช่วงเวลาน้ีแลว้ กน็บัวา่ตวัเขาเองไดก้ าหนดอนาคตของตวัเองแลว้ หากไม่ใช่ออกมาจากภายในจิตใจของ
ตน เกิดข้ึนท่ามกลางการบีบบงัคบั พวกท่ีเดินเขา้มาในเจ้ิงฝ่า เร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ัง เช่นนั้นก็จะเพ่ิมมาร
ผจญใหใ้หญ่ข้ึนในการขา้มด่าน แมอ้าจารยจ์ะไม่ยอมรับการจดัเตรียมของอิทธิพลเก่า แต่เม่ือท่านเดินไป
ด้านตรงขา้มแล้ว ผลท่ีตามหลงัเป็นส่ิงท่ีน่ากลวั การรอคอยนับสิบล้านปีเป็นอนัพงัทลายลงในชั่ว
ขา้มคืน คนพวกท่ีแอบอา้งเป็นผูฝึ้กตา้ฝ่าแพร่กระจายการรับรู้สู่ทางมารนั้น ไม่ว่าในอดีตจะใช่ผูฝึ้ก
หรือไม่ ลว้นแต่ก าลงัท างานของมาร ก าลงับ่อนท าลายตา้ฝ่า 
 อนัท่ีจริงตา้ฝ่าใครกไ็ม่สามารถบ่อนท าลาย ท่ามกลางมารผจญคนท่ีไม่ไดเ้ดินขา้มมา ถา้คนไม่
ไหวแลว้ นัน่กส็ร้างกนัใหม่ น้ีกคื็อภยัพิบติัของคน ขา้พเจา้คิดจะช่วยเหลือพลโลกและชีวติทั้งหมดให้
หลุดพน้อยา่งสุดก าลงั คนใจไม่สู้เอง(ไม่มุมานะบากบัน่) เพื่อจะปิดบงัอ าพรางความยดึติด ตวัเองยนิยอม
พร้อมใจรับรู้สู่ทางมาร ตวัท่านเองไม่อยากไดอ้นาคต เช่นนั้นขา้พเจา้กล็ะท้ิงท่าน ขา้พเจา้ไม่มีความยดึ
ติด 
 การเป็นศิษยต์า้ฝ่า ภายใตส้ภาพการณ์ปัจจุบนักคื็อตอ้งอธิบายความเป็นจริงต่อพลโลก เปิดโปง
ส่ิงชัว่ร้าย และปกป้องตา้ฝ่า การยกระดบัและหยวนหมัน่ของแต่ละคนก็อยูใ่นขั้นตอนน้ี พวกท่ีท างาน
เปล่ียนแปลงกคื็อคนท่ีถูกปิดบงัอ าพราง ท าไมจึงไม่หนักลบัไปเปิดโปงส่ิงชัว่ร้าย อธิบายความเป็นจริง
ต่อพวกเขา? ขา้พเจา้เสนอใหผู้ฝึ้กทั้งหมดซ่ึงก าลงัถูกบีบบงัคบัใหเ้ปล่ียนแปลง (ยกเวน้คนท่ีไม่ไดถู้กจบั
ไปเปล่ียนแปลง) ท าการเปิดโปงส่ิงชัว่ร้าย อธิบายความเป็นจริง ต่อคนท่ีท างานเปล่ียนแปลง พร้อมกบั
บอกพวกเขาถึงความสัมพนัธ์ของเหตุและผล ของเร่ืองท่ีความดีและความชัว่ ยอ่มตอ้งไดรั้บการตอบ 
สนอง  คนท่ีกลวัท่ีจะบอกคนใหเ้ขา้ใจความเป็นจริง คือส่ิงชัว่ร้าย ไม่ใช่ศิษยต์า้ฝ่า 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.4.10 

 

25. ความคิดถูกตอ้งของศิษยต์า้ฝ่ามีอานุภาพ 
 มารร้ายภายในสามภพจนถึงโลกมนุษยถ์ูกท าลายเป็นจ านวนมาก พวกเขาไดม้องเห็นถึงจุดจบ
ของความพา่ยแพ ้ยิง่เพ่ิมการด้ินรนเฮือกสุดทา้ยอยา่งบา้คลัง่ พวกท่ีถูกประทุษร้ายอยา่งร้ายแรงท่ีสุดกคื็อ
ผูฝึ้กท่ีในใจยงัยดึติตอยู ่ ในใจยิง่กลวั มารร้ายกย็ิง่เจาะจงหาผูฝึ้กเช่นน้ีเพ่ือลงมือ และตา้ฝ่าโดยรวมใน
โลกมนุษย ์ รูปแบบท่ีปรากฏของการถูกประทุษร้าย เกิดข้ึนเพราะผูฝึ้กเหล่าน้ีมีจิตยดึติด จึงเป็นเหตุใหมี้
เหตุการณ์ถูกประทุษร้ายอยา่งรุนแรงปรากฏออกมาเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากไม่สามารถปล่อยวางความ
ยดึติดจึงถูก“เปล่ียนแปลง”ตามท่ีเรียกกนั กระทัง่ท าในเร่ืองช่วยคนชัว่(ทรราช)ก่อกรรมท าเขญ็ และท า
ใหส้ถานการณ์เปล่ียนไปอยา่งเลวร้าย 
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 ไดช่ื้อวา่เป็นศิษยต์า้ฝ่าคนหน่ึง เวลาท่ีแบกรับการประทุษร้าย ท าไมจึงกลวัสมุนของมารร้าย? ส่ิง
ส าคญัคือมีจิตยึดติด ไม่เช่นนั้นก็ตอ้งไม่แบกรับอยา่งทอ้ถอย ใชค้วามคิดถูกตอ้งกลา้เผชิญกบัคนชัว่ทุก
เวลา ไม่วา่จะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มอะไรก็อยา่ไดใ้หค้วามร่วมมือปฏิบติัตามค าขอ ค าสั่ง และการบงการ
ของมารร้าย ทุกคนต่างท าเช่นน้ี สภาพแวดลอ้มกจ็ะไม่เป็นอยา่งน้ี 
 อนัท่ีจริงศิษยแ์ละสรรพชีวิตในแต่ละภพ ซ่ึงสามารถใชก้งเหนิง(ความสามารถ) ตลอดมาก็ไดใ้ช้
กงเหนิงแรงพลงักง ณ มิติท่ีต่างๆกนั ร่วมกนัก าจดัชีวติชัว่ร้ายท่ีบ่อนท าลายตา้ฝ่า มีศิษยต์า้ฝ่าบางคนเวลา
เห็นชีวติชัว่ร้าย กจ็ะส่งฝ่าหลุนและอิทธิฤทธ์ิตา้ฝ่าออกไปก าจดัมารร้าย กบัคนร้ายท่ีตีคน ฆาตกรในโลก 
มีศิษยต์า้ฝ่าบางคนใชว้ิธีก าหนดเวลารับกรรมตามสนอง ก าหนดวนั เวลาแน่นอนให้ผูน้ั้นรับกรรมตาม
สนอง ซ่ึงสามารถก าจดัองคป์ระกอบของมารร้าย ยบัย ั้งคนชัว่อยา่งไดผ้ล อนัท่ีจริงศิษยต์า้ฝ่าทุกคนลว้น
มีกงเหนิง เพียงแต่ไม่ปรากฏออกมา ณ มิติชั้นนอก จึงเขา้ใจวา่ไม่มีกงเหนิง แต่ไม่วา่จะสามารถปรากฏ
ออกมา ณ มิติชั้นนอกหรือไม่ เวลาเคล่ือนไหวความคิดจริงลว้นมีอานุภาพแข็งแกร่งและใหญ่หลวง 
เพราะพวกเราบ าเพญ็เจ้ิงฝ่า ต่อชีวิตและพลโลกท่ีดีก็ตอ้งปกป้องและช่วยเหลือ ดงันั้นท าส่ิงใดก็ตอ้งใช้
ความดีปรากฏออกมา แต่การจดัการกบัชีวิตชัว่ร้ายท่ีควบคุมคนให้บ่อนท าลายมนุษยชาติ ก็เป็นการ
ปกป้องมนุษยชาติและสรรพชีวิต ตา้ฝ่าถ่ายทอดกวา้งใหญ่ ช่วยเหลือสรรพชีวิตทั้งมวลให้หลุดพน้ แต่
มารร้ายเหล่านั้น ชีวิตชัว่ร้ายท่ีไม่อาจจะเยยีวยาไดโ้ดยส้ินเชิง แมจ้ะไม่สามารถไดรั้บการช่วยเหลือ ก็ไม่
สามารถปล่อยใหม้นัท าชัว่ และประทุษร้ายต่อตา้ฝ่า ผูฝึ้กและพลโลกอยา่งไม่มีขีดจ ากดั ฉะนั้นการก าจดั
มารคือก าลงัเจ้ิงฝ่า และก าลงัช่วยเหลือพลโลกและสรรพชีวติใหห้ลุดพน้ 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.4.24 

 

26. ความยิง่ใหญ่สง่างามของศิษย ์
 ศิษยต์า้ฝ่านั้นยิ่งใหญ่สง่างาม เพราะส่ิงท่ีพวกท่านบ าเพ็ญคือตา้ฝ่ามูลฐานของจกัรวาล เพราะ
พวกท่านไดใ้ชค้วามคิดถูกตอ้งยืนยนัความเป็นจริงของตา้ฝ่า เพราะพวกท่านไม่ไดล้ม้ลงท่ามกลางทุกข์
ภยัใหญ่หลวง การเจ้ิงฝ่าของศิษย ์เป็นประวติัการณ์ท่ีไม่เคยมีมาก่อน ท่ามกลางวีรกรรมอนัยิ่งใหญ่สง่า
งามเกริกกอ้ง ยืนยนัความเป็นจริงของฝ่าโดยใชส้ติปัญญา อธิบายขอ้เท็จจริงดว้ยความเฉลียวฉลาด หง
ฝ่าและช่วยเหลือคนในสังคมโลกดว้ยความเมตตากรุณา ท าหนทางหยวนหมัน่ของศิษยแ์ต่ละคนให้
สมบูรณ์แบบ ในช่วงเวลาแห่งความยิ่งใหญ่ของประวติัศาสตร์ ทุกๆยา่งกา้วอนัมัน่คงลว้นเป็นประจกัษ์
พยานอนัสว่างไสวแห่งประวติัศาสตร์ และอานุภาพแห่งคุณธรรมอนัยิ่งใหญ่สง่างามไร้เทียมทาน 
ทั้งหมดน้ีลว้นจะถูกบนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ของจกัรวาล ฝ่าอนัยิง่ใหญ่ ยคุสมยัอนัยิง่ใหญ่ ก าลงัสร้าง
ผูรู้้แจง้อนัยิง่ใหญ่ท่ีสุด 
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หล่ี หงจ้ือ 
2001.5.13 

 

27. ค าปฏิญาณของเทพก าลงัเป็นไปตามค ามัน่สญัญา 
 มนุษยเ์อย พวกท่านอยา่เขา้ใจว่าฝ่าหลุนกงไดช่ื้อว่าเป็นช่ีกงก็คิดว่าไม่ใช่อะไรท่ีสลกัส าคญั ใน
สมยัโบราณ บรรดานกัปราชญน์กัคิดส านกัต่างๆ ตลอดจนทุกสาขาอาชีพในโลกมนุษยล์ว้นเรียกกนัว่า 
เตา้(หนทาง/วิธี) นอกจากน้ีเหลาจ่ือบอกกล่าวผูค้นว่า เตา้ท่ีตวัเองถ่ายทอดนั้นไม่เหมือนกนั กล่าวว่า 
“เตา้สามารถเรียกวา่เตา้ได ้ไม่ใช่เตา้(หนทาง/วิธี)สามญัทัว่ไป ช่ือสามารถเรียกวา่ช่ือได ้ไม่ใช่ช่ือสามญั
ทัว่ไป” เม่ือ 2500 ปีก่อน ในช่วงท่ีองคส์ัมมาพทุธเจา้ศากยมุนีทรงถ่ายทอดฝ่า ในเวลาเดียวกนัก็มีแปด
วชิาสืบทอดอยูพ่ร้อมกนัในโลก ฝอฝ่า เจินเตา้(หนทางแทจ้ริง)กมี็ปะปนอยูด่ว้ย 
 คนมกัจะเขา้ใจว่า การปรากฏของเทพ พุทธะ จะตอ้งสะเทือนไปทัว่ฟ้าและปฐพี เวลาช่วยเหลือ
คนพุทธะจะตอ้งปรากฏโฉมให้ประจกัษอ์ย่างโอฬาร เพียงชัว่โบกมือหน่ึงคร้ัง ก็จะก าจดัคนชัว่ร้ายซ่ึง
คุกคามต่อการช่วยเหลือคนให้สูญส้ิน ถา้หากเป็นเช่นนั้น พุทธะอยูบ่นสวรรครั์บคนไปโดยตรงมิยิ่ง
ดีกว่าหรือ? ตอ้งรู้ว่า คนท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือตอ้งบ าเพญ็อยูท่่ามกลางความทุกขย์ากล าบาก จึงจะ
สามารถชดใชบ้าปกรรมจากความชัว่ท่ีไดก้ระท าไวแ้ต่เก่าก่อนจนหมดส้ิน ขจดัความยึดติดของคนและ
ส่ิงท่ีไม่ดีทั้งหมดท้ิงไป พร้อมทั้งกลบัคืนสู่พฤติกรรมและความคิดท่ีถูกตอ้ง จึงจะไดรั้บการช่วยเหลือให้
หลุดพน้ ถา้หากพทุธะปรากฏโฉมให้ประจกัษอ์ยา่งโอฬาร คนท่ีชัว่ร้ายท่ีสุดก็จะไดฟั้งค าพดูของพทุธะ 
นัน่ยงัจะมีโอกาสบ าเพญ็อีกหรือ? บ าเพญ็ก็ไม่นบัแลว้ เพราะผูบ้  าเพญ็จะตอ้งบ าเพญ็อยูท่่ามกลางความ
ทุกขย์ากล าบาก ขจดับาปกรรมท้ิงไป ช าระใหบ้ริสุทธ์ิแลว้เดินสู่หยวนหมัน่ 
 อนัท่ีจริง ถา้แมน้คนธรรมดาสามญัมองเห็นเทพ พุทธะปรากฏรูปโฉมแทจ้ริงให้ประจกัษอ์ยา่ง
โอฬาร เม่ือนั้ นโลกมนุษย์จะต้องมีเร่ืองใหญ่ปรากฏ เป็นไปได้มากว่าเป็นเวลาท่ีบาปกรรมของ
มนุษยชาติสมควรตอ้งตามสนองแลว้ ไม่ว่าพุทธะ เต๋า เทพ เวลาช่วยเหลือพลโลกจะตอ้งลงมายงัโลก
มนุษย ์ใช้รูปโฉมมนุษยท่์องไปในโลก ใช้ภาษามนุษยบ์อกกล่าวหลกัการของฝ่า นอกจากน้ีเวลาท่ี
ผูส้ าเร็จธรรมลงมายงัโลก โดยมากเป็นเวลาท่ีโลกตกอยูใ่นสภาวะตกต ่า บาปกรรมใหญ่หลวงหนกัหนา 
หรือศีลธรรมเส่ือมถอยอยา่งเลวร้าย ผูไ้ดรั้บการช่วยเหลือคร้ันเม่ือไดฝ่้าจากไป เศษมนุษยท่ี์เหลืออยู ่โลก
อนัเส่ือมถอยจะถูกคดัท้ิงไป 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.5.13 
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28. ไม่มีการเมือง 
 “การเมือง” เป็นค าศพัทข์องสงัคมยคุปัจจุบนัท่ีเปล่ียนสภาพ ในประวติัศาสตร์สังคมของมนุษยท่ี์
แทจ้ริงไม่มีศพัทค์  าน้ี และเน้ือหาตามท่ีการเมืองครอบคลุม ตั้งแต่การเมืองปรากฏออกมาในสังคมมนุษย ์
สังคมมนุษย์ก็เร่ิมเปล่ียนสภาพแล้ว ในเวลาเดียวกันทัศนะความคิดทางศีลธรรมก็ถูกซัดกระหน ่ า
นอกจากน้ีคนท่ีท าเร่ืองการเมืองโดยตวัเอง ก็คือมีความปรารถนาท าเพ่ือช่ือเสียงและผลประโยชน์จึงเขา้
ไปร่วม เพียงแต่วา่ในระยะแรก ทศันะความคิดทางศีลธรรมของสังคมมนุษย ์อิทธิพลนั้นยงัแขง็แรงมาก 
คนท่ีมีชีวิตอยูใ่นเวลานั้นลว้นอยูใ่นสภาพแวดลอ้มน้ี ดงันั้นคนท่ีท าเร่ืองการเมืองเพียงแต่แสดงออกมา
ไม่เหมือนคนท่ีท าเร่ืองการเมืองในทุกวนัน้ี ซ่ึงแสดงออกมาอยา่งไม่คิดหนา้คิดหลงั ฉะนั้นการเมืองก็คือ
สกปรกตั้ งแต่ปรากฏออกมา แต่ในวงการนักการเมือง บางคนเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม เป็นห่วง
ประเทศชาติ เป็นห่วงประชาชน แต่กเ็ป็นเพียงหน่ึงหยดในแม่น ้าฉางเจียง 
 แต่ส าหรับผูท่ี้มีคุณธรรม ซ่ึงต่อต้านอ านาจการเมืองชั่วร้ายท่ีท าลายประเทศชาติและท าให้
ประชาชนประสบความพินาศเหล่านั้น ผูค้นเห็นว่าพวกเขาก็ท าเร่ืองการเมืองด้วย เพราะพวกเขามี
ความคิดเห็นทางการเมืองท่ีชดัแจง้แน่นอน แมว้า่ความคิดเห็นของพวกเขา คนจะเขา้ใจวา่เป็นส่ิงท่ีชอบ
ธรรม แต่อย่างไรก็ดี พฤติกรรมของการเมืองเป็นผลิตผลของสังคมท่ีเปล่ียนสภาพ หากไร้ซ่ึงสังคม
มนุษยท่ี์เปล่ียนสภาพในวนัน้ี การเมืองกจ็ะไม่ปรากฏออกมา 
 การบ าเพญ็ของศิษยต์า้ฝ่านั้นสูงกว่าระดบัของคน เป็นผูบ้  าเพญ็ซ่ึงยึดกุมสัจธรรมในอาณาจกัร
เขตแดนท่ีสูงยิ่งข้ึน ความเขา้ใจนั้นอยูเ่หนืออาณาจกัรเขตแดนของคนธรรมดาสามญั ความเขา้ใจท่ีอยู่
ต  ่าลงมาจากอาณาจกัรเขตแดนของหลกัการของฝ่าท่ีสูงยิ่งข้ึน ก็จะไม่ใช่สัจธรรมของจกัรวาลอีกต่อไป 
จุดน้ีศิษยต์า้ฝ่าทุกคนลว้นแจ่มแจง้ในระหว่างบ าเพญ็ ฉะนั้นยิ่งไม่สามารถน าการเมืองของคนธรรมดา
สามญัมาปะปนกบัการเจ้ิงฝ่า มารผจญท่ีศิษยต์า้ฝ่าประสบเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นการเจ้ิงฝ่าและการบ าเพญ็ การ
เปิดโปงส่ิงชัว่ร้าย อธิบายความเป็นจริงต่อคนในโลกก็เพียงแต่ช้ีแจงให้เห็นถึงการประทุษร้ายท่ีตา้ฝ่า
และเหล่าศิษยไ์ดรั้บ ซ่ึงเป้าหมายมูลฐานเป็นการช่วยเหลือคนในโลก ก าจดัพิษร้ายในสมองของสรรพ
ชีวิตท่ีถูกส่ิงชัว่ร้ายกรอกใส่เอาไว ้ช่วยเหลือพวกเขาให้พน้จากอนัตรายของการถูกก าจดัท้ิงในอนาคต
จากการเห็นตา้ฝ่าเป็นศตัรู น้ีคือปรากฏการณ์ของความเมตตากรุณาอนัยิ่งใหญ่ของศิษยต์า้ฝ่า ซ่ึงแมใ้น
ขณะท่ีก าลงัแบกรับการประทุษร้ายยงัสามารถช่วยเหลือสรรพชีวิต พดูจากอีกดา้นหน่ึง เทพ พุทธะจะ
เก่ียวกบัการเมืองของคนไดอ้ย่างไร? เทพ พุทธะยิ่งจะไม่ยอมรับการเมืองท่ีปรากฏออกมาในสังคม
มนุษยท่ี์เปล่ียนสภาพแลว้ 
 สงัคมมนุษยเ์ป็นสถานท่ีท่ีดีส าหรับการบ าเพญ็ เพราะท่ีน่ีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นสามารถท าใหค้นยดึ
ติด เพราะเหตุน้ีคนท่ีสามารถเดินออกมา ก าจดัทุกส่ิงทุกอยา่งท่ียดึติดกบัสงัคมมนุษยจึ์งยิง่ใหญ่ จึงจะ
สามารถหยวนหมัน่ 
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หล่ี หงจ้ือ 
เขียน เม่ือ 2001.6.4 

 

29. ค าวจิารณ์  2 
บทความฉบบัน้ีเขียนไดดี้มาก พุง่ตรงท่ีประเดน็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนั 

หวงัวา่ทุกท่านต่างสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งกบัเร่ืองท่ีหยบิยกข้ึนมากล่าวในบทความ 
หล่ี หงจ้ือ 
2001.6.5 

หมายเหตุ : ค าวจิารณ์เมือ่อา่นบทความของผูฝึ้ก [ก าจดัมารโดยไมล่มืการบ าเพญ็เจิง้ฝา่] บนเวบไซต้์
หมงิฮุย่ในวนันัน้ 

 
 

 

30. การตั้งมือสองแบบของการส่งความคิดถูกตอ้ง (ฟาเจ้ิงเน่ียน) 
 

ตั้งฝ่ามือ 
 

法正乾坤  

邪恶全灭  

ฝ่าเจ้ิงเฉียนคุน 
เส๋ียเออ้เฉวยีนเม่ียะ 
 
ฝ่ามือดอกบวั 

 

法正天地  

现世现报  
ฝ่าเจ้ิงเทียนต้ี  
เซ่ียนซ่ือเซ่ียนเป้า 

 
2001-6-12 
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31. อะไรคือกงเหนิง (ความสามารถ) 
 กงเหนิงหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่อิทธิฤทธ์ิ คนสมยัน้ีเรียกกนัวา่ความสามารถเหนือธรรมดา กง
เหนิงอนัท่ีจริงคือความสามารถดั้งเดิมของชีวิต ระดบัชั้นยิ่งสูงความสามารถดั้งเดิมจะส าแดงออกมาได้
ยิ่งเตม็ท่ี ในทางกลบักนั ระดบัชั้นยิ่งต ่าความสามารถดั้งเดิมจะส าแดงออกมายิ่งยาก หรือส าแดงออกมา
เต็มท่ีไดย้าก รากฐานของสาเหตุคือ จากระดบัชั้นสูงสุดของจกัรวาลจนถึงระดบัชั้นต ่าสุดของจกัรวาล
นั้น ยิง่ต  ่าลงมา ชีวติและทุกส่ิงทุกอยา่งในอาณาจกัรเขตแดนท่ีอยู ่หากมีสัดส่วนของสสารยิง่สูง เมด็ของ
อณูยิ่งใหญ่ น ้ าหนกัของชีวิตท่ีแบกจะยิ่งมาก ยิ่งต ่าลงมาความสามารถดั้งเดิม(กงเหนิง) ของชีวิตจะถูก
สสารตวัของมนัเองยบัย ั้งเอาไวย้ิง่มาก การยบัย ั้งยิง่หนกัก็ยิง่ไม่สามารถเกิดผล น่ีคือสาเหตุท่ีท าใหร้ะดบั
ยิ่งต ่าความสามารถจะยิ่งน้อย มาถึงมิติของคน ความสามารถดั้งเดิมทั้งหมดของชีวิตก็ไดถู้กปิดคลุม 
ความสามารถดั้งเดิม(กงเหนิง)ไม่สามารถส าแดงประสิทธิผล ดงันั้นคนจะท าอะไร อยากไดอ้ะไร จึง
ตอ้งใชมื้อเทา้ทั้งส่ีและร่างกายอนัประกอบข้ึนดว้ยสสารออกแรงท างานเท่านั้น จึงจะไดใ้นส่ิงท่ีอยากได ้
เน่ืองจากมนุษยถ์ูกฝังกลบดว้ยสสารอยา่งส้ินเชิง ฉะนั้นจึงมองไม่เห็นความเป็นจริงของจกัรวาล ดงันั้น
จึงพดูวา่ มิติของคนเป็นมิติแห่งปริศนา 
 ส าหรับผูบ้  าเพญ็บรรลุระดบัชั้นยิ่งสูง ความสามารถจะยิ่งมาก เป็นเพราะทะลวงระดบัชั้นของ
จกัรวาลไดย้ิ่งมาก น ้ าหนกัท่ีสสารของชีวิตแบกยิ่งน้อย ยิ่งเบา ความสามารถดั้งเดิม(กงเหนิง)จะยิ่งแรง
กลา้ ความสามารถท่ีปลดปล่อยออกมาจะยิ่งมาก ยิ่งครอบคลุมทุกดา้น ขา้พเจา้เคยพูดไวใ้นฝ่าแลว้ว่า 
การบ าเพญ็ปฏิบติัตา้ฝ่า กงเหนิงจะออกไดค้รอบคลุมทุกดา้นท่ีสุด เพราะศิษยต์า้ฝ่าจะบ าเพญ็บรรลุไปถึง
ระดับชั้นท่ีสูงยิ่งข้ึน ทะลวงระดับชั้นได้ยิ่งสูง การปลดปล่อยของสสารจะยิ่งมาก ความสามารถ          
(กงเหนิง)  จึงปรากฏออกมาอยา่งเตม็ท่ี ศิษยต์า้ฝ่าในระหวา่งการเจ้ิงฝ่า      ไดส้ าแดงประสิทธิผลของกง
เหนิงอย่างเต็มท่ีแลว้ เป็นตน้ว่าในระหว่างการเจ้ิงฝ่า เวลาท่ีความคิดถูกตอ้งบริสุทธ์ิมากๆ กงเหนิงจะ
ใช้ได้อย่างครอบคลุมทุกดา้น ยิ่งกว่านั้นขณะมีความคิดถูกตอ้ง ศิษยจ์ านวนมากลว้นสามารถใช้ได้
ตามใจนึก แทบจะเรียกวา่ใชอ้ะไรมีอยา่งนั้น เช่นเพียงสัง่ค  าเดียววา่ “ต้ิง”(หยดุ) หรือสัง่วา่ “เจา้ยนือยูต่รง
นั้นอยา่ขยบั” หรือช้ีไปท่ีกลุ่มคนเลว พวกเขาก็จะไม่สามารถขยบัเขยื้อนอยา่งแน่นอน หลงัจากนั้นเพียง
คิดวา่ “ปลดออก” ก็จะปลดออก อนัท่ีจริงกบัสมุนชัว่ร้ายไร้ซ่ึงความเป็นคนเหล่านั้น เช่นคนท่ีตีคนตาย 
คนชัว่ท่ีเลวยิ่งกว่าสัตวเ์ดียรัจฉานซ่ึงข่มขืนศิษยห์ญิงของตา้ฝ่า หรือหัวหน้าของสมุนชัว่ร้ายเหล่านั้น 
สามารถใชค้วามนึกคิดสัง่ใหพ้วกมนัท าอะไร คนเลวชัว่ร้ายกจ็ะท าอยา่งนั้น 
 ระดบัชั้นก าหนดโดยซินซ่ิง หมายความวา่เวลาใชก้งเหนิงความคิดถูกตอ้งจะตอ้งแขง็แกร่ง หาก
ในใจเกิดความกลวัต่อส่ิงชั่วร้าย หรือเวลาใช้กงเหนิงในใจไม่มัน่คง เกิดความสงสัยว่าจะบงัเกิดผล
หรือไม่ จิตใจท่ีไม่ดีเช่นวา่น้ี ลว้นจะส่งผลกระทบ หรือรบกวนประสิทธิผลของกงเหนิง 
 หยวนหมัน่คือการส้ินสุดการบ าเพ็ญของศิษยต์า้ฝ่า การเจ้ิงฝ่าคือภารกิจของศิษยต์า้ฝ่า หยวน
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หมัน่ส าหรับศิษยต์า้ฝ่าแลว้เป็นเพียงปัญหาของเวลากลบัไป ขณะท่ีการเจ้ิงฝ่าจะเหลือไวใ้ห้กบัอนาคต 
อนาคตของจกัรวาลตามท่ีสรรพชีวิต ณ ระดบัชั้นต่างๆมองเห็น อนัท่ีจริงคือภาพลวงตาท่ีไม่คงอยู ่ทุกๆ
วนัของมนุษยชาติในเวลาน้ีล้วนจัดวางออกมาตามความต้องการของต้าฝ่า การด าเนินการ(การ
แสดงออก )ของศิษย์ต้าฝ่าในโลกมนุษย์ ก็ คือเหลือไว้เ ป็นประวัติศาสตร์ ในอนาคต ในช่วง
ประวติัศาสตร์ท่ีต่างกนัท่ามกลางจกัรวาล หากปรากฏมีการบ่อนท าลายตา้ฝ่า หรือในเวลาท่ีชีวิตมีการ
กระท าต่างกนันั้น ตา้ฝ่าจะเจ้ิงฝ่าอยา่งไร เพ่ือให้ทุกส่ิงทุกอยา่งกลมกลืนไม่เส่ือมเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่ง
ยิง่ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีตา้ฝ่าต้ึจ่ือท าอยูใ่นขณะน้ีจึงเป็นการสร้างอนาคต ณ เวลาน้ีทุกส่ิงทุกอยา่งภายในสาม
ภพล้วนคงอยู่เพ่ือต้าฝ่า เม่ือต้าฝ่าได้หยวนหมัน่ทุกส่ิงทุกอย่างท่ามกลางมารผจญแล้ว ส่ิงชั่วร้ายท่ี
ประทุษร้ายตา้ฝ่าทั้งหมดจะตอ้งจบส้ินลง 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.6.14 

 

32. ถึงผูฝึ้กทั้งหมด ณ ฝ่าฮุ่ยยโุรปเหนือ 
ถึงผูฝึ้กทั้งหมด ณ ฝ่าฮุ่ยยโุรปเหนือทุกท่าน: 
 ส าหรับศิษยต์า้ฝ่า หยวนหมัน่คือการส้ินสุดของการบ าเพญ็ การเจ้ิงฝ่าคือภาระหนา้ท่ีอนัยิ่งใหญ่ 
ซ่ึงประวติัศาสตร์มอบหมายใหแ้ก่พวกท่านในช่วงเวลาของการเจ้ิงฝ่า ดงันั้นในระหวา่งอธิบายความเป็น
จริง เปิดโปงส่ิงชัว่ร้ายกนัอยูใ่นเวลาน้ี ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเราท าลว้นกลมกลืนเขา้กบัตา้ฝ่า ไม่ว่าพวก
เราจะอธิบายความเป็นจริง เปิดโปงส่ิงชัว่ร้าย หรือเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆของตา้ฝ่า รวมทั้งฝ่าฮุ่ยของพวก
เรา ลว้นตอ้งแสดงออกซ่ึงความเมตตาของศิษยต์า้ฝ่า และความดีงามซ่ึงปรากฏออกมาจากการบ าเพญ็
ปฏิบติัเจ้ิงฝ่า(ฝ่าถูกตอ้ง) ขออวยพรใหฝ่้าฮุ่ยประสบความส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ 
 ในเวลาเดียวกนั ขา้พเจา้หวงัวา่ผูฝึ้กในภาคพ้ืนยโุรปสามารถจะปฏิบติัเหมือนเช่นผูฝึ้กในภาคพ้ืน
อเมริกาเหนือ ผูฝึ้กทุกคนนอกจากจะเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มแลว้ ในเวลาปรกติตวัเองก็ตอ้งริเร่ิมแสดง
ความเป็นศิษยต์า้ฝ่าอยา่งเต็มก าลงั ก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมของตนในระหวา่งอธิบายความเป็นจริง 
กา้วเดินไปให้ดีตามหนทางของศิษยต์า้ฝ่าแต่ละคน ดงันั้นในระหว่างอธิบายความเป็นจริง ไม่ตอ้งรอ
คอย ไม่ตอ้งพ่ึงพาอาศยั ไม่ตอ้งมุ่งหวงัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอก พวกเราทุกๆคนลว้นก าลงั
สร้างประวติัศาสตร์ให้กบัอนาคต ฉะนั้นนอกเหนือจากการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มแลว้ ทุกๆคนต่างริเร่ิม
หางานท าดว้ยตวัเอง ขอเพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อตา้ฝ่า ลว้นตอ้งริเร่ิมไปท าดว้ยตวัเอง ริเร่ิมไปจดัการ
ดว้ยตวัเอง ในสังคมทุกๆคนท่ีติดต่อดว้ย ลว้นเป็นบุคคลท่ีจะตอ้งอธิบายความเป็นจริงให้รู้ ส่ิงท่ีปรากฏ
ออกมาในระหวา่งอธิบายความเป็นจริงคือ ความเมตตาของศิษยต์า้ฝ่าและการช่วยเหลือพลโลก หวงัว่า
ศิษยต์า้ฝ่าทุกๆคนจะส าแดงความกระตือรือร้นของตวัเองออกมาอยา่งเตม็ท่ี และท าหนา้ท่ีของศิษยต์า้ฝ่า
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อยา่งเตม็ก าลงั ขออวยพรอีกคร้ังใหฝ่้าฮุ่ยประสบความส าเร็จสมบูรณ์ 
 ขอ้พึงใส่ใจ: ไม่วา่พวกท่านจะมีงานยุง่เพียงใด กไ็ม่สามารถจะละเลยการศึกษาฝ่า น้ีคือ
หลกัประกนัมูลฐานของการเดินสู่หยวนหมัน่ และท างานของตา้ฝ่าใหดี้ 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.6.17 

 

33. ตา้ฝ่าแขง็แกร่งไม่สามารถท าลาย 
 ท าไมศิษยต์า้ฝ่าจึงถูกทรมานอย่างเห้ียมโหดจากส่ิงชัว่ร้าย เพราะพวกเขายืนหยดัในความเช่ือ
ถูกตอ้งต่อตา้ฝ่า เพราะพวกเขาคืออณูของตา้ฝ่า ท าไมตอ้งเจ้ิงฝ่า เพราะสรรพชีวิตของจกัรวาลลว้นไม่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานแลว้ ในฐานะศิษยต์า้ฝ่า ความคิดถูกตอ้งอนัเด็ดเด่ียวแน่วแน่ไม่สามารถจะถูก
สัน่คลอนอยา่งแน่นอน เพราะชีวติท่ีเปล่ียนใหม่ของพวกท่านก่อเกิดข้ึนมาท่ามกลางการเจ้ิงฝ่า แต่เพ่ือจะ
บรรลุทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเขาตอ้งการท า อิทธิพลชัว่ร้ายเก่าไม่หยดุย ั้งท่ีจะใชส่ิ้งท่ีพวกเขาสร้างข้ึนเอง 
การจดัเตรียมอนัชัว่ร้ายซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการของฝ่าอนัแทจ้ริงของจกัวาล โดยร่วมกนัประทุษร้าย
โดยตรงต่อตา้ฝ่า ต่อศิษยต์า้ฝ่าและสรรพชีวิต โดยใชท้ศันะความคิดชั้นภายนอกท่ียงัไม่ไดข้จดัท้ิงไป
และกรรมของศิษยต์า้ฝ่า สั่นคลอนความคิดถูกตอ้งของศิษยต์า้ฝ่า ด้วยเหตุน้ีศิษยต์า้ฝ่าบางคนจึงไม่
สามารถยืนหยดัท่ามกลางความเจ็บปวดของการถูกประทุษร้าย และไดก้ระท าในส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าไม่
สมควรท าอยา่งเดด็ขาด และไม่สามารถท าอยา่งเดด็ขาด น้ีเป็นการลบหลู่ต่อตา้ฝ่า 
 อาจารยต์อ้งการช่วยเหลือสรรพชีวิตทั้งมวล แต่อิทธิพลชัว่ร้ายกลบัใชใ้ห้สรรพชีวิตท าผิดต่อตา้
ฝ่าอยา่งแทจ้ริง เป้าหมายมูลฐานคือเพ่ือท าลายสรรพชีวิตใหด้บัสูญ ศิษยต์า้ฝ่าคนหน่ึงคร้ันเม่ือไดก้ระท า
ในเร่ืองท่ีไม่สมควรท า หากไม่สามารถรับรู้อยา่งแทจ้ริงถึงความร้ายแรงของมนัและกอบกูค้วามเสียหาย
ท่ีไดก้ระท ากบัตา้ฝ่า ทุกส่ิงทุกอยา่งและการรอคอยนบัสิบลา้นปีทั้งหมดจะด าเนินไปตามค ามัน่สัญญาท่ี
ไดป้ฏิญาณเอาไวก่้อนประวติัศาสตร์ การเป็นศิษยต์า้ฝ่า ทุกส่ิงทุกอย่างของท่านนั้นประกอบข้ึนมา
โดยตา้ฝ่า ซ่ึงถูกตอ้งท่ีสุด สามารถปรับแกส่ิ้งท่ีไม่ถูกตอ้งทั้งมวลแต่เพียงอยา่งเดียว จะกม้หวัใหก้บัส่ิงชัว่
ร้ายไดอ้ยา่งไร? ไปให้ค  ารับรองอะไรต่อส่ิงชัว่ร้ายไดอ้ยา่งไร? ถึงแมจ้ะไม่ใช่จากใจจริงก็เป็นการ
ประนีประนอมกบัส่ิงชัว่ร้าย ส่ิงน้ีในหมู่คนก็เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ดี เทพจะไม่ท าเร่ืองประเภทน้ีอย่าง
เดด็ขาด ในระหวา่งท่ีถูกประทุษร้าย แมจ้ะตอ้งถอดหนงัชั้นน้ีของคนท้ิงไปจริงๆ ส่ิงท่ีรอคอยผูบ้  าเพญ็ตา้
ฝ่าอยูย่งัคงคือหยวนหมัน่ ในทางกลบักนั ความยึดติดและจิตหวาดกลวัใดๆลว้นไม่สามารถท าให้ท่าน
หยวนหมัน่ แต่จิตหวาดกลวัใดๆโดยตวัของมนักคื็อด่านท่ีท่านไม่สามารถหยวนหมัน่ ก็คือองคป์ระกอบ
ท่ีท่านเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงชัว่ร้ายและการทรยศ 
 ขอบอกทุกท่าน ภยัธรรมชาติ ภยัพิบติัจากมนุษยท์ั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ 
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เป็นค าเตือนส าหรับสรรพชีวิตในท่ีนั้นซ่ึงไดท้  าบาปอนัชัว่ร้ายต่อตา้ฝ่า หากพวกเขาไม่อู(้รับรู้) ภยัพิบติั
แทจ้ริงก็จะเร่ิมตน้ เวลาน้ีคนชัว่ร้ายทั้งหมดท่ีไดท้ าบาปต่อตา้ฝ่า คนท่ีไร้คุณค่าต่อการใชป้ระโยชน์แลว้ 
ตามท่ีเรียกว่าการทดสอบท่ีชัว่ร้ายต่อศิษยต์า้ฝ่า ก็เร่ิมไดรั้บกรรมตามสนองกนัแลว้ ต่อแต่น้ีไปจะเร่ิม
ปรากฏออกมาเป็นจ านวนมาก ขณะท่ีเหล่าสมุนท่ีชัว่ร้ายท่ีสุดจะถูกใชเ้ป็นประโยชน์ไปจนถึงขั้นสุดทา้ย 
เพราะยงัมีศิษยต์า้ฝ่าเดินออกมาอยา่งต่อเน่ือง อิทธิพลชัว่ร้ายเก่าตอ้งการใชพ้วกมนัต่อไปอีกเพ่ือทดสอบ
ศิษยต์า้ฝ่า น้ีคือเหตุผลท าไมคนเลวชัว่ร้ายท่ีสุดเหล่านั้นยงัคงก่อกรรมท าเขญ็อยู ่
 ศิษยต์า้ฝ่าจะปฏิเสธทุกส่ิงทุกอยา่งโดยส้ินเชิง ซ่ึงจดัเตรียมโดยอิทธิพลชัว่ร้ายเก่า อธิบายความ
เป็นจริงให้ครบถว้นทุกดา้น ก าจดัส่ิงชัว่ร้ายดว้ยความคิดถูกตอ้ง ช่วยเหลือสรรพชีวิต ปกป้องฝ่าอย่าง
เด็ดเด่ียวแน่วแน่ เพราะท่านคือสมาชิกหน่ึงของตา้ฝ่า แขง็แกร่งไม่สามารถท าลาย ปรับทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี
ไม่ถูกต้อง คนท่ีถูกเปล่ียนแปลงและคนท่ีได้รับการช่วยเหลือคือสรรพชีวิตท่ีถูกส่ิงชั่วร้ายปิดบัง
หลอกลวงเท่านั้นเอง พวกท่ีถูกก าจดัคือชีวิตชัว่ร้ายกบัอิทธิพลชัว่ร้ายเก่า จากท่ามกลางส่ิงเหล่าน้ี คนท่ี
หยวนหมัน่คือศิษยต์า้ฝ่า และการก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมของตา้ฝ่า 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.6.23 

 

34. ถอดความกลอนเหมยฮวา(ดอกเหมย) 
 สามท่อนทา้ย 

 

ท่อน 8 เร่ืองราวในโลก เหมือนดัง่ตาหมากรุกท่ีถูกรุกฆาต 
ร่วมแรงร่วมใจเพ่ือเป้าหมายรวม กลบัพบภยัพิบติัใหญ่ 
เสือดาวตายไป เหลือหนงั(เสือ)หน่ึงผืน 
ทศันียภาพฤดูใบไมร่้วงสุดสวยอยูท่ี่ฉางอนั 
ท่อน 9 มงักรไฟเร่ิมตะปบ เอ้ียนเหมินเกิดความเศร้า (เอ้ียนช่ือยอ่ของเป่ยจิง เมิน:             ) 

ก าแพงหินดั้งเดิมสนองภยัพิบติั คนแซ่จา้วล่าถอย 
หน่ึงลานดอกไมม้หศัจรรย ์ฤดูใบไมผ้ลิมีเจา้ของ 
ลมฝนตลอดทั้งคืน ไม่จ าเป็นตอ้งทุกขร์ะทม 
ท่อน 10 เหมยฮวา(ดอกเหมย)ผลิเป็นจุดๆ ฤดูใบไมผ้ลิทั้งฟ้าดิน 
ปอกบัฟู่ จะเป็นอยา่งไร ถามสาเหตุ 
ในโลกยอ่มมีวนัแห่งสนัติสุข 
ส่ีคาบสมุทรคือบา้น ใครคือเจา้บา้นและแขก 
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[เร่ืองราวในโลก เหมือนดัง่ตาหมากรุกท่ีถูกรุกฆาต] 
ถอด: เร่ืองราวในโลกตลอดมาเหมือนดัง่หมากรุกหน่ึงกระดาน ขา้งหน่ึงคือพนัธมิตรของเหล่าประเทศ
คอมมิวนิสต์ ขา้งหน่ึงคือระบบสังคมเสรี สิบปีก่อนส าหรับเหล่าประเทศคอมมิวนิสต์พูดไดว้่า เป็น
กระดานตาหมากรุกท่ีถูกรุกฆาตแลว้ 
[ร่วมแรงร่วมใจเพ่ือเป้าหมายรวม กลบัพบภยัพิบติัใหญ่] 
ถอด: พนัธมิตรของเหล่าประเทศคอมมิวนิสตแ์ตกสลายโดยส้ินเชิง ประเทศต่างๆ ร้อยละเกา้สิบ ละท้ิง
ลทัธิระบอบคอมมิวนิสต ์ส าหรับพรรคคอมมิวนิสตพ์ดูไดว้า่ น้ีคือภยัพิบติัใหญ่ท่ีก าลงัมาถึง 
[เสือดาวตายไป เหลือหนงั(เสือ)หน่ึงผืน] 
ถอด: สหภาพโซเวียตดุจดัง่เสือดาวตวัหน่ึง ระบบพรรคคอมมิวนิสต์แตกสลายแลว้ แต่เปลือกนอก
เหมือนเหลือหนงั(เสือ)ไวห้น่ึงผืนให้รัฐบาลจีนรับสืบทอด เพราะเวลาน้ีประชาชนจีนก็ไม่เช่ือในลทัธิ
ระบอบคอมมิวนิสตก์นัแลว้ เพียงแต่วา่ผูกุ้มอ านาจในประเทศจีนตอ้งการใชรู้ปแบบพรรคคอมมิวนิสต์
ค  ้าจุนอ านาจเท่านั้น 
[ทศันียภาพฤดูใบไมร่้วงสุดสวยอยูท่ี่ฉางอนั] 
ถอด: ส าหรับผูกุ้มอ านาจในประเทศจีน ณ ปัจจุบนัน้ี พูดไดว้่า ตวัเองก็ไม่เช่ือในพรรคคอมมิวนิสต ์
เป้าหมายท่ีชดัเจนมากคือ ก าลงัใชรู้ปแบบภายนอกของพรรคคอมมิวนิสตเ์พ่ือควบคุมอ านาจ ดว้ยเหตุน้ี
จึงพยายามอย่างสุดก าลงั ปะแป้งสร้างภาพลวง ตามท่ีเรียกกนัว่า สถานการณ์ท่ีดีมาก ทศันียภาพฤดู
ใบไมร่้วงสุดสวย (กเ็ป็นวาระสุดทา้ยของพรรคคอมมิวนิสต)์ ต่อใหดี้อยา่งไร ทศันียภาพฤดูใบไมร่้วงจะ
ไม่ยาวนานเป็นไปตามธรรมชาติ ฉางอนัก็หมายถึงเมืองหลวงของประเทศจีนดว้ย โดยทัว่ไปหมายถึง
ประเทศจีน 

 
[มงักรไฟเร่ิมตะปบ เอ้ียนเหมินเกิดความเศร้า]  
ถอด: บทสวรรคใ์นมิติชั้นต ่าสุด พรรคคอมมิวนิสตป์รากฏในรูปแบบของมงักรแดงอนัชัว่ร้าย 
ประโยคน้ีบอกเป็นนยัถึงเหตุการณ์ [4 มิถุนายน] ซ่ึงนกัศึกษาและประชาชนถูกสงัหารเป็นจ านวนมาก 
หลงัจากท าการร้องทุกขท่ี์จตุรัสเทียนอนัเหมิน 
[ก าแพงหินดั้งเดิมสนองภยัพิบติั คนแซ่จา้วล่าถอย] 
ถอด: ก าแพงหินดั้งเดิมโดยทัว่ไปหมายถึง    ประเทศจีนซ่ึงมีประวติัศาสตร์หา้พนัปี   สนอง(รับมือ)ภยั
พิบติัคร้ังน้ี ดว้ยเหตุน้ีจา้วจ่ือหยางจึงถูกโจมตีและกดดนั 
[หน่ึงลานดอกไมม้หศัจรรย ์ฤดูใบไมผ้ลิมีเจา้ของ] 
ถอด: ก่อนวนัท่ี 20 กรกฎาคม ปี 1999 ศิษยฝ่์าหลุนตา้ฝ่ามีอยูทุ่กหนทุกแห่งในประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ 
ครอบคลุมไปทัว่ทั้งประเทศ ต่างติดประดบัสญัลกัษณ์ฝ่าหลุนกง รูปฝ่าหลุนของตา้ฝ่าสามารถเห็นไดท้ัว่
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ทุกแห่งหน มีรูปคลา้ยดอกไมม้หศัจรรย ์[ฤดูใบไมผ้ลิมีเจา้ของ] หมายถึงฤดูใบไมผ้ลิในปีหน่ึง ศิษยต์า้ฝ่า
ซ่ึงประสบกบัการประทุษร้ายจะพบกบัอาจารยอ์ยา่งสง่าผา่เผย  
[ลมฝนตลอดทั้งคืน ไม่จ าเป็นตอ้งทุกขร์ะทม] 
ถอด: การถูกประทุษร้ายของศิษยต์า้ฝ่า มองดูดว้ยสายตาประวติัศาสตร์ ไม่วา่ส่ิงชัว่ร้ายจะก าเริบเสิบ
สานอยา่งไร เหมือนมีลมฝนตลอดทั้งคืนกไ็ม่จ าเป็นตอ้งทุกขร์ะทม เม่ือลมฝนผา่นไปฟ้ากจ็ะสวา่ง 

 
[เหมยฮวา(ดอกเหมย)ผลิเป็นจุดๆ ฤดูใบไมผ้ลิทั้งฟ้าดิน] 
ถอด: ผา่นบททดสอบของฤดูหนาวอนัเยน็ยะเยอืก ศิษยต์า้ฝ่าทัว่โลก ทัว่ประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ 
เหมือนดอกเหมยท่ีเงยหนา้สู้เกลด็น ้ าคา้งและหิมะ แสดงใหเ้ห็นการมาถึงของฤดูใบไมผ้ลิ น้ีคือช่วงเวลา
ของฝ่าปรับโลกมนุษย ์
[ปอกบัฟู่ จะเป็นอยา่งไร ถามสาเหตุ] 
ถอด: ปอกบัฟู่ เป็นค าศพัยส์องค าของเคร่ืองหมายเส่ียงทาย(กวา้) เม่ือปอถึงท่ีสุดยอ่มเกิดฟู่  หมายถึง
สรรพส่ิงเม่ือถึงท่ีสุดยอ่มยอ้นกลบั ประวติัศาสตร์ดุจหลุนท่ีหมุน(วงลอ้ท่ีหมุน) มีเหตุขา้งหนา้ยอ่มมีผล
ขา้งหลงั ประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติลว้นแต่จดัเตรียมไวเ้พ่ือการปรับฝ่าในคร้ังน้ี 
[ในโลกยอ่มมีวนัแห่งสนัติสุข] 
ถอด: ศิษยต์า้ฝ่าผา่นการทดสอบอนัชัว่ร้ายจนหมดส้ิน เดินสู่อนาคตอนัสวยงามขณะท่ีส่ิงชัว่ร้ายดบั
สลาย 
[ส่ีคาบสมุทรคือบา้น ใครคือเจา้บา้นและแขก] 
ถอด: นบัตั้งแต่อาจารยอ์อกมาถ่ายทอดฝ่าในปี 1992 โดยหลกัคือถ่ายทอดไปทัว่ทุกสารทิศ ส่ีคาบ 
สมุทรคือบา้น คร่ึงประโยคหลงั [ใครคือเจา้บา้นและแขก] บอกเป็นนยัวา่ใครคือเจา้ภาพ ใครคือแขก บน
เวทีประวติัศาสตร์ ใครคือตวัประกอบ ใครคือตวัเอก อารยธรรมมนุษยชาติคร้ังน้ีลว้นแต่ท าข้ึนเพ่ือตา้ฝ่า 
สร้างข้ึนเพ่ือตา้ฝ่า 

 

ณ 3 กรกฎาคม 2001 อาจารยถ์อดความวาจาแบบตามสบาย ผูฝึ้กจดบนัทึก และตีพิมพโ์ดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารย ์

 

35. เจ้ิงฝ่ากบัการบ าเพญ็ 
 บทความน้ีไดพ้ดูถึงปัญหาวา่ จะปฏิบติัอยา่งไรต่อการเจ้ิงฝ่า(ปรับฝ่าใหถู้กตอ้งเท่ียงตรง) กบัการ
บ าเพญ็ อยา่งชดัเจนมาก ศิษยต์า้ฝ่าซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการเจ้ิงฝ่าจะไม่เหมือนกบัการบ าเพญ็ส่วนบุคคลใน
อดีต เม่ือพบกบัการท าร้ายอยา่งไร้เหตุผล พบกบัการประทุษร้ายต่อตา้ฝ่า พบกบัการป้ายสีอยา่งไม่เป็น
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ธรรมต่อพวกเรา ไม่สามารถจะปฏิบติัเหมือนกบัการบ าเพ็ญของแต่ละบุคคลในอดีต ยอมรับกนัโดย
สถานเดียว เพราะศิษยต์า้ฝ่าในปัจจุบนัอยู่ในช่วงเวลาของการเจ้ิงฝ่า หากปัญหาท่ีปรากฏไม่ใช่มาจาก
ความยดึติดหรือความผดิของพวกเราเอง เช่นนั้นจะตอ้งเป็นส่ิงชัว่ร้ายท่ีท าการรบกวน ท าเร่ืองไม่ดีอยู ่
 แต่พวกเรายงัอยูใ่นระหวา่งบ าเพญ็ ยงัมีจิตใจของคนธรรมดาสามญัสุดทา้ยอยู ่ เม่ือปัญหาปรากฏ 
จะตอ้งส ารวจตวัเองก่อนวา่ถูกหรือผดิ หากพบวา่เป็นการรบกวนหรือบ่อนท าลาย เวลาจดัการกบัปัญหา 
กบัคนท่ีอยูช่ั้นภายนอก ตอ้งพยายามปฏิบติัอยา่งนุ่มนวลและมีเมตตา เพราะเวลาท่ีส่ิงชัว่ร้ายใชค้น คนๆ
นั้นมกัจะไม่แจ่มแจง้ (แมว้า่คนท่ีถูกใชม้กัจะมีความนึกคิดไม่ดี หรือเป็นคนท่ีมีความนึกคิดไม่ดีปรากฏ
ออกมา) ส าหรับการรบกวนของส่ิงชัว่ร้ายในมิติอ่ืน จะตอ้งใชเ้จ้ิงเน่ียน(ความคิดถูกตอ้ง) ก าจดัอยา่ง
เขม้งวดและจริงจงั 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.7.8 

หมายเหตุ : ค าวิจารณ์เม่ืออ่านบทความบนเวบไซต้ห์มิงฮุ่ยในวนันั้น 
 

36. วจิารณ์ [ความน่าเกรงขามของตา้ฝ่า] 
 ศิษยท่์านน้ีพูดไดดี้มาก ในบทความ  [ความน่าเกรงขามของตา้ฝ่า] น้ีก็คือความแตกต่างของการ
บ าเพญ็เจ้ิงฝ่ากบัการบ าเพญ็ส่วนบุคคล ในเวลาเดียวกนัก็แสดงใหเ้ห็นถึงพ้ืนฐานท่ีแขง็แกร่งและเหนียว
แน่นในการบ าเพญ็ส่วนบุคคล ไร้ซ่ึงความเมตตาของศิษยต์า้ฝ่าก็ไม่ใช่ผูบ้  าเพญ็ ศิษยต์า้ฝ่าไม่สามารถ
ยืนยนัความถูกตอ้งของฝ่าก็ไม่ใช่ศิษยต์า้ฝ่า ในขณะท่ีเปิดโปงส่ิงชัว่ร้ายก็คือก าลงัช่วยเหลือสรรพชีวิต 
ท าใหโ้ลกของตวัเองหยวนหมัน่ 

หล่ี หงจ่ือ 
2001.7.17 

หมายเหตุ : ค าวิจารณ์เม่ืออ่านบทความบนเวบไซต้ห์มิงฮุ่ยในวนันั้น 
 

 

37. ประสิทธิผลของเจ้ิงเน่ียน(ความคิดถูกตอ้ง) 
ท่ามกลางการเจ้ิงฝ่า(ปรับฝ่าใหถู้กตอ้งเท่ียงตรง) จกัรวาลดีงามอยา่งหาท่ีเปรียบมิได ้ใหญ่มหึมา

อยา่งหาท่ีสุดมิได ้เพราะทัว่ทั้งทอ้งนภาใหญ่นั้นประกอบข้ึนมาจากระบบจกัรวาลอนัใหญ่มหึมาอยา่งหา
ท่ีเปรียบมิไดน้ับสิบสิบลา้นระบบจกัรวาล จ านวนส่วนใหญ่ของระบบจกัรวาลอนัใหญ่โตซ่ึงถูกปรับ
แลว้ไดเ้ขา้สู่ประวติัศาสตร์ใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และ ณ เวลาน้ีในท่ีซ่ึงส่ิงชัว่ร้ายสามารถท าเร่ืองไม่ดี
ไดคื้อ ท่ีซ่ึงอานุภาพแห่งการเปล่ียนอนัใหญ่มหาศาลของเจ้ิงฝ่า(ฝ่าถูกตอ้งเท่ียงตรง)ยงัสมัผสัไม่ถึง ตรงน้ี
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จึงเป็นท่ีซ่ึงศิษยต์า้ฝ่าใชเ้จ้ิงเน่ียน(ความคิดถูกตอ้ง)ให้บงัเกิดผล อยา่งไรก็ตามสภาพการณ์ในท่ีตรงน้ีก็
สลบัซบัซอ้นและเส่ือมถอยอยา่งยิง่ 

ก่อนการเจ้ิงฝ่า เหล่าอิทธิพลเก่าไดน้ าเอาส่วนของชั้นท่ีต ่าสุดของแต่ละระบบ ของระบบจกัรวาล
นบัจ านวนสิบสิบลา้นระบบจกัรวาลอนัไกลโพน้ กดอดัเขา้มาท่ีซ่ึงพวกเราอยู่ ระบบจกัรวาลก่ึงกลาง
ภายในสามภพ โดยผวิเผินเพ่ือไม่ใหพ้วกมนัตกหล่นจากการเจ้ิงฝ่า ในเวลาเดียวกนัก็เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่
ไดเ้ขา้ร่วมกบัการเจ้ิงฝ่า ในความเป็นจริงเป็นการยืมใชก้ารเจ้ิงฝ่าเพ่ือบรรลุเป้าหมายอนัเห็นแก่ตวัของ
พวกมนั เน่ืองจาก ณ ท่ีซ่ึงสูงยิ่งข้ึนไปของเทียนถ่ี(ร่างสวรรค)์แห่งทอ้งนภาใหญ่ก าลงัถูกอานุภาพใหญ่
มหาศาลของเจ้ิงฝ่าช าระ ท าลาย หล่อหลอมอยา่งเร็วท่ีสุด ทุกๆนาทีลว้นมีจกัรวาลอนัใหญ่มหาศาลนบั
จ านวนไม่ถว้นถูกกวาดโดยอานุภาพแห่งเจ้ิงฝ่า พร้อมกบัถูกฝ่าปรับให้ถูกตอ้งเป็นท่ีเรียบร้อยอย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเทียนถ่ีซ่ึงประกอบข้ึนโดยจักรวาลนับจ านวนไม่ถ้วนเหล่าน้ี และ
เน่ืองจากระบบจกัรวาลซ่ึงประกอบข้ึนโดยเทียนถ่ีอนัใหญ่มหึมานับจ านวนไม่ถว้นนั้นเช่ือมต่อกับ
ระดบัชั้นท่ีต ่าสุด ไดถู้กกดอดัเขา้มาในสามภพของเรา หลงัจากถูกกดอดัเขา้มาแลว้ มิติของพวกมนัแมว้า่
จะหดเล็กลง แต่เวลาและโครงสร้างขา้งในกลบัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง ฉะนั้นต่อเม่ือทัว่ทั้งระบบอนัใหญ่
มหึมา ซ่ึงประกอบข้ึนโดยจกัรวาลนบัจ านวนไม่ถว้นและเทียนถ่ีนบัจ านวนไม่ถว้นขา้งบน ถูกฝ่าปรับให้
ถูกตอ้งเท่ียงตรงเรียบร้อยแลว้ ส่วนท่ีถูกกดอดัเขา้มาในสามภพของเราและก่อเกิดเป็นส่วนๆ จึงจะ
สามารถถูกก าจดัท้ิงไปหน่ึงส่วน แต่ความเร็วของการเจ้ิงฝ่านั้นรวดเร็วอยา่งท่ีสุด ทะลวงชั้นแลว้ชั้นเล่า
อยา่งรวดเร็ว เพราะเทียนถ่ีทอ้งนภาใหญ่นั้นใหญ่โตอยา่งเหลือเกิน ต่อให้ท ากนัเร็วข้ึนไปอีก เหนือเกิน
กว่าเวลาและมิติทั้งมวลข้ึนไปอีก ก็ตอ้งมีระบบขั้นตอน น่ีก็เร็วท่ีสุดแลว้ นอกเสียจากจะระเบิดท้ิงและ
ประกอบกนัใหม่ แต่นั่นก็ไม่จ าเป็นตอ้งมีการเจ้ิงฝ่าแลว้ ฉะนั้นระบบท่ีมาจากขา้งนอกนับจ านวนไม่
ถว้นเหล่าน้ีกลบัก่อเกิดเป็นส่วนของมิตินับสิบสิบลา้นส่วน จึงกลายเป็นอาณาเขตอิทธิพลต่างๆ และ
ซ่อนชีวิตชัว่ร้ายเอาไวม้ากมาย ยิ่งกวา่นั้นบางชีวิตและร่างวตัถุถูกแบ่งแยกเป็นหลายๆชั้น เกือบจะทุกๆ
ชั้นของอณูถูกแบ่งแยกเป็นหน่ึงชั้น ภายในสามภพเดิมทีมีมิตินับจ านวนไม่ถว้น เม่ือบวกกบัมิตินับ
จ านวนไม่ถ้วนเป็นสิบสิบล้านมิติเข้ามาเช่นน้ี จึงเพ่ิมความยากล าบากให้กับการเจ้ิงฝ่า จึงท าให้
สภาพการณ์ซับซ้อนยิ่งข้ึน บางคร้ังเห็นอยู่ชดัๆ ว่าชีวิตชัว่ร้ายถูกก าจดัท้ิงไปแลว้เวลาท่ีศิษยต์า้ฝ่าส่ง
ความคิดถูกตอ้ง(ฟาเจ้ิงเน่ียน) แต่กลบัปรากฏวา่ในบางส่วนมนัยงัคงมีอยู ่และยงัคงท าเร่ืองไม่ดีอยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ือง ฉะนั้นจึงน าไปสู่การท่ีบางส่วนของส่ิงชัว่ร้าย สามารถถูกก าจดัท้ิงไปในคร้ังเดียวในเวลาท่ี
ศิษยต์า้ฝ่าส่งความคิดถูกตอ้ง แต่บางส่วนก็ไม่สามารถก าจดัท้ิงในคร้ังเดียวอยา่งง่ายๆ กระทัง่ตอ้งท ากนั
หลายคร้ังจึงจะสามารถก าจดัท้ิงไปได ้หัวหน้าสมุนชัว่ร้ายเหล่านั้นในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ก็เป็น
กรณีแบบน้ี แต่ไม่วา่จะยากล าบากเพียงใดก็ตอ้งก าจดัส่ิงชัว่ร้ายดว้ยเจ้ิงเน่ียนอยา่งแน่วแน่ เพราะขณะท่ี
ก าจดัส่ิงชัว่ร้าย กเ็ป็นการก่อตั้ง อานุภาพแห่งคุณธรรมอนัยิง่ใหญ่สง่างามของศิษยต์า้ฝ่าท่ามกลางการเจ้ิง
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ฝ่า การก าจดัส่ิงชัว่ร้ายดว้ยเจ้ิงเน่ียนของทุกท่านนั้นบงัเกิดประสิทธิผล อย่างมากจริงๆ ชีวิตชัว่ร้ายถูก
ก าจดัท้ิงไปเป็นจ านวนมาก บา้งก็ถูกก าจดัท้ิงไปบางส่วน ยงัความบาดเจ็บอยา่งหนกัให้กบัพลงัหยวนช่ี
(พลงัชีวิต)ของส่ิงชัว่ร้าย ก าจดัส่ิงชัว่ร้ายในมิติต่างๆมากมายท่ีเจ้ิงฝ่ายงัไปไม่ถึง และยงับงัเกิดผลในการ
ก าจดัและสร้างความสะพรึงกลวัต่อคนชัว่ ไม่วา่มิติจะสลบัซบัซอ้นอยา่งไร ส่ิงชัว่ร้ายจะก าเริบเสิบสาน
เพียงใด ก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ก่อนท่ีอานุภาพแห่งเจ้ิงฝ่าอนัยิ่งใหญ่อยา่งหาท่ีเปรียบมิไดจ้ะมาถึงเท่า
นั้นเอง เม่ืออานุภาพแห่งเจ้ิงฝ่ามาถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งกจ็ะจบส้ินลงโดยฉบัพลนัในชัว่พริบตา 

ขา้พเจา้บอกใหศิ้ษยท์ั้งหลายส่งความคิดถูกตอ้ง เพราะส่ิงท่ีเรียกวา่ส่ิงชัว่ร้ายเหล่านั้นอนัท่ีจริง
ไม่ใช่อะไรเลย แต่แลว้เน่ืองจากความเมตตาของศิษยต์า้ฝ่าถูกอิทธิพลเก่าส่ิงชัว่ร้ายใชเ้ป็นประโยชน ์ชีวติ
ชัว่ร้ายภายใตก้ารปกป้องของพวกมนัท าการประทุษร้ายอยา่งมีเจตนา ฉะนั้นส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าแบกรับจึง
ไม่ใช่กรรมของตวัเองเท่านั้นแลว้ แต่เป็นการแบกรับส่ิงท่ีไม่สมควรแบกรับภายใตก้ารประทุษร้ายของ
ชีวติชัว่ร้าย ดงันั้นขา้พเจา้จึงบอกใหศิ้ษยท์ั้งหลายส่งความคิดถูกตอ้ง(ฟาเจ้ิงเน่ียน) ก าจดัพวกมนัซ่ึงมี
เจตนาบ่อนท าลายตา้ฝ่า จากนั้นเพ่ือแบ่งเบาศิษยต์า้ฝ่าจากส่ิงท่ีไม่สมควรแบกรับท่ามกลางการถูก
ประทุษร้าย พร้อมกบัช่วยเหลือสรรพชีวติ หยวนหมัน่โลกของศิษยต์า้ฝ่า(ท าใหโ้ลกของศิษยต์า้ฝ่าส าเร็จ
สมบูรณ์) 

หล่ี หงจ่ือ 
2001.7.16 

 

38. ตา้ฝ่าผสมผสานกลมกลืน 
 สังคมมนุษยก์็เป็นระดบัชั้นหน่ึงสร้างข้ึนโดยตา้ฝ่า ฉะนั้นจึงตอ้งมีฝ่าเพ่ือเป็นมาตรฐานส าหรับ
การด ารงชีวิตของสรรพชีวิตในระดบัชั้นน้ี และหลกัการของการเป็นคนของระดบัชั้นน้ี แต่ในสามภพ
กบัจกัรวาลทุกส่ิงทุกอยา่งนั้นกลบักนั ดงันั้นหลกัการของฝ่าก็เสนอหลกัการท่ีกลบักนั ซ่ึงเหมาะแก่การ
ด ารงชีวิตของคนธรรมดาสามญัให้กบัชีวิตในชั้นน้ี เช่น การกรีฑาทพับุกยึดครองดินแดน ผูเ้ป็นราชา
ปกครองประเทศ ฆ่าชีวิตเอาเป็นอาหาร ผูแ้กร่งกลา้คือวีรบุรุษ เป็นตน้ ความคิดเก่ียวกบัคนดี คนชัว่ 
สงคราม ฯลฯ ลว้นประกอบข้ึนเป็นหลกัการของคนธรรมดาสามญัและความเขา้ใจของคน ส่ิงเหล่าน้ี
ส าหรับหลกัการของเจ้ิงฝ่า(ฝ่าถูกตอ้ง) ของจกัรวาลชั้นสูง พดูข้ึนมาแลว้ผิดทั้งหมด ฉะนั้นผูบ้  าเพญ็ตอ้ง
ปล่อยวางจิตใจทั้งหมด หลกัการทั้งหมดของคนธรรมดาสามญั จึงจะสามารถบ าเพญ็ไปถึงชั้นสูง จึงจะ
สามารถกระโดดออกจากสามภพ ซ่ึงกลบักนักบัจกัรวาล แต่ถา้หากคนธรรมดาสามญักลบัความเขา้ใจ
ทั้งหมดน้ี และใชห้ลกัการของเจ้ิงฝ่าของจกัรวาลชั้นสูง มาก าหนด มาวดัทุกส่ิงทุกอยา่งของมนุษยห์รือ
สามภพ เช่นนั้นสามภพกก็ลายเป็นหลกัการของเจ้ิงฝ่า สังคมมนุษยก์็จะไม่คงอยู ่ก็จะไม่มีสภาวะของคน 
ก็เป็นโลกของเทพ ในเวลาเดียวกนัก็จะไม่มีปริศนาของคน และให้โอกาสแก่ผูบ้  าเพ็ญ ให้เป็นเช่นน้ี
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ไม่ได ้เพราะขยะของชีวิตชั้นสูงก็คือตอ้งตกสู่เบ้ืองล่าง สังคมมนุษยก์็คือสถานท่ีกองขยะของจกัรวาล 
เพ่ือให้ชีวิตในท่ีน้ีสามารถด ารงอยู่ได้ จึงต้องมีรูปของการด ารงชีวิตของชั้นน้ี ก็คือขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไข / สภาพของการด ารงชีวติซ่ึงตา้ฝ่าสร้างใหก้บัสรรพชีวติในท่ีน้ี 
 ในเทียนถ่ี(ร่างจักรวาล)ชั้นสูง โลกและชีวิตของผูส้ าเร็จธรรมชั้นสูงนั้ นเกิดข้ึน ท่ามกลาง
หลกัการของเจ้ิงฝ่า หรือบ าเพญ็ท่ามกลางหลกัการของเจ้ิงฝ่าจนหยวนหมัน่ ทุกส่ิงทุกอยา่งของเขาลว้น
สอดคลอ้งกบัหลกัการของเจ้ิงฝ่า ผูส้ าเร็จธรรมก็คือราชาแห่งสวรรคน้ี์(ราชาของโลกน้ี) แต่นัน่ไม่ใช่
รูปแบบการปกครองตามท่ีคนเขา้ใจ คือ ใช ้เจิน ซั่น เหยิ่น (ความจริง ความเมตตา ความอดทน) ของ
หลกัการของเจ้ิงฝ่า มาท าใหส้รรพชีวติทั้งหมดในสวรรค(์โลก)ของเขาใหดี้งาม แต่การกรีฑาทพัยดึครอง
ดินแดนของคน ผูแ้กร่งกลา้คือวีรบุรุษ เป็นหลกัการท่ีตา้ฝ่าแห่งจกัรวาลให้กบัมนุษยใ์นชั้นน้ี เพราะสาม
ภพนั้นกลบั(ดา้น)กนั ฉะนั้นหลกัการของคนกบัหลกัการของเจ้ิงฝ่า เม่ือเปรียบเทียบกนัก็เป็นความเขา้ใจ
ท่ีกลบักนั เช่นนั้นการกรีฑาทพัยึดครองดินแดน ผูแ้กร่งกลา้คือวีรบุรุษ พฤติกรรมความรุนแรงประเภท
น้ี จึงกลายเป็นหลกัการถูกตอ้งของคน เพราะทุกส่ิงทุกอยา่งของมนุษยชาตินั้นควบคุมโดยเทพ สงคราม 
ผูแ้กร่งกลา้ ชนะหรือแพ ้คือเป้าหมายซ่ึงเทพตอ้งการจะบรรลุ ผูแ้กร่งกลา้ วรีบุรุษ ก็ไดรั้บมอบหมายเป็น 
“วีรบุรุษ” “ผูแ้กร่งกลา้” โดยเทพ ให้เสวยเกียรติยศของคน ก็เป็นการตอบแทนคน มีเพียงผูบ้  าเพญ็ซ่ึง
บ าเพญ็ปฏิบติัเจ้ิงฝ่าเท่านั้น จึงจะกระโดดออกจากหลกัการน้ี เช่นนั้นการเป็นผูบ้  าเพญ็ตา้ฝ่าซ่ึงบ าเพญ็
ปฏิบติัอยู่ในสังคมของคนธรรมดาสามญั จะปฏิบติัต่อทั้งหมดน้ีอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรล่ะ? ถา้
บ าเพญ็ตา้ฝ่าอยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญั อีกทั้งมีจ านวนคนมาก ก็จะตอ้งบ าเพญ็ปฏิบติัโดยสอดคลอ้ง 
เขา้กบัสังคมธรรมดาสามญัให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ไม่เช่นนั้นก็จะเปล่ียนแปลงสังคมคนธรรมดา
สามญั แต่ทุกท่านขณะฟังขา้พเจา้พดูหลกัการของฝ่า แมจ้ะเขา้ใจวา่ให้บ าเพญ็ปฏิบติั โดยสอดคลอ้งเขา้
กบัสภาวะของสงัคมคนธรรมดาสามญัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้แต่เม่ือพบกบับางปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม 
ยงัคงมีหลายๆจุดท่ียงัเขา้ใจไม่แจ่มแจง้ เช่นเร่ืองการเป็นทหาร เป็นทหารตอ้งออกรบ ออกรบตอ้งอบรม
ฝึกซอ้ม ส่ิงท่ีฝึกลว้นเป็นเร่ืองความสามารถของการฆ่าคน และในสงครามจริงก็ตอ้งฆ่าคน ทุกท่านตอ้ง
เขา้ใจ ในหลกัการของเจ้ิงฝ่าน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง แต่ในหลกัการของคนธรรมดาสามญัก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีผิด 
ไม่เช่นนั้นหลกัการของมนุษยก์็เป็นหลกัการของเจ้ิงฝ่าแลว้ ไม่มีความเจ็บปวดทุกขท์รมาน กรรมท่ีคน
ก่อในหมู่คนก็ไม่มีทางจะสลายไปได ้คนถา้ไม่ฆ่าชีวิต คนก็ไม่มีเน้ือสัตวกิ์น คนตอ้งกินเน้ือสัตว ์ฉะนั้น
คนขณะเอาเป็นอาหารจะก่อกรรม และการกินเน้ือสัตวเ์ป็นการก่อกรรมเพียงดา้นหน่ึงเท่านั้น คนมีชีวิต
อยูบ่นโลก ก็คือก าลงัก่อกรรม เพียงแต่มากนอ้ยเท่านั้น แต่คนในโลกก็มีปัจจยัของการช าระกรรม เช่น
โรคภยัไขเ้จ็บ ภยัพิบติัทางธรรมชาติและสงคราม ท่ามกลางสงครามคนตายอย่างเจ็บปวดทุกขท์รมาน 
จะสลายกรรมให้กบัชีวิต สลายบาป ชาติหนา้เม่ือเกิดใหม่ก็จะไม่มีกรรม ก็จะมีชีวิตท่ีผาสุก จิตใจดีงาม
ของคนธรรมดาสามญั ไม่ปรากฏออกมากบัการท่ีไม่เอาเป็นอาหาร เพ่ือจะด ารงชีวิตจนก่อกรรม แต่คือ
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ไม่ค านึงถึงความชัว่ของคนอ่ืน ไม่เก็บความเคียดแคน้ไวใ้นใจ ไม่อิจฉาริษยา ไม่มีจิตใจคิดแกแ้คน้ ไม่
ฆ่าคน ไม่ฆ่าผูไ้ร้ความผิดอย่างพร ่ าเพร่ือ ไม่ตั้งใจท าร้ายชีวิต การเอาเป็นอาหารเพียงเพ่ือด ารงชีวิต มี
กรรมแต่ไม่มีความผิด สงครามนั้นจดัเตรียมโดยเทพ หากไม่ใช่ส่ิงเหล่าน้ีแต่ฆ่าชีวิตซ่ึงไร้ความผิด นัน่
เป็นส่ิงท่ีหลกัการของเจ้ิงฝ่าของจกัรวาล และ หลกัการของคนลว้นแต่ไม่อนุญาต ไม่เช่นนั้นเทพก็จะใช้
คนมาลงโทษคนท่ีฆ่าอยา่งพร ่ าเพร่ือ ถา้ชีวิตท่ีใหญ่ชีวิตหน่ึงถูกคนฆ่าตาย บาปกรรมนั้นใหญ่หลวงนกั 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคนฆ่า เม่ือก่อกรรมเช่นน้ีก็จะตอ้งช าระ ส าหรับผูบ้  าเพญ็พูดกนัแลว้ การฝึกฝนอยา่ง
เจ็บปวดทุกขท์รมาน ท่ามกลางการบ าเพญ็ท่ียากล าบาก ลว้นก าลงัช าระกรรมท่ีก่อไวแ้ต่อดีต บาปกรรม
ท่ีก่อไวท้างด้านจิตใจ สามารถช าระคืนท่ามกลางการบ าเพ็ญในความยากล าบาก และการตกอยู่ใน
สภาวะแวดลอ้มท่ีเลวร้าย ความทุกขท์รมานท่ีแบกรับ และ การสูญเสียทางวตัถุอย่างแทจ้ริงของชีวิต
หลงัจากถูกฆ่าตายไป ผูบ้  าเพ็ญก็ตอ้งใช้มรรคผลท่ีตวัเองบ าเพ็ญได ้ช่วยเหลือหรือตอบแทนเขาดว้ย
ความสุข ในระหวา่งขั้นตอนท่ีท าทุกส่ิงทุกอยา่งของตวัเองใหห้ยวนหมัน่ ฉะนั้นดูจากมุมน้ี ส่ิงชดเชยซ่ึง
คนท่ีถูกฆ่าไดรั้บ เม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีตวัเองไดใ้นชีวิตคนนั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้นัน่ก็คือการ
แกไ้ขเวรกรรมดว้ยความดี(ความเมตตา) ในทางกลบักนั ถา้หากผูบ้  าเพญ็ไม่สามารถไดม้รรคผลถูกตอ้ง 
บ าเพญ็ไดไ้ม่ดี ชีวิตทั้งหมดท่ีเขาฆ่า เขาก็จะตอ้งชดใชเ้วรกรรมดว้ยตวัเองในอนาคต ผูบ้  าเพญ็ท่ีกล่าวถึง
ขา้งตน้จะตอ้งสามารถหยวนหมัน่ ถา้ไม่สามารถหยวนหมัน่ แลว้ก็ฆ่าชีวิตไปพลาง พูดไปพลางว่าฉัน
ช่วยโปรดเขา นัน่ก็จะบาปแลว้บาปอีก ขณะน้ีก็มีศิษยต์า้ฝ่าท่ีเป็นทหาร การเป็นทหารก็เป็นการงานของ
คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบางประเทศ รัฐบาลมีก าหนดให้ผูช้ายท่ีบรรลุนิติภาวะ ตอ้งรับราชการทหาร
หน่ึงคร้ัง เพราะพวกท่านบ าเพญ็อยูท่่ามกลางคนธรรมดาสามญั ส าหรับเหตุการณ์ประเภทน้ีถา้หากไม่มี
สาเหตุพิเศษ ก็สามารถปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ก าหนดของสังคมคนธรรมดาสามญัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได ้การเป็นทหารไม่แน่เสมอไปวา่จะตอ้งมีสงคราม เสียงร้องเรียกใหฆ่้าในระหวา่งท่ีทหารท าการ
ฝึกซ้อมกนันั้นไม่มีความเมตตา ศิษยต์า้ฝ่าสามารถใช้มนัเหมือนปฏิบติักบัส่ิงชัว่ร้ายท่ีประทุษร้ายต่อ
ศิษยต์า้ฝ่าได ้ถา้หากมีสงครามเกิดข้ึนจริงๆ ก็ไม่แน่เสมอไปวา่ศิษยต์า้ฝ่าจะตอ้งไปแนวหนา้ เพราะพวก
ท่านมีอาจารยค์อยดูแลอยู ่ถา้หากตอ้งไปแนวหนา้จริงๆ บางทีอาจจะเหมือนอาจารยห์มีเล่อยื่อปาสั่งให้
เขาไปท ากรรมด า ผูกมรรคผลดีของเหตุแห่งความสัมพนัธ์ แน่นอน น่ีเป็นการพูดในหลกัการของฝ่า 
โดยทัว่ไปจะไม่เป็นเช่นน้ี แต่ไม่มีอะไรท่ีฝ่าท าไม่ได้ ไม่ว่ากับเร่ืองใดๆ ก็ผสมผสานกลมกลืนไม่
แตกแยก ยิ่งกว่านั้นอย่างไรก็ตาม ผูบ้  าเพญ็นั้นมีอาจารยค์อยดูแลปกป้อง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีผูบ้  าเพญ็คน
หน่ึงสามารถจะประสบ ลว้นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบ าเพญ็ การหยวนหมัน่ของพวกท่าน ไม่เช่นนั้นจะ
ไม่มีอยา่งเด็ดขาด การท างานดีในสังคมคนธรรมดาสามญั โดยตวัของมนัเองไม่ใช่เพียงเพ่ือการบ าเพญ็ 
หรือเพื่อแสดงถึงจิตใจดีงามของศิษยต์า้ฝ่าในหมู่คนธรรมดาสามญัเท่านั้น ก็เป็นการปกป้องตา้ฝ่าและ
สร้างหลกัการของฝ่าใหแ้ก่สงัคมคนธรรมดาสามญัดว้ย 
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 การงานท่ีมัน่คงกเ็พ่ือใหผู้บ้  าเพญ็ ไม่ตอ้งประสบปัญหาปากทอ้ง ร่างกายอบอุ่น ปัญหาการ
ด ารงชีวติ จนเป็นอุปสรรคต่อการบ าเพญ็และหงฝ่าดว้ยความสบายใจ ตลอดจนการอธิบายความเป็นจริง 
ช่วยเหลือพลโลก อยูท่่ามกลางทุกๆสาขาอาชีพในสงัคม ลว้นสามารถบ าเพญ็ และลว้นมีคนมีบุญวาสนา
รอคอยท่ีจะไดฝ่้า 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.7.30 

 

39. ศิษยต์า้ฝ่าแห่งช่วงเวลาเจ้ิงฝ่า 
 ศิษยต์า้ฝ่าท่ีไม่สามารถด าเนินการปกป้องตา้ฝ่าจะไม่มีทางหยวนหมัน่ เพราะการบ าเพญ็ของพวก
ท่านกบัในอดีตและอนาคตนั้นแตกต่างกนั ความยิ่งใหญ่สง่างามของศิษยต์า้ฝ่าจึงอยู่ตรงน้ี เน่ืองจาก
อาจารยไ์ดแ้บกรับให้กบัพวกท่านแทบจะทุกส่ิงทุกอยา่งในประวติัศาสตร์ ศิษยแ์ห่งช่วงเวลาเจ้ิงฝ่าตอ้ง
อยูจ่นการเจ้ิงฝ่าส้ินสุดลงจึงจะสามารถจากไป ดงันั้นในขั้นตอนของการบ าเพญ็การบรรลุถึงมาตรฐาน
หยวนหมัน่ของตวัท่านเองจึงกลายเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั หากไม่แบกรับทุกส่ิงทุกอยา่งในประวติัศาสตร์
ให้กบัพวกท่าน โดยพ้ืนฐานพวกท่านจะไม่สามารถบ าเพญ็ หากไม่แบกรับทุกส่ิงทุกอยา่งให้กบัสรรพ
ชีวิตในจกัรวาล พวกเขาก็จะแยกสลายตามการผา่นไปของประวติัศาสตร์ หากไม่แบกรับทุกส่ิงทุกอยา่ง
ให้กบัพลโลก พวกเขาก็ไม่มีโอกาสท่ีจะยงัอยูใ่นโลกในวนัน้ี ในขั้นตอนก่อนประวติัศาสตร์ ตลอดมาก็
ได้ด าเนินการสร้างทุกส่ิงทุกอย่างของพวกท่านให้เป็นไปตามความยิ่งใหญ่สง่างามของศิษย์แห่ง
ช่วงเวลาเจ้ิงฝ่า ดงันั้นในการจดัเตรียมเม่ือพวกท่านบรรลุมาตรฐานของการหยวนหมัน่แบบธรรมดา
ทัว่ไป อยู่ในโลกยงัมีความนึกคิดและกรรมแบบต่างๆของคนธรรมดาสามญั จุดประสงค์คือขณะท่ี
ท างานเจ้ิงฝ่า ในการอธิบายความเป็นจริง เพ่ือรวบรวมชีวติท่ีสามารถจะช่วยเหลือไดเ้พ่ือหยวนหมัน่โลก
ของตวัท่านเอง พร้อมๆ ไปกบัการหยวนหมัน่โลกของพวกท่านเอง ก็เป็นการสลายกรรมสุดทา้ยของ
พวกท่าน ค่อยๆ ก าจดัความนึกคิดของคนท้ิงไป เดินออกมาจากความเป็นคนอยา่งแทจ้ริง พูดตามหลกั
มูลฐานท่ีสุด พวกท่านยงัตอ้งก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมอนัยิ่งใหญ่ ในขั้นตอนท่ีท าการก าจดัการ
ประทุษร้ายของอิทธิพลเก่า กลบัคืนสู่ต าแหน่งสูงสุดของพวกท่าน น้ีจึงไม่ใช่เร่ืองของการหยวนหมัน่ใน
อาณาจกัรเขตแดนแบบธรรมดาทัว่ไป และไม่ใช่ส่ิงท่ีการหยวนหมัน่ตามปรกติสามารถจะบรรลุได ้ดูๆ 
ไปเพ่ือตา้ฝ่าพวกท่านไดท้ าในส่ิงท่ีพวกท่านสมควรท า ในความเป็นจริงคือพวกท่านก าลงัท าเพ่ือให้การ
หยวนหมัน่และการกลบัไปของพวกท่านเองสมบูรณ์ทุกแง่ทุกมุม หากพวกท่านไม่สามารถท าในส่ิงท่ี
ท่านสมควรท าใหดี้ในช่วงเวลาน้ี เช่นนั้นในขั้นตอนของการหยวนหมัน่น้ีก็เป็นไดแ้ต่เพียงขั้นตอนหน่ึง
ของการบ าเพญ็ โดยมูลฐานไม่สามารถเป็นการหยวนหมัน่สุดทา้ยท่ีแทจ้ริงของศิษยต์า้ฝ่าแห่งยคุเจ้ิงฝ่า 
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ท่ามกลางการประทุษร้ายของส่ิงชัว่ร้าย ศิษยต์า้ฝ่าท าไดไ้ม่ดีหรือท าตวัหยอ่นยาน เป็นไปไดอ้ยา่งมากวา่
พลงักง(คุณงามความดี)ก่อนหนา้น้ีทั้งหมดจะละท้ิงไป 
 อนัท่ีจริง มีผูฝึ้กบางคนตลอดมาไม่มีความสมคัรใจท่ีจะท าในการก าจดัส่ิงชัว่ร้าย อธิบายความ
เป็นจริง ราวกบัเป็นการก าลงัท าอะไรเพ่ืออาจารย ์ราวกบัเป็นการทุ่มเทอะไรเป็นพิเศษเพ่ือตา้ฝ่า พอได้
ยนิขา้พเจา้พดูวา่พวกท่านไดบ้รรลุมาตรฐานของการหยวนหมัน่ก็เหมือนไดป้ลดภาระหนกั ท าตวัหยอ่น
ยาน ไม่คิดจะท าอะไรแลว้ โดยไม่ไดน้ าส่ิงท่ีอาจารยพ์ดูกบัพวกท่าน เร่ืองท่ีศกัด์ิสิทธ์ิขนาดน้ีมาเป็นแรง
กระตุน้ให้รุดกา้วไปขา้งหนา้มากยิ่งข้ึน จนถึงเวลาน้ีถา้ท่านยงัไม่เขา้ใจอยา่งแจ่มชดัว่าศิษยแ์ห่งการเจ้ิง
ฝ่าคืออะไร ก็ไม่สามารถจะเดินออกมาจากมารผจญท่ีเผชิญอยู่ในขณะน้ี ก็จะถูกจิตใจท่ีแสวงหาความ
สบายในโลกมนุษยช์กัน าไปสู่การรับรู้ในทางมาร ตลอดมาอาจารยรู้์สึกปวดใจกบัคนเหล่านั้นท่ีตกลง
ไป ส่วนมากถูกจิตใจเช่นน้ีชกัน าและท าลายไป พวกท่านทราบไหม? ศิษยแ์ห่งการเจ้ิงฝ่าไม่สามารถเดิน
ขา้มมาในช่วงเวลาเจ้ิงฝ่าจะไม่มีโอกาสคร้ังต่อไป เพราะในประวติัศาสตร์ไดใ้ห้ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีดีท่ีสุด
ให้แก่พวกท่านแลว้ ในการบ าเพญ็ส่วนบุคคลในวนัน้ีแทบจะไม่ตอ้งทนทุกขอ์ะไร และบาปกรรมใหญ่
เท่าฟ้าท่ีพวกท่านไดก่้อข้ึนในทุกๆ ภพ ทุกๆ ชาติ ก็ไม่ไดบ้อกให้พวกท่านแบกรับเอง ในเวลาเดียวกนั
ให้พวกท่านยกระดบัชั้นสูงข้ึนดว้ยรูปแบบท่ีเร็วท่ีสุด เก็บรักษาทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีดีของพวกท่านในอดีต
ไว ้และในทุกๆ ระดบัชั้นยงัเพ่ิมเติมส่ิงท่ีดียิ่งข้ึนให้กบัพวกท่าน ในการบ าเพญ็ตลอดมาก็ให้ทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในทุกๆ อาณาจกัรเขตแดนแก่พวกท่าน หลงัจากหยวนหมัน่จะให้พวกท่านไดก้ลบั
ไปสู่ต าแหน่งในอาณาจกัรเขตแดนท่ีสูงท่ีสุดของพวกท่าน น้ีคือส่ิงท่ีสามารถบอกใหท่้านรู้ ยงัมีอีกมากท่ี
พวกท่านยงัไม่สามารถรู้ในเวลาน้ี ศิษยต์า้ฝ่ายิ่งใหญ่สง่างามเพราะพวกท่านกบัอาจารยอ์ยูพ่ร้อมกนัใน
ช่วงเวลาเจ้ิงฝ่า สามารถปกป้องตา้ฝ่า หากการกระท าของตวัเองไม่คู่ควรกบัการเป็นศิษยต์า้ฝ่าแลว้ 
เช่นนั้นทุกท่านลองคิดดู ภายใตค้วามเมตตากรุณาท่ีไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่มีประวติัศาสตร์ และบุญคุณ
ของพทุธะอนัโอฬารพนัลึก ถา้ยงัไม่ท าใหดี้ ยงัจะมีโอกาสคร้ังต่อไปไดอ้ยา่งไร? การบ าเพญ็และเจ้ิงฝ่า
เป็นส่ิงท่ีเขม้งวดจริงจงั สามารถจะทะนุถนอมช่วงเวลาน้ีไดห้รือไม่ อนัท่ีจริงก็คือสามารถจะรับผิดชอบ
ต่อตวัเองไดห้รือไม่ ช่วงเวลาน้ีจะไม่ยาวนาน กลบัสามารถหล่อหลอมฝึกฝนผูส้ าเร็จธรรมท่ียิง่ใหญ่สง่า
งาม พทุธะ เต๋า เทพในระดบัชั้นต่างๆออกมา ตลอดจนอานุภาพแห่งคุณธรรมของจา้วในระดบัชั้นนั้นๆ 
และสามารถท าลายผูบ้  าเพญ็คนหน่ึงจากระดบัชั้นท่ีสูงมากแลว้ ซ่ึงท าตวัหยอ่นยานในชัว่ขา้มคืน ศิษย์
ทั้งหลาย จงกา้วรุดไปขา้งหนา้เถิด ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ียิง่ใหญ่สง่างามท่ีสุด ดีงามท่ีสุดลว้นจะก่อเกิดในช่วง
วิถีของการยืนยนัความเป็นจริงให้ตา้ฝ่าของพวกท่าน ค ามัน่สัญญาท่ีพวกท่านปฏิญาณจะเป็นประจกัษ์
พยานของพวกท่านในอนาคต 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.8.15 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                                                                                                           แกว้นัท่ี 12 มกราคม ค.ศ. 2011 

หน้า 42 จาก 46 

 

40. พดูกนัสองสามค า 
บทความ [คนดี] ค าพดูไม่ก่ีค  าไดช้ี้แจงหลกัการขอ้หน่ึง ความคิดถูกตอ้งอนัแขง็แกร่งไม่อาจ

ท าลายท่ีมีต่อสัจธรรมของจกัรวาลนั้นประกอบข้ึนเป็นศิษยต์า้ฝ่าซ่ึงมีจิตใจดีงาม ร่างจินกงั(วชิระ)ซ่ึง
แข็งแกร่งดุจกอ้นหินท่ีหนักใหญ่ ท าให้ส่ิงชัว่ร้ายทั้งหมดขวญัหนีดีฝ่อ แสง(รัศมี)แห่งสัจธรรมท่ีสาด
ส่อง(เปล่ง)ออกมาท าให้องคป์ระกอบความคิดท่ีไม่ถูกตอ้งของชีวิตทั้งมวลแยกสลาย มีความคิดถูกตอ้ง
แขง็แกร่งมากเท่าใด มีอานุภาพมากเท่านั้น ศิษยต์า้ฝ่าทั้งหลายก าลงัเดินออกมาจากความเป็นคนธรรมดา
สามญั 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.9.8 

หมายเหตุ : ค าวิจารณ์เม่ืออ่านบทความ [พดูกนัสองสามค า : คนดี] บนเวบไซต้ห์มิงฮุ่ย 
 

41. หนทาง 
 ศึกษาฝ่าและการบ าเพญ็เป็นเร่ืองส่วนบุคคล แต่มีผูฝึ้กจ านวนมากมกัจะเอาคนอ่ืนเป็นแบบอยา่ง 
ดูวา่คนอ่ืนท าอยา่งไร ตวัเองก็ท าอยา่งนั้น น้ีเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ดีซ่ึงบ่มเพาะข้ึนในหมู่คนธรรมดาสามญั 
การเป็นผูบ้  าเพญ็นั้นไม่มีแบบอยา่ง หนทางท่ีแต่ละคนเดินลว้นไม่เหมือนกนั เพราะพ้ืนฐานของแต่ละ
คนไม่เหมือนกนั จิตยดึติดแต่ละชนิดใหญ่เลก็แตกต่างกนั เอกลกัษณ์ของชีวิตแตกต่างกนั การงานในหมู่
คนธรรมดาสามญัไม่เหมือนกนั สภาพแวด ลอ้มของครอบครัวแตกต่างกนัเป็นตน้ องคป์ระกอบเหล่าน้ี
ไดก้ าหนดให้หนทางการบ าเพญ็ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั สภาวะของการขจดัจิตยึดติดแตกต่างกนั 
การผา่นด่านใหญ่เลก็แตกต่างกนั ดงันั้นบนปรากฏการณ์เป็นการยากอยา่งยิง่ท่ีพบหนทางท่ีผูอ่ื้นปูเอาไว้
แลว้ ยิ่งไม่สามารถจะขอโดยสารรถสายสะดวก หากมีหนทางท่ีปูไวแ้ลว้และรถท่ีแล่นไปตามลมจริงๆ 
นัน่กไ็ม่ใช่การบ าเพญ็อยา่งแน่นอน 
 นบัตั้งแต่ตา้ฝ่าเร่ิมถ่ายทอดออกมาก็มีคนเฝ้าดูวา่คนอ่ืนท าอยา่งไร ฉนัก็จะท าอยา่งนั้น โดยไม่ใช้
ฝ่ามาวดัดูวา่ถูกหรือผิด พอเห็นวา่คนเขาบ าเพญ็ตา้ฝ่าแลว้หายจากโรค ตวัเองก็เกิดความสนใจ พอเห็นมี
คนไม่ฝึกแลว้ ตวัเองก็สั่นคลอนหวัน่ไหว พอเห็นทัว่ประเทศมีคนร้อยลา้นผูบ้  าเพญ็ตา้ฝ่า ก็คิดวา่ดีอยา่ง
แน่นอน เรียนตามคนเขา พอเห็นส่ิงชัว่ร้ายเร่ิมกวาดลา้งประทุษร้ายตา้ฝ่าโทรทศัน์วิทยอุอกข่าวใส่ร้าย
ป้ายสีตา้ฝ่า ก็สั่นคลอนหวัน่ไหว จิตใจไม่มัน่คง การบ าเพญ็ก็คือยากล าบาก ความยากล าบากอยูท่ี่ไม่ว่า
ฟ้าถล่มแผ่นดินแยก ส่ิงชัว่ร้ายประทุษร้ายอย่างบา้คลัง่ ณ เวลาแห่งความเป็นความตาย ยงัสามารถยืน
หยดักา้วเดินไปบนหนทางการบ าเพญ็เส้นน้ีของท่านต่อไป เร่ืองใดๆในสังคมมนุษยล์ว้นไม่สามารถจะ
รบกวนจงัหวะกา้วบนหนทางบ าเพญ็ได ้
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 เวลาน้ีศิษยต์า้ฝ่าอยูใ่นช่วงเวลาเจ้ิงฝ่า การกระท าของอิทธิพลเก่าประกอบข้ึนเป็นการทดสอบท่ี
มูลฐานท่ีสุดเขม็งวดกวดขนัท่ีสุดต่อศิษยต์า้ฝ่า ท าไดห้รือไม่ได ้คือการปฏิบติัจริงของศิษยต์า้ฝ่าแต่ละคน
ว่าสามารถรับผิดชอบต่อตา้ฝ่าและต่อตวัเองได้หรือไม่ ระหว่างการก าจัดส่ิงชั่วร้ายสามารถจะเดิน
ออกมายืนยนัความเป็นจริงให้ต้าฝ่าได้หรือไม่ กลายเป็นประจักษ์พยานของความเป็นความตาย 
กลายเป็นขอ้พิสูจน์วา่ศิษยแ์ห่งการเจ้ิงฝ่าสามารถจะหยวนหมัน่ไดห้รือไม่ และกลายเป็นความแตกต่าง
ระหว่างคนกับเทพ พูดถึงการเป็นศิษย์ต้าฝ่า การปกป้องฝ่าย่อมเป็นเหตุผลท่ีแน่นอน ฉะนั้ น ณ 
ประวติัศาสตร์ของวนัน้ีเม่ือปรากฏส่ิงชัว่ร้ายประทุษร้ายต่อตา้ฝ่า ต่อการประทุษร้าย ศิษยต์า้ฝ่าจะออกมา
ยนืยนัความเป็นจริงใหฝ่้าอยา่งแน่นอน เช่นนั้นเม่ือผูฝึ้กบางคนพอเห็นคนอ่ืนเดินออกมายนืยนัความเป็น
จริงให้ฝ่า ตวัเองก็ปฏิบติัตาม พอเห็นคนอ่ืนไม่ออกมา ตวัเองก็ไม่ออกมา เวลาถูกตี ถูก“เปล่ียนแปลง”
ตามท่ีเรียกกนั พอเห็นคนอ่ืนยอมศิโรราบต่อแรงกดดนัของส่ิงชัว่ร้าย เขียนอะไรท่ีเรียกกนัวา่ค ารับรอง
ไม่บ าเพญ็ ก็เขียนตามเน่ืองจากไม่สามารถเขา้ใจจากในฝ่า การเป็นผูบ้  าเพญ็คนหน่ึง จุดด่างพร้อยน้ีหาก
ไม่สามารถลา้งขดัออกไป มนัหมายถึงอะไรท่านคาดเดาไดไ้หม? การประทุษร้ายของส่ิงชัว่ร้ายในเวลาน้ี
เป็นส่ิงท่ีอิทธิพลเก่ายดัเยียดให้แก่ศิษยต์า้ฝ่า ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกระท าเพ่ือต่อตา้นการประทุษร้าย มิเป็น
การกระท าท่ียิ่งใหญ่สง่างามท่ีสุดของความรับผิดชอบของศิษย์ต้าฝ่าต่อต้าฝ่าและต่อตัวเองหรือ? 
ท่ามกลางการเส่ือมถอยของประวติัศาสตร์ การประทุษร้ายของอิทธิพลชัว่ร้ายต่อผูบ้  าเพญ็ก็ไม่ใช่คร้ัง
แรก น้ีไม่ใช่การปรากฏอีกคร้ังของส่ิงท่ีพระเยซูไดป้ระสบในเวลานั้นหรอกหรือ? พระพทุธเจา้ศากยมุนี
ก็ไม่ใช่เคยประสบเหมือนกนัหรอกหรือ? ถา้จะพูดว่ามีหนทางส าหรับการอา้งอิงจริงๆละก็ ส่ิงท่ีเหล่า
ผูส้ าเร็จธรรมแต่เก่าก่อนไดป้ระสบในดา้นเหล่าน้ีกบัส่ิงชัว่ร้าย ไม่ใช่ปรากฏออกมาเช่นเดียวกนัหรอก
หรือ? แมว้า่ในรูปธรรมท่ีปรากฏออกมามีส่วนท่ีแตกต่างกนัอยูบ่า้ง เป้าหมายลว้นคือการท าลายปณิธาน
ของผูบ้  าเพ็ญเจ้ิงฝ่า ในอดีตในประวติัศาสตร์ การบ าเพญ็ปกติทัว่ไป ชีวิตไม่ถูกตอ้งเหล่านั้นสามารถ
บรรลุผลถึงการทดสอบเน้ือทองค าไดจ้ริงๆต่อผูบ้  าเพญ็แต่ละคน วา่สามารถจะหยวนหมัน่ไดห้รือไม่ ถา้
เป็นทรายก็ตอ้งคดัออกอย่างแน่นอน แต่ท่ีไม่เหมือนกนัในวนัน้ีคือท่ามกลางเทียนถ่ีก าลงัท าการเจ้ิงฝ่า 
ทอ้งนภาใหญ่ก าลงัประกอบใหม่ การทดสอบต่อตา้ฝ่าทั้งหมดตามท่ีเรียกกนัลว้นเป็นการรบกวนการเจ้ิง
ฝ่า และคนท่ีร่วมประทุษร้ายลว้นมีเป้าหมายมุ่งบ่อนท าลายตา้ฝ่า ในอดีตในประวติัศาสตร์แมว้่าทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีอิทธิพลเก่า ไดก้ระท าต่อการบ าเพญ็ส่วนบุคคลนั้นสามารถบรรลุผลในระดบัหน่ึง หากน าของ
ชุดน้ีมาใช้ระหว่างการเจ้ิงฝ่า ไม่เพียงแต่ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานของขอ้ก าหนดตา้ฝ่า ยิ่งกว่านั้น
ส าหรับการเจ้ิงฝ่าแลว้เป็นการรบกวนและบ่อนท าลายอย่างร้ายแรง เวลาน้ีส าหรับอิทธิพลเก่าคือตอ้ง
ก าจดัท้ิงอยา่งถึงท่ีสุด ไม่วา่พวกท่ีเขา้ร่วมจะเป็นชีวิตท่ีถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง ระหวา่งการเจ้ิงฝ่าชีวิตชัว่
ร้ายท่ีเขา้ร่วม จะตอ้งถูกก าจดัท้ิงทั้งหมด ไม่วา่พวกเขาจะมีระดบัชั้นสูงเพียงใด พดูถึงการเจ้ิงฝ่ากบัการ
บ าเพญ็ทัว่ไปนั้นแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง ต่อการประทุษร้ายของส่ิงชัว่ร้ายในเวลาน้ี ในการอธิบายความ
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เป็นจริงของศิษยต์า้ฝ่า มีผูฝึ้กบางคนก็คอยเฝ้าดูคนอ่ืนอยู่ จะท าอย่างไรต่อหน้ามารผจญตรงหน้าลว้น
ตอ้งไปอูด้ว้ยตวัเอง การยกระดบัแต่ละคร้ังกคื็อการเล่ือนระดบัของกัว่เวย่ท่ีตวัเองไดป้ระจกัษรั์บรู้ 
 หนทางท่ีศิษยต์า้ฝ่าเดินก็คือประวติัศาสตร์ท่ีโชติช่วงชชัวาลตอนหน่ึง ประวติัศาสตร์ตอนน้ี
จะตอ้งสร้างข้ึนดว้ยการประจกัษรั์บรู้ดว้ยตวัเอง 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.7.9 เขียน 

2001.9.23 ออกประกาศ 
 

42. ถึงเวบ็ไซต้ห์ยวนหมิงยโุรป 
ถึงเวบไซต้ห์ยวนหมิงยโุรป : 
 ศิษยต์า้ฝ่าท่ีร่วมท างานทั้งหมด สวสัดีทุกท่าน ! เก่ียวกบัเร่ืองจดัท าเวบไซ้ตห์ยวนหมิงให้ดี 
ขา้พเจา้อยากจะพดูอะไรสักเลก็นอ้ย 
 ขา้พเจา้คิดว่า ก่อนอ่ืนตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงค์ของเวบไซ้ต์ตา้ฝ่าเป็นส าคญั เป็นการท าเพ่ือ
อธิบายความเป็นจริง ท าเพื่อเปิดโปงการประทุษร้ายของส่ิงชั่วร้าย ท าเพ่ือช่วยเหลือพลโลกในเวลา
เดียวกนัตอ้งค านึงถึงจุดประสงคก์ารเป็นส่ือในหมู่ประชาชนเป็นส าคญั ส่ิงน้ีส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะให้ผูค้น
เขา้ใจความเป็นจริงของตา้ฝ่า ช่วยเหลือพลโลก เปิดโปงส่ิงชัว่ร้าย นอกจากน้ีก็ให้ผลสะทอ้นใหญ่หลวง 
ฉะนั้นเน้ือหาของการรายงานโดยรูปธรรมตอ้งมีเอกลกัษณ์ของตวัเองให้รายงานสภาพการณ์ทางยโุรป
มากสกัหน่อยในเวลาเดียวกนั ตอ้งน าการรายงานประจ า- วนั บนหมิงฮุ่ยเวบไซต้ ์ข่าวส าคญัๆ ไปตีพิมพ์
บา้ง เพราะน่ีเป็นการรายงานสภาพการณ์โดยตรงของศิษยต์า้ฝ่าในประเทศจีน 
 ร่างหลกัของศิษยต์า้ฝ่าอยู่ท่ีประเทศจีน ทุกส่ิงทุกอย่างซ่ึงศิษยต์า้ฝ่าพ้ืนท่ีอ่ืนๆทัว่โลกกระท า 
นอกเหนือจากทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจะท าให้ตวัเองหยวนหมัน่ ลว้นแต่ก าลงัเปิดโปงการประทุษร้ายต่อตา้ฝ่า
และศิษยต์า้ฝ่าในท่ีนั้น ฉะนั้นดูจากในดา้นเหล่าน้ี สภาพการณ์ของตา้ฝ่าในประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ ไม่
รายงานไม่ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีถูกประทุษร้ายจนถึงแก่ความตาย และวิธีการอนัชัว่ร้ายท่ีใชท้  าการ
ประทุษร้าย ตอ้งน ามาเป็นเน้ือหาส าคญัเพ่ือรายงาน ส่ิงน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อเอกลกัษณ์ของการรายงาน
ข่าวตา้ฝ่าในยโุรปเป็นหลกั จ านวนบทความให้เนน้ของยโุรปเป็นหลกัโดยสอดแทรกเหตุการณ์ส าคญัๆ 
ของศิษยต์า้ฝ่าในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่จากการรายงานของหมิงฮุ่ยเวบไซ้ต์ การท าเช่นน้ีก็จะมีทั้ง
เอกลกัษณ์ของเวบไซ้ต์หยวนหมิงยุโรป และข่าวส าคญัซ่ึงตา้ฝ่าถูกประทุษร้าย ผูดู้และผูอ่้านก็จะให้
ความส าคัญ พร้อมกับเข้าใจสภาพการณ์ในพ้ืนท่ีท่ีศิษย์ต้าฝ่าถูกประทุษร้ายทุกวนัในประเทศจีน
แผน่ดินใหญ่ 
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 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นความเห็นของขา้พเจา้หากพวกท่านมีความคิดเห็นของตวัเองและมีแผนท่ี
ดีกว่า ขา้พเจา้ก็ไม่คดัคา้น เพียงแต่หวงัว่าจะจดัท าเวบไซ้ตใ์ห้ดียิ่งข้ึน สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์อง
การอธิบายความเป็นจริง 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.9.25 

 

43. ถึงฝ่าฮุ่ยตา้ฝ่ารัสเซียคร้ังท่ีสอง 
ฝ่าฮุ่ยตา้ฝ่ารัสเซียคร้ังท่ีสอง: 
 ณ ช่วงเวลาเจ้ิงฝ่า ผูฝึ้กลว้นท าไดดี้อยา่งยิ่งโดย เฉพาะอยา่งยิ่งคือผูฝึ้กรัสเซีย ภายใตส้ถานการณ์ 
ซ่ึงประชาชนรัสเซียไดรั้บอิทธิพลของการโฆษณาชวนเช่ืออย่างรุนแรงจากกลุ่มการเมืองชั่วร้ายใน
ประเทศจีน เหล่าผูฝึ้กยืนหยดัตา้นทานแรงกดดนัทุกชนิด ก่อตั้งฝอเซวี๋ยฮุ่ย บรรลุผลอยา่งใหญ่หลวงใน
การอธิบายความเป็นจริง ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่ยอดเยี่ยม หวงัว่าผ่านฝ่าฮุ่ยในคร้ังน้ี (ทุกท่าน)จะท างาน
อธิบายความเป็นจริง เปิดโปงส่ิงชัว่ร้าย ช่วยเหลือสรรพชีวิตไดดี้ยิง่ข้ึน ตอ้งติดต่อเช่ือมสัมพนัธ์กบัผูฝึ้ก
พ้ืนท่ีอ่ืนๆในต่างประเทศอย่างสม ่าเสมอ ส่งเสริมให้ก าลงัใจซ่ึงกันและกนั พร้อมใจกนัก้าวรุดหน้า 
อาจารยก์ าลงัรอคอยข่าวดียิง่กวา่น้ีของพวกท่าน 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.9.29 

 

44. ลมฤดูใบไมร่้วงเยน็ยะเยอืก 
สมุนชัว่ร้าย  อยา่ก าเริบเสิบสานนกั 
ฟ้าดินสวา่งอีกครา  ลงน ้าร้อนเดือด 
ก าป้ันบาทา  ยากจะท าใหใ้จคนหวัน่ไหว 
ลมโหมกระหน ่าน ามา  ฤดูใบไมร่้วงเยน็ยะเยอืกยิง่ข้ึน 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.10.25 

 

45. พยากรณ์ฝ่าปรับโลกมนุษยใ์หถู้กตอ้งเท่ียงตรง 
การเจ้ิงฝ่าด าเนินไปในโลก เทพ พทุธะ ปรากฏออกมาอยา่งมโหฬาร การปรักปร ากลัน่แกลง้ 

ความแคน้ ความสมัพนัธ์ในโลกอนัสบัสนจกัไดรั้บการแกไ้ขในทางท่ีดี ผูท่ี้ท าชัว่ต่อตา้ฝ่าลงสู่ประตูของ
การไร้ชีวติ คนท่ีเหลือจิตใจกลบัคืนสู่ความถูกตอ้งเท่ียงตรง ทะนุถนอมกศุลท าความดี สรรพส่ิงเปล่ียน
โฉมใหม่ ไม่มีสรรพชีวติไม่เคารพนบัถือตา้ฝ่า (ส านึก)ในบุญคุณแห่งการช่วยใหห้ลุดพน้ ทัว่จกัรวาล
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ร่วมกนัเฉลิมฉลอง ร่วมกนัปิติยนิดี ร่วมกนัแซ่ซอ้งสรรเสริญ เวลาแห่งความเจริญเฟ่ืองฟเูตม็ท่ีของตา้ฝ่า
ในโลกเร่ิมตน้จากเวลาน้ี 

หล่ี หงจ้ือ 
2001.12.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. รูปถ่ายอาจารย์ : มองดูโลกมนุษย์อย่างเงยีบ ๆ 
หลงัจากวนัท่ี 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 อาจารยจ์ากเมืองนิวยอร์ค มองดูโลกมนุษยอ์ยา่งเงียบๆ อยู่
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