
	 1	

การบรรยายธรรมที*นิวยอร์ก ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปีของการถ่ายทอดตา้ฝ่า 

(๑๔ พฤษภาคม ๒๐๑๗ หลี* หงจืKอ) 

 

(อาจารยเ์ดินขึKนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือกึกกอ้งของศิษยต์า้ฝ่านบัหมื*น)  

สวสัดีทุกท่าน ทุกท่านลาํบากมากแลว้ (ศิษย:์ สวสัดีท่านอาจารย)์  

 ฝ่าฮุ่ยแต่ละปี จาํนวนคนเพิ*มมากขึKนเรื*อยๆ วนันีK  โอ ้นั*งกนัเตม็เลย กล่าวสาํหรับศิษยต์า้

ฝ่า การทาํสามเรื*องใหดี้ นี*เป็นเรื*องใหญ่ที*สุด ก่อนอื*นตอ้งบาํเพญ็ตวัเองใหดี้ก่อน จึงจะบรรลุ

ความสาํเร็จในภารกิจทางประวติัศาสตร์ของพวกท่าน เพราะฉะนัKนในระหวา่งการช่วยเหลือ

สรรพชีวติและยนืยนัความถูกตอ้งของตา้ฝ่า ตอ้งไม่ละเลยการบาํเพญ็ของตวัเอง ฉะนัKนในขณะ

บาํเพญ็ จะตอ้งจริงจงั เพราะนั*นคือหลกัประกนัพืKนฐานที*สุดของผูบ้าํเพญ็ ถา้ไม่มีการบาํเพญ็ ทุก

คนคิดดู กเ็ท่ากบัคนธรรมดาสามญัที*ทาํความดี สาํหรับศิษยต์า้ฝ่าไดส้ร้างโอกาสแห่งวาสนาและ

วางรากฐานในประวติัศาสตร์เพื*อที*จะไดเ้ป็นศิษยต์า้ฝ่าในวนันีK  ในประวติัศาสตร์พวกท่านเคย

แบกรับอะไรไวม้ากมาย จึงไดเ้ป็นศิษยต์า้ฝ่าในวนันีK  อีกทัKงมีที*มา ที*เป็นแก่นแทที้*สุดของชีวติ 

มนัไม่ง่ายเลย  

 โลกมนุษยเ์ป็นวงัวน หลงอยูท่่ามกลางคนธรรมดาสามญั ใครกม็องไม่เห็นสภาพการณ์ที*

แทจ้ริง ตาของมนุษยม์องเห็นโลกเป็นเพียงระนาบเดียว แต่ตาของเทพมองเห็นโลกหลายมิติ 

มองเห็นแต่ละชัKน แต่ละชัKนของโลกโดยรวม ตาของมนุษยเ์ห็นโลกไดเ้เค่ชัKนผวิ และยงัมองไม่

เห็นแมก้ระทั*งร่างทัKงหมดของตวัเอง ที*ขา้พเจา้พดูนัKนไม่ใช่อวยัวะภายในของร่างกาย ขา้พเจา้

หมายถึงรูปลกัษณ์ โครงสร้างที*ปรากฏในอีกมิติของอนุภาคแต่ละชัKน แต่ละชัKน ที*ประกอบเป็น

ตวัท่านคนนีK  ซึ* งทัKงหมดนัKนท่านกม็องไม่เห็น ท่านมองเห็นไดเ้พียงชัKนผวิของท่าน หรือกล่าวได้

วา่ มีขอ้จาํกดัอยา่งมาก มองไม่เห็นสภาพการณ์ที*แทจ้ริง เพราะฉะนัKนสาํหรับมนุษย ์นี*เป็นการ

สร้างวงัวนที*ใหญ่ที*สุด เอาไวใ้หค้น ฉะนัKนท่ามกลางวงัวนนีK  จึงสามารถพดูถึงการบาํเพญ็ได ้

เพราะฉะนัKนหากอยูใ่นอีกมิติหนึ*ง ในสภาพแวดลอ้มอีกแบบหนึ*ง จะไม่พดูถึงการบาํเพญ็ และ
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ไม่มีการบาํเพญ็ ส่วนเทพนัKน ทุกคนรู้วา่เขาบาํเพญ็ไม่ได ้ทาํไมบาํเพญ็ไม่ไดล่้ะ เขาเห็นทุกอยา่ง

แลว้ยงัจะเรียกวา่บาํเพญ็ไดห้รือ กไ็ม่เรียกวา่บาํเพญ็แลว้ มองไม่เห็นถึงเรียกวา่บาํเพญ็ ท่ามกลาง

วงัวน และสิ*งย ั*วยวนจากผลประโยชนต่์างๆ นานาในโลกนีK  ท่านยงัสามารถเดินบนเสน้ทางแห่ง

เทพโดยปฏิบติัตามมาตรฐานของผูบ้าํเพญ็ นั*นกไ็ม่ใช่เรื*องง่ายเลย  

โดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มสงัคมในปัจจุบนันีK  ศิษยต์า้ฝ่าแบกรับความกดดนัหนกัขนาด

นัKน ถา้ท่านละทิKงการบาํเพญ็ มารกจ็ะใหท่้านใชชี้วติอยูอ่ยา่งปกติ ถา้ท่านไม่ละทิKงการบาํเพญ็ 

ท่านกต็อ้งแบกรับการประทุษร้าย กระทั*งถูกประทุษร้ายอยา่งสาหสั พวกท่านสามารถเดินผา่น

มาได ้สามารถแบกรับอุปสรรคทัKงหมด เดินมาจนถึงวนันีKได ้ช่างยอดเยี*ยมจริงๆ เพราะวา่เมื*อ

ตอนแรกที*เทพตดัสินใจเรื*องนีKกนั ใครจะกลา้ไปโลกของมนุษย ์ลว้นไม่ใช่เรื*องที*ง่ายเลย ผูที้*กลา้

มา จึงเป็นผูที้*ยอดเยี*ยม เทพลว้นเห็นวา่ชีวติเหล่านีKยอดเยี*ยม นี*คือผูก้ลา้หาญ นี*กคื็อความกลา้ที*

จะอยูใ่นที* ที*อิทธิพลเก่าทัKงหมดของจกัรวาลรวมศูนยก์นัอยู ่แลว้ออกไปยนืยนัความถูกตอ้งของ

ฝ่า พิสูจนต์วัเอง เดินบนเสน้ทางใหม่เสน้หนึ*งออกมาช่วยเหลือสรรพชีวติ นี*เป็นเรื*องที*ไม่เคยมี

มาก่อน กเ็ป็นเรื*องอยา่งนีK  ไม่เคยมีมาก่อน ในอดีตเมื*อจกัรวาลอยูใ่นกฎแห่งการ เกิดขึKน ตัKงอยู ่

เสื*อมถอย ดบัสูญ เมื*อจะดบัสลายกด็บัสลาย จากนัKนค่อยสร้างขึKนใหม่ ทุกท่านทราบ การสร้าง

ขึKนใหม่นัKนง่ายดายมาก ง่ายอยา่งเหลือเชื*อ ไม่อาจจินตนาการได ้หากเทพจะเปลี*ยนแปลงสิ*งใด 

แค่คิดกม็าแลว้ ปรากฏเป็นจริงขึKนมาทัKงหมด อยากไดอ้ะไร กไ็ดอ้ยา่งนัKน เทพที*ใหญ่ยิ*งกวา่ละ 

ผูส้ร้างจกัรวาลสุดทา้ยองคน์ัKนละ เขาเพียบพร้อมดว้ยความสามารถของระดบัชัKนทัKงหมดของ

จกัรวาล หนึ*งความคิดของเขาสามารถบงัเกิดผลในระดบัชัKนทัKงหมด ก่อเกิดสิ*งที*ครอบคลุม

ระดบัชัKนทัKงหมด แมแ้ต่เทพจาํนวนนบัไม่ถว้นของจกัรวาล กร็วมอยูใ่นนัKนทัKงหมด เพียงแค่หนึ*ง

ความคิดกป็รากฏขึKนแลว้ ทุกท่านลว้นทราบวา่ องคศ์ากยมุนีกเ็คยตรัสเรื*องนีK  คือหนึ*งความคิด

ของเทพกส็ามารถสร้างโลกไดแ้ลว้  

แต่การเกิดขึKน ตัKงอยู ่เสื*อมถอย ดบัสูญ เป็นหลกัการของจกัรวาลในอดีต เมื*อจกัรวาลที*

ใหญ่ที*สุด ที*อยูใ่นขัKนตอนของการเกิดขึKน ตัKงอยู ่เสื*อมถอย ดบัสูญจะดบัสลาย เรื*องนีKยอ่มน่ากลวั

เหลือเกิน ในช่วงระยะเวลาที*ยาวนาน ชีวติเหล่านัKนในจกัรวาล รวมทัKงปวงเทพที*นบัไม่ถว้น อีก

ทัKงเทพที*สูงสุดกไ็ม่อยากจะสละทิKง อยากจะช่วยสรรพชีวติและตนเอง ในจกัรวาลที*ผา่นมา
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ยาวนาน ในช่วงชีวตินัKนของสรรพชีวติไดส้ร้างสิ*งต่างๆมากมาย ซึ* งพวกเขาคิดวา่เป็นสิ*งที*มีค่า

มาก และอยากจะรักษาสิ*งเหล่านัKนไว ้เทพจาํนวนมากจึงเกิดความคิดนีK ขึKน คือจะช่วยสรรพชีวติ 

แต่วา่ ที*ผา่นมาขา้พเจา้เคยพดูวา่ ระดบัชัKนไหนกล็ว้นมีชีวติอยูม่ากมายนบัไม่ถว้น ระดบัชัKนไหน

กมี็เทพอยูม่ากมายนบัไม่ถว้น และมีจา้วจกัรวาลอยูม่ากมาย ขอบเขตไหนของจกัรวาลกล็ว้นมี

จา้วปกครอง แต่จา้วผูป้กครององคไ์หน กไ็ม่รู้วา่ยิ*งสูงขึKนไปขา้งบนยงัมีจกัรวาลอยูอี่กหรือไม่ 

ต่างเขา้ใจวา่ตนเองนัKนใหญ่ที*สุด ดงันัKนจา้วจกัรวาลมากมาย ราชามากมาย ต่างกคิ็ดเช่นนีK  คิดจะ

ลงมาช่วยสรรพชีวติ แต่เพราะวา่เขาลว้นเป็นเพียงราชาของเฉพาะแห่ง จา้วเฉพาะแห่ง กไ็ม่

สามารถทาํเรื*องนีKได ้เขาทาํเฉพาะแห่งกไ็ม่เป็นที*ยอมรับ ดงันัKนเรื*องนีK  จึงเกี*ยวพนัถึงระดบัที*

ใหญ่มาก ใหญ่จนเหลือเชื*อ  

อาจารยเ์พียงพดูกบัพวกท่านจากหลกัการของฝ่า การปรับฝ่าของจกัรวาลผา่นมาถึงวนันีK  

กก็า้วมาถึงช่วงสุดทา้ยแลว้จริงๆ และไดก้า้วสู่ช่วงฝ่าปรับโลกมนุษยแ์ลว้ เพราะฉะนัKนหวน

กลบัไปคิด ทัKงหมดนีKไม่ใช่เรื*องง่ายจริงๆ พวกท่านมองเห็นการประทุษร้ายในปัจจุบนั การ

ปราบปรามศิษยต์า้ฝ่าอยา่งไร้เหตุผล แต่วา่การเคลื*อนไหวอยา่งรุนแรงในประวติัศาสตร์กน่็ากลวั

เหมือนกนั พดูในฐานะศิษยต์า้ฝ่า ในระหวา่งขัKนตอนของประวติัศาสตร์ กส็ร้างพืKนฐานอยา่งนีK  

โดยผา่นการเวยีนวา่ยตายเกิดอยา่งยากลาํบาก จึงเดินมาจนถึงวนันีKได ้คนที*นั*งอยู ่ณ ที*นีK  ไม่วา่

ท่านจะเป็นใคร ท่านกอ็ยูใ่นสายธารประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ผา่นทีละชาติทีละภพ กา้วมาถึง

วนันีK  แต่ละชาติแต่ละภพ ไม่วา่ท่านเป็นศิษยต์า้ฝ่ากดี็ คนธรรมดาสามญักดี็ ขอเพียงท่านจะ

สามารถไดรั้บการช่วยเหลือในอนาคต ท่านกต็อ้งผา่นเวลาอนัยาวนานนีK  ที*ทุกขท์รมาน 

อลหม่าน ชาํระลา้งกรรมของท่าน แบกรับความเจบ็ปวด เดินมาจนถึงวนันีK  ท่านรู้กดี็ไม่รู้กดี็ 

สาํหรับชีวติของมนุษยล์ว้นตอ้งกา้วผา่นมาอยา่งนีK  ดงันัKนในเวลาที*มนุษยช์าติอยูใ่นภาวะสงบ

สนัติ จึงรู้สึกวา่ ดีทีเดียว แต่ในท่ามกลางความวุน่วายทุกขย์าก ในท่ามกลางความอกสั*นขวญัหาย 

ความยากลาํบากอะไรกรั็บได ้นี*คือการแสดงออกในสภาพเเวดลอ้มของมนุษย ์ในระหวา่ง

ขัKนตอนการเดินลงมาจากจกัรวาล สภาพแวดลอ้มของจกัรวาลขา้งบน แมจ้ะไม่ลาํบากเท่าโลก

มนุษย ์และไม่อยูใ่นวงัวนเหมือนมนุษย ์แต่การเดินลงมาจากชัKนสูง ไปชัKนตํ*า กท็รมานมาก

เหมือนกนั  
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เมื*อสกัครู่ขา้พเจา้ไดพ้ดูแลว้ เทพมองโลกเป็นแบบหลายมิติ เขามองแวบเดียว กเ็ห็น

ภาพรวมทัKงหมดของร่างกายที*ประกอบดว้ยอนุภาคแต่ละชัKน แต่ละชัKน ของท่าน ชัKนผวิของท่าน

ประกอบดว้ยโมเลกลุ ที*จริงแมแ้ต่โมเลกลุ ตาของท่านกม็องไม่เห็น ท่านมองเห็นแต่เซลลที์*

ประกอบดว้ยโมเลกลุ เซลลที์*ประกอบขึKนเป็นดวงตาของท่าน ท่านเห็นเพียงระดบัชัKนนีKของ

เซลล ์ซึ* งตอ้งมองผา่นกลอ้งจุลทรรศน ์จึงจะเห็นเซลล ์ตามองเห็นแค่ชัKนผวินีK ที*ประกอบดว้ย

เซลล ์กห็ลงในวงัวนถึงขนาดนีK  อนุภาคแต่ละชัKน แต่ละชัKน ที*ประกอบขึKนเป็นร่างกายคนกอ็ยูใ่น

มิติของแต่ละชัKน แต่ละชัKน นั*นคือร่างรวมทัKงหมดของท่าน ซึ* งมีมากมายอยา่งยิ*ง อนุภาคที*

ประกอบเป็นสามภพทัKงหมด มีกี*ระดบัชัKน ร่างกายคนกมี็กี*ระดบัชัKน กม็ากถึงอยา่งนีK  ร่างกายของ

ท่านมีระดบัชัKนมากถึงอยา่งนีK  แต่ท่านกม็องไม่เห็น แต่เทพมองเพียงแวบเดียวกเ็ห็นไดแ้ลว้ เทพ

มองเห็นร่างทัKงหมดของคน  

พวกเราบางคนกาํลงัคิด พวกเรามีคาํพดูคาํหนึ*ง เรียกวา่ “คิดอยา่งรอบคอบ” ที*จริงเวลา

ผูค้นส่วนใหญ่ทาํอะไรสกัอยา่ง เขาแค่คิดกท็าํแลว้ ในใจเขาคิดแค่แป๊บเดียวกท็าํแลว้ แต่วา่

ความคิดนัKนไม่ไดคิ้ดอยา่งรอบคอบเลย ยงัไม่ไดผ้า่นการคิดอยา่งละเอียด แต่กท็าํไดดี้ ทาํไมล่ะ 

นี*กเ็ป็นปัญหาที*ทุกคนกาํลงัคิดอยู ่นกัวทิยาศาสตร์กคิ็ดปัญหานีKอยู ่พดูวา่ความคิดที*สุกงอมแบบ

นีKไม่ไดผ้า่นการคิดใคร่ครวญอยา่งละเอียดรอบคอบ ตรึกตรองอยา่งละเอียดถี*ถว้น แค่ชั*วพริบตา

กท็าํออกมาแลว้ คิดออกมาแลว้ เพราะอะไร อธิบายไม่ได ้ที*จริงแลว้ร่างกายของคน ไม่ไดมี้เพียง

ชัKนผวิแค่นีK  แต่ละชัKนๆ กมี็ร่างกายของท่าน ความคิดของท่าน เซลลข์องท่าน โดยรวมแลว้เป็น

ของท่านทัKงหมด จะกระทาํเรื*องใด เวลาทาํสิ*งใด เซลลท์ัKงหมดกก็าํลงัเคลื*อนไหวและขบคิดอยู ่

ในเวลาเดียวกนักไ็ม่ติดอยูใ่นมิติเดียว อนุภาคยิ*งเลก็ลง เวลายิ*งเร็วขึKน ความสามารถกย็ิ*งแรงกลา้

มากขึKน ฝั*งนีK ท่านรู้สึกวา่ท่านคิดแค่แป๊บเดียว แต่ฝั*งนัKนท่านอาจคิดไปหลายปีแลว้กไ็ด ้เพราะมนั

ไม่ไดอ้ยูใ่นมิติเดียวกนั  

เวลาเทพมองปัญหา พวกเขามองโดยรวมและมองแบบหลายมิติ คนมองแค่ชัKนผวิ บาง

เวลามีศิษยต์า้ฝ่าอยูร่อบๆ ขา้พเจา้ ทัKงความคิดและการกระทาํของท่าน ขา้พเจา้ไม่ไดม้องชัKนผวิ

และพฤติกรรมของท่านเลย ขา้พเจา้ดูแต่เจตนาที*แทจ้ริงของการกระทาํของท่าน ขา้พเจา้ดูแค่
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ความคิดที*แทจ้ริงของท่านวา่กาํลงัคิดอะไรอยู ่ทาํอะไรอยู ่ในระหวา่งนีKการแสดงออกที*ชัKนผวิ 

แมจ้ะเป็นการกระทาํของท่าน ท่านตอ้งรับผดิชอบ แต่วา่ ขา้พเจา้ยงัคงมองที*แก่นแทข้องท่าน  

สาํหรับศิษยต์า้ฝ่าที*อยูใ่นการประทุษร้ายนีK  กเ็หมือนกนั ในการบาํเพญ็คือคนที*กาํลงั

บาํเพญ็ คนบาํเพญ็ กจ็ะมีจิตใจคนมากมายแสดงออกมา พอใจคนแสดงออกมา เป็นไปไดอ้ยา่ง

มาก วา่จะไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของฝ่า ใช่หรือไม่ ในการประทุษร้ายอาจใชค้วามคิดของ

คนทาํผดิไป ในการบาํเพญ็ แน่นอนวา่ ในการบาํเพญ็อนุโลมใหท่้านทาํผดิได ้เพราะไม่มีทางที*

ท่านจะทาํทุกเรื*องไดดี้ แต่สุดทา้ยท่านตอ้งทาํใหดี้ ในเมื*อท่านทาํผดิได ้ท่านกอ็าจทาํผดิอยา่งมาก

ได ้เรื*องนีK เคยคิดมาก่อนตัKงนานแลว้ ปัญหานีK รู้มาตัKงนานแลว้ ท่านกอ็าจจะยงัทาํผดิอยา่งมากแลว้ 

เรื*องที*ขา้พเจา้จะบอกพวกท่านคือ ท่านเป็นผูบ้าํเพญ็ ท่านเดินอยูบ่นเสน้ทางของเทพ ท่านทาํผดิ

แลว้ไม่เป็นไร ท่านตอ้งรู้ตวัวา่ผดิ ท่านตอ้งทาํใหดี้ในสิ*งที*ท่านควรทาํ ก่อนที*ท่านจะบาํเพญ็

สาํเร็จ ทาํเรื*องที*ท่านควรจะทาํใหดี้ต่อไป นี*กคื็อการบาํเพญ็ มีผูฝึ้กบางคนกเ็หมือนกนั เห็นเขา

ทาํอยา่งแยม่าก แมก้ระทั*งร่วมมือกบัมารเพื*อทาํร้ายศิษยต์า้ฝ่าคนอื*น แต่วา่ขา้พเจา้รู้ ภายใตก้าร

ประทุษร้ายอยา่งรุนแรงของมาร สภาพการบาํเพญ็ของทุกคนไม่เหมือนกนั ความอดทนของ

ร่างกายคน กมี็ขีดจาํกดั ขา้พเจา้พดูแลว้ ลว้นเป็นคนบาํเพญ็ไม่ใช่เทพบาํเพญ็ คนบาํเพญ็กมี็

ความคิดของคน มีความคิดของคนกอ็าจทาํผดิได ้ถา้ทาํผดิกอ็าจทาํผดิเลก็นอ้ยหรือร้ายแรง 

เพราะฉะนัKนขา้พเจา้พดูก่อนเรื*องนีKจะจบ ควรใหโ้อกาสเขา เขาอยากบาํเพญ็กค็วรจะมองวา่เขา

เป็นผูร่้วมบาํเพญ็ การบาํเพญ็นะ ขา้พเจา้มองเห็นแบบนีKตัKงนานแลว้ ทุกคนจะเดินไดดี้ เดินได้

ตรงอยา่งนัKน มนักเ็ป็นเรื*องที*เป็นไปไม่ได ้ขา้พเจา้กรู้็  

ตอนที*เผยแพร่ตา้ฝ่าช่วงแรกๆ ขา้พเจา้เคยพดูไวค้าํหนึ*ง ขา้พเจา้วา่ ขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่าที*

ใหญ่อยา่งนีK  นี*เป็นเรื*องที*ไม่เคยมีมาก่อน แมข้า้พเจา้จะช่วยไวไ้ดเ้พียงคนเดียว สุดทา้ยแลว้มีเพียง

คนเดียวที*บาํเพญ็สาํเร็จ กน็บัวา่ไม่ไดท้าํเรื*องนีKอยา่งสูญเปล่า ขา้พเจา้วางมาตรฐานไวต้ ํ*าอยา่งนีK  

แต่วา่มองจากสถานการณ์ปัจจุบนัแลว้ เมื*อครู่ขา้พเจา้เพิ*งเขา้มากพ็ดูวา่ ฝ่าฮุ่ยแต่ละปีๆ จาํนวนคน

กเ็พิ*มมากขึKน ตอนนีKนั*งกนัเตม็แลว้ อยา่งนอ้ยพวกท่านกก็า้วออกมาจากช่วงการประทุษร้ายที*

รุนแรงจนถึงวนันีK  นั*งอยูต่รงนีK  แน่นอน ยงัมีศิษยต์า้ฝ่ามากมายที*สภาวการณ์ไม่พร้อม จึงมาไม่ได้

ในวนันีK  ขา้พเจา้ทราบศิษยต์า้ฝ่ายงัมีอีกมากมาย อีกมากมายนกั การบาํเพญ็นะ มนัไม่ใช่เรื*องของ



	 6	

คน มนัคือการสร้างรากฐานของชีวติที*แทจ้ริง การประทุษร้าย กเ็พียงทาํร้ายแค่ชัKนผวิของคน มนั

สามารถแตะตอ้งแก่นแทข้องเราไดห้รือ แตะตอ้งแก่นแทข้องเราไม่ไดห้รอก ดงันัKนมารจึง

อยากจะทาํใหผู้บ้าํเพญ็ ละทิKงการบาํเพญ็ ศิษยต์า้ฝ่าที*แทจ้ริงที*มีพนัธกิจ มารกจ็ะไม่มีทาง

ประทุษร้ายไดเ้ลย ไม่สามารถทาํใหเ้ขาละทิKงการบาํเพญ็ได ้เพราะนั*นคือแก่นแทข้องชีวติ ที*ได้

วางรากฐานไวแ้ลว้ การประทุษร้าย กไ็ม่สามารถเขา้ถึงจุดนัKน เขา้ถึงไดแ้ค่ชัKนผวิของคน แน่นอน

ชัKนผวิของคนกส็าํคญัมาก การกระทาํของคน จะเป็นตวักาํหนดทิศทางของชีวตินีK  แต่ในระหวา่ง

นีK  เทพจะมองเจตนาที*แทจ้ริงของแต่ละเรื*องที*ท่านทาํ กเ็ป็นเรื*องเช่นนีKแหละ  

กล่าวสาํหรับคน อนัที*จริงกเ็ป็นเรื*องที*ยติุธรรม เพราะอะไรล่ะ การเกิดขึKน คงอยู ่เสื*อม

ถอย ดบัสูญ เป็นกฏเกณฑข์องจกัรวาล เมื*อชีวติในแต่ละรอบไม่ไหวแลว้ กถู็กดบัสลายทิKง อารย

ธรรมของยคุสมยัที*ต่างกนัในประวติัศาสตร์ ไม่ใช่แค่ครัK งสองครัK ง ใช่หรือไม่ มีหลายครัK งแลว้ 

อารยธรรมก่อนประวติัศาสตร์ ลํKาหนา้อารยธรรมยคุปัจจุบนั หลายต่อหลายครัK งแลว้ 

ประวติัศาสตร์กเ็หมือนบทละคร อารยธรรมแต่ละรอบผา่นไปแลว้ตอ้งแกไ้ขใหม่ เมื*อแกไ้ขแลว้ 

ค่อยนาํบทละครนีKออกมาเล่นกนัใหม่อีก จนสุดทา้ยสรุปได ้บางยคุสมยัมีเทคโนโลยทีี*สูงมาก

เหมือนกบัมนุษยต่์างดาว หลงัประวติัศาสตร์ยคุนีKผา่นไป กส็รุปวา่ใชไ้ม่ได ้สภาพการณ์แบบนัKน

ของมนุษยใ์ชไ้ม่ได ้ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการไดฝ่้าของมนุษยใ์นช่วงสุดทา้ย ไม่ตอ้งการ

เทคโนโลยทีี*สูงมากขนาดนัKน บางยคุสมยัมนุษยชาติแสดงออกมาไม่พฒันาเลย กไ็ม่ไดอี้ก ไม่

เพียงแต่เทคโนโลย ีพฤติกรรมของคน ความคิด วฒันธรรม แมก้ระทั*งรูปร่างหนา้ตาภายนอก

ของคนที*ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด กใ็ชไ้ม่ได ้ 

พอถึงวนันีK  เมื*อครู่ไดพ้ดูถึงรูปร่างหนา้ตา รูปร่างหนา้ตานัKน ที*จริงในยคุแรกๆ ของ

ประวติัศาสตร์มนุษย ์รูปร่างหนา้ตาของมนุษยใ์นยคุสมยัที*ต่างกนันัKน ในบางยคุ เมื*อคนปัจจุบนั

มองดู จะรู้สึกแปลกประหลาดมาก ซึ* งแตกต่างกบัคนปัจจุบนัมาก ในหลายครัK งที*เผา่พนัธ์ุมนุษย์

ใชไ้ม่ไดก้ถู็กคดัทิKงไป ยคุสุดทา้ยนีK ในปัจจุบนั จึงเหลือไวห้า้ชนิดใหญ่ๆ ของคน คนผวิเหลือง 

คนผวิขาว คนผวิดาํ คนผวิแดง ยงัมีคนผวิสีนํKาตาล ในยคุปัจจุบนัไม่พบคนผวิแดงแลว้ คงเป็น

เพราะการผสมขา้มพนัธ์ุกระมงั เมื*อเทคโนโลยขีองมนุษยพ์ฒันาแลว้ ทาํลายการกีดขวาง

พรมแดน ทาํใหค้นบางชนิดสูญหายไป คนผวิขาวที*แทจ้ริง ที*บริสุทธิg กไ็ม่พบแลว้ ส่วนคนผวิ
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เหลือง คนจีนนัKนผสมปนเปกนัมากที*สุด ประวติัศาสตร์ที*แทจ้ริงของมนุษย ์ขา้พเจา้กรู้็ แต่

เนื*องจากเกี*ยวโยงกบัปัญหาการโตแ้ยง้เรื*องชนชาติ กไ็ม่พดูมากกวา่นีKละ ไม่วา่จะอยา่งไรกต็าม 

ถึงอยา่งไรประวติัศาสตร์มนุษย ์ลว้นอยูที่*ขา้พเจา้ตรงนีK  ขา้พเจา้รู้ขัKนตอนทัKงหมดตัKงแต่ตน้จนจบ 

ขัKนตอนของประวติัศาสตร์มนุษยม์าถึงวนันีK  เหล่าเทพลว้นคิดวา่เหมาะที*จะใชก้บัช่วงสุดทา้ย

ของการปรับฝ่าแลว้  

ที*จริงในเวลานัKนที*มนุษยอ์ยูใ่นยคุทศวรรษ ๑๙๕๐ - ๑๙๖๐ คนยงัค่อนขา้งบริสุทธิg  

ค่อนขา้งดีงาม อิทธิพลเก่าเห็นวา่สภาวะแบบนีKของคน จะไดฝ่้าง่ายเกินไป ความคิดที*ดีงามใน

สงัคมเขม้แขง็เกินไป ดงันัKนจึงสร้างจิตสาํนึกสมยัใหม่ ศิลปะ ทฤษฎี สมยัใหม่ขึKนมามากมาย ทุก

แขนงเตม็ไปดว้ยสิ*งที*เป็นดา้นลบของสมยัใหม่ สุดทา้ยทาํใหอ้งคป์ระกอบดา้นลบเหล่านีK  

ครอบงาํทั*วทัKงโลก ตอนนีKกเ็ป็นสิ*งแวดลอ้มแบบนีK  ในสภาพการณ์ทั*วไป สิ*งที*เป็นดา้นบวก สิ*งที*

มีความเมตตา ไม่มีใครกลา้พดูอยา่งเปิดเผย กลวัคนวา่กล่าว กลวัคนหวัเราะ กลวัคนดูถูก 

ทัKงหมดถูกองคป์ระกอบดา้นลบครอบงาํ และยงัสามารถไดขึ้Kนเวทีอนัโอ่อ่างดงาม แสดงอยา่ง

เปิดเผย ทุกคนรู้จกัคณะศิลปินเสินยวิ*น เสินยวิ*นพร้อมมูลดว้ยความเมตตาและความสวยงามที*

สมบูรณ์แบบ แสดงออกถึงความเมตตาที*แทจ้ริง ความสวยงามที*แทจ้ริง และองคป์ระกอบดา้น

บวกที*สุด ในโลกนีK ที*เตม็ไปดว้ยสิ*งที*เป็นดา้นลบ อยู่ๆ  มีคณะศิลปินที*บริสุทธิg เที*ยงตรงอยา่งนีK

ปรากฏออกมา ทาํใหช้าวโลกตะลึงจริงๆ แต่สิ*งที*แสดงออกมานัKน เป็นประโยชนต่์อทุกคน ไม่วา่

ท่านจะเป็นดา้นบวกหรือดา้นลบ ลว้นใหป้ระโยชนก์บัทุกคน ดงันัKนทุกคนถึงบอกวา่ดี ที*จริงเขา

กม็าเพื*อช่วยคนนั*นเอง  

ภายใตรู้ปแบบสงัคม ที*เตม็ไปดว้ยสิ*งไม่ดีอยา่งนีK  หากท่านตอ้งการจะเดินบนเสน้ทาง

หนึ*งของเทพ ท่านตอ้งการเดินไปสู่เสน้ทางที*ถูกตอ้ง ช่างยากเพียงไร ขา้พเจา้รู้อยา่งลึกซึK ง 

โรงเรียนที*อบรมฝึกฝนบุคลากรใหก้บัเสินยวิ*น นกัเรียนเหล่านีK ในโรงเรียนเฟยเทียน พวกท่าน

ทราบวา่ พวกเขาทาํไดดี้มากแลว้ แต่ขา้พเจา้กย็งัเป็นห่วงมาก เพราะวา่ศิลปะของสงัคมปัจจุบนั

ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อพวกเขา ทุกสิ*งทุกอยา่งในสงัคมกาํลงัดึงดูดพวกเขา ศีลธรรมของ

สงัคมคนธรรมดาสามญั ถูกดึงลงไปเพราะสิ*งเหล่านีKแหละ ตามมนัไปอยา่งไม่รู้ตวั มนัยอ่มจะไม่

พดูวา่ ฉนักคื็อมาร ฉนัตอ้งทาํใหม้นุษยชาติตกตํ*าลงมาใหไ้ด ้มนัไม่พดูหรอก มนัชีKนาํท่านโดยที*
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ท่านไม่รู้ตวั โดยใชทุ้กอยา่งที*ไม่ถูกตอ้ง ท่านมองไม่ออก มนัแสดงออกมาทางศิลปะ แสดง

ออกมาทางพฤติกรรม แสดงออกมาทางสินคา้ทุกชนิด แสดงออกมาในทุกสิ*งที*มีอยูท่ ัKงหมด ที*จะ

ดึงดูดพวกท่านในดา้นต่างๆ ฉุดท่านลงไป กระตุน้ความอยากของท่าน ฉุดท่านลงไป เมื*อสิ*งที*

ไม่ดีครอบงาํจิตสาํนึกของคนและสภาพสงัคมของคน มนุษยชาติกย็ากที*จะช่วยเหลือไดอี้กแลว้ 

เพราะวา่สติสมัปชญัญะของคน ถูกองคป์ระกอบดา้นลบ ควบคุมแลว้ ขณะที*ทาํเรื*องอะไร เขาก็

แยกไม่ออกวา่ นั*นใช่ความนึกคิดของเขาจริงๆ รึเปล่า  

เมื*อครู่ขา้พเจา้พดูแลว้ ตาของคน เห็นแค่ชัKนผวินีKของคน ที*ประกอบดว้ยเซลลช์ัKนผวิ 

ความคิดของคนแต่ละชัKนๆ ร่างกายแต่ละชัKนๆ ทุกอยา่งในแต่ละชัKนๆ ตวัเองยงัมองไม่เห็นเลย 

และไม่รู้ดว้ย ในเมื*อชัKนผวินีK  ถูกสงัคมที*ไม่ดีสั*งสอน จนเกิดทศันคติของจิตสาํนึกสมยัใหม่ที*

เบี*ยงเบนอยา่งรุนแรง ทศันคตินีK  ที*เกิดขึKนหลงักาํเนิด กบัองคป์ระกอบดา้นลบ มนัไม่ใช่ เป็น

เพียงองคป์ระกอบธรรมดาอยา่งหนึ*ง ขา้งหลงัของมนัมีวญิญาณร้ายอยูด่ว้ย จะเป็นซาตานกดี็ 

หรือพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นกดี็ มนักาํลงัควบคุมโลกอยู ่มนักาํลงัใชชี้วติที*ชั*วร้ายเหล่านัKนของ

มนัควบคุมคน คนปัจจุบนันีKแยกไม่ออกวา่การกระทาํที*แสดงออกมา คือความคิดของตวัเอง 

หรือถูกองคป์ระกอบดา้นลบควบคุมอยู ่มองอยา่งผวิเผนิ ทุกการกระทาํของท่านดูเป็นธรรมชาติ

มาก กระทั*ง ท่านยงัรู้สึกวา่แหล่งที*มาของความคิดท่าน กเ็ป็นธรรมชาติเหมือนกนั ท่านแยกไม่

ออกวา่สิ*งไหน เป็นความคิดที*แทจ้ริงของท่าน สิ*งไหนเป็นการควบคุมจากองคป์ระกอบ

ภายนอก ชกันาํตณัหาของท่านอยู ่ดึงดูดความอยากต่างๆ นานาของท่าน ไม่วา่ท่านจะชอบอะไร 

การบาํเพญ็ภายใตส้ภาพแวดลอ้มแบบนีK  ยากเหลือเกิน ยากมากเลย ยากมากจริงๆ แมแ้ต่ศาสนา

คริสตก์ดี็ ศาสนาพทุธกดี็ รวมทัKงศาสนาอื*นๆ พวกเขาลว้นรู้สึกได ้แรงกดดนัของสงัคมแบบนีK  

ทาํใหอ้งคป์ระกอบดา้นบวกของศิษยข์องพวกเขา นอ้ยลงไปเรื*อยๆ สงัคมยิ*งตกตํ*าลงไปเรื*อยๆ

แลว้ พวกเขาต่างกรู้็ ไม่มีวธีิใดๆทัKงสิKน เพราะวา่องคป์ระกอบดา้นลบไดค้รอบงาํโลกไปแลว้  

หากท่านคิดจะเดินกลบัมา หวนคืนมา เสินยวิ*นกาํลงัเดินบนเสน้ทางแบบนีK  เสน้ทางนีK  

จาํเป็นตอ้งเป็นผูบ้าํเพญ็ ฉะนัKนผูบ้าํเพญ็เหล่านีK  ตอ้งมีรากฐานของการบาํเพญ็ ดงันัKนในขัKนตอน

ของการอบรมฝึกฝนพวกเขา จึงยากลาํบากมาก ยากลาํบากจริงๆ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มแบบอื*นก็

เหมือนกนั กล่าวสาํหรับศิษยต์า้ฝ่า รวมทัKงศิษยต์า้ฝ่าทั*วโลก ตอ้งเดินบนเสน้ทางของตวัเองให้
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เที*ยงตรง ในเวลาเดียวกนักช่็วยเหลือสรรพชีวติดว้ย แต่วา่ลูกและญาติพี*นอ้งของศิษยต์า้ฝ่า

มากมาย กลบัถูกปล่อยปละละเลย สั*งสอนไม่ได ้จนกระทั*งทาํอะไรไม่ไดเ้ลย สงัคมนีK  กมี็แรง

ดึงดูดขนาดนีK  องคป์ระกอบดา้นลบนีK  กรุ็นแรงอยา่งนีK   

ในฐานะผูบ้าํเพญ็ รู้วา่ ในโลกนีK  มีใครที*ยงัเดินบนเสน้ทางที*ถูกตอ้งอยูอี่กละ ใครจะกลา้ที*

จะเดินบนเสน้ทางที*ถูกตอ้ง ยากเหลือเกิน เมื*อครู่ขา้พเจา้พดูวา่ ผูที้*กลา้จะมาที*นี* ท่านกคื็อผูก้ลา้

หาญ เทพกม็องกนัอยา่งนีK  สภาพแวดลอ้มที*ซบัซอ้นเช่นนีK  ท่านกลา้มา ท่านกเ็ป็นผูก้ลา้หาญ ท่าน

สามารถเดินมาถึงช่วงเจิKงฝ่า ท่านสามารถเขา้มาในกลุ่ม ที*ช่วยเหลือคนจนกระทั*งสามารถเป็นผู ้

บาํเพญ็คนหนึ*งได ้เทพมองท่าน วา่ยอดเยี*ยมมากแลว้ ยอดเยี*ยมเหลือเกินแลว้ ในการบาํเพญ็ท่าน

ยงัสามารถทาํไดดี้สกัหน่อย ทุกคนคิดดู สภาพแวดลอ้มกาํลงัช่วยคนใหส้าํเร็จ สภาพแวดลอ้มที*

ไม่ดีนีK  โดยตวัมนัเอง ไดท้าํใหท่้านโดดเด่นออกมาแลว้ ไม่ตอ้งพดูถึงวา่เป็นศิษยต์า้ฝ่า แค่คน

ธรรมดา ยกหนงัสือตา้ฝ่าขึKนมาอ่าน กท็าํใหท่้านโดดเด่นออกมาไดแ้ลว้ สามารถยอมรับไดว้า่

ท่านไม่ใช่คนทั*วๆไปแลว้ ถา้สภาพแวดลอ้มนีK ดีมาก ความคิดที*ถูกตอ้งของคนแรงกลา้มาก เป็น

โลกที*เตม็ไปดว้ยองคป์ระกอบดา้นบวก ท่านแสดงออกมาแค่นัKน ยอ่มนบัเป็นอะไรไม่ไดเ้ลย 

ใครๆ กท็าํได ้ท่านตอ้งทาํดี ใหโ้ดดเด่นมากๆ ถึงจะใชไ้ด ้ใช่หรือไม่ เพราะสภาพแวดลอ้มที*

เลวร้ายทาํใหท่้านโดดเด่นออกมา ประเดน็นีK เมื*อกล่าวโดยเจาะจงในดา้นนีK  กท็าํใหค้วาม

ยากลาํบากในการบาํเพญ็ของพวกท่าน ลดนอ้ยลงส่วนหนึ*ง แต่ขอ้กาํหนดต่อท่าน ในฐานะ

ศิษยต์า้ฝ่า ยงัคงตอ้งพยายามทาํใหดี้ บรรลุพนัธกิจทางประวติัศาสตร์ของท่าน ท่านจาํเป็นตอ้ง

ไปช่วยเหลือสรรพชีวติ ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน การช่วยเหลือสรรพชีวติ เรื*องนีK  เป็นสิ*งที*สาํคญั

มาก พวกท่านจาํเป็นตอ้งทาํ  

 อะไรคือศิษยต์า้ฝ่า ในประวติัศาสตร์มีศาสนาอยูม่ากมาย ทุกคนทราบ ในการบาํเพญ็ไม่

มีพนัธกิจอะไร เขาเพียงแสวงหาการหยวนหมั*นเฉพาะตวั--ฉนับาํเพญ็สาํเร็จแลว้ไปสวรรค ์ฉนั

บาํเพญ็สาํเร็จแลว้เป็นพระอรหนัต ์เป็นพระโพธิสตัว ์แต่วา่ “การช่วยเหลือสรรพชีวติ” คาํนีK  พดู

ออกมาง่าย ใครกลา้ที*จะทาํละ ท่านบาํเพญ็ตวัคนเดียว ยงัยากขนาดนีK  ท่านยงัจะนาํพาคนอื*น

บาํเพญ็ดว้ย ท่านนาํพาคนๆ หนึ*งบาํเพญ็ กเ็ท่ากบัวา่ท่านตอ้งรับผดิชอบต่อทุกสิ*งทุกอยา่งของ

คนๆ นัKนดว้ย เขาตอ้งบาํเพญ็ใหดี้เหมือนตวัท่าน ตวัท่านเองยงับาํเพญ็ไม่ดี บาํเพญ็อยา่ง
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ยากลาํบาก แลว้ท่านจะไปช่วยเขาบาํเพญ็ไดอ้ยา่งไร และท่านช่วยสรรพชีวติไม่ใช่ช่วยแค่คน

เดียว ท่านตอ้งช่วยอีกหลายคน ท่านจะรับผดิชอบพวกเขาอยา่งไร ดงันัKนบางคนพดูวา่ “ฉนั

ช่วยเหลือสรรพชีวติ” ในใจขา้พเจา้หวัเราะเขาจริงๆ การช่วยเหลือสรรพชีวติ ใครกลา้ที*จะช่วย

สรรพชีวติ ท่านลองดู อยา่ไปพดูถึงการช่วยเหลือสรรพชีวติเลย แค่เอาโรคส่วนหนึ*งในร่างกาย

เขามาไวที้*ตวัท่าน ท่านกค็งตายแลว้ ท่านยงัไม่ทนัช่วยเขา ท่านกต็ายเสียแลว้  

อานุภาพของฝ่านีK  ในประวติัศาสตร์ศิษยต์า้ฝ่าไดส้ร้างรากฐานนัKนไวแ้ลว้ กบัความ

รับผดิชอบอนัหนกัหนาของท่าน ท่านจึงสามารถทาํเรื*องนีKได ้นี*ไม่ใช่เรื*องที*คนธรรมดาสามารถ

จะทาํได ้และเป็นเรื*องที*ไม่เคยมีมาก่อน ตา้ฝ่าของจกัรวาลกาํลงัช่วยศิษยต์า้ฝ่าใหส้าํเร็จ ชีวติไหน

ที*คู่ควรที*จะบาํเพญ็ตา้ฝ่าของจกัรวาล ในอดีตกไ็ม่มีนะ องคศ์ากยมุนีกไ็ม่ใช่สาํเร็จธรรมจากการ

บาํเพญ็ตา้ฝ่าของจกัรวาล ใช่หรือไม่ ลว้นทราบดีวา่เขาบาํเพญ็ออกมา โดยประจกัษแ์จง้เองใน

หลกัธรรมที*สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมในระดบัชัKนนัKนของจกัรวาล การใชต้า้ฝ่าของจกัรวาลมา

ช่วยสรรพชีวติโดยตรง ท่านเคยคิดหรือไม่ กล่าวสาํหรับชีวติหนึ*ง ท่านควรทาํอยา่งไร หนา้ที*

รับผดิชอบคืออะไร แน่นอนกล่าวในฐานะศิษยต์า้ฝ่า ผา่นร้อนผา่นหนาวมานานหลายปีอยา่งนีK  

ขา้พเจา้พดูอยูต่ลอดวา่ ผูที้*สามารถกา้วขา้มมาไดห้ลงัจากเหตุการณ์วนัที* ๒๐ กรกฏาคม ๑๙๙๙ ก็

นบัวา่ยอดเยี*ยม เทพรู้คุณค่าในตวัท่านอยา่งมากแลว้ เพราะฉะนัKนสาํหรับตวัท่านที*เป็นศิษยต์า้ฝ่า 

กต็อ้งรู้ค่าของตวัท่านเอง ทางที*ตวัเองเคยเดินผา่น เอาสิ*งที*ไม่ดีทิKงไป นั*นกคื็อหลกัธรรมที*ท่าน

จะประจกัษแ์จง้ไดใ้นอนาคต นั*นกคื็อสิ*งที*ท่านทาํสาํเร็จ ธรรมานุภาพ กก็าํหนดระดบัชัKนที*จะอยู่

ของแต่ละคนไวแ้ลว้  

เมื*อครู่ ขา้พเจา้พดูวา่การปรับฝ่าของจกัรวาลอยูใ่นช่วงระยะหลงั ใกลจ้ะจบลงแลว้ กาํลงั

เขา้สู่ช่วงฝ่าปรับโลกมนุษยแ์ลว้ เพราะฉะนัKนในช่วงนีK ทุกท่านยิ*งควรตอ้งทาํใหดี้ อยา่ใหค้วาม

พยายามที*ทาํมาสูญเปล่า อยา่ทาํผดิอีก อยา่ใหจิ้ตโออ้วด จิตยดึติดและความคิดแหวกแนวแปลก

ใหม่ นาํพาท่านไปทาํเรื*องเหลวไหลเหล่านัKนอีก แค่ความกระตือรือร้นต่อตา้ฝ่า ยงัไม่พอ ตอ้งมี

สติสมัปชญัญะ อยูใ่นสภาพแวดลอ้มของมาร ตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยั ตอ้งบาํเพญ็ให้

เที*ยงตรง เดินใหเ้ที*ยงตรง จึงจะใชไ้ด ้อิทธิพลเก่าเปลี*ยนแปลงทัKงหมดนีK  ขา้พเจา้กท็าํแบบใช้

แผนซอ้นแผน แต่สาํหรับศิษยต์า้ฝ่า พวกท่านตอ้งเดินใหเ้ที*ยงตรง การเป็นศิษยต์า้ฝ่า พวกท่าน
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สามารถเดินมาถึงวนันีKได ้อาจารยก์ท็ะนุถนอมพวกท่านอยา่งมาก ตอ้งทาํใหดี้ คาํพดูที*ขา้พเจา้

เคยพดูไวใ้นประวติัศาสตร์ กาํลงัเป็นจริง ขา้พเจา้ไม่ไดพ้ดูคาํทาํนาย แต่ขา้พเจา้พดูวา่

สถานการณ์การปรับฝ่าของทั*วทัKงจกัรวาล กาํลงัดาํเนินไปทีละกา้ว ทีละกา้วจนถึงสุดทา้ยแลว้ 

พวกท่านดูไปเถอะ ทุกอยา่งกาํลงัจะเป็นจริง  

ขา้พเจา้ขอพดูเพียงแค่นีK ก่อน ผูที้*เดินทางมาไกลหมื*นลีK  ยงัมีผูที้*มาจากแผน่ดินใหญ่ หาก

ทุกท่านมีอะไรที*รู้สึกวา่ตอ้งถาม ท่านสามารถมอบใหที้*ประชุมใหญ่ส่งขึKนมา ขา้พเจา้จะตอบ

ใหก้บัท่าน (เหล่าศิษยป์รบมือดงักึกกอ้ง)  

(อาจารยเ์ปลี*ยนจากอิริยาบถยนืเป็นนั*ง เหล่าศิษยป์รบมือดงักึกกอ้ง)  

ศิษย ์ศิษยต์า้ฝ่าทั*วโลกขอกราบอวยพรใหท่้านอาจารยสุ์ขสนัตว์นัเกิด  

อาจารย ์อนันีKขา้พเจา้จะไม่อ่านละ (เหล่าศิษยป์รบมือดงักึกกอ้ง )  

ศิษย ์ศิษยเ์ขา้ใจวา่ ขณะนีKมาถึงช่วงสุดทา้ยของการเจิKงฝ่าแลว้ ฝ่าปรับโลกมนุษยจ์วนเจียนจะเริ*ม

ขึKนแลว้ ตามการผลกัดนัของวถีิการเจิKงฝ่า จุดสาํคญัของการอธิบายความจริงของพวกเราใน

ปัจจุบนั มีการเปลี*ยนแปลงหรือไม่ ใช่ไหมวา่ตอ้งบอกกบัชาวโลกอยา่งกระจ่างตรงไปตรงมา

ยิ*งขึKน  

อาจารย ์ไม่มีการเปลี*ยนแปลง แต่เดิมเคยทาํอยา่งไร กย็งัคงทาํอยา่งนัKน ไม่มีอะไรเปลี*ยนแปลง 

หากมีการเปลี*ยนแปลง ขา้พเจา้จะบอกพวกท่านในเวบ็หมิงฮุ่ย คิดจะช่วยคนในการอธิบายความ

จริง ตอ้งไม่พดูสูง พดูสูงแลว้กลบัจะเกิดผลลบ จุดนีK มีบทเรียนมากมายแลว้  

ศิษย ์พวกชั*วร้ายประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่าแผน่ดินใหญ่ บาปชั*วของการเกบ็เกี*ยวอวยัวะถูกคน

ธรรมดาสามญัใส่ใจยิ*งขึKนเรื*อยๆ มีผูฝึ้กไม่นอ้ยที*เนน้การเปิดโปงการเกบ็เกี*ยวอวยัวะเป็นอยา่ง

มาก พอเริ*มอธิบายความจริงกพ็ดูเรื*องนีK  ใช่หรือไม่วา่ยงัคงตอ้งเจาะจงเรื*องภูมิหลงัของการ

อธิบายความจริง พดูก่อนวา่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าคืออะไร เรื*องความจริงที*เป็นพืKนฐาน เช่น การเผาตวั

ตาย การอุปโลกนต์วัเลข ๑๔๐๐ ราย แลว้ค่อยดูระดบัการรับไดข้องอีกฝ่าย  
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อาจารย ์ถูกตอ้ง ขา้พเจา้รู้สึกวา่ การพดูอยา่งนีK  มีสติสมัปชญัญะอยา่งมาก คนกคื็อคน หากท่าน

ประเมินคนไวสู้งเกินไป ท่านจะรู้สึกวา่ช่วยเขาไดย้ากยิ*งขึKน เพราะวา่เขานัKนตํ*าเกินไป ไม่ใช่

เพราะวา่เขาสูงเกินไป ดงันัKนยิ*งมีความยาก ท่านกย็ิ*งตอ้งพดูใหต้ํ*า เขาจึงจะรับได ้หากเขามี

สติปัญญาจริงๆ เขากจ็ะไม่เป็นอยา่งนัKนแลว้ ดงันัKนยงัคงตอ้งพดูจากพืKนฐานที*สุด โดยเฉพาะใน

แผน่ดินใหญ่ ใหพ้ดูวา่คอมมิวนิสตจี์นกเุรื*องเทจ็อยา่งไร ขจดัสิ*งเหล่านีKออกไปใหก้บัเขาไดแ้ลว้

ค่อยพดูสถานการณ์ที*แทจ้ริงออกมา จากนัKนค่อยพดูวา่พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นประทุษร้าย

อยา่งชั*วร้ายเพียงไร เขาจึงจะเห็นอกเห็นใจท่าน หากท่านเอาแต่จะพดูวา่พรรคมารประทุษร้าย

อยา่งไร ความคิดของเขาที*ถูกคาํลวงทาํใหเ้ขา้ใจผดิ จะคิดวา่พวกท่านกไ็ม่ดีเหมือนกนั ดงันัKนใน

การอธิบายความจริง ท่านตอ้งขจดัคาํลวงพวกนัKนทิKงไป จึงจะใชไ้ด ้ 

ศิษย ์ผูว้า่ฮ่องกงอยูภ่ายใตก้ารชีKแนะของสิ*งชั*วร้ายจึงทาํลายการขอใชส้ถานที*จดัเสินยวิ*น และ

ยงัใหท้า้ยแก๊งชั*วโจมตีตา้ฝ่าตามจุดท่องเที*ยวต่างๆ ในฮ่องกง เรื*องเหล่านีK ที*ผดิกฎหมายของ

ฮ่องกง จะสามารถใหฝ้อเสวยีฮุ่ยในพืKนที*ช่วยประสาน ใหผู้ฝึ้กที*มีความรู้ดา้นกฎหมายยื*น

ฟ้องร้องไดห้รือไม่ เพื*อบุกเบิกสภาพแวดลอ้มที*ถูกตอ้งตามกฎหมาย  

อาจารย ์อีกไม่นาน คนชั*วแมแ้ต่คนเดียวกห็นีไปไม่พน้ ยอ่มจะมีคนจดัการเขา สถานการณ์ของ

ฮ่องกง พวกท่าน ผูฝึ้กในฮ่องกงกบัฝอเสวยีฮุ่ย ร่วมปรึกษากนัไปทาํ อยูที่*นี* อาจารยไ์ม่อาจพดูแค่

สองสามคาํใหช้ดัเจนได ้และไม่อาจพดูอยา่งครอบคลุมทุกดา้น วา่ท่านควรทาํอยา่งไร เช่นนัKน

ขา้พเจา้กเ็พิกถอนเสน้ทางการบาํเพญ็ของพวกท่านแลว้ เพราะวา่ท่านจะทาํอยา่งไร จะทาํใหดี้ได้

อยา่งไร นั*นเป็นสิ*งที*พวกท่านตอ้งไปทาํ อะไรอะไรขา้พเจา้กพ็ดูกบัท่านหมดแลว้ อะไรอะไร

ขา้พเจา้กบ็อกกบัพวกท่าน กระทั*งวา่ แต่ละกา้วจะเดินอยา่งไรดี นั*นคือท่านที*กาํลงับาํเพญ็ หรือ

ขา้พเจา้กาํลงับาํเพญ็ละ หรือวา่ขา้พเจา้นาํพาท่านบาํเพญ็อยูล่ะ นั*นกไ็ม่นบัแลว้ คือเหตุผลอยา่งนีK

กระมงั ดงันัKนยงัคงตอ้งใหพ้วกท่านปรึกษากนัเอง ไปทาํใหดี้ สภาพแวดลอ้มคือสิ*งที*ตอ้งอาศยั

การอธิบายความจริงของศิษยต์า้ฝ่าไปบุกเบิก  

ศิษย ์ขณะนีK ศิษยก์าํลงัเผชิญกบัปรากฏการณ์หนึ*ง คือบางครัK งมีคนที*ไม่รู้จกัส่งหนงัสือตา้ฝ่าไป

ใหที้* สถานที*ศึกษาฝ่า หนงัสือตา้ฝ่าเหล่านีK  บา้งกเ็ป็นฉบบัเก่าที*ไม่ไดแ้กไ้ขตวัอกัษร และกมี็
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ฉบบัใหม่ แต่มีจาํนวนมากที*กระดาษในเล่มหนงัสือถูกทาํจนสกปรก หรือกระดาษเปลี*ยนจน

แขง็กระดา้งมาก เก่ามาก ศิษยไ์ม่ทราบวา่จะจดัการอยา่งไรดี  

อาจารย ์การประทุษร้าย รุนแรงอยา่งนัKน คนเขาจึงซ่อนหนงัสือเอาไว ้จึงอาจดูแลรักษาไม่ค่อยดี 

สาํหรับคนที*ไม่มีหนงัสือ นั*นยงัคงมีค่ามาก เล่มที*ไม่เคยแกไ้ขตวัอกัษร กแ็กไ้ขได ้ที*สกปรกแลว้ 

กไ็ม่เป็นไร อยา่งไรเสียกย็งัใชศึ้กษาได ้เอามาใชไ้ด ้หากเสียหายจริงๆ ใชก้ารไม่ได ้กเ็ผาทิKงได ้

เพราะท่านเป็นศิษยต์า้ฝ่า เรื*องที*ท่านทาํ เทพยอ่มรู้  

ศิษย ์เดือนพฤษภาคมหลงัจากรัฐบาลใหม่ของไตห้วนัขึKนมา นกัท่องเที*ยวจากจีนแผน่ดินใหญ่

ที*มาเที*ยวตามจุดท่องเที*ยวลดนอ้ยลงอยา่งชดัเจน ใช่ไหมวา่เป็นภาพสะทอ้นสภาพการบาํเพญ็

ของศิษยต์า้ฝ่าในไตห้วนั แต่นกัท่องเที*ยวจาก ประเทศเกาหลี ญี*ปุ่น กบัประเทศอื*นๆ ในเอเซีย

อาคเนย ์ที*ไปไตห้วนักลบัเพิ*มขึKนอยา่งชดัเจน หรือวา่ควรขยาย เป้าหมายของการอธิบายความ

จริงที*จุดท่องเที*ยวของไตห้วนัมากขึKน  

อาจารย ์เรื*องนีKไม่มีอะไรเป็นพิเศษ เศรษฐกิจของแผน่ดินใหญ่ในระยะใกล้ๆ นีK ไม่เหมือนเมื*อ

หลายปีก่อน นกัท่องเที*ยวนอ้ยลง กเ็ป็นเรื*องปกติมาก พดูถึงเรื*องการอธิบายความจริง ไม่วา่จะ

เป็นใคร พวกท่านลว้นตอ้งไปอธิบาย จุดสาํคญัคือมุ่งต่อนกัท่องเที*ยวจีนแผน่ดินใหญ่ กล่าว

สาํหรับไตห้วนั สามารถไปอธิบายกบัประชาชนกลุ่มอื*นไดเ้ช่นกนั โดยเฉพาะคือประชาชนของ

ประเทศเขตเอเซียใต ้ต่อเรื*องการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง พวกเขากไ็ดรั้บผลกระทบอยา่งลึกซึK ง 

ลว้นสามารถไปอธิบายได ้ 

ศิษย ์เพื*อนผูบ้าํเพญ็ชาวฮ่องกงพดูวา่ เพื*อนผูบ้าํเพญ็ของตา้จีKหยวน ลว้นหนีไปขายของหมดแลว้ 

ไม่อาจเขา้ใจเรื*องนีK  มีผูฝึ้กใหม่ไปศึกษาฝ่ากบัฝอเสวยีฮุ่ย กลบัไดรั้บการขดัขวาง ไม่มีบรรยากาศ

ของการศึกษาฝ่า ทาํใหค้นที*เดินเขา้มา ไม่เขา้ใจตา้ฝ่าไปดว้ย  

อาจารย ์มีเรื*องอยา่งนีKหรือ ฮ่องกง อยา่งไรเสียกเ็ป็นเรื*องสภาพการบาํเพญ็ ในฐานะผูรั้บผดิชอบ 

กมี็หนา้ที*ตอ้งรับผดิชอบ แต่สาํหรับผูที้*เขียนคาํถามที*ไม่เขา้ใจสถานการณ์ดีนกั นั*นกใ็ชไ้ม่ได ้ 
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ศิษย ์ศิษยแ์ผน่ดินใหญ่ขอกล่าวสวสัดีท่านอาจารย ์ในระยะปีกวา่มานีK  หลายมณฑลของเราเกิด

เรื*องการลกัพาตวัศิษยต์า้ฝ่าในวงกวา้ง คาํถามของฉนัคือ เจิKงฝ่าใกลจ้ะถึงที*สุดแลว้ ยงัมีการ

รบกวนที*เกิดขึKนในวนันีK  เป็นเพราะการบาํเพญ็เป็นร่างรวมมีจุดรั*วใช่หรือไม่ หรือวา่.....  

อาจารย ์ไม่ใช่อะไรทัKงนัKน กคื็อยงัไม่ไดบ้าํเพญ็ใหดี้ มนัจึงสามารถไปจดัการท่าน มนัตอ้งการจะ

ทาํอยา่งนีK  หากใชค้าํพดูของอิทธิพลเก่า ประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ที*นั*น กเ็หมือนกบัเตาหลอมตาน

ของเหลาจื*อ ไฟตอ้งแรงมาก จึงสามารถที*จะหลอมทองแทอ้อกมาได ้ขา้พเจา้ไดพ้ดูแลว้วา่ ไม่ใช่

วา่สถานการณ์ดีขึKนแลว้ สิ*งชั*วร้ายทัKงหมดกจ็ะเปลี*ยนเป็นดีได ้สิ*งชั*วร้ายจะไม่มีวนัเปลี*ยน มีแต่

จะถูกขจดัทิKงไป ก่อนที*จะถูกกาํจดัไป มนักจ็ะแสดงบทบาทได ้โดยเฉพาะในช่วงสุดทา้ยของ

การดิKนรนก่อนตาย มนักจ็ะทาํเช่นนัKน กเ็หมือนยาพิษนีK  ท่านจะไม่ใหม้นัเป็นพิษ มนัไม่เป็นพิษ

จะไดห้รือ เพราะมนักคื็อยาพิษ  

ศิษย ์สื*อที*รายงานเรื*องเสินยวิ*น จนถึงวนันีKยงัไม่เห็นความสาํคญัเกี*ยวกบัรายละเอียด อาทิเช่นใน

บทรายงานข่าว คาํวา่นาย นาง นางสาว ของผูถู้กสมัภาษณ์ หรือ เขียนซํK าๆ ถึงตาํแหน่งของผูถู้ก

สมัภาษณ์ ไม่สอดคลอ้งกบัธรรมเนียมปฏิบติัในการทาํข่าว ขอเรียนถามท่านอาจารย ์การทาํสื*อ

จนถึงวนันีK  ไม่เอาจริงเอาจงัเหมือนที*เสินยวิ*นเป็น ใช่ไหมวา่จะกระทบต่อพลงัของสื*อในการ

ช่วยเหลือคน  

อาจารย ์เป็นเรื*องเลก็นอ้ยแลว้ กคื็อในการรายงานข่าวของสื*อ ตอ้งมีมารยาทมากขึKนอีกนิด กเ็ป็น

เช่นนีK  ดา้นความประพฤติของผูฝึ้กฝ่าหลุนกงนัKน กาํลงัเดินอยูบ่นเสน้ทางที*เป็นแบบฉบบัดัKงเดิม 

ดงันัKนจึงควรจะทาํใหดี้สกัหน่อย  

ศิษย ์เพื*อนผูบ้าํเพญ็สองสามีภรรยา เนื*องจากไม่บาํเพญ็ใหดี้ เมื*อพบกบัปัญหาไม่อาจจะคน้หา

จากภายใน จึงไดห้ยา่ร้างกนัแลว้ แต่ใจที*คิดบาํเพญ็ตา้ฝ่าไม่เปลี*ยนแปลง การหยา่ร้างจะเกิด

ผลลพัธ์อยา่งไรต่อการบาํเพญ็ของพวกเขา พวกเขายงัจะมีโอกาสบาํเพญ็หยวนหมั*นหรือไม่  

อาจารย ์โดยหลกัการ ในการบาํเพญ็ของพวกเขานัKน บาํเพญ็ไดดี้หรือไม่ดี นี*เป็นการแสดงออก

ซึ*งสภาวะการบาํเพญ็ของพวกเขา การหยา่ร้างโดยตวัมนัเองเป็นเรื*องใหญ่มากในสายตาของคน

ทั*วไป ที*แทแ้ลว้การบาํเพญ็เป็นเรื*องอนัดบัแรกสาํหรับพวกเขา หากบาํเพญ็ไดดี้ กไ็ม่กระทบ แต่
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ท่านจะเลือกรูปแบบอะไรในการบาํเพญ็ ท่านคิดจะบาํเพญ็อยา่งไร นั*นเป็นเรื*องของพวกท่านเอง 

หากเป็นเพราะจิตยดึติด ใจคนก่อใหเ้กิดเรื*องขึKน นั*นแน่นอนวา่ ทาํไม่ถูก  

ศิษย ์พวกเดก็ๆ ในทุกวนันีKลว้นแต่เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์สร้างโดยมนุษยต่์างดาวหรือไม่ พวก

เราควรจะทาํอยา่งไร  

อาจารย ์ใช่ ปัจจุบนัเครื*องเล่นอิเลก็ทรอนิกส์ ลว้นเป็นสิ*งที*มนุษยต่์างดาวควบคุมคนใหท้าํ แต่

คนรู้สึกวา่ตนเองทาํ เมื*อครู่ขา้พเจา้พดูแลว้ ความคิดของคน ท่านคิดจะประดิษฐสิ์*งนัKนออกมา 

แต่ที*มาของความคิดมาจากไหนละ ท่านไม่ทราบหรอก ความคิดแต่ละชัKน แต่ละชัKนของท่านคิด

อยา่งไร ความคิดจากภายนอกกรอกใส่ใหก้บัท่านอยา่งไร กระบวนการนีK ท่านไม่ทราบแมแ้ต่

นอ้ย ท่านทราบเพียงสิ*งที*สะทอ้นออกมาที*ชัKนผวิ ดงันัKนสาํหรับมนุษยชาติ สิ*งเหล่านีKลว้นแต่มี

พิษร้าย ชกันาํคนไปสู่สภาวะที*ไม่ใช่คน  

เหตุใดมนุษยต่์างดาวจึงทาํเช่นนีKละ เพราะมนัตอ้งการยดึครองร่างกายคน สาํหรับ

โครงสร้างสมองของคน มนัอยากไดจ้นนํKาลายไหล มนุษยต่์างดาวคือชีวติที*เกิดขึKนจากกองขยะ

ที*ไม่ดี ชัKนตํ*าที*สุดของจกัรวาล ในสายตาของชีวติในจกัรวาล พวกมนัทัKงหมดเป็นสิ*งอปัลกัษณ์

ไร้ที*เปรียบ ความคิดของคนนัKนยอดเยี*ยม ประมาณ สี*หา้ พนัปี มนุษยชาติจึงถูกดบัสลายสกัครัK ง 

หากไม่ดบัสลาย พวกท่านมีโครงสร้างความคิดที*เหมือนกบัเทพ สมองกจ็ะสามารถคิดอะไร

ออกมาไดท้ัKงนัKน ยงัจะร้ายกาจยิ*งกวา่มนุษยต่์างดาว ขา้พเจา้มิใช่พดูหรือวา่ ดวงจนัทร์คือสิ*งที*

มนุษยย์คุแรกๆ สร้างขึKนมา ดงันัKนมนุษยต่์างดาวจึงอยากไดร่้างคน จึงทาํสิ*งเหล่านีK ขึKนมาไม่หยดุ

หยอ่น แน่ละยงัมีองคป์ระกอบอยา่งอื*นอีก ในการบรรยายครัK งก่อนๆ ขา้พเจา้เคยพดูไปแลว้  

ศิษย ์ผูฝึ้กที*ทาํสื*อจาํนวนมาก ฟาเจิKงเนี*ยนนอ้ยมาก ผูฝึ้กบางคน โดยเฉพาะคือคนหนุ่มสาว ศึกษา

ฝ่า ฝึกพลงันอ้ยมาก ความคิดเหมือนคนธรรมดามาก จะเปลี*ยนแปลงสภาพการณ์แบบนีKได้

อยา่งไร  

อาจารย ์ขา้พเจา้ทราบตัKงนานแลว้ ขา้พเจา้คอยตรวจสอบเรื*องนีKตลอดมา ศิษยต์า้ฝ่า โดยเฉพาะ

คือศิษยต์า้ฝ่าแผน่ดินใหญ่ พาลูกๆ ของตนเองในวยัเยาวฝึ์กบาํเพญ็ พอโตเป็นผูใ้หญ่แลว้กดู็แล

ไม่ไหว ถูกสิ*งเหล่านีKของสงัคมดึงดูดไปแลว้ เมื*อจบการศึกษา ไดเ้รียนอะไรสกัหน่อย จากนัKน
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ไปอยูใ่นสงัคม และบางคนกม็าถึงต่างประเทศ และบางคนกเ็ขา้มาในสื*อของตา้จีKหยวน ซินถงัเห

ริน ไม่ศึกษาฝ่าเป็นเวลานาน มีความคิด พฤติกรรม ชนิดนัKนของวฒันธรรมพรรคติดอยูเ่ป็น

เวลานาน ความคิดและพฤติกรรมแบบนัKน ในสายตาของชาวต่างประเทศ พวกเขารู้สึกรังเกียจ

อยา่งมาก พวกท่านไม่รู้ตวั ขา้พเจา้กห็มายถึงเรื*องเหล่านีK  พวกท่านไม่รู้สึก ท่านมาถึง

สภาพแวดลอ้มใหม่ ตอ้งเปลี*ยนแปลงความคิดกบัพฤติกรรม ลว้นแต่เป็นศิษยต์า้ฝ่า ไม่ศึกษาฝ่า

ไดอ้ยา่งไรกนั ไม่ศึกษาฝ่า แลว้ยงัจะเป็นศิษยต์า้ฝ่าไดห้รือ  

ศิษย ์สรรพชีวติมากมายยงัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ อาจารยเ์คยพดูวา่ ใชแ้ผนซอ้นแผน เป็นไปได้

ไหมวา่ ศิษยต์า้ฝ่าในขณะนีK  จะเหลืออยูต่่อไปในช่วงฝ่าปรับโลกมนุษย ์เพื*อบรรลุพนัธกิจ  

อาจารย ์เรื*องในอนาคต อาจารยย์งัไม่อาจจะพดู ไม่วา่พดูอะไรกจ็ะก่อใหเ้กิดจิตยดึติด คนที*ไม่

บาํเพญ็ใหดี้ ท่านมีเพียงทางเดียว คือบาํเพญ็ใหดี้ ไม่มีวธีิอื*น ท่านบอกวา่ตอนนีK  เออ้ระเหย

ลอยชายได ้ยงัมีเวลา ขอเล่นก่อน ค่อยบาํเพญ็ในวนัหนา้ ความคิดอะไรของท่าน เทพลว้น

มองเห็น  

ศิษย ์ผูฝึ้กบางคน เนื*องจากความคิดไม่ลงรอย ก่อเกิดเป็นความแตกแยก เหินห่างยิ*งขึKนเป็น

เวลานาน เมื*อมีแผนจะทาํงานร่วมกนั กลบักลายเป็นถูกผลกัไส ระบายอารมณ์ต่อฝ่ายตรงขา้ม 

อาจารย ์ทัKงสองฝ่ายลว้นมีปัญหา ลว้นมีใจคนที*รุนแรงมาก ศิษยต์า้ฝ่ารวมกนัเขา้ยอ่มมีพลงัมาก

จริงๆ เวลาฟาเจิKงเนี*ยน ทุกคนลว้นสามารถรวมศูนยค์วามคิด พลงังานที*ออกมาจะแรงกลา้มาก 

ยอดเยี*ยมมาก ผเีน่าเปื* อยตอ้งการรบกวนพวกท่าน ส่งผลกระทบต่อพวกท่าน ใหใ้จคนของพวก

ท่านบงัเกิดผล คุกรุ่น ไม่พอใจ มองใครกข็ดัหูขดัตา ใหค้วามคิดคนของพวกท่านแรงจนเจิKงเนี*ย

นของพวกท่านออกมาไม่ได ้ 

ในปีแรกๆ เมื*อเริ*มตน้ประทุษร้ายฝ่าหลุนกง ในการต่อตา้นการประทุษร้าย พวกท่านตอ้ง

ทาํเรื*องต่างๆ มากมาย เวลาประชุมทุกท่านอยูด่ว้ยกนักง็ดัขอ้กนั กระทบอยา่งร้ายแรงต่อเรื*องที*

พวกท่านจะทาํ ขา้พเจา้จึงถือวา่เป็นขัKนตอนหนึ*งของการฝึกฝน บาํเพญ็ ต่อไปยอ่มจะทาํไดดี้ แต่

ความคิดของบางคน ยงัไม่เปลี*ยน จนถึงขณะนีK  ถูกมารร้ายใชป้ระโยชน ์ก่อกวนอยูใ่นหมู่ศิษยต์า้

ฝ่า พวกท่านต่างเป็นเพื*อนผูบ้าํเพญ็ พวกท่านเป็นศตัรูกนัหรือพวกท่านอยูใ่นโลกช่วยคนเพื*อ
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เป้าหมายหนึ*งร่วมกนั พวกท่านควรจะสนิทสนมกนัมากที*สุด ช่วยเหลือกนัและกนั ท่านมองใคร

ขดัหูขดัตาล่ะ หนา้ตา พฤติกรรมภายนอกของเขา เป็นเพียงคนที*ตรงนีK  แต่พวกท่านไม่ใช่เทพ

ที*มากนัหรือ ดา้นที*เป็นเทพนัKนจะเป็นเช่นนีKหรือ ตอ้งมองจากแง่มุมของการบาํเพญ็  

ศิษย ์ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน เทพนิยายที*ตกทอดมาในหมู่ชนกลุ่มนอ้ย ในบทเพลง มีเนืKอหา

เกี*ยวกบัจกัรวาล ชีวติ และนํKา เป็นตน้ เครื*องนุ่งห่มดัKงเดิมของพวกเขามีสญัลกัษณ์เก่าแก่ของ 

卍 ไท่จีk อยูม่ากมาย ฉนัขอเรียนถาม วฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ยของจีน เป็นส่วนหนึ*งของ

วฒันธรรมดัKงเดิมของชนชาติจีนดว้ยหรือไม่ วฒันธรรมเก่าแก่ของพวกเขา ยงัคงมีความหมายต่อ

มนุษยใ์นอนาคตหรือไม่   

อาจารย ์ยงัพดูไม่ไดว้า่ มีความหมายต่อวฒันธรรมในอนาคต ขา้พเจา้สามารถบอกท่านไดว้า่ เหตุ

ใดทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีนจึงมีชนกลุ่มนอ้ยมากมายอยา่งนัKน และดูเหมือนจะตดัขาดจาก

วฒันธรรมหา้พนัปียคุนีKของจีน ที*จริงคนพวกนีK คือ เผา่พนัธ์ุมนุษยที์*หลงเหลือมา ก่อนช่วง

วฒันธรรมหา้พนัปี ครัK งหนึ*งเมื*อขา้พเจา้ขบัรถไปที*เขตยนูนาน ตลอดทางเทพเหล่านัKนพดูกบั

ขา้พเจา้วา่ ชนกลุ่มนอ้ยเหล่านีKลว้นเป็นฟอสซิลที*มีชีวติ โบราณมาก  

ศิษย ์ที*เป่ยจิง เมื*อช่วงก่อนหนา้ เกิดการโตแ้ยง้กนัในหมู่เพื*อนผูบ้าํเพญ็โดยรวม วา่ที*แทแ้ลว้จะ

ทาํอยา่งไรจึงจะนบัวา่จิตสะอาดบริสุทธิg ที*สุด เป็นประโยชนต่์อส่วนรวมยิ*งขึKน ใช่หรือไม่วา่จิต

อิจฉากระทบต่อความร่วมมือมานาน  

อาจารย ์จิตอิจฉานีKไม่วา่อยา่งไร ท่านตอ้งทิKงไปใหไ้ดน้ะ สิ*งนีK ร้ายกาจนกั มนัสามารถทาํใหก้าร

บาํเพญ็ทัKงหมดของท่าน กลายเป็นความยอ่หยอ่น ทาํลายท่านได ้มีจิตอิจฉาไม่ได ้ 

ศิษย ์ชาวจีนแผน่ดินใหญ่ลงนามสนบัสนุน กวา้งขวางขึKนเรื*อยๆ เรื*องนีKควรปฏิบติัอยา่งไรกบั

เรื*องเซ็นชื*อประกาศลาออกจากพรรคโดยตรง ควรใส่ใจอะไรบา้ง  

อาจารย ์ขา้พเจา้จาํไดว้า่มีคนหนึ*งถามขา้พเจา้วา่ คนลาออกจากพรรคจาํนวนมากเท่าไรจึงจะลม้

พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นได ้ขา้พเจา้จึงยกหา้นิKวมือขึKนมา ขา้พเจา้ไม่ไดบ้อกเขาวา่เท่าไร (ที*

ประชุมหวัเราะ) แต่ ไม่วา่อยา่งไรกต็าม กระบวนการลาออกจากพรรค เป็นกระบวนการที*
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ช่วยเหลือคนได ้เพราะคนเหล่านีK ถูกพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นจบัมดัไว ้ถูกประทบัตรามารปีศาจ

มงักรแดง ลว้นแต่เคยสาบานตนต่อหนา้ธงสีเลือดวา่จะอุทิศชีวติใหม้นั หากท่านไม่เรียกใหเ้ขา

ลาออก ท่านจะช่วยเขาไดห้รือ เพราะพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นไดก้ลายเป็นมารต่อการเจิKงฝ่า

แลว้ ไม่ควรดบัสลายมนัหรือ ขณะนีK มิใช่อยูใ่นขัKนตอนของการดบัสลายมนัอยูห่รือ แน่ละ ถา้ดบั

สลายในทนัที ศิษยต์า้ฝ่าที*ยงัไม่บาํเพญ็ใหดี้ จะทาํอยา่งไรละ ในระหวา่งที*ดบัสลาย ยงัตอ้ง

คาํนึงถึงคนที*ไม่ไดบ้าํเพญ็ใหดี้ ยงัคงตอ้งใหเ้ขาบาํเพญ็ต่อไป ใหเ้วลาที*ยงัไม่ดบัสลายมนัจน

หมด เป็นประโยชน ์ตอ้งมองเรื*องนีKอยา่งมีสติสมัปชญัญะ ที*จริงมีเรื*องมากมาย เมื*อก่อนขา้พเจา้

เคยพดูอยา่งชดัเจนมาก  

ศิษย ์เหตุใดการลงนามคาํร้องผา่นทางทาํเนียบขาวเกี*ยวกบัการยบัย ัKงการเกบ็เกี*ยวอวยัวะของ

ศิษยต์า้ฝ่าที*ยงัมีชีวติ จึงเป็นเรื*องของศิษยต์า้ฝ่าอเมริกาเท่านัKน ทีวกีอ็อกอากาศแลว้ หนงัสือพิมพ์

กตี็พิมพอ์อกมาแลว้ ไดย้นิวา่หากรายชื*อที*เซ็นบรรลุไม่ถึงหลกัแสน ผลลพัธ์จะแยม่าก โดย

ส่วนตวัรู้สึกวา่ ศิษยต์า้ฝ่าเป็นร่างเดียว ทาํเรื*องอะไรกค็วรร่วมมือกนั ศิษยต์า้ฝ่าที*ไดย้นิข่าวนีKแลว้

ควรออกตวัใหค้วามร่วมมือ  

อาจารย ์ไม่ใช่หรอก ขา้พเจา้ไม่เคยไดย้นิตวัเลขนีK  เรื*องการเกบ็เกี*ยวอวยัวะนีK  มีอยูท่ ั*วไปใน

โรงพยาบาลจาํนวนมากของจีน นั*นเป็นการออกคาํสั*งโดยตรงของพวกชั*วร้าย แต่วา่ ไม่มีทางจะ

ยดึกมุตวัเลขที*เป็นรูปธรรม ท่านไม่มีทางจะไดพ้ยานหลกัฐานมากมายอยา่งนัKน ท่านกไ็ม่อาจพดู

ไดอ้ยา่งมีนํKาหนกัน่าเชื*อถือ หากท่านบอกวา่ท่านมีตวัเลขจาํนวนเท่าไร เช่นนัKนคุณเอาประวติั

ผูป่้วยมาใหฉ้นัดูซิ นาย ก นาย ข ทาํอะไรไปบา้ง ถูกเกบ็เกี*ยวอวยัวะ เริ*มบาํเพญ็ตัKงแต่เมื*อไร 

ท่านเอาออกมาไดไ้หมละ ในสงัคมตะวนัตกพดูกนัเรื*องหลกัฐานที*ประจกัษช์ดั ตอ้งการดูพยาน

หลกัฐานของท่าน ถา้ไม่มีพยานหลกัฐาน เช่นนัKนเท่ากบัท่านคาดคะเนเอาเอง พวกเขากจ็ะคิดวา่

ท่านจินตนาการ ไม่น่าเชื*อ หรือกระทั*งวา่ ท่านกาํลงัโม ้ท่านกาํลงัโป้ปด คือแนวคิดอนันีK  ดงันัKน

พวกท่านเองไม่อาจใชค้วามรู้สึก แทนที*ความเป็นจริง  

ขา้พเจา้พดูตลอดมาวา่ เรื*องการเกบ็เกี*ยวอวยัวะขณะที*ยงัมีชีวตินีK ร้ายแรงมาก มีอยูท่ ั*วไป

ในจีน ศิษยต์า้ฝ่าถูกประทุษร้ายรุนแรงมาก นี*เป็นความชั*วร้ายที*ไม่เคยมีมาก่อนในประวติัศาสตร์ 
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แต่เมื*อท่านนาํตวัอยา่งที*มีอยูจ่ริงมากมายอยา่งนัKนออกมาไม่ได ้ท่านกอ็ยา่พดูถึงตวัเลข ขา้พเจา้ย ํKา

มาตลอด อยา่พดูถึงตวัเลข แต่บางคนยงัไม่ยอมรับฟัง เช่นนัKนท่านกบ็อกเขาวา่มีเรื*องนีKอยูจ่ริง 

และชั*วร้ายมาก มีอยูท่ ั*วไป คนเขากจ็ะเขา้ใจได ้หากท่านนาํตวัอยา่งที*มีอยูจ่ริงเหล่านีK ที*ท่านทราบ

ออกมาไดด้ว้ย คนเขากจ็ะรู้ไดว้า่การประทุษร้ายที*ชั*วร้ายนีK  ร้ายแรงแค่ไหน ตวัเลขของท่านนัKน 

ไม่แน่วา่ยงัจะนอ้ยกวา่ ท่านรู้สึกมีมากเหลือเกิน แต่ท่านนาํพยานหลกัฐานจริงออกมาไม่ได ้กจ็ะ

ทาํใหเ้รื*องทัKงหมดนีKไม่น่าเชื*อถือ  

ศิษย ์ศิษยต์า้ฝ่า ไม่อาจทาํเรื*องขายตรง แต่แยกไม่ออกวา่สินคา้บางอยา่งเป็นประเภทขายตรง

หรือไม่ สินคา้ชนิดนัKนเผยแพร่ผา่นวแีช๊ต 

อาจารย ์พดูอยา่งนีKแลว้กนั สงัคมทุกวนันีKซบัซอ้นอยา่งมาก ศิษยต์า้ฝ่า เดินอยูบ่นเสน้ทางที*

เที*ยงตรงมาก ท่านใชม้าตรฐานของผูบ้าํเพญ็มาประเมินวา่ มนัเป็นการคา้ที*ถูกตอ้งเที*ยงตรง

หรือไม่ ในนัKนมีพฤติกรรมล่อลวงหรือไม่ ขา้พเจา้คิดวา่ หากท่านใชม้าตรฐานของศิษยต์า้ฝ่าไป

ประเมินสกัหน่อยท่านกรู้็ไดแ้ลว้ บางคนเขา้ใจ แต่เจตนาทาํเป็นเลอะเลือน อาํพราง คิดจะหาเงิน 

ที*จริงปัญหาเหล่านีK  มิใช่ชดัเจนกนัมากแลว้หรือ ในนัKนมีส่วนไหนที*หลอกลวงคนหรือเปล่า ดู

ทีเดียวกรู้็  

ศิษย ์ดิฉนักบัวา่ที*สามียา้ยไปอยูป่ระเทศโมร็อกโกเนื*องดว้ยการงาน พืKนที*นัKนมีเพียงเราสองคนที*

เป็นศิษยต์า้ฝ่า จะอธิบายความจริงกบัประเทศนีKอยา่งไร  

อาจารย ์การอธิบายความจริง เผยแพร่ตา้ฝ่า นี*คือเรื*องที*ศิษยต์า้ฝ่าแต่ละคนลว้นมีหนา้ที*ที*ตอ้งไป

ทาํ พดูวา่จะไปทาํอยา่งไร ไดแ้ต่ทาํไปตามความเขา้ใจในสถานการณ์ของพืKนที*นัKน พวกท่านตอ้ง

ไปดาํเนินการเอง  

พดูอยา่งนีKกแ็ลว้กนั เรื*องรูปธรรมบางอยา่งพวกท่าน ไม่อาจถามขา้พเจา้ หากขา้พเจา้ตอบ

ใหก้บัท่าน ขา้พเจา้กท็าํลายเสน้ทางที*ท่านควรเดินในระหวา่งที*บาํเพญ็ เรื*องนัKนขา้พเจา้จะทราบ

กดี็ ขา้พเจา้ไม่ทราบกดี็ หากขา้พเจา้พดูออกมากจ็ะกลายเป็นจริง แต่นั*นกลบัไม่ใช่สิ*งที*ท่านทาํ 

เป็นสิ*งที*ขา้พเจา้ทาํ ขา้พเจา้จะไปทาํมนัเพื*ออะไรละ ขา้พเจา้มาช่วยเหลือพวกท่านแลว้ ขา้พเจา้

บอกใหพ้วกท่านเดินบนเสน้ทางนัKน ท่านกลบับอกใหข้า้พเจา้เดินเพื*ออะไร (ที*ประชุมหวัเราะ)  
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ศิษย ์ดิฉนัเป็นศิษยต์า้ฝ่าเมืองฉางชุน ผา่นลมฝนมาสิบแปดปี มีทัKงที*ดีใจ มีทัKงที*สาํนึกเสียดาย 

ต่อไปไม่วา่จะมีเวลานานแค่ไหน พวกเรากจ็ะแบกภาระหนา้ที*ของศิษยต์า้ฝ่า กา้วหนา้ไปอยา่ง

อาจหาญ เดินใหดี้ เดินใหเ้ที*ยงตรง ในช่วงสุดทา้ย ขอใหท่้านอาจารยว์างใจ  

อาจารย ์ขา้พเจา้วางใจ ขา้พเจา้ทราบ (เสียงปรบมือดงักึกกอ้ง) ศิษยต์า้ฝ่าที*บา้นเกิดของอาจารย์

ถูกประทุษร้ายรุนแรงที*สุด แต่พวกเขากลบัทาํไดดี้ที*สุด (เสียงปรบมือดงักึกกอ้ง)  

ศิษย ์ศิษยน์บัหมื*นมาเปิดการประชุมที*นิวยอร์ก เขา้ร่วมกิจกรรม ช่วยเหลือคน แต่ฝนตก นี*เป็น

การก่อกวนของอิทธิพลเก่าหรือไม่ หรือวา่เหล่าศิษยมี์จุดรั*วอะไร  

อาจารย ์(หวัเราะ) ฝนจะตกกต็กไปเถิด (ที*ประชุมหวัเราะ) เรื*องอะไรกไ็ม่บงัเอิญ ลว้นมี

องคป์ระกอบทัKงสองดา้น หากไม่ใช่มาทดสอบท่าน เช่นนัKนกเ็พื*อช่วยท่าน ถึงอยา่งไรกเ็ป็นสอง

ดา้น ท่านคิดดู ไม่มีความบงัเอิญ (เสียงปรบมือ)  

ศิษย ์วญิญาณชั*วคอมมิวนิสตว์างแผนจะควบคุมสงัคมตะวนัตก พวกเราควรปฏิบติัต่อ

สถานการณ์นีKอยา่งไร  

อาจารย ์ที*จริงกค็วบคุมไวต้ัKงนานแลว้ เมื*อครู่ขา้พเจา้พดูถึงองคป์ระกอบดา้นลบยดึครองโลกไว้

แลว้ (อาจารยห์วัเราะ) พวกท่านไม่สามารถเขา้ใจไดลึ้กซึK งถึงเพียงนัKน รูปการณ์ภายนอกที*คน

มองเห็นนัKนต่างกนั นั*นเพียงมุ่งต่อความนึกคิดของคนกบัรูปแบบสงัคมที*ต่างกนั ก่อใหเ้กิดการ

ปะทะซึ*งกนัและกนั องคป์ระกอบดา้นลบทัKงหลายเป็นสิ*งที*มารแดงทาํ วนัหลงัค่อยพดูกแ็ลว้กนั 

เนื*องจากเกี*ยวพนัถึงเรื*องที*ชัKนผวิของคนเหล่านัKนช่วงฝ่าปรับโลกมนุษยใ์นอนาคต  

ศิษย ์เพื*อนร่วมงานรอบๆ ตวั เนื*องจากไดรั้บผลกระทบอยา่งลึกซึK งจากแนวคิดอเทวนิยม ใน

สายตาของพวกเขาเห็นวา่ ไม่จาํเป็นตอ้งลาออกจากพรรค ทัKงยงัเป็นเรื*องอนัตรายและยุง่ยาก

พอสมควร ปัจจุบนั การยดึถือในศีลธรรม ของคนหยดุอยูแ่ค่ระดบั เรื*องที*ไม่เกี*ยวกบัตวัเอง แต่

พวกเขาเห็นใจตา้ฝ่า และไม่ทาํเรื*องที*ใหร้้ายตา้ฝ่า หากไม่ทาํลายแนวคิดอเทวนิยมของคนเหล่านีK  

กไ็ม่มีทางแนะใหเ้ขาลาออกจากพรรค ขอเรียนถามท่านอาจารยว์า่ จะปฏิบติัต่อคนที*มีสภาวะ

เช่นนีKอยา่งไร  
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อาจารย ์ที*จริงไม่ใช่อยา่งนีK  เขาเชื*อเทพหรือไม่ ไม่เกี*ยวกบัการลาออกจากพรรคของเขา ไม่ใช่วา่

ท่านเชื*อเทพแลว้ จึงจะลาออกจากพรรคได ้ที*เราพดูกนัคือ บอกใหช้าวโลกรับรู้อยา่งแจ่มแจง้ใน

ความชั*วร้ายของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น โดยเฉพาะคือ พรรคมารคอมมิวนิสตจี์น ตัKงแต่มี

ประวติัศาสตร์ ตัKงแต่ก่อตัKงคอมมูนปารีสเป็นตน้มา อนัธพาลกลุ่มหนึ*งทุบทาํลายสิ*งปลูกสร้าง

เหล่านัKนที*งดงามราวกบัเทวโลก ทัKงเมืองปารีส ก่อความวุน่วายในสงัคม พอมนัเกิดขึKนมากเ็ป็น

ของประเภทนีK  หลงัจากก่อตัKงอาํนาจการเมืองกส็งัหารคน ฆ่าคนไม่มีหยดุ ท่านลองคน้ควา้

ประวติัศาสตร์ของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น กคื็อประวติัศาสตร์ของการฆ่าคน บอกใหพ้วกเขารู้

ในสิ*งเหล่านีK  พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นทาํอะไรไว ้โดยเฉพาะคือประเทศจีน ทาํอะไรกบัชาวจีน

ไว ้คุณยงัจะเขา้ร่วมกบัมนัหรือ ใหพ้ดูจากจุดนีK  เขาจะเขา้ใจ พดูถึงวา่ มีเทพ หรือไร้เทพ ที*จริงนะ 

นั*นไม่ใช่อุปสรรคที*ใหญ่ที*สุด หากเขาสามารถอ่านหนงัสือ เช่นนัKนกจ็ะทาํลายมนัไปเอง  

ศิษย ์ในจิงเหวนิใหม่เรื*อง “สร้างขึKนใหม่” พดูถึง “เดินกลบัสู่ขนบธรรมเนียมประเพณีดัKงเดิม 

เสน้ทางมุ่งสู่สวรรค”์                                                                                                                                                                                                   

อาจารย ์ถูกละ ทุกท่านทราบวฒันธรรมทัKงหมดของมนุษย ์จดัวางโดยเทพ ทางเสน้นีK เชื*อมต่อกบั

เทพอยา่งแนบแน่น จะเดินกลบัสู่สวรรค ์หากท่านไม่เดินอยูบ่นเสน้ทางนีK  จะเดินไปไดอ้ยา่งไร

ละ กระแสความคิดสมยัใหม่ หนา้ตาท่าทางพิลึกพิลั*น ทรงผมแบบนัKน ใส่ตุม้หูขนาดใหญ่ ตรง

จมูกกมี็ห่วงหนึ*ง เสพติดยา เขาจะไปยงัที*ของเทพ นั*นจะเป็นไปไดห้รือ ทุกท่านทราบ นั*น

เป็นไปไม่ได ้ดงันัKนจึงมีเพียงเสน้ทางดัKงเดิมจึงจะอยูใ่กลเ้ทพที*สุด เพราะทางเสน้นัKน เทพเป็นผู ้

จดัวางให ้ 

ศิษย ์การฟืK นฟูวฒันธรรมจีนดัKงเดิม เกี*ยวขอ้งกบัการช่วยอาจารยเ์จิKงฝ่าอยา่งไร  

อาจารย ์เมื*อครู่ขา้พเจา้พดูวา่ การฟืK นฟูวฒันธรรมจีนดัKงเดิมไม่ใช่พวกท่านศิษยต์า้ฝ่าจะทาํกนัใน

ขณะนีK  นั*นเป็นเรื*องที*คณะศิลปินเสินยวิ*นทาํ เพราะเขาเองกคื็อศิลปะ กาํลงัทาํโดยใชศิ้ลปะ

ดัKงเดิม ในฐานะศิษยต์า้ฝ่า กคื็อทาํสามเรื*องใหดี้  

ศิษย ์จะคน้หาความจริงจากประวติัศาสตร์จีนหา้พนัปีไดอ้ยา่งไร จะแยกแยะไดอ้ยา่งไรระหวา่ง

สิ*งที*อิทธิพลเก่าทาํไว ้กบัสิ*งที*จะเหลือไวใ้หก้บัคนอยา่งแทจ้ริง  
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อาจารย ์เรื*องนีKไม่ตอ้งสนใจ วฒันธรรมจีนหา้พนัปี เทพเป็นผูส้ร้างทัKงหมด แต่หลงัจากพรรค

มารคอมมิวนิสตจี์นปรากฏขึKนแลว้ จึงถูกทาํลาย  

ศิษย ์เพื*อนผูบ้าํเพญ็แผน่ดินใหญ่ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ จะลบโปรแกรมเดิมทิKง ใน

โปรแกรมเดิมนัKนมีบรรยายฝ่าของอาจารย ์เพื*อนผูบ้าํเพญ็บางคนพดูวา่การลบทิKงเป็นการไม่

เคารพ เหมือนกบัฉีกหนงัสือ  

อาจารย ์ไม่อาจจะเขา้ใจอยา่งนีK  จะลบทิKงกล็บทิKง ไม่เป็นไร เพราะคอมพิวเตอร์ลบแก่นแทไ้ม่ได ้

คอมพิวเตอร์โดยตวัมนัเองกเ็ช่นกนั ท่านเพียงแต่ ป้อนของเขา้ไป จะลบทิKงไปตลอดกาลไม่ได ้

ปลายทางของมนัอยูใ่นการควบคุมของมนุษยต่์างดาวทางฝั*งนัKน ไปอยูที่*นั*นหมด  

ศิษย ์คนยคุนีK ถูกอินเทอร์เน็ตกบัโทรศพัทมื์อถือชกันาํอยู ่สูญเสียวถีิการดาํรงชีวติที*มีอยูแ่ต่เดิม 

สื*ออินเทอร์เน็ตใชว้ธีิการต่างๆ ดึงดูดผูอ่้าน เพิ*มอตัราการไหลของขอ้มูลอินเทอร์เน็ตใหเ้ร็วขึKน 

เพิ*มรายไดข้องอินเทอร์เน็ต และเกิดผลผลกัดนัตามกระแส 

อาจารย ์ไม่อาจรับรู้อยา่งนีKนะ สงัคมปัจจุบนักเ็ป็นอยา่งนีKแลว้ ลว้นเป็นอยา่งนีKกนัทั*วทัKงสงัคม 

หากท่านไม่เป็นอยา่งนีK  กย็ากจะอยูไ่ด ้หรือกระทั*งท่านกไ็ม่อาจเขา้ใจสถานการณ์ของสงัคม แลว้

จะทาํอยา่งไรละ ท่านกต็อ้งใช ้นี*เป็นการถูกกระทาํ แต่ในเวลาเดียวกนักส็ามารถใชใ้นการ

อธิบายความจริงช่วยคน และสามารถใชท้าํบริษทัอินเทอร์เน็ตที*ดีช่วยคน แต่ไหนแต่ไรมา

ขา้พเจา้พดูเสมอวา่ เหมือนกบัอินเทอร์เน็ตของตา้จีKหยวน ซินถงัเหริน ส่วนนีK  นั*นเป็นบริษทั

อินเทอร์เน็ตดว้ยมิใช่หรือ ใช่ มนัไดป้ระโยชนอ์ะไรละ อธิบายความจริง ช่วยคน ดงันัKนจึงพดูวา่ 

สิ*งที*ศิษยต์า้ฝ่าทาํ ลว้นตัKงอยูบ่นพืKนฐานของจุดประสงคที์*เที*ยงตรง  

ศิษย ์ผูรั้บผดิชอบตา้จีKหยวนทาํทีช่วยเหลือตา้จีKหยวน แต่สิ*งที*ทาํ ที*คิด ไม่ตรงกบัพฤติกรรม ที*แท้

กลบัมุ่งทาํการคา้ส่วนตวั ใชท้รัพยากรของตา้ฝ่า พวกเราไม่อยากเห็นความเสียหายของโครงการ

ของตา้ฝ่า  

อาจารย ์ภาพรวมของตา้จีKหยวนกาํลงักา้วหนา้ไปอยา่งเขม้แขง็ แต่มีผูบ้าํเพญ็บางคนที*มีของๆ คน

ที*ไม่ควรมี ใจคนนัKน ขา้พเจา้ทราบวา่ในการบาํเพญ็ ยากที*จะหลีกเลี*ยงได ้ขา้พเจา้ทราบมานาน
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แลว้ มองเห็นแลว้ หากพวกท่านเขา้ใจสถานการณ์ดี กส็ามารถจะบอกฝอเสวยีฮุ่ยได ้ข่าวลือหรือ

เรื*องที*ท่านไดย้นิ แต่ไม่มีการยนืยนั แลว้ด่วนสรุป กไ็ม่ถูก หากท่านเองมีอคติอะไรอยูใ่นใจที*

ขา้มไปไม่ได ้แลว้อาศยัปากอาจารยพ์ดู เช่นนัKนท่านเองตอ้งรับผดิชอบ แต่วา่ หากปัญหาของ

พวกเขาหนกัหนาจริง แมข้า้พเจา้ไม่ไดดู้แล เทพกดู็แลอยู ่ที*จริงขา้พเจา้ใหอิ้สระมากแลว้ เพราะ

ขา้พเจา้ทราบวา่พวกเขาเป็นผูบ้าํเพญ็ เทพกดู็แลอยู ่ 

ศิษย ์ผูฝึ้กในประเทศองักฤษบางคนไม่ฟังฝอเสวยีฮุ่ยหรือผูป้ระสานงาน บอกวา่ถือฝ่าเป็น

อาจารย ์แพร่กระจายข่าวลือ  

อาจารย ์ใช่ ฝอเสวยีฮุ่ยกคื็อฝอเสวยีฮุ่ย นาํทุกท่านบาํเพญ็ ศึกษาฝ่า ไม่ใช่วา่เขาผกูขาดการบาํเพญ็

ของท่านไว ้เพียงประสานงานใหดี้ในกิจกรรมที*ร่วมกนัอธิบายความจริง ช่วยคน หากอยูใ่น

สภาพขดัแยง้ทุกเรื*องกบัฝอเสวยีฮุ่ย เช่นนัKนกมี็ปัญหาแลว้ ขา้พเจา้คิดวา่สถานการณ์ของประเทศ

องักฤษควรเปลี*ยนไปในทางที*ดีไดน้ะ เพราะขา้พเจา้ไดพ้บหนา้กบัพวกเขาแลว้ (ที*ประชุม

ปรบมือ) และไดบ้อกหลกัการบางอยา่งใหแ้ลว้ อยา่มวัแต่มองปัญหาตามทศันคติเก่าๆ ขา้พเจา้

เฝ้ารอดูข่าวดีของประเทศองักฤษ (เสียงปรบมือดงักึกกอ้ง)  

ศิษย ์ชาวจีนโพน้ทะเลขา้งๆ ตวัผม เมื*อดูเสินยวิ*นแลว้ไม่เขา้ใจและไม่สนบัสนุนตา้ฝ่า เรียนถาม

ท่านอาจารย ์ไดดู้เสินยวิ*นแลว้กไ็ม่แน่วา่จะไดรั้บการช่วยเหลือใช่หรือไม่ เมื*อเร็วๆ นีK  ในทนัใด

พวกชั*วร้ายกก็าํเริบขึKนมา หนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ย โจมตีตา้ฝ่าอยา่งเปิดเผย แมก้ระทั*งโซเชียลมีเดีย 

รวมทัKงเฟซบุก๊ วแีชต็ กมี็องคป์ระกอบที*ไม่ปลอดภยัแฝงอยู ่ใช่หรือไม่วา่พวกชั*วร้ายอยูใ่นระยะ

แสงสวา่งวบูสุดทา้ยก่อนจะดบั  

อาจารย ์ไม่ร้ายแรงอยา่งนัKน ที*จริงพวกชั*วร้ายไม่เคยรามือ ตัKงแต่ตน้จนจบ เพียงแต่บางครัK งพวก

ท่านมองโลกในแง่ดีเกินไป รู้สึกวา่ดูเหมือนพวกชั*วร้ายเปลี*ยนไปแลว้ ขา้พเจา้พดูตลอดมาวา่ 

พวกชั*วร้ายจะไม่เปลี*ยนแปลง มนัเปลี*ยนไม่ได ้แน่ละในเวลาที*ตอ้งการ มนักจ็ะจบัพวกท่าน

จาํนวนมาก บางครัK งกจ็บันอ้ยคน ท่านอยา่เห็นวา่มนัจบัมากแลว้ จบันอ้ยแลว้กพ็ดูวา่มนักาํลงั

เปลี*ยน พวกชั*วร้ายโดยตวัมนัเองไม่อาจเปลี*ยน ที*พวกท่านช่วยคือ คน คนนัKนเพียงแต่ถูกสิ*งชั*ว

ร้ายใชป้ระโยชน ์คนที*ยงัไม่ไดช่้วยเหลือ เขากจ็ะทาํอยา่งนีK  แน่ละเมื*อมองสถานการณ์โดยรวม 
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สิ*งชั*วร้ายถูกดบัสลายจาํนวนมากขึKนเรื*อยๆ สิ*งที*ไม่ดีนอ้ยลงไปเรื*อยๆ นี*เป็นเรื*องแน่นอน 

สถานการณ์ใหญ่ สภาพแวดลอ้มใหญ่กาํลงัเปลี*ยน นี*เป็นเรื*องแน่นอน  

ศิษย ์ในระยะนีK  กรรมทางความคิดรุนแรงมาก เวลาอ่านหนงัสือของตา้ฝ่า คลา้ยกบัมีอะไรคั*นอยู่

ชัKนหนึ*ง แต่ละคาํไม่สามารถเขา้ไปในใจ เพื*อนผูบ้าํเพญ็กมี็ปรากฏการณ์ทาํนองเดียวกนั พดูกนั

วา่ การรบกวนหนกัมากจนคลา้ยกบั แขง็แรงกวา่จิตสาํนึกหลกัเสียอีก การฟาเจิKงเนี*ยนกไ็ม่มีพลา

นุภาพเหมือนเมื*อก่อน  

อาจารย ์สภาพการบาํเพญ็ของแต่ละคน ยอ่มไม่เหมือนกนั การบาํเพญ็ของตา้ฝ่า ขา้พเจา้เคยพดู

รูปแบบนีKใหก้บัทุกท่านแลว้ ท่านบาํเพญ็อยูใ่นสภาพแวดลอ้มที*ซบัซอ้นนีK  รับรองวา่ท่านจะ

สามารถบาํเพญ็สาํเร็จ นี*ไม่ใช่เรื*องธรรมดาๆ ทุกท่านทราบ หากไม่ระวงั ส่วนที*บาํเพญ็สาํเร็จ

แลว้กจ็ะตกลงมาไดอี้กทุกเวลา กคื็อเพื*อใหทุ้กท่านสามารถจะบาํเพญ็สาํเร็จ จึงแยกดา้นนัKนที*

ท่านบาํเพญ็สาํเร็จแลว้ออกไปทนัที เมื*อบาํเพญ็สาํเร็จแลว้กแ็ยกออกไป บาํเพญ็สาํเร็จแลว้กแ็ยก

ออกไป ดา้นนัKนที*ท่านบาํเพญ็สาํเร็จแลว้ จึงมีมากขึKนเรื*อยๆ แต่วา่ ดา้นนีK ที*ท่านยงับาํเพญ็ไม่

สาํเร็จลว้นไม่รู้สึกไดต้ลอดไป ดงันัKนในระหวา่งที*บาํเพญ็ ท่านจะตกอยูใ่นสภาพนัKนโดยตลอด 

แต่มนัมีการเปลี*ยนแปลงที*บางเบาแบบหนึ*ง เปลี*ยนแปลงอะไร กคื็อมีช่วงระยะเวลาหนึ*ง 

ระยะเวลานัKนที*ใกลจ้ะบาํเพญ็สาํเร็จ ความสามารถจะแรงกลา้มาก ท่านรู้สึกขณะฟาเจิKงเนี*ยน มี

พลงัมาก เมื*อท่านบาํเพญ็สาํเร็จทัKงหมดแลว้ ในทนัใดกแ็ยกออกไป ในทนัใดท่านกจ็ะรู้สึกไม่มี

แรงแลว้ เหมือนกบัเริ*มตน้บาํเพญ็ใหม่ ท่านจึงตอ้งบาํเพญ็ต่อเนื*องไป มนัมีการเปลี*ยนแปลงแบบ

บางเบาอยา่งนีK  จะเป็นอยา่งนีKตัKงแต่ตน้จนจบ ไม่ใช่วา่เพิ*งเกิดขึKนตอนนีK   

ศิษย ์เพื*อนผูบ้าํเพญ็ไม่นอ้ยขา้งตวัผม เกิดปรากฎการณ์มือตกแต่ไม่รู้ตวั เพื*อนผูบ้าํเพญ็บางคน

เกิดสภาวะกรรมแห่งโรคอยา่งต่อเนื*อง  

อาจารย ์การบาํเพญ็นัKน มีคาํพดูหนึ*งเรียกวา่ “บาํเพญ็เหมือนเมื*อแรกเริ*ม ยอ่มจะสาํเร็จแน่” ใช่

ไหม (เสียงปรบมือดงักึกกอ้ง) เมื*อไดฝ่้าบาํเพญ็ใหม่ๆ มีจิตใจอยา่งไรหรือ เมื*อทุกท่านทราบวา่

ฝ่านีK คืออะไร วา้ว จิตใจนัKนช่างตื*นเตน้จนบอกไม่ถูก ปักใจแน่วแน่ ตอ้งบาํเพญ็ใหดี้ กคื็อใจเมื*อ
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แรกเริ*มนีKแหละ หากท่านสามารถจะรักษาสภาพจิตใจนีKไวไ้ดต้ลอดในระหวา่งที*บาํเพญ็จนถึง

ที*สุด หากท่านไม่สาํเร็จ สวรรคก์จ็ะไม่ยนิยอม (อาจารยห์วัเราะ) (เสียงปรบมือ)  

แต่วา่ ท่านบาํเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั เรื*องราวต่างๆ นานา การงานต่างๆ นานาที*

รัดตวั การรบกวนต่างๆ นานาต่อท่าน รวมทัKงองคป์ระกอบของสงัคมที*ซบัซอ้นเหล่านัKน ยงัมี

แรงกดดนัของการประทุษร้าย ทาํใหย้ากจะรักษาจิตใจของท่านที*ยนืหยดักา้วหนา้อยา่งมากนัKน

ไวไ้ด ้ตัKงแต่ตน้จนจบ ฉะนัKนขา้พเจา้จึงพดูวา่ ในระหวา่งการบาํเพญ็จึงง่ายที*จะทาํความผดิ 

เนื*องจากก่อนที*จะทิKงใจคนไป ยอ่มจะทาํผดิได ้แต่ขอเพียงท่านเขา้ใจไดแ้ลว้ ปลุกใจขึKนแลว้ 

บาํเพญ็ต่อไป กน็บัวา่เป็นภาวะปกติในการบาํเพญ็ของท่าน ไม่สามารถพดูอยา่งแน่นอนวา่ พอ

ท่านทาํผดิกไ็ม่สามารถบาํเพญ็ไดแ้ลว้ เมื*อท่านทาํเรื*องนีKผดิไปแลว้ ท่านกไ็ม่ใช่ผูบ้าํเพญ็ ไม่ใช่

มองปัญหากนัอยา่งนีK  มนัเป็นเพียงภาพสะทอ้นในระหวา่งที*บาํเพญ็ กเ็หมือนกบันกัเรียนที*กาํลงั

เรียนอยู ่ครัK งนีK ท่านสอบไดร้้อยคะแนน ครัK งต่อไป กลบัสอบตก ท่านกไ็ม่ใช่นกัเรียนแลว้หรือ 

ท่านกย็งัเป็นนกัเรียนอยูดี่ ท่านกเ็รียนต่อไปใหดี้ ดงันัKนในการบาํเพญ็ หากสามารถมีเจิKงเนี*ยนที*

เขม้แขง็มาก จากตน้จนจบ คนๆ นีK  เมื*อขา้พเจา้พบเห็นท่าน ขา้พเจา้กจ็ะยกยอ่งท่าน 

ศิษย ์ยิ*งขึKนไปสูง ยิ*งจะพดูนอ้ยลง ศิษยที์*บาํเพญ็อยูใ่นสภาพแวดลอ้มของการประสานงาน 

ตามปกติไม่เพียงตอ้งพดูกระตุน้ใหมี้การแลกเปลี*ยนความคิดเห็นเท่านัKน ขอเรียนถามท่าน

อาจารยว์า่จะยดึกมุอยา่งไรดี  

อาจารย ์สภาพการบาํเพญ็ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั ใช่ บางคนยิ*งบาํเพญ็กพ็บวา่สภาวะของ

ตนเองกาํลงัเปลี*ยน นี*เป็นเรื*องปกติ ไม่เป็นไร พดูนอ้ยกพ็ดูในเรื*องที*ควรพดูเถิด (อาจารย์

หวัเราะ) ไม่เป็นไร  

ศิษย ์แต่ละความนึกคิดของศิษยต์า้ฝ่าถูกเหล่าเทพมองเห็นอยา่งชดัเจน แต่หลายปีมานีK  สิ*งที*คิด 

มกัจะเขา้ไปในสนามความคิดของเพื*อนผูบ้าํเพญ็หรือคนธรรมดาสามญั รู้สึกสบัสน ขอเรียน

ถามวา่จะทาํอยา่งไรดี  

อาจารย ์ไม่เพียงแต่ผูบ้าํเพญ็ ชาวโลกจาํนวนมากในทุกวนันีK  ลว้นมาจากสวรรค ์มารับฝ่า แต่วา่ 

บางคนถูกทศันคติหลงักาํเนิดฝังกลบลึกมาก บางคนมีทศันคตินอ้ย จึงกลบไวตื้Kนๆ ขา้พเจา้ขอ
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เปรียบเทียบอยา่งนีK  บางคนที*ถูกฝังไวไ้ม่ลึก จึงสามารถเผยออกมา เหตุใดในหมู่คนธรรมดา

สามญับางคนจึงมีความสามารถพิเศษละ เขาไม่บาํเพญ็กมี็ความสามารถพิเศษ คนปัจจุบนัลว้น

ไม่ใช่คนในอดีตแลว้ ส่วนมากลว้นเป็นเทพลงมา ดงันัKนจึงมีความสามารถทัKงนัKน เพียงแต่

ความสามารถของเขาถูกซ่อนไวห้รือลอ็กไว ้แน่นบา้ง ไม่แน่นบา้ง ส่วนที*ลอ็กไวไ้ม่แน่นกเ็ผย

ออกมาได ้ท่านบอกวา่ท่านสามารถสมัผสัความคิดของคนอื*นได ้เขา้ไปในความคิดของคนอื*น

ได ้คนอื*นคิดอะไรท่านกรู้็หมด เรื*องพวกนีKจงพยายามมองใหเ้ป็นเรื*องปกติ ไม่ใหม้นักระทบต่อ

การบาํเพญ็กพ็อแลว้ ไม่ถือวา่มนัเป็นภาระ หรือเรื*องไม่ดี โดยปกติ กล่าวสาํหรับผูบ้าํเพญ็แลว้ 

ในวงการบาํเพญ็ ในอดีตพวกเขาพอมีความสามารถปรากฏขึKนในวนัใด กถื็อเป็นเรื*องน่าดีใจ

ทัKงนัKน พวกเขาต่างถือมนัเป็นการยกระดบัชัKนของการบาํเพญ็ธรรมในอดีต ฉะนัKนท่านกถื็อเป็น

เรื*องอยา่งนัKนเถอะ  

ศิษย ์ท่านชีKแนะใหเ้ราทาํสื*อใหเ้หมือนกบับริษทัของคนธรรมดาสามญั ใหศึ้กษาจากเสินยวิ*น แต่

ผูป้ระสานงานพดูวา่ ในการดาํเนินงานของเรายงัคงตอ้งใชท้รัพยากรใหน้อ้ยที*สุด พวกเราตอ้งรู้

ค่าของทรัพยากร แต่ถา้ไม่สามารถทาํใหก้ลายเป็นตน้แบบทางธุรกิจที*ดี และไม่สามารถคน้หาผู ้

ฝึกที*มีความสามารถกจ็ะทาํไดไ้ม่ดี  

อาจารย ์ใช่ เรื*องเสินยวิ*น จะพดูอยา่งไรดีนะ ในการดาํเนินงานขา้พเจา้เพียงบุกเบิก สร้างแม่แบบ

ใหม่ทัKงหมดแบบหนึ*งขึKน รูปแบบของคณะศิลปินนีKไม่เหมือนกบัรูปแบบของคณะศิลปินของคน

ธรรมดาสามญั วงจรการดาํเนินงานทาํไดดี้ ไม่วา่ในภาวะเศรษฐกิจอยา่งไร กไ็ม่ไดรั้บผลกระทบ 

สามารถจะประคองตวัไวไ้ด ้แต่คณะศิลปินในปัจจุบนั เมื*อเศรษฐกิจไม่ดีมนักล็ม้แลว้ เพราะเขา

ไม่ดาํเนินการใหดี้ตามปกติ เขาอาศยัการขอทาน พดูวา่ขอทานไม่น่าฟัง กพ็ดูวา่อาศยัการบริจาค

แลว้กนั รับเงินสนบัสนุน การใชก้ารแสดงโดยตวัมนัเอง ใชค้วามสามารถของเขาเอง มา

แลกเปลี*ยนกบัค่าตอบแทน ไม่ใช่เรื*องสาํคญัแลว้ ดงันัKนจึงไม่ใช่วงจรการดาํเนินงานที*ดี ไม่ใช่

การดาํเนินงานที*ดี ดงันัKนเขาจึงลม้เหลว เทพกาํลงัดูแลสงัคมมนุษย ์เทพนัKนกไ็ม่ยอมใหม้นัอยูไ่ด้

นาน กเ็ป็นเรื*องอยา่งนัKน ขา้พเจา้มองกคื็ออยา่งนีK  ดงันัKนบางคนที*เขา้มาในคณะของเรานีK จึงรู้สึก

ไม่คุน้เคย ต่างจากของคนธรรมดาสามญัมาก ถูกละ นี*กคื็อรูปแบบใหม่ ขา้พเจา้จะทาํใหค้น
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ธรรมดาสามญัดู ขณะนีKคณะศิลปินในสงัคมหลายคณะกาํลงัวจิยัวา่ เสินยวิ*นดาํเนินงานอยา่งไร 

กาํลงัศึกษาวา่ก่อตัKงขึKนอยา่งไร  

แต่กล่าวสาํหรับสื*อมวลชน พวกท่านจะเดินบนเสน้ทางของตนเองกไ็ด ้เสินยวิ*นนัKนทาํ

ใหเ้ป็นแบบอยา่ง พวกท่านจะศึกษากไ็ด ้ขา้พเจา้พดูกบัผูรั้บผดิชอบสื*อวา่ จะฝึกอบรมบุคลากร

ไดอ้ยา่งไร จะดาํเนินงานใหเ้กิดผลดีไดอ้ยา่งไร  

ศิษย ์เพื*อนผูบ้าํเพญ็บางคนช่วยตัKงชื*อ ลาออกจากสามองคก์รพรรคใหก้บัสรรพชีวติ ชื*อเหล่านัKน

ไม่สามารถลงทะเบียนบนเวบ็ลาออกจากสามองคก์รของตา้จีKหยวนไดท้นัเวลา ปีกวา่มานีK มีชื*อ

สะสมเป็นกองตัKงหลายพนัชื*อ  

อาจารย ์ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน พวกท่านไม่อาจละเลยเรื*องการลาออกจากพรรค มนัสาํคญัมาก 

เกี*ยวพนักบัการไดรั้บการช่วยเหลือของสรรพชีวติ เกี*ยวพนักบัชีวตินบัไม่ถว้นที*อยูข่า้งหลงัคนๆ 

นัKน พวกท่านตอ้งจริงจงักบัเรื*องนีK  และจาํนวนคนที*ลาออกจากพรรคนัKน เทพกก็าํลงัคาํนวณอยู ่

อยา่เห็นเป็นเรื*องเลก็  

ศิษย ์.....จาํไม่ไดว้า่วนัใดที*ลาออกจากพรรคแลว้ กรณีนีK  ที*ไม่ไดป้ระกาศชื*อออกมา จะนบัได้

ไหมวา่ลาออกจากสามองคก์ร และไดรั้บการช่วยเหลือแลว้  

อาจารย ์ณ ที*นีKของเทพ คงจะนบั แต่พวกท่านเองกลบัไม่ทาํใหดี้ เพราะนั*นคือ ท่านเดินไดดี้

หรือไม่ บนเสน้ทางของการบาํเพญ็ ดงันัKนตอ้งจริงจงักบัเรื*องนีK   

ศิษย ์ศิษยส่์วนหนึ*งจดัเสินยวิ*นอยูที่*เมืองหนึ*งของอเมริกาใต ้มีผลลพัธ์ดีมาก แต่งานที*ตอ้งทาํมี

มากเกินไป ทาํไม่ไหว สามารถจะจา้งบริษทัของคนธรรมดาสามญัช่วยแบกรับการ

ประชาสมัพนัธ์ ขายตัkว งานปฏิคม โดยมีศิษยน์าํพาไดไ้หม  

อาจารย ์ไม่สามารถจา้งบริษทัของคนธรรมดาสามญั ถึงอยา่งไร กอ็ยา่จา้งบริษทัของคนธรรมดา

สามญั ขา้พเจา้ไม่ไดพ้ดูวา่เรามีความลบัอะไร เพราะอยา่งไรเสีย กก็าํลงัอยูใ่นช่วงที*คอมมิวนิสต์

จีนประทุษร้ายอยา่งรุนแรง บริษทัของคนธรรมดาสามญันัKนใชเ้งิน กจ็ะถูกซืKอได ้หนีK บุญคุณของ

คน จะทาํใหเ้ขาหวั*นไหวได ้การปลุกปั*นของพวกชั*วร้ายจะทาํใหเ้ขาแยกแยะไม่กระจ่าง เคยมี
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บทเรียนอยา่งนีKหลายครัK งแลว้ พอคนธรรมดาสามญัเขา้ร่วมโครงการที*ศิษยต์า้ฝ่าทาํ กจ็ะสร้าง

ความวุน่วายใหก้บัท่านทนัที ทาํไม่ไดห้รอก ประสบการณ์และบทเรียนอยา่งนีK มีมากเหลือเกิน 

ดงันัKนทุกท่านตอ้งระวงัเรื*องเหล่านีK   

ศิษย ์ฉนัเป็นวศิวกรซอฟตแ์วร์คนหนึ*ง อยากใชเ้วลาสกัเลก็นอ้ยศึกษาเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐบ์างอยา่ง แต่ในใจมีขอ้สงสยัมากมาย จะขอใหท่้านอาจารย ์พดูถึงความสมัพนัธ์

ของคนปกติทั*วไปกบัคอมพิวเตอร์ไดไ้หม  

อาจารย ์สงัคมพฒันามาถึงจุดนีK  ดูเหมือนบรรดาบริษทัคอมพิวเตอร์ต่างคิดจะยดึกมุขอ้มูลของคน 

แต่ละคน ทุกคนลว้นกาํลงัทาํงานกบัอินเทอร์เน็ต ลว้นแต่กาํลงัทาํอยา่งนีK  ขา้พเจา้กอ็ยากให้

ศิษยต์า้ฝ่ามีความสามารถดา้นนีK  ก่อตัKงบริษทัคอมพิวเตอร์ชนิดนัKนที*สามารถทาํใหศี้ลธรรมของ

คนไม่ถูกทาํลาย แน่ละหากท่านคิดจะทาํความเขา้ใจมนั ท่านกต็อ้งยดึกมุมนัได ้หรือพดูวา่ 

ปัจจุบนัรูปแบบของสงัคมกเ็ป็นอยา่งนีK  โดยหลกัการ กล่าวสาํหรับศิษยต์า้ฝ่า ไม่วา่จะทาํอะไร

ลว้นปฏิบติัตนในฐานะผูบ้าํเพญ็ ทาํเรื*องที*ควรทาํ กไ็ม่มีปัญหา  

ศิษย ์ผลงานของรายการที*ดี สามารถเป็นประโยชนต่์อการอธิบายความจริง กาํจดัสิ*งชั*วร้าย มี

ประโยชนใ์นการชาํระจิตใจคน ไม่กี*ปีมานีK  ผูค้นมีขอ้กาํหนดต่อรายการทีวสูีงขึKนเรื*อยๆ แต่เพื*อน

ผูบ้าํเพญ็บางคน มีความรู้ทางเทคนิคตํ*ามากในการผลิตรายการภาพยนตร์อธิบายความจริง ทาํให้

คนธรรมดาสามญัหวัเราะเยาะและวจิารณ์ทางดา้นลบ กระทั*งเกิดผลตรงกนัขา้มต่อภาพลกัษณ์

ของตา้ฝ่า ผลงานสร้างเหล่านีKยงัสิKนเปลืองทรัพยากรของศิษยต์า้ฝ่ามาก  

อาจารย ์ใช่ ส่วนที*ไม่ไดม้าตรฐานเกินไปนัKน เราอยา่บรรจุเขา้ไปในสถานีทีว ีท่านฉายใน

สภาพแวดลอ้มอื*นกแ็ลว้กนัไป สิ*งที*ออกอากาศทางสถานีทีวตีอ้งไดม้าตรฐาน  

ศิษย ์สามารถจะตีพิมพ ์“จว้นฝ่าหลุน” ที*มีทัKงจูอิ้น และพิงอิน ไดไ้หม จะเป็นประโยชนอ์ยา่ง

มากต่อเพื*อนผูบ้าํเพญ็ในต่างประเทศที*เรียนภาษาจีน  

อาจารย ์เรื*องเหล่านีKไดต้ัKงกฎเกณฑไ์วน้านแลว้ จูอิ้นกดี็ พิงอินกดี็ ขา้พเจา้กไ็ม่คดัคา้น เรื*องพวก

นีKถามฝอเสวยีฮุ่ยกรู้็ได ้ 
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ศิษย ์เนื*องจากเพื*อนผูบ้าํเพญ็ที*ทาํงานทางเทคนิคของเวบ็ไซตจ์าํเป็นตอ้งรวบรวม เกบ็ขอ้มูลที*

เกี*ยวขอ้ง ตอ้งอ่านขอ้มูลจาํนวนมากของคนธรรมดาสามญั จะทาํใหก้รรมเพิ*มขึKน หรือถูก

ปนเปืK อนหรือไม่  

อาจารย ์ไม่เป็น ทาํไมไม่เป็นละ เพราะงานของท่านจะช่วยคน เทพดูแลท่านอยู ่ช่วยท่าน ดงันัKน

จึงไม่เป็น แต่สาํหรับผูบ้าํเพญ็คนอื*น หากดูของเหล่านัKนของคนธรรมดาสามญั โดยเฉพาะมกัจะ

ดูบ่อยๆ นั*นไม่ได ้ผูที้*ทาํงานสื*อ ทาํดา้นนีKโดยเฉพาะ ไม่มีปัญหา  

ศิษย ์ผูป้ระสานงานคนหนึ*งในพืKนที*ของเรา แทบจะยนืกรานใหพ้ดูแต่เรื*องการเกบ็เกี*ยวอวยัวะ

ของศิษยต์า้ฝ่า แทบจะไม่กล่าวถึงเรื*องความงดงามของตา้ฝ่า และยงัยนืกรานวา่คนธรรมดา

สามญัที*เซ็นชื*อคดัคา้นการประทุษร้าย กส็ามารถพิสูจนไ์ดว้า่พวกเขาไดรั้บการช่วยเหลือแลว้ 

ตามที*ฉนัทราบ คนที*เซ็นชื*อแลว้ ยงัไม่สามารถบอกไดว้า่ พวกเขาเขา้ใจความจริงอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากนีK  ในหมู่ผูฝึ้กทวปียโุรปพดูต่อๆ กนัถึงวธีิพดูแบบหนึ*งวา่ ใหพ้ดูความจริงของฝ่าหลุน

กงเป็นความจริงเกี*ยวกบัการเกบ็เกี*ยวอวยัวะ  

อาจารย ์มีเรื*องแบบนัKนหรือ จิตหวาดกลวัทาํใหไ้ม่คิดจะยนืยนัความถูกตอ้งของฝ่าอยา่งสง่างาม 

จึงเกิดวธีิทาํงานที*ปัญญาอ่อนแบบนีK  ที*มีการรับรู้ในทางมารส่วนมากเพราะจิตหวาดกลวัชกันาํ  

ศิษย ์ท่านอาจารยจ์ดัวางใหแ้ต่ละปีสรรพชีวติที*มาชมเสินยวิ*นลว้นไม่ซํK ากนั ที*นั*งในโรงละคร

ลว้นถูกกาํหนดไวแ้ลว้ ใช่หรือไม่วา่ เป็นการไม่เหมาะสมที*พวกเราจงใจไปเรียกใหค้นที*เคยชม

เสินยวิ*น และไดรั้บการช่วยเหลือแลว้ ซืKอตัkวรับชมเสินยวิ*นอีก  

อาจารย ์ผูที้*ชมการแสดงของคณะศิลปินเสินยวิ*น มากกวา่ร้อยละแปดสิบ เป็นผูช้มใหม่ ไม่วา่จะ

แสดงอยา่งไรกจ็ะเป็นผูช้มใหม่มากกวา่ แต่ร้อยละสิบกวา่จนถึงประมาณยี*สิบ ประมาณนัKนมัKง 

บางพืKนที*อาจถึงยี*สิบที*เป็นผูช้มเก่า เพราะในสภาพการณ์ทั*วไปคือ ปีนีK เขาชม ปีหนา้เธอชม 

ช่วยเหลือคนไม่หยดุหยอ่นใช่ไหม เช่นนัKนเหตุใดยงัมีผูช้มเก่ามาชมละ อิทธิพลเก่ารู้สึกวา่เป็น

อยา่งนีK จึงจะเป็นเรื*องปกติ หากเป็นคนใหม่มาทัKงหมด นี*ไม่ใช่ประหลาดเกินไปแลว้หรือ ดงันัKน

จึงตอ้งมีคนเก่ามาบา้ง ผูช้มเก่าที*มาทุกๆ ปี กไ็ดรั้บประโยชนทุ์กๆ ปี มิใช่ยิ*งผลกัดนักจ็ะยิ*งสูงขึKน
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ไปหรือ ไม่ใช่ เมื*อกาํหนดไวแ้ลว้วา่ใครเป็นผูช้มเก่า จดัครัK งหนึ*งกก็าํจดักรรมใหเ้ขาไปหน่อย

หนึ*ง (ปรบมือ)  

ศิษย ์ในพืKนที*นัKนของเรามีคนที*ใจตวัเองเกิดมาร บอกวา่ตวัเอง สามารถสลายกรรมใหผู้ฝึ้กได ้ผู ้

ฝึกไม่นอ้ยไปหาเขาศึกษาฝ่า พดูกนัวา่สนามของเขาดี คนๆ นีK ยงัทาํหนงัสือตา้ฝ่าควบคู่ไปดว้ย 

ราคายงัสูงกวา่ตน้ทุนการผลิตตามปกติ เขาเรียกร้องใหผู้ฝึ้กมอบหนงัสือตา้ฝ่าสมยัก่อน กบั

ภาพถ่ายของอาจารยใ์หเ้ขา เขาจะทาํลายทิKงเอง บอกวา่นั*นเป็นหลกัธรรมของจกัรวาลเก่า ใหผู้ฝึ้ก

ซืKอหลกัธรรมของจกัรวาลใหม่จากเขา มีผูฝึ้กไม่นอ้ยไปกบัเขา ฉนัส่งบทความไปใหห้มิงฮุ่ย

ตีพิมพห์ลายครัK ง หวงัจะสะกิดเตือนเพื*อนผูบ้าํเพญ็ในพืKนที* แต่ไม่เคยตีพิมพอ์อกมา ไม่ทราบวา่

เพราะอะไร ขอเรียนถามวา่หนงัสือตา้ฝ่าที*คนพวกนีKผลิต ผูฝึ้กจะซืKอไดไ้หม  

อาจารย ์การบาํเพญ็นัKน กต็อ้งเผชิญกบักลุ่มคนที*ซบัซอ้นอยา่งนีK  ลว้นมีระดบัชัKน เขตแดน 

ความคิด พฤติกรรม ต่างๆ นานา ดงันัKนการช่วยคนจึงยาก ปรากฏการณ์แปลกประหลาดชนิด

ต่างๆ ทัKงหมดที*เกิดขึKนในสภาพแวดลอ้มของศิษยต์า้ฝ่า ลว้นเป็นเพราะพืKนที*นัKนมีคนที*มีจิตยดึ

ติดดา้นนัKน จึงเกิดขึKนได ้หากพืKนที*นัKนไม่มีคนที*ยดึติดอยา่งนีK  มนักจ็ะไม่เกิด ดงันัKนหลายปีมานีK  

พวกท่านดูสิ ทบทวนดู ในจีนแผน่ดินใหญ่ ที*ไหนๆ ลว้นเกิดเรื*องแปลกประหลาดชนิดต่างๆ 

เป้าหมายคืออะไร นาํใจคนเหล่านัKนที*ไม่บาํเพญ็ใหดี้ กบัจิตยดึติดนัKนๆ แสดงออกมา ใหพ้วก

ท่านตกหลุมพราง หวัคะมาํ เสียเงินทอง ใหพ้วกเขาหกลม้หวัแตก สุดทา้ยค่อยเขา้ใจ เป้าหมาย

คือ ใหทิ้KงจิตใจนัKนไป กคื็อเป้าหมายนีK  จึงเกิดเรื*องขึKน ดงันัKนขา้พเจา้รู้สึกวา่ ยงัคงเป็นเรื*องการ

บาํเพญ็ของผูฝึ้กในพืKนที* มีปัญหา จึงถูกอิทธิพลเก่าจดัการ อยา่งนอ้ยท่านกเ็ปิดโอกาสใหก้บั

ปีศาจนอกลู่นอกทางที*ก่อกวนฝ่า จาํพวกนีK   

ศิษย ์ยิ*งใกลจุ้ดสุดทา้ยยิ*งกา้วหนา้ แต่ยงัมีผูฝึ้กส่วนหนึ*งมีการรบกวนต่อตนเองหนกัมาก ปรากฏ

กรรมแห่งโรคในระดบัที*ต่างกนั กระทบต่อการทาํสามเรื*อง จะช่วยเพื*อนผูบ้าํเพญ็ส่วนนีKได้

อยา่งไร  

อาจารย ์ใช่ จากตน้จนจบ อิทธิพลเก่าลว้นไม่ใหส้ภาพแวดลอ้มของการบาํเพญ็ของศิษยต์า้ฝ่า

สงบราบรื*น เมื*อมนัพบวา่ศิษยต์า้ฝ่าในสถานที*เหล่านีK มีจิตอะไรอยู ่มนัจะทาํของอะไรออกมา 
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จากนัKนกใ็หทุ้กคนมองเห็น เพื*อใหพ้วกท่านบาํเพญ็ ท่านดูวา่ความคิดของท่านที*สะทอ้นออกมา

คืออะไร คิดดว้ยเจิKงเนี*ยน หรือคิดดว้ยใจคน มนัทาํอยา่งนีKตลอดมา มีผูฝึ้กบางคน มีจิตยดึติดอยู่

นาน ตนเองกรั็บรู้ไม่ได ้กระทั*งเนื*องจากยุง่กบัการอธิบายความจริง กบัเรื*องของตา้ฝ่า ไม่ได้

คิดถึงตวัเองอยา่งจริงจงั ไม่เคยพิจารณาตนเองอยา่งละเอียด จนเมื*อปัญหานีK ร้ายแรง อิทธิพลเก่า

ไม่ยอมปล่อยจึงปรากฏออกมา ดงันัKนเรื*องเหล่านีKพวกท่านตอ้งระวงัอยูเ่สมอ ไม่วา่พวกชั*วร้ายจะ

กาํเริบอยา่งไร หากท่านไม่มีขอ้บกพร่อง มนักไ็ม่กลา้แตะท่าน  

ศิษย ์หนา้หลงัของหนงัสือ”จว้นฝ่าหลุน” มีขอ้ความวา่ “บทความในหนงัสือ “จว้นฝ่าหลุน” 

สาํนวนที*ใชไ้ม่ไพเราะสละสลวย อีกทัKงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัภาษาปัจจุบนั” ผูฝึ้กบางคนคิดวา่ 

ส่วนนีKไม่จดัเป็นเนืKอหาของ “จว้นฝ่าหลุน” เวลาอ่านฝ่าร่วมกนัไม่ควรอ่าน และมีผูฝึ้กบางคนคิด

วา่นี*กคื็อฝ่า ที*อยูใ่นหนงัสือของตา้ฝ่า ควรอ่าน  

อาจารย ์เวลาอ่านร่วมกนัจะไม่อ่านท่อนนัKนกไ็ด ้ท่อนนัKนขา้พเจา้เขียนเอง แต่ท่านไม่ตอ้งอ่านก็

ได ้เวลาศึกษาฝ่าไม่ตอ้งอ่าน ขา้พเจา้พดูแลว้นะ ไม่มีปัญหา  

ศิษย ์ตามอาจารยล์งสู่โลกเป็นราชานบัพนัปี นี*มีความหมายวา่อะไร  

อาจารย ์หนึ*งพนัปีนีK  ผา่นไปแลว้ ในประวติัศาสตร์ท่านเคยเป็นราชา ท่านไม่ทราบ บางคนเป็น

ราชาตลอดมาในประวติัศาสตร์ กลบัชาติมาเกิดยงัคงเป็นราชา ศิษยต์า้ฝ่า ขา้พเจา้ขอบอกพวก

ท่าน ผูที้*นั*งอยู ่ในอดีตเคยปรากฏหมื*นประเทศ ใชค้าํพดูของคนจีนพดูกนัวา่ แยกกนันานกต็อ้ง

รวมเขา้ดว้ยกนั รวมกนันานกต็อ้งแยกกนั กคื็อวา่มนัรวมกนัเป็นประเทศใหญ่ เมื*อเวลาผา่นไป

อีกยาวนานกเ็ปลี*ยนเป็นประเทศเลก็อีก ช่วงที*มีมากที*สุดคือหมื*นประเทศ อยา่งไรเสียราชาในแต่

ละรอบ แต่ละรอบมีมากมายนกั แต่ลว้นเป็นศิษยต์า้ฝ่าที*เป็น นี*แน่นอน (ปรบมือ) 

ศิษย ์ศิษยต์า้ฝ่าวยัหนุ่มสาวควรจดัความสมัพนัธ์ใหส้มดุลอยา่งไร ระหวา่งการทาํงานตา้ฝ่ากบั

ครอบครัว พอ่แม่ แรงกดดนัของทศันคติของสงัคมกบัครอบครัวรบกวนหนกัมาก หากไม่เดิน

บนทางการศึกษาเล่าเรียนและการงานของคนธรรมดาสามญั พอ่แม่จะไม่เห็นดว้ย  
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อาจารย ์การบาํเพญ็อยูใ่นสงัคมคนธรรมดาสามญั พวกท่านอยา่เดินสุดขัKว รูปแบบ แบบคน

ธรรมดาสามญัจดัการใหดี้ไดง่้าย เรียนเอาวฒิุการศึกษา ท่านกเ็รียนเถอะ รูปแบบทัKงหมดของคน

ธรรมดาสามญัลว้นเป็นสภาพแวดลอ้มของการบาํเพญ็ของท่าน ประตูนีKกเ็ปิดออกกวา้งถึงอยา่งนีK  

รูปแบบของสงัคมนีKลว้นกลายเป็นสภาพแวดลอ้มของการบาํเพญ็ของท่าน ฝ่านีK ใหญ่ใช่ไหม 

ท่านรู้สึกวา่นี*ใหญ่เกินไปแลว้กระมงั ไม่ใหญ่ จกัรวาลนีKยงัใหญ่กวา่นีK  มนุษยชาติกไ็ม่ใหญ่นกั 

ศิษยต์า้ฝ่ามากมายอยา่งนีK  และลว้นแต่เคยเป็นราชาสวรรค ์วิ*งมาที*นี*เพื*อบาํเพญ็ ที*นี*ยงัเลก็ไป

จริงๆ  

ศิษย ์ปัจจุบนัศิษยต์า้ฝ่าจาํนวนมากในประเทศใชโ้ทรศพัทมื์อถือส่งขอ้ความเสียงช่วยคน แต่

เพื*อนผูบ้าํเพญ็บางคนพึ*งพาโทรศพัทมื์อถือ ไม่กลา้อธิบายความจริงต่อหนา้คน บางคนไม่ตัKงใจ

ฟังขอ้ความเสียง บางคนส่งซํK าๆ เขา้ไปที*เบอร์เดียว ทาํใหอี้กฝ่ายรู้สึกรําคาญ ทาํใหอิ้ทธิพลเก่า

เจาะช่องโหว ่ก่อใหเ้กิดปัญหาซิมการ์ดขาดแคลน ขึKนราคา เพื*อนผูบ้าํเพญ็บางคนซืKอซิมการ์ด

ไม่ได ้ทาํใหต้อ้งหยดุใชโ้ทรศพัทมื์อถือ สิKนเปลืองทรัพยากร  

อาจารย ์ในการอธิบายความจริง ไม่วา่จะเป็นวธีิการอะไร นั*นลว้นเป็นการช่วยคน แต่อยา่มวัแต่

พึ*งพาวธีิการชนิดใดชนิดหนึ*งเท่านัKน หรือหากไม่กลา้พดูต่อหนา้จริงๆ นั*นกเ็ป็นจิตหวาดกลวั

อยา่งหนึ*ง จึงสะทอ้นออกมาเป็นปัญหาบางอยา่ง จะทาํอยา่งไร นั*นขา้พเจา้วา่อาจารยก์ไ็ม่ตอ้งพดู

มาก พอขา้พเจา้อ่านคาํถามนีKพวกท่านกท็ราบกนัแลว้ ทาํใหดี้อีกหน่อยเถอะนะ  

ศิษย ์เป้าหมายในการโปรโมตเสินยวิ*นคือกลุ่มคนกระแสหลกัของสงัคม วฒันธรรมของคนกลุ่ม

นีK  โดยทั*วไปมีความรู้ทางศิลปะค่อนขา้งสูง มีจารีตประเพณี เป็นพลงัแกนนาํ ในการชกันาํสงัคม

สู่กระแสประเพณีดัKงเดิม (อาจารย ์ถูกตอ้ง) แต่ปีนีK ในการโปรโมตเสินยวิ*น มีวธีิการบางอยา่ง

จาํนวนไม่นอ้ยในแต่ละพืKนที*ที*แตกต่างมาก กบัแนวคิดของสงัคมกระแสหลกั เราไดย้นิเสียง

สะทอ้นดา้นลบจากชาวตะวนัตกบางคน วา่ผูฝึ้กในบางพืKนที*ทาํตามความเขา้ใจและรสนิยมของ

ตนเอง ทาํการแกไ้ขดีไซนแ์ละขอ้ความในเอกสารโปรโมตเสินยวิ*น กระทบต่อภาพลกัษณ์ที*

สูงส่งของยี*หอ้เสินยวิ*น บางครัK งเตม็ไปดว้ยภาษาองักฤษที*ใชผ้ดิๆ ภาษาองักฤษแบบจีนๆ บาง

คนเพื*อการส่งเสริมการขายจึงเนน้ทาํราคาโปรโมชนั กระทั*งเสนอส่วนลดในรูปแบบต่างๆ บาง
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คนใชว้ธีิการที*แขง็กระดา้งแจกเอกสารไปทั*วโดยไม่เลือกที* สถานที*ที*สกปรกวุน่วายกไ็ป วธีิการ

แบบนีKทาํใหช้าวตะวนัตกบางคนคิดวา่ เสินยวิ*นมาจากแผน่ดินใหญ่หรือไชน่าทาวน ์ผูฝึ้กที*

แกไ้ขเอกสารยงัถึงกบักาํชบัคนอื*นวา่ ไม่ใหส้าํนกังานเสินยวิ*นทราบเรื*อง ใช่หรือไม่วา่ควรจะ

ควบคุมคุณภาพการออกแบบและวธีิการโปรโมตใหเ้ป็นเอกภาพ  

อาจารย ์สาํนกังานเสินยวิ*นคือใครละ คือตวัแทนเสินยวิ*น ขา้พเจา้พดูแลว้ในที*ประชุมเสินยวิ*น 

การแกไ้ขเอกสารตามใจชอบนัKน ไม่ได ้ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน เอกสารนัKน บอร์ดโฆษณานัKน 

ภาพที*ใชน้ัKน คือสิ*งที*ขา้พเจา้เลือกเอง เป็นการออกแบบของนกัออกแบบของเสินยวิ*น นกั

ออกแบบของสาํนกังานเสินยวิ*น เมื*อออกแบบแลว้ขา้พเจา้ตรวจดูอีกที หากขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ยก็

แกใ้หม่ เมื*อสรุปไดแ้ลว้จึงส่งออกไป หากท่านจะแกไ้ขของ ของเสินยวิ*น ในสงัคมคนธรรมดา

สามญั นั*นเป็นการละเมิดกฎหมาย อยา่งนอ้ยในฐานะที*เป็นผูบ้าํเพญ็ นั*นคือสิ*งที*อาจารยก์าํหนด

ไว ้ท่านจึงไม่อาจแกไ้ขตามชอบใจใช่ไหม (เสียงปรบมือ) และการออกแบบโฆษณานัKน ใช้

แนวคิดแบบดัKงเดิม ไม่วา่สีสนั โครงร่างลว้นเป็นแบบดัKงเดิม คนยคุนีKไม่สามารถจะทาํได ้สิ*งนัKน

ที*ท่านทาํออกมา ไม่เพียงแต่ไม่มีพลงัของความงามดา้นศิลปะ ยงัไม่มีแนวคิดของสีสนัแบบ

ศิลปะแบบดัKงเดิม มีจาํนวนมากที*ขา้พเจา้มองดูแลว้ เชยมาก ดงันัKนจึงกระทบต่อชื*อเสียงของ

เสินยวิ*น ภาษาองักฤษที*ใชย้งัเป็นภาษาองักฤษแบบจีนๆ คนเขาอ่านไม่รู้เรื*อง ยงัใชค้าํศพัทผ์ดิ

บ่อยๆ ยงัมีที*ใชต้วัอกัษรใหญ่กวา่คาํวา่ “เสินยวิ*น” อีก ไม่วา่อยา่งไรกดู็แปลกประหลาด และ

ท่านกไ็ม่เขา้ใจการทาํโฆษณา คิดทาํกนัเอง นั*นใชไ้ม่ได ้เรื*องนีK เคยพดูแลว้ เมื*อวานอยูใ่นที*

ประชุมเสินยวิ*นขา้พเจา้ไดพ้ดูปัญหานีK เป็นการเฉพาะ ระวงัไวน้ะ  

ยงัมีอีกเรื*อง คือ อาจารยจ์ดัการแสดงโดยมุ่งต่อสงัคมกระแสหลกั เรื*องนัKนที*ท่านทาํ

มกัจะไม่สอดคลอ้งกบัที*อาจารยท์าํ อาจารยจ์ะไปทางนีK  ท่านกม็กัจะไปอีกทาง เช่นขา้พเจา้จะให้

เสินยวิ*นเริ*มตน้ทาํกบัสงัคมกระแสหลกัก่อน เปิดสงัคมชัKนสูงก่อน เปิดบานประตูช่วยคนนีKออก 

จึงจะมีผลต่อทั*วทัKงสงัคม ท่านมกัตามไม่ทนัความคิดของอาจารย ์ท่านมกัจะไปทาํตามที*ท่านนึก

คิดเอาเอง ขา้พเจา้ไปถึงไหน ลว้นจะไปดูชุมชนที*ดีๆ ซึ* งมกัจะไม่มีโฆษณาใดๆ ของเสินยวิ*น พอ

ไปดูที*ไชน่าทาวน ์ทั*วทัKงไชน่าทาวน ์กลบัมีเตม็ไปหมด โฆษณาบางชิKนที*เขตนัKนลว้นเป็นเขตที*

มาตรฐานการดาํรงชีพแยม่าก ใชเ้งินอยา่งเปล่าประโยชน ์ทิKงของไปเปล่าๆ  
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คิดวา่ระยะแรกใหเ้สินยวิ*นแสดงที*โรงละครเรดิโอซิตีK  อยูห่ลายปี บางครัK งแสดงคราว

เดียวต่อเนื*องนานครึ* งเดือน แต่ละรอบมีผูช้มเกือบ ๖,๐๐๐ คน ตัkวที*ขายใบละ ๕ ดอลลาร์ 

๑๐ ดอลลาร์ ๑๕ ดอลลาร์ ที*แพงที*สุด ๒๕ ดอลลาร์ เป็นเวลาหลายปี แมแ้ต่นิวยอร์กกไ็ม่ไดผ้ล

อะไรเลย คนเหล่านัKนที*ชม พอชอบใจกผ็วิปากตะโกน ดูจบแลว้หวัเราะ ฮาฮา บางคนยงัพดูวา่

ละครจีนทาํไมไม่มีระบาํสิงโตละ มาตรฐานความนิยมของเขาอยูต่รงนัKน แสดงจบไม่เกิด

ประโยชนอ์ะไรทัKงนัKน ดงันัKนจึงตอ้งเปิดสงัคมกระแสหลกัใหไ้ด ้จึงจะใชไ้ด ้เรื*องเหล่านีK ที*ท่าน

ทาํมกัจะตามไม่ทนัเรื*องที*อาจารยท์าํ แน่ละจึงขายตัkวไดไ้ม่ดี  

สื*อของพวกท่านที*ทาํเรื*องสมัภาษณ์กเ็ช่นกนั ขา้พเจา้พดูถึงปัญหานีKหลายครัK ง ขา้พเจา้จะ

ทาํกบัสงัคมกระแสหลกั คนกระแสหลกัที*ท่านสมัภาษณ์นัKน เมื*อท่านออกอากาศทางทีวลีว้น

ไม่ใช่คนกระแสหลกั ลว้นเป็นคนที*ยงัชีพในสงัคมชัKนตํ*า เรื*องที*พวกเขาทาํไม่สอดคลอ้งกบัเรื*อง

ที*เราทาํ ขา้พเจา้ไม่ไดดู้ถูกใคร ขา้พเจา้ตอ้งการมุ่งต่อสงัคมกระแสหลกั เปิดประตูของการช่วย

คนออก ขา้พเจา้ตอ้งการช่วยคนทัKงหมด มีแต่การเปิดประตูสงัคมกระแสหลกัได ้จึงจะเปิดสงัคม

ทัKงหมดออกได ้เมื*อครู่ขา้พเจา้พดูแลว้ ที*เรดิโอซิตีKขายตัkวใบละ ๕ ดอลลาร์ แสดงไปหลายปี 

๖,๐๐๐ คนในโรงละคร บางครัK งแสดงต่อเนื*องถึงครึ* งเดือน ลว้นไม่เกิดประโยชนต่์อชุมชน 

แมแ้ต่นิวยอร์กกเ็ปิดไม่ออก แต่หลงัจากไปที*ลินคอลน์เซ็นเตอร์ ราคาตัkวสูงขึKนแต่คนกลบัมาก 

แสดงไดส้องรอบแลว้ ทัKงนิวยอร์กกเ็ปิดออกแลว้ ผูค้นนั*งอยูบ่นรถสาธารณะ นั*งรถไฟใตดิ้น

ลว้นแต่กล่าวขานถึงเสินยวิ*น ทนัใดสถานการณ์กเ็ปลี*ยน  

ศิษย ์พฤติกรรมการจดัตัKงผูฝึ้กแผน่ดินใหญ่ไปต่างประเทศกบัไตห้วนัชมเสินยวิ*นและเขา้ร่วม

ประชุมฝ่าฮุ่ยเหมาะสมหรือไม่ เป็นการรบกวนเสน้ทางการบาํเพญ็ที*อาจารยจ์ดัวางไวใ้หผู้ฝึ้ก

ในช่วงนีK ใช่หรือไม่ ศิษยต์า้ฝ่าเป่ยจิงขอสวสัดีท่านอาจารย ์ 

อาจารย ์ขา้พเจา้อยากจะบอกวา่ บางคน ไม่ยอมรับฟังการหา้มปราม นาํผูฝึ้กไปทาํอยา่งนัKน อยา่ง

นีKโดยเปิดเผย ไม่ระวงัความปลอดภยั ผูฝึ้กต่างประเทศไดย้นิแลว้กต็อ้งคิดวา่คนๆ นัKนตอ้งเป็น

สายลบัคอมมิวนิสตจี์นแน่ มีเจตนาเปิดเผยผูฝึ้กทัKงหมดต่อสงัคม แน่ล่ะ และบางคนที*จดัตัKงผูฝึ้ก

ไปเขา้ประชุมฝ่าฮุ่ย คิดจะเจาะเขา้มาตรงนีK  กมี็อยา่งนีK  แมว้า่ขา้พเจา้ไม่แน่วา่จะมองปัญหาอยา่งนีK  
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แต่นี*เป็นช่วงเวลาที*ไม่ปกติ ปัจจุบนัผูฝึ้กต่างประเทศมองกนัอยา่งนีK  ท่านไม่ระวงัความปลอดภยั

อยา่งนีK  ใช่ไหมวา่อยูใ่นการบาํเพญ็มีปัญหาการรับรู้ในทางมาร ใช่ไหมวา่มีจิตโออ้วดชกันาํ ไม่

สนใจไม่ห่วงใยความปลอดภยัของผูฝึ้ก ผูฝึ้กต่างประเทศเขา้ใจวา่ผูฝึ้กแบบนีK รับรู้ผดิๆ ขา้พเจา้

คิดวา่ท่านไม่ใช่ รับรู้ผดิๆกระมงั  

ศิษย ์ศิษยต์า้ฝ่าหมื*นกวา่คนจาก ๕๘ ประเทศ ขอกล่าวสวสัดีท่านอาจารยผ์ูย้ิ*งใหญ่ ขอบพระคุณ

ท่านอาจารยที์*เมตตาช่วยเหลือ พนมมือ (เสียงปรบมือกึกกอ้ง)  

อาจารย ์ขา้พเจา้วา่การตอบปัญหาทาํเพียงเท่านีKแลว้กนั ไม่ขอใชเ้วลาของทุกท่านมากไป เพราะ

เป็นฝ่าฮุ่ย ทุกท่านแลกเปลี*ยนประสบการณ์กนั ปรึกษากนั จะเป็นประโยชนต่์อการยกระดบัของ

ทุกท่าน ทุกท่านต่างกอ็ยากพบอาจารย ์ดงันัKนอาจารยจึ์งรู้สึกวา่ยงัคงตอ้งมา ถือโอกาสตอบ

ปัญหาใหก้บัทุกท่านสกัหน่อย แต่ถา้มากเกินไปกไ็ม่ดี หากพดูกระจ่างเกินไป ชดัเจนเกินไป เป็น

รูปธรรมเกินไป อิทธิพลเก่ากจ็ะไม่ยอม ขา้พเจา้ไม่อยากเพิ*มความลาํบากใหก้บัเสน้ทางการ

บาํเพญ็ของทุกท่าน ถึงอยา่งไรการประทุษร้ายนีKกรุ็นแรงมาก ดงันัKนหากขา้พเจา้บรรยายยิ*ง

ชดัเจน ความลาํบากของพวกท่านกจ็ะยิ*งมาก ขา้พเจา้ไม่อาจจะเดินแทนพวกท่าน ยงัตอ้งใหพ้วก

ท่านเดินกนัเอง ศิษยต์า้ฝ่าที*กา้วผา่นเหตุการณ์วนัที* ๒๐ กรกฏาคม ๑๙๙๙ พวกท่านตอ้งทะนุ

ถนอมตวัเอง พวกท่านช่างยอดเยี*ยมจริงๆ เทพลว้นแต่ทะนุถอมพวกท่าน หวงัวา่พวกท่านจะเดิน

ต่อไปใหดี้บนทางขา้งหนา้ โดยเฉพาะคนเหล่านัKนที*ไม่ไดท้าํใหดี้ ตอ้งระวงัเป็นพิเศษ ตอ้งทะนุ

ถนอมเวลาที*ยงัมีอยู ่ขอบใจทุกท่าน (เสียงปรบมือกึกกอ้ง)  

 


