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เดด็เด่ียวแน่วแน่ 

 
ผูรู้แ้จง้หลุดพน้โลกมนุษยเ์ป็นจา้ว 

ผูบ้าํเพญ็ดเียีย่มใจมุง่มัน่สาํเรจ็สมบรูณ์

(หยวนหมัน่) 

ทา่มกลางมหนัตภ์ยัตอ้งเดด็เดีย่วแน่ว

แน่ 

ปณธิานทีก่า้วรดุไปขา้งหน้าไมห่นัเห 

 

1999-5-3 

 2004-2 แกไ้ข 
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ไร้ซ่ึงหวัข้อ 

 
ตา้ฝา่ดใูจคน 

คนในโลกตอ้งแจม่ชดั 

เทพ มนุษย ์ผ ีสตัว ์ดบัสลาย 

ตาํแหน่งตนเองกาํหนด 

 

1999-5-3 

2004-2 แกไ้ข 
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เหน็คณุสมบติัแท้จริง 

 
เดด็เดีย่วบาํเพญ็ตา้ฝา่ใจไมห่วัน่ไหว 

ยกระดบัชัน้สงูขึน้คอืแก่นแท ้

ต่อหน้าการทดสอบเหน็คุณสมบตัิ

แทจ้รงิ 

พลงักงสาํเรจ็หยวนหมัน่ พทุธ เต๋า 

เทพ 

 

1999-5-8 
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ใจตวัย่อมแจ่มแจ้ง 

 

ฝา่โปรดสรรพชวีติ อาจารยนํ์ารอ่งการเดนิทาง 

ใบเรอืหน่ึงชกัขึน้ รอ้ยลา้นใบกางขึน้ตาม 

ปล่อยวางความยดึตดิ เรอืเบาแล่นเรว็ 

จติมนุษยห์นกัไซร ้มหาสมทุรขา้มยากลาํบาก 

ลมเมฆเปลีย่นฉบัพลนั ฟ้าแทบจะถลม่ 

กระแทกภผูาทะเลป ัน่ปว่น คลื่นรา้ยกาจโถม

กระหน่ํา 

แน่วแน่บาํเพญ็ตา้ฝา่ ตามตดิอาจารย ์

จติยดึตดิหนกันกั หลงทศิทาง 
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เรอืพลกิควํ่าเสาเรอืหกั หนีเอาชวีติรอด 

โคลนทรายชะลา้งหมดจด ทองคาํเปล่งประกาย 

ความเป็นความตายไมใ่ชเ่พยีงคาํพดูใหญ่โต 

ทาํไดท้าํไมไ่ด ้เหน็ความเป็นจรงิ 

รอวนัหน้า ยามสาํเรจ็สมบรูณ์ 

ความเป็นจรงิปรากฏชดั ใตฟ้้าเวิง้วา้งงวยงง 

 

1999-10-12 

2000-5-22 ตพีมิพ ์
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กรรมสนอง 

 

ปลายยุคผเีน่าเป่ือยดาษดืน่ 

คลุมดว้ยหนงัมนุษยก์ระทาํ

การ 

ชอ่งวา่งเมือ่กาํจดัหมดสิน้ 

บนโลก ตัง้กระทะน้ํามนั 

 

2000-9-1 

ปีเกงิเฉิน เดอืน 8 วนัที ่4 
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เวบ็ฝ่า 

 

หมงิฮุย่(clearwisdom.net) ชว่ยเหลอืผูม้บุีญ

วาสนา 

ซนิเชนิ (xinsheng.net) สามารถขจดัความชัว่

ในความคดิ 

เหยนิหมงิ(renming) ปากกาคม ผกีลดักลุม้ 

ฝา่หลุนตา้ฝา่คอืเจิน้เจีย้น (pureinsight.org) 

 

2001-1-17 

ปีเกงิเฉิน เดอืน 12 วนัที ่23 
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ท้องนภาถกูต้องเท่ียงตรงย่ิงใหญ่ 

 

มารรา้ยจะหลงระเรงิไดก้ีน่าน 

เผยสิน้ปณธิานของสรรพชวีติ 

มหนัตภยัน้ี ใครอยูข่า้งนอก 

หวัเราะเฝ้าดเูหล่าเทพเขลา 

 

2001.2.10 

ปีซนิอยี ่เดอืน 1 วนัที ่18 
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ส่องทัว่หล้า 

 

เทพ พทุธเดนิในโลกมนุษย ์

สิง่ชัว่รา้ยใจกลดักลุม้ 

กลยีุค ตา้ฝา่แกไ้ข 

สกดักัน้โลกมนุษยไ์หลสูค่วามตกตํ่า 

 

2001-2-17 

ปีซนิอยี ่เดอืน 1 วนัที ่25 
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กาํจดัส่ิงชัว่ร้าย 

 

รถแล่นสบิหมืน่ลี ้

แกวง่ดาบเรง่กาํจดัสิง่ชัว่รา้ย 

สวรรคท์ะลาย ตัง้ฝา่มอืชขูึน้ 

ฝา่ขจดัทิง้ภตูผปีีศาจ 

 

2001-2-19 

ปีซนิอยื ่เดอืน 1 วนัที ่27 
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ความไม่มี 

 
ไร ้ไร ้ไร ้วา่งเปล่า ไรส้ิง่ของ 

ไรค้วามด ีไรค้วามชัว่ ปรากฏสดุ

ขัว้ 

เขา้ไปสามารถเกดิเป็นสรรพสิง่ 

ถอยออกไรท้ัง้หมด ปรศินาตลอด

กาล 

 

2001-2-22 
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สงัเกต 

 

ตลอดทางฝุน่ตลบฟุ้ง ตลอดทางลมพดั 

บรรดาสิง่ชัว่รา้ยกําจดัหมดสิน้ สรรพ

ชวีติมากหลาย 

เหน็ดเหน่ือยแรงใจ คลายความคบัแคน้

ใจทีพ่นัลกึ 

ยากยิง่นกัมจีติชืน่ชมดทูศันียภาพ 

 

2001-2-22 
 



 23 

 

 

 

       ระหว่างเดินทาง 

 

สดุขอบฟ้า ทีใ่ดอนัตราย 

มองดสูวรรคก์ลางหุบเขา 

เทพ เซยีน หาไดท้ีใ่ด 

(อยู)่ต่อหน้า ไมรู่จ้กัเซยีน 

 

2001-2-22 

ณ หุบเขาใหญ่ สหรฐัฯ 
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ปลดภยัพิบติัใหญ่ 

 

มากเทา่ใด โลกมนุษยย์ุง่เหยงิ 

ประสบครัง้แลว้ครัง้เล่าบุญคุณและ

ความแคน้ 

ใจชัว่กรรมใหญ่ ไมม่คีวามหวงั 

ตา้ฝา่ปลดสิน้ตน้ตอ 

 

2001-2-22 
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ได้เต๋าแจ่มแจ้ง 

 

หน่ึงรชัสมยัจกัรพรรด ิหน่ึงสมยัประชาชน 

สมยัแลว้สมยัเล่าต่อวาสนารอคอยฝา่ 

ไมต่อ้งสนใจเรือ่งราววาสนาในสมยัน้ี 

หยวนหมัน่กลบับา้นรูทุ้กอยา่ง 

 

2001-2-24 
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ไม่มีความหลง 

 

ใครคอืจา้วแหง่สวรรค ์

ทุกระดบัชัน้ออกห่างจากฝา่ 

ตัง้ตนเป็นจา้วแหง่จกัรวาล 

ใกลเ้วลาคนืสูต่าํแหน่งแลว้ 

ดซูใิครยงัคงสบัสน 

 

2001-3-14 
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เดินในเต๋า 
 

เต๋าใหญ่เดนิทอ่งโลก 

ชว่ยเหลอืชวีติในวงัวน 

ชะทิง้ชือ่เสยีง อารมณ์ความผกูพนั 

ผลประโยชน์ 

ทุกขภ์ยัใดจะสามารถขวางกัน้ผูรู้แ้จง้ 

 

2001-3-19 
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ขจดัความยึดติด 

 

แมพ้ดูวา่เรือ่งการบาํเพญ็ 

ตอ้งขจดัความยดึตดิในใจ 

(สิง่ที)่ตดัและสละไมใ่ชต่วัเอง 

ลว้นเป็นความโงเ่ขลาในวงัวน 

 

2001-4-16 

ปีซนิอยี ่เดอืน 3 วนัที ่23 
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ไร้อปุสรรค 

 

การบาํเพญ็หนทางต่างกนั 

ลว้นอยูใ่นตา้ฝา่ 

สิง่ใดๆ ไรค้วามยดึตดิ 

ใตเ้ทา้หนทางยอ่มทะลวง 

 

2001-4-16 

ปีซนิอยี ่เดอืน 3 วนัที ่23 
 



 30 

 

 

วาสนาผกู บวั(เหลียน)บาน 

 

ผูม้คีุณูปการและสงา่งามวนัน้ีอยูท่ีใ่ด 

ตา้ฝา่เปิดถ่ายทอดทยอยกนัมา 

วนัเวลาเน่ินนานพนัรอ้ยปี 

วาสนาผกู มรรคผลถกูตอ้ง  

 บวั(เหลีย่น)ทัง้หลายบาน 

 

2001-6-19 
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เรียงกนัมาพร้อมสรรพ 

 

ทา่มกลางคลื่นรา้ยมว้นซดั เหน็รอยรุง้ 

มหนัตภยัแต่ละอยา่ง เรยีงกนัมาพรอ้มสรรพ 

จกัรวาลฝา่ปรบัฟ้าดนิใหค้งมัน่ 

หวนคนืสูโ่ลกเดด็เหาทิง้ 

 

 2001-7-17   
 



 32 

 

 

คาํพดูจริง 

 

เทพ พทุธะ มาโลก 

ทุกๆ คาํทีเ่อ่ย คาํพดูจรงิ 

เรือ่งราวฟ้าดนิคนและเทพ  

ความลบั(สวรรค)์ทีแ่ทจ้รงิถ่ายทอดเพือ่

ฝา่  

 

2001-8-19 
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ลมฤดใูบไม้ร่วงเยน็ยะเยือก 

 

สมนุชัว่รา้ย  อยา่กาํเรบิเสบิสานนกั 

ฟ้าดนิสวา่งอกีครา  ลงน้ํารอ้นเดอืด 

กาํป ัน้บาทา  ยากจะทาํใหใ้จคนหวัน่ไหว 

ลมโหมกระหน่ํานํามา   

 ฤดใูบไมร้ว่งเยน็ยะเยอืกยิง่ขึน้ 

 

2001-10-25 
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พยากรณ์ 
 

ฤดใูบไมร้ว่งยงัไมพ่น้ไป    ฤดใูบไมผ้ลมิาถงึ

แลว้ 

คนไมเ่ชือ่                     มากนัทัง้หมด 

สวรรคเ์ปิดชอ่ง               แผน่ดนิลุกไหม ้

สิง่ชัว่รา้ยแอบซ่อน          คนชัว่วิง่หนี 

พลงักงพรัง่พร ู              ผรีอ้งโหยหวน 

ศษิยต์า้ฝา่                    ขึน้สูส่วรรคช์ัน้สงู 

ควบคุมฟ้าดนิ ปรบัหนทางมนุษยใ์หถ้กูตอ้ง 

 

2001-12-30 
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เต๋าใหญ่เดินท่อง 

 

ทอดสายตามองดฟู้า 

มหภาค จลุภาค เตม็ไปดว้ยดวงตา 

ขา้งบนขา้งล่างชุมนุม ณ จดุศนูยร์วม 

เต๋าใหญ่เดนิทอ่งโลก 

 

     2002-1-15 
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มหนัตภยั 

 

เมฆดาํมดืครึม้ ขุน่อกีไมก่ีว่นั 

หนาวเหน็บผา่นพน้ไป ไดเ้หน็ฤดใูบไมผ้ล ิ

สรรพชวีติตื่น เหน็สิง่น่าตกใจ 

ครึง่แผน่ดนิจงหยวน กลบดว้ยทรายและ

ฝุน่ 

 

2002-1-22 
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ปัดกวาด 

 

เมฆมดืครึม้ผา่นไป          ลมยงัแรง 

มงักรรา้ยถกูโคน่             คนยงัลุ่มหลง 

ณ ทีส่ ิง่ชัว่รา้ย                 มหีมอกมดืครึม้ 

ศษิยต์า้ฝา่                     ตัง้ฝา่มอื  

กาํจดัสิง่ชัว่รา้ยทีห่ลงเหลอื  ความคดิถกูตอ้งก่อ

เกดิ 

อธบิายความเป็นจรงิ         ชว่ยสรรพชวีติ 

กาํจดัสิง่ชัว่รา้ยใหส้ญูสิน้     กวาดจกัรวาล 

 

2002-1-23 
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ย่อมเป็นเช่นนัน้ 
 

เหล่าคนชัว่ลงมาพรอ้มกนับา้คลัง่ปานใด 

หลอกลวงโลกโกหกมโหฬารกระพอืทัว่

สวรรค ์

ละครแสดงตวัตลกโหมสิน้พายุบา้คลัง่ 

หลงัเชดิชตูา้ฝา่แลว้ลงน้ําเดอืด 

 

2002-1-30 
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ล้าง 

ฟ้าถล่ม แผน่ดนิพลกิ ทรายและฝุน่รว่ง

หล่น 

ทาํรา้ยมนุษยโลกนบัหลายรอ้ยลา้นคน 

ความเมตตากรณุาชว่ยเหลอื ใครจะรูม้กีี่

คน 

หลุมศพใหม ่เพิม่ขึน้ทัว่ไปในจงหยวน 

 

       2002-1-

31 

 



 40 

 

 

เวทีใหญ่ 
 

อารยธรรมมนุษยห์า้พนัปี       จงหยวนคอืเวท ี

หลงใหลในบทละคร              ฉากแพรวพราว 

ทว่งทา่หลากหลาย 

ตื่นขึน้ มองดเูธอและฉนั         เวทถีูกจดัไว้

เพือ่ฝา่ 

 

 2002-2-1 

 



 41 

 

 

ละครฉากหน่ึง 
 

ฟ้าเป็นมา่น                  แผน่ดนิเป็นเวท ี

จกัรวาลเคลื่อน              ฟ้าดนิเปิด 

เรือ่งราวผา่นยุคสมยั       มาเพือ่ฝา่ 

ฝา่หลุนหมนุ                 สวรรค ์พืน้ดนิ 

มนุษย ์ใหม ่

 

     2002-2-5 

 



 42 

 

ก้าวรดุหน้า รบัรู้ถกูต้อง 

 

ศกึษาฝา่ไมเ่กยีจครา้น ยอ่มอยูข่า้งใน 

ความเชือ่แน่วแน่ไมส่ ัน่คลอน มรรคผลถกูตอ้ง 

บวั(เหลยีน)สาํเรจ็ 

 

2002-4-6 

 



 43 

 

ฝ่าปรบัจกัรวาล 

 

ความเมตตากรณุาสามารถละลายฟ้าดนิ 

ใหเ้ป็นฤดใูบไมผ้ล ิ

 

เจิง้เน่ียน(ความคดิถกูตอ้ง) 

สามารถชว่ยคนในโลก 

 

2002-4-6 

 



 44 

 

ต้าฝ่าดี 

 

ฝา่หลุนตา้ฝา่ด ี

นภาใหญ่แสงฝา่สอ่ง 

พลงัอนัยิง่ใหญ่ของเจิง้ฝา่ผา่น 

จงึรูว้า่มหศัจรรยไ์รข้ดีจาํกดั 

 

ฝ่าหลนุต้าฝ่าดี 



 45 

 

คอ่ยๆ เขา้สูห่นทางแหง่โลกมนุษย ์

สรรพชวีติไมต่อ้งรอ้นใจ 

เทพ พทุธกาํลงัหวัเราะ 

 

    2002-4-25 

 



 46 

 

 

หอระฆงั 

 

เสยีงกมัปนาทสะเทอืนโลกแหง่ฝา่ 

เสยีงฝา่ถ่ายทอดไปสบิทศิ 

 

2002-5-5 

 



 47 

 

 

หอกลอง 

 

ใตค้อ้นหนกัรูจ้กักา้วรดุหน้า 

กลองฝา่ตเีรยีกคนในวงัวนใหต้ื่น 

 

2002-5-5 

 



 48 

 

 

ฝอฝ่า(พทุธธรรม)ไร้ขอบเขต 

 

กระถางธปูรวบสิน้ผทีีก่่อกวนฝา่ 

กระทะวเิศษหลอมละลายเทพทีไ่มอ่ยูใ่นฝา่ 

 

      2002-5-5 

 



 49 

 

สู่ประตแูห่งการไร้ชีวิต 

 

ขีเ่สอืลงจากหลงัเสอืลาํบาก 

มนุษยจ์ะวางเดมิพนักบัเทพ 

คนชัว่ทาํจนสดุวธิกีาร 

อุด(ปิด)ทางชวีติของตนโดยสิน้เชงิ 

 

2002-5-13 

 



 50 

 

ยไูล 

 

มาพรอ้มกบัสจัธรรมเป่ียมดว้ยสมใจนึก 

ทอ่งสีค่าบสมทุรอยา่งสงา่และงดงาม 

หวา่น(เผยแพร)่ หลกัการของฝา่ทัว่โลกมนุษย ์

บรรทุกสรรพชวีติเตม็อตัราพกิดั นาวาธรรมะ

ออกเดนิทาง 

      2002-5-13 

 



 51 

 

เจ้ิงเน่ียน เจ้ิงสิง 

(ความคิดถกูต้อง การกระทาํถกูต้อง) 

 

ผูส้าํเรจ็ธรรมชัน้สงูไมก่ลวัความลาํบาก 

ความมุง่มัน่ตัง้ใจดุจจนิกงั(เพชร)หลอม 

ความเป็นความตาย ไรย้ดึตดิ 

สงา่งามบนหนทางการเจิง้ฝา่ 

 

      2002-5-29 

 



 52 

 

หนทางแห่งเทพยากลาํบาก 

 

ยาวนานวาสนาหมืน่ชาต ิ

รอ้ยตดิดว้ยสายของตา้ฝา่ 

ทา่มกลางทุกขภ์ยัฝนรา่งทองคาํ 

ใย(เหตุใด)กา้วยา่งกรดีกราย 

 

   2002-5-30 

 



 53 

 

เทพถกูต้อง 

 

ความคดิถกูตอ้ง การกระทาํถกูตอ้ง 

กา้วรดุไปขา้งหน้าไมห่ยุดหยอ่น 

กาํจดัผบีอ่นทาํลายฝา่ 

ปฏบิตัติ่อสรรพชวีติดว้ยความเมตตา 

 

     2002-5-30 

 



 54 

 

สวรรคใ์สสะอาดอีกครัง้ 

 

สวรรคข์มกุขมวั ปฐพมีดืครึม้ 

สายฟ้าแหง่เทพระเบดิ หมอกมดืกระจดั

 กระจาย 

กวาดผเีน่าเป่ือยทีบ่อ่นทาํลายฝา่ 

อยา่พดูวา่จติเมตตากรณุาจดืจาง 

 

2002-6-16 
เขยีนใหก้บัฝา่ฮุย่ของ Mid-West สหรฐัฯ 

 



 55 

 

 

สะเทือนให้สยบ 

 

พูก่นัเทพสะเทอืน(ขวญั)มนุษยแ์ละปีศาจ 

ดาบไวผเีน่าเป่ือยสลาย 

อทิธพิลเก่าไมเ่คารพฝา่ 

ขยบัพูก่นัดบัคลื่นใหญ่ทีโ่หมกระหน่ํา 

 

     2002-7-28 

 



 56 

 

รีบพดู(รีบอธิบาย) 

 

ศษิยต์า้ฝา่อธบิายความเป็นจรงิ 

ดัง่ดาบคมจากปาก ยงิออกพรอ้มกนั 

เปิดโปงคาํโกหกของผเีป่ือยยุย่ 

เรง่ชว่ยเหลอื รบีอธบิาย 

 

      2002-8-21 

 

  



 57 

มีสติแจ่มแจ้ง 

ศษิยต์า้ฝา่  เชด็น้ําตาเสยี 

ซาตานมารรา้ย  พงัทลายทัง้หมดแลว้ 

อธบิายความเป็นจรงิ   

 ฟาเจิง้เน่ียน(สง่ความคดิถกูตอ้ง) 

เปิดโปงคาํโกหกหลอกหลวง   

 ชะลา้งผเีป่ือยยุย่ใหห้มดสิน้ 

 

     2002-9-1 

 



 58 

 

ใครท่ีหลง 

 

ละเอยีดละเอยีด เลก็เลก็ ฝุน่ธุล ี

สรา้งสรรคส์รรพชวีติฝงัทา่มกลางปฐพ ี

ในวงัวนมนุษยส์ามารถไดร้บัฝา่ 

(ผู)้โงเ่ขลากลบัอยูน่อกโลกธุล ี

 

     2002-9-5 

 



 59 

 

 

เกบ็รวบตาข่าย(แห) 

 

สิง่ชัว่รา้ย โหดเหีย้ม จะบา้คลัง่ไดอ้กีนานเทา่ใด 

ความหนาวเหน็บแหง่ฤดใูบไมร้ว่ง เหน็ไดแ้ลว้ 

ผเีป่ือยยุย่ หวาดผวา 

เฝ้าดวูนัสดุทา้ยอยา่งสิน้หวงั 

 

      2002-9-14 

 



 60 

 

 

ชาํระคืนเถิด 

 

สบิปีถ่ายทอดฝา่ประตใูหญ่เปิด 

สรรพชวีติมากเทา่ใดไมเ่ขา้มา 

หลงอยูใ่นโลกมนุษยล์มืตวัทีแ่ทจ้รงิ 

เมือ่ลมโหมกระหน่ําเสือ่มตามกนัไป 

 

    2002-12-12 

 



 61 

 

อานุภาพแห่งเทพ 

 

ธุลสีลายหมอกกระจายอากาศคอ่ยๆ ใส 

ชาวโลกตื่นจากความหลง ในดวงตาตื่น   

ตระหนก 

พลงัอนัใหญ่หลวงของตา้ฝา่ทว่มโลกมนุษย ์

เหน็อกีครัง้เทพ พทุธ เดนิทอ่งโลก 

 

2002-12-28 

ปีเหยนิอู่ เดอืน 11 วนัที ่25 

 



 62 

 

ล้อมปราบ 

 

ฟ้าสะเทอืนแผน่ดนิพลกิ มนุษย ์ปีศาจ สิง่ชัว่

รา้ย 

ลวงโลก โกหกมโหฬาร ลมอนิ*จดั 

เหล่าศษิยต์า้ฝา่อธบิายความเป็นจรงิ 

ความคดิถกูตอ้งพลงัฝา่ทลายถํ้าปีศาจ 

 

2003-1-23 

 

* อนิ จากอนิ-หยาง 

 



 63 

(ดอก)เหมย - หยวนฉว่ี 

(คาํรอ้ยกรองสมยัราชวงศห์ยวน) 
 

ยุคทีวุ่น่วาย บวัใส เหมยรอ้ยลา้นหมืน่ดอก 

ลมหนาวลกัษณะ(บวั เหมย)ยิง่เขยีวขจ ี

หลายวนัตดิต่อกนั หมิะและฝน (ดุจ)น้ําตา

     ของเทพและพทุธ 

เฝ้ารอ(ดอกเหมย)กลบัไป 

อยา่หลงกบัสิง่ยดึตดิในโลก 

เดด็เดีย่วแน่วแน่ความคดิถกูตอ้ง 

จากอดตีถงึวนัน้ี 

เพยีงเพือ่ครัง้น้ี 

 

     2003-1-28 

 



 64 

 

 

ลงมายงัโลกมนุษย ์

 

เมือ่ฝา่หลุนหมนุ ความบา้คลัง่ยอ่มเกดิ 

ทรพัยากรของประเทศทุม่เทจนหมด  

    ยุง่กบังานเพือ่ตวัขา้พเจา้ 

เฝ้าดตูวัตลกอยา่งเงยีบๆ ละครชัว่รา้ยถงึจดุจบ 

เหลอืเพยีงเศษธุล ีปลวิวอ่นในอากาศ 

วฏัสงสารหา้พนั(ปี) เมฆและฝน  

ปดัฝุน่ทีก่ลบหนาทิง้ไป เหน็สัน้และยาว  



 65 

 

ละครฉากใหญ่ ใครคอืพระเอก 

เพยีงเพือ่สรรพชวีติ มาสกัครา 

 

2002-12-28 

ปีเยิน่อู่ เดอืนทีห่ลา้ วนัที ่29  

 



 66 

ต้าฝ่าเผยแพร่ - ซ่งฉือ 

(กาพยก์ลอนสมยัราชวงศซ์อ้ง) 

 

ฝา่หลุนตา้ฝา่ 

ลกึซึง้ไม(่อาจ)หยัง่ 

สรา้งสรรคน์ภาใหญ่ 

สรา้งสรรคส์รรพชวีติ 

สามตวัอกัษร คาํพดูจรงิ 

หลกัการความจรงิชดัเจน คาํพดูชดัแจง้ 

ปุทุชนรูผ้วิเผนิ  

 พรอ้มพรัง่ดว้ยโชคลาภ ความสขุ 

ขนุนางรูต้ืน้เขนิ ชดัแจง้ดงักระจก 

ราชารูห้ลกัการความจรงิ 

แผน่ดนิสงบ ปกครองประเทศ 



 67 

ไดส้นัตสิขุ 

ปรากฏยุคของความเจรญิรุง่เรอืง 

จกัรพรรด ิขนุนางและอาณาประชาราษฎร์

 เทีย่งตรง 

ขยายลขิติแหง่โชคลาภ ความสขุใหย้นืยาว 

ประชาสขุสงบ 

หา้ธญัญาหารทุกๆ ปีอุดมสมบรูณ์ 

ผูบ้าํเพญ็ยิง่แจม่แจง้ 

เมือ่ไดร้บัฝา่ เขา้สูเ่ต๋า 

ขยนัขนัแขง็บาํเพญ็จรงิจงั สาํเรจ็พลงักงและฝา่ 

คดัคา้นการประทุษรา้ย 

ชว่ยเหลอืสรรพชวีติ 

เทพ เต๋ากระทาํการ 

 

2003-3-2 

ปีกุ่ยเวย่ เดอืนหน่ึง วนัที ่30 



 68 

 

ในหน่ึงความคิด 

 

องคอ์าจสงา่งามปรบันภาใหญ่ 

ทุกขภ์ยัใหญ่ตดิตามขา้ฯ ทอ่งฟ้าดนิ 

สรา้งสรรคค์ุณความด ีเรือ่งทีไ่มม่ใีน 

  ความคดิ 

ปรบัสวรรค ์ปรบัปฐพ ีปรบัสรรพชวีติ 

ความคดิจรงิ ปณธิานยิง่ใหญ่   

 ความมุง่มัน่ดุจจนิกงั(เพชร) 

สรา้งอกีคราความใหญ่โต(จกัรวาล) 

 ในหน่ึงความคดิ 

 

ปีกุ่ยเวย่ เดอืนหา้ วนัที ่13 

 



 69 

 

 

สมยัราชวงคถ์งั 

 

รา่งกายอยูท่า่มกลางภผูาน้ี 

จติใจความคดิทอ่งอาณาจกัรเทพ 

ใครคอืจงหยวนในอดตี(แผน่ดนิจนีในอดตี) 

ไมรู่จ้กัราชวงศถ์งัยิง่ใหญ่ 

 

ปีกุ่ยเวย่ เดอืน 6 

 



 70 

 

 

ดใูห้ดี 

 

โลกแมจ้ะเลก็ 

นภาใหญ่สอ่งทัง้หมด 

ดวงตาเตม็ทัว่สวรรค ์

เหล่าเทพชุมนุม ณ จดุศนูยร์วม 

ทอ้งนภาประกอบขึน้ใหม ่

ฟ้าดนิสรา้งอกีครา 



 71 

 

ทา่นตอ้งการ เขาตอ้งการ 

น่าเศรา้ น่าหวัเราะ 

จา้วแหง่ฝา่ปรบัทอ้งนภา 

สิง่ใดหรอืจะหนีรอด 

 

2003-6-19 

 



 72 

 

 

อ่านบทความผูฝึ้ก 

 

ปากกาคมเขยีนบทความเยีย่ม 

พลงัคาํพดู ประโยคซอ้นแฝงแขง็แกรง่ 

วทิยาศาสตร ์รรู ัว่เตม็ทัง้ตวั 

พรรคชัว่รา้ยถลกเสือ้ใหล้่อนจอ้น 

 

2003-7-22 

 



 73 

กลียคุ - ซ่งฉือ 

(กาพยก์ลอนสมยัราชวงศซ์อ้ง) 

 

จงหยวนขึน้ลงหา้พนัปี 

ทุกยุคทุกสมยัเปลีย่นโฉมใหม ่

ยุคปลาย สวรรคไ์รเ้ต๋า 

ทาํชัว่และหลอกลวง 

หมาไนและจิง้จอกเพน่พา่นในโลก 

พรรควุน่วายปีศาจเป็นหวัหน้า 

ไมใ่ชช่ัว่รา้ยไมต่อบสนอง 

พลงัอนัยิง่ใหญ่กาํลงัจะมาถงึ 

 

2003-8-1  

 



 74 

มมุมองของเจ้ิงฝ่า - ซ่งฉือ 

(กาพยก์ลอนสมยัราชวงศซ์อ้ง) 

 

ใตฟ้้าราชวงศฮ์ัน่หนัซิง่(เป็นผู)้กรฑีา 

ราชวงศถ์งัสมยัไทจ่งอาณาเขตกวา้งใหญ่ 

เยเ่ฟย(งกัฮุย) ลิว่หลนั  

  ปกป้องจงหยวน(แผน่ดนิจนี) 

เพือ่การใด 

สรรพชวีติมาทีน่ี่เพือ่ไดฝ้า่ 

 

2003-8-15  

 



 75 

 

 

กรีฑาทพั 

 

ควบตะลุยหมืน่ลีท้าํลายขบวนทพัปีศาจ 

ตดัสิน้มอืดาํกาํจดัเทพชัว่รา้ย 

ไมส่นใจหมอกจดัลมบา้คลัง่กระหน่ํา 

ตลอดทางฝนภเูขาชะฝุน่กรฑีาทพั 

 

2003-9-2  

 



 76 

 

 

มีเหตผุลมีสติ 

 

พกัใหน้้อย ตรกึตองตวัเอง เตมิเจิง้เน่ียน 

กระจา่งแจง้ไมพ่อ ขยนัใหม้ากขึน้อกี 

 

2003-9-4  

 



 77 

ความมุ่งมัน่แกร่งดจุจินกงั(เพชร) 

 

ฤดใูบไมร้ว่งอากาศคอ่ยๆ สดใส      

 กลุ่มเมฆหมอกมดืครึม้ลอยผา่นไป 

วนัเวลานบัน้ิวคาํนวณ    

 นภาใหญ่ ไปไมม่าก 

ผูห้ลงทางทัง้หลายต่างสรา้งความวุน่วาย 

 อนัตรายใหญ่ไมรู่(้เวลา)งวดเขา้มา 

ออกแรงรัง้ก่อนแตกเป็นเสีย่งๆ  

 ยอมใหผ้เีน่าเป่ือยทาํหายนะไดอ้ยา่งไร 

ความมุง่มัน่ความคดิ(แกรง่)เหนือจนิกงั 

 มหภาค จลุภาค คอืขา้ฯ ทาํ  

 

2003-9-4 
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ฝ่าปรบัทกุส่ิง 

ทะลวงออกนอกสามภพ   

 วา่งเปลา่ ไมม่ ีปรากฏจกัรวาลใหญ่ 

ฝา่เทีย่งตรงฟ้าดนิยนืยาว    

 เตรยีมจะพกั ความชัว่รา้ยขึน้มาอกี 

สีธ่าตุใหญ่(ดนิ น้ํา ลม ไฟ)  

 เปลีย่นไปแลว้ ฝา่เก่ากาํลงัแยกสลาย 

เทยีนถีใ่หญ่โตไรข้ดีจาํกดั     

 จกัรวาลโอฬารอยา่งทีส่ดุ 

นภาใหญ่ไปไกลแลว้     

 (จา้ว)องคห์ลกัสวยวจิติรตระการตายิง่กวา่ 

อุปนิสยับุคลกิองอาจมากลน้    

 ไมส่ามารถกดักรอ่นไปได ้

ความตัง้ใจมุง่มัน่ดงัจนิกงั(เพชร)  

 หลกัการตา้ฝา่เป็นเอกภาพ 

2003-9-20 
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หลงเฉวีนซ่ือ (วดัน้ําพมุงักร) 

 

โออ่าสงา่งามอารามโบราณกลางปา่ทบึ 

หมอกรุง่อรณุลอยขึน้จากผวิน้ําทะเลสาบ 

ศาลา หอและพลบัพลาขา้งล่างเมฆขาว 

ทว่งทาํนองสมยัถงัวดัใหมม่เีซยีนจรงิ 

 

2003-9-30 
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ศิษยต้์าฝ่า - ซ่งฉือ 

(กาพยก์ลอนสมยัราชวงศซ์อ้ง) 

 

ศษิยต์า้ฝา่  

ประสบทุกขภ์ยัในจงหยวน(แผน่ดนิจนี) 

ฟ้าดนิไรเ้ต๋าผเีน่าเป่ือยบา้คลัง่ 

พลงัอนัยิง่ใหญ่ของเจิง้ฝา่อยูต่รงหน้า 

ฝา่ปรบัโลกมนุษย ์

ศษิยต์า้ฝา่ 

หาบภาระหนกัไวบ้นบา่ 
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ชว่ยเหลอืสรรพชวีติอธบิายความเป็นจรงิ 

กาํจดัพษิรา้ยฝา่ไรข้อบเขต 

หนทางเทพไมน่บัวา่ไกล 

 

2003-10-1 
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ฝ่าหลนุหมนุตลอด 

 

ตา้ฝา่ประสานกลมกลนืฟ้าดนิเทีย่งตรง 

ราชาแหง่ฝา่เมตตากรณุาสรา้งนภาใหญ่ 

 

2003-10-3 
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คาํมัน่สญัญาย่ิงใหญ่ ปณิธานย่ิงใหญ่ 

 

เผชญิสิน้นานาทุกขภ์ยั บรรลุปณธิานยิง่ใหญ่ 

วนัเวลานานแสนนานในหน่ึงความคดิ 

 

2003-10-7 
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ช่วย(กู้)นภาใหญ่ 

 

อดตี(จวบจน)วนัน้ีไมเ่คยม ี

อนาคตฟ้าดนิยัง่ยนื 

ดจูกัรวาลนภาใหญ่จากอดตีกาล(จวบจนวนัน้ี) 

ใครยงัจะกลา้เดนิลงมาอกี 

 

2003-10-12 
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ภยัพิบติั - หยวนฉว่ี 

(คาํรอ้ยกรองสมยัราชวงศห์ยวน) 

 

จงหยวนแผน่ดนิใหญ่ 

อารยธรรมหา้พนัปี 

ลมคลื่นไม(่ม)ีหยุด 

วญิญาณจากตะวนัตก 

ทาํรา้ยสรรพชวีติ 

ทาํลายประเพณโีบราณ 

มนุษยต์ื่นไวๆ 

แผน่ดนิเทพตา้ฝา่เปิดถ่ายทอด 

 

2003-11-11 
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อนัตราย 

 

ยุคศลีธรรมตกตํ่า 

  ผูค้นพากนัไหลตามกระแสคลื่น 

ผเีน่าเป่ือยนําทาง มนุษยเ์ดนิตาม 

ขา้ฯ เศรา้เพือ่มนุษย ์

มนุษยไ์มก่งัวลเพือ่ตวัเอง 

 

2003-11-20 
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บวั(เหลียน) - หยวนฉว่ี 

(คาํรอ้ยกรองสมยัราชวงศห์ยวน) 

 

หมืน่ดอกบวัสะอาดบรสิทุธิข์า้ฯ ปลกู 

หนาวเหน็บเยย้หมิะบานพรอ้มกนั 

อากาศดทีัง้สวนฤดใูบไมผ้ลมิาเยอืน 

กิง่กา้นเซยีนนานาอริยิาบท 

ลมหอม ฟุ้งลอยออกนอกฟ้า 

 

2003-12-1 
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ตดัขาด  - หยวนฉว่ี 

(คาํรอ้ยกรองสมยัราชวงศห์ยวน) 

 

บาํเพญ็ไมย่าก 

ใจขจดัทิง้ลาํบาก 

จติยดึตดิมากมายตดัขาดไดเ้มือ่ใด 

ต่างรูท้ะเลทุกขม์กัไรฝ้ ัง่ 

ความตัง้ใจไมแ่น่วแน่ 

ดา่น(ใหญ่)ดงัภผูา 

จะหลุดพน้โลกมนุษยอ์ยา่งไร 

 

2004-1-1 
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บวั(เหลียน)หอม 

 

บวั(เหลยีน)สะอาดบรสิทุธิง์อกทา่มกลางฝา่ 

เมตตากรณุาโปรยลมหอม 

พรมน้ําคา้งบนโลก 

บวั(เหลยีน)บานเตม็ทัว่ลานบา้น 

 

วนัปีใหม ่2004 
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เมื่อฝ่าปรบัโลกมนุษย ์

 

ผเีน่าเป่ือยดบัสญูแลว้ 

มดืดาํกลายเป็นหนองและเลอืด 

สิง่ทีม่นุษยท์าํ 

ตอ้งรบัเคราะหก์รรมโรคระบาด 

 

2004-1-1 
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โง่เขลา - หยวนฉว่ี 

(คาํรอ้ยกรองสมยัราชวงศห์ยวน) 

 

คลัง่ คลัง่ คลัง่ 

กระโดดขึน้คาน 

อกีาบดบงัดวงอาทติย ์

ความโงเ่ขลา ความชัว่ คาํโกหก 

เปิดโปงขนานใหญ่ 

ไฟรษิยาสมุทรวงโฉมหน้าดัง้เดมิปรากฏ 

คางคกกระโดดลงน้ํามนัเดอืด 

 

2004-1-8 
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อย่าโศกเศร้า 

 

ตวันอนคุกอยา่โศกเศรา้ 

ความคดิถกูตอ้ง การกระทาํถกูตอ้ง มฝีา่อยู ่

สงบเงยีบตรกึตรองสิง่ยดึตดิกีม่ากน้อย 

ขจดัซึง่จติมนุษยค์วามชัว่รา้ยพา่ยไปเอง 

 

2004-1-13 
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ทพักลองทดัเอว - หยวนฉว่ี 

(คาํรอ้ยกรองสมยัราชวงศห์ยวน) 

 

กองรบกลองทดัเอว 

เทพในฝา่ 

ทุกเสยีงลัน่กลองฝา่ลว้นคอื เจนิ ซัน่ เหยิน่ 

สามภพขจดัสิง่ชัว่รา้ย  ชว่ยชาวโลก 

ทว่งทา่องอาจ ความคดิถกูตอ้ง สะเทอืน 

 ประตสูวรรค ์

ผเีน่าเป่ือยหนีไปไหนรอด 

 

     2004-1-22 
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ยากเยน็แสนเขญ็ 

 

พนัทุกขห์มืน่ลาํเคญ็สบิหา้ฤดใูบไมร้ว่ง 

ใครจะรูก้ารเจิง้ฝา่นัน้ทุกขแ์ละโศก 

เพยีงเพือ่สรรพชวีติสามารถไดร้บัการชว่ยเหลอื 

ไมห่ลุดพน้มหภาค จลุภาค ไมเ่ลกิรา 

 

2004-1-22 
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บญุคณุระหว่างอาจารยแ์ละศิษย ์
 

บา้คลัง่ชัว่รา้ยสีปี่พายุพดัแรง   

       หางเสอืมัน่คงการเดนิเรอืไมห่ลง(ทศิทาง) 

ศษิย(์ตา้)ฝา่ประสบทุกขภ์ยั   

      แรงกดดนัหนกัความมุง่มัน่ไมเ่ปลีย่นแปลง 

อาจารยแ์ละศษิยไ์มพ่ดู(เรือ่ง)ฉิง   

       บุญคุณพทุธะพลกิฟ้าดนิ 

ตีจ้ ือ่ความคดิถกูตอ้งเพยีงพอ   

       อาจารยม์กีาํลงัหนัสวรรคก์ลบัมา 

   

     2004-2-1 
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เทพต่ืน 

 

สรรพชวีติรบีตื่นเรว็ไว 

จงหยวนจดัวางกบัดกั 

ลว้นแต่มาเพือ่ฝา่ 

เหตุใดไมแ่จง้ในเหตุผล 

 

2004-2-17 
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ประตสูวรรคเ์ปิดแล้ว 

 

บุญคุณพทุธะโอฬารพนัลกึชว่ยเหลอืสรรพชวีติ 

สรา้งฟ้าดนิใหมต่า้ฝา่มา 

ปณธิานยิง่ใหญ่รา่งนภาฟ้าดนิมัน่คง 

ปรบัจลุภาค ปรบัมหภาค  

 ปรบัซนัไฉ(สวรรค ์โลก มนุษย)์ 

ชาวโลกสามารถตื่นความคดิถกูตอ้งเกดิ 

ชัว่ฟ้าดนิสลายประตสูวรรคเ์ปิดจากน้ีไป 

 

2004-2-18 
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กลวัอะไร 

 

ทา่นกลวั   มนักจ็บั 

เมือ่ความคดิถกูตอ้ง สิง่ชัว่รา้ยพงัทลาย 

ผูบ้าํเพญ็   บรรจุดว้ยฝา่ 

ฟาเจิง้เน่ียน  ผเีน่าเป่ือยระเบดิ 

เทพอยูบ่นโลก  

    ยนืยนัความเป็นจรงิใหฝ้า่ 

 

2004-2-19 
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ฝ่าหลนุ 
 

ยุคสมยัแดงรอ้ยปีฆา่ตลอดทาง 

ฟ้าดนิหมนุกลบัดา้น ประเทศจนีเวทลีะคร 

เหน็ชดัเจน ณ เวลาน้ีดอกไมแ้ดงบานสะพรัง่ 

หารูว้นัหน้าดอกบวั(เหลยีนฮวา)บาน 

 

2004-3-5 
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ภยัพิบติัใหญ่ 

 

ฝา่ปรบันภาใหญ่ขจดัธุลเีก่า 

ฟ้าดนิสดุลกูหลูกูตาทุกหนทุกแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิ

ยาวนานชัว่ฟ้าดนิสลายพลงัอนัยิง่ใหญ่ 

มองดอูกีทจีกัรวาลใหม ่พทุธ เต๋า เทพ 

 

2004-3-8 
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