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การบรรยายธรรมท่ีฝ่าฮุ่ยนิวยอร์ก ปี 2016 

(หล่ี หงจ้ือ 2016-5-15 บรูคลิน นิวยอร์ก) 

 

สวสัดีทุกคน (เหล่าศิษยป์รบมือดงักึกกอ้ง สวสัดีท่านอาจารย)์ 

ทุกคนล าบากกนัแลว้  (เหล่าศิษย:์ ท่านอาจารยล์  าบากแลว้) 

ศิษยต์า้ฝ่าช่วยเหลือสรรพชีวิต น่ีเป็นเร่ืองท่ีไม่เคยมีมาก่อน เม่ือท าข้ึนมายอ่มยากล าบาก

อย่างแน่นอน เร่ืองใดๆ ลว้นแต่มีแบบอย่างให้ท าตาม ในประวติัศาสตร์ผูค้นต่างพูดเร่ืองการ

ช่วยเหลือสรรพชีวิต  แต่ว่าใครกนัท่ีช่วยเหลือสรรพชีวิตอย่างแทจ้ริงล่ะ เพียงแต่ปูพื้นฐานต่อ

การรับรู้เก่ียวกบัเทพและวฒันธรรมของการบ าเพญ็ ใครกไ็ม่ไดช่้วยเหลือสรรพชีวิต เพียงแต่ตก

ทอดวฒันธรรมเอาไวใ้ห้ ก่อตั้งศาสนาไว ้ก่อเกิดรูปแบบหน่ึงของการจดัตั้งทางสังคม  แต่การ

ช่วยเหลือสรรพชีวิตอย่างแท้จริงรอให้ศิษย์ต้าฝ่าในวนัน้ีมาท า  ซ่ึงท ากันได้แล้วโดยไม่มี

แบบอย่าง ไม่เคยมีมาก่อน  ดงันั้นปัญหาต่างๆนานาท่ีศิษยต์า้ฝ่าประสบ รวมทั้งทุกขภ์ยัคร้ังน้ีก็

ไม่เคยมีมาก่อน  ระดบัความชั่วร้ายน้ีก็ไม่เคยมีมาก่อน ความชั่วร้ายท่ีทุกคนทราบถูกเปิดโปง

ออกมาแลว้ ท่ีจริงเร่ืองท่ีโหดร้ายยิง่กว่านั้นยงัมีอีก ไม่ว่าจะเป็นอยา่งไรกต็าม ศิษยต์า้ฝ่ากา้วขา้ม

การถูกประทุษร้ายกบัการช่วยเหลือสรรพชีวิตคร้ังน้ีซ่ึงไม่เคยมีมาก่อน ขณะน้ีเขา้ใกลต้อนจบ

แลว้ หรือพูดวา่เร่ืองน้ี ไม่วา่จะอยา่งไรกต็าม จวนจะถึงท่ีสุดแลว้   

ตา้ฝ่าคือส่ิงท่ีมีมาเน่ินนานแลว้ ใครก็ท าลายไม่ได ้ผูท่ี้ถูกประทุษร้ายนั้นมีแต่ผูบ้  าเพญ็ 

ศิษยต์า้ฝ่ากบัสรรพชีวติเหล่านั้นท่ีมาไดฝ่้าบนโลก แมว้า่สรรพชีวติเหล่านั้นไม่ไดบ้  าเพญ็ ท่ีจริงก็

ก  าลงัถูกประทุษร้ายอยู่   จุดประสงคท่ี์พวกเขามาก็เพื่อจะไดรั้บฝ่า  เพื่อจะไดรั้บการช่วยเหลือ 

การท่ีพวกเขาไดรั้บการช่วยเหลือ จะท าใหโ้ลกสวรรคเ์หล่านั้นกบัสรรพชีวิตแต่ดั้งเดิมเหล่านั้น

ของพวกเขาสมหวงั การเช่ือฟังค าลวงของการประทุษร้ายหรือผลกัดนัไปตามกระแสจะท าให้

พวกเขาไม่ไดฝ่้า การประทุษร้ายคร้ังน้ีไม่ใช่จะท าลายสรรพชีวติ ท าลายเขาและตวัแทนชีวิตของ

พวกเขาหรือ มนุษยท์ั้ งหมดล้วนก าลังถูกประทุษร้าย ศิษยต์า้ฝ่าคือเป้าหมายส าคัญของการ

ประทุษร้ายคร้ังน้ี เพราะพวกเขาเป็นศิษยต์า้ฝ่า พวกเขาแบกรับการไปช่วยเหลือคนอ่ืน หากใช้

ค  าพูดของอิทธิพลเก่าพูด ประเทศจีน สถานท่ีนั้น เป็นท่ีรวมของชีวิตชั้นสูงมากมาย กระทัง่ชีวิต
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ระดบัสูงยิง่กว่า ลว้นไปไดฝ่้าท่ีนัน่ เช่นนั้น สถานท่ีนั้นจึงเหมือนกบัเตาเค่ียวตานท่ีสายเต๋ากล่าว

เอาไว ้ไฟนั้นตอ้งเผาอย่างรุนแรง เผาอย่างพุ่งพล่าน หากสามารถกา้วขา้มมาไดจ้ริง จากการ

ทดสอบในไฟท่ีคุโชน คุณยงัสามารถยนืหยดัต่อมาได ้ท่ามกลางการประทุษร้ายท่ีทารุณน้ี คุณก็

คือผูบ้  าเพ็ญ สวรรค์จึงจะยอมรับคุณ คุณจึงจะสามารถหยวนหมัน่ ผูท่ี้กา้วต่อมาไม่ไดจ้ะเป็น

อย่างไร มนัมีจุดประสงค์เช่นน้ีคือ หลอมละลาย นั่นก็คือท้ิงกาก หลอมทองแทอ้อกมา ก็เป็น

ขั้นตอนน้ี ดูคลา้ยไม่มีระเบียบ ท่ีจริงมีระเบียบมาก ความยุง่เหยงิวุ่นวายของมนั กคื็อรูปธรรมท่ี

ปรากฎออกมาของไฟท่ีเผาผลาญอย่างรุนแรง นัน่คือมีระเบียบอย่างมาก   เจาะจงต่อจิตใจของ

คนท่ีไม่เหมือนกนั จะเกิดผลลพัธ์ท่ีต่างกนั จิตใจคนท่ีต่างกนัสะทอ้นออกมาซ่ึงสภาพการณ์ท่ี

ต่างกนั ดงันั้นขา้พเจา้ว่า จะอย่างไรก็ตาม การแทรกแซง ก่อความวุ่นวาย ของอิทธิพลเก่า กบั

เร่ืองทั้งหลายท่ีศิษยต์า้ฝ่าท า ลว้นถูกผลกัไปถึงจุดสุดทา้ยแลว้ 

สถานการณ์บนสวรรค์กบัสถานการณ์บนโลกนั้นเหมือนกนั ทุกคนมองเห็นแลว้ การ

ทดสอบท่ีทารุณต่อศิษยต์า้ฝ่าก็ดี รวมทั้งการทดสอบน้ีต่อสรรพชีวิตก็ดี สุดทา้ยนั้นมิใช่การ

หยวนหมัน่หรือ การทดสอบว่าคนจะสามารถหยวนหมัน่ไดห้รือไม่ นัน่มิใช่จะดูระดบัความชัว่

ร้ายน้ีหรือ ระดบัความรุนแรงของไฟท่ีเผาผลาญหรือ ไฟชุดน้ีจวนจะดบัมอดแลว้ คนเลวท่ีส่ิงชัว่

ร้ายใชป้ระโยชน์ลว้นก าลงัถูกจบักุม ถูกช าระลา้ง รอถึงเวลาท่ีถูกจบัทั้งหมด ทุกคนคิดดู เช่นนั้น

เร่ืองการทดสอบศิษยต์า้ฝ่าน้ีมิจบส้ินแลว้หรือ ไดห้รือไม่ไดก้แ็บ่งแยกออกไดแ้ลว้มิใช่หรือ เร่ือง

น้ีกจ็บส้ิน การเจ้ิงฝ่าของจกัรวาลกจ็บส้ิน กเ็ป็นเช่นน้ี 

กา้วต่อไป ยงัมีเร่ืองฝ่าปรับโลกมนุษย ์ เม่ือวานมีผูฝึ้กคนหน่ึง ถามเก่ียวกบัคนท่ีไม่ไดฝ่้า 

ขา้พเจา้ว่านัน่เป็นเร่ืองในอนาคตของฝ่าปรับโลกมนุษย ์กล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า มีแต่ท าเร่ืองน้ีท่ี

อยู่ในช่วงเจ้ิงฝ่า เช่นนั้นศิษยต์า้ฝ่าท่ีอยู่ในช่วงน้ีมีภาระหนา้ท่ีท่ีหนกัมาก ภาระหนา้ท่ีอะไร ทุก

คนทราบ ขา้พเจา้เคยพูดวา่จกัรวาลมีความกวา้งใหญ่เพียงไร ชีวติมีมากมายเพียงไร ไม่มีท่ีส้ินสุด 

ไม่อาจจะนบัได ้โมเลกุลน้ีท่ีมองเห็นภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ หลงัจากขยายภาพใหใ้หญ่ข้ึน โดย

ผ่านจอโทรทศัน์ นัน่กเ็หมือนกบัดวงดาวท่ีกระจายอยู่ทัว่จกัรวาล หลงัจากขยายภาพโครงสร้าง

ของโมเลกุล มองข้ึนไปนั่นก็คือทอ้งฟ้า แต่โมเลกุลนั้นก็ไม่ใช่อณูท่ีเล็กท่ีสุด ต่อจากมนัยงัมี

อะตอม หลงัจากขยายให้ใหญ่มองดู รูปแบบของอณูท่ีคงอยู่ก็เหมือนดวงดาวบนทอ้งฟ้า ก็คือ
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ทอ้งฟ้าของระดบัชั้นนั้น อะตอมกไ็ม่ใช่ส่ิงท่ีเลก็ท่ีสุด ต่อจากมนัลงไปอีกยงัมีอณูท่ี ยิง่จุลทรรศน์ 

ยิง่จุลทรรศน์ ยิง่จุลทรรศน์ ยิง่จุลทรรศน์ อณูของแต่ละระดบัชั้นกคื็อทอ้งฟ้าของแต่ละระดบัชั้น 

อณูยิ่งเล็กละเอียดอนุภาพของมนัก็ยิ่งมาก นักฟิสิกส์พูดว่ายิ่งเล็กละเอียด อณูยิ่งจุลทรรศน์ 

กัมมันตภาพรังสียิ่งแรงกลา้ ก าลังยิ่งมาก พลังงานยิ่งมาก ใช่ อณูนั้นเม่ือมองดูก็เหมือนกบั

ดวงดาว บนนั้นมีอะไรหรือ ผูค้นรู้ว่าบนโลกมีคนอยู่ บนดวงดาวอ่ืนมีส่ิงมีชีวิตหรือไม่ ก็เป็น

เพียงการคน้ควา้ชั้นผิวในมิติชั้นเดียวกบัมนุษย ์ซ่ึงเขา้ใจว่าบา้งกมี็ บา้งกไ็ม่มี แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้

ใช้ชีวิตอยู่ในมิติชั้ นผิว ชีวิตจ านวนมากคงอยู่ในมิติรูปแบบอ่ืน คุณจึงมองไม่เห็นมัน 

วทิยาศาสตร์ของคนมีขอ้จ ากดัอยา่งมาก ดวงดาวทั้งหลายลว้นมีส่ิงมีชีวิต ลว้นมีสภาพการณ์ของ

สังคมของส่ิงมีชีวติ ยิง่กวา่นั้นยงัมีโลกท่ีเจริญรุ่งเรืองจ านวนมาก นัน่จะมีชีวติมากมายเพียงไรละ 

ท่ีขา้พเจา้พูดคือ อณูนั้น หลงัจากท่ีเราขยายให้ใหญ่ ก็เหมือนกบัดวงดาว มีชีวิตอยู่เท่าไร เม่ือ

คน้ควา้ต่อไปอีก อณูแต่ละระดบัชั้นประกอบข้ึนเป็นทอ้งฟ้าแต่ละระดบัชั้น จกัรวาลอนัมหึมาน้ี

ใหญ่เพียงไรละ มีชีวติมากนอ้ยเพียงไร และระหวา่งอณูกบัอณู อณูท่ีจุลทรรศนซ่ึ์งมองไม่เห็น ซ่ึง

ประกอบข้ึนเป็นทั้งระนาบของมิตินั้น ลว้นคือแผ่นดิน นั่นใหญ่เพียงไรละ มีระนาบอย่างน้ีก่ี

ระดบัชั้นละ มนัสลบัซบัซอ้นมาก ทุกๆระดบัชั้นลว้นเป็นเช่นน้ี แมแ้ต่เทพต่างกต็รวจสอบไดไ้ม่

กระจ่าง นับไม่ไหวว่าท่ีแทมี้ชีวิตมากเท่าไร ซ่ึงกล่าวส าหรับคน นั่นลว้นคือเทพ ก็มากจนถึง

ระดบัน้ี 

ศิษยต์า้ฝ่า คือเทพท่ีลงมายงัโลกโดยมีภาระหน้าท่ี ช่วยอาจารยใ์นการช่วยเหลือสรรพ

ชีวิต แบกรับภาระหน้าท่ีช่วยเหลือสรรพชีวิตท่ีลงมายงัโลก หากคุณรู้สึกว่า การบ าเพ็ญส่วน

บุคคลของฉนัไม่ดีไม่เป็นไร เหมือนกบัวิธีการบ าเพญ็ในประวติัศาสตร์ ดว้ยเหตุน้ีบางคนจึงไม่

กา้วหน้า ดูเหมือนบ าเพ็ญอยู่แต่ไม่ไดบ้  าเพ็ญ แต่คุณคิดไหมว่า เวลาท่ีคุณมาถึงโลกน้ีเคยเซ็น

สัญญาไวก้บัขา้พเจา้ คุณสาบานไวว้่าจะช่วยเหลือสรรพชีวติเหล่านั้น คุณจึงสามารถเป็นศิษยต์า้

ฝ่า คุณจึงสามารถท าเร่ืองน้ีได ้แต่เม่ือคุณไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นจริงตามค าสัญญา คุณไม่ปฏิบติัใหเ้ป็น

จริงอย่างครบถว้น ส่ิงท่ีคุณแบกไวข้า้งหลงั ซ่ึงแบ่งไวใ้หก้บัคุณ สรรพชีวิตเหล่านั้นจ านวนนบั

ไม่ถว้น กลุ่มชีวติขนาดใหญ่มหึมา คุณลว้นไม่อาจช่วยเหลือได ้นัน่คืออะไร นัน่เป็นปัญหาพื้นๆ

ของการบ าเพญ็ไม่กา้วหนา้หรือ นัน่คือการท าบาปอยา่งใหญ่หลวง ใหญ่หลวงมาก เป็นบาปซ่ึง

ไร้ท่ีเปรียบ คุณว่าถึงเวลานั้น พอคุณร้องเรียกอาจารย ์บอกว่าคุณอาจารยผ์มไม่ไดบ้ าเพ็ญให้ดี 
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เร่ืองน้ีกจ็บกนัแลว้หรือ ใครจะปล่อยคุณไปละ อิทธิพลเก่าพวกนั้นจะปล่อยคุณไปหรือ เป็นเร่ือง

ท่ีใหญ่และส าคญัเพียงไรละ   

แต่ว่ามีบางคน กไ็ม่กา้วหนา้อยูอ่ยา่งนั้น จิตมนุษยแ์รงกลา้อยา่งนั้น เม่ือพบกบัเร่ืองอะไร 

กใ็ชจิ้ตมนุษยไ์ปประเมิน กระทัง่บางคน แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยยนือยูบ่นฝ่าใคร่ครวญว่าตนคือ

ศิษยต์า้ฝ่า ใคร่ครวญว่าภาระหนา้ท่ีของตนนั้นใหญ่และส าคญั ในการพิจารณาปัญหา ไม่ไดว้าง

การช่วยเหลือสรรพชีวิตไวเ้ป็นอนัดบัแรก มกัจะใชจิ้ตมนุษยพ์ิจารณาปัญหา ว่าคุณชอบหรือไม่

ชอบ ในใจคุณครุกรุ่น ไม่พอใจ คุณคิดอย่างนั้นอย่างน้ี นัน่จะใชไ้ดห้รือ เทพจะเป็นเหมือนกบั

คุณอย่างน้ีไหม หากการช่วยเหลือสรรพชีวิตลว้นเหมือนกบัคุณอย่างน้ี แลว้จะช่วยเหลือสรรพ

ชีวิตได้อย่างไรละ คนท่ีคุณชอบพอ คุณก็ช่วย  คนท่ีคุณไม่ชอบพอคุณก็ไม่ช่วย  เช่นนั้นจะ

สามารถช่วยเหลือสรรพชีวติไดไ้หม 

ความเจริญชนิดน้ีของโลกมนุษยใ์นวนัน้ี ไม่เคยมีมาก่อนในประวติัศาสตร์  ดา้นท่ีหน่ึง

คือเพื่อใหส้รรพชีวติเหล่านั้น ท่ีอยูใ่นความเจริญรุ่งเรืองน้ี ตกอยูใ่นสภาพการณ์ชนิดน้ีท่ีชกัน าจิต

ยดึติดต่างๆนานาของคน ไม่ใหคุ้ณไดฝ่้า กคื็อแบบน้ี ลว้นก าลงัดึงดูดจิตยดึติดของคุณ ดูวา่คุณยงั

จะสามารถไดฝ่้าหรือไม่ หากคุณซ่ึงอยูใ่นสภาพการณ์ชนิดน้ี ยงัสามารถไดฝ่้า นัน่จึงจะยอมรับ

คุณ หากคุณไม่ไดฝ่้า นั่นเป็นเพราะตวัคุณเองใช้ไม่ได ้ ดา้นท่ีสอง เดิมทีจกัรวาลก็ควรจะดบั

สลาย  ชีวิตเหล่านั้นเดิมทีกค็วรถูกกวาดท้ิงแลว้ จึงสมควรเป็นเช่นน้ี  คุณสามารถกา้วออกมาได ้

สวรรคจึ์งจะยอมรับ  เช่นนั้นใครท่ีจะสามารถกา้วออกมาละ ไดสิ้ ไม่ใช่มีตา้ฝ่า ฝ่าของจกัรวาล

เผยแพร่อยูแ่ลว้หรือ คนอ่ืนได ้แลว้ท าไมคุณไม่ไดล้ะ คนอ่ืนสามารถบ าเพญ็ไดดี้ แลว้ท าไมคุณ

จึงบ าเพญ็ไดไ้ม่ดีละ น่ีไม่ใช่ปัญหาของตวัเองหรือ สวรรคเ์ห็นว่าน่ีเป็นเร่ืองยติุธรรม เดิมทีกค็วร

ท่ีจะดบัสลาย คุณจะช่วยพวกเขา  นั่นก็ตอ้งเป็นอย่างน้ี ท าไมเขาสามารถไดรั้บการช่วยเหลือ 

ไหนเลยจะง่ายดายอยา่งนั้นละ จึงตอ้งเขม้งวดถึงเพียงน้ี  แต่ในสภาพแวดลอ้มอยา่งน้ี ในโลกท่ีมี

ความคึกคกัอยา่งน้ี  บวกกบัการประทุษร้ายท่ีทารุณ ใครยงัอยากจะบ าเพญ็ละ อุปสรรคใหญ่ท่ีสุด

ในการบ าเพ็ญคือจิตมนุษย์ คนมีจิตของคนธรรมดาสามญัและมีจิตยึดติดมากเท่าไร กระทัง่

ศิษยต์า้ฝ่าท่ีไม่กา้วหนา้ ส่วนหน่ึงกถู็กน าพาเขา้ไปแลว้ ค  าสัญญาท่ีตนใหไ้ว ้อารมณ์ต่ืนเตน้ชนิด

นั้นเม่ือไดฝ่้าในระยะแรกลว้นหายไปแลว้ การประทุษร้าย คือใครท่ีก าลงัประทุษร้ายละ ไม่ใช่
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คนหรือ ในประวติัศาสตร์ ศิษยจ์  านวนมากของเทพมิใช่ลว้นเคยประสบมาก่อนหรือ ท่ีคุณจะได้

คืออะไร มิใช่หยวนหมัน่บนทางแห่งเทพหรือ การประทุษร้ายจะสั่นคลอนคนท่ีเดินอยู่บน

เส้นทางของเทพไดอ้ย่างไรกนัละ นัน่มิใช่จิตมนุษยถู์กกระทบ ช่ือเสียงผลประโยชน์ถูกชักน า 

ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดเร่ืองน้ีข้ึนหรือ 

ทุกคนคิดดู ไม่ว่าจะประทุษร้ายอย่างไร  ไม่ว่าการประทุษร้ายคร้ังน้ีจะร้ายแรงแค่ไหน 

มนัจะเป็นความบงัเอิญไดไ้หม  จากอดีตจนปัจจุบนั  จกัรวาลน้ี  ทุกส่ิงน้ี  ไม่ตอ้งพูดถึงมนุษย ์ 

ทัว่ทั้งจกัรวาลลว้นแต่ด าเนินไปตามกฎเกณฑท่ี์จดัวางเร่ืองไวก่้อนแลว้  มนุษยชาติยิง่เป็นเช่นนั้น 

มนุษยชาติถูกลิขิตใหถึ้งจุดหายนะทุกหา้พนัปี วฒันธรรมหา้พนัปีคือบทละครบทหน่ึง   ขา้พเจา้

บอกกบัทุกคน  เป็นบทละครบทหน่ึงจริงๆ  แต่ละรอบประวติัศาสตร์ของมนุษย ์ประมาณหา้พนั

ปีกส้ิ็นสุด มนุษยชาติกถู็กท าลายท้ิง  สาเหตุท่ีถูกท าลายท้ิงคือ กฎเกณฑ ์–เกิดข้ึน ตั้งอยู ่เส่ือมถอย 

ดบัสูญ ของจกัรวาล  เม่ือถึงขั้นนั้น  อะไรก็ใชไ้ม่ไดแ้ลว้  ศีลธรรมของคนใชไ้ม่ไดแ้ลว้  วตัถุ

สสารกใ็ชไ้ม่ได ้ กถู็กท าลายท้ิง  คุณภาพศีลธรรมใชไ้ม่ไดแ้ลว้ก็ตอ้งถูกท าลายท้ิงอยา่งแน่นอน 

เหลือส่วนท่ีดีไว ้เพื่อขยายเผ่าพนัธุ์มนุษย ์เร่ิมพฒันาข้ึนมาใหม่  เก็บบทละครนั้นคืนมา  แกไ้ข

ใหม่  ในช่วงพงศาวดารห้าพนัปีน้ี  ส่วนไหนท่ีพอใจก็แกไ้ข  แกไ้ข  แกไ้ข  ดงันั้นเทพจ านวน

มากมาย  นกัปราชญบ์นโลก  นกัพรตเต๋ามิใช่เคยพูดไวอ้ยา่งน้ีหรือ ว่ามนุษยชาติ คือส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ซ ้ าๆ  ประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติเกิดข้ึนซ ้ าๆ  ในวงการบ าเพญ็ธรรมมกัพูดค าน้ีอยูบ่่อยๆ  ได้

ยนิกนับ่อยๆ  กเ็ป็นเร่ืองอยา่งน้ี  

โลกใบน้ีมีประวติัศาสตร์หน่ึงร้อยลา้นปี  บางคนพูดวา่  เป็นหน่ึงร้อยลา้นปีไดอ้ยา่งไรละ 

นกัวิทยาศาสตร์คน้พบ คือสองพนักว่าลา้นปี  ส่ีพนักว่าลา้นปี  การสร้างโลก ไม่ใช่การป้ันน ้ า

เป็นตวั หากคือการน าส่ิงท่ีอยูใ่นท่ีต่างๆในจกัรวาล  หรือกคื็อการรวบรวมเศษทรากช้ินส่วนชนิด

ต่างๆท่ีแตกหักของจกัรวาล  ส่วนท่ีมีประโยชน์  หรือเป็นท่ีตอ้งการบนโลก ก็น าเอามา  แต่ส่ิง

นั้นมีอยู่แต่เดิมแล้ว   ประกอบกันข้ึนมาเป็นโลก  คุณจะตรวจสอบอย่างไรกันละ  พอคุณ

ตรวจสอบมนั  มนัคือช่วงเวลานั้นของเม่ือก่อน  คนกคื็อคน  เขามกัจะจ ากดัอยูใ่นวิธีคิดของคน

ชนิดนั้น  อายุท่ีแทจ้ริงของโลกใบน้ีก็คือหน่ึงร้อยลา้นปี  ไม่อาจจะเกินไปกว่าหน่ึงร้อยลา้นปี  

หากเกินกวา่หน่ึงร้อยลา้นปี  ทรัพยากรของมนักจ็ะใชไ้ม่ไดท้ั้งหมด 
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ในระหวา่งหน่ึงร้อยลา้นปีน้ี   ช่วงระยะเวลาน้ีกไ็ม่สั้น  ทุกคนคิดดู  ในหน่ึงร้อยลา้นปีน้ีมี

ช่วงหา้พนัปีมากเท่าไรละ   เคยมีอารยธรรมหา้พนัปีคงอยูม่ากเท่าไร  บทละครน้ีแกไ้ขไปแลว้ก่ี

คร้ัง   ภยัพิบติัของมนุษยชาติเกิดข้ึนซ ้ าก่ีคร้ัง  เม่ือวาน ตอนท่ีอยูใ่นท่ีประชุมเสินยวิน่  ขา้พเจา้พูด

กบัพวกเขาว่า  ไม่ใช่พูดเล่นๆนะ   ปัจจุบนัมีคณะศิลปะเสินยวิ่น   ในเวลานั้นมีเสินยวิ่นหรือไม่

นะ   อยา่งไรเสีย กมี็ระบ าจีนโบราณ  แต่ผูท่ี้แสดงในประเทศจีน  แสดงระบ าโบราณไม่แน่ว่าจะ

เป็นชาวตะวนัออก   เพราะประเทศจีน ณ สถานท่ีนั้น กไ็ม่ใช่เป็นคนจีนท่ีแสดงเสมอไป  บา้งก็

เป็นชนชาติท่ีต่างกนัท่ีเคยแสดง   เคยเป็นชาวจีน  เคยเป็นชาวจีนของยุคนั้น  ประเทศท่ีเป็น

ศูนยก์ลาง  หน่ึงยุคสมยัก่อนหนา้ เป็นชาวผิวขาวท่ีแสดง  คร้ังสุดทา้ยน้ีเป็นชาวผิวเหลืองท่ีมา

แสดง   

ขา้พเจา้มกัพูดว่า มนุษยชาติก็เหมือนกบัละครเร่ืองหน่ึง  แต่สุดทา้ย คนจะได้รับการ

ช่วยเหลือหรือไม่  เจ้ิงฝ่าจะสามารถช่วยสรรพชีวิตไดห้รือไม่  น่ีไม่อาจทราบได ้ ในบทละคร

ไม่ไดเ้ขียนไว ้  วฒันธรรม  ความนึกคิด พฤติกรรมของมนุษยท์ั้งหมดน้ี ลว้นเพื่อท่ีจะนึกคิดใน

ตอนสุดทา้ย สุดทา้ยจะสามารถเหลือส่ิงมีชีวติอยูเ่ท่าไร   เร่ืองน้ีไม่ไดจ้ดัวางไว ้ มีการวางรากฐาน

ไวน้านอยา่งน้ี คือ  โลกสองใบ  ประวติัศาสตร์สองร้อยลา้นปี  ไดจ้ดัวางเร่ืองน้ีเอาไวแ้ลว้  กล่าว

ส าหรับศิษยต์า้ฝ่า  พวกคุณไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะไม่ไปท าใหภ้ารกิจของตนเองบรรลุความส าเร็จ   

เวลาท่ีคุณก าลงันั่งอยู่ท่ีน่ี  ในเวลาท่ีคุณถูกเรียกว่าเป็นศิษยต์า้ฝ่า ไม่ว่าคุณจะกา้วหน้าหรือไม่

กา้วหนา้  เป็นผูฝึ้กใหม่หรือเก่า   คุณยอ่มมีภาระหนา้ท่ีน้ี  หากไม่มีวาสนา  วนัน้ีคุณจะนัง่อยูท่ี่น่ี

ไม่ไดอ้ยา่งเดด็ขาด  

บางคนพูดว่า ท่ีน่ียงัมีสายลบัจ านวนไม่นอ้ยนะ  ใช่  ขา้พเจา้แจ่มแจง้มาก  ก็คือสายลบั

นั้น ก็อาศยัรูปแบบสายลบัให้เขามาฟังฝ่า  และเป็นเทพท่ีจดัวางไว ้  ไม่ไดดู้อาชีพการงานของ

คน  การเผยแพร่ตา้ฝ่าอย่างกวา้งไกล ไม่ได้ดูอาชีพการงานของคน  ไม่เจาะจงต่อกลุ่มไหน  

เจาะจงแต่ใจคน  ไม่ว่าคุณจะท างานอะไร  ความคิดนั้น เป็นของคุณเอง จิตมนุษยน์ั้น เป็นของ

คุณเอง  การเลือกอนาคตเป็นของคุณเอง  ลว้นให้โอกาสแก่สรรพชีวิต   อะไรท่ีเรียกว่าความ

เมตตา  อะไรท่ีเรียกว่า การช่วยเหลือสรรพชีวิต  ในยุคธรรมะปลายบางคนก็จะท างานเร่ือง

สายลบั  ช่วยหรือไม่ช่วยละ   ชาติน้ีเขาเป็นสายลบั  ชาติก่อน เคยเป็นคนท่ียอดเยี่ยมมาก ชีวิต
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เม่ือก่อนเคยเป็นเทพท่ียิง่ใหญ่มาก   โครงการของตา้ฝ่าคุณรู้สึกวา่เขาไม่ปกติ   ไม่ยอมใหท้ าเร่ือง

รูปธรรม  แต่เร่ืองการบ าเพญ็นั้น ยงัยอมใหบ้ าเพญ็ได ้ คุณใหเ้ขาไปอธิบายความจริงโดยตรง  ไป

ท าเร่ืองอ่ืนกแ็ลว้กนั  แต่เร่ืองต่างๆในโครงการนั้นๆ   เร่ืองท่ีจดัวางอยา่งเป็นรูปธรรม คุณไม่ให้

เขาท ากใ็ชไ้ดแ้ลว้ 

มีบางเร่ือง  พวกคุณเองไม่สามารถไปคิดอยา่งมีสติสัมปชญัญะ   ส าหรับเร่ืองท่ีพวกคุณ

จะไปท า ก็ใชจิ้ตมนุษยโ์ตเ้ถียงกนัไปมา   คุณไม่เคยคิดว่า  คุณคือศิษยต์า้ฝ่า  ภาระหนา้ท่ีท่ีคุณ

แบกรับไวใ้หญ่เพียงไร   คุณไม่เคยใคร่ครวญปัญหาบนพื้นฐานของการช่วยเหลือสรรพชีวิต  

มกัจะใช้จิตมนุษยไ์ปคิด  พอเป็นปัญหารูปธรรม จิตมนุษยก์็ข้ึนมา  พอเป็นเร่ืองรูปธรรม จิต

มนุษยก์ห็วลกลบัมา  คุณวา่ ตา้ฝ่าน้ี ไหนเลยจะเป็นเร่ืองลอ้เล่นละหรือ  เม่ือไม่อาจปฏิบติัต่อเร่ือง

น้ีอยา่งถูกตอ้งจริงๆ  กจ็ะเกิดปัญหาข้ึนจริงๆ  นัน่ยงัไม่ใช่ปัญหาเลก็ๆ  ชีวิตของคุณกบัชีวิตชัว่นิ

รันดร์ของคุณกจ็ะถูกอิทธิพลเก่าท าใหจ้บส้ินหมด    

ไม่เพียงแค่ศิษยต์า้ฝ่า ท่ีมาโลกน้ี เคยเซ็นสัญญาไวก้บัอาจารย ์  บรรดา คน  ชีวิตต่างๆ  

เทพท่ีลงมาจากสวรรคท่ี์มายงัโลกน้ี ลว้นมีสัญญากบัขา้พเจา้   จกัรวาลช่างใหญ่เหลือเกิน  ชีวิต

ช่างมีมากมายเหลือเกิน  แต่โลกช่างเลก็เหลือเกิน  บรรจุชีวิตมากเกินไปไม่ไหว   ชีวิตท่ีถูกเลือก  

พวกเขาต่างเคยใหส้ัญญาว่าจะช่วยขา้พเจา้เจ้ิงฝ่า  ช่วยเหลือสรรพชีวิตจึงสามารถมาเกิดบนโลก

ได ้  เพียงแต่ขา้พเจา้ไดจ้ดัวางไวก่้อน ใหศิ้ษยต์า้ฝ่ามาท าเร่ืองน้ีโดยรูปธรรม   แต่ส าหรับการหง

ฝ่า  เผยแพร่จากคนสู่คน  ส าหรับพวกเขาทุกคนลว้นมีภาระหน้าท่ี  เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของคน

ธรรมดาสามญั   

ท่ีส าคญัคือ ศิษยต์า้ฝ่า ตอ้งท าเร่ืองท่ีพวกคุณสมควรท าใหดี้  กระทัง่แมแ้ต่การบ าเพญ็คุณ

กไ็ม่กา้วหนา้  คุณกไ็ม่บ าเพญ็อะไรมากนกั  ดูเหมือนบ าเพญ็แต่ไม่ไดบ้  าเพญ็  ในโครงการช่วย

คนของตา้ฝ่า จิตมนุษยช์กัน าจิตยดึติดของคุณ   ในใจมกัจะคุกรุ่นไม่พอใจ  คุณมีอะไรไม่พอใจ

ละ   คุณไม่รู้ว่าคุณมาท าอะไรหรือ  คุณไม่รู้ว่าภาระหนา้ท่ีของคุณใหญ่และส าคญัเพียงไรหรือ  

คุณไม่รู้ว่ามีสรรพชีวิตนบัไม่ถว้นรอใหคุ้ณช่วยเหลือ  นัน่เป็นภาระหนา้ท่ีของคุณ นัน่คือความ

ปรารถนาของคุณ  ทุกคนร่วมกนัท าเร่ืองช่วยคน คือโอกาส  เป็นการสร้างเง่ือนไขในการช่วยคน   

ยงัไม่ใชโ้อกาสน้ีใหดี้   คุณไม่ท าเร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่าตอ้งท าใหดี้  คุณท าบาปหนกัแค่ไหนคุณรู้ไหม 
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ศิษยต์า้ฝ่าเอย  หลายคน เวลาท่ีอธิบายความจริง  หวงัใหค้นอ่ืนไดฝ่้า กา้วเขา้มา  จิตใจนั้น

ดี แต่บ่อยคร้ัง ระหว่างท่ีอธิบายความจริง  จะพูดเร่ืองความชัว่ร้ายของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น

กดี็  ศิษยต์า้ฝ่าถูกตอ้ง  ดีงาม  กดี็  คนๆน้ีลว้นสามารถยอมรับได ้ แต่คุณจะใหเ้ขาบ าเพญ็กไ็ม่ได้

แลว้  เพราะอะไรละ   แน่ละ ขอ้อา้งลว้นแต่เป็นวา่ ฉนัยงัตอ้งไปหาเงิน  ฉนัยงัตอ้งเล้ียงครอบครัว   

ฉนัยงัมีเร่ืองนั้น เร่ืองน้ี   แลว้เขากเ็ขา้มาไม่ได ้ ท่ีแสดงออกมาคือไม่คิดจะบ าเพญ็  คุณทราบไหม 

นัน่เป็นเพราะเทพไม่ให้เขาเขา้มา  เทพให้เขาอาศยัขอ้อา้งต่างๆนานา  ควบคุมจิตมนุษยน์านา

ชนิดของเขาหลีกเล่ียงการบ าเพญ็   เพราะเขาไม่คู่ควรมาเป็นศิษยต์า้ฝ่า   เพราะศิษยต์า้ฝ่าเหล่าน้ี 

ไดถู้กก าหนดเอาไวแ้ลว้ในประวติัศาสตร์  บา้งกไ็ดฝ่้าเร็ว บา้งกไ็ดฝ่้าชา้  อนัน้ีไม่เป็นไร เขาเป็น

ศิษยต์า้ฝ่า แต่มีบางคนยงัไงกเ็ขา้มาไม่ได ้ เพราะเขาไม่คู่ควรท่ีจะแบกรับภารกิจท่ียิง่ใหญ่น้ี   

ก็เหมือนกบัคณะศิลปินเสินยวิ่น  อยากจะรับผูท่ี้มีเทคนิคความสามารถสูง  แต่เขาไม่

บ าเพญ็   ฝืนน าเขา้มาท่ีน่ีกต็อ้งจากไปดว้ยขอ้อา้งต่างๆ   บางคนไม่บ าเพญ็  แต่คิดจะอยูท่ี่น่ี  เทพ

กต็อ้งท าใหเ้ขาออกไป อิทธิพลเก่ากไ็ม่ใหเ้ขาอยูท่ี่น่ี เพราะรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรจะอยูท่ี่น่ี เสินยวิ่น

คือการช่วยเหลือสรรพชีวิต  เป็นเร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่าท า   เน่ืองจาก ถึงอย่างไรเสินยวิ่นก็เป็นคณะ

ศิลปินท่ีตอ้งการคนท่ีมีความสามารถทางเทคนิคค่อนขา้งสูง หากคนๆหน่ึงท่ีมีความสามารถทาง

เทคนิคและสามารถบ าเพญ็  กจ็ะกา้วเขา้มาไดจ้ริงๆ สุดทา้ยสามารถใชไ้ด ้ กใ็หเ้ขาอยูต่่อมา ถา้

ใชไ้ม่ไดก้ไ็ม่ใหเ้ขา้มา ในเม่ือเขา้มาแลว้ แต่ไม่ไดท้  าเร่ืองท่ีดา้นท่ีเขา้ใจตกลงเอาไว ้ กต็อ้งใหเ้ขา

ออกไป  เพราะน่ีเป็นกลุ่มผูบ้  าเพญ็ น่ีเป็นกลุ่มท่ีช่วยเหลือคน หาใช่เพียงคนท่ีอยูใ่นวงออเคสตร้า  

เม่ือคนอยูบ่นเวที เทพกอ็ยูต่รงนั้น คนธรรมดาสามญัคนหน่ึง  คนธรรมดาสามญัซ่ึงทั้งตวัเตม็ไป

ดว้ยกรรมและไม่บ าเพญ็ อยู่ท่ีน่ี  จะไดอ้ย่างไร  ท่ีแทก้็เป็นเร่ืองอย่างน้ี   ก็คือ  ศิษยต์า้ฝ่ากลุ่มน้ี  

ไม่ใช่วา่ใครกส็ามารถเขา้มาได ้ ทุกคนทราบ  เทพก าลงัช่วยท าอยู ่ นกัแสดงเสินยวิน่แสดงทกัษะ

เทคนิคอยู่บนเวที  ขา้งล่างเวทีก็จะเกิดปาฏิหาริย ์ เสียงท่ีส่งออกไปจากวงดนตรี  เม่ือคนเห็นก็

เกิดผลทางจกัษุสัมผสั  คือผา่นการเก้ือหนุนของเทพ ซ่ึงใครกไ็ม่อาจจะเปรียบได ้ ส่ิงท่ีคนไดเ้ห็น 

ไดย้นิ เป็นส่ิงท่ีเหนือความเป็นมนุษย ์  แน่ละ  ผูท่ี้มีคุณสมบติัทางเทคนิคยิง่ดี  ผลลพัธ์กย็ิง่ดี  

โครงการอ่ืนของศิษยต์า้ฝ่ากเ็ป็นอยา่งน้ี  ไม่มีบุคลากร  จะหาบุคลากรจากสังคม หาไปหา

มา  สุดทา้ยกใ็ชไ้ม่ได ้ ยงัคงตอ้งอาศยัพวกคุณเอง  ในเม่ือพวกคุณเป็นศิษยต์า้ฝ่า จึงควรใหพ้วก
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คุณท า  พวกคุณท าไมพึ่งพาคนธรรมดาสามญั  ท าไมไม่คิดหาวิธีแกไ้ขดว้ยตนเอง  บ่มเพาะบุคล

กร  กลบัคิดจะรวบรัด ใช่ไหม   กระหายในความส าเร็จและผลประโยชน์เฉพาะหนา้   ความคิด

ชนิดน้ีเป็นวฒันธรรมพรรคท่ีพวกชัว่ร้ายกรอกใส่ให ้   จะท าเร่ืองอะไรกต็อ้งท ามนัใหดี้  ระหวา่ง

ขั้นตอนท่ีท า ส่ิงท่ีจะดูคือ จิตมนุษยข์องคุณ ไม่ใช่ดูความส าเร็จของคุณ  ในขั้นตอนท่ีคุณท า  ก็

ใหค้นไดรั้บการช่วยเหลือแลว้  ในขั้นตอนท่ีคุณท าคือขั้นตอนของการยกระดบัการบ าเพญ็ของ

คุณ  พร้อมกบับงัเกิดผลในการช่วยเหลือสรรพชีวิต  ไม่ใช่ว่า คุณท าเร่ืองนั้นส าเร็จแลว้จึงจะ

บงัเกิดผลในการช่วยเหลือสรรพชีวติ  

ยงัมีอีกสถานการณ์หน่ึง  ในแต่ละอาชีพการงานลว้นมีผูฝึ้กอยู ่  บางคนเคยชินกบัการให้

ความส าคญักบัเร่ืองเลก็ๆนอ้ยๆ  ท่าเคล่ือนไหวท่าฝึกพลงัน้ี  ความชา้เร็วของการเคล่ือนไหวหรือ

ท่าเคล่ือนไหวคลาดเคล่ือนสักหน่อย  ในใจกข็า้มไปไม่ได ้  ทุกคนท่ีนัง่อยู ่ ก่อนท่ีจะมาเป็นคน   

มีทั้งสายพุทธ  สายเต๋า  เทพชนิดต่างๆ ลว้นมีทั้งนั้น  ขอบอกพวกคุณ  ของชุดน้ีของอาจารย ์ ใช้

ในการหยวนหมัน่คุณ กลบัไปสู่ต าแหน่งเดิมของคุณ  คุณแต่เดิมกมี็ของเดิมของคุณ  ขา้พเจา้ไม่

เนน้รายละเอียดของระดบัมาตรฐานจนเกินไป  เหมือนแกะออกมาจากแม่พิมพ ์ ขา้พเจา้ไม่ไดพ้ดู

อย่างน้ี   ท่าเคล่ือนไหวโดยภาพรวมถูกต้อง  ก็บงัเกิดผล  ท าใจให้กวา้ง  อย่าใส่ใจกบัเร่ือง

ปลีกยอ่ยเหล่าน้ี  และอยา่ใชจิ้ตมนุษยน์านาไปมองปัญหา  บางคนขณะศึกษาฝ่า กคื็อ ศึกษาอะไร  

เวลาไหนศึกษา  ศึกษาฝ่านานแค่ไหน  ในการศึกษาฝ่า อ่านตรงน้ีไม่อ่านตรงนั้น  ศิษยต์า้ฝ่า เม่ือ

มีเวลาคุณก็ศึกษาฝ่า  เพราะคุณเป็นผูบ้  าเพ็ญ  คุณไม่ศึกษาฝ่าแลว้จะท าอะไร   เวลาท่ีเหลือ

สามารถช่วยคนมากยิง่ข้ึนจึงจะดี  

การรวมกลุ่มศึกษาฝ่าคือส่ิงท่ีขา้พเจา้มอบไวใ้ห้ทุกคน  การรวมกลุ่มฝึกพลงัคือส่ิงท่ี

ขา้พเจา้มอบไวใ้หทุ้กคน  นอกเหนือจากในสถานการณ์ของการประทุษร้ายอยา่งรุนแรงมากแลว้ 

นอกเหนือจากประเทศจีน  ประเทศอ่ืนๆลว้นตอ้งท าเช่นน้ี  ไม่มีเหตุผลท่ีจะไม่ท า  มนัเก่ียวพนั

ถึงปัญหาคนในอนาคตไดฝ่้า บ าเพ็ญ  ดงันั้น  การรวมกลุ่มฝึกพลงั ศึกษาฝ่าไม่อาจท่ีจะไม่มี  

การศึกษาฝ่าให้ยึด “จว้นฝ่าหลุน” เป็นหลกั  หากมีเวลามาก  คุณก็ศึกษาการบรรยายฝ่าอ่ืนๆ  

อยา่งน้ีไม่เป็นไร  ตอ้งยดึ “จว้นฝ่าหลุน” เป็นหลกั  หากเวลานอ้ยจริงๆ  ศึกษาอยา่งอ่ืนไม่ได ้ คุณ

เองหาเวลาไปอ่านฝ่าท่ีขา้พเจา้บรรยายในดา้นอ่ืนๆ   กเ็ป็นเร่ืองง่ายๆอยา่งน้ี  ไม่ไดก้  าหนดอะไร
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จ าเพาะเจาะจง  ไม่ไดก้  าหนดอะไรอย่างตายตวัให้กบัคุณ  แต่คุณเอาแต่จะก าหนดอะไรอย่าง

ตายตวั   

แต่มีอยู่จุดหน่ึง  แมว้่าไม่ไดก้  าหนดไวอ้ย่างน้ี   แต่คุณตอ้งยึดถือตนเป็นผูบ้  าเพญ็  ริเร่ิม

ไปศึกษาฝ่าด้วยตัวคุณนเอง  ถ้าคุณไม่ศึกษาฝ่าคุณจะท าเร่ืองน้ีได้อย่างไร  คุณว่าฉันท าได้  

เพียงแต่อาศยัความคิดเจา้เล่ห์  ฉลาดเฉียบแหลมของคนไปท า  รับรองว่าคุณจะท าไม่ได ้ เพราะ

อะไร   คุณคา้ขาย  ท างานในหมู่คนธรรมดาสามญั กอ็าจจะท าได ้ เฉพาะเร่ืองน้ี ท าไม่ได ้  เพราะ

ค าพูดท่ีคุณพูดออกมาไม่มีพลงั  ไม่อยู่ในฝ่า   คุณจะช่วยเขา  ค  าพูดท่ีคุณพูดออกมาสลายกรรม

ไม่ได ้  ขจดัจิตยึดติดของเขาไม่ได ้  แลว้คุณจะช่วยเขาไดอ้ย่างไร คุณคิดจะช่วยเขา  คุณก็ตอ้ง

เป็นผูบ้  าเพญ็คนหน่ึง   ส่ิงท่ีคุณพูดออกมาจึงจะมีพลงั  สามารถขจดัอคติของเขา  จิตยึดติดของ

เขา   สามารถบงัเกิดผลอยา่งน้ี   สามารถยบัย ั้งส่ิงเหล่านั้นท่ียุ่งเหยงิ  ไม่ดีในความคิดของเขา ณ 

ขณะนั้น   คุณจึงจะสามารถช่วยเขาได ้  รวมทั้งการอธิบายความจริงในสภาพแวดลอ้มชนิดต่างๆ   

เป็นเช่นน้ีใช่ไหม  บางคนคิด  ฉนัเป็นผูฝึ้กเก่า ไม่ไดอ่้านฝ่าระยะหน่ึงกค็งไม่มีปัญหา  มีปัญหา  

ต่อให้เก่ายิ่งกว่าก็ใช้ไม่ได้   เพราะส่วนนั้นท่ีบ าเพ็ญส าเร็จแล้ว ได้กันออกไปแล้ว   พลังท่ี

เม่ือก่อนผลกัไปถึงต าแหน่ง ตอ้งเสริมเจ้ิงเน่ียนของคุณท่ีอยูใ่นฝ่า จึงจะไดผ้ล   ไม่ศึกษาฝ่า  ออก

ห่างจากฝ่ากจ็ะสั่งการไม่ได ้ เพราะนัน่คือพลงัของฝ่า 

จิตมนุษยเ์หล่านั้น  หรือจิตหวาดกลวั จะสามารถสั่งการพลงักงไดอ้ยา่งไรละ  คนท่ีออก

ห่างจากตา้ฝ่า พลงักงกจ็ะตกลงไป   อะไรกไ็ม่มีแลว้   ขา้พเจา้พูดมาโดยตลอด  ขา้พเจา้ว่า การ

บ าเพญ็หนา  คุณออกห่างจากตา้ฝ่า  คุณกไ็ม่ใช่ผูบ้  าเพญ็แลว้  คุณออกห่างจากตา้ฝ่าแลว้   ทุกส่ิง

ท่ีคุณท า  นัน่ก็ไม่ใช่ศิษยต์า้ฝ่าท า   เป็นเพียงคนธรรมดาสามญัท าเร่ืองท่ีดีเร่ืองหน่ึงเท่านั้น  ไม่

อาจหยวนหมัน่  ไดแ้ต่สะสมผลบุญ  สะสมผลบุญ พลงักงไม่เพิ่มข้ึน  เช่นนั้นก็เป็นคนอยู่ท่ีน่ี

เถอะ  ศิษยต์า้ฝ่า  สรรพชีวิตของคุณ คุณไม่ช่วยแลว้   สรรพชีวิตนบัไม่ถว้นรอคุณช่วยเหลือนะ  

คุณก็ช่วยไม่ไหวแลว้   บางคร้ังจะเหมือนกบัคนธรรมดาสามญั ไม่ระวงั  คุณรู้สึกว่าเป็นเร่ือง

ง่ายๆ  คุณรู้สึกว่าแต่ละอากปักิริยาหรือวธีิคิดของคุณเป็นธรรมชาติมาก  ลว้นแต่ง่ายๆมาก  น่ีไม่

มีอะไรเลย  น่ีจะมีอะไรละ  อะไรท่ีเรียกว่า ไม่มีอะไร ภาระหนา้ท่ีของคุณใหญ่หลวง  ไม่มีอะไร

ไดอ้ย่างไร  ต่อให้คุณท าตวัเป็นคนดีอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามญั  คุณไม่บ าเพญ็  คุณก็ท าบาป
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อยา่งมหนัต ์ เพราะคุณไม่ช่วยสรรพชีวิตท่ีคุณสมควรช่วย   คุณไม่ปฏิบติัต่อค าสัญญาท่ีคุณเซ็น

ไว ้เม่ือก่อนประวติัศาสตร์ใหเ้ป็นจริง  ไม่ใช่ปัญหาน้ีหรือ  เม่ือก่อนท่ีขา้พเจา้บรรยายฝ่าไม่เคยใช้

น ้ าเสียงอยา่งน้ีพูดกบัพวกคุณมาก่อน  ในใจอาจารยร้์อนรน  จวนจะถึงจุดสุดทา้ยแลว้   บางคน

ไม่ร้อนใจ  จะท าอยา่งไรดี  ผูฝึ้กเหล่านั้นระหวา่งพวกคุณดว้ยกนั ถูกพวกคุณใชจิ้ตมนุษยผ์ลกัไส

ออกไป  แน่ละก็ไม่ไดท้  าใหดี้  จากไปดว้ยใจคุกรุ่นไม่พอใจ  คุณไม่หาเขากลบัมาคุณก็ท าบาป  

คุณคิดวา่ นัน่เหมือนเร่ืองของคนธรรมดาสามญั  ผา่นไปแลว้กแ็ลว้กนั หรือ  ง่ายๆเพียงนั้นหรือ 

ชีวิตของจักรวาลน้ีมากจนไม่อาจนับได้  และพวกเขาล้วนยื่นตาข้างหน่ึงข้ามมา 

เหมือนกบัเส้นอะไร เส้นหน่ึง  ขา้งหนา้คือดวงตา  ชีวตินบัไม่ถว้นในจกัรวาลลว้นยืน่ตาขา้งหน่ึง

ขา้มมา  เฝ้ามองศิษยต์า้ฝ่าแต่ละคน  ลว้นมีอยูทุ่กๆระดบัชั้น  และในดวงตาทุกระดบัชั้นนั้นยงัมี

ดวงตา  ท่ีจุลทรรศน์ยิ่งกว่า  เทพระดบัชั้นต ่าก็ไม่รู้  ในดวงตาท่ีจุลทรรศน์ยิ่งกว่ายงัมีดวงตาท่ี

จุลทรรศน์ยิง่กว่า ยิง่กว่า ยืน่เขา้มา   เบียดเสียดแน่นขนดัทั้งโลก  รอบๆไม่มีช่องว่างเลย ลว้นแต่

ก าลงัเฝ้ามองทุกส่ิง ณ ท่ีของคนน้ี  อากปักิริยาหน่ึงๆของคุณ  ความนึกคิดหน่ึงๆของคุณ พวกเขา

ลว้นก าลงัจอ้งมองอยู ่  เพราะคุณจะตดัสินอนาคตของชีวติพวกเขา  พวกเขาไม่ร้อนใจหรือ   คุณ

รู้สึกว่าฉนัยงัไงกไ็ด ้  จะท าดีหรือไม่ดีกง็ั้นๆ   ไม่ใช่ยงัไงกไ็ดน้ะ   คุณรู้ไหมว่าภาระหนา้ท่ีของ

คุณใหญ่หลวงเพียงไร  อะไรท่ีเรียกว่า ศิษยต์า้ฝ่า  จะเรียกกนัตามชอบใจไดห้รือ   น่ีเป็นฉายา

นามท่ียิง่ใหญ่ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด 

แน่ละ  มีศิษยต์า้ฝ่ามากมายท่ีท าไดดี้มาก  แมว้่า มีจ  านวนมากบา้งนอ้ยบา้งท่ีเคยลม้คว  ่า  

ไม่เป็นไร  อาจารยม์องเห็นแลว้   ทุกขภ์ยับางอยา่งนั้น คนทนรับไม่ไหว  นัน่ลว้นไม่นบั   ลม้คว  า่

ไปแลว้ค่อยลุกข้ึนใหม่ จึงจะยอดเยีย่มท่ีสุด   เร่ิมตน้ท าใหดี้ใหม่  ขอเพียงคุณสามารถกา้วขา้มมา

ดว้ยสติแจ่มแจง้โดยตลอด  บ าเพญ็มาโดยตลอด  ท าส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าควรท ามาโดยตลอด  ก็ยอด

เยีย่ม  อาจารยย์อ่มจะยอมรับคุณ  หวงัว่าทุกคนจะกระตือรือร้น  รีบเร่งท า และตอ้งท าใหดี้  น า

ค  าพูดน้ีถ่ายทอดให้กบัศิษยต์า้ฝ่าจีนแผ่นดินใหญ่  อย่าจมปลกัอยู่ในจิตมนุษย ์หรือเร่ืองเล็กๆ  

หรือการโตเ้ถียงไม่รู้จกัจบ  สถานการณ์ก็ก  าลงัเปล่ียนแปลงไม่มีหยุด  อย่ามีจิตมนุษยม์ากมาย

อยา่งนั้น 
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ขา้พเจา้ไดย้นิว่ามีบางพื้นท่ี  ออกมาฝึกพลงักนัแลว้  ผูฝึ้กบางคนไปสถานีต ารวจอธิบาย

ความจริง  ไปพูดท่ีหน่วยสันติบาล  ไปพูดท่ีท่ีท าการรัฐ  และยงัท าไดดี้มาก  บางพื้นท่ีส่ิงชัว่ร้าย

ไม่กลา้ประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่าอย่างรุนแรงเช่นนั้นอีก   สถานการณ์น้ีก าลงัเปล่ียน  ส่ิงชัว่ร้ายยิ่ง

นอ้ยลงเร่ือยๆ  ไม่วา่อยา่งไรกต็าม  รวมทั้งผูป้ระทุษร้ายเหล่านั้น  บา้งกก็  าลงัรอพวกคุณช่วย  แน่

ละบา้งกท็  าบาปใหญ่หลวง คุณอธิบายความจริงเขายอ่มฟังไม่เขา้หู  ไม่ใช่ว่าเขาฟังไม่เขา้หู   แต่

เป็นเพราะเทพไม่ใหเ้ขาฟังอีก  แต่ไม่วา่อยา่งไรกต็าม   ศิษยต์า้ฝ่าไม่มีการเลือก  สรรพชีวติท่ีพวก

คุณเผชิญอยูล่ว้นตอ้งช่วยเหลือ 

พอขา้พเจา้เกิดมา  เทพจ านวนมากก็ตามลงมา  หลงัจากนั้นก็มีทุกๆปี  เทพลงมาโดย

ตลอด  รอจนขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่า   เทพท่ีมานั้น เหมือนกบัหิมะโปรยปรายลงมา  ก็มากถึงอยา่ง

นั้น  ขา้พเจา้ลองนบัอาย ุของพวกเขา  ตั้งแต่ขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่าจนถึงปัจจุบนั  ประมาณยีสิ่บหา้ปี  

คนหนุ่มสาวเหล่าน้ี  ยงัมีคนมากมายจริงๆท่ีไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ  ลว้นแต่เป็นเทพท่ีมา   พวก

เขาลงมาบนโลก  กระจายอยู่ในท่ีต่างๆทัว่โลก  บา้งก็ไม่อาจเป็นคน  ไม่มีร่างคนมากอย่างนั้น  

จึงเกิดเป็นสัตว ์ เป็นพืช   เหตุใดสังคมทุกวนัน้ี  จึงมีขอ้ก าหนดสูงถึงอย่างนั้นในการคุม้ครอง

สัตวพ์ืช  หลายปีน้ี  ลว้นมีมูลเหตุ  คือเทพจดัวางไว ้ และชกัน าอยู ่  เร่ืองเหล่าน้ี  ไม่มีคนมองเห็น

ไดช้ดั  ลว้นแต่ไม่ธรรมดา   

โลกมนุษยคื์อวงัวน  พอลงมากต็กอยูใ่นวงัวน  ทุกส่ิงในอดีตกลื็มหมด  คนมากมายต่างรู้  

ปัจจุบนั ทัว่โลก  ไม่วา่รัฐบาล  นกัวทิยาศาสตร์  ไม่วา่อยา่งไรคนจ านวนมากต่างกรู้็   มนุษยชาติ

ไดก้า้วมาถึงจุดสุดทา้ยแลว้  จึงพูดว่า ไม่แน่ว่าจะเป็นวนัไหนมนุษยชาติกจ็บส้ินแลว้ เร่ืองน้ีพวก

เขาต่างแจ่มแจง้  ทรัพยากรของมนุษยใ์ชไ้ม่ไดแ้ลว้   โลกก าลงัเส่ือมสลายอยา่งรวดเร็ว  ก่อนอ่ืน

ใดท่ีจะใชไ้ม่ไดคื้อน ้ า  บางคนยงัคิด จะใชชี้วิตอยา่งสบายๆ  ยงัคิดจะใชชี้วิตสุขสบาย  ท่ีขา้พเจา้

พูดคือ คนธรรมดาสามญั  แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  คนก็คือคน  ไม่ว่าเขาจะมาจากระดบัสูงแค่

ไหน   เม่ือมาถึงท่ีมนุษยน่ี์  เขาก็เขา้มาในวงัวนแลว้  จึงไม่ให้เขาจ าเร่ืองแต่เดิมได ้ แลว้จะท า

อยา่งไร  กต็อ้งใหพ้วกคุณไปช่วยพวกเขา  ตอ้งไปพูดบนหลกัการท่ีถูกตอ้ง  อยูใ่นฝ่า  โดยพูดจา

กว่า เหตุใดจึงถูกประทุษร้าย  ใหค้นมีเจ้ิงเน่ียนข้ึนมา  เทพจึงจะยอมรับว่าน่ีคือการช่วยคน  หาก

คุณแสดงปาฎิหารย ์ ยอ่มจะกระตุน้จิตยดึติดต่อความสามารถรุนแรงยิง่ข้ึน   คนจะบ าเพญ็เพื่อให้
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ไดค้วามสามารถ  แต่ไม่ไดบ้  าเพญ็เพื่อชีวิตจะไดรั้บการช่วยเหลือ  นัน่ไม่อาจยอมรับได ้  นัน่

ไม่ใช่การช่วยเหลือ   คนมองเห็นได ้  ชีวิตท่ีเลวยิง่กว่า ลว้นอยากบ าเพญ็  จา้วผูส้ร้างโลกแสดง

เองสักคร้ังช่างดีกระไร  จะใหพ้วกคุณแสดงไปเพื่ออะไร    

บางคนคิดเร่ือยมาว่า   ตอนท่ีพระเยซูจุติลงมา  หรือเวลาเทพจะมา  ใช่หรือไม่ว่าก็จะ

ปรากฏออกมาบนทอ้งฟ้า   โอ ้ เทพปรากฎอยา่งยิง่ใหญ่  เปล่งแสงเจิดจา้ยิง่ใหญ่  ขา้พเจา้ขอบอก

คุณ นัน่ย่อมเป็นมารท่ีมาแน่นอน   ชีวิตมีบาปอยู่แลว้  จะดบัสลายท่ามกลาง การเกิดข้ึน ตั้งอยู่ 

เส่ือมถอย  ดบัสูญ  จึงลงมาสู่วงัวนขอใหช่้วย  ตอ้งเกิดเจ้ิงเน่ียนข้ึนมาท่ามกลางวงัวน  เขาจึงจะ

ไดรั้บการช่วยเหลือ   เปล่งแสงเจิดจา้  เทพมาแลว้  ทุกคนคิดดู  คนท่ีเลวยิง่กว่า   เขากจ็ะบ าเพญ็

กนัแลว้   เช่นนั้นเทพบนสวรรค์ยงัตอ้งกลบัชาติมาเกิดท่ีคนตรงน้ีท าไมกนัละ   เช่นนั้นจา้ว

ผูส้ร้างโลกก็ยืนอยู่ตรงนั้นประกาศ “พวกคุณทุกคนเปล่ียนเป็นคนดีเถอะ”  ให้บรรทดัฐานกบั

พวกเขา ก็ใชไ้ดแ้ลว้   แค่ค  าพูดเดียว  ยงัจะเกิดมาเป็นคนท่ีน่ีท าไมกนั   คือเหตุผลน้ีใช่หรือไม่   

เพราะทุกส่ิงลว้นไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานแลว้  กล่าวส าหรับชีวิตในจกัรวาล  เพราะชีวิตท า

ความผิดบาปไวแ้ลว้   จึงตอ้งมาท่ีวงัวนน้ี  ให้คุณทนทุกข์  อยู่ในความทุกข์ยากน้ี คุณยงัรู้จกั

บ าเพญ็ คุณยงัสามารถเกิดเจ้ิงเน่ียนมาได ้ เทพพิจารณาวา่  น่ีจึงจะยอดเยีย่ม  จึงยอมใหเ้ขาบ าเพญ็  

จึงยอมใหเ้ขาไดรั้บการช่วยเหลือ   คือเหตุผลน้ีกระมงั  

เทพจ านวนหน่ึงวิง่เขา้มาแลว้จริงๆ  วิง่เขา้มาตรีภูมิ   พวกเขาอยูบ่นสวรรคม์องเห็น ราชา

แห่งโลกของพวกเขาองคน์ั้นท่ีลงมาจากสวรรค ์  เทพองคห์ลกัของจกัรวาลนั้นของเขา  อยู่ใน

โลกมนุษยท์ าไดไ้ม่ดีอย่างมากจริงๆ  จึงร้อนใจเหลือทน   ตา้ฝ่าถ่ายทอดแลว้ยงัหลงงมงายท า

เร่ืองไม่ดี  พวกเขารู้ว่าไม่อาจจะไดรั้บการช่วยเหลือแลว้   บางคนจึงวิ่งเขา้มาเสียเลย   คิดจะ

เตือนสติคนๆนั้น  แต่ตรีภูมิไม่ใหเ้ขา้มา   เขา้มากอ็อกไปไม่ได ้ เม่ือเขา้มาแลว้กจ็ะเหมือนกบัคน   

บางคนกมี็ปีก  บินไปบินมา  ต่อมาอยา่งชา้ๆ  เขากไ็ม่มีอิทธิฤทธ์ิแลว้  และบินไม่ไดแ้ลว้  สุดทา้ย

ก็ตายอยู่ท่ีคนตรงน้ี  วิ่งเขา้มาหลายคนจริงๆ   ยงัมีลกัษณะอ่ืนๆอีก   หากเพียงเขา้มาก็ออกไป

ไม่ได ้  กก็ลายเป็นเหมือนกบัคน  ตายอยูท่ี่น่ี  สถานท่ีของคนตรงน้ีไม่อาจท าลายวงัวนในช่วงเจ้ิง

ฝ่า   เพราะการใหค้นมองเห็นกเ็ท่ากบัท าบาป   มาท าลายวงัวนของคน  ดงันั้นจึงไม่อนุญาต   แน่

ละ กถู็กคนมองเห็นไดแ้ลว้จริงๆ  มีหลายคนมองเห็น ปรากฏการณ์น้ี แต่กเ็ป็นจ านวนนอ้ย   
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ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  อาจารยก์็บรรยายให้พวกคุณจากหลกัการของฝ่า  ขา้พเจา้ก็ไม่อาจ

แสดงปาฎิหาริย์ให้กับพวกคุณ  แน่ละบางคนมองเห็นอะไรได้แล้ว  นั่นเป็นการมองเห็น

สภาพการณ์นอกเหนือชั้นผิวของคน  นั่นเกิดจากความสามารถของคุณ  ถา้ไม่อยู่ท่ีชั้นผิวไม่

นบัว่าท าลายวงัวน  นัน่เป็นส่ิงท่ีคุณสมควรไดเ้ห็น  หากแสดงออกมาท่ีชั้นผิวของคน วงัวนก็

แตกแลว้  แต่มีจุดหน่ึง  พวกคุณทราบ  ส่ิงท่ีอาจารยบ์รรยายเป็นส่ิงท่ีไม่เคยมีมาก่อน  ไม่มีใคร

สามารถพูดออกมาได ้ ไม่เพียงแต่ทุกส่ิงของชีวิตในแต่ละระดบัชั้นของจกัรวาลน้ี ท่ีอยูใ่นความ

ทรงจ าของขา้พเจา้  อนาคตของมนุษยชาติ  อดีตของมนุษยชาติ   อะไรอะไรก็อยู่ในขา้พเจา้น้ี  

อะไรอะไรขา้พเจา้ก็ทราบ  แต่ไม่อาจแสดงออกมาใหก้บัพวกคุณได ้ ท่ีจริงก็แสดงออกมาแลว้

นิดหน่อย  พวกคุณคงไดย้นิวา่ อาจารยส์อนการขบัร้องแลว้กระมงั (เสียงปรบมือ)  พวกเขาท่ีเตน้

ระบ า ทราบกนั  ผูเ้ช่ียวชาญการเตน้ระบ ากไ็ม่มีใครเขา้ใจไดอ้ยา่งขา้พเจา้   เพราะการเตน้ระบ า

เม่ือก่อนประวติัศาสตร์ก็คือส่ิงท่ีขา้พเจา้ท า (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) แน่ละยงัไม่ใช่แค่ไม่ก่ีแบบ  

พวกเขาพูดว่า  อาจารย ์ ในทันใดก็มีมากถึงอย่างน้ี  เฮ้อ มีบางคนช่างไม่มุมานะเสียจริงๆ   

เม่ือก่อนประวติัศาสตร์ไดใ้หค้  าสัญญาวา่จะมาท าเร่ืองน้ี  เขาไม่มาแลว้  ไม่มีใครท าแลว้  อาจารย์

จึงท าเสียเอง 

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  กล่าวส าหรับศิษยต์า้ฝ่า  ขา้พเจา้อยากจะบอกทุกคน  พวกคุณตอ้ง

ทราบ วา่ ภาระหนา้ท่ีของพวกคุณใหญ่และส าคญัเพียงไร   หาใช่การละเล่น  เร่ืองมาถึงทา้ยท่ีสุด

แลว้  ขา้พเจา้ร้อนใจเหลือเกิน  แต่พวกคุณกลบัไม่ใส่ใจ   แต่ว่า  สุดทา้ยแมจ้ะร้องไห้ก็ไม่ทนั

การณ์แลว้  ทุกส่ิงบนโลกลว้นจดัวางไวอ้ยา่งมีเป้าหมาย   ก่อใหเ้กิดจิตยดึติดของคน  ส่ิงท่ีไม่ให้

คุณไดรั้บการช่วยเหลือมีมากมายเหลือเกิน   หากคุณไม่ยดึถือตนเองเป็นผูบ้  าเพญ็กจ็ะคลอ้ยตาม

ไป  คุณเป็นความหวงัของสรรพชีวติ  คุณเป็นความหวงัของชีวติท่ีเขตแดนนั้น 

การประทุษร้ายคร้ังน้ีช่างชัว่ร้ายจริงๆ   ส่ิงท่ีอิทธิพลเก่าจดัวางไวช่้างชัว่ร้ายจริงๆ   ส่ิงท่ี

ขา้พเจา้วางรากฐานไวส้องร้อยลา้นปี ถูกพวกมนัท าลายจนหมดแลว้   ถูกพวกมนัท าจนกลายเป็น

อยา่งน้ี  เดิมทีขา้พเจา้จะแกไ้ขทุกส่ิงดว้ยความเมตตา  แต่ว่า  กลายเป็นอยา่งน้ีไปแลว้  เช่นนั้นก็

ไดแ้ต่เป็นอยา่งน้ี  ใชแ้ผนซอ้นแผน   คนอ่ืนสามารถท าไดดี้  เหตุใดคุณไม่สามารถท าใหดี้   น่ีก็

ใช่นะ  หากไม่มีสถานการณ์อะไร  กค็วรท าใหดี้ 
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ผูฝึ้กไม่นอ้ยท่ีออกมาจากแผ่นดินใหญ่   สถานภาพของคุณ  คุณลว้นไม่มีอะไรท่ีสามารถ

ท าให้ศิษยต์า้ฝ่าผูรั้บผิดชอบท่ีประชุมใหญ่รับรองได ้ แต่ละปีมีคนมาจากแผ่นดินใหญ่มากมาย  

ดงันั้นพวกเขาจึงกงัวลมาก  พูดว่าจะเกิดปัญหาไดไ้หม  สุดทา้ยขา้พเจา้ว่า  ผูฝึ้กแผ่นดินใหญ่อยู่

ไกลอยา่งนั้น  มาสักคร้ังกไ็ม่ง่าย  ใหพ้วกเขาเขา้มาเถอะ (ปรบมือ) ไม่ตอ้งกลวัวา่คนอ่ืนจะปะปน

เขา้มา   ใครไดฟั้งลว้นเป็นวาสนา  เดิมทีกคื็อมาไดฝ่้า  แมไ้ม่อาจไดเ้ป็นศิษยต์า้ฝ่า   คุณกรั็กษา

เจ้ิงเน่ียนไว ้ พร้อมท่ีจะท าใหดี้  รับผดิชอบต่อชีวติท่ีคุณเป็นตวัแทนเถิด 

ดีละ เวลาท่ีเหลือ  ขา้พเจา้จะตอบปัญหาใหก้บัทุกคน (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) เขียนค าถาม

ส่งใหท่ี้ประชุมใหญ่ 

ส่งข้ึนมาเถอะ 

ศิษย์   หลายปีมาน้ี ผูฝึ้กจ านวนมากจากจีนแผ่นดินใหญ่มาถึงต่างประเทศ  พวกเขาหลายคนเม่ือ

อยู่ในประเทศจีนล้วนไม่ได้ก้าวออกมาแต่อย่างใด  ยงัพูดว่าอาจารย์จัดวางให้พวกเขาอยู่

ต่างประเทศยนืยนัความถูกตอ้งของฝ่าในสภาพแวดลอ้มท่ีผอ่นคลาย  หลงัจากมาถึงต่างประเทศ  

พวกเขาพูดภาษาไม่เป็น  ไม่เขา้ใจสังคมต่างประเทศ  ไม่เขา้ใจวฒันธรรมตะวนัตก  บวกกบัท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากวฒันธรรมพรรคมานาน  สร้างปัญหาใหก้บัโครงการต่างๆ กระทัง่เกิดการ

รบกวน  บวกกบัคนในบางพื้นท่ีไม่มีหลกัการในการใชค้น 

อาจารย์   รู้สึกว่าผูฝึ้กเก่าของต่างประเทศไม่ร่วมมือ  จึงใช ้ผูฝึ้กท่ีออกมาจากแผ่นดินใหญ่ท่ีเช่ือ

ฟัง ไดค่้อนขา้งคล่องมือ    ความสามารถในการท างานของคุณนั้นแยม่าก 

ผูฝึ้กท่ีออกมาจากแผ่นดินใหญ่   ไม่ใช่ว่าจะต าหนิพวกคุณ   ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ

ไม่ไดท้ าใหดี้   อยูต่่างประเทศกไ็ม่ท าใหดี้   กระทัง่มีบางคน บ่มเพาะจิตหวาดกลวันั้นข้ึนมา   พอ

ออกมาต่างประเทศยงัไม่กลา้พบผูฝึ้ก  ไปซ่อนอยู่ในท่ีลบัตาคน  ไม่รู้ว่าท าอะไร  ยงัมีอีก คือ 

ผลกระทบของวฒันธรรมพรรคท่ียาวนาน ส่ิงน้ี ร้ายแรงจริงๆ  มีรูปแบบความนึกคิด  พฤติกรรม

ของคนกบัคนบนโลกน้ีเขา้กนัไม่ได ้

พวกคุณอาจรู้สึกว่า น่ีเป็นธรรมชาติมาก   ไม่ใช่เช่นนั้น  เหตุใด พรรคมารคอมมิวนิสต์

จีนจึงท าลายวฒันธรรมจีนละ   เพราะวฒันธรรมน้ี ผ่านการวางรากฐานเป็นเวลานานอย่างน้ี  

จุดมุ่งหมายคือสามารถท าให้คนไดฝ่้าในท่ีสุด  อิทธิพลเก่าเห็นว่าไดฝ่้ากนัง่ายเกินไป  มนัจึงท า
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ใหยุ้ง่เหยงิ  ท าลาย ท าลายวฒันธรรมน้ี  การเคล่ือนไหวทางการเมืองแต่ละคร้ังในประเทศจีน  ดู

คลา้ยเป็นการจดัการกบัคนท่ีต่อตา้นพรรคมาร   ท่ีแทส่ิ้งท่ีถูกก าจดัท้ิงไปลว้นเป็นส่ิงยอดเยี่ยม

ทางวฒันธรรมจีน  ส่วน “การปฏิวติัวฒันธรรม” ไดเ้ผาท าลายวตัถุโบราณอีก  ความรุ่งโรจน์ห้า

พนัปีนั้น  มีวตัถุโบราณอยูทุ่กหนแห่ง  เศษอิฐท่ีหยบิข้ึนมาจากพื้นดิน ลว้นมีประวติัศาสตร์หลาย

พนัปี  บา้นของแต่ละครอบครัว ของโบราณอายุหลายร้อยปีข้ึนไป ทั้งเฟอร์นิเจอร์  กระเบ้ือง

หลงัคา ลว้นถูกพรรคมารท าลายหมด   แลว้ก่อตั้งของชุดหน่ึงของการต่อสู้แยง่ชิงข้ึนมา  ของชุด

หน่ึงท่ีเป็นการต่อสู้ระหว่างคนกบัคน  ซ่ึงไร้วฒันธรรมท่ีสุด  อนัธพาลท่ีสุด  แต่ส่ิงน้ี ในสังคม

จีนแผ่นดินใหญ่  ผูค้นลว้นใชชี้วิตกนัอย่างน้ี  จึงถือเป็นเร่ืองเคยชินไปแลว้  รู้สึกว่าทุกคนลว้น

เป็นอยา่งน้ีกนั   คนหนุ่มสาว  รู้สึกกระทัง่วา่ คนกค็วรเป็นอยา่งน้ี   เป็นคนรุ่นหน่ึงท่ีโตข้ึนมาใน

วฒันธรรมพรรค  จึงรู้สึกวา่ สังคมนั้นไม่ผดิปกติอะไร 

แต่พอมาถึงต่างประเทศ  คุณจะเห็นว่าคนมีรูปร่างหน้าตาไม่ต่างกนันัก  มีหน่ึงสมอง 

สองแขนสองขา  แต่ไม่เหมือนกนันะ   เม่ือก่อนท่ีพรรคมารยงัไม่มา  ทั้งคนจีนและคนทัว่โลกมี

คุณค่าทางความคิดเหมือนกนั  แมสี้ผิว รูปลกัษณ์จะต่างกนั   กิริยาท่าทางต่างกนั  แต่มาตรฐาน

ขั้นต ่าทางวฒันธรรมกบัการแยกแยะดีชัว่ในใจคนนั้นเหมือนกนัหมด  ไม่มีอะไรต่างกนั  คือมี

เทพองคห์น่ึงดูแลอยู ่ แต่ปัจจุบนั คนจีนไปถึงท่ีไหน  ท่ีนัน่กรั็งเกียจ  ขา้พเจา้ไดย้นิว่า  คนจีนท่ี

ไปเท่ียวสวสิเซอร์แลนด ์ คนสวสิรับไม่ได ้ จึงจดัรถไฟขบวนพิเศษใหเ้ฉพาะคนจีนขบวนหน่ึง 

ศิษยต์า้ฝ่า กต็อ้งระมดัระวงั  ขา้พเจา้ไดย้นิว่า เวลาแจกเอกสาร  เม่ือไปถึงยา่นคนชั้นสูง 

พอเห็นสนามหญา้ตรงนั้นดูดีมาก  นัง่สมาธิเถอะ (ท่ีประชุมหัวเราะ) ก็นัง่ลงตรงนั้นฝึกสมาธิ   

คุณท าอย่างน้ี คนทอ้งท่ีนั้นเขาจะรับไดห้รือ   ในสังคมน้ี  ความคิดของคนไม่เหมือนกนั  เร่ือง

อย่างน้ีไม่เคยพบเห็น  ไดย้ินว่ายงัมีการกระท าอ่ืนๆท่ีไร้วฒันธรรม  ขา้พเจา้ขอแนะน าว่า  เม่ือ

มาถึงต่างประเทศ  พวกคุณจงรีบศึกษาจากชาวตะวนัตก  หรือชาวจีนท่ีอาศยัอยู่ในอเมริกามา

นาน  ถามพวกเขาเร่ืองความเหมาะสมในการติดต่อส่ือสารกบัคน ถามส่ิงท่ีคุณไม่เขา้ใจใหม้ากๆ  

รีบเปล่ียนแปลงความคิด  หาไม่ คุณอยู่ในสถานท่ีน้ี ก็จะท าอะไรไม่ได ้  พอท าอะไร ก็เกิดผล

ตรงกนัขา้ม  ก็เท่ากบัท าลาย   ช่วงแรกของการประทุษร้ายมีศิษยต์า้ฝ่าจ  านวนไม่มากในสังคม
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นานาชาติ  แต่ทุ่มเทก าลงัพลิกสถานการณ์น้ีให้กลบัคืนมาได ้  พอคุณมาแลว้  คุณก าลงัก่อผล

ดา้นลบ  ดงันั้นรีบกลบัตวัเสีย ศิษยต์า้ฝ่า ท าอะไรลว้นสุดขั้ว นัน่ใชไ้ม่ได ้

สังคมนั้นของคอมมิวนิสต์จีน ท าอะไรลว้นแต่สุดขั้ว   แต่สังคมน้ีท าอะไรลว้นเผื่อไว ้  

สมควรจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างไร  คุณคงจะรับไม่ได ้ แต่คุณก็ตอ้งรับให้ได ้  คุณตอ้งไปท า

แบบนั้น   ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเช่นน้ีจริงๆ  อะไรอะไรกสุ็ดขั้ว  แมเ้ปิดร้านอาหารยงัตั้ง

ช่ือว่า “ จกัรพรรดิแห่งจกัรพรรดิ”   “ อ๋องแห่งอ๋อง”  “สวรรคแ์ห่งสวรรค”์ (ท่ีประชุมหัวเราะ) 

(อาจารยห์วัเราะ)  ขา้พเจา้จึงบอกวา่  ถา้ตอ้งการอยูใ่นสังคมนานาชาติท าเร่ืองช่วยคนใหดี้  ใหรี้บ

เปล่ียนแปลงความคิดน้ี 

ศิษย์   หน่ึงถึงสองปีมาน้ีมีผูฝึ้กจากสถานท่ีต่างๆหลายคนไปซ้ือบา้นอยูใ่กลภู้เขา   ในจ านวนนั้น 

หลายคนไม่ไดล้งทะเบียนตามกฎเกณฑ ์ และไม่ท าตามกฎเกณฑใ์นการตั้ง “บูธจ่ิวผงิ”  พื้นท่ีนั้น

ห่างจากนิวยอร์กไกลมาก   ไม่มีโครงการอธิบายความจริงอะไร   การเดินทางกไ็ม่สะดวก  ผูฝึ้ก

บางคนท่ีไม่รู้ภาษาองักฤษ  ขบัรถไม่ได ้อยูท่ี่นัน่ท าอะไรไม่ไดเ้ลย 

อาจารย์   เป็นเช่นน้ี   คุณตอ้งมีสถานภาพถาวรของอเมริกา  ไปท่ีนัน่ซ้ือบา้น  คุณอยู่ในสังคม

อเมริกาไดร้ะยะหน่ึงแลว้   และไม่มีผลกระทบต่อโครงการอ่ืน  คุณกข็บัรถได ้  แต่คุณบอกวา่มา

จากแผ่นดินใหญ่  คุณจะมุดอยู่ท่ีนัน่ท าอะไรกนั  บนเขาก็ไม่ใหคุ้ณข้ึน  และอย่าไดห้าอาจารย ์ 

อาจารยไ์ม่สนใจเร่ืองกิจธุระเหล่าน้ี  พวกเขามีผูดู้แลเป็นการเฉพาะ   ออกมาแลว้ยงัไม่ท าเร่ืองท่ี

ควรท าใหดี้ 

ศิษย์   ผูรั้บผิดชอบบางพื้นท่ี  หรือผูป้ระสานงานโครงการ ติดต่อกบัผูฝึ้กนอ้ยมาก  กระทัง่ไม่

ติดต่อเลย   บางคนไม่รับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของคนอ่ืน  ตนเองรู้สึกว่า คนท่ีไม่

เช่ือฟังกเ็ปล่ียนท้ิง 

อาจารย์   ขา้พเจา้ขอบอกพวกคุณ  หากคุณกบัใครกต็ามไม่ร่วมมือกนัใหดี้  ในฐานะผูรั้บผดิชอบ  

หรือผูรั้บผดิชอบโครงการ  คุณกมี็จุดร่ัวในการบ าเพญ็  คุณลว้นตอ้งชดเชย  ถา้คุณชดเชยไม่ได ้ก็

คือมีจุดร่ัว  ในระหว่างการหยวนหมัน่ของคุณกจ็ะมีปัญหา   คุณไม่เช่ือหรือ  ขา้พเจา้เนน้มาโดย

ตลอดให้พวกคุณร่วมมือซ่ึงกันและกัน   ในฐานะผูรั้บผิดชอบคนหน่ึง   เหตุใดคุณจึงไม่มี

ความสามารถถึงอยา่งนั้นนะ คุณมกัจะผลกัไสคนอ่ืน  การอดกลั้น พูดเกล้ียกล่อมคน ช่างกินแรง
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มากอยา่งนั้นหรือ จุดน้ีโดยตวัมนัเองมิใช่การบ าเพญ็หรือ  เจาะจงแต่จะเลือกท่ีท าไดง่้าย นัน่เป็น

การบ าเพญ็หรือ   พูดเหตุผลกบัคนเขาดว้ยใจท่ีสงบเยอืกเยน็  การติดต่อกบัผูฝึ้ก ยากถึงเพียงนั้น

หรือ  ความสามารถของคุณนอ้ย  จะท าเร่ืองมากมายไดไ้ม่ดี  คุณยงัคิดจะโออ้วด  แสดงนัน่น่ี ท า

ไปเพื่ออะไร  ส่ิงท่ีเทพดูไม่ใช่เปลือกนอกของคุณ  ท่ีดูคือความตั้งใจของคุณคนน้ี  และไม่ไดดู้

ความสามารถของคุณ  ดูจิตใจท่ีคุณใชถึ้งขั้นหรือไม่  ใจของคุณอยู่ในฝ่าหรือไม่   คุณอยู่ในฝ่า  

เทพก็จะช่วยคุณประสานร่วมมือ   หากใจของคุณไม่อยู่ในฝ่า   ใจของคุณอยู่ท่ีการท าเร่ืองนั้น

เร่ืองน้ี  ใครท่ีเช่ือฟังกจ็ะใชค้นนั้น  ถา้ไม่เช่ือฟังกไ็ม่ใชเ้ขา   ผูท่ี้เช่ือฟัง ในอนาคตกจ็ะไม่เช่ือฟัง

เหมือนกนั   เพราะด่านน้ีของคุณไม่ไดข้า้ม   ใครท่ีไม่เช่ือฟังลว้นตอ้งถูกคุณขบัออกไป  คุณกจ็ะ

ไม่มีคนให้ใชแ้ลว้   คุณก็ไม่มีอะไรให้บ าเพญ็แลว้  สุดทา้ยก็เหลือคุณเพียงล าพงั  ท าไมจึงไม่มี

ความสามารถถึงเพียงนั้น  ศิษยต์า้ฝ่าเอย  ท่ีผ่านมาขา้พเจา้ลว้นแต่พูดว่า ขา้พเจา้ว่า  พวกคุณอยู่

บนสวรรค ์ลว้นเป็นราชา  ความสามารถนั้นหายไปไหนละ   คนเขาพูดวา่คุณมาจากระดบัชั้นสูง  

ยอ่มจะตอ้งมีองคป์ระกอบนั้นติดมาสักหน่อย  มีสติปัญญานั้นสักหน่อย  แลว้ความสามารถนั้น

หายไปไหนเสียละ    

ศิษย์   ศิษยป์ระเทศอิตาลีโปรโมตเสินยวิ่น  การบ าเพญ็ตามไม่ทนั  ไม่อาจรวมเป็นร่างเดียวกนั

ได ้

อาจารย์   ประเทศอิตาลีน้ี   ควรพูดวา่ยงัคงใชไ้ด ้ แต่ขา้พเจา้รู้สึกวา่  เร่ืองของตา้ฝ่ากดี็  เร่ืองของ

เสินยวิ่นกดี็  รวมทั้งเร่ืองอ่ืนๆของตา้ฝ่า  คนท่ีท าไม่ใช่นอ้ย   หากพื้นท่ีน้ีมีคุณคนเดียว   เทพจะ

ช่วยให้คุณท าส าเร็จ  หากพื้นท่ีน้ีมีคนอ่ืนท่ีไม่ยอมลงมือท า   เช่นนั้นเทพก็จะไม่ยินยอมอย่าง

เดด็ขาด ดงันั้นคุณตอ้งเรียกใหทุ้กคนไปท า  ผูรั้บผดิชอบคือ ผูป้ระสานงาน  ประสานกบัพวกเขา

ใหดี้  ระดมเรียกทุกคนไปท าทั้งหมด  น่ีจึงจะใช่ผูรั้บผดิชอบ   หากคุณพูดวา่ฉนัเป็นผูรั้บผิดชอบ  

ฉนักต็อ้งท าเอง  ไม่ใช่คุณพูดวา่ คุณคือผูท่ี้รับผิดชอบท าเร่ืองน้ี  ไม่ใช่แนวคิดน้ี  ขา้พเจา้พูดแบบ

น้ีมาโดยตลอด   ขา้พเจา้หมายความว่าใหผู้รั้บผิดชอบน าพาคนในพื้นท่ีน้ีใหดี้  อยา่กลวัพวกเขา

จะเกิดปัญหา ในคร้ังเดียวอาจจะไม่มีประสบการณ์   เม่ือเวลานานเขา้แลว้   ท าๆไปพวกเขากจ็ะมี

ประสบการณ์  ท่ีส าคญัคือตอ้งน าพวกเขาศึกษาฝ่าเสมอๆ  ให้พวกเขารู้ว่าภาระหนา้ท่ีนั้นใหญ่

และส าคญั   พวกเขากจ็ะค่อยๆท าไดดี้ 
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ศิษย์   มีผูฝึ้กเสียชีวิตเน่ืองจากกรรมแห่งโรค บนป้ายหลุมศพเขียนค าพูดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตา้ฝ่า  จะ

เหมาะสมหรือไม่  ทั้งต่างประเทศและในแผ่นดินใหญ่ ลว้นมีกนั   ยงัมีท่ีใส่หนงัสือตา้ฝ่าเขา้ไป

ในโลง 

อาจารย์   มองจากจุดยืนของศิษยต์า้ฝ่า  ไม่อาจท าเร่ืองท่ีด่างพร้อยต่อตา้ฝ่า   ในใจศิษยต์า้ฝ่า 

เห็นตา้ฝ่าเป็นของศกัด์ิสิทธ์ิ   เอาไปใส่ไวใ้นโลงศพท่ีมีคนตาย ร่างกายท่ีเน่าเป่ือยจะใชไ้ดห้รือ  

ร่างแทท่ี้บ าเพญ็ส าเร็จ ไดจ้ากไปแลว้   น่ีเป็นเพียงกายเน้ือเท่านั้น   หากสร้างรอยด่างพร้อยต่อตา้

ฝ่า คุณก็เท่ากบัก าหนดบาปท่ีใหญ่ท่ีสุดใหก้บัผูต้ายไวใ้นนั้น  คุณเองก็ก  าลงัท าบาป  เร่ืองอะไร 

อะไรกต็อ้งพิจารณาโดยยนือยูบ่นจุดยนืของตา้ฝ่า   นัน่จึงจะเป็นการช่วยอาจารย ์ 

ศิษย์   การแนะน าให้ลาออกจากสามองคก์ร ณ จุดท่องเท่ียว   หากพบกบัสภาพการณ์เช่นน้ีคือ  

ถามเขาว่าเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่  เขาบอกว่าไม่ใช่  “เคยเขา้องคก์รเยาวชนกองหนา้หรือไม่” 

เขาพยกัหนา้  จึงตั้งช่ือหน่ึงใหเ้ขาเพื่อลาออกจากองคก์ร  แลว้บอกเขาวา่ตอ้งจดจ าช่ือท่ีใชล้าออก

จากสามองคก์ร  เขาตอบ “อืมม”์ หรือ “ขอบคุณ”  หรือ “ทราบแลว้”  เรียนถามว่า  อยา่งน้ีนบัวา่

ลาออกหรือยงั   

อาจารย์   ขา้พเจา้รู้สึกว่า  จุดท่องเท่ียวของพวกคุณนั้น  ไม่ใช่ถือการลาออกจากพรรค (ทุ่ยตัง่) 

ลาออกจากองคก์รเยาวชนกองหนา้ (ทุ่ยตุย้) เพื่อ “ลาออกจากสามองคก์ร (ซานทุ่ย)” โดยตวัมนั

เองเป็นเป้าหมาย   พวกคุณจ าไว ้คือ ถือการอธิบายความจริงช่วยคนเป็นเป้าหมาย (เสียงปรบมือ

กึกกอ้ง)  คุณรู้สึกว่าคนๆนั้นไดรั้บการช่วยเหลือแลว้ นั่นจึงจะใช้ได ้ หากคุณรู้สึกว่าคนๆนั้น

เพียงแต่พูดกบัคุณแบบสุกเอาเผากิน  นัน่เท่ากบัคุณถูกเขาหลอกแลว้  แน่ละ  ก่อนอ่ืนเขาเห็นดว้ย

กบัการลาออก  น่ีเป็นกา้วแรก  ถดัไปคืออธิบายความจริงกบัเขา  ถา้เขาสามารถรู้ไดจ้ริงๆ  นัน่ก็

ใชไ้ดแ้ลว้ 

ศิษย์ ส่ือท่ีผูฝึ้กแคนาดาท า มีการยืมเงินจากครอบครัวมาเป็นเวลานาน  เพื่อใช้ท าโครงการ  

เป็นตวัเลขจ านวนมาก   ปีกลายหลงัจากท่ีท่านอาจารยบ์รรยายฝ่าท่ีอเมริกาฝ่ังตะวนัตก ผูฝึ้กบาง

คนถามดว้ยความสงสัยวา่เท่ากบัเป็นการรวบรวมเงินทุนหรือไม่  ผูรั้บผดิชอบบอกวา่ พวกเขาขอ

ยมืมา  ไม่ใช่รวบรวมเงินทุน   และ ถือวา่เสียงท่ีพูดดว้ยความสงสัยน้ีเป็นอุปสรรค 
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อาจารย์  ใช่นะ โครงการของศิษยต์า้ฝ่า  ศิษยต์า้ฝ่าท าเร่ืองอะไรนะ  โดยพื้นฐานลว้นสมควรเป็น

เร่ืองศกัด์ิสิทธ์ิ   อย่างนอ้ยท่ีสุดเส้นทางเดินท่ีเท่ียงตรง สามารถช่วยคนได ้  จึงจะเป็นโครงการ

ของศิษยต์า้ฝ่า   แต่พื้นฐานของคุณคือก าลงัหลอกลวง แมว้า่เจตนาของพวกคุณคือเพื่อการอธิบาย

ความจริง  ท าโครงการของตา้ฝ่า เป็นเร่ืองดี  แต่จุดตั้งตน้ของคุณไม่ถูกตอ้ง  น่ีจะใชไ้ดไ้หม  น่ีก็

คือเส้นทางท่ีเร่ิมตน้กไ็ม่ไดเ้ดินใหเ้ท่ียงตรง 

พวกคุณรู้ไหมเหตุใด รรคมารคอมมิวนิสต์จีน พอเร่ิมต้นก็ให้มันก่อตั้ งข้ึนจากพวก

อนัธพาล  กคื็อการบอกคนว่า  พื้นฐานของมนันั้นผิด พื้นฐานของมนักคื็อชัว่ร้าย  ไม่อาจยนืยาว

ได ้

มีบางเร่ือง พวกคุณตอ้งไปคิดใหล้ะเอียดจริงๆ   พอท าเร่ืองอะไร เวลาท่ีมาหาขา้พเจา้ จะ

พูดอย่างน้ี   พอกลบัไปพบผูฝึ้กก็ท าแบบนั้น  ตอนเอาเงินพูดอย่างนั้น  พอหันกลบัไป พูดว่า 

รัฐบาลให้เงิน  จากนั้นค่อยคืนก็ได ้ แต่ก็คืนให้ไม่ได ้  แลว้เปล่ียนเป็นค าพูดอีกชุดหน่ึง  ต่อมา

สุดทา้ยเป็นอย่างไรอีกนะ  อาจจะยงัมีอะไรจะพูด  ถา้หากเป็นผูมี้ส่วนร่วมจริง พวกคุณคิดจะ

จดัตั้งข้ึนมาท าโครงการอะไร  เอาเงินตนเอง  นัน่เป็นคนละเร่ือง   

ศิษย์   “เดวิดสู้กบัมารแดง”  ไดรั้บรางวลั  ท าให้คนนบัหม่ืนมองเห็นว่าเกิดพฤติกรรมบาปตดั

อวยัวะในประเทศจีน ส่ือท่ีสร้างผลงานคุณภาพสูงมีความตอ้งการเงินทุนปริมาณมาก  แต่ในการ

ยื่นขอรับเงินทุนจากรัฐบาล  ส่วนใหญ่จะน าออกฉายไดห้ลงัจากสร้างผลงานส าเร็จแลว้  หาก

พวกเรายึดตามมูลค่าของตลาด และมีรายละเอียดขอ้บังคบัการยืมเงินอย่างชัดเจน   ภายใต้

เง่ือนไขของรายละเอียดของการรับรองการชดใช้คืน ไปขอยืมเงินจากผูฝึ้กจ านวนน้อย ท่ีมี

เง่ือนไขทางการเงินดี และคนธรรมดาสามญัท่ีสนบัสนุนพวกเรา  แต่มีผูฝึ้กบางคนคิดว่าพวกเรา

ไปรวบรวมเงิน 

อาจารย์   เร่ืองน้ี ขา้พเจา้กไ็ดอ่้านแลว้  เร่ืองเม่ือครู่นั้นขา้พเจา้กไ็ดอ่้านแลว้   สองเร่ืองน้ีดูเหมือน

เป็นความเห็นสองฝ่าย  ในโอกาสน้ี หลงัจากท่ี ขา้พเจา้ไดพู้ดเร่ืองภาระหน้าท่ีของศิษยต์า้ฝ่า   

พวกคุณไปทบทวนปัญหาน้ีอีกคร้ัง   ถา้ถูกตอ้ง  พวกคุณกท็ า  ขา้พเจา้ไม่คดัคา้น  ถา้ไม่ถูกตอ้งก็

แกไ้ข 
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ศิษย์   ขอเรียนถามท่านอาจารย ์ บนเขามีการท าบางอยา่ง  เช่น ไม่กินบร๊อกโคลี  นมววัตอ้งตม้

สุกก่อน  ควรท าตามหรือไม่ 

อาจารย์   ใครพูดหรือ  (ท่ีประชุมหวัเราะ)  เร่ืองเกร็ดเลก็เกร็ดนอ้ยน้ี เผยแพร่ต่อจนจิตใจอะไรก็

สะทอ้นออกมาหมด  บนเขาไม่เคยมีกฎเกณฑน้ี์และไม่มีการพูดอยา่งน้ี 

ศิษย์  จะขอเชิญท่านอาจารยพ์ูดได้หรือไม่  ว่า ปัจจุบนัเจตนาในการท าเร่ืองยี่สิบส่ีบุคคลใน

ประวติัศาสตร์มีความหมายอะไร 

อาจารย์  เร่ืองเหล่าน้ีขา้พเจา้รู้สึกวา่ยงัมีความหมาย  เพราะอะไรละ  ทุกคนทราบ  ส่ิงท่ีพรรคมาร

คอมมิวนิสตจี์นท าลายคือวฒันธรรมดั้งเดิมของประเทศจีน  พวกเราคน้หามนักลบัมา ฟ้ืนฟูมนั  

ช าระลา้งวฒันธรรมพรรค  ไม่ใช่ก าลงัฟ้ืนฟูวฒันธรรมดั้งเดิมหรือ  มนัเกิดประโยชน์อยา่งน้ีจริง  

ดงันั้นขา้พเจา้รู้สึกวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองดี 

ศิษย์   ผูฝึ้กแผ่นดินใหญ่เพิ่งออกมา ไปอยูใ่นไชน่าทาวน์ไดไ้ม่ก่ีวนักถู็กส่ือหน่ึงลากเขา้ไปอยูใ่น

ส่ือแลว้   และจุดท่องเท่ียวมีเพียงผูฝึ้กหน่ึงหรือสองคนท าเร่ืองอธิบายความจริง แนะใหล้าออก

จากสามองคก์ร  จุดอธิบายความจริงเหล่านั้นจึงถูกบีบใหย้ติุ 

อาจารย์   แต่ละโครงการขาดคน  คน้หาคนไปทัว่  ลากคน  และไม่สนใจวา่ผูฝึ้กคนน้ีเป็นอยา่งไร  

ใชไ้ดห้รือไม่  เขา้ใจสังคมน้ีหรือไม่ กล็ากเขา้ไปแลว้  สุดทา้ยพบว่ามีวฒันธรรมพรรคอยูเ่ตม็ตวั   

มีความเคยชินท่ีไม่ดีซ่ึงปลูกฝังโดยวฒันธรรมพรรคเตม็ตวั  ในประเทศจีนขอ้บกพร่องท่ีไม่ดีนั้น

ระหวา่งคนกบัคน  มีอยูท่ ัว่ตวั  ขา้พเจา้พูดถูกหรือไม่  ลว้นเป็นเช่นน้ีทั้งนั้น   สุดทา้ยพวกคุณกว็ิ่ง

มาบ่นกบัขา้พเจา้  

ศิษย์  สภาพแวดลอ้มท่ีชัว่ร้ายของฮ่องกงเรายงัไม่ไดป้รับใหถู้กตอ้ง  เป็นเพราะพวกเราจากบน

ลงล่างไม่ไดเ้ป็นร่างรวม......... 

อาจารย์   สถานการณ์ของฮ่องกงไม่ใช่ผูฝึ้กฮ่องกงเองไม่บ าเพญ็ใหดี้   ผูฝึ้กฮ่องกงท าไดย้อดเยีย่ม

มาก  คุณอยู่ในปากเสือนะ (เหล่าศิษยป์รบมือ)  สถานการณ์ของมนัเปล่ียนไปตามสถานการณ์

โดยรวมของจีน   จะเปล่ียนได้   ยงัไม่ได้จดัการไปถึงตรงนั้น  เม่ือจดัการไปถึงตรงนั้นก็จะ

เปล่ียน (เสียงปรบมือ) รวดเร็วมากนะ (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) 
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ศิษย์  เม่ือปีศูนยส์อง ท่านอาจารยพ์ูดว่า  การประทุษร้ายไม่อาจเกินกว่าสิบปี   บนเวบ็หมิงฮุ่ยมี

การพูดสองแบบ  แบบหน่ึงคือ น่ีเป็นส่ิงท่ีอาจารยไ์ม่ใหศิ้ษยท่ี์อยูภ่ายใตแ้รงกดดนัอยา่งมหาศาล

นั้นตกอยูใ่นภาวะส้ินหวงั  อีกแบบคือ  อาจารยผ์ลกัเวลาไปขา้งหลงัแลว้ 

อาจารย์   การจดัวางในเวลานั้นกคื็อสิบปี  เจ้ิงฝ่าสิบปี  ฝ่าปรับโลกมนุษยสิ์บปี  ยีสิ่บปี   อาจารย์

ท าเร่ืองน้ีอยา่งเป็นระบบไวแ้ลว้ จดัวางเร่ืองน้ีไวแ้ลว้  หลงัจากอิทธิพลเก่าแทรกเขา้มา ทั้งหมด

นั้นกถู็กท าลายแลว้  ขา้พเจา้สามารถจะใหจ้บส้ินในสิบปีนั้นได ้ ขา้พเจา้พูดว่าหยดุกจ็ะหยดุ  แต่

จะเกิดปัญหาหน่ึงข้ึน  ปัญหาอะไรละ   อิทธิพลเก่ากม็องเห็นแลว้   ดงันั้นมนัจึงประทุษร้ายผูฝึ้ก

กลุ่มใหญ่ท่ีอยูใ่นสภาพทนไม่ไหวจนตกหล่นไปจากกลุ่ม   และท าใหชี้วิตจ านวนมากมายท่ีควร

ไดรั้บการช่วยเหลือไม่อาจจะไดรั้บการช่วยเหลือ  น่ีคือส่ิงท่ีพวกมนัท า  เช่นนั้นคุณว่าอาจารย์

ควรให้มนัจบส้ินหรือไม่ละ  ขา้พเจา้จะพูดให้มนัจบก็จบ  จกัรวาลท่ีเหลืออยู่ก็จะระเบิดท้ิงไป

โดยธรรมชาติ   จุดประสงคข์องอิทธิพลเก่าคือจะใชว้ธีิการของพวกมนั ชีวติกลุ่มสุดทา้ยของร่าง

นภาในระหวา่งการเจ้ิงฝ่าท าใหเ้สร็จแลว้ค่อยปล่อยมือ   ไม่ใหคุ้ณท าเสร็จในเวลานั้น  เช่นนั้นจะ

ให้จบส้ินหรือไม่จบส้ินละ  จบส้ินไม่ได ้ เพราะศิษยต์า้ฝ่ามากมายอย่างนั้นตกขบวนไปแลว้   

ชีวิตมากมายอยา่งนั้นไม่มีแลว้  สรรพชีวิตมากมายอยา่งนั้นไม่อาจไดรั้บการช่วยเหลือ  จกัรวาล

จะเปล่ียนจนเล็กลงมาก   และยงัพิกลพิการ ไม่ครบถว้น  จะให้จบส้ินหรือไม่จบส้ินละ  ดงันั้น

ขา้พเจา้จึงพูดตลอดมาวา่ น่ีคือใชแ้ผนซอ้นแผน 

แต่วา่  มองจากสถานการณ์ในขณะน้ี   กบัสภาพการณ์ท่ีขา้พเจา้ท า  มองตามสภาพการณ์

ปัจจุบนั   ของชุดน้ีท่ีพวกมนัจดัวางกไ็ม่มีเวลาอีกแลว้  ใช่หรือไม่   ทุกคนต่างก าลงัร้องตะโกน 

จบัหวัโจกมารเจียงมา เพียงแค่จบัมา  เร่ืองน้ีกจ็บส้ินแลว้  กเ็ร็วอยา่งน้ี (ปรบมือ)  ขณะน้ีคือเร็ว

แลว้  ขณะน้ีคือเร็วจริงๆแลว้  แต่จะเหลือความเสียใจภายหลงัไวม้ากมาย 

ศิษยต์า้ฝ่า อย่ามวัแต่ยึดติดกับเวลา   ไม่ไปท าเร่ืองท่ีตนเองควรท าให้ส าเร็จ  เวลาท่ี

ขา้พเจา้ยดืออกไปน้ี  กเ็พื่อใหก้บัพวกคุณ ใหพ้วกคุณรีบไปท า  

ศิษย์   ศิษยห์นานจิงถาม “ หมิงฮุ่ยรายสัปดาห์”  จะไปแจกโดยถือเป็นเอกสารความจริงไดไ้หม  

หรือใหผู้ฝึ้กอ่านกนัเองภายในเท่านั้น 
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อาจารย์   “หมิงฮุ่ยรายสัปดาห์”  ขา้พเจา้กไ็ม่ค่อยไดส้ังเกตเร่ืองน้ี   หากเป็นบทความแลกเปล่ียน

เป็นการภายในระหวา่งศิษยต์า้ฝ่า  นัน่กคื็ออ่านกนัภายใน  หากใชใ้นการอธิบายความจริงช่วยคน

ก็แจกได ้  เม่ือวานมีคนถามขา้พเจา้ว่า  บทความแลกเปล่ียนประสบการณ์ของศิษยต์า้ฝ่าจะเอา

ข้ึนเวบ็ไซตข์องคนธรรมดาสามญัไดไ้หม  ขา้พเจา้พูดว่า ไม่ได ้ คนธรรมดาสามญัยอมรับไม่ได ้ 

จะเกิดผลลบ  นัน่เป็นของของผูบ้  าเพญ็เอง  คนธรรมดาสามญัจะอ่านไม่เขา้ใจ  และยงัจะรู้สึก

เหลือเช่ือ  ท าไมเป็นอย่างน้ีไดล้ะ  ขา้พเจา้พูดตลอดมาว่า  แมว้่าบ าเพ็ญมาเป็นเวลาช่วงสั้ นๆ

ช่วงหน่ึง  ศิษยต์า้ฝ่ากบัคนธรรมดาสามญักมี็ระยะห่างจากกนัแลว้  การรับรู้ปัญหาของคุณกบัคน

ธรรมดาสามญัไม่เหมือนกนัแลว้  ไม่เหมือนกนัอย่างแน่นอน   ความแตกต่างน้ี คือ คุณค่อยๆ

เล่ือนระดบัข้ึนมา  ตวัคุณเองไม่รู้สึก  แต่กล่าวส าหรับคนธรรมดาสามญั  เม่ือฟังคุณพูด  เขาจะ

รู้สึกว่าคุณไม่เหมือนกบัเขาแลว้   เป็นเช่นน้ีจริงๆ   เหตุใดพอคนบ าเพญ็แลว้  คุณกลบัไปบา้น

พูดคุย   คนในบา้นคุณรู้สึกวา่ ท าไมคุณเปล่ียนไปแลว้ละ  ใช่ไหมวา่มกัเกิดเร่ืองอยา่งน้ีข้ึนบ่อยๆ   

คือไม่เหมือนกนัแล้วละ   ดังนั้นคุณน าบทความประสบการณ์การบ าเพ็ญของคุณไปไวบ้น

เวบ็ไซต ์ คุณจะใหเ้ขารับรู้ไดอ้ยา่งไรละ  คนธรรมดาสามญัไม่อาจจะเขา้ใจ กจ็ะรับรู้ไปทางดา้น

ลบ ใช่ไหม    หากเป็นเอกสารอธิบายความจริง  นัน่สามารถเจาะจงกบัคนธรรมดาสามญัได ้

ศิษย์  เดิมทีผูท่ี้มีความสามารถของสถานีทีวี  โดยเฉพาะคือผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิค  ถูกบีบคั้นไป

อยูข่า้งนอก   อาจารยบ์อกวา่ตอ้งหาพวกเขากลบัมา  พวกเราคิดอยา่งมากวา่จะอุทิศพลงัท่ียิง่ใหญ่

ในนาทีสุดทา้ย 

อาจารย์   คุณคิดจะกลบัสถานีทีวี ก็ไปหาดว้ยตวัเอง  ท่ีขา้พเจา้พูดคือศิษยต์า้ฝ่าท่ีตกขบวนไป 

ตอ้งหากลบัมา  จากไปอยา่งไร จะกลบัไปอยา่งไร หากคุณท าไดดี้  สถานีทีวตีอ้งดีใจแน่นอน 

ศิษย์   ขณะน้ี ทนายความดา้นสิทธิมนุษยชนบางคนในแผ่นดินใหญ่ มีขอ้สงสัยต่อรายงานข่าว

ในส่ือท่ีศิษยต์า้ฝ่าท า   เขา้ใจว่าหลงัจากผูน้  าคนใหม่ข้ึนมารับต าแหน่ง  ต่อเร่ืองการประทุษร้าย

ศิษยต์า้ฝ่ามีแต่เพิ่มไม่มีลด   แต่ส่ือของเรารายงานข่าว......  

อาจารย์  ไม่อ่านต่อนะ  ความหมายน้ีทุกคนฟังเขา้ใจกนัแลว้  ต่ออ านาจรัฐบาลปัจจุบนั ไม่ชมไม่

ติ  น่ีคือหลักการ  เพราะพวกเขาไม่ได้ประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  ปณิธานของพวกเขาก็ไม่คิด

ประทุษร้ายฝ่าหลุนกง   สรรพชีวิตลว้นเป็นเป้าหมายของการช่วยเหลือ   เหตุใดตอ้งปฏิบติัต่อ
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พวกเขาอยา่งนั้นอยา่งน้ีละ  ดงันั้นจึงไม่ชมไม่ติ  ในทางกลบักนั พวกเขากลบัจบักุมเจา้หนา้ท่ีท่ี

ละโมบเหล่าน้ีซ่ึงประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  ไม่มีเหตุผลในการรายงานข่าวดา้นลบของพวกเขา   

ศิษยต์า้ฝ่า คือ ช่วยเหลือคน ไม่ใช่เล่นการเมือง 

ยงัมีอีกนะ  หากพวกเขาจบัหวัหนา้หน่วย “๖๑๐” กบัคนเลวพวกนั้นไป  พวกคุณควรใช้

ท่าทีอย่างไรไปรายงานข่าว  ตอ้งชมเชยแน่นอนใช่ไหม  น่ีคือไม่มีปัญหา  ท่ีจริงทุกคนทราบ  

ก่อนท่ีอ านาจรัฐบาลในปัจจุบนัไม่ไดค้วบคุมอ านาจทั้งหมดไวใ้นมือ  มีบางเร่ืองยอ่มจะท าไม่ได้

ในทนัที   พวกนั้นท่ีประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  ลว้นเป็นคนของหัวโจกมารเจียง  แน่ละมนัยงัคง

ประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  อยูใ่นต่างประเทศกเ็ห็นไดช้ดัมาก  

ในเวลาน้ี  ทุกคนตอ้งไดส้ติ  พวกคุณตอ้งมีสติสัมปชญัญะ  อยา่ถูกส่ิงชัว่ร้ายป่ันป่วน  จบั

ปลาในน ้ าขุ่น ก่อกวน  ส่ือท่ีศิษยต์า้ฝ่าท า ใหท้ าโดยยดึถือลกัษณะน้ี   ถึงแมจ้ะรายงานว่าสถานท่ี

นั้นของประเทศจีนเกิดเร่ืองท่ีไม่ดีหลายอยา่ง  ขา้พเจา้บอกพวกเขาวา่  กต็อ้งพูดใหก้ระจ่างว่านัน่

คือองคป์ระกอบของพรรมารคอมมิวนิสตจี์นก่อข้ึน   และเป็นเหล่าคนชัว่นั้นของอ านาจรรัฐบาล

ชุดท่ีแลว้ท า   ท้ิงความล าบากท่ีจะเกิดข้ึนในภายหนา้ไว ้  เวลาท่ีส่ือของพวกคุณรายงานเร่ือง

เหล่าน้ี  ตอ้งเติมค าพูดกบัความหมายอยา่งน้ีเขา้ไป  อยา่โจมตีอ านาจรัฐบาลปัจจุบนั   แมจ้ะเป็น

อ านาจรัฐบาลของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น  แต่การช่วยคน จะมุ่งต่อตวับุคคล 

พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนนั้น พวกเราไม่ยอมรับมันอย่างเด็ดขาด  ไม่ยอมรับอย่าง

เด็ดขาด  (ท่ีประชุมปรบมือ)  มนักคื็อ เตรียมการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  แน่นอน ไม่ยอมรับมนั   

ตอ้งเปิดโปงพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น  น่ีเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งท าช่วงเวลาหน่ึงในภายหลงั   ยงัไม่

เพียงแต่ปัจจุบนั  เม่ือการประทุษร้ายส้ินสุดกจ็ะไม่ปล่อยมนัไว ้ จิตส านึกของมนัท่ีใหร้้ายคนนั้น

ลึกมาก   ไม่ก าจดัส่ิงเหล่าน้ีท้ิงไป ไม่ไดเ้ลย 

ศิษย์  ศิษยต์า้ฝ่าเกาหลีขอสวสัดีท่านปรมาจารย ์  ศิษยต์า้ฝ่าแผ่นดินใหญ่หลายคนท่ีประเทศ

เกาหลี  เน่ืองจากถูกขดัขวางการยืน่ขอเป็นผูล้ี้ภยั   หลายปีมาลว้นไม่มีสถานภาพท่ีถูกตอ้ง  มีสิบ

กว่าคนทยอยถูกส่งกลบัแผน่ดินใหญ่  บางคนถูกจบัส่งไปยงัสถานกกักนั   กเ็ผชิญกบัปัญหาการ

ถูกส่งตวักลบั   ปรากฏการณ์อยา่งน้ี เป็นปัญหาของตวัผูฝึ้กเอง หรือเพราะต าแหน่งภูมิประเทศ

เกาหลีตั้งอยูใ่กลพ้รรคมารคอมมิวนิสตจี์นเกินไป  อิทธิพลเก่าจึงเพิ่มการประทุษร้ายหนกัข้ึน 
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อาจารย์   ศิษยต์า้ฝ่าเป็นฉายานามท่ียิง่ใหญ่  ปวงเทพ ชีวิตทั้งปวงบนสวรรคล์ว้นอิจฉามาก  คน

มองไม่เห็น  แต่เทพมองเห็นชดั   คนท่ีน่ีท าเร่ืองอะไร คือเทพดูแล ใช่หรือไม่   เวลาท่ีศิษยต์า้ฝ่า

เราประสบกบัปัญหาอยา่งน้ี   จึงตอ้งคิดดู  ท าไมคนอ่ืนไม่ถูกส่งกลบั  ตอ้งมีจุดร่ัวแน่นอน  ไม่ได้

ท าใหดี้อยา่งแน่นอน  จึงถูกอิทธิพลเก่ายดึกมุจุดอ่อน จึงส่งคุณกลบั  ตอ้งเป็นเช่นน้ีแน่ 

แน่ละ กอ็าจมีส่วนนอ้ย  คือ ไม่ไดท้  าเร่ืองภายในประเทศใหเ้สร็จ  หรือไม่ไดท้ า  ท่ีควร

ช่วยไม่ไดช่้วย  ก็มีอย่างน้ี แต่ว่า  จ  านวนมาก แมจ้ะออกมาแลว้ถูกส่งกลบั  เช่นนั้นก็ให้คน้หา

จากตวัเอง  ตนเองท าไม่ดี  ชกัน าใหฝ้อเสวยีฮุ่ยเป็นห่วง  ทุกคนต่างห่วงใยคุณ 

ศิษย์  ภายในส่ือ มีผูฝึ้กถาม  รวมกลุ่มศึกษาฝ่าสัปดาห์ละหน่ึงคร้ัง  หากไม่มีอะไรจะแลกเปล่ียน

ความคิด  สามารถจะอ่านฝ่าใหม้ากไดไ้หม  ขณะน้ีมกัจะเป็นว่า เม่ืออ่านฝ่าจบ  คนกลุ่มใหญ่จะ

รีบไป  บางคนข้ึนเวทีแลกเปล่ียนกย็ิง่......... 

อาจารย์  ขา้พเจา้คิดวา่   เร่ืองรูปธรรมเหล่าน้ี พวกคุณจดัวางกนัเองโดยรูปธรรมเถิด  ไม่ตอ้งถาม

อาจารย ์  สภาพการณ์ของแต่ละแห่งลว้นไม่เหมือนกนั   ถา้มีเวลา  พวกคุณก็แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกนั  ถา้ไม่มีเวลา  บางคนมีงานยุ่งมาก  ก็ตอ้งรีบไปทนัที  เดิมทีก็ไม่มีเวลา  เจียดเวลา

เลก็นอ้ยมาเพื่อรับประกนัใหไ้ดศึ้กษาฝ่า  เม่ือศึกษาฝ่าจบกไ็ป   สภาพการณ์อะไรกมี็   อาจารยไ์ม่

ใชม้าตรฐานเดียวกนั   สภาพการณ์รูปธรรมเหล่าน้ี  พวกคุณตอ้งแกไ้ขกนัเอง  แน่ละอาจมีบาง

คนถือการศึกษาฝ่าเป็นแบบขอไปที  เสร็จเร่ืองแลว้กไ็ป  และไม่ใส่ใจ  เป็นอยา่งน้ีกมี็ 

ศิษย์   ปีน้ีกมี็ศิษยบ์างคนจากไปเพราะกรรมแห่งโรค   รวมทั้งศิษยเ์ก่าท่ีบ าเพญ็ยีสิ่บปีแลว้ 

อาจารย์   พูดอยา่งน้ีละกนั   ในการบรรยายฝ่าอาจารยเ์คยพูดว่า  ศิษยต์า้ฝ่าหยวนหมัน่กส็ามารถ

จะบินข้ึนมากลางวนัแสกๆ  ใช่ไหม  อิทธิพลเก่าพูดวา่ “ แมด้บัสลายพวกเราจนหมดส้ิน กจ็ะไม่

ยอมรับยุคน้ีของท่านท่ีจะให้ศิษยข์องท่านบินข้ึนมากลางวนัแสกๆ”  ข้าพเจ้าดับสลายมัน

หมดแลว้  พวกมนัก็ไม่ยอมรับ  เพราะอะไรละ  มนัพูดว่า ท่านมีศิษยต์า้ฝ่าหน่ึงคนบินข้ึนมา

กลางวนัแสกๆ  ความลบัของโลกน้ีกถู็กเปิดเผยแลว้  ท่ีแทก้เ็ป็นเร่ืองจริงน่ี  มนุษยท์ั้งโลกก็จะมา

ศึกษาฝ่าหลุนกง 
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พวกคุณทราบไหม อะไรคือ บินข้ึนมากลางวนัแสกๆ   ดนตรีสวรรค์บรรเลงข้ึนมา  

จกัรวาลเปล่งแสงเจิดจา้  เทพใช้รถของเทพ ขบวนแห่ของสวรรค์ลงมารับคนไป (ท่ีประชุม

ปรบมือ)  อิทธิพลเก่ามนัไม่ยอม   แต่ตั้งแต่แรกอาจารยจ์ดัวางไวคื้อขณะท่ีมนุษยชาติกา้วไปสู่จุด

สุดทา้ย  ศิษยต์า้ฝ่ากห็ยวนหมัน่แลว้ ไม่มีปัญหาการเปิดเผยความล้ีลบั ใชก้ารแกไ้ขทั้งหมดดว้ย

ความเมตตา  จึงจะสามารถท าเช่นน้ีได ้  อะไรท่ีเรียกว่า การแกไ้ขทั้งหมดดว้ยความเมตตาละ   

จกัรวาลน้ีใช้ไม่ไดแ้ลว้  ใช้ไม่ไดแ้ลว้ คือทุกคนลว้นใช้ไม่ไดแ้ลว้จึงดบัสลาย ใช่ไหม   เขามี

บุญคุณความแคน้กบัคุณ  เขาก็มีบุญคุณความแคน้กบัเขา ให้แลว้กนัไป  บุญคุณความแคน้ของ

ใครกอ็ยา่ไดเ้อาเลย   หน้ีท่ีติดคา้งท่ีชดใชไ้ม่หมดจริงๆอาจารยจ์ะชดใชแ้ทน  ทุกคนทั้งหมด ใคร

กไ็ม่เอาหน้ีของใคร  ใครกอ็ยา่ติดคา้งใคร   น่ีดีท่ีสุดใช่หรือไม่  แต่อิทธิพลเก่าท าลายของขา้พเจา้

จนหมดแลว้  ท าลายของขา้พเจา้ท้ิงหมดแลว้  มนัพูดวา่ท่ีท่านพูดนั้น พวกเราท าไม่ได ้  ท่ีพวกเรา

ท าไดคื้อส่ิงน้ี   คุณท าไม่ไดคุ้ณกอ็ยา่เขา้ร่วมซิ  แต่มนักจ็ะเขา้ร่วม  จุดประสงคท่ี์มนัเขา้ร่วมคือ 

เร่ืองน้ีเก่ียวพนัถึงสรรพชีวิตของจกัรวาลของพวกมนั  เพื่อรับประกนัว่าเจ้ิงฝ่าจะส าเร็จ  พวกเรา

จะช่วยท่าน  ผลคือกลายเป็นวธีิการช่วยเหลือแบบน้ี รายละเอียดของค าพูดน้ี จะไม่พูดแลว้ 

หากสถานท่ีน้ีของศิษยต์า้ฝ่า ไม่มีคนตาย  น่ีคือปาฏิหาริยก์ระมงั   สถานท่ีน้ีของศิษยต์า้

ฝ่าจะไม่มีคนตาย  ทุกคนคิดดู น่ีเป็นสภาวะอะไร ใครก็จะมาศึกษาฝ่ากนัหมด  ความลบัก็ถูก

เปิดเผยแลว้   ฝ่าหลุนกงท่ีน่ีไม่มีคนตายเลย  น่ีเป็นร่มคุม้ครองมนุษยท่ี์ใหญ่ท่ีสุด   ลว้นจะมา

เรียนกนัหมด  ดงันั้นอิทธิพลเก่ามนัจึงไม่ยอม  มนัจะใหค้นกลุ่มน้ีของคุณเหมือนกบัคนธรรมดา

สามญั   เป็นสภาวะปกติเหมือนคนธรรมดาสามญั  ใหคุ้ณแก่  ใหคุ้ณมีกรรมแห่งโรคปรากฏ 

ท่ีขา้พเจา้พูดไปคนธรรมดาสามญัย่อมไม่อาจเช่ือ  คุณภาพจิตใจของอาจารย ์ กลไก

ภายในทั้งหมด  ลว้นหนุ่มท่ีสุด  (เหล่าศิษยป์รบมือ) พวกมนัเพื่อไม่ให้ขา้พเจา้เปิดเผยความลบั

อนัน้ี พวกมนัท าลายชั้นผิวของขา้พเจา้อย่างรุนแรงมาก  เน่ืองจากร่างแทก้บัชั้นผิวของคนถูก

อิทธิพลเก่าแยกออกจากกนั  เม่ือก่อนขา้พเจา้จึงพูดว่า มนัก็แยกขา้พเจา้ออกดว้ย  เหตุใดมนัจึง

สามารถแยกขา้พเจา้ไดล้ะ  ขา้พเจา้เคยพูดเหตุผลน้ีแลว้  การผลกัดนั การเจ้ิงฝ่าของจกัรวาลไป

ขา้งหนา้นั้นมีช่วงเวลาอยู ่ มนัใชค้วามแตกต่างของเวลา กดจกัรวาลทั้งหมดมาท่ีคนตรงน้ี   โลก

ตรงน้ีกคื็อศูนยก์ลางนะ  ชีวิตของทั้งจกัรวาลลว้นยืน่ขาขา้งหน่ึงมาแยกชั้นผิวกบัร่างเทพ   ท่าน
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จดัการส่ิงเหล่าน้ีหมดแลว้   เจ้ิงฝ่ากจ็บส้ินแลว้ใช่หรือไม่  ท่านมิใช่พูดวา่ในการโบกมือคร้ังเดียว

กห็มดแลว้หรือ  การโบกมือคร้ังเดียวน้ีมีเวลาอยู ่  มนัมีเวลา  ลว้นจดัการหมดแลว้ กคื็นสู่สภาพ

แลว้  แต่ว่า  รอจนท่านจดัการส่ิงเหล่าน้ีหมดแลว้  การเจ้ิงฝ่าของจกัรวาลก็จบแลว้  เพราะทั้ง

จกัรวาลลว้นยืน่ขาขา้งหน่ึงเขา้มา 

บางคนอาจไม่เช่ือ  บอกวา่ นัน่จะบรรจุไม่ไดน้ะ   ไม่ใช่แนวคิดอยา่งนั้นของคุณ  อณูของ

คน  ร่างกายคนนั้นใหญ่มาก  เทพมากมายประกอบข้ึนจากอณูท่ีเลก็ละเอียด  แต่พลานุภาพใหญ่

มาก   พวกเขากลบัเล็กมากๆ   องคศ์ากยมุนีมิใช่พูดหรือว่า “เล็กจนไม่มีภายใน”  เขาสามารถ

เปล่ียนให้ใหญ่มาก  เขาสามารถเปล่ียนให้เล็กมาก  จกัรวาลน้ีมีสรรพชีวิตนบัไม่ถว้น  มากจน

เหลือคณานบั  กดทบัมนั อาจเหมือนกระดาษบางแผน่หน่ึง  ในนั้นมีโลกเหลือคณานบั  แนวคิด

น้ีดูเหมือนยากจะเขา้ใจได ้  ใช่ไหม  ผูค้นพูดว่าระยะห่างระหว่างโมเลกุลกบัอะตอมใหญ่แค่

ไหน   เหมือนแนวคิดท่ีว่าเรานัง่ยานอวกาศบินไปดาวดวงอ่ืน  กาลมิติ วตัถุทั้งปวงในร่างนภาท่ี

ถูกบีบอดัลว้นหดเลก็ไปพร้อมกนั  แต่เวลาและระยะห่าง ไม่เปล่ียนแปลง  ดงันั้นการเจ้ิงฝ่าของ

จกัรวาลก าลงัท าโดยอยูเ่หนือกาลเวลาทั้งปวง  ดว้ยอตัราท่ีเร็วมาก  เป็นการท าตามเวลาท่ีอยูน่อก

เวลาใหญ่ท่ีสุดของจกัรวาล  น่ีกเ็ร็วมากๆแลว้ 

ชีวิตหน่ึงของคนนั้นสั้น   ก่ีสิบปีจะท าเร่ืองน้ีทัว่ทั้งจกัรวาลใหเ้สร็จ  น่ีเป็นอตัราเร็วท่ีไม่

น่าเช่ือ   ขา้พเจา้พูดแลว้  พวกคุณเป็นศิษยต์า้ฝ่านะ  เม่ือก่อนขา้พเจา้เคยพูดกบัพวกคุณแลว้  

ขา้พเจา้พูดวา่ หน่ึงปีของปัจจุบนัเท่ากบัหน่ึงนาทีของอดีต   เวลาทั้งหมดถูกผลกัใหเ้ร็วข้ึน  แต่วา่

ในหน่ึงปีน้ีแมเ้วลาจะถูกบีบ  สสารขา้งในนั้นท่ีสอดคลอ้งกนั  ทุกส่ิง อะไรอะไรกถู็กบีบอดัแลว้   

ดงันั้นคุณจึงไม่รู้สึกอะไร  บางคร้ังรู้สึกวา่ความสามารถของคนตามไม่ทนั  จึงรู้สึกวา่หน่ึงวนั ไม่

ทนัไดท้ าอะไรกมื็ดแลว้  มีความรู้สึกอยา่งน้ี 

ศิษย์  ในการโปรโมตเสินยวิ่น  ในขั้นตอนของการอธิบายความจริงกบัหน่วยงานรัฐบาล  ควร

ระวงัรูปลกัษณ์ของตน   แต่ผูฝึ้กสูงวยับางคนไม่สนใจการแต่งตวั  รูปลกัษณ์ดูไม่ดี  ท าเช่นน้ี

เหมาะสมหรือไม่ 

อาจารย์   ใช่นะ   ขา้พเจา้พูดแลว้   ท าเสินยวิ่นโดยมุ่งต่อสังคมกระแสหลกั  ทุกคนทราบ   อะไร

คือสังคมกระแสหลกั  ก็คือกลุ่มหัวกะทินั้นของสังคมชนชั้นกลางกบัชนชั้นกลางข้ึนไปอีก คือ



 
 

28 
 

คนส่วนน้ี   คนส่วนน้ีมีวฒันธรรม  มีการศึกษา  คุณสมบติัดี   เป็นแกนกลางวฒันธรรมของ

สังคม  เจาะจงต่อคนกลุ่มน้ี  ไม่สามารถจะท าเหมือนกลุ่มนกัศึกษาหรือกลุ่มคนท างานดว้ยกนั   

ท่ีค่อนขา้งปล่อยตามสบาย  จะพูดอะไรก็ได ้ พฤติกรรมกร้านหน่อยก็ไม่เป็นไร   แต่กบัสังคม

กระแสหลกัจะใช้ไม่ได้   จึงตอ้งท าตวัให้เหมาะสม   การพูดจาตอ้งระวงัพูดในส่ิงท่ีควรพูด  

กิริยาท่าทางตอ้งระวงัให้สุภาพมีสัมมาคารวะ   ท่ีจริงค าพูดเหล่าน้ีลว้นเป็นการพูดใหก้บัผูฝึ้กจีน

แผน่ดินใหญ่  ตอ้งศึกษาใหม้าก 

ศิษย์  เพื่อนผูบ้  าเพญ็ท่ีท างานส่ือในอเมริกาพูดว่า  อาจารยก์  าหนดให้ศึกษาฝ่าดว้ยกนัโดยตรง  

ดว้ยเหตุน้ีจึงเร่ิมตน้ใชว้นัสุดสัปดาห์ศึกษา “จว้นฝ่าหลุน”  เกา้บท ตั้งแต่หลายเดือนก่อน 

อาจารย์   อยา่เดินสุดขั้ว  ขา้พเจา้ใหคุ้ณศึกษาฝ่าดว้ยกนัโดยตรง กไ็ม่ใช่ใหคุ้ณศึกษากนัทั้งวนันะ  

เม่ือคุณมีเวลาก็ท าโครงการช่วยคน  อาจารยม์อบการศึกษาฝ่าเป็นกลุ่มไวใ้ห้  พวกคุณตอ้งจดั

เวลาใหดี้  ศึกษาเสร็จแลว้ ยงัตอ้งไปท าเร่ืองอ่ืน  คุณเอาแต่ศึกษาฝ่าอยา่งเดียวกใ็ชไ้ม่ไดน้ะ 

ศิษย์   ในการอธิบายความจริงบนอินเทอร์เน็ต   เอาค าพูดของอาจารยม์าเป็นค าพูดของตวัเอง  

ถือเป็นการขโมยฝ่าหรือไม่ 

อาจารย์   ค  าพูดเดิมของอาจารยน์ั้น   คุณไม่อาจพูดจบแลว้ก็แลว้ไป   หากคุณพูดกนัระหว่าง

เพื่อนผูบ้  าเพญ็  ว่า อาจารยพ์ูดไวอ้ยา่งน้ี  หากคุณจะอธิบายความจริงกบัคนธรรมดาสามญั   คุณ

สามารถใชปั้ญญาท่ีไดจ้ากในฝ่า  ใชค้  าพูดของคุณไปพูด  ยอ่มมีความแตกต่างกนั ใช่ไหม 

ศิษย์  ชาวไตห้วนับางคนเขา้ใจผดิต่อวธีิการท างานของเราท่ีจุดท่องเท่ียว วา่เราเล่นการเมือง 

อาจารย์   พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นอยูเ่บ้ืองหลงัก่อเหตุ  เน้ือกอ้นหน่ึงอยูบ่นเขียงปล่อยใหผู้ค้น

ตดัเฉือน  โดยไม่กลา้พูด  น่ีไม่ใช่เล่นการเมือง   น่ีเป็นความคิดของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  

หากคุณต่อตา้นก็คือเล่นการเมือง   ให้อธิบายกบัคนธรรมดาสามญั   หากเขาเป็นคนดี  คุณก็

อธิบาย อธิบาย   พวกท่ีมีจุดประสงคไ์ม่ดี  คุณกไ็ม่ตอ้งสนใจเขา  

ศิษย์   ศิษยป์ระเทศรัสเซียขอถามท่านอาจารยท่ี์รัก  “จว้นฝ่าหลุน” ในรัสเซียถูกหา้มตีพิมพ ์  ท า

ใหส้ถานการณ์การช่วยคนในขณะน้ีของรัสเซียเราเปล่ียนแปลงซบัซอ้น 
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อาจารย์   เม่ือวาน มีคนพูดถึงปัญหาเร่ืองศาสนา  ขา้พเจา้บอกว่า ศาสนาอ่ืน เราอยา่ไปแตะตอ้ง   

เพราะอะไรละ   เพราะนัน่เหลือไวท้  าตอนฝ่าปรับโลกมนุษย ์ สาวกเหล่านั้นของศาสนา บางคน

ท่ีสุดขั้ว อารมณ์ความรู้สึกลึกมาก  ไม่อาจฟังความจริงไดอ้ยา่งมีสติสัมปชญัญะ   เพราะอารมณ์

ความรู้สึกของคนไดแ้ทนท่ีสติสัมปชญัญะแลว้   จะท าอยา่งไรละ  หากคิดจะช่วยเขา  ตอ้งแสดง

ความจริงท่ีแทจ้ริงออกมาใหเ้ขาเห็น  เขาจึงจะยอมรับ  ซ่ึงในการเจ้ิงฝ่าของจกัรวาล  ในปัจจุบนั

จะท าไม่ได ้  เวลาท่ีฝ่าปรับโลกมนุษย ์สามารถจะท าเช่นน้ีได ้ เพราะท่ีพวกเขาบ าเพญ็นั้นไม่สูง

นกั   มีเร่ืองมากมายไม่เก่ียวกบัจกัรวาลแลว้ 

ศิษย์   เพื่อนผูบ้  าเพญ็คู่สามีภรรยาหยา่ร้างกนั  แลว้ไปแต่งงานกบัเพื่อนผูบ้  าเพญ็คนอ่ืนอีก   ศิษย์

ไม่เขา้ใจ  ในฐานะผูบ้  าเพญ็  ท าเช่นน้ีสอดคลอ้งกบัฝ่าไหม 

อาจารย์   หย่าร้างเพื่อฉิง แลว้แต่งใหม่อีก   ในฐานะผูบ้  าเพ็ญ   เป็นการท าให้ฉายานามของ

ศิษยต์า้ฝ่าด่างพร้อย   อิทธิพลเก่า จะปล่อยคุณไวไ้หม   การแต่งงานระหว่างชายหญิง เป็นส่ิงท่ี

เทพก าหนด  รวมทั้งรูปแบบการคงอยู่ของมนุษย ์ ลกัษณะการด าเนินชีวิตของมนุษย ์  หากอยู่

ดว้ยกนัโดยไม่ไดแ้ต่งงาน   แน่ละ ย่อมไม่ถูกตอ้ง หากพูดตามกฎหมาย  เม่ือพูดจากมุมของผู ้

บ  าเพญ็  นัน่คือไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของผูบ้  าเพญ็ 

ศิษย์   ท่านอาจารยท่ี์เคารพอยา่งสูง  ขณะน้ีโครงการของเรามีงานส าคญับางอยา่งซ่ึงจ าเป็นตอ้ง

ท าให้เสร็จ   เราเช่ือว่าตนเองมีเทคนิคและประสบการณ์อย่างน้ี  แต่ผูจ้ดัการของเราไม่ชอบ

วิธีการของเรา และก าลงัหาเพื่อนผูบ้  าเพญ็หรือคนธรรมดาสามญั คนอ่ืนมาท าเร่ืองน้ี   ผมไม่ยดึ

ติดวา่ใครจะมาท า  แต่ผมห่วงวา่โครงการน้ี ผา่นมาหลายปีไม่คืบหนา้และตามไม่ทนัสถานการณ์

เจ้ิงฝ่า 

อาจารย์   ใช่นะ   เร่ืองรูปธรรมบางเร่ือง  หากพูดไม่กระจ่างกพ็ูดมากหน่อย   หากไม่ไหวจริงๆ

ใหไ้ปถามผูรั้บผดิชอบฝอเสวียฮุ่ยวา่ ท่ีแทแ้ลว้สมควรหรือไม่  ผูรั้บผดิชอบโครงการ บางคนมีใจ

คอคบัแคบ ความสามารถนอ้ย  กคื็อไม่สามารถรวมทุกคนเขา้ไวด้ว้ยกนั   แมก้ลุ่มน้ีดูเหมือนต่าง

จิตต่างใจ  แต่ว่า  พวกคุณศึกษาจากอาจารยไ์ด ้ เสินยวิ่นกค็นกลุ่มใหญ่   วิธีคิดกต่็างกนั  กรอก

ส่ิงต่างๆนานามากมายเขา้มาในหูขา้พเจา้  ขา้พเจา้ยงัน าพาพวกเขาไดดี้มากใช่ไหม (ศิษยป์รบมือ) 

ศิษย์   การตดัต่อดนตรีฝึกพลงัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไม่   
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อาจารย์   หากท าเพื่อช่วยคน  คุณกท็ าไป  หากไม่ใช่เพื่อช่วยคน  หรือท าเร่ืองท่ีไม่มีความหมาย

มากมายอะไร  พยายามอยา่ท า  อาจารยพ์ูดส าหรับศิษยต์า้ฝ่า  กล่าวส าหรับพวกคุณ  ไม่มีการพูด

เร่ืองลิขสิทธ์ิอะไร  แต่ว่า พวกคุณตอ้งยืนอยู่ในมุมมองของผูบ้  าเพญ็ มีส านึกในการปกป้องฝ่า  

แต่ดนตรีของคนธรรมดาสามญั อยา่ใชต้ามชอบใจ มีกรรม มีลิขสิทธ์ิ และ ช่วยคนไม่ได ้ 

ศิษย์   มีสองปัญหาเป็นท่ีโตเ้ถียงกนั  ขอ้หน่ึงคือพวกเราแนะน าใหล้าออกจากสามองคก์รพรรค  

ผูบ้  าเพญ็บางคนพูดวา่ ขอเพียงลาออกกพ็อแลว้ ไม่ตอ้งพูดเพิ่มเติมอีก 

อาจารย์  กเ็หมือนกบัท่ีขา้พเจา้พูดไปเม่ือครู่น้ี   ลาออกจากสามองคก์รพรรค ไม่ใช่เป้าหมาย  การ

อธิบายความจริงช่วยคนคือเป้าหมาย 

ศิษย์   ขอ้สองคือ ทุกคนมีความเขา้ใจต่างกนัในเน้ือหาของค าท่ีใหคิ้ด ก่อนฟาเจ้ิงเน่ียน  บางคน

บอกวา่........ 

อาจารย์   ไม่วา่เร่ืองอะไรกมี็คนอยูท่ี่นัน่ท าใหวุ้่นวาย   ขา้พเจา้กแ็ปลกใจ ในจุดน้ี  ท่ีจริง เกิดจาก

ยดึติดต่อใจคน  บางคนเป็นผลมาจากการปลูกฝังความเคยชินท่ีไม่ดี  ท่านหาเอาเองเถอะ  การฟา

เจ้ิงเน่ียน ไม่ใช่ไดพู้ดไวอ้ยา่งชดัเจนมากแลว้หรือ 

ขอ้หน่ึงคือ ก าจดัส่ิงท่ีไม่ดีของตน  ลว้นครอบคลุมไวแ้ลว้   ส่ิงท่ีไม่ดีในความคิดของคุณ

เอง ลว้นครอบคลุมไวแ้ลว้  มีมากเหลือเกิน  มีชีวิตท่ีไม่ดีมากมายแค่ไหนท่ีมุดเขา้ไปในขอบเขต

มิติในร่างกายของคน   ส่ิงไม่ดีมากมายลว้นสามารถมุดเขา้ไป  ร่างกายคนนั้นเปิดโล่ง  หลงัจาก

ใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยายสูง คุณจะเห็นช่องว่างระหว่างอณูกบัอณู  เหมือนกบัเมด็ทรายท่ีมี

ช่องว่างระหว่างกลาง   เม่ือขยายใหญ่ยิ่งข้ึน  ก็เหมือนระยะห่างระหว่างดวงดาวกบัดวงดาวใน

จกัรวาล ซ่ึงวตัถุสสารท่ีจุลทรรศน์  ยิง่จุลทรรศน์ ลว้นสามารถผ่านไปได ้ชีวิตระดบัชั้นนั้นผ่าน

ไปไดอ้ยา่งอิสระ ท่ีจริง สายเต๋าบอกว่าร่างกายคนคือจกัรวาลนอ้ย  คุณฟาเจ้ิงเน่ียนมุ่งต่อร่างกาย

ของคุณ  ก าจดัส่ิงท่ีไม่ดีเหล่าน้ี  นัน่นบัเป็นเร่ืองเลก็ไดห้รือ 

อีกขอ้หน่ึงคือ  ส่ิงท่ีไม่ดีนั้น มีมากมายนกั   ในสภาพการณ์ทัว่ไปไม่ตอ้งก าหนดว่าจะส่ง

ความคิดอะไร   นอกจากมีสถานการณ์พิเศษ   จึงมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง คิดดบัสลายส่ิงไม่ดี

ทั้งหมด  กพ็อแลว้  เพราะอะไรละ  ตา้ฝ่ามีมาตรฐานอยู ่ พลงังานท่ีส่งออกไป ประกอบดว้ย เจิน 
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ซัน่ เหยิน่  เขารู้วา่อะไรท่ีสอดคลอ้ง  อะไรท่ีไม่สอดคลอ้ง  มุ่งสู่ภายนอกช าระลา้งสภาพแวดลอ้ม

ภายนอก   การช าระลา้งภายนอกจกัรวาลกบัภายในจกัรวาลนั้น เหมือนกนั 

ศิษย์   ผูฝึ้กเก่าท่ีตกขบวนไปไม่รู้ว่าตวัเองตกขบวน  ไม่ยอมใหค้นพูด  และไม่เขา้ใจการบ าเพญ็

เจ้ิงฝ่า  จะท าอยา่งไร 

อาจารย์   ไม่บ าเพญ็ แลว้จะท าอยา่งไร  การบ าเพญ็นะ  ใหเ้ขาคิดหาวธีิบ าเพญ็   จะใหอ้าจารยส่์ง

ส่ิงวิเศษอะไรออกมาให้คุณหรือ (อาจารยห์ัวเราะ)  ปัญหาท่ีคุณประสบ  นั่นคือปัญหาในการ

บ าเพญ็ท่ีคุณตอ้งแกไ้ข 

ศิษย์   ขอเรียนถาม ปีน้ีการแสดงเสินยวิ่น  มีเพื่อนผูบ้  าเพญ็จากแผ่นดินใหญ่มาไตห้วนัดู  มีการ

เสียสละตัว๋ใหม้ากมาย  จะเหมาะสมหรือไม่ 

อาจารย์  น่ีคือจะใหข้า้พเจา้ชมเชยผูฝึ้กไตห้วนั  เป็นเร่ืองดี (เหล่าศิษยป์รบมือ)  

ศิษย์   ศิษยต์า้ฝ่าเกือบหน่ึงหม่ืนคนจากหา้สิบสามประเทศและเขตแดนขอสวสัดีท่านอาจารย ์

อาจารย์   ขอบใจทุกคน (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) 

อาจารย์  น่ีคือเอามาจากเวบ็หมิงฮุ่ย พูดถึงปัญหาของผูฝึ้กแผน่ดินใหญ่ 

ศิษย์   พวกเราเป็นผูป้ระสานงานของแผน่ดินใหญ่  ค  าถามจ านวนเลก็นอ้ยของเพื่อนผูบ้  าเพญ็เรา

คือ   จิงเหวินใหม่ปี ๒๐๑๕ พูดถึงปัญหาว่าหลงัจากศึกษาฝ่า   เดิมทีการศึกษาฝ่า แลกเปล่ียน

ความคิดสัปดาห์ละคร้ังของผูป้ระสานงานเรา เปล่ียนเป็นศึกษาการบรรยายฝ่าในท่ีต่างๆในช่วง

ระยะหลงั..... 

อาจารย์   ปัญหาการศึกษาน้ี กเ็ป็นอยา่งน้ี  ใหถื้อการศึกษา “จว้นฝ่าหลุน” เป็นหลกั   เม่ือมีเวลา

คุณก็ศึกษาให้มาก ศึกษา “จว้นฝ่าหลุน” จบแลว้ค่อยศึกษาอย่างอ่ืน   มีเวลาก็สามารถจะศึกษา

การบรรยายฝ่าอ่ืนๆ   ถา้ไม่มีเวลา  ยงัคงถือ “จว้นฝ่าหลุน” เป็นหลกั  ตนเองหาเวลาไปศึกษา การ

บรรยายอ่ืนๆของขา้พเจา้ในท่ีต่างๆ  ไม่ไดก้  าหนดอะไรเป็นพิเศษ  อย่าใชใ้จคนบิดเบือนค าพูด

ของอาจารย ์
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ศิษย์   ปัจจุบนั ศิษยว์ยัหนุ่มสาว ของแผ่นดินใหญ่ท่ีเล่นมือถือมีจ านวนมาก   ข้ึนอินเทอร์เน็ตดูวี

แชต  คลิปวิดีโอ  โดยเฉพาะคือคลิปของสัตวเ์ล็ก   ชอบดูมากเป็นพิเศษ  พวกเราเตือนก็ไม่ฟัง  

ร้อนใจมาก 

อาจารย์  เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดแลว้   อะไรอะไรบนโลกน้ีลว้นก าลงัย ัว่ยวนคุณ  ลว้นไม่ใหคุ้ณไดฝ่้า  

ไม่เพียงเฉพาะพวกคุณ  บรรดาผูป้กครอง รัฐบาลบนโลกน้ี ลว้นทราบสภาพการณ์น้ี   ใครกห็มด

ปัญญา  ไม่เพียงแค่ปัญหาท่ีคนจะไดฝ่้า   ยงัชกัน าให้คนท างานไม่ดี  เล่าเรียนก็ไม่เขา้หัว  เวลา

ส่วนใหญ่ใชไ้ปกบัคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่นเกมส์  ล่อคุณไปดู ไปเล่นส่ิงเหล่านั้น  กลายเป็นไม่ใช่

สภาวะของคนแลว้  จากอดีตจนปัจจุบนั  คนลว้นไม่เคยมีสภาวะน้ี  น่ีคือเทคโนโลยขีองมนุษย์

ต่างดาว  มารก าลงัอาศยัมนั  ล่อลวงคุณ  ใหคุ้ณท้ิงทุกส่ิงของคุณ  โถมตวัเขา้ไป  ส้ินเปลืองชีวิต

ของคุณ  คุณยงัตดัใจท้ิงไม่ลง  เม่ือมองจากมุมมองของการเป็นคน คุณลว้นไม่ปกติ  ยิ่งไม่ตอ้ง

พูดถึงเร่ืองบ าเพญ็ 

ศิษย์   ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี ๒๐๑๕ ท่ีเร่ิมตน้ฟ้องร้องหวัโจกมาร  จนถึงขณะน้ีส านกัอยัการ

สูงสุดยงัไม่ได้บันทึกส านวนคดีท่ีศิษยต์้าฝ่าเส่ียงชีวิตเพื่อฟ้องคดี  พวกเราควรน าเร่ืองการ

ร้องเรียนเจียง เจ๋อหมิน กรณีเพื่อนผูบ้  าเพญ็ถูกประทุษร้ายอยา่งรุนแรง เปิดเผยใหก้บัปวงชนใน

พื้นท่ีหรือไม่ 

อาจารย์   วธีิการน้ีของคุณ หากเป็นประโยชนต่์อการช่วยคน คุณไปท าได ้อยา่มีใจท่ีคิดแคน้ตอบ

โต ้หรือต่อสู้กบัคน หา้มมี เจ้ิงเน่ียนของคุณตอ้งเพียงพอ  เทพจึงจะช่วยคุณ หากเจ้ิงเน่ียนของคุณ

ไม่ถูกตอ้ง กท็  าอะไรไม่ได ้

ศิษย์   ตั้งแต่มีการประทุษร้ายเป็นตน้มา   เพื่อนผูบ้  าเพญ็ในแผ่นดินใหญ่ของเรา ต่างก าลงัท า

แผ่นซีดีความจริงกบัหนงัสือความจริงเล่มเลก็อยา่งเงียบๆ   มีเอกสารความจริงหลายแบบ  เพื่อ

ช่วยคน  ขณะน้ีมีเพื่อนผูบ้  าเพญ็ดาวน์โหลดแผน่ป้ายเร่ืองฟ้องร้องเจียงกบัเร่ืองเผยแพร่ตา้ฝ่าจาก

เวบ็หมิงฮุ่ย  แลว้ท ากนัเอง เป็นป้ายผา้ “ฝ่าหลุนตา้ฝ่าดี” หรือ การฟ้องร้องเจียง เป็นตน้ บางพื้นท่ี

ไปขา้งนอกติดป้ายผา้ท่ีมีเน้ือหาตามเอกสารความจริงแต่เดิมโดยพื้นฐาน  พวกชัว่ร้ายในพื้นท่ี

รู้สึกกลวัมาก .......ศิษยแ์ผน่ดินใหญ่ควรเห็นความส าคญัของโครงการน้ี 



 
 

33 
 

อาจารย์   (อาจารยห์ัวเราะ)  เร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่าควรท า คุณก็ไปท า  สามารถท าใหส่ิ้งชัว่ร้ายตกใจ

กลวั  ก าจดัส่ิงชัว่ร้าย  สามารถท าให้ชาวโลกรู้แจง้  คุณก็ไปท า  ลว้นไม่มีปัญหา  ท่ีจริงป้ายผา้

ความจริงเหล่าน้ีของพวกเขา บงัเกิดผลแลว้ 

ศิษย์  ขณะน้ี ในการยืนยนัความถูกตอ้งของฝ่า มีผูบ้  าเพ็ญบางคน  รู้ดีมาก ว่าเวลากระชั้นชิด  

รีบเร่งกา้วหนา้ช่วยคน  แต่มีเพื่อนผูบ้  าเพญ็บางคนเฝ้าอยู่กบับา้น  ติดธุระและงานในท่ีท างาน  

และบางคนติดอยูใ่นช่ือเสียง ผลประโยชน ์และฉิง ไม่อาจดึงตวัเองออกมาได ้ บางคนลืมกระทัง่

การบ าเพญ็ 

อาจารย์   เร่ืองน้ี อาจารยเ์พิ่งพูดไปเม่ือครู่  กเ็ป็นสภาพการณ์น้ี  เพื่อนผูบ้  าเพญ็ของเราท่ีอยู่รอบ

ขา้งตอ้งเตือนสติพวกเขา  

ศิษย์  ศิษยต์า้ฝ่าท่ีช่ือเฟิง ขอถามท่านอาจารย ์ ในพื้นท่ีของเรามีคนๆหน่ึงท่ีตาทิพยเ์ปิด   ก่อนท่ี

อาจารยจ์ะบรรยายฝ่า ลว้นสามารถพูดเน้ือหาบางส่วนท่ีอาจารยจ์ะบรรยายออกมาได ้ เพื่อนผู ้

บ  าเพญ็หลายคนคิดว่าเขายอดเยี่ยม  เร่ิมตน้ยกยอ่งเขา  เคารพเขา  กระทัง่น าภาพถ่ายของเขากบั

ภาพถ่ายของอาจารยว์างไวคู่้กนั   

อาจารย์  มีคนท่ีมีจิตยดึติดกบัเร่ืองพวกน้ี  จึงมีการก่อความวุน่วายใหฝ่้าอยา่งน้ีเกิดข้ึน  หลายปีมา

น้ีเกิดเร่ืองอยา่งน้ีมากแค่ไหน  หลายปีมาน้ีท่ีมีการประทุษร้ายรุนแรงมากลว้นไม่พน้ไปจากเร่ือง

เหล่าน้ี   เพราะเหตุใดละ   มิใช่เพราะในหมู่ผูฝึ้กมีคนท่ีมีจิตยดึติดเหล่าน้ีหรือ  มีจิตยดึติด  ชอบ

พวกน้ี  กคื็อใจดวงน้ี  ตอ้งขุดมนัออกมา เปิดโปงออกมา  ใหค้นเห็น  ดงันั้นอิทธิพลเก่าจึงใหค้น

เหล่าน้ีกระโดดออกมา 

จนถึงขณะน้ียงัมีจิตยึดติดเหล่าน้ี   พื้นท่ีไหนมีคนแบบน้ี  พื้นท่ีนั้นก็เกิดเร่ืองอย่างน้ี  ท่ี

แทคื้อมีผูฝึ้กท่ียดึติดในดา้นน้ีเรียกหามาเอง  ความวุ่นวายเหล่าน้ีคือส่ิงท่ีตนเองเรียกหามา  หาก

คุณไม่มีจิตใจน้ี  คนเลวกไ็ม่อาจเกิดข้ึนได ้  อิทธิพลเก่ากไ็ม่จดัวางเร่ืองน้ีให ้ น่ีเห็นไดช้ดั คุณไม่

มีจิตใจน้ี  มนัจะจดัวางเร่ืองน้ีไปท าไม  มนัไม่เท่ากบัท าเร่ืองท่ีเกินความจ าเป็นหรือ  ยงัจะถูก

ขา้พเจา้จบัจุดอ่อนเกบ็กวาดมนั  
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ศิษย์   บ าเพญ็ถึงช่วงสุดทา้ยแลว้  แต่ศิษยย์งัคงบ าเพญ็ออกมาไม่ไดถึ้งขั้น “เพื่อเขา” ยิ่งนานยิ่ง

พบรากเหงา้ของความนึกคิดเพื่อประโยชนส่์วนตวั 

อาจารย์   เม่ือพบแลว้ กน็บัว่ายอดเยีย่ม  คุณสามารถรู้ไดก้น็บัว่ายอดเยีย่ม  ในฐานะคนธรรมดา

สามญัคนหน่ึงย่อมจะไม่พิจารณาปัญหาเหล่าน้ี   บางคนรู้สึกไม่ไดแ้มแ้ต่นอ้ย   ในฐานะเป็นผู ้

บ  าเพญ็จึงสามารถมองเห็นส่ิงเหล่าน้ี   เม่ือเห็นแลว้  กพ็ยายามท าดี  น่ีคือกา้วแรก กใ็หพ้ยายาม

ท า  แน่ละอาจบ าเพญ็ดา้นอ่ืนไดดี้มาก  ดา้นน้ีเผยออกมาแลว้  เช่นนั้นเรากร็ะวงัมนัใหม้าก  ใส่ใจ

ในดา้นน้ีใหม้าก บ าเพญ็มนัท้ิงไป  

ศิษย์   ศิษยพ์บว่า  หลายปีมาน้ี  คาดไม่ถึงว่าตลอดมาไม่ไดจ้ดัความสัมพนัธ์ใหถู้กตอ้งระหว่าง

ตนเองกบัอาจารย ์กบัฝ่า  และไม่ไดจ้ดัความสัมพนัธ์ใหถู้กตอ้งกบัเพื่อนผูบ้  าเพญ็  รู้สึกละอายใจ

มาก  แต่กลบัไม่รู้วา่จะฝ่าทะลวงขา้มไปไดอ้ยา่งไร 

อาจารย์  ท่ีจริงคุณส านึกไดแ้ลว้   สามารถมองเห็นส่ิงเหล่าน้ีวา่ไม่ถูกตอ้ง   คุณมิใช่กา้วหนา้แลว้

หรือ  จงพยายามท าตามทางท่ีถูก  อ่านฝ่าใหม้าก  กจ็ะท าไดดี้เอง  ค่อยๆบ่มเพาะใหเ้คยชินนัน่ก็

จะดีได ้

ศิษย์  ศิษยอ์ยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นรวบรวมลายเซ็นฟ้องเจียง  เน่ืองจากเร่ืองภาษา เวลาท่ีจ  ากดั  หลาย

คร้ังไม่อาจท าให้อีกฝ่ายเขา้ใจความจริงได้ครบถว้น  บางคร้ังศิษยเ์พิ่งพูดเร่ืองการรวบรวม

ลายเซ็น อีกฝ่ายก็ตอ้งการเซ็นช่ือแลว้  ยงัมีชาวต่างประเทศหลายคนท่ีไม่เขา้ใจภาษาอังกฤษ  

หลงัจากศิษยพ์ูดจบ  อีกฝ่ายกเ็ซ็นช่ือ 

อาจารย์   คนจ านวนมากนั้นมีจิตใจเมตตา  ไม่เหมือนคนจีนในปัจจุบนัน้ีท่ีอยูภ่ายใตพ้ิษร้ายของ

วฒันธรรมพรรค  จึงมีแผนการในใจมากมายอยา่งนั้น คุณจะบอกใหค้นจีนแผน่ดินใหญ่ท าอะไร 

นัน่ก็จะต่างกนัแลว้  แต่ในสังคมนานาชาติจะไม่เป็นเช่นน้ี  คนท่ีจิตใจเมตตาหลายคน เม่ือเขา

รู้สึกวา่คุณถูก  เขากจ็ะท าเช่นน้ี  แต่ขา้พเจา้คิดวา่  การรวบรวมลายเซ็นน้ี  ยงัตอ้งพยายามบอกให้

คนเขาเขา้ใจวา่เราก าลงัท าอะไร  บางคนก าลงัท าโดยใชส้ัญชาตญาณ  สัญชาตญาณของเขาท่ีจริง

กคื็อดา้นของคนท่ีเขา้ใจชกัน าใหท้ า  

ศิษย์  ผูฝึ้กจ านวนมากเรียกร้องขออีบุ๊คจากเวบ็หมิงฮุ่ย  ไม่เขา้ใจวา่ท าไมไม่จดัหาอีบุ๊คให ้
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อาจารย์   คอมพิวเตอร์น้ี  ในสังคมอนาคตจะไม่คงอยู่   สังคมในอดีตก็ไม่เคยมีอยู่  เป็นส่ิงท่ี

ปรากฏข้ึนในยุคน้ี   ปรากฏข้ึนในเวลาน้ี  ในอนาคตจะไม่มี  เพราะมนัท าลายพฤติกรรมของ

มนุษยชาติ  ความคิด อะไรอะไรก็เปล่ียนหมดแลว้  เม่ือก่อนทุกคนทราบ  ไม่ว่าพื้นท่ีหน่ึงจะ

เส่ือมทรามอย่างไร  แต่ว่า  ห่างจากพื้นท่ีน้ีไปไกลมาก  ก็เก่ียวพนัไปไม่ถึง   คอมพิวเตอร์  

โทรทศัน์ ข่าวช้ินหน่ึง ในสมยัน้ี แต่ละมุมของทัว่ทั้งโลกลว้นมองเห็น  เม่ือคุณส่งของอยา่งหน่ึง

ท่ีไม่ดีข้ึนไป   แต่ละมุมของทัว่ทั้งโลกลว้นมองเห็น มนุษยชาติทั้งหมดจะถูกมนัท าลาย  คนรู้สึก

ว่าเทคโนโลยีน้ีให้ความสะดวกมาก  แต่ส่ิงท่ีน ามากลบัเป็นการพงัทลาย  ในอดีตเทพจดัวาง

รูปแบบการใชชี้วติตามประเพณี  อะไรอะไรลว้นเป็นการหมุนเวยีนท่ีดีงามท่ีสุด 

อันท่ีจริง  ความรู้สึกพอใจของคนต่อความงดงามเอย ความสบายเอย เป็นต้น  บน

รากฐานของสังคมใดๆลว้นเหมือนกนั  ในสังคมโบราณ  พอคนมีมา้ตวัหน่ึง  ข้ึนไปข่ี  เสริมอาน

มา้ท่ีดีข้ึนไป  พอข้ึนนัง่รู้สึกโออ้วด  พอใจมาก  ใหทุ้กคนเห็นวา่ มา้ของฉนัตวัน้ีสวยแค่ไหน ช่าง

ดีจงั  ทุกคนดู  โอ ้ มา้ตวัน้ีช่างดีจริง  คนอ่ืนบอกวา่ดี  ตนเองรู้สึกพอใจมาก  ปัจจุบนัขบัรถบีเอม็

คนัหน่ึง  รถบีเอม็คนัน้ีของฉนั วา้ว เป็นรถแข่ง  ซีร่ีส์หา้  ช่างงามนกั  อารมณ์ท่ีแสดงออกมา  กบั

ความรู้สึกพอใจนั้น เหมือนกนั  ความรู้สึกพึงพอใจอย่างน้ี อยู่ในสภาพการด ารงชีวิตแบบไหน 

ลว้นเหมือนกนั  แต่สภาพการณ์ด ารงชีวิตโดยตวัมนัเองเม่ือเปรียบกนัแลว้ ไม่มีท่ีส้ินสุด   ต่อให้

ผลกัสภาวะการด ารงชีพของมนุษยไ์ปถึงขั้นไหน ก็จะรู้สึกไม่พอใจทั้งนั้น  ยงัคงจะแสวงหาท่ี

ดีกวา่ทั้งนั้น   แต่เม่ือออกห่างจากการจดัวางของเทพกอ็นัตราย  ความตอ้งการนั้น ไม่มีกน้บ้ึง แต่

กลบัน าคนไปสู่สภาวะท่ีไม่ใช่คน    

สังคมยคุโบราณ เป็นสังคมของคนอยา่งแทจ้ริง   ท่ีจริงเป็นส่ิงท่ีงดงามมาก   เม่ือเสินยวิ่น

เราแสดง พวกคุณไดเ้ห็นแลว้  ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นคือประวติัศาสตร์  คือวฒันธรรมดั้งเดิม   เม่ือคน

ปัจจุบนัเห็นแลว้  แต่ละคนต่างรู้สึกว่างดงามมาก  ปัจจุบนัท าจนคนกลายเป็นอย่างน้ีไป  จิตยึด

ติดของคน  ความตอ้งการ  ไม่ไดเ้ปล่ียน  เหมือนกนั   แต่ในทางกลบักนั  ศีลธรรมของมนุษย ์ 

กลบัไม่มีทางหวนกลบัมาไดแ้ลว้  สังคมเกิดปัญหาใหญ่หลวงท่ีแกไ้ขไม่ไดแ้ลว้  ไม่มีทางจะ

หวนกลบัมาอีกต่อไปแลว้  เทพ จกัรวาล มีฝ่าอยู ่  มีบรรทดัฐานส าหรับคน  เกินไปจากบรรทดั

ฐานน้ีกต็อ้งเผชิญกบัการถูกเทพดบัสลาย  เทพจะท าลายมนุษยท่ี์เบ่ียงเบนไปแลว้  แน่นอนทีเดียว   
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เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดว่าประวติัศาสตร์ของคนก าลงัแสดงตามบทละคร  เกิดการดบัสลายหลายคร้ัง  

คนมิใช่คน้พบจากวตัถุโบราณหรือว่า หลายหม่ืนปีก่อนนั้นมีรถยนต ์ แต่เดิมเคยมีเคร่ืองจกัรกล 

แต่เดิมท่ีผา่นมาเคยมีเคร่ืองบิน และรูปแบบของเคร่ืองบินลว้นไม่ต่างจากรูปแบบของทุกวนัน้ีสัก

เท่าไร  มนุษยชาตินั้นมีอยูเ่ป็นรอบ เป็นรอบ  เม่ือศีลธรรมของคุณใชไ้ม่ไดแ้ลว้  เบ่ียงเบนจากบท

ละครกด็บัสูญ  คนรู้สึกวา่แบบนั้นดีมาก แต่เทพรู้สึกวา่ไม่ดี 

ศิษย์   ท่านอาจารยเ์คยพูดว่า  ช่วยผลกัศิษยเ์ม่ือก่อนวนัท่ี ๒๐ ก.ค.ปี ๙๙ ทั้งหมดไปถึงต าแหน่ง

แลว้  บางคนไม่เห็นค่าของการบ าเพญ็ส่วนบุคคล  เขา้ใจเอาเองว่าไม่คู่ควรกบัเกียรติยศน้ี   แค่

ตามๆกนัมา บางคนกลบัถอนหายใจอยา่งโล่งอก   

อาจารย์   ท่ีจริงนะ  ขา้พเจา้ไดผ้ลกัใหผู้ฝึ้กแต่ละคนไปถึงต าแหน่งแลว้  เป็นความจริง   ในเวลา

นั้นทุกคนลว้นรู้สึกไดแ้ลว้   และบางส่วนกม็องเห็นแลว้  เพราะอะไรละ  หากไม่ผลกัคุณไปถึง

ต าแหน่ง  คุณไม่มีพลงังานอนันั้นท่ีจะไปแบกรับส่ิงท่ีตอ้งแบกรับในระหว่างท่ีช่วยอาจารย ์ คุณ

กต็า้นส่ิงชัว่ร้ายไม่ไหว  จุดประสงคท่ี์ผลกัคุณไปถึงต าแหน่งคือ   ศิษยต์า้ฝ่าทัว่โลกลว้นท าอยา่ง

น้ีแลว้  คือสามารถช่วยเหลือคนท่ีมาจากระดบัชั้นสูงมาก   เวลาท่ีเจ้ิงเน่ียนพอ พลงัท่ีคุณพูดจะ

สามารถกดเขาไวไ้ด ้ ค  าพูดท่ีคุณพูดออกมาในนั้นมีสัจธรรมของระดบัชั้นท่ีสูงกวา่  ระดบัชั้นสูง

ยิง่กว่า  พลงักงท่ีอาจารยผ์ลกัคุณจนถึงต าแหน่งในปีนั้นกส็ามารถบงัเกิดผล   แมค้  าพูดท่ีคุณพูด

ออกมาจะเป็นค าพูดของคน  แต่ท่ีเหนือกว่าระดบัชั้นของคนไปแลว้ ลว้นจะกลายเป็นค าพูดของ

แต่ละระดบัชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ไม่ผลกัถึงต าแหน่งนั้นค าพูดท่ีคุณพูดออกมา จะช่วยสรรพชีวติไม่ได ้ 

ลว้นผลกัถึงต าแหน่งนั้นแลว้  แต่ถา้ซินซ่ิงไม่ถึงต าแหน่งนั้น กโ็ยกยา้ยพลงักงไม่ได ้ 

แต่เวลาท่ีคุณเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีต่างกนั  เวลาท่ีซินซ่ิงและบุญบารมีลว้นกา้วเขา้สู่การ

หยวนหมัน่  คุณตอ้งยกระดบัซินซ่ิงของคุณข้ึนไปอยา่งแทจ้ริง จึงจะใชไ้ด ้ ในการบ าเพญ็  ยงัมี

จิตยดึติดมากมาย มากมายท่ีจะตอ้งท้ิงไป  ดงันั้นในระหวา่งท่ีปฏิบติัใหเ้ป็นจริงตามค ามัน่สัญญา  

ขณะเผชิญกบัการประทุษร้ายคร้ังน้ี คุณสามารถน าส่ิงท่ีไม่ดีเหล่านั้นท้ิงไป  ในสภาพแวดลอ้มท่ี

ทุกขย์ากคุณยงัสามารถไปอธิบายความจริง  ท าเร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่าท ากนั  พลงักงนั้นจึงจะไม่ตก    

ซินซ่ิง บุญบารมี ลว้นจะข้ึนมาได ้ คุณไม่ไปท า  หรือไม่คิดจะท า  พลงักงนั้นจะเร่ิมตกลงไป   
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คุณท าดีอีกแลว้ มนัก็ข้ึนมาอีกเล็กนอ้ย  คุณท าไดไ้ม่ดี  มนัก็จะตกไปอีกส่วนหน่ึง  การบ าเพญ็

ของพวกคุณกคื็อการบ าเพญ็ซินซ่ิง 

ศิษยต์า้ฝ่าบางคน เวลาท่ีออกห่างจากกลุ่มศิษยต์า้ฝ่า แลว้ค่อยกลบัมาใหม่  คุณอยา่ไดถื้อ

วา่เขาเป็นผูฝึ้กเก่า  อยา่คิด  เพราะในเวลานั้น เขาจะเหมือนกบัคนธรรมดาสามญัอยา่งไรอยา่งนั้น   

ฝ่าท่ีเคยศึกษาเม่ือก่อน เขาจะจ าไม่ไดเ้ลย   ศิษยต์า้ฝ่าควรอยู่ในสภาวะอะไรเขาก็ไม่รู้เลย  คุณ

อย่าไดถื้อว่าเขาเป็นผูฝึ้กเก่า  ตอ้งปฏิบติัต่อเขาในฐานะผูฝึ้กใหม่  เขาจึงจะสามารถผ่านขา้มมา   

หาไม่ หากคุณถือวา่เขาเป็นผูฝึ้กเก่า  กจ็ะท าใหเ้ขาออกไปอีก  เขาจะทนไม่ได ้ จะรับไม่ไหว  เขา

คือผูฝึ้กใหม่อยา่งส้ินเชิง  

ศิษย์  “หงอ๋ินสาม”  “หงอ๋ินส่ี” ขา้งในมีบทเพลงมากมายท่ีท่านอาจารยตี์พิมพอ์อกมา   ผมจะส่ง

ใหญ้าติกบัเพื่อนผา่นทาง วแีชท ไดไ้หม 

อาจารย์  ใหก้บัญาติและเพื่อนสนิทได ้ไม่มีปัญหา  ดีท่ีสุดคุณอยา่ใชเ้วบ็ไซตน์ั้นของคนธรรมดา

สามญั 

พูดถึงตรงน้ี  ขา้พเจา้ขอบอกทุกคน  มีคนแอบถ่ายการแสดงเสินยวิ่น หอ้งเรียนเตน้ระบ า

ของมหาวิทยาลยัเฟยเทียน เอาไวบ้นเวบ็ไซต์   พวกคุณทราบไหมว่า เหตุใดขา้พเจา้ไม่เผยแพร่

แผน่ดีวดีีเหล่าน้ีของเสินยวิน่ในสังคม  ไม่เอาข้ึนไปบนเวบ็ไซต ์  เพราะสังคมน้ียุง่เหยงิหมดแลว้  

เว็บไซต์นั้ นมีของไม่ดีอะไร อะไร ต่างผสมผเสอยู่ในนั้ น   แทบจะเหมือนกับมารปีศาจ 

หมุนเวียนอยู่  ส่ิงใดๆลว้นปะปนอยู่ในนั้น   ปนเปอยู่ขา้งใน ก่อกวนสังคม   ใจคน  ศีลธรรม  

ประเพณี เปล่ียนแปลงสภาพการด ารงชีวติของคน   หลายส่ิงหลายอยา่งปนเปยุง่เหยงิ  ขา้พเจา้ไม่

อยากจะวางของศกัด์ิสิทธ์ิน้ีไวใ้นถ ้ามารนั้น  ใครท่ีท า ใหเ้อาลงมาทั้งหมด  แน่ละไม่ไดร้วมการ

โฆษณาเสินยวิ่น หรือส่ิงท่ีเสินยวิ่นกบัเฟยเทียนใส่ไวโ้ดยมีจุดประสงค ์ ในอนาคตน าออกมาจดั

แสดงจึงจะดีท่ีสุด 

ศิษย์   ผมเป็นศิษยท่ี์มาจากประเทศเยอรมนันี  ผมมีสองค าถาม ขอ้แรก  เสินยวิ่นไม่ไดข้ึ้นแสดง

ในเกาหลีใต ้ สรรพชีวิตท่ีควรไดรั้บการช่วยเหลือโดยผ่านเสินยวิ่น จึงไม่ไดรั้บการช่วยเหลือใช่

หรือไม่ 
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อาจารย์  มีบางเร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่า สามารถท าได ้ มีบางเร่ืองไม่ใช่ส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าสามารถจะท าได ้ 

เพราะความตอ้งการของคน เป็นเร่ืองอนัดบัหน่ึง  พวกเขาตอ้งคิดจะไดรั้บการช่วยเหลือ  พวก

คุณจึงจะช่วยได ้  หากเขาไม่รู้  กส็ามารถอธิบายความจริง  จากนั้นดูว่าคนคิดอยา่งไร  เป็นอยา่ง

น้ี  แต่วา่  ทุกคนทราบ  บทเรียนของประวติัศาสตร์มีมากมาย 

ท่ีห่างไกลมาก จะไม่ขอพูด   เรามาพูดท่ีใกล้ๆ   คณะศิลปินเสินยวิ่นเกิดเร่ืองอย่างน้ีใน

ประเทศกรีซ  คือเสินยวิน่ไปถึงแลว้ไม่ยอมใหเ้ขา้โรงละคร  ไม่ยอมใหแ้สดง  ตั้งแต่รัฐบาลจนถึง

โรงละครลว้นตดัสินใจอยา่งน้ี ท าผิดสัญญาอยา่งเปิดเผย  พอขา้มปีมาเศรษฐกิจของพลเมืองชาว

กรีซก็ลม้แลว้  น่ีเป็นความจริงใช่ไหม ปีกลายเสินยวิ่นไปเอควาดอร์จดัแสดง  มนัไม่ยอมให้

แสดง  กระทัง่ก่อกวนการขนยา้ยขา้วของเคร่ืองใช ้ เกือบจะกระทบต่อการแสดงคร้ังต่อมา  ช่าง

ชัว่ร้ายยิง่นกั  แมว้่าพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นอยูเ่บ้ืองหลงัการก่อกวน แต่การตดัสินใจนั้น ลว้น

ท าโดยรัฐบาล  ขา้มปีมา ปีน้ีทุกคนมองเห็นกนัแลว้ใช่ไหม   แผน่ดินไหวทัว่ประเทศ  ทั้งประเทศ

เกือบจะพงัพินาศ  คนตายไปเท่าไร  พวกคุณทราบ ยงัมีอีกใช่หรือไม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ีละ 

พวกคุณทราบไหม  เทพเห็นวา่มนุษยชาติใชไ้ม่ไดต้ั้งนานแลว้ สมควรจะถูกท าลาย   เดิม

มนุษยก์า้วผ่านปี ๑๙๙๙ มาไม่ได ้  แต่เพราะตา้ฝ่าจะช่วยเหลือสรรพชีวิต  จึงยดืเวลาของมนุษย์

ให้ยาวข้ึน  หรือพูดว่า  จุดประสงค์ท่ีมนุษยร์อดมาได ้คือเพื่อดูว่ามนุษยจ์ะสามารถไดรั้บการ

ช่วยเหลือหรือไม่   ช่วยเหลือส่วนนั้นท่ีควรไดรั้บการช่วยเหลือไว ้  อิทธิพลเก่าก็เป็นอย่างน้ี  

วิธีการคือใช้กรรมวิธีชุดนั้นของพวกมนั  แต่ก็เพื่อจุดประสงค์น้ี  แมจ้ะไม่สามารถท าให้คน

จ านวนมากข้ึนไดรั้บการช่วยเหลือ  อาจารยจ์ะไม่จดัวางใหไ้ปท าลายใคร   แต่ส่ิงท่ีอิทธิพลเก่าจดั

วางคืออย่างน้ี   คุณไม่คิดจะไดรั้บการช่วยเหลือแลว้ โชควาสนาก็จะถูกลบท้ิงไป  ก็จะไม่ใช่

พื้นท่ีท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือแลว้  เม่ือลบท้ิงไปแลว้ อะไรอะไรกย็อ่มจะเกิดข้ึนได ้  ฟ้าถล่มดิน

ทลาย ลว้นอาจเกิดข้ึน  เศรษฐกิจลม้  จากน้ีไปอะไรกจ็ะเกิดข้ึนไดท้ั้งนั้น  กก็  าหนดไวอ้ยา่งน้ี   

ขา้พเจา้ไม่ไดพู้ดเร่ืองเหลือเช่ือ   แต่ท าไมจึงเหมาะเจาะอย่างน้ีนะ   บรรดาสถานท่ีท่ี

ขดัขวางการไปช่วยคน ลว้นเกิดเร่ืองแลว้  จึงเท่ากบัพูดว่าพวกฉันไม่ให้คุณช่วย   เร่ืองน้ีไม่ใช่

ง่ายๆแลว้  คนเหลือรอดมา กเ็พื่อจะไดรั้บการช่วยเหลือ   แต่คุณไม่ใหช่้วย ใช่หรือไม่  เม่ือไม่ให้
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ช่วยแลว้กจ็ะไม่นบัคุณแลว้   คือความหมายน้ีใช่หรือไม่   ยงัมีบางพื้นท่ี  ขา้พเจา้กจ็ะไม่พูดแลว้  

ซ่ึงลว้นเกิดเร่ืองอยา่งน้ีข้ึนแลว้ 

ศิษย์   แมก้ารประทุษร้ายจะท ากนัอยา่งทารุณโหดร้าย   แปดสิบเปอร์เซนตข้ึ์นไปของสรรพชีวิต

ในแผ่นดินใหญ่ยงัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ  แต่ทว่า ศิษยต์า้ฝ่าจ  านวนมากเร่ิมยุง่อยูก่บัการใชชี้วิต

สุขสบายส่วนตวั  ปล่อยวางความกา้วหนา้ 

อาจารย์   เป็นเช่นน้ี   เม่ือครู่ท่ีขา้พเจา้พูดไปก็คือปัญหาน้ี   ร้ายแรงมากแลว้   หากไม่ท าเร่ืองท่ี

ศิษยต์า้ฝ่าควรท าจริงๆ  นัน่ใชไ้ม่ได ้เพราะคุณเป็นศิษยต์า้ฝ่า  ชีวติน้ีของคุณสร้างข้ึนโดยตา้ฝ่า 

ศิษย์  ฉันเป็นศิษยต์า้ฝ่าเยอรมนันี  ผูฝึ้กชาวตะวนัตกบางคนไม่เขา้ใจรายงานข่าวบางอย่างของ

หนงัสือพิมพต์า้จ้ีหยวน  อาทิเช่น สนบัสนุนผูน้  าปัจจุบนัของจีนท าเร่ืองบางอยา่ง 

อาจารย์  หากชมเชยเขาในการจบักุมเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงท่ีเลวและคอร์รัปชัน่ น่ีไม่มีปัญหา  การ

ท าเร่ืองอ่ืน  เร่ืองของคนธรรมดาสามญัคุณอยา่ไปชมเชยตามชอบใจ และไม่ตอ้งสนใจ 

ศิษย์   ดว้ยเหตุน้ี  ผูฝึ้กชาวตะวนัตกบางคน จึงเกิดความสงสัยในการยึดถือความจริงของตา้จ้ี

หยวน 

อาจารย์  ก็เหมือนกบัท่ีขา้พเจา้พูดไปเม่ือครู่   พวกเรามาช่วยคน ไม่ใช่จะต่อสู้ทางการเมือง  

ส าหรับผูน้  าจีนเหล่านั้นกดี็  หรือคนอ่ืน กเ็หมือนกนั หากไปโจมตีหมด  นัน่ใชไ้ม่ได ้ เรามาช่วย

คน  ผูท่ี้ไม่ประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  ในทางกลบักนั  ยงัยกเลิกค่ายแรงงาน  ค่ายแรงงานคือสถานท่ี

อะไรหรือ  คือท่ีท่ีเจาะจงประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่า  และ ยงัจบัหวัหนา้หน่วย ๖๑๐  ดว้ยแลว้   แน่ละ

กอ็าศยัขอ้หาคอร์รัปชัน่ในการจบั  ไม่ว่าจะท าโดยอาศยัวิธีการใด ลว้นแต่เป็นเร่ืองดี   ไม่ใช่ท า

เพื่อฝ่าหลุนกง  อิทธิพลเก่านั้นพูดว่า  หากท าในนามฝ่าหลุนกง  เช่นนั้นเร่ืองน้ีมิใช่จบส้ินแลว้

หรือ  ก็ยุติแลว้หรือ ยุติแลว้มิใช่จบส้ินแลว้หรือ  ใช่  ท าโดยใชว้ิธีน้ี  ยงัสามารถสะกิดเตือนคน  

และสามารถใหค้นรู้สึกไดว้่าเป็นกรรมสนองท่ีประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  และยงัเป็นประโยชน์ต่อ

การอธิบายความจริงของศิษยต์า้ฝ่า  คนท าเร่ืองท่ีเป็นประโยชนต่์อตา้ฝ่า  ท าเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการช่วยคน  จึงไม่อาจไปโจมตีคนท่ีไม่ไดป้ระทุษร้ายฝ่าหลุนกง (เสียงปรบมือ) 
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ศิษย์   ส่ีปีมาแลว้เวบ็ไซตภ์าษาไทยขาดการอปัเดต  รวมทั้ง “ลุ่นอวี่” ของใหม่ ยงัไม่ไดใ้ส่บน

เวบ็ไซต์   แต่ผูฝึ้กไทยแปลจิงเหวินใหม่ทนัท่วงทีมาก   ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะเห็นความส าคัญและ

ประสานงานใหดี้ยิง่ข้ึนไดห้รือไม่ 

อาจารย์   ใช่  เร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่าท าตอ้งใส่ใจ จะท ากท็  าใหดี้ 

ศิษย์   เม่ือเร็วๆน้ีมีผูฝึ้กไตห้วนัคนหน่ึงมาประเทศไทย  เสนอแนะผูฝึ้กไทยว่าในการอธิบาย

ความจริง ควรพูดเร่ืองจา้วผูส้ร้าง 

อาจารย์   เหลวไหลอีกแลว้  เร่ืองการอธิบายความจริง ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

ศิษย์   ผมไดฝ่้าในประเทศเยอรมนันี  มาถึงตุรกี  หลงัจบการศึกษาฝ่าของผูฝึ้กตุรกีในพื้นท่ี  ไม่มี

การแลกเปล่ียนความคิด  บอกว่า ให้รับรู้เอง  รู้สึกว่าไม่ไดร้วมเป็นร่างเดียวกนั  ในประเทศ

เยอรมนันี  ทุกคนแลกเปล่ียนไดอ้ยา่งเปิดเผย 

อาจารย์   ใช่  เม่ือมองเห็นปัญหาให้รีบบอกพวกเขาทนัที   ศิษยต์า้ฝ่า ไม่ว่าอยู่ท่ีไหนทัว่โลก   

ลว้นควรเป็นร่างเดียวกนั ตอ้งแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนัและกนั   อาจารยก์  าหนดให้ทุกคนท า

อย่างไร ก็ให้ท าอยา่งไร   ฝ่าก าหนดไวอ้ย่างไร พวกคุณก็ท าอย่างไร  เป็นเช่นน้ี  อย่าท าไปอีก

ลกัษณะหน่ึงโดยเอกเทศ 

ศิษย์  ผูฝึ้กท่ีอธิบายความจริงผ่านอินเทอร์เน็ตของไตห้วนั นับวนัยิ่งน้อยลง  แต่คนจีนท่ีใช้

อินเทอร์เนต็กลบัมากข้ึนเร่ือยๆ  เกือบถึงเจด็ร้อยลา้นคน  ควรจะทะลวงขา้มไปอยา่งไร 

อาจารย์   ใช่  การท าโครงการน้ี ยงัคงเป็นผูฝึ้กไตห้วนัซ่ึงมีทรัพยากรมาก  ทุกคนท าให้ดีเถิด   

ควรท าให้ดียิ่งข้ึน  ขา้พเจา้ขอบอกทุกคน  ในการประทุษร้ายคร้ังน้ี   ศิษยต์า้ฝ่าไตห้วนัแสดง

บทบาทไดดี้มาก  มีบทบาทดีมาก (เสียงปรบมือกึกกอ้ง)  เม่ือเปรียบเทียบสถานการณ์ท่ีชาวจีน

สองฝ่ังเผชิญอยูก่เ็ห็นไดช้ดัเจนแลว้ 

ศิษย์   ในหมู่ศิษยต์า้ฝ่า มีปรากฏการณ์ทัว่ไปอย่างหน่ึง   ใชก้ารศึกษาฝ่าเพื่อมาเปรียบเทียบกบั

คนอ่ืน  เปรียบเทียบกบัสังคม  แต่ไม่เปรียบเทียบกบัตวัเอง 

อาจารย์   การบ าเพ็ญ คือการบ าเพ็ญตนเอง  บางคนมกัจะมองออกไปขา้งนอก   น่ีคุณก็ไม่

สอดคลอ้งกบัฝ่าแลว้  เขานัน่กไ็ม่สอดคลอ้งกบัฝ่าแลว้   เวลาเห็นคนอ่ืนท าไม่ถูกตอ้ง  ใหพู้ดกบั
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เขาดว้ยเจตนาดี  เร่ืองน้ีควรเป็นอย่างน้ีใช่หรือไม่   พวกเราเป็นผูบ้  าเพญ็นะ   ขา้พเจา้ว่าเขาจะ

สามารถยอมรับได ้  แต่วา่  คุณอยา่มวัแต่พูดวา่ เร่ืองน้ีคุณไม่ถูก  เวลามองเห็นความไม่ถูกตอ้งให้

คิดถึงตนเองก่อน  เหตุใดจึงให้คุณมองเห็น ตวัเองมีปัญหาแลว้ใช่หรือไม่  ก็คือบ าเพญ็ตนเอง  

เม่ือเห็นความไม่ถูกตอ้ง  คุณไม่สามารถพูดได ้กใ็ห้ผูรั้บผิดชอบพูด  บอกกบัผูรั้บผิดชอบ  การ

บ าเพญ็ตนเองคืออนัดบัหน่ึง   คนอ่ืนต่างบ าเพญ็ไดดี้แลว้  คุณช่วยคนอ่ืนบ าเพญ็ไดดี้แลว้  ตวัคุณ

เองยงับ าเพญ็ไม่ดี  จะมีประโยชนอ์ะไรละ   

ศิษย์   ศิษยต์า้ฝ่าช่วยอาจารยเ์จ้ิงฝ่า กบัการเขา้ร่วมการเจ้ิงฝ่าของอิทธิพลเก่า  เพื่อนผูบ้  าเพ็ญ

จ านวนมากไม่ทราบวา่สองอยา่งน้ีมีอะไรท่ีต่างกนัโดยแก่นแท ้

อาจารย์   เม่ือครู่ขา้พเจา้ไดพู้ดแลว้ ว่าต่างกนัอยา่งน้ีคือ  อาจารยจ์ะแกไ้ขดว้ยความเมตตา  พวก

มนัจะใชข้องเก่าชุดนั้น  การประทุษร้ายคร้ังน้ีกเ็ป็นการจดัวางของอิทธิพลเก่า  กเ็ป็นเร่ืองอยา่งน้ี 

ศิษย์  เม่ือเร็วๆน้ี การอธิบายความจริงในกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต  มีปวงชนส่วนหน่ึงหวงัว่าเราจะ

เผยแพร่วดีิโอสอนท่าฝึกของอาจารยใ์นกลุ่ม  และจดัหาใหด้าวนโ์หลดฟรี 

อาจารย์   ไม่ได ้  ใครกไ็ม่อาจน าการบรรยายฝ่าของขา้พเจา้ใส่บนเวบ็ไซต ์ ใครท่ีท าแลว้  รีบน า

ลงมา  คุณท าบาป คุณก าลงัท าใหต้า้ฝ่าด่างพร้อย  ของใดๆของตา้ฝ่าลว้นไม่อาจใส่บนเวบ็ไซต์

โดยไม่ไดข้ออนุญาต  เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดแลว้  คือมารปีศาจก่อความวุ่นวายกบัโลก กวนคนใน

น ้าวน  นัน่คือจะกวนมนุษยท์ั้งโลกเขา้ไป  จะท าลายมนุษยชาติ 

ศิษย์   ตามการผลกัดนัไปขา้งหนา้ของจงัหวะกา้วของการเจ้ิงฝ่า  ชาวโลกท่ีตอ้งการฝึกฝ่าหลุน

กงมีมากข้ึนเร่ือยๆ  แต่การสอนท่าฝึกพลงัของผูฝึ้กไม่แม่นย  า 

อาจารย์   หากการสอนท่าฝึกไม่แม่นย  าทั้ งหมด  พวกคุณก็ตอ้งระมดัระวงั  โดยทัว่ไป  ใน

ภาพรวมคลาดเคล่ือนไม่มากกใ็ชไ้ดแ้ลว้ 

ศิษย์  ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พูดถึงการระมัดระวังปัญหาความปลอดภัยของการใช้

โทรศพัทมื์อถือ 
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อาจารย์   น่ีไม่มีอะไรจะพูด  หากคุณมีเคร่ืองดกัฟัง  ไม่เพียงแต่สายลบั  รัฐบาล  ใครกส็ามารถ

แอบฟังคุณไดต้ามชอบใจ  ง่ายมาก ก็เป็นเร่ืองอย่างน้ี  ปิดเคร่ืองหรือไม่ปิดเคร่ืองก็เหมือนกนั  

ขา้พเจา้พูดอยูต่รงน้ี  คุณทราบไหมพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นกก็  าลงัฟังอยูน่ะ 

ศิษย์  ผมไดฝ่้า  อธิบายความจริงมาหลายปี  ไดพ้บปัญหาในระหว่างขั้นตอนท่ีท า  คือมกัจะเห็น

เวบ็ไซตต์า้จ้ีหยวนกบัซินถงัเหยนิ มีบทความวจิารณ์และดูถูกนกัท่องเท่ียวจีนแผน่ดินใหญ่ 

อาจารย์   ควรรายงานข่าวดว้ยเจตนาดี  ช้ีออกมาวา่เหตุใดสังคมนานาชาติไม่เห็นพอ้งดว้ย 

คนจีนแผน่ดินใหญ่ท่ีถูกพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นท าลายวฒันธรรมดั้งเดิม   ออกมานอก

ประเทศก่อผลกระทบไม่ดีอย่างมาก   ขา้พเจา้มองเห็นภาพถ่ายหน่ึงบนเว็บไซต์   ตรงหน้า

ร้านแฟรนไชส์ชั้นสูง เบอเบอร่ี เมืองลอนดอน ทางเดินนั้นดูสะอาดมาก  นกัท่องเท่ียวสาวจีนคน

หน่ึง ปล่อยให้ลูกอุจจาระตรงหนา้ประตูทางเขา้   คนจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ท่ีไหนก็พูดจาเสียงดงั

เจ๊ียวจ๊าว  ผูค้นอยูใ่นแผ่นดินใหญ่เคยชินกนัแลว้  แต่สังคมนานาชาติยอมรับไม่ได ้ น่ีตอ้งแกไ้ข

นะ  แต่ภาพลกัษณ์ของคนแผ่นดินใหญ่  ก่อให้เกิดการจดจ าแบบน้ีในโลกจริงๆ   ชาวจีนใน

ต่างประเทศลว้นรู้สึกเสียหนา้  เสียหนา้มาก  แต่คุณทราบไหม  พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นกลบั

ไม่บอกเร่ืองเหล่าน้ีกบัคนจีน   ไม่สอนส่ิงท่ีถูกตอ้งใหค้น   มนัมีจุดประสงคใ์หช้าวโลกมองชาว

จีนเป็นอยา่งน้ี  เพราะมนัตอ้งการท าลายภาพลกัษณ์ของคุณ  ท าลายเกียรติภูมิของคุณ ผูค้นกย็าก

มากท่ีจะรู้สึกไดเ้อง  ขา้พเจา้คิดวา่  อาจจะมีโอกาสออกมาไดม้ากแลว้  กจ็ะค่อยๆ รู้สึกวา่สังคมน้ี

ต่างกนั  ก็จะค่อยๆ ระวงัตวัข้ึนมาได ้ ก็จะดีไดแ้ลว้  ความเคยชินท่ีปลูกฝังไว ้ยากท่ีจะท้ิงไป  

วฒันธรรมพรรคท่ีสอนใหค้นต่อสู้กนั ท าใหอุ้ปนิสัยของคนเปล่ียนไป  อุปนิสัยระเบิดออกมาใน

ทนัใดจึงจะสะใจ  พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นสอนส่ิงเหล่าน้ีให ้ ถา้ไม่แกไ้ข กใ็ชไ้ม่ไดจ้ริงๆ   

ศิษย์   ศิษยแ์ผน่ดินใหญ่ไม่นอ้ยดูรายการซินถงัเหยนิทุกวนั  พอพบหนา้กนัยงัแลกเปล่ียนรายการ

เน้ือหาขา้งในกนั   พูดวา่เขา้ใจเร่ืองราวกบัสภาพการณ์  ฉนัเขา้ใจวา่ศิษยต์า้ฝ่าท่ีมีความพร้อมควร

ดูเวบ็ไซตห์มิงฮุ่ย   ส่วนซินถงัเหยนิท่ีส าคญัคือใหค้นธรรมดาสามญัดู ถูกไหม 

อาจารย์   ใช่  เป็นสถานการณ์สังคม  เขา้ใจสถานการณ์สังคม  จะดูซินถงัเหยนิไม่มีปัญหา  การ

แลกเปล่ียนความเห็นของศิษยต์า้ฝ่านั้น  ขา้พเจา้คิดว่า  เว็บไซต์เหล่าน้ียงัเป็นท่ีแลกเปล่ียน

ความเห็นของศิษยต์า้ฝ่า ตอ้งดูมากๆ   บางคนไม่ค่อยเห็นความส าคญัของหมิงฮุ่ย  ผูฝึ้กเก่าไม่มี
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เวลา  ส าหรับผูฝึ้กใหม่ขา้พเจา้รู้สึกว่าการดูหมิงฮุ่ยบ่อยๆ  ช่างมีประโยชน์ต่อพวกเขาจริงๆ  

บทความแลกเปล่ียนความเห็นบนนั้น  ถา้อยากเขา้ใจเร่ืองของตา้ฝ่า กเ็ขา้ไปดูในนั้น  เน้ือหารอบ

ดา้นท่ีสุด 

ศิษย์   ผูฝึ้กบางคน  เขา้ร่วม “ เครือข่ายการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดา้นการเงิน” โดยดอกเบ้ียร้อย

ละหน่ึงต่อวนั  ท่ีจริงคือแผนชัว่หลอกคน  แต่พวกเขากเ็ขา้ร่วมอยา่งต่อเน่ือง… 

อาจารย์   เร่ืองอะไรลว้นแต่ล่อลวงคน  สังคมน้ีก็ก  าลงัล่อลวงคน  จุดประสงคท่ี์ล่อลวงคนไม่

เพียงไม่ใหคุ้ณไดฝ่้า  ยงัจะท าลายสังคมมนุษย ์ขณะน้ีคนทั้งสังคมลว้นไม่ปกติ   อะไรกท็ าข้ึนมา

ไม่ได ้  ปัจจุบนับริษทัใหญ่มากมายต่างปวดหวัมากกบัเคร่ืองเล่นคอมพิวเตอร์  โรงเรียนมากมาย

ต่างปวดหัวอย่างมาก  เม่ือคนเป็นอย่างน้ี  ต่อไปจะกลายเป็นอะไร  แต่ใครก็ไม่มีทางแก ้ ใน

ฐานะผูบ้  าเพญ็  คุณตอ้งเขา้ใจ ตอ้งตระหนกัดว้ยตวัเอง มีวินยัในตวัเอง  คิดตลอดว่า น่ีคือส่ิงท่ี

พวกคุณตอ้งท้ิงไป  และตอ้งช่วยคนธรรมดาสามญั  ยงัตอ้งช่วยเหลือคนธรรมดาสามญั  หากคุณ

ยงัจมเขา้ไปขา้งใน  จะท าอยา่งไรได ้ ส่ิงนั้นสามารถควบคุมคนนะ  มีตวัอยา่งมากมาย 

กจ็ะพูดเพียงแค่น้ี   เน่ืองจากศิษยต์า้ฝ่าท่ีจดัประชุมใหญ่ พวกเขาเห็นวา่ใชเ้วลาไปไม่นอ้ย

แลว้  ดงันั้นจึงไม่ส่งค าถามใหข้า้พเจา้แลว้ (ท่ีประชุมหวัเราะ)  ท่ีส่งข้ึนมาขา้พเจา้กต็อบหมดแลว้  

กจ็ะพูดเพียงแค่น้ี (ทั้งหอ้งประชุมลุกข้ึนปรบมือไม่หยุด)  ศิษยต์า้ฝ่าเอย  แมว้่าอาจารยพ์ูดหนัก

ไปสักหน่อย  ก็เพื่อให้พวกคุณฮึกเหิมข้ึนมา  เพราะพวกคุณคือความหวงัของมนุษยชาติ   

ความหวงัของสรรพชีวติในจกัรวาล  พวกคุณกเ็ป็นความหวงัของอาจารยด์ว้ย 

ไม่เพียงศิษยต์า้ฝ่า  มนุษยใ์นปัจจุบนั  มนุษยชาติในรอบปัจจุบนัน้ี  ลว้นมองเห็นกา้ว

ต่อไป  ในอนาคตอีกไม่นาน  ทุกส่ิงลว้นจะถูกแยกแยะ  มนุษยชาติกา้วมาถึงขั้นน้ีแลว้  แต่ละ

รัฐบาลก็ลว้นไม่มีวิธีแลว้ ขา้พเจา้รู้สึกว่าพวกเขาก าลงัคิดปัญหาหน่ึง ก าลงัคิดอะไรนะ ก็คือให้

คนเดินไปกา้วสุดทา้ยอยา่งสงบและมัน่คงกแ็ค่นั้น ขา้พเจา้คิดว่าพวกเขากคิ็ดเช่นน้ี  พวกเขากย็งั

ไม่มีความสามารถไปแกไ้ขได ้

การค้นพบและการตระหนักของวิทยาศาสตร์ต่อจกัรวาลในปัจจุบันสะเทือนฟ้าดิน 

ตรงกนัขา้ม ความคิดและพฤติกรรมสมยัใหม่ชักน าให้มนุษยชาติในปัจจุบนัมองไม่เห็นส่ิง

เหล่าน้ีและไม่สนใจส่ิงเหล่าน้ี  สังคมของมนุษยชาติถึงขั้นอนัตรายมากแลว้ ไม่ใช่พูดเร่ืองข่าว
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ลือเหลือเช่ือ   ท่ีผ่านมาอาจารยไ์ม่พูดเร่ืองเหล่าน้ี   ศิษยต์า้ฝ่าตอ้งรู้ถึงความรู้สึกรีบเร่ง  พวกคุณ

ตอ้งไม่ท าผิดต่อฉายานามของตวัเอง  พวกคุณตอ้งคิดถึงว่าตนเองเคยเซ็นสัญญาไว ้ ไม่เพียงแต่

พวกคุณศิษยต์า้ฝ่า คนทั้งหมดท่ีมายงัโลกต่างเซ็นสัญญาไวแ้ลว้  มองจากอีกมิติ  แทบจะเป็นการ

เปล่ียนแปลงแบบฟ้าถล่มดินทลาย  แต่คนท่ีน่ี  คนดูเหมือนกบัยงัหลบัสนิทอยู ่

การเรียกให้พวกเขาต่ืน คือหน้าท่ีของคุณ  ช่วยเหลือพวกเขา คือหน้าท่ีของพวกคุณ  

เสินยวิ่นก าลงัท าใหเ้กิดผลลพัธ์เช่นน้ี   โครงการของศิษยต์า้ฝ่าลว้นเกิดผลลพัธ์เช่นน้ี  ไม่ไดเ้ขา้

ร่วมโครงการ  ศิษยต์า้ฝ่าทุกคนตอ้งไปท า  เร่ืองน้ี พยายามหาเวลาไปทุ่มเทช่วยคน  ท าใหดี้ในส่ิง

ท่ีตนควรท า ขณะเดียวกนัหาเวลาบ าเพญ็ตนเองใหดี้ 

คุณห่างจากฝ่าไม่ได ้ ห่างจากฝ่า  คุณกคื็อคนธรรมดาสามญั  แมจ้ะท าเร่ืองของศิษยต์า้ฝ่า 

กเ็ป็นคนท่ีท า  ไม่ใช่ศิษยต์า้ฝ่าท า  ดงันั้นคุณตอ้งบ าเพญ็  มีแต่บ าเพญ็  คุณจึงจะมีความสามารถน้ี   

มีพลงังานน้ีท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น   การอธิบายความจริงไม่เพียงอธิบายใหช้ดัเจนจาก

ดา้นเหตุผล   พวกคุณทราบไหม  เวลาท่ีคนธรรมดาสามญัพูดอธิบายเหตุผลดว้ยกนั  บ่อยคร้ังก็

ไม่ไดพู้ดหลกัการใหก้ระจ่างอยา่งแทจ้ริง  คือส่ิงท่ีเขาพูดนั้นส่งออกไปแลว้  สามารถกดความคิด

ของอีกฝ่ายลงได ้ อีกฝ่ายจึงฟังเขา  จึงเช่ือท่ีเขาพูด   มีคนจ านวนมากสามารถมองเห็นส่ิงน้ี   เวลา

ท่ีอธิบายความจริงกับคนธรรมดาสามัญ  พลงังานของคุณจะดับสลายความคิดท่ีไม่ถูกต้อง

เหล่านั้น  สามารถท าใหส่ิ้งท่ีไม่ดีเหล่านั้น ส่ิงท่ีไม่ดีในสมองเขาสลายไป ซ่ึงโดยตวัมนัเอง กเ็ป็น

การช่วยเหลือใช่ไหม  หากคุณไม่บ าเพ็ญตนเอง ไหนเลยจะมีความสามารถน้ี  ต่อปัญหาการ

บ าเพ็ญนั้น  มีคนพูดว่าเขาเป็นเพื่อนฉัน  พอฉันพูดก็ใช้ไดแ้ลว้  ผลคือพอพูดก็ใช้ไม่ไดอ้ย่าง

ส้ินเชิง   เร่ืองเลก็ๆ  เร่ืองของคน ใชไ้ด ้ แต่น่ีเก่ียวพนัถึงเร่ืองธาตุแทข้องชีวิต  จะใชว้ิธีการของ

คนยอ่มใชไ้ม่ได ้ ดงันั้นในการยกระดบัตนเองของศิษยต์า้ฝ่า จึงตอ้งออกแรงมุมานะ 

พวกคุณคือความหวังของมนุษย์  พวกคุณจึงต้องท าให้ดี    พวกคุณต้องแบกรับ

ภาระหนา้ท่ีของพวกคุณ  พวกคุณตอ้งไปช่วยเหลือสรรพชีวิต  จึงจะสามารถหยวนหมัน่ตวัพวก

คุณเอง  จึงจะท าใหเ้ร่ืองน้ีไม่ลม้เหลว  กจ็ะพูดเพียงเท่าน้ี  ขอบใจทุกคน (ทั้งหอ้งประชุมปรบมือ

ยาวนาน  อาจารยรั์บช่อดอกไมแ้ลว้ กลบัไปท่ีโพเด่ียมอีก) 
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หลงัฝ่าฮุ่ยแต่ละคร้ัง  ขา้พเจา้ทั้งอยากไดย้นิและไดเ้ห็นข่าวท่ีดียิง่ข้ึนของส่ิงท่ีพวกคุณท า

หลงัจากฝ่าฮุ่ย (ทั้งหอ้งประชุมปรบมือกึกกอ้ง) 


