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การบรรยายธรรมในท่ีฝ่าฮุ่ยนิวยอร์ก ค.ศ. 2015 

(หล่ี หงจ้ือ 14-05-2015) 

 

(ท่ีประชุมลุกข้ึน ปรบมือกึกกอ้งตอ้นรับท่านอาจารย)์ 

สวสัดีทุกท่าน  ทุกท่านนัง่ลง  คนมากนัมากมายทีเดียว  การบ าเพญ็ตา้ฝ่าท าให้ทุกท่าน
กา้วเขา้มาอยูด่ว้ยกนั  ศิษยต์า้ฝ่า เพื่อท่ีจะบรรลุภารกิจทางประวติัศาสตร์  แต่ละคนต่างก าลงัท า
เร่ืองท่ีตนเองสมควรท า  แน่ละ  บา้งก็กา้วหน้า  บา้งก็ไม่ค่อยกา้วหน้า  น่ีก็เป็นเร่ืองปกติ  ใน
ฐานะท่ีเป็นกลุ่มผูบ้  าเพญ็กลุ่มหน่ึง   ถา้กา้วหนา้กนัหมดอยา่งนั้น  นัน่จึงจะไม่ปกติ  ไม่วา่จะเป็น
อยา่งไรกต็าม  กล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า  เราตอ้งท าเร่ืองท่ีสมควรท าใหส้ าเร็จ  หากเร่ืองน้ีท่ีศิษยต์า้
ฝ่าท า  อีกไม่นานในอนาคตหากเกิดเร่ืองข้ึนจริงๆ แลว้  ในเวลานั้น ถา้ทุกท่านไม่ท าให้ดีก็จะ
เสียใจในภายหลงั   จะเสียใจในภายหลงัจริงๆ เร่ืองบางอยา่งท่ีท่านจะท าเม่ือแรกเร่ิม  แต่ไม่ไดท้  า  
คนท่ีจะช่วย ไม่ไดช่้วย  นัน่จึงจะเป็นเร่ืองใหญ่ 

แน่ละหากคิดจะท าเร่ืองน้ีใหดี้  กต็อ้งบ าเพญ็ตวัเองใหดี้  ดงันั้นการบ าเพญ็จึงเป็นแก่นแท้
ของพวกท่านแต่ละคน  ไม่ว่าท่านจะท าโครงการไหนในการช่วยคน  หากออกห่างจากการ
บ าเพ็ญ  ท่านก็จะพบว่า  ท่านนับวนัยิ่งกลายเป็นคนธรรมดาสามญัมากข้ึนเร่ือยๆ วิธีพิจารณา
ปัญหา หรือท าอะไร ลว้นจะเป็นเหมือนคนธรรมดาสามญัมากข้ึนเร่ือยๆ  หากท่านสามารถอยูใ่น
ฝ่าตลอดไปหรือไม่ย่อหย่อนในการบ าเพญ็ตลอดไป  ท่านก็จะพบว่าเร่ืองต่างๆ ท่ีท่านท าก็จะ
ลว้นเหมือนผูบ้  าเพ็ญกระท าอยู่  นั่นก็จะสามารถบรรลุภารกิจของศิษยต์า้ฝ่าได้อย่างแท้จริง 
รับประกนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ดงันั้นพวกท่านไม่อาจออกห่างจากฝ่า  ไม่วา่เวลาใดลว้นไม่อาจปล่อย
วางการบ าเพ็ญของตนเอง  โครงการมากมายของศิษยต์า้ฝ่าในสังคมนานาชาตินั้นยุ่งมาก  หาก
คิดจะท าเร่ืองท่ีอยู่ในโครงการ  ท าให้โครงการน้ีสามารถมีพลงัในการช่วยเหลือคน  เช่นนั้นก็
ตอ้งท าให้ดีสักหน่อย  ตั้งใจให้มากสักหน่อย  ให้เวลามากสักหน่อย  เช่นน้ีแลว้  กล่าวส าหรับ
การบ าเพญ็ของตนเอง  ก็จะแสดงออกมาราวกบัไม่มีเวลา  แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม  ทุกท่านก็
ตอ้งเจียดเวลามาบ าเพญ็  ตอ้งเจียดเวลามาศึกษาฝ่า 
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แน่ละ  บ าเพญ็นะ  เพียงท่านเป็นผูบ้  าเพญ็คนหน่ึง  เร่ืองทั้งหลายท่ีท่านท าลว้นสัมพนัธ์
กบัการบ าเพญ็โดยตรง ท่ีจริงก็เป็นเส้นทางการบ าเพญ็ของท่านไปแลว้ เร่ืองทั้งหลายท่ีท่านท า
ลว้นบรรจุอยู่ในเส้นทางการบ าเพญ็เส้นน้ีของท่านแลว้  ไม่ว่าก าลงัท างานอยู่ในสังคมหรือใน
โครงการของตา้ฝ่า  หรือในระหว่างท่ีใชชี้วิตตามปกติของท่าน  ลว้นร้อยรัดเขา้กบัการบ าเพญ็
ของท่าน ตอ้งเป็นเช่นน้ีอย่างแน่นอน  แน่ละเม่ือครู่ขา้พเจา้ได้พูดแลว้ ขา้พเจา้พูดว่า บา้งก็
กา้วหนา้  บา้งก็ไม่กา้วหนา้ บา้งก็สามารถตระหนักได ้ ถึงความส าคญัยิ่งของภาระหนา้ท่ีของ
ชีวิตน้ีในฐานะท่ีเป็นศิษยต์า้ฝ่า มีบางคนกไ็ม่มีความตระหนกัอยา่งแรงกลา้  แน่ละขา้พเจา้คิดวา่  
กล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า ไม่วา่จะอยา่งไรกต็าม  พวกท่านลว้นไม่อาจยอ่หยอ่นต่อตนเอง    หลายปี
ก่อนเร่ืองท่ีขา้พเจา้เป็นห่วงมากท่ีสุดคือ ขณะท่ีการประทุษร้ายรุนแรงมาก  หลายคนยงัไม่
สามารถร่วมมือกนัไดดี้ในโครงการของตา้ฝ่า ในระหว่างการโตเ้ถียงกนัท าให้เร่ืองมากมาย
ลม้เหลวไปแลว้  เร่ืองมากมายลว้นถูกองคป์ระกอบของส่ิงชัว่ร้ายอาศยัจิตใจท่ีต่อสู้กนัชนิดนั้น
ของพวกท่าน ท าจนลม้เหลวไป   ขณะน้ีทุกท่านต่างตระหนักไดถึ้งปัญหาเหล่าน้ีแลว้   เร่ือง
มากมายเพียงรู้สึกวา่ท าได ้โดยพื้นฐานทุกท่านกไ็ปท าเลย  เร่ืองมากมายแมว้า่จะไม่ไดเ้ตรียมการ
ให้รอบดา้น  แต่กล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า  นั่นมิใช่ช่องว่างท่ีเหลือไวใ้ห้พวกท่านเองไปบ าเพญ็
หรอกหรือ  ตนเองจะท าอยา่งไรท่ีจะท าใหเ้ร่ืองท่ีไม่ไดคิ้ดใหร้อบดา้นนั้น หรือตรงท่ีท่านรู้สึกว่า
ยงัไม่สมบูรณ์  ตนเองไปท ามนัใหดี้ นัน่มิใช่ เหลือไวใ้หแ้ก่ท่านหรือ นัน่มิใช่ส่ิงท่ีพวกท่านเอง
ควรไปท าหรือ 

ในระหว่างการขายตัว๋เสินยวิ่นของพวกท่าน หลายคนกแ็สดงออกอยา่งน้ี  ตอนเร่ิมตน้มี
การโตเ้ถียงกนั  บา้งกแ็สดงออกมาอยา่งทอ้แท ้ส่วนใหญ่เม่ือเรียกใหไ้ปท า กไ็ปท า แต่ไม่ไดไ้ป
ท าอยา่งจริงๆ จงัๆ  แต่ว่า แต่ละนาที แต่ละวินาที ของชีวิตท่านลว้นก าลงับ าเพญ็อยู ่  ท่านก าลงั
เปลืองเปล่าตวัท่านเอง  ท่านอยูบ่นเส้นทางน้ีของการบ าเพญ็ของท่าน  ท่านก าลงัส้ินเปลืองเวลา
ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  ไม่ไดเ้ดินใหดี้บนเส้นทางของตนเอง  ควรตอ้งท าเร่ืองท่ีท่านควรท าใหดี้อยา่ง
จริงๆจงัๆ  น่ีจึงจะนบัวา่ยอดเยีย่ม  เม่ือเรียกใหไ้ปท า กไ็ปท า แต่วา่  ดว้ยท่าทีท่ีไปท าเร่ืองนั้น  กบั
ปัญหาวา่จะช่วยคนไดอ้ยา่งไรน้ี  ท่านไม่ไดพ้ิจารณาอยา่งจริงจงั น่ีกเ็ป็นปัญหาของการบ าเพญ็ 

แน่ละ มีความพยายามไปท าแลว้  แต่ว่า  เร่ืองการช่วยคนมกัจะไม่ใช่ง่ายๆ อย่างนั้น  
อิทธิพลเก่ารู้สึกว่า   หากท่านท าเร่ืองนั้นๆ ส าเร็จไดอ้ยา่งสบายๆ กจ็ะไม่มีธรรมานุภาพ  ดงันั้น
จึงสร้างความล าบากให้แก่ท่าน  เร่ืองสบายๆ นั้น ใครก็ท าได ้ ยงัตอ้งให้ท่าน ศิษยต์า้ฝ่าท าไป
ท าไมละ  ยงัจะตอ้งให้พวกท่านไปท า ท าไมกนั  ดงันั้นเร่ืองท่ีพวกท่านไปท าจึงปรากฏออกมา
อยา่งยากล าบาก  นัน่จึงจะเป็นการแสดงออกของการบ าเพญ็  และกเ็ป็นเช่นน้ีจริงๆ   ศิษยต์า้ฝ่า
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จึงจะแสดงออกมาซ่ึงธรรมานุภาพได้   เร่ืองท่ีคนอ่ืนท าไม่ได้แต่พวกท่านสามารถท าได้  
ท่ามกลางความยากล าบาก  ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีถูกปราบปรามประทุษร้ายอยู่  พวกท่าน
สามารถบ าเพญ็ตนเองไดดี้  ขณะเดียวกนักย็งัสามารถไปช่วยเหลือสรรพชีวิต    นัน่จึงนบัว่ายอด
เยี่ยมเหลือเกิน   แต่การช่วยเหลือสรรพชีวิตน้ี เป็นเร่ืองอะไรหรือ   ทุกท่านลองคิดดู ใน
ประวติัศาสตร์มีหลายคนพูดวา่จะช่วยเหลือสรรพชีวติ  ค  าพูดนั้น พูดไดอ้ยา่งง่ายมาก  ท่ีจริงเทพ
ต่างหวัเราะเยาะเขา  ใครจะกลา้ไปช่วยเหลือสรรพชีวิตจริงๆ หรือ  แน่ละ ท่านพูดโออ้วดกแ็ลว้
กนัไป  ใครจะกลา้ไปท าจริงๆ ละ  การช่วยชีวติคนคนหน่ึง  หน้ีกรรมท่ีคนคนนั้นเองติดคา้งไวมี้
มากแค่ไหน  ทศันคตินานาชนิดท่ีก่อเกิดหลงัก าเนิดของคนคนน้ีเอง  ท่านจะช่วยขจดัท้ิงไปให้
เขาไดอ้ยา่งไรละ  กรรมเหล่าน้ีท่ีเขาติดคา้งไว ้กบัการมีวาสนาต่อกนัในสังคม ท่านจะปรับมนัให้
สมดุลไดอ้ยา่งไร และยงัเป็นการช่วยสรรพชีวิต  ไม่ใช่คน คนเดียว  มนัช่างซบัซอ้นอยา่งยิ่ง  น่ี
คือความยากล าบากท่ีคนท่ีมาช่วยเหลือตอ้งประสบ   แน่ละแมว้า่เร่ืองเหล่าน้ีซบัซอ้น  ส่ิงท่ีอยูใ่น
ระดบัลึก  มีอาจารย ์ และยงัมีเทพอ่ืนๆ ช่วยท า  เร่ืองท่ีชั้นผวิ กมี็ความยากล าบากมาก  เร่ืองน้ีทุก
ท่านตอ้งตั้งใจท า 

ความแตกต่างระหว่างผูบ้  าเพญ็กบัคนธรรมดาสามญัน้ี   เม่ือมองจากชั้นผวิกไ็ม่ต่างอะไร
กันเลย  ไม่ใช่ว่า พอบ าเพ็ญต้าฝ่าแล้ว  วนัน้ีท่านก็จะเหมือนดั่งเทพ  รูปลักษณ์ไม่มีอะไร
เปล่ียนแปลง  ท่านเดินอยู่บนทางแห่งเทพเส้นน้ี  มีเพียงส่ิงเดียวท่ีเปล่ียนคือ  ในการพิจารณา
ปัญหา ท่านกบัคนธรรมดาสามญั จะไม่เหมือนกนั บางคนดูกา้วหนา้มากในการบ าเพ็ญ  เขาก็
ศึกษาฝ่าอยู ่  ฝึกพลงัอยู่  แต่ว่า ไม่คน้หาจากภายใน  การไม่คน้หาจากภายในนั้น  ทุกท่านคิดดู 
นั่นมิใช่คนธรรมดาสามญัหรอกหรือ   คนธรรมดาสามญัคนไหนท่ีคน้หาจากภายในละ  คน
ธรรมดาสามญั ไหนเลยจะคน้หาจากภายใน เม่ือพบกบัความขดัแยง้อะไร  ฉนัตอ้งคิดดูวา่ฉนัเอง
ผิดท่ีตรงไหน  เม่ือคิดไดแ้จ่มแจง้แลว้ ก็จะกล่าวขอโทษต่อคนเขา   หากท่านอยู่ในประเทศจีน  
ผูค้นจะพูดว่าท่านเป็นโรคประสาท  เพราะศีลธรรมของทั้งสังคม ถูกพรรคมารท าลายไปแลว้  
คนธรรมดาสามญั เขาจะไม่สามารถพิจารณาปัญหาอยา่งน้ีได ้  เม่ือพบกบัความขดัแยง้ ต่างกจ็ะ
ต าหนิฝ่ายตรงขา้ม สุดทา้ยกมี็แต่ยิง่รุนแรงข้ึน  ส าหรับศิษยต์า้ฝ่าจะไม่เป็นอยา่งน้ี 

แน่ละก็มีผูท่ี้กา้วหนา้  ผูท่ี้ไม่กา้วหนา้  ยงัมีผูฝึ้กใหม่อีก  ดงันั้นเม่ือพบกบัความขดัแยง้  
ข้ามไปไม่ได้ในคร้ังเดียวก็มีไม่น้อย   แต่ว่า เม่ือได้รับความช่วยเหลือจากผูฝึ้กเก่าหรือใน
การศึกษาฝ่าเป็นประจ า  กจ็ะค่อยๆเขา้ใจได ้  การบ าเพญ็ใช่ไหม กค่็อยๆรู้ได ้ออ้  ฉนัตอ้งคน้หา
จากภายใน  ตอ้งคน้หาขอ้บกพร่องของตน  ความผิดพลาดของตนเอง  ตนเองท าไม่ดีท่ีตรงไหน  
จึงก่อใหเ้กิดความขดัแยง้น้ีข้ึน  น่ีคือความแตกต่างระหวา่งผูบ้  าเพญ็กบัคนธรรมดาสามญั  หากดู
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จากภายนอกจะมองไม่เห็น   จากปฏิกิริยาท่ีสะทอ้นออกมาจากขา้งในใจท่าน กบัท่าทีท่ีท่าน
เผชิญกบัความขดัแยง้  นั่นย่อมต่างกนัโดยส้ินเชิง  แต่ค  าพูดน้ี ใน “จว้นฝ่าหลุน” หรือในการ
บรรยายฝ่าท่ีอ่ืนๆของขา้พเจา้  ก็มกัจะพูดเสมอว่า น่ีก็เป็นการเตือนสติ เตือนสติทุกท่าน  การ
บ าเพญ็ใช่ไหม  บางคร้ังท่ีไม่ระมดัระวงั กจ็ะลืมได ้ หรือเม่ือจิตมนุษยแ์รงเกินไป  กคิ็ดไม่ถึงแลว้  
นัน่ใชไ้ม่ได ้ ท่านตอ้งรู้วา่ท่านเป็นผูบ้  าเพญ็ 

นั่นแน่นอนละ  เฉพาะเร่ืองเหล่าน้ีท่ีศิษยต์า้ฝ่าท าในการช่วยคน คนธรรมดาสามญัใน
สังคมท่ีไดพ้บเห็น นั้นก็มีหลากหลายชนิด  น่ีก็คือความยากล าบากของพวกท่าน  อย่าสนใจว่า
คนท่ีได้พบเห็นโดยเปลือกนอกจะแสดงออกมาอย่างไร  บางคนคล้อยตามค าลวงของ
คอมมิวนิสตจี์นในระหวา่งการประทุษร้าย  มีท่าทีท่ีไม่ดีอยา่งมากต่อตา้ฝ่า ท่าทีต่อศิษยต์า้ฝ่ากไ็ม่
ดีอย่างมาก  แต่ว่า  ทุกท่านลองคิดดูให้ละเอียด  คนเหล่าน้ีล้วนถูกพิษร้ายจากค าลวงของ
คอมมิวนิสตจี์น   หากศิษยต์า้ฝ่าเป็นทูตสวรรคท่ี์มาช่วยคนในเร่ืองสุดทา้ยน้ีของมนุษยจ์ริงๆ แน่
ละศิษยต์า้ฝ่าลว้นทราบอย่างชัดเจนว่าตนเองท าไมจึงท าเร่ืองเหล่าน้ี เช่นนั้นทุกท่านลองคิดดู  
คอมมิวนิสต์จีนนั้ นคืออะไรละ  ไม่ใช่มารตัวสุดท้ายท่ีพูดถึงกันในค าพยากรณ์ต่างๆใน
ประวติัศาสตร์  หรือส่ิงเหล่านั้ นท่ีพูดกันในศาสนาต่างๆ หรอกหรือ  มันไม่ใช่จะท าลาย
มนุษยชาติหรอกหรือ  แน่ละ พวกเรามองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  เพียงแต่เร่ืองสุดทา้ย แบ่งท าเป็น
สองคร้ัง เร่ืองคร้ังน้ีเพียงแต่เกิดข้ึนในประเทศจีน ไม่ไดเ้กิดข้ึนทัว่โลก แต่พิษร้ายของมนัได้
กระจายไปทัว่โลกแลว้จริงๆ ค าลวงท่ีพูดอยูข่า้งเดียว แบบมืดฟ้ามวัดิน ส่ือทัว่โลกลว้นถ่ายทอด
ค าลวงของการปราบปรามนั้น  ในเวลานั้นท่ีประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  ลว้นเท่ากบัเป็นการเผยแพร่
ส่ิงชัว่ร้ายเหล่านั้นแทนมนั   และในขณะน้ีด่านตรวจคนเขา้เมืองในหลายประเทศยงัมีบญัชีด า
รายช่ือท่ีมารคอมมิวนิสต์จีนประกาศไว ้แน่ละ เร่ืองเหล่าน้ี  กล่าวในฐานะส่ือกบัองค์กรของ
สังคมท่ีมีเสรีภาพ  พวกเขาไม่มีเจตนา  จุดน้ีพวกเราก็เห็นไดช้ดัเจน  แต่ว่า ท่ีขา้พเจา้พูดคือพิษ
ร้ายของมนัไดก้ระจายไปทัว่โลก องคก์รของบางประเทศยงัปฏิบติัตามโดยไม่แยกแยะดีชัว่ 

ยงัมีอีกอย่างหน่ึงก็คือ  การประทุษร้ายแบบน้ีไม่เหมือนกบัท่ีผูค้นรู้จกักนัแบบนั้น การ
ช่วยคน ท่ีช่วยนั้นคือธาตุแทข้องคน  ธาตุแทข้องคนจะสะทอ้นอยูใ่นความคิด  จิตใจ  โดยเปลือก
นอก  ไม่แน่ว่าจะส าคญันกัหากความคิดจิตใจของคนๆหน่ึงถูกพิษร้าย  เป็นพิษไปแลว้  เช่นนั้น
ชีวิตน้ีก็แย่แลว้จริงๆ  ไม่ใช่ว่า คนๆน้ีฆ่าคนวางเพลิงแลว้ เขาก็ไม่อาจจะไดรั้บการช่วยเหลือ  
ไม่ใช่ความหมายน้ี     นั่นเป็นเพียงพฤติกรรมชั้ นผิวของคน  คนๆน้ี  ก็ไม่แน่ว่า อาจจะ
เปล่ียนแปลงได ้ ธาตุแทย้งัไม่เลวถึงอยา่งนั้น  ชีวิตท่ีถูกพิษท าร้ายอยา่งแทจ้ริง  คือคนท่ีท าเร่ือง
ไม่ดีต่อเทพ  หรือทูตสวรรคข์องเทพ   นัน่จึงจะนบัว่าร้ายแรง  แน่ละ พวกเราจะช่วยคนใช่ไหม  
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ดงันั้นส่ิงชั่วร้ายจึงคิดลากคนลงนรก  คนเหล่านั้นท่ีเราเห็นว่ามีท่าทีไม่ดีต่อตา้ฝ่า  ปฏิบติัต่อ
ศิษย์ต้าฝ่าอย่างชั่วร้ายมาก  ท่ีจริงคนอย่างน้ี น่าสงสารมาก  เขาถูกพิษร้ายของค าลวงท่ี
คอมมิวนิสต์จีนกุข้ึนอย่างแทจ้ริง  ดงันั้นเขาจึงท าเช่นนั้น   แน่ละก็มีคนส่วนหน่ึงท่ีรับค าสั่ง
เพราะไดเ้งินทอง  ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเถิด  ถึงอย่างไรพวกเราก็สามารถช่วยได ้ รวมทั้ง
กลุ่มเหล่าน้ี  พวกเราลว้นแต่ตอ้งไปช่วย  แมว้่าในขณะน้ีท่านเห็นเขาแสดงออกมาเลวมาก  แต่
ท่านไม่ทราบวา่  เดิมทีเขาอาจเป็นเทพศกัด์ิสิทธ์ิองคห์น่ึงบนสวรรค ์ท่ีลงมาเป็นคนบนโลก  เพื่อ
จะไดฝ่้าน้ี จึงไดม้า 

ชั้นผิวของคนบนโลกคือหนังคนท่ีเทพสร้างข้ึน  เหมือนกบัเส้ือผา้ชุดหน่ึง  ตอนน้ีผูท่ี้
สวมหนงัคนผืนน้ีคือเทพท่ีลงมา  ซ่ึงจ านวนมาก คือเทพท่ีมาจากสวรรค ์ เช่นนั้นคนบนโลกทุก
วนัน้ีจึงไม่ใช่ธรรมดา  เช่นนั้นพวกเราอยา่มองท่ีการงานอาชีพต่างๆ หรือชนิดของคนในสังคม  
มนัเป็นปรากฏการณ์นานาชนิดของสังคม  การแสดงออกของคนไม่วา่จะเป็นอยา่งไร  แต่ธาตุแท้
ของคนๆนั้นคืออะไร นัน่ยอ่มต่างกนัโดยส้ินเชิง   เม่ือเทพมาเป็นคนบนโลก  ทุกท่านลองคิดดู  
กล่าวส าหรับเทพ  เขาไม่รู้ว่าสังคมมนุษยมี์สภาพเป็นอย่างไรหรือ  อนัตรายยิ่งนกั ช่างน่ากลวั   
แต่เขากลา้ละท้ิงต าแหน่งเทพของตนเอง  กระโดดลงมาเป็นคนในหมู่คน  อาศยัเพียงแค่จุดน้ี 
ศิษยต์า้ฝ่ากค็วรไปช่วยเขา   กล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า  กเ็หมือนกบัพวกท่าน  สามารถมาถึงท่ีน่ีได ้ 
แบกรับภารกิจ  ความรับผิดชอบท่ีหนักอย่างน้ี  พวกท่านไม่ทราบว่าสภาพแวดล้อมน้ีจะ
เปล่ียนเป็นอยา่งไรบา้งหรือ   จะช่วยคนนะหรือ  ไม่แน่วา่ตวัเองยงัจะถูกท าลายไปดว้ย   แต่พวก
ท่านมาแลว้  พวกเขากเ็หมือนกนั  พวกเขามาแลว้  ส่ิงท่ีในใจพวกเขาคิดคือ ฝ่าน้ีตอ้งสามารถช่วย
พวกเขาไดแ้น่นอน  มีความศรัทธาเตม็เป่ียมต่อตา้ฝ่าน้ี พวกเขาจึงมา  อาศยัเพียงแค่จุดน้ีพวกเรา
ไม่ควรช่วยพวกเขาหรือ สมควรตอ้งช่วยพวกเขาอย่างแน่นอน พวกเขาเดิมทีลว้นเป็นเทพท่ี
ศักด์ิสิทธ์ิอย่างยิ่ง หากอยากจะท าเร่ืองน้ีให้ดี ได้แต่พูดว่า ทุกท่านต้องก้าวหน้าข้ึนเร่ือยๆ 
เสริมสร้างใหต้นเองแขง็แกร่งข้ึนเร่ือยๆ ในการบ าเพญ็ จึงจะสามารถท าเร่ืองน้ีใหดี้ได ้

ขา้พเจา้มองเห็นพวกท่านท่ีอยู่ในบางโครงการ  หลายคน ท่ีท ากนัช่างเหมือนกบัคน
ธรรมดาสามญัจริงๆ  ส่ือ ส่ือหน่ึงอาทิเช่นการท าส่ือ  ส่ือ ส่ือหน่ึงควรท าใหดี้  สุดทา้ยท าไปท ามา  
ความคิดก็ค่อยๆเหมือนกบัคนธรรมดาสามญั  วิธีพิจารณาปัญหาก็ไม่เหมือนผูบ้  าเพญ็แลว้  แต่
เหมือนกบัคนธรรมดาสามญั  นั่นจะเรียกว่าศิษยต์า้ฝ่าไดห้รือ   ศิษยต์า้ฝ่าท าส่ือ ท าเพื่ออะไร  
ช่วยคน ท่านอย่าลืมว่า  ท่านตอ้งช่วยคน  เป้าหมายของการท าส่ือให้ดีก็เพื่อช่วยคน   อธิบาย
ความจริง ช่วยเหลือสรรพชีวิต น่ีคือส่ิงท่ีท่านตอ้งท า  นอกเหนือจากน้ี   ก็ไม่มีอะไรท่ีท่านตอ้ง
ท า  บนโลกน้ีไม่มีอะไรท่ีท่านตอ้งท า  ส่ิงท่ีท่านตอ้งท าคือเร่ืองเหล่าน้ี  แต่มีบางคน  ละวางการ
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บ าเพญ็ของตนเสียแลว้  มองเร่ืองของคนธรรมดาสามญัว่าส าคญั   กล่าวส าหรับพวกท่าน    นัน่
ใช่หรือไม่วา่ ออกห่างเส้นทางการบ าเพญ็ของศิษยต์า้ฝ่าแลว้ละ  

มีศิษยต์า้ฝ่าหลายคน  ในหลายปีน้ีของการบ าเพญ็  มีปัญหาบางอยา่งเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
หากเป็นเร่ืองความขดัแยง้ ยงัพอว่า  เกิดด่านกรรมแห่งโรคหลายด่าน กระทัง่หลายคนได้จาก
โลกไป   ท่ีจริง หากพูดอย่างเคร่งครัด  โดยเปลือกนอกของผูบ้  าเพญ็นั้นจะมองไม่ออกว่าเป็น
อยา่งไร แน่ละเร่ืองของตา้ฝ่าเขากก็  าลงัท าอยู ่ ท่ีคนอ่ืนมองเห็นกคื็อเปลือกนอก  แต่ท่ีแท ้ส่ิงยดึ
ติดท่ีอยูใ่นใจของหลายๆคน นั้น  คนจะมองไม่เห็น  หลายๆคนนั้น ส่ิงท่ีตนเองวางไม่ลง กซ่็อน
เร้นไวลึ้กมาก   และรู้ว่าส่ิงเหล่าน้ีมนัไม่ดี  ยงัเกรงว่าคนอ่ืนจะรู้  ไม่กลา้ใหค้นรู้   แต่ในฐานะผู ้
บ  าเพ็ญ ตนเองกลบัไม่ให้ความส าคญั  และยงัไม่ขจดัมนัท้ิงอย่างจริงๆจงัๆ  หรือรับรู้ปัญหา
เหล่าน้ีได ้ แลว้จดัการใหดี้  และมีเร่ืองท่ีเล็กมากบางเร่ือง  ในการบ าเพญ็กไ็ม่ใส่ใจ  ผลสุดทา้ย
กลายเป็นปัญหาใหญ่   

พูดอย่างน้ีก็แลว้กนั กล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า  ขอ้ก าหนดนั้นสูง  สูงกว่าการบ าเพ็ญใน
สภาพแวดลอ้มใดๆ  โดยรูปแบบนั้นไม่เขม้งวดนกั  แต่มาตรฐานต่อการบ าเพญ็นั้นเขม้งวด  มี
ขอ้ก าหนดสูงหากท่านตระหนกัไม่ไดถึ้งความผิดพลาดของตนเอง  นัน่ใชไ้ม่ได ้ ท่านตระหนกั
ไม่ไดว้่าตนเองมีจิตยดึของคนท่ีรุนแรงมาก นัน่ใชไ้ม่ได ้เม่ือรับรู้ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้ลว้  แน่ละ กล่าว
ส าหรับศิษยต์า้ฝ่า  นัน่แน่นอนวา่จะตอ้งท าใหดี้  นัน่จึงจะเป็นการบ าเพญ็ 

แต่บางคน โดยเฉพาะคือผู ้ท่ีอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่  สภาพแวดล้อมทั้ งหมดนั้ นมี
วฒันธรรมชัว่ร้ายอยูเ่ตม็ไปหมด  ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนดว้ยกนัของทัว่ทั้งสังคม  ไม่ใช่สภาพ
ปกติของมนุษยไ์ปแลว้  พูดโกหกซ่ึงกนัและกนัทัว่ไปหมด  พออา้ปากกโ็กหก  ไม่พูดความจริง  
รูปแบบความนึกคิดของผูค้น ลว้นแต่เบ่ียงเบนออกจากคนปกติ  ภายใตส้ภาพแวดลอ้มอย่างน้ี  
หากท่านตระหนกัไดว้า่ตนเองมีตรงไหนท่ีไม่ถูกตอ้ง  ยอ่มจะยากเหลือเกิน  นัน่มิใช่ ไม่ยติุธรรม
หรอกหรือ   ทว่า อิทธิพลเก่าเหล่านั้นคิดว่ายติุธรรม เพราะส่ิงท่ีท่านจะไดคื้ออนาคต  ทุกส่ิงทุก
อยา่งของอดีตไม่คงอยูแ่ลว้  ท่านจะกา้วไปสู่อนาคต  และยงัไม่เพียงแค่ท่านกา้วไปสู่อนาคต คน
มากมายท่ีมาจากระดบัชั้นสูงนั้น เป็นตวัแทนของสรรพชีวิตนับไม่ถว้นของร่างนภาในระดบั
ชั้นสูงมากหลายระดบั  เป็นตวัแทนของชีวิตท่ีมากมายอยา่งนั้นท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือ   ฉะนั้น
จะปฏิบติัต่อท่านอย่างไม่เขม้งวดจะไดห้รือ   อิทธิพลเก่ามนัก็คิดกนัอย่างน้ี  ดังนั้นจึงท าให้
สภาพแวดล้อมนั้ นยุ่งเหยิงมาก  ล้วน ไม่ใช่สภาพปกติของมนุษย์  ให้ท่านบ าเพ็ญอยู่ใน
สภาพแวดล้อมอย่างน้ี  ในใจของอิทธิพลเก่าเหล่าน้ีของจักรวาลเก่าจึงจะสมดุล  “ใน
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สภาพแวดลอ้มอยา่งน้ี ท่านสามารถกา้วออกมาได ้ ขา้จึงจะยอมรับการหยวนหมัน่ของท่าน  ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีดีมาก ใครจะไม่สามารถบ าเพ็ญไดล้ะ”  วิธีคิดของพวกมนัก็เป็นอย่างน้ี  แต่ 
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มอย่างน้ี  จะสามารถตระหนกัไดถึ้งความบกพร่องของตนเอง  น่ีเป็นเร่ือง
ยากเหลือเกิน ใช่ไหม  ยากมากจริงๆ  คน พอออกจากบา้น  คนท่ีไดพ้บหนา้  ความคิดของเขาก็
เป็นอยา่งน้ี  การสัมผสัติดต่อกนัระหวา่งคนลว้นเป็นอยา่งน้ี  แลว้จะท าอยา่งไรละ 

มีตา้ฝ่านะ  อิทธิพลเก่ากพ็ูดอยา่งน้ี  ท่านไม่ใช่ศิษยต์า้ฝ่าหรือ  ท่านตอ้งบ าเพญ็ตามตา้ฝ่า
ใช่ไหม ท่านตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตา้ฝ่าใช่ไหม  กเ็ป็นอยา่งน้ี  แต่มีผูฝึ้กบางคน เขาไม่
ปฏิบติัตามตา้ฝ่า  เขาท าตามวธีิการของคนธรรมดาสามญั  กระทัง่วา่ เม่ือตระหนกัถึงขอ้บกพร่อง
บางอยา่งของตน  รู้สึกวา่เร่ืองน้ี ไม่นบัเป็นเร่ืองอะไรได ้จึงท าแบบ พอเป็นพิธี  แต่อิทธิพลเก่าไม่
ยอมปล่อยไป  มนัใชม้าตรฐานของผูบ้  าเพญ็มาประเมินท่าน  มนัใชม้าตรฐานของชีวติในอนาคต
มาประเมินท่าน  ท่านใชม้าตรฐานอย่างน้ีของคนธรรมดาสามญัมาประเมินตนเอง  มาก าหนด
ตนเอง  มนัจะยอมหรือ  มนัไม่ยอม  ดงันั้นบางคนจึงประสบกบัทุกขภ์ยั และความยุง่ยากมากมาย
อย่างนั้น กระทัง่ บางคนก็จากโลกไปดว้ยเหตุน้ี แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจากไปไดอ้ย่างไร(เพราะอะไร)  
แน่ละ กล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า  หากในระหว่างท่ีอธิบายความจริง สามารถช่วยคนไดห้มด  คนๆ
น้ีลว้นสามารถไดรั้บการช่วยเหลือ  เช่นนั้น เม่ือไดท้ าเร่ืองของศิษยต์า้ฝ่าไวม้ากมายอยา่งนั้น  ก็
ท าโดยสูญเปล่าละหรือ  ไม่สูญเปล่า  นัน่เป็นปัญหาของระดบัชั้น  จึงพูดว่าเม่ือก่อนท่านท าเร่ือง
ของศิษยต์า้ฝ่าไวม้ากมาย  ในบางเร่ืองไม่ไดบ้  าเพญ็ใหดี้ เม่ือจากโลกไปแลว้  จะเป็นอยา่งไร  นัน่
แน่ละ การเป็นศิษยต์า้ฝ่า จะไม่เป็นโดยสูญเปล่า  เร่ืองนั้นก็ไม่ไดท้  าไปโดยสูญเปล่า  นัน่เป็น
ปัญหาของระดบัชั้น 

แต่ขา้พเจา้ก าลงัคิดว่า  ศิษยต์า้ฝ่าเผชิญอยู่กบัคนเจ็ดพนัลา้นคนทัว่โลก  แมว้่าศิษยต์า้ฝ่า
ในประเทศจีนจะมีมาก  แต่ท่ีเผชิญอยูคื่อประชากรหน่ึงพนัหา้ร้อยลา้นคน  ภายใตแ้รงกดดนัของ
พรรคชัว่อนัธพาลการเมือง จะช่วยคนไดอ้ยา่งไร  อนัน้ีช่างยากเหลือเกิน  และยงัตอ้งท าใหดี้ดว้ย  
แล้วจะท าอย่างไรละ  เน่ืองจากท่านเป็นศิษย์ต้าฝ่า  ท่านจึงสามารถจะบรรลุภารกิจทาง
ประวติัศาสตร์ ท่ีผูบ้  าเพญ็อยา่งอ่ืนไม่อาจท าได ้ ท่านสามารถท าเร่ืองท่ีคนธรรมดาสามญัไม่อาจ
ท าได ้ ท่านเป็นศิษยต์า้ฝ่า  ท่านมีตา้ฝ่า  ท่านมีตา้ฝ่าของอนาคต  แต่บางคนไม่คิดอย่างน้ี   เขา
ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัของฝ่าน้ี ถึงระดบัน้ี  เขาไม่มีเจ้ิงเน่ียนท่ีเขม้แขง็อยา่งนั้น  นัน่ยอ่มท าไม่ได ้ 
ยอ่มท าไม่ดี  ตลอดทางจึงเดินซวนเซ วกวนไปมา 
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แน่ละศิษยต์า้ฝ่าบางคน นั้น ท าไดดี้มาก  ขา้พเจา้พูดแลว้  ขา้พเจา้วา่  รากฐานของศิษยต์า้
ฝ่าต่างกนัใช่ไหม บา้งก็ท าไดดี้มาก  บา้งก็มีกรรมไม่มาก  มนัจึงไม่กลา้ประทุษร้ายจนเกินเลย  
บา้งมีกรรมมากหน่อย  มนัจึงกลา้อาศยักรรมของเขาเองน้ี มาท าการประทุษร้าย 

การเปิดฝ่าฮุ่ย  อาจารยไ์ม่อยากจะใช้เวลามาก  เม่ือพบหน้าพวกเราก็มุ่งตรงประเด็น 
อาจารยจึ์งพูดเร่ืองการบ าเพญ็โดยตรง  ตดัเขา้สู่หัวขอ้หลกั  ท่ีจริงพวกท่านมาจากสถานท่ีไกล
มาก  มารวมกนั คิดท่ีจะยกระดบัตนเองในสภาพแวดลอ้มของการบ าเพญ็  อยากจะฟังวา่อาจารย์
พูดอะไร  ท่ีจริงนะ  ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นแต่อยูใ่น “จว้นฝ่าหลุน”  อาจารยพ์ูดไปพูดมา  กล็ว้นเป็น
การอธิบาย “จว้นฝ่าหลุน”  พวกท่านเองกส็ามารถมองเห็นเร่ืองเหล่าน้ีจากในนั้น  แต่วา่  บางคร้ัง
พอหยบิหนงัสือข้ึนมา จิตใจไม่สงบ ไม่เห็นความส าคญั  บางคร้ังก าลงัยุง่อยู ่ หรืออยูภ่ายใตก้าร
รบกวนต่างๆนานา  ไม่มีความคิดท่ีเขม้แขง็ในการอ่านหนงัสือ  ความคิดกไ็ม่อาจรวมเป็นหน่ึง  
จึงไม่อาจไดฝ่้า  จึงอ่านไม่ไดอ้ะไร  การบ าเพญ็นั้นเป็นเร่ืองท่ีเขม้งวด 

จะขอถือโอกาสพูดเร่ืองหน่ึงกบัทุกท่าน  ทุกท่านทราบว่า “จว้นฝ่าหลุน” พอเปิดออกก็
เป็น “ลุ่นอวี่” “ลุ่นอวี่” น้ี ขา้พเจา้รู้สึกไม่พอใจมาโดยตลอด  ในฐานะท่ีเป็นบทน าของหนงัสือ 
(อาจารยห์วัเราะ) ศิษยต์า้ฝ่าปฏิบติัต่อฝ่าชุดน้ีเหมือนชีวิต ชีวิตหน่ึง  ขา้พเจา้ทราบความรู้สึกนั้น  
ทุกท่านต่างกส็ามารถท่อง “ลุ่นอวี่”  อนัท่ีจริง “ลุ่นอวี่” กบ็งัเกิดผลใหญ่หลวงมากต่อการบ าเพญ็
เจ้ิงฝ่า  ช่วยเสริมเจ้ิงเน่ียนให้กบัทุกท่านอย่างมาก และบงัเกิดผลในทางบวก แต่ว่า เน่ืองจาก 
“ลุ่นอวี”่ น้ี ในเวลาท่ีเขียนข้ึนมานั้น  เพื่อท่ีจะใหค้นเหล่านั้นท่ีไม่รู้ว่าอะไรคือฝ่า สามารถเขา้ใจ
ฝ่า  จึงมีจุดเร่ิมต้นไม่สูง  โดยเฉพาะคือใช้วิทยาศาสตร์ในการยืนยนัความหมายของฝ่า
ค่อนขา้งมาก  ฝ่าน้ียิ่งใหญ่ถึงอย่างน้ี  เขาคือทุกส่ิงของอนาคต  แต่กลบัวางวิทยาศาสตร์ไวสู้ง
เกินไปแลว้  ใหญ่เกินไปแลว้  ดงันั้นขา้พเจา้จึงคิดจะแกไ้ข เขา มาโดยตลอด  เน่ืองจากหลายปีมา
น้ีทุกท่านอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเลวร้าย  ข่าวสารก็ไปไม่ทัว่ถึง  จริงๆ เท็จๆ  และบา้งก็สร้าง
ความวุน่วาย  ดว้ยเหตุน้ี  ตลอดมา ขา้พเจา้จึงไม่ท าเช่นน้ี  เม่ือเร็วๆน้ี  ขา้พเจา้ก าลงัแกไ้ข “ลุ่นอวี”่  
จึงขอบอกกล่าวกบัทุกท่านอยา่งน้ี  ขา้พเจา้คงจะประกาศในหมิงฮุ่ยไดใ้นไม่ชา้ 

เช่นนั้น “ลุ่นอวี่” ของเดิมนั้นจะท าอย่างไรละ   ท่านสามารถใชต้วัอกัษรแต่เดิมหรือใช้
ตวัอกัษรขนาดเท่าเดิม  หน้ากระดาษเท่าเดิม  เม่ือพิมพห์รือถ่ายส าเนาเขาออกมาแลว้  ให้ตดั 
“ลุ่นอวี”่ ของเดิมออกมา น าของใหม่ติดเขา้ไป  สามารถท าไดอ้ยา่งน้ี   จึงขอเกร่ินไวก้บัทุกท่าน
ในฝ่าฮุ่ย  วนัน้ีขา้พเจา้อยูต่รงน้ีพูด  ทุกท่านยอ่มเช่ือวา่เป็นความจริง  (เหล่าศิษยห์วัเราะ  ปรบมือ) 
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หาไม่แลว้ (อาจารยห์ัวเราะ) ความคิด ความรู้สึกของทุกท่าน  กระทัง่ศิษยต์า้ฝ่าบางคนอาจรับ
ไม่ได ้ ขา้พเจา้ทราบ 

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเถิด  อาจารยไ์ดใ้คร่ครวญเพื่อทุกท่าน  เพื่อการบ าเพญ็  และเพื่อ
อนาคต ฝ่านั้นยิง่ใหญ่เหลือเกิน 

โครงสร้างของจกัรวาลหนา   เม่ือก่อนขา้พเจา้กเ็คยพูดกบัทุกท่าน  โครงสร้างนั้นไม่มีวิธี
ท่ีจะบรรยายไดอี้กแลว้  ระดบัความซับซ้อนของมนันั้น   ทุกท่านทราบว่า  ตน้ไม ้ตน้หน่ึงมี
ก่ิงกา้นสาขามากเท่าไร  นั่นเป็นเพียงตน้ไมต้น้เดียว  ทัว่ทั้งป่า  มีตน้ไมก่ี้ตน้  มีก่ิงกา้นสาขา
เท่าไร  มีใบไมก่ี้ใบ  ทั้งโลกมีตน้ไมเ้ท่าไร  มีก่ิงกา้นสาขาเท่าไร  ใบไมก่ี้ใบ  แต่ก็ไม่อาจจะ
พรรณนาจกัรวาลหน่ึงได ้แมใ้นขอบเขตของแนวคิดท่ีเล็กมากมนัก็ไม่มีทางจะพูดไดแ้ลว้  ช่าง
ใหญ่เหลือเกิน  ซับซ้อนเหลือเกิน  ชีวิตจ านวนนับไม่ถ้วน  ไม่มีทางจะนับได้  เทพท่ีใหญ่
เหล่านั้น ก็ลว้นแต่ไม่อาจจะไปจินตนาการได ้ อะไร อะไรก็ลว้นมีชีวิต  ท่ีคนพูดกนัว่าอินทรีย
สารกบัอนินทรียสาร  มนัเป็นเพียงปรากฏการณ์ชนิดหน่ึง ของจกัษุสัมผสัของคน  หรือส่ิงท่ี
มองเห็นได้ท่ีเปลือกนอก ส่ิงของชนิดหน่ึงชนิดใด  รวมทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีออกมาจากโรงงาน  
ส่ิงของชนิดหน่ึงชนิดใดลว้นแต่มีชีวิต  ถา้หากไม่มีชีวิต  ส่ิงนั้นก็จะสลายไปโดยเร็ว   คงอยู่
ไม่ได ้ บางคนพูดว่า  หลงัจากท่ีมีความสามารถแลว้  สามารถมองเห็น โต๊ะ เกา้อ้ี มา้นัง่ ก  าแพง
นั้นในหอ้งท่าน อะไร อะไรลว้นสามารถพูดกบัท่าน  ลว้นสามารถติดต่อกบัท่าน  ใช่ ส่ิงของใดๆ
ลว้นมีชีวิต  ดงันั้นพระสงฆ ์ ผูบ้  าเพญ็ ในอดีต จึงไม่กลา้เหยียบย  า่ส่ิงของ  ส่ิงของอะไรก็ไม่คิด
จะท าใหเ้สียหาย  มนัสัมพนัธ์กนั  น่ีเป็นเพียงการบรรยายโครงสร้างของมิติท่ีใหญ่น้ี  เพราะมนั
ซบัซอ้นเหลือเกิน 

มิติน้ีของมนุษย ์ ท่ีผา่นมาโดยตลอดขา้พเจา้ไม่ไดพู้ดถึง  เพราะท่ีศิษยต์า้ฝ่าบ าเพญ็นั้นสูง  
ขา้พเจา้บรรยายแต่ตา้ฝ่า  ท่ีจริงในสภาพแวดลอ้มน้ีของมนุษย ์ กคื็อมิติน้ีของมนุษย ์ มิติชั้นน้ีของ
มนุษยท่ี์ประกอบข้ึนจากโมเลกุล ก็มีคนมากมายท่ีมองไม่เห็น  ท่านเรียกมนัว่า มิติ  เรียกมนัว่า 
กาลมิติ กไ็ด ้ ความหมายคืออะไรละ  ทุกท่านทราบ  ตาของคน สีแดง ส้ม เหลือง เขียว คราม น ้า
เงิน ม่วง   ท่านสามารถแบ่งสีเหล่าน้ีบนโลกน้ีออกได ้ ส่ิงท่ีอยูภ่ายในขอบเขตของสีน้ี (อาจารย์
ท าท่าความกวา้งท่ีจ  ากดั) ท่านสามารถมองเห็นไดท้ั้งหมด  แต่ปัจจุบนัน้ีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ก็ทราบว่า  ไม่ใช่เพียงส่ิงเหล่าน้ี  ใช่หรือไม่   สีนั้นยงัมีอีกมาก  สเปกตรัมของแสงไม่ใช่ยงัมี
สเปกตรัมแสงท่ีสูงยิง่กว่าหรือ   สเปกตรัมแสงท่ียาวยิง่กว่าหรือ (อาจารยท์  าท่าขยายมือไปยงัทิศ
ทางขวาในแนวสูง) ท่ีจริง ยงัมีสเปกตรัมแสงท่ีต ่ากวา่ (อาจารยท์  าท่าขยายมือไปยงัทิศทางซา้ยใน
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แนวต ่า)  ไม่ใช่มีแสงใตแ้ดง เหนือม่วง แสงเอกซเรยห์รือ  กคื็อส่ิงเหล่าน้ี  ลว้นแต่เป็นมิติน้ี  และ
ลว้นแต่ประกอบข้ึนจากโมเลกุล  แต่ชาวโลกกลบัมองไม่เห็น  ก็เหมือนกบัเปียโนนั้น  ท่ีตาคน
มองเห็นเป็นเพียงแปดพยางคเ์สียงนั้น  แต่บนเปียโนมีหลายระดบัของแปดพยางคเ์สียง (อาจารย์
ท าท่าขยายมือไปทางขวาใหเ้ห็นวา่มีหลายระดบัแปดพยางคเ์สียง) เจด็ระดบัของแปดพยางคเ์สียง   
เสียงทุม้นั้นยงัมีหลายระดบัแปดพยางคเ์สียง (อาจารยท์  าท่าขยายมือไปทางซ้าย) แต่ว่า น่ีเป็น
เพียงการใชเ้ปียโนมาเปรียบ  สเปกตรัมแสงนั้นมากกวา่เปียโนมากนกั (อาจารยท์  าท่าขยายมือไป
ทางซา้ยและขวาพร้อมกนัออกไปไกลมาก)  อะไร อะไรกล็ว้นเป็นสสาร  ขา้พเจา้เพียงน าแนวคิด
น้ีของสเปกตรัมแสงมาพูด  มนัคงอยู่จริง  สสารท่ีประกอบข้ึนจากโมเลกุลซ่ึงคงอยู่จริง  โลก 
กาลมิติ  ตาของคนเพียงแต่มองเห็นส่วนท่ีแคบๆ น้ี (อาจารย์ท ามือเฉพาะความกวา้งของ
ระยะห่างระหว่างตาแสดงว่าแคบอยา่งน้ี) มองเห็นหน่ึงระดบัแปดพยางคเ์สียง (อาจารยห์วัเราะ)  
ยงัมีแปดพยางคเ์สียงจ านวนนบัไม่ถว้น (อาจารยแ์ยกมือออกไปทางขวา ทางซา้ย) ซ่ึงคนมองไม่
เห็น มีระดบัต ่า ระดบัสูง (อาจารยพ์ูดพลาง มือซ้ายก็โบกไปทางซ้าย แลว้หยุด  มือขวาโบกไป
ทางขวา แลว้หยุด สองมือหยุดอยู่ทางซ้ายและขวา ประกอบเป็นขอบเขตหน่ึงท่ีกวา้ง  อาจารย์
หวัเราะไปกม็องทุกคนไป) 

ท่ีจริงขา้พเจา้ยงัอยูใ่นการบรรยายตามเส้นแนวนอนเส้นหน่ึง (อาจารยท์  าสองมือหนัเขา้
หาล าตวั จากหนา้อกลากมือไปทางซา้ย ขวา ตามแนวนอน) มนัเป็นแนวด่ิง (อาจารยท์  าสองมือ 
จากตรงหนา้อกของตวัเองตรงไปขา้งหนา้ ยื่นตรงออกไปทางผูฟั้ง) แบบน้ี (อาจารยใ์ชมื้อขวา
ท าท่าจากส่วนเอววาดเป็นมุมสูงข้ึนไปทางขวา) แบบนั้น (อาจารย ์วางมือซ้ายท่ีระดบัเอวยื่น
ออกไปขา้งหนา้เป็นมุมสูง มุ่งไปทางผูฟั้ง)  ขา้งในนั้นยงัมีแบบนั้น (ต่อจากทิศทางก่อนหนา้ จาก
ทิศทางน้ี อาจารย ์ท ามือข้ึนไป จากตวัของอาจารยเ์อง แยกมือออกไปทางผูฟั้ง พร้อมกบัแยกมือ
ออกไปทางซา้ยขวา เป็นหลายสาขา  ) ยงัมีแบบนั้น (อาจารย ์ท ามือไปขา้งหลงั เฉียงไปทางขวา
ในหลายทิศทาง   ในแต่ละทิศทาง ยื่นมือไปดา้นนอกพร้อมทั้งยงัแยกออกเป็นหลายสาขาอีก  
จากนั้นก็หยุด  แลว้มองท่ีทุกคน)  (เหล่าศิษยป์รบมือ อาจารยเ์หอสือ หัวเราะ) ไม่มีภาษาท่ีจะ
สามารถบรรยายได้ พูดยากมาก  ขา้พเจา้จึงบรรยายจากเส้นตรงน้ีข้ึนไป (อาจารยท์  าท่าไป
ทางซา้ยขวาตามแนวนอน)  กคื็อว่ายงัมีแปดพยางคเ์สียงอีกมากมายท่ีตาคนมองไม่เห็น  แต่ส่ิงท่ี
ตาคนมองเห็น เกิดจกัษุสัมผสั เห็นได ้ทุกส่ิงบนร่างกายท่ีท่านมีนั้นลว้นสอดคลอ้งกนั  จึงพูดวา่
จกัษุสัมผสัของท่านมองไม่เห็น  ความรู้สึกสัมผสัของท่านกแ็ตะตอ้งไม่ได ้ โสตสัมผสัของท่าน
กไ็ม่ไดย้นิ โสตสัมผสั ความรู้สึกสัมผสั จกัษุสัมผสัของท่าน ทั้งหมดนั้น จ  ากดัอยูใ่นแปดพยางค์
เสียงน้ี (อาจารยท์  ามือแสดง ขอบเขตความกวา้งท่ีจ  ากดั) บางคนพูดวา่  เช่นนั้นฉนัสามารถไดย้นิ
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ดนตรีของสวรรค ์ ช่างยอดเยีย่มมาก  บางคนพูดว่า ฉนัสามารถมองเห็นส่ิงมีชีวิตของมิติอ่ืน ใช่  
ลว้นแต่เป็นของมิติน้ี  ลว้นเป็นมิติใหญ่น้ีท่ีประกอบข้ึนจากโมเลกลุ ซ่ึงซบัซอ้นมาก  และลว้นคง
อยูอ่ยา่งแทจ้ริง  แต่ส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นทั้งหมดกลบัมองเห็นคน แต่คนมองไม่เห็นพวกมนั  เพราะ
อะไรหรือ  ท่ีผา่นมาขา้พเจา้เคยพูดไว ้ ขา้พเจา้วา่มีแต่คนท่ีน่ี (อาจารยท์  าท่าขอบเขตท่ีจ ากดั) ท่ีอยู่
ในวงัวน  ส่ิงมีชีวติเหล่านั้นท่ีคนมองไม่เห็นกลบัไม่ไดอ้ยูใ่นวงัวน  

 เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดแลว้ว่า  น่ีคือส่ิงท่ีวิทยาศาสตร์ปัจจุบนัรู้  น่ีไม่ใช่พูดเร่ืองเขยา่ขวญั ส่ิง
เหล่านั้นท่ีอยูภ่ายในมิติเดียวกนักบัท่ีมนุษยค์งอยูใ่นเวลาเดียวกนั  มีสภาพการด ารงชีวิตอยา่งไร
ละ  ใครท่ีอยูใ่นนั้น  คนเอย อาศยัอยูบ่นโลกน้ี  มีชีวติอยูอ่ยา่งน่าสงสารมากจริงๆ (อาจารยท์  ามือ
ใหเ้ห็นว่าเป็นเพียงพื้นท่ีหน่ึงท่ีเล็กๆ) ชาวโลกรู้เพียงจุดน้ีท่ีชาวโลกในปัจจุบนัสามารถมองเห็น
ไดเ้ท่านั้น แต่ (อาจารยใ์ช้มือขวาท ามือเป็นรูปทรงกลม ให้เห็นเป็นขอบเขตหน่ึง ) ส่ิงมีชีวิต
ทั้งหมดลว้นรู้จกัชาวโลก  ชาวโลกกลบัไม่รู้จกัพวกมนั  บางคนวิจยัเร่ืองความสามารถพิเศษ  
เม่ือครู่ขา้พเจา้กล่าวแลว้  มนัเป็นเส้นทางเส้นหน่ึง มีน่ี  มีน่ี (อาจารยพ์ูดไปพลาง ท ามืออย่าง
รวดเร็ว ท่ีความสูงระดบัเอว จากล าตวัยืน่ตรงไปขา้งหนา้  ณ ความสูงระดบัเดียวกนักแ็ยกมือซา้ย
ขวาออกไปทางสองข้างล าตัวพร้อมกัน แล้วใช้สองมือไวท้างสีข้างด้านขวา ท่ีเพิ่งแสดง
ความหมายใหเ้ห็นก่อนหนา้  แยกมือออกเป็นหลายก่ิงกา้นสาขา  ในหลายทิศทางน้ีท่ีเพิ่งแสดง
ความหมายไป ประกอบเป็นระนาบและตรงไปยงัทิศทางท่ีเป็นมุม 45 องศา 0 องศา  ลบ 45 องศา 
ซ่ึงในแต่ละทิศทางยงัแยกออกเป็นหลายสาขา) พอมนัออกมาทางสาขานั้นยงัมีอนัน้ี  แลว้แนวด่ิง
ละ (อาจารยพ์ูดพลาง ท ามือตั้งฉากกบัล าตวั ท่ีระดบัเหนือเอวบนระนาบหน่ึง แลว้ยืน่มือออกไป
ขา้งหนา้) แลว้อยา่งน้ีละ (อาจารย ์ท ามือแสดงว่าควรเป็นระดบัน้ี กบัทิศทางไปขา้งหนา้เป็นมุม
ลบ 45 องศา) แลว้อยา่งน้ีละ (อาจารย ์ท ามือตรงหนา้ล าตวั ขนานกบัระนาบล าตวั เคล่ือนมือใน
แนว 12 นาฬิกา) แลว้อย่างน้ีละ (อาจารยพ์ูดพลาง พร้อมกบัเคล่ือนมือขนานกบัล าตวัในแนว 
1:30 น. กบั 10:30 น.และยงัท าในแนวขนานกบัพื้น ) แลว้อย่างน้ีละ (อาจารย ์ท ามือเป็นมุม 45 
องศากบัพื้น ในทิศทาง 1:30 น. กบั 10:30น.  และแต่ละทิศทางยงัแยกเป็นหลายสาขา) มนัลว้นมี
สาขา บนสาขายงัมีสาขา  ท่ีขา้พเจา้พูดคือมิติระดบัชั้นน้ีท่ีประกอบข้ึนจากโมเลกุล กย็งัซบัซอ้น
ถึงระดบัน้ี  ผูท่ี้สามารถมองเห็นก็คือ (ใช)้ มงัสาจกัษุ ระดบัชั้นท่ีเปิดมงัสาจกัษุก็ต่างกนั ท่ีท่าน
มองเห็น ในระหวา่งพวกท่านดว้ยกนักอ็าจจะไม่เหมือนกนัเลย  ความล ้าลึกของชีวติหนา  ช่างโอ่
อ่ายิง่ใหญ่มาก  ไม่ใช่จุดเลก็ๆนั้นท่ีเทคโนโลยขีองมนุษยใ์นปัจจุบนัสามารถมองเห็นได ้ หากคน
จะเดินไปขา้งหนา้บนเส้นทางของเทคโนโลยน้ีี  ยอ่มจะเป็นการปีนป่ายไปตลอดกาล 
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แต่ไม่วา่อยา่งไร เม่ือครู่ท่ีขา้พเจา้พูด  ขา้พเจา้กพ็ูดในความหมายน้ี  มนุษย ์รวมทั้งศิษยต์า้
ฝ่า  ในระหวา่งท่ีบ าเพญ็  ลว้นแต่ท าส่ิงต่างๆ อยูบ่นเส้นทางท่ีแคบน้ี  มนัมีขอ้ดีอยูข่อ้หน่ึง  จึงพูด
ว่า  ส่ิงเหล่านั้นท่ีอยู่ภายนอก ฉันท าผิดไปแลว้ ฉันไม่รู้  ชีวิตคนก็เป็นอย่างน้ี  หาไม่แลว้ การ
รบกวนชนิดนั้น องคป์ระกอบท่ีซับซ้อนชนิดนั้นเอย  ท่านย่อมจนปัญญาจริงๆ  สติปัญญาของ
คนกจ็  ากดั  ท าอะไรอะไรอยูบ่นเส้นทางท่ีแคบอยา่งน้ี  ท่านยอ่มง่ายท่ีจะประสบกบัปัญหาเหล่าน้ี
ท่ีท่านเผชิญอยู ่

 ท่ีผ่านมาขา้พเจา้พูดว่า  คนอยู่บนโลก ท าอะไร  ชีวิตนบัไม่ถว้นในกาลมิติอ่ืนลว้นเฝ้าดู
ท่านอยู ่ บางคนไม่เช่ือ  คนธรรมดาสามญัไม่เช่ือกไ็ม่เป็นไร  ส าหรับศิษยต์า้ฝ่านั้นยอ่มรู้  ท่ีจริง
ความนึกคิดนั้นของคน  ชีวิตชั้นสูง ย่อมเห็นไดอ้ย่างชดัเจน  ความนึกคิดอย่างไรก็มองเห็นได้
หมด  ความคิดของท่านเคล่ือนไหวอย่างไร  ก็ลว้นแต่ตรวจพบได้  โดยเฉพาะคือศิษยต์า้ฝ่า  
ความนึกคิดหน่ึงๆของพวกท่านนั้น จะตดัสินการคงอยูห่รือไม่คงอยูข่องชีวติมากมาย  พวกท่าน
จะไปท าอย่างไร  ท าเร่ืองนั้นไดดี้  ท าเร่ืองนั้นไดไ้ม่ดี  จะตดัสินอนาคตของพวกเขาว่าจะคงอยู่
หรือไม่คงอยู ่ ท่านวา่พวกเขาจะไม่ใส่ใจหรือ  ลว้นก าลงัมองดู  ปรากฏการณ์ของสังคมร้อยแปด  
สังคมมนุษย์ย ังหลากหลายสลับซับซ้อนอย่างน้ี   โดยเฉพาะสังคมทุกวันน้ี  สังคมใน
ประวติัศาสตร์ ในอนาคต ในปัจจุบนั  ลว้นแต่วางไวต้รงน้ี  กดู็ว่าพวกท่านจะเลือกอะไร  น่ีกท็  า
ใหส้ังคมน้ีคึกคกัอยา่งน้ี  อยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน  ง่ายมากท่ีจะก่อใหเ้กิดจิตยดึติดของคน  เป็นการ
รบกวนต่อผูบ้  าเพ็ญ  เพิ่มความยากล าบากอย่างมากให้กับการบ าเพ็ญ กับการช่วยเหลือคน  
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มอยา่งน้ี บ าเพญ็ไดย้ากจริงๆ  ความคิดของท่านเคล่ือนไหวอยา่งไร  โดยทาง
พฤติกรรมไปท าอยา่งไร  พวกมนัลว้นเห็นไดห้มด   และก าลงัเฝ้าดู   ส่ิงของอะไรลว้นสามารถ
ก่อให้เกิดจิตยึดติดของคน   แต่กล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า  หากท่านออกห่างจากฝ่า เจ้ิงเน่ียน ของ
ท่านกไ็ม่พอ  นัน่ยอ่มจะออกห่างไปไกลมากจริงๆ  กระทัง่ในทนัใดกล่ื็นไถลไปไกลมาก 

ขา้พเจา้กจ็ะพูดเพียงแค่น้ี (เหล่าศิษยป์รบมือ ในเสียงปรบมือมีความลงัเล) อาจจะมีหลาย
คนยงัคิดจะถามปัญหา (เหล่าศิษยรี์บปรบมือกึกกอ้ง)  เอาละ  ขา้พเจา้จะตอบปัญหาให้กบัทุก
ท่านหน่ึงชัว่โมง  (เหล่าศิษยรี์บปรบมือกึกกอ้ง) พวกท่านสามารถส่งค าถามได ้

 ศิษยต์า้ฝ่าเอย ไม่ว่าท่านจะท าอะไร  ตั้งแต่เป็นประธานาธิบดี  ไปจนถึงเป็นพลเมือง
ทัว่ไป  ลว้นสามารถบ าเพญ็ อาชีพการงานต่างๆ ลว้นสามารถเป็นคนดีได ้ อาชีพการงานทุกวนัน้ี  
ลว้นแต่บุกเบิกสภาพแวดลอ้มของการบ าเพญ็ให้ศิษยต์า้ฝ่า   การบ าเพญ็ในอดีต อยูใ่นวดั อยูใ่น
ส านกัเต๋า  แต่ศิษยต์า้ฝ่าวนัน้ี  เพื่อจะช่วยเหลือสรรพชีวิต  จึงไม่จ ากดัสภาพแวดลอ้มใดๆ ของ
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การบ าเพ็ญ  ในสภาพแวดล้อมใดๆ  ของทั้ งสังคม ล้วนสามารถบ าเพ็ญได้  จึงบุกเบิก
สภาพแวดลอ้มของการบ าเพญ็ท่ีใหญ่อย่างน้ีให้ ก็เพื่อจะช่วยเหลือสรรพชีวิต ในขณะเดียวกนั 
การบ าเพญ็ของศิษยต์า้ฝ่านั้น  อิทธิพลเก่ารู้สึกว่า  หากไม่เป็นการรบกวนจากสภาพสังคมท่ีไม่
เคยมีมาก่อนอยา่งน้ี  ไม่พบกบัความขดัแยง้ท่ีใหญ่อยา่งน้ี  ไม่อยูภ่ายใตส้ภาพการรบกวนจากแรง
ดึงดูดท่ีแรงอยา่งน้ีของสังคม แลว้ท่านกา้วออกมาได ้ ใจของพวกมนัลว้นจะไม่สมดุล  ขอ้น้ีไม่
เหมือนกบัการบ าเพญ็ใดๆ ในประวติัศาสตร์  เป็นเร่ืองท่ีเป็นประวติัการณ์ แต่ไหนแต่ไร ไม่เคยมี
มาก่อน ช่วงก่อนประวติัศาสตร์เคยเกิดภยัพิบติัหลายคร้ังของมนุษยชาติ  คงเหลือชีวิตรอดมา
นอ้ยมาก  มีแต่คนท่ีเตม็เป่ียมดว้ยความเช่ือท่ีถูกตอ้งต่อเทพ จึงสามารถเหลือรอดต่อมาได ้ แต่ใน
การฟ้ืนฟูความมัน่คงของมนุษยค์ร้ังใด ลว้นไม่เคยเกิดการบ าเพญ็อยา่งน้ีของศิษยต์า้ฝ่า  ไม่เคยมี  
ดงันั้นจึงไม่มีแบบอยา่งใหท้ าตาม  ผูบ้  าเพญ็บางคนหรือพระสงฆบ์างคน  ไม่ยอมรับการบ าเพญ็
ของพวกท่าน  เขากไ็ม่มีทางจะยอมรับท่าน  หากเขายอมรับท่านแลว้  เขายอ่มจะยอดเยีย่มยิง่กว่า
ศิษยต์า้ฝ่า 

ศิษย ์ ผูฝึ้กมากมายกลับไปประเทศจีนไม่หยุดหย่อน  บางคนยงัไปบ่อยๆ  และมีผูฝึ้กจีน
แผน่ดินใหญ่ไม่นอ้ยท่ีไปต่างประเทศ  ยงัมีท่ีไปปีละหลายๆคร้ัง  บางคนเจาะจงมาร่วมฝ่าฮุ่ย  ใช่
หรือไม่ว่า จะเป็นการดีท่ีสุดคือใหแ้ต่ละคนอยูใ่นพื้นท่ีของตวัเองท าเร่ืองท่ีควรท า  อยา่เดินทาง
ไปทัว่ 

อาจารย์ ขา้พเจา้คิดว่า การร่วมฝ่าฮุ่ยไม่มีอะไรท่ีจะต าหนิได ้ การเดินทางไปมา  หากเป็น
การคา้ขาย กไ็ม่มีปัญหา  มีผูฝึ้กบางคน  ส่ิงชัว่ร้ายไม่รู้จกัเขา  ดงันั้นเขาจึงสามารถเดินทางไปมา
ได ้ น่ีไม่มีปัญหา 

 แต่วา่  ศิษยต์า้ฝ่าบางคนท่ีอยูใ่นสังคมนานาชาติ  สายลบัของสถานกงสุลจีนคอมมิวนิสต ์
ยดึกุมพวกท่านไดอ้ยา่งแน่ชดั พอท่านไปถึงด่านตรวจคนเขา้เมือง มนักก็กัตวัท่านไว ้ ท่ีผ่านมา
ขา้พเจา้เคยพูดว่า ในระหว่างการประทุษร้ายนั้น หากถูกคนชัว่ของพรรคมารขู่เขญ็แลว้ หรือใน
การ “ช้ีแนะ” ดว้ยการเสแสร้งของมนั เม่ือท่านท าอะไร ท่านด าเนินการอะไร  ท่านลว้นแต่ตอ้ง
รับผิดชอบ เทพก าลงัจอ้งมองอยู่ ท่านว่าคนอ่ืนไม่รู้ อาจารยก์็มองไม่เห็น  ใช่ ท่ีอาจารยท์  าเร่ือง
เหล่าน้ี กคื็อชั้นผิวน้ี  อาจารยมี์ร่างแทอ้วตารนบัไม่ถว้น มีฝ่าเซินนบัไม่ถว้น  มีชีวิตชั้นสูงเหลือ
คณานับ ส าหรับท่านนั้น ก็เหมือนการชมภาพยนตร์  ท่านว่าเร่ืองน้ีคนอ่ืนไม่รู้ (ท่าน)หลอก
ตวัเอง    เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดแลว้วา่ ท่านท าอะไร ชีวติในแต่ละมิติ  ไม่เพียงอาจารยท่ี์รู้  ชีวติทั้งปวง
ลว้นรู้กนัหมด  ต่อบรรดาเร่ืองท่ีท่านท าแต่ไม่ควรท า เร่ืองน้ี         ท่านกไ็ม่ใช่ท าชดเชยความผดิ 
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ในฐานะท่ีเป็นผูบ้  าเพญ็คนหน่ึงอย่างนั้น ริเร่ิมไปประกาศว่า ตนเองผิดไปแลว้ จะเดินให้ดีบน
ทางขา้งหนา้อย่างไร  แต่กลบัปกปิดเอาไว ้กระทัง่ว่าส่ิงท่ีคอมมิวนิสตจี์นกรอกใส่ในความคิด
ของท่านนั้น ท่านกย็งัเช่ือมาก  ยงัเช่ือส่ิงท่ีลา้งสมองว่าจริง  กระทัง่ก่อผลท่ีไม่ดีในหมู่ศิษยต์า้ฝ่า   
ขา้พเจา้ดูว่า ท่านจะท าอย่างไร ถา้เร่ืองสุดทา้ยของมนุษยท่ี์อาจารยเ์คยพูดนั้นเกิดข้ึนจริง  ส่ิงท่ี
ท่านจะเผชิญก็ไม่ใช่เพียงเร่ืองเล็กๆ ของใจคนของท่านท่ีชั้นผิว  ชีวิตทั้งหมดทุกส่วนของท่าน 
กบัชีวติท่ีอยูข่า้งหลงัท่าน รอคอยใหท่้านช่วย  ชีวติทั้งหมดนั้นท่ีเม่ือก่อนท่านเคยเป็นตวัแทน จะ
ท าอย่างไร  แน่ละ บางที ตวัท่านท่ีถูกคอมมิวนิสตจี์นกรอกใส่ ไม่ยอมเช่ือ แต่ท่ีจริงมนัช่างน่า
เวทนาเหลือเกิน 

 ขณะน้ีสภาพแวดลอ้มของสังคมมนุษย ์ถูกบุกเบิกเพื่อการบ าเพญ็ของศิษยต์า้ฝ่าในยคุเจ้ิง
ฝ่ากบัการไดรั้บฝ่าของสรรพชีวิต  การอธิบายความจริงของศิษยต์า้ฝ่ากดี็  โครงการช่วยเหลือคน 
เหล่าน้ีท่ีศิษยต์า้ฝ่าท ากดี็ ปรากฏเร่ืองต่างๆ นานาข้ึนมา  ดูคลา้ยธรรมดา แต่กลบัเหนือสามญัวิสัย  
ซ่ึงคนจะท าออกมาไม่ไดเ้ลย  เน่ืองจากสังคมมนุษยอ์ยู่ในวงัวน  การประทุษร้ายในระยะแรก  
อิทธิพลเก่านั้น เพื่อไม่ให้ขา้พเจา้ท าลายวงัวนให้กบัพวกท่าน กระทัง่ให้ขา้พเจา้มีสภาวะท่ีไม่
ควรมี  พวกมนัคิดจะใหข้า้พเจา้ไปขั้วโลกเหนือ ท่ีไม่มีคนอยู ่ ท่านไปท่ีนัน่เถิด ท่านอยา่รบกวน
พวกเรา  พวกมนัรู้ว่าพอขา้พเจา้พูดอย่างน้ีหรือแสดงอะไรออกมา การจดัวางของพวกมนั การ
ทดสอบต่างๆ ท่ีจดัวางไวใ้ห้ศิษยต์า้ฝ่า  ทุกขภ์ยัน้ี  มิใช่จะถูกท าลายแลว้หรือ   เช่นนั้นก็จะเป็น
สงครามใหญ่ของจักรวาลแล้ว  เพื่อจะช่วยเหลือสรรพชีวิต  หลายปีมาน้ี  แม้ว่าข้าพเจา้จะ
บรรยายฝ่าอยู่ในฝ่าฮุ่ย  หรือว่าติดต่อกบัพวกท่านในสภาพแวดลอ้มใด ขา้พเจา้แสดงออกมา
เหมือนกบัคนธรรมดาสามญั การบรรยายฝ่าก็เพียงแต่บรรยายหลกัการของฝ่าให้ท่าน ก็เพราะ
อยา่งน้ีอิทธิพลเก่าจึงโกรธเสียจนหวัฟัดหวัเหวี่ยง หากท าอะไรมากไปกวา่น้ี อิทธิพลเก่ากจ็ะเพิ่ม
การประทุษร้ายผูฝึ้ก  การบ าเพญ็กบัการช่วยคนกจ็ะเพิ่มความยากล าบากยิง่ข้ึน ท าใหก้ารบ าเพญ็
ของพวกท่านเกิดความยากยิง่ข้ึน  ล  าบากยิง่ข้ึน  

ศิษย ์ ท่ีเมืองหน่ึงของไตห้วนั หน่ึงเดือนก่อนการแสดงของเสินยวิน่ยงัมีตัว๋เหลืออยูไ่ม่นอ้ย  จึง
สอดโบรชวัร์สามตอนแนะน าเสินยวิ่นเขา้ไปในหนงัสือพิมพข์องคนธรรมดาสามญั  ขอเรียน
ถามวา่ ท าอยา่งน้ีไดไ้หม 

อาจารย์ ไม่มีปัญหา  พวกท่านท าโฆษณาในส่ือของคนธรรมดาสามญั กมิ็ใช่เร่ืองอย่างน้ี
หรือ เร่ืองน้ีไม่มีปัญหาแน่ แน่ละ ก่อนอ่ืนคือ อย่าก่อให้เกิดความรู้สึกต่อตา้นของคนเขา อย่า
ละเมิดกฎเกณฑอ์ะไรของคนเขา 



15 

 

ศิษย ์ ถา้ศิษยต์า้ฝ่า ซ้ือหนงัสือของตา้ฝ่าท่ีตีพิมพโ์ดยไดรั้บอนุญาตอยา่งถูกตอ้งแลว้ และดาวน์
โหลดแฟ้มขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ของหมิงฮุ่ยลงในโทรศพัทมื์อถือ  ไวใ้ชส่้วนตวัเท่านั้น  ไม่ได้
คดัลอกเผยแพร่ต่อ  ใช่ไหมวา่ไม่นบัเป็นพฤติกรรมละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสร้างความวุน่วายใหฝ่้า 

อาจารย์ เร่ืองน้ี  ท่านบอกว่าฉนัท าอะไรนิดหน่อยของตวัเอง  ฉนักไ็ม่เผยแพร่มนัทางส่ือ
หรือขายต่อ  อยา่งนั้นไม่น่าเป็นปัญหา  ตนเองสะดวกจะศึกษาฝ่าอยา่งไร นัน่ไม่น่ามีปัญหา  หาก
เผยแพร่ในวงกวา้ง จะท าเป็นเร่ืองอะไรอยา่งหน่ึง  นัน่กเ็ป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบ าเพญ็   

ศิษย ์ ผูรั้บผิดชอบฝอเสวี๋ยฮุ่ยบางคนมกัจะไม่ท าอะไรตามกฎเกณฑ์  เป็นผูน้  าในการละเมิด
กฎเกณฑ ์ อาทิเช่น ใหผู้ฝึ้กท่ีเพิ่งออกมาจากแผน่ดินใหญ่ไดไ้ม่นาน เขา้ไปดา้นหลงัเวทีเสินยวิน่  
ใชค้นท่ีถูกประกาศว่ามีปัญหาไปโปรโมตเสินยวิ่น  บางทียงับอกผูฝึ้กว่า ฉันเป็นผูรั้บผิดชอบ
อนัหน่ึงของฝอเสวี๋ยฮุ่ย  อาจารยพ์ูดแลว้ว่า  ขอเพียงฉนัเห็นดว้ย ส่ิงท่ีฉนัพูดแลว้กไ็ม่มีปัญหา  ผู ้
ฝึกมีขอ้เสนอแนะก็ไม่ค่อยกลา้พูด  แต่ยงัรู้สึกว่าวิธีการท างานท่ีไม่รักษากฎเกณฑ์อย่างน้ีไม่
ถูกตอ้ง   

อาจารย์ ท่ีผูฝึ้กพูดนั้นถูกต้องเช่นกัน    พวกเรา มีบางคน ท่ีมักจะชูธง (อ้างช่ือ) ของ
อาจารยใ์นการท าเร่ืองอะไร  บางคนเวลาท่ีถามเร่ืองอะไรกบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้กม็กัจะบอกวา่ เร่ือง
ท่ีศิษยต์า้ฝ่าควรท า พวกท่านกไ็ปท า ขา้พเจา้ไม่คดัคา้น  กพ็ูดอยา่งน้ี  ยงัมีอีกเร่ืองหน่ึงคือ  มีบาง
เร่ือง ในฐานะผูบ้  าเพญ็ และยงัเป็นผูรั้บผิดชอบ  เพื่อท่ีจะใหพ้วกเขาสุกงอม  บางคร้ังจึงบอกให้
พวกเขาท าโดยพิจารณาเอาเอง  หากเพียงอาจารยพ์ูดออกมา  บางคนเม่ือกลบัไปกจ็ะพูดกบัผูฝึ้ก
ว่า อาจารยพ์ูดแลว้  อาจารยรั์บรองแลว้  อาจารยย์อมรับแลว้  หรือว่าอาจารยบ์อกให้ท าอย่างน้ี
แลว้  ค  าพูดนั้น (ของอาจารย)์ กเ็ปล่ียนไปแลว้  มกัจะเป็นอยา่งน้ี 

 ในความหมายน้ี  ไม่ใช่ว่าผูฝึ้กแผ่นดินใหญ่ท่ีออกมาใหม่มีปัญหาทั้งหมด กล่าวส าหรับ 
ฝอเสวีย๋ฮุ่ย ทุกท่านคิดดู  เขาเผชิญกบัผูฝึ้กมากมายอยา่งนั้น  เขาจะแยกแยะทีละคนไดอ้ยา่งไรละ  
ไดแ้ต่ก าหนดกฎเกณฑไ์วอ้ย่างน้ี  ยงัมีอีกก็คือ  ทุกท่านทราบ  ผูฝึ้กแผ่นดินใหญ่  ภาษาองักฤษ
ของเขามกัจะไม่ดี  เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดแลว้วา่  วธีิคิดชนิดนั้นในการจดัการปัญหาของคนจีน  ท่าน
เพิ่งออกมาจากแผน่ดินใหญ่ ตนเองยอ่มไม่รู้สึก   แต่คนอ่ืน มองเห็นไดช้ดัเจน  เวลานานเขา้ท่าน
จึงจะพบวา่ตนเองผดิปกติ  ผูฝึ้กแผน่ดินใหญ่ท่ีออกมาใหม่จะรู้สึกวา่ คนในสังคมนานาชาติท าไม
โง่อยา่งน้ีนะ   ท าไมเรียบง่ายอยา่งน้ีนะ  ท าไมค าถามท่ีถามจึงง่ายๆอยา่งน้ี  ไร้เดียงสาอยา่งน้ี  ท่ี
จริงไม่ใช่  คนปกติย่อมเป็นอย่างนั้น  คนท่ีเพิ่งออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่หนา  เป็นเพราะถูก
พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นประทุษร้าย  เกิดจากการท่ีวฒันธรรมจีนถูกพรรคมารท าลายอยา่งเป็น
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ระบบ  ดังนั้นเม่ือท าเร่ืองบางอย่าง  มีหลายเร่ืองท่ีผูฝึ้กเก่าไม่กลา้เรียกผูฝึ้กท่ีเพิ่งออกมาจาก
ประเทศจีนไปท า กเ็พราะเขามกัจะท าเร่ืองนั้นๆ แบบสุดขั้ว  เกิดผลลพัธ์ตรงกนัขา้ม  กเ็ป็นเช่นน้ี  
กบัผูฝึ้กดว้ยกนั หรือกบัผูฝึ้กต่างประเทศ กส่ื็อสารกนัไม่ได ้  เขา้ใจวา่ผูฝึ้กแผน่ดินใหญ่ท่ีออกมา
ใหม่เวลาคิดอะไร  พวกเขารู้สึกวา่แปลกประหลาดมาก  ผูฝึ้กแผน่ดินใหญ่กรู้็สึกวา่  ปัญหาท่ีพวก
คุณคิดง่ายเกินไป ท าเร่ืองอะไรกรู้็สึกวา่ ถา้ท าอยา่งน้ีจึงจะมีพลงั  แต่ผูฝึ้กต่างประเทศรู้สึกวา่ คน
ในสังคมน้ีจะยอมรับไดอ้ยา่งไรกนั   

 หากไม่เขา้ใจสังคมน้ีจริง ก็จะท าไดไ้ม่ดี  ดงันั้นเวลาท่ีขายตัว๋เสินยวิ่น  ท่ีผ่านมาก็เกิด
เร่ืองอยา่งน้ีบ่อยๆ ขดัขวางไม่ใหค้นเขาพูด  ท าใหค้นในสังคมน้ีรู้สึกไม่พอใจมาก  โดยเฉพาะคือ 
เสินยวิ่นน้ีเจาะจงท ากบัสังคมกระแสหลกั  ในความคิดของคนเหล่านั้น  หรือการปลูกฝังทาง
วฒันธรรมลว้นไม่เหมือนกนั  จุดน้ีพวกท่านยงัไม่รู้  ดงันั้นรอท่านเขา้ใจไดห้มดแลว้  ค่อยๆ
เขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีไดแ้ลว้ จึงค่อยไปท า  หาไม่แลว้จะเกิดผลลพัธ์ตรงกนัขา้มจริงๆ  แน่ละ ส านกั
งานเสินยวิ่นมีกฎว่า ไม่อนุญาตให้ผูท่ี้เพิ่งออกมาจากแผ่นดินใหญ่เขา้ไปหลงัเวที  แน่ละมีผูฝึ้ก
แผ่นดินใหญ่ท่ีออกมาใหม่บางคน ญาติของตนเองก็เป็นศิษยต์า้ฝ่าเก่าในต่างประเทศ  พูดอยา่ง
เคร่งครัดแลว้  บางคนกไ็ม่มีปัญหา  แต่ว่า ไม่ใช่เช่นน้ีทั้งหมด   ใครกไ็ม่รู้จกั  ใครกไ็ม่รู้   จึงพูด
วา่ศิษยต์า้ฝ่า โดยเปลือกนอกดู กดี็มาก  ท่ีจริงเป็นศิษยต์า้ฝ่าหรือไม่ละ  อาจจะเป็นศิษยต์า้ฝ่า  แต่
พวกเขาไม่เขา้ใจท่าน   ดงันั้นจึงก าหนดวา่ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ไปหลงัเวที  พูดตามหลกัการ  การท า
เร่ืองอ่ืนบา้งกใ็ชไ้ด ้ ไม่แน่วา่จะตอ้งเขา้ไปหลงัเวที   

 ผูรั้บผดิชอบบางคน ในดา้นวธีิท างาน  ควรคิดดูใหดี้จริงๆ  อาจารยข์อบอกท่าน ท่านเป็น
ผูรั้บผดิชอบ กต็อ้งรวบรวมผูฝึ้กเหล่าน้ีในพื้นท่ีเขา้ไวด้ว้ยกนั   ท าแทนอาจารยใ์นการน าพวกเขา
รวมกนัเขา้ไว ้ ท าให้การบ าเพ็ญของพวกเขาตามข้ึนมาได ้  น าพาพวกเขาแทนอาจารย ์ น่ีคือ
ความรับผิดชอบของท่านในฐานะผูรั้บผิดชอบในพื้นท่ี   แต่ท่านมกัจะผลกัไสคนบางคน  มกัจะ
ผลกัไสคนท่ีไม่คลอ้ยตามท่าน  มกัจะใชว้ิธีคิดแบบคนธรรมดาสามญัในการมองปัญหา  มกัจะ
ใชว้ิธีการของคนธรรมดาสามญัจดัการปัญหา  มกัจะท าใหผู้ฝึ้กในพื้นท่ีร่วมมือกนัไดไ้ม่ดีเช่นน้ี
จึงรู้สึกวา่ผูท่ี้เพิ่งออกมาจากแผน่ดินใหญ่เรียกใหท้ าอะไร   อะไร  กเ็ช่ือฟัง  จึงส่งพวกเขาไปหลงั
เวที  กระทัง่ไปท าอาหาร  ดูแลเร่ืองอาหาร  กล่าวส าหรับเสินยวิน่  เขาจะกงัวลมาก   เร่ืองท่ีเผชิญ
อยูคื่อการแสดงแต่ละรอบ แต่ละรอบ เป็นร้อยรอบ  หากตรงไหนเกิดปัญหาข้ึน  นัน่จะไหวหรือ   
หากไม่ท าตามกฎเกณฑ ์ ท่านวา่ท่านสามารถรับประกนัใหเ้ขาได ้ ท่านกรั็บประกนัไม่ไหว  ท่าน
เพียงแต่รู้สึกว่าเขาเช่ือฟัง ฉนักใ็ชเ้ขาแลว้  พวกเขาไม่เช่ือฟัง ฉนักไ็ม่ใชเ้ขา น่ีใชไ้ม่ได ้ น่ีไม่ใช่
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ท่าทีของผูรั้บผิดชอบของศิษยต์า้ฝ่า   อาจารยข์อบอกพวกท่าน  ช่วยอาจารยน์ าพาพวกเขาใหดี้  
นัน่จึงจะเป็นศิษยท่ี์ดีของขา้พเจา้  รวมทั้งท่าน  ท่านไม่อาจผลกัไสพวกเขา   

แต่พูดในทางกลบักนั   ส าหรับศิษยต์า้ฝ่าคนอ่ืนๆ ก็เช่นเดียวกนั  ท่านตอ้งรู้ว่าท่านเป็น
ศิษยต์า้ฝ่า ท่านตอ้งร่วมมือกนัใหดี้  ผูรั้บผิดชอบกไ็ม่ง่าย  บอกใหใ้ครเป็น กต็อ้งเผชิญกบัปัญหา
น้ี   ต่างควรเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั  หากเป็นเช่นน้ีได ้  มิใช่จะท าเร่ืองต่างๆไดดี้แลว้หรือ  อย่าได้
ลม้ลุกคลุกคลานมากเกินไป   หันกลบัมาจึงรู้สึกว่ายงัควรท่ีจะท าเช่นน้ี    ในระยะแรกของการ
ประทุษร้ายอย่างรุนแรง  มิใช่ว่ามกัจะปีนเกลียวซ่ึงกนัและกนัหรือ  ในการร่วมมือมกัจะคิดว่า
ความเห็นของเขาไม่ดี  ความเห็นของเขาดี   มิใช่เป็นเพราะอย่างน้ี จึงโตเ้ถียงไปมาท าให้เร่ือง
มากมายตอ้งเสียเวลาไปเปล่าๆหรือ   ในเวลานั้นหากร่วมมือกนัไดดี้  ท าเร่ืองอะไรข้ึนมาคงจะมี
ผลลพัธ์ท่ีดีกวา่  แน่ละตอนน้ีหนักลบัมาดูกเ็ห็นไดแ้ลว้  ใช่  ในเวลานั้นไม่ไดท้  าใหดี้  อยา่ไดเ้ป็น
อยา่งน้ีอยูเ่สมอ  

ศิษย ์ ขอเชิญท่านอาจารยพ์ูดถึงความนยัระดบัลึกของ เต๋าใหญ่ไร้รูป  ยงัมีเวบ็หมิงฮุ่ย  สมาคม
ศึกษาตา้ฝ่าท่ีเก่ียวกบัการฟ้องร้องหวัโจกมารใหญ่ 

อาจารย์ ใช่ละ  สมควรฟ้องร้องมนั (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง) มนุษยชาติควรฟ้องร้องมนั  
มนัท าร้ายชาวจีนทั้งหลาย  มนัก็ท าร้ายคนในพื้นท่ีอ่ืนบนโลกจ านวนมากมายดว้ย  เพราะค า
โกหกของมนั ในอนาคตคนมากมายอยา่งนั้นจะถูกลากลงนรก 

เต๋าใหญ่ไร้รูป  ถา้จะพูดอีกดูเหมือนว่าไม่มีเวลานั้นแลว้ละ   ขา้พเจา้เพียงตอบค าถามให้
ทุกท่าน  รูปแบบการบ าเพญ็ของพวกท่านคือไร้รูป  ในอดีต ผูบ้  าเพญ็ลว้นมีวดั ส านกัเต๋า  จ  ากดั
อยู่ในรูปแบบอะไรแบบหน่ึง  ทุกท่านกลบัไปแลว้ ลว้นอยู่ในอาชีพการงานต่างๆ  แน่ละ ใน
ฐานะศิษยต์า้ฝ่า ท่ีอยู่ในช่วงพิเศษของการประทุษร้ายน้ี   พวกท่านก่อตั้งบริษทัส่ือสารมวลชน   
ก่อตั้งโครงการคดัคา้นการประทุษร้าย  แต่นัน่เป็นเพียงรูปแบบหน่ึงของบริษทัของคนธรรมดา
สามญั   บริษทัโดยตวัมนัเองไม่ใช่การบ าเพ็ญ  ขา้พเจา้พูดมาโดยตลอดว่า  มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยู่
เฉพาะในตา้ฝ่า  มนัเป็นบริษทัท่ีศิษยต์า้ฝ่าตั้งข้ึน  ศิษยต์า้ฝ่าอยูใ่นอาชีพการงานต่างๆ กส็ามารถ
บ าเพญ็ไดท้ั้งนั้น   แน่ละ ยอ่มสามารถตั้งบริษทั  นัน่ไม่ใช่รูปแบบเฉพาะในการบ าเพญ็ของตา้ฝ่า
เอง ตา้ฝ่าไม่มีบริษทั รวมทั้งเสินยวิ่น  กเ็ป็นโครงการช่วยเหลือคนท่ีศิษยต์า้ฝ่าท า  ไม่ใช่รูปแบบ 
หรือสภาพแวดลอ้มเฉพาะของการบ าเพญ็  ท่ีก  าหนดใหศิ้ษยต์า้ฝ่าบ าเพญ็กนัอยา่งน้ี  ไม่ใช่ 

ศิษย ์ กิจกรรมขนาดใหญ่ของไตห้วนั   มีการประชุมมากเกินไป  ส่วนมากเป็นกิจกรรมภายใน 
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อาจารย์ ออ้  กิจกรรมภายใน  พวกเรา นอกจากศึกษาฝ่า  อยา่งอ่ืน พยายามลดลงบา้งกจ็ะดี  
กิจกรรมยนืยนัความถูกตอ้งของฝ่า  หรือเร่ืองการอธิบายความจริงมากสักหน่อย ขา้พเจา้วา่ไม่น่า
มีปัญหา  จะช่วยคนใช่ไหม 

ศิษย ์ เพลงของเสินยวิ่นมีมาก   หากเป็นส่ิงท่ีอาจารยเ์ขียนให้กบัคนธรรมดาสามญัโดยตรง   
ผมคิดอยูเ่สมอวา่คนธรรมดาสามญัจะไดฟั้ง ไดเ้ห็น  อยา่งไรไดบ้า้ง  ขอเรียนถามท่านอาจารย ์วา่
ผมจะเปิดเพลงของเสินยวิ่นในขณะท ากิจกรรมไดห้รือไม่  ในการอธิบายความจริง พิมพเ์น้ือ
เพลงเสินยวิน่บนแผน่ป้ายไดไ้หม 

อาจารย์ นกัแสดงเสินยวิ่นกก็  าลงัร้องเพลงใหก้บัคนธรรมดาสามญั  เพลงกคื็อเพลง  หาก
เพียงแต่พิมพเ์น้ือเพลงบนแผ่นป้าย  บางส่วนเป็นตวัอกัษรค ากลอนโบราณ  บางส่วนเป็นบทกวี
ท่ีไม่มีสัมผสั  บางส่วนไม่ใช่บทกวี  คนธรรมดาสามญัจะมองเป็นค าขวญั (สโลแกน) หรืออะไร
อยา่งอ่ืน  เพลงกคื็อเพลง  จะใหค้นธรรมดาสามญัฟังไม่ใช่ปัญหา  ท่านเปิดได ้

ศิษย ์ ท่านอาจารยเ์รียกร้องหลายคร้ังใหพ้วกเรา  ส่ือของเรา ตอ้งศึกษาการจดัการขององคก์ร
ของชาวตะวนัตก  แต่ ณ ขณะน้ี มองดูแลว้ ใช่ไหมว่า ยงัคงเหมือนรัฐวิสาหกิจของวฒันธรรม
พรรคในจีน  ขาดการแบ่งความรับผดิชอบท่ีชดัเจนและจริงจงั 

อาจารย์ กล่าวส าหรับส่ือมวลชนนะ  ส่ือในสังคมนานาชาติ  แน่นอนว่าท่านตอ้งเป็น
เหมือนส่ือในสังคมนานาชาติ  และรูปแบบของบริษทัน้ี  ในสังคมปกติ มนักเ็ป็นอยา่งน้ี  น่ีกคื็อ
บริษทัตามปกติ   บางบริษทัในแผ่นดินใหญ่นั้น  เม่ือก่อนลว้นเป็นพรรคมารจดัท าข้ึน  แน่ละ
เด๋ียวน้ีมีบริษทัส่วนตวัหลายบริษทัแลว้   เม่ือก่อนขา้พเจา้ทราบ  นัน่ลว้นแต่เป็นวสิาหกิจท่ีพรรค
มารจดัท าข้ึน   รูปแบบการบริหารจดัการนั้นเช่ือมโยงกบัโครงสร้างของพรรคมาร  ในนั้นมี
คณะกรรมการพรรคอะไร  สาขาพรรคอะไร  มันล้วนไม่ปกติ   ของชุดน้ีในสังคมจีน
แผ่นดินใหญ่  ผลกระทบของมนัไม่ใช่จะช าระท้ิงไปไดใ้นคราวเดียว  แมจ้ะเป็นบริษทัส่วนตวั  
ยงัคงมีแม่แบบของการจดัการแบบราชการอยูม่ากมาย  ทั้งวธีิการจดัการ  แนวคิด  ส่ิงเหล่าน้ี  แต่
ในต่างประเทศ ท่านอยา่ไปท าอยา่งน้ี   ในต่างประเทศนั้น คนจ านวนมาก ออกมาจากประเทศจีน
นานแลว้  ศิษยต์า้ฝ่าลว้นส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัต่างประเทศ   โดยพื้นฐาน ขา้พเจา้คิด
ว่า ไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบจากระบอบชนิดนั้นของแผ่นดินใหญ่   แต่แน่นอนว่าจะมีบางคน
ยงัคงมีความเคยชินบางอย่างอยู่  ท่าทีในการจดัการเร่ืองราว  ส่ิงเหล่าน้ีคงจะไม่เหมือนสังคม
ปกติของอเมริกา   ตอ้งระวงัเร่ืองเหล่าน้ี  
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ศิษย ์ เพื่อนผูบ้  าเพญ็ชาวญ่ีปุ่นพูดว่า สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัท าใหพ้วกเขายากท่ีจะเขา้มาได ้ 
พวกเขาหวงัวา่เพื่อนผูบ้  าเพญ็ชาวจีน จะไม่อยูข่า้งหนา้ท ากนัเอง  แต่เก้ือกลูการบ าเพญ็ของเพื่อน
ผูบ้  าเพญ็ชาวญ่ีปุ่น  แต่ยากมากท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดใหเ้ขา้ใจกนัได ้

อาจารย์ ใช่ละ  หากเพื่อนผูบ้  าเพญ็ชาวญ่ีปุ่นถามค าถามน้ีข้ึนมา  นัน่กต็อ้งยิง่ใส่ใจ  ขา้พเจา้
รู้สึกว่า  ญ่ีปุ่นกบัเกาหลี  นัน่ย่อมเปรียบกนัไดอ้ย่างชดัเจน   ประเทศเกาหลีนั้น ศิษยต์า้ฝ่าชาว
เกาหลีในพื้นท่ีแสดงบทบาทในการน า  ดังนั้ นเร่ืองท่ีท า ท่านดูสภาพการณ์   พลังในการ
ช่วยเหลือคน  ลว้นเขม้แขง็มาก  เป็นประโยชนต่์อสังคมไดจ้ริงๆ   ประเทศญ่ีปุ่น   กคื็อศิษยต์า้ฝ่า
ชาวจีนโพน้ทะเลก าลงัแสดงบทบาทในการน า  ชาวญ่ีปุ่นมากมายในพื้นท่ี ควรจะไดรั้บฝ่า  อยา่
ส่งผลกระทบต่อพวกเขาท่ีจะกา้วเขา้มา  ขา้พเจา้มองเห็นสภาพการณ์อย่างน้ี  แต่ว่าแต่ละพื้นท่ี 
ต่างมีความยากล าบากของตนเอง   เม่ือมีปัญหา ระหวา่งพวกท่าน ศิษยต์า้ฝ่าดว้ยกนั ควรคิดวธีิวา่
จะแกไ้ขมนัใหดี้ไดอ้ยา่งไร   

ถา้เป็นเพราะปัญหาดา้นต่างๆ เหล่าน้ีท าใหศิ้ษยต์า้ฝ่าญ่ีปุ่นกา้วเขา้มาไม่ได ้ นัน่คือปัญหา  
ท่านเป็นศิษยต์า้ฝ่าญ่ีปุ่น ตอ้งช่วยคนญ่ีปุ่น  แน่ละในระหวา่งการคดัคา้นการประทุษร้าย  ต่อการ
ประทุษร้ายคร้ังน้ีของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น ทุกท่านลว้นสามารถพูดได ้ไปยบัย ั้ง  เปิดโปง
การประทุษร้าย  น่ีคือความรับผิดชอบของพวกเรา  ส่ิงส าคญันั้นมิใช่ท่านจะช่วยคนหรือ  คนท่ี
อยูใ่นพื้นท่ี ยงัคงตอ้งช่วยคนในพื้นท่ีนะ 

ศิษย ์ เน่ืองจากการปิดกั้นอินเตอร์เน็ต  ค  าศพัท์หลายค าของตา้ฝ่า เช่น “เจิน ซั่น เหยิ่น” “ฝ่า
หลุนตา้ฝ่า” เป็นตน้ ถูกกรองออกไป  ดว้ยเหตุน้ีผูฝึ้กหลายคนท่ีอธิบายความจริงบนอินเตอร์เน็ต
จึงใชค้  าท่ีมีเสียงพอ้งมาแทนท่ี เรียนถามท่านอาจารย ์ท าอยา่งน้ีเหมาะสมไหม 

อาจารย์ หากเป็นศิษยต์า้ฝ่าดว้ยกนับอกต่อข่าวสารระหว่างกนั  ควรท่ีจะไม่มีปัญหา  หาก
ท่านอธิบายความจริง  อาจจะอ่านไม่เขา้ใจ  ไม่รู้วา่ก าลงัพูดอะไรอยู ่

ศิษย ์ ผูฝึ้กแผ่นดินใหญ่สามารถออกอากาศหรือเผยแพร่รายการเสินยวิ่นบนอินเตอร์เน็ตได้
หรือไม่ 

อาจารย์ อย่าท า  ทุกท่านทราบว่า ผลลพัธ์ของการชมเสินยวิ่นในโรงละคร มีพลงัในการ
ช่วยคนยิง่ใหญ่มาก    ในสังคมนานาชาติ ไม่มีการแจกแผ่นซีดี  ไม่ขายดีวีดี  กเ็พราะจะใหค้นมา
ชมในโรงละคร  การชมในโรงละครจะแกปั้ญหาไดใ้นทนัที   จึงสามารถช่วยคนได ้  การชมทาง
ทีว ียากจะท าได ้ หลงัจากไดช้มแผน่ซีดีแลว้ บางคนพูดวา่ ฉนัดูซีดีแลว้ ไม่ไปละ  แต่แผน่ซีดีนั้น 
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ใหผ้ลลพัธ์อนัน้ีไม่ได ้  การเผยแพร่ในจีนแผน่ดินใหญ่ เป็นเพราะเสินยวิน่ไปไม่ไดใ้นขณะน้ี  จึง
พยายามท าเช่นน้ี   แมไ้ม่มีพลงัท่ีใหญ่อย่างนั้นก็เกิดประโยชน์ได ้  ดงันั้นอย่าออกอากาศทาง
อินเตอร์เน็ต  พอออกอากาศบนอินเตอร์เน็ต  มนัก็ไม่มีขอบเขตจ ากดัของในประเทศกบันอก
ประเทศแลว้  

ศิษย ์ ไม่อาจน าเน้ือหาของตา้ฝ่ากบัประสบการณ์ของผูฝึ้ก  ดนตรีหรือเน้ือหาการอธิบายความ
จริง ใส่ไวด้ว้ยกนัในเคร่ืองเสียง  เช่นนั้นเน้ือหาท่ีเก็บไวใ้นโทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์ จะมี
ปัญหาน้ีหรือไม่ 

อาจารย์ ท่านเองเกบ็สะสมอะไรไวล้ะ  เพียงแต่สะดวกต่อตวัท่านเองท่ีจะใชอ่้าน  แต่ท่าน
ว่า เคร่ืองเสียงนั้นพอท่านเปิดออกมา  ของ ของตา้ฝ่ากบัของ ของคนธรรมดาสามญั  ของ ของผู ้
ฝึก ก็จะปะปนกนั  คนเขาก็ไม่รู้ว่าอนัไหนคือฝ่า  อนัไหนเป็นของผูฝึ้ก  อนัไหนเป็นของคน
ธรรมดาสามญั  นัน่ไม่ยุง่เหยงิแลว้หรือ  นัน่ไม่ใช่ก่อความวุ่นวายใหฝ่้าหรือ (อาจารยพ์ยกัหนา้)  
ผูบ้  าเพญ็ตอ้งรับผดิชอบต่อการบ าเพญ็ของตนและฝ่า             

ศิษย ์ ผูรั้บผิดชอบอนัหน่ึงของบางพื้นท่ี ใช้อ  านาจท่ีอาจารยม์อบให้อย่างพร ่ าเพร่ือ  ในการ
ควบคุมการตดัสินใจเร่ืองใหญ่นอ้ย  ผลกัไสผูฝึ้กท่ีมีความเห็นต่างกนัออกไป  หลงัจากอาจารย์
ยบัย ั้งการด าเนินการท่ีเกินขอบเขตต่อโรงละครไดท้นัการณ์  ผูต้ดัสินใจก็ไม่คน้หาตวัเอง  แต่
กลบัไปคน้หาวา่ใครน าข่าวไปฟ้องอาจารย ์

อาจารย์ ใช่ซิ  คุณสมบติั (ธาตุแท)้ ของผูรั้บผิดชอบบางคน เป็นแบบคนธรรมดาสามญั
มากเกินไปจริงๆ คนท่ีท่านเผชิญอยู่กคื็อผูบ้  าเพญ็อยา่งน้ี   กคื็อสภาพการณ์ชนิดน้ีของผูบ้  าเพญ็
ทุกวนัน้ี  พวกเขามีความคิดของคนมากอยา่งนั้น  แต่พวกเขาเป็นศิษยต์า้ฝ่า  ความยากล าบากจึง
มากอยา่งนั้น  ใหญ่อยา่งนั้น   เม่ือท่านจะเป็นผูรั้บผดิชอบท่านกต็อ้งเผชิญกบัมนั   ท่านตอ้งเผชิญ
กบัมนั  ท่านตอ้งสอดคลอ้งกบัพวกเขา  ท่านคิดจะหมายมัน่ให้พวกเขาเปล่ียนเป็นคนอย่างไร 
เหมือนคนแบบนั้นท่ีท่านตอ้งการ  นัน่เป็นไปไม่ได ้  สังคมน้ีไม่มีทางจะเปล่ียนแปลงพวกเขา   
การบ าเพญ็ตา้ฝ่าสามารถเปล่ียนแปลงพวกเขา  แต่วา่  ตอ้งเป็นทีละชั้น ละชั้น  เม่ือยงัไม่ถึงชั้นผิว 
คนกย็งัเป็นอยา่งนั้นอยู ่  มีเพียงคนเหล่านั้นท่ีกา้วหนา้  จึงจะสามารถควบคุมตนเองไวไ้ด ้ แต่ใน
สภาพการณ์ทัว่ไป  บางคนยงัตระหนักไม่ได้  เขายงัคงเป็นอย่างนั้น  ท่านคิดจะให้เขาเป็น
อยา่งไร กย็ากจะท าได ้  ขา้พเจา้ ท่ีเป็นอาจารย ์กไ็ม่ไดพู้ดก าหนดใหเ้ขาตอ้งมีพฤติกรรมอยา่งไร   
เช่นนั้นท่านจะเป็นผูรั้บผิดชอบไดอ้ยา่งไรละ ท่านเป็นไดเ้พียงผูรั้บผิดชอบของคนส่วนหน่ึง จะ
ใชไ้ดอ้ย่างไรกนั  ท่านคิดจะเป็นไดอ้ย่างไรละ  ท่านเคยคิดถึงปัญหาน้ีไหม   ท่านคิดให้ทุกคน
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เป็นเหมือนแกะฝูงหน่ึงท่ีเช่ือฟัง อยู่ต่อหนา้ท่านหรือ  นัน่คือส่ิงท่ีท่านตอ้งการ  ไม่ใช่ท่ีขา้พเจา้
ตอ้งการ  ก็ซับซ้อนอย่างน้ี  ท่านจะเป็นผูรั้บผิดชอบท่ีดีของศิษยต์า้ฝ่าไดอ้ย่างไร  อาจารยม์อบ
ความรับผดิชอบใหท่้าน  ท่านจะน าพาคนเหล่าน้ีใหข้า้พเจา้  ใหดี้ไดอ้ยา่งไร 

มนัยากมาก  แต่ท่านไม่ใช่ผูบ้  าเพญ็หรือ  ท่านไม่ใช่ผูรั้บผิดชอบของผูบ้  าเพญ็หรือ  การ
เป็นผูรั้บผดิชอบนั้น แรงกดดนัยอ่มมาก  ใช่  หากแรงกดดนันอ้ยกไ็ม่ใช่ผูบ้  าเพญ็แลว้   ยาก  ยาก
มาก  แมแ้ต่ขา้พเจา้  อาจารยค์นน้ีกรู้็ว่ายาก  พวกท่านเห็นศิษยต์า้ฝ่า มีความขดัแยง้  ขา้พเจา้กไ็ม่
ไปแกไ้ขโดยตรง  จิตยดึติดจะท าใหเ้ขาปะทะกบัขา้พเจา้  ทะเลาะกบัขา้พเจา้ กแ็ยแ่ลว้  เขากไ็ม่
เคารพอาจารยแ์ลว้  เป็นบาปข้ึนมาแลว้  ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไปแตะตอ้งเร่ืองเหล่าน้ีของพวกเขา   
ใครมีความขดัแยง้กม็าหาขา้พเจา้ (อาจารยห์วัเราะ) ใครรับผิดชอบกไ็ปหาคนนั้น  ดงันั้นขา้พเจา้
ทราบความล าบากของพวกท่าน แต่ในทางกลบักนั  หากสามารถท าไดดี้ในความยากล าบากน้ี  
นัน่ไม่ใช่ธรรมานุภาพหรือ  ในการบ าเพญ็มิใช่พูดถึงความกา้วหนา้ พูดถึงการยกระดบัโดยเร็ว 
เดินให้ดียิ่งข้ึนบนทางแห่งเทพน้ีหรอกหรือ  อาจารยเ์ห็นใจพวกท่าน แต่อย่าให้ผูฝึ้กล าบากใจ
มากนกัละ 

ใช่ เร่ืองเหล่าน้ีไม่อยากจะบอกอาจารย ์หากคิดวา่ไม่อยากเพิ่มความยุง่ยากใหอ้าจารย ์น่ีก็
เขา้ใจได ้(น่าเห็นใจ)  แต่หากท่านมีจิตของคนธรรมดาสามญั คิดปกปิดอะไร กเ็ป็นปัญหาซินซ่ิง
ของผูบ้  าเพญ็  ท่ีจริงอาจารยไ์ม่อยากรู้  ไม่อยากรู้มนัจริงๆ  แต่ใจดวงนั้นของท่านจะถูกอิทธิพล
เก่าจบัยดึไว ้

ศิษย ์   พวกเราศิษยจ์ากแผ่นดินใหญ่มายงัต่างแดนเน่ืองจากถูกประทุษร้าย ใช่หรือไม่ว่ายงั
สามารถเขียนค าร้อง ฟ้องผเีจียง ส่งจากต่างแดนไปยงัอยัการสูงสุด กบัศาลสูงสุดของจีนได ้

อาจารย์ ไดแ้น่นอน  ท าไดท้ั้งนั้น  เร่ืองน้ีไม่มีปัญหา  เน่ืองจากตอนแรกในเวลาท่ีศิษยต์า้
ฝ่าในสังคมนานาชาติฟ้องร้องพวกชั่วร้าย  ก็เป็นศิษยต์า้ฝ่าเรา ท่ีเป็นทนายกบัศิษยต์า้ฝ่าใน
ต่างประเทศเหล่าน้ีร่วมกนัท า 

ศิษย ์ ดูตามสถานการณ์ในขณะน้ีของส่ือ โดยส่วนตวัรู้สึกว่าคุณภาพของบทความนั้นยากท่ีจะ
บรรลุตามขอ้ก าหนดได ้

อาจารย์     หากคิดจะท าคุณภาพของส่ือใหดี้ได้  ตอ้งมีทีมบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีดี  ขา้พเจา้พูดถึง
ตรงน้ี  ขา้พเจา้กลบัคิดถึงเร่ืองหน่ึงข้ึนมา  หลายคร้ังหวัขอ้ของบทความบนอินเตอร์เน็ตท่ีออกมา  
คลา้ยกบัว่าใช่แต่ความจริงมนัไม่ใช่ (ไม่ตรงประเด็น)  อ่านไม่เขา้ใจ  หลกัภาษาจีนน้ี ท าไมไม่
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เขา้ใจกนัเลย  อ่านไม่เขา้ใจว่าหวัขอ้น้ีหมายความว่าอะไร  ดงันั้นพวกท่านตอ้งระวงัเร่ืองเหล่าน้ี
นะ 

ศิษย ์ ดูตามสถานการณ์ของส่ือในปัจจุบนั    โดยส่วนตวัรู้สึกวา่ คุณภาพของบทความยากท่ีจะ
บรรลุตามขอ้ก าหนดทางเทคนิค  ในการผลิตข่าวภายใน แตกต่างกนัมาก  รู้สึกว่าพลงัในการ
รายงานข่าวช่วยเหลือคนไม่มาก  ไม่ทราบวา่จะท าอยา่งไรจึงจะบรรลุตามขอ้ก าหนดของอาจารย ์

อาจารย์ ท่ีจริงพวกท่านไม่ตอ้งกงัวลมากอย่างนั้น  เร่ืองเหล่าน้ีท่ีพวกท่านท า อาจารย์
พอใจมากแล้ว ส่ือมีบทบาทส าคัญมาก ในการอธิบายความจริง  คัดค้านการประทุษร้าย  
ช่วยเหลือคน  มีบทบาทอยา่งมากจริงๆ  แน่ละหากเขียนบทความไดดี้ยิง่ข้ึน ยอ่มดีกว่าแน่  ท่าน
ว่าตอ้งเขียนอยา่งน้ี  เขาว่าตอ้งเขียนอยา่งน้ี  ถกเถียงกนัข้ึนมาดว้ยเร่ืองน้ีกใ็ชไ้ม่ได ้ กเ็หมือนกบั
ความร่วมมือของทุกท่านในโครงการท่ีผ่านมา ขอ้เสนอของเขาดีกว่า ขอ้เสนอของเธอดีกว่า  
ท่านใชไ้ม่ไดต้รงน้ี  ตรงนั้น  ดว้ยเร่ืองน้ีจึงกระทบต่อเร่ืองท่ีจะท า ยากท่ีใครจะสามารถท าให้
ใครๆ พอใจได้ทั้ งหมด  ท าให้ดียิ่งข้ึนได้ ย่อมดีแน่  หากท าไม่ค่อยดี ก็อย่าท าให้เร่ืองน้ีตอ้ง
เสียเวลา  หลายเร่ืองไม่ไดท้  าให้ดี แต่ก็เกิดประโยชน์  ถา้ท าไดดี้ยิ่งข้ึน ก็ยิ่งมีประโยชน์อย่าง
แน่นอน  แต่อยา่ท าใหเ้สียเวลา  อยา่ปล่อยใหม้นัไร้ประโยชน ์

ศิษย ์ หลงัจากมาอเมริกา สภาพการณ์ของผมไม่ดีเหมือนอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ตลอดมา  มี
ทศันคติหลงัก าเนิดบางอยา่ง ทั้งๆ ท่ีรู้ชดัวา่ไม่ดี  แต่ยากจะลืมได ้ รู้สึกผดิต่อท่านอาจารย ์

อาจารย์ สามารถรู้ได้  ข้าพเจ้ารู้สึกว่า น่ีก็ดีมาก น่ีก็คือจุดเร่ิมของการเปล่ียนแปลง  
สามารถตระหนกัถึงมนัได ้ ผูฝึ้กแผน่ดินใหญ่บางคน เขาตระหนกัไม่ได ้ เขายงัพุ่งไปขา้งหนา้ท่า
เดียว  เขารู้สึกว่าเร่ืองท่ีพวกท่านท า เป็นอย่างน้ีไดอ้ย่างไร  เม่ือตระหนกัไดแ้ลว้ จึงจะสามารถ
ร่วมกบัทุกคนท าได ้  คนในสังคมนานาชาติจึงจะยอมรับ  บางคร้ังเจตนาคิดใหเ้ป็นอยา่งไร  คิด
จะใหค้นอ่ืนแกไ้ขวธีิการรับรู้  เขากไ็ม่เขา้ใจวา่ท่านท าอะไรกนั น่ีกเ็ป็นความยุง่ยาก 

ศิษย ์ ส าหรับเร่ืองการอาศยัความผิดขอ้หาลกัพาตวั ทารุณกรรม ฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์และต่อตา้น
มนุษยชาติ ในการฟ้องร้องแกนน าระดบัล่างของพรรคมารเหล่านั้น ท่ีบาปหนกั สุดชัว่ร้าย  ศิษย์
มีความเห็นแตกต่างกนัพวกหน่ึงคิดวา่ ไม่ฟ้อง ใหค้น้หาภายใน อีกพวกหน่ึงคิดวา่ควรฟ้อง 

อาจารย์ ขา้พเจา้คิดอย่างน้ี  กล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า  ตอ้งถือการช่วยคนเป็นแก่นแท ้ ก็
เหมือนท่ีขา้พเจา้พูดไปเม่ือครู่  ภายใตพ้ิษร้ายของค าลวง คนจ านวนมาก รวมทั้งแกนน าก็ดี  
ต  ารวจกดี็  ท่ีจริงชีวิตนั้นโดยตวัมนัเองไม่เลวร้าย  ชีวิตนั้นโดยตวัมนัเองไม่ใช่แกนน าของส่ิงชัว่
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ร้าย  ชีวิตนั้นไม่แน่ว่า ยงัอาจเป็นชีวิตท่ีดีมาก  แต่ภายใตก้ารกรอกใส่ของวฒันธรรมพรรคมาร  
ถูกชักน าไปทางท่ีผิด  เขาท าอย่างน้ีแล้ว  แน่ละก็มีคนท่ีรู้ชัด เขาท าเพราะถูกกระตุ้นด้วย
ผลประโยชน์ กย็งัคงตอ้งใหเ้ขามีโอกาสฟังความจริง  หากฟ้องร้องพวกเขาเสียหมดแลว้  ท่ีจริง
นะ  เร่ืองน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีพวกท่านตอ้งท า  พวกเรายบัย ั้งการประทุษร้ายคร้ังน้ี  น่ีคือส่ิงท่ีพวกเราตอ้ง
ท า   จิตท่ีคิดแกแ้คน้ชนิดนั้น  คือใครท่ีประทุษร้ายพวกเรา ใครเป็นอยา่งไร จิตท่ีคิดแกแ้คน้ชนิด
นั้น พวกท่านไม่ควรมี  ผูบ้  าเพ็ญใช่ไหม ก็คือช่วยคน  คุณประทุษร้ายฉัน ในอนาคตฉันตอ้ง
จดัการคุณใหไ้ด ้ นัน่มิกลายเป็นคนธรรมดาสามญัแลว้หรือ  ไม่ควรมีจิตคิดแกแ้คน้น้ี 

 แต่ว่า  ขา้พเจา้ก็ขอบอกทุกท่าน  บรรดาผูท่ี้เขา้ร่วมการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงทั้งหมด  
พวกเขาลว้นแต่ตอ้งชดใช ้ มีอยู่คร้ังหน่ึง ศิษยต์า้ฝ่าพูดว่า ในอนาคตพวกเขาจะจบัคนท่ีเขา้ร่วม
การประทุษร้ายข้ึนศาลไดอ้ย่างไร ขา้พเจา้ตอบว่า ยงัตอ้งให้ท่านยุ่งดว้ยหรือ ขณะน้ีพวกเขาจบั
คนอยา่งร้ายกาจแค่ไหนละ  แมแ้ต่แมลงวนักบัเสือ กล็งมือตีพร้อมกนั (อาจารยห์วัเราะ เหล่าศิษย์
ปรบมือ)  และไม่ยอมอ่อนขอ้รามือ ไม่มีการพลิกฟ้ืนคืนความเป็นธรรมให้ฝ่าหลุนกง  เพราะมี
หลายคนยงัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ  การบ าเพญ็ของหลายคนยงัไม่ยกระดบัข้ึนมา  ส้ินสุดแลว้ ก็
จบกนั  ดงันั้นในขณะน้ีอิทธิพลเก่าจึงไม่จดัการพวกเขาในนามของการพลิกฟ้ืนคืนความเป็น
ธรรมใหฝ่้าหลุนกง ไม่อาจจบัคนเหล่าน้ีข้ึนศาลในขอ้หาประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  และคนเหล่าน้ี 
ในช่วงท่ีประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  เพื่อท่ีจะท าใหพ้วกเขาเขา้ร่วมการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง ส่ิงชัว่
ร้ายจึงใชค้  าลวงของส่ิงชัว่ร้ายดึงดูดใจพวกเขา  ใหพ้วกเขารับสินบน ใหพ้วกเขาคอร์รัปชัน ให้
พวกเขาท าสารพดัชั่ว  และยงัให้อ  านาจพวกเขา  พอดีกบัท่ีคนเหล่าน้ี ลว้นถูกด าเนินคดี ดว้ย
ขอ้หา “คอร์รัปชัน”  “รับสินบน”  ท่านดูสิ ขณะน้ีก็เป็นอย่างน้ี  หากดูอย่างเขา้ใจ ก็จะพูดว่า 
กรรมสนอง ท่ีจริงทุกท่านเห็นไดช้ดัเจนมาก  กคื็อใชว้ธีิการชนิดน้ีกวาดเกบ็คนเหล่าน้ี  ใหใ้นใจ
พวกเขารู้ว่า น่ีคือกรรมสนอง  แต่ว่า  ไม่อาศยัช่ือว่าเป็นผูป้ระทุษร้าย จดัการคนเหล่าน้ี  เพราะ
เร่ืองของศิษยต์า้ฝ่า ยงัท าไม่เสร็จ 

ศิษย ์ ผมเปิดรายการเสินยวิ่นบนอินเตอร์เน็ตให้เพื่อนบนเวบ็ดู   ถูกผูฝึ้กต่างประเทศคดัคา้น  
ท าไมสามารถแจกแผน่ซีดีเสินยวิน่  แต่ไม่สามารถเปิดบนเวบ็ไซต ์

อาจารย์ ใช่ ไม่อาจเปิดบนเว็บไซต์  ขา้พเจา้พูดไปแลว้  เพราะเม่ือเปิดบนเว็บ  ก็ไม่มี
ขอบเขตจ ากดัระหว่างในประเทศกบัต่างประเทศ   การช่วยคนของเสินยวิ่นในโรงละครก็ถูก
กระทบ  พอมีบางคนดูแผ่นซีดี  เดิมทีเขาควรมาชมการแสดง  แต่เขาไดดู้แผ่นซีดีแลว้  เขากจ็ะ
ไม่มาชมแลว้  คนท่ีควรไดรั้บการช่วยเหลือ ก็ช่วยไม่ส าเร็จ   เพราะแผ่นซีดีไม่มีพลงัมากอยา่ง
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นั้น   เช่นนั้นเหตุใดในประเทศจีน จึงสามารถแจกแผ่นซีดี  เพราะเสินยวิ่นไปไม่ได ้ (แผ่นซีดี)
สามารถจะแสดงบทบาทไดเ้ท่าไรกเ็ท่านั้น   กคิ็ดอยา่งน้ีกนั   และง่ายท่ีจะถูกขโมยลิขสิทธ์ิ  อยา่
คิดวา่จะท าอยา่งไรกจ็ะท าอยา่งนั้น  ดงันั้นอยา่น าแผน่ซีดีเสินยวิน่ข้ึนเวบ็ 

ศิษย ์ อาจารยจ์ะใหส่ื้อของเราศึกษาจากเสินยวิน่  แต่ผูดู้แลของเราพูดวา่  นกัแสดงเสินยวิน่อายุ
นอ้ย มีเง่ือนไขดี  พวกเราทั้งแก่ ทั้งไม่มีประสบการณ์  สภาพการณ์ไม่เหมือนกนั 

อาจารย์ (ท่ีประชุมหัวเราะ) ศึกษาจากเสินยวิ่นคือการศึกษาการจดัการกบัประสบการณ์
ของความส าเร็จ  ไม่ใช่ศึกษาส่ิงเหล่านั้นหรือ   นกัแสดงเสินยวิน่ ใชค้นหนุ่มสาวเพราะเป็นความ
จ าเป็น  ศิษยต์า้ฝ่านั้นไหนเลยจะพูดวา่ คุณอายนุอ้ยสามารถบ าเพญ็  และกไ็ม่ใช่จะเป็นนกัแสดง  
จึงไม่ควรจะมีปัญหา  อยา่ใชข้อ้อา้งใดๆ  ท าอยา่งขอไปที ในเร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่าควรท า แต่ไม่ท า 

ศิษย ์ ผูฝึ้กบางคนเขา้ร่วมโครงการส่ือ  ไม่มีเวลาเขา้ร่วมแถวหนา้ของการอธิบายความจริง  ใช่
ไหมวา่ควรเจียดเวลาเขา้ร่วมการอธิบายความจริงโดยตรง 

อาจารย์ พลงัในการท าส่ืออธิบายความจริงช่วยคนกเ็ขม้แขง็มาก    ยงัสามารถเปิดโปงการ
ประทุษร้ายของส่ิงชัว่ร้ายในจีนแผ่นดินใหญ่กบัการคอร์รัปชนัของพรรคมารไดอ้ยา่งทนัการณ์   
แน่ละการคอร์รัปชันกับการประทุษร้ายไม่เก่ียวขอ้งกัน   แต่พวกคอร์รัปชันล้วนเป็นคนท่ี
ประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  บอกให้ชาวโลกว่าคนเหล่าน้ีเขา้ร่วมการประทุษร้าย  ขา้พเจา้เคยพูดว่า 
การประทุษร้ายต่อศิษยต์า้ฝ่า ลว้นตอ้งชดใชเ้พิ่มข้ึนเป็นทวีคูณในระหว่างท่ีถูกกรรมชั่วสนอง  
พวกท่านดูสิ ขณะน้ีในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นอยา่งไรบา้ง  ในปีนั้นท่ีประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  สร้าง
ความสยดสยองสีแดงนั้น  ในปีนั้นก่อใหเ้กิดแรงกดดนัทางจิตใจใหศิ้ษยต์า้ฝ่า  วนัน้ีพวกเขาลว้น
ก าลงัแบกรับ พวกคอร์รัปชนัเหล่านั้น ลว้นแต่ก าลงัแบกรับ   เป็นเช่นน้ีหรือไม่ (เสียงปรบมือ) 

ศิษย ์ เวบ็ไซตห์มิงฮุ่ยเรียกร้องให ้ตั้งกลุ่มจดัท าเอกสารใหท้ัว่ๆ  ดัง่ดอกไมบ้านเตม็ทุ่ง   ต่อตรง
ติดต่อกบัหมิงฮุ่ย  แต่ผูป้ระสานงานบางคนของแผ่นดินใหญ่ไม่ระวงัความปลอดภยัของกลุ่ม
จดัท าเอกสาร  เดินทางไปทัว่โดยอา้งช่ือในนาม “ประสานงานเป็นร่างรวม”  ยึดกุมกลุ่มจดัท า
เอกสารไวใ้นมือตวัเอง  ใหเ้พื่อนผูบ้  าเพญ็ของกลุ่มจดัท าเอกสารทั้งหมด หมุนวนลอ้มรอบตวัเอง 

อาจารย์ ใจคน กคื็อใจคน  ยดึติดในช่ือเสียง ผลประโยชน์  จิตโออ้วด   จิตชนิดนั้นท่ีชอบ
เอาชนะคน ไม่สนใจความปลอดภยัของผูฝึ้ก  ก่อใหเ้กิดความยากล าบาก และอนัตรายต่อศิษยต์า้
ฝ่า  บรรดาคนเหล่าน้ี  บรรดาคนท่ีวิง่ไปทัว่  คนเหล่าน้ีท่ียดึกมุสภาพการณ์ของผูฝึ้ก  จิตใจนั้นไม่
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ถูกตอ้ง  ในนั้นก็มีจิตท่ีซ่อนเร้นบางอย่าง  ดงันั้นตอ้งระวงัปัญหาเหล่าน้ี  อย่าให้โอกาสกบัคน
เหล่าน้ี   

ศิษย ์ ศิษยม์องเห็นเพื่อนผูบ้  าเพญ็มากมายท่ีท างานอยูข่า้งในส่ือ ทุ่มเทเวลาและเลือดเน้ือจิตใจ
มาก  แต่หลายคน ไม่ไดก้  าหนดตวัเองไวสู้ง   ไม่คิดจะเรียนรู้  ท าอะไรไม่เป็นมืออาชีพอยา่งมาก   
เปรียบไม่ไดก้บับริษทัของคนธรรมดาสามญั  ดว้ยเหตุน้ี จะสามารถเป็นส่ือขนาดใหญ่ของโลก
ไดจ้ริงหรือไม่  รู้สึกเศร้าใจ  

อาจารย์ ใช่ละ  บางคนมีความคิดในการท างานแบบชัว่คราวเป็นแรงผลกัดนั  เขาไม่เคย
คิดว่าตนเองท าเร่ืองอะไรอยู่  ขา้พเจา้พูดกบัผูรั้บผิดชอบส่ือว่า  พวกท่านในอนาคต พวกท่าน
ตอ้งเป็นส่ือท่ีใหญ่ท่ีสุดระดบัโลก ภาระในการท าส่ือใหดี้นั้น หนกัมาก  เร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่าท า ใน
อนาคตสังคมมนุษยจ์ะสืบทอดต่อไป  ส่ือของพวกท่านกจ็ะสืบทอดต่อไปโดยตลอด   กลายเป็น
ส่ือส าคญัของสังคมมนุษย ์   เพราะเม่ือมนุษยรู้์ว่าพวกท่านก าลงัช่วยพวกเขาอยู่   ทุกท่านคิดดู   
ส าหรับโครงการเหล่าน้ีท่ีศิษยต์า้ฝ่าท า  พวกเขาจะปฏิบติัต่ออยา่งไร   พวกเขาจะมองวา่เป็นความ
รุ่งโรจน ์ (ปรบมือ)  แต่พวกท่าน มีบางคน ท่ีท านั้น กลบัไม่ไดเ้ร่ืองไดร้าว  อยา่งนอ้ยท่ีสุด ท่ีท่าน
ท าไม่ไดเ้ร่ืองไดร้าว ใช่ไหม  ทุกท่านลว้นคิดจะเพิ่มเกียรติยศใหก้บัโครงการของศิษยต์า้ฝ่า   แต่
ท่านอยูข่า้งในกลบัไม่แสดงบทบาทในการเพิ่มเกียรติยศ  กลบัแสดงบทบาทในทางตรงขา้ม  นัน่
ไม่สมควรเลย   

ศิษย ์ เจ้ิงฝ่าจวนจะถึงปลายทางแลว้   ผูฝึ้กหลายคนไม่เขา้ใจสถานการณ์ในฮ่องกง  เหตุใดยิ่ง
ชัว่ร้ายข้ึนเร่ือยๆ ตลอดมาไม่เคยหยดุ 

อาจารย์ ท่ีจริงพวกท่านคิดดู  สถานการณ์ของฮ่องกง  หากจะเปรียบกบัเม่ือเร่ิมตน้การ
ประทุษร้าย  ใช่ไหมวา่ มีความเขม้แขง็กวา่ตอนนั้น   ยิง่เลวร้ายข้ึนเร่ือยๆ ไดอ้ยา่งไรกนั   ปัจจุบนั
การอธิบายความจริงก็ท าไดง่้ายแลว้  ท่านชวนคนลาออกจากพรรควนัหน่ึงๆ จ านวนมากมาย   
ในอดีต ท าไดไ้หมละ  ท าไม่ได ้ ส่ิงชัว่ร้ายคอยรบกวน  แต่ฮ่องกงเป็นสถานท่ีอะไรหรือ  นัน่เป็น
ปากของส่ิงชัว่ร้าย   ท่านอยูท่ี่นัน่ถอนฟันของส่ิงชัว่ร้าย ใช่หรือไม่  (อาจารยห์วัเราะ)  ขา้พเจา้วา่
ศิษยต์า้ฝ่า ยอดเยีย่ม  อยา่มองความยากล าบากเหล่านั้น   อิทธิพลเก่าคิดว่ากค็วรเป็นเช่นนั้น  ส่ิง
ชัว่ร้ายกท็  าอะไรท่านไม่ได ้  แต่กไ็ม่อาจยอมใหท่้านสบายๆ ง่ายอยา่งนั้น   กคื็อทางของศิษยต์า้
ฝ่า   น่ีกคื็อทุกขภ์ยัท่ีอิทธิพลเก่าเพิ่มเติมใหก้บัศิษยต์า้ฝ่า   ความยุง่ยาก รบกวนเหล่าน้ี   กคื็อส่ิงท่ี
การช่วยเหลือคนของท่านน าพามา  กรรมท่ีคนติดคา้งลว้นถูกส่ิงชัว่ร้ายใชป้ระโยชน์ ก่อให้เกิด
อุปสรรค 



26 

 

ศิษย ์ ขา้งกายผมมีเพื่อนผูบ้  าเพญ็สามคนเกิดปัญหาสติปัญญาเส่ือมถอยในระดบัท่ีต่างกนั  มี
ปฏิสัมพนัธ์เช่ืองชา้  หมอบอกวา่เป็นเพราะสมองเลก็ฝ่อ  หน่ึงในนั้นจากโลกไปแลว้ 

อาจารย์ หากอยูใ่นแผ่นดินใหญ่กคื็อ เพราะถูกประทุษร้าย   ถา้อยูต่่างประเทศ  ศิษยต์า้ฝ่า
ท่ีมีประสบการณ์ต่างทราบว่า  ไม่มีเร่ืองอะไรท่ีเกิดข้ึนดว้ยความบงัเอิญ บนร่างกายของศิษยต์า้
ฝ่า  ขา้พเจา้ว่า ควรท่ีจะพิจารณาตนเองอย่างจริงๆ จงัๆ   อย่าดูเบาเร่ืองเหล่านั้นท่ีท่านรู้สึกว่า 
ไม่ใช่เร่ืองใหญ่   ใหพ้ิจารณาปัญหาบนมาตรฐานของการบ าเพญ็  ท่านเห็นว่าเป็นเร่ืองเล็ก  แต่
ท่าทีของอิทธิพลเก่าท่ีมองศิษยต์า้ฝ่า นั้น มนัไม่เล็ก  พวกท่านรู้สึกว่าเร่ืองเหล่าน้ีไม่ส าคญั  มกั
เป็นเพราะ ท่านใชม้าตรฐานนั้นของคนธรรมดาสามญัในการประเมินตนเอง  ไม่ใช่ ใชฝ่้า!  ท่ี
จริงศิษยต์า้ฝ่า ลว้นยอดเยีย่ม  กร็วมทั้งผูท่ี้เป็นเหมือนกรณีน้ี   นัน่ลว้นแต่ปกป้องตา้ฝ่าในระหวา่ง
ท่ียนืยนัความถูกตอ้งของฝ่าอยู ่ ทุ่มเทเพื่อช่วยคน จึงถูกประทุษร้าย  ขา้พเจา้กม็องอยา่งน้ีทั้งหมด  
แต่วา่ ขา้พเจา้รู้สึกวา่ ไม่คุม้ค่า  ศิษยต์า้ฝ่ากมี็เพียงเท่าน้ี  แต่เผชิญกบัคนเจด็พนัลา้น ทัว่โลก  พวก
เราสามารถจะช่วยไดส้ักก่ีคนละ  ในเวลาท่ีตอ้งการคน  แต่กลบัจากไปเสียแลว้ 

ศิษย ์ เพื่อนผูบ้  าเพญ็ท่ีอธิบายความจริงอยู่ท่ีจุดท่องเท่ียวคิดว่า  คนแผ่นดินใหญ่อยู่ภายใตก้าร
ควบคุมของพรรคมารเป็นเวลายาวนาน  แมคิ้ดจะลาออกจากสามองคก์รพรรค ก็ไม่กลา้แสดง
ท่าทีท่ีชัดเจน  เน่ืองจากในเวลาท่ีถามว่า จะลาออกหรือไม่  เพียงแต่ฝ่ายตรงขา้มพยกัหน้า ยิ้ม  
เพื่อนผูบ้  าเพญ็กจ็ะช่วยลาออกให ้

อาจารย์ นัน่ใชไ้ม่ได ้ ใชไ้ม่ได ้!  ตอ้งใหเ้ขาเห็นดว้ย  ถา้เขาไม่แสดงท่าทีออกมา  ไม่พูด
ออกมา  ไม่อาจนบั  เพราะเขาขยบัปากพูดว่าจะท าเพื่อพรรคมาร  จะอุทิศชีวิตหรือกระทัง่สละ
ชีพเพื่อพรรคมาร  ค  าพูดเหล่านั้น ลว้นแต่พูดออกเสียงมา  

ศิษย ์ ระยะแรกของการประทุษร้าย    มีผูฝึ้กท าหนงัสือตา้ฝ่าท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด  ยงั
ใชภ้าพท่านอาจารยท์  าสร้อยคอ  หลงัจากพวกเราเห็นกข็อเก็บเอามา  บอกไม่ให้เพื่อนผูบ้  าเพญ็
ท าซ ้ าอีก  หรือเผยแพร่ต่อส่วนท่ีอยูใ่นมือพวกเรา  พวกเราไม่กลา้จดัการมาโดยตลอด 

อาจารย์ เอกสารบางอยา่งท่ีหมดอาย ุ หรือหนงัสือตา้ฝ่าท่ีพิมพผ์ิด  ขา้พเจา้ลว้นบอกพวก
เขาวา่สามารถเผาท้ิงได ้ แต่เวลาท่ีเผา  อยา่ไดท้  าตามอารมณ์เกินไป  เผาได ้

ศิษย ์ ในเมืองฮาร์บิน  เม่ือหลายปีก่อนเคยเกิดการระดมทุน   กบัเร่ืองการแสดงปาฐกถา ก่อ
ความวุน่วายใหฝ่้า เป็นตน้  และหลงัจากนั้น ยงัคงมีอยูเ่ร่ือยมาเป็นเวลานาน  ผูฝึ้กหลายคน ตลอด
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มาจนถึงเด๋ียวน้ียงัคงไม่ไดส้ติและยงัไม่ไดก้อบกูค้วามเสียหาย  แต่บางคนแสดงออกมาคลา้ยกบั
กา้วหนา้มาก  ท่ีจริงก าลงัหลบหลีกซ่อนเร้น    พวกเราควรท าอยา่งไร  

อาจารย์ บางคนอยู่ในตา้ฝ่าก่อเร่ืองวุ่น  บางคนอยู่ในตา้ฝ่าคอยเจาะช่องโหว่  บางคนนั้น 
เป็นเพราะไม่กา้วหนา้ในการบ าเพญ็   บางคนมีเลศนยั (จุดประสงคท่ี์ซ่อนเร้น)  ก าลงัเจาะช่อง
โหว่ จิตใจท่ีดีงามของศิษยต์า้ฝ่า  ดงันั้นเร่ืองเหล่าน้ี  พวกท่านตอ้งระวงัไว ้ ท่านสนบัสนุนเขา 
ท่านสงเคราะห์เขา  ท่านตอ้งรู้แน่ว่าเขาท าอะไร ให้ชดัเจน  มิฉะนั้นท่านไม่สามารถท าอย่างน้ี     
แมท่้านใหเ้งินเขาแลว้  เท่ากบัท่านสนบัสนุนใหเ้ขาท าอยา่งน้ี  ท่านกท็ าผดิ  ดงันั้น อิทธิพลเก่าจะ
ไม่มองว่าท่านถูกหลอกให้ตกหลุมพราง  มนัถือว่าท่านเป็นพวกเดียวกนั  ท่านสนับสนุนเขา  
ดงันั้นทุกท่านตอ้งระวงัเร่ืองเหล่าน้ีไว ้ 

ขณะท่ีขา้พเจา้พูดถึงปัญหาน้ี  บางคนอาจคิดว่า  ในความคิดของฉนั ไม่ไดคิ้ดอยา่งน้ีนะ  
ฉนัเป็นศิษยต์า้ฝ่า ฉนัจะมีเจตนาสนบัสนุนเขาหรือ   การแสดงออกของคน กบัผลลพัธ์ของเร่ือง
นั้นๆ จึงจะเป็นการแสดงออกท่ีแทจ้ริงของชีวิต  เทพก็มองกนัอย่างน้ี  ไม่ใช่ว่า ปากพูดว่าท า
อะไร แต่ท่ีท ากลบัเป็นคนละเร่ือง  ชีวติชั้นสูงนั้น จะมองปัญหากนัอยา่งน้ี   บางคน กเ็พราะก่อน
ก าเนิดไดก้  าหนดเอาไวใ้หเ้ขาท าอย่างนั้น  ปากของเขาพูดดี  แต่ผลลพัธ์ท่ีเขาท านั้นตรงกนัขา้ม   
คนมากมาย ก าหนดไวก่้อนก าเนิดให้แสดงออกอย่างน้ี  ท่ีผ่านมาขา้พเจา้เคยพูดไว ้ ขา้พเจา้ว่า 
เวลาท่ีตา้ฝ่าถ่ายทอดกวา้งไกล  ชีวติทั้งหมดลว้นแต่จะมาเพื่อตา้ฝ่า  แต่ ไม่แน่วา่จะมาไดรั้บฝ่ากนั
ทั้งหมด  มีจ  านวนมากท่ีมาก่อผลดา้นลบ 

ศิษย ์ ท่ีแผ่นดินใหญ่ เป็นเวลานานมาแลว้  แต่ละแห่งมกัจะมีเพื่อนผูบ้  าเพญ็ ท่ีมีความสามารถ
มาก  เดิมทีสามารถท่ีจะแสดงบทบาทไดม้ากในการประสานงาน แต่ถูกประทุษร้ายอยา่งรุนแรง  
รวมทั้งความขดัแยง้ของเพื่อนผูบ้  าเพญ็  ผลกัไสกนั  หรือมีกรรมแห่งโรค  เป็นตน้ เป็นรูปแบบ
ของการรบกวน ประทุษร้าย  ใช่หรือไม่วา่มีสาเหตุจาก การงานของเขาเอง  ท่ีเคยก่อผลดา้นลบ   

อาจารย์ สภาพการณ์ของแผ่นดินใหญ่ซับซ้อนมาก  พอมีความคิดไม่ถูกตอ้งสักหน่อย  
อิทธิพลเก่าก็จะยึดช่องโหว่   ดงันั้นจะตอ้งระวงัเป็นพิเศษในการบ าเพญ็ของตนเอง  ระวงัเร่ือง
แรงจูงใจในการท าเร่ืองอะไร  ถึงอยา่งไรท่านกอ็ยูใ่นสภาพแวดลอ้มสีแดง ท่ีน่ากลวั 

ศิษย ์ (ค  าแปล) ผมเป็นศิษยต์้าฝ่าชาวตุรกี  ศิษยรุ่์นเก่าบางคนไม่เข้าร่วมกลุ่มศึกษาฝ่ากับ
โครงการของตา้ฝ่า  พวกเราจะเป็นร่างรวมไดอ้ยา่งไร 
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อาจารย์ ท่ีจริงนะ  ขา้พเจา้เคยพูดกบัผูรั้บผิดชอบของทวีปยุโรป   ขา้พเจา้ว่าเม่ือเร่ิมตน้
ของการประทุษร้าย  ทวีปยุโรปแสดงบทบาทได้มาก  พลงัในการคดัคา้นการประทุษร้ายก็
เขม้แข็งมาก  ใจดวงนั้นของทุกท่านนั้น  ลว้นสามารถรวมเป็นหน่ึง  ต่อมาก็ค่อยๆ กระจัด
กระจายมากข้ึนเร่ือยๆ  ขา้พเจา้จึงพูดกบัผูรั้บผิดชอบของทวีปยุโรป  ขา้พเจา้ว่าจะท าอยา่งไรจึง
สามารถบอกใหทุ้กท่านจริงจงัในการบ าเพญ็ข้ึนมาได ้ สามารถเป็นอยา่งศิษยต์า้ฝ่าไดจ้ริงๆ  หาก
ท่านไม่สามารถมุมานะในการบ าเพญ็ได ้ ใจก็จะฟุ้งซ่าน  คนจะหายไป   ก็คือในดา้นวิธีการ ก็
เพียงแต่รวบรวมเขาเขา้มา แต่ท าเร่ืองอะไรก็ไม่ต่างอะไรกบัท่ีคนธรรมดาสามญัรวมกนัเขา้มา  
ซ่ึงจะรักษาพวกเขาไวไ้ม่ได ้ เพราะกล่าวส าหรับชีวิต  เขามาเพื่อไดฝ่้า  เขามาเพื่อบ าเพญ็  เป็น
เพราะทศันคติหลงัก าเนิดกระทบต่อการไดฝ่้าของเขา  กระทบต่อการกา้วไปขา้งหนา้ของเขา  
เขาตระหนกัไม่ถึงส่ิงเหล่าน้ี   ผูฝึ้กเก่าตอ้งอยูใ่นฝ่า น าพาพวกเขา 

ศิษย ์ ผมมองเห็นปัญหาส าคัญของการบริหารจัดการส่ือคือ กระหายในความส าเร็จและ
ผลประโยชน์เฉพาะหนา้  ใชช่ื้อเสียงผลประโยชน์มาจูงใจผูฝึ้กท่ีท างานฝ่ายขาย  แบ่งพวกเขา
ออกเป็นรายบุคคล แข่งขนักนั  ต่างตั้งป้อมและเก็บความลบัระหว่างกนั  เวลาประชุมก็ไม่อาจ
พูดไดอ้ยา่งอิสระ  ความสามารถและสติปัญญาของผูบ้  าเพญ็จึงถูกจ ากดัไว ้  

อาจารย์  ใช่  น่ีคือความเคยชินท่ีไม่ดีของชาวจีนยุคน้ี  มีคนพูดว่า ชาวจีนท าการคา้ใหญ่ไม่ได ้ 
ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  คนในสังคมนานาชาติ  สภาพจิตใจท่ีท าการคา้ของพวกเขาเป็นอยา่งไร
หรือไม่ว่าจะท าการคา้ใหญ่หรือเลก็ เขากจ็ะถือมนัเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตเขา  เขาจะทุ่มเทแรงใจ 
แรงกายท ามนัให้ดี  และท าอย่างยาวนาน  สภาพจิตใจชนิดน้ี ท าให้ท่าทีในการท างาน  กบั
คุณภาพสินคา้ดีมาก  คนจีนจ านวนมากนะ  คิดแต่จะร ่ ารวยแค่ขา้มคืน  ไม่คิดจะท าอย่างย ัง่ยืน   
คนในประเทศอ่ืนจะไม่คิดอย่างน้ี  การด าเนินกิจการคือการท างาน  คือการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง   คิดแต่เพียงใหไ้ดผ้ลตอบแทนตามปกติ   พวกเขาคิดอยา่งนั้นกนั  ในงานท าส่ือของพวก
ท่าน  วิธีการท างานบางอย่างของแต่ละโครงการ  บางคร้ังก็จะแสดงท่าทีการท างานแบบน้ี
ออกมา ตอ้งระวงัเร่ืองเหล่าน้ีไว ้  

ศิษย ์ การอธิบายความจริง ณ จุดท่องเท่ียวในไทเป ถูกกลุ่มชัว่ร้ายรบกวน  ควรปฏิบติัอยา่งไร 

อาจารย์ (อาจารยห์วัเราะ) อยา่งไรเสียกย็อ่มจะยากอยา่งน้ี   พวกชัว่ร้ายเจาะช่องโหว่ของ
สังคมเสรี  สายลบัคอมมิวนิสต์จีนเจาะช่องโหว่ของเสรีภาพในการพูดของสังคมเสรี  ท่ีจริง  
พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นคือปีศาจ  ในช่วงสงครามเยน็  หรือตอนแรกท่ีพรรคมารเพิ่งปรากฏ
ออกมาบนโลก  คนทั้งโลกต่างต่อตา้น  รัฐบาลของแต่ละประเทศทัว่โลกลว้นแต่สกดักั้นพวกมนั  
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ไม่ยอมให้พวกมนัคงอยู่  ยิ่งไม่ยอมให้พวกมนัเคล่ือนไหวอะไร  ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มเอย 
แสดงพลงัเอย ลว้นไม่ยอม  ถือวา่มนัเป็นปีศาจ  นัน่จึงเป็นภยัพิบติัใหญ่หลวงจริงๆ (ต่อโลก)  แต่
ปัจจุบนั  คนของสังคมนานาชาติต่างค่อยๆผ่อนคลายความตระหนกัรู้อนัน้ี  รู้สึกว่าพรรคมารใน
ยโุรปตะวนัออกลม้คว  า่ไปหมดแลว้  กย็ิง่ผอ่นคลายมากข้ึนเร่ือยๆ  มนักลา้โบกธงพรรคมาร ร้อง
ตะโกนเสียงดงัอยา่งโจ่งแจง้ในไตห้วนัซ่ึงต่อตา้นคอมมิวนิสต ์ดูแลว้พิลึกจริงๆ  ไม่ว่าอยา่งไรก็
ตาม  ทุกท่านกถื็อเสียวา่มนัเป็นความล าบาก  ความล าบากในการช่วยคน  ควรจะท าอยา่งไร กท็  า
อยา่งไร อยา่ถูกมนักระทบ  มนักจ็ะหมดความหมาย 

ศิษย ์ การแขวนป้ายบนประตูแต่ละบา้น จดัเป็นวิธีการเดียวในการโปรโมตเสินยวิ่นของพวก
เรา  แต่ละปีผูป้ระสานงาน ลว้นแต่เชิญเพื่อนผูบ้  าเพญ็มากมายท่ีเพิ่งออกมาจากแผ่นดินใหญ่ มา
เขา้ร่วมโครงการน้ี  วิธีการของผูป้ระสานงานคือ  ใหเ้พื่อนผูบ้  าเพญ็ในพื้นท่ี บริจาคเงิน บริจาค
ส่ิงของ เป็นค่าใชจ่้ายในการกินอยู่ ให้กบัเพื่อนผูบ้  าเพญ็ต่างถ่ิน  ค่าใชจ่้ายส่วนน้ี ไม่นบัรวมอยู่
ในค่าใช้จ่ายของเสินยวิ่น  และไม่สรุปบัญชีรับจ่ายของเงินทองอย่างโปร่งใสทั้ งหมด  ผู ้
ประสานงาน โดยทัว่ไปนั้นจะเขา้ร่วมอยา่งเต็มท่ีในการโปรโมตเสินยวิ่น  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัใน
การยงัชีพ อาจจะเป็นภาระหนักมาก  พร้อมกบัช่วยเหลือเพื่อนผูบ้  าเพ็ญต่างประเทศท่ีไม่มี
เอกสารแสดงตน (พาสปอร์ต)  ในการยืน่ขอล้ีภยัการเมือง  ท าเช่นน้ีใช่หรือไม่ว่า เป็นการอาศยั
การโปรโมตเสินยวิน่เพื่อท าเร่ืองขอล้ีภยัทางการเมือง 

อาจารย์ ขา้พเจา้คิดอยา่งไรหรือ  บางพื้นท่ีนั้น คิดจะเปิดการโปรโมตเสินยวิ่น  จึงเรียกผู ้
ฝึกจากพื้นท่ีอ่ืนหรือผูฝึ้กใหม่เขา้ร่วม   พูดอยา่งเคร่งครัด  หากไม่ใช่ส่วนท่ีส าคญั  ไม่น่าจะเป็น
ปัญหา  การแขวนป้ายท่ีประตู (ใช้ส่ิงท่ี) ท่านไม่จ าเป็นตอ้งอธิบายความจริงโดยตรง  ไม่น่ามี
ปัญหา  ในระยะแรกพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นสร้างความวุ่นวายรุนแรงมาก   ในสังคม เสินยวิน่
กไ็ม่มีช่ือเสียงมากนกั  คนเขากไ็ม่รู้จกั  ดงันั้นการท าป้ายโฆษณาเสินยวิ่นแขวนท่ีประตูบา้นกไ็ม่
ค่อยประณีต  คนเขาจึงเห็นมนัเป็นแผ่นขยะโฆษณา  เสริมเขา้กบัการก่อความวุ่นวายของสายลบั
พรรคมาร  กุเร่ืองเท็จในระหว่างนั้น  แต่ว่า ปัจจุบนั ไม่เหมือนกนัแลว้ อย่างน้อยท่ีสุดคือท่ี
อเมริกา  ใครๆก็รู้จกัเสินยวิ่น ทั้งเด็กหรือผูใ้หญ่ลว้นรู้จกัเสินยวิ่น  ลว้นรู้ว่าเสินยวิ่นเป็นการ
แสดงชั้นสูง  อนัดบัหน่ึง  ดงันั้นเม่ือท่านไปยงัชุมชนท่ีดี น าแผ่นโฆษณาท่ีท าอย่างประณีตไป
แขวน  ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  พวกเขากไ็ม่รู้สึกไม่พอใจ  ลว้นรู้สึกวา่ ออ้ เสินยวิน่  ในใจเขาคิด
ว่า  น่ีเป็นการแสดงท่ีพวกเราควรดู   โดยพื้นฐานเป็นเช่นน้ี   แต่ว่า  มีบางพื้นท่ี ก็พบกบัการ
โทรศพัทต่์อว่า ซ่ึงมีนอ้ยมาก   แต่หากท่านตรวจสอบดู  เขาคือคนจีนท่ีจงใจท า   คนจีนเหล่านั้น 
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หากไม่ใช่ถูกพิษร้ายของคอมมิวนิสตจี์น  เขาเองก็คือสายลบั  คิดจะท าเร่ืองเส่ือมเสีย อย่าเป็น
เพราะเขา กห็วัน่ไหวแลว้     

ศิษย ์ วารสารท่ีไม่มีเน้ือหาอธิบายความจริง  ส้ินเปลืองแรงงานเป็นพิเศษ  ไม่มีก าไร  
จ  าเป็นตอ้งท าไหม 

อาจารย ์ ไม่อธิบายความจริง  แน่นอนว่า ย่อมใช้ไม่ได้   ศิษยต์า้ฝ่า ไปเขา้ร่วมตรงนั้น
ท าไม  แต่พลงัในการอธิบายความจริงมากหรือนอ้ยนั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง  ถา้ส่ิงท่ีท าคือบริษทั
ของคนธรรมดาสามญั  เช่นนั้นขา้พเจา้ก็ไม่คดัคา้น ทุกท่านลว้นท างานอยู่ในบริษทัของคน
ธรรมดาสามญัใช่ไหม  การด ารงชีพของท่านน้ีกต็อ้งพิจารณาดว้ย   หากส่ือท่ีศิษยต์า้ฝ่าท าเพื่อมุ่ง
สู่สังคมกระแสหลกั  มีบทความอธิบายความจริงนอ้ย  นัน่คือปัญหาดา้นวิธีการ  จะมุ่งสู่สังคม
กระแสหลกัได ้ แต่บทความอธิบายความจริงมากไป กใ็ชไ้ม่ไดจ้ริงๆ 

ศิษย ์ (ค  าแปล) ผูป้ระสานงานโครงการ บางคร้ังน าส่ิงท่ีท่านพูดกบัเขาถ่ายทอดให้พวกเรา  
พวกเราควรจะปฏิบติัต่อข่าวสารแบบมือสอง (ทางออ้ม) น้ีอยา่งไร 

อาจารย์ (อาจารยห์ัวเราะ ฮาฮา) ใช่  ผูรั้บผิดชอบบางคน  ท าเร่ืองอะไรไม่ไหวแลว้กอ็า้ง
อาจารย ์ ท่ีอาจารยพ์ูดไว ้ อาจารยพ์ูดไวอ้ย่างไร  ท่ีจริงนะ  พอท่านพูดว่าอาจารยพ์ูดไวอ้ยา่งไร  
ในใจผูฝึ้กก็คิดข้ึนในทันทีรู้ว่า  ความสามารถท่านไม่ไหว  ท่านอ้างช่ืออาจารย ์(เหล่าศิษย์
ปรบมือ)  ดงันั้นบางคร้ัง  บางคนพอมีเร่ืองนอ้ยใหญ่ก็จะหาอาจารย ์  ปัจจุบนัขา้พเจา้จะปฏิเสธ
ทั้งนั้น   คือคิดจะให้อาจารยย์ืนยนัให้  หลายๆคนเป็นเพราะเกิดอุปสรรคข้ึนแลว้  พอขา้พเจา้
แสดงท่าที  หนักลบัมาเขากจ็ะพูดไปอีกอยา่งหน่ึง  บอกวา่อาจารยย์นืยนัแลว้  ท่ีจริงนะ  เม่ือก่อน
ขา้พเจา้มกัจะพูดอย่างน้ี  เขาพูดว่า  เร่ืองเหล่าน้ี ท่านดูสิ ผมท าอย่างน้ี ท าอย่างนั้นใช้ไดไ้หม  
ขา้พเจา้วา่โครงการของศิษยต์า้ฝ่า  อาจารยไ์ม่คดัคา้นทั้งนั้น   รู้สึกวา่ท าอยา่งไรดีกท็  าอยา่งไร  ออ้  
กเ็พียงค าน้ี  เขากลบัไปกพ็ูดว่า  อาจารยย์นืยนัแลว้  พวกเรากท็  าอยา่งน้ีกนั   ถา้ยงัไม่เช่ือฟังอีก ก็
จะพูดวา่ “น่ีเป็นเร่ืองท่ีอาจารยย์นืยนัแลว้”  (ท่ีประชุมหวัเราะ)  อยา่งน้ีกจ็ะไม่เหมือนกนัแลว้  ใช่
ไหม  ดงันั้น บางคร้ัง ขา้พเจา้จึงไม่ใหพ้บแลว้     

การบ าเพญ็เป็นเร่ืองของพวกท่านเอง  จะท าใหดี้ไดอ้ยา่งไร  จะร่วมมือกบัทุกคนใหดี้ได้
อยา่งไร  นัน่เป็นทางท่ีพวกท่านตอ้งเดิน   นัน่เป็นส่วนหน่ึงของการบ าเพญ็ของท่าน  ท่านผลกั
มนัมาใหอ้าจารยต์รงน้ีไดอ้ยา่งไรกนั   ท่านจะปฏิเสธไดอ้ยา่งไรนะ 
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ศิษย ์ ศิษยต์า้ฝ่า แปดพนักว่าคนในห้าสิบกว่าประเทศและพื้นท่ี ขอสวสัดีท่านอาจารย ์(เสียง
ปรบมือกึกกอ้ง) 

อาจารย์    ขอบใจทุกท่าน (อาจารยเ์หอสือ)  การบ าเพ็ญคือแก่นแท้  การช่วยคนคือความ
รับผิดชอบของพวกเรา  สองขอ้น้ีตอ้งท าให้ดี  ขา้พเจา้คิดว่า  ฝ่าฮุ่ยของพวกเรา แต่ละคร้ัง  ทุก
ท่านทราบตัว๋เคร่ืองบินนั้นเป็นเงินเท่าไรละ   คนจ านวนมากมายอยา่งน้ี  ทั้งกิน ทั้งอยู ่ ค่าใชจ่้าย
น้ีมากแค่ไหน  ทุนทรัพยข์องตา้ฝ่า  โดยเฉพาะในสังคมนานาชาติ  มีจ  ากดัมาก  ทุกท่านอย่าถือ
ฝ่าฮุ่ยเป็นแค่รูปแบบ  และอย่าเห็นว่าฝ่าฮุ่ยน้ี อาจารยจ์ะพูดอะไรอีกแลว้  เป็นทางหน่ึงท่ีตนเอง
ไปเผยแพร่ข่าวสาร  ส่ิงท่ีอาจารยห์วงัไวคื้อ พวกท่านจะยกระดบัข้ึนไดโ้ดยเร็ว  ผ่านฝ่าฮุ่ยน้ีแลว้ 
ตนเองสามารถแกไ้ขอุปสรรคท่ีพบในการบ าเพ็ญไดจ้ริงๆ  ดงันั้นพอประชุมฝ่าฮุ่ยเสร็จแลว้
อยา่ไดเ้ดินออกไปโดยไม่สามารถเกบ็เก่ียวอะไรไดเ้ลย 

น่ีไม่ใช่การชุมนุม ไม่ใช่การชุมนุมพบปะหนา้ตากนัของทุกท่าน   การบ าเพญ็นั้นเขม้งวด 
เหตุใดอิทธิพลเก่าจึงประทุษร้ายอยา่งน้ี  สถานการณ์น้ีท าไมโหดร้ายอยา่งน้ี   พวกมนันั้นเขม้งวด  
พวกท่านเองก าลงับ าเพญ็ตนเอง  ยงัไม่เขม้งวด  เช่นนั้นกจ็ะผิดต่อตนเอง  ยิง่ผิดต่อชีวติเหล่านั้น
ท่ีท่านตอ้งการช่วยเหลือ ดงันั้นจึงหวงัว่าทุกท่าน  สามารถจะกา้วหนา้  สามารถรับรู้ฝ่าให้มาก  
นัน่ก็ตอ้งอาศยัตวัท่านเองทั้งหมดไปบ าเพ็ญ  กล่าวส าหรับอาจารย ์ คือหวงัให้ท่านเดินอยู่บน
เส้นทางแห่งเทพ  เดินใหเ้ร็วยิง่ข้ึน  ดียิง่ข้ึน  ขอบใจทุกท่าน (อาจารยพ์นมมือ  เหล่าศิษยป์รบมือ
ยาวนาน  อาจารยโ์บกมืออวยพรท่ีประชุม  อาจารยเ์ดินออกไป  เหล่าศิษยย์งัคงยืนอยู่ ปรบมือ
ต่อเน่ืองไปทางท่ีอาจารยเ์ดินออกไป) 

  

 

 

 


