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การบรรยายธรรมท่ีฝ่าฮุ่ยอเมริกาฝ่ังตะวนัตก ค.ศ. 2013 

(หล่ี หงจ้ือ  2013-10-19  ณ นครลอสแองเจลิส  สหรัฐอเมริกา) 

 

 (เสียงปรบมือดงักึกกอ้งต่อเน่ืองยาวนานในห้องประชุม) ในยุคสมยันั้นจกัรวรรดิโรมนัท่ี
ยิ่งใหญ่ไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะพ่ายแพ้ในมือของศิษย์ของศาสนาคริสต์  พูดให้ชัดคือ  การ
ประทุษร้ายศิษยข์องศาสนาคริสตไ์ดย้อ้นท าร้ายให้ตวัเองล่มสลาย  พรรคคอมมิวนิสตจี์นท่ีคิดว่า
ตวัเองยิ่งใหญ่ท่ีสุดนั้น ในปัจจุบนัดูเหมือนไม่มีใครกลา้ไปแตะตอ้งมนั  แต่ค่ายคอมมิวนิสตย์โุรป
ตะวนัออกพูดว่าล่มสลาย ก็คือล่มสลาย ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเป็นผูค้วบคุมสรรพส่ิง การท่ีพรรคมาร
คอมมิวนิสต์จีนประทุษร้ายฝ่าหลุนกง ก็เหมือนกบัท่ีจกัรวรรดิโรมนัประทุษร้ายศิษยข์องศาสนา
คริสต์ตอนแรก คิดว่าตวัเองยิ่งใหญ่น่าเกรงขามท่ีสุด ไร้ซ่ึงเหตุผล ยงัไงก็คิดไม่ถึงว่าพวกมนัจะมี
วนัน้ี เช่นเดียวกบัท่ีช่วงแรกท่ีมีการท าร้ายศิษยต์า้ฝ่า ไดแ้ต่หวาดกลวัไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่เพียงเท่าน้ี ส่ิง
ท่ีพวกมนัท าทั้งหมด จะตอ้งไดรั้บผลกรรมตามสนองแน่นอน ขา้พเจา้ไดพู้ดไวต้ั้งแต่แรก ขา้พเจา้ว่า
คนเรานั้น ไม่ว่าจะท าอะไรไวใ้นโลกน้ี ก็จะตอ้งแบกรับผลของกรรมนั้นๆ ไม่ว่าท าอะไรลงไป ก็
จะตอ้งชดใชผ้ลกรรมนั้นๆ ตอ้งชดใชใ้นภพชาติเดียวกนั นัน่เป็นการช้ีแนะผูค้นและเตือนผูค้น แต่ก็
มีแบบชดใชก้รรมในภายหลงัดว้ย   

      ไม่ว่าอย่างไร ในประวติัศาสตร์ การปกครองท่ีชั่วร้ายจะมีจุดจบไม่ดีทั้ งนั้น  บทเรียนใน
ประวติัศาสตร์มีมากมายเหลือเกิน  แต่คนชัว่ในยามบา้คลัง่ จะมีแต่ความชัว่ร้ายอยูเ่ตม็สมอง ในยาม
ท่ีสมองเต็มไปดว้ยความอิจฉาริษยา จะพูดอย่างไรก็ไม่ฟัง  การประทุษร้ายในคร้ังน้ีก็เหมือนกบั
จกัรวรรดิโรมนัประทุษร้ายศิษยข์องศาสนาคริสตใ์นสมยันั้น แต่ร้ายแรงยิง่กวา่มาก เป็นความชัว่ร้าย
ท่ีไม่เคยมีมาก่อนในโลกใบน้ี  กลา้ดีอยา่งไรท่ีตดัเอาอวยัวะของศิษยต์า้ฝ่าออกไปทั้งท่ีมีชีวติอยู ่และ
ตดัไปเป็นปริมาณมากดว้ย ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในจกัรวาลทั้งหมดลว้นมองดูการกระท าอนัชัว่ร้ายน้ีอยู ่

      ศิษยต์า้ฝ่า ผูบ้  าเพญ็ทั้งหลาย ทุกคนลว้นทราบว่าผูบ้  าเพญ็เห็นวา่ชีวิตคนนั้นสั้นนกัและไม่ใช่
ส่ิงส าคญัท่ีสุด แลว้อะไรท่ีส าคญัล่ะ มรรคผลท่ีไดห้ลงัจากจากการบ าเพ็ญ  แต่ละคนท่ีมายงัโลกน้ี
ลว้นมีพนัธกิจของตนเอง  แต่ละคนท่ีมายงัโลกน้ีลว้นมีเป้าหมายอยา่งหน่ึง ในการเจ้ิงฝ่าช่วงแรกมี
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหลายๆองคไ์ดบ้อกขา้พเจา้วา่ ปัจจุบนัทุกคนในโลกน้ีลว้นมาเพราะ “ฝ่า” น้ี  แต่กไ็ม่ใช่
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ลว้นมาเพื่อแสดงบทบาทดา้นบวกต่อฝ่าของท่าน ไม่วา่จะอยา่งไร ไม่วา่จะเป็นคนประเภทใด เม่ืออยู่
ต่อหนา้ “ตา้ฝ่า” น้ี ทุกคนทราบว่าตั้งแต่สมยัโบราณถึงปัจจุบนั ผูท่ี้มีญาณรับรู้ล่วงหนา้ นกัปรัชญาผู ้
มีบุญบารมี ลว้นไม่ไดบ้อกแก่นแทค้วามจริงทั้งหมดเก่ียวกบัจกัรวาล หลกัการบ าเพ็ญปฏิบติั และ
ไม่ไดพู้ดให้ชดัแจง้ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ พูดไดว้่าการเผยแพร่ธรรมใน
คร้ังน้ีเป็นการเปิดเผยความลบัสวรรคอ์ยา่งหมดเปลือก อยูท่ี่ว่าท่านจะอ่าน จะบ าเพญ็ปฏิบติัหรือไม่ 
ถา้ท่านคิดจะอ่าน คิดจะบ าเพญ็ ทุกอยา่งลว้นอยูใ่นนั้น                                                   

      คนเราอยูใ่นโลกน้ี จิตยดึติดต่างๆท าใหจิ้ตใจสงบลงมาไม่ได ้โดยเฉพาะในสังคมประเทศจีน
ปัจจุบนั พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นตอ้งการท าลายความนึกคิดของคนจีน สังคมและคุณธรรม ได้
กระท าการอยา่งหลบๆและเงียบเชียบ ท าเป็นระบบ ท าอยา่งเป็นระบบท่ีสุด ทุกท่านลองมองดูคนจีน
ทั้งประเทศ คนมากมายขนาดน้ี แทบจะทุกคนในสมองคิดแต่จะร ่ ารวย ร ่ารวยในชัว่ขา้มคืน พรรค
มารตั้งใจให้คนใส่ใจแต่เร่ืองน้ี ไม่สนใจว่าพรรคมารจะท าอะไร จิตใจของคนจีนเดือดพล่าน สงบ
ไม่ไดแ้มแ้ต่ครู่เดียว คนจีนทัว่ประเทศลว้นเป็นเช่นน้ีหมด น่ีถือวา่เป็นปกติหรือ ทุกท่านทราบดี ใน
สังคมตะวนัตก ประเทศท่ีปกติ ทุกคนมีกินมีด่ืม มีการงานท่ีปกติ น่ีกคื็อส่วนหน่ึงของชีวติ ผูค้นกใ็ช้
ชีวิตท่ีปกติ มีความสุขกบัส่ิงท่ีมากบัชีวิต คนทัว่โลกลว้นอยูใ่นสภาพการณ์เช่นน้ี   ไม่ใช่อยา่งท่ีคน
จีนถูกพรรคมารท าให้เป็นเช่นน้ี ความร ่ ารวยหรือยากจนของคนเราเป็นผลกรรมจากการกระท าใน
ชาติปางก่อน ถา้ไม่มีก็คือไม่มี จิตใจท่ีสงบลงมาไม่ได้ท าให้คนไม่ฟังความจริง พวกเขาไม่รู้ว่า
ศิษยต์า้ฝ่าก าลงัช่วยพวกเขา ผลจากการท่ีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิโกรธเคืองใกลม้าถึงแลว้อยา่งรวดเร็ว ยงัมิเพียง
เท่าน้ี  แน่นอนค าหลอกลวงท่ีพรรคมารได้พยายามยดัเยียดให้พวกเขา ท าให้ผูค้นไม่ยอมรับการ
อธิบายความจริงจากศิษยต์า้ฝ่า แน่นอนไม่เพียงเท่าน้ี ยงัมีเหตุปัจจยัเก่ียวกบัความชัว่ร้ายทั้งหลายทั้ง
ปวงอยูเ่บ้ืองหลงัของคน และในร่างกายของคนยงัมีเหตุปัจจยัของความชัว่ร้ายควบคุมผูค้นอยู ่ไม่ให้
เขาฟังความจริง 

      แน่นอน ในสภาพการณ์ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ก าลงัเกิดข้ึน เหตุปัจจยัแห่งความ
ชั่วร้ายถูกท าลายมากข้ึนๆ  พลังท่ียิ่งใหญ่ของการ “เจ้ิงฝ่า” มาจากจุลภาคข้ึนสู่พื้นผิว อะไรคือ 
ครอบคลุมทั่วฟ้าและดิน สุดท่ีจะบรรยาย ทุกท่านคิดดูว่า จากจุลภาคท่ีเล็กท่ีสุดสู่พื้นผิว ความ
หนาแน่นมีมากเท่าใด มากกว่าความหนาแน่นของน ้ าจนนบัไม่ถว้น ไม่มีอะไรไม่ครอบคลุม ไม่มี
อะไรตกหล่น ใครท าอะไร ใครคิดอะไร แต่ละความคิดและทุกความคิดท่ีเคยมี ท าอะไรมาก่อน ท า
อะไรมาก่อนในประวติัศาสตร์ ลว้นชดัเจนแจ่มแจง้ทั้งหมด มวลมนุษยไ์ม่วา่จะผ่านกาลเวลามาหน่ึง
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ร้อยลา้นปี สองร้อยลา้นปีของประวติัศาสตร์ ลว้นรอคอยวนัสุดทา้ยวนัน้ี มวลมนุษยล์ว้นทราบว่า 
มนุษยไ์ดเ้ดินทางมาถึงสภาวะท่ีอนัตรายท่ีสุดแลว้ ไม่ใช่เป็นเร่ืองน่าสะพรึงกลวัหรือ ไม่ใช่อาจารย์
จะพูดให้เกินจริง พูดเร่ืองและส่ิงท่ีเหลือเช่ือแต่อยา่งใด ใครๆก็รู้ แมแ้ต่รัฐบาลของบางประเทศก็รู้
อย่างแจ่มแจ้ง และก าลังก้าวผ่านประวติัศาสตร์ของมนุษย์คร้ังน้ีอย่างมั่นคง รอคอยว่าอาจมี
ปาฏิหาริยเ์กิดข้ึน รอวา่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอาจเมตตา แต่ว่าส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบางองคก์  าลงัถูกสร้างใหม่โดยการ 
“เจ้ิงฝ่า”  

      ขณะน้ีเม่ือส่ิงชัว่ร้ายถูกก าจดัแลว้ มนุษยก์จ็ะมีสติข้ึนบา้ง อยา่งนอ้ยท่ีสุดสามารถคิดทบทวน
ปัญหาได้เอง เม่ือท่านบอกความจริงแก่เขา เขาสามารถคิดได้เอง มิได้ถูกควบคุมโดยส่ิงชั่วร้าย 
โดยเฉพาะในประเทศจีน ท่ีแทแ้ลว้ตอนท่ีส่ิงชั่วร้ายกระท าการอุกอาจเลวร้ายท่ีสุดนั้น มิเพียงใน
ประเทศจีน คนทั้งโลกก็ถูกควบคุมโดยส่ิงชั่วร้าย แต่ปัจจุบนัไม่ได้เป็นเช่นนั้นแลว้ มนุษยก์  าลงั
ค่อยๆมีสติข้ึนมา 

      ทุกท่านทราบแลว้ว่า สมาชิกของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น หลงัจากฟังความจริงจากศิษยต์า้
ฝ่าแลว้ กล็าออกจากสมาชิกภาพมากมาย อลงัการมาก คนท่ีลาออกมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขา้พเจา้ได้
กล่าวไวเ้ม่ือก้ีวา่ ยงัมีเหตุปัจจยัท่ีท าใหค้นเราไม่คิดใหถู้กตอ้ง คนท่ีถูกพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นลา้ง
สมอง ยงัคิดแต่จะร ่ารวย คิดแต่ส่ิงไม่ดีต่างๆ ยงัมีคนจ านวนมหาศาลท่ียงัอยูใ่นสภาพท่ีมนุษยไ์ม่ควร
จะเป็น ในเวลาเดียวกนัยงัรบกวนการฟังความจริงของคน อนัตรายยิง่นกั 

      ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นช่วงแรกของการ “เจ้ิงฝ่า”  คนจีนลว้นไม่ธรรมดา ในโลกน้ีท าไมถึง
จดัท าประชาธิปไตย  ข้าพเจา้เคยกล่าวกับพวกท่านมาแล้ว คนสมัยน้ีรู้สึกว่าการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยดีมาก  แทท่ี้จริงเป็นการวางแผนจดัวางโดยส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ประการแรกตอ้งท าเช่นน้ี  
เน่ืองจากสภาพการณ์มีความจ าเป็น  ประการท่ีสองกษตัริยข์องประเทศต่างๆลว้นสละราชบงัลงัก์
แลว้  ไม่ไดอ้ยู่ในประเทศนั้นๆ แลว้  ในอดีตเม่ือกษตัริยส้ิ์นพระชนม ์ เม่ือกลบัมาเกิดใหม่กย็งัเป็น
กษตัริยอี์ก เน่ืองจากเขาน าชนเผ่าน้ีมาจากสวรรคเ์บ้ืองบน ประชากรจากอาณาจกัรของเขาในสวรรค ์
จะมาเกิดในประเทศจีนเพื่อผูกความสัมพนัธ์ข้ึนมาก่อน อยูไ่ปราชวงศห์น่ีง หลงัจากนั้นจะเกิดใหม่
ไปในท่ีต่างๆ ทัว่โลก ก่อเกิดชนเผา่หน่ึงข้ึนมา  ก่อนท่ีตา้ฝ่าจะเผยแพร่ออกไป  กษตัริยใ์นหลายๆยคุ
ของประวติัศาสตร์ของชนเผ่าต่างๆ มีอยูม่ากมายลว้นไปเกิดในประเทศจีนแลว้ ในยคุน้ีตวัแทนของ
ระดบัชั้นสูงลงมารับฝ่า และกษตัริยท่ี์สูงส่งมากในสวรรค ์กไ็ปเกิดในประเทศจีนแลว้  ผูมี้บุญบารมี
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หลายๆคนในประวติัศาสตร์ก็ลว้นไปเกิดท่ีในประเทศจีนแลว้ เพราะว่าตา้ฝ่าจะไปเผยแพร่ท่ีนั่น  
การรบกวนจากอิทธิพลเก่าท าใหพ้วกเขาต่างไดรั้บการทดสอบอยา่งโหดร้ายในสภาพแวดลอ้มท่ีนัน่  
อิทธิพลเก่าคิดว่าถา้พวกเขาไดรั้บการช่วยเหลือ กเ็ท่ากบัชีวิตจ านวนมหาศาลท่ีอยูข่า้งหลงัเขา ท่ีเขา
เป็นตวัแทน จะไดรั้บการช่วยเหลือดว้ย อิทธิพลเก่าท่ีชัว่ร้ายมองเห็นจุดน้ี พวกมนัก็ยิ่งรีบเร่งอาศยั
ชีวิตท่ีชัว่ร้ายในระดบัชั้นต ่าและพวกคนเลวมาประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่า  ในขบวนการท าลายน้ีจะท าให้
ความคิดของมนุษยส์ับสน  รวมทั้งคนธรรมดาสามญัด้วย  ท าให้ท่านไม่มี “เจ้ิงเน่ียน” หวัน่ไหว
ต่อตา้ฝ่า ท าใหค้นธรรมดาสามญัไม่ฟังความจริง ทั้งยงัร่วมมือกบัส่ิงชัว่ร้ายไปประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่า 
ใส่ร้ายศิษยต์า้ฝ่า เพราะฉะนั้นบาปกรรมน้ีช่างใหญ่หลวงนกั 

      ไม่ว่าจะอย่างไร การเผยแพร่ “ตา้ฝ่า” อย่างกวา้งขวาง ปัจจุบนัขา้พเจา้ยงัจะเรียกให้ทุกคน
ช่วยเหลือสรรพชีวติ  ส่วนอนาคตจะเป็นเช่นไร ค่อยดูกนัอีกทีตอนนั้น  ตอนน้ีศิษยต์า้ฝ่าตอ้งออกไป
ช่วยคน ดงันั้นขา้พเจา้ไดเ้ฝ้ามองสภาพการณ์การบรรยายความจริงในแต่ละท่ี มีบางแห่งท าไดดี้มาก 
ปัจจุบันคณะท่องเท่ียวจากจีนยิ่งมายิ่งมากข้ึน น่ีคือการจดัการให้ผูค้นมารับฟังความจริงในอีก
สภาพแวดลอ้มหน่ึง ท่ีแทจุ้ดท่ีอธิบายความจริง นั่นถึงจะใช่เป็นด่านแรก ด่านแรกของการอธิบาย
ความจริง แต่บางแห่งของพวกเรากถู็กปล่อยท้ิงไป ยุง่อยูก่บัการท ารายการอ่ืนๆ แน่นอนมนักไ็ดผ้ล
เช่นกนั ลว้นควรท า ทุกรายการท่ีศิษยต์า้ฝ่าท าลว้นไดรั้บการยนืยนัจากขา้พเจา้ บรรยายความจริงเพื่อ
ช่วยคนลว้นบงัเกิดผลทั้งส้ิน แต่ขณะน้ียงัมีคณะท่องเท่ียวมากมายโดยเฉพาะจากจีน ท่ียงัไม่ไดรั้บ
ฟังความจริง 

      ในช่วงเวลาของการ “เจ้ิงฝ่า” มีหลายๆส่ิงท่ีไม่ธรรมดา แลว้กไ็ม่ใช่มีเพียงดา้นเดียว ส่ิงท่ีส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิไดก้  าหนดไวล้ว้นมีเหตุปัจจยัหลายชั้น คนพวกนั้นมาต่างประเทศ เน่ืองจากพวกเขาอยูใ่น
ประเทศจะไม่ไดฟั้งความจริง น่ีคือเรียกเขามาต่างประเทศเพื่อฟังความจริงใช่หรือไม่ พวกท่านอยา่
ทอดท้ิงคนพวกน้ีไป ดงันั้นพวกเราอธิบายความจริงในแหล่งท่องเท่ียว แต่ละแห่งยงัตอ้งท าใหดี้ 

      ความนึกคิดของคนเราซับซอ้นยิง่นกั เม่ือก่อนขา้พเจา้เคยกล่าวกบัพวกท่าน ขา้พเจา้บอกไว้
ว่าสมองของคนนั้นเป็นเพียงโรงงานแปรรูป เม่ือถือก าเนิดจากครรภม์ารดาแลว้ กคื็อเลือดเน้ือของ
พ่อแม่  กินธัญพืช อาหารต่างๆ เติบโตข้ึนมา เม่ือตายไปจะถูกฝังหรือเผาไป ก็กลายเป็นดินก ามือ
เดียว สมองโดยตวัของตวัมนัเองพูดอยา่งเขม้งวดกไ็ม่ใช่แหล่งท่ีมาของความนึกคิด คนเรานั้นมีจิต
หลกัมิใช่หรือ ร่างกายมนุษยไ์ม่ใช่ประกอบดว้ยชั้นท่ีเป็นจุลภาคต่างๆและมิติชั้นพื้นผิวส่วนหน่ึง
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หรือ ลว้นสามารถก าเนิดความนึกคิดได ้มีคนพูดวา่ ร่างกายมนุษยก์คื็อจกัรวาลเลก็ ทุกท่านลองคิดดู 
ในสมองของคนมีเซลล์เท่าไร เซลล์ประกอบข้ึนด้วยโมเลกุลจ านวนเท่าไร โมเลกุลในสมอง
ประกอบดว้ยอนุภาคเลก็ยิง่ลงไปอีกจ านวนเท่าไร แต่ละอนุภาคเลก็ๆ ท่ีต  าแหน่งในมิติก็เหมือนกบั
คนมองท้องฟ้า ทุกคนล้วนมองออกไปข้างนอก ในจักรวาลท่ียิ่งใหญ่น้ี แต่ละดวงดาวล้วนมี
ส่ิงมีชีวติ เพียงแต่มนัมิไดอ้ยูใ่นมิติชั้นพื้นผวิน้ี ท่านจะมองไม่เห็นมนั ท่ีพูดวา่เทคโนโลยดีา้นอวกาศ
ของอเมริกากา้วหนา้มาก ข้ึนไปดู  ก็ไม่มีอะไร มีแต่โลกท่ีอา้งวา้งเปล่าเปล่ียว แต่ท่ีนัน่มิไดอ้า้งวา้ง
เปล่าเปล่ียว เทคโนโลยีของมนุษยย์งัต้ืนมาก ในจกัรวาลมีดวงดาวอยู่เท่าไร เซลล์ โมเลกุล และ
อนุภาคขนาดเลก็ยิง่กว่าน้ีในสมองของคนมีการจดัเรียงเหมือนจกัรวาลท่ีเราเห็น และแมก้ระทัง่การ
เรียงล าดบักเ็หมือนกนั ในร่างกายของท่านมีอนุภาคอยู่เท่าไร มีดวงดาวอยูใ่นสมองของท่านเท่าไร 
ถา้ส่ิงมีชีวิตบนอนุภาคเล็กๆ เหล่านั้น (นัน่คือดาวเคราะห์)มองดูอนุภาคท่ีกระจายอยู่ทัว่เต็มมิติใน
สมอง จะแตกต่างจากท่ีมนุษยม์องดูดาวเคราะห์หรือจกัรวาลไหม อยา่งน้ีมองดูขา้งในสมองของคน
ใช่จกัรวาลใหญ่หรือไม่ ขา้งในมีส่ิงมีชีวิตเท่าไร มีเทพอยู่เท่าไร และมีส่ิงมีชีวิตท่ีใหญ่กว่าน้ีอีกใน
มิติเหล่านั้นเท่าไร ส่ิงมีชีวติจ  านวนนบัไม่ถว้นลว้นมีความคิด แลว้ความคิดของคนท่ีแทม้าจากไหน  
ซบัซอ้นยิง่นกั  

 นัน่หมายความว่าจะไม่มีวิธีใดแลว้หรือ มีวิธี วิธีใดเล่า สมองชั้นพื้นผิวน้ีรวมกบัจิตหลกัก็
สามารถควบคุมการก่อเกิดและแสดงออกของความคิดในระดบัพื้นผิว รวมถึงการช้ีแนะการกระท า 
ก่อนท่ีจะมีความนึกคิดใดๆ ออกมา การเลือกเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด ขณะเดียวกันสรรพชีวิตใน
จกัรวาลลว้นถูกสร้างข้ึนมาโดยฝ่า ประสานกลมกลืนกบัฝ่า ตวัท่านเองได้ท าให้ความนึกคิดชั้น
พื้นผวิของตวัเองเปรอะเป้ือนแลว้และเลวร้ายแลว้ หรือยดึติดอะไร หรือถูกป้อนใหเ้ตม็ไปดว้ยส่ิงชัว่
ร้ายในสังคมปัจจุบัน หรือค าหลอกลวงจากพรรคมารท่ีต้องการประทุษร้ายศิษยต์้าฝ่า ในการ
ประทุษร้ายนั้นไดส้ร้างเร่ืองเทจ็และป้อนความคิดดา้นลบให ้กไ็ดปิ้ดกั้นไม่ใหท่้านไดรั้บรู้ความจริง
จากศิษยต์า้ฝ่า สูญเสียโอกาสท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือ 

      พวกเราท่ีนัง่อยู ่ณ ท่ีน้ีมีศิษยบ์างคน ขา้พเจา้รู้ว่าไม่กา้วหนา้ และบางคนไม่กา้วหนา้อยา่งยิง่ 
แต่อาจารยก์คิ็ดอยูว่่า ท่านจะท าอยา่งไรดี ท าไมท่านถึงไม่มีความคิดท่ีเท่ียงธรรมนะ อาจารยมิ์ใช่มา
โปรดท่าน ฝ่าเล่มน้ีไม่ใช่มาช่วยพวกท่านหรอกหรือ นอกจากน้ีท่านยงัตอ้งมีหนา้ท่ีช่วยเหลือผูอ่ื้น
ดว้ย ตวัเองหากท าไม่ดี จะท าอยา่งไรนะ ตวัเองท าตามค าสัญญาท่ีมีต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิไม่ได ้ผลลพัธ์จะ
ถูกก าหนดโดยสญัญาท่ีตวัเองใหไ้ว ้
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      ในการเจ้ิงฝ่า  โลกใบน้ีถึงแม้จะเล็ก แต่ทุกชีวิตในจักรวาลล้วนรู้ว่ามันเป็นสถานท่ีท่ี
ปลอดภยั  ดวงดาวท่ีอ่ืนทุกแห่งได้ระเบิดแตกสลายไปแล้ว ท่านได้เห็นส่ิงท่ีนักดาราศาสตร์ได้
ประกาศเก่ียวกบัข่าวคราวน้ีแลว้ จกัรวาลน้ีก าลงัระเบิดอยู่ทุกหนทุกแห่ง ท าไมมนุษยต่์างดาวจึงมี
มากมาย เพราะพวกมนัเห็นว่าโลกใบน้ีปลอดภยัท่ีสุด ลว้นวิ่งมาท่ีน่ี แน่นอนมีอยูจ่  านวนมากถูกกีด
กนั และไม่อนุญาตใหม้นัมายงัโลกน้ี พวกท่ีมาในช่วงแรกกไ็ม่อนุญาตใหม้นัเคล่ือนไหวตามใจชอบ  
มิฉะนั้นสังคมของโลกใบน้ีตอ้งยุง่เหยงิไปนานแลว้ พวกท่ีมาช่วงหลงัก็ให้พวกมนัหลบไปอยูใ่กล้
ดวงอาทิตย ์แมแ้ต่บนดวงจนัทร์ก็เป็นกลุ่มท่ีมาในช่วงแรก ลว้นเห็นท่ีน่ีปลอดภยั เพราะอะไรหรือ 
เพราะท่ีน่ีก าลงัท าการเจ้ิงฝ่า เป็นศูนยก์ลางของการเจ้ิงฝ่า ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจากจกัรวาล ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
ยิง่ใหญ่กว่าน้ี ลว้นมาเกิดท่ีน่ี แต่สุดทา้ยจะปลอดภยัหรือไม่ จะส าเร็จหรือลม้เหลวตอ้งดูการเจ้ิงฝ่า
ในคร้ังน้ีว่าจะเป็นอย่างไร หากว่าการเจ้ิงฝ่าคร้ังน้ีไม่ส าเร็จ โลกใบน้ีก็จะไม่คงอยูอี่กต่อไป และจะ
ไม่มีจกัรวาลอีกต่อไป 

      สถานการณ์ในปัจจุบนัทุกคนกไ็ดเ้ห็นแลว้ การทดสอบกบัศิษยต์า้ฝ่าอยา่งเลวร้ายก็ก  าลงัจะ
จบลงอยา่งรวดเร็วแลว้ แต่ละคนถูกจดัวางอยูใ่นต าแหน่งใด ส่วนใหญ่ไดถู้กก าหนดแน่นอนแลว้ แต่
ในปัจจุบนัระหว่างท่ีท่านจะบรรลุมรรคผล จะพยายามอยา่งมากในการช่วยเหลือมนุษยใ์นโลก พวก
คนในโลกใบน้ี ทุกท่านคิดดู ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิลว้นรู้ตั้งแต่แรกแลว้วา่โลกใบน้ี ในช่วงท่ีมีการเจ้ิงฝ่าจะถูก
ส่ิงชัว่ร้ายท าใหแ้ปดเป้ือนถึงระดบัไหน ท าลายถึงระดบัไหน พวกเขาอาศยัความกลา้ จากการเป็นส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประเสริฐ ศกัด์ิสิทธ์ิและสูงส่ง กระโดดลงมาสู่อาจมแห่งน้ี กระโดดลงมาสู่โลกท่ีสกปรก
น้ี ท่ีผ่านมาใครจะกลา้มา พวกเขามีความมัน่ใจว่าเม่ือตา้ฝ่าถูกเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางแลว้ กเ็ช่ือมัน่
ว่าจะไดรั้บการช่วยเหลือมิใช่หรือ เพราะความคิดเช่นน้ี ความคิดอนัเท่ียงธรรมน้ี ความมัน่ใจต่อตา้
ฝ่าน้ีเอง พวกเขาในฐานะเป็นศิษยต์า้ฝ่า พูดถึงศิษยต์า้ฝ่า ไม่สมควรช่วยพวกเขาหรือ นอกจากน้ียงัมี
ส่ิงมีชีวิตกลุ่มใหญ่มากอยูข่า้งหลงัเขา ลว้นเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ในอนาคตพวกเขาอาจจะเป็นส่วนหน่ึง
ของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจ  านวนมาก หรือสรรพชีวติภายในอาณาจกัรมรรคผลของท่าน  

      พวกเราในระยะใกล้ๆ น้ี มีศิษยซ่ึ์งมาจากแผ่นดินใหญ่จ านวนไม่นอ้ยมาอยูน่อกประเทศ ไม่
วา่จะมาไดอ้ยา่งไร มีจ  านวนมากท่ีขา้พเจา้ยอ่มรู้ว่าท าไดดี้มากในประเทศจีน มีจ  านวนมากเช่นกนัท่ี
ขา้พเจา้ก็รู้ว่าท าไดแ้ยม่าก แต่ว่าเม่ือมาถึงต่างประเทศ เห็นว่าสภาพแวดลอ้มผ่อนคลายลง ไม่มีการ
ประทุษร้ายจึงคิดจะใช้ชีวิตท่ีสุขสบาย ไม่ปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเป็นเร่ืองอนัตรายมาก เพราะอะไร
หรือ  เพราะว่าท่านมีหนา้ท่ี ท่านเป็นศิษยต์า้ฝ่าในยคุเจ้ิงฝ่า ศิษยต์า้ฝ่าในยคุน้ีตอ้งช่วยเหลืออาจารย์
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แบกรับหน้าท่ีในการช่วยเหลือคน แต่ท่านไม่ท า ยิ่งกว่านั้ น ส่ิงท่ีถูกป้อนโดยส่ิงชั่วร้ายใน
แผ่นดินใหญ่  เป็นเวลานานแลว้ยงัไม่ไดถู้กขจดัออกไป ท่านจะตอ้งท าสามส่ิงให้ดี ถึงจะสามารถ
ขจดัออกไปได ้ ความคิดท่ีซึมซบัจากวฒันธรรมของพรรครวมทั้งจิตหวาดกลวัถึงจะเปล่ียนกลบัมา
ได ้ สภาพแวดลอ้มของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นเกิดข้ึนจากอิทธิพลเก่าท่ีใชค้นชัว่และชีวิตชัว่ร้าย
ในมิติอ่ืน  อิทธิพลเก่าเห็นว่าสภาวะเลวร้ายขนาดน้ี ถา้ท่านสามารถบ าเพ็ญได้ส าเร็จ มันถึงจะ
ยอมรับได ้ดงันั้นจึงถูกพวกมนัท าใหก้ลายสภาพเป็นเช่นน้ี ในเม่ือเหตุการณ์มาถึงขั้นน้ีแลว้ กท็  าตาม
แผนกลอุบายของเขา ก็ท าไดเ้พียงเท่าน้ี ส่วนปัญหาท่ีจะเกิดทีหลงั ค่อยดูกนัอีกที ไม่ว่าจะอยา่งไร 
ขา้พเจา้คืออาจารย ์เม่ือเห็นส่ิงท่ีบกพร่อง ขา้พเจา้กจ็ะบอกใหพ้วกท่านทราบ  

      ขา้พเจา้รู้ว่าศิษยต์า้ฝ่าของขา้พเจา้ท่ีนัง่อยู ่ณ ท่ีน้ี มีจ  านวนมากท่ียอดเยีย่มมาก ไม่ว่าจะอยูใ่น
ประเทศจีนหรือในต่างประเทศ  ผ่านความเป็นความตายและผ่านสภาพแวดลอ้มท่ีล าบากท่ีสุด
มาแลว้ ถือว่ายอดเยีย่มมาก แน่นอน ในฐานะเป็นศิษยต์า้ฝ่าไม่ว่าจะล าบากแค่ไหน พวกเขาลว้นรู้ว่า 
ส่ิงท่ีพวกเขาแสวงหามิใช่ความสุขสบายของมนุษย ์แต่เป็นชีวิตท่ีเป็นนิรันดร์ ช่วยเหลือส่ิงมีชีวิต
จ านวนมากท่ีท่านเป็นตวัแทน ดงันั้นพวกเขาจึงท าไดดี้มาก ศิษยต์า้ฝ่าเช่นน้ีมีจ  านวนมากมายทีเดียว 
ท าไดดี้มาก การจดัฝ่าฮุ่ยกเ็พื่อแลกเปล่ียนและดูวา่คนอ่ืนเขาท าเช่นไร ตวัเองจะตอ้งท าอยา่งไรใหไ้ด้
ดี ไม่ใช่เพื่อมาฟังส่ิงแปลกใหม่ เพราะวา่ท่านกคื็อศิษยต์า้ฝ่าเหมือนกนั 

         หากอาจารยไ์ม่บอกส่ิงเหล่าน้ีกบัท่าน อาจารยก์จ็ะไม่สบายใจ ส่ิงต่างๆ ก าลงัเดินทางใกลถึ้ง
จุดสุดทา้ยแลว้ พวกท่านกเ็ห็นแลว้ โลกใบน้ีจะสะทอ้นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกนัจากจกัรวาลออกมา ส่ิงท่ีมี
คุณธรรมจะปรากฏออกมามากข้ึนมากข้ึน ส่ิงชั่วร้ายก็ก  าลงันับวนัจะถดถอยลง  ยิ่งกว่านั้น พวกท่ี
ร่วมมือกนัประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่าโดยตรง ก็จะตอ้งอยู่ในสภาวะหวาดกลวัไม่มีวนัส้ินสุด ตอนนั้น
พวกเขาท่ีท าให้ศิษยต์า้ฝ่าไดรั้บความหวาดกลวัยงัไง บดัน้ีพวกมนัตอ้งแบกรับ ดงันั้นเม่ือเดินทาง
มาถึงจุดน้ีแลว้ ทุกท่านลองคิดดู เส้นทางนั้นจะยงัอยู่ไกลอีกหรือ ศิษยต์า้ฝ่าช่วยโปรดสรรพชีวิต 
และบรรลุหนา้ท่ีบนเส้นทางสายน้ี มนัเหลืออีกไม่นานแลว้จริงๆ 

      เม่ือก่อนขา้พเจา้เคยพูดไวว้า่ พรรคคอมมิวนิสตจี์นจะสามารถอยูไ่ดเ้กินสิบปีไหม ท่ีแทไ้ม่ใช่
เท่าน้ี ไม่ให้มันอยู่เกินห้าปีก็ได้ แต่ว่าท่านทราบไหม มีคนในโลกจ านวนเท่าใดท่ีไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ ถูกครอบง าโดยส่ิงชัว่ร้าย มีศิษยต์า้ฝ่าท่ีถูกประทุษร้ายจ านวนเท่าไรท่ีเงียบหายไป ออกมา
ไม่ไดอี้ก ท าใหม้นัส้ินสุดลงจะมีประโยชน์อนัใด เจ้ิงฝ่ามิใช่เพื่อช่วยคนหรือ หากขา้พเจา้ไปคนเดียว 
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แล้วจะสร้างโลกใหม่ข้ึนมาเพื่ออะไร ทุกส่ิงท่ีจัดวางไวก่้อนประวติัศาสตร์ก็จะท าโดยเปล่า
ประโยชน ์การยดืเวลาออกไปกเ็พื่อทุกท่าน เพื่อสรรพชีวติ 

      ขา้พเจา้พูดเพียงแค่น้ี ขอบคุณทุกๆ ท่าน (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) ทุกท่านตอ้งล าบาก ศิษยต์า้ฝ่า
ลว้นตอ้งล าบาก (ศิษยท์ั้งหลายพูด อาจารยต์อ้งล าบาก ศิษยป์รบมือ) ขา้พเจา้ขอขอบคุณทุกท่านแทน
สรรพชีวติท่ีไดรั้บความช่วยเหลือ (เสียงปรบมือทั้งหอประชุม) 

  

 

 

 

 


