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การบรรยายธรรมที*กรุงวอชิงตนัดีซี ค.ศ. 2018 

 (หลี* หงจื<อ 2018-06-21 ในอเมริกา)  

 

(ศิษยต์า้ฝ่าทั<งสนามเกือบ 1 หมื*นคน ลุกขึ<นยืนและปรบมือเป็นเวลานาน อาจารยข์ึ<นบน

เวที เหอสือ และใชมื้อทาํท่าให้ทุกคนนั*งลง) 

สวสัดีทุกคน!  (เหล่าลูกศิษยพ์รอ้มใจกนัตอบ “สวสัดีอาจารย”์ และปรบมือดงักึกกอ้ง  

อาจารยใ์ชมื้อทาํท่าให้หยดุปรบมือ)  ทุกคนลาํบากแลว้  (เหล่าศิษย:์ อาจารยล์าํบาก! อาจารยท์าํท่า

บอกให้เงียบ)  การประทุษร้ายครั< งนี<  ใชค้าํพูดของอทิธิพลเก่าพูดก็คอืการทดสอบศิษยต์า้ฝ่า เป็น

พิธีลา้งบาปดว้ยไฟและเลอืด ก็คอืการหลอ่หลอมทองคาํแทอ้ีกครั< งหนึ*ง  ไม่ว่าจะเป็นอยา่งไร 

กล่าวสาํหรับผูบ้าํเพญ็  พวกคุณแบกรับภาระหนา้ที*ใหญ่มากจริง ๆ    ช่วยเหลือสรรพชีวิต  ตวัพวก

คุณเองไม่มีกรรมมากนกั ไม่มีกรรมใหญ่ขนาดนั<น  แต่ว่า ทุกคนทราบ อยูใ่นสังคมมนุษย ์สรรพ

ชีวิตมากมายลว้นไม่ธรรมดา แมก้ระทั*งสัตวก์็ไม่ธรรมดา  ชีวิตมากมายลว้นมาจากระดบัชั<นสูง  

พวกเราตอ้งช่วยเหลอืพวกเขา  ชีวิตที*พวกเขาเป็นตวัแทนลว้นคือชีวิตที*จกัรวาลเก่าจะกาํจดัทิ<ง 

ตอ้งช่วยเหลือพวกเขา  ดงันั<นพวกเราช่วยเหลือพวกเขา  เช่นนั<นชีวิตที*พวกเขาเป็นตวัแทนก็จะ

ไดร้ับการช่วยเหลอื  มองไปแลว้การช่วยเหลอืชีวิตมากมายเป็นเรื*องที*ดีมาก  แต่ว่ากรรมล่ะ กรรม

ใหญ่มหึมา  และอยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญั  อยูใ่นกระแสที*เชี*ยวกราก ทุกคนลองคิดดู กรรม

นั<นก็คือใหญ่มาก  นี*คือทาํให้การช่วยเหลือพวกเขาลาํบาก ยุง่ยากในการช่วยเหลอืพวกเขา ทุกข์

ยากในการช่วยเหลอืพวกเขา และการประทุษร้ายครั<งนี<  

ในการประทุษร้ายครั< งนี<ตวัมนัเองกค็ือสิ*งที*เลวในระดบัชั<นตํ*าขดัขวางพวกเราในการไป

ช่วยเหลอืคน  ชีวิตระดบัชั<นสูงรู้สึกว่าการประทุษรา้ยครั< งนี< เป็นการทดสอบและการบาํเพญ็ของ

ศิษยต์า้ฝ่า  นั*นก็คือความสัมพนัธ์กนัแบบนี<   ที*จริงในประวติัศาสตร์ของศาสนาที*ถูกตอ้งทั<งหมด 

ตวัอยา่งเช่น พวกเราทราบพวกเทพที*ลงมาเผยแพร่ธรรมะต่อชาวโลก  นั*นก็คือกลุ่มคนที*มาปู

พื<นฐานให้รู้จกัวฒันธรรมของเทพ  พวกเขาก็ลว้นตอ้งประสบกบัสิ*งเหล่านี<   มองในจุดนี<ก็คือ

เหมือนกนั แต่ว่าศิษยต์า้ฝ่าทาํเรื*องเหล่านี<ก็ยิ*งไม่ธรรมดา  ถา้คนลว้นเป็นชีวิตระดบัชั<นสูงที*เป็น

ตวัแทนของกลุ่มชีวิตจาํนวนมหึมากลบัชาติมาเกิดเป็นชาวโลก  ทุกคนคิดดู ชาวโลกจะดาํรงชีวิต

อยูใ่นสังคมมนุษยอ์ยา่งไร นี*เป็นปัญหาใหญ่  พูดแบบนี<  สังคมมนุษยก์็ไม่ธรรมดาแลว้  แต่ว่า

ชาวโลกวนันี<แมว้่าไม่ธรรมดา  เมื*อเขา้มาในวงัวนของโลก อยูใ่นคลื*นฝุ่นของสังคม ทาํตวัไม่ดี

มาก มีบางคนทาํตวัยิ*งแยก่ว่านั<น  แต่ชีวิตดั<งเดิมของพวกเขากลบัยอดเยี*ยมอยา่งยิ*ง  แต่ที*ชั<นผิวถูก
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กระแสสมยัใหม่และความคิดสมยัใหม่แยกให้ห่างออกจากวฒันธรรมของเทพที*สืบทอดมา  อยู่

ในสังคมของพรรคมารคอมมิวนิสต ์ ปลูกฝังวฒันธรรมของพรรคมารที*ชั*วร้าย  ชาวโลกใน

ปัจจุบนัก็แสดงออกมากนัแบบนี<   แยม่าก  แต่ว่าพวกเราตอ้งไปช่วยเหลอืพวกเขา  มีเพียงศิษยต์า้

ฝ่าที*เป็นความหวงัเดียวในการช่วยเหลอืพวกเขาได ้ ไม่มีใครที*จะสามารถทาํเรื*องนี<ได ้

เพราะว่าขา้พเจา้เคยพูดกบัทุกคนแลว้  ขา้พเจา้บอกว่าศาสนามนัเป็นเพียงแค่วฒันธรรมที*

ปูพื<นฐานในประวติัศาสตร์เพื*อให้มนุษยเ์ขา้ใจเทพ  เทพที*แตกต่างกนัเป็นอยา่งไร ความศรัทธา

ต่อเทพที*แตกต่างกนัเป็นอยา่งไร ถา้ปรารถนาต่อโลกของเทพควรทาํอยา่งไร การบาํเพญ็เป็น

อยา่งไร พวกเขาเพียงแค่ปูพื<นวฒันธรรมแบบนี<  และปรารถนาที*จะช่วยเหลอืสรรพชีวิตใน

จกัรวาลอยา่งแทจ้ริง  ในเวลาที*สาํคญัช่วงสุดทา้ย พวกเขาสามารถที*จะแบกรับหนา้ที*นี< ไดห้รือ  

ศาสนาใดลว้นทาํไม่ได ้  ลว้นแบกรับไม่ไหว  มีเพียงตา้ฝ่าและศิษยต์า้ฝ่า ดงันั<นพูดแบบนี<ก็ไม่

ธรรมดาแลว้  ที*มาของพวกคุณอาจจะ (อาจารยย์ิ<ม) ลว้นมีพื<นฐานที*ดี  เป็นตวัแทนที*โดดเด่น และ

ความสามารถก่อนกาํเนิดของพวกคุณอาจจะสูงมาก  แต่อยูใ่นสังคมนี<  ภายใตค้วามยั*วยวนที*

หลากหลาย  ยิ*งกว่านั<น ภายใตก้ารรบกวนของจิตมนุษยต่์าง ๆ นานา  ยากมากที*จะหลีกเลี*ยงการ

ตกหลุมพราง แปดเปื< อนสิ*งเหล่านี<   ดีที*ในประวติัศาสตร์ศิษยต์า้ฝ่าลว้นถูกขา้พเจา้ลา้งให้สะอาด

หมดจดอยา่งต่อเนื*อง สลายกรรมอยา่งต่อเนื*อง มาถึงทุกวนันี<   เช่นนั<นอยา่งไรก็แตกต่างจากคน

ธรรมดาสามญั  ในมุมมองของเทพ อยูใ่นกระแสที*เชี*ยวกราก ใครสามารถที*จะไม่ไหลไปตาม

กระแส  ใครสามารถที*จะยืนอยู ่ณ ที*นั<นโดยไม่ขยบั  คนคนนี<ก็ยอดเยี*ยมแลว้  ไม่ถูกชกันาํ คนคน

นี<ก็ยอดเยี*ยมมากแลว้  แต่ว่าศิษยต์า้ฝ่านะ ไม่เพียงไม่ถูกชกันาํ  ยงัทวนกระแสขึ<นไป  (เหล่าศิษย์

ปรบมือกึกกอ้ง อาจารยเ์หอสือ) 

อยูใ่นกระแสที*เชี*ยวกรากของมนุษยชาติ พวกคุณทวนกระแสขึ<นไป  แต่คิดขึ<นมามนัไม่

เพียงแค่นี<  จกัรวาลทั<งหมดลว้นอยูใ่นท่ามกลางการถูกกาํจดัทิ<ง ลว้นอยูใ่นช่วงเสื*อม พวกคุณ

สามารถที*จะต่อตา้นและทวนกระแสขึ<นไป  อยูใ่นสังคมปัจจุบนั คนคนหนึ*งสามารถที*จะมีเจิ<ง

เนี*ยนสักหน่อย  คนคนนี<ก็ยอดเยี*ยมแลว้  เป็นแบบนี<ไม่ใช่หรือ  ไม่ว่าสังคมจะเป็นอยา่งไร  ไม่ว่า

พื<นฐานของสังคมจะเป็นอยา่งไร  กล่าวสาํหรับชีวติหนึ*ง  เขาสามารถที*จะมีเจิ<งเนี*ยน  นั*นก็

แตกต่างแลว้  พูดว่าสังคมสมยัก่อน  จิตใจคนลว้นเที*ยงตรงมาก  ศีลธรรมลว้นสูงมาก  คนทาํเรื*อง

ดีสักหน่อยก็ไม่นบัว่าอะไร  ทุกคนลว้นเป็นแบบนี<   แต่อยูใ่นสังคมปัจจุบนัเช่นนี<   ดีกบัเลวลว้น

แยกแยะไม่ออกแลว้  ยิ*งกว่านั<นลว้นกลบัดา้นแลว้  คณุสามารถที*จะปฏิบติัทั<งหมดนี<ดว้ยเจิ<งเนี*ยน 

คุณสามารถที*จะมีเจิ<งเนี*ยนปรากฏออกมา คุณก็ยอดเยี*ยม 
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พูดถึงตรงนี<  ขา้พเจา้อยากพูดถงึปัญหาหนึ*ง  ไม่เคยพูดกบัทุกคนมาก่อน  พวกเราทราบ 

ทุกคนพูดถึงการบาํเพญ็  บาํเพญ็  อะไรคอืการบาํเพญ็  มีคนไม่กี*คนจริง ๆ ที*เขา้ใจความหมายที*

แทจ้ริงของมนั  การบาํเพญ็นะ ก็คอืความสาํเร็จของชีวิต  ไม่ใช่อยูใ่นศาสนาก็คือบาํเพญ็  และ

ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มที*บาํเพญ็คือการบาํเพญ็  ถา้สามภพถูกสร้างขึ<นมาในช่วงที*จกัรวาลนี<ไม่ดีแลว้ 

โดยเฉพาะสังคมมนุษยใ์นปัจจุบนั ที*พกัอยูท่ี*นี*ทั<งหมดเป็นตวัแทนของชีวิตที*ใหญ่มากในระดบั

ชั<นสูงและกลุ่มชีวิต  เช่นนั<นสังคมนี< เป็นสังคมแบบใด  ควรปฏิบติัต่อมนัอยา่งไร  ทุกคนคิดดู นี*

ไม่ใช่ปัญหาง่าย ๆ  ที*จริงเมื*อเขาสามารถที*จะมายงัสังคมมนุษย ์  เขาก็มาในสิ*งแวดลอ้มของการ

บาํเพญ็แลว้  ขา้พเจา้พูดมาตลอด ทั<งสังคมนี<ที*จริงก็คือสิ*งแวดลอ้มในการบาํเพญ็ที*สร้างขึ<นมา

เพื*อพวกเราศิษยต์า้ฝ่า  คุณไม่ไดอ้ยูใ่นศาสนา  คุณบาํเพญ็อยูใ่นสังคม  ดงันั<นทุกอาชีพไม่ใช่

กลายเป็นสถานที*ในการบาํเพญ็ของคุณแลว้หรือ  ที*จริงไม่เพยีงแค่นี<   เช่นนั<นมนุษยก์็ไม่ใช่ลว้น

อยูใ่นสภาพแวดลอ้มในการบาํเพญ็แลว้หรือ  มีสังคมแบบนี<ในประวติัศาสตร์หรือ 

แต่ละระดบัชั<นในสังคม  แต่ละสภาพแวดลอ้มในสังคม  แต่ละสังคมที*แสดงออกมา

แตกต่างกนั  ลว้นทดสอบจิตใจคน  แต่ละเรื*องที*เกิดขึ<นในการดาํรงชีวิตลว้นจะดูการจดัวางของ

จิตมนุษย ์  ลว้นกาํลงับนัทึกทั<งหมดนี<   เพราะเหตุใดการแสดงของเสินยวิ*นหนึ*งรอบก็สามารถที*

จะช่วยคนแลว้  เขามีพื<นฐานและสภาพแวดลอ้มไหม  ขา้พเจา้พูดมาตลอด  เสินยวิ*นนะ  ผูช้มที*มา

ไม่ธรรมดา  ไม่ใช่เขา้มาอยา่งง่ายดาย  เขามีพื<นฐานนั<นแลว้  เขาถูกเลอืกแลว้ในสังคม  เขา

สามารถที*จะไดร้ับวาสนานี<   จึงจะสามารถเขา้มาในโรงละครนั<นได ้  กล่าวคืออยูใ่นสังคมมนุษย ์

อยูใ่นสิ*งแวดลอ้มใหญ่นี<   เขาก็กาํลงับาํเพญ็อยูแ่ลว้  ขา้พเจา้จาํไดอ้าจจะเป็นการแสดงที*เมืองหนึ*ง

ในนอร์ทแคโรไลนา  ขา้พเจา้ไปแลว้  ตั]วทั<งหมดถูกแยง่กนัซื<อไปหมดแลว้ แต่วนัที*มีการแสดงมี
พายหิุมะหนกัมาก  หิมะตกหนกัมากและหนามากถึงขั<นไม่สามารถขบัรถได ้ ผลสุดทา้ย คนที*เขา้

มาในโรงละครมีเพียงแค่ร้อยละ 30  มาดูการแสดงมีเพียงรอ้ยละ 30  แต่คนเหล่านี< เล่าความรู้สึก

ว่ามีชีวิตชีวาน่าประทบัใจมาก  มีคนหนึ*งพูดว่าตั<งแต่ฉันออกจากประตูบา้น  ฉันก็เหมือนกบั

กาํลงับาํเพญ็ตลอดทาง  ผ่านแต่ละกา้วลว้นลาํบาก  แต่ละกา้วลว้นครุ่นคิด  ตลอดทางจนเขา้โรง

ละคร  ก็คือเหมือนกบัขั<นตอนในการบาํเพญ็อยา่งหนึ*ง  ดูการแสดงจบ  ฉันเหมือนกบัเหวียน

หมั*นแลว้ (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง)  ดงันั<นก็คือพูดว่าอยา่มองค่าของสงัคมมนุษยใ์นวนันี<ตํ*า

เกินไป  ไม่เพียงแค่ศิษยต์า้ฝ่าที*กาํลงับาํเพญ็อยู ่ คนก็ลว้นอยูใ่นนั<นดว้ย  พวกเขากถ็ูกหลอ่หลอม

ดว้ย  ในการดาํรงชีวิต  ในการทาํงาน  ในสภาพแวดลอ้มที*แตกต่างกนั  ปัญหาที*พวกเขาประสบ 

ครุ่นคิด  จนถึงการกระทาํของพวกเขา  ลว้นกาํลงัจดัวางตวัเอง  ลว้นกาํลงัอยูร่ะหว่างการต่อสู้

ระหว่างความเมตตาและความชั*วร้าย  จดัวางตวัเอง 
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ดงันั<นสิ*งแวดลอ้มใหญ่นี<   เนื*องจากลว้นคือการบาํเพญ็  นั*นดีนะ  ทุกคนลว้นเป็นผูบ้าํเพญ็

หรือ  ไม่ใช่  ทุกคนทราบ  ในเตาหลอมเหล็กอนันั<น  สิ*งที*โยนเขา้ไปไม่ใช่แร่เหล็กทั<งหมด  ยงัมี

กากถ่านหิน ใช่หรือไม่  ไม่มีกากถ่านหินนั<นจะสามารถหลอมเป็นเหล็กออกมาไดอ้ยา่งไร  สังคม

มนุษยก์็เหมือนกนั  แมว้่ามีชีวิตระดบัชั<นสูงมากมายมา  แต่ก็มีผีปีศาจมากมายมาดว้ย  กลบัชาติ

มาเกิดเป็นคน  ปั*นป่วนอยูใ่นสังคมนี<   นาํพาคนเขา้สู่ที*เรียกว่ากระแสความคิดแบบใหม่อยา่ง

ต่อเนื*อง  นาํพาคนเขา้สู่ความนึกคิดสมยัใหม่  บอกให้คนเบี*ยงเบนออกจากเส้นทางดั<งเดิมที*เทพ

วางไวใ้ห้  บอกให้ตวัคุณเองทาํลายเส้นทางกลบัของคุณ  เพราะเส้นทางดั<งเดิมเป็นเส้นทางที*เทพ

จดัวางไว ้  ขา้พเจา้พูดเมื*อสักครู่แลว้  เนื*องจากเขาบาํเพญ็  นั*นคือการเดินบนเส้นทางของเทพ

อยา่งแน่นอน  แต่ว่านะ พวกผีปีศาจค่อย ๆ กลบัชาติมาเกิดเป็นคนอยา่งลบั ๆ และผีปีศาจจาํนวน

มากมายกลบัชาติมาเกิดเป็นคน  ไม่มีจาํนวนมากมายขนาดนั<นก็ไม่สามารถหลอมเหล็กออกมา

ได ้  ไฟเผาก็แรงไม่มากพอ  เตากร็้อนไม่พอ  อุณหภูมิไม่ถึงก็ไม่ได ้  ดงันั<นพวกมนัอยูใ่นสังคม

มนุษยก์็เกิดผลลพัธ์เช่นนี<   ใชค้วามนึกคิดแบบสมยัใหม่  ใชว้ิธีต่าง ๆ นานาทาํให้มนุษยชาติเสื*อม

เสีย และแสดงออกต่าง ๆ นานาเพื*อมาทาํลายมนุษยชาติ และชกันาํมนุษยชาติ  มีคนมากมายถูก

ลากจูงเขา้ไปจริง ๆ โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว  สถานที*ที*พวกเขาลงมือมีจุดศูนยก์ลางที*นกัเรียน 

โดยเฉพาะนกัศึกษา 

ไม่ว่าจะเป็นอยา่งไร ขา้พเจา้ไม่อยากจะพูดหนกัเกินไป  ทุกคนสามารถที*จะนึกคิดได ้

สถานการณ์ในสังคมมนุษยโ์ดยรวมก็คอืแบบนี<   ท่ามกลางกระแสความคิดสมยัใหม่ ขา้พเจา้ก็

พบว่าเมื*อเริ*มตน้ ขา้พเจา้สาํรวจ: ความทุกขย์ากมากขนาดนี<   มีคนจาํนวนเท่าไรที*จะสามารถกา้ว

ขา้มมาได ้  แต่ขา้พเจา้กลบัพบว่า นอกจากประเทศจนี กระแสหลกัในสถานที*อื*น ๆ ของโลกนั<น

ไม่ขยบั  คุณจะชกันาํมนัอยา่งไร  คุณก็ลว้นไม่สามารถชกันาํมนัได ้  มนัก็จะปฏิเสธสิ*งของ

สมยัใหม่  ปฏิเสธอยา่งรุนแรง  ดงันั<นพวกเขายงัคงรักษาประเพณีดั<งเดิมอยา่งเหนียวแน่น  

เช่นนั<นก็จะสามารถรักษาเส้นทางที*เทพจดัวางไวใ้ห้ได ้ แต่ในสังคมประเทศจีนไม่ได ้ หลงัจากที*

ประชาชนทั*วไปถูกปลูกฝังความนึกคิดของพรรคมารคอมมิวนิสต ์ ก็ไม่สามารถจะแยกแยะดี

หรือเลว  รับเอาสิ*งที*ชกันาํทั<งหมดโดยปีศาจที*กลบัชาติมาเกิดในโลกตะวนัตก  ทาํทั<งสังคม  

สถานการณ์โดยรวมก็เป็นเช่นนี<   เพราะอะไรประเทศจีนจึงเป็นแบบนั<นนะ  ทุกคนทราบ  ขา้พเจา้

เคยพูด  ขา้พเจา้พูดว่าราชาในโลกนี<   เดินบนเส้นทางสังคมประชาธิปไตยแลว้หรือ  เช่นนั<นราชา

ทั<งหมดไปไหนแลว้   ทั<งหมดกลบัชาติมาเกิดบนประเทศจีนแลว้  ราชาของทุกสมยั  ยงัไม่ใช่พูด

ว่าชนชาตินี<  ประเทศนี<  หนึ*งยคุสมยั ราชาของทุกสมยั  พวกระดบัชั<นสูงสุดที*ลงมาจากสวรรค ์

เป็นตวัแทนของร่างจกัรวาลที*ใหญ่ยิ*งกว่า  พวกที*มีรากฐาน (เกินจี) ใหญ่ที*สุด  ทั<งหมดกลบัชาติ
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มาเกิดที*ประเทศจีนแลว้  กลายเป็นสิ*งแวดลอ้มในการบาํเพญ็หลกัที*นั*นแลว้  ดงันั<นที*นั*นก็ยุง่

เหยิงที*สุด เรื*องเลวร้ายใด ๆ ทั<งหมดก็ถกูนาํเขา้ไป  มองแลว้สังคมดูเจริญรุ่งเรืองมาก  สิ*งของ

สีสันหลากหลาย ลว้นเป็นสิ*งที*ย ั*วยวนจิตมนุษย ์ ทาํให้มนุษยชาติเสื*อมเสีย คุณก็ไม่สามารถ

ตา้นทานความยั*วยวนได ้  ทุกคนลองคิดดู  เดินออกจากที*นั*นยากแค่ไหน  ดงันั<นมีบางเวลา

ขา้พเจา้กาํลงัคิด ไม่ว่าจะเป็นอยา่งไรพวกเราศิษยต์า้ฝ่าอยูใ่นสังคมที*เบี*ยงเบนในประเทศจีนถูก

สิ*งเหล่านี< ปั*นป่วนยุง่เหยิงจริง ๆ   แต่ว่ากล่าวสาํหรับตา้ฝ่า ไม่ว่าจะเป็นอยา่งไรเขากไ็ม่จากไป  เขา

ลว้นตอ้งไปทาํเรื*องตา้ฝ่า  ตรงจุดนี<ขา้พเจา้ก็พอใจอยา่งมาก  ขา้พเจา้รู้สึกว่ายอดเยี*ยม  (ศิษยเ์ริ*ม

ปรบมือ ดงักึกกอ้ง อาจารยห์ยดุชั*วคราว)  พวกสิ*งของสมยัใหม่ การกระทาํของคน ความนึกคิด  

และอื*น ๆ มากมาย การดาํรงชีวิตแต่ละดา้นลว้นจะสะทอ้นออกมาได ้ ลว้นสามารถที*จะมองเห็น

พวกรอยแปดเปื< อนเหล่านั<น  ไม่ว่าจะเป็นอยา่งไร ศิษยต์า้ฝ่าสามารถที*จะทาํเรื*องที*ตวัเองสมควร

ทาํให้ดี  พูดอยา่งนี<แลว้กนั  ศิษยต์า้ฝ่าสามารถที*จะแบกรับคาํปฏิญาณของคุณ  คุณสามารถที*จะ

ทาํเรื*องที*ศิษยต์า้ฝ่าสมควรทาํ  นี*ก็คือสาํคญัที*สุดและยอดเยี*ยมที*สุด  ไม่ออกห่างจากฝ่า  บาํเพญ็

ตวัเองให้ดี  แมว้่าจะมีการรบกวน  แต่นั*นยงัคงเป็นศิษยต์า้ฝ่า  ยงัทาํเรื*องของศิษยต์า้ฝ่า  ก็ยอด

เยี*ยม  เพราะว่าสังคมนั<นยุง่เหยิงมากจริง ๆ 

ที*จริงสงัคมตะวนัตกก็ไม่ธรรมดา  วิธีที*พวกผีปีศาจที*ทาํลายมนุษยชาติใช ้ เริ*มตน้ที*

วฒันธรรม เกิดผลจากอีกแง่มุมหนึ*ง  ขยายทศันคติดา้นอิสรภาพ  ขยายความคิดที*ยึดตนเองเป็น

จุดศูนยก์ลาง และที*เรียกว่า… ไม่อยากพูดมากกวา่นี<แลว้  ปัจจุบนันี< สิ*งที*โฆษณาเกินจริงมี

มากมายเกินไป  ก็พูดว่ามองอีกแง่มุมหนึ*งมนัทาํลายวฒันธรรมดั<งเดิม บวกกบัการชกันาํของ

ความนึกคิดสมยัใหม่  ดงันั<นที*พวกเราเผชิญคือสงัคมมนุษยท์ี*ยุง่เหยงิมาก  อาจารยพ์ูดสิ*งเหล่านี<  

คือถึงเวลานี<แลว้ ทุกสิ*งเมื*อถึงที*สุดตอ้งกลบัดา้น ความถูกตอ้งกาํลงัเพิ*มขึ<น ทุกคนก็ค่อย ๆ 

มองเห็นความหวงัแลว้ ยคุสมยันี<ก็ค่อย ๆ กา้วขา้มมาแลว้  ขา้พเจา้ก็อยากให้ทุกคนค่อย ๆ เขา้ใจ

เรื*องเหล่านี<  

พรรคมารคอมมิวนิสตถ์ึงขั<นชื*อเสียงเหม็นมากแลว้ ทุกคนลว้นทราบ แมก้ระทั*งผูท้ี*มี

อาํนาจในประเทศพรรคมารคอมมิวนิสตล์ว้นไม่ภาคภูมิใจกบัมนั เพียงแค่ใชม้นัเพื*อรักษาอาํนาจ

เท่านั<น  หาทางออกให้สังคมไม่ได ้ก็ไม่อยากจะละทิ<งอาํนาจในมือ  สถานการณ์ก็คือแบบนี<  ไม่มี

ใครเชื*อมั*นกบัมนัจริง ๆ  แมว้่าผีปีศาจของพรรคมารคอมมิวนิสตก์าํลงัครองโลก แต่ว่ามนัก็

เหมือนกบัโลกมนุษยแ์บบนี<  กาํลงัถูกทาํลายทิ<งแบบชา้ ๆ   ไม่ว่ามนัจะแสดงออกมาอยา่งไร  ไม่ว่า

สังคมนี<จะเป็นอยา่งไร  ศิษยต์า้ฝ่าคือผูแ้สดงนาํในสังคมนี<   พวกคุณเป็นผูแ้สดงในละครเวทีนี<   ไม่

ว่าจะเป็นอยา่งไร  กากถ่านหินนั<นกบัเหล็กจะเปรียบเทียบกนัไม่ได ้ แต่มนักาํลงัหลอมคุณ  ไม่ใช่
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คุณกาํลงัหลอมมนั  พูดอีกอยา่งหนึ*ง ก็รวมถึงพรรคมารคอมมิวนิสตน์ั<น  รวมทั<งผีปีศาจนั<น  ก็คง

อยูเ่พื*อคุณ  มีชีวิตอยูเ่พื*อพวกคุณ  ในขณะเดียวกนัทุกคนทราบ  จกัรวาลนี< เสื*อมเสียมานานแลว้  

ใชไ้ม่ไดม้านานแลว้  ก็คือคงอยูเ่พราะตา้ฝ่า  จึงสามารถคงอยูจ่นถึงวนันี<   ถา้วนันี<พวกเราทาํเรื*อง

นี<ไม่สาํเร็จ  ทั<งหมดก็จะสลายตวั  มนัก็ไม่คงอยูแ่ลว้  พวกเราสามารถที*จะทาํเรื*องของพวกเราให้

ดีอยา่งต่อเนื*อง  สามารถอยูภ่ายใตส้ถานการณ์นี<   ไม่ว่าจะยุง่เหยิงอยา่งไร  จะซบัซ้อนอยา่งไร 

ศิษยต์า้ฝ่ายงัคงทาํสิ*งเหล่านี<ทั<งหมด  นั*นก็พูดว่าพวกเราสาํเร็จแลว้ (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง) 

ยงัมีอีกอยา่งหนึ*ง ทุกคนทราบ  สังคมในปัจจุบนัโดยเฉพาะประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ยงัมี

การประทุษร้ายอยู ่ พวกเราก็มองเห็นอยา่งชดัเจน  การประทุษร้ายยงัเป็นเครื*องจกัรเก่าที*หมุนอยู ่ 

จุดนี<พวกเรามองเห็นไดช้ดัเจนมาก  ทั<งหมดนี<ขา้พเจา้คิดว่าพวกคุณทั<งหมดก็มองออกแลว้  มอง

ไปแลว้คอืไม่มีระเบียบ  อยา่งชา้ ๆ  พวกคุณจะมองออก  ที*แทล้ว้นคือมีระเบียบ  อนัที*ไม่มีระเบียบ

ที*ยุง่เหยิงที*สุดเองก็ถูกจดัวางไว ้  และจะคอ่ย ๆ เปลี*ยนแปลง  ยิ*งนานยิ*งมีระเบยีบขึ<น  ทุกคนดู

ต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นอยา่งไร  กล่าวสาํหรับศิษยต์า้ฝ่า  คุณควรมองเห็นเส้นทางที*พวกเราเดินผ่าน

มาและเส้นทางที*พวกเราจะเดินต่อไปตอนนี<   ตอ้งเขา้ใจทั<งหมดนี<ดว้ยสติแจ่มชดั 

ขา้พเจา้พูดมาตลอด  ขา้พเจา้พูดว่าในการบาํเพญ็นะ  ที*จริงยากที*สุด (อาจารยหั์วเราะ) ก็

คือเวลาที*ยาวนาน เวลาที*ยาวนานท่ามกลางอุปสรรค มองไม่เห็นปลายสุดทาง มองไม่เห็นวนั

สุดทา้ย  (อาจารยหั์วเราะ)  ที*จริงนี*คือยากที*สุด  แต่ว่านะ มีคาํหนึ*งว่า ทุกสิ*งเมื*อถึงที*สุดตอ้งกลบั

ดา้น ใช่หรือไม่  ทุกสิ*งลว้นเป็นเช่นนี<  นี*เป็นกฎ  เมื*อถึงเวลาหนึ*งมนัจะเปลี*ยนแปลงอยา่งแน่นอน 

ไม่ว่าคุณอยากเปลี*ยนหรือไม่  ทุกคนทราบ สหภาพโซเวียตในสมยักอ่นที*ล่มสลาย  ใคร ๆ ก็คิด

ไม่ถึง  มนัมีอาํนาจที*ยิ*งใหญ่ขนาดนั<น  มนัจะล่มสลายไดอ้ยา่งไร  ก็คือตอ้งล่มสลาย  ไม่ว่า

ความคิดของคนจะคิดอยา่งไร  รวมถึงคนที*รู้สึกว่าตวัเองมีความคิดแน่วแน่ที*สุด  เทพบอกให้คุณ

เคลื*อนไหวอยา่งไร  คุณก็ตอ้งเคลื*อนไหวอยา่งนั<น  (อาจารยย์ิ<ม)  อยา่เสียเวลาของพวกคุณเองเป็น

เวลานาน  มีคนมากมายค่อย ๆ ยอ่หยอ่นตวัเองในการบาํเพญ็  แต่นี*ก็คือเรื*องสาํคญัหลกั  ขา้พเจา้

ก็พูดแลว้  ศิษยต์า้ฝ่าในแผ่นดินใหญ่อยูภ่ายใตสิ้*งแวดลอ้มที*ทุกขย์ากและกดดนัอยา่งสูง  อยู่

ภายใตสิ้*งแวดลอ้มที*ยุง่เหยงิและยั*วยวน เขายงัสามารถยนืหยดัทาํเรื*องที*ศิษยต์า้ฝ่าสมควรทาํ ยงั

บาํเพญ็  ยงัศึกษาฝ่า  ยอดเยี*ยมมาก  ยอดเยี*ยมจริง ๆ  นั*นคือสิ*งแวดลอ้มอะไร  พวกเขาลว้น

สามารถทาํไดแ้บบนี<   ดงันั<นอยา่ไดย้อ่หยอ่นตวัเอง  เมื*อยอ่หยอ่น  ก็จะมีช่องว่างให้อิทธิพลเก่า

เจาะ  แมก้ระทั*งจะเอาชีวิตของคุณไป  ตวัอยา่งแบบนี<   บทเรียนที*เจบ็ปวด  มีมากมาย  แน่นอน

ไม่ใช่ลว้นเป็นแบบนี<   มีบางคนบาํเพญ็ไดดี้มาก  เพื*อที*จะช่วยให้คนอื*นบาํเพญ็  อิทธิพลเก่าจงึเอา

ชีวิตเขาไป  นี*ก็ไม่นอ้ย 
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แต่ขา้พเจา้พูดว่า  สาํหรับตวัเอง เป็นผูบ้าํเพญ็  อยา่ยอ่หยอ่นตวัเอง  เส้นทางที*ลาํบากที*สุด

พวกคุณลว้นกา้วขา้มมาแลว้  เวลาที*ยากที*สุดพวกคณุก็ลว้นทาํมาแลว้  เดินเส้นทางของตวัเองให้

ดี  พูดขึ<นมาง่ายจริง ๆ  ทาํขึ<นมายากจริง ๆ  แต่ว่านะ  ไม่ว่าจะยากแค่ไหน  คุณก็มาเพื*อเรื*องนี<   ไม่

ว่าจะยากเพยีงใด  ชีวิตของคุณเกิดมาก็เพื*อเรื*องนี<   ศิษยต์า้ฝ่าทั<งหมดลว้นไม่ถูกตรีภูมิควบคุม  เริ*ม

ตั<งแต่วนัที*ตวัคุณเองปฏิญาณที*จะบาํเพญ็  คุณก็ถกูลบชื*อออกจากนรกแลว้  (เหล่าศิษยป์รบมือ

กึกกอ้ง)  ถา้ศิษยต์า้ฝ่าเสียชีวิตแลว้  ไม่ตอ้งเกิดใหม่  เพราะว่าไม่ถูกตรีภูมิควบคุมแลว้  เขาไม่

สามารถเกิดใหม่ในตรีภูมิ  ก็ไม่ถูกนรกควบคุมแลว้  นรกก็ไม่สามารลงโทษคุณไดแ้ลว้  มีเพียงตา้

ฝ่าควบคุมคุณ  (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง)  พวกที*เสียชีวิตไปกอ่น  ไม่ว่าจะทาํไดดี้หรือทาํไดไ้ม่ดี  

หรือเพราะสาเหตุอะไร  ศิษยต์า้ฝ่าเหล่านั<นลว้นอยูใ่นมิติพิเศษ อยูท่ี*นั*นเฝ้ามองพวกคุณอยูเ่งียบ ๆ  

อยูท่ี*นั*นรอคอยการสิ<นสุดตอนสุดทา้ย  (ปรบมือกึกกอ้งทั*วสนาม) 

ที*จริงความหมายรากฐานของสิ*งที*ขา้พเจา้พูดคอือยากจะบอกกบัทุกคน  ชีวิตของพวกคุณ

ก็คือมาเพื*อเรื*องนี<   (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง)  ไม่มีทางเลอืกอื*น  ไม่มีทางเลือกอื*นจริง ๆ  นี*ก็คือ

ศิษยต์า้ฝ่า  คนธรรมดาสามญันะ  เขาสามารถจะเวียนว่ายตายเกิด  กลบัชาติมาเกิดในแต่ละ

ระดบัชั<น  พวกคุณไม่ไดแ้ลว้  พวกคุณก็คอืทาํเรื*องของตา้ฝ่าเรื*องนี< เรื*องเดียว  ดงันั<นถา้ไม่ทาํให้ดี 

ที*เหลือให้กบัตวัเองก็คอืความเสียใจอยา่งมาก  โดยเฉพาะพวกศิษยต์า้ฝ่ารุ่นเก่า  อยา่ไดย้อ่หยอ่น  

คุณกา้วขา้มมาดว้ยความทุกขย์ากลาํบากเป็นเวลานบัปีมาถึงวนันี<   ไม่ง่ายนกันะ  คุณไม่รู้จกัทะนุ

ถนอมหรือ  ขา้พเจา้ลว้นทะนุถนอมคุณ  เทพก็ลว้นทะนุถนอมคุณ  (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง)   

ดงันั<นตวัเองยิ*งสมควรตอ้งทะนุถนอมตวัเอง 

พูดเพยีงเท่านี<แลว้กนั  ขา้พเจา้อยากจะตอบคาํถามที*เป็นแบบอยา่งให้กบัทกุคน  (เหล่า

ศิษยป์รบมือกึกกอ้ง)  ทุกคนสามารถจะส่งกระดาษคาํถาม  ขอบคุณทุกคน  (ทั*วสนามปรบมือ

กึกกอ้งอกีครั< ง) 

ศิษย ์ สวสัดีท่านอาจารย ์ การวิเคราะห์คอมมิวนิสตท์ี*เป็นพิษทาํร้ายต่อทั*วโลก  กบัการใชสื้*อของ

พวกเราสนบัสนุนให้กลบัสู่ประเพณีดั<งเดิมและปกติ  ในช่วงหลายปีที*ผ่านมามีผูฝึ้กส่วนหนึ*งถูก

ความคิดที*เบี*ยงเบนของตะวนัตกกระทบคอ่นขา้งลึก  จิตใจถูกกระทบกระเทือน  มีบางคนรู้สึกว่า

ยอมรับไม่ไดใ้นชั*วขณะหนึ*ง  ทาํอยา่งไรจงึจะช่วยพวกเขาให้เปลี*ยนทศันคติกลบัมาให้เร็วที*สุด 

อาจารย ์ นี*ไม่ใช่ปัญหาธรรมดา แต่ขา้พเจา้สามารถบอกรากฐานให้กบัคุณ  เส้นทางของประเพณี

ดั<งเดิมนั<นเทพจดัวางให้  เป็นเส้นทางที*สามารถกลบัสู่ที*มาดั<งเดิมโดยตรง เพราะว่าคนลว้นไม่

ธรรมดา  คนอยูบ่นเส้นทางนี<สามารถติดต่อกบัเทพได ้  เนื*องจากเมื*อสักครู่ขา้พเจา้พูดไปแลว้ว่า 
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สิ*งแวดลอ้มโดยรวมนี<ลว้นคือการบาํเพญ็  เมื*อพบเจอตา้ฝ่า  ในทนัใดนั<นก็สามารถจะไดร้บัการ

ช่วยเหลอืแลว้  แต่ว่านะ อนันั<นที*เปลี*ยนเป็นเลวร้ายไม่ใช่เส้นทางดั<งเดิม  ไม่สามารถจะเชื*อมต่อ

กบัเทพได ้  ความคิดนั<นคือปฎิเสธเทพ  ยิ*งกว่านั<นยงัไม่เขา้ใจและไม่เชื*อถอื  จะช่วยเหลือได้

อยา่งไร  นี*คือปัญหา  กล่าวสาํหรับศิษยต์า้ฝ่า  ความรับผิดชอบของพวกคุณก็คือช่วยเหลอืสรรพ

ชีวิต  นี*ไม่ใช่ปัญหารากฐานหรือ  พวกคุณไม่พิจารณาปัญหานี<หรือ 

 พวกเราไม่เขา้ร่วมกบัการเมืองใด ๆ  ของคนธรรมดาสามญั  แต่พวกเราอยา่พูดเท็จเด็ดขาด  

สื*อของพวกเราอยา่ไดพู้ดเทจ็และกระจายข่าวลือเหมือนกบัสื*ออื*น ๆ  พวกเราไม่สนบัสนุนใคร 

และไม่ริเริ*มกุเรื*องดีขึ<นมาให้ใคร  เราเพียงแค่รายงานข่าวอยา่งถูกตอ้ง  ศิษยต์า้ฝ่าบอกคนให้เดิน

บนเส้นทางที*เที*ยงตรง  เป็นเช่นนี<ใช่ไหม  ดงันั<นขา้พเจา้คิดว่าจุดยืนของพวกเราคือการช่วยเหลอื

คน  ถา้ในสังคมนี< มีคนหนึ*งออกมาที*สามารถยบัยั<งกระแสศีลธรรมที*กาํลงัเสื*อมลง  คนคนนี<ก็

ยอดเยี*ยมมากแลว้  เท่ากบัเขากาํลงัช่วยเหลือพวกเรา  (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง)  เท่ากบัว่าเขา

กาํลงัช่วยพวกเราช่วยเหลือคนไม่ใช่หรือ  ทุกคนคิดดู  คนคนนั<นลื*นไหลลงไปอีก  พวกเราจะ

ช่วยเหลอืไดอ้ยา่งไร  คือเหตุผลนี<ใช่ไหม 

ศิษย ์ หลงัจากอ่าน [ผีปีศาจกาํลงัปกครองโลกของเรา] ที*กองบรรณาธิการจิ*วผิงเขียน และชุด

ของบทความที*เปิดโปงวิญญาณมารของพรรคมารคอมมิวนิสต ์ ศิษยมี์ความกงัวลใจอยา่งหนึ*ง 

รู้สึกว่าตวัเองทาํอะไรไม่ได ้  วิญญาณมารซึมไปทั*วทุกมุมของมนุษยชาติแลว้  (อาจารย:์ ใช่แบบ

นี< )   ขอเรียนถามท่านอาจารย ์ พวกเราควรทาํอยา่งไรจึงจะใชเ้จิ<งเนี*ยนกาํจดัทศันคติของตวัเอง 

อาจารย ์ เมื*อตวัพวกคุณเองศึกษาฝ่า ก็สามารถที*จะเขา้ใจมนัไดอ้ยา่งชดัเจน  ก็คอืกาํลงัทาํเรื*องนี<

แลว้  ถา้คนธรรมดาสามญัสามารถเขา้ใจมนัไดอ้ยา่งชดัเจน  คนธรรมดาสามญัก็จะปฏิเสธมนั  

เพียงแค่คุณเขา้ใจมนัไดอ้ยา่งชดัเจน  คุณก็รู้แลว้  คนนะ  คุณก็รู้ว่าจะทาํอยา่งไร  พวกเราอธิบาย

ความจริงกเ็พื*อเรื*องนี<   ส่วนที*ใครจะกาํจดัมนั  นั*นไม่ใช่เรื*องของศิษยต์า้ฝ่าของพวกเราทาํ  พวก

เราเพียงแค่ช่วยเหลือคน  บอกคนว่าคนควรทาํอยา่งไร 

 ถา้คนคนนี<ปฏิญาณ “ยงัไงยงัไงฉันก็จะอุทิศชีวิตเพื*อคอมมิวนิสต”์  ทุกคนคิดดู  กฎของ

สวรรคน์ั<นไม่สามารถที*จะทาํตามอาํเภอใจได ้ ความหมายของการให้คาํปฏิญาณคืออะไร  แต่ละ

คาํที*มนุษยพ์ูดออกมา  เทพลว้นบนัทึกไวใ้ห้กบัคณุ  คุณปฏิญาณว่าจะอุทิศชีวิตให้พรรคมาร

คอมมิวนิสต ์  ทุกคนคิดดู  ชีวิตของคุณกถ็ูกพรรคมารคอมมิวนิสตค์รอบงาํแลว้  ดงันั<นมนัจะ

จดัการกบัคุณตามอาํเภอใจ  บางเวลาพวกคุณอธิบายความจริงให้กบัเขา  เขาก็ไม่รับฟังอยา่ง

สิ<นเชิง  ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากฟัง  คือวิญญาณมารคอมมิวนิสตสิ์งอยูบ่นร่างกายเขา  แทนที*เขา  ทาํ
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ให้เขาไม่รับฟัง  เพราะว่าวญิญาณมารพรรคคอมมิวนิสตมี์อาํนาจเพราะชีวิตนี< เป็นของมนั  แต่ว่า

นะ  พวกเราศิษยต์า้ฝ่าก็มีสติปัญญามาก  ค่อย ๆ เขา้ใจแลว้  ฉันบอกให้คุณลาออกจากพรรคก่อน 

ฉันพูดก่อนว่าพรรคมารคอมมิวนิสตเ์ลวขนาดไหน  พรรคคอมมิวนิสตท์าํเรื*องชั*วร้าย  พูดถงึ

สันดานที*ชั*วร้ายของมนั  หลงัจากนั<นคุณค่อยบอกให้เขาลาออกจากพรรค  เมื*อเขาตกลงที*จะ

ลาออกจากพรรค  ดี  อธิบายความจริงอีกครั<งหนึ*งเขาก็ไม่ปฏิเสธแลว้  เพราะอะไรนะ  เพราะว่า

ไม่ถูกวิญญาณมารนั<นครอบงาํแลว้  ถา้มนัจะควบคุมเขาอีก  เทพก็จะกาํจดัมนั  (อาจารยหั์วเราะ)   

ดงันั<นทาํไมหลงัจากลาออกจากพรรคแลว้จึงอธิบายความจริงไดง้่าย  เรื*องก็เป็นเช่นนี<   (เหล่าศิษย์

ปรบมือกึกกอ้ง) 

 พูดว่าปีศาจกาํลงัปกครองโลกของพวกเรา  ที*จริงเทพดา้นบวกก็กาํลงัควบคุมอยู ่  สังคม

มนุษยมี์ดา้นบวกและดา้นลบอยูพ่รอ้มกนั  แต่ว่านะ  มนุษยชาติลว้นเปลี*ยนแปลง  ยิ*งนานยิ*งมี

ดา้นลบมากขึ<น  เวลายิ*งนานยิ*งใหญ่ขึ<น  ตราชั*งนี<ก็ขาดความสมดุลแลว้  ก็กลายเป็นเหมือนกบั

ปีศาจปกครองโลกเช่นกนั  ก็คือเหตุผลนี<   เมื*อคนมีเจิ<งเนี*ยนแลว้  เมื*อคนมองเห็นมารร้ายนี<ได้

อยา่งชดัเจนแลว้  ความสมดุลของตราชั*งนี<ก็กลบัมาแลว้  

ศิษย ์ ปัจจุบนัศิษยต์า้ฝ่าหนุ่มสาวส่วนหนึ*งที*ทาํสื*อ นอกเหนือจากเขา้ร่วมการเผยแพร่เสินยวิ*น

แลว้  ในกิจกรรมทั*วไป  กิจกรรมอธิบายความจริง  ศิษยห์นุ่มสาวที*ริเริ*มเขา้ร่วมดว้ยตวัเอง

ค่อนขา้งนอ้ย  ขอถามว่าจะทาํอยา่งไรจงึจะเปิดโอกาสให้ศิษยห์นุ่มสาวไดฝึ้กฝน 

อาจารย ์ เรื*องนี<   จะพูดอยา่งไรนะ  ที*จริงไม่เป็นปัญหา  เพราะว่าแต่ละพื<นที*ลว้นขาดคน  แต่ละ

กิจกรรมลว้นขาดคน  ลว้นกาํลงัใชศิ้ษยต์า้ฝ่าหนุ่มสาว  เพียงแค่พวกเขาเต็มใจที*จะทาํ  แต่ละ

กิจกรรมลว้นตอ้งการใช ้  เสินยวิ*นก็กาํลงัใช ้  เสินยวิ*นก็ใช่ทั<งหมด  (อาจารยหั์วเราะ)  ลว้นเป็น

ศิษยต์า้ฝ่าหนุ่มสาว 

ศิษย ์ มีผูฝึ้กแลกเปลี*ยนความคิดเห็นแบบส่วนตวั  พูดว่าฝ่าปรับโลกมนุษยเ์ร็ว ๆ นี<   เจิ<งฝ่าก็เขา้สู่

ขั<นตอนใหม่  ขั<นตอนนี<ไม่เหมือนกบัที*ผ่านมา  เมื*อก่อนตอ้งการให้ศิษยต์า้ฝ่าเปิดโปงการ

ประทุษร้ายอยา่งเต็มที*  อธิบายความจริงของตา้ฝ่า  ปัจจุบนันี<ที*ศิษยใ์นช่วงเจิ<งฝ่าสมควรตอ้งทาํ

คือนาํสังคม…. 

อาจารย ์ แมว้่าคุณจะแสดงบทนาํ แต่คุณยงัไม่สามารถนาํสังคมได ้  ปัจจุบนัพวกคุณยงันาํไม่ได ้ 

พวกเราสามารถมองเห็นความจริงไดอ้ยา่งชดัเจน  พวกเราสามารถช่วยเหลือคนได ้  สาํหรับการ

นาํสังคม  ที*จริงแมใ้นอนาคต  กล่าวสาํหรับผูบ้าํเพญ็  พวกเราก็ไม่อยากยุง่เรื*องของสังคม  สังคม

ก็มีคนดูแลโดยธรรมชาติ  พวกคุณเพียงแค่ช่วยเหลือคน  ขา้พเจา้ก็เพียงแค่สนใจจิตมนุษย ์
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ศิษย ์ ปีที*แลว้ เมื*อตั]วของเสินยวิ*นขายไดไ้ม่ดี ผูป้ระสานงานเสินยวิ*นในทอ้งที*เรียกผู้

ประสานงานของโครงการที*ทาํเรื*องยืนยนัฝ่าทั<งหมดมาตาํหนิ  พูดว่าทุกคนไม่ไดต้ั<งใจเผยแพร่

เสินยวิ*นอยา่งเต็มที*  ปีนี<หลงัจากเสินยวิ*นแสดงจบ  เขาก็พูดอีกว่า  อาจารยพ์ูดว่า “ในโครงการ

ช่วยเหลอืคนทั<งหมด เสินยวิ*นมีพลงัมากที*สุดในการช่วยเหลอืคน”  (อาจารย:์ ใช่ ขา้พเจา้พูด)  

ศิษยเ์ชื*อมั*นในพลงัของเสินยวิ*นในการช่วยเหลอืคนอยา่งไม่มีขอ้สงสัย  ปัญหาของฉันคือ  ทุกคน

ควรปล่อยโครงการในมือแลว้ไปเผยแพร่เสินยวิ*นใช่หรือไม่ 

อาจารย ์ ในปีที*เริ*มก่อตั<งเสินยวิ*น  ขา้พเจา้ไม่ไดพู้ดเช่นนี<   เพราะว่าในช่วงแรกที*เผยแพร่เสินยวิ*น 

ภายใตส้ถานการณ์ที*ยากลาํบากมาก  ขา้พเจา้ก็พูดมาตลอดว่าศิษยต์า้ฝ่าที*มีเวลาว่าง  ศิษยต์า้ฝ่าใน

แต่ละโครงการที*มีเวลาว่าง  สามารถช่วยเผยแพร่เสินยวิ*นได ้  กล่าวสาํหรับผูร้ับผิดชอบ  เห็นว่า

ตั]วขายไดไ้ม่ดี  ก็กระวนกระวายใจแลว้  และอาจจะเป็นสถานการณ์แบบนี<   นี*ไม่ใช่ปัญหาใหญ่

เกี*ยวกบัหลกัการแลว้  แต่ขา้พเจา้อยากจะพูดกบัทุกคน  เนื*องจากเสินยวิ*นมีพลงัแรงกลา้ขนาดนี<

ในการช่วยเหลือคน  แสดงหนึ*งรอบก็มีคน 1,000 – 2,000 คน ไดร้ับการช่วยเหลือแลว้  พวกเราผู้

ฝึกพวกที*มีเวลาว่าง  คุณตอ้งพจิารณาให้ดีว่าคุณมาทาํอะไรแลว้   แต่ว่านะ  โอกาสนี<ยิ*งนานยิ*ง

นอ้ยแลว้ 

  อยูท่ี*ยโุรป  ขา้พเจา้ก็ยงัพูดว่าตอนแรกอยากให้ทุกคนมาเขา้ร่วม  คิดว่าจะให้ทุกคนสร้าง

ธรรมานุภาพในขั<นตอนนี<   สร้างรากฐานในการบาํเพญ็ของตวัเองให้ดี  ยกระดบัขึ<นไป  แต่ว่าผู ้

ฝึกมากมายของพวกเราไม่ให้ความสาํคญั  เมื*อคน้พบแลว้จงึคิดจะเขา้ร่วม  เมื*อรู้ว่าเรื*องนี<สาํคญั

มาก  ตั]วก็ขายง่ายขายดีแลว้  ผ่านการโฆษณา  ผ่านสื*อออนไลน์  ก็สามารถขายไดแ้ลว้  ดงันั<นคุณ

อยากจะเขา้ร่วมก็ไม่มีโอกาสแลว้  การบาํเพญ็ก็คือเช่นนี<   ไม่รอคนนะ 

ศิษย ์ มีลูกของศิษยต์า้ฝ่าส่วนหนึ*ง  ตอนเด็กก็ตามอ่านฝ่าและฝึกท่า  แต่ในเวลานั<นผูป้กครองมี

ความเขา้ใจในการนาํพาศิษยเ์ด็ก ๆ ไม่เพียงพอ  บวกกบัยงัยุง่กบัโครงการเกี*ยวกบัการยืนยนัฝ่า 

ดงันั<นจึงไม่ไดชี้<แนะลูกให้ดีให้เขา้ใจการบาํเพญ็อยา่งแทจ้ริง  ปัจจบุนัลูกโต  เขา้สู่สังคมแลว้ 

ออกห่างจากการบาํเพญ็มากแลว้  พวกเขามีวาสนาต่อตา้ฝ่าจึงมีโอกาสเกิดในครอบครวัของ

ศิษยต์า้ฝ่า  ปัจจุบนัการเจิ<งฝ่าใกลจ้ะสิ<นสุด  กล่าวสาํหรับผูป้กครอง  ตอนนี< มีโอกาสชดเชยการสั*ง

สอนที*ผิดพลาดในอดีตไหม 

อาจารย ์ เฮอ้ พูดขึ<นมาก็ยากมาก  คุณตอ้งเจาะจงอธิบายความจริงกบัเขาเหมือนกบัคนอื*น  คุณ

อยา่ไดป้ฏิบติักบัเขาเหมือนการบงัคบับญัชา  ลูกของคุณเขาไม่ฟังแลว้  คุณตอ้งเปลี*ยนมุมมองใน

การอธิบายความจริงกบัเขาแลว้  ก็คือเรื*องแบบนี<  



 11 

  เรื*องนี<ขา้พเจา้ก็มีประสบการณ์อยา่งลึกซึ< ง   ในช่วงเริ*มตน้ของเสินยวิ*น  ทุกคนเขา้ใจ

เสินยวิ*นไม่เพียงพอ  พูดว่าเด็กคนนี<หลงัจากเลกิเตน้รําแลว้จะทาํอะไรนะ  เขาไม่ไดค้ิดว่า  

อาจารยใ์ชค้น  ไม่ไดพู้ดว่าใชเ้สร็จก็คอืจบแค่นั<น  ขา้พเจา้ตอ้งคาํนึงถงึอนาคตของเด็ก  ขา้พเจา้

ก่อตั<งโรงเรียนมธัยม มหาวิทยาลยั บณัฑิตวิทยาลยั  ในช่วงเริ*มตน้ผูป้กครองเหล่านั<นลว้นไม่เต็ม

ใจส่งเดก็เหล่านี< เขา้เรียน  ทาํใจไม่ได ้ แต่ทาํใจไม่ไดน้ะ  เมื*ออาย ุ12 – 13 ปี เป็นเวลาที*เหมาะกบั

การฝึกกงัฟู  ร่างกายยืดหยุน่กาํลงัดี  ทาํใจไม่ได ้ รอถึงอาย ุ14 – 15 ปี  มองอีกทเีด็กคนนี<อายกุ็ 15 

ปีแลว้  ควบคุมไม่ไดแ้ลว้  เขาจะเถียงและสู้กบัคุณแลว้  มองอีกทกี็ไม่ไหวแลว้  รีบส่งขึ<นเขา  

(ทั<งหมดหัวเราะ)  แต่ว่านะ เด็กคนนี< ร่างกายก็แข็งแลว้  อยูบ่นเขากล็าํบากแลว้  ขา้พเจา้มี

ประสบการณ์อยา่งลกึซึ< ง 

ศิษย ์ ในจีนแผ่นดินใหญ่มีคนธรรมดาสามญัทาํเหรียญฝ่าหลุน มีผูฝึ้กในบางพื<นที*ซื<อจาก

เวบ็ไซตจ์าํนวนมากส่งให้ผูฝึ้ก  ในหมู่ผูฝึ้กมีการโตเ้ถียงกนั 

อาจารย ์ เหรียญฝ่าหลุนนั<นไม่มีปัญหาอะไร ถา้เพื*อที*จะทาํการคา้หากาํไร ศิษยต์า้ฝ่าอยา่ทาํ

เด็ดขาด  อนัตรายมาก  ถา้คิดที*จะทาํเพยีงเพื*อจะให้ทุกคนมีเหรียญของตา้ฝ่า  เก็บเงินเท่าตน้ทุน  

นั*นก็ไม่มีอะไรที*จะพูด  แต่ถา้สมมุติคุณอยูท่ี*จีนแผ่นดินใหญ่  คุณตอ้งระมดัระวงัความปลอดภยั

อยา่งแน่นอน  เพราะว่าผูฝึ้กไม่สามารถใส่เหรียญฝ่าหลุนนี<ไดใ้นขณะนี<   คุณใส่แลว้ก็เท่ากบัคุณ

บอกตาํรวจที*ชั*วร้ายว่าฉันเป็นผูฝึ้กฝ่าหลุนกง  เช่นนั<นจะทาํอยา่งไรนะ  ตอนนี<ยงัไม่ใช่เวลาที*จะ

ทาํสิ*งนี<   ไม่มีอะไรอยา่งอื*น  มีแต่ปัญหาเรื*องความปลอดภยั 

ศิษย ์ ภายใตสิ้*งแวดลอ้มของจีนแผ่นดินใหญ่ยงัคงมีการประทุษร้ายเกิดขึ<นอยู ่ บอ่ยครั<งที*ไดย้ิน

ข่าวสารการเคลื*อนไหวจากตาํรวจ และภายในสาํนักตาํรวจสันติบาล  ถา้ไม่บอกกบัทุกคน ก็

กงัวลว่าทุกคนจะไม่ใส่ใจที*จะฟาเจิ<งเนี*ยนเพื*อไม่ยอมรับ  ถา้บอกให้ทุกคนรู ้ ก็กงัวลว่าข่าวสาร

ดา้นลบจะกระทบทุกคนที*จะทาํให้ดีในสิ*งที*ควรทาํ  บางเวลาขณะที*บอกกบัทุกคน  จาํเป็นตอ้ง

เพิ*มคาํพูดอีกหลายคาํ  หวงัว่าทุกคนจะใส่ใจความปลอดภยั  ในเวลาเดียวกนัก็ตอ้งมีความคิด

ถูกตอ้งการกระทาํถูกตอ้ง  ปฏเิสธการประทุษร้าย  ทาํให้ดีในสิ*งที*พวกเราควรทาํ  ไม่ทราบว่าทาํ

แบบนนี<ไดห้รือไม่ 

อาจารย ์ ควรจะได ้  ศิษยต์า้ฝ่าจากขา้งในสาํนกัตาํรวจสันติบาลรู้สถานการณ์ส่วนหนึ*ง คือบาง

เวลามีความลาํบากใจว่าจะพูดหรือไม่พูดดี  ถา้จะบอกกบัทุกคน  ก็กลวัว่าจะเดินสุดขั<ว  ถา้ไม่

บอกกบัทุกคน  ก็กลวัว่าทุกคนจะไม่ระมดัระวงัความปลอดภยั  ก็มีปัญหาเช่นนี<   ถา้ทุกคนลว้นมี
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สติสัมปชญัญะ  ทาํให้ดีในสิ*งที*ควรทาํ  ไม่ทาํในสิ*งที*ไม่ควรทาํ  นั*นคือดีที*สุดแลว้ แต่บางอยา่งก็

หลีกเลี*ยงไม่ได ้ สังคมนี<ก็ถูกทาํจนซบัซ้อนขนาดนี<  

ศิษย ์ มีผูฝึ้กเอาวีดิทศัน์การแสดงเสินยวิ*นในปี 2016, 2017 และ 2018 ใส่ในยเูอสบี  เผยแพร่ใน

หมู่ผูฝึ้กส่วนหนึ*ง  มีผูฝึ้กอื*น ๆ บอกว่ากองบรรณาธิการหมิงฮุ่ยมีประกาศว่าอยา่ทาํแบบนี<  แต่

พวกเขายงัทาํตามที*อยากทาํ 

อาจารย ์ ทุกคนอยากดูเสินยวิ*น  ตาํหนิไม่ได ้  แต่ว่านะ  มีปัญหาเรื*องความปลอดภยั 

  ยงัมีอีกปัญหาหนึ*ง  ทุกคนทราบไหม  พวกเรามีความสาํเร็จมากมาย  มหาวิทยาลยัเฟย

เทียน  เสินยวิ*น  มีเรื*องมากมายที*เป็นระดบัโลก  พวกเราลว้นตอ้งไม่วางบนเวบ็ไซต ์  ไม่ตีพิมพ์

บนเวบ็ไซต ์ เพราะว่าเวบ็ไซตน์ั<นเหมือนกบัปีศาจ  สิ*งใด ๆ  ลว้นอยูใ่นนั<น   เป็นสถานที*ที*เน่าที*สุด 

เป็นผลิตผลของมนุษยชาติที*เสื*อมเสียแลว้  พวกเราจะเอาขึ<นไปผสมปนเปทาํไมนะ  เอาสิ*งที*ดี

ของตวัเองโยนเขา้ไปทาํไม  มีผูฝึ้กบางคนชอบเอาสิ*งของของเสินยวิ*นและสิ*งของของพวกเรา

วางขึ<นไปบนเวบ็  แน่ละ เวบ็ไซตข์องเสินยวิ*นและเฟยเทียนมีสิ*งของของเสินยวิ*นและเฟยเทียน

ส่วนหนึ*ง  นั*นคือมีเป้าหมายและความจาํเป็น  เหมือนเวบ็เพจของบริษทัของคนธรรมดาสามญั  

แน่ละ มารร้ายด่าว่าเราบนเวบ็อยา่งไร  ขา้พเจา้ว่าอยา่พยายามสนใจมนั  คุณไม่สนใจมนั  มนัก็ดบั

สลายไปเอง  คุณยิ*งสนใจมนั  มนัก็จะยิ*งเชิดหนา้ 

  ดงันั<นสิ*งของของเสินยวิ*นของพวกเรา  คุณไม่ใส่ใจ  ถา้คุณเผยแพร่  คนอื*นกจ็ะไปเอาที*

เวบ็ไซต ์ ทุกคนคิดดู  สิ*งเหล่านี<นะ  รวมทั<งเสินยวิ*น  ดนตรีของเสินยวิ*น  และสิ*งของมากมายของ

เสินยวิ*น  ลว้นเป็นของบนสวรรค ์ ใคร ๆ ก็ลว้นสามารถเอามาจากเวบ็ไซตไ์ด ้ เขาใชท้าํลายตา้ฝ่า  

เขาใชก้บัสิ*งที*เน่าที*สุดในสังคมมนุษย ์  คุณจะคิดอยา่งไรล่ะ  แต่ว่าคุณคอืผูก้ระทาํ!  เหตุผลนี<ใช่

หรือไม่  ดงันั<นขา้พเจา้ไม่ตอ้งการให้วางสิ*งที*ดีเหลา่นี<บนนั<น  นั*นก็คือการสร้างอนาคตให้กบั

มนุษยชาติ  

ศิษย ์ ในขั<นตอนปัจจุบนั ทาํอยา่งไรจงึจะจดัการอยา่งมั*นใจเรื*องการประสานงานของพื<นที*กวา้ง

ในแผ่นดินใหญ่  ผูป้ระสานงานในเมืองระดบัจงัหวดัจะปกครองระดบัอาํเภอทั<งหมดดว้ยจะ

เหมาะสมหรือไม่  ก็มีบางคนเขา้ใจว่า  ถา้ไม่มีการปกครองแบบนั<น  ก็จะไม่รวมเป็นร่างเดียวกนั 

อาจารย ์ ไม่ได ้  ไม่ว่าคุณจะมีจิตอะไร  ขา้พเจา้บอกกบัทกุคน  ทาํแบบนี<ไม่ได ้  ขา้พเจา้รู้อยา่ง

ชดัเจนมาก  ร่างกายของคน  ระหว่างการประทุษร้าย  ความสามารถในการแบกรับของกายเนื<อ

ของเขามีขีดจาํกดั  ความคิดของคุณเมื*อแบกรับถึงขั<นขีดสุด  กระทั*งภายใตส้ถานการณ์ที*

สติสัมปชญัญะไม่แจ่มชดั  คุณยงัถูกทาํร้าย  เจ็บปวดทรมาน  คุณอาจจะพูดสิ*งที*ไม่ควรพูดออกมา 
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คุณอาจจะยอมแพ ้ แต่อยูใ่นระหว่างการบาํเพญ็  นั*นยงัไม่แน่ว่าจะเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของคุณ  รู้

ว่าคุณแบกรับถงึขั<นขีดสุด  ยิ*งกว่านั<นยงัไม่ไดท้าํให้ดีแมเ้มื*อไม่ไหวแลว้  เพราะว่าการบาํเพญ็ยงั

ไม่จบสิ<น  คุณอาจจะยงัมีโอกาส  แต่ว่านะ เมื*อทาํเรื*องเหล่านี< ผิด  นั*นไม่ใช่เรื*องธรรมดาแลว้ 

ดงันั<นจึงทาํให้ศิษยต์า้ฝ่าส่วนหนึ*งเสียชีวิต  นั*นก็ยิ*งไม่ธรรมดาแลว้  ดงันั<นขา้พเจา้จึงจะบอกกบั

ทุกคน  อยา่ทาํเรื*องเหล่านี<  

  เวบ็ไซตห์มิงฮุย่คือเวทีแลกเปลี*ยนความคิดเห็นของศิษยต์า้ฝ่า  เป็นหน้าต่างสู่ภายนอก

อยา่งหนึ*ง  มีเรื*องอะไรสามารถแลกเปลี*ยนความคิดเห็นของทุกคนผ่านเวบ็ไซตห์มิงฮุ่ย  การ

ประสานงานในพื<นที*กวา้งอยา่ทาํในปัจจุบนั  ในการพิจารณาปัญหาตอ้งระวงัเรื*องความปลอดภยั

ให้มาก ๆ 

ศิษย ์ หลายปีนี< ในทอ้งที*ของเรามีผูฝึ้กเสียชีวิตไม่นอ้ย  รวมทั<งผูฝึ้กส่วนหนึ*งที*มีบทบาทสาํคญั

ในการประสานงานในทอ้งที*  มีผูฝึ้กส่วนหนึ*งป่วยเป็นโรคและเสียชีวิต  แต่ในใจไม่อยากจากไป  

โดยทั*วไปทุกคนเขา้ใจว่าสาเหตุหนึ*งในนั<นคือมีองคป์ระกอบชนิดหนึ*งที*ไม่สามารถต่อตา้นได ้

อาจารย ์ ขา้พเจา้พูดแลว้ มีคนส่วนหนึ*งเสียชีวิตเพื*อให้คนอื*นเห็น  เพื*อให้คนอื*นบาํเพญ็  นี*คือ

อิทธิพลเก่าจดัวางไว ้ ไม่ใช่เพราะว่าคนนี<ทาํไดไ้ม่ดี  แต่ว่านะ ก็มีที*ยอ่หยอ่นในการบาํเพญ็จริง ๆ 

นี*ลว้นเป็นบทเรียน  เผชิญกบัการประทุษร้าย  มีบางเวลาหมดหนทางจริง ๆ  หาปัญหาของตวัเอง

ไม่เจอ  ก็มีสถานการณ์แบบนี<   

  ศิษยต์า้ฝ่านะ แต่ละคนลว้นอยากเป็นศิษยท์ี*แทจ้ริง  ลว้นอยากเป็นศิษยต์า้ฝ่าที*แน่วแน่ 

เดินบนเส้นทางของเทพ  บาํเพญ็ไดดี้  แต่ว่าสําหรับผูฝึ้กส่วนหนึ*ง  นี*เป็นเพียงแค่ความคิด  ไม่ถึง

เขตแดนนั<น  ไม่ถึงระดบัชั<นนั<น  แต่ว่ามีจุดหนึ*ง  เขาคิดว่า ฉันจะปฏิเสธการประทุษร้ายของ

อิทธิพลเก่า  แต่ตวัเองก็ยงัไม่ถงึเขตแดนนั<น  ไม่ถึงระดบัชั<นนั<น  เจิ<งเนี*ยนยงัไม่แน่วแน่ถึงขั<นนั<น  

มีบางเวลาอิทธิพลเก่าจะดวู่าถึงขั<นสุดทา้ยคุณจะหวั*นไหวหรือไม่  มนัดูความคิดของคุณ  มาเล่น

งานคุณ  สุดทา้ยคุณหวั*นไหวแลว้  มนัก็สาํเร็จแลว้  ดงันั<นอยูภ่ายใตส้ถานการณ์นี<   บางเวลา

ขา้พเจา้คิดว่าสาํหรับผูฝึ้กใหม่หรือผูฝึ้กที*บาํเพญ็มานานและไม่ไดย้กระดบั  เมื*อคุณประสบกบั

ด่านกรรมแห่งโรค  คุณไปโรงพยาบาลไม่มีปัญหา  คุณไปรักษาที*โรงพยาบาลไม่มีปัญหา  นั*นก็

คือเรื*องเกี*ยวกบัขั<นตอนในการบาํเพญ็ของคุณ        กล่าวสาํหรับศิษยต์า้ฝ่าที*บาํเพญ็ไดดี้      เจิ<ง

เนี*ยนแข็งแกร่งมาก  ตวัเองรูว้่าตวัเองควรทาํอยา่งไร  มีการบาํเพญ็ที*ดี  นั*นคือไม่มีปัญหา 

  อิทธิพลเก่ากาํลงัเจาะช่องว่างนี<   วนันี<ขา้พเจา้พูดแบบนี<แลว้  ทุกคนอาจจะตกใจมาก  

เพราะว่าขา้พเจา้พบว่าอทิธิพลเก่ากาํลงัเจาะช่องว่างนี<   กาํลงัประทุษร้ายผูฝึ้ก  อิทธิพลเก่าเจาะ
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ช่องว่างนี<   ขา้พเจา้พูดเมื*อครู่ว่าพวกมารร้ายที*อยูร่ะดบัชั<นตํ*า  รวมทั<งอิทธิพลเก่าระดบัชั<นตํ*า  นั*น

คือมารร้ายจริง ๆ  มนัไม่อยากให้คุณบาํเพญ็สาํเร็จ  มนัตอ้งการทาํร้ายคุณจนเสียชีวิต  สาํหรับ

ระดบัชั<นสูง  มนัรู้สึกว่าจะใชป้ระโยชน์จากการประทุษร้ายเพื*อให้พวกคุณบาํเพญ็  มนัคือ

ความสัมพนัธ์นี<   ดงันั<นระดบัชั<นตํ*าที*สามารถประทุษร้ายร่างกายของศิษยต์า้ฝ่า  นั*นก็คือ

ระดบัชั<นตํ*าสุดที*กาํลงัปั*นป่วน  แน่ละ  หลากหลายวาสนา  ก็ไม่เหมือนกบัที*พวกคุณคิดเช่นนั<น 

ว่าเทพและอาจารยล์ว้นสามารถดูแลคุณไดทุ้กเรื*อง  มีวาสนาต่อกนับางส่วนที*ซบัซ้อนจนยากที*

จะอธิบาย  ผูฝึ้กใหม่นั<น  ตวัเองกรู็้ว่าตวัเองยกระดบัในการบาํเพญ็ไม่ไดเ้ป็นเวลานาน  บาํเพญ็

เหมือนไม่บาํเพญ็  ปรากฏปัญหาแลว้  คุณสามารถไปโรงพยาบาลได ้

  เมื*อขา้พเจา้พูดว่าศิษยต์า้ฝ่าไปโรงพยาบาลไม่ได ้  ขา้พเจา้มีคาํพูดแบบนี<   ขา้พเจา้พูดว่า

เทพ  ทุกคนมองเห็นเทพองคน์ั<น  รวมทั<งเทพที*บาํเพญ็อยูบ่นเขาหลายรอ้ยปีแลว้  หลายพนัปี  เขา

ไม่ไปโรงพยาบาล  ใช่หรือไม่  (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง)  หมอที*โรงพยาบาลเมื*อเป็นโรคแลว้

ไปหาเขาเพื*อรักษา  (เหล่าศิษยหั์วเราะ ปรบมือกึกกอ้ง)  นี*คือความสัมพนัธ์แบบนี<   ดงันั<นทุกคน

ตอ้งแจ่มชดัอยา่งแน่นอน 

ศิษย ์ มีเพื*อนผูฝึ้กส่วนหนึ*งมีเงินมากมาย กลบัไม่ใชใ้นการช่วยเหลอืคน พวกเขาเพียงแค่ไม่

กา้วหนา้หรือเปล่า หรือกาํลงัทาํผิดอยา่งใหญ่หลวง 

อาจารย ์ อยา่ไดม้องเพียงแค่เรื*องเหล่านี<  คนที*มีเงินนะ (อาจารยหั์วเราะ) คือมีศิษยต์า้ฝ่าแน่นอน 

แต่ละระดบัชั<นของสงัคมลว้นมีศิษยต์า้ฝ่า แต่ไม่ใช่เพราะว่าเขามีเงินจึงทาํผิด ไม่มีเงินก็ไม่ไดท้าํ

ผิด มีเงินหรือไม่มีเงินก็ไม่ใช่ปัญหาของการบาํเพญ็ เขาก็สมควรมีเงินแต่เขาบาํเพญ็ไม่ค่อย

กา้วหนา้  เขามีเงินแต่เขาก็บาํเพญ็ไดก้า้วหนา้  นี*คือปัญหาในการบาํเพญ็ ไม่ใช่ใชเ้งินมาแยกแยะ 

(ทั<งหมดหัวเราะ)  ก็ไม่ใช่ว่าตอ้งให้ใครใชจ้ึงจะถูกตอ้ง โครงการไม่มีกาํไร อาศยัผูฝึ้กมา

ช่วยเหลอืตลอดก็ไม่ได ้   บางคนก็เป็นแต่ใชเ้งิน กระทั*งฟุ่ มเฟือย   กลบัไม่สนใจว่ามีเงินหรือไม่   

ก็ไม่ไดค้ิดว่าเงินที*ใชเ้ป็นของใคร  

  โครงการมากมายของศิษยต์า้ฝ่าก็ขาดเงิน  อิทธิพลเก่าก็จะมองพวกคุณว่าภายใต้

สถานการณ์ที*ไม่มีเงิน  ภายใตส้ถานการณ์ที*ยากลาํบาก  ยงัจะสามารถทาํเรื*องให้สาํเร็จ  พวกมนั

เชื*อว่านี*คือการบาํเพญ็  นี*คือธรรมานุภาพ  นี*ยอดเยี*ยม  ขา้พเจา้ยอมรับ  อะไรคุณก็ลว้นมีแลว้ 

ตอ้งการคนก็มีคน  ตอ้งการเงินก็มีเงิน  วา้ว  ศิษยต์า้ฝ่านี< เป็นกนัง่ายเหลือเกิน  การช่วยเหลอืคน

ง่ายเหลอืเกิน  เจาะอินเทอร์เน็ตที*ถูกปิดกั<นไว ้  พวกคุณสร้างดาวเทียมเลย  (ทั<งหมดหัวเราะ)  

อะไรอะไรก็ทาํแลว้  คุณพูดเรื*องเหล่านี<อิทธิพลเกา่มนัจะยอมรับคุณไหม  ดงันั<นเส้นทางของ
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พวกเรายากมาก  แต่ว่านะ  ดว้ยสิ*งของที*จาํกดันอ้ยนิด เงินทอง สิ*งของ กาํลงัคน  สิ*งของที*นอ้ยนิด  

เผชิญกบัประชากร 7 พนัลา้นคนทั*วโลก  อิทธิพลเก่ารู้สึกว่านี*จึงจะสมดุล  ไม่เช่นนั<นพลงัของ

ศิษยต์า้ฝ่าจะมากเกินไป  ไม่ว่าจะเป็นอยา่งไร  ความสัมพนัธ์ระหว่างอิทธิพลเก่ากบัขา้พเจา้ก็คือ

จะคิดบญัชีกนัในภายหลงั   แต่ตอนนี<ก็ตอ้งทาํแบบนี<   ทาํให้ดี 

ศิษย ์ มีบางเวลาศิษยส์ับสน  ปัจจุบนัเจอกรรมแห่งโรค  ความทุกขย์ากลว้นคืออิทธิพลเก่า

รบกวน หรือเป็นองคป์ระกอบของการสลายกรรมของตวัเอง  คน้หาจากภายใน  เขา้ใจว่ามี

ขอ้บกพร่องมากมาย  ถา้ยงัอยูใ่นความทุกขย์ากอยา่งต่อเนื*อง  ขอเรียนถามท่านอาจารย ์  ยงั

สามารถจะทะลวงผ่านด่านใดไดบ้า้ง 

อาจารย ์ ขา้พเจา้มีคาํพูดหนึ*ง  ขา้พเจา้พูดว่ามีตา้ฝ่าอยู ่  ก็ไม่ตอ้งกลวัอะไร  มีบางคนก็เขา้ใจว่า  

ฉันมีหนงัสือตา้ฝ่าแลว้  ฉันก็ลว้นไม่กลวัอะไรแลว้  ช่วงเริ*มตน้แมก้ระทั*งมีคนหนึ*งถือหนงัสือตา้

ฝ่าเดินอยูบ่นถนนเส้นใหญ่  เดินสวนทางบนทางด่วน  “ฉันคือศิษยต์า้ฝ่า  ใครก็ไม่สามารถชนถูก

ฉันได”้  นั*นมีอะไรแตกต่างกนันะ  มีตา้ฝ่าอยู ่ คุณศึกษาตา้ฝ่าเขา้ไปในใจแลว้จริง ๆ  จึงจะมีตา้ฝ่า

อยูจ่ริง ๆ  บาํเพญ็เขา้ไปในใจแลว้จริง ๆ  กลายเป็นศิษยท์ี*บาํเพญ็อยา่งแทจ้ริง  เช่นนั<นจึงจะใช่ว่า

มีตา้ฝ่าอยู ่ อะไรก็ไม่กลวั  นี*คืออีกดา้นหนึ*ง 

  นอกจากนี<  ขา้พเจา้พูดเมื*อสักครู่  อิทธิพลเก่ากาํลงัเจาะช่องว่างของศิษยต์า้ฝ่า  นี*คืออีก

ดา้นหนึ*ง  ยงัมีอีก  หาความยึดติดของตวัเองไม่พบ  แน่ละ ก็ลว้นไม่ง่ายขนาดนี<   สาเหตุเป็นพนั

เป็นหมื*น  ลว้นซบัซ้อนมาก  ยงัมีอีกนะ นั*นก็คือเรื*องนี<ปรากฏกลบัไปกลบัมา  เพราะว่ากรรมของ

คนมาก  เนื*องจากขา้พเจา้พูดแลว้ว่าศิษยต์า้ฝ่ามี  3 กลุ่ม  กรรมมาก  ขอเพียงคุณมีเจิ<งเนี*ยนที*

แข็งแกร่ง  มนัก็สามารถผ่านไปได ้ แต่อยา่งไรก็ตอ้งสลายกรรม  อาจจะยงัปรากฏกลบัไปกลบัมา 

คุณก็ดูเหมือนว่ามนัคือการทดสอบ  เป็นการบาํเพญ็  เจิ<งเนี*ยนแข็งแกร่ง  ทะลวงขา้มไปได ้ ดงันั<น

การบาํเพญ็ไม่ใช่เป็นแม่พิมพเ์ดียว  สถานการณ์ของแต่ละคนก็ลว้นไม่เหมือนกนั  แต่ยงัมีจุดหนึ*ง 

ขา้พเจา้บอกกบัทกุคน  มีตา้ฝ่าอยู ่ คุณก็ไดฝ่้าแลว้  ชีวิตของคุณก็กลายเป็นของตา้ฝ่าแลว้  คุณก็ไม่

ตอ้งสนใจอะไรแลว้  ความคิดถูกตอ้งการกระทาํถูกตอ้ง  ทาํตามอาจารยพ์ูด  คุณรู้สึกว่าตอนนี< ฉัน

บาํเพญ็ไดไ้ม่ดี  ยงัใชไ้ม่ได ้ ทนไม่ไหว  (อาจารยหั์วเราะ)  เช่นนั<นคุณก็ไปโรงพยาบาล  หลงัจาก

รอคุณบาํเพญ็ขึ<นไปแลว้  คุณค่อยทาํให้ดีขึ<นหน่อย  แมข้า้พเจา้พูดเช่นนี<แลว้  ก็อยา่ไดย้อ่หยอ่น

ตวัเอง  (เหล่าศิษยป์รบมือ) 

ศิษย ์เพื*อที*จะเพิ*มจาํนวนคนเขา้อินเทอร์เน็ต  หัวขอ้ข่าวของสื*อยิ*งเขียนยิ*งคลุมเครือ 
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อาจารย ์ นี*คือความจริงจริง ๆ  (เหล่าศิษยหั์วเราะ)  มีบางเวลาขา้พเจา้อ่านหนงัสือพิมพข์องพวก

คุณ  อยูบ่นเวบ็ไซตก์็เหมือนกนั  หัวขอ้ข่าวของคณุนั<นไม่ชดัเจนว่าพูดเรื*องอะไรจริง ๆ  มีบาง

เวลาเรื*องเป็นดา้นบวก แต่เขียนหัวขอ้เหมือนกบัเป็นดา้นลบ  ดงันั<นพวกเราไม่จริงจงัไม่ไดแ้ลว้ 

พวกเราตอ้งทาํตามภาษาจีนของแทด้ั<งเดิม  เขียนตามจีนกลางที*เป็นมาตรฐาน  พวกเราอยา่ไดใ้ช้

ไวยากรณ์ของภาษาจีนโพน้ทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (เหล่าศิษยหั์วเราะ)  สาํหรับพวกเขา 

ก็ไม่ใช่ภาษาทอ้งถิ*นหลกัที*มีมาแต่ดั<งเดิม  สามารถที*จะให้อภยัได ้  ดงันั<นสื*อภาษาจีนของคุณ

เจาะจงต่อผูอ้่านในสังคมชาวจีน  คุณอยา่ไดเ้ขียนหัวขอ้ที*คลุมเครือทาํให้คนอื*นอ่านไม่เขา้ใจ 

ศิษย ์ …เพื*อที*จะให้ผูอ้่านใชเ้วลาอยูบ่นเวบ็เพจนานขึ<นสักหน่อย  เนื<อความของข่าวที*สาํคญัถูก

วางไวส่้วนหลงัของยอ่หนา้  ยิ*งนานยิ*งห่างไกลจากมาตรฐานดั<งเดิมของการเขยีนข่าว  นี*รู้สึกว่า

จะกระทบกบัชื*อเสียงและอาํนาจของวิชาชีพสื*อใช่หรือไม่  จะกระทบกบัสรรพชีวิตที*จะไดร้ับ

การช่วยเหลอืหรือไม่  ฝ่าฝืนหลกัการของฝ่าจริง ๆ  ใช่หรือไม่ 

อาจารย ์ มีนิดหน่อย  (อาจารยหั์วเราะ)  แน่ละ ขา้พเจา้พูดว่ามีนิดหน่อย  นั*นเพราะว่าพวกเราบาง

คนมีความสามารถจาํกดั  ยงัมีบางคนไดร้ับผลกระทบจากความคิดและวฒันธรรมสมยัใหม่  จึง

เจาะจงไปทาํเช่นนี<   ก็เหมือนกบัประเทศจีนแผ่นดินใหญ่  เดิมทีเขาพูดภาษาจีนกลางที*เป็น

มาตรฐาน  เวลาเขาพดูออกอากาศเขาออกสาํเนียงกวางตุง้ หรืออื*น ๆ…  อยา่งไรก็ตาม ก็ตั<งใจ

อยา่งนั<น  โอ ้ทนัสมยั  โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว  ทนัสมยั  วฒันธรรมของแทด้ั<งเดิมที*พวกเรากาํลงั

นาํพาคนกลบัไปสู่ของแทด้ั<งเดิม  อยา่ลืม  (เหล่าศิษยป์รบมือ) 

ศิษย ์ ฉันมีกรรมทางความคิดที*ไม่เคารพอาจารย ์ ฉันปฏิเสธมนัก็ไม่ได ้ ฉันทรมานมาก  รู้สึกผิด

ต่ออาจารยม์าก 

อาจารย ์ คุณกาํลงัปฏเิสธมนัแลว้  คุณกาํลงัทาํไดดี้มากแลว้  สิ*งที*เป็นมารร้ายพวกนี< เป็นไปได้

อยา่งมากว่ามาจากความคิดจากภายนอก  อาจเป็นไปไดท้ี*ทศันคติที*กอ่เกิดขึ<นมาหลงักาํเนิดได้

สัมผสักบัตา้ฝ่าแลว้  อะไร ๆ ก็ลว้นมีชีวิต  จึงจะเกิดผลลพัธ์ในทางกลบักนั  คุณปฏิเสธมนั  คุณ

สามารถปฏิเสธมนัแบบไม่หยดุยั<งก็ถูกแลว้  ในระหว่างขั<นตอนการปฏิเสธมนั  คุณก็กาํลงับาํเพญ็

แลว้  คุณกาํลงัทาํให้ความมุ่งมั*นของคุณแน่วแน่นะ  อยา่ไดท้รมาน  เมื*อประสบกบัเรื*องเหล่านี<  

คุณก็แสร้งว่านี*ไม่ใช่ตวัเอง  ฉันก็ทาํเรื*องที*ศิษยต์า้ฝ่าควรทาํ  ควรศึกษาฝ่าก็ศึกษาฝ่า  ฉันควรทาํ

อะไรกท็าํอะไร  อยา่เก็บมนัไวใ้นใจ  อาจารยท์ราบ  (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง) 

ศิษย ์ ผูฝึ้กคนหนึ*งในประเทศจีน กระดูกที*ตน้ขาเสื*อม ยงัไม่หายดี  เดินกะโผลกกะเผลกออกไป

อธิบายความจริงทกุวนั 
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อาจารย ์ ศิษยต์า้ฝ่ามี 2 สถานการณ์  อนัที*หนึ*ง  ฉันไม่ไดท้าํให้ดี  ฉันตอ้งรีบ ๆ ทาํ  กระดูกเสื*อม  

ศิษยต์า้ฝ่าเป็นอยา่งนี<ไดอ้ยา่งไร  ไม่ไดท้าํให้ดี  ฉันก็รีบทาํ  ก็ออกไปเลย  นี*จะพูดอยา่งไรดีนะ  หา

อยา่งอื*นทาํ  รอให้หายดีก่อนแลว้คอ่ยไปอธิบายความจริงต่อหนา้กนั  มิฉะนั<นคนอื*นจะว่าคุณ  

เกิดอะไรขึ<นกบัคุณ  (เหล่าศิษยหั์วเราะ)  คุณก็ไม่มีอะไรจะพูด  ใช่ไหม  อนัที*สอง  ขา้พเจา้ไดย้ิน

ว่าไปสถานทูตจีน  พวกเราก็มีคนที*กาํลงัผ่านด่านกรรมแห่งโรคไปสถานทูตจีน  เช่นนั<น

สถานทูตก็จะถ่ายรูป  เอาไปทาํเผยแพร่ทางดา้นลบ  นี*ไม่ใช่ไดไ้ม่เท่าเสียหรือ  เอาไป

แผ่นดินใหญ่เผยแพร่ทางดา้นลบ  ยงัถูกพวกเขาหัวเราะเยาะ  ทาํให้ดีในดา้นอื*นก็เหมือนกนั 

ศิษย ์ สวสัดีท่านอาจารยท์ี*เคารพอยา่งสูง เพราะว่าถูกรบกวนเป็นเวลานานอยา่งต่อเนื*อง เส้นทาง

การบาํเพญ็ของฉันเต็มไปดว้ยความทุกขย์ากลาํบาก  ภาพซาตานปรากฏต่อหนา้ฉันบ่อย ๆ  ฉัน

เชื*อว่าสาเหตุของการรบกวนเกี*ยวขอ้งกบัซาตานนั<น ฉันอยากจะขอเรียนถามท่านอาจารย ์ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างซาตานกบัอิทธิพลเก่าคอือะไร 

อาจารย ์ จกัรวาลนี<นะ  มนัคือจกัรวาลเก่า  มนัเสื*อมเสียแลว้  ทุกคนทราบ  แมม้นัจะเสื*อมเสียแลว้ 

สรรพชีวิตก็คุน้เคยกบัสภาพชีวิตในจกัรวาลเก่า  ก็รวมถึงการดาํรงชีวิตของพวกเขา  กิจวตัร

ประจาํวนั วฒันธรรมต่าง ๆ ของเทพทั<งหมด และในการเจิ<งฝ่าคุณตอ้งเอาทั<งหมดนี<มาเปลี*ยน

ใหม่  กระทั*งกาํจดัส่วนที*เป็นขอ้บกพร่อง  เปลี*ยนให้เป็นสิ*งที*ดี  มนัไม่ยอมปล่อยวาง  ดงันั<นมนั

จึงคิดที*จะรบกวนคุณในการเจิ<งฝ่า  เปลี*ยนการเจิ<งฝ่าให้เป็นแบบที*มนัตอ้งการ  คนหนึ*งคิดแบบนี<  

สองคนคิดแบบนี<   ถา้ยิ*งมากกว่านี<ล่ะ  ไม่ง่ายแค่นี<   ปัญหาใหญ่โตมากมาย  เรื*องลว้นมีการรบกวน

เช่นนี<   นี*ก็คืออิทธิพลเก่า  แต่มนัก็สร้างระบบชุดหนึ*งอยูใ่นระดบัชั<นหนึ*ง  พวกมนัรวมตวักนั

ขึ<นมาเป็นระบบที*แข็งแกร่งมาก  ใชก้ารเปลี*ยนแปลงรูปแบบในการเจิ<งฝ่าของตา้ฝ่า  ใชข้อ้อา้งว่า

ช่วยมนัให้ไดร้ับการช่วยเหลือ  ใชข้อ้อา้งว่าช่วยขา้พเจา้ในการเจิ<งฝ่า  มาเริ*มตน้ทาํสิ*งของชุดหนึ*ง

ใหม่  ก่อตั<งสิ*งของชุดหนึ*ง  นี*ก็คืออิทธิพลเก่า 

  มนักบัซาตานไม่มีความสัมพนัธ์กนัโดยตรง  ซาตานก็ดี  ปีศาจแดงพรรคมารคอมมิวนิสต์ 

สิ*งมารร้ายเหล่านี<   รวมถึงพวกผีเน่าในแต่ละเขตแดนทั<งหมด  ลว้นถูกพวกมารใช ้  เพื*อหล่อ

หลอมศิษยต์า้ฝ่า  ผีเน่าพวกนี<พวกมนัเองรู้สึกว่าทาํร้ายศิษยต์า้ฝ่าแลว้สะใจมาก  ลงมือประทุษร้าย

ศิษยต์า้ฝ่าอยา่งไม่ปรานี  ไม่อยากให้เขาบาํเพญ็สาํเร็จ  นี*ก็คือวิธีคิดส่วนตวัของพวกผีเน่า  มนัทาํ

ได ้  แต่มนัก็รู้ว่าถา้ทาํเกินไปมนัก็จะถูกกาํจดั  ดงันั<นมนัก็ไม่กลา้ทาํเกินขอบเขตระดบัหนึ*งของ

มนั  นอกจากนี<มนัตอ้งหาเหตุผลมาอา้ง  แต่จุดประสงคข์องมนัชั*ว ทาํชั*ว  สาํหรับจุดประสงคข์อง
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อิทธิพลเก่านะ  คือเพื*อที*จะให้การเจิ<งฝ่าสามารถที*จะไดสิ้*งที*พวกมนัตอ้งการ  คือเรื*องแบบนี<  

ดงันั<นพวกมนัจึงจดัวางสิ*งของชุดนี<   ก็ก่อให้เกิดการประทุษร้ายในปัจจุบนั 

  ที*จริงนะ เรื*องนี< ง่ายมาก  ทุกคนรู้  ห้องนี<ไม่ไดท้าํความสะอาดเป็นเวลานาน  สกปรกแลว้ 

ตอ้งเกบ็กวาด  แต่ไม่ว่าคุณจะเก็บกวาดอยา่งไร  คุณกวาด  มนัก็จะมีฝุ่น  ฝุ่นที*ขึ<นมายงัจะทาํให้

คนสาํลกั  อยา่งนอ้ยเวลาคุณเกบ็กวาด  คุณยงัตอ้งเหน็ดเหนื*อย เบื*อมาก  บา้นนี< เสียหายแลว้ คุณ

ตอ้งไปซ่อมแซม  เหนื*อยมาก  ไม่แน่ว่าในระหว่างขั<นตอนการซ่อมแซมยงัจะทาํให้ตวัเอง

บาดเจ็บ  นี*เป็นแผล  นั*นไม่ดีแลว้  ชนนั*น  นั*นทบัถูก  เหน็ดเหนื*อยมาก  ถา้ทั<งหมดนี<มนัเป็น

ของใหม่  คุณก็ไม่ตอ้งเป็นแบบนี<แลว้  การทาํเรื*องดว้ยตวัเองก็คือความทุกขย์ากของคุณ  นี*ก็คือ

ความยุง่ยากของคุณ  คุณไม่ไดท้าํก็ไม่มีความยุง่ยาก  คุณทาํก็มีความยุง่ยาก  ก็คือเรื*องเช่นนี<   

ดงันั<นมีเทพส่วนหนึ*งค่อนขา้งจะเห็นอกเห็นใจขา้พเจา้  (อาจารยหั์วเราะ)  พูด “ใครจะดูแลเรื*อง

เหล่านี<นะ ก็มีแต่ท่านดูแล”  (อาจารยหั์วเราะ)  (เหล่าศิษยป์รบมือ) 

ศิษย ์ มีผูฝึ้กใหม่มากมายเขา้มา  เพื*อที*จะอยูต่่างประเทศ  มีจิตใจต่าง ๆ นานา  มีบางคนเขา้มาได้

จริง ๆ  มีบางคนมาศึกษาฝ่า 1 – 2 ปี ก็ยงัไม่ไดล้าออกจาก 3 องคก์ร  ก็ยงัไม่รู้ความจริง  มีบางคน

ยงัใส่ร้ายป้ายสีผูฝึ้กของตา้ฝ่าลบัหลงั  พูดไม่ดี  ผูป้ระสานงานชอบสนบัสนุนพวกมนัทาํเรื*องบาง

เรื*อง  เขา้ใจว่าศึกษาฝ่าเท่าไรก็สามารถจะไดเ้ท่านั<น มีบางเวลาก็ช่วยเหลอืพวกเขาโดยให้ลายเซ็น

ในหนงัสือรับรองกบัสาํนกัตรวจคนเขา้เมือง ศิษยรู์ว้่าพวกเขาดาํรงชีวิตอยูใ่นประเทศที*ถูกพรรค

มารปกครองไม่ง่ายจริง ๆ  พวกเราควรจดัการอยา่งไร  จะช่วยเหลอืพวกเขาอยา่งไร 

อาจารย ์ ช่วยเหลอืพวกเขาอยา่งไร  ก่อนอื*นนะ  ดูว่าเขาใช่ผูฝึ้กหรือไม่  ไม่ใช่ผูฝึ้ก  ไม่ไดเ้ขา้มา

จริง ๆ  เพื*อที*จะไดส้ถานภาพ  พวกเราจะยุง่เกี*ยวดว้ยไม่ได ้  ทาํผิดกฎหมายการเขา้เมืองของ

อเมริกา  ใช่หรือไม่  นี*คือขอ้ที*หนึ*ง  ขอ้ที*สอง พูดว่ามาช่วยเขาเพื*อช่วยเหลือเขา  แต่คนที*ไม่ได้

บาํเพญ็  เขาก็ไม่เห็นคุณค่าของคุณ  คุณรู้  คนนั<นทาํอะไรออกมาในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่  ยงั

ถูกหลอกลวงแมก้ระทั*งพ่อแม่พี*นอ้ง  ยิ*งกว่านั<นยงัใชมี้ดใชปื้นนะ  คนลว้นเสื*อมทรามมาถึงขั<นนี<

แลว้  อยา่ไดเ้ขา้ใจว่าคนในปัจจุบนัศกัดิd สิทธิd ขนาดนั<น  ไม่บาํเพญ็  เขาก็คือคนธรรมดาสามญั 

บาํเพญ็จริง ๆ แลว้  เห็นเขาเดินเขา้มาแลว้จริง ๆ  เช่นนั<นจึงจะสามารถถือว่าเขาคือผูฝึ้ก 

ศิษย ์ ฉันคือผูฝึ้กชาวยโุรปคนหนึ*ง  ฉันคน้พบว่าแต่ละวนัตวัเองถูกจิตยึดติดควบคุม  ดูมือถือ

และคอมพิวเตอร์ไม่หยดุ  เสียเวลามากมาย  ฉันลองพยายามปลดปลอ่ย  ผลลพัธ์ไม่ดี  ขอเรียน

ถามท่านอาจารยผู์เ้มตตาช่วยชี<แนะ  ทาํอยา่งไรจึงจะเสริมความตั<งใจมั*นให้แข็งแกร่ง กาํจดัมนั 
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อาจารย ์ ซื<อโทรศพัทมื์อถือที*ไม่สามารถเขา้อินเทอร์เน็ตได ้  (เหล่าศิษยหั์วเราะดงั ปรบมือ) 

(อาจารยหั์วเราะ)  อยากเอาชนะ  ยอ่มมีวิธีแน่นอน คุณรู้ไหม  เพื*อไม่ให้ถูกรบกวน  ศิษยต์า้ฝ่าเด็ก

บนเขามากมายมีโทรศพัทเ์พียงเครื*องเดียวที*ไม่เชื*อมต่อกบัอินเทอร์เน็ต 

ศิษย ์ มีคนหลงัจากที*อยูใ่นประเทศจีนครึ*งปี หรือ 1 ปี    กลบัไปต่างประเทศก็เขา้ร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ รวมถึงฝ่าฮุ่ย กลบัไปแผ่นดินใหญ่ก็ไม่ถูกประทุษร้ายใด ๆ  จะปฏิบติักบัสถานการณ์แบบ

นี<อยา่งไร 

อาจารย ์ นี*ก็ตอ้งพิจารณาแลว้  คุณรูว้่าโทรศพัทถ์ูกดกัฟัง โทรศพัทท์ี*ถอืติดตวักบัพวกเรา บอก

กบัทุกคน แต่ละเครื*องลว้นเป็นเครื*องดกัฟัง คอมมิวนิสตจ์ีนฟังสิ*งเหล่านั<น นั*งอยูต่รงนั<นฟังคุณ

คุยนี*คุยนั*น ฟังไดช้ดัเจนมาก  มือถือของศิษยต์า้ฝ่าแต่ละคนนั<นลว้นถูกดกัฟัง  คุณว่าคุณไม่ไดถู้ก

เปิดเผย และมือถอืนั<นถูกเชื*อมต่อเร็วมาก  เมื*อคุณโทรศพัท ์เบอร์กถ็ูกเชื*อมต่อแลว้  หลงัจากนั<น

เขากติ็ดตั<งเครื*องดกัฟังเครื*องหนึ*ง  ไม่ถูกเปิดเผยนั<นนอ้ยมาก  กระทั*งไม่มีเลย  เพียงแค่คุณเขา้

ร่วมกิจกรรมอยา่งเปิดเผย ก็ถูกเปิดเผยแลว้  ดงันั<นพูดว่ากลบัประเทศจีนแลว้ไม่มีเรื*องอะไร 

เหมือนกบัเดินบนเส้นทางที*ราบเรียบ  ขา้พเจา้คิดนะ  ตอ้งมีปัญหาอยา่งแน่นอน 

ศิษย ์ ขอเรียนถาม ปัจจุบนัการขายตั]วของเสินยวิ*นเขา้สู่ขั<นตอนใหม่ใช่หรือไม่ มีเพียงคนจาํนวน

นอ้ยเขา้ร่วม  ถา้ประเทศใดประเทศหนึ*งจดัครั<งแรก… 

อาจารย ์ นั*นแน่นอน  จดัครั< งแรก  เช่นนั<นทุกคนยงัตอ้งจดัการอยา่งจริงจงั แต่ผลกระทบของ

เสินยวิ*นนะ  ที*ผ่านมาขา้พเจา้เคยพูด  ขา้พเจา้พูดวา่ถา้สินยวิ*นเป็นที*นิยมในนิวยอร์กแลว้  ทั*ว

อเมริกาก็จะนิยมแลว้  อเมริกานิยมแลว้  ทั*วโลกก็จะนิยมแลว้  ปัจจุบนัเป็นแบบนี<   ผลกระทบถงึ

ทั*วโลก  ทุกสถานที*ที*เสินยวิ*นเคยไปในยโุรป  คนลว้นไดย้ินเกี*ยวกบัเสินยวิ*นแลว้  ลว้นทราบ 

และทุกคนก็พูดยกยอ่งดีมาก  ลว้นรู้ว่าดีมาก  ปัจจุบนัก็คือสถานการณ์แบบนี<   ขา้พเจา้คิด  การ

เผยแพร่เสินยวิ*นที*พื<นที*ในยโุรปไม่ให้ความสาํคญั  คุณตอ้งให้ความสาํคญั  การอธิบายความจริง 

ช่วยเหลอืคน  เรื*องเหล่านี<   ทาํไดค้่อนขา้งไม่กระตือรือร้น  พลงัของเสินยวิ*นในการช่วยเหลือคน

ก็แข็งแกร่งมาก  เท่ากบัช่วยพื<นที*ของพวกคุณทาํเหมือนกนั  คุณก็ไม่กระตือรือร้น  ไม่ว่าจะเป็น

สาเหตุใด   ถา้พวกคุณมีความมานะอุตสาหะเหมือนกบัผูฝึ้กที*อเมริกา   ตลาดยโุรปในวนันี<จะ

ใหญ่กว่าที*อเมริกา   ผูช้มก็จะมากกว่า  

  คอมมิวนิสตจ์ีนรบกวนโรงละคร  พวกสายลบัใชอ้ทิธิพลและก่อกวนโรงละคร  ทั<งข่มขู่

และติดสินบน  มีผูจ้ดัการโรงละครบางแห่งไดร้ับเชิญไปที*ประเทศจีน ทาํไดทุ้กอยา่ง  แต่ว่านะ 

ศิษยต์า้ฝ่าลว้นมุ่งมั*นยืนหยดั  เอาชนะจนได ้ คุณถูกพรรคมารคอมมิวนิสตซื์<อไปแลว้จริง ๆ  ฉัน
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จะไปหาหัวหนา้ของคุณ  ทุกคนทราบ คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงส่วนใหญ่

ลว้นเป็นคนระดบัชั<นสูงของสงัคม  พวกเขาคือกลุ่มเป้าหมายของการแสดงของพวกเรา  คนพวก

นี<ลว้นเคยชมการแสดง  หลงัจากพวกเรารู้แลว้  ก็จะมาช่วยเสินยวิ*นโดยไม่ตอ้งบอก  คุณไม่ให้

เสินยวิ*นแสดง แลว้คุณจะแสดงอะไร  บางคนก็ตอ้งให้แลว้  บางคนก็ต่อตา้น  ปีนั<นผูจ้ดัการโรง

ละครในลอสแอนเจลิสก็ต่อตา้น ฉันก็ไม่ให้คุณ  สาเหตุก็คือเขาถกูสถานทูตจีนเชิญไปประเทศ

จีนแลว้ หลงัจากกลบัมาแลว้ ยงัไงก็ไม่ให้  ผลสุดทา้ยหลงัจากที*พวกเราเขา้พบผูบ้ริหารระดบัสูง

ของพวกเขา ผูบ้ริหารระดบัสูงนั<นก็ไม่พูดกบัเรา ไลเ่ขาออกอยา่งเงยีบ ๆ (เหล่าศิษยป์รบมือ)  

หลงัจากไล่ออกแลว้  โรงละครโทรศพัทม์า  เวลานั<นก็ไม่ไดไ้ปขอ  เขาโทรศพัทม์าเอง  เสินยวิ*น

ของพวกคุณอยากจะมาแสดงหรือไม่  (เหล่าศิษยหั์วเราะ ปรบมือ)  ถา้ไม่ใช่คณะกรรมการบริหาร

ออกคาํสั*ง  คุณตอ้งเชิญเสินยวิ*นกลบัมา  เขาจะไม่ทาํแบบนี< เด็ดขาด  เพราะว่าคนเหล่านั<นแมเ้ขา

จะถูกเลิกจา้งแลว้  คนเหล่านั<นลว้นเป็นลูกนอ้งของเขา  ดงันั<นหลงัจากพวกเราไป  ทาํอะไรก็ได ้

แต่พวกเขามีสีหนา้เฉยเมย  (อาจารยหั์วเราะ)  แน่นอน  ค่อย ๆ ดีขึ<น  ขา้พเจา้แค่ยกตวัอยา่ง 

  พูดว่าตวัคุณเองถกูพรรคมารสถานทูตข่มขู่  คุณก็ไปอธิบายความจริงกบัเขา  คุณก็พดู

ความชั*วร้ายของพรรคคอมมิวนิสตอ์อกมา  คุณก็บอกว่าโรงละครอื*นปฏิบติัต่อเราอยา่งไร  คุณก็

บอกเขาว่าคนอื*นทาํอยา่งไร  ก็แกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้  กพ็ูดว่าคุณตอ้งทาํไดถ้ึงขนาดนี<   ผูฝึ้กของพวก

เราบางคนเจออุปสรรคนิดหน่อยก็กลบัมาแลว้  ไม่ได ้  ไม่มีความมุมานะ  คุณจะเอาชนะได้

อยา่งไร  คุณกาํลงัช่วยเหลือคนนะ  พวกเราตอ้งคิดทุกวิถทีางไปช่วยเหลอื  ในสังคมนี< มีขอ้จาํกดั

มากมายที*คุณตอ้งฝ่าฟันมนัออกไป  ภายใตส้ถานการณ์ที*ไม่ผิดกฎหมาย อยา่งเหมาะสมและ

สุภาพอยา่งมาก  ไปเอาชนะมนั  ไม่มีความยากลาํบาก  แลว้อะไรจะเรียกว่าช่วยเหลือคนนะ  ถา้

ไปถึงที*นั*น  แค่พูดก็ไดแ้ลว้  มาเลย  มาแสดงเลย  เช่นนั<นอิทธิพลเก่ามนัจะยอมรับไหม  อเมริกา

ก็ผ่านขั<นตอนนี<อยา่งนี<แลว้  พวกโรงละครก็มีการประชุมประจาํปี  ลว้นมีการเผยแพร่พูดกนัว่า

คอมมิวนิสตป์ระทุษร้ายพวกเขา  รบกวนพวกเขา  ทุกคนลว้นพูด  ใคร ๆ ก็รู้แลว้  ยโุรปก็

เหมือนกนั 

  แน่นอน ตวัเองอยา่ไปทาํโดยพลการ  มีเรื*องอะไรลว้นตอ้งประสานงานกนัให้ดี  ให้คุย

กบัผูร้ับผิดชอบ  ถา้อนุมติัแลว้ ให้ปรึกษาวางแผนกนัให้ดีว่าทุกคนจะทาํอยา่งไร  แลว้คอ่ยไปทาํ   

ตวัเองอยา่ไปทาํโดยพลการ   มีบางคนเดิมทีสติสัมปชญัญะก็ไม่แจ่มชดั มีอารมณ์  พอไปถึงที*นั*น

ก็พูดส่งเดช   อะไร อะไร ก็พูด  “คุณก็จะถกูกรรมตามสนอง”  “เสินยวิ*นก็คือเทพนะ”  อะไร อะไร 

เขาก็พูด  คนอยูใ่นระดบัชั<นของมนุษยจ์ะยอมรับสิ*งเหล่านี<ไดอ้ยา่งไร  กลบัเกิดผลลพัธ์ที*ไม่ดี 
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ศิษย ์ เพราะว่าถกูรบกวนต่อเนื*องเป็นเวลานาน  เส้นทางการบาํเพญ็ของฉันเต็มไปดว้ยอุปสรรค

ความทุกขย์ากลาํบาก  เงาภาพของซาตานบ่อย ๆ… 

อาจารย ์ นี*อ่านไปแลว้  เงาภาพของซาตาน  ในสถานการณ์แบบนี<   พวกคุณก็ปฏเิสธมนัซึ*ง ๆ 

หนา้  ถา้ไม่ไหวจริง ๆ แลว้  คุณก็ตะโกนเรียกอาจารย ์ (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง)  ถา้มนัเพียงแค่

ปรากฏเป็นภาพ  คุณก็หัวเราะเยาะมนั  ตวัคุณเองฟาเจิ<งเนี*ยนกาํจดัมนั  มนัจะหมดหนทางต่อสู้ 

มนัก็ทาํอะไรไม่ไดแ้ลว้  ศิษยต์า้ฝ่ามีความสามารถ  ความสามารถของคุณเหนือกว่ามนัมาก  

ซาตาน  ทุกคนทราบ  ซาตานเป็นมารในสามภพ  มารบนโลก  นั*นระดบัชั<นตํ*ามาก  คนที*นี*  คน 

คนธรรมดาสามญั  คนธรรมดาทั*วไปรู้สึกว่ามนัใหญ่มาก  ในสายตาของเทพ  มนัเทียบกบัฝุ่นและ

ฝุ่นละอองแลว้  ไม่รู้ว่าจะเล็กกว่ากี*เท่า  คุณฟาเจิ<งเนี*ยนจริง ๆ  เจิ<งเนี*ยนของคุณแข็งแกร่งจริง ๆ  

มนัก็ตกใจหนีแลว้  มีมารส่วนหนึ*งสามารถรังแกศิษยต์า้ฝ่าไดก้็เพราะว่าคุณมองไม่เห็น  ตวัคุณ

เองรู้สึกว่าตวัเองไม่รู้จะทาํอยา่งไร  มนัก็เจาะช่องว่างนี<  

ศิษย ์ มีคนหนึ*งมีความคิดเห็นเกี*ยวกบัสิ*งแวดลอ้มทางการเมืองของอเมริกาในปัจจุบนั และการ

สนบัสนุนพรรคใดจะกระทบกบัอนาคตของพวกเขาหรือไม่  เวลาอธิบายความจริงใช่หรือไม่ว่า

ควรพูดถึงพรรคมารคอมมิวนิสตว์่ามีผลกระทบต่ออเมริกาและพรรคใดพรรคหนึ*งของอเมริกา

ว่าจะสนบัสนุนอุดมการณ์ของคอมมิวนิสตอ์ยา่งไร 

อาจารย ์ พวกเราไม่ยุง่เกี*ยวกบัการเมือง  พวกเราลว้นตอ้งช่วยเหลอืไม่ว่าคนนั<นจะอยูพ่รรคใด  

พวกเราไม่มีแง่มุมทางการเมือง ใช่ไหม  พวกเราเจาะจงต่อเรื*อง ไม่เจาะจงต่อคน เจาะจงต่อ

วิญญาณมารของพรรคมารคอมมิวนิสต ์  ไม่เจาะจงต่อคน  พวกคุณก็คือมาช่วยเหลือคน  ไม่ยุง่

เกี*ยวกบัเรื*องระหว่างพรรคต่อพรรคอยา่งเด็ดขาด  ที*จริงรวมทั<งสื*อ  ก็ไม่เขา้ร่วม  พวกเขาเพียงแค่

รายงานสิ*งที*ถูกตอ้งทางดา้นบวก  เพียงเท่านี< เอง  มนัไม่พูดอยา่งเปิดเผยว่าฉันก็สนบัสนุนเขา  ฉัน

ยืนอยูข่า้งเขา  ฉันก็เขียนบทความสนบัสนุนส่งเสริมเขา  ไม่ใช่ความหมายนั<น  มนัเพียงแค่

รายงานดา้นบวก  รายงานขอ้เท็จจริงทางดา้นบวก  สื*อของศิษยต์า้ฝ่าจะโกหกไดอ้ยา่งไร  อยา่

เพราะว่าไม่เหมือนสื*อที*โกหกก็มีความคิดเห็นแลว้หรือ   คิดว่าตวัเองก็คือผูบ้าํเพญ็   จะถูก

อารมณ์ความรู้สึก จิตมนุษย ์ กระทั*งองคป์ระกอบดา้นลบ ชกันาํจนไม่มีสติสัมปชญัญะเช่นนี<ได้

อยา่งไร 

ศิษย ์ เวลาศิษยต์า้ฝ่ากาํลงัเผชิญกบัความทุกขย์ากลาํบาก  มีศิษยต์า้ฝ่าบางคนเชื*อว่าคน้หาตวัเอง

ก่อนไม่ได ้ ควรฟาเจิ<งเนี*ยนก่อน  ถา้คน้หาตวัเองก็เดินตามอิทธิพลเก่าไปแลว้ 
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อาจารย ์ เฮอ้ (อาจารยหั์วเราะ)  ขา้พเจา้โดยปกตินะ ลว้นพูดว่า  เจอปัญหาให้คน้หาตวัเองก่อน  

(อาจารยหั์วเราะ)  ดูว่าตวัเองมีปัญหาหรือไม่   ตวัเองมีปัญหาก็แกไ้ขทนัที   การฟาเจิ<งเนี*ยนนะ  

คือคุณรูว้่ามีมารพุ่งเป้าต่อเรื*องใดเรื*องหนึ*งจริง ๆ  หรือมารกาํลงัรบกวนจริง ๆ  คุณตอ้งรู้ว่าเป็น

มนัจริง ๆ  คุณก็ฟาเจิ<งเนี*ยน  อีกอยา่งหนึ*ง การฟาเจิ<งเนี*ยนนี<อยา่ไดเ้จาะจงต่ออะไรอะไรกล็ว้นฟา

เจิ<งเนี*ยน  เดิมทีตวัคุณเองทาํผิดแลว้ก็ฟาเจิ<งเนี*ยน  เจิ<งเนี*ยนของคุณในเวลานั<นถา้เกิดผลจริง ๆ  ก็

จะลงโทษคุณแลว้  (อาจารยหั์วเราะ) 

ศิษย ์  ผูฝึ้กในต่างประเทศกลบัแผ่นดินใหญ่ไม่ไดเ้ป็นเวลานาน  ญาติที*แผ่นดินใหญ่ก็ไม่

สามารถไปต่างประเทศได ้ ควรทาํอยา่งไร 

อาจารย ์ (อาจารยหั์วเราะ)  ยากที*จะปลอ่ยวางความรักในครอบครัว  ทรมานมาก  การบาํเพญ็นะ 

จะทาํอยา่งไร  เฮอ้  การบาํเพญ็  คุณอยากจะถามอาจารยน์ะ  อาจารยจ์ะบอกกบัคุณ  ตั<งใจบาํเพญ็ 

ใช่ไหม  สมควรเจอกนัอยา่งไรตอ้งมีสักวนัไดเ้จอกนั  (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง อาจารยย์กมือ

ขา้งเดียวตอบรบั)  มีวนัหนึ*งศิษยต์า้ฝ่าจะกลบัประเทศจีนไดอ้ยา่งสง่าผ่าเผยและชอบธรรม  พวก

คุณเหมือนวีรบุรุษที*ช่วยเหลือชาวโลกกลบัประเทศ  น่ายกยอ่งชมเชยอยา่งมาก  (เหล่าศิษย์

ปรบมือกึกกอ้ง อาจารยย์กมือขา้งเดียวตอบรับ)  ลบั ๆ ล่อ ๆ  คนอื*นรู้แลว้  จบัเขา้ไปในห้องเลก็  

ถูกตี  อะไรอะไรก็ลว้นพูดออกมาแลว้  (ศิษยหั์วเราะ)  ไม่มีความหมายเลย 

ศิษย ์ ปัจจุบนัแผ่นดินใหญ่ เครื*องเปิดวีดิทศัน์ลว้นถูกกาํจดัทิ<งแลว้  แต่ผูฝึ้กยงัเก็บเทปวีดิทศัน์เก่า

ของการบรรยายของอาจารยไ์วใ้นบา้น  ขอเรียนถามท่านอาจารยว์่าจาํเป็นหรือไม่ที*จะเก็บรักษา

ไวต่้อไป  หรือสามารถที*จะเผาทิ<งได ้

อาจารย ์  เก็บรักษาแลว้ไม่ปลอดภยั  คุณสามารถที*จะเผาทิ<งได ้  ศิษยต์า้ฝ่าคุณรู้ว่า  (อาจารยชี์<ไป

ที*หัวใจ)  ตวัเองกาํลงัทาํอะไรอยูก่็พอ  ไม่ใช่เพื*อทาํลายตา้ฝ่า  ก็ไม่มีปัญหา  ขา้พเจา้ก็เคยบอกกบั

ผูฝึ้กคนอื*นว่าสามารถทาํแบบนี<ได ้  

ศิษย ์ ระหว่างการบาํเพญ็ฉันรู้สึกขุ่นเคืองอยูเ่รื*อย ๆ  เป็นความยึดติดชนิดหนึ*งของตวัเองที*ยาก

จะละทิ<ง 

อาจารย ์ ความขุ่นเคืองใจนะ  ก็คอืการสะสมนิสัยที*ชอบฟังแต่คาํที*ดี  ชอบเรื*องที*ดี  ไม่เช่นนั<นก็

จะขุ่นเคือง  ทุกคนคิดดู  นี*ไม่ไดน้ะ  ในการบาํเพญ็จะบาํเพญ็แบบนี<ไม่ได ้ ขา้พเจา้พูดมาตลอด  ผู ้

บาํเพญ็ตอ้งมองปัญหาในทางตรงกนัขา้ม  เวลาเจอเรื*องที*ไม่ดีคุณตอ้งคิดว่าเป็นเรื*องดี  

เพื*อที*จะให้คุณยกระดบัแลว้  เส้นทางนี< ฉันตอ้งเดินมนัให้ดี  นี*คือตอ้งผ่านด่านอีกแลว้  การ

บาํเพญ็มาแลว้  เวลาคุณเจอเรื*องที*ดีคุณคิด  โอ ้ฉันตอ้งไม่ดีใจเกินไป  เรื*องที*ดีใจยกระดบัไม่ได ้ 
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และง่ายที*จะตกลงไป  การบาํเพญ็นะ  คุณตอ้งมองปัญหาในทางตรงกนัขา้ม  พูดวา่มีความลาํบาก

เขา้มา  มีเรื*องที*ไม่ดีเขา้มา  คุณปฏิเสธทั<งหมด  กีดขวางไวท้ั<งหมด  คุณก็ปฏิเสธการผ่านด่าน  คุณ

ก็ปฏิเสธการเดินขึ<นไป  ใช่ไหม  นี*กบัการประทุษร้ายเป็นคนละเรื*องกนั 

ศิษย ์ พวกเราผูฝึ้กในต่างประเทศควรเพิ*มพลงัในการพฒันาตา้จี<หยวนฉบบัภาษาองักฤษใช่

หรือไม่ 

อาจารย ์ ขา้พเจา้ไม่คดัคา้น  ขา้พเจา้เคยพูดกบัผูร้ับผิดชอบของตา้จี<หยวน  ขา้พเจา้พูดว่า ถา้ให้

ความสาํคญักบัตา้จี<หยวนฉบบัภาษาองักฤษตั<งแต่เริ*มตน้  วนันี<ก็จะเหนือกว่าสื*อทั<งหมดใน

นิวยอร์ก  จาํนวนผูอ้่านของคุณในปัจจบุนัมหาศาลแลว้  รีบทาํก็ยงัทนั  แน่ละ พูดก็พูดแลว้  ก็ไม่

มีใครทาํผิด  ภายใตส้ถานการณ์ที*ไม่มีเงิน ไม่มีทรัพยากร  ตอ้งการคนไม่มีคน  ตอ้งการเงินทุนไม่

มีเงินทุน  ดงันั<นจึงยากมาก 

ศิษย ์ ลทัธิคอมมิวนิสตก์าํลงัปกครองโลกแลว้  ระยะเวลาของฝ่าปรับโลกมนุษยก์าํลงัจะเริ*มตน้

ขึ<น  พวกคนที*ไม่ไดล้า้งแนวคิดของพรรคมารคอมมิวนิสตท์ี*ชั*วร้ายให้หมดจด  ไม่ว่าตะวนัออก

หรือตะวนัตก  ถึงแมว้่าจะไม่เคยเขา้ร่วมและไม่มีส่วนเกี*ยวขอ้งกบัองคก์รของพรรคมาร

คอมมิวนิสตท์ี*ชั*วร้าย  จะมีอนัตรายหรือไม่ 

อาจารย ์ ขา้พเจา้จะบอกกบัทุกคน  ในสังคมตะวนัตก โดยทั*วไปทุกคนลว้นไม่มีความรู้สึกที*ดีต่อ

พรรคมารคอมมิวนิสต ์ แน่นอน มีคนส่วนหนึ*งเขาไม่เขา้ใจจึงแสวงหาระบบสงัคมนิยม  รวยจน

เท่าเทียมกนั  สิ*งต่าง ๆ เหล่านี<  เป็นตน้  ที*จริงสังคมมนุษยชาติไม่ใช่เป็นอยา่งนั<น  สังคม

มนุษยชาติมีความสัมพนัธ์ทางบุพเพสันนิวาส  ชาติปางก่อนคุณทาํเรื*องที*ดี ชาตินี<ก็จะแปรผนั

กลายเป็นบุญวาสนา  บุญวาสนานี<อาจจะเปลี*ยนเป็นตาํแหน่งในรัฐบาล  อาจจะเปลี*ยนเป็นเงิน  

ดงันั<นจึงจะมีเงิน  ดูเขาทาํการคา้ ไม่ว่าเขาจะพูดว่ามีประสบการณ์อยา่งไร มีความสามารถ

อยา่งไร  เขาก็มีบุญวาสนานั<นเขาจึงจะมี  มีคนมากมายรู้สึกว่าตวัเองมีพรสวรรคแ์ละ

ความสามารถมาก  อะไรอะไรก็ทาํได ้ แต่ก็หาเงินไม่ได ้ โกรธเคืองรู้สึกไม่ยติุธรรม  เขาไม่มีบุญ

วาสนานั<น  พูดว่าสังคมมนุษยท์ี*จริงคือเทพดูแลอยู ่ ก็คือเรื*องแบบนี<   นี*คือความยติุธรรม  ชาติปาง

ก่อนคุณฆ่าคน ทาํร้ายชีวิต ทาํเรื*องเลวมากมาย  ชาตินี<คุณยงัอยากที*จะรํ*ารวยหรือ  ดงันั<นมนัไม่ใช่

เรื*องแบบนั<น  มนัมีเทพดูแลอยู ่ ไม่เหมือนกบัที*มนุษยชาติจินตนาการ…  คนลว้นปรารถนาที*จะ

มีชีวิตที*ดี  นี*ก็ไม่ผิด  คนใชค้วามคิดของคนมองปัญหา  นี*ไม่ผิด  พูดว่าคนที*ยากจนทุกคน

ช่วยเหลอืซึ*งกนัและกนั  นี*ก็ไม่ผิด  นี*ลว้นคือเรื*องดี  ลว้นควรสนบัสนุน ใช่ไหม  นั*นลว้นเกิดจาก

จิตเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตา  ดี  นั*นเป็นเรื*องดีทั<งหมดนะ  ทาํให้ผูย้ากจนรู้สึก
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ซาบซึ<งใจ  เขาก็จะไดท้าํดีนะ  เหล่านี<ลว้นเป็นประโยชน์ที*ดีต่อสงัคม  สังคมมนุษยชาติก็

เหมือนกบัสิ*งแวดลอ้มในการบาํเพญ็อนัหนึ*ง  ขา้พเจา้เคยพูดไปแลว้ไม่ใช่หรือ  ถา้สังคม

มนุษยชาติลว้นรักษาเจิ<งเนี*ยนและประเพณีดั<งเดิม  ก็อยูบ่นเส้นทางของเทพแลว้ 

  ดงันั<นนะ มีบางคนเขาไม่เขา้ใจว่าพรรคมารคอมมิวนิสตค์ืออะไร  เขาไม่รู้ว่าระบบสังคม

นิยมนั<นคืออะไร  พรรคคอมมิวนิสตอ์ธิบายระบบสังคมนิยมไวไ้ดช้ดัเจนมาก  บอกกบัคุณว่า

ระบบสังคมนิยมคือระยะเริ*มตน้ของลทัธิคอมมิวนิสต ์  นี*ชดัเจนมาก  นี*เขียนไวใ้นรัฐธรรมนูญ

ของพรรคคอมมิวนิสตอ์ยา่งชดัเจนมาก  สังคมประเทศจีนก็คือสังคมนิยม  ปัจจุบนัมนัไม่ใช่ลทัธิ

คอมมิวนิสต ์  ตวัมนัเองพูดไว ้  และคอืสังคมนิยมระยะเริ*มตน้  สิ*งที*มนัแสวงหาคือลทัธิ

คอมมิวนิสตท์ี*ชั*วร้ายยิ*งกว่า  พวกคนที*แสวงหาระบบสังคมนิยมควรตอ้งไปดาํรงชีวิตที*ประเทศ

จีนจริง ๆ  ไปเผชิญดว้ยตวัเอง  หลงัจากนั<นดูว่าเขาจะพูดอะไรอีก  (อาจารยหั์วเราะ) 

  แน่นอนละ  พวกเราอธิบายความจริง  มีบางเวลาก็ไม่ใช่บงัเอิญ  คุณเจอคนคนนั<น  เขาเป็น

คนตะวนัตกและไม่ไดเ้ขา้ร่วมพรรคมารคอมมิวนิสต ์ หลงัจากคุณพูดสิ*งเหล่านี<กบัเขา  เขาอาจจะ

สมควรไดย้ิน  (อาจารยหั์วเราะ) 

ศิษย ์ ลูกศิษยใ์หม่ที*ไดฝ่้า  แมว้่าจะทาํเรื*อง 3 เรื*อง  แต่ฉันก็ยงัรู้สึกเสมอ ๆ ว่ามีความแตกต่างกบั

ศิษยเ์ก่า  ใช่หรือไม่ว่าจุดเริ*มตน้ ระดบัชั<น และชีวิตไม่เหมือนกนั 

อาจารย ์ เรื*องนี<จะเขา้ใจแบบนี<ไม่ได ้  ผูท้ี*เขา้มาระยะหลงัสามารถที*จะเขา้มาเป็นศิษยต์า้ฝ่าได ้ 

นั*นคือถูกจดัวางไว ้ คุณสมควรมาในเวลานี<   นั*นกบัระดบัชั<นในอนาคตไม่เกี*ยวขอ้งกนั  ดงันั<นนะ 

รีบเร่งอ่านฝ่า  ตามให้ทนั  ทาํสิ*งที*ควรทาํให้ดี  ก็ใชไ้ดแ้ลว้  (เหล่าศิษยป์รบมือ)  

ศิษย ์  ขอถามว่าในการออกแบบผลิตภณัฑจ์ะใชห้นงัสือ “ความจริง ความเมตตา ความอดทน 

(เจิน ซั*น เหยิ*น)”  ไม่ใชภ้าพฝ่าหลุน  จะเหมาะสมหรือไม่ 

อาจารย ์ ไม่เหมาะสม  “ความจริง ความเมตตา ความอดทน (เจิน ซั*น เหยิ*น)” คือธรรมะของ

จกัรวาล  คุณวางไวใ้นสินคา้เพื*อจาํหน่าย  นี*ไม่ค่อยเหมาะสม  ไม่เหมาะสม  กล่าวสาํหรับศิษยต์า้

ฝ่า  อยากให้ทุกคนไดป้ระโยชน์อยูเ่รื*อย  ไม่ใช่ทาํแบบนี<   อยา่งไรก็ตอ้งเคารพต่อธรรมะ 

ศิษย ์ ขอเชิญอาจารยพ์ูดสกัหน่อยเกี*ยวกบัปัญหาบทเรียนดา้นบวกและบทเรียนดา้นลบ 

อาจารย ์ นี*มากเหลือเกิน  ทุกแง่มุมนะ  นี*คือมากมายจริง ๆ  มากกว่าหลายร้อยลา้น  เจอเรื*องที*

น่ายินดี  คุณไม่ไดใ้ชแ้ง่มุมของการบาํเพญ็ในการคดิปัญหานี<   คุณเพียงแค่มีความยินดีชนิดหนึ*ง
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เหมือนคนธรรมดาสามญั  ก็จะกลายเป็นความทุกขย์ากของคุณ  คุณเป็นผูบ้าํเพญ็  ดา้นลบนั<นก็

มากเหลือเกิน  ไม่ไดท้าํให้ดี  นั*นก็คือบทเรียนดา้นลบ 

ศิษย ์ การใชว้ิธีของคนแกไ้ขปัญหาในการบาํเพญ็ของศิษยต์า้ฝ่า  ไม่เพียงแกไ้ขปัญหาไม่ได ้ 

กลบักลายเป็นเพิ*มความขดัแยง้ 

อาจารย ์ ศิษยต์า้ฝ่าคือผูบ้าํเพญ็  คิดปัญหาไม่อยูใ่นแง่มุมของการบาํเพญ็  แกไ้ขปัญหาไม่ไดอ้ยูใ่น

ฝ่า  คุณใชค้วามคิดของคนธรรมดาสามญัแกไ้ขปัญหา  เช่นนั<นอิทธิพลเก่าก็ลว้นจะอยูข่า้ง ๆ คุณ

รบกวนคุณ  คนสองคนพูดไปพูดมาก็ต่อสู้กนั  ไม่ไดอ้ยูบ่นฝ่า 

ศิษย ์ ฉันสาํนึกในบุญคุณของท่านปรมาจารยอ์ยา่งมาก  ฉันดูเหมือนว่าจะสามารถเขา้ใจและ

คน้หารากเหงา้ของฉิงได ้  แต่ฉันไม่สามารถเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างความเห็นแก่ตวักบัฉิงว่า

คืออะไร 

อาจารย ์ กล่าวสาํหรับความเห็นแก่ตวั  ในจกัรวาลนี<  โดยเฉพาะในสังคมมนุษยชาติ  ควรพูดว่า

ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่อะไร  ทาํไมนะ  เพราะว่าทั<งหมดลว้นเกิดจากความเห็นแก่ตวั  คุณคิดดู  ใน

สังคมนี<   ครอบครัวคือครอบครวัของคุณ  งานก็คืองานของคุณ  เงินที*คุณหามา  เรื*องที*คุณทาํ  ทุก

สิ*งทุกอยา่ง  ใช่ไหม  แมก้ระทั*งแรงผลกัดนัที*ผลกัดนัสังคมลว้นมีตน้กาํเนิดมาจากความเห็นแก่

ตวั  ฉันตอ้งการประดิษฐ์อะไร  ฉันตอ้งการทาํอะไร  ฉันตอ้งการอยา่งไร ๆ  ใช่ไหม  เป็น

ประธานาธิบดี  ฉันอยากทาํดีอยา่งไร ๆ ให้สังคม  แมก้ระทั*งเรื*องดีทั<งหมดก็เกิดจากความเห็นแก่

ตวั  สําหรับคนธรรมดาสามญัไม่มีปัญหา  กล่าวสาํหรับผูบ้าํเพญ็นะ พวกคุณบาํเพญ็เพื*อเขา เพื*อ

ส่วนรวม  ชีวิตลว้นเปลี*ยนเป็นชีวิตที*มีฝ่าถูกตอ้งการรับรู้ถกูตอ้ง  นี*หมายถึงผูบ้าํเพญ็ 

  กล่าวสาํหรับฉิง  ในสังคมมนุษยชาติคุณมองไม่เห็น  ฉิงนี<   (อาจารยหั์วเราะ)  ในชั<น

บรรยากาศของพวกเรานี<   ภายในบรรยากาศนี<   มนัเปรียบเทียบกบัโมเลกุลของนํ<า  ความ

หนาแน่นของมนัจะมากกว่าหลายสิบลา้นเท่า  ก็คือสิ*งนี<   ซึมซบัถึงกระดูกของชีวิตทั<งหมด  ใน

เซลลข์องชีวิต  ในอนุภาคของชีวิต  ขอเพียงแค่คุณเป็นชีวิตที*อยูใ่นสามภพ  มนัลว้นจะสามารถ

ซึมซบัเขา้ไปไม่ว่าจะเป็นสิ*งใด ๆ  ทั<งหมด  พูดอีกอยา่งหนึ*ง  คุณก็แช่อยูใ่นฉิง  ไม่ไดถู้กชกันาํดว้ย

ฉิง  ใครสามารถพูดไดว้่าไม่ถูกฉิงชกันาํ  นั*นเขาก็ยอดเยี*ยมจริง ๆ  ไม่ถูกฉิงชกันาํก็มีเพียงผู้

บาํเพญ็เท่านั<น  ทั<ง ๆ ที*เขาคือผูบ้าํเพญ็  ก็เพราะว่าเมื*อเขาเขา้ใจหลกัการหนึ*งในการบาํเพญ็แลว้ 

ส่วนที*ยกระดบัขึ<นมาเหนือระดบัชั<นของสามภพแลว้  ส่วนนั<นจึงจะไม่ถูกฉิงรบกวนแลว้  ดงันั<น

ตราบใดที*คุณยงัไม่ยกระดบัขึ<นมาในระหว่างการบาํเพญ็  ตราบใดที*คุณยงัคงอยูใ่นระดบัชั<นของ

คนธรรมดาสามญั  ลว้นจะแช่อยูใ่นฉิง  ลว้นจะถูกฉิงชกันาํ  ศิษยต์า้ฝ่าอยูบ่นพื<นฐานของเหตุผล
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ในการปฏิบติัต่อฉิง  ไม่ถูกมนักระทบนั*นเป็นไปไม่ได ้  พวกคุณเพียงแค่ใชเ้หตุผลในการปฏิบติั

ต่อมนั  มีเพียงดา้นที*คุณบาํเพญ็ไดดี้แลว้จงึจะสามารถหลุดพน้จากฉิง  

  กล่าวสาํหรับศิษยต์า้ฝ่า  การใชเ้หตุผลปฏิบติัต่อมนั  นั*นก็ตอ้งดูว่าคุณมีเหตุมีผลแข็งแกร่ง

แค่ไหน  นี*ก็คือที*พวกเราพูดถึงเจิ<งเนี*ยน  นี*ก็คือที*พวกเราพูดถึง  พื<นฐานในการบาํเพญ็ของคุณ

แข็งแกร่งหรือไม่  ก็คือสิ*งเหล่านี<   ทั<งหมดคุณลว้นสามารถใชเ้หตุและผลไปปฏิบติัต่อมนัอยา่งนี<   

นั*นยอดเยี*ยมจริง ๆ  ขา้พเจา้รูว้่าไม่มีฉิงคือความรู้สึกอยา่งไร  (อาจารยชี์*ที*ใจ หัวเราะ)  สาํหรับ

สรรพชีวิตมนัคือความเมตตา  กบัฉิงคือคนละเรื*องกนัอยา่งสิ<นเชิง  มนัคือความหมายกวา้งมาก

ชนิดหนึ*ง   แต่ความรู้สึกของฉิงคอืสิ*งที*ไม่จาํเป็นชนิดหนึ*ง  รู้สึกน่าเหนื*อยหน่าย  ก็เหมือนกบัคุณ

ไดย้ินและรู้สึกถงึสิ*งที*ไม่น่าพอใจอยา่งมาก  คุณมองเห็นว่าเป็นสิ*งที*ไม่ควรมีเหมือนกนั  คือ

ปฏิเสธมนั  ดงันั<นในขณะนี<พวกคุณเพียงแค่มีเหตุมีผลในการปฏิบติั 

ศิษย ์ เวบ็ไซตห์มิงฮุย่มีเรื*องมากมาย  ตอ้งการพนกังานเต็มเวลา  พนกังานที*เป็นมืออาชีพอุทิศตน

ทาํ  จึงจะทาํออกมาได ้ แต่ไม่มีสาํนกังาน  ไม่มีระบบที*จบัตอ้งได ้ ไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทน  

ตวัเองทาํเงยีบ ๆ เป็นเวลานาน  และไม่สามารถบอกกบัคนอื*นว่าตวัเองกาํลงัยุง่เรื*องอะไรอยู ่ ทาํ

ให้พนกังานหลายคนถูกโครงการอื*นดึงออกไป  มีส่วนหนึ*งยงัสามารถยืนหยดัทาํต่อไปได ้ เพียง

แค่ทาํเมื*อมีเวลาว่าง  และไม่ไดพ้ยายามยกระดบัทกัษะอยา่งมืออาชีพ  คนที*มีทกัษะอยา่งมืออาชีพ

ตอ้งการเงินเดือน ตาํแหน่งในสังคม  ดงันั<นจึงไม่สามารถเขา้มาร่วมไดอ้ยา่งแทจ้ริง และเห็นว่า

เป็นความรับผิดชอบของตวัเอง  การพฒันาเนื<อหา การเผยแพร่ การออกแบบ และเทคนิค บน

เวบ็ไซตล์า้หลงั… 

อาจารย ์ สื*อทั<งหมดลว้นกาํลงัช่วยเหลือคนอยู ่  ยอดเยี*ยม  ลว้นเป็นบทบาทสาํคญัในการเจิ<งฝ่า

อยา่งมาก  สะสมธรรมานุภาพไร้ขอบเขต  แต่วา่นะ มีเพียงเวบ็ไซตห์มิงฮุย่ที*เป็นหนา้ต่างสู่

ภายนอกของตา้ฝ่า  คือเวทีของศิษยต์า้ฝ่าในการบาํเพญ็และแลกเปลี*ยนความคิดเห็น  ศิษยต์า้ฝ่าที*

อยูทุ่กมุมโลก  รวมทั<งศิษยต์า้ฝ่าในแผ่นดินใหญ่  เป็นเวทีแลกเปลี*ยนความคิดเห็นของพวกเขา  นี*

คือสื*อใด ๆ ลว้นทาํไม่ได ้ แทนกนัไม่ได ้ ธรรมานุภาพยิ*งไร้ขอบเขต!  (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง 

อาจารยย์กมือขา้งเดียวตอบรับ) 

  เมื*อสักครู่พวกเขาพูดแลว้  พวกเขาเงียบ ๆ  ใครก็ไม่รู้ว่าพวกเขาทาํอะไร  ยงัรู้สึกว่าพวก

เขาไม่กระตือรือร้นที*จะเขา้ร่วมกิจกรรมของศิษยต์า้ฝ่า  กระทั*งเหนื*อยทั<งกายและใจอยา่งมาก  

งานยุง่ถึงเที*ยงคืน  คนก็นอ้ย  ทาํภายใตส้ถานการณ์ที*ลาํบากมาก  การบาํเพญ็นะ  อะไรคือยอด

เยี*ยมที*สุด ยิ*งใหญ่ที*สุด  โดยเฉพาะศิษยต์า้ฝ่าอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ที*ยากลาํบากที*สุด  เมื*อ
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ตอ้งการจะไดย้ินเสียง  (อาจารยมี์สีหน้าสะเทือนใจ)  มีเวบ็ไซตห์มิงฮุ่ยนี<   ทุกคนคิดดู  นี*เป็นเรื*อง

ที*ยอดเยี*ยมขนาดไหน  ตอ้งทะนุถนอม!  ไม่ว่าจะยากเพียงใด  นั*นคือธรรมานุภาพ  (เหล่าศิษย์

ปรบมือกึกกอ้ง)  

  นอกจากนี<  ทาํเวบ็ไซตห์มิงฮุย่นะ  ยงัตอ้งเป็นผูฝึ้กที*ไวใ้จไดอ้ยา่งมาก  เพราะว่าเขาติดต่อ

กบัผูฝึ้กที*แผ่นดินใหญ่โดยตรง  จาํเป็นตอ้งเป็นผูฝึ้กที*ไวใ้จไดอ้ยา่งมาก  และยงัตอ้งตั<งใจอยา่ง

มากดว้ย  ตอ้งสามารถทุ่มเท  โดยเฉพาะศิษยต์า้ฝ่าหนุ่มสาว  ตอ้งการพวกเขามากที*สุด  แต่พวก

เขายากที*จะนั*งไดน้าน  ดงันั<นจึงยากมาก  การบาํเพญ็นะ  ถา้เขา้ใจจริง ๆ  พวกคุณก็จะแยง่กนัเขา้

ไปร่วมดว้ย  แต่ว่านะ ไม่มีใครมองเห็นธรรมานุภาพของเขา  ไม่มีใครมองเห็น  พวกเขาเงียบ ๆ  

ไม่มีใครรู้  (อาจารยหั์วเราะ) 

  คนมกัอยากทาํเรื*องที*เห็นไดเ้ด่นชดั  ให้คนอื*นมองเห็นผลงาน  อาจารยม์องไม่เห็น ก็ยงั

อยากให้คนอื*นมองเห็น  ไม่เช่นนั<นก็ยงัไม่สบายใจ  ที*จริงสายตาในจกัรวาลที*เฝ้ามองพวกคุณมี

มากจนคุณลว้นคิดไม่ถึงว่ามีเท่าไร  ในอนุภาคนั<นเต็มไปดว้ยดวงตา  อนุภาคที*เล็กที*สุดก็ลว้นเต็ม

ไปดว้ยดวงตา  ชีวิตในจกัรวาลทั<งหมดลว้นเฝ้ามองทุกสิ*งที*ศิษยต์า้ฝ่าทาํ  เทพก็ลว้นดูอยู ่  ทุก ๆ 

ความนึกคิดของคุณ  ทุกสิ*งที*คุณทาํทั<งหมดลว้นถูกบนัทึกไว ้  ชดัเจนกว่าวีดิทศัน์  บนัทึกแบบ

สามมิติทั<งหมด  (อาจารยหั์วเราะ)  ดงันั<นให้เทพดู  ไม่ใช่ให้คนดู  (เหล่าศิษยป์รบมือ อาจารยย์ก

มือขา้งเดียวตอบรบั)  เพราะว่าพวกเขาจาํเป็นตอ้งดพูวกคุณ  ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของ

ศิษยต์า้ฝ่าสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของการเจิ<งฝ่าในจกัรวาล จกัรวาลจะคงอยู่

หรือไม่  ศิษยต์า้ฝ่าจะทาํไดดี้หรือไม่  เกี*ยวขอ้งกบัชีวิตของพวกเขา  เขาจะไม่ใส่ใจไดอ้ยา่งไร  

ลว้นกาํลงัใส่ใจอยู ่

ศิษย ์ พวกเราไดร้ับขอ้คิดเห็น  พูดว่าบนเวบ็ไซตห์มิงฮุ่ย  ศิษยต์า้ฝ่าในแผ่นดินใหญ่ถูกจบัแบบ

ผิดกฎหมาย  ลว้นพูดเป็นว่า “ลกัพาตวั”  คนธรรมดาสามญัดูแลว้ไม่เขา้ใจ  เพราะว่าคนธรรมดา

สามญัเขา้ใจว่า “ลกัพาตวั” หมายความว่าโจรจบัคนเป็นตวัประกนัเพื*อเรียกค่าไถ่  เขา้ใจว่า

สาํนวนการเขียนของพวกเราแปลกมาก  ไม่ใกลเ้คียงกบัคนธรรมดาสามญั 

อาจารย ์ วฒันธรรมของแผ่นดินใหญ่ก็เป็นอีกแบบหนึ*งแลว้  ผูฝึ้กในต่างประเทศ พวกเขาออก

จากประเทศเป็นเวลานานแลว้  สิ*งที*มองเห็นและเขา้ใจลว้นคือรูปแบบสากล  อาจจะมีความ

แตกต่าง  พรรคมารคอมมิวนิสตค์ือโจรอนัธพาล  พวกเขาจบัคนไม่ใช่เรียกว่าโจรลกัพาตวัหรือ  

สาํหรับคนเลวจึงจะใชค้าํว่าจบักุม  แต่สามารถอธิบายกบัพวกเขาได ้ ถา้จาํเป็นสิ*งเหล่านี<สามารถ
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แกไ้ขได ้  เจาะจงต่อแผ่นดินใหญ่สามารถแกไ้ขได ้  ถา้คิดแบบละเอยีด ที*จริงคาํนี< ใชไ้ดอ้ยา่ง

เหมาะสมมาก 

ศิษย ์ หนงัสือ [ผีปีศาจกาํลงัปกครองโลกของพวกเรา]  จะให้ผูอ้่านในต่างประเทศในประเทศ

ต่าง ๆ เป็นหลกัใช่หรือไม่  จาํเป็นตอ้งเผยแพร่ในวงกวา้งในแผ่นดินใหญ่ไหม  

อาจารย ์ ไม่ตอ้งเผยแพร่วงกวา้งในแผ่นดินใหญ่  อนันี<สําหรับสังคมนานาชาติเป็นหลกั  ผูค้นที*

นั*นในประเทศจีนก็รู้แลว้ว่าปีศาจแดงกาํลงัปกครองพวกเขาแลว้  ผีปีศาจนั<นเดิมทีก็ปกครองพวก

เขาแลว้ 

ศิษย ์ มีผูฝึ้กบางคนคิดว่าจะรวบรวมบทสรุปของความหมายของหนงัสือ [เป้าหมายสุดทา้ยของ

ลทัธิคอมมิวนิสต]์ เพื*อใชใ้นจดหมายเตือนดว้ยความเมตตา และในการวิพากษว์ิจารณ์  แต่โดย

ปกติพูดไม่ชดัเจนเหมือนในหนงัสือ 

อาจารย ์ หนงัสือนะ  อยา่งไรตอ้งเอาคาํกล่าวนี<พูดออกมา  และถกกนัครั<งแลว้ครั< งเล่า  จึงจะ

สามารถพูดเรื*องราวไดอ้ยา่งชดัเจน  เมื*อพวกคุณอธิบายความจริง  ในขณะนั<นคุณพูดมากขนาด

นั<นไม่ได ้  แมก้ระทั*งพูดไม่ไดค้รอบคลุม  ก็ลว้นไม่เกิดผล  ขา้พเจา้คิดนะ  เพียงแค่ใชเ้พิ*มพูน

ความรู้ในการอธิบายความจริงของคุณเท่านั<น  คุณอธิบายความจริงยงัตอ้งเจาะจงกบัคนที*

แตกต่างกนั สถานการณ์ที*แตกต่างกนั  ใชว้ิธีของตวัคุณเองไปพูด 

  พูดเพียงแค่นี<ก็แลว้กนั  เพราะว่าวนันี<คือฝ่าฮุ่ย  ทุกคนมากมายมาจากที*ไกล  ไม่อยากใช้

เวลาของทุกคนมากกว่านี<   การแลกเปลี*ยนประสบการณ์ที*ฝ่าฮุ่ยนี<ที*จริงสาํคญัมาก  สภาพการ

ช่วยเหลอืคนของศิษยต์า้ฝ่าและสภาพในการบาํเพญ็ในพื<นที*ที*แตกต่างกนั  ในฝ่าฮุ่ยลว้นสามารถ

เรียนรู้และแลกเปลี*ยนประสบการณ์  เป็นประโยชน์ที*ดีต่อพวกคุณในการทาํเรื*องที*ดีในอนาคต  

แต่ว่านะ  ทุกคนก็อยากจะฟังว่าอาจารยพ์ูดอะไร  ดงันั<นขา้พเจา้จึงพยายามตอบปัญหาส่วนหนึ*ง

ให้กบัพวกคุณ  ก็เป็นสถานการณ์เช่นนี<    

  เรื*องต่าง ๆ ยงัตอ้งให้พวกคุณไปทาํ  ภายใตส้ถานการณ์ที*ลาํบากที*สุด ยากที*สุด  คือพวก

คุณกาํลงัทาํขณะตา้นมารร้าย  อาจารยน์ะ  ที*จริงอาจารยก์็อยู ่ พรรคมารคอมมิวนิสตพ์ูดว่าขา้พเจา้

หลบอยูท่ี*อเมริกา  ขา้พเจา้อยูป่ระเทศจีนทุกวนั  (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้งเป็นเวลานาน)     

  

 

 


