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 การบรรยายธรรมท่ีฝ่าฮุ่ยฝ่ังอเมริกาตะวนัตก ค.ศ. 2015  

(หล่ี หงจ้ือ 2015-10-16 ในลอสแองเจลลิส) 

 

         ผูฝึ้กทัว่สนามยนืข้ึน ปรบมือกึกกอ้ง 

 การประชุมฝ่าปีละ 2 คร้ัง ในการประชุมฝ่าแต่ละคร้ัง พวกเรามีลูกศิษยม์ากมายมาจาก
สถานท่ีต่างๆ มาท่ีสถานท่ีจดัประชุม มาท่ีเมืองท่ีมีการจดัประชุม เสียค่าใช้จ่ายมากมาย บางคร้ัง
ขา้พเจา้ก็คิดว่าเงินจ านวนน้ีใช้ในการเจ้ิงฝ่าจะแกไ้ขปัญหาไดม้ากจริงๆ ดงันั้นขา้พเจา้คิดว่าการ
ประชุมฝ่าของพวกเราจะท าเป็นรูปแบบไม่ไดเ้ด็ดขาด ในการประชุมฝ่าตอ้งเรียนรู้จากกนัและกนั 
คน้หาความแตกต่าง เพื่อให้ทุกคนบ าเพญ็กา้วหนา้ไปดว้ยกนัอย่างแทจ้ริง สามารถท าให้ทุกคนท า
เร่ืองต่างๆไดดี้ยิง่ข้ึน จึงจะเป็นการประชุมของลูกศิษยต์า้ฝ่าอยา่งแทจ้ริง 

 ทุกคนทราบดี การประชุมฝ่าแต่ละคร้ังของพวกเรา ทุกคนก็อยากฟังว่าอาจารยบ์รรยาย
อะไรบา้ง และต่างกค็าดหวงัว่าจะมีสถานการณ์อะไรเปล่ียนแปลงใหม่บา้ง ท่ีจริงผูบ้  าเพญ็กค็วรจะ
ปล่อยวางจิตใจใหส้งบสักหน่อย กคื็อท าในส่ิงท่ีควรท าใหดี้ ทุกส่ิงกมี็อยูแ่ลว้ สามเร่ืองน้ีถา้คุณท าได้
ดี ไม่ว่าคุณจะอยู่สุดขอบฟ้า หรือมุมไหนของทะเล เทพลว้นเฝ้าดูคุณอยู่ ฝ่าเซินของอาจารยก์็เฝ้าดู
คุณอยู่ ไม่ว่ามีจิตใจอะไร ไม่ว่ามีการยึดติดอะไร ล้วนท าให้คุณก้าวหน้าและยกระดับล าบาก 
ขณะเดียวกนัก็เป็นเหตุให้อิทธิพลเก่าและมารร้ายหลอกใช้อย่างแน่นอน พูดจากแง่มุมระดับสูง 
อิทธิพลเก่าคิดเพียงแค่ตอ้งการท าตามเร่ืองท่ีพวกมนัวางแผนไวใ้ห้ส าเร็จ  อิทธิพลเก่าไม่สนใจว่า
พวกคุณจะกา้วหนา้อย่างไร มารจะรบกวนอย่างไร ส่ิงรบกวนท่ีตามมาจะมีผลกระทบต่อชาวโลก
อย่างเหมาะสมหรือไม่ พวกมันไม่สนใจ ดังนั้นพวกชีวิตในระดับชั้นกลางจึงด าเนินการอย่าง
เฉพาะเจาะจง พวกมนัแค่ท าเร่ืองให้ส าเร็จตามกลไก รักษาความสัมพนัธ์ท่ีสมดุลระหว่างมารร้าย
และลูกศิษย ์พวกท่ีมีส่วนร่วมโดยตรงและใหผ้ลดา้นลบ มนัไม่ไดคิ้ดจะใหคุ้ณบ าเพญ็ การทดสอบ
จิตใจคนของคุณแต่ละคร้ัง แต่ละคร้ังท่ีประสบกบัความทุกขท์รมานแลว้เจ้ิงเน่ียนไม่พอ แต่ละจิตยดึ
ติดของผูบ้  าเพญ็ลว้นถูกพวกมารจบัไวไ้ด ้พวกมนักจ็ะใชเ้ป็นขอ้อา้งในการดึงพวกคุณลงมาออกจาก
การบ าเพญ็ของกลุ่มลูกศิษยต์า้ฝ่า ดงันั้นเส้นทางการบ าเพญ็ของพวกเราจึงตอ้งผ่านอุปสรรค ดงันั้น
เส้นทางการบ าเพญ็ของพวกเราจึงตอ้งผา่นอุปสรรค 
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 แต่ละจิตยึดติดของคุณ ลว้นท าให้คุณบ าเพญ็ไม่ส าเร็จ แต่ละจิตยึดติดอาจจะท าให้ร่างกาย
ของคุณเกิดอาการ ท าใหค้วามเช่ือมัน่ต่อตา้ฝ่าของเราหวัน่ไหว พูดอีกอยา่งหน่ึง บอกใหทุ้กคน ไม่มี
ใครคิดท่ีจะใหคุ้ณบ าเพญ็ส าเร็จ และไม่มีใครคิดว่าการบ าเพญ็ของพวกคุณจะเป็นอยา่งไร อิทธิพล
เก่าแค่จะท าส่ิงท่ีพวกมนัคิดไวใ้ห้ส าเร็จเท่านั้นเอง ส าหรับพวกท่ีท าเร่ืองอย่างเจาะจง ท าลาย และ
ส่งผลดา้นลบ นัน่ก็คือคิดท่ีจะท าให้พวกคุณตกลงมา และตอ้งการท าลายเร่ืองน้ี เพราะมนัไม่รู้ว่า
ผลลพัธ์สุดทา้ยของเร่ืองน้ีจะเป็นอยา่งไร มารร้ายกคื็อมารร้าย มีแต่อาจารยบ์อกใหพ้วกคุณบ าเพญ็
จนไดม้รรคผล มีเพียงอาจารยท่ี์ท าเร่ืองน้ีอย่างแทจ้ริง เร่ืองท่ีอาจารยท์  าไม่เพียงเป็นความลับต่อ
มนุษย ์แต่ยงัเป็นความลบัต่อเทพดว้ย ไม่มีใครรู้ว่าขา้พเจา้ท าอะไร ยิ่งเป็นช่วงเวลาเร่ิมตน้ ดงันั้น
พวกมนัจึงกลา้รบกวน ดงันั้นพวกมนัจึงกลา้ท่ีจะวางแผนตามส่ิงท่ีพวกมนัตอ้งการ พวกคุณบ าเพญ็
อยูใ่นสถานการณ์แบบน้ี ถา้คุณไม่เขม้งวดกบัตวัเอง กจ็ะอนัตรายอยา่งยิง่จริงๆ ยิง่กว่านั้น ไม่ว่าลูก
ศิษยบ์างคนของพวกเราจะมีจิตยดึติดหรือไม่ มนักจ็ะเลือกมาหน่ึงคน ท่ีรู้สึกวา่มีผลต่อการทดสอบผู ้
ฝึกอ่ืนในบริเวณนั้น ต่อการยกระดบัซินซ่ิงของผูอ่ื้น มีการทดสอบความศรัทธา มนัก็จะท าใหผู้ฝึ้ก
เสียชีวิต ท าให้ลูกศิษยผ์ูน้ี้จากไปก่อน ท าให้จิตใจของคนอ่ืนหวัน่ไหว ท าแบบน้ีดูเหมือนจะไม่
ถูกตอ้ง แต่ในแง่รวมแลว้ มนักมี็เหตุผล เพราะว่าพวกคุณเป็นผูบ้  าเพญ็กลุ่มใหญ่ ไม่ทดสอบถึงแก่น
จะไดห้รือ ฉะนั้นมนัจึงมีเหตุผล ดงันั้นจึงเขม้งวดกบัพวกคุณอยา่งยิง่จริงๆ 

 แต่พวกคุณบ าเพญ็มาหลายปี เดินอยูบ่นเส้นทางท่ีผา่นลมผา่นฝน มีคนมากมายเดินไม่ดีจริงๆ 
ท าความผิดหลายส่ิงหลายอยา่งต่อเน่ืองกนั ยิง่กว่านั้น ยงัท าจนเป็นเร่ืองปกติ ไม่ถือเป็นเร่ืองส าคญั 
เจอความทุกข์ทรมาน ยงัไม่รู้ว่าปัญหาเกิดมาจากไหน เคยชินไปแลว้ รู้สึกลว้นเป็นเร่ืองเล็ก การ
บ าเพญ็นั้นอะไรคือเรียกว่าไม่มีจุดร่ัว ไม่มีเร่ืองเลก็ หลายปีมาน้ีในหมู่ผูบ้  าเพญ็ของพวกเรา ไดเ้กิด
ปรากฏการณ์มากมายท่ีไม่ดีอย่างยิ่ง เกิดการรบกวนหลายส่ิงหลายอย่างต่อผูฝึ้ก ดูเหมือนว่าคือ
อิทธิพลเก่าจดัวางคุณอยู่ท่ีน่ี ป่ันป่วน เพื่อให้จิตมนุษยต่์างๆ ปรากฏออกมา น่ีคือเป้าหมายของมนั 
แต่เวลาคุณท าเร่ืองเหล่าน้ี คุณคิดถึงผลลพัธ์หรือไม่ อนาคตจะท าอยา่งไร ไม่มีสติสัมปชญัญะ ยงัมี
บางคนอยู่ในกลุ่มลูกศิษยต์า้ฝ่าของเรา หลอกลวงเงินทองไม่หยุดหย่อน ใช้กิจกรรมต่างๆ เพื่อ
หลอกลวงเงินของศิษยต์า้ฝ่า ทุกคนมาเพื่อฝ่า เม่ือท าเร่ืองไปแลว้ อาจารยจ์ะพูดค าหน่ึงใหก้บัทุกคน 
อาจารยม์าเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิต เพียงคุณมีความหวงัเพียงเล็กนอ้ยท่ีจะช่วยได ้ขา้พเจา้ก็จะช่วย
คุณ ไม่ว่าคุณจะไม่ดีอย่างไร ขา้พเจา้ก็จะปฏิบติัต่อคุณเหมือนลูกศิษยท่ี์ดี เพื่อท่ีจะไดช่้วยเหลือคุณ 
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คุณจะมองไม่ออกว่าขา้พเจา้ปฏิบติัต่อคุณแตกต่างกนั รวมทั้งพวกสายลบัดว้ย คุณจะมองไม่ออกว่า
ขา้พเจา้ปฏิบติัต่อคุณแตกต่างกนั คุณจะมองไม่ออกวา่ขา้พเจา้ปฏิบติักบัคุณเป็นพิเศษ 

 การช่วยเหลือคนเป็นเร่ืองท่ียากมาก การบรรยายฝ่าแต่ละคร้ัง อาจารย์ก็จะพูดปัญหา
เฉพาะเจาะจงกบัคนท่ีแตกต่างกนั เป้าหมายคือใหพ้วกคุณรู้จกัฝ่าอยา่งแทจ้ริง บ าเพญ็อยูใ่นฝ่า ฝ่าฮุ่ย
แต่ละคร้ังอาจารยก์็อธิบายจว้นฝ่าหลุน ไม่เกินขอบเขตน้ี ถา้คุณศึกษาฝ่าอย่างต่อเน่ือง มีจิตใจสงบ
ในขณะอ่านฝ่าจริงๆ ตั้งใจอ่านจว้นฝ่าหลุนทุกยา่งกา้วของเส้นทางท่ีเดินผ่านมา เทพกจ็ะชมเชยคุณ
อยา่งยิง่ รวมทั้งพวกท่ีก่อกวน เกิดผลลบท่ีไม่ดี มนักล็ว้นรู้สึกว่า “วา้ว คนน้ีไม่ธรรมดาจริงๆ” พวก
มนัทั้งหมดคิดแบบน้ี 

 จกัรวาลท่ีผ่านมาจบไปแลว้ จกัรวาลใหม่เร่ิมตน้แลว้ ไม่ใช่แนวความคิดเล็กๆ ยกตวัอย่าง
เช่น เซลลใ์นร่างกายของคุณมีการแทนท่ีและเปล่ียนใหม่ ลว้นแทนท่ีและเปล่ียนใหม่อยา่งต่อเน่ือง 
ดวงดาวท่ีเรามองเห็นกมี็การแทนท่ีและเปล่ียนใหม่อยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือส าหรับชีวติส่วนหน่ึง นัน่
กคื็อมหนัตภยัของพวกเขา หากเป็นชีวิตท่ีอาศยัอยูบ่นนั้น กจ็ะหนีไม่พน้ ในจกัรวาลกเ็กิดมหนัตภยั
แบบน้ีไม่หยดุหยอ่น แต่ถา้คนคนน้ีเสียชีวิตแลว้ เซลลภ์ายในร่างกายของคนน้ีกต็ายหมดเช่นกนั คน
คนน้ีไม่มีแลว้ สมมติว่าจกัรวาลน้ี จกัรวาลเก่าไม่มีแลว้ คุณกจ็ะเขา้ไปในจกัรวาลใหม่ อาจารยบ์อก
ทุกคนว่า เร่ืองเช่นน้ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ท าไมเทพยงัไม่รู้ กไ็ม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน เอาชีวิตท่ีบ าเพญ็
ไดดี้สับเปล่ียนไปโลกใบใหม่โดยตรง เอาสรรพชีวิตของจกัรวาลเก่าไปยงัจกัรวาลใหม่หลงัจากท่ี
พวกเขาถูกเปล่ียนใหม่แลว้ เร่ืองเช่นน้ีไม่เคยมีมาก่อน ท าเร่ืองเช่นน้ียากหรือไม่ ไม่มีประวติัศาสตร์
อะไรใหเ้ลียนแบบ บางเวลาขา้พเจา้กพ็ูดเหตุผลกบัอิทธิพลเก่า พูดจนพวกมนัพูดไม่ออก พวกมนัพูด
ว่าพวกเราท าไม่เป็น พวกมนัพูดว่าส่ิงท่ีท่านพูดพวกเราท าไม่เป็น วนัน้ีขา้พเจา้เจาะจงพูดกบัลูก
ศิษยต์า้ฝ่า ศิษยเ์ก่าตา้ฝ่าลว้นเขา้ใจได ้ขา้พเจา้จึงพูดแบบน้ี คนท่ีไม่บ าเพญ็ ไม่กา้วหนา้ เขาลว้นไม่
เช่ือตลอดไป ขา้พเจา้บรรยายอะไรเขากฟั็งไม่เขา้ใจ 

 ดงันั้นในหมู่ผูบ้  าเพญ็จึงเกิดการรบกวน เพื่อท่ีจะให้ปัญหาในหมู่ศิษยต์า้ฝ่าเปิดเผยออกมา 
คนท่ีท าเร่ืองพวกน้ีกย็งัท าอยูไ่ม่หยดุหยอ่น มีการรบกวนตลอด ถึงสุดทา้ยแลว้มีก่ีคนท่ีเดินออกมาได ้
มีก่ีคนท่ีไดม้าตรฐานถึงขั้นไดม้รรคผลของลูกศิษยต์า้ฝ่าอยา่งแทจ้ริง บางเวลาอาจารยก์ไ็ม่ค่อยสบาย
ใจจริงๆ การเจ้ิงฝ่าตอ้งส าเร็จอย่างแน่นอน ลูกศิษยต์า้ฝ่าบ าเพ็ญส าเร็จได้มรรคผล น่ีก็แน่นอน
เช่นกนั แต่มีก่ีคนล่ะ ปัจจุบนัขา้พเจา้ไม่ค่อยสบายใจจริงๆ  
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 ทุกคนทราบ กล่าวส าหรับพวกเรา เวลาท่ีใช้ในการบ าเพ็ญสั้ นมาก ความเร็วของเจ้ิงฝ่า
รวดเร็วอย่างยิ่ง ภารกิจของศิษยต์า้ฝ่าตอ้งให้พวกเราท าให้ส าเร็จในช่วงน้ี อะไรคือศิษยต์า้ฝ่า ศิษย์
ของตา้ฝ่าจกัรวาล แค่ไดม้รรคผลของตวัเองกพ็อแลว้หรือ งั้นใครไม่เป็นศิษยต์า้ฝ่าล่ะ พลงัของตา้ฝ่า
ในช่วยคนใหญ่มากและง่ายมาก ศิษยต์า้ฝ่ามีภารกิจใหญ่หลวงนะ และยากล าบากหนกัหน่วงอยา่งยิง่  
ระหว่างทางยงัมีอิทธิพลเก่าแทรกเขา้มาอีก ท่ีจริงขา้พเจา้จะบอกกบัทุกคนว่าแค่เร่ืองน้ีดว้ยตวัเองก็
ยากอยา่งน้ี หากไม่มีอิทธิพลเก่าแทรกเขา้มา กจ็ะมีอิทธิพลอ่ืนแทรกเขา้มาอยา่งแน่นอน พวกมนักจ็ะ
รบกวนแบบน้ี พวกมนัก็ท ากนัแบบน้ี เพราะว่าตา้ฝ่าบริสุทธ์ิ เท่ียงตรง น่าเกรงขาม และมีธรรมานุ
ภาพ(เวยเต๋อ) พลังน้ี ในระหว่างช่วยเหลือด้านท่ีเท่ียงตรงจะปรากฏออกมา เทพเห็นแล้วก็ต่ืน
ตระหนกตกใจ ไม่มีใครกลา้ท าใหเ้กิดผลดา้นลบ แต่พวกมนัลว้นใชรู้ปแบบดา้นบวกปรากฎออกมา
เพื่อใหพ้วกมนัไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ  ยิง่กวา่นั้น ยงัก่อเกิดส่ิงท่ีครอบคลุมบริเวณกวา้งเพื่อท่ีจะท าแบบน้ี น่ี
กคื็ออิทธิพลเก่า น่ีกคื็อรบกวน ท าลาย  ขา้พเจา้รู้ว่าเร่ืองน้ีกจ็ะยากล าบากแบบน้ี ดงันั้นศิษยต์า้ฝ่าใน
ประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมาขา้พเจา้กไ็ดแ้กปั้ญหามากมายใหพ้วกคุณ จึงปกป้องพวกคุณแบบน้ีชาติแลว้
ชาติเล่า ท่ีผ่านมาจึงดูแลพวกคุณแบบน้ี แต่ช่วงน้ีในประวติัศาสตร์ เวลาท่ีส าคญัท่ีสุดในการตดัสิน
ทุกส่ิงทุกอยา่งในชัว่พริบตา ขอ้ก าหนดท่ีมีต่อพวกคุณจึงเขม้งวด 

 ลูกศิษยบ์างคนท่ีท าไม่ดีจะท าอยา่งไรดี ทุกคนกช็อบมองขา้พเจา้ยิม้ใหก้บัทุกคน แต่พวกคุณ
รู้ว่านัน่คือการใหก้ าลงัใจ ใหค้วามหวงั คิดหรือไม่ เวลาเร่งรัดเช่นน้ี คนท่ีบ าเพญ็ไม่ดีจะท าอย่างไร 
บางคนยงัมีโอกาส บางคนแมแ้ต่โอกาสยงัไม่มีเลย บางคนกย็งัทนั กล่าวส าหรับบางคนคุณตอ้งวิ่ง
เท่านั้น แต่คนท่ีไม่มีรากฐานเพียงพอ ความเขา้ใจฝ่ายงัไม่ถึงขั้น เช่นนั้นจะมีพลงัขบัเคล่ือนในการ
ยนืหยดัไดอ้ยา่งไร คุณกา้วหนา้แลว้หรือยงั  ถา้ไม่มีรากฐานในฝ่าคุณกไ็ม่สามารถท่ีจะท าได ้จิตใจท่ี
แน่วแน่ ความเช่ือมัน่ท่ีไม่หวัน่ไหว มาจากฝ่า เวลาเร่งรัดเช่นน้ี อาจารยไ์ม่คิดจะพูดค าไพเราะ ค  าให้
ก  าลงัใจก็พูดไปมากแลว้จริงๆ (อาจารยผ์งกศีรษะ หยุดชัว่ขณะหน่ึง แลว้ใชส้ายตากวาดมองห้อง
ประชุม) แต่ถา้สมมติมีหลายคนตกลงไปจริงๆ ตามไม่ทนั ขา้พเจา้พูดถึงศิษยต์า้ฝ่า นัน่จึงจะปวดใจ
อยา่งยิง่ 

 พวกคุณล้วนเห็นสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงแล้ว  ข้าพเจ้าก็พูดกับทุกคนมาโดยตลอด 
สถานการณ์บนสวรรค ์สถานการณ์เจ้ิงฝ่าในจกัรวาลกบัสถานการณ์บนโลกสอดคลอ้งกนั ขา้พเจา้ก็
พูดแบบน้ีมาตั้ งแต่เร่ิมต้นแล้ว บนโลกไม่ว่าเร่ืองอะไรล้วนมีเทพดูแลอยู่ เทพควบคุมอยู่ การ
เปล่ียนแปลงบนโลกกบัการเปล่ียนแปลงบนสวรรคล์ว้นสอดคลอ้งกนัอยา่งส้ินเชิง คนท่ีประทุษร้าย
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ฝ่าหลุนกงทุกคนก าลงัถูกกรรมตามสนองอยูต่อนน้ี ยงัมีศิษยต์า้ฝ่าส่วนหน่ึงยงับ าเพญ็ไม่ถึงขั้นมรรค
ผล และยงัมีส่วนหน่ึงท าไม่ดีแต่กย็งัใหโ้อกาสอยู ่ ดงันั้นไม่สามารถใชก้ารจบส้ินของเร่ืองเช่นน้ีมา
ให้คนกลุ่มน้ีถูกกรรมตามสนอง หากจบักลุ่มผูท่ี้ประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่าทั้งหมดมาด าเนินการตาม
กฎหมาย เร่ืองเช่นน้ีกจ็บลงแลว้ ไม่ไดบ้  าเพญ็และบ าเพญ็ไดไ้ม่ดีกไ็ม่มีโอกาสแลว้ อาศยัรูปแบบทาง
การเมืองและการต่อสู้ทางอ านาจ และอาศยัรูปแบบการปราบคอรับชนั มาก าจดัผูท่ี้ประทุษร้ายลูก
ศิษยต์า้ฝ่า ในปัจจุบนัถูกก าจดัทั้งหมด ไม่มีคนไหนท่ีจะหนีรอดได ้ เป็นคนอยา่งน้ีทั้งหมด ยงัก าลงั
ถูกจดัการอยู ่ขา้พเจา้ทราบ หนีไม่รอดแมแ้ต่คนเดียว ไม่ว่าเขาจะใหญ่หรือเลก็ คนธรรมดาสามญัวา่
น่ีคือกรรมตามสนอง 

 เน่ืองจากเร่ืองน้ีก าลงัจะหยดุ ก าลงัจะจบ มารร้ายไม่สามารถรวบรวมพลงัใหญ่ไดม้ากอย่าง
นั้นเพื่อท่ีจะท าเร่ืองเหมือนกบัในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 1999 อีกคร้ังหน่ึง เส้นทางการทดสอบศิษยต์า้
ฝ่าด าเนินมาถึงขั้นสุดทา้ยแลว้ ดงันั้นกล่าวส าหรับคนส่วนหน่ึง จิตใจของพวกเขาคิดแต่ว่า “รีบจบ
เร็วๆ” “รีบจบเร็วๆ” รีบจบเร็วๆเพื่อจะไปท าอะไร จบลงแลว้คุณกจ็ะไดด้ ารงชีวิตอยูอ่ยา่งสุขสบาย
หรือ ด ารงชีวิตแบบไม่มีแรงกดดนัหรือ ใช่ไหม  กล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า กล่าวส าหรับสรรพชีวิต
จ านวนมาก จะสูญเสียโอกาสในการสลายกรรม และสูญเสียโอกาสกา้วไปสู่มรรคผล อาจารย์
ต่อตา้นการประทุษร้าย เพราะไม่ยอมรับอิทธิพลเก่าทั้งหมด ในประวติัศาสตร์ศาสนาพุทธก็พบกบั
ความยากล าบาก ศาสนาคริสต์ก็ถูกประทุษร้าย 300 ปี  พวกคุณคิดว่ามารร้ายลว้นจะชนะความ
ถูกตอ้งหรือ ไม่ใช่เลย นัน่ก็คือเทพอาศยัมารร้ายท่ีบา้คลัง่เพื่อท าให้ลูกศิษยข์องเขาส าเร็จมรรคผล 
เพื่อใหค้นของเขาไดม้รรคผลนะ ยิง่ถึงเวลาน้ีกย็ิ่งใกลท่ี้จะจบส้ินอยา่งรวดเร็ว เวลาหวัหนา้มารร้าย
ถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย เช่นนั้นทุกส่ิงทุกอยา่งกจ็ะจบส้ินลงแลว้ใช่ไหม ต่อไปเร่ืองกจ็ะมาแลว้ใช่
ไหม (อาจารยผ์งกศีรษะดว้ยสีหนา้เคร่งขรึม) พวกเราจ านวนมากไม่ใชป้ระโยชนข์องเวลาช่วงน้ีใหดี้ 

 ขา้พเจา้พูดเม่ือสักครู่แลว้  ขา้พเจา้ไม่ยอมรับการประทุษร้ายคร้ังน้ี ขา้พเจา้มีการจดัวางของ
ขา้พเจา้เอง แต่ว่า ไหนๆ มนัก็เกิดข้ึนแลว้ ขา้พเจา้ก็ท าตามแผนการของเขาในช่วงเวลาน้ีเพื่อท่ีจะ
ช่วยเหลือสรรพชีวิต เพื่อท่ีจะให้ลูกศิษยต์า้ฝ่าไดม้รรคผล เม่ือสักครู่ไดพู้ดกบัพวกคุณ ขา้พเจา้ว่า
เร่ืองใหญ่เช่นน้ี ถึงไม่มีอิทธิพลเก่ากมี็อิทธิพลอ่ืนมา มนัตอ้งเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน ฉะนั้นพูดอีกแง่มุม
หน่ึง มนัก็จดัวางเพื่อให้โอกาสพวกคุณบ าเพญ็อีกคร้ังหน่ึงหรือ ให้โอกาสสรรพชีวิตในการเลือก
เพื่อท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือหรือไม่  ทุกคนไดรั้บการช่วยเหลือนั้นเป็นไปไม่ได ้ทุกคนไดบ้ าเพญ็ก็
เป็นไปไม่ได ้แต่ทุกคนจะตอ้งแสดงทศันคติออกมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นช่วงเวลาท่ีมีการต่อสู้
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ระหว่างความดีกบัความชั่ว แต่ละคนจะตอ้งแสดงท่าทีซ่ึงจะใช้ตดัสินว่าพวกเขาจะไปท่ีใดใน
อนาคต ในอดีต ก่อนท่ีอารยธรรมของมนุษยชาติจะถูกท าลายในแต่ละคร้ัง ความเส่ือมทรามของ
มนุษยก์็ไม่มากเท่าของมนุษยใ์นยุคปัจจุบนั ถา้ไม่ใช่ตา้ฝ่าก าลงัเผยแพร่อยู่ ผูค้นก็ไม่สามารถท่ีจะ
ผ่านวนัสุดทา้ยของปี 1999 ไปได ้ท าไมเม่ือเร่ิมตน้ปี 2000 ผูค้นกเ็ฉลิมฉลอง ดีใจอยา่งนั้น ดูเหมือน
แค่ผวิเผนิ ฉลองการเขา้สู่ศตวรรษใหม่ ไม่วา่เร่ืองอะไรเทพลว้นจดัวางอยู ่คนกมี็ดา้นหน่ึงท่ีรู้ แต่นัน่
ไม่ใช่การถูกช่วยเหลืออย่างแทจ้ริง คนปัจจุบนัลว้นตอ้งแสดงท่าทีออกมา ลูกศิษยต์า้ฝ่าระหว่าง
อธิบายความจริงและช่วยเหลือคน ชีวตินั้นตอ้งแสดงท่าทีออกมาเพื่อท่ีจะตดัสินอนาคตของเขา 

 แน่ละ สองปีก่อน การอธิบายความจริงยงัยากล าบากมาก ยงัมีคนท่ีสติสัมปชญัญะไม่ชดัแจง้ 
เพราะว่าเวลานั้นมีปัจจยัของมารร้ายจ านวนมากท่ีควบคุมผูค้นอยู ่ปัจจุบนัปัจจยัของมารร้ายส่วนน้ี
ตามสถานการณ์การเจ้ิงฝ่าท่ีถูกผลกัดนัไปขา้งหนา้ ส่ิงท่ีไม่ดีในจกัรวาลจ านวนมากก าลงัถูกลา้งท้ิง 
ท าลาย สลาย ในระหวา่งถูกสลาย การท าลายยิง่มามากข้ึน  มนุษยชาติน้ีกเ็หมือนกนั ปัจจุบนัทุกคนก็
สามารถมีความคิดท่ีแจ่มชัด โดยเฉพาะกบัการประทุษร้ายคร้ังน้ี กบัพรรคมาร และกบัศิษยต์า้ฝ่า 
ลว้นไดรู้้จกัอยา่งแจ่มชดั จะใหค้นแสดงท่าทีออกมา แน่นอนกไ็ม่เหมือนกนั ถา้อยูใ่นสถานการณ์ท่ี
ชัว่ร้ายเช่นน้ี เขายงักลา้ท่ีจะแสดงท่าทีดา้นบวก ชีวติน้ีกไ็ม่ธรรมดาแลว้ ชีวติไม่เหมือนกนั จกัรวาลก็
มีระดบัชั้น ชีวิตในระดบัชั้นท่ีต่างกนัอยู่ในระดบัชั้นท่ีต่างกนัของจกัรวาล ในช่วงเร่ิมตน้ของการ
ประทุษร้าย ภายใตส้ถานการณ์ท่ีโหดร้ายทารุณยงัแสดงดา้นบวก กบัการแสดงดา้นบวกภายใต้
สถานการณ์ท่ีผอ่นคลาย นัน่กไ็ม่เหมือนกนั 

 ศิษยต์า้ฝ่ากเ็ดินมาแบบน้ีไม่ใช่หรือ เส้นทางท่ีผา่นมาสามารถท าไดดี้มาก กบับางคนท่ีเปล่ียน
กลบัไปกลบัมาอยู่เร่ือย วนัน้ีเขียนหนังสืออะไร วนัมะรืนน้ีก็ประกาศอีกแลว้ สุดทา้ยก็เดินผ่าน
มาแลว้ แต่ระดบัชั้นก็จะแตกต่างกนั  ถึงปัจจุบนัน้ีสติสัมปชญัญะยงัไม่ชดัแจง้ วนัน้ีคุณเขา้ใจแลว้
จริงๆ คุณกว็ิ่งไปขา้งหนา้ วิ่งตาม สามารถท าไดดี้จริงๆ กส็ามารถท่ีจะบรรลุมรรคผล แต่กว็ิ่งไม่ทนั
กลุ่มท่ีอยูข่า้งหนา้แลว้ การบ าเพญ็มีเขตแดน อาจารยร้์อนใจนะ ยิง่ถึงเวลาน้ีอาจารยก์ย็ิง่ร้อนใจ เวลา
ท่ีมารร้ายก าเริบเสิบสาน บา้คลัง่ อาจารยก์ร้็อนใจ กลวัพวกคุณจะตา้นไม่อยู ่หลงัจากนั้นพบวา่ไม่ว่า
มารร้ายจะร้ายกาจแค่ไหน ศิษยต์า้ฝ่าสามารถตา้นทานผา่นมาได ้จิตใจของอาจารยก์ป็ลอดโปร่งโล่ง
สบายใจจริงๆ  ก่อนท่ีการประทุษร้ายคร้ังน้ีจะจบส้ินลง อาจารยก์็ยิ่งร้อนใจ พวกเราบางคนก็ยงั
ไม่ไดส้ติ ท าเร่ืองตามกลุ่มศิษยต์า้ฝ่าไปวนัๆ จะท าอยา่งไรดีล่ะ 
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 แน่ละ มีลูกศิษยข์องพวกเราบางคนท าไดดี้มาก รวมทั้งลูกศิษยท่ี์ท าไดดี้ กย็งัไม่ถึงขั้นบรรลุ
มรรคผล ผูบ้  าเพ็ญในอดีตละท้ิงความยึดติดทีละอย่างทีละอย่าง ส าหรับพวกคุณ การยึดติดแทบ
ทั้งหมดยงัมีอยู ่แต่ถูกก าจดัทีละชั้นทีละชั้น ท าใหเ้บาบางลง เบาบางลง เบาบางลง เบาบางลง ยิง่มา
ยิง่เบาบาง ยิง่มายิง่นอ้ยลง  ขา้พเจา้กท็  าแบบน้ีใหพ้วกคุณ รับรองว่าศิษยต์า้ฝ่าก่อนท่ีจะบรรลุมรรค
ผลยงัสามารถท่ีจะด ารงชีวิตปกติอยู่ในหมู่คนธรรมสามญั อยู่ในหมู่คนสามารถท่ีจะช่วยเหลือคน
อย่างปกติ ขณะเดียวกนั เพราะยงัไม่ได้ละท้ิงจิตมนุษยบ์างส่วนให้หมดไป ก็สามารถท าให้คุณ
บ าเพ็ญท่ามกลางจิตมนุษยท่ี์ถูกรบกวน ตกัเตือนตวัเองตลอดเวลา บ าเพ็ญตวัเอง ท าหน้าท่ีของ
ศิษยต์า้ฝ่าใหส้ าเร็จ น่ีกคื็อธรรมานุภาพ น่ีกคื็อยอดเยีย่ม น่ีกคื็อเส้นทางท่ีพวกคุณเดิน 

 ขา้พเจา้ยงัคิดจะตอบค าถามใหพ้วกคุณ (ปรบมือ) ต่อไปใหส่้งค าถาม 

 ฝ่าน้ีไม่เปล่ียนแปลง อาจารยก์ไ็ม่เปล่ียน พวกเรามีบางคนในระหวา่งบ าเพญ็เปล่ียนแปลงจน
เทียบไม่ไดก้บัตอนเร่ิมตน้ เวลายงัไม่นบัว่ายาว กล่าวถึงในอดีต หนัหนา้เขา้หาก าแพงเกา้ปี หนัหนา้
เขา้หาก าแพงตลอดชีวติ เผชิญความทุกขท่์ามกลางความเหงา อยูใ่นวดั อยูใ่นป่าเขา เผชิญความทุกข ์
ไม่ได้ติดต่อกับสังคมคนธรรมดาสามัญ เหงาหรือไม่เหงา พวกคุณไม่มีแบบน้ี แต่บางคนติว่า
เวลานานแลว้ แต่ไหนแต่ไรมาในประวติัศาสตร์ไม่มีการบ าเพญ็ท่ีสั้นแบบน้ี ท าใหต้วัเองไม่กา้วหนา้ 
แมมี้การรบกวนนิดหน่อยกลื็มว่าตวัเองคือศิษยต์า้ฝ่าแลว้ คุณทราบหรือไม่ว่าคุณบ าเพญ็เพื่อใครนะ 
เพื่อช่ือเสียงของคุณหรือ เพื่อความโมโหคบัแคน้ใจของคุณหรือ เพื่อความยดึติดในใจของคุณหรือ 
เพื่อญาติของคุณหรือ เพื่อเร่ืองยดึติดของคุณหรือ เพื่อเร่ืองท่ีคุณปล่อยวางไม่ไดใ้นการบ าเพ็ญหรือ 
นัน่กต็รงกบัส่ิงท่ีตอ้งก าจดัท้ิงไม่ใช่หรือ 

ศิษย ์เรียนถามอาจารย ์พวกเราสามารถท่ีจะช่วยเหลือสรรพชีวิตไดร้้อยละ 80 หรือไม่ เป้าหมายน้ี
สามารถจะเป็นจริงไดห้รือไม่ 

อาจารย ์ไม่ได ้ช่วยไม่ไดม้ากขนาดนั้น พลงัของธรรมานุภาพจากการบ าเพญ็ของตวัเองของศิษยต์า้
ฝ่าจ  านวนมากยงัไม่มากพอ เจ้ิงเน่ียนไม่พอ พวกเราสูญเสียโอกาสไปมากแลว้ สูญเสียสรรพชีวติไป
มากแลว้ (อาจารยห์ยุดชัว่ขณะ) แน่นอน ไม่ไดแ้ลว้ น่ีขา้พเจา้รู้ แน่ละก็ไม่ใช่หนา้ท่ีของศิษยต์า้ฝ่า
ทั้งหมด เร่ืองน้ีถูกอิทธิพลเก่าจดัวางไว ้ท าใหโ้ลกมนุษยเ์ลวร้ายอยา่งยิง่ ความนึกคิดของคนปัจจุบนั 
ศิลปกรรมในปัจจุบนั กระแสในปัจจุบนั วฒันธรรมในปัจจุบนั บวกกบัการท าลายโดยวฒันธรรม
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ของพรรคมาร โดยเฉพาะพวกหนุ่มสาวเติบโตข้ึนมาในสภาวะเช่นน้ียากล าบากท่ีสุด พวกเขาไม่มี
การแยกแยะ 

ศิษย ์ เพราะอะไรอิทธิพลเก่าจึงสามารถดึงศูนยร์วมความสนใจของชาวโลกออกไปจากเร่ืองท่ีก าลงั
เกิดข้ึนในประเทศจีน 

อาจารย ์ นั่นก็คือการจดัวางของอิทธิพลเก่า ทุกส่ิงทุกอย่างในโลกน้ีลว้นด าเนินการเพื่อเวทีใน
ประเทศจีน พวกคุณคิดดู ขา้พเจา้ยกตวัอยา่งง่ายๆ ใหก้บัพวกคุณ เวลาประเทศจีนก าลงัจะเกิดเร่ือง
อะไร ถา้มนัก าลงัจะเปล่ียนแปลงไปทางดา้นบวก เวลาประเทศอ่ืนจะใชแ้รงกดดนัมนั โลกกจ็ะเกิด
ปัญหา ผูก่้อการร้ายอะไรเอย พวกสุดขั้วทางศาสนาอะไรเอย ยูเครนกบัรัสเซียจะรบกนัอะไรเอย 
พวกคุณคิดดู ไม่ว่าเร่ืองอะไรลว้นไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญ ช่วงเวลาประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่าท่ีรุนแรงท่ีสุด 
เป็นศูนยร์วมความสนใจของทัว่โลก ถา้ไม่มีเร่ือง ลว้นจะสนใจประเทศจีน แต่ในเวลานั้นตึกสองตึก
ในสหรัฐอเมริกาก็ถูกระเบิด ผูก่้อการร้ายบา้คลัง่มาก ดึงดูดความสนใจของชาวโลกไปท่ีนัน่ ไม่มี
เร่ืองบงัเอิญ 

ศิษย ์ พวกเราสามารถท่ีจะใชเ้จ้ิงเน่ียนควบคุมอิทธิพลเก่าไดไ้หม 

อาจารย ์ อิทธิพลเก่า  คุณไดแ้ค่ไม่ยอมรับมนั  พวกมนัจดัวางระบบชุดน้ี คุณแตะตอ้งไม่ได ้อาจารย์
สามารถแตะตอ้งได ้แต่ตอ้งไม่แตะ เพราะว่ามาถึงขั้นน้ีแลว้ ถา้ท าลายกจ็ะท าลายทั้งหมดเลย ทุกส่ิง
ทุกอย่างก็จะถูกท าลายหมด ตามแผนของเขา ก็คือตามแผนของเขา ส่ิงท่ีเป็นแก่นแทพ้วกมนัแตะ
ตอ้งไม่ไดแ้ลว้ ดงันั้นกล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า คุณกย็ดึมัน่เจ้ิงเน่ียนของคุณใหแ้น่วแน่ ท าเร่ืองของคุณ
ใหดี้ ถา้สามเร่ืองน้ีคุณท าไดดี้จริงๆ ใครกไ็ม่กลา้แตะตอ้งคุณ 

ศิษย์  ในประเทศจีนคนท่ียื่นหนังสือลาออกจากพรรคมารไปท่ีท าการของพรรคมารแล้ว ยงั
จ  าเป็นตอ้งไปประกาศท่ีเวบ็ไซตทุ่์ยตัง่ไหม 

อาจารย ์ ตอ้งแน่นอน เขาสามารถท่ีจะคิดลาออกจากพรรคดว้ยตวัเอง นัน่กน็บัว่าลาออกจากพรรค
มารคอมมิวนิสต์แลว้ แต่ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไร ตวัเองไม่ไดรั้บผลประโยชน์ใช่หรือไม่ หรือ
เพราะว่าในใจยงัมีเร่ืองไม่สมดุลของคนธรรมดาสามญั นัน่ยงัไม่นบั เพราะตอ้งแสดงท่าทีในการ
เปรียบเทียบความถูกตอ้งกบัความชัว่ร้าย จึงจะลบตราท่ีประทบัไวไ้ด ้

ศิษย ์ ขอถามลุ่นอวีจ่ะท าเหมือนจิงเหวนิธรรมดาทัว่ไปไดไ้หม 
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อาจารย ์ ไม่เอานะ ลุ่นอวี่เก่ากไ็ม่มีปัญหา แต่ถา้ทดแทนแลว้กท็ดแทนไปเลย ทุกคนกท็ าลายมนัท้ิง
ไป เพราะถา้ท าเหมือนจิงเหวินธรรมดาทัว่ไปก็เป็นการยกย่องวิทยาศาสตร์สูงเกินไป เร่ิมแรกก็ใช้
ช่วยเหลือคนในสังคมสมยัใหม่ท่ีมีทศันคติทางดา้นวิทยาศาสตร์อยา่งแรงกลา้  ไม่ไดคิ้ดท่ีจะวางมนั
ถึงต าแหน่งน้ี หลงัจากนั้นทุกคนกต่็างวางมนัถึงต าแหน่งน้ี วางไวสู้งมาก วา้ว ฝ่าใหญ่ขนาดน้ี โลก
เลก็เลก็อยา่งน้ีนบัเป็นอะไรกไ็ม่ใช่ วางไวสู้งเกินไปแลว้ ไม่ได ้

ศิษย์  หนังสือพิมพ์ต้า จ้ีหยวนสองฉบับพิเศษท่ีออกมาไม่นานน้ีจะพิมพ์และเผยแพร่ท่ีจีน
แผน่ดินใหญ่เป็นจ านวนมากไดห้รือไม่ 

อาจารย ์ไม่เอานะ ขา้พเจา้ก็อ่านแลว้ ดูเหมือนจะพูดเจาะจงกบัอ านาจทางการเมืองของรัฐบาล
ปัจจุบนั ไม่เจาะจงท่ีจะช่วยเหลือคนและไม่มีความหมาย 

ศิษย ์ ผูฝึ้กส่วนหน่ึงจากแผน่ดินใหญ่มาอเมริกา เคยอยูใ่นคุกและสถานกกักนัช่วยเหลือพวกมารร้าย 
ในการเกล้ียกล่อมผูฝึ้ก และยงัมีคนท่ีเขา้ใจผดิเพี้ยนไปเป็นเวลานาน แมว้า่จะเขา้ร่วมกิจกรรมของตา้
ฝ่าในอเมริกา และยกตวัเองว่าเป็นผูฝึ้กตา้ฝ่า แต่ในจิตไตส้ านึกก็ไม่รู้สึกว่าตวัเองท าความผิดจริงๆ 
ยิ่งกว่านั้น ยงัหาเหตุผลมาปกปิด สมมติมีคนพูดว่าตวัเองเคยช่วยเหลือมารร้าย ก็เพื่อท่ีจะปกป้องผู ้
ฝึก ผูฝึ้กอยา่งน้ีแมเ้คยเขียนประกาศมาแลว้ แต่ความยดึติดในใจลึกๆ ตวัเองยงัซ่อนไว ้

อาจารย ์ ใช่ล่ะ ผูบ้  าเพญ็กไ็ม่ใช่ธรรมดา คน ท่ีจริงคนธรรมดาสามญักไ็ม่ธรรมดา คนธรรมดาสามญั
ในวนัน้ีกบัคนธรรมดาสามญัในประวติัศาสตร์ก็ไม่เหมือนกนั พวกเขาลว้นมีดา้นหน่ึงท่ีเขา้ใจ คุณ
พูดความจริงหรือพูดเทจ็ ท่ีจริงเขาลว้นรู้ ชดัเจนอยา่งยิง่ 

 ท าเร่ืองอะไรผิดจะท าอย่างไรล่ะ ใช่ละ ท่ีผ่านมาขา้พเจา้เคยพูด ขา้พเจา้ว่า การประทุษร้าย
คร้ังน้ียงัไม่จบส้ิน กล่าวส าหรับคนทั้งหมด ลว้นยงัมีโอกาสให้ท าดีและบ าเพญ็ต่อ ขา้พเจา้เคยพูด
แบบน้ี แต่พวกคุณต้องฟังให้เข้าใจ อย่ามัวแต่คิดด้านท่ีคุณชอบอยู่เ ร่ือย  ข้าพเจ้าพูดว่าการ
ประทุษร้ายยงัไม่จบส้ิน คุณยงัมีโอกาส คุณยงัมีโอกาส แต่ถา้ให้โอกาสคุณแลว้ คุณก็ยงัไม่ใช ้ ให้
โอกาสคุณ คุณกย็งัปล่อยปละละเลยตวัเอง นัน่เท่ากบัคุณท าลายตวัเองอยู ่

 ขา้พเจา้เคยพูดวา่ ศิษยต์า้ฝ่าผดิแลว้ไม่เป็นไร กลา้ยอมรับความผดิของตวัเองอยา่งเปิดเผย ให้
ทุกคนดูว่า ฉนัก าลงัเดินกลบัมา ฉนัจะท าดี ใครใครกน็บัถือคุณ คุณหลบๆซ่อนๆ ปกปิด คนเหล่าน้ี
จิตใจเปล่ียน ยิง่นานยิง่ยุง่เหยงิ ยิง่แรง  หลงัจากนั้นการบ าเพญ็ของคุณกแ็ยม่าก ผูฝึ้กจะคิดอยา่งไร ผู ้



10 
 

ฝึกจะมองเร่ืองเหล่าน้ีอย่างไร  เทพจะมองอย่างไร ในอนาคตอาจารยจ์ะท ากบัคุณอย่างไร ช่วยคน 
ช่วยชีวติคือการกระท าท่ีเมตตา แต่อยา่งไรกมี็ท่ีช่วยไม่ได ้แบบไหนท่ีช่วยไม่ได ้ไม่รักษาทะนุถนอม
ตวัเอง นัน่กคื็อช่วยไม่ไดแ้ลว้ 

ศิษย ์ หลงัจากวนัท่ี 20 กรกฎาคม อาจารยไ์ม่ไดบ้รรยายฝ่ามานานกว่า 1 ปี ในเวลานั้นทิศทางของ
เวบ็ไซตห์มิงฮุ่ยกช็ดัเจนมาก แต่ปัจจุบนัเวบ็ไซตห์มิงฮุ่ยส่วนใหญ่กลายเป็นประกาศข่าวสารมากกว่า 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหลกัการของฝ่าในระดบัลึกมีนอ้ย และ…… 

อาจารย ์ ความคิดเห็นของศิษยต์า้ฝ่าท่ีแตกต่างกนั  อาจารยจ์ะไม่พูดกบัคุณในท่ีน้ี  พวกเขาท าส่ือกมี็
ความคิดเห็นในการท าส่ือ นัน่คือเส้นทางของพวกเขา นัน่คือการบ าเพญ็ของพวกเขา อาจารยจ์ะไม่
พูดถึงเร่ืองเหล่าน้ีดีกว่า ไม่ว่าเร่ืองอะไรลว้นตอ้งสอดคลอ้งกบัทศันคติของทุกคน ความคิดเห็น ยาก
ท่ีจะท าไดจ้ริงๆ พวกเขากอ็ยูใ่นระหวา่งบ าเพญ็ ยอ่มตอ้งมีขอ้บกพร่อง นัน่คือแน่นอน ใหใ้ครมาท า
กเ็ป็นแบบน้ี พวกคุณสามารถปรึกษาซ่ึงกนัและกนั คุยเร่ืองพวกน้ีต่อหนา้กนั 

ศิษย ์ จกัรวาลเก่าและจกัรวาลใหม่สร้างโดยเทพองคเ์ดียวกนัใช่หรือไม่ 

อาจารย ์ ผูฝึ้กใหม่ เจิน ซัน่ เหยิน่ (ความจริง ความเมตตา ความอดทน) สร้างจกัรวาล 

ศิษย ์ โครงการก่อสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลยัเฟยเทียนตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก ผูบ้  าเพญ็ท่ีฐานะดี
ยอมใหเ้งินช่วยส่วนหน่ึงจะไดห้รือไม่ 

อาจารย ์ เวลาพูดถึงปัญหาน้ี ขา้พเจา้ตอ้งพูด ไม่ไดรั้บอนุญาตจากอาจารย ์ไม่วา่ใครกไ็ม่ใหร้วบรวม
เงิน การก่อสร้างของมหาวิทยาลยัเฟยเทียน ขา้พเจา้เคยคุยกบัพวกเขาอย่างเขม้งวด ไม่อนุญาตให้
รวบรวมเงินในหมู่ผูฝึ้ก  พวกเรามีผูฝึ้กบางคน ใชช่ื้อของโครงการตา้ฝ่าเพื่อรวบรวมเงินจากผูฝึ้ก ไป
เอาเงินจากผูฝึ้ก โดยไม่ไดมี้การบริหารดา้นการเงินและการบญัชี ใชจ่้ายตามอ าเภอใจ มีบางคนก าลงั
โกง มีบางคนตอนเร่ิมตน้สภาพจิตใจกดี็มาก  พอเห็นเงินมากมาย ตวัเองกซ่็อนเอาไว ้ มีบางคนเกบ็
เงินบางส่วนไวก้บัตวัเอง เอาอีกส่วนหน่ึงเล็กน้อยออกมาให้ผูฝึ้กกบัโครงการของตา้ฝ่า ปัญหา
เหล่าน้ีขา้พเจา้ดูวา่พวกคุณในอนาคตจะท าอยา่งไร 

 ศิษยต์า้ฝ่า มีหน่ึงคน นับหน่ึงคน สมมติถา้วนัน้ีคุณไม่ใช่ศิษยต์า้ฝ่า คุณก็เป็นมหาเศรษฐี
ระดบัโลกคนหน่ึง มีเงินมากมาย เพราะวา่สมมติคุณไม่เป็นศิษยต์า้ฝ่า ธรรมานุภาพของคุณ บุญกุศล
มหาศาลของคุณ สามารถท่ีจะแลกเปล่ียนเป็นทรัพยส์มบติัมากมาย ทุกคนจะเป็นเช่นน้ี แต่คุณปล่อย



11 
 

วางทรัพยส์มบติัเวลาท่ีคุณตดัสินใจอยา่งมีสติรู้ชดัวา่จะเป็นศิษยต์า้ฝ่า คุณตอ้งการเป็นศิษยต์า้ฝ่า คุณ
ปล่อยวางส่ิงเหล่าน้ี คือคุณสมคัรใจเอง ยินยอมท าแบบน้ี แต่วนัน้ีคุณกลบัเอาเงินเล็กน้อยเหล่าน้ี
ซ่อนไว ้คุณจะคืนไดอ้ยา่งไร วนัน้ีอยูใ่นช่วงประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เงินหน่ึงสลึง เลก็ๆ นอ้ยๆ ลว้น
สะทอ้นใหเ้ห็นระดบัชั้นของผูฝึ้กอยา่งทะลุปรุโปร่ง สภาพจิตใจ ความยดึติด ไดม้รรคผลกบัไม่ได้
มรรคผล (อาจารยห์ยดุชัว่ขณะ) จะท าอยา่งไร 

 ร่างจกัรวาลท่ีใหญ่มหึมาและยาวนาน  สรรพชีวิตจ านวนนบัไม่ถว้นก าลงัรอให้คุณไปช่วย
เหลืออยู ่นัน่กคื็อสรรพชีวติของคุณ คุณกลบัอยูใ่นหมู่มนุษยไ์ม่พยายามกา้วหนา้แบบน้ี  ในจกัรวาล 
สรรพชีวิตของคุณทั้งหมดลว้นก าลงัมองคุณอยู่ พวกเขาลว้นมองเห็นอยู่ ทุกกิริยาท่าทางของคุณ 
ความคิดเห็นในสมอง พวกเขารู้ คนก็คือยุ่งเหยิงแบบน้ี โลกมนุษยมี์เทพกบัไม่มีเทพ วฒันธรรม
ทั้งหมดท่ีมีอยูก่คื็อเป็นมารใหปั้จจยัดา้นบวก ในช่วงระหวา่งการเจ้ิงฝ่าอิทธิพลเก่ากท็  าใหม้นุษยชาติ
ในปัจจุบนัเป็นเช่นน้ี ในสมองของคุณถูกครอบครองเท่าไร คุณยดึติดส่ิงใด คุณแสวงหาส่ิงใด คุณ
จะเดินไปดา้นไหน พวกเขาลว้นรู้ พวกเขาดูอยู ่แต่บางเวลาพวกคุณบางคนกน่็าขนัจริงๆ คนเหล่าน้ี
คือคนท่ีขา้พเจา้ก าลงัพูดถึง ส่ิงตา้ฝ่าจ านวนมากดีจริงๆ 

ศิษย ์ ลูกศิษยเ์ชิญอาจารยน์ัง่ลง 

อาจารย ์ ขา้พเจา้ยืนทุกคนจะไดม้องเห็นชัดเจน (ลูกศิษยป์รบมือขอบคุณกึกกอ้ง) เท่าท่ีขา้พเจา้รู้ 
นอกจากการก่อสร้างพื้นฐานบนเขา ยงัมีเสินยวิ่นท่ีไดรั้บเงินจ านวนไม่มากจากผูฝึ้กท่ีสนบัสนุน 
เสินยวิ่นนอ้ยคร้ังท่ีจะไดรั้บ ส่วนใหญ่ไดรั้บการสนบัสนุนจากสังคม แต่จ านวนก็นอ้ยมาก  ไม่ว่า
โครงการอะไร ขา้พเจา้ไม่เคยบอกใหลู้กศิษยส์นบัสนุน และขา้พเจา้พูดกบัพวกเขาว่าไม่อนุญาตให้
ลูกศิษยส์นบัสนุน พวกคุณฟังชดัเจนแลว้นะ กลบัไปบอกกบัทุกคน  นอกจากการก่อสร้างบนเขา 
แทบจะไม่มีโครงการใดบอกใหผู้ฝึ้กไปสนบัสนุน ขา้พเจา้รู้ในการเจ้ิงฝ่าทุกคนต่างออกเงินส่วนตวั 
ริเร่ิมกระท าเอง ผูฝึ้กในประเทศจีนก็ริเร่ิมออกเงินดว้ยตวัเองไปท าเอกสาร ผูฝึ้กในต่างประเทศก็
ริเร่ิมท าโครงการด้วยตัวเองและแบกรับเร่ืองเหล่าน้ีด้วยตัวเอง น่ีก็คือธรรมานุภาพ มีบางคน 
โดยเฉพาะศิษยต์า้ฝ่า แมคุ้ณคือราชา คุณมีทรัพยส์มบติัมากมาย แต่คุณเป็นศิษยต์า้ฝ่า ตั้งแต่เกิดมา
คุณยงัไม่เคยเห็นเงินมากมายขนาดน้ี  โดยเฉพาะไม่เคยเห็นเงินกอ้นโตมาก่อน พอเห็นแลว้ในใจก็
วางลงไดไ้ม่ดีเลก็นอ้ย ตอ้งระมดัระวงันะ 
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ศิษย ์ สวสัดีอาจารย ์ ขอถามอาจารย ์ก่อนปี 1999 พวกเรามีผูฝึ้กฝ่าหลุนกงเกือบ 100 ลา้นคน แมห้ลงั
การประทุษร้ายดูผิวเผินแล้วจ านวนคนก็ไม่มากมายขนาดนั้น แต่เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
ตุลาคมจ านวนคนท่ีไปฟ้องเจียงมีไม่ถึง 190,000 คน พวกเรารับไม่ได ้ไม่ทราบว่าเบ้ืองหลงัมีสาเหตุ
อะไร 

อาจารย ์ (อาจารยห์วัเราะ) ท่ีจริงนะ ไม่เหมือนกบัท่ีพวกคุณคิด เร่ืองน้ีพวกเรามีผูฝึ้กบางคนท่ีรู้สึกว่า
สมควรท าเหลือเกิน น่ีคือเร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่าแต่ละคนสมควรท า แต่มีบางคนรู้สึกว่าฉันไม่ตอ้งการ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั อาจจะมีประโยชนม์ากข้ึนสักหน่อย แต่มีบางคนกรู้็สึกวา่ถา้ฉนัเปิดเผยออกไป 
ใช่หรือไม่วา่จะมีวนัไหนฉนัอาจถูกจบัไปอีก มีบางคนนะ แมแ้ต่คิดกย็งัไม่เคยคิดมาก่อน การบ าเพญ็
นะ ทุกคนลว้นไม่ไดอ้ยู่ในระดบัชั้นเดียวกนั เขา้ใจปัญหาไม่เหมือนกนั แน่ละวิธีการคิดก็ลว้นไม่
เหมือน ท่ีจริงขา้พเจา้กเ็ห็นวา่ผูฝึ้กท่ีมีบทบาทส าคญัไม่ตอ้งเปิดเผย 

ศิษย ์ พวกเราในเวลาอ่านฝ่าดว้ยกนั เจอค าวา่ “2500 ปี” มีบางคนอ่าน “เหล่ียง-เชียน” มีบางคนกอ่็าน 
“เออ้ร-เชียน” การออกเสียง 2 แบบน้ี ขอถามอาจารยจ์ะอ่านแบบไหนดี 

อาจารย ์ ท่ีจริงพวกเราเคยชิน ลว้นอ่าน “เหล่ียง-เชียน-อู่” ไม่อ่าน “เออ้ร-เชียน-อู่” แต่ผูฝึ้กท่ีไตห้วนั 
เขาชอบออกเสียง “เออ้ร” ขา้พเจา้คิดว่าจะอ่านอย่างไรก็ได้  เวลาพวกคุณอ่านฝ่าด้วยกนัให้คิด
เหมือนกนั พวกคุณกพ็ูดตามอาจารย ์อาจารยพ์ูดอยา่งไรกอ่็านแบบนั้น อาจารยอ่์าน “เหล่ียง-เชียน-
อู่” พวกเรากอ่็าน “เหล่ียง-เชียน-อู่” ดีหรือไม่ (ลูกศิษยป์รบมือ)  ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีอะไรขดัแยง้กบัการ
บ าเพญ็ของพวกเรา เพราะวา่ตวัหนงัสือแต่ละประเทศลว้นไม่เหมือนกนั การออกเสียงแตกต่างกนั น่ี
ลว้นไม่ถูกกระทบ 

ศิษยต์า้ฝ่า พวกคุณรู้หรือไม่ ในรูปแบบท่ีขา้พเจา้ก าหนดใหก้บัพวกคุณท่ีเก่ียวขอ้งโดยผวิเผนิ
ในฝ่า ขา้พเจา้ลว้นไม่มีกฎและขอ้บงัคบัมากมาย แต่ในศาสนาอ่ืนเขาเขม้งวดมาก  ในรูปแบบการ
บ าเพ็ญอย่างอ่ืนก็เขม้งวดมากเช่นกนั เพราะอะไรล่ะ ขา้พเจา้แค่บอกให้พวกคุณเน้นความหมาย
ของตา้ฝ่า เพราะนัน่คือส่ิงท่ีพวกคุณตอ้งไปบ าเพญ็ในฐานะศิษยต์า้ฝ่าในวนัน้ี  แต่ส่ิงผิวเผนิ ขา้พเจา้
ก็ไม่ไดใ้ห้พวกคุณเน้นมากมาย เพราะนั่นคือส่ิงท่ีตอ้งท าในช่วงเวลาท่ีฝ่าปรับโลกมนุษย ์ต ่ามาก
ส าหรับพวกคุณ นัน่คือความหมายอยา่งน้ี เวลาฝ่าปรับโลกมนุษย ์ไม่ใชภ้าษาจีนอ่านกไ็ม่ไดแ้ลว้ ไม่
เขา้ใจความหมายดั้งเดิมกไ็ม่ได ้ช่วงนั้นขอ้ก าหนดกสู็งแลว้ 

ศิษย ์ ตอนน้ีก าลงัฟ้องเจียง  กา้วต่อไปยงัจะฟ้องพรรคมารใช่หรือไม่ 
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อาจารย ์ ฟ้องพรรคมารหรือ พรรคมารถูกท าลายไปก็ไม่มีแลว้ ฟ้องมาร เขาก็ไม่ใช่มีรูปแบบทาง
กายภาพ จะฟ้องร้องมารไดอ้ย่างไร ฟ้องร้องไม่ได ้องค์ประกอบของมารร้ายก็ถูกท าลายแลว้ แต่
พรรคมาร คนเลวแบบน้ีจะท าใหพ้วกมนุษยเ์สียใจอยา่งเจบ็ปวดในอนาคต พวกมนุษยจ์ะไปพิจารณา
ปัญหาเหล่าน้ี ประวติัศาสตร์จะถือมนัเป็นบทเรียนบทหน่ึง 

ศิษย ์ ศิษยต์า้ฝ่าในประเทศจีนแผน่ดินใหญ่โดนพิษร้ายจากวฒันธรรมของพรรคมารลึกมาก ปัจจุบนั
น้ีจะท าเร่ืองทั้งสามให้ดีก็ถูกรบกวนอย่างหนัก ผูฝึ้กบางคนในพื้นท่ีของพวกเราคิดท่ีจะกวาดลา้ง
วฒันธรรมพรรคโดยเฉพาะ ฟาเจ้ิงเน่ียนเส่ีคร้ังตามเวลาท่ีก าหนดไวไ้ม่เปล่ียนแปลง  ใช้เวลาอ่ืน
เจาะจงกวาดลา้งมารร้าย มีบางคนคน้หาจิตยึดติดของตวัเอง ท่องค าว่า “ระเบิด” ซ ้ าๆไม่หยุด จาก 
“ฟ้าร้องของเทพระเบิด (เทียนโยว่ชิง)” ในบทกลอง “สวรรคแ์จ่มใสอีกคร้ัง (เสินเหลยจา้)” แต่มีผูฝึ้ก
บางคนวา่น่ีคือการท าลายฝ่า ขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรง 

อาจารย ์ ศิษยต์า้ฝ่า ฟาเจ้ิงเน่ียนนะ สามารถฟาเจ้ิงเน่ียนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดไว ้ ปกติเวลาท่ีตวัเอง
ประสบกบัการรบกวนสามารถท่ีจะฟาเจ้ิงเน่ียนไปก าจดัการรบกวนต่อตวัเอง นัน่กใ็ชไ้ดแ้ลว้ ถา้คุณ
เผชิญกบัการรบกวนอย่างชัดเจนจริงๆ คุณก็สามารถท่ีจะฟาเจ้ิงเน่ียนเพื่อกวาดลา้งมนั อย่าไปท า
เร่ืองน้ีบ่อยๆ หรืออยา่ท าในวงกวา้ง เพราะศิษยต์า้ฝ่าลว้นก าลงัช่วยเหลือคนอยู ่อธิบายความจริง ไป
ท าเร่ืองอ่ืน นัน่ไม่ใช่เป็นการรบกวนหรือ สร้างวธีิหรือรูปแบบในการท าท่ีแปลกใหม่และแหวกแนว
ก็ไม่ได ้ เร่ืองเหล่าน้ีท าให้กลายเป็นอีกรูปแบบหน่ึง  แน่นอน ศิษยต์า้ฝ่าจะตอ้งต่อตา้น ท่ีจริงเร่ือง
เหล่าน้ีตอ้งใชส้ติปัญญา ตอ้งแจ่มชดัแน่นอน 

ศิษย ์ เดือนท่ีแลว้ฉนัโทรศพัทอ์ธิบายความจริงใหก้บักลุ่มท่ีท างานดว้ยกนั 20-30 คน ขณะเดียวกนัก็
ช่วยให้พวกเขาทุกคนลาออกจาก 3 องคก์รพรรค พวกเขาพูดแลว้พูดอีกว่าถา้ฉันไดพ้บอาจารย ์ให้
ฉันกล่าวสวสัดีอาจารยแ์ทนพวกเขา ขอถือโอกาสวนัน้ีเป็นตวัแทนให้คนท่ีฉันโทรศพัท์อธิบาย
ความจริงในหลายปีท่ีผ่านมา กลุ่มผูมี้จิตใจเมตตาน้ีฝากสวสัดีอาจารยผ์ูมี้เมตตายิ่งใหญ่   สวสัดี
อาจารย ์ขอบพระคุณอาจารย ์(ศิษยทุ์กคนปรบมือ) 

อาจารย ์ แม้จะเป็นแค่ค าสวสัดี แต่ก็ยงัอยู่ในช่วงเวลาท่ีมารร้ายประทุษร้ายฝ่าหลุนกง ภายใต้
สถานการณ์ท่ีถูกใส่ร้ายป้ายสีและกุเร่ืองเทจ็จ านวนมาก เขายงัสามารถท่ีจะสวสัดีได ้นัน่กแ็ปลวา่คน
คนน้ีใชไ้ดจ้ริงๆ แน่นอนน่ีคือผลของการท่ีศิษยต์า้ฝ่าอธิบายความจริง และมีความเก่ียวขอ้งกบัท่ีคุณ
อธิบายไดดี้ 
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 ท่ีจริงการบ าเพญ็ของพวกเราศิษยต์า้ฝ่า การบ าเพญ็ในภพน้ีชาติน้ีของคุณ ไม่ใช่แค่เพื่อมรรค
ผลของคุณเท่านั้น พูดอีกมุมหน่ึง ถา้ไม่มีหนา้ท่ีช่วยเหลือสรรพชีวิต ขา้พเจา้กจ็ะใหคุ้ณบรรลุมรรค
ผลแมคุ้ณจะไม่ไดบ้ าเพ็ญในชาติน้ี เพราะว่ามีบางคนบ าเพ็ญมาแลว้หลายคร้ังในประวติัศาสตร์ 
รากฐานกไ็กลเกินกว่าผูบ้  าเพญ็ทัว่ไปมาก น่ีกพ็ูดในแง่มุมของการบ าเพญ็ตวัเอง ศิษยต์า้ฝ่า อะไรคือ
ศิษยต์า้ฝ่า ใครมาเป็นศิษยต์า้ฝ่า เป็นเพราะว่าคุณแบกรับหนา้ท่ีในการช่วยเหลือสรรพชีวิต พื้นฐาน
การบ าเพ็ญของคุณ เจ้ิงเน่ียนในการบ าเพ็ญของคุณก็เพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิต ขา้พเจา้จะพูดให้
ชดัเจนอีกหน่อย การบ าเพญ็ในชาติน้ีของคุณก็เพื่อท่ีจะท าให้เจ้ิงเน่ียนของชั้นผิวของคุณแขง็แกร่ง
ข้ึน สามารถท่ีจะช่วยเหลือสรรพชีวติ 

 มีคนฟังแลว้ โอ ้งั้นพวกเราไม่ตอ้งไปท ากส็ามารถบรรลุมรรคผลได ้ขา้พเจา้กพ็ูดว่า ถา้เป็น
การบ าเพญ็ของตวัเอง กส็ามารถบรรลุมรรคผลได ้แต่ศิษยต์า้ฝ่ามีภาระหนา้ท่ี ช่วงระหวา่งการเจ้ิงฝ่า 
การบ าเพญ็ของตา้ฝ่าก็ไม่เหมือนกนัแลว้ คุณยึดติดแค่การบ าเพญ็ของตวัเอง นัน่ก็กลายเป็นการยดึ
ติดอีกอย่างหน่ึง ในศาสนาอ่ืน ในการบ าเพ็ญอย่างอ่ืนเขาไม่มีพูดแบบน้ี การบ าเพ็ญของคุณก็
เพื่อท่ีจะช่วยเหลือสรรพชีวติ ค  ามัน่สัญญาสุดทา้ยกคื็อเช่นน้ี ไม่ท าจะไดไ้หม 

ศิษย ์ ผูป้ระสานงานเก่ียวกบัขอ้มูลแห่งหน่ึงใชเ้น้ือหาจากเวบ็ไซตเ์จ้ิงเจ้ียนในการท าเอกสาร ไม่ยอม
ใชเ้น้ือหาจากเวบ็ไซตห์มิงฮุ่ย แมมี้ขอ้ความท่ีดีกไ็ม่ใช ้

อาจารย ์ นัน่ไม่ใช่จิตยึดติดในใจท่ีกา้วขา้มไปไม่ไดห้รือ ไม่พอใจหรือ หรือว่าเวบ็ไซตห์มิงฮุ่ยไม่
สอดคลอ้งกบัทศันคติของคุณหรือ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามคุณสามารถท่ีจะช่วยเหลือคนกใ็ชไ้ด ้
แต่การยดึติดน้ีคุณไม่สามารถท่ีจะน าไปดว้ยได ้คุณตอ้งละท้ิงการยดึติดน้ี 

ศิษย ์ ในเร็วๆ น้ี ในทอ้งท่ีของพวกเราเวลาอ่านฝ่าดว้ยกนั ใชว้ิธีอ่านฝ่าอีกแบบหน่ึง หลงัจากอ่านจ้
วนฝ่าหลุนจบยอ่หนา้หน่ึง กห็ยดุแลว้พูดคุยกนัวา่ตวัเองอ่านแลว้ไดอ้ะไรบา้ง อ่านจบยอ่หนา้น้ีแลว้มี
อะไรท่ีประทบัใจต่อการบรรยายฝ่าของอาจารยอ์ยา่งลึกซ้ึงบา้ง หรือตวัเองเขา้ใจอะไรบา้ง ศิษยไ์ม่
เขา้ใจวา่การอ่านฝ่าแบบน้ีเหมาะสมหรือไม่ 

อาจารย ์ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม อย่าท าส่ิงท่ีแปลกใหม่ คุณก็แค่อ่าน เขา้ใจฝ่า เขา้ใจฝ่าหรือไม่ 
นัน่กคื็อในระหวา่งการอ่านฝ่า คุณกมี็การเปล่ียนแปลง ไม่ใช่จากการพูดคุย แต่การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของศิษยต์า้ฝ่าก็สามารถมีผลในการเสริมเจ้ิงเน่ียนซ่ึงกนัและกนัให้แข็งแกร่งข้ึนในการ
บ าเพญ็ หรือใหคุ้ณเห็นวา่คนอ่ืนเขา้ใจอยา่งไร นัน่กคื็อมีผลลพัธ์ส่วนหน่ึงต่อเจ้ิงเน่ียนในการบ าเพญ็ 
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หรือค าพูดของศิษยต์า้ฝ่าสามารถสะกิดเตือนการยดึติดหรือจุดบกพร่องดา้นใดดา้นหน่ึงของคุณ แต่
การยกระดบัท่ีแทจ้ริงของคุณตอ้งมาจากฝ่าแน่นอน ตอ้งตั้งใจอ่านฝ่า อยา่ท าส่ิงแปลกใหม่ 

ศิษย ์ ตั้งแต่เดก็กไ็ดฝ่้าตามพ่อแม่ ปัจจุบนักคื็อเป็นศิษยว์ยัรุ่นแลว้ คิดอยากจะรู้วา่ลูกศิษยเ์ดก็กบัผูฝึ้ก
เก่ามีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

อาจารย ์ ส าหรับชีวิต แต่ละชีวิตลว้นมีหนา้ท่ีของตวัเอง นัน่กคื็อร่างชีวิตร่างหน่ึง เป็นตวัแทนของ
กลุ่มชีวิตของตวัเอง อายุยงันอ้ยก็ตามพ่อแม่ การบ าเพญ็ของพ่อแม่จะดีหรือไม่ลว้นกระทบต่อลูก 
โดยเฉพาะลูกท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัครอบครัวแบบนั้น นักเรียนท่ีโรงเรียนเฟยเทียน แมแ้ต่นักแสดง
ฝึกหดัของเสินยวิน่ การแสดงออกท่ีดีหรือเลวลว้นสามารถท่ีจะมองออกถึงสภาพการบ าเพญ็ของพ่อ
แม่ ส าหรับผูท่ี้มีนิสัยเป็นตวัของตวัเองอยา่งมากและมีความคิดเป็นของตวัเองนัน่กจ็ะไม่เหมือนกนั 
ในกรณีเช่นนั้น ตวัเองกส็ามารถท่ีจะตดัสินใจเองได ้

ศิษย ์ พื้นท่ีของพวกเราเวลาอ่านฝ่าร่วมกนั ตั้งนานแลว้ไม่ไดอ่้านจว้นฝ่าหลุน อ่านแค่จิงเหวินของ
สถานท่ีต่างๆ แบบน้ีไดห้รือไม่ 

อาจารย ์ ไม่ได ้อ่านจิงเหวนิของสถานท่ีต่างๆ เป็นบางคร้ังบางคราวกไ็ด ้ขา้พเจา้ช้ีแนะวา่ใหพ้วกคุณ
กลบัไปอ่านจิงเหวินของแต่ละสถานท่ีท่ีบา้นเอง  อ่านฝ่าร่วมกนักอ่็านจว้นฝ่าหลุน  ไม่ว่าอะไร  จิง
เหวนิของแต่ละสถานท่ีลว้นอธิบายจว้นฝ่าหลุน 

ศิษย ์ พวกเราโทรศพัทไ์ปท่ีแผน่ดินใหญ่ บางทีผูฝึ้กเจอขา้ราชการระดบัสูงท่ีคอรับชนั พวกเขาพูดวา่ 
“พวกเราโกงเงินมามากมาย การปราบคอรับชนัในประเทศท าใหพ้วกเรากลวัมาก ไม่รู้ว่าจะจดัการ
กบัเงินท่ีโกงมาอย่างไร” มีบางคนพูดว่า “ฉันจะเอาเงินบริจาคให้ฝ่าหลุนกง ฉันก็จะไปใช้ชีวิตท่ี
อเมริกา” มีผูฝึ้กบางคนพูดว่า เงินแบบน้ีเอาไม่ได ้เงินแบบน้ีไม่สะอาด ไม่รู้ว่าต่อไปถา้เจอเร่ืองแบบ
น้ีจะตอบพวกเขาอยา่งไร 

อาจารย ์ สังคมในปัจจุบนัก็มีลกัษณะแบบน้ี โดยเฉพาะในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ อย่างไหนคือ
สะอาด อยา่งไหนคือไม่สะอาด ยิง่กว่านั้นมีเงินบางอยา่งท่ีคุณดูว่าสะอาด โดยทางออ้มกไ็ม่สะอาด
เหมือนกนั ถึงอยา่งไรสังคมกคื็อแบบน้ีแลว้ พวกเราไม่ดูรูปแบบผิวเผินเช่นน้ี เพียงแต่ดูใจคน เขามี
จิตใจเช่นนั้น พูดว่าเขาสามารถท่ีจะเอาเงินท่ีโกงโดยใชค้วามพยายามและเส่ียงอนัตรายอยา่งมากมา
บริจาคให้ฝ่าหลุนกง (ทุกคนหัวเราะ) ทุกคนคิดดู แน่ละ สถานการณ์บีบบงัคบัคน แต่ไม่ว่าจะเป็น
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อย่างไร เขาไม่ไดคิ้ดว่าจะบริจาคให้คนอ่ืน บริจาคให้กบัฝ่าหลุนกง เช่นนั้นคนน้ีก็ยงัสามารถท่ีจะ
ช่วยเหลือได ้ใช่หรือไม่ แน่ละ สถานท่ีอธิบายความจริงของศิษยต์า้ฝ่าถา้ตอ้งการเงินจริงๆ เขาจะ
บริจาคส่วนหน่ึงกไ็ด ้เงินแบบน้ีคุณว่าใชท้  าอะไรได ้เงินไม่สะอาด แต่ว่าถูกใชใ้นการช่วยเหลือคน 
นัน่มนัสะอาดหรือไม่ มนักไ็ม่เหมือนกนัแลว้ ใช่ไหม กคื็อช่วยเขาสลายกรรม (ทุกคนปรบมือ) 

ศิษย ์ ลูกศิษยท์างเหนือจะช่วยลูกศิษยท์างใตอ้ธิบายความจริง  พวกเราจะท าอยา่งไรถึงจะกา้วหนา้
ไปดว้ยกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไดดี้ข้ึน 

อาจารย ์ มีบางพื้นท่ีแสดงออกมาอ่อนแอหน่อย แต่มีบางแห่งทางภาคใตก้็ไม่อ่อนแอ ปัจจุบัน
สถานการณ์ในแผ่นดินใหญ่เปล่ียนแปลงเร็วมาก อยา่งไรกคื็อศิษยต์า้ฝ่า ไม่ว่าใตห้รือเหนือ ถา้พวก
คุณทุกคนสามารถท าแบบตั้งใจจริงๆ กน่็าจะเพียงพอแลว้ แน่นอนการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไม่ผิด 
แต่วา่ตอ้งระวงัความปลอดภยั 

ศิษย ์ ตอนน้ีผูป้ระสานงานในแต่ละพื้นท่ีในแผ่นดินใหญ่ควรพยายามเรียกผูฝึ้กในระยะเร่ิมแรก
กลบัมาหรือไม่ ช่วยเหลือผูฝึ้กท่ีไม่กา้วหนา้มาอ่านฝ่าดว้ยกนัเป็นกลุ่ม อ่านฝ่าใหม้ากๆ น าพาพวกเขา
ออกมาอธิบายความจริงและช่วยเหลือคน 

อาจารย ์ นัน่สมควรท า  นัน่ยงัสมควรท า แต่ตอ้งระวงัความปลอดภยั พูดแบบน้ีแลว้กนั ขา้พเจา้พูด
ว่าระวงัความปลอดภยั ทุกคนก็คิด สถานการณ์ในปัจจุบันก็ผ่อนคลายแลว้ ใช่ สถานการณ์ใน
แผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นน้ี มารร้ายก าลังอยู่ในช่วงขาลง แต่กลไกท่ีผลิตออกมาเพื่อ
ประทุษร้ายฝ่าหลุนกงในปีนั้นยงัคงท างานอยู ่มนัไม่ไดพู้ดชดัเจนว่าจะหยดุประทุษร้าย นอกจากจะ
ท าลายกลไกน้ีท้ิงไป พวกท่ีท างานเป็นรูปธรรมในระดบัล่าง เช่น 610 ก็ดี ต  ารวจก็ดี เขายงัท าตาม
กลไกเดิมอยู่ แต่ว่านะ กลไกน้ีก็ช ารุดแลว้ มีต ารวจจ านวนมากเขา้ใจความจริงแลว้ ก็ไม่ยุ่งอย่าง
ส้ินเชิง ในกลุ่มคนท่ีประทุษร้ายฝ่าหลุนกงจ านวนมากมีบางคนกก็ลวัแลว้ มองเห็นสถานการณ์ไม่สู้
ดีแลว้ ต่างคนต่างก็หนีออกจากรถ นัน่ก็คือแสดงออกมาว่ามีบางสถานท่ีนะ รู้สึกว่าค่อนขา้งผ่อน
คลาย ยิ่งกว่านั้นบางสถานท่ีก็มีคนออกมาฝึกพลงักงในสวนสาธารณะแลว้ ไดย้ินดนตรีแลว้ เปิด
ดนตรี มีบางสถานท่ียงัชัว่ร้ายมาก มนักคื็อสถานการณ์แบบน้ี 

ศิษย ์ บางสถานท่ีในแผ่นดินใหญ่เป็นระยะเวลานานแลว้ มีผูก้ล่าวปราศรัยบนเวทีซ่ึงมีพฤติกรรม
ท าลายฝ่า จะยบัย ั้งไดอ้ยา่งไร 
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อาจารย ์ เร่ืองเหล่าน้ีนะ ก่อนท่ีจะมีการประทุษร้ายกไ็ดพู้ดไปแลว้ ไม่อนุญาตใหท้ าอยา่งน้ี คนท่ีท า
อยา่งน้ีทั้งหมดลว้นมีจิตมนุษย ์ ยดึติด มีตน้เหตุจากจิตโออ้วด ปัจจุบนักร้็ายแรงแลว้ ถา้พื้นท่ีนั้นใช้
ไม่ไดจ้ริงๆ กใ็หทุ้กคนปรึกษาซ่ึงกนัและกนั นัน่กคื็อคนละเร่ืองกนัถา้ท าแบบน้ีในวงกวา้ง ขา้พเจา้ก็
คิดวา่นัน่กคื็อท าส่ิงท่ีมารท า 

ศิษย ์ ฉนัท างานส่ือมาหลายปี ยิง่นานยิง่รู้สึกสับสน ระดบับริหารไม่ง่าย เพื่อบริหารบริษทัใหดี้ ตอ้ง
ประชุมฝึกอบรมอาชีพทุกวนั แต่ฉนักรู้็สึกวา่ห่างจากการบ าเพญ็ ยิง่นานยิง่ห่างไกล ไม่อยากเขา้ร่วม
ประชุม ไม่อยากจะฟังอะไรมากมาย และกงัวลใจว่าจะถูกต าหนิว่าไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง ตอ้งฟาเจ้ิง
เน่ียนก าจดัทุกวนั มิฉะนั้น ยิง่นานยิง่กลายเป็นคนธรรมดาสามญัแลว้ จะเอาเวลาเขา้ประชุมมาเป็น
เวลาอ่านฝ่าไดห้รือไม่ 

อาจารย ์ ขา้พเจา้จะไปคุยสถานการณ์ในรายละเอียดกบัผูป้ระสานงานตวัต่อตวั ขา้พเจา้จะพูด
สถานการณ์อีกแบบหน่ึง  พูดอย่างน้ี พวกคุณมีบางคนอยู่ในส่ือก็ไม่รู้ว่าตวัเองท าอะไรอยู่จริงๆ มี
บางคนกย็ิง่กลายเป็นเหมือนคนธรรมดาสามญั ศิษยต์า้ฝ่าท าส่ือเพื่ออะไร ยิง่กว่านั้นบางคนก็ไม่คิด
อะไรเลย คุณคือใคร คุณคือศิษยต์า้ฝ่านะ คุณคือผูช่้วยเหลือคน  เป้าหมายของการท าส่ือของพวกคุณ
กเ็พื่ออธิบายความจริง ช่วยเหลือคน ยบัย ั้งการประทุษร้าย เปิดโปงมารร้าย นอกจากน้ี ลว้นกคื็อเพื่อ
จะยกระดบัส่ือของตวัเองและท าเร่ืองน้ีให้ส าเร็จ ดงันั้นคุณตอ้งรู้ว่าคุณท าอะไร ขา้พเจา้เคยพูดกบั
หวัหนา้ของส่ือใหญ่ๆ วา่ตอ้งเนน้ความส าคญัของการศึกษาฝ่า พวกเขากจ็ะพยายามท าดา้นน้ีใหดี้ข้ึน 
ส่ืออ่ืนๆ กเ็ช่นกนั 

 ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร มีบางเวลาขา้พเจา้ไดอ่้านบทความแลว้ ก็รู้สึกว่าทนไม่ไดจ้ริงๆ  นั่น
เหมือนกบัเป็นตวัแทนค าพูดให้กบัพรรคมารคอมมิวนิสต ์มีบางคนนะ เร่ืองของพวกคนธรรมดา
สามญั คุณกไ็ปวิพากษว์ิจารณ์ ยิง่กว่านั้นยงัปุกป่ัน คุณรู้หรือไม่ว่าคุณตอ้งช่วยเหลือคน คุณตอ้งไม่
สร้างศตัรู กล่าวส าหรับส่ือ คนอ่ืนจะเผยแพร่ข่าวสารอยา่งไร คุณกจ็ะเผยแพร่ตามนั้น เร่ืองของคน
ธรรมดาสามญั คุณจะไปวิพากษว์ิจารณ์ท าไม ยงัตอ้งไปพูดว่าดีหรือเลว ยิง่กว่านั้นยงัแสดงความไม่
พอใจ คุณคือผูบ้  าเพญ็นะ คุณไม่รู้หรือว่าคุณก าลงัท าอะไรอยู ่ ถา้เพราะว่าส่ือของคุณท าให้เขารู้สึก
ว่าความคิดเห็นของคุณมีลกัษณะแบบน้ี จะท าใหเ้ขามีความรู้สึกไม่พอใจ และรู้สึกไม่พอใจฝ่าหลุน
กง แลว้จะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร แลว้คุณจะเกิดประโยชน์อะไร ยิ่งกว่านั้น บางเร่ืองท่ีเกิดใน
แผ่นดินใหญ่ คุณกไ็ม่พอใจเหมือนกนั เม่ือคนใดคนหน่ีงถูกจบั คุณกไ็ม่พอใจไปวิจารณ์พูดว่าอะไร
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ถูกจบั เขาลว้นไม่มีความสามารถ อะไรอะไรต่างๆ นานา คุณก็ไม่รู้ว่าตวัเองคือใครแลว้ คุณก็คือ
หน่ึงในสมาชิกของพรรคมารคอมมิวนิสตห์รือ 

 ขา้พเจา้จะบอกกบัทุกคน ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ในวนัน้ี พวกท่ีถูกจบัไม่ว่าต าแหน่งใหญ่
หรือเล็ก จบัไม่ผิดแมแ้ต่คนเดียว จบัไม่ผิดแมแ้ต่คนเดียว เพราะว่าในสถานการณ์แบบน้ีก็ตอ้งท า
อย่างน้ี ยิ่งกว่านั้นพวกท่ีไม่มีอ านาจอะไร แต่มีผลกระทบมากในสังคม พวกศิลปินท่ีเคยโจมตีฝ่า
หลุนกง ลว้นก าลงัถูกกรรมตามสนอง ใครก็หนีไม่พน้ ขา้พเจา้พูดแลว้ ในปีนั้นเม่ือศิษยต์า้ฝ่าใน
ประเทศจีนไดย้ินเสียงรถของต ารวจ ความกดดนัภายในจิตใจมีมากแค่ไหน ปัจจุบนัน้ีพวกท่ีเคย
ประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่ากมี็ลกัษณะเช่นน้ี กรรมตามสนองเท่าเทียมกนั (ทุกคนปรบมือ) เขาหวาดกลวั
มากกวา่ท่ีศิษยต์า้ฝ่าหวาดกลวัในปีนั้น ศิษยต์า้ฝ่าไม่มีอะไรปิดบงั แมค้วามกดดนัในจิตใจมีมาก แต่ก็
ไม่มีภาระแบกรับ เจา้หน้าท่ีท่ีคอรับชันท่ีมีทรัพยส์มบัติ 1 ลา้น 100 ลา้น พวกน้ีลว้นถูกค้น ถูก
ด าเนินคดี ถูกจบั ถูกขงั เขาสูญเสียส่ิงของมากมาย กรรมตามสนอง เวลาประทุษร้ายฝ่าหลุนกงท าไม
ชั่วร้ายขนาดนั้น การเป็นส่ืออย่าเอาบทความของแผ่นดินใหญ่มารายงานหรือตีพิมพ์ใหม่ตาม
อ าเภอใจ ดูวา่ก าลงัพูดแทนใคร 

 ส่ือของคนจีนนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ มีส านกัพิมพบ์างแห่งเปิดกิจการโดยคนจีนใน
เอเชียทางใต ้เร่ิมแรกในสังคมนานาชาติพวกเขายงัไม่ใส่ใจหลกัไวยากรณ์ของภาษาจีนมากนกั ท่ีแท้
เป็นเพราะพวกเขาไม่ไดรั้บการสืบทอดวฒันธรรมของประเทศจีน ไม่ใส่ใจอยา่งมาก แต่กระแสนิยม
แบบน้ีมีมาตลอด และส่ือของคนจีนมากมายลว้นก าลงัเลียนแบบ มีบางเวลาขา้พเจา้อ่านพบหวัขอ้ท่ี
คุณเขียนสับสนจริงๆ ไม่รู้ว่าคุณเขียนอะไร ส่ือถึงอะไร บางเวลาก็ใชศ้พัทแ์ปลกๆ กลายเป็นไม่มี
การศึกษาในทนัใด อยา่ไปเลียนแบบพวกน้ี เดินเส้นทางของตวัเอง เดินเส้นทางของตวัเอง 

ศิษย ์ ผูฝึ้กมากมายในยุโรปมีความรู้สึกว่างุนงงมากในการเลือกระหว่าง “ยึดฝ่าแทนอาจารย”์ กบั 
“ท าตามหวัหนา้ผูป้ระสานงานอยา่งไม่มีเง่ือนไข” 

อาจารย ์ ขา้พเจา้คิดนะ ไม่มีอะไรท่ีน่างง ผูป้ระสานงานกจ็ะไม่สร้างฝ่าแลว้ใหคุ้ณท าตามฝ่าของเขา
อย่างเด็ดขาด พวกคุณบ าเพญ็ตามฝ่า ปฏิบติัตามฝ่า ผูป้ระสานงานก็ท าเร่ืองประสานงาน สองส่ิงน้ี
ไม่เหมือนกนั 
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ศิษย ์ หวัหนา้ผูป้ระสานงานในแต่ละพื้นท่ีสามารถจะรวบรวมสติปัญญาของศิษยท์ั้งหมดเพื่อใชใ้น
การอธิบายความจริงไดห้รือไม่ ศิษยท่ี์หลบัหูหลบัตาปฏิบติัตามก็จะไดผ้ลในการช่วยเหลือคนไม่ดี
พอ 

อาจารย ์ แน่นอนขา้พเจา้ก็ทราบ มีบางแห่งท่ีความสามารถของหัวหนา้ก็ดอ้ยจริงๆ  ความสามารถ
ดอ้ยกใ็ชก้ารบงัคบั ไม่ปรึกษาซ่ึงกนัและกนักบัทุกคน ตวัเองไม่มีสติปัญญาจริงๆ ใชส้ติปัญญาของ
ทุกคน นัน่กคื็อถูกตอ้งอยา่งแน่นอน กคื็อน าพาทุกคนไปท า ผูบ้  าเพญ็นะ ใครๆ กมี็ความผดิ ไม่ใช่วา่
คุณคือผูป้ระสานงานแลว้ คุณกเ็หมือนอาจารย ์คุณไม่มีความผิดหรือ คุณมีความผิด ปัญหาท่ีคุณคิด
บางเวลาก็แย่มาก ไม่ครอบคลุมทั้งหมด เช่นนั้นคุณก็ไปตรวจสอบและตดัสินว่าใครท าไดดี้ แลว้ก็
ประสานงานกบัทุกคนให้ดี คุณคือผูป้ระสานงาน คนอ่ืนไม่ฟังคุณ ไม่ว่าถูกหรือผิด คุณก็ลว้นใช้
ความรุนแรงไม่มีเหตุผล ไม่ท าตามกล็งโทษพวกเขา คุณจะแตกต่างจากผูท่ี้มีต  าแหน่งในพรรคมาร
อยา่งไร ตอ้งแกไ้ข ตอ้งท าใหดี้ในส่ิงท่ีอาจารยม์อบให ้

ศิษย ์ ฉนัเป็นตวัแทนศิษยต์า้ฝ่าในหนัตนักล่าวค าสวสัดีอาจารย ์

อาจารย ์ ขอบใจทุกคน (ปรบมือ) 

ศิษย ์ ท่ีต  าบลจินเซียง เมืองจ้ีหนิง จงัหวดัซานตง มีศิษยต์า้ฝ่าคนหน่ึงไปสถานท่ีต่างๆ พูดยกย่อง
ตวัเองว่ามีภารกิจพิเศษ พูดว่าใชค้วามสามารถพิเศษสลายกรรมให้ผูฝึ้กดว้ยกนั ช่วยเหลือผูฝึ้กให้
ขา้มด่าน 

อาจารย ์ เขาถูกมารเขา้สิงแลว้ ถูกมารเขา้สิงแน่นอน ถา้เป็นเช่นน้ี เขายงัจะมีคนสนบัสนุนไดอ้ยา่งไร 
ศิษยต์า้ฝ่า ไม่ใช่เพราะว่าคนในพื้นท่ีให้การสนบัสนุนเขาหรือ กล่าวก็คือเร่ืองท่ีเกิดในสถานท่ีน้ีก็
ไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญ นัน่กคื็อสถานท่ีน้ีของคุณมีปัญหา ใหก้ารสนบัสนุนเขา ไม่ใช่เพราะว่าพวกคุณมี
ปัญหาแบบน้ีทัว่ไปจึงเกิดข้ึนหรือ แน่ละ ไม่มีปัญหาแบบน้ีกจ็ะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน กม็องออกแลว้ มี
ปัญหาเช่นน้ี มีการยดึติดเช่นน้ี กม็องไม่ออก 

ศิษย ์ ถา้ศิษยต์า้ฝ่าจ  านวนมากไม่บรรลุมรรคผล ขบวนการเจ้ิงฝ่าจบลงแลว้ ศิษยต์า้ฝ่าเหล่าน้ีจะเป็น
อยา่งไร จะอยูบ่  าเพญ็ต่อไดไ้หม 

อาจารย ์ จะเป็นอย่างไรนะ ขา้พเจา้ก็พูดไม่ได ้แต่ละเร่ืองก็คือแต่ละเร่ืองแลว้ เคยสัญญาว่าเป็น
อยา่งไรส่วนใหญ่กจ็ะท าอยา่งนั้น ไม่มีโอกาสคร้ังท่ีสองแลว้ ไม่มีโอกาสคร้ังท่ีสองแลว้ 
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ศิษย ์ ภายใตส้ถานการณ์ท่ีกิจการของเรายงัไม่เขา้ท่ีเขา้ทาง พวกเราจ าเป็นตอ้งจา้งเจา้หนา้ท่ีบริหาร
จ านวนมากหรือไม่ เงินเดือนของพวกเขากไ็ม่นอ้ย แต่ทุกคนกไ็ม่ทราบวา่เขาท าอะไร มองไม่ออกว่า
เขาจะช่วยเหลืออะไรส่ือได ้

อาจารย ์ นัน่กคื็อส่ือไหนท า มีบางเวลาท่ีสติกไ็ม่แจ่มชดั 

ศิษย ์ ผมเป็นบรรณาธิการของซินถงัเหยนิ มองเห็นปัญหาเด่นชดัเร่ืองหน่ึง ในหมู่ผูร่้วมงานดว้ยกนั
ระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานไม่ส่ือสารกนั ยากท่ีจะส่ือสาร ต่างคนต่างท า เวลาสั่งงานก็ใช้มือ
ถือส่งขอ้ความ นอ้ยคร้ังท่ีจะพูดคุยกนัต่อหนา้ กองบรรณาธิการไม่มีการประชุมในวนัปกติทัว่ไป 
ระหว่างหน่วยงานก็มีการประชุมกนัน้อย พนักงานก็ไม่ทราบทิศทางการท างานและสถานการณ์
โดยรวม คิดจะแบกรับการท างานใหม้ากหน่อยแต่กไ็ม่ทราบวา่จะท าอยา่งไร 

อาจารย ์ ถา้ไม่เขา้ใจสถานการณ์อยา่งละเอียด อาจารยก์ไ็ม่สามารถพูดไดม้ากนกั แต่ในท่ีน้ีกพ็ูดถึง
ปัญหาหน่ึง พูดปัญหาอะไรนะ กคื็อเม่ือเจอหนา้กนักไ็ม่ส่ือสารกนัและกนั ส่งขอ้ความกนั ขา้พเจา้
จะบอกกบัคุณ พวกมนุษยต่์างดาวก็ท าแบบน้ี มนุษยน์ะ ตอ้งมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนั สังคมมนุษยห์ลายพนัปีดว้ยวฒันธรรมท่ีเทพมอบให้มาแต่ดั้งเดิม ลกัษณะของมนุษยล์ว้น
ห่างจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในหมู่คนไม่ได ้

 ชีวิตแบบไหนท่ีไม่มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั พวกคุณทราบว่ามนุษยต่์าง
ดาว พวกมนัอยูบ่นดวงดาวไม่มีฉิง ถา้ไม่มีฉิงบนโลกกน่็ากลวัมาก แต่วา่ผูบ้  าเพญ็มีฉิงกคื็อการยดึติด 
การกา้วออกมาจากฉิงก็คือความยากล าบากท่ีจดัวางไวใ้ห้กบัผูบ้  าเพ็ญ นั่นคือเพื่อให้ผูบ้  าเพ็ญได้
สลายกรรมและก าจดัจิตมนุษยใ์นระหว่างการบ าเพญ็ นัน่ก็เพื่อภาวะการด ารงชีวิตของมนุษยชาติ  
มนุษยต่์างดาวนั้นไม่สามารถบ าเพญ็ได ้มนักไ็ม่มีส่ิงแวดลอ้มท่ีพิเศษเหมือนมนุษยชาติ แต่มนุษยใ์น
โลกเรียกมนุษยต่์างดาวแบบน้ี เรียกมนัว่ามนุษยต่์างดาว พวกมนัเป็นสัตวป์ระหลาด ก็คือสัตว์
ประหลาด พูดอยา่งเขม้งวด เทพสร้างมนุษยจ์ากดิน เทพลว้นมองโมเลกลุพื้นฐานในสามภพเป็นดิน 
ฝุ่ นในจกัรวาล มนุษยต่์างดาวนั้น ขา้พเจา้รู้สึกว่าพวกมนัลว้นคลานออกมาจากกองขยะ มนัต ่ากว่า
คน 

 มนัไม่มีอารมณ์ความรู้สึก แลว้สังคมของพวกมันจะด ารงรักษาไวไ้ด้อย่างไร  คืออาศยั
เทคโนโลย ีใครเทคโนโลยสูีง กสู็งกว่าคนอ่ืนหน่ึงขั้น ใครเทคโนโลยียิง่สูงกว่า กเ็ป็นหวัหนา้ พวก
มนัอยู่เพื่อเทคโนโลยี เร่ิมตน้ก็เป็นเพียงชีวิตต ่าๆ อยู่แค่เพื่อด ารงชีวิต หลงัจากค่อยๆใชเ้ทคโนโลยี
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ในการด ารงชีวติ เทคโนโลยกีลายมาเป็นท่ีหน่ึง กคื็อแบบน้ี มนัไม่เขา้ใจความคิดของมนุษย ์แน่นอน
คุณกไ็ม่เขา้ใจมนัเช่นกนั เป็นส่ิงท่ีไม่เหมือนกนัโดยส้ินเชิง แต่เพราะเทคโนโลยขีองมนักา้วหนา้ไป
ถึงจุดสูงสุดแลว้ ดงันั้นมนัจึงสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่าคุณจะส่ืออะไร มนัรู้ส่ิงท่ีคุณตอ้งการส่ือ 
กคื็อเร่ืองแบบน้ี 

ศิษย ์ ศิษยไ์ม่ค่อยเขา้ใจ ภายใตส้ถานการณ์อะไรท่ีควรแกไ้ขดว้ยความเมตตาขณะฟาเจ้ิงเน่ียน…. 

อาจารย ์ ฟาเจ้ิงเน่ียนไม่ใช่ใหคุ้ณแกไ้ขดว้ยความเมตตา ฟาเจ้ิงเน่ียนกคื็อก าจดัท้ิง สลาย ใช่หรือไม่ 
แกไ้ขดว้ยคามเมตตาขณะฟาเจ้ิงเน่ียน นัน่กไ็ม่ตอ้งฟาเจ้ิงเน่ียนแลว้ ไม่ใช่ก าจดัส่ิงท่ีไม่ดีหรือ คุณจะ
แกไ้ขส่ิงท่ีไม่ดีดว้ยความเมตตาไดอ้ยา่งไร ขา้พเจา้บอกกบัคุณแลว้ ยาพิษกคื็อพิษ คุณคิดว่าจะไม่ให้
มนัเป็นพิษ คุณจะท าไดห้รือไม่ ไม่สามารถท่ีจะท าได ้มนักคื็อพิษ คุณว่าคุณอธิบายความจริงให้ยา
พิษน้ีใหม้นัเปล่ียนเป็นไม่มีพิษ น่ีอาจจะไม่สามารถท าได ้ใช่หรือไม่ 

ศิษย ์ ท่ีประเทศจีนแผน่ดินใหญ่มีผูฝึ้กบางคนไม่เขา้ร่วมการฟ้องเจียง 

อาจารย ์ เร่ืองแบบน้ีกเ็คยพูดไปแลว้ ไม่เขา้ร่วมการฟ้องเจียง ขา้พเจา้กเ็ห็นวา่ผูฝึ้กบางคนท่ียงัไม่เคย
ถูกเปิดเผยและมีบทบาทท่ีดี ก็อย่าเปิดเผย แต่ก็ไม่ใช่แบบน้ีทั้งหมด มีบางคนไม่ใส่ใจอย่างส้ินเชิง 
เขตแดนการบ าเพ็ญของเขาอยู่ท่ีนั่น มีบางคน เขาก็หวาดกลวั นั่นก็ถูกก าหนดโดยเขตแดนการ
บ าเพญ็ สถานการณ์กเ็ป็นเช่นน้ี 

ศิษย ์ เม่ือเร็วๆ น้ี พวกเราไดรั้บธนบตัรดอลลาร์ท่ีเขียนเวป็ไซตต์า้ฝ่าเป็นภาษาจีนและภาษาองักฤษ
ไวบ้นธนบตัร อยูใ่นอเมริการท าแบบน้ีเหมาะสมหรือไม่ 

อาจารย ์ ไม่เหมาะสม ขา้พเจา้คิดว่าคนท่ีเพิ่งมาจากแผ่นดินใหญ่เป็นผูท้  าอย่างแน่นอน ในอเมริกา
คุณไม่จ าเป็นตอ้งท าอย่างน้ี  สังคมนานาชาติลว้นว่าพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนเป็นภูตผีปีศาจ พวก
เขาไม่พูดออกมา ในใจลว้นทราบ ไม่ตอ้งใหคุ้ณไปพูด ไม่ตอ้งไปท าแบบน้ี 

 ผูฝึ้กท่ีออกมาจากแผ่นดินใหญ่ มีบางคนท าเร่ืองแบบน้ีด้วยสภาพจิตใจเหมือนตอนอยู่
แผน่ดินใหญ่ แปลกๆ สังคมนานาชาติไม่เขา้ใจพวกคุณ มีบางรายการไม่ใหคุ้ณเขา้ร่วม กไ็ม่ใช่ไม่ให้
คุณเขา้ร่วมตลอดไป คุณอยูใ่นสังคมปกติคุณตอ้งเปล่ียนความคิดกลบัมา ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนท่ี
ผิดปกติภายใตผ้ลกระทบของวฒันธรรมพรรคจนกลายเป็นความเคยชินตอ้งก าจดัท้ิง ช่วงท่ีขา้พเจา้
มาก็เหมือนกบัพวกคุณ แต่ว่าขา้พเจา้เขา้ใจอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าเร่ืองอะไรก็ชอบเดินสุดขั้ว เขียน
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บทความ ค าศพัทก์็ใชสุ้ดขั้ว เขียนส่ิงใด ส่ือส่ิงใด ลว้นเขียนสุดขั้วอย่างมาก สังคมน้ียอมรับไม่ได ้
มนัเนน้เร่ืองจริงอยา่งมาก เร่ืองใหญ่แค่ไหนกใ็หญ่แค่นั้น 

ศิษย ์ ลุ่นอวีท่ี่ถูกเปล่ียน จะเกบ็รักษาไวห้รือเผาท้ิง 

อาจารย ์ เผาท้ิง เผาเลยไม่ตอ้งลงัเล อาจารยบ์อกใหพ้วกคุณเผาพวกคุณกเ็ผา  

ศิษย ์ ขอให้อาจารยบ์รรยายความหมายของวงดนตรีออเคสตร้าเสินยวิ่น ปีน้ีเพิ่งท าคร้ังแรก การ
เผยแพร่ยงัยากมาก ยากกวา่การเผยแพร่เสินยวิน่ 

อาจารย ์ ตามท่ีคุณภาพของเสินยวิ่นสูงข้ึน คุณภาพทางเทคนิคท่ีสูงข้ึน ผลการแสดงกย็ิง่ดีข้ึนเร่ือยๆ 
คุณภาพทางเทคนิคท่ีสูงข้ึนมาจากสองดา้น หน่ึงคือมาจากตวัผูแ้สดงเอง เทคนิคของผูแ้สดงเองบน
เวทีท่ีสูงข้ึน อีกดา้นหน่ึงก็เพราะว่าผูแ้สดงบนเวทีอาศยัวงดนตรีประกอบ ดนตรีถา้ไม่น่าฟัง ก็ท า
ให้ผลลพัธ์ทั้งหมดถูกท าลายท้ิง  นอกจากน้ี เทพยงัใชเ้สียงดนตรีเพื่อท่ีจะมาช าระลา้งส่ิงท่ีไม่ดีใน
ร่างกายคน และสามารถท่ีจะเขา้ไปถึงชั้นลึก สามารถเกิดผลลพัธ์ดา้นบวกอยา่งมาก ทุกส่ิงทุกอย่าง
ของเสินยวิ่นลว้นมีบทบาทในการช่วยเหลือคน ศิลปินท่ีมีเทคนิคสูงกส็ามารถใชด้นตรีในการหล่อ
หลอมจิตใจคน มีผลลพัธ์ในการเผยแพร่วฒันธรรมท่ีสืบทอดมาจากเทพ และมีผลลพัธ์ในการฟ้ืนฟู
วฒันธรรมดั้งเดิม เพราะว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือคนโดยตรงแลว้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงให้พวกเขา
เดินทางไปแสดงในสถานท่ีต่างๆในช่วงเวลาสั้นๆ อีกดา้นหน่ึงก็เพื่อให้คนรู้จกัดนตรีท่ีมีระดบัสูง
ของเสินยวิ่น อีกดา้นหน่ึงกเ็พื่อใหต้วันกัแสดงเองไดฝึ้กหดั พวกเรามีศิลปินท่ีเป็นนกัดนตรีท่ีดีมาก 
ก็คิดท่ีจะแสดงให้คนดู พวกเราอยู่ในระดบัสูง มีโอกาสให้นกัแสดงแสดงออกมา พวกเขายงัไม่มี
โอกาสมากมายนกัในการแสดง  

 วงดนตรีท่ีมีระดบัสูงจะเกิดผลลพัธ์ดา้นบวกในการยกระดบัเสินยวิ่นทั้งหมดให้เด่นข้ึน มี
บางสถานท่ีรู้สึกว่าผลลพัธ์ดีมาก สมคัรใจท่ีจะด าเนินการ ยินดีท่ีจะด าเนินการ บางสถานท่ีไดย้ิน
แล้วก็คิดท่ีจะด าเนินการ แต่ปัจจัยไม่พร้อม มีบางคนคิดท่ีจะด าเนินการ แต่เพราะผูฝึ้กมีการ
เปล่ียนแปลงดว้ยสาเหตุต่างๆ  ตัว๋กข็ายออกยาก ไม่ว่าจะเป็นอยา่งไร ทุกคนลว้นมีความล าบากของ
ตวัเอง ท่ีจริงขา้พเจา้คิดว่าส่วนใหญ่ท่ีท าไดไ้ม่ดียงัมีสาเหตุ ท่ีจริงขา้พเจา้คิดวา่ส่วนใหญ่ท่ีท าไดไ้ม่ดี
ยงัมีปัจจยัของคนอยู ่มีผลลพัธ์มาจากการคิด วธีิการคิดวา่ถูกหรือไม่ถูก 



23 
 

 ศิษยต์า้ฝ่านะ คุณรู้สึกว่าควรท าอะไร คุณก็ตอ้งไปท าให้ดี แน่นอนทุกคนยุ่งมาก อาจารยก์็
มองเห็นจุดน้ี ขา้พเจา้กไ็ม่ต าหนิทุกคน ขา้พเจา้รู้สึกว่าไม่ว่าอยา่งไรกต็าม ศิษยต์า้ฝ่าควรท าให้ดีใน
ส่ิงท่ีท า เทพกจ็ะนบัถือคุณ เร่ืองอะไรคุณกไ็ม่คิดท่ีจะใส่ใจ เร่ืองช่วยเหลือคนกไ็ม่ใส่ใจ ไม่อยากท า 
แลว้จะท าอะไรล่ะ คุณว่าศิษยต์า้ฝ่าตอ้งท าสามเร่ืองใหดี้ ไม่ว่าเร่ืองอะไรคุณกไ็ม่ค่อยตั้งใจ เวลาผา่น
ไปกคื็อผา่นไปแลว้ อะไรกไ็ม่ท าใหดี้ อะไรกไ็ม่บ าเพญ็ใหดี้ จะท าอยา่งไร 

ศิษย ์ คนจีนส่วนใหญ่ไม่เช่ือเร่ืองเทพ หยัง่รากลึกอยูข่า้งในจิตใจ จะใชเ้จ้ิงเน่ียนก าจดัไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์ น่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีคุณจะก าจดัไดใ้นเวลาน้ี การช่วยเหลือคนกพ็ยายามอธิบายแลว้กนั แน่ละพูด
แบบน้ี มนุษยชาติไม่เช่ือเร่ืองเทพพวกน้ี ทั้งระบบ รวมทั้งวฒันธรรมอยา่งน้ี นัน่กคื็อการจดัวางส่ิงท่ี
เป็นดา้นลบอยา่งหน่ึง มนุษยส์มยัก่อนลว้นเช่ือว่ามีเทพ มีแต่ช่วงใกลปั้จจุบนัจึงมีปรากฏการณ์แบบ
น้ี ในอดีตลว้นมีความขดัแยง้ระหว่างศาสนากบัศาสนา เทพของคุณ เทพของฉัน ปัจจุบนัคือมีเทพ
และไม่มีเทพ แต่ไหนแต่ไรมาลว้นไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่ก็ปรากฏออกมาในปัจจุบนัแลว้ นัน่ก็
ไม่ใช่เป็นการบุกเบิกใหพ้วกคุณหรือ นัน่กไ็ม่ใช่สร้างความล าบากในการช่วยเหลือคนหรือ กคื็อภยั
พิบติัของคน เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงท่ีคนจะสามารถไดรั้บการช่วยเหลือหรือไม่ 

 พรรคมารคอมมิวนิสตน์ะ ถึงแมพ้วกคุณไม่อธิบายความจริง คนกจ็ะสามารถค่อยๆ แยกแยะ
ออกมา มนัก็คือมารร้าย คนท่ีเติบโตอยู่ในท่ามกลางวฒันธรรมท่ีไม่เช่ือว่ามีเทพไม่สามารถท่ีจะ
แยกแยะ ยากท่ีจะแยกแยะจริงๆ 

ศิษย ์ทั้งพื้นท่ีของพวกเราและพื้นท่ีอ่ืนๆ มีบางคนท่ีสติสัมปชญัญะไม่แจ่มชดั ร้องตะโกนและท า
บางอย่าง ณ สถานท่ีท่องเท่ียวและบริเวณไชนาทาวน์ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีต ารวจและขา้ราชการ
ทอ้งท่ีไม่ยอมรับ  

อาจารย ์ คนพวกน้ีนะ ขา้พเจา้จะบอกกบัทุกคน ทุกสถานท่ีกมี็คนพวกน้ี ถา้เร่ืองน้ียงัไม่จบกย็งัมีอยู ่ 
อิทธิพลเก่าก็จะให้เขาออกมาท าอย่างนั้นเพื่อท่ีจะให้เกิดผลดา้นลบ ไม่เช่นนั้นพวกมนัก็จะเห็นว่า
ศิษยต์า้ฝ่าลว้นดีมาก ลว้นเท่ียงตรงอยา่งน้ี กจ็ะมีคนรู้จกัเร็วมาก  ไม่มีปัจจยัดา้นลบแมแ้ต่นอ้ย ยงัมี
อีกหน่ึงอย่าง จะทดสอบจิตใจของคนไดอ้ย่างไร พวกคุณบางคนยึดติดกบัค าพูดของพวกท่ีแสดง
ออกมา จิตใจเช่นนั้นสมควรตอ้งละท้ิงไปหรือไม่ น่ีคือความคิดของอิทธิพลเก่า มนัรู้สึกว่าน่ีกคื็อจุด
ร่ัว กท็  าใหค้นเหล่าน้ีแสดงออกมา ดูวา่พวกคุณจะปฏิบติัอยา่งไร สภาพจิตใจพวกคุณเป็นอยา่งไร ถูก
รบกวนหรือไม่ มนักไ็ม่สนใจว่าจะมีผลกระทบต่อคนธรรมดาสามญัหรือไม่ มนัแค่สนใจจะท าส่ิงท่ี
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มนัตอ้งการใหส้ าเร็จ คนเหล่าน้ีมาเพื่อรบกวนโดยเฉพาะ โดยผิวเผินลว้นแอบอา้งช่ือของศิษยต์า้ฝ่า 
ขา้พเจา้บอกกบัทุกคน พวกมนัลว้นมาเพื่อรบกวน อิทธิพลเก่าจดัวางเขา้มา 

 อาจารยช่์วยเหลือทุกคน สายลบักช่็วยเหลือ เคยพูดกบัพวกคุณไปแลว้ใช่ไหม คนแบบน้ี ใน
ระยะแยกเม่ือมีเวลาและโอกาส ขา้พเจา้กบ็อกกบัพวกเขา ขา้พเจา้บอกใหท้ าใหดี้ ท าใหดี้ ยากท่ีจะมี
โอกาส แต่วา่นะ ตอนน้ีขา้พเจา้จะไม่พูดแบบน้ีแลว้ มีคนแบบน้ีถามขา้พเจา้ สามารถท่ีจะหยวนหมัน่
(ส าเร็จมรรคผล)หรือไม่ ขา้พเจา้บอกว่าไม่หยวนหมัน่ก็ไม่หยวนหมัน่ จะหยวนหมัน่ไดอ้ย่างไร 
เส้นทางท่ีผา่นมาลว้นท าลายเร่ืองของตา้ฝ่า ไม่ไดบ้  าเพญ็เลย หยวนหมัน่ไดอ้ยา่งไร คุณยงัแยก่ว่าคน
ธรรมดาสามญั จะหยวนหมัน่อะไรนะ โอกาสของพวกคุณตอนน้ีนอ้ยมากแลว้ แมจ้ะพยายามอยา่ง
มากกต็ามไม่ทนั ท าไดดี้จริงๆ กส็ามารถท่ีจะหยวนหมัน่ แต่วา่นะ โอกาสกน็อ้ยมาก นอ้ยมากแลว้ 

ศิษย ์ คนพวกน้ีขยนัไปสถานท่ีท่องเท่ียว ไปทุกวนั 

อาจารย ์ ใช่ คนพวกน้ีขยนัมาก 

ศิษย ์ ถูกพวกคนเช้ือสายจีนและสาธารณชนส่วนหน่ึงขบัไล่  มีผูฝึ้กบางคนกลบัไปสนบัสนุนเขา 

อาจารย ์ ใช่ มีผูฝึ้กบางคนรู้สึกว่าเขามาแลว้ก็คือส่ิงท่ีดี สนบัสนุนแน่นอน แยกไม่ออกว่าใครคือผู ้
รบกวน ใครคือผูท่ี้ไม่รบกวน เพราะวา่มีผูฝึ้กแบบน้ี จึงใหค้วามเอ้ืออ านวยเขา เขาจึงสามารถท าเร่ือง
แบบน้ีได ้อดทนเขา อดทนอะไร อดทนเขามารบกวนพวกคุณช่วยเหลือคนหรือ ใช่ ขา้พเจา้ในเวลา
นั้นกคิ็ดอยู ่พยายามท่ีจะอดทน ปัจจุบนัเห็นว่า คนกลุ่มน้ีบางคนแมแ้ต่ตายกไ็ม่ยอมเปล่ียนแปลง ก็
คือไม่ใหโ้อกาสเขาแลว้ 

ศิษย ์ ศิษยต์า้ฝ่าใน 88 ประเทศ เขต เมืองหลวง กล่าวค าสวสัดีอาจารย ์

อาจารย ์ ขอบใจทุกคน (ปรบมือ) ขา้พเจา้เหมือนกบัอยากจะพูดอะไรอีกหน่อย (ปรบมือ) 

 ปีหน่ึงมีฝ่าฮุ่ยสองคร้ัง เปรียบเทียบกบัสมยัก่อนแลว้ฝ่าฮุ่ยนอ้ยลงไปเยอะ แต่ว่าไม่ว่าจะเป็น
อยา่งไร ศิษยต์า้ฝ่าอยูด่ว้ยกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็น ยกระดบัซ่ึงกนัและกนั ผลลพัธ์แบบน้ีดีจริงๆ 
ก็คือคิดท่ีจะให้ฝ่าฮุ่ยเกิดผลลพัธ์ดา้นบวกในการบ าเพ็ญ เวลาท่ียากล าบากในหลายปีน้ี ผูฝึ้กก็กา้ว
ขา้มมาแลว้ ฝ่าฮุ่ยกใ็หผ้ลลพัธ์ท่ียิง่ใหญ่ ในช่วงล าบากกใ็หก้  าลงัใจซ่ึงกนัและกนั สามารถใหค้นกา้ว
ขา้มมาได ้น่ีกคื็อผลลพัธ์ของฝ่าฮุ่ย ดงันั้นหวงัว่าทุกคนไม่ไดม้าโดยเปล่าประโยชน์ เม่ือสักครู่ตอน
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ช่วงเร่ิมตน้ขา้พเจา้กพ็ูดแลว้ คุณมาจากทุกทิศ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าท่ีพกั ซ้ือของ รวมแลว้เป็นเงิน
จ านวนมหาศาล ค่าใชจ่้ายของพวกเราแบบน้ี กค็วรน าไปใชใ้นส่ิงท่ีมีประโยชน์ คิดว่าทุกคนมาเพื่อ
เฮฮาสังสรรคไ์ม่ได ้หลงัจากฝ่าฮุ่ยกถื็อโอกาสบอกกล่าวกบัพวกท่ีไม่กา้วหนา้ คุณไม่มีเวลาแลว้ คุณ
จะท าอยา่งไร ยงัมีอีก ผูท่ี้ท าความผดิ คุณท าความผดิแบบไหน คุณจะท าอยา่งไร ผูท่ี้เอาเงินของผูฝึ้ก 
คุณจะท าอยา่งไร 

 พวกเรามีผูฝึ้กบางคนไม่สามารถกา้วขา้มด่านกรรมแห่งโรค คุณอย่าคิดว่ามาจากเร่ืองใหญ่ 
คุณพูดว่าฉันไม่ไดท้ าผิดอะไรใหญ่หลวง แน่วแน่ต่อฝ่ามาก แต่ว่านะ คุณอย่าคิดว่าเร่ืองเล็กๆไม่
จ าเป็นตอ้งใส่ใจ มารร้ายก็จะเจาะช่องว่าง ผูฝึ้กมากมายก็เพราะไม่ใส่ใจกับเร่ืองเล็กๆ ก็ถึงขั้น
เสียชีวิตไปแลว้ กล็ว้นเพราะเร่ืองเล็กมากจริงๆ เพราะว่าการบ าเพญ็เขม้งวดมาก คือไม่มีจุดร่ัว คุณ
อยู่กบัเร่ืองนั้นมานานก็ยงับ าเพ็ญขา้มไปไม่ได ้แมว้่าเล็กนอ้ย คุณไม่ให้ความส าคญัเป็นเวลานาน 
นัน่ก็เป็นเร่ืองแลว้ ดงันั้นคนมากมาย เพราะสาเหตุน้ีจึงเสียชีวิต ปัจจุบนัการประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่า 
อิทธิพลเก่าไม่กลา้ท่ีจะท าโดยตรง ชีวิตท่ีมีรูปร่างขนาดใหญ่พวกนั้นก็ไม่กลา้ท า เวลาน้ีท่ีท าอยู่
ทั้งหมดคือส่ิงใดล่ะ ทั้งหมดคือหนอนประเภทน้ี แบคทีเรีย ส่ิงต่างๆ ท่ีไม่ดี สับสนวุ่นวายทุกชนิด 
ทั้งหมดคือส่ิงเหล่าน้ี ฟาเจ้ิงเน่ียนเป็นส่ิงท่ีไดผ้ลอยา่งมาก เวลาก าจดักก็  าจดัท้ิงเป็นกลุ่มๆ แต่วา่มนัมี
จ  านวนเยอะมาก จกัรวาลใหญ่แค่ไหนล่ะ ส่ิงเหล่าน้ี และแต่ละระดบัชั้นของจกัรวาลมากมาย คุณ
ก าจดัหมดแลว้ อีกสักครู่ ไม่นานนกั มนักจ็ะแทรกซึมเขา้มาอีก มนัมาอีก คุณกก็  าจดัอีก กคื็อฟาเจ้ิง
เน่ียนแบบน้ีไม่หยดุย ั้ง ตอ้งต่อเน่ืองสักระยะเวลาหน่ึง จึงจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีชดัเจน อยา่ไดรู้้สึกวา่ฟาเจ้ิง
เน่ียนเสร็จแลว้ รู้สึกดีสักพกัหน่ึง กใ็ชไ้ม่ไดอี้กแลว้ คุณกห็มดก าลงัใจแลว้ ขา้พเจา้บอกกบัคุณ พวก
มนัก็ใช้วิธีแบบน้ีท าให้คุณสูญเสียก าลงั ท าให้คุณสูญเสียความแน่วแน่ในการเช่ือมัน่ ทุกคนตอ้ง
ระวงัเร่ืองพวกน้ี 

 สามเร่ืองท่ีอาจารยพ์ูดลว้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก หวงัวา่ทุกคนอยูใ่นเส้นทางสุดทา้ยจะเดินไดดี้
ยิง่ข้ึน พวกท่ีท าไดดี้ อยา่ไดย้อ่หยอ่น อยา่ไดย้อ่หยอ่น หลายปีน้ีทุกคนกา้วขา้มมาไม่ง่ายนะ อาจารย์
รักและห่วงใยพวกคุณ อาจารยข์อบใจพวกคุณ ขอบใจทุกคน (ศิษยทุ์กคนปรบมือ ลุกข้ึนเคารพ
อาจารย)์ 

 


