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การบรรยายธรรมในวนัฝ่าหลุนตา้ฝ่าโลก 

การบรรยายธรรมท่ีฝ่าฮุ่ยนิวยอร์กปี ค.ศ. 2014 

(หล่ี หงจ้ือ  2014-05-13) 

 

    (ศิษยต์า้ฝ่าทัว่ทั้งหอประชุมยนืข้ึน  ปรบมืออยา่งกึกกอ้งตอ้นรับอาจารย ์ อาจารย์

ยกมือพนม  แลว้โบกมือใหทุ้กคนนัง่ลง)  

สวสัดีทุกท่าน  (เหล่าศิษยก์ล่าวตอบ  สวสัดีท่านอาจารย)์ (เหล่าศิษยป์รบมือเสียงดัง

กึกกอ้ง)  ทุกท่านล าบากกนัแลว้ (เหล่าศิษยก์ล่าวตอบ  ท่านอาจารยล์  าบากแลว้)  ศิษยต์า้ฝ่าส่วน

หน่ึงก็มาจากแผ่นดินใหญ่   ไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างๆ ทั่วโลกหรือจีนแผ่นดินใหญ่  

สถานการณ์ของการเจ้ิงฝ่านั้นเหมือนกนั   ขั้นตอนทั้งหมด ดูเหมือนไม่เป็นล าดบั  ท่ีจริงนั้นเป็น

ล าดบัมาก  

ท่ีผ่านมาขา้พเจา้เคยพูดวา่   เป้าหมายในการประทุษร้ายคร้ังน้ีของอิทธิพลเก่านั้น  มนัคิด

จะให้ศิษยต์้าฝ่าละท้ิงจิตยึดติดของคนโดยผ่านการประทุษร้ายคร้ังน้ี   ในขณะเดียวกันผูท่ี้

สามารถกา้วขา้มการทดสอบท่ีรุนแรงคร้ังน้ีมาได ้ พวกมนัจึงจะยอมรับว่าการบ าเพญ็ของท่าน

นั้นส าเร็จสมบูรณ์  น่ีคือส่ิงท่ีพวกมันจดัวางไว ้ โดยแก่นแท้ อาจารยไ์ม่ยอมรับส่ิงน้ีของมัน  

ขา้พเจา้ใชว้ธีิแกไ้ขดว้ยความเมตตาทั้งส้ิน  ขณะน้ีถูกพวกมนัรบกวนจึงเลือกใชว้ธีิน้ี   

แต่ถา้พูดจากการบ าเพ็ญส่วนบุคคล  ในระหว่างการถ่ายทอดฝ่าคร้ังน้ี  ประตูใหญ่ของ

การบ าเพ็ญก็เปิดออกหมดแลว้  หลายคนท่ีคร้ังน้ีค่อยเขา้มาเป็นศิษยต์า้ฝ่า  ก็คือผูฝึ้กเหล่าน้ีท่ี

ข้าพเจ้าเคยพูดว่าเป็นกลุ่มท่ีสาม  ซ่ึงไม่เคยสลายกรรมอย่างเป็นระบบในขั้ นตอนของ

ประวัติศาสตร์  ส่วนพวกท่ีตามอาจารย์ลงมาเม่ือก่อน  เคยผูกวาสนากับอาจารย์ในยุค

ประวติัศาสตร์ท่ีต่างกนั   พวกน้ี  ลว้นสลายกรรมจนหมดในแต่ละชาติ แต่ละภพ แลว้ค่อยกลบั

ชาติไปเกิดใหม่  แต่วา่พวกท่ีเขา้มาในคร้ังน้ี  ในประวติัศาสตร์ไม่ไดผ้า่นการท าเร่ืองเหล่าน้ี  จึงมี
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กรรมหนักติดตัว   เม่ือคนอยู่ในโลกย่อมก่อกรรม  ทุกๆชาติภพจึงสะสมกรรมไวม้ากมาย  

ฉะนั้นทุกท่านคิดดู  ในฐานะผูบ้  าเพญ็คนหน่ึง  ไดแ้บบน้ีก็คือหยวนหมัน่หรือ  ยอ่มไม่ได ้ เยซู

ไม่ใช่พูดหรือว่า  คนนั้นมีบาป  ไม่ว่าจะเขา้ใจอยา่งไร  ท่ีจริงเม่ือคนมีชีวิตอยูก่จ็ะก่อกรรม  ตอ้ง

ช าระลา้งตนเองให้บริสุทธ์ิ  กรรมทั้งหมดในระหว่างท่ีบ าเพญ็ลว้นบ าเพญ็จนหมดไปแลว้บรรลุ

ถึงระดบัของความบริสุทธ์ิ  นัน่จึงจะหยวนหมัน่ได ้    

ขา้พเจา้ไม่ยอมรับส่ิงน้ีของอิทธิพลเก่า  แต่ในการบ าเพ็ญส่วนบุคคล  พวกท่านตอ้งไป

บ าเพ็ญ ตอ้งไปมุมานะ  ก็คือเม่ือพูดจากแง่มุมน้ี  ทุกท่านคิดดู  นับตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม ปี 

1999 หลงัจากคอมมิวนิสตจี์นประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่า  ก็ไดเ้ห็นการแสดงออกของใจคนมากมาย

จริงๆ  คนท่ีไม่อาจยืนหยดัท่ามกลางการประทุษร้าย ก็เลิกราไปดว้ยเหตุน้ี  บา้งก็ยงัไม่กลา้กา้ว

ออกมาจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี   ขณะน้ีสถานการณ์เปล่ียนไปอย่างมาก  รู้สึกผ่อนคลายสักหน่อย  

บางคนจึงกลา้ข้ึนมาแลว้  บางคนกเ็ดินกลบัมาแลว้ ฉะนั้นในระหว่างขั้นตอนน้ีจึงมองเห็นใจคน

ต่างๆนานา ลว้นสะทอ้นออกมาหมด  การเฝ้ารอคอยใหก้ารประทุษร้ายส้ินสุดลงโดยเร็วนั้น คือ

ความปรารถนา  ส่วนการเปิดโปงมนั  การปฏิบติัต่อการประทุษร้ายดว้ยเจ้ิงเน่ียน  น่ีคือส่ิงท่ี

ศิษยต์า้ฝ่าตอ้งท า  แต่มีบางคน คิดหาสถานท่ีหลีกหนีการประทุษร้ายสักแห่ง  ใชชี้วิตอย่างสุข

สงบ สบายๆ  เขา้ใจต่อการประทุษร้ายไปต่างๆนานา  แต่ไม่ว่าจะอยา่งไรกต็าม  ใจคนชนิดต่างๆ 

ในระหวา่งการประทุษร้ายท่ีรุนแรงคร้ังน้ี กแ็สดงออกมาหมดแลว้จริงๆ    

ฉะนั้นเม่ือพูดจากจุดน้ี  พวกเราหลายคน แสดงออกมาไดแ้ยม่ากจริงๆ   อิทธิพลเก่า มนั

จบัจุดอ่อนไวไ้ดแ้ลว้ มนัว่า “ ท่านดูซิ  น่ีคือศิษยข์องท่านหรือ  ท่านตอ้งการเขา  พวกเราช่วย

ท่าน เอาจิตยดึติดของเขาท้ิงไป  คนเช่นน้ีจะสามารถข้ึนสวรรคไ์ดห้รือ”  ท่านดูซิ จิตยดึติดนานา

ชนิดลว้นสะทอ้นออกมาหมดแลว้   ในช่วงท่ีการประทุษร้ายท่ีรุนแรงท่ีสุด  ยงัมีคนเผยแพร่ข่าว

เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย  แสดงจิตโอ้อวด  ใจคนชนิดต่างๆ  ท าให้เพิ่มความโหดร้ายของการ

ประทุษร้ายคร้ังน้ี   พอใจท่านหวัน่ไหว  อิทธิเก่าก็อาศยัต ารวจมาเคาะประตู  ส่ิงชัว่ร้ายก็มาหา

ท่าน  
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สภาพการณ์ในสังคมนานาชาติก็เหมือนกนั  เม่ือเร่ิมตน้การประทุษร้ายนั้น ช่างรุนแรง

เพียงไร  แรงกดดนัต่างๆนานา  รวมทั้งแรงกดดนัของสังคมนานาชาติกล็ว้นหนกัมาก   ในเวลา

นั้นศิษยต์า้ฝ่าไม่มีท่ีท่ีจะพูดออกมาได ้  ส่ือมวลชนทั้งประเทศจีนลว้นถูกพรรคมารคอมมิวนิสต์

จีนควบคุมด้วยการปราบปรามอย่างเดียว  สังคมนานาชาติไม่รู้ว่าฝ่าหลุนกงเกิดเร่ืองอะไร  

ส่ือมวลชนทั้งหมดทัว่โลกรายงานข่าวโจมตีตามค าหลอกลวงของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น  ทุก

ท่านคิดดู  การประทุษร้ายชนิดน้ีจึงเท่ากบัเป็นการปราบปรามแบบมืดฟ้ามวัดินของส่ือมวลชน

ทั่วโลก  เม่ือก าลังต้านทานกับแรงกดดันท่ีหนักขนาดน้ี  ในเวลานั้ น ศิษย์ต้าฝ่าในสังคม

นานาชาติก็สะท้อนใจคนชนิดต่างๆ ของพวกเขาออกมา  ด้วยเหตุน้ีจึงตกหล่นไปมากมาย  

สุดทา้ยผูท่ี้สามารถกา้วขา้มมาไดน้ั้น  ช่างยอดเยี่ยมจริงๆ  เทพก็ลว้นรู้สึกว่าพวกท่านยอดเยี่ยม  

กล่าวส าหรับเทพแลว้  เน่ืองจากพวกท่านบ าเพ็ญอยู่ในสภาพแวดลอ้มของคน  ความแตกต่าง

ชนิดน้ี ช่างมากเหลือเกิน  ดงันั้นจึงนบัถือพวกท่าน   

เดิมทีชีวิตท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในจกัรวาล ลว้นแต่งดงาม  ไม่เหมือนคนท่ีอยูใ่น

อนัตรายและทุกขท์รมานเช่นน้ี  ผูท่ี้กลา้มา ณ ท่ีของคนน้ี จึงยอดเยีย่ม  เน่ืองจากหลกัการของคน 

ลว้นแต่กลบักนั  ดี ชั่ว ลว้นกลบักนั  ดงันั้นขณะท่ีคนมีชีวิตอยู่จึงย่อมจะก่อกรรม  ก็เพราะคน

ด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางหลกัการท่ีกลบักนัน้ี  ชีวิตบนสวรรคน์ั้น ใครก็ไม่กลา้เขา้ใกลท่ี้น่ี  ผูท่ี้มา

จึงยอดเยีย่มยิง่นกั  ผูท่ี้สามารถกา้วขา้มมาท่ามกลางการประทุษร้ายคร้ังน้ี  เทพจึงนบัถือมาก  เม่ือ

เปรียบเทียบรูปแบบการคงอยู่ของชีวิตบนสวรรคก์บัชีวิตของคนท่ีน่ี  จึงสามารถเห็นไดว้่า ผูท่ี้

กลา้มานั้น ช่างยอดเยีย่มจริงๆ     

ปัจจุบนัคนในสังคมมนุษยน้ี์  ไม่อาจพูดว่าทั้ งหมด แต่จ านวนมากมายนั้นลว้นมาจาก

สวรรค ์ จากจกัรวาลท่ีต่างกนั เขตแดนท่ีต่างกนั  ต  าแหน่งท่ีต่างกนั ซ่ึงอยู่ไกลโพน้มาก  มาถึง

ท่ีน่ีเพื่อตอ้งการได้ฝ่า  เม่ือกลบัชาติลงมาเกิดแลว้  ใครก็ไม่รู้ว่าตนมาจากไหน  เพราะสังคม

มนุษยน์ั้นอยูใ่นวงัวน  เม่ือท่านเขา้มาท่ีน่ี  ท่านกเ็ท่ากบักระโดดลงมาในวงัวน  กระโดดลงมาใน

วงัวนแลว้จึงสามารถบ าเพญ็ เม่ือกระโดดลงมาในวงัวน อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีอนัตรายและยงั

ทุกข์ทรมาน แต่ท่านยงัสามารถเกิดเจ้ิงเน่ียนข้ึนมาได้  ท่านยงัรู้ว่าจะไปบ าเพ็ญ  เม่ือต้าฝ่า
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ถ่ายทอดกวา้งไกลแลว้  ท่านสามารถจะช่วยอาจารยเ์จ้ิงฝ่า  ยงัสามารถไปช่วยคนอ่ืนท่ามกลาง

ทุกข์ภัย  น่ีช่างยอดเยี่ยมเหลือเกิน  ปัญหาน้ีก็มองกนัอย่างน้ี  ดังนั้ นจึงพูดว่า ข้าพเจา้ว่า ผูท่ี้

สามารถกา้วขา้มมาจากวนัท่ี 20 กรกฎาคม ท่านจึงยอดเยีย่ม     

แน่ละ  ท่ีลม้ลุกคลุกคลาน หวัคะม าบ่อยๆ  เร่ืองน้ีท าไดดี้  เร่ืองนั้นท าไดไ้ม่ดี  น่ีลว้นเป็น

เร่ืองของขั้นตอนในการบ าเพ็ญ  เพียงแต่ท่านสามารถยืนหยดักา้วขา้มมาได ้ ท่านก็ยอดเยี่ยม  

ท่านสามารถท าเร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่าสมควรท า ท่านก็ยอดเยี่ยมแลว้  ก็มองกนัอย่างน้ี  ผูท่ี้ปัญหา

อะไรกไ็ม่มีเลยจริงๆ  ท าไดดี้มาก  ผา่นมาไดต้ลอดทางนั้น  กมี็  แต่นอ้ยเหลือเกิน  ช่างยอดเยีย่ม

เสียเหลือเกิน  แต่ปัญหาคือ ไม่ใช่จะเป็นอยา่งน้ีกนัหมด  การบ าเพญ็ใช่ไหม  ใครท่ีไม่ท าผิดบา้ง

ละ  กร็วมทั้งผูท่ี้อยูใ่นท่ามกลางการประทุษร้ายคร้ังน้ี  บางคนอาจท าเร่ืองผิดมากสักหน่อย  บาง

คนอาจท าเร่ืองผิดน้อยสักหน่อย แต่หากท่านสามารถมีสติรับรู้ได ้ สามารถส านึกผิดไดเ้องใน

ขณะท่ีท าผิด  สามารถคน้หาปัญหาของตนเองออกมาได ้ แลว้เดินใหดี้ใหม่  น่ีกคื็อก าลงับ าเพญ็

อยู ่   

บางคนท่ีลม้คว  า่หวัคะม าแลว้  กลุ็กข้ึนมาอีกไม่ได ้ ยิง่กว่านั้น หลงัจากน้ี กเ็ปรียบเหมือน

ขวดท่ีแตกแลว้ กโ็ยนท้ิงไป  กระทัง่กา้วไปยงัฝ่ายตรงขา้ม  ยงัมีคนส่วนหน่ึงไดรั้บหลกัการของ

ฝ่าบางส่วนจากตา้ฝ่าน้ี  เม่ือก่อนไม่เขา้ใจเร่ืองศาสนา ความเช่ือ การบ าเพญ็  แต่จากตา้ฝ่าน้ี ไดรู้้

เร่ืองเทพ พระพุทธ เร่ืองการบ าเพญ็เหล่าน้ี  ในท่ามกลางการประทุษร้าย เพราะจิตหวาดกลวัท า

ใหต้นเองหลีกหนี  จึงวิง่ไปสู่ศาสนาอ่ืน  หากมีจิตหวาดกลวัวิง่ไปท่ีไหน กล็ว้นไม่อาจท าใหท่้าน

หยวนหมัน่  จิตอะไรลว้นเป็นการยดึติด  

แน่ละ การบ าเพ็ญต้าฝ่า ไม่เหมือนรูปแบบการบ าเพ็ญท่ีผ่านมาชนิดนั้ น  ท่ีผ่านมา

ก าหนดให้คนละท้ิงใจคนท่ีมีอยูท่ ั้งหมดอย่างส้ินเชิงในระหว่างท่ีบ าเพญ็  เน่ืองจากศิษยต์า้ฝ่ายงั

ตอ้งบ าเพญ็อยูท่่ามกลางคนธรรมดาสามญั  ยงัเหลือส่ิงท่ีเป็นของคนธรรมดาสามญัไวส่้วนหน่ึง  

คือความคิด  พฤติกรรม ชนิดท่ีรับประกนัว่าจะท าให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในหมู่คนธรรมดา

สามัญ น้ีได้  ขณะเดียวกันก็ เพื่ อ รับประกันว่าจะท าให้สามารถช่วยอาจารย์เจ้ิงฝ่ าใน
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สภาพแวดลอ้มน้ีได ้  ช่วยเหลือสรรพชีวิตในสภาพแวดลอ้มน้ีได ้ หากเขา้ไปอยู่ในวดักนัหมด  

หรือมุดเขา้ไปอยูใ่นถ ้า  แต่คนบนโลกลว้นมาเพื่อตา้ฝ่า  แลว้ใครจะช่วยพวกเขาไดล้ะ  

อะไรท่ีเรียกว่าศิษยต์า้ฝ่า  ผูท่ี้อาจารยส์ั่งสอนก็คือพวกท่าน ศิษยต์า้ฝ่าเหล่าน้ี  ช าระลา้ง

พวกท่าน  ฝึกฝนพวกท่านใหสุ้กงอม  ท าใหพ้วกท่านสามารถไปช่วยเหลือสรรพชีวิตได ้ น่ีกคื็อ

ศิษยต์้าฝ่า  ช่ือเรียกท่ีว่า ศิษยต์้าฝ่า กับการบ าเพ็ญส่วนบุคคลชนิดนั้ นในอดีตของสังคมคน

ธรรมดาสามญั  การหยวนหมัน่ส่วนบุคคลนั้นต่างกนัโดยส้ินเชิง  เขาไม่มีหนา้ท่ีในการช่วยเหลือ

สรรพชีวิต  เขาเพียงหยวนหมัน่ส่วนบุคคล  ความส าเร็จในอนาคตของศิษยต์า้ฝ่านั้นไม่ใช่ส่ิงท่ี

เป็นหลกัธรรมเล็กๆ หนทางเล็กๆ นั้นอย่างแน่นอน  จุดน้ี ขา้พเจา้คิดว่าทุกท่านต่างทราบกนั

หมดแลว้  ศิษยต์า้ฝ่ากคื็อผูท่ี้มีหนา้ท่ีแบกรับความรับผดิชอบของศิษยต์า้ฝ่า  ช่วยเหลือสรรพชีวติ  

พูดถึงการช่วยเหลือสรรพชีวิต  ศิษยต์า้ฝ่าเรามากมายนั้น ท าไดดี้มากจริงๆ  ไม่แบ่งว่า

อายเุท่าไร  ไม่แบ่งว่าความรู้สูงหรือต ่า  ศิษยฯ์ท่ีสูงอายบุางคน  หรือกระทัง่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษา

ไม่สูง  ลว้นท าไดดี้มาก  ศิษยฯ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการต่างๆ หลายคนนั้นกทุ่็มเทมาก  และท าไดไ้ม่

เลว  ท่ีผ่านมาขา้พเจา้ไดพู้ดกบัโครงการต่างๆ โดยเฉพาะคือส่ือมวลชน  ขา้พเจา้ว่าหากคิดจะ

อธิบายความจริง  คดัคา้นการประทุษร้าย  พร้อมกบัช่วยเหลือสรรพชีวติใหดี้ยิง่ข้ึน  ส่ือมวลชนน้ี

ก็ตอ้งยืนหยดัอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามญัได ้ ด าเนินธุรกิจให้ดี  หมุนเวียนไดดี้   เรียนรู้จาก

บริษทัส่ือมวลชนของสังคมคนธรรมดาสามญั  จะตอ้งท าใหม้นัสามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติ  

จึงจะสามารถแสดงบทบาทของมนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

หลายคนเม่ือเร่ิมตน้นั้นก็มีความคิดแบบชัว่คราว  สู้สักระยะหน่ึงแลว้กผ็่านไป  ปัจจุบนั

พบว่าไม่ใช่เป็นเร่ืองอย่างน้ี   เร่ืองอะไรท่ีศิษยต์า้ฝ่าท า  ตอ้งให้จริงๆ จงัๆ  ตั้งใจไปท าตรงนั้น  

อยา่สนใจเวลา   อยา่คิดใหม้ากเกินไป  ท่านจะตอ้งทุ่มเทแรงใจแรงกายท าเร่ืองท่ีท่านสมควรท า

ให้ดี   ก็จะท าเร่ืองทั้ งหมดนั้นให้ดีได้   หลายคนเม่ืออยู่ภายใตแ้รงกดดัน มกัคิดท่ีจะให้การ

ประทุษร้ายน้ีส้ินสุดโดยเร็ว   ทุ่มเทตั้ งใจท าสักช่วงเวลาหน่ึง  ไม่ใช่เร่ืองอย่างนั้ น  แน่ละ  

ส่ือมวลชนของพวกท่านบงัเกิดผลอยา่งมากจริงๆ ในการช่วยเหลือสรรพชีวติ  
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เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดเร่ืองการช่วยเหลือสรรพชีวิต  เช่นนั้นในการช่วยเหลือสรรพชีวิต  ทุก

ท่านคิดดู  ในสังคมนานาชาติ ศิษยต์า้ฝ่าหลายคนลว้นคุน้เคยกบัวิธีคิดของคนธรรมดาสามญั  ไม่

เหมือนกบัคนจีนแผ่นดินใหญ่  ค  าพูดน้ีของขา้พเจา้หมายถึงอะไรหรือ   เพราะว่าประเทศพรรค

มารคอมมิวนิสต์เม่ือก่อน  ความคิดของคน วิธีคิดนั้นเป็นแบบวฒันธรรมพรรค   มนัท าลาย

วฒันธรรมชนชาตินั้น  จากนั้นก็กรอกใส่ความคิดท่ีชั่วร้ายแบบสุดขั้วชนิดนั้นของพรรคมาร

ให้กบัท่าน  รากฐานความคิด ลว้นเกิดข้ึนจากการกรอกใส่ของพรรคมารทั้งนั้น  คนท่ีโตข้ึนมา

ท่ามกลางวฒันธรรมพรรคมารน้ี กมี็วธีิคิดชนิดหน่ึงอยา่งน้ี  รวมทั้งวธีิการรับรู้เร่ืองราว   หากคิด

จะท้ิงส่ิงน้ีใหห้มด ย่อมจะยากมาก   แต่คนท่ีอยูอ่าศยัในต่างประเทศเป็นเวลานานก็จะรู้ได ้กจ็ะ

รู้สึกว่าความคิดตนต่างจากคนอ่ืน  ไม่เหมือนกัน   คนท่ีออกมาจากประเทศพรรคมาร

คอมมิวนิสต ์ จิตใจชนิดนั้นท่ีคิดปกป้องตนเองนั้นแรงมาก  ใจท่ีแสดงออกมาต่อปัญหาบางอยา่ง

จะรุนแรงมาก  แต่คนในต่างประเทศไม่ใช่เช่นน้ี  

โดยเฉพาะคือในส่ือ  จะใชท้ฤษฏีวฒันธรรมพรรคชุดนั้น  ใชค้  าศพัทชุ์ดนั้น  ใชว้ธีิคิดชุด

นั้น  นั่นจึงเท่ากบัเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมพรรค   ดังนั้นทุกท่านตอ้งระวงัเร่ืองเหล่าน้ีไว ้  

โดยเฉพาะเม่ือเร็วๆน้ีในส่ือมีพนักงานใหม่จ านวนหน่ึงเขา้มา คนหนุ่มสาวเหล่าน้ีลว้นออกมา

จากแผ่นดินใหญ่   พวกท่านตอ้งระวงัทางดา้นน้ีเป็นพิเศษ  ไม่ว่าส่ือไหนๆของพวกท่านก็ตอ้ง

ระมดัระวงั  ศิษยต์า้ฝ่าก่อตั้งส่ือข้ึนมาอย่างยากล าบากท่ามกลางการประทุษร้ายคร้ังน้ี  ท าการ

พลิกผนัสถานการณ์ท่ีชั่วร้ายน้ีขา้มมาได้แลว้ในสังคมนานาชาติ  ช่างยอดเยี่ยม  ส่ือได้สร้าง

ผลงานใหญ่ข้ึนมาแลว้  พวกท่านตอ้งเห็นค่าของมนั  อย่าใชว้ฒันธรรมพรรคไปเปล่ียนแปลง  

ให้เหมือนส่ือท่ีมาจากจีนแผ่นดินใหญ่  ท่ีดูประหลาด  ใช้ศพัท์แปลกๆ  ตีพิมพ์บทความของ

แผน่ดินใหญ่โดยตรง  ตอ้งระวงัเร่ืองเหล่าน้ี  

เม่ือครู่ขา้พเจา้ไดพู้ดถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการช่วยเหลือสรรพชีวิต   ทุกท่านตอ้งระวงัมนั

ไว ้ ยงัมีอีก   พวกเรามากมายนั้น  ในระหว่างท่ีอธิบายความจริง ตา้นลม ฝ่าหิมะ  ล าบากล าบน

มากจริงๆ  ในฝ่าฮุ่ยคร้ังก่อนข้าพเจ้าเอ่ยถึง ว่าอย่าได้ผ่อนคลายการอธิบายความจริงท่ีจุด

ท่องเท่ียว  โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวเหล่านั้นท่ีออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่   จะตอ้งมุ่งไปอธิบาย
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ความจริงกบัพวกเขา  แต่ละแห่งกก็  าลงัท าอยู ่ และท าไดดี้มาก  ขา้พเจา้ก าลงัสังเกตอยู ่ ช่างดีมาก

จริงๆ  เน่ืองจากสถานการณ์โดยรวมก าลังเปล่ียนแปลง  ท่าทีของคนจีนท่ีออกมาจากจีน

แผ่นดินใหญ่กไ็ม่เหมือนเดิมแลว้    อยู่ในประเทศจีนกก็ลา้ด่าพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น  เม่ืออยู่

นอกประเทศก็ยิ่งไม่กลวั   ตรงกันข้ามยงัมีความกลา้กว่าชาวจีนโพน้ทะเลในต่างประเทศท่ี

ออกมานานแลว้  ซ่ึงถูกสถานกงสุลพรรคมารข่มขู่  แต่ละคนไม่กลา้ชมเสินยวิน่ดว้ยซ ้ าไป   คนท่ี

ออกมาในขณะน้ีกลบักลา้  พอมาแลว้ รีบตามไปชมเสินยวิ่น เร่ืองลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต ์

พูดไม่ก่ีค  ากเ็ขา้ใจไดแ้ลว้  บอกวา่จะตั้งช่ือปลอมใหล้าออก  ไม่ตอ้ง ฉนัจะใชช่ื้อจริงลาออก  

พูดข้ึนมากไ็ม่ใช่จะง่ายๆอยา่งนั้น  น่ีคือจงัหวะกา้วของการเจ้ิงฝ่าโดยรวม ท่ีกา้วมาถึงตรง

น้ี  ซ่ึงในน้ีมีผลงานท่ีใหญ่มากของการช่วยเหลือสรรพชีวิต การอธิบายความจริงของศิษยต์า้ฝ่า 

อยู่ข้างใน  จึงมีการเปล่ียนแปลงอย่างท่ีเห็นในวันน้ี  ศิษย์ต้าฝ่าก าลังก่อผลอย่างมากต่อ

สถานการณ์ชั้นผิวของมนุษย ์ พลังอนัยิ่งใหญ่ของการเจ้ิงฝ่าก าลงัผลักดันไปข้างหน้าอย่าง

ต่อเน่ือง  องคป์ระกอบของส่ิงชั่วร้ายก็ก  าลงัดบัสลายอย่างต่อเน่ือง   นอกเหนือจากศิษยต์า้ฝ่า  

ชาวโลกทั้งหมดกเ็ร่ิมรับรู้ตา้ฝ่ากนัใหม่  ชีวิตคนท่ีระดบัลึก  ดา้นท่ีเขา้ใจไดน้ั้น รู้ว่าท่านคือใคร  

แต่ท่ีชั้นผวิของคนกเ็หมือนกบัเส้ือผา้ช้ินหน่ึงท่ีชีวติสวมใส่ ท่ีชั้นผิวน้ีไม่รู้  คนจ านวนมากเขา้ใจ

ว่าฝ่าหลุนกงกคื็อช่ีกง  เขากคิ็ดไม่ถึงว่า เดิมทีฝ่าหลุนกงเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีใหญ่อยา่งน้ี  --ทัว่ทั้งตรี

ภูมิถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเขา  สังคมมนุษยล์ว้นปูทางไวเ้พื่อการเจ้ิงฝ่าคร้ังน้ี  

ชีวิตท่ีแทจ้ริงนั้นของมนุษย ์ ท่านเรียกเขาว่าวิญญาณ  แต่เราเรียกเขาว่าจิตหลกั  ลว้นมา

จากสวรรค ์ มารับฝ่า ท าไมจึงมาท่ีน่ี รับฝ่ากนัละ  อยูบ่นสวรรคไ์ดรั้บฝ่าอย่างแจ่มแจง้ไม่ดีกว่า

หรือ รับง่ายดีนะ  ไม่ได ้ ท าไมไม่ได ้ ขา้พเจา้พูดแลว้  ท่ีน่ีจึงจะบ าเพญ็ได ้ อยูใ่นสภาพแวดลอ้ม

ท่ีทุกขย์ากจึงจะสามารถทดสอบวา่ท่านคู่ควรไดฝ่้าหรือไม่  น่ีคือส่ิงท่ีก าหนดไวแ้ต่แรก  

ยงัมีอีกข้อหน่ึงนะ  สังคมมนุษยน้ี์เป็นระดับชั้นท่ีต ่าท่ีสุด  การช่วยเหลือสรรพชีวิต

หมายถึงสรรพชีวติทั้งปวง  ไม่เพียงแค่คน  ทุกท่านทราบวา่  มิติน้ีท่ีสังคมมนุษยด์ ารงอยู ่ไม่เพียง

มีแต่มนุษย ์ ปัจจุบนั คนรู้แลว้ว่ามีมนุษยต่์างดาว  พวกท่านทราบไหมว่า  ชีวิตชนิดต่างๆ นั้น มี

อยูม่ากเท่าไร  คนคิดไม่ถึงว่าชีวิตท่ีมีรูปลกัษณ์ต่างๆ กนัน้ี มีอยูม่ากเท่าไร  ยงัมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีต่าง
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ระดบัชั้นกนั  ท่ีน่ีเป็นเพียงมิติระดบัชั้นท่ีต ่าท่ีสุด  มีแต่ถ่ายทอดฝ่าอยูท่ี่น่ี  ร่างจกัรวาลทั้งบนและ

ล่างของระดบัชั้นต่างๆ  ชีวติชนิดต่างๆ ทั้งปวงจึงสามารถจะไดฝ่้า  หากท่านยกระดบัข้ึนหน่ึงชั้น 

ชีวิตท่ีอยูข่า้งล่างก็จะไม่ไดรั้บ  เม่ือไม่ไดรั้บ หลงัจากเจ้ิงฝ่า ระดบัชั้นน้ีก็จะไม่คงอยู ่ ระดบัชั้น

นั้นก็ไม่มีแลว้  ดงันั้นจึงถ่ายทอดฝ่าอยู่ในระดบัชั้นท่ีต ่าท่ีสุด  ท าอยู่ในระดบัชั้นท่ีต ่าท่ีสุด  ใช้

ภาษาของระดบัชั้นท่ีต ่าท่ีสุดน้ี  และถา้หลกัการของฝ่า นั้นยาก  นัน่กจ็ะมีแต่เทพท่ีเขา้ใจ  ช่วยได้

แต่เทพเท่านั้น  ชีวิตในระดบัชั้นต ่า ไหนเลยจะมีสติปัญญาไปรับไดล้ะ  ดว้ยเหตุน้ีฝ่าท่ีถ่ายทอด

ในคร้ังน้ีจึงไม่มีปริศนาอะไร  ดังนั้นจึงเรียกว่า “หลกัการชัดเจน  กฎเกณฑ์ธรรมดา หรือคือ  

หลกัการชดัเจน  ภาษาชดัเจน” ค าท่ีบรรยาย  ท่ีพูดกเ็ป็นค าพื้นๆท่ีสุด  ต้ืนท่ีสุด  ชีวิตระดบัต ่าฟัง

เขา้ใจได ้ แต่กลบัท าใหชี้วิตชั้นสูงมากมายอ้ึงไปเลย  พวกเขารู้สึกว่า ฝ่าน้ีท าไมช่างพื้นๆอยา่งน้ี  

เขากลบัไม่เช่ือ  เขากลบัรู้สึกว่า น่ีจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร  ใช่  ชั้นผิวกต้ื็นๆ อยา่งน้ี  ผูท่ี้ศึกษาจริง  

บ าเพญ็จริง จึงจะมองเห็นหลกัการชั้นสูง  ดงันั้นขา้พเจา้จึงบอกว่า  ปริศนาอะไรก็ไม่มี แต่กลบั

ท าใหส้รรพชีวติชั้นสูงหลงและงุนงง กคื็อความหมายน้ี    

มนุษยเ์อย  อยู่ในจกัรวาลน้ี เป็นชีวิตบนอณูเล็กๆ  แต่ในจกัรวาลท่ีใหญ่มหึมาไม่อาจ

นับเป็นฝุ่ นละอองอณูหน่ึงได ้  จากดาวดวงน้ี เม่ือมองอย่างกวา้งใหญ่ไปยงัระบบสุริยะ  มอง

กวา้งใหญ่ออกไปอีก ไปยงัทางชา้งเผอืก  ทุกท่านลว้นทราบว่า ผูท่ี้ท างานดา้นดาราศาสตร์คงจะ

ทราบกนั หรือคนท่ีเรียนมหาวิทยาลยั ต่างทราบว่า  กาแล็กซีท่ีไกลโพน้ท่ีคนมองเห็นไดก้็คือ

ดวงดาว   มีดวงดาวมากมายเม่ือท่านใช้กลอ้งโทรทศัน์ดึงภาพเขา้มาใกลจ้ะเห็นเป็นกาแล็กซี 

แมแ้ต่จกัรวาลน้ีก็เป็นเหมือนกนั เม่ือมองจากท่ีไกลๆ ก็เป็นอณูหน่ึง  และอณูนั้นก็มีขอบเขต

ภายนอก  คนรู้สึกว่าใหญ่มหึมาแลว้   เหมือนใหญ่จนไร้ขอบเขตส้ินสุด  ดงันั้นผูค้นจึงเรียกมนั

ว่าจกัรวาล  จกัรวาลน้ีก็ไม่ใช่อณูท่ีใหญ่ท่ีสุดในร่างนภา  จกัรวาลแบบน้ีก็มีอยู่มากมายเหมือน

ดวงดาวท่ีเรามองเห็น  เม่ือมองต่อไปอีก จกัรวาลท่ีว่านั้นยงัคงอยูใ่นจกัรวาลท่ีใหญ่ยิง่กว่า   ไกล

ออกไป ไกลออกไปอีกเม่ือหนักลบัมามอง จกัรวาลชั้นท่ีสองซ่ึงอยูใ่นจกัรวาล กย็งัคงเหมือนอณู

หน่ึงของดวงดาวเลก็ๆ  ขา้พเจา้กพ็ูดในความหมายน้ี ในร่างนภาท่ีใหญ่มหึมา  มนุษยชาตินั้นไม่

นบัเป็นอะไรได ้  แต่ในการเจ้ิงฝ่าคร้ังน้ีกลบักลายเป็นจุดศูนยก์ลางของร่างนภาจกัรวาล  ชีวิต

ชั้นสูงมากมายลว้นกลบัชาติมาเกิดท่ีน่ี มาไดฝ่้า  ใครกค็าดคิดไม่ไดว้า่เร่ืองน้ียิง่ใหญ่อยา่งน้ี     
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สังคมมนุษยน์ั้นอยูใ่นวงัวน  เม่ือก่อนขา้พเจา้เคยพูดกบัทุกท่าน  อยา่งเช่นว่าประเทศจีนมี

การเปล่ียนยคุสมยั  รัชสมยัหน่ึง พอถึงช่วงสุดทา้ยท่ีศีลธรรมไม่ไหวแลว้  เส่ือมทรามจนไม่ไหว

แลว้ ทุจริตจนเน่าเป่ือยฟอนเฟะ พฤติกรรมทางศีลธรรมตกต ่า ก็ตอ้งจบส้ินแลว้  รัชสมยัต่อมาก็

เขา้แทนท่ีมนั เร่ืองน้ีกลายเป็นกฎเกณฑ์ของประเทศจีน  ประเทศจีนในวนัน้ี  แมแ้ต่ชาวบา้นก็

มองออกแล้วว่า  พรรคมารยืนอยู่ได้ไม่ก่ีวนัแล้ว   ข้าพเจ้าเพียงแต่บอกทุกท่านว่า  น่ีก็เป็น

กฎเกณฑข์องจกัรวาล เกิดข้ึน  ตั้งอยู ่ เส่ือมถอย ดบัสูญ เม่ือสะทอ้นมาบนร่างกายแต่ละคนกคื็อ

การเกิด แก่ เจ็บ ตาย สะทอ้นไปถึงประเทศหน่ึง  ก็คือจากช่วงเร่ิมตน้ท่ีเจริญคึกคกัมีชีวิตชีวา 

ช่วงเจริญรุ่งเรือง จนถึงช่วงเส่ือมถอย จนสุดทา้ยถึงช่วงตกต ่า พงัทลาย  น่ีคือกฎเกณฑ์  รัชสมยั

ไหน จากอดีตผ่านมาไดจ้นถึงวนัน้ีบา้งละ ประเทศไหน  จากอดีตจนปัจจุบนัตลอดมาไม่แตก

สลายละ  ไม่เคยมีมาก่อน  น่ีกเ็ป็นกฎเกณฑข์องจกัรวาล     

กล่าวส าหรับชีวิตหน่ึง  ในจกัรวาลน้ี ไม่ว่าชีวิตนั้นจะอยู่ในระดบัชั้นไหน  การเจ้ิงฝ่า 

ถ่ายทอดฝ่าคร้ังน้ี  แมแ้ต่เทพจ านวนมาก กระทัง่เทพชั้นสูงมาก ลว้นไม่ทราบว่าเร่ืองน้ี สุดทา้ย

แลว้มีความใหญ่โตเพียงไร  รู้เพียงว่าเร่ืองน้ีช่างใหญ่เหลือเกิน  คนกย็ิง่ไม่รู้  ดงันั้นคนจึงไม่เช่ือ  

กลา้ด่าตา้ฝ่า  กลา้ประทุษร้ายศิษยต์้าฝ่า  หากจะน าค  าว่า "บาปกรรมลน้ฟ้า"  มาพูดก็ไม่อาจ

บรรยายบาปกรรมน้ีได ้ แต่สุดทา้ยชีวิตเหล่าน้ีตอ้งไปชดใช ้ ชดใชบ้าปหนกัเหล่าน้ี  หากศิษยต์า้

ฝ่าไม่สามารถช่วยเขาไดใ้นขณะอธิบายความจริงคร้ังน้ี  เขาก็จะตอ้งไปชดใช้บาปกรรมท่ีไม่

ส้ินสุดน้ี  เพราะในการประทุษร้ายคร้ังน้ี  มนุษยชาติแทบจะทั้งหมด  โดยเฉพาะคือคนจีน  ลว้น

แต่ก าลงัคอยผสมโรง ลว้นก่อผลดา้นลบ ลว้นมีบาป  แต่วา่เขามาเพื่อฝ่า  เกิดข้ึนจากถูกส่ิงชัว่ร้าย

หลอกใช ้   

เพราะฝ่านั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน  หากคนไม่เคารพเขาแมเ้พียงนิดเดียว ก็ลว้นแต่อนัตราย  

ทุกท่านคิดดู  ฝ่าท่ีใหญ่อยา่งน้ี  จะชดใชไ้ดอ้ยา่งไรกนั  ขา้พเจา้พูดแลว้ว่า  คนลว้นมาจากระดบั

ชั้นสูง เขาเป็นตวัแทนชีวิตกลุ่มหน่ึง  ท่ีนัน่มีสรรพชีวิตของเขานบัไม่ถว้น  ชีวิตท่ีเหลือคณานบั 

กม็ากถึงอย่างน้ี ชีวิตเหล่านั้นของเขาลว้นจะถูกดบัสลาย  มาชดใชบ้าปท่ีเขาก่อข้ึน  และตวัเขา

เองกต็อ้งแบกรับในระหวา่งการดบัสูญทีละชั้น ทีละชั้น น่ีช่างน่ากลวัมาก  เดิมทีขา้พเจา้ไม่คิดจะ
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พูดเร่ืองเหล่าน้ี  ขา้พเจา้ว่าการช่วยเหลือสรรพชีวิตโดยตวัมนัเองนั้น  พวกเราตอ้งรู้ เร่ืองท่ีใหญ่

อยา่งน้ี  แต่ละห่วงโซ่  แต่ละเร่ืองราวนั้น ลว้นไม่ใช่เร่ืองพื้นๆ   

ดูไป สังคมมนุษยใ์นปัจจุบนั ผูท่ี้คา้ขาย  เป็นขา้ราชการ  เป็นนกัศึกษา  สาขาอาชีพต่างๆ 

ลว้นแต่ก าลงัด าเนินไปตามกฎเกณฑ์  พวกท่านคิดดูให้ละเอียด  ท่ีผ่านมาขา้พเจา้เคยพูดไวว้่า  

การบ าเพ็ญในอดีต มนัคือการออกบวชบ าเพ็ญ  หรือว่าอาจารยน์ าพาลูกศิษย ์ น าลูกศิษยก์ลุ่ม

หน่ึงบ าเพ็ญอยู่ท่ีนั่น  เขาท าในรูปแบบน้ี  ไม่ใช่ศิษยต์า้ฝ่า  เป็นการบ าเพ็ญอยู่ในสังคม  ไม่ว่า

ท่านอยูใ่นอาชีพไหน ไม่ว่าท่านเป็นปัญญาชน  พ่อคา้ ศิลปิน  นกัการเมือง  นกัเรียน  ท่านลว้น

สามารถบ าเพ็ญอยู่ในสภาพแวดลอ้มน้ี ทุกท่านคิดดู  สภาพแวดลอ้มน้ีโดยตวัมนัเองนั้น  ใช่

หรือไม่ว่าสังคมมนุษยก์คื็อเพื่อเสนอสถานท่ีส าหรับการบ าเพญ็ให้ศิษยต์า้ฝ่า  มนัสามารถเสนอ

สภาพแวดลอ้ม องคป์ระกอบ ท่ีให้ท่านแสดงจิตยึดติดนานาชนิดออกมาได ้ มนัสามารถเสนอ

โอกาสต่างๆ ในการยกระดบัใหก้บัท่าน เพราะเร่ืองน้ีใหญ่  สังคมมนุษยจึ์งกลายเป็นวดัของมนั

ไป    

พอพูดถึงตรงน้ี ขา้พเจา้ก็คิดอยู่ว่า  เร่ืองน้ีมีความเขม้งวดเพียงไร  เขม้งวดถึงอย่างน้ี แต่

หลายคนไม่สามารถปฏิบติัต่อดว้ยความเขม้งวด  โดยเฉพาะคือศิษยต์า้ฝ่ารุ่นเก่าบางคน  ท่านเคย

คิดไหมว่าการด าเนินชีวิตทั้งหลายทั้งปวงของท่าน ลว้นอยูใ่นระหว่างการบ าเพ็ญหรือเปล่าละ  

แต่ละค าพูด การกระท าของท่าน  ทุกส่ิงท่ีท่านท า  ท่านลว้นอยู่ในระหว่างบ าเพ็ญ  ท่านทราบ

ไหม พวกเราหลายคนนั้ น ความร่วมมือในโครงการของต้าฝ่าท่ีผ่านมามีปัญหาอยู่มากมาย  

ขณะน้ีค่อนขา้งซาลง  "ซาลง" ค  าน้ีไม่ค่อยเขา้ใจกนั  เป็นภาษาทางเหนือ กคื็อค่อนขา้งสงบ ไม่ว่า

อยา่งไรกต็าม กส็ามารถไปร่วมมือไดแ้ลว้  

ยงัมีนะ  หลายคนไม่ระวงัพฤติกรรมของตวัเอง  ตนเองไม่เขม้งวดต่อการบ าเพญ็ของตน 

ซ่ึงลว้นจะสร้างความยุ่งยาก ความล าบากหรือกระทัง่ความทุกข์ยาก  ยิ่งกว่านั้นกระทัง่สูญเสีย

ชีวิต  ศิษยต์า้ฝ่าบางคน  มองจากเปลือกนอกนั้น กิจกรรมอะไรของตา้ฝ่าก็เขา้ร่วม ดูดี  ทุกท่าน

มองเห็นว่าบ าเพ็ญใช้ได ้ มองจากเปลือกนอกดูกา้วหน้ามาก  แต่ใครก็ไม่รู้ว่า ขา้งในใจใครมี

อะไรยดึติด มีปมในใจท่ีขา้มไปไม่ได ้กระทัง่วา่มนัใหญ่แค่ไหน  ใครกไ็ม่รู้วา่ ในใจใครยงัมีของ
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อะไรท่ีด้ือร้ันไม่ปล่อยวาง  เสียใจมากแค่ไหน  และไม่ไดป้รากฏออกมา  แต่วา่  ดว้ยสาเหตุต่างๆ 

นานา  ศิษยต์า้ฝ่า เป็นกลุ่มผูบ้  าเพญ็ท่ีเขม้งวด  อิทธิพลเก่าจะอาศยัโอกาสต่างๆ สร้างความยุง่ยาก

ให้ศิษยต์า้ฝ่า  และจะอาศยัโอกาสต่างๆ ท าให้ศิษยต์า้ฝ่าบางคนเสียชีวิตไป  บางคนชอบมองดู

ผูอ่ื้นวา่ท าอยา่งไร ตวัเองกท็  าอยา่งไร  นัน่ไม่ใช่ตวัเองท่ีบ าเพญ็ หากเป็นการเดินตามคนอ่ืน  แต่ผู ้

บ  าเพ็ญตอ้งเดินบนเส้นทางท่ีหยวนหมัน่ของตวัเอง  อิทธิพลเก่าเพื่อจะสั่งสอนท่าน  เพื่อให้

บทเรียนกบัท่าน ให้ท่านคิดทบทวน กระทัง่ให้ท่านท าตามแบบอย่าง อิทธิพลเก่าจึงสร้างความ

ยุง่ยากใหก้บัผูท่ี้เป็นแบบอยา่งท่ีท่านท าตาม หรือกระทัง่ให้เขาจากไปก่อน กย็งัมีบางคน ตลอด

มานั้นใจของเขาไม่ไดเ้ผยออกมา ท่ีจริงจิตใจอะไรลว้นคือการยดึติด การประทุษร้ายคร้ังน้ี กจ็ะ

ท าใหดี้ชัว่กลบัตาลปัตร  ความเมตตากบัความชัว่ร้ายไม่แจ่มชดั  ท าใหเ้ร่ืองวุน่วายยุง่เหยงิ  เพื่อดู

วา่ท่านจะกา้วไปทางดา้นไหน  ดูวา่ท่านเขา้ใจอยา่งไร รับรู้อยา่งไร         

บทเรียนของเร่ืองเหล่าน้ีก็ลึกซ้ึงมากแล้ว  แต่กลับไม่ได้เกิดข้ึนในระหว่างการ

ประทุษร้าย  แต่เกิดข้ึนเพราะไม่เข้มงวดกบัการบ าเพ็ญของตนเอง   แน่ละก็ไม่แน่ว่าผูฝึ้กท่ี

เสียชีวิตไปนั้ น ตัวเขาเองไม่เข้มงวด  อาจเป็นว่าคนอ่ืนกระตุ้นให้เกิด  คนอ่ืนถือเขาเป็น

แบบอย่าง  อิทธิพลเก่าท าให้ผูฝึ้กคนหน่ึงจากไปแลว้ จากนั้นให้พวกท่ีไม่กา้วหน้า ยิ่งสูญเสีย

ความมัน่ใจ หากใชว้ิธีพูดของพวกมนักคื็อ "ไม่ไหวแลว้กใ็หจ้ากไปเร็วหน่อย" ซ่ึงเป็นไปไดม้าก  

แน่ละ กมี็ผูฝึ้กบางคน เป็นเพราะมีกรรมหนกัจึงเกิดเร่ืองน้ี  สภาพการณ์อะไรกมี็ทั้งนั้น  

การบ าเพญ็นั้นเขม้งวด  คนธรรมดา ธรรมดาคนหน่ึงจะกลายเป็นเทพ ทุกท่านคิดดู  ใจท่ี

บริสุทธ์ิอย่างไรท่ีสามารถจะกลายเป็นเทพได้ละ  แม้ว่าศิษยต์้าฝ่าจะบ าเพ็ญอยู่ในสังคมคน

ธรรมดาสามญั  บนบ่าแบกความรับผิดชอบช่วยเหลือสรรพชีวิต  เพราะมีของของคนธรรมดา

สามญัอยู่ส่วนหน่ึง ศิษยต์า้ฝ่าจึงสามารถด าเนินชีวิตอยู่ท่ีน่ีได ้แต่การบ าเพ็ญโดยตวัเองก็ยงัคง

เขม้งวด  ท่ีจริงกลบัยิ่งเขม้งวด  เวลาท่ีขา้พเจา้มองเห็นศิษยต์า้ฝ่าเสียชีวิตไปแต่ละคร้ัง ขา้พเจา้ก็

รู้สึกวา่ไม่สมควรเลย  แต่เขาเองกก็า้วหนา้ไม่ไดจ้ริงๆ  และมีบางคนรู้สึกว่า ฉนับ าเพญ็ตา้ฝ่าแลว้  

น่ีกคื็อร่มคุม้ภยั จากน้ีไปมีอาจารยค์อยปกป้อง  ใจน้ีมิใช่รุนแรงยิง่กว่าหรือ  จะอนุญาตใหใ้ชใ้จ
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ชนิดน้ีมาบ าเพญ็ไดไ้หม  เช่นนั้นท่านมิใช่มาแสวงหาการคุม้ครองหรือ  น่ีจะเป็นการบ าเพญ็ได้

หรือ  

ใจอะไรของศิษยต์า้ฝ่าลว้นสามารถปล่อยวางเองได้  และยงัตอ้งไปช่วยคนอ่ืน  ท่ีจริง

ขอ้ก าหนดนั้นสูง  บางคนพูดว่า ฉนัไม่รู้สึกวา่ตวัเองบ าเพญ็ไดสู้งแต่อยา่งใด  ตั้งหลายปีแลว้กย็งั

ไม่รู้สึกเลย  ใช่ ขา้พเจา้เคยพูดกบัท่านแลว้  วิธีบ าเพ็ญของศิษยต์า้ฝ่านั้น เพื่อให้ท่านสามารถ

บ าเพญ็อยูใ่นหมู่คนท่ียุง่ยากซบัซอ้นน้ีได ้ ส่วนท่ีบ าเพญ็เสร็จกก็นัออกไปทนัที  ส่วนชั้นผิวท่ียงั

บ าเพ็ญไม่เสร็จไม่อาจใช้ได ้ กระทัง่ยงัไม่ทนัไดรู้้สึกก็กนัออกไปแลว้  น่ีก็คือวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ

รับประกนัวา่ท่านจะหยวนหมัน่ไดใ้นท่ีสุด  ไม่วา่ คนท่ีฝ่ังน้ีจะท าไม่ดีอยา่งไร กจ็ะชกัน าดา้นนั้น

ท่ีบ าเพญ็เสร็จแลว้ไม่ได ้ น่ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้ก าหนดเอาไวใ้หพ้วกท่านตั้งแต่แรก  กคื็อการท าอยา่ง

น้ี หาไม่แลว้ เม่ือฝ่ังน้ีเพิ่งบ าเพญ็เสร็จ  ฝ่ังนั้นถูกใจคนของสังคมคนธรรมดาสามญัชกัน าแลว้ตก

ลงไปอีก บ าเพญ็สูญเปล่าแลว้  น่ีใชไ้ม่ได ้ กลุ่มคนท่ีใหญ่อยา่งน้ี    ไม่มีความคิดของคน สองคน

ท่ีจะเหมือนกนัหรือวิธีคิดปัญหาท่ีเหมือนกนั  คนเจด็พนัลา้นคนทัว่โลก  ความคิดของแต่ละคน

ต่างสามารถจะสะทอ้นใจคนนบัไม่ถว้นออกมาได ้ ซ่ึงรบกวนต่อผูบ้  าเพญ็อยา่งซบัซอ้นถึงอยา่ง

น้ี  ดงันั้นจึงไดเ้ลือกวธีิการอยา่งน้ี การบ าเพญ็อยา่งน้ี  กเ็ป็นเช่นน้ี  ยิง่ใกลจุ้ดสุดทา้ย  ของของส่ิง

ชัว่ร้ายนั้น แมไ้ม่มีพลงัแลว้  แต่ส่ิงท่ีสะทอ้นออกมากลบัยิ่งไม่ดี  ดงันั้นบางคนจึงรู้สึกว่าส่ิงท่ี

สะทอ้นออกมาในความคิด ช่างสกปรกนกั ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  ขา้พเจา้มกัจะใหก้ าลงัใจผูฝึ้ก

วา่ ไม่เป็นไร ท่านผลกัไสมนัไปกพ็อแลว้  ท าใหดี้สักหน่อยกใ็ชไ้ดแ้ลว้  อยา่ถูกมนัรบกวนกพ็อ  

เพราะท่านอยู่ท่ีน่ี ได้ยินได้เห็น  เร่ืองสกปรกอะไรในสังคมน้ี  ท่านได้เห็นหมดแล้ว  

ท่านเคยฟังมาหมดแลว้  ทุกท่านทราบ อะไรท่ีเรียกวา่ไดย้นิ  อะไรท่ีเรียกวา่ไดเ้ห็นละ ไม่เหมือน

อย่างท่ีคนคิด ออ้ ฉันเห็นแลว้ก็แลว้กนัไป ฉันก็ไม่ได้เอามนัติดตวัมา  ฉันไดย้ินแลว้ก็ไม่ไป

ศึกษา  กห็มดเร่ืองแลว้ ไม่ใช่นะ  สรรพส่ิงใดๆ ลว้นเป็นสสาร  ท่านไดย้นิแลว้กก็รอกเขา้ไปแลว้  

เขา้ไปในร่างกายท่าน ท่านไดเ้ห็นแลว้กเ็ขา้ไป พวกท่านทราบวา่ ในอดีตเหตุใดผูบ้  าเพญ็บางคน

ท าให้ตาของตนบอดไป ท าให้หูของตนหนวก  เพราะเขาเขา้ใจในจุดน้ี  นอกจากการบ าเพญ็ ก็

ไม่คิดท่ีจะถูกปนเป้ือน เขาจึงได้ท าเช่นน้ี  น่ีเป็นวิธีการฝึกของสายเล็ก  ข้าพเจ้าจึงพูดใน
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ความหมายน้ี  พวกเราไม่กลวัส่ิงน้ี  สังคมน้ีกเ็ป็นอยา่งน้ี  อาจารยม์องเห็นตั้งนานแลว้ จดัวางไว้

ให้ท่านเรียบร้อยแลว้  จะไม่ถูกมนัส่งผลกระทบได ้แต่ไม่ว่าจะอยูใ่นสภาพการณ์อะไร ยากเข็ญ

เพียงไร  ท่านตอ้งคิดไดว้่าท่านเป็นผูบ้  าเพ็ญ  ท่านตอ้งเดินไปขา้งหน้า จึงจะใช้ได ้ก็คือให้ท า

อยา่งน้ี   

อาจารยบ์รรยายฝ่า เจาะจงต่อคนมากมายอย่างน้ีจึงได้แต่พูดคร่าวๆ บางคนอาจจะมี

ปัญหาเร่งด่วนคิดจะถามขา้พเจา้  แต่ใบค าถามมากมายอย่างน้ีก็ตอบให้ไม่หมด  แต่ว่าตอบให้

หน่อยทุกท่านคงจะรู้สึกว่าเป็นโอกาสหน่ึงกระมัง (เสียงปรบมือ) ขา้พเจา้จึงไม่พูดมากแล้ว  

ต่อไปจะตอบค าถามใหทุ้กท่านสักหน่อย  จะไม่ใชเ้วลามากเกินไป (เสียงปรบมือ) เพราะขา้พเจา้

ทราบว่าฝ่าฮุ่ยวนัน้ีเปิดสาย  ดงันั้นทุกท่านไม่ไดพ้กัเท่ียง  ขา้พเจา้จะพยายามตอบค าถามบาง

ค าถามใหทุ้กท่าน เอาละ ต่อไปส่งค าถามมาได ้

ศิษย ์ ฝ่าฮุ่ยนิวยอร์กปีน้ี เปิดประชุมวนัท่ี 13 พฤษภาคม  ซ่ึงเป็นวนัท างาน  พวกเรารู้ซ้ึงว่า 

ในช่วงฝ่าฮุ่ย ตอ้งการใหศิ้ษยต์า้ฝ่าอธิบายความจริงใหก้บัสังคมกระแสหลกัในวงกวา้งยิง่ข้ึน แต่

ผูฝึ้กหลายคนไม่เขา้ใจ 

อาจารย ์ น่ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้ก าหนดไวเ้อง (เสียงปรบมือ) แต่ละคร้ังท่ีเปิดฝ่าฮุ่ย ขา้พเจา้

อยากจะใชม้นัมาช่วยเหลือสรรพชีวิต  ให้ชาวโลกไดดู้  ว่ามีคนมากมายอยา่งน้ีก าลงับ าเพญ็อยู ่ 

ไม่เหมือนกบัท่ีพรรคมารพูด  ในช่วงฝ่าฮุ่ยยงัไปอธิบายความจริง ไปช่วยเหลือสรรพชีวติอีก  แต่

วา่ ในแต่ละคร้ังของฝ่าฮุ่ย ลว้นเป็นช่วงวนัสุดสัปดาห์  ในเมืองวา่งเปล่า ขบวนพาเหรดกไ็ม่มีคน

ดู  ไม่มีคนสนใจ  มกัจะท ากนัอยา่งน้ีอยูเ่สมอ  ขา้พเจา้ว่าเดิมทีผูท่ี้มาจากต่างถ่ินเปิดฝ่าฮุ่ยนั้น มี

เป็นจ านวนมาก  พวกเขาต่างลางานมา  ไม่เก่ียวกับปัญหาเร่ืองสุดสัปดาห์ ดังนั้นข้าพเจา้ว่า 

ต่อไปกจ็ะไม่เปิดในช่วงสุดสัปดาห์แลว้ 

ศิษย ์ เม่ือเร็วๆน้ี รู้สึกว่าในหมู่ผูฝึ้กโดยทัว่ไปเกิดการย่อหย่อนในการบ าเพ็ญ  หลายคนถือว่า

โครงการท่ีตนเองท าอยูส่ าคญักวา่การอธิบายความจริงในวงกวา้ง กบัความร่วมมือระหวา่งกนั 
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อาจารย ์ ท่ีจริงขา้พเจา้มองเห็นปัญหาน้ีตั้งนานแลว้  ขา้พเจา้ก าลงัเฝ้าดูอยู่  จุดประสงค์ท่ี

ขา้พเจา้ไม่พูดกเ็พราะส่ือมวลชนนั้นตอ้งตั้งใจอยา่งจริงๆ จงัๆ ไปท ามนัใหดี้   แต่ท่านไม่อาจลืม

วา่ท่านเป็นผูบ้  าเพญ็ 

 พูดถึงตรงน้ี  ขอพูดถึงส่ือสักหน่อย  ท่ีผา่นมาผูรั้บผิดชอบงานส่ือหลายคนถามขา้พเจา้ว่า 

พวกเราจะท าส่ือของเราให้ดีไดอ้ย่างไร ต่างจากของคนธรรมดาสามญัหรือไม่  ขา้พเจา้ว่า ง่าย

มาก  ท่านกท็ าตามส่ือของสังคมคนธรรมดาสามญั  ท าไดย้ิง่เหมือนยิง่ดี  เหมือนกนักบัพวกเขา  

มีการหมุนเวียนท่ีดี  มีการด าเนินกิจการท่ีดี  กคื็อเป็นบริษทัหน่ึงของคนธรรมดาสามญั  มีอยูจุ่ด

หน่ึง  ท่านตอ้งรู้ว่าท่านเป็นศิษยต์า้ฝ่า  ก็พอแลว้  ดงันั้นหนา ไม่ว่าจะท าอยา่งไร  อยา่ยอ่หย่อน

ในการบ าเพญ็ของท่าน 

ศิษย ์ ในช่วงแรกของการบรรยายธรรม ท่านอาจารยเ์คยพูดเร่ือง หมีเล่อ (พระศรีอารย)์  บอก

วา่ค าแปลทบัศพัท์ ว่าหมีเล่อ ไม่ถูกตอ้งเสียทีเดียว  วนัหลงัจะบอกเสียงค าแปลท่ีถูกตอ้งใหพ้วก

เรา 

อาจารย ์ ขณะน้ีพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น มกัจะไปกุข่าวลือ  ขา้พเจา้ไม่กลวัมนักุข่าวลือ  

และไม่กลวัมนัด่าขา้พเจา้  แต่ไม่อยากให้เกิดการรบกวนสรรพชีวิตท่ีจะได้รับการช่วยเหลือ 

ดงันั้นมีบางเร่ือง พวกเราค่อยพูดกนัชา้สักหน่อย (เสียงปรบมือ)   

ศิษย ์ ผมเป็นศิษยต์า้ฝ่าจากจีนแผ่นดินใหญ่ท่ีมาอเมริกาเม่ือปี ค.ศ.2012  ไดย้นิว่าฝอเสวียฮุ่ยมี

การประกาศแจง้ว่า  ผูท่ี้ออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ไม่อาจเขา้ร่วมท างานหลงัเวทีและงานครัว

ของเสินยวิน่ 

อาจารย ์ พูดถึงเร่ืองน้ี  ขา้พเจา้ขอพูดอีกทีเร่ืองสถานการณ์ในปัจจุบนัสักหน่อย  คือคร้ังน้ี

ผ่านการลงทะเบียนในท่ีต่างๆ  พบว่ามีปัญหาใหญ่อยู่เร่ืองหน่ึง  มีผูฝึ้กเราในต่างประเทศเกือบ

คร่ึงหน่ึง ท่ีกลบัไปประเทศจีน  และบางคนยงัไปๆ มาๆ อยา่งน้ีไม่หยดุหยอ่น  โดยเฉพาะคือคน

ท่ีออกมาใหม่  จะกลบัประเทศบ่อยๆ  ในหมู่ผูฝึ้กเก่ากมี็  แต่นอ้ย  คนท่ีออกมาใหม่  ออกมาหลงั

การประทุษร้าย  จะกลบัประเทศบ่อยๆ  ทุกท่านคิดดู  ขา้พเจา้รู้ว่ามีหลายคน หลงัจากกลบัไป 
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คอมมิวนิสต์จีนเรียกท่านไปคุย  ท่านพูดอะไร  ท่านปฏิบัติตวัอย่างไร  เทพนับไม่ถ้วนล้วน

มองเห็น 

ทุกท่านทราบไหม  ค  าพูดท่ีขา้พเจา้เพิ่งพูดไป  ในนั้นก็คือพูดในความหมายน้ี – ท่านถือ

การบ าเพ็ญเป็นเร่ืองเด็กเล่นขายของ  ท่านถือว่าชีวิตของท่าน  ถือว่าสรรพชีวิตนับไม่ถ้วน

เหล่านั้นท่ีก าลงัรอท่ีจะได้ฝ่า  รอรับการช่วยเหลือมาลอ้เล่น  ไม่เขม้งวดในการปฏิบติัต่อการ

บ าเพ็ญถึงเพียงน้ี  ท่านคิดว่า ค  าพูดไม่ก่ีค  านั้ นท่ีท่านตอบคอมมิวนิสต์จีน  ท่านคิดว่าค  าพูด

เหล่านั้นท่ีท่านพูดต่อหนา้คอมมิวนิสตจี์น  ใครกไ็ม่ไดย้นิ กน็บัวา่จบกนัแลว้หรือ  ในอดีตพูดกนั

วา่ “สามฟุตเหนือศีรษะมีเทพเซียน”  คือเทพนบัไม่ถว้น 

ทุกท่านทราบ  เม่ือครู่ขา้พเจา้บอกวา่จกัรวาลนั้นใหญ่เพียงไร  มีสรรพชีวติมากเท่าไร  ส่ิง

ท่ีขา้พเจา้บอกกบัพวกท่านลว้นจริงแทแ้น่นอน  ขณะน้ีมิติท่ีเปิดฝ่าฮุ่ย  ขา้งในอากาศน้ีมีความ

หนาแน่นมากจนทุกอณูท่ีจุลทรรศน์มากๆ นั้นลว้นคือดวงตา  ลว้นเป็นดวงตาท่ีสาดส่องมาจากท่ี

ไกลโพน้  ก าลงัเฝ้าดูท่ีประชุมน้ี  ฟังขา้พเจา้บรรยายอยู ่ และก าลงัดูความคิดของพวกท่าน  และ

ฟังท่ีท่านพูด  เร่ืองหน่ึงท่ีใหญ่อยา่งน้ีในสังคมมนุษย ์ สัมพนัธ์กบัชีวิตในจกัรวาล  ทุกท่านคิดดู  

มีเทพมากเท่าไรก าลงัจอ้งมองพวกท่าน  ทุกๆ ความนึกคิด  เม่ือท่านยงัไม่ได้ส่งความคิดนั้น

ออกมา  ในขณะท่ีความนึกคิดของท่านก าลงัก่อตวัอยู่  เขาก็รู้แลว้ว่าท่านจะส่ืออะไรออกมา  

บางคร้ังขา้พเจา้ก าลงัคิดอยูจ่ริงๆ ว่า  ผูฝึ้กบางคนนั้น ช่างไม่มุมานะถึงเพียงน้ี  ลว้นไดฝ่้าแลว้  ยงั

เป็นอยา่งน้ีหรือ 

ไม่รับผิดชอบต่อตนเอง และยงัจะน าความสูญเสียมาสู่คนอ่ืน  พรรคมารมีสถาบนัวิจยั

คน้ควา้เฉพาะต่อฝ่าหลุนกง  ท่านทราบไหม  พวกมนัมี “ผูเ้ช่ียวชาญ” เร่ืองฝ่าหลุนกงตามท่ีเรียก

กนัอยา่งน่าขนั  มี “ผูเ้ช่ียวชาญ” เร่ืองเสินยวิ่น  เจาะจงคน้ควา้แนวโนม้ของฝ่าหลุนกง  เสินยวิ่น  

เร่ืองน้ีเร่ืองนั้น  ส าหรับพวกมนัอะไร อะไรกเ็ป็น “รายงานขอ้มูล” ทั้งนั้น   พรรคมารนั้น มนัจะ

เล่นงานคน  รวมทั้งรายละเอียดการใชชี้วิต ก็ตอ้งยึดกุมไวท้ั้งหมด  พอหาท่านพบ  ก็จะแสดง

ออกมาว่า อะไรก็รู้หมด  รู้จกัท่านอย่างทะลุปรุโปร่ง  เป้าหมายก็คือขู่ให้ท่านไม่ว่าเร่ืองอะไรก็
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พูดหมด  หลายอยา่งท่ีไม่ไดพู้ดพวกมนักรู้็  พรรคมารมีประสบการณ์หลายสิบปีแลว้ในการเล่น

งานคน 

ขา้พเจา้ไม่อาจพูดว่า ท่ีพวกเขาประกาศให้ทราบนั้น ผิด  กฎเกณฑ์อนัน้ี ผิด  พวกท่านมี

ปัญหาน้ีอยู่จริงๆ  น่ีเป็นเพียงจุดเล็กๆ ท่ีขา้พเจา้พูดถึง   เป็นเพียงจุดเล็กๆ ของปัญหาเท่านั้น   

พลงัในการช่วยเหลือสรรพชีวิตของเสินยวิ่นนั้นมาก  มิตอ้งใคร่ครวญในด้านต่างๆ ของเขา 

ไม่ใหถู้กกระทบจะไดห้รือ 

ศิษย ์ กรุณาอนุญาตให้ผมเป็นตวัแทนศิษยต์า้ฝ่าเมืองเฉิงตู  มณฑลเสฉวน กล่าวสวสัดีท่าน

อาจารย ์ ท่านอาจารยล์  าบากแลว้ 

อาจารย ์ ขอบใจทุกท่าน (เสียงปรบมือ) 

ศิษย ์ ศิษยต์า้ฝ่าเมืองเฉิงตูคิดถึงท่านอาจารยม์ากๆ  หวงัว่าเวลาท่ีจะไดพ้บหนา้อาจารยจ์ะมาถึง

โดยเร็ว 

อาจารย ์ ขอบใจทุกท่าน  เก่ียวกบัเวลา  กจ็ะไม่อ่านค าทกัทายละ 

ศิษย ์ รอบตวัศิษยมี์เพื่อนผูบ้  าเพ็ญอาวุโสหลายคน   ท าสามเร่ืองไดดี้ทุกวนั  และยงัศึกษาฝ่า 

ฝึกพลงั  แต่ด้ือร้ันมาก  บ าเพญ็สิบกวา่ปีแลว้  ท่าฝึกพลงัไม่ไดม้าตรฐาน  และมกัจะหลบัในเวลา

ฝึกพลงัหรือฟาเจ้ิงเน่ียน  ช้ีแนะใหก้ไ็ม่ยอมรับ ไม่แกไ้ข 

อาจารย ์ ศิษยต์า้ฝ่ามากมายท่ีสูงอายุ ร่างกายแก่ชรา  อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยอยู่บา้ง แต่

โดยรวมของการบ าเพญ็ ท าสามเร่ือง  หลายคนท าไดดี้มาก  แต่ปัญหาเหล่าน้ีกต็อ้งระมดัระวงัไว ้ 

อย่าให้ทุกคนห่วงใยท่าน  และท าเป็นแบบอย่างให้กบัพวกเขาคนหนุ่มสาวดู (อาจารยห์ัวเราะ) 

(เสียงปรบมือ) 

ศิษย ์ ผูรั้บผิดชอบโครงการยึดติดกบัผลประโยชน์จนเกินไป  ทุกเร่ืองลว้นใชเ้งินมาประเมิน  

เร่ืองการเงินก็ไม่ท าอย่างสง่าผ่าเผย  การบริหารจดัการโดยมาก ก็เลือกวิธีบงัคบั  เร่ืองน้ีท าให้
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ศิษยไ์ม่เช่ือว่าโครงการจะกา้วไปสู่เส้นทางท่ีถูกตอ้ง  หากดว้ยเหตุน้ี ศิษยล์าจากโครงการไป  ใช่

ไหมวา่เป็นความพยายามเปล่ียนแปลงเส้นทางการบ าเพญ็ของตน 

อาจารย ์ ขา้พเจา้คิดอย่างน้ี  ถา้ส่ือน้ี  โครงการของศิษยต์า้ฝ่า  ก็ควรท าตามการบริหาร

จดัการชนิดนั้นตามอย่างบริษทัของคนธรรมดาสามญั  ศิษยต์า้ฝ่าบางคนก าลงัคิดว่า  น่ีลว้นเป็น

เร่ืองของตนเอง  ท าไมตอ้งบงัคบับญัชาเขม้งวดอย่างน้ีนะ   กระทัง่ท าตามชอบใจ  ขา้พเจา้ไม่

สนบัสนุนใหม้องปัญหาอยา่งน้ี  ขา้พเจา้สนบัสนุนการบริหารจดัการตามปกติ  

ท่านอย่าถือว่าส่ือของเรามีความพิเศษ  เป็นส่ือท่ีไม่เหมือนกบัของคนธรรมดาสามัญ  

บริษทัก็คือบริษทั  ในตา้ฝ่าไม่มีบริษทั  ในตา้ฝ่าไม่มีส่ือ  นั่นไม่ใช่การบ าเพ็ญ  นั่นไม่ใช่ส่วน

หน่ึงของตา้ฝ่า  แต่สภาพแวดลอ้มนั้นสามารถจะบ าเพ็ญได ้ ท่านเป็นผูบ้  าเพ็ญ  ขา้พเจา้ก็มอง

อยา่งน้ี  หากท่านอยูใ่นบริษทัไหน ท่านกค็วรท าใหดี้ข้ึนสักหน่อย  อยา่กลวัถูกคนบงัคบับญัชา 

ท าบริษทัก็ตอ้งค านึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  หากเอาแต่รับการสนับสนุนจากผูฝึ้ก  

รับเงิน  ขา้พเจา้คดัคา้นอย่างมาก  ดงันั้นกล่าวส าหรับผูรั้บผิดชอบ  เขาค านึงถึงประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ  ควรพูดวา่ไม่ผดิ 

หากบอกว่าศิษยต์้าฝ่า ผูรั้บผิดชอบ ลืมว่าตนเป็นศิษยต์้าฝ่าแล้ว  ลืมแลว้ว่าตนเป็นผู ้

บ  าเพญ็  นัน่คือปัญหา  ขา้พเจา้มองอยา่งน้ี  หากในการบริหารจดัการเขม้งวดเกินกว่าการบริหาร

จดัการของบริษทัคนธรรมดาสามญั  นัน่ขา้พเจา้รู้สึกวา่กไ็ม่สมควร 

ศิษย ์ 1) เน่ืองจากช่วงก่อนหนา้มีปัญหาท่ีใหศิ้ษยต์า้ฝ่าชาวจีนท่ีอยูต่่างประเทศส่งมอบเอกสาร

แสดงตน  คนในครอบครัวไม่เขา้ใจมาก  ขอใหท่้านอาจารยก์รุณาอธิบายใหไ้ดห้รือไม่ 

อาจารย ์ ขา้พเจา้ขอยกตวัอย่าง  มีผูฝึ้กพูดกบัขา้พเจา้ว่า  ในฮ่องกงมีไม่ก่ีคน พอถึงการประชุม

ส าคญั หรือการประชุมโครงการ เขาก็มาแลว้  ตามปกติท่านไม่ทราบว่าเขาไปไหน  ท่านก็ไม่

รู้จักเขา  ใครก็ไม่รู้ว่าช่ือจริงของเขาเรียกว่าอะไร ท่ีข้าพเจา้พูดน้ีคือสถานท่ีหน่ึงในฮ่องกง  

หลายๆแห่งลว้นมีปัญหาน้ีอยู ่ โครงการของศิษยต์า้ฝ่ากต็อ้งการความปลอดภยั ยิง่ในช่วงเวลาท่ี

ไม่ปกติ  พรรคมารก าลงัประทุษร้าย  ดงันั้นขา้พเจา้รู้สึกวา่เร่ืองน้ียงัสามารถท าได ้
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มีคนถามขา้พเจา้ว่า  พวกเราศิษยต์า้ฝ่าบ าเพญ็ไม่ใช่ไม่มีบญัชีรายช่ือหรือ  ใช่  ไม่มีบญัชี

รายช่ือ  ไม่ใช้บัญชีรายช่ือ  เพียงต้องการทราบว่าท่านคือใคร  ช่วงเวลาท่ีไม่ปกติ  ใน

ประวติัศาสตร์การบ าเพญ็  ท่ีไหนมีการใชส่ื้อ  ท่ีไหนมีการต่อตา้นการประทุษร้าย  ใช่  มนัไม่ใช่

ส่วนนั้นของการบ าเพญ็  แต่มนัเป็นโครงการช่วยเหลือสรรพชีวติของศิษยต์า้ฝ่า 

ศิษย ์ 2) หลงัจากศิษยต์า้ฝ่าในยคุเจ้ิงฝ่าตามอาจารยไ์ปแลว้  ในอนาคตจะยงัคงมีฝอเสวียฮุ่ยอยู่

หรือไม่  หากวา่มีอยู ่ มนัจะมีความสัมพนัธ์กบัตา้ฝ่าอยา่งไร 

อาจารย ์  ท่านคิดมากเกินไปแลว้ (ท่ีประชุมหัวเราะ)  เร่ืองในภายหลงั ก็เป็นเร่ืองในภายหลงั  

เร่ืองฝ่าปรับโลกมนุษยก์บัการปฏิบติัในขณะน้ี จะไม่เหมือนกนัเลย  คงอยูห่รือไม่คงอยู ่ในเวลา

นั้นค่อยดูวา่จ  าเป็นไหม (อาจารยห์วัเราะ) 

 มนุษยชาติก็ไม่ใช่จะง่ายๆอย่างนั้ น  คนหนา  คนท่ีข้าพเจ้าพูดถึง  เขาชอบถือส่ิงท่ี

มองเห็นว่าเป็นจริง  ท่ีมองไม่เห็นเขาก็ไม่ยอมรับ  แต่การบ าเพ็ญ ก็คือ ให้ท่านรับรู้ รับรู้จาก

เหตุผล  น่ีคือความแตกต่าง  ส าหรับคนในอนาคต  ขา้พเจา้จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดออกมาให้

พวกเขาเห็น  น่ีคือส่ิงท่ีไม่เหมือนกนั 

ศิษย ์ คนท่ีเขา้ร่วมฝ่าฮุ่ยคร้ังน้ี  เรียกร้องใหฝ้อเสวียฮุ่ยตรวจสอบอยา่งเคร่งครัด   แต่ยงัมีผูฝึ้กท่ี

ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเคล่ือนไหวไปมา  กระทัง่เท่ียวหาคนท่ีรู้จกัไปทัว่เพื่อจะเขา้ร่วม 

อาจารย ์ การเขา้ร่วมฝ่าฮุ่ยของตา้ฝ่า  จิตใจน้ีควรพูดว่าไม่มีอะไรน่าต าหนิ  เป็นเร่ืองท่ีดี  

แต่กล่าวส าหรับผูบ้ริหารจดัการ  เขาไม่อาจคิดอยา่งน้ี  เขาจะค านึงถึงความปลอดภยั  ฝ่าฮุ่ยของ

พวกเราสามารถด าเนินการไดเ้ป็นปกติ  ไม่ถูกรบกวน  น่ีเป็นเร่ืองท่ีขดัแยง้กนั  เช่นนั้นทุกท่าน

คิดดูเองกแ็ลว้กนั 

ศิษย ์ มีผูฝึ้กอาศยัโครงการของตา้ฝ่าติดต่อกบัศิษยห์ลายคนทัว่โลก  แต่กลบัเร่ิมตน้ท าการคา้

ของตนเอง  เช่นน้ีเป็นการรบกวนศิษยต์า้ฝ่าใช่หรือไม่ 



19 

 

อาจารย ์ ใช่  อาศัยทรัพยากรของต้าฝ่าหาเงินของตัวเอง  ท่านไม่ต่างอะไรกับการ

ประทุษร้ายนั้น  ในอนาคตท่านก็จะทราบได ้ การรบกวนชนิดน้ีเป็นการท าลายทรัพยากรของ

ศิษยต์า้ฝ่า  ทรัพยากรมีจ ากดั  ใชเ้พื่อการเจ้ิงฝ่าช่วยคน  ในอนาคตเร่ืองน้ีจะไม่ใช่เร่ืองธรรมดาๆ 

ศิษย ์ ผมเป็นผูฝึ้กชาวตะวนัตก  มานิวยอร์กหลายปีท างานส่ือ   ผมพบว่าผูฝึ้กจีนหลายคน จน

ปัจจุบนัยงัไม่เขา้ใจสังคมตะวนัตก  

อาจารย ์ พูดไดถู้กตอ้งอย่างยิง่  พวกเราหลายคนนั้น  อยู่แต่ในแวดวงของคนจีน บางคร้ัง

ขา้พเจา้มกัพูดกบัพวกเขา  ขา้พเจา้วา่ท่านไปหางานท าในสังคมคนธรรมดาสามญั  ท าความเขา้ใจ

สังคม  ท าความเขา้ใจความคิดของคนในสังคมเสรี  วา่เขาพิจารณาปัญหากนัอยา่งไร  ท างานกนั

อยา่งไร  ขา้พเจา้มกัพูดเร่ืองน้ี 

ศิษย ์ ไม่ค่อยเขา้ใจจะใหส่ื้อยนืหยดัอยูใ่นสังคมน้ีไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์ ข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาน้ี ควรท่ีจะน าพวกเราให้เกิดการใคร่ครวญอย่างลึกซ้ึง   

ขา้พเจา้ไดย้นิว่าหนงัสือพิมพต์า้จ้ีหยวนฉบบัภาษาองักฤษมีคนไม่มาก  ผูฝึ้กชาวตะวนัตกหลาย

คนท าไดอ้ยา่งมีระบบมาก   ขา้พเจา้ไดย้นิแลว้ดีใจมาก  ในอนาคตยอ่มจะพฒันาข้ึนมาไดอ้ยา่ง

เขม้แข็ง   กระทัง่เลยหนา้ส่ือภาษาจีน  เพราะท่ีน่ีเป็นสังคมท่ีพูดภาษาองักฤษนะ (เสียงปรบมือ

ค่อยๆ ดงัข้ึน) 

ศิษย ์ เม่ือผูฝึ้กถูกกรรมแห่งโรครบกวน   ผูฝึ้กบางคนพูดว่า  หาเพื่อนผูบ้  าเพ็ญท่ีตาทิพยเ์ปิด

ช่วยแกไ้ข ดว้ยความเมตตา 

อาจารย ์ เขาคือ ใจตวัเองเกิดมาร  แกไ้ขดว้ยความเมตตาอะไร  ศิษยต์า้ฝ่านั้น ไหนเลยจะมี

เร่ืองบงัเอิญละ 

 พวกท่านทราบ หลงัการจดัวางให้ศิษยต์า้ฝ่าเสร็จแลว้  ขา้พเจา้น้ี ในฐานะอาจารยก์็ไป

แตะตอ้งไม่ไดเ้ลย  ขา้พเจา้ แตะตอ้งไม่ไดด้ว้ยสองสาเหตุ    หากขา้พเจา้ไปแตะตอ้งเขา้  เส้นทาง

การบ าเพญ็ทั้งหมดของเขา  จากตน้จนปลายของเส้นทางบ าเพญ็ กจ็ะเปล่ียนหมด  ตอ้งเร่ิมตน้กนั
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ใหม่  ยงัมีอีกขอ้หน่ึง  หากขา้พเจา้จะไปแตะตอ้งดงัว่าจริง  องคป์ระกอบเก่าทั้งหมดกจ็ะรบกวน

ได ้

การประทุษร้ายคร้ังน้ี ขา้พเจา้ไม่ยอมรับ  แต่ท าไมมนัจึงรบกวนได ้  กเ็พราะ ร่างกายคน

ของอาจารยอ์ยู ่ณ มิติชั้นผิว  ร่างกายท่ีใหญ่มหึมาของขา้พเจา้  พลงัท่ีมหึมา  ถูกส่วนนั้นทั้งหมด 

ท่ียงัเจ้ิงฝ่าไม่เสร็จขวางกั้นอยู ่ ในนั้นมีจกัรวาล  ชีวิต นบัไม่ถว้นของแต่ละระดบัชั้น ซ่ึงลว้นเป็น

เทพ  หากไม่มีพวกมันก็จะขดัขวางข้าพเจา้ไม่อยู่  ในระหว่างการเจ้ิงฝ่า ข้าพเจา้ผลักดันไป

ขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ือง  เจ้ิงฝ่าทีละชั้น ทีละชั้น  ท่ีเหลือเอาไวไ้ดก้เ็หลือเอาไว ้ทีละชั้น ทีละชั้น  ท่ี

เหลือเอาไวไ้ม่ไดก้ด็บัสลายท้ิงไป  ผลกัดนัไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็วมากและต่อเน่ือง  ร่างนภาท่ี

ยงัเจ้ิงฝ่าไม่เสร็จ จึงขวางกั้นข้าพเจา้ไวอ้ย่างน้ี  ด้วยเหตุน้ีอิทธิพลเก่าจึงท าเร่ืองประทุษร้าย

ศิษยต์า้ฝ่าน้ีได ้  มนัจึงสามารรบกวนถึงขา้พเจา้ได ้  ท่านจะแกไ้ขดว้ยความเมตตาอะไร  เร่ืองท่ี

ใหญ่อยา่งน้ี ท่านสามารถจะแตะตอ้งไหวหรือ  

นอกจากน้ี มิติก็สลบัซับซ้อนอย่างยิ่ง   อย่างเช่นกระดาษแผ่นหน่ึงท่ีหนาแค่น้ี  ในนั้น

อาจจะมีหลายร้อยลา้นมิติคงอยู่  แต่ละมิติต่างมีเวลาท่ีใหญ่มหึมาของตน   ทุกท่านทราบว่า  ยิ่ง

จุลทรรศน์ พลงังานของอณูนั้นก็ยิ่งมาก  พูดอีกอย่างหน่ึง คือมนัยิ่งแรงกลา้   โมเลกุลนั้นแตะ

ตอ้งอะตอมไม่ได ้ แต่อะตอมกลบัสามารถดบัสลายโมเลกุลได ้ คือความหมายน้ีใช่หรือไม่ยิ่ง

จุลทรรศน์  พลงัของอณูกย็ิง่ใหญ่  ท่านจะสามารถแตะมนัไดอ้ยา่งไร   แต่ละชั้น แต่ละชั้น  ผูฝึ้ก

ของเราบางคน  เขามกัจะไม่สามารถอยู่ในฝ่า  สนใจมากต่อเร่ือง หนทางเล็ก เร่ืองสัพเพเหระ 

เร่ืองไร้สาระ 

เน่ืองจากมิตินั้นสลบัซับซ้อนอย่างน้ี  และท าให้บางคนท่ีตาทิพยเ์ปิด  ซ่ึงของเขาไม่ได้

เปิดออกทั้ งหมด  เปิดแค่ส่วนหน่ึง  มองไม่เห็นภาพท่ีแท้จริง  ส่ิงท่ีเห็นล้วนเป็นภาพลวงท่ี

ซับซ้อน  และไม่ได้เจตนาท่ีจะให้ท่านเห็นภาพลวง  เขามองไม่เห็นภาพจริงทั้ งหมด  เขา

มองเห็นเพียงจุดหน่ึง  จุดนั้นจึงกลายเป็นภาพลวงให้กบัเขา  เช่นนั้น ท่านว่า คนๆ หน่ึงอยู่ท่ีน่ี 

ร่างกายของคนๆ น้ี ทั้งขา้งหนา้ขา้งหลงั ดา้นซา้ยดา้นขวา ขา้งในมิตินบัไม่ถว้นซ่ึงภายในมีชีวิต

ระดบัชั้นต่างๆ จ านวนนบัไม่ถว้นท่ีซอ้นทบักนั  เขาจะสามารถแบ่งแยกไดช้ดัเจนหรือ ชีวิตน้ีกบั
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คน คนน้ีเก่ียวขอ้งอะไรกนัละ   ดงันั้นบางเวลามีผูฝึ้กพูดวา่ ฟู่ถ่ีตวัน้ี  ฟู่ถ่ีตวันั้น  ขา้พเจา้วา่ ท่านก็

คือฟู่ถ่ี   ตลอดมาขา้พเจา้พูดกบัทุกท่านว่า ท่านมองไม่เห็นภาพจริง  อยา่ไดพู้ดเร่ือยเป่ือย  ตอ้ง

บ าเพญ็อยูใ่นฝ่า  เม่ือบ าเพญ็แลว้  เร่ืองอะไรกล็ว้นเป็นเร่ืองดีทั้งนั้น    

ศิษย ์ เพื่อนผูบ้  าเพ็ญเยาวชนของโรงเรียนเฟยเทียนไตห้วนั ในเร็วๆ น้ีจะมีกลุ่มหน่ึงส าเร็จ

การศึกษา เป็นนักศึกษามหาวิทยาลยั  ขอเรียนถามว่า  จากน้ีไป พวกเขาจะยืนยนัความถูกตอ้ง

ของฝ่าใหดี้ยิง่ข้ึนไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์ ขา้พเจา้คิดว่า หากมีเง่ือนไข ท่านสามารถไปองคก์รวิชาชีพ  หรือไปสู่การศึกษา

ต่อในวิชาชีพน้ี หากไม่มีเง่ือนไขท่านสามารถเลือกสาขาวิชาอ่ืน  ไม่ว่าจะศึกษาอะไร กใ็หท้ าให้

ดี อย่างน้อยท่ีสุด ในสังคมน้ีท่านมีทักษะด้านหน่ึง  ศิษยต์า้ฝ่ามีผูเ้ช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์ 

นกัวิทยาศาสตร์ เป็นทรัพยากรบุคคลชั้นน า ดงันั้นทัว่ทั้งโลกมีเวบ็ไซต์ของศิษยต์า้ฝ่าเท่านั้นท่ี

สามารถทะลวงการปิดกั้นเว็บไซต์ของพรรคมารคอมมิวนิสต์ (เสียงปรบมือ) รัฐบาลต่างๆ 

บริษทัใหญ่ต่างๆ ลว้นแต่ใชเ้วบ็ไซตข์องพวกเราติดต่อกบัจีนแผ่นดินใหญ่ ขา้พเจา้ว่า ใชท้กัษะ

ของพวกท่าน หากพูดตามค าพูดของพวกท่าน  กคื็อช่วยอาจารยเ์จ้ิงฝ่า  ช่วยเหลือสรรพชีวติ กท็  า

อยา่งน้ี 

ศิษย ์ เม่ือปีกลายพี่สาวผมพาเพื่อนไปญ่ีปุ่นเพื่อชมเสินยวิน่โดยเฉพาะ   หลงัจากกลบัมาฮ่องกง 

กต็ดัสินใจเขา้ร่วมเดินพาเหรดของฝ่าหลุนกงทนัที  เดินจนจบขั้นตอนทั้งหมด  คร้ังน้ีเธอพูดว่า

เธอกจ็ะเขา้ร่วมฝ่าฮุ่ยนิวยอร์ก  ยงับอกใหผ้มกล่าวสวสัดีท่านอาจารยแ์ทนเธอดว้ย  ขอบพระคุณ

ท่านอาจารย ์ บรรดาเพื่อนๆยงัฝากอวยพรใหฝ่้าฮุ่ยเปิดประชุมโดยราบร่ืน  สรรพชีวิตไดต่ื้นข้ึน

แลว้ 

อาจารย ์ เขา้ร่วมขบวนพาเหรดตา้ฝ่า  ยงัมีคนธรรมดาสามญัหลายคน  คนท่ีไม่บ าเพญ็  ก็

ลว้นไดส้ติแลว้ 

 พวกเรามีผูฝึ้กใหม่ส่วนหน่ึง  ผูฝึ้กชาวตะวนัตก คงจะฟังไม่เขา้ใจท่ีอาจารยบ์อกวา่เร่ืองน้ี 

ใหญ่โตอยา่งน้ี  ขา้พเจา้ขอบอกพวกท่าน  ไม่ว่าพวกท่านจะเช่ือหรือไม่ก็ตาม  เพราะเป็นฝ่าฮุ่ย
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นะ  ขา้พเจา้จึงบรรยายฝ่าใหก้บัศิษยต์า้ฝ่า  ดงันั้นจึงพูดสูงกว่าในเวลาปกติสักหน่อย  ท่านไม่แน่

วา่จะรับได ้ ผูฝึ้กใหม่ไม่แน่ว่าจะฟังเขา้ใจ  แต่ขา้พเจา้จะบอกพวกท่านว่า   แต่ละประเทศทัว่ทั้ง

โลก ประวติัศาสตร์ของแต่ละประเทศ พระราชาของแต่ละยคุสมยั   ราชามากมายท่ีอยูบ่นสวรรค ์ 

ลว้นกลบัชาติไปเกิดท่ีประเทศจีน   ปัจจุบนัก าลงัเป็นประชากรจีน  เพราะท่ีนั่นเป็นศูนยก์ลาง

ของการเผยแพร่และบ าเพญ็ตา้ฝ่า  เร่ืองน้ีไดก้  าหนดเอาไวก่้อนประวติัศาสตร์แลว้   

 ชาวจีนยุคน้ีถูกประทุษร้ายจนไม่เป็นผู ้เป็นคนแลว้  กระทัง่รูปลกัษณ์ภายนอกก็ดูน่า

เกลียด  แต่ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  ในนั้นอาจจะมีราชาของท่านอยู่  มีราชาของพวกท่านอยู ่  

เร่ืองน้ีไม่ใช่เร่ืองเลก็อยา่งแน่นอน  ในอนาคตพวกท่านกจ็ะทราบ  ประเทศอ่ืนๆ  นอกเหนือจาก

ท่ีพวกเราช่วยเหลือสรรพชีวิต สามารถเหลือเอาไว ้  ยงัมีฝ่าปรับโลกมนุษย ์นั่นเป็นเร่ืองของ

อนาคต  กเ็ป็นเร่ืองของคนแลว้ 

ศิษย ์ ขณะน้ีจ านวนคนท่ีลาออกจากสามองคก์รพรรคมีร้อยหกสิบกว่าลา้นคน  แต่ยงัมีคนจีน

จ านวนมากไม่ไดล้าออก จากสามองคก์รพรรค  จ  านวนของศิษยต์า้ฝ่า กมี็มาก  หากศิษยต์า้ฝ่าแต่

ละคนสามารถเปิดปากพูด ก็จะท าให้คนมากยิ่งข้ึนได้รับการช่วยเหลือ  ขณะน้ีใช่หรือไม่ว่า

ศิษยต์า้ฝ่าท่ีอธิบายความจริงยงัมีนอ้ย 

อาจารย ์ ข้าพเจา้ว่า จะมากบ้างหรือน้อยบ้าง ล้วนแต่ท าไปตามสภาพการบ าเพ็ญของ

ตนเองในการอธิบายความจริง  สภาพดีหน่อยกพ็ูดไดม้ากหน่อย  สภาพดอ้ยหน่อยกน็อ้ยหน่อย  

โดยพื้นฐานก็คือสภาพการณ์น้ี  หากพูดตามความพยายาม  คนเหล่าน้ีท่ีไปอธิบายความจริง

บ่อยๆ  นั่นก็ยอดเยี่ยมจริงๆ  และมีประสบการณ์มาก ท าได้ปริมาณมาก  ก็มีผู ้ท่ีไม่เห็น

ความส าคญัของการอธิบายความจริง  ท่ีจริงการท่ีไม่ค่อยเห็นความส าคญันั้น ไม่ใช่เร่ืองเล็ก  

หากท่านอยู่ในโครงการ  ก็ไม่เป็นปัญหา  เพราะเป็นการช่วยโครงการนั้นในการอธิบายความ

จริง  หากไม่ใช่เช่นน้ี  ศิษยต์า้ฝ่า ท่านไม่อธิบายความจริง  ก็เท่ากบัท่านไม่ได้แบกรับเร่ืองท่ี

ศิษยต์า้ฝ่าสมควรแบกรับ 
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ศิษย ์ ผูฝึ้กหลายคนท่ีท าส่ือในพื้นท่ีของเรา  ต่างเกิดปัญหาหนัก ในระดับท่ีต่างกนัประการ

หน่ึง  เวลาศึกษาฝ่าหนงัตาคลา้ยกบัหนกันบัพนัชัง่  บางคนเวลาฟาเจ้ิงเน่ียน มือตก  เวลาฝึกพลงั

นอนหลบั 

อาจารย ์ ศิษยต์า้ฝ่าหลายคน  หากว่ายุง่อยูก่บังานในโครงการของตา้ฝ่ากมี็เหตุผลท่ีพอให้

อภยัได ้ เร่ืองการช่วยเหลือคนน้ี ยุง่มาก  กมี็เหตุผลท่ีพอใหอ้ภยัได ้ ถา้ท่านไม่อยูใ่นสภาพการณ์

น้ี  กคื็อการบ าเพญ็ ไม่กา้วหนา้ 

ศิษย ์ ยนืหรือคุกเข่าศึกษาฝ่า  พอนัง่ลงมากก็ลบัไปสู่สภาพง่วงนอน  ไม่สามารถทะลวงผา่นไป

ไดเ้ป็นเวลานานแลว้  พวกน้ีหลายคนลว้นเป็นผูฝึ้กท่ีแบกรับงานค่อนขา้งมาก 

อาจารย ์ นัน่ซิ  ขา้พเจา้คิดวา่ การศึกษาฝ่านะ  ไม่วา่อยา่งไร จะยนืกดี็ หรือเลือกวธีิไหนกดี็  

ตอ้งจริงจงั  อาจารยท์ราบ  ผูฝึ้กหลายคนนั้นยุง่มาก  วนัหน่ึงๆ ไม่มีเวลาพกัผอ่นสักเท่าไร  ดงันั้น

จึงเกิดปัญหาน้ีข้ึน 

ศิษย ์ การศึกษาฝ่าโดยใชอี้บุ๊กหรือหนงัสือ  ไดผ้ลอยา่งเดียวกนัหรือไม่ 

อาจารย ์ เหมือนกนั  แต่ขา้พเจา้ รู้สึกว่าใช้หนังสือจะดีท่ีสุด  หนังสือนั้นเป็นของล ้ าค่า 

อยา่งอ่ืนนั้นเทียบไม่ได ้

ศิษย ์ คนท่ีกลบัจีนแผน่ดินใหญ่บ่อยๆ จะรับหนา้ท่ีผูป้ระสานงานไดไ้หม 

อาจารย ์  ถา้พื้นท่ีนั้นมีเพียงสองคน (ท่ีประชุมหัวเราะ) ท่านก็ท าได ้ หาไม่ ท าไม่ได ้(ท่ี

ประชุมหวัเราะ ปรบมือ) 

ศิษย ์ เพื่อนผูบ้  าเพญ็บางคนเขา้ใจว่าสภาพแวดลอ้มผ่อนคลายแลว้  ขอเพียงเจ้ิงเน่ียนเขม้แขง็ก็

จะไม่มีปัญหา 

อาจารย ์  เจ้ิงเน่ียนเขม้แขง็จะลดทอนการประทุษร้าย  แน่นอน   สามารถจะมีเจ้ิงเน่ียนเขม้

แขง็กเ็ป็นผลจากการบ าเพญ็  แต่การบ าเพญ็นั้นเขม้งวด  อิทธิพลเก่านั้นจะไม่เป็นเพราะ มองเห็น

ว่าท่านมีใจคน มันก็จะไม่ยุ่งด้วย  อิทธิพลเก่ามนัท าลายเร่ืองท่ีข้าพเจา้จะท า  แต่มัน ไม่กล้า
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ท าลายเจ้ิงฝ่าจริงๆ  เพราะถา้เจ้ิงฝ่าเร่ืองน้ีไม่มีแลว้ จกัรวาลทั้งหมดกจ็บส้ิน  เพราะว่าจกัรวาลท่ี

มหึมา เกิดข้ึน ตั้งอยู ่เส่ือม และดบัสลาย ก าลงัอยู่ในระยะสุดทา้ยของสุดทา้ยแลว้  ชีวิตทั้งหมด

ลว้นแต่ฝากความหวงัไวก้บัเจ้ิงฝ่า เร่ืองน้ี  ถา้เจ้ิงฝ่าถูกท าลายแลว้  อะไร อะไรกไ็ม่มีแลว้  ใครก็

ไม่กลา้ท าลายจริงๆ 

ศิษย ์ จากการปรับโครงสร้างองคก์รส่ือ มีเพื่อนผูบ้  าเพญ็บางคน เม่ือออกไปแลว้กไ็ม่ไดเ้ขา้ร่วม

โครงการอ่ืน  และศึกษาฝ่า ฝึกพลัง ฟาเจ้ิงเน่ียนน้อยมาก  นอนดึกต่ืนสาย  ไปแลกเปล่ียน

ความคิดดว้ยกไ็ม่เกิดผล  ฉนัร้อนใจมาก 

อาจารย ์ ใช่ละ  ตอ้งร้อนใจแน่นอน  เพราะอิทธิพลเก่าก็จะไปหาเขาในทันที  น่ีไม่ใช่

เพียงแต่พูด พูดกนั  ตวัอยา่งและบทเรียน อยา่งน้ีมีมากเหลือเกิน 

ศิษย ์ รู้สึกวา่เขาถูกรบกวนจากภายนอก ไดแ้ต่ช่วยเขาฟาเจ้ิงเน่ียน 

อาจารย ์ มีปมในใจกคื็อมีจิตยดึติด  ตวัเขาเองมีปัญหา  ไม่ใช่ว่าท่านฟาเจ้ิงเน่ียนกจ็ะแกไ้ข

ปัญหาได ้ ถา้ตวัเขาเอง มีเจ้ิงเน่ียนเพียงพอ  แต่มารมากเหลือเกิน  เขาเองสู้ไม่ไหว  ท่านช่วยเขา

ฟาเจ้ิงเน่ียน  จะได้ประโยชน์  ถา้ใจเขาเองไม่ไหว  เขาเองไม่คิดจะท าอะไร  แน่นอนว่าการ

รบกวนยอ่มจะมา  ในเวลานั้นท่านฟาเจ้ิงเน่ียน กย็ากจะขจดัการรบกวนได ้  เพราะเขาเองตอ้งมี

เจ้ิงเน่ียนจึงจะท าได ้ จึงจะช่วยได ้

ศิษย ์  พวกเราศิษยต์า้ฝ่าตะวนัออกกลางมีความขดัแยง้กบัผูป้ระสานงานมานานปี  พอเอ่ยเร่ือง

การอธิบายความจริง เขาก็จะห้าม  แต่เขาเองกบัคนรอบขา้งในวงเล็กๆ ไม่ท าอะไรเลย  เราเคย

ทดลองคุยกบัเขากไ็ม่เกิดประโยชน ์

อาจารย ์ เช่นนั้ นก็เปล่ียนคน  ใช่ละ บางคนท่ีใจคนมีมากก็จะเป็นเช่นน้ี  เร่ืองน้ี ก็เคย

เกิดข้ึนเม่ือขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่าเม่ือนานมาแลว้   คือน าคนกลุ่มหน่ึงอยูต่รงนั้นอวดตวัเขาเอง  โอ้

อวดตวัเขาเอง   ยงัมี บางคนน าคนกลุ่มหน่ึงไปเท่ียวอยา่งสนุกสนาน  ท่ีน่ีเป็นสโมสรหรือ  กคื็อ

ใจคน   ใจคนชนิดต่างๆ  ลว้นสามารถแสดงออกมาในการบ าเพ็ญ  ตนเองไม่กา้วหน้า  น าคน

กลุ่มหน่ึงอยู่ตรงนั้นส่งผลกระทบให้คนอ่ืนไม่กา้วหนา้   เช่นนั้นท่านว่า เขา ก่อให้เกิดผลอะไร
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หรือ   หากเดินกลบัมาไดจ้ริงท่านยงัคงเป็นศิษยต์า้ฝ่า   เม่ือเดินกลบัมาไม่ไดก้็จะถูกจดัการใน

ฐานะท่ีเป็นการรบกวนของมาร  กเ็ป็นเช่นน้ี  ขา้พเจา้ไม่ไดพู้ดว่าขา้พเจา้จะมาจดัการ  อาจารยมี์

แต่ช่วยคน  จะไม่จดัการใคร  แต่อิทธิพลเก่าเหล่านั้น  พวกมนัจะไม่ยอมปล่อยเขาแน่ 

ศิษย ์ ในระยะน้ีจะช่วยคนเหล่านั้นท่ีรับรู้ผิดๆ ไดอ้ย่างไร  โดยเฉพาะคือคนท่ีเคยเป็นผูช่้วย

ฝึกสอน  ทั้งก่อนและหลงัวนัท่ี 20 กรกฎาคม ท่ีเคยเดินอยู่ขา้งหน้า และยงักระทบต่อคนกลุ่ม

หน่ึง 

อาจารย ์ ไม่มีวิธีพิเศษอะไร  ไปพูดดู  ดูว่าเขาหลงติดอยูต่รงไหน  คลายปมในใจของเขา  

การช่วยคนนะ  กเ็ป็นเช่นน้ี 

ศิษย ์ ผูฝึ้กหลงัวนัท่ี 20 กรกฎาคม จะกา้วขา้มด่านกรรมแห่งโรคใหดี้ยิง่ข้ึนไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์ ในการบ าเพญ็  คนๆ หน่ึง  ในการบ าเพญ็  ไม่อาจให้ท่านช าระทุกขภ์ยัท้ิงไปใน

คร้ังเดียว  ทุกชาติทุกภพ สะสมเอาไวร้าวภูเขา   ถา้ช าระในคร้ังเดียว  ชีวิตคนก็ไม่มีแลว้  ตอ้ง

แบ่งเป็นช่วงๆ  กระทัง่แบ่งเอาไวจ้นท่านบ าเพญ็ถึงจุดสุดทา้ย  ดงันั้นท่านไม่ตอ้งคิดว่า  โอ ้ ฉัน

บ าเพญ็มานานเพียงน้ีแลว้ ท าไมยงัมีด่านกรรมแห่งโรค  ท่านไม่อาจมองปัญหาเหมือนผูบ้  าเพญ็

เต๋าในอดีต  ท่านนั้น บ าเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั  เป็นรูปแบบการบ าเพญ็ชนิดน้ี 

ศิษย ์ ผมเป็นศิษยจี์นแผ่นดินใหญ่  เคยสัมผสักบัเพื่อนผูบ้  าเพญ็ในท่ีต่างๆ  รู้สึกวา่โดยรวมแลว้

ยิ่งสุกงอม มีสติข้ึนเร่ือยๆ สภาพแวดล้อมก็ค่อยๆ เปล่ียน  แต่เม่ือใช้มาตรฐานของต้าฝ่ามา

ประเมิน  การแสดงโดยเปลือกนอกดูเหมือนมีไม่ก่ีคนท่ีสามารถบรรลุตามขอ้ก าหนด  เพียงแต่

ทุกคนอยูใ่นระหวา่งการประทุษร้าย จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายจริงๆ   

อาจารย ์ ใช่ เป็นอยา่งน้ี  เม่ือสภาพแวดลอ้มผอ่นคลายแลว้  กลา้ข้ึนมา  จิตหวาดกลวันอ้ยลง  แต่

ไม่ใช่ไม่กลวั  จิตหวาดกลวันอ้ยหน่อยจึงกลา้  กลา้กา้วออกมา แต่ใจนั้น ไม่ไดท้ิ้งไป  ดงันั้นเม่ือ

สะทอ้นออกมา จึงกา้วหนา้ไม่เหมือนกนั  ความเขม้แขง็ในการปฏิบติัไม่เหมือนกนั  สภาพการ

บ าเพญ็กไ็ม่เหมือนกนั  ยอ่มเป็นเช่นน้ี  คนท่ีท าไดดี้มาก ลว้นเป็นคนท่ียดึกมุฝ่าไวม้ัน่  บ าเพญ็อยู่

ในตา้ฝ่า  รับรู้จากในฝ่า ยกระดบัจากในฝ่า 
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ศิษย ์ ขอเชิญท่านอาจารยพ์ูดถึงการแปลอกัษรเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีไตห้วนัในแต่ละปี 

อาจารย ์ การแปลอกัษรเป็นกลุ่มใหญ่ในแต่ละปีของไตห้วนั ท าได้ดีมาก (อาจารยห์ัวเราะ) 

ขา้พเจา้เห็นแลว้ก็รู้สึกว่าโออ่าสง่างามมาก คนธรรมดาสามญัเห็นแลว้กรู้็สึกศกัด์ิสิทธ์ิมาก  เม่ือ

ส่ิงชัว่ร้ายเห็นแลว้  นัน่ยอ่มจะตอ้งหวาดหวัน่มาก    

ศิษย ์ หลังจากค่ายแรงงานในจีนแผ่นดินใหญ่สลายไป  ห้องล้างสมองก็เร่ิมกลับมาใหม่  

ทนายความท่ีใจเป็นธรรมร่วมมือกบัเราดบัสลายอิทธิพลมืด  สองคร้ังก่อนท่ีไปห้องลา้งสมอง

ร้องตะโกน  และไปท่ีส านกังานอยัการกบัส านกับุกเบิกทางการเกษตร  ฟ้องร้องคนชัว่ ท าใหค้น

ชัว่หวาดหวัน่มาก 

อาจารย ์ เร่ืองเหล่าน้ีศิษยต์า้ฝ่าท าไดดี้มาก  เจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติับางคนท่ีประทุษร้าย

ศิษยต์า้ฝ่ายงัมองสถานการณ์ไดไ้ม่แจ่มแจง้  ส่ิงชัว่ร้ายยงัคงใชพ้วกเขา  ส่ิงชัว่ร้ายนั้น  ไม่เพียงแต่

มองใจคน ของศิษยต์า้ฝ่า  มนัก็มองใจคน ของคนธรรมดาสามญัเพื่อหลอกใช ้ สภาพแวดลอ้ม

ทัว่ทั้งหมดลว้นเป็นสภาพแวดลอ้มของการบ าเพ็ญ  ดงันั้นคนไม่ดีเหล่านั้น   หากเพียงขา้งบน

ของพวกเขาไม่บอกใหห้ยดุประทุษร้าย  ส่ิงชัว่ร้ายกจ็ะยงัหลอกใชใ้หเ้ขาท า   เพราะเร่ืองท่ีเขาท า

กคื็อเร่ืองน้ี   หนา้ท่ีของเขาก็คือท าเร่ืองน้ี  ส่ิงชัว่ร้ายก็จะหลอกใชเ้ขาไปเร่ือย   ในอดีตประเทศ

จีนมีค าพูดหน่ึงว่า  คนอ่ืนขโมยลา พาลาขโมยไปแลว้ แต่เขาไปขโมยหมุดผูกลา   เขาก็จดัเป็น

คนท่ีถอนหมุดคนนั้น 

ศิษย ์ ปัญหาของผมคือ ส่ือตอ้งศึกษาวฒันธรรมเสินยวิน่  ไม่เอาวฒันธรรมพรรค 

อาจารย ์ ไม่ใช่วฒันธรรมเสินยวิ่น  ส่ิงท่ีเสินยวิ่นแสดงคือวฒันธรรมดั้ งเดิม  ไม่เอา

วฒันธรรมพรรค กถู็กตอ้ง 

 เร่ิมแรกท าเสินยวิ่นข้ึนมาอย่างไรหรือ  มีศิษยต์า้ฝ่ากลุ่มหน่ึงท่ีท างานศิลปะ  คิดจะใช้

ทกัษะของตนเองเปิดโปงการประทุษร้าย  ช่วยเหลือสรรพชีวิต   เวลานั้นเน่ืองจากเป็นช่วงแรก

ของการประทุษร้าย  คนจ านวนมากมีความคิดต่างๆนานา  มีวิธีคิดต่างๆ นานา  รวบรวมเขา้

ดว้ยกนัไม่ได ้ ประสานร่วมมือกนัไม่ได ้ผลคือ ผลลพัธ์ของการแสดงออกมา ไม่ดี  คุณภาพของ
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รายการกไ็ม่ดี  ขา้พเจา้เห็น  หลงัเลิกการแสดง ผูค้นเดินไปพูดไป  พูดอะไรออกมากมี็ทั้งนั้น  คน

ท่ีพูดว่าดีนั้น  มีไม่มาก  ค  าพูดเหล่าน้ีหลงัจากขา้พเจา้ไดฟั้ง รู้สึกหนกัใจมาก   ศิษยต์า้ฝ่า นั้นมี

จิตใจดี  และอยากจะช่วยเหลือสรรพชีวิต  แต่ไม่ไดรั้บผลลพัธ์ท่ีดี   หลงัจากท่ีท าไดส้องคร้ัง   

ขา้พเจา้รู้สึกว่าใชก้  าลงัคนกบัก าลงัทรัพยากรไปไม่นอ้ย  แต่ไม่ไดรั้บผลลพัธ์ท่ีดี  เม่ือพูดจากอีก

แง่มุมหน่ึง  เน่ืองจากความเป็นมืออาชีพนั้นสูงมาก  หากท่านไม่มีวิธีการโดยรวม กจ็ะท าไดไ้ม่ดี  

ช่วยคนไม่ได ้ต่อมาขา้พเจา้จึงคิด  ขา้พเจา้มาน าพวกเขาท าดีกว่า   จึงเร่ิมก่อตั้งเสินยวิ่นข้ึนมา

อยา่งน้ี  

หลงัจากก่อตั้งเสินยวิ่น  ผลลพัธ์ของการแสดงปีแรกท าให้สังคมสั่นสะเทือนมาก   ท่ี

ส าคญัคือผูช้มไดรั้บความรู้สึกในดา้นท่ีถูกตอ้ง  และการรับรู้บรรลุถึงผลลพัธ์ท่ีคาดไว ้ การตอบ

รับดีมาก  ต่อมาขา้พเจา้จึงคิด  เน่ืองจากเง่ือนไขพื้นฐานของนกัแสดงในเวลานั้นลว้นไม่ดี  เรียก

ตวัมาอยา่งเร่งรีบ  ฝึกฝนสักหน่อยกข้ึ็นเวทีแลว้  ดา้นดนตรีกเ็หมือนกนั  มากนักลุ่มใหญ่  ทั้งสูง

วยั และอ่อนวยั  มาตรฐานมีระดบัไม่เท่ากนั  ขา้พเจา้รู้สึกว่าน่ีไม่ใช่วิธีการท างานระยะยาว  คิด

จะใหม้นัมีพลงัยิง่ข้ึนในการช่วยคน  กต็อ้งฝึกสอนนกัแสดงของตนเอง  ก่อตั้งโรงเรียน  ฝึกสอน

นกัแสดง  ฝึกสอนวาทยากรเอง 

 ตลอดขั้นตอนกก็า้วผ่านมาอยา่งน้ี  ในการบริหารจดัการ  ในการปฏิบติั  เป็นทั้งผูบ้  าเพญ็ 

ในเวลาเดียวกนัก็เป็นกลุ่มศิลปินดว้ย  จะท าให้ดีไดอ้ย่างไร  จะจดัวางความสัมพนัธ์น้ีให้ดีได้

อย่างไร  ในการบริหารจดัการจะสามารถท าให้เหมาะสมยิ่งข้ึนไดอ้ยา่งไร  ขา้พเจา้ก็ใคร่ครวญ

อยา่งมาก  สุดทา้ยจึงก าหนดลงมาได ้

 ทั้งหมดกท็ ากนัต่อมา เป็นขั้นตอนอนัน้ี  ท่ีจริงขา้พเจา้กคิ็ดจะใหศิ้ษยต์า้ฝ่าท่ีท าโครงการ

อ่ืนๆ ไดดู้   ท่านไม่อาจไปท าอยา่งไม่จริงจงั   ตั้งแต่แรกขา้พเจา้ก็พูดกบัพวกเขาว่าตอ้งฝึกสอน

บุคลากรทางศิลปะกนัเอง  เร่ืองน้ีจะเอาแต่ให้ผลกัเดินไป ก็ใช้ไม่ได้  จะท าได้ไม่ดี  ปัจจุบัน

นกัแสดงท่ีโรงเรียนศิลปะเฟยเทียนฝึกสอน  ใชไ้ม่มีวนัหมด  มีบุคลากรจ านวนมาก  พวกท่านดู 

สองปีมาน้ี  แต่ละปีก่อตั้งไดห้น่ึงคณะ  ในการบริหารจดัการ  ทุกท่านก็ทราบสภาพการบ าเพญ็

ของนกัแสดงคณะศิลปินเสินยวิน่ นั้นดีมาก นอกจากพวกท่ีเพิ่งประกาศรับเขา้มาจากสังคม พวก
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เขายงัไม่ค่อยเขา้ใจ  แต่หลายคนมีสภาพการบ าเพ็ญท่ีดีมาก  น่ีลว้นเป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้คิดจะให้

โครงการอ่ืนดู  แน่ละความเป็นมืออาชีพของมนัสูงมาก  ในระยะเวลาสั้นๆ กส็ามารถผลกัข้ึนไป

ไดสู้งในทนัที  กลายเป็นการแสดงอนัดบัหน่ึงของโลก  ยงัไม่มีคณะศิลปินใดสามารถเทียบได ้  

เพราะพวกเขาเป็นผูบ้  าเพญ็  แต่ทว่า  ดูไปขา้พเจา้ก็ปลีกตวัออกมาไม่ไดใ้นทนัที  ท าจนขา้พเจา้

ยุง่มาก  ในระยะสั้นๆ กย็งัไม่มีใครแทนขา้พเจา้ได ้  

 ศิษย ์ ในพื้นท่ีของเรา มีบางโครงการ  รู้สึกว่าท าไม่ค่อยเท่ียงตรง  กระทัง่มีปัญหาดา้นทิศทาง  

ผมรู้สึกว่าตนเองเปล่ียนแปลงอะไรไม่ได ้ มกัจะรู้สึกว่าเบ้ืองหลงัมีองคป์ระกอบท่ีไม่สอดคลอ้ง

กบัฝ่าควบคุมอยู ่  จุดประสงคไ์ม่บริสุทธ์ิ  ดงันั้นผมจึงเลือกท่าที ท่ีจะไม่เขา้ร่วม 

อาจารย ์ ไม่มีความขดัแยง้ ยอ่มเป็นไปไม่ได ้ เม่ือไม่ไดด้ัง่ใจกท็อ้แท ้คือใจคน  จะเขา้ร่วม

หรือไม่เขา้ร่วม ลว้นเป็นปัญหาส่วนตวั  ท่านไม่เขา้ร่วมอนัน้ี  ไปท าโครงการอ่ืน หรืออธิบาย

ความจริง  ใชไ้ดท้ั้งนั้น  ในฐานะศิษยต์า้ฝ่า   บอกว่าส่ืออนัหน่ึงมีปัญหา  ไม่เอาแลว้  ไม่ยุง่เก่ียว

ดว้ย  ท่านเป็นศิษยต์า้ฝ่า  ใครมีปัญหาท่านมองเห็นแลว้ไม่พูด  ก็ไม่ดีส าหรับเขา  ควรไปพูด

ปัญหาเหล่าน้ีดว้ยเจตนาดี  ช่วยกนัแกไ้ข  ไม่วา่ใคร  ในหมู่ศิษยต์า้ฝ่า ไม่มีต าแหน่ง  ผูรั้บผดิชอบ

กเ็ป็นเพียงผูป้ระสานงาน  แต่ละคนต่างก าลงับ าเพญ็อยู ่  ขา้พเจา้มกัพูดเสมอ  หากท่านนั้นดีต่อ

ผูอ่ื้นดว้ยใจจริง  ไม่มีใจเพื่อตนเองสักนิด  ค  าพูดท่ีท่านพูดออกมาจะสามารถท าใหค้นอ่ืนน ้ าตา

ไหล  ลองท าดู 

ศิษย ์ จีนแผ่นดินใหญ่มีผูฝึ้กบางคน เช้าข้ึน เขา้เวบ็ไซต์ ตลอดจนถึงค ่า  ติดต่อแลกเปล่ียน

ศึกษาฝ่าบนเวบ็  ยงัวิง่ไปท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ 

อาจารย ์ มีบางเร่ือง  เร่ืองรูปธรรมบางเร่ืองของจีนแผ่นดินใหญ่  อาจารยไ์ม่คิดจะพูดมาก  

โดยเฉพาะเม่ือเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของผูฝึ้ก  บางเร่ืองส่งผลดี  บางเร่ืองแทรกใจคนเขา้ไป

มากเกินไป  บางเร่ืองขา้พเจา้ก าลงัตรวจสอบอยู ่  อยูใ่นขั้นตอนการบ าเพญ็นะ  เร่ืองเหล่าน้ีรอดู

ผลลพัธ์ของพวกเขาว่าเป็นอยา่งไร  หากพวกท่านมองเห็นปัญหา  กต็อ้งพูด  เพื่อช่วยคน  ในหมู่

ศิษยต์า้ฝ่า ตอ้งมีท่วงท านองท่ีชอบธรรมมากพอ 
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ศิษย ์ การบรรยายฝ่าผา่นไปหน่ึงชัว่โมงยีสิ่บนาทีแลว้  ยงัตอ้งรับค าถามต่อหรือไม่ 

อาจารย ์ (หวัเราะ) แค่น้ีพอ  ไม่ตอ้งส่งแลว้ 

ศิษย ์ ตามการผลกัดนัเขา้มาของเจ้ิงฝ่า  การรวมเป็นร่างเดียวนั้นส าคญัมาก ศิษยต์า้ฝ่าแต่ละคน

มีความรับผดิชอบท่ีจะตอ้งหลอมเขา้กบัร่างรวม  แต่มีบางคนรับรู้ไม่ได ้

อาจารย ์ การบ าเพ็ญนั้น แต่ไหนแต่ไรมาอาจารยไ์ม่คิดจะให้เป็นแบบ เบ็ดเสร็จเด็ดขาด  

อยา่งน้ีอยา่งนั้น  การบ าเพญ็นั้นลว้นตดัสินตามระดบัชั้นของตวัเอง การรับรู้  สภาพการบ าเพญ็  

เร่ืองบางอย่าง ทุกท่านไปร่วมมือกัน  ใจพร้อมแล้วท่านก็ไป  หากใจไม่พร้อมเม่ือไปแลว้ก็

ร่วมมือไม่ได ้ และมีบางคน  มีจิตของคน  มีบางเร่ืองบ าเพญ็ไดดี้มาก  ท่านไม่อาจพูดว่าคนๆ น้ี

ใชไ้ม่ได ้ เร่ืองไหนท าไดดี้แลว้  เร่ืองอ่ืนท าไดไ้ม่ดี  กใ็ชไ้ม่ได ้

ศิษย ์ เสินยวิ่นปีน้ี  รายการร้องเพลง  พิธีกร  ลว้นเอ่ยถึงพระผูส้ร้างโลกหลายคร้ัง  ผูช้มถาม

ผูป้ฏิบติังาน กบั นกัข่าว วา่พระผูส้ร้างโลกท่ีแท ้คือใคร  เหล่าศิษยไ์ม่ทราบวา่จะตอบอยา่งไร 

อาจารย ์  เร่ืองน้ี ท่านสามารถพูดกับเขาอย่างน้ี   ท่านพูดว่าทั่วโลกต่างรู้ว่าพระผูส้ร้างโลก  

หลกัธรรมของจกัรวาลก็คือหลกัธรรมท่ีสร้างโลก  พระผูส้ร้างโลก ทรงสร้างจกัรวาลรวมทั้ง

สรรพชีวิตของแต่ละระดบัชั้นในจกัรวาล  กล่าวส าหรับผูบ้  าเพ็ญ  เราทราบว่าหลกัธรรมใหญ่

ของจกัรวาลก าลงัถ่ายทอดอยู ่ เทพถือวา่ เพียงท่านยงัมีร่างกายคนอยู ่ ท่านกไ็ม่อาจพูดไดว้า่ท่าน

เป็นเทพ  พวกท่านทราบว่า พระลามะของทิเบต พวกเขาเรียกวา่ “พระพุทธท่ีมีชีวิต”  ท าใหเ้ทพ

บนสวรรคไ์ม่พอใจมาก  ท่านเป็นพระพุทธท่ีมีชีวิต  เราคือพวกท่ีตายแลว้หรือ (ทั้งหมดหวัเราะ)  

คน  หากเพียงท่านมีร่างกายคนอยู่ ท่านก็ไม่อาจพูดว่า เป็นพระพุทธ  พระพุทธ นั้นมีร่างพระ

พุทธเพียบพร้อม  ส่วนคนมีร่างคนเพียบพร้อม   พวกเราทราบวา่  ในเวลาน้ีพระผูส้ร้างมาถึงแลว้   

อยา่ไปพูดเป็นรูปธรรมเกินไป  เพราะขณะน้ีอาจารยเ์พียงแต่ถ่ายทอดฝ่า (เสียงปรบมือ) 

ไม่วา่จะเรียกช่ืออะไร  กเ็พื่อกระตุน้เจ้ิงเน่ียนของคน  ท่านพูดกบัคนจีนว่า  หวัหนา้พรรค

มารมาแลว้   เขาอาจคิดว่าหวัหนา้ใหญ่ของมารมาแลว้  มีอะไรน่าต่ืนเตน้หรือ  ท่านบอกวา่คนดงั
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ในสังคมช่ืออะไรมาแลว้  นัน่กม็องสักแวบหน่ึงกพ็อ   หากท่านคิดจะใหค้นเกิดเจ้ิงเน่ียนของการ

บ าเพญ็ข้ึนมา  เม่ือพูดจากแง่มุมของการช่วยคน  กไ็ม่เหมือนกนัแลว้ 

 ศิษยต์า้ฝ่าลว้นทราบ  อาจารยอ์ยู่ในจกัรวาล  แต่ละชั้น ละชั้นเม่ือกลบัชาติมาเกิด เคย

เรียกช่ือต่างๆกนั  แต่ขณะน้ีขา้พเจา้ก็คืออาจารยข์องพวกท่านท่ีเพียบพร้อมด้วยร่างคน   คือ

อาจารยท่ี์ถ่ายทอดฝ่า  ก็เป็นอยา่งน้ี (เสียงปรบมือ) ทุกท่านก็มองขา้พเจา้เหมือนกบัคนธรรมดา

สามญักแ็ลว้กนั 

ศิษย ์ การอธิบายความจริงในสังคมหลกัของญ่ีปุ่นจะทะลวงไปไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์ เร่ืองเหล่าน้ี ยงัคงเป็นพวกท่านท ากนัเองนะ   ศิษยต์า้ฝ่าท่ีไปจากจีนแผ่นดินใหญ่

อยู่ในสังคมญ่ีปุ่นคิดจะขยายวงให้กวา้ง  ยากมาก  เพราะพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น ก่อเร่ืองอยู่

ตลอด  ใจคนญ่ีปุ่นท่ีผลกัไสประเทศจีนนั้นแรงมาก  กระทัง่ไม่ดูเสินยวิ่น  หากเพียงเป็นของ

ประเทศจีนเขากต่็อตา้น  กเ็ป็นกนัถึงขั้นน้ี  ดงันั้นจึงอธิบายความจริงไดย้าก  ตอนแรกขา้พเจา้จึง

เรียกใหผู้ฝึ้กญ่ีปุ่นเป็นผูรั้บผดิชอบ  แต่ผูฝึ้กจีนแผ่นดินใหญ่มกัจะชิงข้ึนหนา้ในการประสานงาน  

ดว้ยเหตุน้ีญ่ีปุ่นท่ีฝ่ังนั้นจึงขยายวงกวา้งไม่ได ้ เร่ืองเหล่าน้ีลว้นแต่ผ่านไปแลว้  ขณะน้ีจึงไดแ้ต่

เป็นเช่นน้ี  

ศิษย ์ ต่อปัญหาของฮ่องกงในขณะน้ี  แผน่ป้ายอธิบายความจริงถูกพวกชัว่ร้ายปิดบงัไว ้

อาจารย ์ เร่ืองของฮ่องกงนั้นดีมาก  เร่ืองฮ่องกงกไ็ม่ตอ้งพูดกนัมากแลว้  นัน่เป็นปากทาง

ของพรรคมาร  ส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าออกมาท า นั้นยอดเยีย่มแลว้   ศิษยต์า้ฝ่าท่ีนัน่กลายเป็นตะปูท่ีต าลูก

ตาพรรคมาร  อธิบายความจริงช่วยคนไดผ้ลมาก(เสียงปรบมือ) 

ศิษย ์ ศิษยต์า้ฝ่าทั้งหมดในสองร้อยกวา่พื้นท่ีในหา้สิบกวา่ประเทศขอกล่าวสวสัดีท่านอาจารย ์

อาจารย ์ ขอบใจทุกท่าน (เสียงปรบมือ) ยงัมีไม่ก่ีแผน่  จะอ่านใหห้มด 

ศิษย ์ บางคร้ังดิฉันรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าตวัเองดอ้ยกว่าศิษยต์า้ฝ่าท่ีบ าเพ็ญไดดี้  ดิฉันยงัจะ

สามารถตามทนัระดบัชั้นท่ีท่านอาจารยเ์คยจดัวางไวใ้หดิ้ฉนัหรือไม่ 
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อาจารย ์ ควรท่ีจะไม่มีปัญหานะ  ขา้พเจา้คิดวา่ ศิษยต์า้ฝ่า  โดยเฉพาะคือผูท่ี้กา้วขา้มมาจาก

วนัท่ี 20 กรกฎาคม  ท่านไม่ตอ้งคิดให้มากมายนกั  ท าส่ิงท่ีท่านสมควรท าใหดี้  ก็พอแลว้ (เสียง

ปรบมือ) 

ในฐานะผูฝึ้กใหม่ ในใจอาจารยเ์ป็นห่วงจริงๆ  หวงัจริงๆ วา่พวกท่านจะสามารถตามให้

ทนั ในประวติัศาสตร์ ส่ิงเหล่านั้นท่ีพูดโดยนกัปราชญ ์นกัพยากรณ์ ตวัแทนของพระเจา้ ตามท่ี

พวกท่านเรียกกนั   ท่านดูเปรียบเทียบกบัตา้ฝ่าชุดน้ีท่ีถ่ายทอดในวนัน้ี ก็จะรู้ว่าพวกเขาไม่ได้

ถ่ายทอดฝ่า จากอดีตถึงปัจจุบัน ไม่มีแม้ใครสักคนท่ีสามารถอธิบายเร่ืองการบ าเพ็ญกับ

โครงสร้างของจักรวาลได้ชัดเจน โดยเฉพาะคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทพ ฝ่าชุดน้ี   

หลงัจากท่านไดอ่้านแลว้  กจ็ะสามารถอ่านคมัภีร์ในศาสนาอ่ืนๆ ไดเ้ขา้ใจทั้งหมด   แต่ไม่ใช่เพื่อ

ส่ิงเหล่าน้ี คนท่ีประสบความส าเร็จมากมายในสาขาวิชาต่างๆ หลงัจากอ่านแลว้ ลว้นแต่รู้สึก

สั่นสะเทือน บางคนท่ีไม่ตั้งใจอ่าน กลบัรู้สึกวา่อ่านไม่เห็นอะไร  คนนั้นไม่เหมือนกนั สภาพจิต

ไม่เหมือนกนั เพราะนัน่เป็นฝ่าน่ีนะ สภาพจิตของท่านไม่เท่ียงธรรม ท่านปฏิบติัต่อเขาดว้ยสภาพ

จิตท่ีไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีเขาแสดงออกมาให้ท่านเห็นก็ไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีปรากฏออกมาก็ไม่

เหมือนกนั กระทัง่ไม่ปรากฏออกมา 

ศิษย ์ ฝ่ายการตลาดของตา้จ้ีหยวน ให้ผูฝึ้กศึกษาทฤษฎีบางอย่าง  ซ่ึงทฤษฎีท่ีว่าน้ีคือทฤษฎีท่ี

นกัการตลาดของจีนแผน่ดินใหญ่ศึกษากนั 

อาจารย ์ ศิษยต์้าฝ่า อย่างไรเสียก็เป็นศิษยต์า้ฝ่า  ให้ท าส่ิงท่ีท่านควรท าอย่างจริงๆ จงัๆ  

เม่ือประสบการณ์มากแลว้ก็จะท าไดดี้  คนท่ีท าดา้นเทคนิคก็ท างานดา้นเทคนิคใหดี้กใ็ชไ้ดแ้ลว้  

ของบางอย่างไม่แน่ว่าจะตอ้งศึกษาตามกนัอย่างนั้น  ท่ีจริงไม่ว่าศิษยต์า้ฝ่าท าอะไร  ตั้งใจสัก

หน่อยกจ็ะท าไดเ้ป็นสองเท่า  หากท่านใหข้า้พเจา้ดู  ขา้พเจา้ว่าคือปัญหาความตั้งใจ  คนมากมาย

บอกวา่ท าการตลาดไม่เป็น  ขา้พเจา้ว่าเพราะไม่คิดจะตั้งใจท า  ท่ีส าคญัคือจิตดวงนั้นมกัจะไม่เอา

จริง 

ศิษย ์ การหยา่ร้างเป็นการท าลายฝ่าหรือไม่ 
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อาจารย ์ การหย่าร้างกบัการท าลายฝ่าไม่เก่ียวขอ้งกนั  ฝ่านั้น ใครก็ท าลายไม่ได ้ เขาเป็น

ส่ิงท่ีมีอยูแ่ต่เดิมในจกัรวาล  เพียงแต่พวกเราในระหวา่งการบ าเพญ็ ในฐานะท่ีเป็นศิษยต์า้ฝ่า  ส่ิง

ท่ีควรท า ท่านกท็ า  ส่ิงท่ีท่านไม่ควรท า ท่านกอ็ยา่ท า  ท่านท าเร่ืองอะไร ใหท่้านใชม้าตรฐานของ

ผูบ้  าเพญ็ไปประเมิน   กฎหมายอนุญาตใหห้ยา่ร้างได ้ หากอุดมการณ์ของท่านไม่ตรงกนั และไม่

ยอมให้ท่านบ าเพญ็  นัน่เป็นอีกเร่ืองหน่ึง  หากไม่ใช่เช่นน้ี   คือท่านหลายใจ หรือท่านมีใจเป็น

อ่ืน  นัน่กไ็ม่สมควร   นัน่กคื็อการบ าเพญ็มีปัญหาแลว้ 

ศิษย ์ มีคนปะปนอยู่ในหมู่ผูฝึ้กเป็นเวลานาน  บอกว่าตาทิพยข์องตนสามารถมองเห็นอะไร 

สามารถช าระลา้งร่างกายใหผู้ฝึ้ก 

อาจารย ์ ท่ีจริงคนเหล่าน้ีกคื็อใจตวัเองเกิดมาร  คนท่ียิ่งเป็นอยา่งน้ี กจ็ะยิ่งให้เขาเห็นภาพ

ลวง  เขาก็ยิ่งถือเป็นจริงเป็นจงั  ศิษยต์า้ฝ่านั้นใครละท่ีจะสามารถแตะตอ้งได ้  แน่ละ คนท่ีไม่

บ าเพญ็จริงกจ็ะไม่ปฏิบติัต่อเขาในฐานะศิษยต์า้ฝ่า 

 ในสายตาของเทพ  ทั้งหมดลว้นเป็นส่ิงท่ีผนัแปรมา  เร่ืองราวหน่ึง  เทพ แค่คิดก็เกิดข้ึน

ได ้  โลกสร้างข้ึนได้อย่างไรละ   ขา้พเจา้เคยพูดความเป็นมาให้กบัทุกท่านฟังแลว้   คนไม่มี

ความสามารถ  ตอ้งลงมือลงเทา้ไปท าจึงจะเป็นจริงข้ึนมา  อยา่งเช่นแจกนัดอกไมบ้นโต๊ะน้ี  การ

ปักดอกไมต้อ้งท าทีละดอก ทีละดอก  เร่ิมจากเด็ดดอกไมม้า  หรือซ้ือมา  แลว้ปักให้เสร็จ  แต่

พลงัของเทพนั้นสูง  ระดบัชั้นของพลงักงมีมาก  ในพื้นท่ีกวา้งใหญ่นั้นของเขา  ดว้ยมรรคผล

ของเขา เขาคิดอยากไดอ้ะไร พลงักงของเขากส็ามารถประกอบข้ึนมาตั้งแต่เร่ิมตน้ท่ีศูนย ์ สนาม

เวลาท่ีเขาใช ้กเ็ป็นสนามเวลาท่ีเร็วมาก  อณูของพลงักงในแต่ละมิติจะเคล่ือนไหวพร้อมกนั  ใน

ทนัใดก็ประกอบข้ึนมาตั้งแต่ไม่มีจนมี  ทว่าเวลาน้ียงัเป็นเวลาท่ีเร็วท่ีสุด  ดงันั้นเพียงความคิด

ของเขาคิดกท็ าเสร็จแลว้   คนไม่มีความสามารถอยา่งนั้น  คนจึงตอ้งลงมือไปท าเอง 

ศิษย ์ การเกบ็เงินจากผูฝึ้ก 

อาจารย ์ ขา้พเจา้ว่านั่นก็ไม่ใช่ผูบ้  าเพญ็แลว้   คนชนิดน้ีให้ท่านออกห่างเขา  เขาก็ไม่ใช่ผู ้

บ  าเพญ็ 
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ศิษย ์ ขอเรียนถาม เม่ือเร็วๆ น้ีในบทความแลกเปล่ียนประสบการณ์ของเพื่อนผูบ้  าเพ็ญ 

เสนอแนะไม่ใหใ้ชเ้คร่ืองมืออิเลค็ทรอนิกส์ในการศึกษาฝ่า  เรียนถามวา่ยงัจ  าเป็นตอ้งท าหรือไม่ 

อาจารย ์ ขา้พเจา้ไม่ไดพู้ดวา่ใชห้นงัสืออิเลค็ทรอนิกส์ไม่ได ้  เพื่อความสะดวกในช่วงเวลา

พิเศษน้ี  จะใชอ้ะไรกไ็ด ้ แน่ละใชห้นงัสือนั้นดีท่ีสุด   เทคนิควทิยาการของยคุน้ีกลายเป็นอยา่งน้ี

แลว้   เช่นนั้นก็ใชม้นัศึกษาฝ่าก็ได ้  เพียงแต่ดว้ยเหตุน้ีจะไดโ้ชคลาภตอบแทนเท่านั้น   แต่ไม่

อาจทดแทนการอ่านหนงัสือศึกษาฝ่า 

อะไรลว้นคือชีวิต  อะไรลว้นมีชีวิต  ท่ีท่านคิดว่าเป็นอินทรียส์าร  นัน่คือสัญญาณชีวิตท่ี

แสดงออกมาในมิติน้ี  ส่ิงท่ีท่านคิดว่าเป็นอนินทรียส์าร  เหล็กกลา้  เหล็ก  หิน  โคลน  อะตอม  

มนัไม่ไดแ้สดงสัญญาณชีวติของมนัในมิติน้ี  กเ็พียงเท่าน้ีเอง 

ขา้พเจา้กจ็ะพูดเพียงเท่าน้ี   ตอบค าถามไดช้ัว่โมงกว่าแลว้  เน่ืองจากมีผูฝึ้กมาก  ตอบให้

ไม่หมดในเวลาเดียว  การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งผูฝึ้กในฝ่าฮุ่ยนั้นส าคญัมาก  เพราะน่ี

จึงจะเป็นความรู้สึกเขา้ใจดว้ยตนเองของพวกท่าน    อาจารยเ์พียงแต่พูดถึงสภาพการณ์ในขณะน้ี  

ตอบปัญหาให้สักหน่อย   แต่ละคร้ังทุกท่านก็มาจากท่ีห่างไกล   และอยากจะดูว่าอาจารยพ์ูด

อะไร   ดงันั้นจึงอยากจะอยูท่ี่น่ีกบัทุกท่านนานสักหน่อย  ท่ีจริงขา้พเจา้อยากจะอยูก่บัพวกท่าน

มาก (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) 

ไม่ว่าอาจารยจ์ะพูดมากเท่าไร  การบ าเพ็ญนั้ นยงัคงต้องอาศยัตัวพวกท่านเอง   ส่ิงท่ี

อาจารยห่์วงใยมากท่ีสุดคือ  ขณะน้ีมีคนส่วนหน่ึงเปล่ียนเป็นไม่กา้วหนา้  เม่ือเร่ิมการประทุษร้าย

ทุกท่านมีแรงพลังพอ   พลิกสถานการณ์ทั้ งหมดกลับมาได้แล้ว  ตามการผ่อนคลายของ

สถานการณ์  ท่านกลบัยอ่หยอ่น  การบ าเพญ็หนา  มีค  าพูดหน่ึง  ท่ีผ่านมาขา้พเจา้กเ็คยพูดกบัทุก

ท่าน  “บ าเพ็ญเหมือนเม่ือแรกเร่ิม  ย่อมส าเร็จ” (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) คนมากมายท่ีบ าเพ็ญไม่

ส าเร็จ  ก็คือเม่ือเวลาผ่านไปเขากา้วขา้มมาไม่ได ้รู้สึกวา้เหว่  เบ่ือหน่าย  เม่ือคุน้เคยกบัเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงแลว้ก็ไม่อยากจะท าอีกแลว้  หรือเปล่ียนเป็นเคยชิน จนเป็นเร่ืองธรรมดาแลว้   เร่ือง

อะไรกส็ามารถท าใหค้นเปล่ียนเป็นยอ่หยอ่นได ้  ท่านกา้วหนา้เร่ือยไป  ผูบ้  าเพญ็ในอดีต  เม่ือถึง
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กา้วสุดทา้ยนั้น ยงัตอ้งทดสอบท่านสักคร้ัง  หากยิง่นานยิง่ยอ่หยอ่น  การทดสอบกา้วนั้นยอ่มจะ

ผา่นไปไม่ได ้

แน่ละศิษย์ต้าฝ่า หาใช่จะเดินบนเส้นทางน้ี  ยงัมีอะไรสามารถขัดขวางท่านได้ละ  

ขา้พเจา้กพ็ูดในความหมายน้ี  พวกท่านลว้นกา้วผา่นช่วงท่ียากล าบากท่ีสุดมาไดแ้ลว้   ขา้พเจา้ขอ

บอกพวกท่าน ศิษยต์า้ฝ่ารุ่นแรกๆ  ผูท่ี้เคยผูกวาสนากบัขา้พเจา้ในประวติัศาสตร์ หรือผูท่ี้ติดตาม

อาจารยม์า  ทุกๆ คนลว้นนบัรวมอยูใ่นนั้น คือ  หากคิดจะท าอะไรสักหน่อยในสังคมคนธรรมดา

สามญั  พวกท่านแต่ละคนก็จะเป็นมหาเศรษฐี  พวกท่านแต่ละคนลว้นจะเป็นผูมี้ช่ือเสียงใน

สังคม  พวกท่านแต่ละคนลว้นจะเป็นคนระดบัชั้นสูง  วนัน้ีพวกท่านมาเป็นศิษยต์า้ฝ่า  ลว้น

ปล่อยวางส่ิงเหล่านั้นแลว้  หากพวกท่านอยากจะร ่ารวย  พวกท่านกร็วยตั้งนานแลว้   อยา่ไดเ้ห็น

แก่ผลประโยชนน์อ้ยนิดแลว้ท าลายความมุ่งมาดปรารถนาของชีวติตน  

ชีวิตน้ีของท่านมายงัโลกน้ี ลว้นแต่เพื่อเร่ืองน้ี  ท่านไม่กา้วหนา้ไดอ้ย่างไรกนั  ยอ่หยอ่น

ไดอ้ยา่งไรนะ  โอกาสแห่งวาสนานั้น  คือโอกาสแห่งวาสนานบัหม่ืนปี  ไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไร   

ลว้นตระเตรียมไวเ้พื่อเร่ืองน้ี  ทนทุกข ์ สลายกรรม  เดินมาถึงวนัน้ีท่ามกลางความทุกขย์าก  แต่

ท่านกลบัไม่กา้วหนา้  น่าเสียดายหรือไม่นะ   แต่กา้วน้ีกลบัส าคญันกั  ถา้ไม่กา้วหนา้กจ็บส้ินกนั   

ชีวติของท่าน มิใช่เพื่อช่วงเวลาน้ีหรือ  

ชีวิตหน่ึง จากในประวติัศาสตร์เดินมาจนถึงวนัน้ี  ท่านท าเพื่ออะไร  ไม่ใช่เพื่อชั่ว

กระพริบตาน้ีหรือ  ในสายธารประวติัศาสตร์อนัยาวนาน  ช่วงเวลาน้ีกคื็อชัว่พริบตาเดียว  อยา่ได้

ทอ้แทถึ้งเพียงนั้น  กระตือรือร้นข้ึนมา   ท่านเป็นผูบ้  าเพญ็  สรรพชีวติรอคอยท่านช่วยอยูน่ะ 

ขอบใจทุกท่าน (อาจารยพ์นมมือ เหลียวมองไปทัว่หอประชุม  ศิษยต์า้ฝ่าทั้งหอประชุม

ปรบมือกึกกอ้ง) 

 

    

 


