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ฝ่าฮุ่ยซินถงัเหยนิและตา้จี6หยวนปี 2018 

 (หลี9 หงจื6อ 2018-10-27) 

  

สวสัดีทุกท่าน  ศิษยต์า้ฝ่าสถานีทีวซิีนถงัเหยนิกบัสื9อตา้จี6หยวนที9เขา้ร่วมประชุมฝ่าฮุ่ย! 

(เหล่าศิษย:์ สวสัดีท่านอาจารย!์) 

ท่ามกลางการประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่าในหลายปีมานี6ของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น   ทั6งสอง

สื9อของเราไดบ้งัเกิดผลที9ดีมาก และบงัเกิดผลที9มีความสาํคญัมาก  มีพลงัในการเปิดโปงการ

ประทุษร้ายที9ชั9วร้าย  ขณะเดียวกนั โดยเฉพาะต่อสถานการณ์ของฝ่าหลุนกง กไ็ดอ้ธิบายความ

จริงแก่สาธารณชน  ในเวลาเดียวกนักบ็งัเกิดผลในการช่วยเหลือสรรพชีวติ 

คอมมิวนิสตจี์นกคื็ออาํนาจการเมืองกลุ่มหนึ9งที9ชั9วร้าย เป็นอาํนาจการเมืองอนัธพาลกลุ่ม

หนึ9ง  หากเรื9องเทจ็ที9มนักรอกใส่ให ้ทาํใหส้าธารณชนไม่อาจแยกแยะไดช้ดัเจน  แยกแยะไม่ได้

ระหวา่งจริงกบัเทจ็  กจ็ะกา้วไปสู่การถูกกวาดทิ6งไปพร้อมกบัมนั  ดงันั6นในดา้นนี6  สื9อตา้จี6หยวน

กบัสถานีทีวซิีนถงัเหยนิ ไดบ้งัเกิดผลที9เป็นประโยชนม์าก มีพลงัอยา่งแทจ้ริงในการช่วยเหลือ

สรรพชีวติ 

แน่ละ  กล่าวสาํหรับสื9อมวลชน  หากจะทาํเรื9องที9ควรทาํใหดี้ได ้นั9นกต็อ้งบาํเพญ็ตนเอง

ใหดี้  ดงันั6นเรื9องการบาํเพญ็  กล่าวสาํหรับทุกท่าน กล่าวสาํหรับศิษยต์า้ฝ่าแต่ละคนที9เขา้ร่วมงาน

สื9อ  การบาํเพญ็ถือเป็นเรื9องอนัดบัแรก เพราะการบาํเพญ็ของท่าน ดีหรือไม่ดี จะกาํหนดพลงัใน

การช่วยคนของท่าน  การบาํเพญ็ของท่านดีหรือไม่ดี กก็าํหนดประสิทธิผลของการทาํงานของ

ท่านดว้ย  เป็นเช่นนี6แน่นอน  ไดผ้า่นประสบการณ์มากมายหลายปีอยา่งนี6   ทุกท่านลว้นเขา้ใจ

อยา่งลึกซึ6 ง  ศิษยต์า้ฝ่าในสาขาอาชีพต่าง ๆ  รวมทั6งศิษยต์า้ฝ่าในสื9อแต่ละอยา่ง ลว้นเป็นเช่นนี6   ผู ้

ที9เขม้งวดต่อตวัเองในการบาํเพญ็  เรื9องมากมายลว้นจะออกแรงนอ้ยแต่ไดผ้ลเป็นเท่าทวคูีณ  

ดงันั6นเราไม่อาจมองขา้มการบาํเพญ็  นี9เป็นเรื9องอนัดบัแรก 

ทุกท่านทราบวา่ การทาํงานสื9อกเ็พื9อช่วยคน  เพื9ออธิบายความจริงใหก้ระจ่าง  เพื9อยบัย ั6ง

การประทุษร้ายนี6แต่เป้าหมายสุดทา้ยคืออะไรละ  พวกท่านแต่ละคนที9ทาํงานสื9อ ลว้นแต่กาํลงั

เดินอยูบ่นเสน้ทางของการซิวเลี9ยนตนเอง  เรื9องนี6 ที9ท่านทาํกคื็อเสน้ทางของการซิวเลี9ยนของท่าน  

นี9เป็นเรื9องแน่นอน  ไม่วา่ท่านอยูใ่นสื9อนี6  จะมีบทบาทอะไรกต็าม ทาํหนา้ที9อะไร  นั9นกคื็อ



 2 

เสน้ทางของการซิวเลี9ยนของท่าน  ดงันั6นหากจะเดินใหดี้ไดบ้นเสน้ทางนี6   กต็อ้งตั6งใจซิวเลี9ยน

ตนเอง  ไม่วา่เวลาใด ลว้นไม่อาจยอ่หยอ่น  สุดทา้ยคือตอ้งการหยวนหมั9น 

ปัจจุบนัขา้พเจา้มองเห็นคนหนุ่มสาวมากมายอยา่งนี6   ส่วนใหญ่เป็นคนหนา้ใหม่  แน่ละ 

คนหนุ่มสาวนี6หนา  เรื9องหนึ9งที9ขา้พเจา้คิดขึ6นมาไดก่้อนกคื็อ หลายปีที9ผา่นมานี6  ในจีน

แผน่ดินใหญ่  สิ9งของชุดนั6นของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นนี6   ทฤษฎีที9วา่นั6น ลว้นแต่ชั9วร้าย  คือ

ตรงกนัขา้มกบัวฒันธรรมประเพณีดั6งเดิม  ตรงกนัขา้มกบัมนุษยชาติ  ฉะนั6นสิ9งของนี6 ที9มนัอยาก

ใหค้นยอมรับมนัได ้  ก่อนอื9น ที9มนัตอ้งทาํใหไ้ดก้คื็อ ลม้ลา้งวฒันธรรมดั6งเดิมของจีน กบัคุณค่า

สากลของมนุษยชาติ  ดงันั6นตลอดมามนัจึงพยายามก่อใหเ้กิดผลอยา่งนี6   การเคลื9อนไหวทาง

การเมืองแต่ละครั6 งในประเทศจีน  สิ9งที9มนัทาํลายทิ6งไปลว้นแต่เป็นวฒันธรรมที9ยอดเยี9ยมของ

ประเทศจีน  การปฏิวติัใหญ่ทางวฒันธรรมไดท้าํลายโบราณวตัถุ โบราณสถาน ตาํราโบราณ  

ทั6งหมด  ทาํใหค้นไม่รู้จกัหลกัฐานที9มีคุณค่าที9สืบทอดต่อมาในประวติัศาสตร์  ในขณะเดียวกนั 

การเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ศึกษาประวติัศาสตร์จีน  เรียนแบบผา่น ๆ  ต่อมาค่อย ๆ เลิกเรียน

ไป  ต่อมากเ็รียนกนัแบบวพิากษว์จิารณ์  สุดทา้ย ยงัลดค่าของประวติัศาสตร์จีนที9ผา่นมา จน

กลายเป็นวา่ไม่มีอะไรดีสกัอยา่ง  กรอกใส่วา่พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นดีที9สุด ยิ9งใหญ่ที9สุด  

ภายใตก้ารกรอกใส่ของมนั ปัจจุบนัคนหนุ่มสาวมากมายลว้นไม่รู้จกัวฒันธรรมดั6งเดิมของตน  

ลว้นไม่รู้จกัประวติัศาสตร์ของตวัเอง  คนหนุ่มสาวมากมายที9ออกมาจากประเทศจีน  หลงัจากที9

ไดช้มการแสดงเสินยวิ9นแลว้  วา้ว ที9แทป้ระเทศจีนเรามีวฒันธรรมดั6งเดิมที9ดีอยา่งนี6   เหมือนวา่

เขาเพิ9งจะรู้จกั  พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นกช็ั9วร้ายถึงระดบันี6   ดงันั6นหลงัจากมนัแยง่ชิงอาํนาจ

การเมืองจากประเทศจีนมาหลายปีอยา่งนี6   แมแ้ต่คนในกลุ่มอายเุดียวกบัขา้พเจา้ ลว้นถูกมนัลา้ง

สมองอยา่งร้ายแรง  ความนึกคิดแตกต่างอยา่งมากจากคนในสงัคมปรกติ  ยิ9งไม่ตอ้งพดูถึงคน

หนุ่มสาวในปัจจุบนั 

ดงันั6นพวกเรา ทางดา้นนี6  ทิศทางในการทาํงานสื9อ  บนจุดพื6นฐานทางวฒันธรรมและ

มาตรฐานการยดึกมุคุณค่าสากล  ตอ้งใชว้ฒันธรรมดั6งเดิมเป็นพื6นฐาน  จะตอ้งใชคุ้ณค่าดั6งเดิม

เป็นพื6นฐาน  ทาํไมพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นจึงกลวัการแสดงเสินยวิ9นถึงเพียงนี6ละ   กเ็ป็นแค่การ

แสดงทางวฒันธรรมอยา่งหนึ9ง  เพราะสิ9งที9เสินยวิ9นแสดงออกมาเป็นวฒันธรรมดั6งเดิมของ

มนุษยชาติ  ที9มนัตอ้งการทาํลายกคื็อสิ9งเหล่านี6   มนัตอ้งการทาํลายทิ6งกคื็อสิ9งเหล่านี6    จึงจะ

สามารถทาํใหสิ้9งชั9วร้ายเหล่านั6นของมนัแพร่ระบาดไดอ้ยา่งนั6น  กาํเริบเสิบสานไดอ้ยา่งนั6น  

ดงันั6นมนัจึงรู้สึกวา่ ไดท้าํมาหลายสิบปีแลว้ในประเทศจีน มีกวา่ครึ9 งศตวรรษ  รู้สึกวา่คนจีนใน

ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นลูกหลานมงักรแดงไปหมดแลว้  มนัรู้สึกวา่ลว้นเป็นเซลลข์องมนัแลว้  มนั
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สามารถเหยยีบย ํ9าคนจีนอยา่งกาํเริบเสิบสาน  ฆ่าแกงท่าน โกงท่าน ประทุษร้ายท่าน อยา่งกาํเริบ

เสิบสาน  แมท่้านจะด่ามนั กด่็ามนัโดยอยูใ่นวฒันธรรมของมนั  ไม่ใช่ด่าจริง มนักท็าํมาถึงขั6นนี6

แลว้   เสินยวิ9นไดล้ม้ลา้งสิ9งนั6นของพรรคมารอยา่งถึงที9สุด  วญิญาณร้ายจึงรู้สึกวา่ ร้อยกวา่ปีนี6  ทาํ

ไปอยา่งสูญเปล่า  ดั9งเสียงฟ้าร้องกมัปนาท  ทาํไปอยา่งสูญเปล่าทั6งหมด  ดงันั6น ในการเจาะจงต่อ

ปัญหาวฒันธรรมพรรคมาร  ตอ้งแยกแยะมนัใหไ้ดก่้อน  สามารถแยกแยะมนัไดช้ดัเจน   ไม่มีวธีิ

อื9น  มีเพียงใชว้ฒันธรรมดั6งเดิมที9แทจ้ริงของมนุษยชาติ  จึงจะสามารถเห็นมนัไดช้ดัเจน 

ดงันั6นการทาํสื9อของทุกท่าน  สาํหรับผูที้9ทาํข่าว  ทาํเรื9องวฒันธรรม  ทุกท่านตอ้งใช้

วฒันธรรมดั6งเดิมเป็นจุดฐาน  ใชคุ้ณค่าสากลเป็นรากฐาน  จึงจะมองเห็นมนัไดช้ดั  กาํจดัมนั  แน่

ละสิ9งที9เป็นของสาํนกัสมยัใหม่มีมากเหลือเกิน  ไม่เพียงแต่พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นทาํลายชน

ชาติจีน  ในสงัคมตะวนัตกกมี็ของสาํนกัสมยัใหม่มากมาย  ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน นี9กเ็ป็นการ

แสดงออกของพรรคมารที9ทาํลายสงัคมตะวนัตก  ลว้นแต่มนักระทาํ  วฒันธรรมของมนุษยชาติ

ตั6งแต่หนึ9งถึงสองร้อยปีมานี6กเ็กิดการเปลี9ยนแปลง  สงัคมมนุษยที์9ผา่นมามีความดีกบัความชั9วอยู่

พร้อมกนั  บวกและลบอยูคู่่กนั  เป็นความสมดุลของอินกบัหยาง  แต่หนึ9งถึงสองร้อยปีต่อมา  ก็

ค่อย ๆ กลายเป็นวญิญาณคอมมิวนิสตที์9ชั9วร้ายนี6   ไดแ้ทนที9ปีศาจตนนั6น  หรือกคื็อในความสมดุล

ของอินหยาง  ดา้นลบกบัดา้นมาร ไดถู้กมนัแทนที9ทั6งหมด  ดงันั6นในหลายปีมานี6  มนัจึงกาํลงัทาํ

เรื9องเหล่านี6 ที9ทาํลายมนุษยชาติอยา่งกาํเริบเสิบสาน   

กคื็อพดูวา่ หากทุกท่านอยากจะทาํเรื9องเหล่านี6 ใหดี้  เช่นนั6น ขอ้หนึ9งคือตอ้งบาํเพญ็ตนเอง

ใหดี้  อีกขอ้หนึ9งกคื็อพวกท่านตอ้งรับรู้เรื9องราวทั6งหมดนี6อยา่งแจ่มชดั  ความคิด วฒันธรรม

ข่าวสาร  ไม่วา่จะเป็นอยา่งไร สิ9งเหล่านี6พวกเราตอ้งใชคุ้ณค่าสากลมาประเมินความดีเลว 

ความถูกผดิของมนั  แน่ละ หลายปีนี6พวกท่านไดก้า้วผา่นกนัมาอยา่งโชกโชน  จุดเริ9มตน้ที9พวก

ท่านก่อตั6งสื9อนี6 ขึ6นมา กเ็พื9อช่วยเหลือสรรพชีวติ เปิดโปงสิ9งชั9วร้าย  ความตั6งใจแต่เดิมกเ็ป็นเช่นนี6   

จุดมุ่งหมายของพวกท่านกคื็อสิ9งนี6   เปลี9ยนแปลงไม่ได ้ ในเมื9อเป็นอยา่งนี6   พวกท่านกต็อ้งเดินไป

ตามทิศทางนี6   แน่ละ เมื9อครู่ขา้พเจา้ไดก้ล่าวแลว้ ไม่เพียงแต่ความชั9วร้ายของพรรคมาร

คอมมิวนิสตจี์นที9กระทาํเช่นนั6นอยูใ่นประเทศจีน  สิ9งที9เป็นของสาํนกัสมยัใหม่กเ็ป็นเรื9องที9มนั

ทาํ  ขา้พเจา้บอกแลว้วา่ เกือบหนึ9งถึงสองร้อยปีมานี6   ปีศาจของมนุษยชาติไดก้ลายเป็นวญิญาณ

ชั9วร้ายของคอมมิวนิสตแ์ลว้  มนัไม่ใช่สิ9งนั6นในอดีตที9ดา้นบวกดา้นลบและอินหยางมีความ

สมดุลแบบนั6นในอดีตแลว้  ดงันั6นมนัอยูท่ ั9วทั6งโลก  ยงัไม่เพียงแต่อยูใ่นประเทศจีน  และไม่

เพียงแต่เกิดผลในค่ายของสงัคมคอมมิวนิสตอ์นัชั9วร้ายทั6งหมด  ทั9วทั6งโลกมนักก็าํลงัเกิดผลอยู ่ 

เพราะวา่มนัไดแ้สดงบทบาทดา้นลบนั6นของมนุษยชาติทั6งหมดแลว้  กคื็อบทบาทดา้นลบทั6งหมด
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ของมนุษยชาติ  นอสตราดามุสมิใช่เคยพดูหรือวา่ “มากซ์ยดึครองโลก”  มนัยดึครองดา้นลบแลว้

จริง ๆ  แน่ละ ดา้นบวกนั6นเทพเป็นผูย้ดึครอง  มนัเป็นความสมดุลของอินกบัหยาง แต่พอมาถึง

ปัจจุบนั รากฐานศีลธรรมของมนุษยลื์9นไถลลงไป  มนักาํลงัชกันาํมนุษย ์ ทาํเรื9องชั9วร้ายเหล่านี6   

ทาํใหค้านตาชั9งนั6นเสียสมดุลไปแลว้  กคื็อพดูวา่อินหยางไม่สมดุลแลว้  ความชั9วใหญ่กวา่ความดี

งาม  กก็ลายเป็นสถานการณ์อยา่งนี6แลว้ 

แน่ละ สถานการณ์นี6  หากเป็นสถานการณ์ทั9วไป  เมื9อเทพมองเห็นแลว้กจ็ะปรับมนัให้

กลบัคืนมา  ไม่อนุญาต  แต่วา่ เนื9องจากคนทั6งหมดกาํลงัลื9นไถลลงไป  เพราะมนุษยเ์องตอ้งการ

อยา่งนี6   แต่คนกไ็ม่ไดส้ติมากนกั เพราะถูกมนัชกันาํ  เกิดจากสิ9งเหล่านี6 ที9กรอกใส่ให ้  เช่นนั6น 

ปัจจุบนันี6 จิตสาํนึกสมยัใหม่เหล่านี6 ที9ปรากฏออกมาในสงัคม  สิ9งของรูปแบบนี6ของสาํนกั

สมยัใหม่ประเภทนี6   ที9จริงพดูใหช้ดั ลว้นเกิดจากการกระทาํของวญิญาณชั9วร้ายคอมมิวนิสต ์ ที9

ทาํลายเรื9องของมนุษยเ์ช่นกนัในสงัคมเสรี 

ลว้นแต่ไม่ใช่เรื9องบงัเอิญ ดูไปแลว้สงัคมตะวนัตกคลา้ยกบัไม่มีอะไรเกี9ยวขอ้งกบั

วญิญาณชั9วร้ายคอมมิวนิสต ์  ที9จริงมนักระทาํทั6งหมด  สิ9งที9วญิญาณชั9วร้ายคอมมิวนิสตใ์นสงัคม

จีนแสดงออกมาคือการฆ่าคนที9มีการศึกษาและมีเงินรํ9ารวย ทาํลายวฒันธรรมดั6งเดิม  ในสงัคม

ตะวนัตก มนัแสดงออกมาเป็นการเกบ็ภาษีในอตัราที9สูง ใชว้ธีิกระทาํที9เรียกวา่ทศันคติสมยัใหม่

ทาํลายวฒันธรรมดั6งเดิม   ผูซิ้วเลี9ยนลว้นทราบ เนื9องจากการมีเงินหรือไม่มีเงินเกิดจากการ

วนเวยีนชดใชก้รรมของชาติก่อน  การบงัคบัเอาโดยใชอ้าํนาจอยา่งนี6ขดัต่อหลกัการของสวรรค ์ 

แต่ปัจจุบนักเ็ป็นสงัคมอยา่งนี6   สงัคมที9วุน่วาย  สภาพสงัคมโลกที9ยุง่เหยงิ  คุณธรรมเสื9อมถอยลง

ทุกวนั  บวกกบัวฏัจกัรการเกิดขึ6น ตั6งอยู ่เสื9อมถอย ดบัสูญ ของจกัรวาลนี6   เมื9อเดินมาถึงขั6นนี6 ใน

วนันี6  มนักเ็ป็นอยา่งนี6แลว้ เสื9อมไปแลว้ ตอ้งดบัสูญ  ดงันั6นที9แสดงออกมาไม่เพียงแต่ในสงัคม

มนุษย ์  ในจกัรวาลนั6น สงัคมชั6นสูงแสดงออกมาลว้นไม่ปกติ  กเ็ป็นสถานการณ์เช่นนี6   ดงันั6น

บางครั6 งขา้พเจา้จึงคิดวา่ ในฐานะที9เป็นสื9อที9ศิษยต์า้ฝ่าทาํ  พวกท่านกาํลงักอบกูม้นุษยชาติอยูจ่ริง 

ๆ  ศิษยต์า้ฝ่าเป็นความหวงัเดียวของมนุษยชาติจริง ๆ 

ฉะนั6นหากมองจากภายนอก พวกเราคือนกัรบผูโ้ดดเดี9ยว  ดงันั6นตวัพวกเราเองตอ้งปฏิบติั

ตนใหดี้  ตวัพวกเราในการซิวเลี9ยนตนเอง ในมาตรฐานของการปฏิบติัตนนี6  บาํเพญ็ตวัเองใหดี้สกั

หน่อย  ไม่เช่นนั6นกย็ากที9จะทาํเรื9องนี6ไดส้าํเร็จ  แน่ละ ยงัมีคาํพดูหนึ9งเรียกวา่วตัถุเมื9อพฒันาไปถึง

ที9สุดกต็อ้งยอ้นกลบั ใช่ไหม  ทุกท่านเห็นแลว้วา่  ขณะนี6องคป์ระกอบที9ถูกตอ้งนี6อยูใ่นช่วงขาขึ6น 

และมีแนวโนม้แรงมาก  ฟื6 นคืนสู่วฒันธรรมดั6งเดิม  ทั9วโลกต่างกก็าํลงัปรากฏ การเห็น
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ความสาํคญัของวฒันธรรมดั6งเดิม  มนุษยก์ไ็ดส้ติยิ9งขึ6นเรื9อย ๆ  ดงันั6นพวกเรายิ9งสมควรทาํใหดี้  

ยิ9งสมควรพยายามทาํใหเ้ตม็ที9  ปรากฏการสวรรคก์เ็อื6ออาํนวย  ตอ้งเป็นเช่นนี6แน่  เพราะเรื9องราว

ตอ้งเป็นเช่นนี6  

แน่ละ เรื9องการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง ขา้พเจา้กไ็ดพ้ดูแลว้   พรรคมารคอมมิวนิสตจี์น

ประทุษร้ายฝ่าหลุนกงเพราะพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นนั6นกคื็อจดัเตรียมไวเ้พื9อฝ่าหลุนกง  อยา่

เห็นวา่มนัอยูม่ากี9ปีแลว้  กเ็ป็นการจดัเตรียมไวเ้พื9อฝ่าหลุนกง  ในจุดนี6 ทุกท่านลองคิดดู กช็ดัเจน

หมด  ปัจจุบนัการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงเป็นการควบคุมของพรรคมาร  กลไกทั6งหมดของ

ประเทศกาํลงัขบัเคลื9อนอยู ่  ดงันั6นเมื9อมาถึงขั6นนี6 ในวนันี6แลว้ การทดสอบต่อศิษยต์า้ฝ่า การซิว

เลี9ยน กเ็หลือเวลาอีกไม่มากแลว้ และคนที9เราควรช่วยเหลือกล็ว้นอยูใ่นช่วงสุดทา้ยแลว้  ทุกสิ9ง

ทุกอยา่งนี6กใ็กลจ้ะจบลงแลว้  กาํลงัค่อย ๆ จะจบสิ6นแลว้  ความหมายของการคงอยูข่องวญิญาณ

ชั9วคอมมิวนิสตก์มี็ไม่มากแลว้  และถึงเวลาที9ควรกาํจดัมนัไปไดแ้ลว้  พวกท่านที9เป็นคนหนุ่ม

สาวยงัไม่ทราบ  ตอนที9ขา้พเจา้ยงัหนุ่มอยู ่ สมยันั6น ในประเทศจีน ตวัท่านเองอยูต่ามลาํพงัในที9ที9

ไม่มีคน  กล็ว้นไม่กลา้พดูสกัคาํวา่พรรคมารคอมมิวนิสตไ์ม่ดี  ทุกหนแห่งลว้นมีวญิญาณชั9วจบั

ตามองท่านอยู ่  ขณะนี6  สิ9งเหล่านี6 ถูกดบัสลายไปแลว้  ผูค้นอยูบ่นโตะ๊ดื9มสุรากนั พอใครพดูถึง

พรรคมารขึ6นมา  ทั6งหมดกก็ลา้ด่าพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น  คนไหนที9ไม่ด่า คนทั6งหมดกจ็ะ

เขา้ใจวา่เขาป่วย  ดงันั6นใคร ๆ กก็าํลงัด่าพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น  แลว้ทาํไมจึงกลา้ทาํอยา่งนี6กนั

ละ  กเ็พราะวญิญาณชั9วกบัองคป์ระกอบที9ชั9วร้ายของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นถูกดบัสลายไปจน

เหลือไม่เท่าไร  ดงันั6นผูค้นจึงกลา้ทาํอยา่งนี6   รู้สึกวา่ผอ่นคลายแลว้  แต่หากเพียงวญิญาณชั9ว

คอมมิวนิสตจี์นยงัคงอยู ่  มนักคื็อชั9วร้าย  กเ็หมือนกบัยาพิษ  หากเพียงสิ9งนั6นยงัมีอยู ่  มนัยอ่มจะ

เป็นพิษต่อคน  ท่านใหม้นัเปลี9ยนแปลง มนักเ็ปลี9ยนแปลงไม่ได ้ นั9นคือธาตุแทข้องมนั  ชีวติของ

มนั  สร้างขึ6นมาเป็นอยา่งนั6น  ตอ้งกาํจดัทิ6ง  ดงันั6นเมื9อถึงขั6นนี6   พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นเองกย็ิ9ง

ยุง่เหยงิยิ9งขึ6นเรื9อย ๆ  เทพกล็ว้นกาํลงัดบัสลายมนั  พลงัที9ยิ9งใหญ่ของการเจิ6งฝ่ากก็าํจดัมนัอยา่ง

ต่อเนื9อง  กม็าถึงขั6นนี6แลว้  ใครที9ประคองมนัไว ้ ผูน้ั6นกจ็ะตอ้งตามมนัไป  นั9นคือผูน้ั6นกจ็ะจบสิ6น

ไปพร้อมกบัมนั 

ไม่วา่อยา่งไรกต็าม เมื9อมองไปในอนาคต สื9อของพวกเรา สมควรมีความมั9นใจยิ9งขึ6น   

เนื9องจากที9ขา้พเจา้มองเห็นในระยะแรก สื9อของเราในเวลานั6นทาํกนัอยา่งยากลาํบากมาก  เงินทุน  

บุคลากร ลว้นไม่เพียงพอ  อยา่งนอ้ยที9สุดขา้พเจา้มองเห็นพวกท่านในขณะนี6  มีคนหนุ่มสาว

มากมาย  โอ ้ ขา้พเจา้กดี็ใจมาก ทุกท่านลว้นกาํลงัทาํเรื9องนี6   ยงัมีอีกนะ กคื็อวา่ ขณะนี6ความ

ยากลาํบากในการดาํเนินการ กบัสภาพแวดลอ้มของสงัคม ลว้นไม่เหมือนกนัแลว้  ในระยะแรก 
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ถูกพรรคมารควบคุม ในลกัษณะของสื9อที9พดูอยูฝ่่ายเดียว  เผยแพร่คาํลวงไปทั9วโลก  มองไม่เห็น

ข่าวสารดา้นบวกใด ๆ  ทั9วโลกกล็ว้นแต่ถ่ายทอดรายงานข่าวตามสื9อของพรรคมารคอมมิวนิสต์

จีน  จึงเท่ากบัทั9วโลกกาํลงัประทุษร้ายฝ่าหลุนกง  แรงกดดนัต่อศิษยต์า้ฝ่าที9อยูต่่างประเทศกห็นกั

มาก  ผูค้นลว้นแต่ยดึถือความคิดชนิดนั6น ที9คอมมิวนิสตจี์นกรอกใส่ให ้ในการปฏิบติัต่อศิษยต์า้

ฝ่า  ภายใตส้ถานการณ์อยา่งนี6   ศิษยต์า้ฝ่าไดส้ร้างสื9อขึ6นมา และยิ9งทาํยิ9งดี  รวมทั6งความพยายาม

ร่วมกนัของศิษยต์า้ฝ่าในการอธิบายความจริงกบัสงัคมระดบัต่าง ๆ  ผูค้นยิ9งรู้ความจริงมากขึ6น  

ยิ9งมองเห็นอยา่งชดัเจนต่อการประทุษร้ายครั6 งนี6   อยา่งไม่รู้ตวัระหวา่งขั6นตอนที9พวกเราทาํเรื9องนี6  

อธิบายความจริงไดช้ดัเจน ในเวลาเดียวกนักส็ลายแรงกดดนันี6  ดงันั6นพวกเราทุกคนในเวลานี6ก็

รู้สึกผอ่นคลายมากแลว้  ในเวลานั6นเป็นอยา่งนี6จริง ๆ  ขณะนี6ขา้พเจา้เห็นวา่กระแสของพลงัของ

ความถูกตอ้งรวดเร็วและรุนแรง  พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นยิ9งใกลจุ้ดจบ  ใครที9ปกป้องมนั คน

นั6นกต็ามมนัไป  มองพวกเขาไดช้ดัเจนกคื็อคนฉลาด  มองไดไ้ม่ชดัเจนนั9นกเ็ป็นคนโง่ที9สุด 

ขา้พเจา้อยากพดูในวนันี6กคื็อจะทาํงานสื9อใหดี้ ตอ้งทาํสองเรื9องใหดี้  ขอ้หนึ9งคือบาํเพญ็

ตนเองใหดี้  อีกขอ้หนึ9งคือสื9อของเราตอ้งใชว้ฒันธรรมดั6งเดิมเป็นจุดฐาน ใชคุ้ณค่าสากลเป็น

พื6นฐาน  จึงจะสามารถทาํทุกสิ9งทุกอยา่งนี6 ใหดี้ได ้  ทุกท่านทาํไดไ้ม่เลว  หลายปีนี6ลาํบากลาํบน

กนั  กา้วผา่นมาไดต้ลอดทาง  เสริมสร้างพลงัใหม่ ๆ อยา่งต่อเนื9อง ยิ9งนานยิ9งขยายใหญ่ขึ6น  

โดยเฉพาะสื9อของตา้จี6หยวน รวมทั6งซินถงัเหยนิ ไดก้ลายเป็นสื9อของคนจีนที9ใหญ่เป็นอนัดบั

หนึ9งของโลก   ขณะเดียวกนัยิ9งเป็นที9รู้จกัของสงัคมตะวนัตก  และใหค้วามสาํคญัยิ9งขึ6นเรื9อย ๆ  

จุดนี6 ช่างน่ายนิดีนะ  จงยดึกมุโอกาสที9ดียิ9งนี6 ไวใ้หม้ั9น   ทาํสื9อของเราใหดี้ยิ9งขึ6น  ทาํไดอ้ยา่งมีพลงั

และมีประสิทธิผลดา้นเวลาจริง ๆ  พอมีบทความหนึ9งตีพิมพอ์อกมาสามารถบงัเกิดผลไดอ้ยา่ง

มาก  ตอ้งทาํใหไ้ดถึ้งขั6นนั6นอยา่งแน่นอน  กข็อพดูเพียงเท่านี6   ขอบใจทุกท่าน 

 

 


