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การบรรยายฝ่าท่ีฝ่าฮุ่ยซานฟรานซิสโก ค.ศ. 2014 

(หล่ี หงจ้ือ  2014-10-16) 

   

(ท่านอาจารยเ์ขา้สู่หอ้งประชุม  ลูกศิษยใ์นท่ีประชุมทั้งหมดลุกข้ึน เสียงปรบมือดงักึกกอ้ง) 

         สวสัดีทุกท่าน  ทุกท่านนัง่ลง  ฝ่าฮุ่ยคร้ังน้ี  มีคนไม่นอ้ยมาจากท่ีต่างๆ  จากจีนแผ่นดินใหญ่
กอ็อกมาส่วนหน่ึง  แต่ว่าส่วนใหญ่ออกมาในช่วงแรกๆเม่ือหลายปีก่อน  ท่ีทยอยกนัมาในสองปี
น้ีกมี็  ศิษยต์า้ฝ่าท่ีออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่  อาจารยค์าดหวงัใหพ้วกท่านรีบปรับความนึกคิด
ขา้มมาเร็วสักหน่อย  สามารถท่ีจะมีความนึกคิดเหมือนกบัคนในสังคมนานาชาติ 

          วฒันธรรมพรรคท่ีชัว่ร้ายของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น แอบกรอกใส่อย่างแนบเนียนมา
หลายสิบปี ไดท้  าใหช้าวจีนแผน่ดินใหญ่  รวมถึงศิษยต์า้ฝ่าบางคน  มีอุปนิสัยท่ีเบ่ียงเบน  การคิด
ปัญหาล้วนเป็นแบบสุดขั้ ว กระทั่งมีความแตกต่างอย่างส้ินเชิงกับวิธีคิดของคนในสังคม
นานาชาติ และคนจีนแต่เก่าก่อนดั้งเดิม  จีนแผ่นดินใหญ่มีคนหลายพนัลา้น  ในระหว่างท่ีกรอก
ใส่ใหอ้ยา่งชา้ๆ กไ็ม่มีความรู้สึกวา่ถูกท าใหเ้บ่ียงเบนไปแลว้  ทุกท่านรู้สึกว่าลว้นเหมือนกนัหมด  
ไม่มีอะไรท่ีไม่ถูกตอ้ง คนกเ็ป็นอยา่งน้ีกนัมิใช่หรือ ไม่ใช่ บางคร้ังท่ีงานส่ือใชพ้วกท่าน  บางคร้ัง
โครงการต่างๆ ใชพ้วกท่าน วธีิคิดของพวกท่าน วิธีการท างานท่ีสุดขั้วของวฒันธรรมพรรคชนิด
นั้น  พูดปด สไตลก์ารท างานแบบหลอกตม้คน ท าใหพ้วกเขารับไม่ไดจ้ริงๆ หากพวกท่านสัมผสั
ติดต่อกบัชาวอเมริกนั หรือคนเหล่าน้ีในท่ีต่างๆ ของประเทศเสรีทัว่โลก  พวกเขาจะรู้สึกว่าท่าน
ดูแปลกประหลาด จุดน้ี อาจารยเ์คยประสบมาด้วยตัวเอง ในปีนั้ นอาจารยก์็ออกมาจากจีน
แผ่นดินใหญ่  แต่ว่า ในทนัทีขา้พเจา้กรู้็สึกไดถึ้งส่ิงน้ี มองเห็นความแตกต่างน้ี  บางเวลา ผูฝึ้กใน
สังคมนานาชาติไม่กลา้ยอมรับพวกท่าน โครงการต่างๆ ไม่กลา้ยอมรับพวกท่าน  ไม่ใช่เพราะว่า
พวกท่านมีปัญหาอะไร  ไม่มีวธีิใดท่ีจะร่วมมือกบัท่านไดจ้ริงๆ   

  ความคิดท่ีก่อเกิดข้ึนจากการกรอกใส่วฒันธรรมพรรค ซ่ึงสะทอ้นออกมาเป็นพฤติกรรม
ของคน  รวมทั้งวิธีการเขียนบทความ  ลว้นเป็นวฒันธรรมพรรค  บางคร้ังขา้พเจา้ก็คิด  ขา้พเจา้
ว่า ตา้จ้ีหยวนก็ดี เวบ็ไซต์หมิงฮุ่ยก็ดี เวบ็ไซต์อ่ืนๆ ก็ดี  ลว้นแต่ตอ้งการก าลงัคน  คนวยัหนุ่ม
แน่นบางคนท่ีออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ บางคนก็มีประวติัการศึกษาท่ีสูงระดบัหน่ึง  แต่ว่า
พอใช้พวกท่านเข้าจริงๆ  ส่ือมวลชนเหล่าน้ีก็จะกลายเป็นส่ือของวฒันธรรมพรรคของจีน
แผน่ดินใหญ่   น่ีไม่ใช่ความแตกต่างดา้นวฒันธรรมของชนชาติ  ทวา่น่ีเป็นส่ิงท่ีเกิดจากความคิด
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คนท่ีเบ่ียงเบนไป ของพรรคมาร ดงันั้น ตอ้งไปสัมผสักบัคนในสังคมนานาชาติ ไปท าความ
เขา้ใจพวกเขาให้มาก  ปรับความคิดขา้มมาโดยเร็ว หาไม่แลว้  ถึงจะเป็นคนหนุ่มสาว ก็จะท า
อะไรไม่ได ้ และสภาพจิตใจนั้นก็ไม่เหมือนกนั จะท าเร่ืองอะไรก็จะป้องกนัตวัเองจากคนอ่ืน 
พูดจาแอบแฝง  ลบัๆล่อๆ ท าให้คนรู้สึกว่าท่าทางดูเหมือนพวกขโมย เร่ืองอะไรก็ลว้นหลบๆ
ซ่อนๆ  เร่ืองอะไรกอ็ยากรู้อยากเห็นไปหมด  เช่นน้ีแลว้จะพูดคุยกบัท่านไดอ้ยา่งไร จะไปติดต่อ 
ประสานร่วมมือกบัท่านไดอ้ยา่งไร  ดงันั้นศิษยต์า้ฝ่ามากมายในสังคมนานาชาติจึงรู้สึกวา่ น่ีลว้น
เป็นสายลบั  เขาจึงรู้สึกกนัอยา่งน้ี  

  จิตใจของศิษยต์า้ฝ่านั้นกวา้งขวาง  มีอะไรท่ีน่ากลวัละ  ท่ีน่ีคือสหรัฐอเมริกาแลว้  อยูท่ี่น่ี 
พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นคือภยัพิบติั  คือมารร้าย คนทั้งโลกลว้นคิดกนัอยา่งน้ี ท่ีน่ีไม่ใช่แผ่นดิน
ของพวกมนั  แลว้ยงัจะกลวัอะไรอีก  พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นเสียอีกท่ีตอ้งกลวั   หากท่านบอก
วา่ท่านเป็นสมาชิกพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น เขากจ็ะไม่ท ากรีนการ์ดใหท่้าน ใช่หรือไม่  ทุกท่าน
ลว้นทราบกนั ประเทศไหนๆ ลว้นจะไม่รับพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  เห็นศิษยต์า้ฝ่าจากจีน
แผน่ดินใหญ่ออกมามากมายอยา่งน้ี กคิ็ดจะพูดเร่ืองน้ีสักหน่อย 

  ขา้พเจา้พูดมาโดยตลอด  ขา้พเจา้ว่า ในช่วงสิบกว่าปีน้ี ผ่านกนัมาอยา่งโชกโชน ดูแลว้ก็
ยุ่งเหยิงมาก ในระหว่างท่ีศิษยต์้าฝ่าถูกพรรคมารประทุษร้าย เท่ียวจบัคนไปทั่ว สร้างความ
สะพรึงกลวั ปราบปรามประทุษร้าย ท าจนวุ่นวายไปหมด  แต่พวกท่านทราบไหมว่า   ความยุ่ง
เหยิงน้ีเป็นการจัดวางไว ้และส าหรับผูฝึ้กแต่ละคน ส าหรับแต่ละคนบนโลก ความนึกคิด 
อากปักิริยาของเขานั้น ลว้นแต่มองเห็นได้อย่างใกลชิ้ดมาก ล้วนแต่เห็นได้อย่างชัดเจนมาก  
“ความยุง่เหยงิ” นั้น เป็นส่ิงท่ีเป็นไปอยา่งมีล าดบั  มีการจดัวางไว ้  

  พวกท่านรู้จกัโครงสร้างของจกัรวาลน้ีแลว้  ขา้พเจา้เคยบรรยายใหพ้วกท่านฟัง  ขา้พเจา้
บอกว่าจากอนุภาคจนถึงดวงดาว  แนวคิดอยา่งน้ีของมิติหน่ึง  ท่ีจริงยงัมีมากกว่าน้ีมากนัก  ทั้ง
แนวด่ิง แนวนอน  ไหนเลยจะเป็นแค่สถานท่ีใหญ่เท่าปลายน้ิวอย่างน้ี  ก็มีโลกต่างๆ เป็นร้อย
ลา้นใบ นบัไม่ถว้น  ทวา่ลว้นแต่เป็นเทพ  ทั้งจกัรวาลมีชีวติเท่าไร  เทพเท่าไร  ถ่ียบิไปหมด  ไม่มี
ช่องวา่งใดๆ ลว้นจบัตาดูท่านอยู ่ ก  าลงัเฝ้าจบัตาดูความคิดของคนบนโลก เพราะว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึน
บนโลกน้ีลว้นเก่ียวขอ้งกบัทัว่ทั้งร่างนภา  ทุกความนึกคิดของศิษยต์า้ฝ่า ทิศทางของสถานการณ์
ทั้งหมด   เจ้ิงฝ่าจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จนั้น  จะก าหนดว่าจกัรวาลจะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ เร่ืองท่ี
ใหญ่อยา่งน้ี  ดูเหมือนว่าไม่มีล าดบั  ท่ีจริงนั้นมีล าดบั  แต่ท่ีสะทอ้นออกมานั้นกลบัยุง่เหยงิ  แต่
ส าหรับแต่ละคนนั้นเป็นไปอยา่งละเอียดยบิ 
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  แน่ละขา้พเจา้ไม่ยอมรับการประทุษร้ายคร้ังน้ี  ขา้พเจา้คิดจะใช้วิธีเมตตาแกไ้ขมนั  แต่
อิทธิพลเก่า รวมทั้งชีวิตทั้งปวงของจกัรวาลเก่า พวกมนัลว้นไม่เป็น  พวกมนัลว้นไม่เขา้ใจ  พวก
มนักท็ าไดแ้ค่น้ี  ในปีนั้นพวกมนักท็ ากบัพระเยซูเช่นน้ี  ต่อองคศ์ากยมุนีในเวลานั้น พวกมนักท็ า
อยา่งน้ี   กร็วมทั้งนกัปราชญเ์หล่านั้นในสมยัก่อน เช่น โซคราติส  โมเสส เป็นตน้  พวกมนัลว้น
แต่ท าอย่างน้ี  พวกมันได้แต่ท าอย่างน้ี และนักปราชญ์เหล่าน้ีล้วนแต่ปูเส้นทางหน่ึงของ
วฒันธรรมเพื่อใหค้นรู้จกัเทพ น่ีเพียงแต่พูดถึงเร่ืองราวหา้พนัปีของยคุน้ีเท่านั้น ในประวติัศาสตร์
หน่ึงร้อยลา้นปีมาน้ี  มีช่วงเวลาห้าพนัปีก่ีช่วงเวลาละ สองหม่ืนช่วงเวลา  แต่ละช่วงเวลาลว้นมี
เทพลงมา  ลว้นแต่วางรากฐานทางวฒันธรรมของคน  ท าการปรับแกอ้ารยธรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละยคุสมยัอยา่งต่อเน่ือง สร้างความนึกคิดและพฤติกรรมของคนอยา่งต่อเน่ือง  จนถึงช่วงสุดทา้ย  
จนมาถึงยคุสมยัน้ี  มนุษยชาติจึงกลายเป็นอยา่งน้ี 

  จดัวางกนัไวเ้น่ินนานอยา่งน้ี  เร่ืองท่ีใหญ่อยา่งน้ี  เป็นไปอยา่งมีล าดบัมาก  ถา้ขา้พเจา้จะ
พูดถึงแต่ละกา้วท่ีพวกท่านเดินไป  กา้วนั้นของท่านยา่งกา้วไป จะยาวหรือสั้น กล็ว้นแต่มีการจดั
วางไว ้ ท่านอาจจะไม่เช่ือ  ในขณะท่ีท่านถูกประทุษร้าย ร้องตะโกนออกมาก่ีค  า  ทุบตีท่านก่ีคร้ัง  
นัน่ลว้นแต่เป็นการจดัวางของพวกมนั  แน่ละ เจ้ิงเน่ียนของผูบ้  าเพญ็เขม้แขง็หรือไม่กส็ามารถจะ
เปล่ียนแปลงเร่ืองเหล่าน้ีได ้แต่จะไม่คลาดเคล่ือนมากนกั สภาพจิตของท่าน กระทัง่จะสามารถ
แบกรับได้ถึงระดบัไหน พวกมนัลว้นแต่รู้ไดอ้ย่างชัดเจนมาก  แลว้จะไม่มีล าดบัไดห้รือ  มนั
ก าหนดชีวิตนบัไม่ถว้น ชีวิตทัว่ทั้งจกัรวาล ว่าจะสามารถช่วยไวไ้ดห้รือไม่ในระหวา่งการเจ้ิงฝ่า
คร้ังน้ี   ทุกท่านคิดดู  ไหนเลยจะมีเร่ืองท่ีไม่เป็นไปอย่างมีล าดบัไดล้ะ  ในการบ าเพญ็ ไม่ว่าจะ
เป็นสภาพแวดลอ้มอะไร  ไม่ว่าจะเป็นระดบัชั้นไหน  ไม่ว่าท่านจะมีฐานะอะไร  ท่านรู้สึกว่า
เร่ืองเหล่าน้ีท่ีตนเองท า เป็นเร่ืองบงัเอิญ เป็นความโชคดีหรือโชคร้าย  หากท่านสามารถมองเห็น
ไดจ้ริงๆ แลว้ กจ็ะพบวา่  นัน่ลว้นเป็นเพราะค าสัญญาของท่านก่อใหเ้กิดเส้นทางน้ีข้ึน  ไม่มีเร่ือง
บงัเอิญเลย 

  การบ าเพ็ญของศิษยต์า้ฝ่าเป็นเร่ืองอนัดบัแรก เม่ือท่านบ าเพ็ญไดดี้แลว้ จึงจะสามารถ
ตดัสินไดว้่าทางท่ีพวกท่านเดินนั้นเท่ียงธรรม   คงเป็นเพราะการประทุษร้าย ทุกท่านจึงเกลียดชงั
พรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  กระทัง่ มีบางคนคิดว่าหากมีโอกาสก็จะเส่ียงชีวิตกบัพวกเขา  ไม่
คู่ควรเลย  พวกท่านไม่ทราบ  พรรคมารนั้นเป็นกระบองอนัหน่ึงท่ีอิทธิพลเก่าจดัวางไว ้ พวก
ท่านเคยเป็นเทพท่ียิง่ใหญ่  พวกอิทธิพลเก่ามนัก าลงัใชก้ระบองน้ีตีใหจิ้ตยดึติดท่านออกมา   คิด
จะท าอย่างน้ี  ตีให้ความคิดเหล่านั้นของท่านท่ีไม่ควรมีอยู่ออกมา  ตีกรรมของพวกท่านท้ิงไป  
แมว้่าอาจารยไ์ม่ยอมรับวิธีการอย่างน้ี  แต่พวกมนักท็ าอยา่งน้ีแลว้จริงๆ  เม่ือครู่ขา้พเจา้จึงพูดว่า  
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ชีวิตเหล่าน้ีของจกัรวาล พวกมนัไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร  มนัก็ไดแ้ต่ท าอย่างน้ี  ดงันั้นจึงเกิดการ
ประทุษร้ายคร้ังน้ีข้ึน 

  ไม่มีเร่ืองบงัเอิญ  อยา่มองว่ามนัยุง่เหยงิ   มนัไม่ยุง่เหยงิแมแ้ต่นอ้ย  เขาแสดงออกอยา่งน้ี  
เขาแสดงออกอย่างนั้น  นั่นเป็นการท าโดยมุ่งต่อจิตใจน้ีของเขา  มุ่งต่อจิตใจนั้นของเขา  โดย
ภาพรวมประกอบข้ึนมาใหเ้ห็นดูยุง่เหยงิ ท่ีปรากฏออกมาวา่ยุง่เหยงินั้น  ลว้นแต่ไม่ยุง่เหยงิแมแ้ต่
นอ้ย  ส่ิงชัว่ร้ายเอ็ดตะโรอย่างน้ี  เอด็ตะโรอยา่งนั้น  ใชว้ิธีการท่ีชัว่ร้ายนานาชนิด  นัน่เป็นเร่ือง
ต่างๆ กนัท่ีมุ่งต่อผูบ้  าเพญ็ท่ีต่างกนั   เม่ือรวมข้ึนมา  มองดูต ารวจชัว่เหล่าน้ีท่ีคลา้ยกบัจ้ิงจอกหรือ
เสือ ช่างชัว่ร้ายนกั แต่วา่มนัไม่ยุง่เหยงิแมแ้ต่นอ้ย  ขา้งหลงัของเขาลว้นควบคุมโดยเทพเหล่านั้น  
ซ่ึงขา้พเจา้เรียกพวกมนัว่าอิทธิพลเก่า  แต่เส้นทางน้ี  มนัเป็นอย่างน้ีไปแลว้ กา้วผ่านมาแล้ว  
ศิษยต์า้ฝ่า หากเพียงแต่มีเจ้ิงเน่ียนพอ  พูดอยา่งน้ีกแ็ลว้กนั  ถา้ศิษยต์า้ฝ่ามีเจ้ิงเน่ียนพอ ท่านจึงจะ
สามารถกา้วขา้มมาได ้

  บางคนอาจจะเขา้ใจอย่างน้ีว่า  ตอนนั้นเจ้ิงเน่ียนของฉันเขม้แข็งมากนะ  ฉนัท าไมยงัถูก
ประทุษร้ายรุนแรงอยา่งน้ี  ใช่  เป็นไปไม่ไดอ้ยา่งเด็ดขาดท่ีจะเหมือนผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมช้ิน
หน่ึง  ท่ีออกมาจากแบบพิมพ์อนัเดียว  ท่ีเหมือนกนัหมด  เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ียาวนานของ
ชีวติ  ท่านมีจิตอยา่งน้ี  เขามีจิตอยา่งนั้น  ในประวติัศาสตร์เคยติดคา้งอะไรต่างๆ เอาไวอ้ยา่งค่อย
เป็นค่อยไป  ซินซ่ิงสูงต ่าของแต่ละคน  และจิตยึดติดลว้นต่างกนั  ดว้ยเหตุน้ีเส้นทางเดินจึงไม่
เหมือนกนั  บรรดาส่ิงท่ีแบกรับ  สภาพการณ์ท่ีสะทอ้นออกมา กล็ว้นไม่เหมือนกนั  รวมทั้งท่าที
ของต ารวจชัว่ท่ีมีต่อคนในระหวา่งการประทุษร้ายคร้ังน้ี กไ็ม่เหมือนกนั 

  อยา่ไดรู้้สึกว่า เม่ือผ่านการประทุษร้ายคร้ังน้ี เร่ืองน้ีกเ็ปล่ียนไปแลว้  เม่ือแรกเร่ิมพวกเรา
มีเพียงใจท่ีจะบ าเพญ็  พรรคมารไม่ใหพ้วกเราบ าเพญ็  ประทุษร้ายตา้ฝ่า  พวกเราจึงต่อสู้กบัพวก
ท่าน   ไม่มีอย่างน้ี  แต่ไหนแต่ไรมา  ขา้พเจา้ไม่เคยบอกให้ต่อสู้กบัพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  
มนัไม่คู่ควร  ขา้พเจา้เพียงแต่ไม่ยอมรับวธีิการอยา่งน้ีท่ีอิทธิพลเก่าจดัวางไว ้ ในอนาคต แน่นอน
วา่ขา้พเจา้จะปรับเปล่ียนมนัขา้มมา  แต่ปัจจุบนั  ณ ขณะน้ี  สถานการณ์กเ็ป็นอยา่งน้ี 

  ทุกท่านคิดดู  ผูบ้  าเพ็ญนั้น แต่ละคนลว้นกา้วผ่านขั้นตอนของประวติัศาสตร์ช่วงน้ีท่ี
ยาวนาน  หลกัการของโลกน้ี กลบักนั  ส่ิงท่ีท่านเห็นว่าดี  เม่ืออยูท่ี่ฝ่ังนั้นมองกลบัไม่ดี  กล่ินท่ี
ท่านว่าหอม  ท่ีฝ่ังนั้นดม คือเหมน็  อะไรๆ ลว้นกลบัตรงกนัขา้ม  ในสภาพการณ์เช่นน้ี  บ าเพญ็
ข้ึนมาจึงยาก  คิดจะรักษาเจ้ิงเน่ียนไวย้ิ่งยาก  แต่ว่า เพราะว่าเป็นอย่างน้ี  จึงจะท าให้จิตมนุษย์
เหล่านั้นแสดงออกมาได ้ หากท าไดดี้กจ็ะพฒันาไปสู่ดา้นท่ีดี  หากท าไม่ดี ไม่คน้หาจากภายใน
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ใจ กจ็ะพฒันาไปสู่ดา้นตรงขา้ม   ท่ีขา้พเจา้พูดน้ี ไม่ใช่เพียงผูบ้  าเพญ็เท่านั้น  คนธรรมดาสามญัก็
เป็นเช่นเดียวกนั 

  ในขั้นตอนทั้ งหมดของประวติัศาสตร์  ล้วนแต่เป็นเช่นน้ี  หากพวกท่านไม่สามารถ
ปฏิบติัต่อมนัอยา่งถูกตอ้ง  ไม่ปฏิบติัตนเป็นผูบ้  าเพญ็ ไปคน้หาจากภายใน  เช่นนั้นกไ็ม่มีทางท่ี
จะบ าเพ็ญได้ โดยเฉพาะในการประทุษร้ายคร้ังน้ี หากท่านไม่สามารถมีเจ้ิงเน่ียนข้ึนมาได ้ 
ในทางกลบักนัยงัเพิ่มความเคียดแคน้ชิงชงันบัไม่ถว้นเขา้มา   พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นนั้นชัว่
ร้ายนกั  แต่ไม่นานนกักจ็ะตอ้งกวาดมนัท้ิงอยา่งแน่นอน  แต่พวกท่านทราบไหมวา่ อะไรคือคน
ชัว่  กบัคนดี  ในใจท่านมีความชิงชัง  ความเลวร้าย ทุกท่านคิดดู น่ีเป็นชีวิตชนิดไหน   มนัจะ
แสดงออกทางพฤติกรรม  หรือกระทัง่แสดงออกบนใบหนา้  คนมองท่านกเ็ห็นแต่ความเลวร้าย   
ขา้พเจา้ไม่ไดพู้ดว่าศิษยต์า้ฝ่าบางคนบ าเพญ็ไม่ดี  ดา้นท่ีบ าเพญ็ดีแลว้กก็นัออกไป  เพียงแต่คนท่ี
ฝ่ังน้ียงัมีของของคนคงอยู ่ จึงมีส่ิงท่ีไม่ดีเหล่านั้น  จึงมีความคิดท่ีไม่ดี   ยิ่งถึงชั้นผิว ก็ยิ่งแสดง
ออกมายิง่แย ่ เหตุใดอาจารยจึ์งบรรยายฝ่าใหก้บัพวกท่าน  กคื็อจะบอกส่ิงเหล่าน้ีใหก้บัพวกท่าน  
ใหพ้วกท่านเขา้ใจ 

  อะไรกไ็ม่เปล่ียนแปลง  อาจารยย์งัคงเป็นอาจารยเ์ม่ือตอนแรกเร่ิม  ฝ่าของจกัรวาลจะไม่
เปล่ียนตลอดไป (เสียงปรบมือกึกกอ้ง)  เพียงแต่พวกเราอยู่ในระหว่างการประทุษร้ายคร้ังน้ี  
ท่ามกลางการทดสอบท่ีเรียกกนั  บางคนท้ิงจิตยึดติดไปแลว้  บางคนไม่ไดท้ิ้งจิตยดึติดไป  บาง
คนกลบัเพิ่มจิตยึดติดอีก  น่ีก็คือสภาพการณ์ท่ีแสดงออกมาในการทดสอบคร้ังน้ีตามท่ีเรียกกนั   
เป็นพวกท่านท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง เป็นศิษยต์า้ฝ่าท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง  หากไม่เปล่ียนไปทางท่ี
ถูกตอ้ง นัน่กจ็ะเปล่ียนไปในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง  ยอ่มเป็นเช่นน้ีแน่นอน 

  เม่ือมองจากสถานการณ์ในปัจจุบนัรูปการณ์เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมาก ในประวติั 
ศาสตร์ใครท่ีแส้ซอ้งใหย้นืยงนบัหม่ืนปีเขากไ็ม่ยนืยง  ใครๆ ต่างกร้็องว่าประเทศท่ีแกร่งกลา้ แต่
มนัไม่ไดแ้กร่งกลา้จริง  หน่ึงยุคหน่ึงรัชสมยัก็ผ่านกนัมาเช่นน้ี  กระแสแดงน้ีก็จะตกลงไปแลว้ 
(เสียงปรบมือ)  ประวติัศาสตร์น้ีใครกห็มุนกลบัไม่ไดแ้ลว้   นัน่เป็นการจดัวางของเทพ  ใครท่ีคิด
จะเดินทวนประวติัศาสตร์ เขาก็คือตวัตลก  ในประวติัศาสตร์น้ีก็ไดพ้บเห็นไม่นอ้ยแลว้  ใครก็
กอบกูพ้รรคมารคอมมิวนิสตจี์นไม่ไหว  แต่วา่ ศิษยต์า้ฝ่านั้น เม่ือยิง่เขา้ใกลส้ภาพแวดลอ้มท่ีผอ่น
คลาย  กย็ิง่ตอ้งระมดัระวงัการบ าเพญ็ของตนเอง  เพราะมนัจะยิง่แสดงจิตยดึติดเหล่านั้น  ท่ีท่าน
รู้สึกไม่ไดอ้อกมา  ยิ่งง่ายท่ีจะเพิ่มจิตยึดติด  ตอ้งระมดัระวงัเอาไว ้ ไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะ
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มาถึง  ลว้นตอ้งระมดัระวงับ าเพญ็ตนเอง  ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุด ลว้นสามารถคงไวซ่ึ้งจิตใจเม่ือ
แรกเร่ิมนั้น  ท่านยอ่มส าเร็จไดแ้น่ (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) 

  ลองคิดดู  ไม่ใช่ทุกท่านเองท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงอยูห่รือ  เส้นทางท่ีศิษยต์า้ฝ่าเดินผ่านมา
อยา่งโชกโชน  เม่ือมองจากมุมมองของคน นัน่คือบทเพลงท่ียิง่ใหญ่บทหน่ึง  เม่ือพูดจากมุมมอง
ของเทพ น่ีคือขั้นตอนของการหล่อหลอมทองแทใ้นเบา้หลอม  ในการบ าเพญ็จึงมีการร่อนทราย
ในคล่ืนใหญ่   ทั้งหมดน้ีลว้นแต่จะเหลือไวใ้นประวติัศาสตร์  บางทีจะเป็นท่ีเล่าขานต่อๆ กนัไป
นานแสนนาน  (เสียงปรบมือ)  ในช่วงน้ี ศิษยต์า้ฝ่า ท าไดดี้หรือไม่ดี  เม่ือเร่ืองน้ีผา่นไปแลว้  กจ็ะ
ไม่มีโอกาสหวนกลบั  เพราะส่ิงชัว่ร้ายนั้นไม่คงอยูแ่ลว้  ส่ิงชัว่ร้ายเหล่านั้นค่อยๆถูกท าลายไปจน
ไม่มีพลังแล้ว คิดจะมาทดสอบท่านอีก โอกาสท่ีจะให้ท่านเดินอีกเท่ียวหน่ึง ล้วนไม่มีแล้ว 
ตนเองท าไวเ้ป็นอย่างไร  ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแลว้  ดีท่ีเร่ืองน้ียงัไม่ส้ินสุด  ในฐานะศิษยต์า้ฝ่า  
ไม่ว่าจะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มใด  ท่านสมควรท าให้ดีทั้งหมด  ท าใหดี้ยิง่ข้ึน  รีบท้ิงขอ้บกพร่อง
เหล่านั้น กบัส่ิงท่ีไม่ควรมีเหล่านั้นไปเสีย 

  ไหนเลยจะกลวัวา่ท่านอยูใ่นอาชีพต่างๆ  ไหนเลยจะกลวัท่านเป็นขา้ราชการใหญ่เพียงไร 
ไหนเลยจะกลวัว่าท่านมีฐานะอะไร  แต่ละระดบัชนชั้นของสังคมมนุษย ์ ทัว่ทั้งสังคมมนุษย ์ ก็
คือสภาพแวดลอ้มหน่ึงของการบ าเพญ็  ค  าพูดน้ีท่ีขา้พเจา้พูดหาใช่การพรรณนา  พวกท่านทราบ
การจดัวางนานหลายร้อยลา้นปีน้ีไหม  ผูบ้  าเพญ็ทางสายเล็ก (เต๋าเล็ก) รู้จกัแต่การเขา้ไปบ าเพญ็
ในวดั ในภูเขา  เขาไม่รู้ว่าสภาพแวดลอ้มท่ีจดัวางไวใ้ห้ศิษยต์า้ฝ่านั้น คือมนุษยชาติทั้งหมด  ท่ี
ไหนๆ กส็ามารถบ าเพญ็ได ้ ดูแต่เพียงท่านจะไปปฏิบติักบัมนัอยา่งไร 

  อาจจะเป็นในช่วงน้ีก็ดี  หรือผ่านไปอีกระยะหน่ึงก็ดี  เร่ืองการเคล่ือนไหว การ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง นั้ นสามารถดึงดูดความสนใจของคนได้มาก ในฐานะศิษยต์า้ฝ่า 
ขา้พเจา้คิดว่า  ไดก้า้วผ่านการทดสอบท่ีรุนแรงสิบกว่าปีน้ีแลว้  เช่นนั้นจึงควรมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  เร่ืองของชาวโลก มนักคื็อการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติของชาวโลก  แน่นอน ขา้พเจา้
ทราบ น่ีลว้นเป็นการจดัวางอยา่งเป็นระบบของเทพ  กเ็ป็นเช่นน้ี  อยา่ไปเขา้ร่วมการเมืองของคน
ธรรมดาสามัญ  อย่าได้ถูกคนธรรมดาสามัญชักน า  หลายปีน้ี มีนักประชาธิปไตยหลายคน    
หลายกลุ่มการเมือง ใหก้ารสนบัสนุนพวกเรา  ดว้ยเหตุน้ีพวกท่านจึงไปเขา้ร่วมกบัเร่ืองของพวก
เขา  ท่านตอ้งทราบวา่ท่านเป็นผูบ้  าเพญ็  พวกเราไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง   ทวา่มีเร่ืองท่ีใหญ่กว่า  
ใหญ่มหึมากวา่ก าลงัรอท่านไปท า  
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  เร่ืองของฮ่องกง เม่ือเร็วๆน้ีส่งผลกระทบใหญ่มาก  คนมากมายกก็  าลงัเฝ้าใส่ใจ  กล่าวใน
ฐานะส่ือมวลชน  สามารถจะไปรายงานตามความเป็นจริง  รวมทั้งการวเิคราะห์วิจารณ์  เปิดโปง
พรรคมารท่ีประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่า  เน่ืองดว้ยการรายงานข่าวตามจริงเร่ืองของจีนแผน่ดินใหญ่กบั
เร่ืองของฮ่องกงในขณะน้ี และเร่ืองประเทศอ่ืนๆ ดว้ยเหตุน้ีหนงัสือพิมพต์า้จ้ีหยวน จึงกลายเป็น
ส่ือหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงมาก บารมีกเ็พิ่มข้ึนแลว้ กล่าวส าหรับส่ือโดยตวัมนัเอง  การวิเคราะห์รายงาน
ข่าวนั้นไม่มีปัญหา กล่าวส าหรับแต่ละคน  เราไม่อาจคิดว่าจะท าอะไรก็จะท าอะไร  ท่านเป็นผู ้
บ  าเพญ็  ท่านตอ้งระวงัว่าท่านบ าเพญ็ตนเองอยู ่ ไม่ใช่การต่อสู้ทางการเมือง  ไม่ใช่อยา่งเด็ดขาด  
และจะไม่ใช่ตลอดไป  ทางสายน้ีหากเดินไม่เท่ียงตรง เบ่ียงเบนไปสักหน่อย มนุษยชาติกจ็บส้ิน
แลว้  มนุษยชาติก็ไม่มีความหวงัแลว้  จกัรวาลก็ไม่มีความหวงัแลว้  ชีวิตทั้งจกัรวาล  กระทัง่
มนุษยชาติ  ลว้นก าลงัเฝ้าดูวา่ทางท่ีศิษยต์า้ฝ่าเดินนั้นเท่ียงตรงหรือไม่  

  ขอพูดเป็นรูปธรรมสักหน่อย   โครงการต่างๆ ของตา้ฝ่าท่ีศิษยต์า้ฝ่าทยอยท ากนั  ยงัมีบาง
คนท่ีท าการคา้บางอยา่งในหมู่คนธรรมดาสามญั  และคิดจะอุทิศใหก้บัตา้ฝ่า  ขา้พเจา้ขอเตือนสติ
พวกท่าน  เร่ืองการเงินจะตอ้งชดัเจน  เพราะไม่ว่าท่านจะท าอะไร  ท่ีปรากฏออกมาลว้นคือดา้น
ท่ีเป็นคนของศิษยต์้าฝ่าท่ีท า เม่ือคนท าก็ย่อมมีใจคนแสดงออกมา  ท่านย่อหย่อนต่อตัวเอง  
ปล่อยตามใจชอบ  แต่ในสายตาของเทพหาไดม้องเช่นน้ีไม่   ในโครงการของตา้ฝ่า หากการดูแล
จัดการเร่ืองการเงินไม่เข้มงวด หรือหากท าด้วยจิตใจท่ีไม่ถูกต้องจริงๆ  บาปนั้ นย่อมใหญ่
เหลือเกิน  เพราะนัน่ไม่ใช่รอยด่างของเฉพาะบุคคล   แต่นัน่เป็นการท าลายเส้นทางน้ีของศิษยต์า้
ฝ่า 

  เม่ือก่อนเคยมีบทเรียนอยา่งน้ี  ในสายตาของเทพ  จะมองบางคนดว้ยสายตาอีกแบบหน่ึง
แลว้  ตวัเองยงัไม่รู้  ยงัไม่ไดส้ติอีก  ยงัคงดีใจจนลืมตวัอยู่อีก   ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  ไม่ว่า
ศิษยต์า้ฝ่าท าโครงการอะไร  เม่ือเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเงินทุน  จะตอ้งท าระบบการเงินการบญัชีให้
สมบูรณ์ครบถว้น อยา่ท าผิดกฎหมายในดา้นน้ี  บริษทัของคนธรรมดาสามญัท ากนัอยา่งไร  ท่าน
ก็ท าอย่างนั้น ตอ้งเป็นเช่นน้ี  อย่าได้เดินผิดเพี้ ยนบนเส้นทางน้ีอย่างเด็ดขาด  หากไม่ใช่การ
ประทุษร้ายคร้ังน้ี  ขา้พเจา้จะไม่ใหพ้วกท่านท าเร่ืองเหล่าน้ีอยา่งเดด็ขาด 

  หากท่านคิดจะก่อตั้งบริษทัหน่ึง หรือท่านคิดท าโครงการหน่ึง  ไหนเลยจะเกรงว่า ท่าน
รู้สึกว่าน่ีเป็นโครงการของศิษยต์า้ฝ่า  ก่อนอ่ืนท่านตอ้งจดัท าระบบการเงินการบญัชีให้สมบูรณ์
ครบถว้น  หาไม่ท่านกอ็ยา่ท า  ท่านตอ้งมีระบบการจดัการท่ีเขม้งวด  ปัญหาท่ีอาจารยพ์ูดถึง นั้น



 

8 
 

เป็นเร่ืองท่ีตอ้งท า  ขา้พเจา้ไม่ทราบว่า อิทธิพลเก่าพวกนั้นจะท าร้ายท่านเม่ือไร  แต่ขา้พเจา้ขอ
บอกทุกท่าน  จะตอ้งท าใหดี้ 

  ยงัมี  ศิษยต์า้ฝ่าบางคน  หลงัจากท่ีออกมาจากจีนแผน่ดินใหญ่ไม่ท าเร่ืองท่ีถูกตอ้ง  ท าไม
ขา้พเจา้จึงพูดเช่นน้ีเสมอๆ  เพราะผูฝึ้กท่ีออกมาจากจีนแผน่ดินใหญ่  มีจ  านวนคนมากกวา่ศิษยต์า้
ฝ่าในต่างประเทศแต่เดิมแลว้  แต่ว่านะ  บางคนหลงัจากออกมาแลว้  อาศยัช่ือท่ีเป็นผูฝึ้กฝ่าหลุน
กงยื่นเร่ืองขอล้ีภยัแลว้   แต่กลบัไปด าเนินชีวิตของตวัเอง  เร่ืองช่วยคนอะไรก็ไม่เขา้ร่วม  การ
ช่วยคนเป็นภาระหนา้ท่ีของศิษยต์า้ฝ่า ท่านปัดภาระไม่พน้อยา่งแน่นอน  เม่ืออิทธิพลเก่าเห็นว่า
ท่านไม่ไหวแลว้จริงๆ  ท่านก็อนัตรายแลว้  เพราะชีวิตของท่าน มาเพื่อเร่ืองน้ี  มีศิษยต์า้ฝ่าบาง
คนอยูใ่นประเทศ แสดงออกไม่ดี  เดิมทีกบ็  าเพญ็ไม่ดี  มาถึงต่างประเทศ ใจคนยงัมีมากอยา่งนั้น  
พออยูด่ว้ยกนักถ็กเถียงกนัไม่เลิกรา   เร่ืองอะไรกป็นเปกนัไปหมด  ยงัมีใจคนมากอยา่งนั้น  และ
มีบางคนกไ็ม่ไดอ้อกมาท าเร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่าสมควรท า หากท่านไม่ไปช่วยคน ท่านกไ็ม่ใช่ศิษยต์า้
ฝ่า   น่ีเป็นความรับผดิชอบของศิษยต์า้ฝ่า 

  อาจารยจึ์งไดแ้ต่พูดเช่นน้ี  ไม่มีใครบงัคบัท่าน  การบ าเพญ็ใช่ไหม  ลว้นเป็นเร่ืองของแต่
ละคน   ท่านบอกวา่ท่านไม่คิดจะบ าเพญ็  เช่นนั้นท่านกไ็ม่บ าเพญ็  อิทธิพลเก่าจะปฏิบติัต่อท่าน
อยา่งไร  นัน่เป็นเร่ืองของมนั  ในระหว่างท่ีถูกประทุษร้าย  ใจนั้นกท็นไม่ไหว  จึงคิดจะอยูอ่ยา่ง
สงบสักหน่อย  คร้ังน้ีมาต่างประเทศแลว้  หาท่ีเงียบๆสักแห่ง  ใชชี้วติอยา่งสบายๆ  เพื่อให ้จิตใจ
ท่ีถูกท าร้ายกลบัเป็นปกติ กท็  าได ้ แต่ท่านตอ้งท าเร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่าควรท า  เวลาไม่รอคนนะ   

  มองดูการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์น้ี   พรรคมารคอมมิวนิสตจี์น เคร่ืองจกัรช้ินนั้น  
หากเพียงมนัไม่สลายไปหรือมีประกาศยุติการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  มนัจะยงัคงหมุนท างาน
ต่อไป  ฟันเฟืองใหญ่นอ้ยยงัคงหมุนอยู ่  ภาพการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงในท่ีต่างๆ ยงัคงเกิดข้ึน  
บางคนท่ีเขา้ร่วมการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง เขา้ใจไดแ้ลว้  ไม่ท าต่อแลว้  กระทัง่แสดงออกมาใน
ดา้นท่ีดีมาก น่ีคือสถานการณ์โดยรวมท่ีก าลงัเปล่ียน เป็นสภาพการณ์ท่ีปรากฏออกมา  แต่ไม่ใช่
พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นออกค าสั่งไม่ประทุษร้ายฝ่าหลุนกงแลว้  ไม่มีเร่ืองน้ี  ดงันั้นเคร่ืองจกัร
ช้ินนั้นของมนัยงัคงหมุนอยู่  ท่ีปรากฏออกมาคือท่าทีของคนต่อศิษยต์า้ฝ่า   สถานการณ์ชนิดน้ี
เกิดข้ึนในท่ีต่างๆ เป็นจ านวนมาก  หน่วย  610 บางคน คือต ารวจชั่วเหล่านั้ นท่ีประทุษร้าย
ศิษยต์า้ฝ่า ถึงกบัไปเยีย่มเยยีนถึงบา้น  และพูดว่าพวกเราไม่ยุง่ดว้ยแลว้  ขอโทษขอโพยอยา่งนั้น
อย่างน้ี   ขา้พเจา้ขอบอกท่าน  นัน่ไม่ใช่นโยบายการเมือง  นัน่เป็นการแสดงออกของเขาแต่ละ
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คน  บางทีอาจเกิดจากเจ้ิงเน่ียนของตน  บางทีอาจเกิดจากความกะล่อนของตัวเอง  กลัวว่า
หลงัจากการรณรงคค์ร้ังน้ีผา่นพน้ไปแลว้ จะไปตามหาเขา 

ไม่ว่าอยา่งไรกต็ามเถอะ  สถานการณ์ก าลงัเปล่ียน  ไม่ว่าสถานการณ์จะเปล่ียนเป็นอยา่งไร  ท่าน
กคื็อผูบ้  าเพญ็  เม่ือเร่ิมตน้การประทุษร้าย ขา้พเจา้มิใช่พูดแลว้หรือวา่  ขา้พเจา้ว่าใจดวงหน่ึงท่ีไม่
หวัน่ไหวสามารถสยบการเคล่ือนไหวนับหม่ืน   ซ่ึงมีคนเขา้ใจว่า ให้อยู่กบับา้นไม่ตอ้งออกมา  
อยูเ่ฉยๆไม่ท าอะไรเลย   สถานการณ์ก าลงัเปล่ียน  สภาพการณ์ท่ีน่ากลวัของการประทุษร้ายชนิด
น้ี  จึงสามารถสะเทือนใจคนได ้ สถานการณ์ท่ีดีเยีย่มก็สามารถชกัน าใจคนได ้ลมพดัหญา้ไหว 
ใจของคนกไ็หวตาม  ส่ิงน้ีจึงส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อผูบ้  าเพญ็ 

         ผูฝึ้กมากมายอาจจะยงัมีปัญหาบางอยา่งอยู ่เดินทางมาจากท่ีไกลมาก อาจารยไ์ดแ้ต่บรรยาย
คร่าวๆ ขา้พเจา้จะให้เวลากบัทุกท่านสักหน่อย  พวกท่านสามารถส่งค าถามได ้(เสียงปรบมือ
กึกกอ้ง) เร่ืองเหล่านั้น  เช่น ท่านพูดว่า บา้นฉันพบกบัความยากล าบากอะไร  ร่างกายฉันก าลงั
ช าระกรรมเป็นอยา่งไรบา้ง  ขา้พเจา้คิดว่า  กล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า  พวกเราอยา่ถามค าถามอยา่ง
น้ีเลย  หากท่านจะถามขา้พเจา้  ขา้พเจา้กข็อบอกท่านค าหน่ึง  เพราะท่านเป็นผูบ้  าเพญ็แลว้  ท่าน
จึงไดป้ระสบ  เพราะท่านเป็นผูบ้  าเพญ็แลว้  เร่ืองเหล่าน้ีไม่วา่จะเป็นการสะทอ้นออกมาในดา้นดี 
หรือดา้นท่ีไม่ดี  ก็ลว้นเป็นเร่ืองดี (เสียงปรบมือกึกกอ้ง)  เพราะมนัอยู่บนเส้นทางการบ าเพญ็น้ี
ของท่าน   เตรียมไวเ้พื่อใหท่้านยกระดบัข้ึน 

           เอาละต่อไปส่งค าถามมาได ้(เสียงปรบมือกึกกอ้ง) (อาจารยเ์ปล่ียนจากยนืเป็นนัง่) 

ศิษย ์ เม่ือเร็วๆน้ีพื้นท่ีของเรา มีเพื่อนผูบ้  าเพญ็หลายคน ไดส่้งประวติัการถูกประทุษร้ายไปให ้
“ทีมตรวจสอบ” มีการริเร่ิมใชว้ิธีการของคนธรรมดาสามญัคดัคา้นการประทุษร้าย  พวกเรายงั
เข้าใจว่าควรจะให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่แต่ละคนฟ้องร้องหัวโจกมารเจียง เจ๋อหมิน เร่ืองน้ี
จ  าเป็นตอ้งใหศิ้ษยต์า้ฝ่าเราไปผลกัดนัไหม 

อาจารย ์ ขอเพียงศิษยต์า้ฝ่า หากท่านรู้สึกว่า เร่ืองท่ีท า เป็นประโยชน์ต่อการเปิดโปงการ
ประทุษร้าย ช่วยเหลือชาวโลกได ้ท่านก็ไปท า  แต่ถา้ ทั้งหมดนั้นท าเพื่อสนองจิตใจท่ีคิดจะแก้
แคน้ชนิดน้ีของคน น่ีก็ไม่อาจท าได ้ ตอ้งระมดัระวงัความปลอดภยัในการส่งวสัดุหรือเอกสาร
คดัคา้นการประทุษร้ายไปยงัหน่วยงานใดๆ ของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น  เพราะนั่นเป็นการ
บริการใหก้บัพรรคมาร  
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ศิษย ์ ปัจจุบนัเพื่อนผูบ้  าเพ็ญหลายคนต่างก าลงัอาศยักฎหมายของคนธรรมดาสามญัในการ
คัดค้านการประทุษร้าย  ช่วยเหลือสรรพชีวิต  แต่มักจะรู้สึกกันว่า ไม่สามารถคัดค้านการ
ประทุษร้ายคร้ังน้ีไดอ้ย่างแทจ้ริง (อาจารย ์ ท าไมไม่คดัคา้นการประทุษร้ายคร้ังน้ีหรือ  อาจารย์
ไม่ยอมรับทั้ งส้ิน) หากพวกเราสามารถจะอาศยับทบาทท่ีดีให้เกิดประโยชน์ยิ่งข้ึน  และยงั
สามารถจะร่วมมือกบัทนายความไดอ้ยา่งดี  ท าใหเ้ป็นผลจริงๆ......... 

อาจารย ์ ใช่ เร่ืองการคดัคา้นการประทุษร้าย โดยตวัมนัเองคือการอธิบายความจริง  ก็คือ
การช่วยเหลือสรรพชีวิต  ท าไมพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นตอ้งการเปล่ียนแปลงความคิดของคน  
ท าไมอ านาจการเมืองน้ีตอ้งการท าลายวฒันธรรมดั้งเดิม  ท าไมอ านาจการเมืองน้ีตอ้งการกรอก
ใส่แนวคิดท่ีชัว่ร้ายของมนั  น่ีเป็นส่ิงท่ีอ  านาจการเมืองใดๆ ในประวติัศาสตร์ไม่เคยมี  ศาสนา
ใดๆลว้นบรรลุไม่ถึงระดบัน้ีของมนั  รวมทั้งศาสนานอกรีตเหล่านั้นกเ็ทียบกนัไม่ติด  พวกท่าน
ลองดูให้ละเอียด  น่ีไม่ใช่มารท่ีท าลายมนุษยชาติหรือ แต่มนัก็ไม่ใช่มารท่ีแทจ้ริงในจกัรวาล  
แม้ว่ามันไม่ใช่มารของจกัรวาล และมันก็ไม่ใช่ชีวิตท่ีปกติ  ทว่าเป็นส่ิงท่ีเบ่ียงเบนไป  ส่ิงท่ี
เบ่ียงเบนไปส่ิงน้ีก็คือการท าลายท่ีมุ่งต่อการวางรากฐานความคิดชนิดนั้นไวส้ าหรับมนุษยชาติ
ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั เพื่อ ใหค้นไดฝ่้า  เขา้ใจฝ่า  อะไรท่ีเรียกวา่ “อเทวนิยม” ส่ิงน้ีโดยตวัมนัเอง
กช็ัว่ร้ายยิง่นกั  คนเป็นส่ิงท่ีเทพสร้างข้ึน  จกัรวาลลว้นแต่สร้างข้ึนโดยเทพ  มนับอกให้ท่านหัน
หลงัใหก้บัเทพ จากนั้นบอกใหเ้ทพละท้ิงท่าน 

ศิษย ์ ผูป้ระสานงานของจีนแผน่ดินใหญ่ถูกประทุษร้ายทีละกลุ่ม ละกลุ่ม  ผูป้ระสานงานหลาย
คนฝ่าออกมาจากรังมืดของส่ิงชัว่ร้ายดว้ยเจ้ิงเน่ียน แต่กลบัจากโลกไปเพราะกรรมแห่งโรค  ท า
ให้การประสานงานในหลายพื้นท่ีไม่ต่อเน่ือง  ไม่สามารถรวมเป็นร่างเดียวกนัไดอ้ย่างแทจ้ริง  
ศิษยคิ์ดจะอาศยัรูปแบบของโครงการต่างๆ สร้างระบบของการประสานงานชนิดหน่ึงข้ึนมา.... 

อาจารย ์ ขา้พเจา้คิดว่า   วิธีการท่ีศิษยต์า้ฝ่าคิดนั้น มีจุดมุ่งหมายท่ีดี  ภายใตส้ภาพการณ์ท่ี
ชัว่ร้ายชนิดนั้น หากท่านไปติดต่อกนั  นัน่กจ็ะไม่ปลอดภยัอยา่งยิง่  โดยเฉพาะจะน าอนัตรายมา
สู่ผูฝึ้กเหล่านั้นในพื้นท่ี   พวกท่านตอ้งใคร่ครวญจากจุดน้ี  ท่ีจริง มีฝ่าอยู ่ ศิษยต์า้ฝ่าเหล่านั้น  ไม่
ว่าเขาจะติดต่อกบัทุกท่านหรือไม่  ขอเพียงเขารู้สถานการณ์ของตา้ฝ่า  สามารถข้ึนเวบ็ไซตไ์ด ้ 
ทะลวงการปิดกั้นทางอินเตอร์เน็ต  เขากจ็ะตามทนัสถานการณ์ไดท้ั้งหมด  เพราะมีเทพคอยดูแล
อยู ่
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  แน่ละ  หากพวกท่านประสานกนัข้ึนมาท าเร่ืองอะไรได ้นัน่ยิง่ดี  แต่จะตอ้งค านึงถึงความ
ปลอดภยั  อยา่งนอ้ยท่ีสุด ในขณะน้ีไม่อาจไปท าเป็นวงกวา้ง  ไม่อาจไปรวบรวมรายช่ือของผูฝึ้ก
ในพื้นท่ีต่างๆ เป็นวงกวา้ง  ใครท่ีท า คนนั้นกคื็อ ท าเร่ืองไม่ดี 

  “ผูฝึ้กบางคนจากโลกไปเพราะกรรมแห่งโรค” แต่ไหนแต่ไรมา ขา้พเจา้ไม่เคยพูดว่าผู ้
ประสานงานบ าเพญ็ไดดี้  ขา้พเจา้ไม่ไดพู้ดว่าผูป้ระสานงานคือศิษยต์า้ฝ่าเราท่ีบ าเพญ็ไดดี้ท่ีสุด  
หลายๆคนท่ีช่ือเสียงไม่โด่งดัง ท่ีจริงนั้ นบ าเพ็ญได้ดีมาก  ผู ้ประสานงานเม่ือเร่ิมแรกนั้ น 
เน่ืองจากเขามีความตั้งใจท่ีจะเป็นธุระใหก้บัทุกท่านจึงไดแ้ต่งตั้งเขา  แน่ละ ในหมู่ผูป้ระสานงาน
ท่ีบ าเพญ็ไดดี้มากกมี็มากเช่นกนั  ซ่ึงมีจ  านวนไม่ใช่นอ้ย  แต่ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชเ้ร่ืองน้ีมาแบ่งแยก  
ผูป้ระสานงานน้ี กมี็ส่ิงท่ีตนเองตอ้งบ าเพญ็  หาไม่กเ็ป็นเทพแลว้ซิ  เม่ือเป็นคนกต็อ้งบ าเพญ็  ผู ้
ประสานงานกส็ามารถจะแสดงใจคนออกมาได ้ และอาจมีจิตยดึติดท่ีแรงมากกไ็ด ้ และอาจเป็น
ว่าในประวติัศาสตร์มีหน้ีกรรมชนิดน้ี หน้ีกรรมชนิดนั้นอยู่  เส้นทางชีวิตของแต่ละชีวิตนั้น 
ซับซ้อนมาก  สถานการณ์ท่ีประสบก็ซับซ้อนมาก  ในช่วงเวลาท่ีส าคญัท่ีสุด   สามารถจะกา้ว
ขา้มมา  หรือกา้วขา้มมาไม่ไดน้ั้น  ก็อยู่ในเวลาท่ีอาจเป็นไปไดท้ั้งสองทาง หากท าไดไ้ม่ดีก็จะ
สูญเสียชีวติ หากท าไดดี้แลว้กฝ่็าขา้มมาได ้

ศิษย ์ เม่ือปี ค.ศ. 2009 ท่านอาจารยเ์คยพูดวา่เสินยวิน่จะกลบัประเทศ  หลายปีผา่นไปแลว้ ผูฝึ้ก
ส่วนใหญ่คิดวา่  หากพรรคมารไม่ดบัสลาย เสินยวิน่กก็ลบัประเทศไม่ได ้( ท่ีประชุมหวัเราะ) 

อาจารย ์ เสินยวิน่ตอ้งไปแสดงท่ีประเทศจีนอยา่งแน่นนอน (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) น่ีตอ้งดู
สถานการณ์การเจ้ิงฝ่า เป็นเร่ืองเวลาของการเจ้ิงฝ่า  

ศิษย ์ เร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่าถูกจบั ก่อให้เกิดความสนใจของสังคมนานาชาติ  สถานเอกอคัรราชทูต
แคนาดากจ็ดัคนไปฟังท่ีศาล  แต่ส่ือของเรากลบัขาดการใส่ใจอยา่งต่อเน่ือง 

อาจารย ์ พูดข้ึนมานะ  ส่ือท่ีศิษยต์า้ฝ่าท ากนั  ปัจจุบนัน้ีเม่ือเทียบกบัส่ือของคนธรรมดา
สามญั ในดา้นรากฐานการก่อตั้ง กบัระดบัความเป็นมืออาชีพ (ความเช่ียวชาญ) ยงัคงมีความดอ้ย
กว่า  จุดน้ีแน่นอน แต่สถานการณ์ของการอธิบายความจริงโดยรวมในระหว่างการเจ้ิงฝ่า มนักมี็
บทบาทอยา่งมากแลว้  แต่ขา้พเจา้หวงัว่าส่ือนั้นของพวกท่านจะสามารถด าเนินการไดเ้ป็นปกติ
ยิ่งข้ึนเร่ือยๆ  แต่ว่านะ  ขณะน้ีพวกท่านก็ไม่มีบุคลากรท่ีช านาญการมากพอ  ก็มีแต่ศิษยต์า้ฝ่า
เหล่าน้ี  ช่างยากเยน็อย่างน้ี หากกา้วออกมาได ้ อิทธิพลเก่าจึงจะถือว่าท่านมีธรรมานุภาพ เร่ือง
อะไรลว้นแต่ยากเยน็อย่างน้ี  ถา้มีบุคลากรมากมาย  ท าข้ึนมาย่อมจะง่าย  มนัจะถือว่าท่านไม่มี
ธรรมานุภาพ  น่ีคือส่ิงท่ีอิทธิพลเก่าตอ้งการท า  พวกมนัคิดอยา่งน้ี และท าอยา่งน้ี 
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  แน่นอนว่า  ส่ือท่ีพวกท่านท านั้น  ขา้พเจา้ขอถือโอกาสพูดสักนิด  บางคร้ัง ข่าวสารท่ี
ส าคญัเหล่านั้นของศิษยต์า้ฝ่า ไม่ไดร้ายงาน  ท่านตอ้งรู้วา่ท่านท าอะไรอยู ่ ท่ีผา่นมา ไม่มีศิษยต์า้
ฝ่าท่ีออกมาจากจีนแผน่ดินใหญ่  แต่วา่สถานการณ์ของศิษยต์า้ฝ่าทั้งหมดนั้นเร่งรัดมาก  ท่านรู้ว่า
ท่านก าลงัท าอะไรอยู ่ท่านตอ้งรู้วา่ท่านเป็นส่ือของใคร  ขณะน้ี มีการลืมตวัไปหน่อย  ไม่รายงาน
เร่ืองท่ีส าคญัมากของศิษยต์า้ฝ่า  ขา้พเจา้เคยพูดเร่ืองน้ีหลายคร้ังแลว้  แต่(ท่าน)ไม่ใหค้วามส าคญั   
กระทัง่ใชอ้ารมณ์ส่วนตวัมาท าส่ือ  กล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า  การบ าเพญ็ส่วนบุคคลของท่านจะดี
หรือไม่ดี ไม่เป็นไร  แต่เร่ืองท่ีส าคญัเหล่าน้ี  เร่ืองของศิษยต์า้ฝ่า  ถา้ท่านไม่ท าให้ดี  หน้ีบญัชีน้ี  
ในอนาคตอิทธิพลเก่าอาจจะคิดบญัชีกบัท่าน  พวกท่านพึงระวงัไวเ้สมอ  ท่านอยา่ไดรู้้สึกว่า ฉนั
อยูใ่นต าแหน่งน้ี  ตอนน้ีฉนัพูดค าไหนเป็นค านั้น  ความรับผิดชอบมีมาก  ถา้ท าไม่ดีปัญหากจ็ะ
ใหญ่  ความตั้งใจดอ้ยไปสักหน่อย ยอ่มใชไ้ม่ไดท้ั้งนั้น   

  เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดแลว้ว่า ชีวิตของจกัรวาลมีนบัไม่ถว้น  ขา้พเจา้ขอพูดกบัพวกท่าน  ใน
ระหว่างการเจ้ิงฝ่า ขา้พเจา้ท าจากตรงกลางของร่างนภาไปยงัสองขั้ว  เพราะอะไรการเจ้ิงฝ่าของ
มนุษยชาติยงัมาไม่ถึงตรงน้ี จนถึงขณะน้ีขา้พเจา้ยงัท าไม่ถึงท่ีสุด  ท าไปยงัสองขั้ว  ท่ีฝ่ังน้ียงัท า
ไม่ถึงชั้นผิว ท่ีฝ่ังนั้นยงัไม่ถึงดา้นบนสุด  เทพของร่างนภาใหญ่ต่างเห็นว่า ไม่อาจจะคาดคิดได ้
ชีวิตนั้นมีมากจนไม่อาจจะนับได ้ ไม่อาจจินตนาการ  บางคร้ังขา้พเจา้เองยงัตะลึง ทว่าชีวิตท่ี
มากมายอยา่งน้ีก าลงัตั้งใจจดจ่อท่ีพวกท่าน แต่ละความนึกคิด และอากปักิริยา ของท่าน  ลว้นถูก
สรรพชีวิตนบัไม่ถว้นเฝ้ามองอยู ่ ท่ีขา้พเจา้พูดคือ ความนึกคิดหน่ึงๆของคนๆหน่ึง  ก็จะถูกเทพ
นบัไม่ถว้นจบัตามองอยู ่ แต่ใครกไ็ม่ยืน่เขา้มาแทรก  แต่ใครๆ กล็ว้นก าลงัจบัตามองอยู ่ สุดทา้ย
พวกเขาจะไปประเมินชีวติน้ีของท่าน 

ศิษย ์ ศูนยก์ลางพรรคมารจีนแผ่นดินใหญ่ ท าเร่ือง “ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ” 
ศิษยต์า้ฝ่าจึงเรียกร้องให้เปิดเผยความจริงเก่ียวกบั กฎหมายพื้นฐานในการจดัตั้งหน่วยงานของ
หอ้งลา้งสมองในแต่ละแห่ง  เปิดเผย ฐานะของผูเ้ขา้ร่วมการประทุษร้าย และท่ีมาของเงินทุนท่ี
ใชใ้นการประทุษร้าย  คือใชว้ธีิการแบบน้ีเปิดโปงการประทุษร้าย  จะเหมาะสมหรือไม่ 

อาจารย ์ หากรู้สึกว่าสมควรท ากท็  าเถิด  อยา่งไรเสียศิษยต์า้ฝ่ากอ็าศยัการอธิบายความจริง
เป็นจุดประสงคใ์นการช่วยเหลือคน  เร่ืองเหล่าน้ีพวกท่านพิจารณาเอง  อาจารยเ์ฝ้าดูสถานการณ์
โดยรวม  ไม่ให้เกิดปัญหา การบ าเพ็ญส่วนบุคคลนั้น ฝ่าเซินของขา้พเจา้ดูแลอยู่   เร่ืองท่ีเป็น
รูปธรรม ขา้พเจา้จะไม่ดูแลโดยตรง  ถา้ใจคนนั้นออกมาแรงมาก ท่านจะสร้างความขดัแยง้กบั
ขา้พเจา้ได ้(ท่ีประชุมหัวเราะ) แต่ว่า เส้นทางการบ าเพญ็นั้น ท่านยงัคงตอ้งเดินดว้ยตวัเองจริงๆ  
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จึงจะนบั  หากขา้พเจา้บอกท่านว่าจะเดินอยา่งไร  เส้นทางการบ าเพญ็น้ีของท่านกไ็ม่นบั  ดงันั้น 
บางคนมกัคิดแต่จะถามอาจารย ์ ท าเร่ืองนิดหน่อยกคิ็ดจะถามอาจารย ์ บางคร้ังขา้พเจา้จึงขมวด
คิ้ว  บางคร้ังขา้พเจา้ไม่ค่อยสนใจเขา  เขาอาจจะรู้สึกว่า ท าไมอาจารยป์ฏิบติัต่อฉันอยา่งน้ี  หาก
ขา้พเจา้บอกใหท่้านจริงๆ ขา้พเจา้กเ็ท่ากบัร้ือทางเส้นน้ีของท่านท้ิงแลว้  ขาดไปห่วงโซ่หน่ึงกจ็ะ
ใชไ้ม่ได ้ ขา้พเจา้ไม่อาจร้ือท้ิง (อาจารยห์วัเราะ) 

ศิษย ์ ซานฟรานซิสโกเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง  มีนกัท่องเท่ียวมากมายท่ีมาเองจากจีน
แผน่ดินใหญ่  และไชน่าทาวนก์เ็ป็นจุดส าคญัของการอธิบายความจริงของเมืองน้ี  ซานฟรานซิส
โกมีผูฝึ้กนบัร้อย  แต่ผูฝึ้กหลายคนไม่เห็นความส าคญัของการอธิบายความจริงท่ีไชน่าทาวน์กบั
แหล่งท่องเท่ียว ดงันั้นจึงมีผูฝึ้กจ ากดัมากท่ีอธิบายความจริงเป็นเวลานานท่ีแหล่งท่องเท่ียวกบัไช
น่าทาวน ์หลายคร้ังท่ีมีแค่หน่ึงคนในหน่ึงแห่ง 

อาจารย ์ ได้ยินกันแล้วนะ  ขา้พเจ้าหวงัอย่างยิ่งให้ศิษยต์้าฝ่ามากอีกสักหน่อยอยู่ท่ีนั่น
ช่วยเหลือคนให้มาก  ท่านไปท าอะไรกนัหรือ  โดยเฉพาะคือคนเหล่านั้นท่ีไม่ไดท้  าให้ดี  มาถึง
ท่ีน่ีท่านท าอะไรอยูห่รือ 

ศิษย ์ ลูกๆของศิษยต์า้ฝ่าในประเทศโตเป็นผูใ้หญ่แลว้  สภาพการบ าเพญ็ของเรายงัจะกระทบ
ต่อพวกเขาไดห้รือไม่ 

อาจารย ์ กระทบต่อพวกเขาไดม้ากเหลือเกิน  ลูกของศิษยต์า้ฝ่าบางคน เม่ือยงัเล็กอยู่ เขา
ไม่มีทศันคติอะไร  ตามผูใ้หญ่ไปฝึกพลงั แสดงออกไดไ้ม่เลว  ลูกยงัเล็กอยู่ใช่ไหม ตาทิพยก์็
มองเห็นทศันียภาพบางอย่างได ้ยงัมีส่วนช่วยท่านได ้ แต่พอโตข้ึน  ทศันคติ ความเป็นตวัตน
ของเขาจึงมีแลว้  จึงถูกสังคมชักน าอย่างแรง  หากท่านปล่อยปละเขาอีก เขาก็จะไหลไปตาม
กระแส  ไม่ใช่ว่ามีลูกของศิษยต์า้ฝ่าบางคน ประพฤติตวัไดแ้ย่มากหรือ  กระทัง่ยงัเทียบกบัลูก
ของคนธรรมดาสามญัไม่ไดเ้ลย 

ศิษย ์ หลายปีมาน้ี พื้นท่ีน้ีมีผูฝึ้กไม่นอ้ยท่ีมาจากจีนแผ่นดินใหญ่  แต่พวกเขาหลายคนเม่ือท า
บตัรประจ าตวัแลว้ก็ไม่เห็นหน้าอีกเลย  มีน้อยมากท่ีออกมาร่วมการช่วยเหลือคน  ถึงแมก่้อน
ฝ่าฮุ่ยคร้ังน้ีอาจารยไ์ดบ้รรยายฝ่าท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ก็ตาม  แต่พวกเขายงัคงรับรู้ไม่ได ้ บางคนลืม
ภาระหนา้ท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นศิษยต์า้ฝ่าในยคุเจ้ิงฝ่า 

อาจารย ์ เป็นเช่นน้ี  พวกเราในแต่ละประเทศลว้นมีสภาพการณ์น้ี  หลายปีมาน้ีกมี็คนอยา่ง
น้ีตลอดมา  พอขา้พเจา้บรรยายฝ่า เขาก็มาแลว้  แต่หน่ึงปีมาน้ีท่านไม่เห็นว่าเขาไปไหนแลว้  



 

14 
 

ท่านกไ็ม่รู้ว่าเขาท าอะไร  พอขา้พเจา้บรรยายฝ่าเขากม็า   ฝ่าของขา้พเจา้ไม่ใช่จะมาฟังตามชอบ
ใจไดน้ะ  นัน่คือความลบัสวรรค ์ หลงัจากฟังแลว้หากท่านไม่ไปท าเร่ืองของศิษยต์า้ฝ่า  นัน่มิใช่
การแอบฟังความลบัสวรรค์หรือ  อิทธิพลเก่าจะให้คนท่ีไม่บ าเพ็ญไดฟั้งความลบัสวรรค์หรือ   
ไม่อนัตรายหรือ 

ศิษย ์ เม่ือเร็วๆน้ีผูฝึ้กหลายคนท่ีออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ในหมู่เพื่อนผูบ้  าเพ็ญ ใช้แซ่
ปลอม ช่ือปลอม 

อาจารย ์ ใช่ซิ  มาถึงต่างประเทศแลว้ท่านยงักลวัอะไรละ  ท่านไม่สามารถท าตวัให้สง่า
งาม  ความนึกคิดหน่ึงๆของท่านนั้น เทพก าลงัจบัตาดูอยู ่ อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีผอ่นคลายท่าน
ยงัเป็นอยา่งน้ีหรือ  หากพูดว่าท่านกลวัจนเคยชินแลว้  กลายเป็นความเคยชิน  เช่นนั้นท่านกรี็บ
แกไ้ขเสีย   หากพูดว่าฉนัมีสภาพจิตใจอยา่งน้ีตลอดมานัน่กเ็ป็นปัญหาแลว้ นัน่มิใช่จิตยดึติดหรือ  
คนอ่ืนก็ไม่มีทางร่วมมือกบัท่านได ้ ใครก็ไม่รู้ว่าท่านคือใคร เช่นนั้นแลว้จะไม่ถือว่าท่านเป็น
สายลบัไดห้รือ 

 

ศิษย ์ ในพื้นท่ีของพวกเรา แต่ละสัปดาห์หลังจากศึกษาฝ่าร่วมกัน  ทุกคนต่างไม่อยาก
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั นานๆ เขา้จึงก่อใหเ้กิดฉากกั้นท่ีไร้รูปชนิดหน่ึง  ยากจะก่อเกิดเป็น
ร่างรวม  แต่ละสัปดาห์ของการแลกเปล่ียนความคิดเร่ืองเสินยวิน่  คนท่ีเขา้ร่วมกน็อ้ยมาก  ตลอด
มาพวกเราในพื้นท่ีขายตัว๋เสินยวิน่ไดไ้ม่ดี  ผูรั้บผดิชอบหลายคนเกิดความชินชา  ไม่รู้วา่จะแกไ้ข
สภาพการณ์อยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์ สภาพการณ์ของพื้นท่ีหน่ึงจะดีหรือไม่  ผูรั้บผิดชอบก็ส าคญัมาก มีใจของคน
ธรรมดาสามัญมากอย่างนั้ น  กลัวนั่นกลัวน่ี  ยิ่งกลัวก็ยิ่งล  าบาก กล่าวส าหรับผูรั้บผิดชอบ  
อาจารยม์อบผูฝึ้กเหล่าน้ีให้ท่านแล้ว  ท่านรู้สึกว่าพวกเขาบ าเพ็ญได้ดีหรือไม่ดี ไม่ใช่ความ
รับผิดชอบของท่านหรือ  ตอ้งรับผิดชอบ  ขา้พเจา้จึงรู้สึกว่า มีบางพื้นท่ี คลา้ยกบัว่า สภาพการ
บ าเพญ็ยอ่หยอ่น  ในบริษทัของคนธรรมดาสามญักดี็ หรือท างานอะไรกดี็ ท่านจะท าอยา่งน้ี นัน่
กคื็อการท าพอใหร้อดไปวนัๆ ศิษยต์า้ฝ่า สามารถจะท าอยา่งขอไปทีไดห้รือ  เร่ืองท่ีเขม้งวดอยา่ง
น้ี ขา้พเจา้พูดไปแลว้ แน่ละสภาพการบ าเพญ็ลว้นไม่เหมือนกนั  แต่ละคนมีระดบัการรับรู้ต่อฝ่า 
ต่อระดบัชั้นของการบ าเพญ็ กไ็ม่เหมือนกนัทั้งนั้น  ซ่ึงปรากฏออกมาแตกต่างกนัมาก  แต่ไม่ว่า
จะเป็นอยา่งไร  สิบกวา่ปีของเส้นทางท่ียากล าบากอยา่งน้ี กก็า้วขา้มมาแลว้  ยงัไม่ทะนุถนอมไว้
(ไม่รู้ค่า)  
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  แต่ขา้พเจา้กพ็ูดแลว้วา่  ท่านนั้นไม่รู้ค่า  เช่นนั้นกห็มดหนทาง     คนระดบักลางไดฟั้งเต๋า  
คนระดบัล่างไดฟั้งเต๋า  เขาก็อยู่ในสภาพการณ์ชนิดน้ีแต่ว่า ศิษยต์า้ฝ่า อีกมาก รวมทั้งอาจารย ์ 
เฝ้ารอวา่พวกท่านจะสามารถเขา้ใจข้ึนมาไดจ้ริงๆ  สามารถท่ีจะมีใจคนนอ้ยลงสักหน่อยไดจ้ริงๆ  
สามารถท่ีจะรับรู้ไดโ้ดยอยูใ่นฝ่า  การบอกกล่าวยงัคงไดแ้ต่บอกกล่าว  การเฝ้ารอยงัคงเป็นการ
เฝ้ารอ  หากท่านไม่ไปบ าเพญ็จริง  ท่านไม่คิดท่ีจะเห็นความส าคญัจริงๆ  เช่นนั้นกต็อ้งคิดหาวิธี
เอาเองแลว้ 

  ท่ีจริงศิษยต์า้ฝ่าท่ีท าได้ดี  ในการประทุษร้ายคร้ังน้ีศิษยต์า้ฝ่าท่ีสามารถกา้วขา้มมาได ้
ไม่ใช่หรือวา่เพราะพวกเขาศึกษาฝ่าไดดี้  ปฏิบติัอยา่งจริงจงั  จึงสามารถขา้มมาได ้ คนเหล่านั้นท่ี
ไดบ้  าเพญ็ แต่ไม่บ าเพญ็  นัน่กย็ากมากท่ีจะเดินไดดี้บนเส้นทางน้ี 

ศิษย ์ ผมเพิ่งมาจากจีนแผน่ดินใหญ่ไดห้น่ึงปี  ท างานอยูใ่นส่ือ  รู้สึกวา่แรงกายแรงใจไม่พอ ใช่
ไหมวา่ควรอยูใ่นสังคมตะวนัตกปรับตวัสักระยะหน่ึงจึงจะท างานส่ือได ้  

อาจารย ์ ไม่มีการพูดอยา่งน้ีกระมงั   ท่านอยูใ่นสภาพแวดลอ้มของตา้ฝ่า ร่างกายลว้นไม่ดี  
สภาพการณ์ลว้นไม่ดี  ไปอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั ขา้พเจา้ว่าไม่แน่วา่จะดีกวา่  อาจเป็นเพราะ
งานยุง่เกินไปแลว้  อยูใ่นส่ือท่ีศิษยต์า้ฝ่าท า มีบทบาทท่ีตอ้ง รับภาระมากเกินไป  กมี็สภาพการณ์
น้ีอยู่  กงัวลจนกินไม่ได้ นอนไม่หลบั  ก็มีสภาพการณ์น้ี  แน่ละน่ีเป็นส่วนน้อย  หากไม่ใช่
สภาพการณ์น้ี  เช่นนั้นกจ็งมุมานะใหม้ากในการบ าเพญ็ 

  พวกเราหลายๆคนเวลาท่ีผา่นด่าน  พูดตามภาษาของพวกท่านคือ “ด่านกรรมแห่งโรค” ก็
ดี  ความล าบากอะไรกดี็  คน้หาไม่พบว่าจิตยดึติดของตวัเองอยูต่รงไหน  คิดไม่ออก  คิดไม่ออก
ว่า ท่ีแทเ้ป็นสาเหตุอะไรกนัแน่  ขา้พเจา้ขอบอกพวกท่าน  ศิษยต์า้ฝ่านั้นไม่อาจจะคลุมเครือไม่
จริงจงั (ขายผา้เอาหนา้รอด) โดยเด็ดขาด  ท่านจวนจะผ่านด่านน้ีไดแ้ลว้ กจ็ะขา้มไปไดแ้ลว้  แต่
หากยงัคงมีจิตยดึติดหน่ึงท่ีไม่ไดท้ิ้งไป  กไ็ม่บรรลุมาตรฐาน กจ็ะขา้มไปไม่ได ้บ าเพญ็เสร็จแลว้ 
(ดีแลว้) กข็า้มไปไดแ้ลว้มิใช่หรือ  กข็า้มไปไม่ได ้เขาจึงหยดุคา้งอยูต่รงนั้น แต่ส่ิงนั้นกลบัไม่ได้
ใหญ่โตอะไร  จิตยึดติดนั้นกลบัไม่ใหญ่โตอะไร  มนัเล็กมาก  แต่ก็เพราะว่าท่านรับรู้มนัไม่ได ้ 
ท่านจึงขา้มไปไม่ได ้มวัแต่หยดุคา้งอยูต่รงนั้น  น่ีไม่ไดพู้ดว่าท่านบ าเพญ็ไดไ้ม่ดี  ทว่าท่านไม่ได้
ลองคิดอย่างจริงจัง รับรู้ให้ได้ว่าส่ิงเหล่าน้ีไม่สอดคล้องกับการบ าเพ็ญ  หากเพียงมันไม่
สอดคลอ้งกบัสภาวะของผูบ้  าเพ็ญ  ไม่สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีผูบ้  าเพ็ญสมควรมี  มนัก็คือปัญหาน้ี 
(เสียงปรบมือกึกกอ้ง) 
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ศิษย ์ สวสัดีครับท่านอาจารย ์ กรุณาพูดเร่ืองเงินทุนท่ีเพิ่งบรรยายไปเม่ือครู่ให้ละเอียดอีกสัก
หน่อย  ผูบ้  าเพญ็ท่ีท าการคา้ จะยดึกมุใหดี้ไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์ ผูท่ี้ท าการคา้ ไม่ใช่ปัญหาท่ีขา้พเจา้พูดถึง  นั่นเป็นการงานของท่านเอง ท่านว่า
ฉนัเป็นนายจา้ง  หากเพียงส่ิงท่ีท่านท าเหมือนดงัเช่นผูบ้  าเพญ็ ไม่ท าลายผูอ่ื้น  ท าการคา้ตามปกติ 
ก็จะไม่มีปัญหา  ค  าพูดน้ีข้าพเจา้เคยพูดตั้ งนานแลว้   นั่นล้วนเป็นเงินของท่านเอง (อาจารย์
หัวเราะ) เก็บไวท่ี้บา้นของพวกท่านเอง หรือเก็บไวใ้นธนาคาร นัน่เป็นเร่ืองของตวัท่านเอง  ท่ี
ขา้พเจา้พูดคือโครงการของศิษยต์า้ฝ่า 

  โครงการหลายอยา่งของศิษยต์า้ฝ่า ท่านว่ามนัเกิดข้ึนเพราะเป็นโครงการของศิษยต์า้ฝ่า 
แต่เงินทุนของท่านกลบัจดัการจนวุ่นวายไปหมด  ท่ีขา้พเจา้พูดน้ี มีจ  านวนมากทีเดียวนะ  มนั
เป็นปัญหาหน่ึง  ซ่ึงอิทธิพลเก่าจะสร้างความยุ่งยาก  พวกท่านบางคนเกิดปัญหาทางดา้นน้ีข้ึน
แลว้  ตนเองยงัไม่ไดส้ติ  ยงัไม่เห็นความส าคญั  ขา้พเจา้จะดูวา่ท่านจะขา้มด่านนั้นไปไดอ้ยา่งไร
กนั 

ศิษย ์   คนส่วนหน่ึงเขา้ใจวา่  ลว้น ไม่ควรออกไปต่างประเทศ ควรอยูใ่นจีนแผน่ดินใหญ่ช่วยคน  
อีกส่วนหน่ึงเขา้ใจว่า  ท่านอาจารยไ์ม่ได้บอกว่าไม่ให้ท า ก็สามารถออกไปต่างประเทศได(้ท่ี
ประชุมหวัเราะ) เพื่อนผูบ้  าเพญ็ว่า ลว้นแต่คิดจะออกไปต่างประเทศกนั  น่ีเป็นจิตยดึติดท่ีรุนแรง
อยา่งหน่ึง 

อาจารย ์  ไม่วา่จะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ  อาจารยไ์ม่ไดพู้ดค าน้ี ท าไมไม่พูดละ  เพราะ
แต่ละคนต่างมีการจดัวางของแต่ละคน  เส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
อาจไปพูดอยา่งน้ีโดยตรงว่าท าไดห้รือไม่ได ้ แต่กล่าวในฐานะศิษยต์า้ฝ่า ท่านมิใช่ก าลงัใชฝ่้ามา
ประเมินหรือ 

  เม่ือก่อน ในเวลานั้นท่ีเสินยวิ่นจะใช้คน เคยพบกบัสถานการณ์อย่างน้ี  แต่ก็ไม่ใช่เป็น
อยา่งน้ีทั้งหมด  อาทิเช่น คิดว่าตอ้งการคนๆหน่ึง  เขาก็มาไม่ได ้ จะท าอย่างไรกว็ุ่นวายไปหมด  
ก็คือไม่ยอมให้เขามา  พูดตามหลกัการ เร่ืองการช่วยคน   หากอาจารยม์าน าดว้ยตนเอง ให้ท า 
เร่ืองน้ีย่อมส าคญัอย่างยิ่ง  แต่ก็ไม่ได ้ต่อมาพบว่า  คนท่ีเขาควรช่วย เขาไม่ได้ช่วย  ชั่วชีวิตน้ี 
เร่ืองท่ีเขาควรท าโดยเฉพาะคือเร่ืองท่ีรับปากไว ้เขาไม่ไดท้  า  มาไม่ได ้ เขาตอ้งท าเร่ืองนั้นให้
เสร็จจึงจะสามารถมาได ้  พบวา่มีปัญหาน้ีอยู ่  
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ศิษย ์  เน่ืองจากในช่วงท่ีมีการประทุษร้าย ได้เข้าไปเมืองเป่ยจิงปกป้องฝ่า  จึงไม่มีประวติั
การศึกษา  ตอนน้ีหาเวลาไปเรียน ใช่ไหมว่า จะสามารถบรรลุมาตรฐานท่ีจะเขา้เรียนในโรงเรียน
เฟยเทียนได ้

อาจารย ์  ไม่มีประวติัการศึกษา  ใช่  ศิษยต์า้ฝ่ามากมายไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  การประทุษร้ายคร้ังน้ี
ชัว่ร้ายมากต่อเยาวชน  ไม่ยอมใหศิ้ษยต์า้ฝ่าวยัหนุ่มสาวเขา้เรียน  อนัน้ีมีมาก  ส่ิงชัว่ร้ายกท็  าอยา่ง
น้ี   หากท่านวา่ ฉนัยงัอายนุอ้ย ฉนัจะหาเวลาไปเล่าเรียน   ตรงน้ีไม่ใช่ปัญหา  แต่ว่านะ  ตนเองก็
ตอ้งเขา้ร่วมโครงการของตา้ฝ่าท าอะไรต่างๆ บา้ง  ขณะเดียวกนัก็เร่งศึกษาเล่าเรียน  น่ีไม่เป็น
ปัญหา 

  จะเขา้โรงเรียนเฟยเทียน  ตอ้งมีเง่ือนไขจึงจะได ้ เฟยเทียนเป็นโรงเรียนเฉพาะทาง  มนั
เป็นโรงเรียนศิลปะ ดงันั้นจึงรับแต่ศิลปิน  ไม่ใช่โรงเรียนทัว่ไป  ทว่าในอนาคตจะเปิดสอนใน
สังคม  มหาวิทยาลยัเฟยเทียนเตรียมท่ีจะเปิดสอนในสังคม  จะท าเป็นมหาวทิยาลยัรวม  ภาควชิา
อ่ืนๆก็จะตอ้งท า  และจะเปิดสอนในสังคม  เปิดรับนกัศึกษาจากสังคม  จึงจะไม่จ ากดัอยู่แต่ใน
หมู่ศิษยต์า้ฝ่า  ขณะน้ีก าลงัลงมือท าแลว้ (เสียงปรบมือ) 

ศิษย ์   การคา้ส่วนตวัจดัอยูใ่นขอบเขตท่ีท่านพูดหรือไม่ 

อาจารย ์    การคา้ส่วนตวัไม่เขา้ข่าย   การคา้ส่วนตวั นั้น ถึงอย่างไรก็ตอ้งจดัการให้ดี  อะไรๆ
ท่านกต็อ้งดูแลใหดี้  (อาจารยห์วัเราะ) หาไม่การคา้กจ็ะขาดทุนได ้ ใช่ไหม  (ท่ีประชุมหวัเราะ) 

ศิษย ์   มีผูฝึ้กคนหน่ึง  บ าเพญ็ไดสิ้บกว่าปีแลว้  ยงัอาศยัการเจบ็ป่วยยืน่ขอความช่วยเหลือจาก
ประเทศ  พวกเราไม่รู้วา่จะแลกเปล่ียนความเห็นกบัเพื่อนผูบ้  าเพญ็คนน้ีไดอ้ยา่งไร  เน่ืองจากเขา
บ าเพ็ญแลว้ร่างกายก็ไม่มีโรค  และข้ึนเขาไปท างานยงัสถานท่ีก่อสร้าง และท าไดดี้ (ท่ีประชุม
หวัเราะ) 

อาจารย ์  ถา้ยงัมีใจคนอยู ่ยอ่มจะสะทอ้นออกมาได ้  ไม่ใช่อยา่งน้ี กอ็ยา่งนั้น  แต่ไม่อาจพูดว่าผู ้
ฝึกคนน้ีบ าเพญ็ไดไ้ม่ดี  ใจคนนั้นหนา  ไม่แน่วา่เขายดึติดอยูท่ี่ตรงไหน  อยา่งน้ีกไ็ม่ตอ้งท ามาหา
กินแลว้ จะได ้ท างานใหต้า้ฝ่ามากสักหน่อย   อยา่งนั้นเอาของหลวงกแ็ลว้กนั  บางทีอาจเป็นวิธี
คิดแบบน้ี   แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม  เราเป็นผูบ้  าเพ็ญ ยงัคงตอ้งเดินให้เท่ียงตรงบนทางของ
ตวัเองนะ    
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ศิษย ์   เม่ือประสบกบัความตกต ่าทางศีลธรรม  กระทัง่เร่ืองชาวโลกท่ีไม่มีขอบเขตใดๆ ทาง
ศีลธรรม  ยากท่ีจะเกิดจิตเมตตา  ใช่หรือไม่ว่า ไม่ตอ้งไปใส่ใจว่าพวกเขาจะเป็นอยา่งไร  ศิษยต์า้
ฝ่า สนใจแต่เพียงไปช่วยคน 

อาจารย ์ ใช่  คนนั้นหนา  ในสถานการณ์ท่ีต่างกนั  สภาพการณ์ท่ีปรากฏออกมา  นัน่กจ็ะ
ต่างกนัมากจริงๆ   ปัจจุบนัน้ีขา้พเจา้มองดูชาวจีนแผ่นดินใหญ่ มาตรฐานศีลธรรมของคนตกต ่า
ลงรวดเร็วจริงๆ  ขา้พเจา้ออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่สิบกว่าปีแลว้  ขา้พเจา้เฝ้าตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงของคนจีนแผ่นดินใหญ่เร่ือยมา   เพราะเร่ืองน้ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเจ้ิงฝ่า  การ
ช่วยเหลือ  ขา้พเจา้จึงพบวา่คน ช่างเปล่ียนแปลงเร็วเหลือเกิน   แต่ เม่ือขา้พเจา้ตรวจสอบพวกเขา
โดยละเอียด  ขา้พเจา้พบว่าพวกเขายงัมีจิตใจท่ีดีงาม  เพียงแต่ความคิดเปล่ียนแปลงไปอย่าง
ร้ายแรงมาก  และถูกพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นเร่งระดบัใหเ้กิดการเบ่ียงเบนอยา่งรวดเร็วข้ึน  ไม่
ว่าอยา่งไรกต็าม    แต่จะไดรั้บการช่วยเหลือหรือไม่ ท่ีจริงกต็อ้งดูท่ีความคิดท่ีดีงามของเขา  คน
จีนแผน่ดินใหญ่นั้นไม่วา่เขาจะแปดเป้ือนอยา่งไร  ถดัจากชั้นผวิลงไปเหมือนมีเยือ่บางๆ ชั้นหน่ึง
คัน่อยู่  พอลอกท้ิงไปก็คือตวัเขาเองแลว้  ก็จะเหมือนกบัคนยุคทศวรรษหกศูนย ์ท่ีมีศีลธรรม
ประจ าใจ  ในอนาคต ขา้พเจา้จะลอกส่ิงน้ีท้ิงไป (เสียงปรบมือดงักึกกอ้ง) 

ศิษย ์    บางคร้ังศิษย์มักจะตกอยู่ในสภาพท้อแท้  หดหู่   ข้อหน่ึงคือรู้สึกเลือนลางกับ
ความหมายของชีวติหลงัจากหยวนหมัน่  อีกขอ้หน่ึงคือรู้สึกเวลาท่ีเหลืออยูไ่ม่มากแลว้   ไม่วา่จะ
ขยนัอยา่งไรกไ็ม่มีทางท่ีจะชดเชยความสูญเสียท่ีเกิดจากความไม่กา้วหนา้   โดยผา่นการศึกษาฝ่า
อยา่งมากมาย กดี็ข้ึนหน่อยหน่ึง  แต่บรรลุไม่ถึง “บ าเพญ็เหมือนเม่ือแรกเร่ิม”  ศิษยท่ี์ไม่มุมานะ
ใคร่ขอใหท่้านอาจารยใ์หค้วามกระจ่าง 

อาจารย ์ กล่าวในฐานะคนๆหน่ึง  ต่อเทพ  ต่อการหยวนหมัน่กไ็ม่เหลือเจ้ิงเน่ียนแลว้   นัน่
ยอ่มเกิดจากการรบกวนเป็นเวลานานของส่ิงชัว่ร้ายต่อความนึกคิดของคน อยา่งแน่นอน  รวมทั้ง
กรรม ในสภาพการณ์ท่ีปกติ ท่านบอกว่าตอ้งการรู้ว่าสภาวะของชีวิตบนสวรรคเ์ป็นอย่างไร  ท่ี
จริงในขณะน้ีท่านก าลงัคิดว่าเทพจะเป็นอย่างไร ก็เป็นการใชค้วามนึกคิดของคนในการคิดอยู ่
ซ่ึงท่านกไ็ม่อาจคิดไดก้ระจ่าง   ดงันั้นคิดจะใชว้ิธีน้ีท าใหเ้จ้ิงเน่ียนสูงข้ึนมากย็ากมาก  แต่พวกเรา 
ศิษยต์า้ฝ่า แต่ละคน รวมทั้งชาวโลก  ในส่วนลึกของความนึกคิดของท่านลว้นมีความทรงจ าอยู ่ 
คือ มายงัโลกเพื่อคน้หาตา้ฝ่า  ศิษยต์า้ฝ่า มาเพื่อช่วยเหลืออาจารยใ์นการเจ้ิงฝ่า  บางคร้ังขา้พเจา้
ท าการตรวจสอบศิษยต์า้ฝ่าบางคน หลายๆเร่ืองท่ีแสดงออกมา นั้น ช่างน่าเป็นห่วง   แต่ว่านะ  
เม่ือประสบกบัปัญหาหลกัการของศิษยต์า้ฝ่า   นัน่กจ็ะมองออกไดจ้ริงๆวา่   ออ้  น่ีคือศิษยต์า้ฝ่า 
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  เม่ือใจคนแรงข้ึนมา ท่านยอ่มมองไม่เห็นเจ้ิงเน่ียนของเขา  เม่ือเจ้ิงเน่ียนเขม้แขง็จึงจะรู้สึก
ไดว้่า ศิษยต์า้ฝ่า นั้น ไม่เหมือนกนั  ดงันั้นในระหว่างผูฝึ้กจึงมกัจะมองเห็นไดไ้ม่ชดัว่าฝ่ายตรง
ขา้มอยูใ่นสภาวะอะไร   การแสดงออกของใจคนกไ็ม่แน่วา่จะเหมือนกนัทั้งหมด   จึงท าใหท่้าน
จ าใจเอย  ท้อแท้เอย ท าให้ท่านเปล่ียนกลายเป็นเกียจคร้านย่อหย่อน ส่ิงน้ี จึงท าให้ท่าน
กระตือรือร้นข้ึนมาไม่ได้   ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน   ชีวิตท่ีเล็กกระจิดริดและไม่ดีเหล่านั้ น
จ านวนมาก  พวกมนักเ็หมือนฝุ่ นละอองท่ีปกคลุมตวัท่าน  ปกคลุมความคิดของคนไว ้แต่ว่านัน่
ไม่ใช่อะไรทั้ งนั้ น  เม่ือท่านฟาเจ้ิงเน่ียนก็สามารถจะดับสลายส่ิงท่ีเน่าเป่ือยเหล่าน้ีท้ิงไปได ้ 
หลายคนฟาเจ้ิงเน่ียนอย่างขอไปที   หากท่านไม่ช าระลา้งส่ิงเหล่าน้ีในตวัท่านให้หมดจด  การ
บ าเพญ็ของท่านกจ็ะถูกกระทบ  แต่ส่ิงเหล่านั้น  แค่หน่ึงความคิดกจ็ะดบัสลายไปจนหมด  ส่วน
ท่านนั้น มีเจ้ิงเน่ียนไม่พอ   เจ้ิงเน่ียนจึงออกมาไม่ได ้ จึงไม่บงัเกิดผล 

  อิทธิพลเก่าเหล่านั้นท่ีประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่า  ขา้พเจา้เขม้งวดกบัพวกมนัมากยิง่ข้ึนเร่ือยๆ   
อิทธิพลเก่ากม็องออกว่า บาปนั้นหนกัเพียงไร  พวกมนักไ็ม่กลา้ประทุษร้ายอยา่งก าเริบเสิบสาน
จนเกินไป  กระทัง่ไม่กลา้บงการเทพเหล่านั้นท่ีต่างกนัหรือชีวิตตามปกติ ประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่า
โดยตรงอีกแลว้   ปัจจุบนัพวกมนัก าลงัควบคุมแมลงเหล่านั้นเป็นตน้กบัของเลอะเทอะ เน่าเป่ือย
ชั้นต ่าเหล่านั้น ท่ีจะตอ้งถูกกวาดท้ิงไป ในการประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่า   ซ่ึงลว้นไม่อาจจะเปรียบได้
(กบัศิษยต์า้ฝ่า)  แต่ว่าศิษยต์า้ฝ่าจ  านวนมาก ก็เป็นเพราะเจ้ิงเน่ียนไม่เขม้แขง็  แสดงออกมาอยา่ง
จ าใจ บางคร้ังด่านท่ีขา้มไปไม่ไดใ้นระหว่างการบ าเพญ็  คน้หาจิตยดึติดไม่พบ  เพราะไม่ใส่ใจ
ปัญหาเล็กๆ นอ้ยๆ  ท่ีจริงต่อให้เป็นเร่ืองท่ีเลก็ลงไปอีก  หากไม่บรรลุมาตรฐานก็ใชไ้ม่ได ้ พอ
เวลายาวนาน   คนก็จะเกิดทอ้แทใ้จ   มนัก็จะท าให้ทอ้แทห้นกัยิ่งข้ึน   ขณะน้ีการสลายกรรมท่ี
ปรากฏออกมากเ็ป็นส่ิงเน่าเป่ือยชั้นต ่าเหล่าน้ีเป็นผูท้  าทั้งส้ิน 

  จะตอ้งเห็นความส าคญัของการฟาเจ้ิงเน่ียน  ทุกท่านต่างกฟ็าเจ้ิงเน่ียน ขจดัพวกมนั(เสียง
ปรบมือกึกกอ้ง)  น่ีก็เป็นการจดัวางของอิทธิพลเก่ามาถึงเวลาน้ีแลว้  มนัอ่อนแอมาก  แต่ก็ไม่ดี
อยา่งมาก  จะตอ้งปฏิบติัต่อมนัอยา่งจริงจงั  ท่ีจริง เวลาน้ีพวกท่านลองคิดดู   ตอนเร่ิมตน้ของการ
ประทุษร้ายอยา่งชัว่ร้ายมากนั้น  เวลานั้นจิตใจพวกท่านกระตือรือร้นอยา่งมาก  อาจารยบ์อกให้
ท าอะไร  ก็ท าไดดี้อย่างแน่นอน  พวกท่านลืมพลงัของความกระตือรือร้นนั้นเม่ือหลายปีก่อน
แลว้หรือ  ในเวลานั้นจิตใจกเ็ขม้แขง็มาก   ตา้นทานแรงกดดนัท่ีใหญ่ขนาดนั้นจนกา้วขา้มมาได้
แลว้   ท่านทราบไหมว่าแรงกดดนันั้นใหญ่เพียงไรละ  แต่ตอนน้ีกลบัยอ่หยอ่นเสียแลว้   การไม่
กา้วหนา้ ยอ่มท าให้เจ้ิงเน่ียนของท่านมีไม่พอจริงๆ  ยิง่มาถึงเวลาน้ี ส่ิงท่ีไม่ดีเหล่านั้นท่ีจริงกไ็ม่
ไหวแลว้   แต่ท่านกลบัเปล่ียนเป็นทอ้แทใ้จ 
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  ขา้พเจา้จะขอพูดอยา่งน้ีกแ็ลว้กนั  ดา้นท่ีเป็นคนของพวกท่านกม็าถึงชั้นผวิ ท่ี มีพลงันอ้ย
แลว้ (อาจารยห์ัวเราะ) มุ่งไปสู่ชั้นผิวท่ีสุดของคนแลว้  ดงันั้นแรงพลงัท่ีแสดงออกมาจึงไม่มาก
เหมือนเดิม  แต่หากเจ้ิงเน่ียนของท่านเขม้แขง็  กจ็ะสามารถกระตุน้พลงังานใหม้ากอยา่งนั้นได้
เช่นกนั  ดงันั้นพวกท่านจึงตอ้งใส่ใจยิง่ข้ึนในการฟาเจ้ิงเน่ียน  ท่ีขา้พเจา้พูดไปเม่ือครู่คือ อะไรๆ
ก็ล้วนแต่มีกฎเกณฑ์  แต่ดูคล้ายกับว่าไม่มีล าดับ  ท่ีจริงล้วนมีล าดับ  ท่านต้องรักษาความ
กระตือรือร้นเช่นนั้นไวเ้หมือนเม่ือตอนนั้น  ขณะน้ีในทนัใดส่ิงชัว่ร้ายกจ็ะหมดไปแลว้  อิทธิพล
เก่าน้ีมนักอ็าจจะไม่สามารถท าอะไรไดแ้ลว้ มนักจ็ะไม่จดัวางเอาไวอ้ยา่งน้ี 

ศิษย ์ การสร้างสรรคว์รรณกรรมจะหวนคืนสู่แบบดั้งเดิมไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์ ท่ีจริงขา้พเจา้กก็  าลงัคิดถึงปัญหาท่ีท่านถาม  การสร้างสรรคร์ายการของเสินยวิ่น
ก็ก  าลังท ากันอย่างน้ี  พูดถึงการฟ้ืนคืนสู่วฒันธรรมดั้ งเดิม แม้ว่าจะพูดได้ง่าย  แต่อะไรคือ
วฒันธรรมดั้งเดิมละ  จะฟ้ืนคืนสู่วฒันธรรมดั้งเดิมไดอ้ยา่งไร  มาตรฐานอยู่ตรงไหน  วิธีท่ีเป็น
รูปธรรมจะไปท ากนัอยา่งไร 

  ในช่วงต้นของสาธารณรัฐ  ก็คือช่วงท้ายของรัชสมัยชิง  เม่ือสาธารณรัฐเกิดข้ึน  
วรรณกรรมในเวลานั้ นลว้นเป็นก่ึงร้อยแกว้  ก่ึงคลาสิก หลังจากนั้น แบบร้อยแกว้ก็มากข้ึน
มาแลว้  แต่ยงัคงมีความสุภาพ ยิง่มาในช่วงหลงั  เม่ือกลายเป็นแบบร้อยแกว้ทั้งหมด ส่ิงเหล่านั้น
ท่ีเป็นแบบดั้งเดิมกพ็บว่าไม่มีอีกแลว้  การอธิบายค าศพัทภ์าษาฮัน่กเ็ปล่ียนไปแลว้  ปัจจุบนัการ
อธิบายค าศพัทภ์าษาฮัน่ในยคุน้ีกย็ิง่เป็นการอธิบายความหมายของยคุน้ีไปแลว้ ไม่ใช่ความหมาย
ดั้งเดิมของค าศพัทโ์บราณนั้นแลว้  ดงันั้นส่ิงเหล่านั้น เม่ือพูดข้ึนมากไ็ม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายๆ หากพวก
เราคิดจะท าให้ไดท้ั้งหมด คนยุคน้ีก็ยากท่ีจะท าไดข้า้พเจา้พูดเล่นๆกบัพวกเขา ว่า ขา้พเจา้มีวิธี 
(เสียงปรบมือ) 

  แนวคิดท่ีชั่วร้าย ซ่ึงพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนกรอกใส่ให้น้ี  ในความคิดของชาวจีน
แผน่ดินใหญ่ ถูกถือเป็นส่ิงปกติไปแลว้  คนหนุ่มสาวบางคน ตั้งแต่เกิดกผ็า่นกนัมาท่ามกลางการ
กรอกใส่ให้อย่างน้ี  กล่าวส าหรับพวกเขาแลว้ วฒันธรรมท่ีชัว่ร้ายเบ่ียงเบนชนิดน้ี ไดก้ลายเป็น
เร่ืองธรรมชาติ ในทางกลบักนั กลบัถือว่าส่ิงท่ีปกติเป็นของน่าขนั  หรือว่าไม่เขา้ใจ  แลว้จะ
แกไ้ขเขาไดอ้ย่างไรกนั  พวกเขาไม่เคยศึกษาประวติัศาสตร์ของวฒันธรรมจีนอย่างเป็นระบบ
และจริงจงั ลว้นศึกษาประวติัศาสตร์จีนกนัอยา่งผิวเผินไม่ลึกซ้ึงและศึกษาแบบวิพากษว์ิจารณ์ 
ประวติัศาสตร์อนัรุ่งโรจน์ของอารยธรรมชนชาติจีนในระยะห้าพนัปี แมแ้ต่เทพยงัสรรเสริญ  
คร้ันมารชัว่คอมมิวนิสตจี์นมาถึงแลว้  วฒันธรรมกถู็กท าลายวตัถุส่ิงของต่างๆ ลว้นถูกพรรคมาร
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ท าลาย  การท าลายส่ิงเก่าส่ีอยา่ง นัน่คือความหายนะท่ีมนุษยชาติไม่เคยมีมาก่อน  ปัจจุบนัยงัคง
กรอกความคิดให้กบันกัเรียน นกัศึกษาว่า ยุคสมยัโบราณของจีนนั้นลา้หลงั  จกัรพรรดิ ขุนพล 
ขนุนาง ชายหนุ่มท่ีมีความรู้ หญิงสาวท่ีสวยงามไม่มีใครดีสักคน  มีแต่พรรค ท่ีดีท่ีสุด  คนจีนใน
ยคุสมยัน้ีช่างน่าเวทนานกั   

  ในอดีตวตัถุทางวฒันธรรมจีนโบราณมีมากมาย  เวลานั้นในหน่ึงอ าเภอกมี็วดัหลายแห่ง 
มีบา้นเกิดของผูมี้ช่ือเสียงในประวติัศาสตร์ มีหินแกะสลกัทั้งหวัถนนและทา้ยซอย มีก าแพงเมือง
โบราณ มีแบบบา้นเรือน นบัไม่ถว้น  และเมืองกบัชนบทลว้นเป็นแบบโบราณและเรียบง่าย  ใน
เวลานั้นอารมณ์ของคนและกิริยาท่าทางท่ีแสดงออก ลว้นไม่เหมือนกบัยุคน้ีโดยส้ินเชิงวตัถุ
โบราณกบัตวัอกัษรและภาพวาดท่ีเขียนดว้ยพู่กนัต าราโบราณหา้พนัปีท่ีตกทอดมาลว้นถูกเผาท้ิง
ไปแลว้  ปัจจุบนัทุ่มเทก าลงัไปลกัลอบขุดหลุมฝังศพในสุสานอะไร และยงัคุยโมว้่าเป็น “การ
วจิยัศึกษาทางโบราณคดี” ลกัลอบขดุหลุมฝังศพ เพิ่มทวีการท าลายคนโบราณพอลกัลอบเอาของ
ออกมาไดส้ักนิดยงับอกว่า “ ภายใตก้ารน าของพรรคเรา สามารถคน้พบอะไร ต่อมิอะไรบา้ง”  
พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นท าลายวตัถุโบราณทางประวติัศาสตร์ของประเทศจีนของพวกเราไป
มากเท่าไร  น่ีไม่ใช่อยูภ่ายใต ้“การน า” ของมนัดว้ยหรือ   จากหลุมฝังศพขุดไดข้องอะไรออกมา
สักหน่อย และยงัตรวจสอบไม่ไดว้า่เป็นใคร แต่ยงับอกวา่อยูภ่ายใต ้“การน า” 

  พูดถึงเร่ืองเหล่าน้ี  ค่อยๆท าเถิด  พวกท่านพยายามท าไป สามารถศึกษาเปรียบเทียบกบั
วฒันธรรมดั้งเดิมเหล่านั้นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

ศิษย ์ ศิษยต์า้ฝ่าหลายลา้นคนสูญเสียชีวิตไปแลว้ แต่ขณะน้ี ตวัเลขท่ีประกาศในเวบ็หมิงฮุ่ยมี
เพียงไม่ก่ีพนัราย  พวกเราจะคน้หาหลกัฐานท่ีศิษยต์า้ฝ่านบัลา้นท่ีถูกประทุษร้ายไดอ้ยา่งไร  

อาจารย ์ ศิษยต์า้ฝ่าเอย  ถูกประทุษร้ายตายไปมากมาย  กล่าวส าหรับส่ือมวลชน ถ้าจะ
รายงานก็ตอ้งน าหลกัฐานจริงออกมา  ตรวจว่าเขาเป็นใคร ท าความเขา้ใจเอกสารท่ีเป็นของเขา  
จึงจะน่าเช่ือถือ  ดงันั้นกล่าวในฐานะส่ือ กล่าวในฐานะเวบ็หมิงฮุ่ย  กไ็ดแ้ต่ท าอยา่งน้ี  บางคนหา
แหล่งท่ีมาไม่ได ้ เช่นนั้นกไ็ม่อาจนบัเป็นเอกสารท่ีถูกตอ้ง  

  จะคน้หาไดอ้ยา่งไร  ปัจจุบนัไม่มีเวลาท่ีจะไปทุ่มเท  เทพก าลงัดูแลอยู ่ ศิษยต์า้ฝ่าจากไป
เร็วหรือชา้ กห็ยวนหมัน่ทั้งหมด  แต่ไม่ว่าจะเป็นอยา่งไร การประทุษร้ายคร้ังน้ี  ใครท่ีท า ผูน้ั้นก็
ตอ้งรับผิดชอบ  รวมทั้งพวกท่ีเขา้ร่วม  การแสดงออกลกัษณะน้ีของมนุษยก์ต็อ้งรับผิดชอบต่อ
การกระท าคร้ังน้ี 
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ศิษย ์ คนธรรมดาสามญั ไม่เขา้ใจวา่ “ใคร”จะคิดบญัชีกบัพรรคมาร ไม่เช่ือวา่เทพก าลงัท าอยู ่

อาจารย ์ ส าหรับเร่ือง หลกัการของสวรรค ์กบัเทพ พระพุทธ เพียงแต่พูดอยา่งทัว่ๆ ไปสัก
หน่อยก็พอ  พูดตามหลกัการพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นมิใช่ประทุษร้ายคนดีหรอกหรือ ท าลาย
และปกปิดประวติัศาสตร์จีน คนไม่รู้หรือ  แต่ละคร้ังในอดีตผูท่ี้ถูกรณรงคป์ระทุษร้าย ลว้นแต่
เป็นหวักะทิของประเทศจีน คนไม่รู้หรือ  ความจริงของการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง ท่านไม่รู้หรือ 
พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นคืออะไร คนไม่รู้หรือ  บอกคนว่ามารร้ายตนน้ีมนัชัว่ร้ายแค่ไหน  คนก็
จะเขา้ใจได ้

  พูดถึงว่าเทพก าลงัดูแลอยู่  หากท่านอธิบายความจริงสูงเกินไป พูดว่าเทพก าลงัท าอยู ่ 
เทพก าลงัดูแลอยู ่ ไม่ใช่วา่ใครๆ กส็ามารถจะเขา้ใจได ้ ขา้พเจา้ว่าหากท่านพูดสูงเกินไป เขากจ็ะ
ไม่ยอมรับ  ท่านกเ็ท่ากบับอกเขาว่า “คุณอยา่ฟังฉนัอธิบายความจริง  ฉันก าลงัพูดจาแบบหลบัหู
หลบัตา”  แน่ละคนจีนบางคนนั้นเช่ือถือเทพ ท่านพูดอย่างทัว่ๆ ไปสักหน่อย  เขาก็จะเขา้ใจได้
จากเหตุผล 

ศิษย ์ ผมเป็นผูฝึ้กท่ีพูดภาษาองักฤษ  ขณะน้ีก าลงัช่วยจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ตา้จ้ีหยวนฉบบั
ภาษาจีน  ผมอยากถามว่า การสนบัสนุนตา้จ้ีหยวนส าคญักว่า หรือว่าไปนิวยอร์กสนบัสนุนตา้จ้ี
หยวนฉบบัภาษาองักฤษส าคญั 

อาจารย ์ อาจารยไ์ม่อาจตอบปัญหาน้ีใหท่้านได ้ เส้นทางของแต่ละคน ตอ้งเดินดว้ยตวัเอง
ทั้งหมด  ท่านรู้สึกว่าท าอยา่งไรดีท่านกท็ าอยา่งนั้นเถิด  สภาพการณ์ของส่ือ ท่ีเป็นรูปธรรม พวก
เขาเองยึดกุมเอาเอง  หากท าไดไ้ม่ดี ขา้พเจา้จะถามพวกเขา โดยรูปธรรมจะท าอยา่งไร นัน่เป็น
เร่ืองของพวกเขา  

ศิษย ์ ผมอยากถามว่า ในบทท่ีห้า ของ “จว้นฝ่าหลุน”เขียนว่า “ ทว่าพวกเรามุ่งตรงท่ีใจคน ไป
บ าเพ็ญตามคุณสมบัติพิเศษสูงสุดของจักรวาลของเรา ไปบ าเพ็ญตามรูปแบบชนิดนั้ นของ
จกัรวาล” ศิษยไ์ม่เขา้ใจค าวา่ “รูปแบบชนิดนั้น” อะไรของจกัรวาล ขอบพระคุณท่านอาจารย ์

อาจารย ์ “รูปแบบ”หรือ  ไม่ใช่รูปแบบการเคล่ือนไหวของจกัรวาล ของทางชา้งเผือก และ
อนุภาคหรือ ปฏิบติัตาม คุณสมบติัพิเศษ “เจิน ซัน่ เหยิน่” น่ีกเ็ป็นมาตรฐานของจกัรวาลนะ  ท่าน
เป็นผูฝึ้กใหม่หรือ  หรือว่าในระหว่างการประทุษร้าย ออกไปแลว้ค่อยกา้วกลบัมาใหม่  หากผูท่ี้
กา้วกลบัมาใหม่ ท่านจะถามค าถามน้ีได ้ คนทั้งหมด ท่ีตามไม่ทนัจงัหวะกา้วในหลายปีมาน้ี ตก
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ลงไปจนถึงท่ีสุดแล้ว  ค่อยก้าวกลับมาใหม่อีก  จะเหมือนกับผูฝึ้กใหม่  แต่ปัญหาท่ีถาม ดู
ประหลาดมาก ไม่เหมือนผูฝึ้กใหม่   

 จงศึกษาฝ่า ทั้ งหมดก็อยู่ข้างในนั้ น  คนเหล่าน้ีท่ีนั่งอยู่ท่ีน่ีทั้ งหมดต่างเข้าใจได้จาก
การศึกษาฝ่า (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) 

ศิษย ์ การโปรโมตวงซิมโฟนีออเคสตร้าเสินยวิ่นเม่ือปีกลายท่ีนิวยอร์ก ไม่ดีตามท่ีคิดไว ้พวก
เราควรจะแกไ้ขอยา่งไรดี 

อาจารย ์ เร่ืองเหล่าน้ี  กล่าวส าหรับเสินยวิ่นก็เช่นเดียวกัน  เม่ือผ่านระยะเวลาหน่ึง  
ชาวโลกต่างก็รู้จกัแลว้  กระทัง่รู้จกัเสินยวิ่นกนัดีทุกบา้น อย่างน้อยท่ีสุดก็ท าไดถึ้งจุดน้ีแลว้ใน
อเมริกา  ทุกคนพอไดย้ิน “เสินยวิ่นมาแลว้” เช่นนั้นกจ็ะท าไดง่้ายแลว้  เพราะเปิดตลาดไดแ้ลว้  
ความยากไม่ไดอ้ยูต่รงน้ีแลว้  ฉนัจะเทกระเป๋าซ้ือตัว๋ไดอ้ยา่งไร  ฉนัจะแกปั้ญหาระยะทางในการ
เดินทางอยา่งไรดี  จะจดัเวลาอยา่งไรดี  ผูช้มเขาจะคิดถึงปัญหาเหล่าน้ี 

  วงซิมโฟนีออเคสตร้าเสินยวิ่นเป็นเพียงดนตรี   ดนตรีตอนน้ียงัไม่คึกคกั  วงซิมโฟนี
ออเคสตร้าเสินยวิ่น ไม่มีช่ือเสียงมากเหมือนเสินยวิ่น  ดงันั้นคนจ านวนมากจึงมีท่าทีแบบดูอยู่
ห่างๆ ไม่รู้ว่าคุณแสดงเป็นอย่างไร  แต่อย่างน้อยผูค้นก็รู้ว่าคณะศิลปินเสินยวิ่นแสดงได้
มหัศจรรยม์าก  ส่วนวงซิมโฟนีออเคสตร้าเสินยวิ่น ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร  ดงันั้นน่ีจึงเป็นปัญหา
ช่วงเร่ิมตน้ แมว้่าจะเป็นเช่นน้ี  ถึงอย่างไรมนัก็เป็นวงซิมโฟนีออเคสตร้าของเสินยวิ่น ตอนท่ี
พวกเขาแสดงอยูใ่นนิวยอร์ก  วนันั้นวงรักดนตรีนิวยอร์กกก็  าลงัแสดงอยูเ่ช่นกนั  พวกเขาแสดง
อยูท่ี่ลินคอนเซ็นเตอร์  วงซิมโฟนีออเคสตร้าเสินยวิ่นแสดงอยูท่ี่หอประชุมคาร์เนก้ีฝ่ังน้ี  ไดย้ิน
วา่ผูช้มบางคนไปชมทั้งสองฝ่ัง  และพูดว่าท่ีฝ่ังนั้นไม่มีคนมากเท่าของเราฝ่ังน้ี   และคนท่ีชมทั้ง
สองฝ่ังยงัพูดว่า ดนตรีทางฝ่ังน้ีของวงซิมโฟนีออเคสตร้าเสินยวิ่น ดีมาก พลงัก็แรงมาก(เสียง
ปรบมือ) เน้ือหาท่ีแสดงค่อนขา้งหลากหลาย และแปลกใหม่มาก  น่ีเป็นเสียงสะทอ้นของผูช้มนะ 

ศิษย ์ ดิฉันเป็นศิษยท่ี์อธิบายความจริงอยู่ท่ีจุดอธิบายความจริงของนิวซีแลนด์ เม่ือเร็วๆน้ีจุด
ท่องเท่ียวถูกรบกวนอยา่งหนกั  ไกดท่์องเท่ียวถ่ายภาพและวิดีโอพวกเรา  ท าใหเ้ราไม่อาจอยูข่า้ง
รถทวัร์อธิบายความจริง แนะน าใหล้าออกจากพรรค  

อาจารย ์ อยา่งนั้นกไ็ปอธิบายความจริงกบัไกดค์นนั้น  หลายปีก่อนในแต่ละแห่งกพ็บกบั
สภาพการณ์น้ี  และกา้วขา้มมากนัอยา่งน้ี  เวลานั้นไกด์บางคนไม่ยอมให้อ่านเอกสารเร่ืองความ
จริง  ปัจจุบนัน้ีไกด์บางคนยงัน าหน้าอ่านเอกสารเร่ืองความจริง   ถึงแมไ้ม่แน่ว่าจะเป็นเช่นน้ี
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ทั้งหมด  แต่กล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า การอธิบายความจริงช่วยคนใช่ไหม ไกดค์นนั้น เขากเ็ป็นคน  
กส็มควรอธิบายความจริงให้เขา  บางทียงัมีปัญหาอ่ืนอีก  อย่างไรเสียพวกท่านก็พิจารณาดูเถิด  
การอธิบายความจริงกไ็ม่ง่าย  การบ าเพญ็ใช่ไหม การสถาปนาธรรมานุภาพใช่ไหม  อิทธิพลเก่า
นั้นเห็นพวกท่านวนัหน่ึงๆชกัชวนคนลาออกจากสามองคก์รไดม้ากมาย  สบายเกินไปแลว้  จึง
หาเร่ืองยุง่ยากใหส้ักหน่อย (อาจารยห์วัเราะ)ท่ีจริงทางของพวกท่านกเ็ดินขา้มมากนัอยา่งน้ี 

ศิษย ์ ผูฝึ้กอิตาลีโดยรวมตามไม่ทนัจงัหวะกา้วของเจ้ิงฝ่า จะฝ่าขา้มไปไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์ พื้นท่ีท่ีมีผูฝึ้กใหม่มาก จะตอ้งเร่งรีบศึกษาฝ่า  ให้พวกเขาศึกษาฝ่าให้มาก  และ
บ าเพ็ญไปพร้อมกนั  เขา้ร่วมกิจกรรมของส่วนรวมให้มาก  น าพาพวกเขาให้มาก  ให้พวกเขา
ตามให้ทัน  พวกเขาก็จะค่อยๆเข้าใจ หากท่านยิ่งปล่อยให้ตามสบาย เขาเองก็ไม่ทราบ
ความส าคญัของการกา้วหนา้  เขากจ็ะยิง่ยอ่หยอ่นต่อตนเองมากข้ึนเร่ือยๆ  ไม่แน่ว่ายงัจะเดินเขา้
มาไม่ได ้ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งนั้น  จะตอ้งน าพาพวกเขาใหม้าก 

ศิษย ์ ขอเรียนถาม พวกเรายงัมี เวลาพอท่ีจะช่วยเหลือคนจีนได้ถึงคร่ึงหน่ึงไหม หาก
คอมมิวนิสตจี์นดบัสลายไปก่อนท่ีเจ้ิงฝ่าจะมาถึง  คนท่ีไม่ไดล้าออกจากพรรคยงัจะมีโอกาสไหม 

อาจารย ์ นั่นแน่นอนละ  ก็จะไม่มีโอกาสแลว้  ดังนั้นขา้พเจา้จึงบอกว่าเวลามีจ ากัด  ก็
รวมถึงอิทธิพลเก่ากดี็  เดิมทีมนัก็ไม่อยากใหพ้วกท่านช่วยคนไดม้ากมายอย่างนั้น ขา้พเจา้ก าลงั
ยื้อกบัพวกมนัอยู ่ หาไม่แลว้  ดูเหมือนวา่ปีกลายพวกมนักจ็ะใหจ้บส้ินลงแลว้  แต่มีไม่ก่ีคนเหลือ
เอาไวจ้ะท าอย่างไรไดล้ะ  โลกว่างเปล่า  มนุษยชาติยงัจะตอ้งบุกเบิกยคุสมยัท่ีรุ่งโรจน์ให้ตา้ฝ่า  
หากไม่มีคนแลว้  น่ีจะท าไดอ้ยา่งไรกนั 

ศิษย ์  เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม วนัตา้ฝ่า ปีน้ี ศิษยจ่ี์หนานไปฝึกพลงัหงฝ่าท่ี จตุัรัสใจกลางเมือง  
หลายคนถูกต ารวจนอกเคร่ืองแบบจบัไป  ศิษยห่์วงใยพวกเขามาก  เร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดเบ้ืองหนา้
เราคือ การท าสามเร่ืองให้ดี แย่งชิงคน ช่วยคน  จึงไปท่ีสาธารณะฝึกพลงั หงฝ่า แต่ถูกจบัไป
หมดแลว้จะช่วยสรรพชีวติไดอ้ยา่งไรกนั 

อาจารย ์ เร่ืองน้ี รีบท าเกินไปสักหน่อย  จดัตั้งผูฝึ้กมากมายอย่างนั้นไปอธิบายความจริง  
อยา่งเปิดเผยในจีนแผ่นดินใหญ่ จะน าอนัตรายมาสู่ผูฝึ้กได ้ ยงัคงตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั  มี
บางพื้นท่ี ซ่ึงผอ่นคลายแลว้จริงๆ  ขา้พเจา้ไดย้นิว่า พวกเขาฝึกพลงัอยูข่า้งนอก ต ารวจดูคลา้ยกบั
มองไม่เห็น ต ารวจบางคนยงัคอยดูตน้ทางให้อีก สภาพการณ์ของแต่ละแห่งไม่เหมือนกนั  มนั
ไม่ใช่ว่าพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นมีท่าทีใหม่อะไร  เคร่ืองจกัรท่ีประทุษร้ายฝ่าหลุนกงนั้นยงัคง



 

25 
 

หมุนอยู่ พื้นท่ีท่ีผ่อนคลายนั้ น เป็นเพราะพื้นท่ีนั้ นท าเร่ืองอธิบายความจริงได้ดี  คนก าลัง
เปล่ียนแปลง  การท าอยา่งน้ีโดยเปิดเผย จะตอ้งมีเง่ือนไขพร้อม  หากไม่มีเง่ือนไขพร้อม กอ็ยา่ท า
อยา่งเปิดเผย  จะน าความยุง่ยากมาสู่ผูฝึ้กได ้ น ามาซ่ึงการประทุษร้ายท่ีไม่จ าเป็น 

ศิษย ์ การท่ีเพื่อนผูบ้  าเพ็ญมีความคิดดา้นลบต่อเพื่อนผูบ้  าเพ็ญดว้ยกนั คือ “ภูเขาใหญ่สีเทา” 
(อุปสรรคใหญ่ท่ีท าให้ทอ้แทผ้ิดหวงั)  น่ีเป็นบทความแลกเปล่ียนประสบการณ์บทหน่ึงท่ีเขียน
ไวบ้นเวบ็หมิงฮุ่ย  ผมมองไม่เห็นอีกมิติหน่ึง แต่เม่ือผมมีความขดัแยง้กบัเพื่อนผูบ้  าเพญ็ กรู้็สึกได้
ถึงแรงกดดนัอยา่งมาก  ถูกสสารท่ีไม่ดีห่อหุม้ไว ้ ผมรู้สึกวา่คนอ่ืนคิดไม่ดีกบัผมนั้นเป็นสสารท่ี
อยู่ภายนอก ไม่สามารถท าร้ายผมได ้ ขอเพียงผมปฏิบติัตามตา้ฝ่า ปรับตวัเองให้กลบัสู่ความ
ถูกตอ้ง ผมกส็ามารถกา้วออกมาจากหมอกท่ีหนาทึบน้ีได ้แต่ผมกรู้็ว่าผมเดินไดอ้ยา่งยากล าบาก
มาก 

อาจารย ์ สภาพการณ์รูปธรรมบางอยา่ง ของแต่ละคนลว้นแต่ไม่เหมือนกนั สภาพการณ์ท่ี
มองเห็นนั้น เป็นวธีิการบรรยายแบบหน่ึงเพื่อเตือนสติผูบ้  าเพญ็ และไม่แน่ว่าจะเป็นสภาพการณ์
ท่ีแทจ้ริง  พูดไดว้่ามนัเหมือนกบัภูเขาใหญ่ลูกหน่ึง  โดยตวัมนัเองไม่ใช่มาร  ดงันั้นจึงตอ้งผ่าน
การมุมานะช่วงหน่ึง จึงจะทะยานขา้มมาได ้ ท่ีจริงหลายปีมาน้ี  มิใช่ผ่านกนัมาอยา่งน้ีหรือ  ต่าง
ช่วยเหลือกนั ร่วมมือกนั  เขา้ใจกนั  มองจุดดีซ่ึงกนัและกนัใหม้าก  กไ็ม่ควรจะเป็นปัญหา  

ศิษย ์ หนูเป็นนักเรียนมธัยมเกรดสอง  หนูอยากจะไปร่วมเสินยวิ่น  เม่ือเร็วๆน้ีพอดีเร่ิมเรียน
เคร่ืองดนตรี  ยงัทนัเวลาไหม  หนูจดัความสมดุลไดไ้ม่ดีระหว่างการเรียนวชิาวฒันธรรมกบัการ
ท าสามเร่ือง รู้สึกวา่เวลาไม่พอ 

อาจารย ์ ใช่ละ  คิดจะเรียนเคร่ืองดนตรี ยงัจะตอ้งเรียนวิชาอ่ืน  ยุ่งมาก  พูดอย่างน้ีก็แลว้
กนั  เม่ือเสินยวิ่นเพิ่งเร่ิมก่อตั้งนั้น  ไดรั้บเอาลูกๆของศิษยต์า้ฝ่าบางคนเขา้มาอยา่งง่ายๆ  รวมทั้ง
นักเรียนเหล่านั้ นในวงดนตรี  มาตรฐานนั้ นหนา (อาจารย์หัวเราะ) เม่ือเปรียบกับปัจจุบัน  
ห่างไกลกนัลิบลบัจริงๆ  ปัจจุบนัเง่ือนไขการรับคนของคณะศิลปินเสินยวิ่น สูงมาก  พวกท่าน
คงเห็นกนัแลว้  คือรับมาจากสังคม   อนัดบัแรกนั้นจะตอ้งบ าเพญ็  จะตอ้งปรารถนาท่ีจะบ าเพญ็ 
อนัดบัท่ีสองนั้น คือ ไม่ใช่ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท ไม่รับผูท่ี้บรรลุไม่ถึงมาตรฐานระดบั
ปริญญาโท พวกเขาพูดกนัว่าวงซิมโฟนีออเคสตร้าเสินยวิ่นมีผลลัพธ์ของการแสดงท่ีดีมาก  
แน่นอนละ เพราะลว้นแต่เป็นผูมี้ฝีมือสูง  และนกัเรียนเหล่านั้น ลว้นเป็นศิษยต์า้ฝ่า  ในเวลานั้นก็
ไม่มีครูนะ ดงันั้นจึงข้ึนไปไม่ได ้กอึ็ดอดัใจกนัแต่พอพวกท่ีมีฝีมือสูงเหล่าน้ีเขา้มา เป็นครู  พวก
เขากก็า้วหนา้อยา่งรวดเร็วมาก  นกัเรียนบางคนยงัเก่งกวา่ผูใ้หญ่ ปัจจุบนัน้ีจึงต่างกนัโดยส้ินเชิง 
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ศิษย ์ มีเพื่อนผูบ้  าเพญ็พูดวา่  วธีิคิดของผูรั้บผิดชอบอนัดบัหน่ึงของฝอเสวียฮุ่ยนั้น  ไม่ว่าจะถูก
หรือไม่  ถึงแมจ้ะมีผลกระทบต่อการช่วยคนและการยกระดบัขององคร์วม  กไ็ม่ตอ้งมีขอ้สงสัย 
ใหไ้ปท าเลย 

อาจารย ์ ไม่ร้ายแรงอยา่งนั้นหรอกกระมงั  หากมีปัญหาจริงๆ กส็ามารถถามผูรั้บผิดชอบ
ศูนยใ์หญ่  ท่ีจริงผูรั้บผิดชอบก็เป็นผูบ้  าเพ็ญ  เขาเพียงแต่จดัตั้งให้ทุกท่านเขา้ร่วมกิจกรรมของ
ศิษยต์า้ฝ่าท่ีเป็นกิจกรรมรวม  แต่อาจคิดไดไ้ม่รอบดา้นในบางเร่ือง   ขา้พเจา้คิดว่า ส่วนท่ีเป็น
ขอ้บกพร่องนั้น  ในฐานะผูบ้  าเพ็ญ  ตวัเองริเร่ิมท าในส่วนท่ีบกพร่องให้ดี  นั่นจึงจะเป็นส่ิงท่ี
ศิษยต์้าฝ่าสมควรท า  บางเร่ืองเวลาท่ียุ่งอยู่ ไม่ไปก็ได้ หากมีเวลาก็ไป  ไม่ว่ากิจกรรมอะไร  
ขา้พเจา้คิดว่าตอ้งเป็นประโยชน์ต่อการช่วยคนอย่างแน่นอน เป็นประโยชน์ต่อการคดัคา้นการ
ประทุษร้าย  จึงไดท้  า  หาไม่ผูรั้บผดิชอบจะไม่ท าเร่ืองอยา่งน้ี 

  แต่เวลาท่ีท าเร่ืองเหล่าน้ีอยู่  มักจะมีคนข้างในพูดว่าน่ีไม่ดี นั่นไม่ได้ กวนไปกวนมา  
กระทัง่ถ่วงเวลาในการท าเร่ืองเหล่าน้ี  หากท่านรู้สึกว่าตรงไหนท่ีบกพร่อง ท่านกไ็ปท ามนัให้ดี
ดว้ยตวัเอง  ส่ิงท่ีผูรั้บผิดชอบคิดไม่ถึงท่านกไ็ปท าใหม้ากข้ึน  ท ามนัใหดี้  กจ็บแลว้ใช่ไหม  การ
บ าเพญ็ ส่ิงท่ีเทพดู กคื็อใจคน  ไม่ดูวา่ตวักิจกรรมไดค้รบถว้นหรือไม่  รอบดา้นหรือไม่รอบดา้น
เทพไม่ดูตรงน้ี  มนัยิง่ไม่รอบดา้น เขายงัจะดีใจ  ดูวา่พวกท่านคนไหนท่ีเห็นวา่เร่ืองน้ีไม่สมบูรณ์
แบบ แลว้สามารถไปท ามนัใหดี้ได ้  ดูว่าใครท่ีท าเร่ืองนั้นท่ีบกพร่อง ท ามนัใหดี้ได ้เพราะไม่ว่า
ท าเร่ืองอะไร ก็มีการบ าเพ็ญของท่านอยู่ในนั้น  ท่ีดู ก็คือการบ าเพ็ญของท่าน  ไม่ใช่เพียงแค่
ศึกษาแต่ไม่เอาไปใช ้ ท่านริเร่ิมไปบ าเพญ็หรือไม่  หรือท่านถูกน าพาใหเ้ดินไปอยา่งเป็นฝ่ายถูก
กระท า ท่ีปรากฏออกมายงัคงเป็นปัญหาวา่ท่านบ าเพญ็หรือไม่บ าเพญ็ 

ศิษย ์ จุดท่องเท่ียวของฮ่องกงขาดคน  ไตห้วนัมีเพื่อนผูบ้  าเพญ็ริเร่ิม จดัตั้งเพื่อนผูบ้  าเพญ็โดย
ไม่ก าหนดวนัเวลา ไม่ก าหนดว่าเป็นใครกไ็ด ้ไปยงัอ าเภอหรือเมืองเพื่อแลกเปล่ียนความคิดกนั  
ให้ก  าลงัใจทุกคนไปอธิบายความจริงท่ีจุดท่องเท่ียวของฮ่องกง  เพื่อนผูบ้  าเพญ็บางคนพูดว่า น่ี
เป็นการก่อกวนฝ่า 

อาจารย ์ การอธิบายความจริง อนัน้ีไม่ใช่ก่อกวนฝ่า  การมุ่งไปอธิบายความจริงกบัคน  น่ี
กลบัเป็นเร่ืองส าคญั  จุดประสงคข์องการแลกเปล่ียนความคิดคือเพื่อยกระดบัและช่วยคน  ไม่ใช่
วิธีการท่ีขาดสติ  การช่วยคนนั้นยงัคงส าคญั  หากวิธีการมีปัญหา หรือวิธีคิดมีปัญหา  เช่นนั้น
ยอ่มจะก่อใหเ้กิดแรงตา้นแน่ 
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ศิษย ์ ในพื้นท่ีของเรามีผูฝึ้กท่ีอาศยัวิธีการปกปิดช่ือแซ่ใช้อีเมล์ส่งบทความ อยู่ในกลุ่มผูฝึ้ก 
ฝอเสวยีฮุ่ยแนะน าใหใ้ชช่ื้อจริง  แต่ผูฝึ้กบางคนยนืยนัวา่ไม่มีปัญหา 

อาจารย ์ หากอยู่นอกจีนแผ่นดินใหญ่  ใช้ช่ือจริงจะดีกว่า เวลามีปัญหาทุกคนจะได้
แลกเปล่ียนกบัท่านไดง่้าย ท่านใชช่ื้อปลอม ใครกไ็ม่รู้ว่าท่านคือใคร  เม่ือมีปัญหาก็ไม่มีทางจะ
แลกเปล่ียนดว้ยได ้

  บางทีท่านไดไ้ตร่ตรองปัญหาน้ีไวน้านแลว้  “ถึงอย่างไรเม่ือฉันท าสุ่มส่ีสุ่มห้า คุณก็หา
ฉันไม่เจอ ใช่หรือไม่”  แต่ท่านคิดอะไรอยู ่ เทพมิใช่ก าลงัเฝ้าดูอยู่หรือ  ท่านพูดว่าท่านบ าเพ็ญ  
อะไรคือการบ าเพญ็ละ  ท่ีให้คนมองเห็นคือการบ าเพญ็หรือ  นัน่เป็นของปลอม  ความคิดท่าน
เคล่ือนไหวอย่างไร  นั่นจึงจะเป็นของจริง  แลว้ใครสามารถจะมองเห็นความคิดท่านได้ละ   
พวกท่านระหวา่งเพื่อนผูบ้  าเพญ็ดว้ยกนัสามารถมองเห็นการเคล่ือนไหวความคิดของกนัและกนั
ไดห้รือ    เขาไดแ้ต่เห็นการแสดงออกท่ีภายนอกซ่ึงชกัน าโดยความคิดของท่านแต่แก่นแทข้อง
จุดประสงคข์องท่านคืออะไร เขายงัคงมองไม่เห็น  ใครท่ีสามารถจะมองเห็นหรือ  เทพสามารถ
มองเห็น  ฝ่าเซินของอาจารยม์องเห็น ชีวติจ านวนนบัไม่ถว้นในจกัรวาลมองเห็น 

  ท่านท าเร่ืองอะไร  เวน้แต่คนท่ีมองไม่เห็น  แต่ทั้งหมดลว้นเปิดเผยเหลือเกิน  ท่านทราบ
ไหม  ท่านก าลังท าอะไร  มันเปิดเผยยิ่งกว่าท่ีคนชมภาพยนตร์เสียอีก  ความคิดของท่าน
เคล่ือนไหวอยา่งไร  ทัว่ทั้งจกัรวาลลว้นรู้หมด  ชีวิตทั้งหมดในจกัรวาลก าลงัดูอยู ่ ท่านว่าเร่ืองท่ี
ใหญ่อย่างน้ีเหล่าเทพสามารถจะวางใจไดห้รือ  รวมทั้งอิทธิพลเก่า พวกมนัไม่ตอ้งดูหรือ  มนั
เก่ียวพนัถึงเร่ืองการคงอยูข่องแต่ละชีวิตในจกัรวาล  พวกมนัมิตอ้งใส่ใจหรือ  มีชีวติมากเท่าไรท่ี
ก าลงัเฝ้าดูพวกท่านอยู ่

ศิษย ์ การตอบสนองของผูบ้ริโภค (ลูกคา้) ต่อการโฆษณามีผลลพัธ์ไม่ดี  เป็นเพราะเหตุใด  คือ
ความพยายามในการอธิบายความจริงไม่พอ  หรือว่าความช านาญไม่ไดม้าตรฐาน หรือเป็นการ
รบกวนของอิทธิพลเก่า 

อาจารย ์ ผลลพัธ์ของการโฆษณานั้น เก่ียวขอ้งอยา่งมากกบัตวัเจา้ของธุรกิจโดยตวัมนัเอง  
และเก่ียวขอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัเช่นกนั  ท่านบอกว่าฉนัท าโฆษณาแลว้  ลูกคา้ควรจะ
มากข้ึนมา  ไม่แน่วา่จะเป็นอยา่งน้ีทั้งหมด  โฆษณากคื็อโฆษณา  

ศิษย ์ ผูฝึ้กบางคนขยายการจ าหน่ายสินคา้แบบขายต่อและขายตรงในหมู่ผูฝึ้ก ไม่ฟังค าแนะน า
ดว้ยดีของคนอ่ืน 
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อาจารย ์ ใครท่ีเผยแพร่ส่ิงเหล่านั้นท่ีไม่ใช่เร่ืองเจ้ิงฝ่าในหมู่ผูฝึ้ก คนนั้นก็ก  าลงัรบกวน
ศิษยต์า้ฝ่า  ท าลายสถานการณ์การเจ้ิงฝ่า  ท าบาปยิง่กว่ามาร  หากพูดตามอิทธิพลเก่า  ยงัร้ายแรง
กว่าท่ีมารท า  คือการท าลายอย่างแทจ้ริง  ท่ีผ่านมาขา้พเจา้เคยพูดว่า  ใครท่ีจะสามารถท าลาย
รูปแบบการบ าเพญ็ของศิษยต์า้ฝ่าละ  องคป์ระกอบภายนอก ผา่นการประทุษร้ายคร้ังน้ี ท าลายได้
หรือไม่ มีแต่ศิษยต์า้ฝ่า ท่ีบ าเพญ็จนสุกงอมแลว้  ทรายท่ีถูกร่อนออกไป ใครท่ีสามารถจะท าลาย
กลุ่มผูบ้  าเพญ็น้ีไดจ้ริงๆ ละ  ท าลายตา้ฝ่าแลว้  ใครกท็ าไม่ได ้ ในทางปฏิบติักพ็ิสูจน์ใหเ้ห็นแลว้  
ขา้พเจา้เคยพูดไว ้ กคื็ออยา่งน้ี  ผูท่ี้รบกวนคือคนท่ียดึติด  ฝ่านั้นไม่อาจจะท าลายได ้ ผูท่ี้สามารถ
ก่อใหเ้กิดผลท่ีไม่ดี มีเพียงคนใน  คนทั้งหมดท่ีท าเร่ืองน้ี ลว้นไม่ใช่ศิษยต์า้ฝ่า  ท่านกอ็ยา่ปฏิบติั
ต่อเขาโดยถือวา่เขาเป็นศิษยต์า้ฝ่า ไม่วา่เขาบ าเพญ็มานานแค่ไหน 

ศิษย ์   ส่ือทีวขีองเราควรจะเพิ่มรายการบนัเทิงใหห้ลากหลายมาดึงดูดคน ในการผลิตเน้ือหา ส่ือ
ของคนธรรมดาสามญักระตุน้อารมณ์ของคนไดม้าก ดึงดูดผูช้มท่ีเป็นคนธรรมดาสามญัไดม้าก 

อาจารย ์ ส่ือแบบไหนก็มีทั้งนั้น  รูปแบบศิลปะอะไรก็มีทั้งนั้น  ไม่ตอ้งสนใจส่ิงเหล่านั้น  
คนท่ีรสนิยมต ่าเขาจึงชอบของเกรดต ่าแต่คนกระแสหลกัของสังคม เขาไม่ชอบของเกรดต ่าทุก
ท่านท าเสินยวิ่นกจ็ะทราบ  ไม่ว่าระบ ากบัดนตรียคุปัจจุบนัจะเป็นท่ีนิยมอยา่งไร   แต่คนกระแส
หลกัของสังคมกจ็ะดูแต่บลัเลย ์ฟังซิมโฟนี  ท่ีควรเจาะจงคือกลุ่มคนกระแสหลกั กล่าวส าหรับ
ส่ือ  ท่านจะตอ้งเป็นส่ือกระแสหลกัท่ีมีบารมีมาก หากเร่ิมตน้จากของเกรดต ่า  ท่านกจ็ะยนืข้ึนมา
ไม่ไดต้ลอดไป  ส่ิงเหล่าน้ีหากปรากฏออกมาในสังคมกระแสหลกั  คนก็จะถือว่าส่ือของท่าน
เป็นของเกรดต ่าแมว้า่พวกท่านจะเป็นส่ือภาษาจีน  แต่คุณภาพตอ้งสูงดว้ย 

  ส่ือของพวกท่าน  มีลกัษณะเด่นของพวกท่าน ปัจจุบนัทุกท่านทราบว่า ทัว่โลกต่างก าลงั
สนใจการรายงานข่าวของต้าจ้ีหยวน ซินถังเหยิน  ขณะน้ีมีเพียงพวกท่านกล้าท่ีจะรายงาน
สถานการณ์ท่ีแทจ้ริงของท่ีนั่น  ข่าวของพวกท่าน  รวมทั้งอีกหลายๆอย่าง มีน ้ าหนักมาก  และ
ดึงดูดคนมาก  ท าเน้ือหาใหห้ลากหลายยิง่ข้ึน รวมทั้งรูปแบบศิลปะ  กิจกรรมทางศิลปะเหล่านั้น
ท่ีแสดง  เน้ือหารายการ ก็ต้องมีคุณภาพด้วย  พอคนดูก็รู้ว่าเป็นส่ือท่ีคุณภาพสูง  มีความ
น่าเช่ือถือมาก  เช่นนั้นกจ็ะยิง่มีบารมีและช่ือเสียง  

ศิษย ์ ปัจจุบนัฮ่องกงก าลงัเผยแพร่แผ่นเสียงซีดีอยา่งหน่ึงท่ีผูฝึ้กจีนแผ่นดินใหญ่ผลิต  ในนั้นมี
การบรรยายฝ่าของอาจารยใ์นระยะแรก  รวมทั้งท่ีจ่ีหนาน ตา้เหลียน เป็นตน้  ดนตรีฝึกพลงัก็มี
ส่วนท่ีเวบ็หมิงฮุ่ยไม่ไดเ้ผยแพร่ ยงัมีบทความแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัการอธิบายความจริง
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อ่ืนๆของหมิงฮุ่ย ขายแผน่ละเจด็สิบหยวน  ไดย้นิวา่ฝอเสวยีฮุ่ยไดบ้อกใหผู้ฝึ้กหยดุขายแลว้  แต่ก็
ยงัมีคนท า  ขณะน้ีมาถึงอเมริกาแลว้  ศิษยอ์ยากจะถามสักหน่อยวา่ส่ิงน้ีจะเผยแพร่ไดห้รือไม่ 

อาจารย ์ วิธีรบกวนการบ าเพ็ญของศิษยต์้าฝ่า เกิดข้ึนด้วยวิธีการรูปแบบหลายๆอย่าง
มากมาย  ในช่วงเวลาท่ีวุน่วายท่ีสุด  ในช่วงเวลาท่ีการประทุษร้ายรุนแรง  อะไรๆกม็า  ดูคลา้ยกบั
ถูกตอ้ง  ท่ีจริงคือก าลงัรบกวน  แผน่ละเจด็สิบหยวน  เงินนั้นไปอยูท่ี่ไหนหรือ ใครท่ีท า  ศิษยต์า้
ฝ่ามอบส่ิงของแบบให้เปล่ามากมายแก่ทุกคน   นอกเหนือจากการเปิดร้านหนังสือแบบเป็น
ทางการ โดยพื้นฐานนั้น ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย  บนเวบ็กมี็  จุดมุ่งหมายคืออะไรหรือ  กเ็พื่อใหส้ะดวก
ต่อการศึกษาฝ่าของทุกท่าน ซ่ึงยงัตอ้งตกลงให้ดีกบัฝอเสวียฮุ่ยและผูฝึ้กท่ีดูแลเร่ืองการพิมพจ์ดั
จ  าหน่าย 

ศิษย ์ ในสิงคโปร์ การวางป้ายอธิบายความจริงในท่ีสาธารณะจ าเป็นตอ้งยืน่ขออนุญาตต ารวจ
ก่อน  แต่ไม่เคยได้รับอนุญาต  มีผูฝึ้กยืนหยดัอธิบายความจริงมาสิบกว่าปี  ด้วยเหตุน้ีจึงถูก
ต ารวจฟ้องศาลดว้ยขอ้หาเทจ็ท่ีกข้ึุน ในหมู่ผูฝึ้กมีการถกเถียงกนัมาก 

อาจารย ์ อาจารยพ์ูดอยู่ท่ีน่ีก็อยู่ในท่ีสาธารณะ  ดงันั้นขา้พเจา้ไม่อยากพูดในท่ีสาธารณะ  
การอธิบายความจริง จะตอ้งท า ส่วนจะท าอยา่งไร ผูฝึ้กในแต่ละแห่งให้ดูตามสภาพการณ์ของ
ตนเอง  ประเทศสิงคโปร์นั้น หลายปีมาน้ีปฏิบติัต่อศิษยต์า้ฝ่า ในลกัษณะท่ีใกลชิ้ดกบัพรรคมาร
คอมมิวนิสตจี์นมากเกินไปทางดา้นการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงนั้นกจ็วนจะกลายเป็นมณฑลหน่ึง
ของประเทศจีนแลว้ 

ศิษย ์ ปัญหาศิษยเ์ยาวชนเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 

อาจารย ์ เคร่ืองเล่นเกมคอมพิวเตอร์น้ีท าร้ายคนมากเหลือเกินแลว้  มนัไม่ใช่เพียงมุ่งต่อลูก
ของศิษยต์า้ฝ่า  มนัดึงดูดคนมาก  ส าหรับคนธรรมดาสามญัมนักก่็อผลทางลบอยา่งมากชนิดหน่ึง  
ท าให้ท่านท างานไดไ้ม่ดี  นอนไม่หลบั พกัผ่อนไม่พอ  ท าใหท่้านเป็นคนไม่มีน ้ าใจ  ท าใหท่้าน
ไม่สนใจครอบครัว  ท าใหท่้าน นกัเรียนไม่สนใจการเรียน  ดึงดูดใจท่าน  ท าใหท่้านถล าเขา้ไป  
ท าลายมนุษยชาติเช่นกนั พ่อคา้เคร่ืองเล่นเกมคอมพิวเตอร์เหล่านั้น  เพื่อท่ีจะเผยแพร่มนั จึง
เปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีอย่างต่อเน่ือง ท ากนัอย่างเต็มท่ีอย่างน้ี  ผลกัดันกนัอย่างน้ี  คนสร้าง
บาปกรรมใหญ่หลวงอยา่งน้ี แลว้จะท าอยา่งไรดี เป็นการท าลายมนุษยชาตินะ 

ศิษย ์ หน้ี(สามฝ่าย)ระหวา่งบริษทัของศิษยต์า้ฝ่าดว้ยกนัเองจะแกไ้ขอยา่งไร 
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อาจารย ์ จะแกไ้ขอยา่งไร  นัน่ตอ้งจ่ายให้คนเขา ท่านพูดว่าท่านพิมพห์นงัสือพิมพแ์ต่ไม่ให้เงิน  
โรงพิมพ์จะท าอย่างไร  ของท่านเป็นโครงการของต้าฝ่า ของเขาก็ใช่  จะท าอย่างไรหรือไม่
บริหารใหดี้ คือตวัเองไม่ท าใหดี้ นัน่กต็อ้งพยายาม  ระหวา่งศิษยต์า้ฝ่าดว้ยกนัติดคา้งหน้ี ตอ้งจ่าย
คืน ลว้นแต่เป็นศิษยต์้าฝ่า ของท่านก็คือของฉัน  ไหนเลยจะมีการพูดแบบน้ีละ  (ท่ีประชุม
หวัเราะ) นัน่จะใชไ้ดห้รือ  กล่าวส าหรับชีวิตหน่ึงท่ีเป็นเอกเทศ  ท่านก็คือท่าน  เขากคื็อเขา  ใน
การบ าเพญ็เขาท าแทนท่านไม่ได ้ท่านกท็ าแทนเขาไม่ได ้รวมทั้งพ่อแม่  พี่นอ้ง สามีภรรยา บุตร
ธิดา ใครกท็ าแทนใครไม่ได ้

ศิษย ์ สภาพแวดลอ้มของการท างานส่ือซับซ้อนมาก เพื่อนผูบ้  าเพญ็โดยรอบก็รู้สึกเหมือนกนั  
บางคร้ังปัดแขง้ปัดขากนั มากยิง่กวา่คนธรรมดาสามญั 

อาจารย ์ ระหว่างกนัและกนั ใครกไ็ม่น่าเช่ือถือ  ลว้นไม่พูดความจริง  ระหว่างกนัและกนั 
ไม่อาจแตะตอ้งกนัได ้ ลว้นแต่ไม่คน้หาจากภายใน  นัน่ยอ่มจะซบัซอ้นแน่  ท่านว่าท่านเป็นส่ือ
อะไรหรือ  ท่านว่า พวกท่านกลุ่มน้ีก าลงัท าอะไรกนั  บ าเพญ็หรือ  จิตยึดติดรุนแรงออกอย่างน้ี  
พวกท่านไม่ว่าสถานีทีวีก็ดี  ตา้จ้ีหยวนก็ดี  ส่ืออ่ืนๆ ก็ดี  นับจากวนัน้ีไป ให้แกไ้ขสภาวะของ
พวกท่าน  ช่างไม่เหมือนผูบ้  าเพญ็เสียเลย  ขา้พเจา้พูดไวน้านแลว้ว่า พวกท่านยงัจะรอจนถึงเวลา
ไหน พวกท่านยงัจะรอจนถึงเวลาไหน  ไม่มีเวลาแลว้ (เสียงปรบมือกึกกอ้ง)    

  ศิษยต์า้ฝ่าแต่ละคน พวกท่านเคยเป็นราชา  พวกท่านเคยน าบุญวาสนาใหญ่มากติดตวั
มาถึงโลกมนุษย ์ แต่พวกท่าน ลว้นไม่เอา  ตอ้งการช่วยอาจารยเ์จ้ิงฝ่า  ขณะน้ีพวกท่านไม่ตั้งอก
ตั้งใจ  หากท่านคิดจะใชเ้งินจริงๆ  หากท่านคิดจะเป็นขา้ราชการจริงๆ  ท่านคิดจะเป็นใหญ่จริงๆ  
ท่านอยูใ่นสังคมมนุษยก์็คือคนท่ีฉลาดเก่งกาจ(คนชั้นหัวกะทิ)คนหน่ึง ท่านสามารถท าไดจ้ริงๆ  
แต่พวกท่านไม่ตอ้งการ  พวกท่านลว้นกา้วมาถึงจุดน้ีแลว้  เหตุใดยงัปล่อยวางของเล็กนอ้ยนั้น
ไม่ได ้ อะไรกว็างลงทั้งหมด  ปฏิบติัตนเป็นผูบ้  าเพญ็ท่ีสง่างาม  นบัจากน้ีไป ระหว่างพวกท่าน
ดว้ยกนัลองดูซิ  ใครท่ีแกไ้ขไดแ้ลว้ คนนั้นกฟั็งค าพูดของอาจารย ์ ใครท่ีไม่แกไ้ข คนนั้นกไ็ม่ฟัง
ค าของอาจารย ์(เสียงปรบมือกึกกอ้ง) 

  อาจารยเ์รียกร้องอย่างน้ีแลว้  เม่ือกลบัไปสู่ความเป็นจริงเฉพาะหน้า  ระหว่างพวกท่าน
ดว้ยกนั พอมองดูขดัหาขดัตาเม่ือกลบัไปสู่ความเป็นจริงเฉพาะหนา้  ถูกผลประโยชน์เฉพาะหนา้
นั้น กบัการชักน าของจิตยึดติดของแต่ละคน พวกท่านก็ไม่มีสภาพจิตใจอย่างในขณะน้ีแลว้  
พวกท่านตอ้งรู้วา่พวกท่านเป็นผูบ้  าเพญ็นะ  พวกท่านมีภาระหนา้ท่ีใหญ่เพียงไร  ในอนาคตพวก
ท่านกจ็ะทราบ  ถึงตอนนั้นพวกท่านกไ็ดแ้ต่ ส านึกเสียใจภายหลงั 
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ศิษย ์ คนธรรมดาสามญัเนน้ใหเ้ล่ียงค าพูดท่ีไม่เป็นมงคล  เม่ือเร็วๆน้ีระหว่างผูบ้  าเพญ็ดว้ยกนั
พูดต่อๆ กนัวา่ ควรพูดแต่ดา้นบวก  อยา่พูดดา้นลบ  พูดกนัว่าเสินยวิน่กท็  าอยา่งน้ี  แต่เม่ือจะพูด
แลกเปล่ียนความคิดกนัอยา่งน้ี กจ็ะแกไ้ขปัญหาไม่ได ้

อาจารย ์ คนธรรมดาสามญัชอบฟังอะไรกพ็ูดอะไร  ถึงอยา่งไรกจ็ะช่วยเขาใช่ไหม ท่านก็
ไม่อาจถือเขาเป็นผูบ้  าเพญ็ ให้เขาท้ิงจิตยึดติด  ในขณะน้ีท่านให้เขาท้ิงจิตยดึติด เขากว็ิ่งหนีแลว้
ใช่ไหม (ท่ีประชุมหวัเราะ) เพื่อท่ีจะช่วยเขา ยงัตอ้งพูดค าพูดท่ีเขาอยากฟัง  กต็อ้งเป็นเช่นน้ี  ช่วย
คนยากนกันะ  เช่นนั้นพวกท่าน ผูบ้  าเพญ็ตอ้งการอยา่งน้ีไหม  ใครท่ีไม่อยากฟังค าแนะน า เขาก็
ไม่ใช่ผูบ้  าเพญ็  ใครท่ีพูดไม่ดี กไ็ม่ใช่พฤติกรรมของผูบ้  าเพญ็เช่นกนั 

ศิษย ์ ศิษยต์า้ฝ่าในพื้นท่ีต่างๆ และในห้าสิบกว่าประเทศนอกจีนแผ่นดินใหญ่ กบัแปดสิบกว่า
เมืองและมณฑลในจีนแผน่ดินใหญ่ ขอกล่าวสวสัดีท่านอาจารย ์

อาจารย ์ ขอบใจทุกท่าน (ปรบมือ) เน่ืองจากค ากล่าวสวสัดีต่อขา้พเจา้ นั้น ขา้พเจา้ไดบ้อก
พวกเขาไม่ให้ส่งข้ึนมาทั้งหมด  พวกเขาจึงเขียนรวมในแผ่นเดียว (ท่ีประชุมหัวเราะ) วา้ น่ีก็ยงั
เขียนมาเป็นกองโตไม่อ่านละ 

ศิษย ์ ดิฉนัอยูใ่นเมืองเลก็ๆ เมืองหน่ึงของเวียดนาม เม่ือเร็วๆน้ีมีการพูดต่อๆ กนัวา่ฝ่าหลุนกงมี
การรณรงค์ระดมทุน  จุดประสงค์ของการระดมทุนคือใช้สร้างวดัในอเมริกาและสนับสนุน
สถานทีวีซินถังเหริน  ก่อนหน้าน้ีไม่นาน น้องสาวเคยไปอเมริกาเยี่ยมญาติท่ีทางใต้ของ
แคลิฟอร์เนีย ไดพ้บผูฝึ้กคนหน่ึงท่ีเรียกตวัเองว่าเป็นผูรั้บผิดชอบในการระดมทุน น้องสาวได้
บริจาคใหแ้ลว้  ผูฝึ้กในเวยีดนามจ าเป็นตอ้งตอบสนองดว้ยหรือไม่ 

อาจารย ์ ไม่มีเร่ืองอย่างน้ี  ไม่มีเร่ืองอย่างน้ี  ผูฝึ้กบางคนอาจจะมีใจน้ี แต่ไม่ว่าอย่างไรก็
อยา่ไดท้  า  ไม่ว่าอยา่งไรกอ็ยา่ไดท้  า  ถา้จะท าขา้พเจา้กท็  าแลว้ขา้พเจา้พูดแค่ค าหน่ึง “ทุกท่านให้
เงินอาจารยส์ักหน่อย เรามาสร้างวดักนั” ขา้พเจา้ทราบว่าพวกท่านกจ็ะใหท้นัที  เช่นนั้นขา้พเจา้
ท าเอง ช่างดีกระไร ขา้พเจา้จะใชท่้านไปท าไมกนัละ (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) อยา่ท า ถึงอยา่งไรก็
อยา่ไดท้  า 

  ศิษยต์า้ฝ่าเราท่ีท าการคา้  ยงัมีผูท่ี้ฐานะการเงินดีมากๆ น าส่วนหน่ึงออกมาสนับสนุน 
และส่วนท่ีน าออกมากส็ามารถจะแกไ้ขปัญหาไดบ้า้ง  นอกนั้นไม่รับ  ขา้พเจา้ทราบวา่ในหลายปี
น้ี  ในการอธิบายความจริง ศิษยต์า้ฝ่า ลว้นแต่ออกเงินเอง ภาระนั้นก็หนักมากแลว้  พวกท่าน
ทราบไหมว่าท าไมโรงเรียนเฟยเทียนจึงไม่เกบ็ค่าเล่าเรียน  เหตุใดคนท่ีไปเรียนทั้งหมดบนเขาจะ
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เล้ียงดู เพราะขา้พเจา้ตอ้งการลดภาระของศิษยต์า้ฝ่า (เสียงปรบมือ) เด็กๆ ท่ีอยูบ่นเขา บางคร้ังมี
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีไม่ดี  ขา้พเจา้จึงรู้วา่พ่อแม่ท่ีบา้นบ าเพญ็ไดไ้ม่ดี(เสียงปรบมือ)  

ศิษย ์ ผมรับรู้ไดว้า่ศิษยต์า้ฝ่าเวยีนวา่ยตายเกิดหลายชาติหลายภพ  แต่ไม่ไดอ้ยูใ่นวฏัจกัรหกทาง  
นอกเหนือจากศิษยต์า้ฝ่า  ชีวิตอ่ืนๆ เม่ือก่อนลว้นเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัจกัรหกทาง  ความเขา้ใจ
น้ีถูกตอ้งหรือไม่  เน่ืองจากสาวกของบางศาสนาไม่เช่ือเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัจกัรหก
ทาง  แต่เช่ือว่าหลงัจากคนตายแลว้วิญญาณ กลบัมาเกิดเป็นคนอีกคร้ัง  ควรจะอธิบายความจริง
อยา่งไรและน าพาคนของศาสนาใหไ้ดฝ่้า 

อาจารย ์ เพื่อใหค้นไดฝ่้ากไ็ม่อาจพูดโกหก  คนนั้นหนา  กห็มุนเวียนอยูใ่นวฏัจกัรหกทาง  
คนในอดีตล้วนเป็นเช่นน้ี  ชีวิตบนโลกโดยพื้นฐานก็เป็นอย่างน้ีกนัทั้ งหมด  ในนั้นรวมทั้ ง
ศิษยต์า้ฝ่า  เพียงแต่เวลาท่ีกลบัชาติมาเกิดเป็นคนกบัชาวสวรรคจ์ะมากสักหน่อยเท่านั้น  

ศิษย ์ ดิฉันมาจากญ่ีปุ่น ท างานส่ือ  การดูแลเวบ็ไซต์ล  าบากมาก  จนถึงขณะน้ีตลอดมาตอ้ง
อาศยัเงินของผูฝึ้กมาอุปการะ 

อาจารย ์ งานส่ือ ไม่อาจจะใหผู้ฝึ้กไปท าอยา่งน้ีเป็นเวลานาน  หากไม่ท าการตลาด ทั้งหมด
ลว้นอาศยัเงินบริจาคของผูฝึ้กในการท า  นัน่ก็คือใบปลิว ไม่ใช่บริษทัของส่ือมวลชน  นานไป
ย่อมจะเกิดปัญหาได้  ผูฝึ้กเองก็ต้องไปท างาน  การด ารงชีพก็ต้องสามารถพึ่ งตนเอง  ไม่ว่า
อยา่งไรกต็าม  กล่าวในฐานะท่ีเป็นส่ือ  ไม่อาจพึ่งการสนบัสนุนจากผูฝึ้กเป็นเวลานาน  

  ปัจจุบันส่ือท่ีศิษยต์า้ฝ่าท าลว้นได้รับความสนใจจากชาวโลก บารมีและช่ือเสียง เพิ่ม
สูงข้ึน   น่ีเป็นช่วงเวลาอะไรหรือ  หากคนธรรมดาสามญัท่ีรู้จกัโอกาสทางการคา้ เขากจ็ะเขา้ใจ 
น่ีเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะเจาะดีมากท่ีจะควา้โอกาสทางการคา้  ผูค้นมีความรู้สึกท่ีดีกบัมนั  มีบารมี
และช่ือเสียง  หากในเวลาน้ีท่านไม่จบัจองดึงดูดกลุ่มลูกคา้ไวใ้ห้มัน่ ใชก้  าลงัคนจ านวนมากท า
การตลาด ท่านยงัจะรอไปถึงเวลาไหนอีกละ  จะรอให้ขนมผิงหล่นจากฟ้าลงมาให้จริงๆ หรือ  
บริษทัคืออะไร  คือผลิตภณัฑท์างเศรษฐกิจ  ใชใ้นการหาเงิน  มีเงินทุน จึงจะสามารถท าส่ือไดดี้  
จึงจะมีการหมุนเวยีนท่ีดีได ้ จึงจะมีเง่ือนไขในการอธิบายความจริง  จึงมีเง่ือนไขในการช่วยคน 

ศิษย ์ ผูฝึ้กเก่าบางคน เป็นเพราะจิตยดึติดของผูรั้บผิดชอบฝอเสวียฮุ่ยบางคนจึงไม่ค่อยออกมา  
ตวัเองมองหางานหรือติดต่อกบัเพื่อนผูบ้  าเพญ็ในวงแคบๆ บา้งกอ็อกไปจากสภาพแวดลอ้มของ
ส่วนรวม  วธีิการจดัการกบัเพื่อนผูบ้  าเพญ็หรือโครงการต่างๆ ของผูรั้บผดิชอบหลกัของฝอเสวีย
ฮุ่ย ควรจะเป็นเหมือนกบัการจดัการของส่ือมวลชนของคนธรรมดาสามญั ใช่หรือไม่  
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อาจารย ์ เหมือนส่ือมวลชนอะไรหรือ  เหมือนการจดัการของคนธรรมดาสามญัหรือ  การ
จดัการของคนธรรมดาสามญั มนัก็ไม่ใช่การบ าเพญ็  กล่าวในฐานะศิษยต์า้ฝ่า  อย่ามวัแต่จบัตา
มองท่ีผูรั้บผิดชอบ  เขาดีแลว้ท่านค่อยดี  เขาชมชอบท่าน ท่านค่อยบ าเพญ็  เขาไม่ชมชอบท่าน
(มองไม่ข้ึน)ท่านกไ็ม่บ าเพญ็  ท่านบ าเพญ็เพื่อเขาหรือ 

  กล่าวในฐานะผูรั้บผิดชอบ  ท่านดูซิว่าท่านส่งผลกระทบมากแค่ไหน  เป็นเวลาเน่ินนาน
มาแลว้ พวกเขาเคยเซ็นสัญญากบัอาจารย ์ ท่านท าใหเ้ขาไม่บ าเพญ็   ท่านทราบไหมวา่ในอนาคต
ท่านจะแบกรับไหวไหม  หากเป็นเพราะท่าน แลว้เขากไ็ม่อยากบ าเพญ็จริงๆ  ในอนาคตท่านจะ
แบกรับอยา่งไร   ในชัว่ขณะสุดทา้ยท่ีจะหยวนหมัน่  ท่านจะท าอยา่งไร   

  ดงันั้นผูท่ี้ไม่ท าใหดี้  ตอนน้ีอาจารยข์อถามพวกท่านสักค า  พวกท่านตั้งใจฟังใหล้ะเอียด
นะ  ในชัว่ขณะสุดทา้ยท่ีจะหยวนหมัน่  จิตยึดติดท่ีพวกท่านวางไม่ลง  เร่ืองเหล่านั้นท่ีพวกท่าน
ท าผดิไว ้ พวกท่านจะตอบวา่อยา่งไร พวกท่านทั้งหมดไปคิดดูเถิด  ขา้พเจา้ห่วงใยมาก 

ศิษย ์ ผูรั้บผิดชอบในโครงการมกัจะใส่ร้ายเพื่อนผูบ้  าเพ็ญลบัหลงั  แต่คนทัว่ไปแตะตอ้งเขา
ไม่ได ้ ต่อสภาพการณ์เช่นน้ี  พวกเราบ าเพญ็ความอดทน กพ็อ หรือวา่ควรเปิดโปงใหเ้ตม็ท่ี 

อาจารย ์  “เปิดโปง”ก็ไม่ถูกตอ้ง  เป็นค าศพัทท่ี์ใชใ้นวฒันธรรมพรรค (ท่ีประชุมหวัเราะ) น่ีเป็น
วิธีการวิพากษว์ิจารณ์  เร่ืองน้ีตอ้งมองสองดา้น   หากเป็นการให้ท่านบ าเพญ็จริงๆ ท่าทีของเขา
ต่อท่านกลบัจะไม่กระทบต่อโครงการ  งานของท่านก็จะไม่ไดรั้บผลกระทบ  เช่นนั้นขา้พเจา้
แนะน าใหท่้าน อดทนไว ้บ าเพญ็ไป (อาจารยห์วัเราะ) (ท่ีประชุมปรบมือ) 

  ท าไมพูดอย่างน้ีหรือ  ทุกท่านทราบ  ผูบ้  าเพ็ญใช่ไหม  มกัจะพูดค านั้นอยู่เสมอ คือ ใน
เม่ือท่านมีใจดวงนั้น ใจของท่านจึงหวัน่ไหวได ้ หากท่านไม่มีใจดวงนั้น ก็จะเหมือนลมท่ีพดั
ผา่น   ท่านจะไม่รู้สึกแต่อยา่งใดเลย  หากมีคนพูดว่าท่านฆ่าคนวางเพลิง  ท่านไดฟั้งแลว้รู้สึกน่า
สนุก(อาจารยห์วัเราะ) น่ีจะเป็นไปไดอ้ยา่งไรกนั  หวัเราะ แลว้ผา่นไป ไม่เอาเร่ืองเอาราว  เพราะ
ท่านไม่มีใจดวงนั้น  ค  าพูดน้ีสะกิดใจท่านไม่ได ้ เม่ือไม่มีใจดวงนั้น  กก็ระทบไม่ถูก หากใจท่าน
หวัน่ไหวแลว้  ก็พูดไดช้ดัว่า ท่านมี  หากในใจท่านไม่สงบอย่างมาก ก็พูดไดช้ดัว่า ส่ิงน้ีหาใช่
เลก็ๆไม่ (เสียงปรบมือ) นัน่ไม่ควรแกไ้ขหรือ 

  ดงันั้นเม่ือพูดในทางกลบักนั  คนท่ีมกัจะมีท่าทีท่ีไม่ดีต่อคนเขา  ศิษยต์า้ฝ่าบ าเพญ็ความ
เมตตา หากท่านรู้สึกว่าเพื่อนผูบ้  าเพญ็ของท่านบ าเพญ็ไดดี้กว่าท่าน  ท่านก็ไม่ตอ้งเมตตาต่อเขา
ละหรือ  ใช่หรือไม่  ท่านเห็นว่าเขาสูงมากใช่หรือไม่  ท่านไม่เมตตาเขา  หรือเขาคือคนกลุ่มท่ี



 

34 
 

ประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่า ท่านกไ็ม่ตอ้งเมตตาเขา ใช่ไหม   กบัคนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมการประทุษร้าย ถูก
หลอกข้ึนเรือโจรสลดั ท่านกต็อ้งเมตตาเขา  กบัเพื่อนผูบ้  าเพญ็ของท่าน เหตุใดท่านไม่เมตตาเขา  
เขาเป็นศิษยข์องอาจารย ์ ท่านทราบไหม (เสียงปรบมือ)  เม่ือท่านพูดจาโดยไม่ระวงั  ท่านไม่คิด
วา่ในเวลานั้นท่านเหมือนกบัมารหรือไม่ใช่มาร  ท่ีขา้พเจา้พูดคือสภาวะนั้นหากท่านเป็นเช่นน้ีอยู่
เร่ือยๆ เป็นสภาวะท่ีเหมือนกบัมารอยู่เร่ือยๆ ท่านบ าเพญ็สู่ทางมารแลว้หนา  มกัจะมองไม่เห็น
ใบหนา้ท่ีเบิกบานแจ่มใสของท่าน   ยงัมกัจะแสดงความกะล่อนออกมา  ท่านวา่ ท่านอยูใ่นสภาพ
อะไร  เทพเฝ้าดูท่านอยูน่ะ 

  ขา้พเจ้าขอบอกทุกท่าน  เดิมทีขา้พเจ้าคิดไม่ถึงเลยว่า เทพมากมายอย่างนั้ นจอ้งมอง
ศิษยต์า้ฝ่าอยู่  เน่ืองจากขา้พเจา้ยิ่งท าก็ยิ่งใหญ่ข้ึน  พบว่าชีวิตน้ี มีนับไม่ถว้น   ท่ีผ่านมาขา้พเจา้
เห็นเพียงสายตาท่ีพวกเขาส่งออกมามองดูพวกท่าน  ขณะน้ีขา้พเจา้พบวา่ดวงตานั้นแน่นขนดัจน
เตม็ไปหมด ชีวิตจ านวนนบัไม่ถว้นก าลงัเฝ้ามองดูพวกท่าน  และยงัไม่กระพริบตา  มนัเก่ียวพนั
กบัทัว่ทั้งจกัรวาล  พื้นท่ีขนาดใหญ่เท่าปลายเขม็ลว้นมีชีวตินบัไม่ถว้นก าลงัจอ้งมองพวกท่านอยู่
ชีวตินั้นไม่ไดแ้บ่งวา่ใหญ่หรือเลก็ สติปัญญากบัความสามารถกไ็ม่ไดพ้ิจารณาจากความใหญ่เลก็ 
“นกกระจอกแมต้วัจะเล็ก” แต่ก็มีครบถว้นทั้งห้าอวยัวะ “ขา้พเจา้ขอบอกพวกท่านหนา มีเทพ
เหล่านั้นในระดบัชั้นสูงยิง่ ซ่ึงเลก็ยิง่กว่าปลายเขม็ แต่กลบัมีพลานุภาพไร้ท่ีเปรียบ ในฉบัพลนัก็
สามารถจะกลายเป็นเทพองคม์หึมาได ้

  ขา้พเจา้พูดตลอดมา  ขา้พเจา้ว่าโลกมนุษยคื์อเวทีใหญ่  ท่านแสดงอยูบ่นน้ี  ผูช้มคือเหล่า
เทพ เหล่าชาวสวรรค ์ทั้งหมดในจกัรวาล  ชมการแสดงอยูใ่นโรงละคร  นัง่อยูข่า้งล่างเวที  คนดู
คนแสดง จะมองไม่เห็นการแสดงออกของความคิดท่าน เทพเหล่านั้นก าลงัดูความคิดของพวก
ท่านอยู ่ ดูพฤติกรรมของพวกท่านอยู ่พวกท่านลองเงยหนา้ข้ึน มองดูเซลลน์ั้นท่ีอยูข่า้งในศีรษะ
ของพวกท่าน ยงัสามารถเห็นว่าใจเคล่ือนไหวอยา่งไร  เวลาท่ีพวกท่านท าเร่ืองท่ีน่าขนั  พวกเขา
กก็ลัน่หัวเราะไม่อยู ่ เม่ือพวกท่านท าเร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่าไม่ควรท า พวกเขาก็จะเฝ้าดูท่านอยา่งเขม้
ขรึมมาก  

ศิษย ์ ส่ือท่ีศิษยต์า้ฝ่าท า รู้สึกว่าใหค้วามส าคญักบัการต่อสู้ภายในมากเกินไปกลบัท าใหส้วรรค์
พิโรธคนเคียดแคน้ ไม่ใหค้วามส าคญัอยา่งเพียงพอกบัเน้ือหาการยนืยนัความถูกตอ้งของฝ่า ของ
ศิษยต์า้ฝ่า  โดยเฉพาะบนเวบ็ตง้ไท่ (ทะลวงการปิดกั้น) 

อาจารย ์ ขา้พเจา้เห็นว่าค  าพูดน้ีไม่ถูกตอ้ง “สวรรคพ์ิโรธคนเคียดแคน้”  “การต่อสู้ภายใน”
หากค าพูดของท่านยืนอยู่ในมุมมองของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  เช่นนั้นท่านก็เป็นคนท่ีมี
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ปัญหา  ท่านก าลังพูดว่าการต่อสู้กันเองของชาวจีนเรา ใช่หรือไม่  พวกเรากับพรรคมาร
คอมมิวนิสตจี์นไม่ใช่กลุ่มเดียวกนั  มนัคือมารปีศาจ  มนัก าลงัท าลายชาวจีน  โดยเปลือกนอกคือ
รัฐบาลจีน  พวกเรานั้ นเปิดโปงมันว่า เหตุใดจึงประทุษร้ายศิษยต์้าฝ่า ขณะเดียวกันก็บอก
ชาวโลกวา่มนัเป็นอะไร 

  ค าพูดน้ีของข้าพเจ้าก็พูดอยู่ก่อนจะมีการประทุษร้ายแล้วข้าพเจ้าว่าในระหว่างท่ี
ประทุษร้ายฝ่าหลุนกง พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนจะประทุษร้ายตนเองจนล้มคว  ่าไป(เสียง
ปรบมือ)  ขา้พเจา้กไ็ม่เพียงเป็นนกัพยากรณ์นะ  แต่ขา้พเจา้มองเห็นไดแ้ลว้ เน่ืองจากอิทธิพลเก่า
ไดจ้ดัวางไวอ้ยา่งนั้น  ถือว่ามนัเป็นตวัตลก  เม่ือเล่นกบัมนัจนพอแลว้กด็บัสลายมนั  จุดประสงค์
คือในการประทุษร้ายคร้ังน้ี จะทดสอบศิษยต์า้ฝ่าอยา่งเขม้งวด  ขจดัใจคนท่ียดึติดของศิษยต์า้ฝ่า 
ดว้ยเหตุน้ีจึงสร้างมารตนน้ีข้ึนมา แลว้จะใหม้นัคงอยูเ่น่ินนานไดห้รือ   

ศิษย ์ ศิษยต์า้ฝ่า จากเมืองกงจู่หลิงและฉางชุนมาแลว้ ไม่ทราบวา่ควรอยูต่่อหรือไม่ 

อาจารย ์ น่ีเป็นเร่ืองของแต่ละคน ท่านรู้สึกว่าควรอยูต่่อก็อยู ่ หากพวกท่านรู้สึกว่าท่ีน่ีมีท่ี
ท่ีใหท่้านพอจะท าอะไรไดก้อ็ยูต่่อ หากพวกท่านรู้สึกวา่ท่ีน่ีไม่มีท่ีท่ีท่านพอจะท าอะไรได ้ท่านก็
ไม่ตอ้งอยูต่่อ  ไม่วา่อยา่งไรกต็าม  ในเม่ือขณะน้ีศิษยต์า้ฝ่ามาอเมริกา หรือจะไปท่ีไหนๆ ในโลก 
ก็ง่ายมากแลว้ และจะยิ่งง่ายข้ึนเร่ือยๆ ตามท่ีส่ิงชั่วร้ายท่ีท าการประทุษร้ายถูกเปิดโปงออกมา  
ชาวโลกกย็ิง่เฝ้าจบัตามองศิษยต์า้ฝ่า  เม่ือความจริงเปิดเผยออกมาทั้งหมด  คนทั้งโลกลว้นจะนบั
ถือศิษยต์า้ฝ่า (เสียงปรบมือ) 

  ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเถิด  ท่ีจริงส่ิงท่ีอาจารยอ์ยากจะพูดมากท่ีสุดก็คือ สถานการณ์ก าลงั
เปล่ียนแปลง  แต่การบ าเพ็ญของศิษยต์า้ฝ่าไม่อาจเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ จะตอ้งไม่
หวัน่ไหวต่อสถานการณ์ใดๆ  จงเป็นเหมือนกบัศิษยต์า้ฝ่า เม่ือประสบกบัปัญหาอะไร ลว้นแต่
ตอ้งบ าเพญ็ตนเอง (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) 

  อาจารยข์อพูดเพียงเท่าน้ีนะ  ปัญหาท่ีถามข้ึนมา กลุ่มผูจ้ดังานอาจจะยงัมีอยู(่เสียงปรบมือ
กึกกอ้ง) ขา้พเจา้ทราบว่าขา้พเจา้นัง่อยูต่รงน้ี  กจ็ะตอบใหแ้ต่ละคนไดจ้นหมด แต่ พวกท่านกไ็ม่
แน่ว่าจะหมดค าถาม จะยงัมีค  าถาม  จึงขอพูดเพียงเท่าน้ี  อาจารยไ์ดแ้ต่บรรยายบนหลกัการของ
ฝ่า  การบ าเพญ็นั้นหนา นัน่ตอ้งอาศยัตวัพวกท่านเอง  หากท่านสามารถจะรักษาสภาพจิตใจของ
พวกท่านในฝ่าฮุ่ย ณ ขณะน้ี เอาไวไ้ดเ้ร่ือยไป  ท่านกจ็ะส าเร็จแน่นอน  (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) 
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  ใจดวงน้ีหนา  อย่าถูกความเป็นจริงในสังคมคนธรรมดาสามญัควบคุม อย่าถูกทศันคติ
ควบคุม  พอกลบัไปอยูใ่นความเป็นจริงเฉพาะหนา้มองเพื่อนผูบ้  าเพญ็ กอ็ยา่เป็นเช่นนั้นอีก ฝ่าฮุ่ย
น้ีอยา่ใหสู้ญเปล่า  ฝ่าฮุ่ยของตา้ฝ่า ท าเพื่อใหพ้วกท่านสามารถยกระดบัได ้ สามารถจะมีเจ้ิงเน่ียน
ข้ึนมา  สามารถจะเป็นประโยชน์กบัการบ าเพญ็ได ้ จึงเปิดประชุม  ดงันั้นขา้พเจา้หวงัว่าทุกท่าน  
จะรักษาสภาพจิตใจ ณ ขณะน้ีไวไ้ดต่้อไป  เหมือนกบัศิษยต์า้ฝ่า  สถานการณ์บีบรัดคน  ชีวิต
มากมายอยา่งนั้นก าลงัรอคอยพวกท่านไปช่วยอยู ่ ขา้พเจา้ร้อนใจมาก 

 ชีวติท่ีมายงัโลก  ไม่อาจเกิดเป็นคน  แต่เกิดเป็นสัตว ์ เป็นพืช ลว้นก าลงัรอคอยศิษยต์า้ฝ่า
ไปช่วยเหลืออยู ่ ถา้พวกท่านท าไดไ้ม่ดี  ไม่เพียงแต่พวกท่านท่ีท าไดไ้ม่ดี  ชีวติเหล่านั้นท่ีท่านตั้ง
ปณิธานจะไปช่วยเหลือ  จะพลาดโอกาสไปทั้งหมด  ภาระหนา้ท่ีของพวกท่านหนกัมาก อนาคต
ก าลงัรอพวกท่านอยู ่ ชีวติมากมายในจกัรวาลลว้นก าลงัรอคอยพวกท่าน 

 ให้บ าเพ็ญเหมือนเม่ือแรกเร่ิม ย่อมส าเร็จแน่นอน (ศิษยต์า้ฝ่ามอบช่อดอกไม ้เหล่าศิษย์
ปรบมือยาวนาน)   


