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การบรรยายธรรมท่ีฝ่าฮุ่ยนิวยอร์ก ค.ศ. 2013 

(หล่ี หงจ้ือ 2013-5-19) 

    

 (ทุกคนยนืข้ึนเสียงปรบมือกึกกอ้งทัว่หอ้งประชุม) สวสัดีทุกท่าน (เหล่าศิษย ์ – สวสัดี
ท่านอาจารย ์ ปรบมือต่อเน่ือง) โอ ้ น่ีเป็นการเปิดประชุมฝ่าฮุ่ยท่ีใหญ่ท่ีสุดคร้ังหน่ึงของพวกเรา
กระมงั) (ปรบมือ) คนท่ีมากนัมีค่อนขา้งมาก ขา้พเจา้ไดย้นิวา่จากแผน่ดินใหญ่กม็ากนั ฝ่าฮุ่ยของ
ศิษยต์า้ฝ่าใช่ไหม เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีดีท่ีสุดในการกระตุน้ซ่ึงกนัและกนัในการบ าเพญ็ของ
ศิษยต์า้ฝ่า โดยผา่นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในฝ่าฮุ่ย ทุกท่านสามารถจะคน้พบขอ้บกพร่อง 
และสามารถจะมองเห็นจุดเด่นของคนอ่ืน ท าใหม้นัเจริญรุ่งเรือง 

 ในฐานะผูบ้  าเพญ็นั้น ไม่มีแบบอยา่งโดยแทจ้ริง แต่ละคนต่างก าลงับ าเพญ็ตนเอง แต่ละ
คนลว้นตอ้งเดินบนเส้นทางของตนเอง ไม่มีใหท้ าตาม มีอยูจุ่ดหน่ึง กคื็อท่านจะปฏิบติัตาม
ธรรมะ (ฝ่า) ไดอ้ยา่งไร แต่ละคนต่างมีความซาบซ้ึงใจของตนเอง แต่ละคนต่างมีความรู้สึกท่ี
ต่างกนั ยากท่ีจะพูดไดว้า่ แต่ละคน เม่ือพบกบัปัญหาลว้นสามารถรับรู้ไดเ้หมือนกนั ลว้นมี
รูปแบบในการปฏิบติัต่อมนัและวธีิการจดัการกบัมนัท่ีเหมือนกนั ยากมาก เพราะรูปแบบการคิด
แตกต่างกนัและท่ีมาของความคิดนั้นซบัซอ้นมาก ทศันคติชนิดต่างๆของแต่ละคนท่ีก่อเกิดมา
เป็นเวลานาน รับรู้ต่อเร่ืองราวต่างกนั ความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง บรรดาส่ิงต่างๆทั้งหมดท่ี
ก่อเกิดเป็นการรับรู้และความเขา้ใจของตนเอง จุดเด่นของการรับรู้ เหล่าน้ีลว้นซบัซอ้นมาก 
ดงันั้นจึงยากมากท่ีจะหาคน สองคนท่ีมีอุปนิสัยเหมือนกนัได ้ คนอ่ืนท าอยา่งไรฉนักท็  าอยา่งนั้น 
นัน่คือการเลียนแบบแต่เปลือกนอก ยากมากท่ีจะเหมือนกนัโดยแก่นแท ้

 นอกจากนั้น ขา้พเจา้ก าหนดใหแ้ต่ละคน จะตอ้งส าเร็จมรรคผลดว้ยตวัเอง ผูท่ี้นัง่อยูล่ว้น
เป็นผูบ้  าเพญ็ ท่ีน่ีคือฝ่าฮุ่ย จึงมีผูฝึ้กใหม่ไม่ใช่นอ้ย อาจารยไ์ม่ไดพู้ดกบัพวกท่านแบบเหลือเช่ือ
จนเกินไป หาใช่วา่ชีวติหน่ึงท่ีลงมาตามชอบใจกจ็ะกลายเป็นศิษยต์า้ฝ่าได ้ชีวติในจกัรวาลนบัไม่
ถว้น เร่ืองใหญ่อยา่งน้ี เป็นไปไดว้า่ผูท่ี้มาลว้นแต่เป็นราชา ฉะนั้นในระหวา่งท่ีเดินบนเส้นทาง
ของตนเอง ประจกัษแ์จง้ในธรรมานุภาพของตนเอง นัน่จ  าตอ้งมีขั้นตอนของการรับรู้ในเส้นทาง
ท่ีตนเองเดินผา่นมา ขั้นตอนของการบ าเพญ็ มีองคป์ระกอบและจุดเด่นของตนเอง ดงันั้นแต่ละ
คนลว้นตอ้งเดินบนทางของตนเอง หลายปีมาน้ี ในหมู่ศิษยต์า้ฝ่า ไม่วา่จะเกิดสถานการณ์อะไร 
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เกิดการรับรู้ต่างกนัในการบ าเพญ็ หรือในการร่วมมือกนั ระหวา่งกนัและกนัมีวธีิคิดท่ีต่างกนั ท่ี
จริงกเ็ก่ียวขอ้งกบัส่ิงน้ี  

 แน่นอนละ จะท าอะไรในโครงการของตา้ฝ่า ใหพ้ยายามปล่อยวางส่ิงของของตนเองให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดเ้พื่อไปท าใหโ้ครงการส าเร็จผล น่ีเป็นเร่ืองอนัดบัหน่ึง ดงันั้นตอ้งร่วมมือ
กนั แต่ในระหวา่งท่ีสร้างความส าเร็จนั้น มีจุดเด่นของวธีิการจดัการของตนเอง ซ่ึงปรากฏอยูใ่น
การเดินบนเส้นทางการบ าเพญ็ของตนเอง จุดน้ีอาจารยย์อมรับ และไม่อาจต าหนิได ้ แต่ละคนก็
ตอ้งไปท าเช่นน้ี หากพวกท่านลว้นเป็นเช่นแบบพิมพท่ี์พิมพอ์อกมาเหมือนกนัหมด น่ีเป็นไป
ไม่ได ้ ดงันั้นพวกท่านจะพบกบัทุกขภ์ยัได ้ ในเส้นทางการบ าเพญ็น้ี แต่ละคนต่างลม้ลุก
คลุกคลาน ไม่วา่จะเดินอยา่งไรบนเส้นทาง ทั้งท่ียากล าบาก ขรุขระ ลว้นแต่เพือ่การประจกัษแ์จง้
ในมรรคผลของตน ยนืยนัเส้นทางนั้นของตนท่ีสุดทา้ยจะส าเร็จมรรคผลได ้ กบัทุกส่ิงท่ีตนท า
ส าเร็จ  

 ในขั้นตอนการบ าเพญ็ของพวกท่าน ไดป้ระสบกบัทุกขภ์ยัมากมาย ประสบกบัด่าน
มากมาย ขณะเดียวกนั คร้ังน้ีควรจะพูดไดว้า่ไดก้า้วผา่นการประทุษร้ายท่ีไม่เคยมีมาก่อนใน
ประวติัศาสตร์ไดแ้ลว้ ทุกท่านทราบ ศิษยข์องศาสนาคริสตถู์กประทุษร้ายอยูส่ามร้อยปี พุทธ
ศาสนากป็ระสบกบัการบ่อนท าลายหลกัธรรมถึงหา้คร้ัง ในช่วงแรกขององคศ์ากยมุนีกเ็กิดการ
ปะทะกนัอยา่งมากกบัศาสนาพราหมณ์ดั้งเดิม แต่กไ็ม่มีพิษร้ายเท่ากบัพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น 
น่ีคือส่ิงท่ีอิทธิพลเก่าท่ีควบคุมมิติชั้นสูงเป็นผูท้  า สังคมมนุษยมี์ส่ิงท่ีเท่ียงธรรมกบัชัว่ร้ายคงอยู่
พร้อมกนั ส่ิงท่ีดีกบัส่ิงท่ีไม่ดีคงอยูพ่ร้อมกนั ส่ิงท่ีเมตตากบัส่ิงท่ีเลวทรามคงอยูพ่ร้อมกนั มนัเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีสมดุลอนัหน่ึง หากไม่มีความเมตตาคนกไ็ม่รู้วา่อะไรคือความเลวทราม หากไม่มี
ความเลวทราม คนกไ็ม่รู้วา่อะไรคือความเมตตา ในการบ าเพญ็มีความเมตตา คนสามารถจะมี
มาตรฐานอนัหน่ึง เม่ือมีความเลวทราม ผูบ้  าเพญ็จึงรู้วา่จะบรรลุมาตรฐานไดอ้ยา่งไร น่ีจึงท าใหผู้ ้
บ  าเพญ็สามารถท าใหต้นเองสมบูรณ์ไดใ้นระหวา่งขั้นตอนของการบ าเพญ็ น่ีคือสภาพแวดลอ้ม
กบัเง่ือนไขท่ีส าคญัประการหน่ึงในการยกระดบัชีวิตท่ีโลกมอบใหก้บัผูบ้  าเพญ็ น่ีคือส่ิงท่ีก าหนด
เอาไวใ้นเวลาท่ีเร่ิมตน้สร้างสังคมมนุษย ์วา่หากจะบ าเพญ็กต็อ้งท ากนัอยา่งน้ี อิทธิพลเก่าอาศยัใช้
จุดเด่นชนิดน้ีของโลก ท าใหม้นัมีลกัษณะเดด็ขาดตายตวั 

 จุดเด่นชนิดน้ีของโลกมนุษย ์ เป็นปรากฏการณ์ท่ีลว้นไม่มีอยูใ่นมิติใดๆในจกัรวาล มี
เพียงสังคมมนุษยท่ี์มีความเมตตากบัความเลวทรามคงอยูพ่ร้อมกนัในสภาพแวดลอ้ม จึงมี
ปรากฏการณ์ท่ีโดดเด่นชนิดน้ี ดงันั้นจึงสามารถท าใหค้นบ าเพญ็ได ้ แน่ละยงัไม่ใช่เพียงส่ิง



3 
 

เหล่าน้ี ยงัมีวงัวนเอย ความทุกขเ์อย ยงัมีอารมณ์ (ฉิง) เอย องคป์ระกอบต่างๆ อิทธิพลเก่าจึง
อาศยัจุดน้ีสร้างเร่ืองประทุษร้ายท่ีใหญ่โตในคร้ังน้ีข้ึนมา ตามท่ีเรียกกนัวา่เป็นการทดสอบ
ศิษยต์า้ฝ่า หากใชค้  าพูดของพวกมนัพูด กคื็อเพื่อใหศิ้ษยต์า้ฝ่าท่ีสามารถจะส าเร็จมรรคผล ส าเร็จ
มรรคผลได ้ แน่ละ เม่ือก่อนอาจารยม์กัพูดกบัพวกท่าน ขา้พเจา้วา่ขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ย ไม่ยอมรับ
การจดัวางชุดน้ีของอิทธิพลเก่า ขา้พเจา้มีวธีิการช่วยเหลือสรรพชีวติของขา้พเจา้ ขา้พเจา้กน็ าส่ิง
ท่ีขา้พเจา้จะท ามาดว้ยแลว้ แต่อิทธิพลเก่าอยูข่า้งหลงัท าของชุดหน่ึงของมนัไวด้ว้ย กเ็หมือนกบัท่ี
ขา้พเจา้เพิ่งพูดไปเร่ืองศิษยข์องศาสนาคริสตถู์กประทุษร้าย ศิษยข์องศาสนาพุทธถูกท าร้าย เร่ือง
ต่างๆแบบน้ี พวกมนัรู้สึกวา่ น่ีคือเส้นทางท่ีจ  าเป็นตอ้งผา่น ของคนๆหน่ึงท่ีจะกา้วไปสู่การส าเร็จ
มรรคผล ส าเร็จเป็นเทพองคห์น่ึง จึงตอ้งท าเช่นน้ี ถา้เดินเส้นทางอ่ืนจะท าไม่ได ้ ขา้พเจา้ใช้
ธรรมะ (ฝ่า) ท่ีสูงยิง่กวา่ช้ีออกมาถึงวธีิการชนิดน้ีท่ีมุ่งต่อศิษยต์า้ฝ่า วา่เป็นการรบกวนของส่ิงชัว่
ร้าย มนักพ็ูดอีกวา่ เราท าไดแ้ต่อยา่งน้ี  

 พุทธธรรม (ฝอฝ่า) นั้นมิใช่พูดหรือวา่ อะไรๆกส็ามารถท าได ้ใครกคิ็ดไม่ถึงวา่ขา้พเจา้ใช้
การแสดงศิลปะอยา่งหน่ึงกส็ามารถช่วยเหลือคนไดแ้ลว้ น่ีคือส่ิงท่ีพวกมนัคิดไม่ถึงเช่นกนั 

 พุทธธรรม (ฝอฝ่า) สามารถท าไดทุ้กอยา่ง การบ าเพญ็อยูใ่นสังคมมนุษย ์ น่ีกเ็ป็นส่ิงท่ี
พวกมนัคิดไม่ถึง 

 เช่นนั้นรูปแบบท่ีขา้พเจา้จะท าคืออะไรละ  

 จกัรวาลน้ีลว้นไม่ดีแลว้ สรรพชีวติลว้นมีกรรมใหญ่หลวงยิง่นกั เยซูกล่าววา่คนนั้นมีบาป 
ท่ีจริงหากใชค้  าพูดของสายพุทธมาพูด กคื็อในการด าเนินชีวติของคน ไดก่้อกรรมไม่หยดุหยอ่น 
ก่อใหเ้กิดบาปกรรม กคื็อในระหวา่งการหมุนเวยีนกลบัชาติมาเกิด ในทุกๆชาติภพ ต่างติดคา้ง
หน้ีกรรมไวม้ากมาย ไม่แน่วา่ในภพไหนเคยเป็นทหาร เคยฆ่าคน หรือเคยเป็นคนฆ่าสัตว ์ หรือ
ในการด าเนินชีวติเคยข่มเหงรังแกใคร หรือเคยท าเร่ืองท่ีไม่ดีมากเอาไว ้ ท่ีจริงแต่ละคนต่าง
กลายเป็นเช่นนั้นไปแลว้ทั้งนั้น มีกรรมเตม็ตวั สังคมน้ีโดยพื้นฐานลว้นเป็นเช่นน้ีไปแลว้ ชีวติใน
ระดบัชั้นสูงกไ็ม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานดว้ยกนัทั้งนั้น กระทัง่มาตรฐานโดยตวัมนัเองก็
เปล่ียนไปแลว้ จนมาถึงวนัน้ี ฉะนั้นเม่ือคิดจะท าใหส้รรพชีวติเหล่าน้ีไดรั้บการช่วยเหลือทั้งหมด 
ทุกท่านคิดดู โดยผา่นวธีิของพวกมนัยอ่มจะท าไม่ไดเ้ลย ในทางปฏิบติักพ็ิสูจนว์า่ท าไม่ไดเ้ลย 
พวกมนักรู้็ ดงันั้นพวกมนัจึงไม่คิดจะใหค้นมากมายเช่นนั้นไดรั้บการช่วยเหลือ ค  าพยากรณ์ใน
อดีตนั้นพวกท่านคงไดย้นิกนัหมดแลว้กระมงั “หน่ึงหม่ืนเหลือหน่ึงพนั” “บา้นสิบหลงัเหลือ
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หน่ึงหลงั” อะไรเอย ค  าพยากรณ์ต่างๆนานาลว้นแต่พูดกนัเร่ืองน้ี กคื็อวา่มนัไม่ตอ้งการใหค้น
ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งแทจ้ริง คิดแต่เพียงใหเ้หลือส่วนท่ีพวกมนัเขา้ใจวา่ยงัคงใชไ้ดเ้อาไว ้

 ท่ีจริงสรรพชีวติ ลว้นแต่เท่าเทียมกนั ในช่วงเวลาท่ียาวนาน ชีวติไม่สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานแลว้ เส่ือมไปแลว้ ทั้งหมดน้ีลว้นไม่ไหวแลว้ เป็นเพราะจกัรวาลน้ีโดยตวัมนัเองมี
สติปัญญาใหญ่เพียงเท่าน้ี เรียกวา่ “เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ เส่ือมไป ดบัสูญ” ฉะนั้น การเกิดข้ึน ตั้งอยู ่
เส่ือมไป ดบัสูญ ถา้ท่านไม่เปล่ียนแปลงมนั สรรพชีวติกจ็ะเปล่ียนกลายเป็นไม่ดีในท่ามกลางการ
เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ เส่ือมไป ดบัสูญ สรรพชีวติในช่วงการเกิดข้ึนของจกัรวาลนั้นมีคุณสมบติัดั้งเดิม
เหมือนกบัจิตธรรมะและธรรมะ (ฝ่า) ของจกัรวาล ในช่วงของการตั้งอยู ่เป็นยคุท่ีค่อนขา้งดี กคื็อ
กฎเกณฑศี์ลธรรมของแต่ละชั้น ต่างสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของจกัรวาล ในช่วงเวลาท่ีเส่ือมไปก็
เร่ิมกา้วลงไปตามทางลาดลง ทุกส่ิงพากนัเส่ือมถอย ในช่วงดบัสูญ นัน่กไ็ม่ไหวแลว้ สุดทา้ยท่าน
ไม่อาจใหม้นัเน่าเป่ือยต่อไปไดอี้ก แลว้จะท าอยา่งไรดี ดบัสลายท้ิง เม่ือดบัสลายไปแลว้ อะไร
อะไรกห็มด ชีวติกบัวตัถุสสารทั้งหมดในจกัรวาลลว้นไม่คงอยูแ่ลว้ ถา้คิดจะเอากต็อ้งสร้างใหม่
ข้ึนมา กเ็ป็นเร่ืองอยา่งน้ีเอง ดงันั้นส่ิงท่ีเป็นแก่นแทน้ี้หากไม่เปล่ียนแปลง สรรพชีวติกจ็ะเกิดการ
เปล่ียนแปลงในท่ามกลาง การเกิดข้ึน ตั้งอยู ่เส่ือมไป ดบัสูญ 

 ฉะนั้นพูดใหถึ้งท่ีสุดแลว้ เป็นความผดิบาปของใครละ ถา้ใหข้า้พเจา้พูดนะ บาปของใคร
กไ็ม่ใช่ ในท่ามกลางคุณสมบติัพิเศษของการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ เส่ือมไป ดบัสูญ สรรพชีวติกจ็ะเป็น
เช่นน้ี นัน่เป็นเพราะสติปัญญาของจกัรวาลไม่เพียงพอ ดงันั้นขา้พเจา้จึงคิดอยูว่า่ วธีิท่ีดีท่ีสุดกคื็อ 
ชีวติทั้งหมดแกไ้ขดว้ยความเมตตา ไม่วา่ใครติดคา้งหน้ีใครไว ้ใครกอ็ยา่ไดท้วงเอาอีกเลย เพราะ
ใครๆกมี็บาปดว้ยกนัทั้งนั้น ทุกคนต่างไม่ไปเอาหน้ีอนันั้นแลว้ ระหวา่งกนัและกนัใชก้รรมดี
สนองแกไ้ขมนัในระหวา่งการปรับฝ่าใหเ้ท่ียงตรง (เจ้ิงฝ่า) กา้วไปสู่อนาคต น่ีช่างดีกระไร (เสียง
ปรบมือดงัสนัน่) สรรพชีวติตอ้งช่ืนชอบแน่ ทุกคนลว้นจะยนิดี น่ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้จะท าตั้งแต่แรก 

 แต่อิทธิพลเก่ามนัเปล่ียนแปลงทั้งหมดน้ีเสียแลว้ สร้างภยัพิบติัคร้ังน้ีข้ึนมา และเป็นเร่ือง
ชัว่ร้ายท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประวติัศาสตร์ ทุกท่านคิดดู เร่ืองการเกบ็เก่ียวอวยัวะจากร่างกาย
มนุษย ์ในช่วงเวลาท่ีประทุษร้ายศิษยข์องศาสนาคริสตข์องพวกโรมนัยคุโบราณกไ็ม่ชัว่ร้ายจนถึง
ระดบัน้ี ท่ีโหดร้ายท่ีสุดกเ็พียงแต่ฆ่าคนตาย บนดาวดวงน้ี เร่ืองท่ีชัว่ร้ายท่ีสุด คือส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่า
ตอ้งทนแบกรับในการประทุษร้ายคร้ังน้ี บรรดาความชัว่ร้ายชนิดน้ีท่ีเผชิญอยู ่ บรรดาความชัว่
ร้ายทั้งหลายท่ีปรากฏออกมาในการประทุษร้ายคร้ังน้ี อิทธิพลเก่ารู้สึกวา่ พวกท่านลว้นมาจาก
ระดบัชั้นสูง พวกท่านลว้นจะประจกัษแ์จง้ในมรรคผลท่ียิง่ใหญ่ กลายเป็นราชาท่ียิง่ใหญ่ หากใช้
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รูปแบบของทุกขภ์ยัท่ีเลก็ ใชรู้ปแบบความชัว่ร้ายท่ีไม่เท่าเทียม จะสามารถบ าเพญ็ข้ึนไปไดไ้หม 
พวกมนัลว้นแต่ใชห้ลกัการชุดน้ี 

 พวกท่านทราบวา่ธรรมะ (ฝ่า) ท่ีอาจารยบ์รรยาย แมว้า่ความหมายจะใหญ่มาก แต่บนชั้น
ผวินั้นต้ืนมากและตรงไปตรงมา ขา้พเจา้พูดหลกัการ ภาษาท่ีง่ายๆ แต่กลบัท าใหส้รรพชีวติไม่
เขา้ใจเลย ท่ีจริงขา้พเจา้หมายถึงพวกมนัสรรพชีวติชั้นสูง ในประวติัศาสตร์ผูค้นต่างพูดกนัวา่ ใน
อนาคตเวลาท่ีจะช่วยคนนั้น ใช่ไหมวา่ยากจะไดธ้รรมะ (ฝ่า)  ยากจะไดรั้บโอกาส ในอดีตไม่
เพียงแค่ชาวโลกท่ีพูดกนั เทพต่างกคิ็ดอยา่งน้ีวา่ สุดทา้ยในเวลาท่ีจะถ่ายทอดธรรมะ (ฝ่า)  
สุดทา้ยในเวลาท่ีจะมาช่วยเหลือสรรพชีวติ โอกาสแห่งวาสนานั้นยอ่มจะตอ้งไดม้าอยา่ง
ยากล าบากมาก ยากมากเหลือเกินท่ีจะรับรู้ได ้ตอ้งฉลาดมากๆจึงจะสามารถรับรู้ได ้ตอ้งทนทุกข์
มากมายจึงจะสามารถหาพบ ทุกท่านคิดดู หากเป็นเช่นน้ี ยติุธรรมหรือไม่ ไม่ยติุธรรม เช่นนั้นผูรู้้
แจง้ใหญ่ท่ีมากนัมากมาย มายงัโลก ไม่แน่วา่จะกลบัชาติมาเกิดเป็นคนพิการ ไม่แน่วา่จะหูหนวก
ตาลาย อายมุากแลว้ เช่นนั้นยติุธรรมต่อพวกเขาหรือไม่ละ ไม่ยติุธรรม ดงันั้นธรรมะ (ฝ่า) ท่ี
อาจารยถ่์ายทอดจึงง่ายท่ีสุด แต่พวกมนักลบัไม่เช่ือ ในจุดน้ีท่ีแสดงออกมายงัแยก่วา่ชาวโลกเสีย
อีก  

หลกัการชดัเจน ภาษาง่ายๆ แทบจะไม่มีวงัวน ขา้พเจา้วา่การถ่ายทอดธรรมะ (ฝ่า) คร้ังน้ี 
มีความเท่าเทียมกนัต่อสรรพชีวติ ขา้พเจา้พูดวา่ประตูใหญ่นั้นเปิดอยูเ่สมอ เปิดจนไม่มีประตูแลว้ 
ท่ีจริงกคื็อเหตุผลน้ี แต่กล่าวส าหรับอิทธิพลเก่า พวกมนัยงัคงท าส่ิงท่ีพวกมนัตอ้งการ แน่ละ 
ตอนน้ีพวกมนัเขา้ใจแลว้ รู้วา่ทุกส่ิงน้ีท่ีพวกมนัท า กลบัก าลงัท าลายพวกมนัเอง ทุกส่ิงท่ีพวกมนั
ท ากเ็ป็นอิทธิพลเก่าท่ีอยูร่ะดบัสูงยิง่กวา่ ยมืใชส่ิ้งน้ีท าลาย รวมทั้งพวกมนัท่ีอยูข่า้งล่าง ชีวติ
เหล่าน้ีท่ีมีบาปหนกั เพราะบาปชัว่ท่ีใหญ่ท่ีสุดอยา่งหน่ึงกคื็อพวกมนัเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีขา้พเจา้
ตอ้งการ ไม่วา่อยา่งไรกต็าม การประทุษร้ายคร้ังน้ี ทุกส่ิงน้ีท่ีก่อข้ึนมากจ็ะค่อยๆผา่นไปแลว้ ไม่
อาจหวนคืนไดแ้ลว้ พวกมนัชดใชไ้ม่ไหวแลว้ น่ีคือการรบกวนการปรับฝ่าใหเ้ท่ียงตรง (เจ้ิงฝ่า) 
ของจกัรวาล เป็นความผดิบาปท่ีหนกัเหลือเกิน 

ส่วนใหญ่ผูท่ี้นัง่อยูท่ี่น่ีเป็นลูกศิษยจ์ากต่างประเทศ ท่ีจริงจีนแผน่ดินใหญ่จึงจะเป็นร่าง
หลกัของศิษยต์า้ฝ่า เน่ืองจากราชาของแต่ละชนชาติจากแต่ละช่วงประวติัศาสตร์ ลว้นแต่กลบั
ชาติไปเกิดท่ีประเทศจีน รวมทั้งผูท่ี้มาจากระดบัสูงและระดบัชั้นท่ีสูงยิง่กวา่ ลว้นแต่กลบัชาติไป
เกิดท่ีประเทศจีนแลว้ 
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รูปลกัษณ์ภายนอกของคนจะถูกเปล่ียนแปลงโดยทศันคติของคน พรรคชัว่คอมมิวนิสต์
จีนท าลายวฒันธรรมดั้งเดิมของประเทศจีน และเป็นวฒันธรรมก่ึงเทพ ซ่ึงใกลเ้คียงกบัวฒันธรรม
ของเทพท่ีสุด ทุกท่านท่ีชมเสินยวิน่จะมีความรู้สึกน้ี ขณะเดียวกนัพรรคชัว่กรอกทฤษฎีการต่อสู้
ท่ีชัว่ร้ายอยา่งหน่ึง ระหวา่งคนกบัคนดว้ยกนั ต่อสู้แยง่ชิงกนั คนจีนในปัจจุบนัเองกท็ราบ เพียง
คนจีนอยูด่ว้ยกนั ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหนกจ็ะตีกนั คนชนชาติอ่ืนจ านวนมากรู้สึกวา่ ท าไมคนจีนจึง 
“ไม่สามคัคี” ท่ีแท ้ เร่ืองน้ีมีมูลเหตุท่ีลึกมาก อิทธิพลเก่ากคื็อคิดจะท าใหม้นัวุน่วาย กคื็อจะท า
จนถึงขั้นน้ี ท าใหวุ้น่วายอยา่งน้ี แลว้ดูวา่ท่านจะบ าเพญ็อยา่งไร 

 พวกท่านมาจากท่ีสูง ชีวิตท่ีท่านเป็นตวัแทนนั้นมีมาก มรรคผลท่ีจะส าเร็จมรรคผลนั้น
ใหญ่ ดงันั้นจึงเรียกใหป้ระเทศจีนวุน่วายอยา่งน้ี หากสามารถบ าเพญ็ออกมาจากสภาพแวดลอ้ม
ชนิดน้ีไดพ้วกเราจึงจะยอมรับ หากบ าเพญ็ออกมาไม่ได ้กเ็พราะคุณสมบติัประจ าตวัดอ้ยมาก ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีชัว่ร้ายอยา่งน้ีหากบ าเพญ็ออกมาไดพ้วกเราจึงจะยอมรับ น่ีคือส่ิงท่ีพวกมนัท า 
พูดในทางตรงกนัขา้ม นอกประเทศจีนยงัไม่มีความชัว่ร้ายเท่าน้ี สภาพแวดลอ้มในประเทศจีน
นั้นไม่มีท่ีเปรียบเทียบ คนจึงไม่รู้ตวัวา่ ตวัเองเปล่ียนเป็นอยา่งน้ีไปแลว้ ศิษยต์า้ฝ่ากมี็คนมากมาย
ไม่กา้วหนา้ และไม่ส ารวจตวัเอง ท าใหเ้กิดการก่อกวนระหวา่งกนัในกลุ่มเน่ืองจากอิทธิพลของ
วฒันธรรมพรรคฯ  

 ไม่วา่อยา่งไรกต็าม ทั้งหมดกผ็า่นมาถึงช่วงปลายสุดแลว้ ส่ิงชัว่ร้ายคิดจะจดัตั้งการ
ประทุษร้ายท่ีชัว่ร้ายข้ึนอีกคร้ังหน่ึง มนักไ็ม่มีพลงัน้ีแลว้ เพราะองคป์ระกอบชัว่ร้ายเหล่านั้นเป็น
ส่ิงท่ีอิทธิพลเก่าสร้างข้ึนมาจากมิติมากมาย และเป็นการเตรียมองคป์ระกอบท่ีชัว่ร้ายเหล่านั้น
เพื่อการประทุษร้ายคร้ังน้ี สารพดัส่ิงยุง่เหยงิกมี็ทั้งนั้น เด๋ียวน้ีส่วนใหญ่ถูกท าลายท้ิงไปแลว้ 
ดงันั้นดูไปแลว้ สภาพแวดลอ้มยิง่ผอ่นคลายมากข้ึนเร่ือยๆแลว้ แต่หากเพียงมนัยงัไม่ส้ินสุด ส่ิง
ชัว่ร้ายนั้นกจ็ะยงัชัว่ร้ายต่อไป กเ็หมือนยาพิษนั้น มนักคื็อยาพิษ ท่านจะใหม้นัไม่เป็นพิษ มนัท า
ไม่ได ้ ดงันั้นทุกท่านไม่อาจประมาท ในการบ าเพญ็พยายามอยา่ใหอิ้ทธิพลเก่าเจาะช่องวา่ง เร่ือง
สุดทา้ยนั้นอาจารยดู์อยูว่า่จะท าอยา่งไร 

 ในฐานะผูบ้  าเพญ็คนหน่ึง ไม่วา่อยา่งไรกต็าม เพราะท่านเป็นคนท่ีเดินอยูบ่นทางของเทพ 
ทุกท่านทราบ คนท่ีเดินอยูบ่นทางของเทพ เขากบัชีวติทัว่ๆไป กบัคนทัว่ๆไป นั้นมีความแตกต่าง
กนั แต่วา่นะ พวกท่านกย็งับ าเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั ในดา้นพฤติกรรม กระทัง่การแต่ง
กาย อากปักิริยา การพูดจาลว้นไม่ต่างอะไรกบัคนธรรมดาสามญั มีเพียงจุดหน่ึงท่ีต่างกนัมาก
ท่ีสุด เม่ือพบกบัความขดัแยง้ พบกบัเร่ืองอะไร ท่านสามารถคน้หาสาเหตุจากจิตใจขา้งในของ
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ตน ใช่หรือไม่วา่เพราะฉนัท าอะไรผดิแลว้ ใช่หรือไม่วา่สาเหตุมาจากปัญหาของฉนัก่อใหเ้กิด
การปีนเกลียวกนัในเร่ืองน้ี น่ีคือความแตกต่างจากคนธรรมดาสามญัอยา่งชดัเจนเพียงอยา่งเดียว 
แน่ละ จุดน้ีกส็ามารถจะปรากฏออกมาในดา้นพฤติกรรมของคน คนธรรมดาสามญัจะรู้สึกวา่
บุคลิกนิสัยของคนๆน้ีไม่เหมือนคนอ่ืน รู้สึกวา่ศิษยต์า้ฝ่ามีเมตตามาก ชอบปฏิสัมพนัธ์กบัศิษยต์า้
ฝ่า เพราะถึงอยา่งไรกเ็ป็นผูบ้  าเพญ็ สนามรอบๆตวันั้นเมตตาบริสุทธ์ิ ส่วนคนธรรมดาสามญัเขา
ไม่มี จุดน้ีไม่เหมือนกนั คนกส็ามารถจะรู้สึกได ้ 

 ฉะนั้นจึงพูดไดว้า่ แมศิ้ษยต์า้ฝ่าเป็นผูบ้  าเพญ็ มองดูยากจะแยกแยะออกจากคนธรรมดา
สามญั อีกทั้งก าลงับ าเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั และบ าเพญ็อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีซบัซอ้น
หน่ึงอยา่งน้ี ฉะนั้นกล่าวส าหรับผูบ้  าเพญ็ นัน่กย็ากมาก ขา้พเจา้จ  าไดว้า่ เม่ือแรกเร่ิมท่ีพวกท่าน
ไดธ้รรมะ (ฝ่า)  พอทุกท่านมองเห็นธรรมะ (ฝ่า) น้ี โดยเฉพาะคนสองพวกแรกของคนสาม
จ าพวกท่ีขา้พเจา้พูดถึง หลงัจากไดอ่้านธรรมะ (ฝ่า)  จิตใจกเ็ป็นเช่นนั้นจริงๆ ดีใจเป็นลน้พน้
จริงๆ ดีมาก สุดทา้ยกห็าพบแลว้ ส่ิงท่ีคนรอคอยนบัพนันบัหม่ืนปีของการเวียนวา่ยตายเกิดมิใช่
เพื่อส่ิงน้ีหรือ ในเวลานั้นความรู้สึกลึกๆของชีวิตท าใหท่้านสามารถปล่อยวางจิตมนุษยล์งได ้
ตดัสินใจแน่วแน่วา่จะตอ้งบ าเพญ็ตนเองใหดี้ จิตใจท่ีต่ืนเตน้นั้นท าใหค้นกา้วหนา้ แต่พอเวลา
ยาวนานข้ึน กค่็อยๆไม่มีความรู้สึกนั้นแลว้ ความเกียจคร้านของคนเอย ทศันคติทุกอยา่งของคน 
ปรากฏการณ์ยุง่เหยงิในสังคมท่ีอยูต่รงหนา้ ทุกอยา่งลว้นก่อใหเ้กิดการยัว่ยวนรบกวนต่อคน 
ดงันั้นจึงมีค  าพูดหน่ึงวา่ “บ าเพญ็เหมือนเม่ือแรกเร่ิม ตอ้งส าเร็จมรรคผลแน่นอน” บางคนมกัพูด
กบัอาจารยว์า่ เดิมทีเวลาท่ีผมอ่านธรรมะ (ฝ่า)  ระดบัชั้นนั้นยกข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว เวลาท่ีก าลงั
อ่านหนงัสือ ส่ิงท่ีรับรู้ได ้ปรากฏออกมาเร่ือยๆ เพราะอะไรเด๋ียวน้ีจึงไม่มีความรู้สึกน้ีแลว้ละ ทุก
ท่านคิดดูเองวา่ ท่าน “บ าเพญ็เหมือนเม่ือแรกเร่ิม” หรือเปล่า 

 ท่ีแท ้ ขา้พเจา้เคยพูดไวต้ั้งแต่แรกแลว้ อยา่งน้ีวา่ ขา้พเจา้วา่กล่าวในฐานะศิษยต์า้ฝ่า ใน
เวลานั้น รวมทั้งผูฝึ้กใหม่ เพียงท่านไปบ าเพญ็ กจ็ะผลกัท่านไปถึงต าแหน่งโดยเร็ว ผลกัถึง
ต าแหน่งอะไรหรือ ผลกัไปถึงท่ีท่ีท่านจากมา กผ็ลกัไปสูงถึงอยา่งนั้น ผลกัไปถึงต าแหน่งในเวลา
สั้นๆ ผวินอกของร่างกายคนไม่เกิดการเปล่ียนแปลงมากอยา่งนั้น หากท่านคิดจะสามารถมี
ความสามารถมากอยา่งนั้นแสดงออกมา กต็อ้งมีความคิดถูกตอ้งแรงกลา้อยา่งนั้น จึงจะสามารถ
บงัเกิดผลมากอยา่งนั้น ความคิดถูกตอ้งของท่านกต็อ้งบริสุทธ์ิถึงระดบันั้น ท่านจึงจะสามารถ
บงัเกิดผลมากอยา่งนั้นได ้
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 ทุกท่านทราบ เทพเซียนองคห์น่ึง เคล่ือนยา้ยภูเขาไดน้ั้นไม่นบัวา่เป็นอะไรได ้ เคล่ือน
ภูเขานั้นง่ายมาก แต่วา่นะ เทพเซียนนั้นเขาไม่มีจิตมนุษย ์เขามีทศันคติของเทพทั้งหมด มีสภาวะ
ชนิดนั้นของเทพ หากมีจิตมนุษยจ์ะสามารถท าไดไ้หม ท าไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน ผูบ้  าเพญ็บางคน
สามารถท าได ้ บางคนท าไม่ได ้ นัน่คือปัญหาวา่ความคิดถูกตอ้งพอหรือไม่พอ หากความคิด
ถูกตอ้งบริสุทธ์ิถึงขั้นนั้นไดจ้ริงๆจึงจะใชไ้ด ้

 บางคนพูดวา่ ผมรู้สึกวา่ตวัเองบริสุทธ์ิมาก ท่ีแทไ้ม่ใช่ มีความคิดยุง่เหยงิมากมายติดอยู ่มี
ส่ิงท่ีก่อเกิดข้ึนหลงัก าเนิดติดอยูม่ากอยา่งนั้น กระทัง่ท่านรู้สึกถึงความคิดหน่ึงท่ีเรียบๆง่ายๆ 
เป็นไปไดว้า่จุดฐานน้ี มูลเหตุท่ีเกิด ส่ิงท่ีพ่วงมาน้ี ลว้นไม่บริสุทธ์ิ ผูบ้  าเพญ็ท่ีบ าเพญ็มาเป็น
เวลานานหากคิดจะคงไวซ่ึ้งความคิดถูกตอ้งท่ีแรงกลา้มากโดยตลอด คงไวซ่ึ้งสภาพจิตใจเหมือน
เม่ือแรกเร่ิมท่ีไดธ้รรมะ (ฝ่า)  สภาพจิตใจท่ีบริสุทธ์ิอยา่งในระยะแรก นัน่ช่างยอดเยีย่มจริงๆ พอ
เทพมองเห็นลว้นจะพูดวา่ท่านยอดเยีย่ม แต่วา่ยากมาก เพราะในระยะแรกท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอด
ธรรมะ (ฝ่า) นั้น กท็ราบวา่ในการบ าเพญ็ของพวกท่านจะมีการรบกวนจากจิตมนุษย ์ หาไม่แลว้
ขา้พเจา้กจ็ะไม่เขียนบทความใน “ส่ิงส าคญัต่อการพฒันา (จิงจ้ินเยา่จ่ือ)” มากมายอยา่งนั้น ใน
ระหวา่งบ าเพญ็ ไม่หยดุท่ีจะปรับใหเ้ท่ียงตรง คอยดูแลและผลกัดนัใหทุ้กท่านกา้วหนา้ คอย
ช้ีแนะปัญหาในการบ าเพญ็ท่ีทุกท่านประสบ ขา้พเจา้ทราบวา่จะเกิดปัญหาเหล่าน้ี เร่ืองน้ีกบัผู ้
บ  าเพญ็อ่ืนๆในอดีตท่ีไม่ใช่ศิษยต์า้ฝ่ากเ็ช่นเดียวกนั ลว้นมีปัญหาเหล่าน้ีอยู ่ ใครท่ีสามารถบ าเพญ็
เหมือนเม่ือแรกเร่ิม ยอ่มจะส าเร็จมรรคผลแน่นอน  

 แน่ละ กล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า การบ าเพญ็อยูใ่นสภาพแวดลอ้มของสังคมคนธรรมดา
สามญั การรบกวนนั้นใหญ่มาก อาจารยม์องเห็นจุดน้ี แมพ้วกท่านมีรูปแบบการบ าเพญ็ท่ีคนไม่
เคยมีมาก่อน แต่การบรรลุมาตรฐานนั้นเขม้งวด ในจว้นฝ่าหลุนพวกท่านกไ็ดอ่้านแลว้ การ
บ าเพญ็นั้นตอ้งเป็นเหมือนเช่นผูบ้  าเพญ็ท่ีแทจ้ริง อยา่งนอ้ยท่ีสุดท่านตอ้งคงไวซ่ึ้งความคิด
ถูกตอ้งท่ีแจ่มชดัอนัหน่ึงโดยตลอด สามารถจะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีซบัซอ้นชนิดต่างๆ พอพบ
กบัความขดัแยง้ท่ีต่างกนัหรือในทนัใดเกิดปัญหาอะไรข้ึน กส็ามารถจะเป็นเหมือนเช่นผูบ้  าเพญ็
ไปปฏิบติัต่อมนั นัน่จึงจะใชไ้ด ้ 

 แน่ละยอ่มท าไดย้ากมาก ใช่ไหม ดงันั้นจึงไดป้รากฏสภาพการณ์ท่ีซบัซอ้นชนิดนั้น
ออกมาในขั้นตอนการบ าเพญ็ของศิษยต์า้ฝ่า บา้งกบ็  าเพญ็ไดดี้ บา้งกบ็  าเพญ็ไดไ้ม่ดี บา้งก็
แสดงออกอยา่งน้ี บา้งกแ็สดงออกอยา่งนั้น ทุกท่านทราบ ยงัมีปรากฏวา่ศิษยต์า้ฝ่าจากโลกไปเอย 
แน่ละในฐานะท่ีเป็นคน ไหนเลยจะไม่ตายไดล้ะ ในเมืองใหญ่เมืองหน่ึงจ านวนตวัเลขคนตายใน



9 
 

แต่ละวนัยงัมากมายอยา่งยิง่ “เกิด แก่ เจบ็ ตาย” นัน่คือกฎเกณฑข์องคน คนกลุ่มหน่ึงท่ีมากมาย
อยา่งน้ี ศิษยต์า้ฝ่านบัสิบลา้นคน บอกวา่ลว้นไม่ตายเลย ลว้นเป็นผูบ้  าเพญ็ท่ีกา้วหนา้ บ าเพญ็จริง 
ไม่มียอ่หยอ่น นัน่กเ็ป็นเร่ืองปาฏิหาริยแ์ลว้ นัน่กท็  าลายวงัวนแลว้ กเ็พราะมีคนท่ีไม่กา้วหนา้ 
ดงันั้นจึงจะเกิดปัญหา เพราะถึงอยา่งไรกเ็ป็นกลุ่มของผูบ้  าเพญ็ จ  านวนผูต้ายนั้นต ่ามาก และ
อิทธิพลเก่านั้น เพื่อท่ีจะท าใหส้ภาพแวดลอ้มวุน่วาย ทดสอบคนดงัวา่ ดูวา่การรับรู้ธรรมะ (ฝ่า) น้ี
ของท่านจริงหรือเทจ็ ท่านเช่ือหรือไม่เช่ือ ดงันั้นมนัจึงเจตนาสร้างเร่ืองจริงๆ เทจ็ๆ ใหค้น
มองเห็นไม่ชดัเจน 

 วุน่วายจนถึงระดบัไหนหรือ อยา่งเช่นวา่ ศิษยต์า้ฝ่าบางคน ทั้งครอบครัวลว้นแต่กา้วหนา้
มาก คนอ่ืนๆกม็องเห็นวา่ดีมาก กระทัง่มีบางคนกศึ็กษาจากพวกเขา ดูวา่เขาบ าเพญ็อยา่งไร
ตวัเองกบ็ าเพญ็อยา่งไร ขา้พเจา้วา่ผูบ้  าเพญ็ไม่มีแบบอยา่ง หากถือใครเป็นแบบอยา่ง ไม่ใช่ตวัเอง
รับรู้ธรรมะ (ฝ่า) ได ้ กจ็ะก่อใหเ้กิดปัญหา อิทธิพลเก่าอาจจะคิดวา่ท่านเฝ้ามองเขาบ าเพญ็ หาใช่
ตนเองไปรับรู้ธรรมะ (ฝ่า)  นัน่กอ็าจจะใหเ้ขาจากโลกไป แน่ละ ศิษยต์า้ฝ่า ท่ีจากโลกไปลว้นแต่
ส าเร็จมรรคผล แน่นอนทีเดียว เพราะคนธรรมดาสามญัคนหน่ึงนั้น ในระหวา่งการอธิบายความ
จริงกล็ว้นสามารถช่วยเหลือเขาไดแ้ลว้ กระทัง่สามารถหวนคืนต าแหน่ง นบัประสาอะไรกบัคน
ท่ีบ าเพญ็ตา้ฝ่าคนหน่ึงละ และเป็นอิทธิพลเก่าท่ีก่อใหเ้กิดการจากโลกไปอยา่งไม่เป็นปกติ 
แน่นอน ตอ้งส าเร็จมรรคผล 

 อิทธิพลเก่าท าเร่ืองน้ีจนกลายเป็นอยา่งน้ี มนัใชว้ธีิการท่ีเป็นพิษร้ายทดสอบคนอ่ืน 
ทดสอบคนอ่ืนโดยผา่นเร่ืองน้ี แลว้เป็นอยา่งไรละ พวกท่านคิดวา่ผูท่ี้บ าเพญ็ไดดี้ เขาตายแลว้ 
ท่านยงัจะเช่ือหรือไม่เช่ือ เร่ืองเหล่าน้ีเกิดข้ึนมามากแลว้ ศิษยต์า้ฝ่ามากมายลว้นเคยมี
ประสบการณ์แลว้ ลว้นรู้ถึงวธีิการของอิทธิพลเก่า แต่หากพูดตามขอ้ก าหนดของอาจารย ์ การ
บ าเพญ็เป็นเร่ืองเขม้งวด คน คนหน่ึงจะส าเร็จเป็นเทพ ไม่ใช่นัง่อยูต่รงนั้นด่ืมน ้าชา อ่านหนงัสือ
กจ็ะกลายเป็นเทพได ้บนเส้นทางน้ีผูท่ี้สามารถจะบ าเพญ็ข้ึนไปไดจ้ริงๆ จึงจะใชไ้ด ้

 ในการบ าเพญ็ กเ็พราะวา่ผูบ้  าเพญ็ไม่ใช่วา่จะสามารถคงไวซ่ึ้งสภาพจิตใจท่ีเหมือนกนัได้
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ เหมือนจรวดท่ีพุ่งข้ึนไปขา้งบน ในระหวา่งท่ีกา้วหนา้เสริมสร้างระดบัชั้นท่ี
แตกต่างกนัของตวัเอง ดงันั้นจึงเกิดสภาพการณ์ท่ีต่างกนัข้ึน อิทธิพลเก่ากจ็ะท าให้
สภาพแวดลอ้มน้ียุง่เหยงิ ทดสอบใจคน เร่ืองต่างๆเหล่าน้ี เป็นตน้ ยงัไม่ใช่เพียงแค่น้ี ตวัอยา่งมี
มากมาย ในประเทศจีนแผน่ดินใหญ่กย็ิง่ไม่ตอ้งพูดเลย ส่ิงชัว่ร้ายท่ีปรากฏออกมาในระหวา่งการ
ประทุษร้าย นัน่เป็นวธีิการชุดน้ีท่ีอิทธิพลเก่าจดัวางไว ้ เป้าหมายของมนัคือเพื่อท าใหเ้ร่ืองท่ีพวก
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มนัจดัวางไวส้ าเร็จ ท าใหพ้วกมนัคิดวา่ศิษยต์า้ฝ่าท่ีใชไ้ดถึ้งจะส าเร็จมรรคผล แต่มนัไม่สนใจ
ท่านวา่ ใครจะสามารถส าเร็จมรรคผล ใครไม่สามารถส าเร็จมรรคผล มนัสนใจแต่วา่ในการ
ประทุษร้ายคร้ังน้ีท าใหผู้ท่ี้ใชไ้ดส้ าเร็จมรรคผล ท าส่ิงท่ีพวกมนัตอ้งการท า ท าใหส้ าเร็จ 

 ในการประทุษร้าย ขา้พเจา้กก็  าลงัเฝ้าดูอยา่งละเอียดอยู ่ มีผูฝึ้กบางคนยงัไม่ยอมรับ
บทเรียนกนัจริงๆ เพิ่งปล่อยตวัออกมาจากค่ายแรงงาน จิตโออ้วดของเขากม็าอีกแลว้ จิตมนุษยก์็
ข้ึนมาอีกแลว้ คนธรรมดาสามญัเม่ือพบกบัเร่ืองอะไรกต็อ้งไดรั้บบทเรียนหน่ึง ใคร่ครวญมากๆ 
ผูบ้  าเพญ็ยิง่ตอ้งคน้หาวา่สาเหตุท่ีถูกอิทธิพลเก่าเจาะช่องวา่งไดน้ั้นอยูท่ี่ไหน ตอ้งตรวจหาปัญหา
ของตนนะ เร่ืองเหล่าน้ีขา้พเจา้จะไม่พูดมากในฝ่าฮุ่ย สถานการณ์ของแผน่ดินใหญ่กซ็บัซอ้นมาก 
จิตมนุษยน์านาชนิด ความขดัแยง้นานาชนิด ในสภาพแวดลอ้มนั้นท่ีซบัซอ้นแปรเปล่ียนร้อย
แปดพนัประการ จะตอ้งคน้หาตนเองอยา่งจริงจงั ใหอิ้ทธิพลเก่าเจาะช่องวา่งแต่นอ้ย  

 ขา้พเจา้จะพูดปัญหาอ่ืนต่อไป 

 ทุกท่านทราบเม่ือเร็วๆน้ีสถานีทีวซิีนถงัเหริน โครงการอธิบายความจริงท่ีศิษยต์า้ฝ่าท า
ข้ึนน้ีมีการเปล่ียนแปลงบางอยา่ง ขา้พเจา้รู้สึกวา่ น่ีลว้นเป็นเร่ืองปกติมาก ผูฝึ้กจ านวนมากก าลงั
วพิากษว์จิารณ์กนัอยู ่ เร่ืองของศิษยต์า้ฝ่าท่ีตอ้งการท า ท าโครงการอธิบายความจริงใหดี้ มีวธีิการ
ท่ีดี ความคิดเห็นท่ีดี เช่นนั้นกท็  าอยา่งนั้นไปเลย น่ีลว้นเป็นเร่ืองปกติ แต่มีผูฝึ้กบางคนนั้น ปกติท่ี
ท ากไ็ม่ใช่วา่ดีนกั กระทัง่ตามปกติกมี็ความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกบัผูรั้บผดิชอบคนเดิม ถึงเวลาน้ีเขา
กลบัไปประจบเอาใจ เดิมทีผูรั้บผดิชอบคนเดิมนั้น จิตใจสงบดีมาก แต่ก่อนขา้พเจา้กเ็คยทกัทาย
กบัเขา เคยพูดถึงเร่ืองน้ี กมี็คนไปพูดนินทาวา่ พวกเราไม่ใช่จะไม่ดีถึงอยา่งนั้นหนา ท าไมพูดวา่
เปล่ียนคน กเ็ปล่ียนคนเลย (อาจารยห์วัเราะ) แน่ละ ผูบ้  าเพญ็ยงัคงไม่เหมือนกนั พอขา้พเจา้พูด
กบัผูรั้บผดิชอบคนเดิมเขากเ็ขา้ใจไดท้นัที 

 จึงพูดวา่ ผูบ้  าเพญ็นะ เร่ืองท่ีอาจารยจ์ะใหพ้วกท่านท านั้น ควรจะปฏิบติัต่ออยา่งไร เม่ือ
อาจารยบ์อกใหท้ าอยา่งน้ีแลว้ ยอ่มตอ้งมีเหตุผลแน่นอน พวกท่านไม่ใช่มาช่วยอาจารยป์รับฝ่าให้
เท่ียงตรง (เจ้ิงฝ่า) หรือ ท าไมไม่ร่วมมือกนัท าตามส่ิงท่ีอาจารยจ์ะท า กลมกลืนเขา้ดว้ยกนั แต่
กลบัไปท าส่ิงเหล่านั้นท่ีไม่ควรท า พูดส่ิงท่ีไม่ควรพูดละ ท่านคือผูบ้  าเพญ็ไหม ท่านเป็นศิษยข์อง
ขา้พเจา้ไหม ท่านยงัเรียกขา้พเจา้วา่อาจารยไ์หม 

 ท่ีแทพ้วกท่านคิดดู เม่ือครู่ท่ีพวกท่านก าลงัพูดเร่ืองเสินยวิน่ พูดถึงความส าเร็จของเสินย
วิน่ ท่ีผา่นมาขา้พเจา้เคยพดูวา่ ขา้พเจา้วา่ประวติัศาสตร์ของสังคมมนุษยใ์นปี 1999 กจ็บส้ินในปี
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นั้นแลว้ เวลาผูค้นก าลงัเฉลิมฉลองปี 2000 นั้น ขา้พเจา้คิดอยูว่า่ ขา้พเจา้พูดวา่ดา้นท่ีเขา้ใจของคน
ก าลงัฉลอง สามารถกา้วผา่นปีแห่งยคุสมยัน้ี ยงัมีความหวงัของการคงอยู ่ ควรท่ีจะตอ้งฉลอง
จริงๆ แต่สามารถจะยดืเวลาออกไปเร่ือยๆไดห้รือ สมมติแอปเปิลผลหน่ึงเน่าหมดแลว้ ยงัวางไว้
ตรงนั้น จะไดห้รือ บนนั้นมีหนอนคลานเตม็ไปหมด ส่งกล่ินเหมน็เน่าอยู ่ ยงัจะวางไวต้รงนั้น
หรือ ท่ีแทย้งัมีเวลามากเท่าไรละ ผูค้นในช่วงประวติัศาสตร์ยคุน้ีลว้นก าลงัวิพากษว์จิารณ์เร่ืองน้ี
อยู ่ หรือพูดวา่ ผูค้นต่างก าลงัวติกกงัวล ถา้ใหข้า้พเจา้พูดนะ ขา้พเจา้เคยพดูกบัศิษยต์า้ฝ่านาน
มาแลว้ ขา้พเจา้พูดวา่เพราะวา่จกัรวาลก าลงัปรับฝ่าใหเ้ท่ียงตรง (เจ้ิงฝ่า) ท่ีน่ีกลายเป็นใจกลาง
ของการปรับฝ่าใหเ้ท่ียงตรง (เจ้ิงฝ่า) ท่ีน่ีมีศิษยต์า้ฝ่านบัไม่ถว้นก าลงัยนืยนัความถูกตอ้งของฝ่า 
จึงไดย้ดืเวลาน้ีได ้ ฉะนั้นพูดไดอี้กวา่ น่ีคือตา้ฝ่าท าใหม้นัเหลือรอดมาได ้ เหลือเอาไวท้ าอะไร
หรือ คือใหโ้อกาสคนอีกคร้ังหน่ึง เหลือไวใ้หศิ้ษยต์า้ฝ่าอยูท่ี่น่ีช่วยคน อยา่ไดเ้อาแต่มองพวกเรา
ทนแบกรับทุกขภ์ยัอยูท่ี่น่ีแต่เพียงอยา่งเดียว 

 ผูฝึ้กบางคนพูดวา่ ฉนักท็นแบกรับ แบกรับอะไรละ ในสถานการณ์ท่ีทุกขย์ากยิง่กวา่ 
ท่านกต็อ้งไปท าสามเร่ืองใหดี้ ไปช่วยเหลือสรรพชีวติ น่ีคือหนา้ท่ีของศิษยต์า้ฝ่า การส าเร็จมรรค
ผลของศิษยต์า้ฝ่าไม่ใช่การส าเร็จมรรคผลเฉพาะคน ในขณะท่ีช่วยเหลือสรรพชีวติ จะตอ้งน าพา
สรรพชีวตินบัไม่ถว้นส าเร็จมรรคผล แต่ละคนลว้นเป็นเช่นน้ี (เสียงปรบมือ) ฉะนั้นในเม่ือเป็น
อยา่งน้ี ทุกท่านคิดดู พวกเราอยูใ่นประวติัศาสตร์ยคุน้ี ใช่ไหมวา่ควรจะมีบทบาทเป็นตวัละคร
เอก 

 อาจารยน์ าพาทุกท่านท าเสินยวิน่ ท่ีจริงคือท าเป็นตวัอยา่งใหก้บัทุกท่าน ขา้พเจา้ท าให้
เสินยวิน่กลายเป็นการแสดงอนัดบัหน่ึงของโลกแลว้ อยา่งนอ้ยท่ีสุดคือในวงการศิลปะ ในวงการ
ศิลปะ เสินยวิน่เป็นตวัละครเอกแลว้ เช่นนั้นโครงการอ่ืนจะท าอยา่งไรละ พวกท่านสร้าง
ความส าเร็จเลก็นอ้ยอนัหน่ึงใหต้นเองกก็ระหยิม่ยิม้ยอ่งมาก แต่ท่านเป็นตวัละครเอกแลว้หรือ 
แมแ้ต่เป็นตวัรองท่านกไ็ม่ไดเ้ป็น บา้งก าลงัเล่นเป็นตวัตลก น่ีเป็นส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าควรท าหรือ เป็น
ส่ิงท่ีอาจารยบ์อกใหพ้วกท่านท าหรือ พวกเราบางคนพูดวา่ ขณะน้ีเงินทุนของเราไม่พอ ท า
โครงการไม่ได ้ นัน่คือท่านไม่ไดท้ าใหดี้ ท่านไม่ไดท้ าโดยถือเป็นเร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่าตอ้งท าอยา่ง
แทจ้ริง ท าเป็นสถานประกอบการหน่ึงท่ีแทจ้ริง ส่ือมวลชนระดบัโลกหน่ึงมีเงินทุนหมุนเวียนไม่
ถึงก่ีร้อยลา้น กไ็ม่ใช่บริษทัใหญ่ แน่ละเม่ือพูดออกมา แน่นอนวา่บางคนกมี็แรงกดดนัข้ึนมาแลว้ 
ขา้พเจา้ไม่ไดพ้ดูวา่ท่านท าไม่ไดถึ้งจุดน้ี กใ็ชไ้ม่ได ้ ขา้พเจา้เพียงพูดถึงเร่ืองน้ีจากหลกัการ พวก
เราสมควรไปท าอยา่งนั้นจึงจะใชไ้ด ้  
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 ความจุของคนบางคนท าไมจึงเลก็อยา่งนั้นนะ ปัญหาท่ีคิดท าไมเลก็อยา่งนั้น หาก
ส่ือมวลชนท่ีพวกท่านท าตั้งข้ึนไดใ้นสังคมกระแสหลกัอยา่งแทจ้ริง กลายเป็นบริษทัของทัว่ทั้ง
โลกไดจ้ริงๆ ทุกท่านคิดดู การเปิดโปงส่ิงชัว่ร้าย ชกัน ามนุษยชาติไปสู่ทิศทางดา้นบวก 
ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจะมากมายเพียงไร ระดบัการช่วยเหลือสรรพชีวติจะใหญ่เพียงไรละ พวก
ท่านท าไม่ถึง มกัจะคาดหวงัใหส่ื้อของคนธรรมดาสามญัท าอะไรใหเ้ราสักหน่อย ส่ือของคน
ธรรมดาสามญัจึงไม่ท าใหท่้าน เพราะมนัไม่ใช่ส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าท า คือท่านท่ียนืยนัความถูกตอ้ง
ของฝ่า ไม่ใช่คนธรรมดาสามญัยนืยนัความถูกตอ้งของฝ่า กเ็ป็นเร่ืองอยา่งน้ี บางคร้ังพวกท่านคิด
จะใหส่ื้อของคนธรรมดาสามญัท าอะไรหน่อย มนักท็  าตรงกนัขา้มใหก้บัท่าน ใช่หรือไม่ 

 พูดเร่ืองปัญหาของเสินยวิ่น ผูฝึ้กมากมายมีความเห็นอยา่งหน่ึงต่อการท าเสินยวิน่ รู้สึกวา่
เป็นโครงการท่ีอาจารยน์ าพา ท่ีแทคื้อ อาจารยท์  าเป็นตวัอยา่งใหก้บัทุกท่าน เร่ืองท่ีมากกวา่น้ี 
พวกท่านเป็นผูท้  า แต่เสินยวิน่นั้น จะท าอยา่งไรในแต่ละกา้ว ละกา้ว นั้น ขา้พเจา้มีแผนอยู ่

 ช่วงแรกในฐานะคณะศิลปะคณะหน่ึง โดยเฉพาะคือในอเมริกา พวกเราอาศยัสถานภาพ
ของชาวจีน เป็นคนชนชาติส่วนนอ้ย คิดจะเปิดเขา้ไปในสังคมอนัน้ี ไม่ใช่ง่ายเลย กคื็อคณะ
ศิลปะของอเมริกา กต็อ้งผา่นการกระทบกระทัง่หลายสิบปีจึงจะกา้วออกมาได ้ เช่นนั้นพวกเรา
จะท าอยา่งไรละ ดงันั้นอาจารยจึ์งเรียกใหศิ้ษยต์า้ฝ่าในท่ีต่างๆจ านวนมากเขา้ร่วม บอกใหทุ้ก
ท่านร่วมมือกนัอยา่งเตม็ท่ี ท าใหเ้สินยวิน่โด่งดงัมาก น่ีเป็นสาเหตุหน่ึงนะ 

 ยงัมีอีกอยา่งหน่ึงคือตอ้งรักษาคุณภาพของรายการไว ้ดงันั้นขา้พเจา้จึงใหผ้ลลพัธ์โดยตรง 
(ของการแสดง) ต่อผูช้มในการติดตามอยา่งใกลชิ้ด ในฐานะผูก้  ากบัการแสดงคนหน่ึง เขาจะดู
ผลลพัธ์จากมุมมองของการเตน้ เขายากท่ีจะไปคิดเหมือนกบัผูช้มในการมองปัญหา ในฐานะ
วาทยกร ใจเขาจะจดจ่อกบัการแสดงของวงดนตรี ในฐานะผูค้วบคุมแสง เสียง พวกเขายอ่มจะ
เนน้หนกัในวธีิคิดของตนเอง แต่ขา้พเจา้ไม่ใช่ ขา้พเจา้มองผลลพัธ์ของภาพรวมท่ีใหก้บัผูช้ม 
กระทัง่ปริมาณท่ีใชท่ี้จุดต่างๆของแต่ละส่วนของการเช่ือมต่อตอ้งเหมาะสม รับประกนัวา่การ
แสดงโดยรวมใหผ้ลลพัธ์อะไรต่อผูช้ม 

 ดงันั้นพอคุณภาพของรายการสูงข้ึนมา เสริมเขา้กบัการร่วมมือของผูฝึ้ก และยงัเป็นผู ้
บ  าเพญ็ท่ีท าอยู ่ ส่ิงท่ีแสดงออกมาลว้นแต่บริสุทธ์ิดีงาม และมีพลงังานดา้นบวกท่ีแรงกลา้ของผู ้
บ  าเพญ็ เดิมทีศิษยต์า้ฝ่ากคื็อมาช่วยเหลือสรรพชีวติ ดงันั้นศิษยต์า้ฝ่าท าอะไรจึงไม่ไดท้  าอยา่งสูญ
เปล่า ลว้นตอ้งท าเพื่อรับผดิชอบต่อการช่วยคน แน่ละส่ิงท่ีปรากฏออกมาในการแสดงคร้ังน้ีจึง
โดดเด่นมาก ในโรงละครผูช้มจ านวนมากสามารถรู้สึกได ้ มองบนเวทีกมี็เทพท าอยูด่ว้ย ท่ีแท้
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โครงการอ่ืนท่ีศิษยต์า้ฝ่าท ากเ็ป็นเช่นเดียวกนั กคื็อตอ้งตั้งใจท าใหดี้ ในเวลาสั้นๆไม่ก่ีปี ท าให้
ช่ือเสียงของเสินยวิน่โด่งดงัมาก 

 ท่ีแทใ้นปีแรกเสินยวิน่กมี็ช่ือเสียงแลว้ ในเวลานั้นผูค้นกพ็ูดวา่เป็นความมหศัจรรยอ์ยา่ง
หน่ึงแลว้ เดิมทีขา้พเจา้คิดวา่จะใหแ้สดงสองคร้ังต่อปี คร้ังหน่ึงคือ “เร่ืองมหศัจรรยว์นั
คริสตม์าส” กคื็อเทศกาลคริสตม์าสแสดงหน่ึงคร้ัง ปีใหม่จีนแสดงหน่ึงคร้ัง แต่ละปีแสดงสอง
คร้ังในเทศกาลท่ีต่างกนั ต่อมาเน่ืองจากงานยุง่มาก จึงท าไม่ได ้ ปัจจุบนัจึงท าเพียงคร้ังเดียว ซ่ึง
ในเวลาสั้นๆไม่ก่ีปี กมี็ผลกระทบออกมาแลว้ เร่ืองน้ีสัมพนัธ์กบัการร่วมมือของศิษยต์า้ฝ่า และ
องคป์ระกอบต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกนั  

 ขา้พเจา้กล่าวกบัผูรั้บผดิชอบสถานีทีววีา่ ถา้ส่ือมวลชนไม่ใหค้วามส าคญักบัการฝึกฝน
ความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังาน คุณภาพของท่านกสู็งข้ึนไม่ได ้ ความเป็นมืออาชีพกไ็ม่พอ 
นัน่ลว้นใชไ้ม่ไดเ้ลย ในฐานะบริษทัดา้นส่ือมวลชนขนาดใหญ่ เร่ืองน้ีตอ้งเห็นความส าคญั 

 เวลานั้นท่ีท าเสินยวิน่ขา้พเจา้คิดอยูว่า่ หากจะท าใหเ้สินยวิน่เป็นอนัดบัหน่ึง ก่อนอ่ืนก็
ตอ้งฝึกฝนนกัแสดง ดงันั้นขา้พเจา้จึงตั้งโรงเรียน แกไ้ขปัญหาของนกัแสดงอยา่งถึงท่ีสุด ในเวลา
สั้นๆ อยา่งรวดเร็ว พวกเรากส็ามารถฝึกฝนนกัแสดงออกมาไดแ้ลว้ ในเวลานั้นเทคนิคการแสดง
ยงัไม่สูงขนาดน้ี ปัจจุบนัยิง่สูงข้ึนเร่ือยๆ นกัแสดงมากมายต่างกลายเป็นนกัเตน้อนัดบัหน่ึงของ
โลกไปแลว้ (เสียงปรบมือ) ดงันั้นจึงมีผลลพัธ์เช่นน้ีของการแสดง ระดบัความเป็นมืออาชีพใน
ดา้นอ่ืนๆยิง่สูงข้ึนเร่ือยๆ แน่ละ วงดนตรีเสินยวิน่กเ็กิดการเปล่ียนแปลงดีข้ึนมาก ขา้พเจา้กจ็ะท า
ใหว้งดนตรีกลายเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกเช่นกนั (เสียงปรบมือ) ขา้พเจา้พูดไดก้ย็อ่มท าไดน้ะ 
(อาจารยห์วัเราะ) (เสียงปรบมือ) ก าลงัพยายามอยู ่ ปีกลายวงดนตรีของพวกเราสามวงรวมเขา้
ดว้ยกนั จดัแสดงเป็นวงซิมโฟนีออเคสตร้า แสดงท่ีหอประชุมดนตรีคาร์เนก้ีในนิวยอร์ก ประสบ
ความส าเร็จมาก นกัดนตรีมีความเช่ือมัน่เพิ่มข้ึนมาก วงดนตรีจะตอ้งมีช่ือเสียงดว้ยอยา่งแน่นอน 

 ท่ีแทข้า้พเจา้ท าเสินยวิน่ กคื็อใหโ้ครงการต่างๆดูวา่ขา้พเจา้ท าอยา่งไร โดยเฉพาะ ขา้พเจา้
ยงัมีแผนการหน่ึง เน่ืองจากผูฝึ้กในท่ีต่างๆ ขณะท่ีโปรโมตเสินยวิน่นั้นใชจ้  านวนคนมากเกินไป 
กระทบต่อโครงการอ่ืนๆ เร่ืองน้ีตอ้งแกไ้ข ปัจจุบนัแกไ้ขไปมากแลว้ การแสดงปีกลายจนถึงปีน้ี
กไ็ม่ไดใ้ชค้นมากอยา่งนั้นแลว้ หลายพื้นท่ีใชค้นนอ้ยมากแลว้ ในเขตนิวยอร์ก ขา้พเจา้แจง้วา่ให้
พยายามใชใ้หน้อ้ยท่ีสุด ท่านพูดวา่มีก่ีพนัคนออกไปขายตัว๋ สุดทา้ยแมแ้ต่ธรรมานุภาพกไ็ม่มี
แลว้ ผูช้มมากนัก่ีคนละ บางพื้นท่ีกแ็ค่สามคน ส่ีคน กท็  าไดห้ลายรอบ และเตม็โรงละครดว้ย 
ธรรมานุภาพน้ี ท่านดูวา่ใหญ่แค่ไหนกนั ดงันั้นในอนาคตจะยิง่ใชค้นนอ้ยลงเร่ือยๆ ในปัจจุบนั
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ค านวณแลว้คร้ังหน่ึง สถานท่ีต่างๆลว้นเป็นสถานการณ์แบบน้ี ผูช้มร้อยละแปดสิบข้ึนไปลว้น
มาจากการดูโฆษณา ดงันั้นเราเพียงตอ้งการคนจ านวนนอ้ย ท าโฆษณาใหดี้หน่อย กใ็ชไ้ดแ้ลว้ 
จะค่อยๆท ากนัอยา่งน้ี 

 เม่ือครู่ท่ีพูดคือปัญหารูปธรรมสองเร่ือง เม่ือครู่ขา้พเจา้ไดย้นิวา่ แผน่ดินใหญ่มีผูฝึ้กมากนั
ส่วนหน่ึง ผูฝึ้กบางคนเม่ือก่อนเคยไดฟั้งขา้พเจา้บรรยายธรรมะ (ฝ่า)  ผูฝึ้กแผน่ดินใหญ่จ านวน
มากไม่เคยไดฟั้งขา้พเจา้บรรยายธรรมะ (ฝ่า)  การไดพ้บอาจารยส์ักคร้ังดูเหมือนวา่จะยากมาก 
เช่นนั้นขา้พเจา้จะพูดใหม้ากสักหน่อย (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) 

 พวกเรายงัคงเลือกวธีิการน้ี คืออาจารยต์อบค าถามให ้ (เสียงปรบมือ) ตอนน้ีเร่ิมได ้ ส่ง
ค าถามข้ึนมาได ้

 ขา้พเจา้นัง่ลงมา ทุกท่านจะเห็นไม่ชดัเจน ขา้พเจา้วา่ ขา้พเจา้ยนืพูดจะดีกวา่ (เสียง
ปรบมือ) 

 ส่งค าถามข้ึนมาเถิด 

 พยายามถามปัญหาในการบ าเพญ็ของพวกท่าน ส าหรับเร่ืองส่วนตวั –ฉนัไม่สบายตรงน้ี 
ไม่สบายตรงนั้น (ท่ีประชุมหวัเราะ) ทุกท่านหวัเราะกนัแลว้ น่ีเป็นด่านท่ีตนเองควรขา้มไป 

ศิษย ์ ในชีวติประจ าวนัศิษยต์า้ฝ่าจะปฏิบติัต่อผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีพิษซ่ึงเกิดจากอุตสาหกรรมใน
สังคมทุกวนัน้ีอยา่งไร 

อาจารย ์  ปัจจุบนัเป็นอยา่งน้ีจริงๆ วทิยาศาสตร์ของคนนั้นต้ืนเขินมาก การดดัแปลงยนีส์นั้น เม่ือ
ดูท่ีเปลือกนอก สามารถท าใหพ้ืชไร่ถูกแมลงท าลายนอ้ยลง กระทัง่ดูเหมือนวา่โดยเปลือกนอก 
ก าลงัเพิ่มปริมาณผลผลิต ท่ีแทห้นา โลกน้ี เทพเป็นผูส้ร้าง อาหารของคนเทพกเ็ป็นผูส้ร้าง ใน
โลกธรรมชาติน้ีส่ิงของและร่างกายคน คือการหมุนเวยีนตามปรกติอยา่งหน่ึง ลว้นสามารถใช้
ประโยชนซ่ึ์งกนัและกนัได ้ และส่ิงน้ี ในระหวา่งขั้นตอนของการหมุนเวียนยงัสามารถท าใหม้นั
เล่ือนข้ึนไปสู่ระดบัชั้นสูงได ้ทัว่ทั้งจกัรวาลลว้นเป็นระบบหมุนเวียนอนัหน่ึง หากส่ิงของของเรา
ท่ีน่ีเกิดการเบ่ียงเบน ไม่บริสุทธ์ิ ส่ิงของน้ีไม่เพียงกระทบต่อสังคมมนุษย ์ ยงัจะกระทบถึงสังคม
ระดบัชั้นสูง ขณะเดียวกนัส่ิงท่ีเบ่ียงเบนท าใหร่้างกายคนเกิดความพิกลพิการ 

   ท่ีผา่นมาขา้พเจา้เคยพูดกบัพวกท่าน ขา้พเจา้วา่ท่ีแทม้นุษยชาติเคยผา่นโลกสองใบมาแลว้ 
โลกใบก่อน คน เม่ือถึงยคุสุดทา้ย คนในเวลานั้นดูน่ากลวัมาก บา้งศีรษะใหญ่มาก บา้งมีขาสั้น
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มาก บา้งมีแขนขา้งหน่ึงยาว อีกขา้งหน่ึงสั้น และบา้งมีใบหนา้บิดเบ้ียว ถูกพิษจนข้ีเหล่มาก คน
ลว้นผดิรูปผดิร่าง กเ็พราะเกิดจากการดดัแปลงยนีส์และการปนเป้ือนจากอุตสาหกรรม  

 ศิษยต์า้ฝ่าเป็นผูบ้  าเพญ็ ร่างกายชั้นผวินอกของมนุษยใ์นยคุน้ีเดิมทีกถู็กปนเป้ือนแลว้ ใน
ขณะเดียวกนักมี็กรรมมากมายบนชั้นผวินอก ระหวา่งขั้นตอนของการบ าเพญ็ กคื็อการท้ิงส่ิงท่ี
ไม่ดีเหล่าน้ี ท าใหค้วามคิดกบัร่างกายบริสุทธ์ิ กระทัง่ส่ิงท่ีขาดหายไปกจ็ะสามารถทดแทนได ้
เวลาท่ีหวนคืนต าแหน่งตอ้งบรรลุถึงมาตรฐานร่างกายเทพ ดงันั้นจึงไม่ควรมีปัญหา เพียงแต่
บ าเพญ็กจ็ะไม่มีปัญหาน้ีอยู ่ และผูใ้หญ่จะไม่เกิดผดิรูปผดิร่างในทนัที แต่จะท าใหผ้มร่วง 
ผลกระทบของมนันอ้ยมาก แต่ผลกระทบต่อคนรุ่นหลงัจะมาก เพียงแต่เป็นผูบ้  าเพญ็ ไม่วา่จะ
เป็นเดก็ หรือผูใ้หญ่ อนัท่ีจริงกอ็ยูใ่นระหวา่งการแกไ้ขอยู ่ ร่างกายของท่าน ไม่วา่จะปนเป้ือน
หรือไม่ ลว้นแต่ก าลงัอยูใ่นขั้นตอนการผนัแปร 

ศิษย ์ พวกเราเป็นศิษยไ์ตห้วนั ไดธ้รรมะ (ฝ่า) หลายปีแลว้ บ าเพญ็พร้อมกบัสามี เช่ืออาจารยเ์ช่ือ
ธรรมะ (ฝ่า) ท าสามเร่ืองใหดี้ ทราบวา่ตา้ฝ่า ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค ทราบว่าเซลลข์องผูบ้  าเพญ็
ลว้นถูกสสารพลงังานสูงเปล่ียนแปลง แต่โรคเก๊าท่ีเป็นก่อนไดธ้รรมะ (ฝ่า) ไม่เคยหายมาโดย
ตลอด เร็วๆน้ียงัปวดขอ้มาก (ท่ีประชุมหวัเราะ)  

อาจารย ์  (หวัเราะ) ผูบ้  าเพญ็ต่างทราบกนัดี ขอเพียงท่านกา้วหนา้ ร่างกายของท่านกจ็ะเกิดการ
เปล่ียนแปลง อาจารยก์จ็ะไปปรับแกใ้หท่้าน ไม่ใช่ร่างกายคนของอาจารยน้ี์ท า เป็นธรรมกายของ
อาจารยท์ า ตั้งแต่ท่านบ าเพญ็จนเด๋ียวน้ีกไ็ม่หายเลย ท่านตอ้งคน้หาปัญหาดา้นซินซ่ิง ดูวา่ยดึติดท่ี
ตรงไหน ควรบ าเพญ็ตรงไหนใหดี้ น่ีเป็นปัญหาการบ าเพญ็ส่วนตวัจริงๆ (เสียงปรบมือ) 

ศิษย ์ ศิษยต์า้ฝ่าภูเขาผงิต่ิง เมืองเหอหนาน ขอสวสัดีท่านอาจารย ์

อาจารย ์ ไม่ตอ้งส่งค าทกัทายข้ึนมาแลว้นะ อาจารยท์ราบความรู้สึกของพวกท่าน 

ศิษย ์  พวกเราเป็นศิษยต์า้ฝ่าสูงอายท่ีุมาอเมริกาไดไ้ม่นาน อยากจะพบท่านเป็นอยา่งมาก ฟังท่าน
บรรยายธรรมะ (ฝ่า)  เน่ืองจากสาเหตุต่างๆนานามกัจะไม่สมหวงั วนัน้ีขอเชิญเป็นพิเศษใหเ้พื่อน
ผูบ้  าเพญ็ท่ีเขา้ร่วมฝ่าฮุ่ยส่งค าทกัทายให ้ศิษยต์า้ฝ่าเมืองฉางซา 

อาจารย ์ อนัน้ีไม่ตอ้งส่งข้ึนมา อาจารยท์ราบแลว้ (อาจารยห์วัเราะ) 

ศิษย ์ ขอเชิญท่านอาจารยน์ัง่ลงบรรยายธรรมะ (ฝ่า)  ท่านยนืตั้งหน่ึงชัว่โมงแลว้....... 

อาจารย ์ ไม่เป็นไรหรอก 
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ศิษย ์  ตลอดมาโรงละครท่ีเสินยวิน่แสดงในไทเปไม่สามารถเช่าโรงละครระดบัสูงท่ีสุดของ
ประเทศได ้หรือวา่ศิษยย์งัพยายามไม่พอ 

อาจารย ์  ไตห้วนั นอกเหนือจากไทเป มีโรงละครบางแห่งนบัวา่ไม่เลว แต่โรงละครในไทเปดู
เหมือนวา่ไม่ค่อยดีนกั กคื็อโรงละครแห่งชาติจุคนไดเ้พียงเกา้ร้อยกวา่คน เช่าหรือไม่เช่ากไ็ม่มี
ความหมายอะไร ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดใ้หพ้วกเขาเช่าใหจ้งได ้

ศิษย ์  วธีิการรายงานของตา้จ้ีหยวนไตห้วนั เปิดโปงพรรคมาร คลา้ยกบัไม่น่าสนใจพอ ปัจจุบนั
ไม่มีทางท่ีจะใหค้นไตห้วนัจ านวนมากยอมรับ เรียนถามวา่ผมควรจะท าอยา่งไร 

อาจารย ์ ท่านลองเสนอความเห็นใหพ้วกเขา ไดแ้ต่ท าอยา่งน้ีนะ (อาจารยห์วัเราะ) 

ศิษย ์ ท่ีจริงพวกเราช่วยเหลือสรรพชีวติไดเ้ท่าไรแลว้ ร้อยละเท่าไร 

อาจารย ์  ปัจจุบนัมีตวัเลขคนท่ีลาออกจากพรรคเท่าไรละ คนท่ีพวกท่านเคยอธิบายความจริงให้
ฟังเกือบทั้งหมดกเ็ป็นจ านวนตวัเลขคนท่ีลาออก แต่ไม่แน่นอนท่ีจะรับรองว่าแต่ละคนท่ีลาออก
จากพรรคกจ็ะไม่ท าเร่ืองท่ีประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่าอีกแลว้ บางคนลาออกดว้ยใจจริง แต่ไม่วา่จะ
เป็นอยา่งไร พอเขาเวลามีการแสดงอยา่งน้ีออกมา เทพกจ็ะช่วยจดัการปัญหาเหล่าน้ีให ้ ปัจจุบนั
คนจีนหน่ึงร้อยสามสิบลา้นคนลาออกจากพรรคแลว้ พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นไม่มีคนมากอยา่ง
นั้น แต่เป็นเพราะรวมเอาพวกท่ีลาออกจากพรรค ลาออกจากกลุ่มสันนิบาต เยาวชนคอมมิวนิสต์
จีน พวกปลดเกษียณเขา้ไวด้ว้ยกนั 

ศิษย ์  เม่ือก่อนผมอยูใ่นประเทศ เร่ืองการอธิบายความจริงกบัการบ าเพญ็ส่วนตวัลว้นท าไดไ้ม่ดี
พอ อยูต่่างประเทศหลายปีมาน้ีมกัคิดถึงคนเหล่านั้นท่ีควรไปอธิบายความจริง ซ่ึงตกหล่นไป 
ตนเองหวงัจะชดเชยความส านึกเสียใจของตน กลบัไปอธิบายความจริงกบัพวกเขา แต่ในใจ
มกัจะมีค าวา่ “หวาดกลวั” สองค าน้ีอยู ่ 

อาจารย ์  การบ าเพญ็นั้น ถา้คนๆหน่ึงท าอยา่งเช่ือมัน่และเปิดเผย การรบกวนยอ่มจะมีนอ้ย
แน่นอน ไม่ใช่วา่ ออ้ อาจารยพ์ูดแลว้ ฉนักไ็ปท าเลย ถา้กลบัไปแลว้ถูกจบัจะท าอยา่งไร ขา้พเจา้
เพียงอธิบายจากแง่มุมของการบ าเพญ็ หากในใจไม่มีค  าวา่หวาดกลวั มีความเช่ือมัน่และเปิดเผย 
ท าเร่ืองท่ีควรท า เดินบนเส้นทางแห่งเทพอยา่งสง่าผา่เผย ไม่หวาดกลวั ต ารวจกเ็ป็นชีวติท่ีรอการ
ช่วยเหลือ เม่ือมาแลว้ฉนัจะอธิบายความจริงใหคุ้ณ มีศิษยต์า้ฝ่าแบบน้ีจริงๆ ผลคือต ารวจต่างยก
ยอ่ง ก่อนจะจากไปยงับอกท่าน ระวงัความปลอดภยัดว้ยล่ะ ช่างยอดเยีย่มจริงๆ (เสียงปรบมือ) 
แต่เม่ืออยูต่่างประเทศแลว้ ท่านท าใหดี้ในเร่ืองท่ีควรท า กเ็หมือนกนั 
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ศิษย ์  สวสัดีท่านอาจารย ์ ฉนัเขา้ใจหลกัการของธรรมะ (ฝ่า) เร่ืองการร่วมมือโดยปราศจาก
เง่ือนไข กคื็อผูป้ระสานงานพูดอยา่งไรเรากท็  าอยา่งนั้น ปัญหาของฉนัคือ ในเวลาส าคญัของ
โครงการหน่ึง ผูป้ระสานงานไม่พูดวา่จะท าอยา่งไร เราจะร่วมมือกนัอยา่งไรดี (ท่ีประชุม
หวัเราะ) 

อาจารย ์  บางคร้ังผูป้ระสานงานจะฟังความเห็นของคนอ่ืนก่อน จากนั้นจึงเลือกความเห็นท่ีดี
อนัหน่ึง กมี็อยา่งน้ี แต่มีผูรั้บผดิชอบบางคนนะ แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีความเห็น ตนเองแต่
ไหนแต่ไรมาไม่มีความคิดสักอยา่ง แต่ไหนแต่ไรมาไม่ใส่ใจเร่ืองน้ี นัน่กแ็ยส่ักหน่อยจริงๆ 
อาจารยม์อบศิษยต์า้ฝ่ามากมายเช่นน้ีใหท่้าน บอกใหท่้านน าพาพวกเขาใหดี้ นัน่คือส่ิงท่ีท่านตอ้ง
ท า น่ีคือหนา้ท่ี ท าไม่ดี กมี็ความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการบ าเพญ็ของตนเอง 

 ศิษย ์  หลกัการ การร่วมมือโดยปราศจากเง่ือนไข ใช่ไหมวา่กร็วมถึง ในเวลาท่ีโครงการเดิน
มาถึงช่วงส าคญั ผูป้ระสานงานควรกลา้ท่ีจะตดัสินใจทิศทางของโครงการ 

อาจารย ์ แน่ละเป็นเช่นน้ี ตนเองตอ้งมีความคิดท่ีดีว่าจะไปท าอยา่งไร 

    ระยะแรกท่ีท าเสินยวิน่ ศิษยต์า้ฝ่าท่ีท างานศิลปะกมี็ไม่นอ้ย คนน้ีบอกขา้พเจา้ อาจารย์
ควรท าอยา่งน้ี คนนั้นวา่ อาจารยค์วรท าอยา่งน้ี คนน้ีพูดอยา่งน้ี คนนั้นพดูอยา่งนั้น พูดไดมี้
เหตุผลทีเดียว ต่อมายงัยกตวัอยา่งเสียมากมาย แทบทุกวนักจ็ะพูดใส่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้จึงคิดอยูว่า่ 
ขา้พเจา้วา่น่ีคือเร่ืองท่ีขา้พเจา้ท า ใครพูดอยา่งไรกร็บกวนไม่ได ้ ขา้พเจา้ทราบดีอยา่งยิง่วา่ควรท า
อยา่งไร น่ีหากเป็นผูรั้บผดิชอบทัว่ๆไป กต็า้นไม่อยู ่ วา้ บางคนยงัมีท่าทีแขง็มาก ยากจะตา้นอยู่
จริงๆ แต่ในฐานะผูรั้บผดิชอบโครงการหน่ึง หากท่านไม่มีทิศทางของตนเองท่ีแน่วแน่ อะไรก็
ท าไม่ไดจ้ริงๆ 

ศิษย ์ ปัจจุบนับางประเทศยงัไม่ไดด้ าเนินการตามขอ้ก าหนดในการจดัการทรัพยสิ์นของเสินยวิน่ 
ขอเชิญอาจารยพ์ูดในดา้นน้ี 

อาจารย ์  การประชุมเสินยวิน่จะเปิดแน่ เร่ืองเหล่าน้ีควรท าใหดี้ ศิษยต์า้ฝ่าเดิมทีกคื็อ ดูส่ิงเหล่าน้ี
เบามาก การบ าเพญ็เป็นเร่ืองอนัดบัหน่ึง ถา้เกิดมีปัญหาในดา้นน้ี นัน่กย็ากจะบ าเพญ็ไดแ้ลว้ 
อิทธิพลเก่ากจ็ะมาหาท่านใหช้ดใชห้น้ีอยา่งแน่นอน แต่ท่านกลบัผา่นด่านน้ีไม่ได ้ไม่วา่อยา่งไรก็
อยา่ใหเ้กิดปัญหา 

 เง่ือนไขไม่พร้อมหรือผูฝึ้กบางคน ดีใจจนลืมตวั หรือวา่โครงการอ่ืนพบกบัความ
ยากล าบาก แลว้เคล่ือนยา้ยเงินทุน นัน่กเ็ป็นเร่ืองท่ีไม่ธรรมดาแลว้ เพราะศิษยต์า้ฝ่ายนืยนัความ
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ถูกตอ้งของฝ่า จึงท าโครงการอะไร คือท่านก าลงัส าเร็จมรรคผลตวัเอง ก าลงัเดินบนทางการ
บ าเพญ็ของตน เม่ือพบอุปสรรคอะไร ท่านตอ้งแกไ้ขดว้ยตวัเองจึงจะนบัวา่ขา้มด่าน ใช่ไหม เดิน
ผา่นไปได ้ นัน่คือธรรมานุภาพ สมมติวา่ท่านใชเ้งินของคนอ่ืน เคล่ือนยา้ยเงินคนอ่ืนหรือเงินทุน
ของเสินยวิน่ไปท า นัน่กไ็ม่เหมือนกนัแลว้ -- โครงการน้ี จะท าอยา่งไรกไ็ม่มีธรรมานุภาพของ
ท่าน อิทธิพลเก่ากจ็ะยดึกุมปัญหาน้ีของท่านไวแ้น่น 

 ท่านช่วยอาจารยข์องท่านปรับฝ่าใหเ้ท่ียงตรงหรือว่าอาจารยข์องท่านช่วยท่าน และใน
สถานการณ์ท่ีคนใดคนหน่ึงไม่รู้เร่ืองราวภายในท าการเคล่ือนยา้ยเงินทุน หรือท าเหมือนเป็นเงิน
ของตนเอง นัน่คือส่ิงท่ีการบ าเพญ็ถือมาก เป็นปัญหาท่ีเขม้งวดมาก ดงันั้นบางคร้ังขา้พเจา้คิดอยู่
วา่ ถึงอยา่งไรอยา่ไดเ้กิดปัญหาดา้นน้ีข้ึนมา ท่ีผา่นมา อาจารยไ์ม่ไดพู้ดเร่ืองเหล่าน้ีหนกัจนเกิน
เลย ขา้พเจา้กไ็ม่ดูมนัเป็นเร่ืองส าคญั แต่ขา้พเจา้ห่วงใยจริงๆ ใครท่ีเกิดปัญหาทางดา้นน้ี หลายปี
ท่ีผา่นมากบ็ าเพญ็โดยสูญเปล่าแลว้ อิทธิพลเก่าไม่สนใจวา่ท่านเป็นผูฝึ้กเก่าหรือผูฝึ้กใหม่หรือ
ผูรั้บผดิชอบ อิทธิพลเก่าอาจจะท าลายท่าน 

 แน่ละท่ีแททุ้กท่านท าไดดี้มากแลว้ พอเห็นความส าเร็จของเสินยวิน่ทุกท่านกดี็ใจมาก 
ระดบัพลงัในการช่วยคนสูง ทุกท่านต่างอยากสนบัสนุนเสินยวิน่ ขา้พเจา้ทราบทุกท่านต่างคิด
กนัอยา่งน้ี 

ศิษย ์ ศิษยต์า้ฝ่าเมืองซีอานขอสวสัดีท่านอาจารย ์

อาจารย ์ ขอบใจทุกท่าน ค าทกัทายไม่ตอ้งส่งข้ึนมาอีกแลว้ 

ศิษย ์  ผมเป็นผูส่ื้อข่าวตา้จ้ีหยวนไตห้วนั ปีน้ีไดพ้บกบับุคคลวงการต่างๆของแผน่ดินใหญ่ท่ี
เดินทางมาไตห้วนัเป็นการเฉพาะเพื่อชมการแสดงเสินยวิน่ พวกเขานั้น นอกจากรู้สึกปล้ืมปิติ
แลว้ ยงัฝากสวสัดีมายงัอาจารยห์ล่ี หงจ้ือ ผูเ้ป่ียมดว้ยความเมตตายิง่ใหญ่ พร้อมทั้งแสดงความ
เคารพอยา่งสูง พวกเขาแสดงความหวงัอยา่งจริงใจวา่อาจารย ์ ท่านจะสามารถกลบัประเทศจีน 
คณะศิลปินเสินยวิน่จะสามารถกลบัไปบา้นเกิดของวฒันธรรมแห่งเทพไดโ้ดยเร็ววนั 

อาจารย ์  ขอบใจพวกเขา ขา้พเจา้คิดท่ีจะใหเ้สินยวิน่ไปแสดงท่ีแผน่ดินใหญ่ (เสียงปรบมือ) ดูวา่
มีเวลาทนัหรือไม่ แผน่ดินใหญ่น้ีหากจะไปแลว้ ไม่ตอ้งพูดวา่สามคณะน้ี ต่อใหส่ี้คณะกไ็ม่พอ 
คณะศิลปินมีคนหน่ึง วนันั้นลองค านวณดู บอกวา่สามคณะ แสดงอยูใ่นประเทศจีน เฉพาะแค่
ศิษยต์า้ฝ่ากต็อ้งชมกนั หกสิบปีจึงจะชมกนัครบ ดงันั้นกลุ่มผูช้มน้ีใหญ่มาก แน่ละ ช่วยสรรพ
ชีวติแลว้ ท่ีมากยิง่กวา่ ยงัตอ้งใหค้นธรรมดาสามญัไปชม  
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ศิษย ์ ขอเป็นตวัแทนศิษยต์า้ฝ่าเป่ยจิง เทียนสิน ประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ กล่าวสวสัดีท่านอาจารย ์
ขอนอ้มกราบอาจารย ์

อาจารย ์  ขอบใจทุกท่าน ค าทกัทายไม่ตอ้งส่งข้ึนมาแลว้นะ 

ศิษย ์  (อาจารย ์ – ค  าทกัทายอาจารยก่์อนหนา้ อาจารยไ์ม่อ่านละนะ) ผมเป็นศิษยต์า้ฝ่าเมืองฉาง
ชุน พวกเราไม่สนใจความหนาวเหน็บ ร้อนทารุณ พาย ุลมฝน จะยนืหยดัส่งความคิดถูกตอ้ง (ฟา
เจ้ิงเน่ียน) การประทุษร้ายไม่หยดุ ความคิดถูกตอ้งจะไม่ส้ินสุด ท าสามเร่ืองใหดี้ ขอใหอ้าจารย์
วางใจ 

อาจารย ์ ขอบใจทุกท่าน ศิษยต์า้ฝ่าท่ีบา้นเกิดของอาจารยห์นา ท าไดดี้มาก 

ศิษย ์  (อาจารย ์ – จะท าอยา่งไรดีนะ ยงัเป็นค าทกัทาย จะอ่านดีไหมนะ) ศิษยต์า้ฝ่าเหลียวหนิงอู๋
ซุ่น ซินปิงหยง่หลิน ขอสวสัดีท่านอาจารยผ์ูเ้ป่ียมดว้ยเมตตาท่ียิง่ใหญ่ 

อาจารย ์ ขอบใจทุกท่าน 

ศิษย ์  จะอธิบายความจริงเร่ืองการประทุษร้ายใหส่ื้อตะวนัตก กบัองคก์รสิทธิมนุษยชนใหดี้
ยิง่ข้ึนไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์  การอธิบายความจริงนะ ท่ีไหนกส็ามารถไปอธิบายได ้ อยา่เจาะจงวา่รัฐบาล หรือกลุ่ม
อะไรเอย อยา่มีวธีิคิดอนัน้ี เวลาหลายคร้ังเป็นเพราะจิตใจน้ี จึงถูกขดัขวางทาง ทุกท่านทราบ 
พวกเรานั้นคือการช่วยคน ช่วยคน ช่วยอะไรละ ใจคน ดงันั้นเพียงมุ่งท่ีใจคน มุ่งต่อบุคคล อยา่มุ่ง
ต่อกลุ่ม หากพูดวา่ฉนัคิดจะมุ่งต่อกลุ่มน้ีไปอธิบายความจริง ท่านสามารถไปท าอยา่งน้ีได ้ แต่
การช่วยคนตอ้งใหบ้งัเกิดผลท่ีแทจ้ริง จะพูดกบัใครกไ็ด ้ ไปอธิบายความจริงกบัระดบัชั้นไหน 
ลว้นไม่มีปัญหา สรรพชีวติต่างก าลงัรอคอยอยู ่

ศิษย ์  ส าหรับบรรดาผูฝึ้กบางคนท่ีวา่กนัวา่ปะปนอยูใ่นหมู่ศิษยต์า้ฝ่าเป็นเวลานาน อยูใ่นหมู่
ศิษยต์า้ฝ่าจงใจก่อเร่ืองวุน่ ไม่ทราบวา่ควรจะเปิดโปง ขณะเดียวกนักป็ฏิบติัต่อ (พวกเขา) ดว้ย
ความเมตตาไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์  ใช่ละ มีบางคนรู้สึกวา่ตา้ฝ่าดี และไม่คิดจะจากไป แต่ไม่บ าเพญ็ ก่อใหเ้กิดผลในการ
สร้างเร่ืองวุน่วายอยูข่า้งใน แต่ตวัเขาเองกไ็ม่รู้ – ผูฝึ้กท่ีใจคนหนกักลุ่มหน่ึงยงัชอบฟังเขาพูด ลาก
จูงคนกลุ่มหน่ึงพูดอยูท่ี่นัน่ ส่ิงท่ีพูดลว้นเป็นการรับรู้ดว้ยใจคน และไม่อยูบ่นธรรมะ (ฝ่า)  ก  าลงั
ก่อเร่ืองวุน่วายอยูจ่ริงๆ คนจ าพวกน้ีท่ีไม่กา้วหนา้ แต่รู้สึกวา่ตา้ฝ่าดี ไม่ยอมจากไป ขา้พเจา้หวงั
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วา่ พวกท่านอยา่ไดป้ล่อยใหโ้อกาสแห่งวาสนานบัพนัหม่ืนปีเฉียดหวัไหล่ไปเฉยๆ ใหบ้ าเพญ็
อยา่งจริงๆจงัๆ ตนเองจะไดป้ระโยชน ์จึงจะไม่สูญเปล่าท่ีไดอ้ยูใ่นหมู่ศิษยต์า้ฝ่าคร้ังหน่ึง  

ศิษย ์  หากศิษยต์า้ฝ่าเองไม่บ าเพญ็ใหดี้ ใช่ไหมวา่ต่อใหท้ าเร่ืองมากแค่ไหนกไ็ม่อาจบรรลุ
เป้าหมายของการช่วยเหลือสรรพชีวติ  

อาจารย ์  น่ีกลบัไม่ใช่ ขา้พเจา้กลบัคิดถึงเหตุผลอนัหน่ึงข้ึนมา บางคนพูดวา่ โดยเฉพาะในจีน
แผน่ดินใหญ่ มีคนมากมายพูดวา่ คุณไม่ท าใหดี้ คุณอยา่มาควบคุมฉนั ค  าพดูน้ีทุกท่านฟังดูคลา้ย
กบัวา่ถูกตอ้ง ใช่ละ คุณท าดีแลว้ค่อยมาวา่ฉนั ท่ีแทไ้ม่ถูกตอ้ง คนท่ีสมบูรณ์แบบนั้นไม่มี 
ทางดา้นน้ีเขาไม่ดีพอ แต่ดา้นอ่ืนค่อนขา้งดี ไม่วา่คนชนิดไหน ขอเพียงเขาพูดไดถู้กตอ้ง ลว้น
สมควรฟัง ไม่วา่คนๆน้ี ท่านคิดวา่เขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีกต็าม อยา่งน้ีจึงจะถูกตอ้ง ดงันั้นไม่
วา่ในการบ าเพญ็ตนเองรู้สึกวา่ท าไดดี้หรือไม่ดี เร่ืองอธิบายความจริง ท่านกค็วรไปท า 

ศิษย ์  ศิษยต์า้ฝ่าทั้งหมดของ มณฑลเหอเป่ย เมืองถงัซนัขอสวสัดีท่านอาจารย ์ ตั้งแต่วนัท่ี 20 
กรกฎาคม 1999 เป็นตน้มา ตลอดมาเป็นท่ีท่ีการประทุษร้ายรุนแรงอนัดบัหน่ึง ปีกลายกเ็กิดการ
ประทุษร้ายเป็นวงกวา้งสองคร้ัง น าความเสียหายใหญ่หลวงมาสู่สรรพชีวติ เรียนเชิญท่าน
อาจารยใ์หค้วามกระจ่าง 

อาจารย ์  พูดข้ึนมา เร่ืองอยา่งน้ีมีมากเหลือเกิน ท่ีแทป้ระเทศจีนแผน่ดินใหญ่แต่ละพื้นท่ีลว้นเป็น
เช่นน้ี กเ็หมือนท่ีอาจารยพ์ูดไปเม่ือครู่ หากศิษยต์า้ฝ่ามีความคิดถูกตอ้งมากกวา่น้ีสักหน่อย 
สามารถจะท าใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้  าเพญ็ในท่ามกลางการประทุษร้ายคร้ังน้ี มีใจคนนอ้ยหน่อย 
การประทุษร้ายกจ็ะนอ้ย  

 ใจคนยิง่มีมาก ความยุง่ยากยิง่มาก บางคนยงัไม่ยอมรับบทเรียน พอออกมาจากค่าย
แรงงาน ใจคนนานาชนิดกม็าอีกแลว้ จิตโออ้วดกข้ึ็นมาแลว้ นัน่กจ็ะน าความยุง่ยากมาให ้ ใช่
ไหม ไม่เพียงตนเองไดรั้บความทุกขท์รมาน ยงักระทบต่อสภาพแวดลอ้มทั้งหมด ดงันั้นศิษยต์า้
ฝ่าแต่ละคน ถา้ลว้นสามารถจะท าไดดี้ ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน การประทุษร้ายคร้ังน้ีกย็นืหยดั
ต่อไปไม่ไดแ้ลว้ จบส้ินไปตั้งนานแลว้ (เสียงปรบมือ)  

ศิษย ์  ในบางพื้นท่ี ผูรั้บผิดชอบฝอเสวยีฮุ่ยคนหน่ึงแบกรับหนา้ท่ีหลายอยา่ง ตา้จ้ีหยวน ซินถงัเห
ริน ฝอเสวยีฮุ่ย กลุ่มอธิบายความจริง ทุกๆเร่ืองตอ้งขอค าแนะน าจากเขา  

อาจารย ์   ใช่ละ บางพื้นท่ีเป็นเช่นน้ี คนไม่พอใชจ้ริงๆ กไ็ม่มีอะไรจะต าหนิ แต่บางพื้นท่ีเป็น
ปัญหาจริงๆ อาจารยก์  าลงัคิดอยู ่ ใครท่ีสามารถจะแทนฉนัได ้ ฉนัไม่ท าเสินยวิน่แลว้ การยนืยนั
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ความถูกตอ้งใหฝ่้าใช่ไหม ศิษยต์า้ฝ่าแต่ละคน ตอ้งใหเ้ขาเดินบนทางของตนเอง ใหธ้รรมานุภาพ
แก่เขา ตวัเองคุมเอาไวม้ากเกินไปแลว้ กไ็ม่แน่วา่จะท าไดดี้ พูดจากอีกดา้นหน่ึง ใช่หรือไม่วา่
ตนเองมีจิตอะไร จึงไดท้  าเช่นน้ี ในทางตรงกนัขา้มเป็นปัญหาหน่ึงของการบ าเพญ็ท่ีขา้มไป
ไม่ได ้ฉนักลา้ปล่อยมือ อะไรๆฉนักก็ลา้ปล่อยมือ เดิมทีกคื็อการฝึกฝนคน ท าไมไม่ปล่อยมือล่ะ 
ลว้นแต่เป็นผูบ้  าเพญ็ มีธรรมะ (ฝ่า) อยู ่กลวัอะไรล่ะ อะไรๆฉนักก็ลา้เรียกใหค้นอ่ืนไปท า ท าไม
ท าไม่ไดล่้ะ ความตั้งใจเดิมของอาจารยคื์อ ตอ้งการฝึกฝนทุกท่าน ท าไมไม่เรียกใหทุ้กคนไปท า
ล่ะ  

ศิษย ์  ศิษยต์า้ฝ่าเฮยหลงเจียงคิดถึงท่านปรมาจารย ์พวกเราจะเอาชนะความยากล าบากทั้งปวง ท า
สามเร่ืองใหดี้ ภายใตก้ารช้ีน าดว้ยตวัเองของปรมาจารย ์ เสินยวิน่ท าออกมาเป็นการแสดงอนัดบั
หน่ึงของโลก เราเขา้ใจวา่ จะตอ้งใชม้าตรฐานท่ีดีท่ีสุดในขณะน้ีปฏิบติัต่อเสินยวิน่ 

อาจารย ์   ออ้ พูดถึงแผน่ดีวดีีเสินยวิน่ ศิษยต์า้ฝ่าจีนแผน่ดินใหญ่จะท าซองบรรจุท่ีงดงาม ใหท้ า
ตามก าลงัของตน ท าตามเง่ือนไขของตน เน่ืองจากผูฝึ้กจ านวนมากยงัยากล าบากมาก หากท ากนั
อยา่งน้ีทั้งหมด กจ็ะกระทบต่อการด ารงชีวติตามปกติ ผูฝึ้กบางคนไม่กินไม่ด่ืม กจ็ะมาช่วย อยา่
สร้างความล าบากใหก้บัผูฝึ้ก ทุกท่านทราบแต่ไหนแต่ไรมาเสินยวิน่กบับนเขาไม่รับเงินบริจาค
จากผูฝึ้กโดยทัว่ไป แต่มกัจะมีคนบริจาคให ้กต็อ้งคืนกลบัใหต้ลอด นอกจากพวกท่ีท าการคา้ กบั
พวกท่ีร ่ารวยมากจ าพวกนั้นจึงจะรับ พวกท่ีท างานรับจา้งตามปกติ ลว้นไม่รับ 

ศิษย ์  ในสถานการณ์ชนิดน้ีของแผน่ดินใหญ่ จะแยกแยะอยา่งไรระหวา่ง ความมีสติสัมปชญัญะ
กบัจิตหวาดกลวั 

อาจารย ์  อยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้นในจีนแผน่ดินใหญ่ ขา้พเจา้วา่หากท่านไม่มีจิตหวาดกลวัแมแ้ต่
นอ้ย กย็อดเยีย่มยิง่แลว้ ท่ีแทส้ภาพแวดลอ้มท่ีน่ากลวัชนิดนั้นคือส่ิงท่ีอิทธิพลเก่าท า และมุ่งตรง
ต่อสถานการณ์ในขณะน้ีของศิษยต์า้ฝ่า บอกวา่ท่านไม่มีจิตหวาดกลวั พวกมนักจ็ะคิดวา่ไม่เพียง
พอท่ีจะทดสอบคน หากท่านไม่มีจิตหวาดกลวั มนัมิท าไปอยา่งสูญเปล่าหรือ มนัจึงตอ้งใหท่้าน
กลวั ในสภาพแวดลอ้มท่ีชัว่ร้ายชนิดน้ี กจ็ะดูวา่ท่านกลา้หรือไม่กลา้ท่ีจะท าเร่ืองช่วยเหลือคน 
พวกมนักคื็อ ท าอยา่งน้ี 

 มีผูฝึ้กบางคนมีความคิดถูกตอ้งมากสักหน่อย จิตหวาดกลวันอ้ยสักหน่อย จึงท าไดอ้ยา่ง
สง่าผา่เผยสักหน่อย บางคนจิตหวาดกลวัมากสักหน่อย จึงท าแยส่ักหน่อย คนท่ีไม่กลวัเลยกมี็
จ านวนนอ้ยมาก บางพื้นท่ีค่อนขา้งผอ่นคลาย กจ็ะมีมากหน่อย พื้นท่ีท่ีมีส่ิงชัว่ร้ายมาก แรงกดดนั
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กม็าก ยงัคงมีนอ้ยมาก ไม่ใช่วา่มีจิตหวาดกลวัแลว้กใ็ชไ้ม่ได ้ จะสามารถควบคุมจิตหวาดกลวั
ของตนไดอ้ยา่งไร ความคิดถูกตอ้งมากหน่อยไปท าสามเร่ืองใหดี้ นัน่จึงจะยอดเยีย่ม (ปรบมือ) 
เปรียบเทียบแลว้ไม่วา่ทุกท่านหวาดกลวัอยา่งไร การเผชิญกบัการช่วยเหลือสรรพชีวติกเ็ป็น
หนา้ท่ี ลว้นตอ้งไปท า ตอ้งไปช่วยคน ถึงจะยอดเยีย่ม 

ศิษย ์  ขณะน้ียงัมีคนมากมายไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ รบกวนเชิญท่านปรมาจารยพ์ูดถึง
ความส าคญัของการแข่งกบัเวลาอธิบายความจริง แนะใหล้าออกจากสามองคก์รพรรค  

อาจารย ์  ขา้พเจา้คิดวา่ความส าคญัน้ี ไม่ตอ้งพูดอีกแลว้นะ การช่วยคนนั้นคือหนา้ท่ีของท่าน 
ศิษยต์า้ฝ่าทุกคนตอ้งท า ท่านพูดวา่ฉนัเองบ าเพญ็ไดดี้มาก ฉนัอ่านหนงัสือทุกวนั เวลาฝึกพลงัก็
นานมาก ขา้พเจา้วา่น่ีไม่ใช่การบ าเพญ็ของศิษยต์า้ฝ่ายคุปรับฝ่าใหเ้ท่ียงตรง ไม่ไดบ้  าเพญ็ เพราะ
อะไรละ เพราะศิษยต์า้ฝ่าไม่ใช่พระสงฆอ์ยา่งในอดีต ท่ีเพียงแสวงหาการส าเร็จมรรคผลเฉพาะ
ตน ศิษยต์า้ฝ่านั้นมีภารกิจ จึงเรียกไดว้า่ เป็น “ศิษยต์า้ฝ่า” ไม่ใช่ถือการส าเร็จมรรคผลเฉพาะตน
เป็นเป้าหมาย ท่านตอ้งน าพาสรรพชีวติกลุ่มใหญ่ส าเร็จมรรคผล ดงันั้นตอ้งไปท า 

ศิษย ์  เพื่อนผูบ้  าเพญ็ท่ีเคยประสบกบัการประทุษร้ายของส่ิงชัว่ร้ายกบัเพื่อนผูบ้  าเพญ็ท่ีด ารงชีวติ
อยูเ่มืองนอกเป็นเวลานาน มีสภาพจิตใจต่างกนั 

อาจารย ์  ใช่ ขา้พเจา้พบวา่ คนท่ีออกมาจากแผน่ดินใหญ่ มาถึงอเมริกา เดินอยูบ่นถนน คลา้ยกบั
วา่พอเห็นต ารวจในต่างประเทศ ในใจยงัคงกลวั พูดค าวา่ “ฝ่าหลุนกง” ไม่ก่ีค  ากต็อ้งมองคนอ่ืน
วา่มีสภาพจิตใจเป็นอยา่งไร จิตหวาดกลวัยงัคงหนกัมาก เน่ืองจากอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้นนาน 
การสัมผสัติดต่ออยา่งไม่ปกติ พฤติกรรม ความคิดท่ีสะทอ้นออกมาในวฒันธรรมพรรคชัว่ 
ปรากฏออกมาลว้นแต่ต่างกนั 

 ศิษยต์า้ฝ่านอกประเทศ เม่ืออยูน่อกประเทศนานเขา้แลว้ เขากลื็มวา่ผูค้นในประเทศนั้น
ไม่เหมือนกนั โดยเฉพาะคือในหลายปีมาน้ียิง่ไม่เหมือนกนัแลว้ ดงันั้นรู้สึกวา่คนท่ีออกมาจาก
แผน่ดินใหญ่ท าไมจึงแปลกอยา่งน้ีนะ โดยเฉพาะคือในใจท่านท่ีหวาดกลวั รู้สึกวา่พูดจาออ้ม
คอ้ม ผูฝึ้กต่างประเทศรู้สึกวา่คนๆน้ีเป็นสายลบัใช่หรือไม่นะ เป็นความรู้สึกน้ีจริงๆ ขา้พเจา้มกั
บอกกบัพวกเขาวา่ การอยูภ่ายใตก้ารประทุษร้ายเป็นเวลานานอยา่งนั้น การอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ของวฒันธรรมพรรคเป็นเวลานาน จึงเปล่ียนเป็นเช่นน้ีแลว้ ไม่กลา้พูดความในใจกบัใคร น่ีไม่
ปกติ เพราะในสังคมนั้นของจีน จะคอยจบัผดิขอ้ดอ้ยของคน จบัจุดอ่อน ใส่ร้าย โจมตี ใน
ต่างประเทศไม่มีเร่ืองน้ี ในประวติัศาสตร์ของมนุษยไ์ม่มีเร่ืองน้ี มีแต่ในสังคมของพรรคมาร
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คอมมิวนิสตจี์น จึงเป็นเช่นน้ี ในต่างประเทศ คนสองคนท่ีไม่รู้จกักนั เม่ืออยูด่ว้ยกนัแมแ้ต่เร่ือง
ในครอบครัวกส็ามารถน าออกมาพูดคุยกนั อยา่งเปิดเผยมาก  

 บางคร้ังคนแผน่ดินใหญ่รู้สึกวา่คนต่างประเทศท าไมโง่อยา่งน้ีนะ เร่ืองในครอบครัวของ
พวกเขากน็ าออกมาพูดหมด แต่นัน่คือพฤติกรรมตามปกติของคนนะ ใช่ไหม เป็นเพราะคนจีน
ถูกวฒันธรรมพรรคมาร ถูกสังคมนั้นกระท า ถูกกระท าจากแต่ละคร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวทาง
การเมือง จึงปกปิดตนเองอยูเ่สมอ อะไรกก็ลวัทั้งนั้น พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นน้ี ชัว่ร้ายยิง่นกั
จริงๆ 

ศิษย ์  ศิษยต์า้ฝ่าประเทศองักฤษ อยูท่ี่หนา้สถานกงสุลจีนยนืหยดัประทว้งสิบกวา่ปีแลว้ ขณะน้ี
ในหมู่ศิษยมี์การรับรู้ไม่เหมือนกนั 

อาจารย ์ ขา้พเจา้รู้สึกนะ ไม่วา่อยา่งไรกต็ามเถิด ในการยนืยนัความถูกตอ้งของฝ่า เร่ืองทั้งหมดท่ี
ศิษยต์า้ฝ่าท านั้นอาจารยรั์บรองทั้งหมด รวมทั้งการนัง่สมาธิท่ีสถานกงสุล บอกใหช้าวโลกรู้ 
เขา้ใจ ใหค้นท่ีผา่นไปมาเห็นวา่คนส่วนน้ีถูกประทุษร้าย และก าลงัเปิดโปงส่ิงชัว่ร้าย ขา้พเจา้
รู้สึกวา่ เร่ืองน้ี ท าไดดี้มาก สมควรท า (ปรบมือ) ตลอดมาขา้พเจา้กรั็บรองเร่ืองน้ี และเรียกใหค้น
มองดู กงสุลของประเทศไหนท่ีเป็นอยา่งน้ีละ มีแต่อ านาจการเมืองอนัธพาลของพรรคมาร
คอมมิวนิสตจี์น ขา้พเจา้รับรองเร่ืองน้ีตลอดมา 

ศิษย ์  ในแผน่ดินใหญ่ ร่างกายเพื่อนผูบ้  าเพญ็ไม่สบาย มีจ านวนมากลว้นมีองคป์ระกอบของการ
ประทุษร้ายของอิทธิพลเก่า พวกเราใชค้วามคิดถูกตอ้งปฏิเสธทั้งหมด คน้หาจากภายใน หลงัจาก
มาถึงต่างประเทศ เม่ือเพื่อนผูบ้  าเพญ็มีความรู้สึกวา่ร่างกายไม่สบายกลบัพูดวา่สลายกรรม ศิษย์
ไม่เขา้ใจในหลกัการบางอยา่งของธรรมะ (ฝ่า)  

อาจารย ์  ในสภาพแวดลอ้มของส่ิงชัว่ร้าย โดยเฉพาะคือประเทศจีน เน่ืองจากส่ิงชัว่ร้ายในอีกมิติ
มีมาก มนัสามารถประทุษร้ายท่าน องคป์ระกอบของส่ิงชัว่ร้ายในต่างประเทศไม่มีมากอยา่งนั้น
แลว้ ไม่มีแรงกดดนัแลว้ ขณะน้ีการสลายกรรมกดี็ องคป์ระกอบของส่ิงชัว่ร้ายรบกวนกดี็ ลว้น
เป็นการกระท าของอิทธิพลเก่า ลว้นเป็นเร่ืองเดียวกนั ต่างกนัท่ีวธีิเรียก เร่ืองท่ีอิทธิพลเก่าท า 
ขา้พเจา้ปฏิเสธทั้งหมด ขา้พเจา้ไม่ยอมรับทั้งหมด ยิง่ไม่ควรมีเร่ืองท่ีใหศิ้ษยต์า้ฝ่าแบกรับความ
เจบ็ปวดเหล่าน้ี 

ศิษย ์  ฉนัไดธ้รรมะ (ฝ่า) ในปี 2010 วนัน้ีเขา้ร่วมฝ่าฮุ่ยเป็นคร้ังแรกกโ็ชคดีท่ีไดพ้บท่านอาจารย ์
กรุณาอนุญาตใหฉ้นัเป็นตวัแทนพี่สาวกบัหลานสาวฉนักล่าวสวสัดีท่านอาจารย ์
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อาจารย ์ ขอบใจ ขอบใจ อาจารยท์ราบ 

ศิษย ์  เรียนถามท่านอาจารย ์ ศิษยต์า้ฝ่าแผน่ดินใหญ่บางคนท่ีถูกประทุษร้ายอยา่งรุนแรงมาถึง
อเมริกายืน่ขอล้ีภยัแต่ถูกปฏิเสธ สาเหตุคืออะไร 

อาจารย ์ มีสองสาเหตุ หน่ึงคือ เป็นไปไดว้า่ท่านยงัไม่ไดท้  าเร่ืองท่ีควรท าอยูใ่นประเทศจีน บางที
มีคนท่ีควรช่วยยงัไม่ไดช่้วย ขา้พเจา้เพียงแต่พูดบนหลกัการของธรรมะ (ฝ่า) นะ ไม่ใช่วา่ ท่านจดั
อยูใ่นสภาพการณ์น้ี ยงัมีอีกขอ้ ทุกท่านทราบ เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานดา้นผูล้ี้ภยัของอเมริกา 
เวลาท่ีเขาถามค าถาม เขาจะถามอยา่งตรงประเดน็มาก แต่คนจีนเรานั้น ไม่พูดตรงๆ ใน
แผน่ดินใหญ่ ทุกคนจะเขา้ใจความหมายท่ีพูดได ้ออ้ เป็นเร่ืองอยา่งน้ี แต่แนวคิดของคนในสังคม
ตะวนัตกไม่ใช่อยา่งน้ี ดงันั้นจึงมกัจะเกิดการปีนเกลียว บางคร้ังท าใหเ้จา้หนา้ท่ีดา้นผูล้ี้ภยัโกรธ
มาก ท าไมคุณไม่ตอบค าถามของฉนัตรงๆ นึกวา่ท่านอ ้าๆอ้ึงๆ ก าลงัโกหกอยู ่ ท่ีแทไ้ม่ใช่ คือ
วธีิการแสดงปัญหา ความคิด ความเขา้ใจ และทศันะคติปัญหา น่ีคือแตกต่างกนัจริงๆ พยายาม
ตอบค าถามใหต้รง แน่ละยงัมีอีกสาเหตุหน่ึงท่ีส าคญัมาก คือปัญหาเก่ียวกบัสภาพการบ าเพญ็
ส่วนตวั 

ศิษย ์  ส่ือของเรารับคนธรรมดาสามญัมาท างานรูปธรรมบางอยา่ง จะเป็นการเปิดเผยแนวคิดท่ีดี
ของเราศิษยต์า้ฝ่า เก่ียวกบัการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกนั ใหก้บัสังคมคนธรรมดาสามญัหรือไม่ 

อาจารย ์  หากความสามารถในการท าโฆษณาของพวกท่านเองดอ้ยมาก จา้งคนธรรมดาสามญัมา
ท าโฆษณา ท าการตลาด เร่ืองน้ีปัญหาอาจจะไม่ใหญ่ แต่หากเป็นเร่ืองอ่ืน ถา้อยูใ่นหอ้งท างาน
เดียวกนั นัน่ยอ่มจะมีปัญหามาก เป็นไปไดม้ากวา่คนจ านวนมากกจ็ะถือวา่เขาเป็นศิษยต์า้ฝ่าแลว้ 
พอพูดจาไม่ระวงั แน่ละความเขา้ใจยอ่มมีแตกต่างกนั หากคนๆน้ี เบ้ืองหลงัของเขามีปัญหา นัน่
กย็ิง่ยุง่ยากละ --- พรรคมารถือวา่สภาพการณ์อะไรของฝ่าหลุนกงลว้นเป็นข่าวกรอง ดงันั้นเร่ือง
น้ีจึงยากท่ีจะท าได ้ หากท่านจา้งคนธรรมดาสามญัในสังคมดงัวา่ กอ็ยา่ไดอ้ยูร่วมกนั ใหจ้ดัท่ี
เฉพาะข้ึนมาสักแห่งให ้ ท าอยา่งน้ีศิษยต์า้ฝ่าทั้งหมดกจ็ะทราบ วา่นัน่คือคนธรรมดาสามญั น่ีคือ
ศิษยต์า้ฝ่า หาไม่กจ็ะปะปนกนัได ้ 

ศิษย ์  ผมเป็นศิษยต์า้ฝ่าภาคอีสาน ปัจจุบนัในคุกแผน่ดินใหญ่ ในค่ายแรงงาน ในแผน่ดินใหญ่ยงั
มีศิษยต์า้ฝ่ามากมายถูกประทุษร้าย พวกเราควรท าอยา่งไรจึงจะสามารถช่วยเพื่อนผูบ้  าเพญ็ไดดี้
ยิง่ข้ึน 
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อาจารย ์  แต่ละคนมีเส้นทางบ าเพญ็ของตนเอง กล่าวในฐานะศิษยต์า้ฝ่า สามารถคิดช่วยเหลือ
เพื่อนผูบ้  าเพญ็ใหไ้ดรั้บการประทุษร้ายนอ้ยลง น่ีเป็นเร่ืองสมควร แต่โดยรูปธรรมจะท าอยา่งไร 
ในการบ าเพญ็ ตอ้งดูสภาพการบ าเพญ็ของคนๆนั้น ถา้มีสภาพดีกง่็ายท่ีจะช่วย แต่หากสภาพไม่ดี
กไ็ม่ง่ายท่ีจะช่วย ไดแ้ต่พูดวา่ พวกท่านพยายามท าส่ิงท่ีพวกท่านควรท าใหเ้ตม็ท่ี ท่ีแทศิ้ษยต์า้ฝ่า
ทัว่โลกลว้นก าลงัท าเร่ืองน้ี ต่างก าลงัเปิดโปงส่ิงชัว่ร้าย ควบคุมส่ิงชัว่ร้าย 

ศิษย ์ ศิษยต์า้ฝ่าควรใชส่ื้อของสังคมใหดี้ไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์ ใชส่ื้อของคนธรรมดาสามญัใหดี้ จะพูดอยา่งไรล่ะ เร่ืองของศิษยต์า้ฝ่า นัน่กคื็อเร่ืองของ
พวกเราเอง ตอ้งท าเอง หากพึ่งส่ือของคนธรรมดาสามญัท าแลว้ ธรรมานุภาพของส่ือนั้นกจ็ะ
ยิง่ใหญ่เหลือเกิน ทุกท่านทราบ มีหนงัสือพิมพบ์างฉบบัท่ีมีผลกระทบใหญ่มาก ใชห้นงัสือพิมพ์
ฉบบัไหนรายงานความจริงเร่ืองประทุษร้ายฝ่าหลุนกงออกมา จากตน้จนปลาย ช่วยท่านรายงาน
ออกมาจนหมด และพูดไดอ้ยา่งชดัเจนมาก พวกท่านคิดดูน่ีตอ้งเป็นเร่ืองดีแน่ หลายคนรู้สึกวา่น่ี
ช่างดีเหลือเกิน แต่อิทธิพลเก่าจะไม่ยอมอยา่งเดด็ขาด เท่ากบัท าลายสภาพแวดลอ้มท่ีมนัจดัวาง
ไวแ้ลว้ มนัคิดวา่สภาพแวดลอ้มของการทดสอบศิษยต์า้ฝ่าถูกท าลายแลว้ มนัยอ่มจะไม่ยอมอยา่ง
เดด็ขาด ดงันั้นหลายปีมาน้ี ส่ือของคนธรรมดาสามญัจึงไม่รายงานตลอดมา ขา้พเจา้ทราบเร่ือง
เหล่าน้ีตั้งแต่แรก ขา้พเจา้จึงไม่บอกใหพ้วกท่านไปท าเช่นน้ี เพียงท่านไปท า รายงานข่าวกจ็ะ
กลบักนั 

 แน่ละ กมี็นกัข่าวบางคนของส่ือไดดู้เสินยวิน่แลว้ หรือในการติดต่อสัมผสักบัศิษยต์า้ฝ่า 
แลว้ไดฟั้งความจริง กจ็ะไม่เหมือนกนั บางทีกจ็ะรายงานบางอยา่งออกมาเป็นคร้ังคราว นัน่ยอ่ม
ดีแน่ ยอดเยีย่ม ไดแ้ต่พูดวา่คนๆน้ียอดเยีย่ม เป็นการเลือกอนาคตใหก้บัตนเอง ไดแ้ต่พูดอยา่งน้ี 
หากคิดจะใหส้ภาพการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนเป็นวงกวา้งหรือเป็นความเรียงขนาดยาว หลายปีมาน้ียงั
ไม่เคยมี ไม่ใช่วา่ทุกท่านท าไม่ได ้ และไม่ใช่อาจารยไ์ม่ใหพ้วกท่านท า แต่อิทธิพลเก่าก าลงั
ควบคุมสังคมคนธรรมดาสามญัอยู ่

ศิษย ์  เม่ือเร็วๆน้ี เกิดการรบกวนข้ึนในฮ่องกง ใช่ไหมวา่เกิดจากใจคนของศิษยต์า้ฝ่าจ านวนมาก
ในฮ่องกง หรือวา่เป็นสาเหตุอ่ืน 

อาจารย ์ เม่ือเวลาพบกบัปัญหาอยา่กล่าวโทษซ่ึงกนัและกนั ทุกท่านลองคิดดูดว้ยความสุขมุเยอืก
เยน็ ฮ่องกงคือชายขอบดา้นหนา้ท่ีใกลท่ี้สุดของพรรคมาร นัน่ใกลจ้นถึงริมฝีปากของมนัแลว้ อยู่
ท่ีนัน่เปิดโปงส่ิงชัว่ร้าย ท าใหม้นัเกลียดชงัจนปวดรากฟันแลว้ หากมนัไม่ท าเร่ืองชัว่ร้ายเหล่านั้น
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ออกมา จึงจะไม่ปกติ แต่ศิษยต์า้ฝ่าช่างยอดเยีย่ม ตลอดหลายปีมาน้ีท าไดดี้มาก สามารถจะอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มชนิดนั้น ท าการเปิดโปงส่ิงชัว่ร้ายอยา่งมีพลงัมาก มนัเกลียดชงัจนปวดรากฟันมนั
กไ็ม่มีวธีิ ในความบา้คลัง่คร้ังหลงัสุด อะไรท่ีพูดวา่ “หน่ึงประเทศสองระบบ” หนา้ตาอะไร กไ็ม่
เอาแลว้ ชาวโลกต่างมองเห็นพรรคมารเสียสติก าเริบเสิบสาน ท าดว้ยวธีิต ่าๆ บา้คลัง่แลว้ 

 ในเวลาน้ีทุกท่านตอ้งท าอยา่งสุขมุมีสติจึงจะใชไ้ด ้ น่ีคือสถานท่ีท่ีจดัวางตั้งแต่ตน้ให้
ศิษยต์า้ฝ่าอธิบายความจริง การก าเริบเสิบสานชนิดน้ีมนัจะยาวนานไดไ้หม จะไม่ยาวนาน 
อิทธิพลเก่ากท็  าโดยมุ่งต่อใจคนเหล่าน้ี คนๆหน่ึงมีปัญหา กเ็ป็นเร่ืองของการบ าเพญ็ส่วนบุคคล 
แต่หากในการบ าเพญ็คนมากมายมีปัญหา กจ็ะเกิดปัญหาของสถานการณ์ ดงันั้นเม่ือทุกท่านพบ
กบัเร่ือง จะตอ้งสุขมุ อาจารยก์  าลงัตรวจสอบดูเร่ืองน้ีตลอดมา ขา้พเจา้กก็  าลงัตรวจสอบสภาพ
จิตใจของศิษยต์า้ฝ่าแต่ละคนปฏิบติัต่อมนัอยา่งไร 

ศิษย ์ ผูฝึ้กบางคนเอาจิงเหวนิปลอมไปเผยแพร่ในท่ีต่างๆ เร่ืองอยา่งน้ี หากเราพบเขา้ ควรจดัการ
อยา่งไร 

อาจารย ์ กล่าวส าหรับคนหน่ึงๆ ไม่ฟังไม่อ่านกจ็บเร่ืองแลว้ รู้วา่ส่ิงเหล่านั้นเป็นของปลอม และรู้
วา่เวบ็หมิงฮุ่ยเคยประกาศหลายคร้ัง พูดถึงปัญหาน้ี ท าไมยงัถูกชกัน าไดน้ะ 

 ดงันั้นในหมู่ผูฝึ้กเกิดเร่ืองเหล่าน้ีข้ึนมา ทุกท่านคิดดู เพราะอะไรละ มิใช่วา่มีบางคนชอบ
ฟังข่าวเกร็ดเลก็เกร็ดนอ้ยหรือ น่ีเป็นการยดึติดของใจคน เพื่อมุ่งต่อใจคนเหล่าน้ี อิทธิพลเก่ารู้สึก
วา่ หากไม่ใหเ้ขาหวัคะม าอยา่งแรงสักคร้ัง เขาจะไม่เปล่ียน เขาจะไม่ท้ิงใจคนน้ีไป จึงตอ้งใหเ้ขา
ลม้คว  า่ดว้ยเร่ืองน้ี ดงันั้นจึงใหค้นเหล่านั้นไปเผยแพร่ข่าวเกร็ดเลก็เกร็ดนอ้ย คนท่ีเผยแพร่ข่าว
เกร็ดเลก็เกร็ดนอ้ย โดยตวัเองกรู้็สึกสนใจข่าวเกร็ดเลก็เกร็ดนอ้ยอยา่งน้ี จึงท าเช่นน้ี  

 มีบางคนมิใช่ลม้คว  า่แลว้หรือ ลม้คว  า่เสียหลายปีกลุ็กไม่ข้ึน สุดทา้ยเขา้ใจแลว้ เจบ็ปวด
ส านึกเสียใจเสียเหลือเกิน อาจารยไ์ม่ยอมรับส่ิงเหล่าน้ี แต่ท่านใหส่ิ้งชัว่ร้ายจบัหลกัการได ้มนัจึง
กลา้ท าอยา่งน้ี หากสามารถปล่อยวางจิตยดึติดน้ีเสียแต่เน่ินๆ กจ็ะไม่มีการสูญเสียน้ีแลว้ 
โดยเฉพาะคือกลุ่มผูบ้  าเพญ็ท่ีใหญ่อยา่งน้ี ผูบ้  าเพญ็ในอดีต ถา้จะท าใหค้นบ าเพญ็ส าเร็จ เพื่อ
เจาะจงต่อใจคนท่ีต่างกนั กจ็ะใชว้ธีิการท่ีต่างกนัในการละท้ิงใจคน ศิษยต์า้ฝ่ามีช่องโหว ่ ส่ิงชัว่
ร้ายจึงสามารถสร้างปัญหาท่ีมุ่งต่อใจคนของท่านออกมา บางเวลาส่ิงชัว่ร้าย จะมุ่งต่อส่ิงท่ีท่าน
กลวั ท่านคิดอะไร อะไรกม็า  

ศิษย ์ ท าอยา่งไรจึงจะท าใหศิ้ษยท่ี์ไม่กา้วหนา้หรือตกลงไป ตั้งตน้เดินกลบัมาใหม่ 
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อาจารย ์  ท าเหมือนกบัคนท่ีไม่ไดอ่้านธรรมะ (ฝ่า) อธิบายความจริงกบัเขา เพราะวนัใดท่ีตกลง
ไป กจ็ะไม่สามารถท่องแมแ้ต่ “ลุ่นอวี”่ ได ้ ค  าพูดในหนงัสือของตา้ฝ่าเขากคิ็ดข้ึนมาไม่ได ้ หาก
เขาจะเดินกลบัมาจริง กต็อ้งเร่ิมเรียนใหม่ เร่ิมตน้ใหม่ 

ศิษย ์  ศิษยบ์างคนไม่เห็นความส าคญัของการแกต้วัอกัษรในหนงัสือ จะเหลือหนงัสืออยา่งน้ีไว้
ใหค้นรุ่นหลงัไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์ เร่ืองในภายหลงั อาจารยจ์ะเป็นคนมาท า แต่ส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าควรท า ตอ้งท าใหดี้ 

ศิษย ์ ผูฝึ้กแผน่ดินใหญ่เป็นบางคนขยนัมาก แต่ยดึติดมากกบัการรับรู้ของตน  

อาจารย ์  ใช่นะ ฉะนั้นในแผน่ดินใหญ่ท าไมจึงมีการประทุษร้ายอยา่งรุนแรงเช่นนั้นละ เหตุผล
ประการหน่ึงคือ บางคนนั้นมีจิตมนุษยแ์รงเหลือเกิน ขา้พเจา้เคยพูดวา่ เวลารวมกนัท าเร่ืองอะไร 
ความคิดของใครกไ็ม่อาจจะสมบูรณ์แบบท่ีสุด สังคมนั้นแปรเปล่ียนเป็นพนัเป็นหม่ืนประการ 
สถานการณ์ยงัเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ คนยงัมีเร่ืองหน่ึง คือวนัน้ีเป็นแฟชัน่น้ี พรุ่งน้ีแฟชัน่นั้น น่ี
เป็นสังคมท่ีเคล่ือนไหว อยา่แสวงหาวา่ความคิดของตนดีอยา่งไร ขอใหเ้ร่ืองน้ีไดบ้รรลุ
ความส าเร็จ ทุกท่านกข็ยนัไปท า ท่านรู้สึกวา่ดา้นไหนไม่สมบูรณ์ ท่านกท็ าใหม้นัสมบูรณ์ น่ีจึง
จะยอดเยีย่ม น่ีคือส่ิงท่ีเทพอยากเห็น น่ีจึงจะเป็นเร่ืองท่ีผูบ้  าเพญ็สมควรท า (ปรบมือ) หาใช่วา่
ขอ้เสนอใด ขอ้เสนอของใครสมบูรณ์อยา่งไรจึงจะนบัวา่ยอดเยีย่ม หากท่านแยง่ชิงมนัมา นัน่
เป็นส่ิงท่ีเทพคดัคา้น อาจารยก์ไ็ม่อยากเห็นเช่นนั้น โดยเฉพาะอิทธิพลเก่ารู้สึกวา่ยิง่ไม่สมบูรณ์
แบบยิง่ดี ท่านไปท าเถอะ มีช่องโหวม่ากมาย ใครท่ีสามารถชดเชยมนัได ้ นัน่จึงจะยอดเยีย่ม ให้
โอกาสในการบ าเพญ็ร่วมกนัของทุกท่าน มนัมองอยา่งน้ี 

ศิษย ์  ผูบ้  าเพญ็บางคนท างานส่ือหลายอยา่งแบบเตม็เวลา ไม่มีรายไดย้งัชีพ มีบางส่ือใหเ้งินช่วย
ยงัชีพ เงินลว้นไดรั้บบริจาคจากผูฝึ้ก เพื่อนผูบ้  าเพญ็บางคนรับรู้ไดว้า่การรับเงินอุดหนุนนั้น ไม่
สอดคลอ้งกบัธรรมะ (ฝ่า) ท่ีอาจารยบ์รรยายในเร่ืองใหเ้งินเดือน จึงออกจากส่ือไปหางานท าใน
หมู่คนธรรมดาสามญั เลือกโครงการอธิบายความจริงอยา่งอ่ืน ศิษยก์เ็ผชิญกบัปัญหารับเงิน
อุดหนุน กบัเร่ืองน้ีจะรับรู้อยา่งไรดี 

อาจารย ์  ส่ือบางส่ือรับเงินอุดหนุนนั้น เป็นความเห็นชอบของขา้พเจา้ หากคิดจะท าใหบ้ริษทัท า
ส่ือดีข้ึนโดยเร็ว ท่านไม่มีรายไดจ้ะใชไ้ดอ้ยา่งไร ไม่ท าเตม็เวลาจะใชไ้ดอ้ยา่งไร ช่วงเร่ิมตน้
สามารถท าอยา่งน้ี อาทิเช่น ซินถงัเหริน ขณะน้ีจะเร่ิมตน้ใหม่ท ามนัใหดี้ ช่วงเวลาน้ีเกิด
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สถานการณ์ชนิดน้ีได ้ แต่จะไม่นานนกั ผูรั้บผดิชอบคนปัจจุบนัจะไม่ยอมใหเ้ร่ืองน้ียาวนาน
เกินไป 

ศิษย ์  เน่ืองจากเวลายาวนาน ผูฝึ้กเก่าในประเทศจีน ไม่กา้วหนา้ กระทัง่ละท้ิงการบ าเพญ็ จะท า
อยา่งไรดี 

อาจารย ์  การบ าเพญ็นะ ท่ีแทพ้วกท่านไม่ทราบ อิทธิพลเก่า มนัจะร่อนพวกนั้นท่ีไม่กา้วหนา้ ใช้
ไม่ไดอ้อกไป ท่ีผา่นมาพดูกนัวา่ การบ าเพญ็มิใช่เป็นการร่อนทองหรือ ร่อนทรายท้ิงไปใหห้มด 
ท่ีเหลือจึงจะเป็นทอง มิใช่มีค  าพูดหน่ึงวา่ “ร่อนทรายในคล่ืนใหญ่” หรอกหรือ ในคล่ืนน ้า คล่ืน
ลมแรง ท่ีร่อนท้ิงไปลว้นเป็นทราย ท่ีเหลือคือทองค า  

 ท่ีแทข้า้พเจา้รู้สึกวา่ สรรพชีวติลว้นตอ้งอยูใ่นสถานการณ์ประวติัศาสตร์ในชีวติของ
ตวัเองตอ้งเผชิญกบัการเลือกคร้ังส าคญั เช่นนั้นใครท่ีไม่คิดจะบ าเพญ็กแ็ลว้แต่ความสะดวกของ
ตน ไม่มีการบ าเพญ็ท่ีเท่ียงตรงท่ีบงัคบัใหค้นบ าเพญ็ ใจดวงนั้นของคนไม่ขยบั เช่นนั้นการเดิน
เขา้มาในหมู่ผูบ้  าเพญ็กเ็ป็นของปลอม ดงันั้นแต่ไหนแต่ไรมาคือ เม่ือท่านบ าเพญ็ อาจารยค์นน้ีก็
จะดูแลท่าน ท่านไม่บ าเพญ็เช่นนั้นท่านกไ็ปตามทางของท่าน ใจคนไม่ขยบั ไม่มีประโยชน ์ 

ศิษย ์  พรรคมารเร่ิมลดจ านวนศิษยต์า้ฝ่าในค่ายแรงงาน แต่กลบัเพิ่มการตดัสินจ าคุกหนกัข้ึน ใช่
ไหมวา่ส่ิงชัว่ร้ายผงกหวัข้ึนมาใหม่ 

อาจารย ์ เปล่ียนน ้า ไม่เปล่ียนยา กลเมด็ของส่ิงชัว่ร้ายใชจ้นหมดแลว้ ความชัว่ร้ายอะไรของมนัก็
ใหค้นเห็นหมดแลว้ ซ่ึงกคื็อใหใ้จคนไดเ้ห็น 

ศิษย ์  หลายปีก่อนในการบรรยายธรรมะ (ฝ่า)  ท่านปรมาจารยพ์ูดวา่ศิษยต์า้ฝ่าต่างประเทศอยา่
กลบัประเทศไป ปัจจุบนัศิษยต์า้ฝ่าต่างประเทศสามารถกลบัประเทศไดห้รือไม่ 

อาจารย ์ ท่านอยูใ่นบญัชีด าของส่ิงชัว่ร้าย พอกลบัประเทศมนัตอ้งหาท่านแน่ มนัใหท่้านกลบัไป 
นัน่มีสองเป้าหมาย หน่ึงคือ ตอ้งการไดข่้าวกรองจากท่าน อีกหน่ึงคือบอกใหท่้านเป็นสายลบั หา
ไม่มนัจะไม่ใหท่้านกลบัไป ดงันั้นคนท่ีกลบัไปหลายคน จึงกลบัมาอีกแลว้ เพื่อนผูบ้  าเพญ็คนอ่ืน
จึงไม่เช่ือถือท่าน ทุกท่านคิดดู “ไม่รู้วา่คุณท าอะไรบา้งตอนอยูใ่นประเทศ” ทุกท่านลว้นจะคิด
อยา่งน้ี เหตุใดตอ้งไปหาเร่ืองยุง่ยาก  

ศิษย ์  เร็วๆน้ี มีค่ายแรงงานท่ีชัว่ร้ายอยา่งมากถูกเปิดโปง คนธรรมดาสามญักอ็อกหนงัสือเปิด
โปงความชัว่ร้ายของค่ายแรงงาน ยงัมีคนธรรมดาสามญักบัส่ือของคนธรรมดาสามญัคิดจะ



29 
 

สัมภาษณ์ผูฝึ้กแผน่ดินใหญ่ท่ีเคยถูกประทุษร้ายในค่ายแรงงาน ผูฝึ้กแผน่ดินใหญ่บางคน จงใจ
ยนืออกมาเปิดโปงส่ิงชัว่ร้าย ขอเรียนถามท่านปรมาจารย ์ปัจจุบนัน้ีเหมาะสมหรือไม่ 

อาจารย ์  แน่นอน เหมาะสม ยงัไม่รีบเปิดโปงมนัอีกหรือ (ปรบมือ) ผูฝึ้กนอกจีนแผน่ดินใหญ่
สามารถท าอยา่งเตม็ท่ี ส่วนผูฝึ้กในแผน่ดินใหญ่ตอ้งระวงัความปลอดภยั ตลอดมาขา้พเจา้ไม่
ยอมรับการประทุษร้ายคร้ังน้ี ขา้พเจา้กไ็ม่ยอมรับของชุดน้ีของอิทธิพลเก่า และจะไม่ตลอดไป 
(ปรบมือ) 

ศิษย ์  เวบ็หมิงฮุ่ยลงประกาศยบัย ั้งบทความก่อกวนธรรมะ (ฝ่า) อยา่งต่อเน่ือง แต่ผูฝึ้ก
แผน่ดินใหญ่บางคนยงัคงไม่ไดส้ติ 

อาจารย ์  ใช่ละ ถูกส่ิงชัว่ร้ายควบคุมไวแ้ลว้ ต่อหมิงฮุ่ยกต่็อตา้น ทุกท่านทราบเหตุใดขา้พเจา้จึง
ลงประกาศข่าวในหมิงฮุ่ยละ กคื็อจะบอกทุกท่านวา่มนัน่าเช่ือถือ เป็นเวทีแลกเปล่ียนของศิษยต์า้
ฝ่าเวทีหน่ึง หากเปล่ียนไปพูดในอีกแง่มุมหน่ึง อาจารยก์เ็ฝ้าดูอยู ่ ยอ่มจะไม่อาจเกิดปัญหาท่ีใหญ่
เกินไป 

ศิษย ์ เพื่อนผูบ้  าเพญ็แผน่ดินใหญ่บางคน รวมกนัฝึกพลงัอยา่งเปิดเผย ท าใหถู้กจบัตวัไป แต่กลบั
ไม่กระตือรือร้นในการอธิบายความจริง 

อาจารย ์ ไม่อธิบายความจริง ไม่แกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี ยอ่มไม่ถูก หากเง่ือนไขเหมาะสมแลว้ มีบาง
พื้นท่ี ผูฝึ้กออกมาฝึกพลงั ไม่มีใครสนใจ แต่มีบางพื้นท่ีอยา่ไดห้ลบัหูหลบัตาเลียนแบบ หาก
สถานการณ์ยงัคงชัว่ร้ายมาก อยา่ท าอยา่งน้ี จะก่อใหเ้กิดการสูญเสีย 

ศิษย ์  บนเวบ็หมิงฮุ่ย ศิษยต์า้ฝ่าท่ีประกาศต่อสาธารณะอยา่งจริงจงัมีเพียงเกือบหา้แสนคน ใช่
ไหมวา่หลายคนเคยท าผดิ แต่ยงัไม่กา้วออกมา จะช่วยพวกเขาใหดี้ยิง่ข้ึนไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์  กคื็อท าส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าควรท าใหดี้ เพื่อนผูบ้  าเพญ็เม่ือก่อน พอเขาตกลงไปแลว้ เช่นนั้น
ท่านกอ็ธิบายความจริงกบัเขาเหมือนกบัท่ีท ากบัคนธรรมดาสามญั อยา่ปฏิบติัต่อเขาเหมือนกบั
เพื่อนผูบ้  าเพญ็ ท่านรู้สึกว่าการรับรู้ของเขาเหมือนกบัท่าน เช่นนั้นท่านกผ็ดิไปแลว้ วนัใดท่ีตกลง
ไป เขาจะเหมือนคนธรรมดาสามญัอยา่งไรอยา่งนั้น ดงันั้นท่านตอ้งอธิบายความจริงกบัเขา
เหมือนกบัท่ีพูดกบัคนธรรมดาสามญัจึงจะใชไ้ด ้ เม่ือก่อนขา้พเจา้เคยพูดกบัพวกท่านวา่ ขา้พเจา้
วา่ คนไหนท่ีไม่บ าเพญ็แลว้ ธรรมะ (ฝ่า) ในความทรงจ าของเขาจะถูกลบออกทั้งหมด ดงันั้นเขา
จะจ าอะไรไม่ไดท้ั้งนั้น หากเขาตอ้งการบ าเพญ็ ตอ้งเร่ิมบ าเพญ็ใหม่ เร่ิมตน้ใหม่ 
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ศิษย ์  นอกจากค าถามท่ีส่งข้ึนมา กลุ่มจดัการประชุมยงัไดรั้บค าถามจากผูฝึ้กจากพื้นท่ีต่างๆ ซ่ึง
จะมอบใหอ้าจารยต่์อไป  

อาจารย ์  แผน่น้ีกลุ่มจดัการประชุมเขียนใหก้บัขา้พเจา้ ค  ากล่าวสวสัดีอาจารยก์องโต พวกเขา
รวมเขา้ดว้ยกนัแลว้ ขา้พเจา้อ่านใหก้บัพวกท่านละกนั ศิษยต์า้ฝ่าทั้งหมดใน ซานซี ไท่หยวน เป่
ยจิง หูหนานจูโจว ซ่ือชวนเฉิงตู จ่ินโจว เฮยหลงเจียง เมืองจีซี หนานหยาง เขตฟู่ซาน เหอเป่ยเป่า
ต้ิง ซานซี อวีซ่าน เซินเจ้ิน กวา่งซีหล่ิวโจว สือเจียจวง ผานจ่ิน มาเก๊า จ่ีหนาน เหอเป่ยถงัซาน 
ซานตงเหลียวเฉิง เส่ินหยาง อนัฮุย สานซี ยวิน๋หนาน ซูโจว ฉางชุน เฮยหลงเจียง หลิงหยวน 
เหวยฟาง อู่ตานเจียง มองโกเลียในเมืองลู่ฟง ซานตง ยวิน๋หนาน หูหนานผงิเจียง เหอเป่ยผงิซาน 
เฉิงเต๋อ หูเป่ยอู่ฮัน่ เซ่ียงไฮ ้ ซานซีจ้ินจง ยวีช่ื๋อ กวา่งโจว หูหนาน เป่ยจิงหงัเทียนปู้ อู่ฮัน่เขตหง
ซาน เมืองหวางกงั หูเป่ย เมืองอู่เสวยีะ เมืองหม่าเฉิง เมืองหวางสือ เมืองซีสุ่ย ซินเกียง หลางฟาง
เหอเป่ย เจ๋อเจียง เมืองพ่านจือฮวา เมืองเล่อซาน เสฉวน มหาวทิยาลยัตา้จวน เป่ยจิง เจียงซู 
เหลียวหนิง ฟู่เจ้ียน ตา้เหลียน เทียนจิน เหอหนาน ตา้ถง เสฉวนเต๋อหยาง จางเจียโขว ่กานซู ขอ
สวสัดีท่านอาจารย ์

 อาจารย ์ ขอบใจทุกท่าน ยงัมี แผน่น้ีกลุ่มจดัการประชุมเขียนรวบรวมค าสวสัดี ยงัมีอีกส่วนหน่ึง 
- ศิษยต์า้ฝ่าทั้งหมดจากญ่ีปุ่น ลอสแองเจิลลีส อเมริกา ออสเตรเลีย โรมาเนีย เนเธอร์แลนด ์
นอร์เวย ์ฮาวาย แวนคูเวอร์ อิหร่าน ดูไบ นิวซีแลนด ์เวยีดนาม เกาหลีใต ้อิตาลี ฝร่ังเศส องักฤษ 
สเปน มาเลเซีย ซิดนีย ์ ไตห้วนั ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก ขอสวสัดีท่านอาจารย ์
ขอบใจทุกท่าน 

 ขา้พเจา้กข็อพูดเพียงเท่าน้ีแลว้กนั วนัน้ีผูท่ี้เขา้ร่วมฝ่าฮุ่ยมีแปดพนักวา่คน หากแต่ละคน
ถามค าถาม กอ่็านไม่ไหวแน่ ไม่วา่อยา่งไรกต็าม ปัญหาท่ีตอบไปเม่ือครู่ คงจะมีลกัษณะตวัแทน 
หวงัวา่ทุกท่านจะไดป้ระโยชนบ์า้ง ฝ่าฮุ่ยแต่ละคร้ัง หากมีเวลา อาจารยก์จ็ะท าอยา่งน้ี พยายาม
ตอบค าถามใหทุ้กท่านมากหน่อย แต่ไม่วา่อยา่งไร ขา้พเจา้พูดยิง่มากในทางปฏิบติัยงัตอ้งใหพ้วก
ท่านไปท า ยงัตอ้งใหพ้วกท่านไปบ าเพญ็ อาจารยไ์ดแ้ต่ช้ีน า แน่ละในการบ าเพญ็ยงัเป็น บ าเพญ็
อยูท่ี่ตนเอง พลงัอยูท่ี่อาจารย ์ นัน่แน่นอนละ แต่เม่ือพบปัญหา เร่ืองร้อยแปดพนัอยา่งเหล่าน้ีท่ี
พบในหมู่คนธรรมดาสามญั ตอ้งใหท่้านไปเผชิญเอง 

 กพ็ูดเพียงเท่าน้ี หวงัวา่ทุกท่านจะเดินใหดี้บนทางช่วงสุดทา้ย เวลาไม่มากแลว้จริงๆ พูด
วา่จบ กจ็บ กา้วต่อไปพูดวา่มากม็าแลว้ ขอบใจทุกท่าน (เหล่าศิษยย์นืข้ึน ปรบมือกึกกอ้ง
ยาวนาน)    


