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การบรรยายฝ่าที*นิวยอร์ก ค.ศ. 2019 

(หลี* หงจื7อ  17 พฤษภาคม 2019) 

 

สวสัดีทุกคน 

(เหล่าศิษย ์: สวสัดีท่านอาจารย)์ 

ฝ่าฮุ่ยหนึ*งปีมีหนึ*งครั7 ง  ทุกคน บางคนมาจากที*ไกลมาก และบา้งกม็าจากแผน่ดินใหญ่  ค่าใชจ่้ายนี7

ยงัคงไม่นอ้ย  ฝ่าฮุ่ยแต่ละปี มีค่าเดินทางหลายสิบลา้น  หมดเงินไปกบัค่าอยูค่่ากิน  ทุกคนอยากจะมีโอกาส

ในการยกระดบัของการบาํเพญ็โดยผา่นฝ่าฮุ่ย  เรียนรู้จากกนัและกนั หรือพดูไดว้า่ ผูบ้าํเพญ็มองวา่การ

บาํเพญ็ โดยตวัมนัเองนั7นสาํคญัมาก  ศิษยต์า้ฝ่าตอ้งทาํสามเรื*องใหดี้  หากไม่บาํเพญ็ตวัเองใหดี้ นั*นกจ็ะทาํ

ไดไ้ม่ดี  แน่ละ บางคนคิดจะอาศยัโอกาสนี7พบอาจารย ์ อาจารยท์ราบ แต่ไม่วา่จะเป็นอยา่งไรกต็าม  มีฝ่าอยู ่ 

ยอ่มสามารถชี7นาํการบาํเพญ็ใหทุ้กคนได ้

อาจารยอ์ยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั  ใชชี้วติอยา่งคนธรรมดาสามญั  มีรูปแบบพฤติกรรมเหมือนคน

ธรรมดาสามญั  มีเรื*องมากมายของคน  นั*นจึงไม่อาจจะเหมือนกบัฝ่า  ดงันั7นขา้พเจา้จึงบอกใหทุ้กคน ตอ้ง

ปฏิบติัตามฝ่าชุดนี7  ถือฝ่าเป็นอาจารย ์  ศิษยต์า้ฝ่า สามารถกา้วผา่นมาจนถึงวนันี7ได ้  กเ็พราะมีฝ่าอยู ่  ฝ่าฮุ่ย

ของพวกเรากดี็  ทุกคนอยูใ่นการบาํเพญ็ของตวัเองกดี็  กอ็าศยัฝ่าชุดนี7กา้วผา่นมาจนถึงวนันี7  หรือพดูวา่ หาก

ไม่มีฝ่าชุดนี7   พวกคุณกเ็ดินมาไม่ถึงวนันี7   ดงันั7นกล่าวสาํหรับศิษยต์า้ฝ่า  การบาํเพญ็ยอ่มถือเป็นเรื*อง

อนัดบัหนึ*งตลอดกาล  โดยเฉพาะคือถึงช่วงเวลาสุดทา้ยแลว้ 

แน่ละ เมื*อขา้พเจา้พดูถึงเวลาช่วงสุดทา้ย  ที*จริงทุกคนกม็องเห็นแลว้ การเปลี*ยนแปลงของ

ปรากฏการณ์สวรรคก์บัการเปลี*ยนแปลงของโลกนี7 คือเหมือนกนั  อาทิเช่น มารร้ายนี7ประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่า

ไดถึ้งเวลาอบัจนแลว้  ตวัมารร้ายเองกย็ากจะคงอยูต่่อไปแลว้  เพียงแต่เครื*องจกัรชุดนั7นที*ประทุษร้ายศิษยต์า้

ฝ่ายงัคงหมุนอยู ่  แต่วา่เมื*อครู่ขา้พเจา้พดู เดินถึงสุดทา้ยแลว้  พวกเราจะตอ้งทาํเรื*องที*เราควรทาํใหดี้ยิ*งขึ7น  

เพราะวา่ยิ*งถึงช่วงสุดทา้ยกย็ิ*งสาํคญั  สภาพแวดลอ้มเมื*อแรกเริ*มที*ยากลาํบาก  สภาพแวดลอ้มที*ชั*วร้ายอยา่ง

นั7น  พวกคุณกก็า้วผา่นมาไดห้มดแลว้  ไม่มีเหตุผลที*จะไม่ทาํใหดี้ยิ*งขึ7นในช่วงสุดทา้ย  การประทุษร้ายใน

ระยะแรก  สื*อมวลชนทั*วโลกทุกหนแห่ง ลว้นตีพิมพบ์ทความปลุกปั*นข่าวลือของสื*อคอมมิวนิสตจี์น  คน

ทั7งโลก ยากที*จะแยกแยะไดว้า่ที*แทเ้รื*องราวเป็นอยา่งไร  ภายใตส้ถานการณ์ที*ยากลาํบากอยา่งนั7น ศิษยต์า้ฝ่า
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ในสงัคมนานาชาติไดอ้ธิบายความจริง แกไ้ขความเขา้ใจของผูค้นทั*วโลก จึงกา้วผา่นมาไดแ้ลว้  สุดทา้ยพวก

คุณเองตอ้งทะนุถนอมทุกสิ*งที*ไดท้าํไป   อยา่ยอ่หยอ่นตนเอง  อยา่ยอ่หยอ่นตนเองอยา่งเดด็ขาด 

ขา้พเจา้กก็าํลงัสงัเกต  โดยเฉพาะคือภายใตส้ภาพแวดลอ้มนั7นในจีนแผน่ดินใหญ่  ศิษยต์า้ฝ่าจาํนวน

มากอยูใ่นสงัคมแบบนั7นที*ความสมัพนัธ์ของความเป็นมนุษยถู์กบิดเบือนไป การกระทาํของคนถูกบิดเบือน

ไป และรูปแบบความคิดถูกบิดเบือนไป  ใคร  ๆลว้นยากที*จะหลีกเลี*ยงผลกระทบของมนั  แมศิ้ษยต์า้ฝ่าตอ้ง

ไปทาํตามตา้ฝ่า  แต่พอคุณออกจากบา้น สิ*งที*ประสบกคื็อสงัคมคนธรรมดาสามญัที*ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

มนุษยเ์ป็นอยา่งนี7   ทั*วทั7งสงัคมลว้นบิดเบือนไป  ฉะนั7นคุณกต็อ้งไปทาํอยา่งนั7น  นานวนัเขา้กจ็ะผสมปนเป

เขา้ไปกบัพฤติกรรมระหวา่งคนกบัคนในสงัคมนี7   กระทั*งรวมถึงรูปแบบการใคร่ครวญปัญหา  เคยชินกบั

รูปแบบในการดาํรงชีวติชนิดนี7ของคน  และรู้สึกวา่กคื็ออยา่งนี7   หลายคนหลงัจากออกมาจากจีน

แผน่ดินใหญ่  เมื*อมาถึงสงัคมนานาชาติ เห็นคนทาํไมลว้นแต่เรียบง่ายอยา่งนี7กนัหมดละ  การพดูจาหรือทาํ

เรื*องอะไรกล็ว้นแต่อ่อนโยนนุ่มนวล   แต่คนแผน่ดินใหญ่ทาํเรื*องอะไร ลว้นอยากจะทาํเรื*องนั7นอยา่งสุดขั7ว

ที*สุด ทาํแบบสุดสุด ทาํใหถึ้งที*สุด  ลว้นคือสภาพจิตใจชนิดนั7น  นั*นไม่ใช่สภาวะปกติของคน  ดงันั7นพอนาํ

ความคิด พฤติกรรมแบบนี7  มาอยูใ่นสงัคมนานาชาติ จึงทาํใหผู้ค้นในสงัคมนานาชาติรู้สึกไม่พอใจ 

คนที*ออกมาจากจีนแผน่ดินใหญ่ แทบทั7งหมดลว้นทาํใหค้นในประเทศอื*นไม่เขา้ใจ  ทาํไมคนจีน

เป็นอยา่งนี7   ที*จริงคือ เพราะถูกพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นตั7งใจทาํใหพ้ฤติกรรมและคุณสมบติัของคนจีน

เสื*อมเสียอยา่งเป็นระบบ  ทาํลายวฒันธรรมดั7งเดิม ทาํลายความคิดทางศีลธรรมกบัคุณค่าสากล  ปัจจุบนั

ลว้นแต่เป็นของชนิดนั7นที*เป็นแบบสุดขั7วของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น  แน่ละ จึงยอ่มไม่เหมือนกนั  เมื*อ

มาถึงสงัคมนานาชาติเป็นเวลานานมากจึงสามารถเปลี*ยนกลบัมาได ้

ขณะนี7 มีผูฝึ้กส่วนหนึ*งที*ออกมาจากจีนแผน่ดินใหญ่  ภายใตส้ภาพแวดลอ้มนั7นในแผน่ดินใหญ่ 

บางคนอาจจะทาํไดไ้ม่ดี  ดงันั7นจึงยิ*งสมควรบาํเพญ็ตนเองใหดี้ในสภาพแวดลอ้มใหม่  ทาํใหดี้ในสิ*งที*

ตนเองสมควรทาํ  อยา่มีความคิดแบบสุดขั7วชนิดนั7นอีกในการทาํสิ*งต่าง  ๆ ซึ* งง่ายที*จะก่อความยุง่ยาก  เมื*อ

อยูใ่นสภาพแวดลอ้มนี7ของศิษยต์า้ฝ่า  พวกคุณทราบ คนในสงัคมนานาชาตินั7น นอ้ยมากที*จะวจิารณ์คนอื*น

ลบัหลงั  คนจาํนวนไม่นอ้ย เขามีแนวคิดและรูปแบบการกระทาํที*เป็นสากลและบริสุทธ̀ิเรียบง่าย  มกัจะ

รู้สึกวา่ควรเป็นคนจิตใจดีงาม ทาํดีต่อผูอื้*นบา้ง  ภายใตส้ถานการณ์ทั*วไปจะไม่ทาํเรื*องเหล่านั7นที*ใหร้้ายคน

อื*นและเป็นประโยชนต่์อตวัเอง  ดงันั7นคนเหล่านั7นที*พกพารูปแบบพฤติกรรมมากมาย และความเคยชินใน

การดาํรงชีวติที*ก่อเกิดในแผน่ดินใหญ่  อยูใ่นสงัคมนานาชาติตอ้งไปเปลี*ยนแปลงตวัเองสกัหน่อย  ขา้พเจา้
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พดูเรื*องนี7  เพราะวา่ขณะนี7ผูฝึ้กที*ออกมาจากจีนแผน่ดินใหญ่มีมากขึ7นเรื*อย  ๆ มีจาํนวนมากกวา่ศิษยต์า้ฝ่าที*

เคยอยูใ่นสงัคมนานาชาติแต่เดิม กระทั*งไดก้ลายเป็นกลุ่มหลกัแลว้  ดงันั7นพวกคุณจึงยิ*งสมควรระวงัสิ*ง

เหล่านี7  

พวกคุณทราบไหม ในปีนั7นเวลาที*ประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่าอยา่งมืดฟ้ามวัดินนั7น ในประเทศจีนคือ

สถานการณ์แบบนั7น  ในสงัคมนานาชาติ แมว้า่มนัไม่มีความรุนแรง แต่ความกดดนัชนิดนั7น สายตาที*เหยยีด

หยามของการเลือกปฏิบติัต่อศิษยต์า้ฝ่า  นั*นกเ็ป็นความยากลาํบากมาก  เนื*องจากในเวลานั7น บรรดา

สื*อมวลชนในสงัคมนานาชาติ ลว้นแต่เผยแพร่ข่าวลือตามสื*อของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น  ไม่มีใครรู้ความ

จริง  ศิษยต์า้ฝ่านอกประเทศจีนมีจาํนวนจาํกดัมาก  แต่พวกเขาทาํไดมี้ประสิทธิภาพมาก  ก่อตั7งสื*อมวลชน

ขึ7นเอง ก่อตั7งกลุ่มอธิบายความจริงยอ่ย  ๆหลายแห่ง  บา้งกเ็จาะจงทาํงานต่อรัฐบาล บา้งกมุ่็งอธิบายความ

จริงกบัสื*อมวลชนประเภทต่าง  ๆ  ก่อตั7งจุดอธิบายความจริงมากมาย  ยงัมีที*ก่อตั7งสื*อมวลชน เวบ็ไซต ์ เป็น

ตน้  ทาํใหส้ถานการณ์นานาชาติ ทาํใหผู้ค้นทั*วโลกที*ความคิดถูกการกขุ่าวของพรรคมารกรอกใส่ หนั

กลบัมาเขา้ใจศิษยต์า้ฝ่าแลว้  นั*นช่างยอดเยี*ยมมากแลว้  การบุกเบิกสร้างสภาพแวดลอ้มนี7ไม่ง่าย และพวก

เขากรู้็คุณค่ามาก  อยา่ไดเ้ป็นเพราะผูฝึ้กที*ออกมาจากแผน่ดินใหญ่ ที*มีรูปแบบความคิดที*ก่อเกิดจาก

วฒันธรรมพรรค มาทาํลายสภาพแวดลอ้มนี7   เนื*องจากขา้พเจา้มองเห็นแลว้ คนจีนทั*วไปที*ออกมาจากจีน

แผน่ดินใหญ่มากมาย อยูใ่นสงัคมนานาชาติ ไดส่้งผลกระทบที*ไม่ดีมากมาย  ทาํใหค้นอายจริง  ๆ ทาํใหช้าว

จีนเงยหนา้ไม่ขึ7นจริง  ๆ  พวกคุณอยา่เป็นอยา่งนั7น พวกคุณเป็นผูบ้าํเพญ็ ตอ้งรู้ถึงขอ้บกพร่องของตนเอง  

มนัไม่ใช่เป็นปัญหาการกระทบต่อภาพลกัษณ์ของชนชาติหนึ*งเท่านั7น  หนา้ที*ของพวกคุณคือช่วยเหลือ

สรรพชีวติทั*วโลก  ซึ* งเป็นเรื*องที*ใหญ่กวา่นั7น  ดงันั7นพวกคุณจาํเป็นตอ้งเปลี*ยนแปลงความคิดและ

พฤติกรรมของตวัเอง 

อยา่มองคนในสงัคมนานาชาติง่ายเกินไป แมว้า่ความคิดของพวกเขาจะเรียบง่าย  เนื*องดว้ยความคิด

ยิ*งเรียบง่าย กย็ิ*งชดัเจน  ปัญหาที*เขามองกย็ิ*งแจ่มแจง้  เขาเพียงแต่ไม่แสดงออก เพียงแต่ไม่พดูมาก ในใจมี

ความตระหนกัรู้อยา่งมาก  โครงสร้างความคิดของคนกล็ว้นเหมือนกนั  ระดบัความฉลาดกล็ว้นเหมือนกนั  

ไม่ดอ้ยไปกวา่คนอื*นแมแ้ต่นอ้ย  ความคิดและพฤติกรรมของพวกเขามีเกณฑข์ั7นตํ*า มีมาตรฐานศีลธรรม  

ดงันั7นเขาจะไม่ทาํอยา่งนั7น  ความเคยชินชนิดนั7นของทุกคนที*ก่อเกิดขึ7นมาในจีนแผน่ดินใหญ่  ไม่วา่การ

เขียนบทความ ทาํเรื*องอะไร กคื็อตอ้งสุดขั7ว  ท่าทีการทาํงานแบบนั7น ความคิดแบบนั7น  ทาํใหค้นในสงัคม

นานาชาติรับไม่ไดจ้ริง  ๆ  ที*จริงคนจีนแผน่ดินใหญ่ในช่วงที*ไม่มีพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นอยูน่ั7น มี
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ค่านิยมที*ดีงาม  เนน้กศุล  เหตุใดพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นจึงรณรงคเ์คลื*อนไหวครั7 งแลว้ครั7 งเล่า  เพราะวา่

คนจีนในสมยันั7นมีวฒันธรรมสูง  ค่านิยมเป็นแบบสากล  ผา่นการรณรงคเ์คลื*อนไหวครั7 งแลว้ครั7 งเล่า  โดยมี

เป้าหมายเพื*อทาํลายวฒันธรรมจีน กาํจดัสิ*งสุดยอดทางดา้นวฒันธรรม  กรอกใส่สิ*งไม่ดีเหล่านั7นของพรรค

คอมมิวนิสตจี์น  เป้าหมายของมนัชดัเจนมาก กคื็อตอ้งการทาํใหค้วามคิดและพฤติกรรมของคนจีนเป็น

เหมือนขยะ เนื*องจากในสงัคมนานาชาติมีศิษยต์า้ฝ่าที*ออกมาจากจีนแผน่ดินใหญ่มากขึ7นเรื*อย  ๆ  ปัญหานี7

จึงยิ*งโดดเด่นมากขึ7นเรื*อย ๆ   ดงันั7นจึงตอ้งพดูกนั  ทุกคนจะตอ้งระวงัไว ้

นอกจากนี7 ทุกคนที*อยูใ่นกลุ่มอธิบายความจริงแต่ละกลุ่ม  ในกิจกรรมเหล่านี7 ที*ศิษยต์า้ฝ่าจดัตั7งกนั

ขึ7นเอง  ในขณะที*อธิบายความจริงอยู ่ช่วยเหลือสรรพชีวติอยู ่  ก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งมาก ดีมาก  ไม่ได้

อยูที่*วา่ คุณทาํใหส้ะเทือนเลือนลั*นอยา่งไร  ดูวา่ที*คุณทาํนั7นบงัเกิดผลหรือไม่ ดูวา่คุณทาํดว้ยจิตใจอยา่งไร 

เป็นผูบ้าํเพญ็หรือไม่  ผูฝึ้กเหล่านั7นที*ตั7งมั*นอยูต่รงหนา้สถานกงสุลจีนตลอดปี   ตั7งมั*นอยูที่*จุดอธิบายความ

จริงตลอดปี   ช่างยอดเยี*ยมจริง  ๆ บางคนมีอายคุ่อนขา้งมาก  มีคนพดูวา่ พวกเขามีอายมุาก จึงเหมาะที*จะทาํ

ตรงนั7น  แลว้คุณซึ*งมีอายไุม่มาก  คุณทาํอะไรล่ะ  เหมือนกนั ดูแต่วา่ศิษยต์า้ฝ่าไปทาํกนัอยา่งไร  

มีอยูค่รั7 งหนึ*ง ผูฝึ้กคนหนึ*งถามขา้พเจา้วา่ : ท่านอาจารย ์ จาํนวนคนที*ลาออกจากพรรค ลาออก

จาํนวนมากเท่าใด พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นจึงจะลม้ได ้(อาจารยห์วัเราะ)  ขา้พเจา้กางนิ7วมือออกหา้นิ7ว  เขา

จึงคิด “ออ้ ลาออกหา้พนัคน พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นกล็ม้”  (ที*ประชุมหวัเราะ)  ผลคือจาํนวนหา้พนัผา่น

ไปอยา่งรวดเร็วแลว้ “เฮอ้ มนัเป็นอยา่งไรกนันะ  อาจารยก์างนิ7วมือหา้นิ7วนี*นะ  ออ้ หา้หมื*นคน”  หา้หมื*น

คนนี7กผ็า่นไปแลว้อยา่งรวดเร็ว  “นี*ไม่ถูกนะ อาจารยก์างนิ7วมือหา้นิ7วทาํไมนะ  ออ้ งั7นกห็า้แสนคน” 

(อาจารยห์วัเราะ)  จาํนวนหา้ลา้นคน หา้สิบลา้นคน กผ็า่นไปหมดแลว้  เดีfยวนี7 เป็นสามร้อยลา้นกวา่คนแลว้  

ประเทศจีนมีประชากรหนึ*งพนัหา้ร้อยลา้นคน   คุณลาออกหา้พนั  ดูเหมือนไม่กระทบอะไร  (อาจารย์

หวัเราะ)  ที*จริงขา้พเจา้เพียงเปรียบเปรย หรือพดูวา่ เรื*องนี7 ที*พวกเราทาํนั7นสาํคญัมาก ทาํจากใจ  ทาํลายมนั

จากในใจของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น  ขณะนี7สภาพการณ์ของพรรคคอมมิวนิสตจี์นเป็นอยา่งไรละ   แต่

ละคน นอกจากพวกที*กมุอาํนาจไม่กี*คน  แต่ละคนต่างกาํลงัคิดวา่ “เมื*อไรจะลม้นะ”  ลว้นกาํลงัเตรียมหาทาง

ถอย  ลว้นกาํลงัเตรียมการสาํหรับวนัสุดทา้ย  ส่งเงินออกนอกประเทศ  ส่งลูกไปต่างประเทศ  ตวัเองกท็าํ

บตัรประจาํตวัของต่างประเทศ   พาสปอร์ตเอย  ลว้นกาํลงัเตรียมการ  พอวนัไหนเกิดเรื*องขึ7น กจ็ะแอบหนี  

ลว้นเป็นสภาพจิตใจแบบรอวนัสุดทา้ยชนิดนี7  
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ระหวา่งตวัพวกเขาเองลว้นกาํลงัหลอกตวัเอง  เพื*อรักษาอาํนาจทางการเมืองนั7นไว ้  สายลบัมากมาย

ลว้นแต่เป็นคนของคางคก  ลว้นกาํลงัหลอกลวงผูน้าํพรรคในปัจจุบนั  ตั7งแต่ก่อนที*พวกเขาจะขึ7นเวที ก็

สร้างรายงานเทจ็ให ้  หลงัจากขึ7นเวที กย็งัคงสร้างรายงานเทจ็ใหพ้วกเขามาโดยตลอด  พวกเขาไม่รู้

สถานการณ์ขา้งนอกที*แทจ้ริง  รายงานที*ไดรั้บลว้นเป็นการหลอกลวงของผเีจียง  คาํสั*งการกอ็อกไปไม่พน้

จงหนานไห่  ต่อสูซึ้* งกนัและกนัอยา่งลบั  ๆ รุนแรงขึ7นเรื*อย  ๆ แกตายฉนัอยู ่ หวัหนา้พรรคในปัจจุบนั ฝ่าย

ใดกไ็ม่ไวใ้จ  คนที*คิดจะเดินแนวทางประชาธิปไตยเวลานี7กไ็ม่เชื*อถือเขาอีกต่อไป  พรรคมารคอมมิวนิสต์

จีนยิ*งไม่เชื*อถือเขา  ไม่มีใครจริงใจกบัเขา 

ทุกคนไดม้องเห็นแลว้  พรรคมารจะอยูไ่ดไ้ม่นานแลว้  เพราะจุดประสงคข์องการคงอยูข่องพรรค

มารคอมมิวนิสตจี์น การประทุษร้ายชนิดนี7 ต่อศิษยต์า้ฝ่า  มนัไม่ใช่การจดัวางของอิทธิพลเก่าเพื*อทดสอบ

ศิษยต์า้ฝ่าหรอกหรือ  ประเทศจีนกเ็หมือนเตาเคี*ยวตานของเหล่าจวนิที*กาํลงัหล่อหลอมศิษยต์า้ฝ่าอยู ่ เผาไฟ

นั7นใหแ้รงยิ*งขึ7น  เหมือนการทดสอบที*เขม้งวดมาก  เพื*อทิ7งใจคน ทิ7งจิตยดึติด  แน่นอนการทรมานชนิดนี7

ยากที*จะทนได ้  แต่ที*หลอมออกมาคือทองแท ้  พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นกเ็หมือนกบัถ่านหิน  ที*เผายิ*งแดง

เท่าไร  มนักเ็หมือนจะยิ*งมีพลงั  รอจนเผาหมดแลว้ พอมองดูอีกที ทองแทถู้กหลอมออกมาแลว้  พรรคมาร

คอมมิวนิสตจี์น มนัคืออะไร  เป่าทีเดียว “พึ*บ” เป็นขี7 เถา้ ไม่มีแลว้ (เหล่าศิษยป์รบมือ)  เวลาที*มองดูศิษยต์า้

ฝ่าถูกประทุษร้าย น่าสงสารมาก  ที*จริงที*น่าเศร้าอยา่งแทจ้ริงคือพวกที*วิ*งตามพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น - 

นั*นจึงจะน่าเศร้าที*สุดนะ  บาปกรรมทั7งหมดที*พรรคมารก่อไวใ้นประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ พวกเขาลว้น

ตอ้งไปแบกรับ 

ทุกคนคิดดู พวกหวัหนา้เหล่านั7นของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นทาํแต่เรื*องชั*ว แต่พวกเขายงัเสวยสุข

อยู ่ เวลาที*มีชีวติอยูก่่อกรรมทาํชั*ว  เสวยสุขจนหมดวาสนาของพวกเขา  หวัหนา้พรรคคนปัจจุบนั  คุณยงัจะ

วิ*งตามพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น  คนเขาจูงลาไปแลว้  คุณไปถอนหลกัที*ผกูลา  กจ็ะจบัคุณ  หรือพดูวา่

บาปกรรมทั7งหลายของพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นสุดทา้ยลว้นตอ้งคิดบญัชีกบัเขา  เป็นเหตุผลอยา่งนี7 ใช่ไหม  

เพราะคุณเป็นหวัหนา้พรรคมารคอมมิวนิสตจี์น  ที*จริงบางครั7 งขา้พเจา้คิดวา่  เขารู้สึกวา่พรรคมาร

คอมมิวนิสตจี์นสามารถปกป้องอาํนาจของเขาได ้  ในอดีตใช่  ปัจจุบนัยงัใช่หรือ  ในอดีตคนจีนอยูใ่นหอ้ง

สุขาตวัคุณเองคนเดียวลว้นไม่กลา้ด่าพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น  เป็นอยา่งนั7นจริง  ๆ  วญิญาณชั*วของพรรค

มารมีอยูท่ ั*วไป   เดีfยวนี7วญิญาณชั*วเหล่านั7นถูกทาํลายไปหมดแลว้  ทุกคนต่างกาํลงัด่าพรรคมาร  คนที*นั*ง

กินขา้วดว้ยกนัไม่กี*คน พอคุยกนัขึ7นมา  หากไม่ด่าพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น ดูเหมือนวา่ไม่มีอะไรจะทาํ  
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ใครที*ไม่ด่าพรรคมารคอมมิวนิสตจี์น คนนั7นผดิปกติ  กก็ลายเป็นอยา่งนี7ไปแลว้ (เหล่าศิษยป์รบมือ)  พรรค

มารคอมมิวนิสตจี์นมาถึงเวลาผลกัทีเดียวกล็ม้ คุณจะอาศยัพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นปกป้องอาํนาจของคุณ  

คุณดูผดิหรือเปล่า  พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นอาศยัคุณปกป้องมนัหนา  ไม่ใช่คุณอาศยัพรรคมาร

คอมมิวนิสตจี์นปกป้องนะ  ปัจจุบนัผูที้*มีอาํนาจพดูคาํเดียววา่ “เดีfยวนี7พวกเราไม่ตอ้งการพรรคมาร

คอมมิวนิสตจี์นแลว้”  พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นกจ็ะอยูไ่ม่ไดแ้มแ้ต่วนัเดียว  วนัที*สองกจ็ะไม่มีแลว้ (เหล่า

ศิษยป์รบมือ)  เพราะผูค้นต่างกาํลงัรอคอยวนันั7น (เหล่าศิษยป์รบมือ)  ขา้พเจา้จึงพดูวา่ผูที้*มีอาํนาจไดท้าํ

เรื*องหนึ*งที*โง่เขลามาก 

ไม่วา่จะเป็นอยา่งไร สาํหรับพวกเรานั7นมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนมาก  เมื*อสกัครู่ขา้พเจา้พดูถึง

สถานการณ์นี7ไปหน่อยหนึ*ง  มาถึงขั7นนี7แลว้ องคป์ระกอบเหล่านั7นที*ใชท้ดสอบศิษยต์า้ฝ่ามีไม่มากแลว้  

ถ่านหินมีไม่มากแลว้  จะหลอมทองแทอี้กกห็ลอมไดไ้ม่มากแลว้  ดงันั7นคุณวา่ไฟนี7ตอ้งดบัใช่หรือไม่ ตอ้ง

ดบั (เหล่าศิษยป์รบมือดงักึกกอ้ง)  ต่อจากนั7นจะเป็นอยา่งไรละ  ใช่หรือไม่วา่ศิษยต์า้ฝ่าบาํเพญ็จนหยวน

หมั*นกา้วนั7นละ  ใช่หรือไม่ (เหล่าศิษยป์รบมือ) แมว้า่ศิษยต์า้ฝ่าบางคนจะตามอาจารยไ์ปดว้ยกนัถึงฝ่าปรับ

โลกมนุษยน์ะ  แมว้า่จะเป็นเช่นนี7  พวกเรากต็อ้งขีดจุดจบแลว้  ศิษยต์า้ฝ่าในยคุเจิ7งฝ่า ขั7นตอนช่วงนี7นั*นคือ

สาํคญัอยา่งยิ*ง  เรื*องในภายหลงัขา้พเจา้จะไม่พดูมากไปกวา่นี7  

การประชุมคืนเมื*อวานบนภูเขาขา้พเจา้ยงัพดูวา่  ขา้พเจา้มกัพดูถึงอิทธิพลเก่าเสมอ  ๆ  ทุกคนเขา้ใจ

ชดัเจนโดยพื7นฐานแลว้ในแนวคิดนี7   แต่สาํหรับการเกิดขึ7นของอิทธิพลเก่านี7   มกัจะมีความไม่ชดัเจน

เลก็นอ้ย  ที*จริงทุกคนคิดดู การเกิดขึ7นของอิทธิพลเก่านี7  มนัมีมูลเหตุทางประวติัศาสตร์  จกัรวาลเป็น

ขั7นตอนหนึ*งของการเกิดขึ7น ตั7งอยู ่เสื*อมถอย ดบัสูญ  คนมีการเกิด แก่ เจบ็ ตาย เป็นสภาพการณ์นี7   ทุกคน

ต่างทราบ โตถึงอายสิุบกวา่ปี สิบหา้ สิบหก สิบเจด็ สิบแปดปี  นี*คือขั7นตอนของการเจริญเติบโต  ถึงสิบ

แปด สิบเกา้ ยี*สิบปี  เรื*อยไปจนถึงสามสิบกวา่ปี  นี*คือขั7นตอนของการ “ตั7งอยู”่  รอถึงสี*สิบกวา่ปีขึ7นไป  

นั*นกเ็ริ*มกา้วสู่ทางลาดลงแลว้  นี*กคื็อขั7นตอนของการ “เสื*อมถอย”  ร่างกายแยม่ากแลว้ ไม่ไหวแลว้  เมื*อแก่

ชราไปอีก กเ็ป็นเวลาตอ้งตายแลว้  นั*นกคื็อขั7นตอนของการ “ดบัสูญ” 

กล่าวสาํหรับชีวติคนขั7นตอนนี7  กส็ั7นอยา่งนี7   กล่าวสาํหรับขอบเขตนี7ของจกัรวาล มนัช่างยาวนาน  

เช่นนั7นในขอบเขตของร่างนภาที*ใหญ่ยิ*งขึ7น มนัเป็นแนวคิดอะไรหรือ  ขา้พเจา้พยายามอธิบายดว้ยคาํที*

สามารถพดูออกมาไดแ้ลว้กนั  กคื็อใชค้าํวา่นบัไม่ถว้น นบัไม่ถว้น  หน่วยกลัป์ (ลา้นลา้น) นั7นที*นบัไม่ถว้น

มาคาํนวณปี  นั*นคือขั7นตอนของการ “เกิดขึ7น”  ในกลัป์ของปีที*บนัทึกจาํนวนนบัไม่ถว้นนี7  มีชีวติจาํนวน
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เท่าใดที*เริ*มจากเกิดถึงตาย !  เทพกเ็หมือนกนั หมุนเวยีนกลบัไปกลบัมา  เขาไม่ใช่ไม่ตาย  แต่การตายของเขา 

เขาจะรู้  เกิดเขากรู้็  แต่เขาจะไม่พกพาความจาํเดิมของเขา  เพียงแต่เขามีชีวติอยูย่าวนานจนเบื*อหน่ายแลว้ เขา

จึงจะมีสภาพนั7นปรากฏ และในขั7นตอนนี7  การหมุนเวยีนชนิดนี7 คือขั7นตอนการเปลี*ยนใหม่ของชีวติ  ชีวติที*

หมุนเวยีนอยูช่นิดนี7ไม่รู้วา่อยูใ่นขั7นตอนของการ “เกิดขึ7น”  กไ็ดเ้กิดมาเป็นกลัป์ครั7 งที*นบัไม่ถว้นแลว้  นี*

คือใชก้ลัป์ หน่วยนบัที*ใหญ่ที*สุดที*มนุษยใ์ชเ้สมอ  ๆมาคาํนวณ  ใชร้้อยลา้นกค็าํนวณไม่ได ้ กลัป์ที*นบัไม่

ถว้น  อยา่วา่แต่คนเลย  แมแ้ต่เทพกจ็ะเป็นเช่นนี7   จกัรวาลนี7ยาวนานเหลือเกินแลว้  

แลว้ในขั7นตอน “คงอยู”่ ละ  นี*ยิ*งเป็นขั7นตอนหนึ*งที*ยาวนานที*สุด  ในขั7นตอนนี7  แทบจะไม่มีทาง

อธิบายได ้  ใชจ้าํนวนกี*กลัป์กไ็ม่อาจอธิบายขั7นตอนของกาลเวลาที*ยาวนานอยา่งนั7นได ้  ในจกัรวาล ไม่มี

ชีวติใดที*จะสามารถมีชีวติอยูไ่ดต้ลอดขั7นตอน “เกิดขึ7น ตั7งอยู ่ เสื*อมถอย ดบัสูญ”  กคื็อไม่มีชีวติที*เริ*มจาก 

“เกิดขึ7น” มีชีวติอยูจ่นถึง “ตั7งอยู”่   ในระดบัชั7นที*สูงที*สุดของจกัรวาลกไ็ม่มีแลว้  ระดบัชั7นสูงเท่าใดกไ็ม่มี

แลว้  เช่นเดียวกบัการผลดัเซลลข์องร่างกายคน ไม่มีเซลลด์ั7งเดิมแลว้  ลว้นแต่เป็นเช่นนี7  ต่อเนื*องเรื*อยมา  คือ

ขั7นตอนหนึ*งที*ใหญ่ ยาว และเนิ*นนานอยา่งนี7    คุณถามชีวติที*อยูใ่นช่วงระยะเวลา “ตั7งอยู”่ วา่ช่วงระยะเวลา 

“เกิดขึ7น” นั7นเป็นอยา่งไร  เขาไม่รู้อะไรเลยแมแ้ต่นอ้ย  คิดกคิ็ดไม่ออก 

ดงันั7นเมื*อจกัรวาลมาถึงช่วงระยะเวลา “เสื*อมถอย”  ขั7นตอนนี7กย็าวนานเช่นกนั  เป็นเวลาที*ยาวนาน

มากคือกลัป์ปีที*นบัไม่ถว้น  เหมือนอนุภาคที*มีอยูเ่ตม็ไปหมดในมิตินี7   ยาวนานเหมือนกนั  มากมายอยา่งนี7   

ในอากาศนี7 มีอนุภาคจาํนวนมากแค่ไหน ในขั7นตอนนั7นของการ “เสื*อมถอย” คุณถามชีวติเหล่านั7นที*อยูใ่น

ระดบัชั7นสูงมาก คุณวา่เมื*อก่อนสภาพการของชีวติในช่วงระยะเวลา “ตั7งอยู”่ นั7นเป็นอยา่งไร  เขากไ็ม่รู้

อะไรเลย  เพราะเหตุใดละ เนื*องจากแมแ้ต่ฝ่าในขั7นตอนนี7กล็ว้นกาํลงัเปลี*ยนแปลงอยู ่  ทั7งหมดลว้นเป็นไป

ตามการ “เกิด แก่ เจบ็ ตาย”  “เกิดขึ7น ตั7งอยู ่เสื*อมถอย ดบัสูญ”  ลว้นกาํลงัเปลี*ยนแปลงอยู ่  

รอจนมาถึงช่วงระยะเวลา “ดบัสูญ”  ขั7นตอนนี7กย็าวนานอยา่งยิ*ง  สุดทา้ยเดินสู่การดบัสูญอยา่งถึง

ที*สุด  ในช่วงระยะเวลา “ดบัสูญ” นี7   กเ็ป็นการใชจ้าํนวนกลัป์ปีที*นบัไม่ถว้น จึงสามารถประเมินระยะเวลา

อนัยาวนานได ้ ที*นั*นมีเทพระดบัชั7นต่าง  ๆนบัไม่ถว้น  เทพที*ใหญ่ยิ*งขึ7น  เทพองคน์ั7นที*ใหญ่ยิ*ง ใหญ่ยิ*งขึ7น

เอย  ราชาเอย  จา้วของแต่ละโลกเอย  คุณถามเขาวา่ ระยะแรก ระยะกลาง ของจกัรวาลเป็นอยา่งไร  เขากไ็ม่รู้

อะไรเลย  

เหตุใดในการเจิ7งฝ่าของอาจารย ์ จึงปรากฏอิทธิพลเก่าขึ7นมา  หากอาจารยไ์ม่ไดป้รับฝ่านี7  ไปจนถึง 

ระยะแรกของการ “เกิดขึ7น ตั7งอยู ่เสื*อมถอย ดบัสูญ”  นั*นจะเรียกไดว้า่เจิ7งฝ่าไหม (เหล่าศิษยป์รบมือ)  แต่วา่
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บรรดาเทพแต่ละชั7น แต่ละชั7นในช่วงระยะเวลา “ดบัสูญ”  พวกมนักไ็ม่รู้วา่นั*นคืออะไร  พวกมนัเป็นเทพ

ในช่วงระยะเวลา “ดบัสูญ”  มนัเป็นเพียงระดบัชั7นที*ต่างกนัของแต่ละระดบัชั7น  ยงัมีการเปรียบเทียบ

อนัหนึ*ง  บนเขตแดนยงัมีการเปรียบเทียบ  แต่ระดบัชั7นใดลว้นไม่ใช่มาตรฐานดั7งเดิมแลว้  เพราะมนัเสื*อม

ไปแลว้ จะดบัสูญแลว้   กคื็ออิทธิพลเก่าซึ*งเป็นชีวติที*เกิดขึ7นในช่วงระยะเวลาของการ “ดบัสูญ” นี7พดูวา่ 

“ท่านเจิ7งฝ่าอยา่งนี7 ใชไ้ม่ได ้ พวกเราไม่เคยพบเห็นมาก่อน  นี*ไม่อาจจะสาํเร็จ  พวกเราจะช่วยท่านใหส้าํเร็จ”  

พวกมนัจึงทาํเรื*องอยา่งนี7    มาตรฐานของมนัคืออะไร   มนัเป็นเทพในช่วงระยะเวลา “ดบัสูญ”  ราชาของ

จกัรวาลในช่วงระยะเวลา “ดบัสูญ”  เทพเหล่านั7นที*คิดจะเขา้ร่วมกบัการช่วยขา้พเจา้เจิ7งฝ่า  พวกคุณวา่ พวก

มนัจะสามารถทาํอะไรออกมาไดล้ะ  มาตรฐานสูงสุดของมนัเป็นมาตรฐานสูงสุดของจกัรวาลในช่วง

ระยะเวลาที*จกัรวาลดบัสูญแลว้  เมื*อทาํเสร็จแลว้ นั*นเป็นการเจิ7งฝ่าแลว้หรือ  ขา้พเจา้ทาํตามพวกมนั นั*น

จะเจิ7งฝ่าไดไ้หม  จะสามารถใชม้าตรฐานของพวกมนั หวนคืนกลบัไปสู่ระยะแรกของ “เกิดขึ7น” ไดไ้หม  

นั*นมิหวนกลบัไปสู่ช่วงระยะเวลา “ดบัสูญ” อะไรกไ็ม่ไดท้าํหรือ  นั*นจะห่างไกลแค่ไหนจากมูลฐานที*สุด

ของจกัรวาลและมาตรฐานอนันั7นของ “เกิดขึ7น” 

ดงันั7นทุกคนจึงคิดไม่ถึงวา่พวกมนัมีใจกลา้เยี*ยงนี7ไดอ้ยา่งไร  พวกมนักลา้ทาํเรื*องนี7ไดอ้ยา่งไร  มนั

รู้สึกจริง  ๆวา่ตวัเองถูกตอ้ง  ของเหล่านั7นที*สูงที*สุดของอิทธิพลเก่า  มนัรู้สึกวา่ “ฉนัเป็นเทพที*สูงที*สุด  ที*

ฉนัรู้กคื็ออนันี7  ไม่มีใครรู้ไดสู้งไปกวา่ที*ฉนัรู้อีกแลว้ นี*เป็นสจัธรรมที*แทน้ะ”  มนัไม่รู้วา่มนัเป็นมาตรฐาน

ของช่วงระยะเวลา “ดบัสูญ”  มีบางเวลาขณะที*ขา้พเจา้บรรยายฝ่าอยู ่ศิษยต์า้ฝ่าลว้นเขา้ใจ แต่พวกมนักลบัไม่

เขา้ใจ  มีบางเวลาขา้พเจา้รู้สึกวา่พวกมนัแกลง้ทาํเป็นไม่รู้  เหตุใดพวกมนัเป็นอยา่งนี7ไดล้ะ  ที*จริงหากพดู

โดยแก่นแท ้ เพราะขา้พเจา้มีร่างมนุษย ์มีพฤติกรรมของมนุษย ์  ดงันั7นพวกมนัรู้สึกวา่ พวกมนัมีพฤติกรรม

ของเทพ “พวกเราจะไม่เหนือกวา่ท่านไดอ้ยา่งไรละ” คือสิ*งนี7 ที*ขวางกั7นพวกมนั  ฝ่าที*อาจารยถ่์ายทอดมี

หลกัการชดัเจน  ภาษาชดัเจน  ไม่มีสิ*งใดใหคุ้ณไปคาดเดา  ลว้นปรากฏอยา่งชดัแจง้ตรงนี7   แต่ความเคยชิน

ของชีวติในช่วงระยะเวลา “ดบัสูญ”  สิ*งใด ๆ  ลว้นตอ้งไปคาดเดา คน้หามนั  ใหข้องสิ*งหนึ*งกบัคุณ ไปขดุคุย้

มนั จึงจะสามารถหาสิ*งที*เป็นของจริงออกมาได ้ พวกมนัเคยชินกนัอยา่งนี7แลว้  ดงันั7นฝ่าที*อาจารยถ่์ายทอด 

กล่าวสาํหรับคน ไม่มีปริศนา  แต่พวกมนักลบัหลงอยูใ่นปริศนา  เขา้ใจวา่ฝ่าไม่อาจจะกระจ่างแจง้ไดอ้ยา่งนี7   

ไร้ปริศนาที*ชั7นผวิ กลบักลายเป็นปริศนาของพวกมนัแลว้  ลว้นแต่หลงอยูใ่นความไม่มีวงัวน (อาจารย์

หวัเราะ)  เป็นอยา่งนี7จริง ๆ   อิทธิพลเก่ากคื็อมาอยา่งนี7  
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แต่สิ*งใดที*ขา้พเจา้ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ไม่มีชีวติใดสามารถรู้ได ้  เพราะวา่เทพที*สูงที*สุดใด  ๆของ

ช่วงระยะเวลานี7ลว้นไม่รู้วา่ลกัษณะของช่วง “เกิดขึ7น” ของจกัรวาลเป็นอยา่งไร  หรือ “เกิดขึ7น” ระยะแรกสุด

ลกัษณะเป็นอยา่งไร  นั*นกห่็างไกลกนัเหลือเกิน  ดงันั7นพวกมนัจึงไม่เขา้ใจ  พวกมนัเองกพ็ดูวา่ “ที*ท่าน

ตอ้งการ พวกเราทาํไม่เป็น  ที*เราทาํเป็นกคื็ออนันี7 ”  คุณทาํไม่เป็น แลว้ทาํไมคุณเขา้ร่วมละ  มนัพดูวา่ “ช่วย

ไม่ได ้  ขา้งบนเรียกใหฉ้นัทาํ”  รอจนขา้พเจา้จบัตวัที*เลวที*สุดได ้  เมื*อจบัตวัที*สูงที*สุดนั7นได ้  มนัพดูวา่ 

“ของฉนันี* คือดีที*สุด ฉนักช่็วยท่านนะ”  แต่กลบัทาํลายชีวติไปนบัไม่ถว้น  ทาํลายสรรพชีวติในจกัรวาลไป

นบัไม่ถว้น 

สาํหรับศิษยต์า้ฝ่าบาํเพญ็ไปตามฝ่าชุดนี7   อาจารยเ์คยพดูไวป้ระโยคหนึ*งวา่ “คุณนะ คิดจะบาํเพญ็สูง

แค่ไหน คุณเพียงมีความกลา้”  ทุกคนทราบ การบาํเพญ็นั7นไม่ง่ายเลย ชาํระกรรม ขา้มด่าน  พบกบัการเสียด

สีทางซินซิ*งที*ขา้มไปไม่ไดมี้จาํนวนเท่าใด  นบัประสาอะไรกบัด่านใหญ่เหล่านั7น จะขา้มอยา่งไร  คนที*

เขา้ใจสิ*งเหล่านี7  พอคิดขึ7นมากจ็ะกลวั  ยากจริง  ๆ ยากจริงหนา   ระหวา่งคนกบัคน ต่อใหพ้บกบัเรื*องที*ไม่ดี

ยิ*งขึ7นไปอีก ลว้นตอ้งมองในแง่บวก “ออ้ เรื*องนี7 มีประโยชนต่์อการยกระดบัของฉนั”  เมื*อพบกบัความ

ขดัแยง้ ไม่โทษใคร ใหค้น้หาที*ตวัเองก่อน  ในฐานะผูบ้าํเพญ็ หากคุณไม่อาจปลูกฝังความเคยชินอยา่งนี7   ถา้

คุณไม่สามารถมองปัญหาตรงขา้มกบัคน  คุณกจ็ะอยูใ่นหมู่คนไปตลอดกาล  อยา่งนอ้ยที*สุดที*ทาํไดไ้ม่ดี ใน

ขั7นนั7นคุณอยูใ่นหมู่คน 

เมื*อเกิดความขดัแยง้ ไม่สุขมุเยอืกเยน็  พอใจเยน็ขึ7น หวนคิดอีกที  ฉนัเป็นผูบ้าํเพญ็นะ  เรื*องนี7ฉนั

ทาํไม่ถูก  ขา้มด่านนี7ไดไ้ม่ดี  ตอ้งเป็นด่านอยา่งแน่นอน  ทุกคนทราบ เพราะวา่อาจารยพ์ดูแลว้ ในชีวติของ

คุณ ไม่วา่พบกบัเรื*องอะไร ขอเพียงคุณกา้วเขา้มาในกลุ่มผูบ้าํเพญ็นี7  ลว้นไม่ใช่บงัเอิญ  ลว้นแต่เพื*อใหคุ้ณ

ยกระดบั  แต่พวกเรามีกี*คนที*ผลกัออกไปขา้งนอก  ไม่เพียงผลกัออกไป ยงักลายเป็นพวกเจา้เล่ห์มาก  

บางครั7 ง เมื*อขา้พเจา้ช่วยพวกเขาทาํเรื*องอะไร  พวกเขาลว้นพดูปดต่อหนา้ขา้พเจา้ เถียงขา้ง  ๆคู  ๆ  ขา้พเจา้

มองดูพวกเขา รู้สึกน่าขนั  แต่ขา้พเจา้กรู้็วา่ คนกเ็ป็นอยา่งนี7แหละ  คุณบาํเพญ็ไม่ดี ดา้นนี7กคื็อใจคน  คนก็

เป็นอยา่งนี7 เอง 

สิ*งที*เป็นของคนที*ขา้พเจา้เหลือไวใ้หพ้วกคุณ เพื*อสามารถจะดาํเนินชีวติอยูใ่นหมู่คนธรรมดา

สามญัไดน้ั7น ไม่กระทบต่อการบาํเพญ็ของพวกคุณ  คุณสามารถใชชี้วติแบบคนของคุณ  แต่เมื*อพบกบั

ความขดัแยง้ที*แทจ้ริง  โดยเฉพาะคือศิษยต์า้ฝ่า ในการยกระดบัส่วนบุคคลของคุณ  ในการร่วมมือกนั คุณ

ทาํสามเรื*องที*คุณควรทาํใหดี้   เมื*อคุณพบกบัความขดัแยง้ นี*กคื็อสิ*งสาํคญั  ต่อการยกระดบัตวัเอง นั*นลว้น
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เป็นสิ*งสาํคญั  ในระยะแรก พวกคุณมีกี*เรื*องที*ถูกตนเองรบกวน  ที*ควรทาํใหดี้ กไ็ม่ทาํใหดี้  ระยะแรกของ

การประทุษร้าย ใชใ้จคนไปมองปัญหา  ทะเลาะกนัอยูต่รงนั7น  ยงัโกรธจนหวัเสีย  ความโกรธนั7นของคุณ  

รวมทั7งจิตใจชนิดนั7นของคุณที*ทะเลาะกนั  ทั7งหมดลว้นคือคนหนา 

ร่วมมือกนัใหดี้อยา่งสง่าผา่เผย  ไม่แน่วา่ ขอ้เสนอของใครจะดีที*สุด  ต่อใหข้อ้เสนอของเขาไม่ดี ไม่

รอบดา้น  ตวัคุณช่วยชดเชยใหม้นัดีอยา่งเงียบ  ๆ ทาํจนครบถว้นแลว้ เทพจึงจะมองวา่คุณยอดเยี*ยม และยงั

ทาํอยา่งเงียบ  ๆ สิ*งสาํคญัไม่ไดอ้ยูที่*ใครออกความคิด แต่อยูที่*ในระหวา่งขั7นตอนนี7  ใครฝึกตวัเองออกมาได้

แลว้ - ใครบาํเพญ็ตวัเองไดแ้ลว้  ใครกย็กระดบัขึ7นมาแลว้  (เหล่าศิษยป์รบมือ)  อาจารยพ์ดูเรื*องเหล่านี7  ก็

คือจะบอกทุกคนวา่ พวกเราวนันี7ลว้นเดินมาถึงขั7นสุดทา้ยแลว้  ขา้พเจา้สามารถพดูอยา่งชดัเจนกบัพวกคุณ 

การจดัวางในระยะแรกของอาจารย ์กคื็อยติุการประทุษร้ายในปีนี7  (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง) ก่อนและหลงั

ยี*สิบปี  แมว้า่สุดทา้ยแลว้ อิทธิพลเก่ายื*นมือแทรกเขา้มาเปลี*ยนแปลงบางเรื*องไปแลว้  แต่ถ่านหินในเตาเผา

ลว้นหมดแลว้     ความร้อนนี7กไ็ม่พอเพียงแลว้  เรื*องนี7กใ็กลจ้ะจบแลว้  ดงันั7นทุกคนยิ*งตอ้งทาํใหดี้  ศิษยต์า้

ฝ่าเอย  วนันั7นขา้พเจา้ยงัไดพ้ดูวา่ใครที*สามารถเป็นศิษยต์า้ฝ่า  ช่างมีวาสนาใหญ่เพียงไรหนา 

เมื*อสกัครู่ขา้พเจา้นั*งอยูบ่นรถ  มีคนพดูวา่บางคนฟังไม่เขา้ใจวา่ อนุภาค โมเลกลุ อะไร  คาํศพัท์

เหล่านี7 ในวชิาฟิสิกส์  ขา้พเจา้กย็มืภาษาของคนปัจจุบนัมาบรรยาย หาไม่แลว้จะบรรยายไดอ้ยา่งไรละ แต่

การที*จะพรรณนาขึ7นมาจริง  ๆ แลว้ เป็นเรื*องอยา่งนั7นจริง  ๆ  ดวงดาวเหล่านี7 ที*พวกเรามองเห็น หากเลก็

เท่ากบัขนาดของโมเลกลุ ใช่ไหมวา่กเ็หมือนกบัโมเลกลุ  ชีวติขนาดใหญ่ของจกัรวาลมองดูโลกกบัดวงดาว

อื*นในมิตินี7  กเ็หมือนกบัที*เรามองเห็นโมเลกลุ ใช่หรือไม่  เช่นนั7นโลกของเรานี7 จึงเลก็มากในสายตาของ

ชีวติที*ใหญ่กวา่ คือเลก็เท่ากบัอะตอม  มอง  ๆดู ใช่หรือไม่วา่กเ็หมือนกบัที*คนมองดูอะตอม  ในสายตาของ

เทพที*สูงกวา่มองดู กเ็ป็นอยา่งนั7น  ดวงดาวนี7 มีอยูเ่ตม็ไปทั*วทั7งมิติ  มีทั7งที*คุณมองเห็นไดแ้ละมองไม่เห็น  

เป็นเพราะเป็นปัญหาของจกัษุสมัผสัของคุณ  เทคโนโลยขีองมนุษยก์า้วหนา้ขึ7นอีก กจ็ะถูกขวางกั7นดว้ย

อุปสรรคนานาชนิดในจกัรวาล จึงมองไม่เห็นทั7งหมด  ดงันั7นขา้พเจา้พดูวา่ มองจกัรวาลอยา่งทะลุปรุโปร่ง 

เพราะมนุษยล์ว้นมองไม่เห็นร่างนภาที*แทจ้ริงตลอดกาล  

หรือพดูวา่ ไม่วา่ระดบัชั7นใดลว้นมีแนวคิดอยา่งนี7   ชีวติขนาดใหญ่มองดูขา้งล่าง กคื็ออนุภาคเลก็  ๆ 

ชีวติขนาดเลก็มองดูขา้งบน กคื็อดวงดาว  บนระดบัชั7นนั7นของอะตอม ชีวติที*อยูบ่นนั7น ไม่ใช่ถือวา่อะตอม

เป็นดวงดาวของพวกเขาหรือ  ขา้งบนอะตอม ชีวติที*อยูบ่นนั7นมองดูโลกของเรา   โอ ้ช่างใหญ่ไม่มีที*เปรียบ  

อนุภาคแต่ละชั7นของมนักบัอนุภาคที*ใหญ่กวา่หรือเลก็กวา่ กเ็ป็นความสมัพนัธ์ชนิดหนึ*งอยา่งนี7   อนุภาค
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แต่ละชั7น แต่ละชั7น แต่ละชั7น แต่ละชั7น  โลกกเ็ป็นอนุภาคหนึ*ง รวมทั7งดวงอาทิตย ์รวมทั7งทางชา้งเผอืกที*เรา

มองเห็น  ทั7งหมดที*มีโครงสร้างพื7นฐานของร่างนภากเ็ป็นโครงสร้างอยา่งนี7  

อนุภาคที*คนมองเห็นไม่เพียงแค่การแสดงออกอยา่งนี7ของอนุภาคและดวงดาวที*ตาคนสามารถ

มองเห็นได ้  ที*ผูค้นมองไม่เห็นยงัมีอนุภาคที*ต่างกนั  การแสดงออกของโมเลกลุกไ็ม่เหมือนกนั ซึ* งกอ็ยูใ่น

มิตินี7   บนรูปแบบของโมเลกลุที*ต่างกนั ลว้นมีชีวติอยูน่บัไม่ถว้น  ลว้นอยูใ่นมิติระดบัชั7นนี7ของมนุษย ์ แต่

ที*คงอยูใ่นเวลาเดียวกนักบัโมเลกลุ ยงัมีรูปแบบอื*นของอนุภาคที*คงอยู ่   ทั7งหมดนี7 เบียดเสียดกนัอยูเ่ตม็ไป

หมด  มนุษยก์บัชีวติชั7นนี7กเ็หมือนอยูใ่นชั7นดิน  นกัวทิยาศาสตร์ในปัจจุบนัรู้จกัแค่อนุภาคเหล่านี7 ที*

สามารถมองเห็น   ขา้พเจา้เพียงแต่ใชค้วามรู้ในยคุนี7ไปบรรยายเท่านั7น  ที*จริงไม่เพียงมีแค่นี7  ยงัมีอีกมากนกั 

ไม่เพียงแค่นี7   จึงพดูวา่ชีวติทั7งปวงมีมากเหลือคณา  ชีวติมากมายอยา่งนี7   เวลาที*คุณสูดอากาศ  โมเลกลุที*

ประกอบขึ7นเป็นอากาศ ถูกคุณสูดเขา้ไปมากแค่ไหนละ  บนโมเลกลุนั7นกเ็ป็นดวงดาว บนนั7นมีโลกจาํนวน

มากเท่าไร มีชีวติมากเท่าไร ถูกคุณสูดเขา้ไปแลว้  แปรเปลี*ยนเป็นสารบาํรุงที*ร่างกายของคุณตอ้งการ 

(อาจารยห์วัเราะ)  

เพราะวา่สิ*งนี7 เกี*ยวพนักนัอยา่งลึกซึ7 งมาก  เมื*อก่อนความรู้ของมนุษยมี์จาํกดั  ดงันั7นในอดีต เทพ

เหล่านั7นจึงไม่พดูถึง  และไม่มีทางที*จะอธิบายได ้  พระเยซูบอกวา่คนมีบาป  แทที้*จริงแลว้ บาปนี7 เรื*องเป็น

อยา่งไร ไม่ไดอ้ธิบายชดัเจน  ขา้พเจา้กพ็ดูกบัพวกคุณ ขา้พเจา้วา่ คนมีชีวติอยูก่ก็าํลงัก่อกรรม  กิน อยู ่เดิน 

พฤติกรรมทางสงัคมระหวา่งคนดว้ยกนั ลว้นจะก่อกรรม  คุณบอกวา่ ฉนัไม่ไปก่อกรรมระหวา่งคนดว้ยกนั

ในสภาพการดาํรงชีวติ  จะออกบวชหรือหนัหนา้เขา้กาํแพง  คุณนั*งอยูต่รงนั7น ไม่ขยบัเขยื7อน กก่็อกรรมอยู ่

(อาจารยห์วัเราะ) การมีชีวติอยูข่องคุณ กจ็ะมีโลกมากมายเกิดการเปลี*ยนแปลงเพราะคุณ  ไม่วา่อยา่งไรกต็าม 

ขา้พเจา้เคยพดูหลกัการขอ้หนึ*ง  ขา้พเจา้วา่คนมีสภาพแวดลอ้มของการดาํรงชีวติของคน  เนื*องจากกรรมที*

เกิดขึ7นจากการดาํรงชีวติ ลว้นไม่นบัเป็นความผดิของคุณ  แน่ละกจ็ะไม่มีการบนัทึกความผดิของคุณ  แต่

ยงัมีปัญหาอื*นอีก กคื็อมนัจะก่อเกิดกรรม  นี*คือแน่นอน  นี*กคื็อที*ใน ááพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่ññ พดูวา่

คนนั7นมีบาป   ดงันั7นบางคนที*พดูวา่  มีชีวติอยูบ่นโลกยอ่มมีทุกขภ์ยั  หากชั*วชีวติไม่เจบ็ป่วยเลย  พอตาย

ไปตอ้งตกนรกแน่นอน  เพราะอะไรละ  กรรมชั*วชีวติของคุณทั7งหมดไม่ไดส้ลายไป  คุณกมี็กรรมหนกัมาก

แลว้  กรรมนั7นเป็นตวัแทนของบาปนะ  ดงันั7นไดแ้ต่ลงนรกไปชาํระกรรม  กคื็อความหมายนี7  

ดงันั7นในเวลาปกติ เราในฐานะผูบ้าํเพญ็ ทนทุกขส์กัหน่อย รับเคราะห์กรรมเลก็นอ้ย ไม่ใช่เรื*องไม่

ดี บางครั7 งกาํลงัสลายกรรมอยู ่“ไม่ไหวแลว้ ฉนัป่วยแลว้ เป็นหวดั ตรงนี7ไม่สบาย ตรงนั7นไม่สบาย”  ที*จริง
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คือการสลายกรรม  ผูฝึ้กใหม่ไม่ค่อยเขา้ใจ กเ็ขา้ใจวา่ “เฮอ้ พอเจบ็ป่วย พดูวา่ป่วยไม่ได ้ พดูวา่สลายกรรม”  

ไม่ใช่  มนัคือการสลายกรรมจริง  ๆ เสน้ทางชีวติของคุณนี7 ถูกจดัวางไวแ้ลว้  ไม่อนุญาตใหร่้างกายคุณมีโรค  

ไม่อนุญาตใหร่้างกายคุณมีโรคจริง  ๆ เพราะโรคนั7นไม่อาจทาํร้ายคุณไดอี้กแลว้  เชื7อโรคนั7นจะถูกพลงังาน

ดา้นบวกของคุณฆ่าตาย  แต่คนยอ่มก่อกรรม  เมื*อก่อกรรมนั7นแลว้ มนักส็ะทอ้นอยูบ่นร่างกายของคุณ คือ

เหมือนกบัโรคนั7นทุกประการ  ถา้มนัสะทอ้นอยูใ่นจมูกของคุณ คุณกค็ดัจมูก นํ7ามูกไหล “โอย้ เป็นหวดั

แลว้”  คุณบอกวา่เป็นหวดัแลว้ (อาจารยห์วัเราะ) แต่มนัไม่ใช่โรคหวดั  ถา้สิ*งนี7สะทอ้นอยูใ่นกระเพาะของ

คุณ คุณจะปวดทอ้ง “โอย วนันี7ฉนักินอะไรมีปัญหา” (อาจารยห์วัเราะ)  มนัไม่ใช่ คือกรรมทาํใหเ้ป็นอยา่ง

นั7น  เช่นนั7นทาํไมตอ้งส่งไปตรงนั7น  ไม่ใช่ตอ้งไปตรงนั7น  กอ็าจส่งมาตรงนี7  กอ็าจส่งไปตรงนั7น  เป็นเพราะ

ตวัคุณเองมีอะไรยดึติด  ในเวลาที*จะช่วยใหคุ้ณบาํเพญ็ มนักจ็ะส่งไปตรงนั7น      

ตวัอยา่งเช่น ก่อนการบาํเพญ็ของคุณเคยป่วยหนกั  พอบาํเพญ็หายดีแลว้  โอโ้ฮ ดีใจเหลือเกิน แต่พอ

คิดบ่อย  ๆวา่ “เมื*อก่อนฉนัเคยป่วยหนกั  ต่อไปอาจจะไม่มีอีกแลว้”  คุณกาํลงัคิดวา่ “ฉนัอาจจะไม่ป่วยอีก

แลว้”  ที*จริงคุณกาํลงักงัวล  โดยผวิเผนิคิดวา่ “ออ้ หมดเรื*องแลว้”  อิทธิพลเก่านั7นพอมองดู “ทาํอะไรนะ” 

(อาจารยห์วัเราะ)  อิทธิพลเก่ากไ็ม่ใช่เป็นแบบนี7หรือ  ปีนั7นมนักป็ระทุษร้ายอยา่งนี7 ต่อศิษยข์องพระเยซู  กบั

องคศ์ากยมุนี  มนัทาํอยา่งนี7ทั7งนั7น  มนัพดูวา่ “เรากาํลงัช่วยเขาบาํเพญ็”  งั7นดีละ  คุณไม่วางใจใช่ไหม  ดีละ 

รอเมื*อกรรมของคุณมากหน่อย กจ็ะรวบรวมกรรมของคุณ โยนไปที*นั*น “โอย โรคฉนักาํเริบแลว้” (เหล่า

ศิษยห์วัเราะ) 

ในฐานะที*เป็นผูบ้าํเพญ็ ใจดวงนั7นจะถูกทดสอบอยา่งนี7   ในเวลานี7 คือการทดสอบคุณจริง  ๆ  ที*แท้

แลว้ คุณปฏิบติัตวัในฐานะผูบ้าํเพญ็ หรือใชใ้จคนธรรมดาสามญัไปคิด  คุณใชใ้จคนไปคิด เช่นนั7นคุณกไ็ป

รักษาโรคเถิด  แต่วา่นะ ในฐานะคนที*บาํเพญ็ไม่ค่อยกา้วหนา้ หรือเป็นผูฝึ้กใหม่ นั*นกเ็ป็นอีกกรณี  

เนื*องจากซินซิ*งของเขาไม่ถึง หรือพดูวา่เขตแดนของเขาไปไม่ถึงตรงนั7น  คุณย ํ7าบอกเขาวา่ “มนัไม่ใช่โรค”  

แต่ในใจของเขาไม่มั*นใจจริง  ๆ  เนื*องจากเขตแดนความคิดของเขาไม่ถึง  เขาเขา้ใจจริง  ๆ วา่ “กคื็อโรค”  

อยา่งนั7นกต็อ้งไปโรงพยาบาลรักษา  เพราะอิทธิพลเก่าจะทดสอบคน  มนัไม่ใช่ “ฉนัลอ้เล่นกบัคุณเท่า

นั7นเอง”  มนัเอาจริง “ฉนัไม่อยากใหคุ้ณเป็นเทพ จบัใจคนของคุณไว ้จะตอ้งดึงคุณลงมาใหไ้ด ้  ดงันั7นพอ

คุณพดูวา่มนัเป็นโรค เช่นนั7นฉนักท็าํใหบ้ริเวณนี7ของคุณเป็นเหมือนโรคจริง  ๆ  แมก้ระทั*งเอกซเรยห์รือ

การตรวจเชค็ ฉนักใ็หบ้ริเวณนี7 เหมือนกบัมนั” 
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หลายคนจากไปเพราะอยา่งนี7   เป็นธรรมหรือไม่ แต่กห็มดปัญญา  เขาไม่กา้วหนา้  กมี็บางคน

กา้วหนา้มาก  แต่มีเพียงปัญหานี7 เขากป็ล่อยวางไม่ค่อยได ้  ดงันั7นจึงซบัซอ้นมาก  ดา้นอื*นลว้นใชไ้ด ้  แค่

ปัญหานี7 ที*ยงัคงใชไ้ม่ได ้  ทุกคนทราบ การบาํเพญ็นั7นเนน้การไร้จุดรั*ว  คุณมีจุดรั*ว มนัจะยอมใหคุ้ณขึ7น

สวรรคห์รือ  เรื*องกเ็ป็นอยา่งนี7   แมว้า่อิทธิพลเก่าเป็นชีวติที*เกิดขึ7นในช่วงเวลา “ดบัสูญ”  มนัมีมาตรฐานตํ*า 

แต่ขอ้กาํหนดของระดบัชั7นนั7นยงัมีอยู ่  คุณไม่มีใจดวงนั7น จึงใชไ้ดน้ะ  หรือใชม้าตรฐานของมนัดู ไม่มี

จิตใจดวงนั7นแลว้ -  “คุณตอ้งบรรลุมาตรฐานของฉนั”  

เมื*อเร็ว  ๆ นี7  แต่ละโครงการของศิษยต์า้ฝ่า  หลายโครงการทาํไดดี้มากมาโดยตลอด  ขยนัขนัแขง็

ยิ*งขึ7นเท่าตวั  และมีไม่นอ้ยจดัอยูใ่นสภาพสุกเอาเผากิน  เนื*องจากแรงกดดนัไม่มากแลว้  แต่พวกคุณตอ้ง

ทราบวา่ คุณกาํลงัช่วยเหลือสรรพชีวติ  ทั7งหมดที*พวกคุณทาํ ลว้นเกิดผลในการช่วยเหลือสรรพชีวติ  ดงันั7น

ไม่อาจจะผอ่นคลาย  ชีวติมากมายลว้นรอพวกคุณไปช่วย  ขา้พเจา้รู้สึกชื*นชมมากในตวัผูฝึ้กหลายคน ที*ทาํ

โครงการของตา้ฝ่า  อาทิเช่น ผูฝึ้กเหล่านั7นที*ทาํหมิงฮุ่ย  พวกเขาไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมเหมือนคนอื*น  

กิจกรรมอื*นของศิษยต์า้ฝ่า กไ็ม่อาจเขา้ร่วมเช่นกนั  หากแมเ้ขา้ร่วมแลว้ กไ็ม่สามารถบอกไดว้า่ตวัเองทาํ

อะไร  เพราะอยูใ่นช่วงระยะเวลาที*ไม่ปกติ  บางคนพดูวา่ ฉนัเป็นนกัข่าวของตา้จี7หยวน  ฉนัเป็น

บรรณาธิการของซินถงัเหริน  ฉนัเป็นอยา่งนั7น อยา่งนี7   ภาระรับผดิชอบของศิษยต์า้ฝ่าหนกัมาก  แต่รู้สึกมี

เกียรติ  แต่พวกเขาไม่สามารถบอกได ้  มีผลงานใหญ่แค่ไหนกต็อ้งเกบ็เอาไวใ้นใจตวัเอง  หนึ*งวนั สองวนั 

ไม่มีปัญหา  หนึ*งปี สองปี กไ็ม่มีปัญหา  ในฉบัพลนักผ็า่นไปยี*สิบปี (เหล่าศิษยป์รบมือ)  ที*จริงหลายคนนั7น

ทาํโครงการของศิษยต์า้ฝ่าอยา่งเงียบ  ๆ  ศิษยต์า้ฝ่าคนอื*น  ๆกเ็ป็นอยา่งนี7 เหมือนกนั  ทาํแบบเงียบ  ๆ  ช่าง

ยอดเยี*ยมจริง ๆ   ในสายตาของเทพ กม็องต่างออกไป  ขา้พเจา้ชื*นชมแบบนี7  (เหล่าศิษยป์รบมือ) 

ขอถือโอกาสพดูเรื*องเสินยวิ*นสกัหน่อย  เสินยวิ*น  ทุกคนทราบ หากคิดจะใหก้ารช่วยคนสามารถ

บงัเกิดผลใหญ่มาก นั*นกต็อ้งบรรลุถึงมาตรฐานชั7นนาํในแต่ละดา้น  ในทางเทคนิคลว้นตอ้งมีส่วนที*

เหนือกวา่คนอื*น  คนอื*นทาํไม่ไดห้รือบรรลุไม่ถึง  จึงจะได ้ ในแต่ละดา้นลว้นตอ้งเหนือกวา่คนอื*น  นั*นจึง

จะสามารถบงัเกิดผลที*ดีกวา่  จึงจะสามารถดึงดูดผูช้มไดม้าก  มิฉะนั7นทาํแต่รูปแบบกไ็ม่บงัเกิดผลอะไร 

ปีนั7นที*ทาํเสินยวิ*น ทุกคนลว้นทราบ  ขา้พเจา้กเ็คยพดูแลว้  พวกคุณ ความร่วมมือระหวา่งผูฝึ้กไม่

ค่อยกลมเกลียว  ขา้พเจา้ดูปฏิกิริยาของผูช้ม  พดูอะไรกมี็ทั7งนั7น  คุณภาพของรายการแสดงไม่สูงนกั  ดงันั7น

ผูช้มบางคนจึงพดูวา่ “โธ่เอ๋ย ไม่เท่าไร”  ขา้พเจา้ฟังแลว้ ในใจไม่สบายใจมาก  ศิษยต์า้ฝ่าอาศยัจิตใจตวัเอง

ทาํ  แต่นั*นช่วยไม่ได ้  ทุกคนกพ็ยายามแลว้  แมค้วามร่วมมือจะดอ้ยสกัหน่อย แต่กพ็ยายามทาํแลว้  ต่อมา
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ขา้พเจา้จึงคิดวา่ ขา้พเจา้เองดีกวา่  ขา้พเจา้นาํพวกเขาทาํ  ขา้พเจา้นาํพาพวกเขาออกมา  หลงัจากนั7นค่อยวา่

กนั  พอขา้พเจา้นาํพา  กไ็ม่สามารถปล่อยมือแลว้  ไม่มีใครสามารถทาํแทนขา้พเจา้แลว้     

เสินยวิ*นโดดเด่นมากในทุก  ๆ ดา้น  ในหลาย  ๆ ดา้น ที*คณะการแสดงศิลปะคณะอื*นไม่มีเลย  

ขอ้กาํหนดทางดา้นเทคนิค และคุณภาพ รูปแบบการดาํเนินงาน ลว้นเหนือกวา่คนอื*น   ขณะเดียวกนั 

เนื*องจากเป็นผูบ้าํเพญ็ โดยมากลว้นลงแรงครึ* งหนึ*งแต่สาํเร็จเป็นเท่า  เหตุใดทาํอยา่งนี7ละ เพราะเป็นความ

ตอ้งการในการช่วยเหลือสรรพชีวติ  แน่ละ ในขณะช่วยเหลือสรรพชีวติ ยงัตอ้งเกิดผลไดจ้ริง จึงจะใชไ้ด ้ 

ผูช้มหนึ*งถึงสองพนัคน ร้อยละเกา้สิบขึ7นไป  เมื*อชมจบแลว้ ความคิดกเ็ปลี*ยนแปลงไปหมด  เขา้ใจไดแ้ลว้ 

(เหล่าศิษยป์รบมือ)  เขา้ใจแลว้วา่ ศิษยต์า้ฝ่าเป็นกลุ่มคนชนิดไหน  เขา้ใจแลว้ ความเชื*อของศิษยต์า้ฝ่า

ถูกตอ้ง  เขา้ใจแลว้วา่ทาํไมคอมมิวนิสตจี์นตอ้งการประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่า  ข่าวลือทั7งหมดที*กขึุ7นถูกความ

จริงที*ไร้คาํพดูนี7ทาํใหพ้า่ยไประหวา่งการแสดงหนึ*งรอบ หนึ*งรอบ (เหล่าศิษยป์รบมือ)  ตลอดการแสดงไม่

มีการพดูแมแ้ต่คาํเดียว  เวน้แต่การแจง้หวัขอ้รายการ  อะไร  ๆผูค้นกลบัดูเขา้ใจทั7งหมดแลว้  ดงันั7นผลลพัธ์

ที*ใหญ่อยา่งนี7  หากตอ้งผา่นรูปแบบอื*น  ๆ ในการอธิบายความจริง  ตอ้งพดูใหช้ดัเจนทุกดา้น  สิ7นเปลือง

คาํพดูมากมายจริง ๆ   กย็ากมากที*จะทาํไดร้อบดา้นอยา่งนี7   

และกา้วเดียวกถึ็งเป้าหมาย  บางคนหลงัจากชมการแสดงจบกอ็ยากจะเรียนฝ่าหลุนกง  บางคนพอชม

การแสดงจบ พดูวา่ผมรู้วา่พวกคุณกาํลงัทาํอะไร  บางคนมองเห็นจริง ๆ  วา่มีเทพปรากฏอยูบ่นเวที  ดงันั7นจึง

เกิดผลลพัธ์อยา่งมาก  ปีนี7การแสดงสญัจรของหกคณะคาํนวณแลว้ ถา้หนึ*งรอบเฉลี*ย 1,500 คน กคื็อ 1 ลา้น

คน (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง)  หนึ*งลา้นคนนะ  ผูช้มหนึ*งลา้น  พลงัในการช่วยคนนี7ใหญ่แค่ไหน  ทุกคน

มองเห็นแลว้  เนื*องจากผลกระทบของเสินยวิ*นกวา้งใหญ่ขึ7นเรื*อย  ๆ  เมื*อพดูตามคาํพดูของคนธรรมดา

สามญั  ตลาดใหญ่ขึ7นเรื*อย  ๆ การแสดงไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ  ดงันั7นจะทาํอยา่งไรดีละ   ปีนี7 ยงัก่อตั7ง

คณะใหม่ขึ7นอีก (อาจารยห์วัเราะ เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง) ไม่วา่คอมมิวนิสตจี์นรบกวนอยา่งไรกไ็ม่เป็น

ผล เครื*องจกัรที*ผพุงัชุดนั7นที*ประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่ายงัหมุนอยู ่  ถา้มนัไม่ทาํ มนักท็นไม่ได ้  แต่มนักไ็ม่

สามารถมีบทบาทใหญ่โตได ้ เพราะโลกมีความเขา้ใจที*ชดัเจนเกี*ยวกบัเสินยวิ*นแลว้ 

การดาํเนินงานของเสินยวิ*นไม่ไดอ้าศยัสื*อมวลชนในการเผยแพร่  ลว้นเป็นการพดูปากต่อปาก  ทุก

คนทราบ ปีนั7นที*ขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่า กไ็ม่มีสื*อมวลชนช่วยขา้พเจา้เผยแพร่   กคื็อพดูปากต่อปาก   ปากต่อ

ปาก รวดเร็วมาก  วนันี7 เสินยวิ*นกเ็ป็นแบบเดียวกนั สามารถทาํใหท้ั7งสงัคมรู้จกั ทั7งหมดอาศยัความแขง็แกร่ง

ของเสินยวิ*น  เช่นนี7 จึงทาํใหผู้ค้นรู้สึกวา่ดีมาก  ผูค้นพดูคุยกนัในสงัคมและในสภาพแวดลอ้มของ
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ครอบครัว  การขยายอยา่งนี7 เป็นเรื*องจริง  ฉนับอกเพื*อนวา่ดี ฉนัไม่ไดห้ลอกเพื*อน  ฉนับอกคนในครอบครัว

วา่ดี ฉนัไม่ไดห้ลอกคนในครอบครัว  ดงันั7นนี*น่าเชื*อถือมาก  การโฆษณาไม่มีผลลพัธ์อยา่งนี7   ดงันั7นคนที*

อยากชมเสินยวิ*นจึงมากขึ7นเรื*อย  ๆ บางแห่งถูกยกเลิกเนื*องจากเหตุผลบางประการ ไม่ไดแ้สดงรอบนั7น  คน

ที*คืนตัfวนํ7าตาไหล  ทาํไมหรือ  เพราะคนมากมายลว้นทราบ  คาํสรรเสริญที*เผยแพร่ระหวา่งผูค้นดว้ยกนัเอง

เป็นดา้นบวกอยา่งมาก  บางคนพดูไดช้ดัเจนมาก  รู้วา่เสินยวิ*นกาํลงัทาํอะไรอยู ่ และพบวา่สองปีมานี7   คนยิ*ง

เขา้ใจมากขึ7นเรื*อย ๆ  วา่เสินยวิ*นกาํลงัทาํอะไร  นี*กคื็อที*พวกเราตอ้งทาํ 

มีจาํนวนมากในประวติัศาสตร์ที*ถ่ายทอดฝ่าที*ถูกตอ้ง ลว้นถูกประทุษร้ายจนเสียชีวติไปแลว้  

กระทบถูกทศันคติของคน  กระทบถูกผลประโยชนข์องคน   คนลว้นแต่ใชใ้จคนไปปฏิบติั  โดยผวิเผนิ

เสินยวิ*นคือการแสดง  อยากดูไม่อยากดูกแ็ลว้แต่  ยงัไม่ใช่ดูฟรี ๆ   ยงัตอ้งจ่ายเงิน  ยงัตอ้งจ่ายเงินจาํนวนมาก  

คุณมาดูดว้ยความสมคัรใจ  ไม่ดู คุณกไ็ม่ตอ้งซื7อตัfว  ดูเหมือนไม่มีคาํอธิบายอะไร  ฉนักคื็อการแสดง  แต่

สรรพชีวติลว้นกาํลงัรอคอยอยู ่  ใครกคิ็ดไม่ถึงวา่ใชรู้ปแบบหนึ*งอยา่งนี7มาช่วยสรรพชีวติ  เนื*องจากสงัคม

มาถึงขั7นนี7แลว้  บทเรียนในประวติัศาสตร์กมี็มากมาย  ไม่วา่อยา่งไรกต็าม พวกเราศิษยต์า้ฝ่าคือคิดหาวธีิ

ช่วยคน  กคื็อเรื*องอยา่งนี7  

เมื*อสกัครู่ขา้พเจา้พดูวา่ การก่อกวนของคอมมิวนิสตจี์น ยิ*งนานยิ*งไม่มีกลอุบายแลว้  กระทั*งแสร้ง

ปลอมเป็นผูฝึ้กพดูจาอยา่งไร้สติ  ผูจ้ดัการโรงละครต่างกม็อบจดหมายใหเ้ราดู  ยงัหวัเราะขนั  พดูวา่ พวกเขา

ใชก้ลอุบายจนหมดแลว้  คนเขาลว้นรู้กนั  ใชเ้งินติดสินบน  เดีfยวนี7 เงินในกระเป๋าของพวกเขากน็อ้ยลงเรื*อย  ๆ 

ถึงอยา่งไรกข็ดัขวางไม่อยูแ่ลว้  ใชเ้งินกข็วางไม่อยูแ่ลว้  เพราะคนเขารู้หมดแลว้  ลว้นรู้วา่ดี  ลว้นตอ้งการดู   

บางครั7 งขา้พเจา้พดูเล่นกบัทุกคนวา่ สถานที*ไหนขายตัfวไม่ดี คุณกโ็ทรศพัทใ์หส้ถานกงสุลจีน (เหล่าศิษย์

หวัเราะ)  คุณบอกเขาวา่ ที*นี*แสดงเสินยวิ*นนะ พวกคุณตอ้งทาํอะไรหน่อยนะ (เหล่าศิษยห์วัเราะ) เพราะวา่

เพียงคอมมิวนิสตจี์นเผยแพร่ ทาํลาย ลงบทความในหนงัสือพิมพ ์  วา้ว ทุกคนกจ็ะรู้กนัหมดวา่เสินยวิ*น

มาแลว้  กม็าดูทนัที (เหล่าศิษยป์รบมือ) 

ยงัมีเวลาเหลือเลก็นอ้ย  ขา้พเจา้จะตอบคาํถามใหทุ้กคนสกัหน่อย (เหล่าศิษยป์รบมือ)  ต่อไปทุกคน

ส่งคาํถามมาได ้  

ถาม : ตา้ฝ่าเผยแพร่ยี*สิบเจด็ปี  การแสดงเสินยวิ*นในปีนี7  เมื*อเปิดฉากแรก อาจารยพ์ดูวา่ “ตามขา้พเจา้ลงสู่

โลก ฝ่าปรับโลกมนุษย”์  ใช่ไหมวา่ฝ่าปรับโลกมนุษยไ์ดเ้ขา้สู่ขั7นตอนใหม่ 
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อาจารย์ : การแสดงนะ  แน่ละกเ็ป็นการแสดง  แต่พวกคุณมองดูสถานการณ์กเ็ขา้ใจไดห้มด  ฝ่าปรับโลก

มนุษยใ์กลม้าถึงแลว้ (เหล่าศิษยป์รบมือ)  เสินยวิ*นนี7  แสดงต่อไปอีก คนกจ็ะรู้แลว้วา่ทาํอะไรกนั  เวลาที*

พวกคุณเดินพาเหรดอยูใ่นนิวยอร์ก  คนที*ยนือยูด่า้นนอกถามวา่ “พวกเขาทาํอะไรกนั”  คุณทราบไหมวา่ 

ผูช้มพดูวา่อะไร  หมายถึงผูช้มทั*ว ๆ  ไป  เขาพดูวา่ พวกเขากาํลงัช่วยคนทั7งโลกอยู ่(เหล่าศิษยป์รบมือ) 

ถาม :  ขณะนี7สภาพแวดลอ้มผอ่นคลายกวา่เมื*อก่อน มีผูฝึ้กส่วนหนึ*งไม่ขยนัขนัแขง็กบัการบาํเพญ็และการ

อธิบายความจริงเหมือนเมื*อก่อน  ใชเ้วลามากกบัการทาํงานของคนธรรมดาสามญัหรือการดาํรงชีวติ  เราจะ

ช่วยกระตุน้ซึ* งกนัและกนั รักษาสภาพความกา้วหนา้ของทุกคนไดอ้ยา่งไร 

อาจารย์ : สามเรื*องของศิษยต์า้ฝ่า ชดัเจนมากแลว้  คุณทาํครบแลว้หรือ  ที*ไม่ไดท้าํกไ็ปทาํ  อยา่เขา้ใจวา่จุด

อธิบายความจริงนั7น เป็นกรรมสิทธ̀ิของหญิงสูงวยั  ยงัมีนะ  ที*จริงหากคุณคิดจะทาํ มีเรื*องมากมายที*ลว้น

สามารถทาํได ้  ในสภาพแวดลอ้มของคุณ แมก้ระทั*งคุณโพสตส์กักี*บทความบนอินเทอร์เน็ต ลว้นเกิดผล  

ศิษยต์า้ฝ่านะ  คุณควรทาํอะไร คุณกท็าํ 

ถาม :  ปีนี7 เวบ็ไซตห์มิงฮุ่ยก่อตั7งไดย้ี*สิบปี  ศิษยต์า้ฝ่าหมิงฮุ่ยตามท่านอาจารยเ์จิ7งฝ่ามายี*สิบปี  รู้สึกเป็น

เกียรติและวเิศษมาก  ในระหวา่งขั7นตอนที*เราถูกตา้ฝ่าฝึกฝน ชาํระลา้ง ประสบความสาํเร็จ กา้วผา่นมาได้

ท่ามกลางมรสุมแลว้  เมื*อเทียบกบัการทุ่มเทไป ศิษยต์า้ฝ่าแต่ละคนที*ตั7งใจทาํ ลว้นรู้สึกไดรั้บประโยชน์

อยา่งมาก  หลายปีนี7 เมื*อถึงวนัฝ่าหลุนตา้ฝ่าโลกแต่ละครั7 ง เวบ็ไซตห์มิงฮุ่ยไดรั้บการ์ดอวยพรเพิ*มขึ7นจาก

หนึ*งหมื*นเป็นสองหมื*นกวา่ชิ7น  เมื*อถึงวนัเทศกาลของปี พวกเรามกัจะยุง่อยูก่บัการจดัการและตีพิมพก์าร์ด

อวยพรของคนอื*น  ยากจะมีโอกาสแสดงออกซึ*งความปรารถนาของตน  จึงขอถือโอกาสครบรอบยี*สิบปี 

ขอบพระคุณท่านอาจารย ์ ที*เมตตาใหค้วามช่วยเหลือ  ขอบพระคุณท่านอาจารย ์ ที*มอบภารกิจอนัศกัด̀ิสิทธ̀ิ

ใหศิ้ษย ์และใหศิ้ษยป์ระสบความสาํเร็จ (อาจารยห์วัเราะ  เหล่าศิษยป์รบมือ)  

ยี*สิบปีผา่นไปแลว้ บุคลากรบางคนมีอายแุปดสิบกวา่ปีแลว้  (อาจารย ์ใช่นะ คนกแ็ก่แลว้)  คนหนุ่ม

สาวในปีนั7นกเ็ขา้สู่วยักลางคน  ขอเรียนถามท่านอาจารย ์  ศิษยต์า้ฝ่าวยัหนุ่มสาว เมื*อไรจะตามขึ7นมา  

เหมือนกบัพวกเราที*แบกรับงานของหมิงฮุ่ยในปีนั7น 

อาจารย์ : ดูเหมือนคนหนุ่มสาวลว้นมีใจทะเยอทะยานสกัหน่อย  สงบลงมาไม่ได ้ ศิษยต์า้ฝ่านะ  จะทาํอะไร

กต็อ้งทาํใหดี้อยา่งจริง ๆ  จงั ๆ   คุณเป็นผูบ้าํเพญ็  ในปีนั7นคนที*นั*งหนัหนา้เขา้กาํแพงเกา้ปี กส็ามารถบาํเพญ็
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สาํเร็จเป็นเทพ  อะไร  ๆกไ็ม่ทาํ  อยูต่รงนั7น หนัหนา้เขา้กาํแพง กส็ามารถบาํเพญ็สาํเร็จเป็นเทพแลว้  เรื*อง

การช่วยคน  แมจ้ะเหงาสกัหน่อย แต่คุณยงัมีเรื*องใหท้าํนะ (เหล่าศิษยป์รบมือ)   

ถาม : ผูฝึ้กบางคนที*บาํเพญ็ตา้ฝ่ามาหลายปี ไปอยูก่บัศาสนาพทุธแลว้  คนอยา่งนี7 ต่อไปยงัจะมีโอกาสไหม 

อาจารย์ : มีโอกาส  แค่เพียงไม่ไปทางฝ่ายชั*วร้ายนั7น กมี็โอกาส (เหล่าศิษยป์รบมือ)  ขา้พเจา้หมายความวา่ 

หากคุณเป็นศิษยต์า้ฝ่า โอกาสนั7นมีไม่มากแลว้  เวลาของศิษยต์า้ฝ่าสั7นมาก เพราะเมื*อจบสิ7น กห็มดโอกาส

แลว้ 

ถาม : มีบางคนที*เรียกตวัเองวา่ผูฝึ้ก ใชก้ฎหมายของคนธรรมดาสามญัฟ้องร้องและข่มขู่เสวยีฮุ่ยของศิษยต์า้

ฝ่าของเรา หมิงฮุ่ย กบัศิษยต์า้ฝ่าในบางโครงการ 

อาจารย์ : ขา้พเจา้ขอบอกทุกคน การทาํเรื*องชนิดนี7  ไม่วา่คุณใชข้อ้อา้งอะไร  คุณลว้นคือกาํลงัทาํเรื*องที*พวก

มารปีศาจทาํ  ศิษยต์า้ฝ่าลว้นกาํลงัตกอยูใ่นทุกขภ์ยั ทุกคนลว้นกาํลงัต่อตา้นการประทุษร้าย ช่วยเหลือคน

อยู ่  คุณรบกวน บ่อนทาํลายจากภายในหมู่ศิษยต์า้ฝ่า  คุณเองไม่รู้วา่บาปนี7หนกัเพียงใดหรือ  คุณยงับอกวา่

ตนเองเป็นผูบ้าํเพญ็  กลบัใชก้ฎหมายของคนธรรมดาสามญัต่อการบาํเพญ็  กฎหมายของคนธรรมดาสามญั

นั*นกคื็อคนธรรมดาสามญัใชก้บัคนธรรมดาสามญั  จิตยดึติดในใจที*ขา้มไปไม่ได ้ ไม่บาํเพญ็ใหดี้  กลบัใช้

กฎหมายมาขวางกั7นใจคนที*ทิ7งไปไม่ได ้  คุณกก็าํลงัทาํเรื*องที*มารปีศาจทาํ  ไม่วา่ใคร พวกคุณ ใครที*คิด

ฟ้องร้องโครงการของศิษยต์า้ฝ่า หรือฝอเสวยีฮุ่ย หรือคนอื*น  ๆหรือเรื*องอื*น  ๆที*เกี*ยวขอ้งกบัการช่วยเหลือ

คนกบัการบาํเพญ็  คุณหยดุเสียโดยเร็ว โอกาสมีไม่มากแลว้ เวลากมี็ไม่มากแลว้  และตอ้งกอบกูค้วาม

เสียหายที*คุณก่อขึ7นกลบัคืนมา (เหล่าศิษยป์รบมือ) 

บางคนยงัพดูวา่ “ชาํระสะสางเสนาบดีเลวที*อยูใ่กลชิ้ดกบัจกัรพรรดิ”  ขา้พเจา้เป็นคนธรรมดาสามญั

หรือ  ขา้พเจา้คืออาจารยข์องคุณ  ขา้พเจา้มีอะไรที*ไม่รู้หรือ  ขา้พเจา้ทาํอะไรไม่เป็นหรือ  ขา้พเจา้ตอ้งใหคุ้ณ

มาชาํระสะสางหรือ  คุณคู่ควรหรือ  คุณพดูคาํพดูอยา่งนั7นออกมาไดอ้ยา่งไร  ขา้พเจา้กาํลงัช่วยคุณอยูน่ะ   

คุณจะมาช่วยขา้พเจา้หรือ  พอเขา้สู่ทางมาร อะไรกก็ลา้พดู 

อาจารยใ์หโ้อกาสคุณ  รีบกอบกูผ้ลกระทบที*เกิดขึ7นคืนกลบัมา  แต่เวลาไม่มาก  รีบเขา้  คืออิทธิพล

เก่าจบัยดึคุณไวแ้น่น  ทาํใหคุ้ณขาดสติ  ใหคุ้ณทาํจนถึงที*สุด  
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ถาม : สงัคมมนุษยพ์ฒันาขอ้มูลขนาดใหญ่  แผน่ดินใหญ่ติดตั7งกลอ้งวงจรปิดมากขึ7นเรื*อย  ๆ  บวกกบัการ

สแกนใบหนา้คน ลกัษณะท่าทางของคน เป็นตน้  ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทั*วไปหมด  ศิษยต์า้ฝ่าที*แจก

เอกสารหรืออธิบายความจริงเผชิญกบัปัญหาความปลอดภยัมากยิ*งขึ7น  หรือวา่ไม่ตอ้งใส่ใจกบัเรื*องนี7  

อาจารย์ : ศิษยต์า้ฝ่ามีเสน้ทางของศิษยต์า้ฝ่า  หากคุณเดินเที*ยงตรงการรบกวนกจ็ะนอ้ย  ขา้พเจา้พดูมาตลอด

วา่ คุณเดินเที*ยงตรงกจ็ะไม่มีปัญหา  หากทาํไปโดยมีใจคนอยู ่แมว้า่จะทาํเรื*องของตา้ฝ่า กย็ากจะหลีกเลี*ยง

การเกิดปัญหา  แต่มาตรฐานนี7  ขอบเขตนี7  ยากที*จะทาํได ้ ไม่มีพื7นฐานนี7ยงัคงยากที*จะทาํได ้ ดงันั7นอาจเกิด

ปัญหา 

แต่ในทางกลบักนั ขา้พเจา้คิดวา่ทุกคนลว้นทราบกนั  ผลิตภณัฑข์องจีนแผน่ดินใหญ่ ในใจของ

ผูค้นทั*วโลกคือแยที่*สุด ใช่หรือไม่  ขา้พเจา้ไดย้นิวา่กลอ้งวงจรปิดนั7น ติดตั7งหนึ*งพนัอนั ใชไ้ม่ไดห้า้ร้อย

อนั  (เหล่าศิษยห์วัเราะ ปรบมือ)  ทาํอนันั7นเพิ*งเสร็จ ฝั*งโนน้กเ็สียอีกแลว้  คุณภาพของมนั สิ*งเหล่านั7นของ

มนั บวกกบัคนทาํงานมากกวา่งาน  ไม่วา่พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นทาํเรื*องอะไร ลว้นแต่เป็นเรื*องฉาวโฉ่  

ไม่ใช่กาํลงัทาํ 5G ไปทั*วโลกหรือ  สิ*งนั7นของมนั ทาํไปทาํมาคนเขาลว้นรู้วา่คุณภาพไม่ดี  ยงัจะทาํไปได้

หรือ   ไม่นานทุกคนกต็อ้งโยนทิ7งแลว้ (เหล่าศิษยป์รบมือ) 

ถาม : การช่วยเหลือเพื*อนผูบ้าํเพญ็ที*กาํลงัทรมานดว้ยกรรมแห่งโรคร้ายแรง อยา่งเช่น การแลกเปลี*ยนความ

คิดเห็นอยา่งลึกซึ7 ง กบัการชาํระสนามมิติของพวกเขา ตวัเองกพ็ลอยเกิดทุกขภ์ยัไปดว้ย รวมทั7งแบกรับทั7ง

กายและใจอยา่งทุกขท์รมาน ถูกคุกคามจากมิติอื*น เป็นตน้  ไม่ทราบวา่นี*จดัเป็นการทุ่มเทแบบปกติหรือวา่

พลงัความสามารถของตวัเองไม่เพียงพอ   

อาจารย์ :  การช่วยศิษยต์า้ฝ่าใหอ้อกมาจากทุกขภ์ยั นี*เป็นหนา้ที*ของพวกเรา  สมควรทาํ ไม่ผดิ  แต่หากคน

คนนี7  ตวัเองไม่เกิดการเปลี*ยนแปลง  ทั7งหมดอาศยัภายนอกคือไม่ไดเ้ดด็ขาด  ตวัเขาเองภายใตก้ารช่วยเหลือ

ของพวกคุณ เขามีเจิ7งเนี*ยนมากขึ7นเรื*อย  ๆบวกกบัผลของพลงัจากภายนอกของพวกคุณ  กจ็ะบงัเกิดผลมาก

ขึ7นเรื*อย ๆ   มนัสมัพนัธ์กนัอยา่งนี7   

ถาม : ยี*สิบปีแลว้ ในหมู่ผูฝึ้กต่างประเทศมีกลุ่มหนึ*งยนืยนัมาตลอดวา่หมิงฮุ่ยไม่เหมาะที*จะใหค้นธรรมดา

สามญัดู  ดงันั7นจึงปฏิเสธที*จะเผยแพร่หมิงฮุ่ย  เวบ็ไซตห์มิงฮุ่ยมีอุปสรรคค่อนขา้งมากมาโดยตลอดในหมู่ผู ้

ฝึกต่างประเทศ  เทียบไม่ไดก้บัในแผน่ดินใหญ่ที*ใหค้วามสาํคญัและยอมรับ  พวกเราไตร่ตรองตลอดมาวา่ 

จะแกไ้ขปัญหานี7ไดอ้ยา่งไร  
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อาจารย์ : ที*จริงมีเนื7อหาส่วนหนึ*งในหมิงฮุ่ยที*ใหผู้บ้าํเพญ็อ่านและแลกเปลี*ยนความเห็น  ระดบัชั7นไม่ถึงก็

อ่านไม่เขา้ใจ  แต่มีบางบทความยงัคงสามารถใหค้นธรรมดาสามญัอ่าน  แต่มกัจะมีคนสร้างอุปสรรคให้

ตวัเอง  แมว้า่หมิงฮุ่ยเป็นเวทีหนึ*งของผูบ้าํเพญ็  ที*พดูเป็นการยกระดบัซินซิ*งของผูบ้าํเพญ็  บางคนสามารถ

อ่านเขา้ใจได ้

คนในสงัคมนี7กแ็บ่งเป็นระดบัชั7นต่าง  ๆ คุณดู คนธรรมดาทั*วไปเดินอยูบ่นถนน  ไม่เหมือนกนันะ   

บางคนมีระดบัศีลธรรมสูงหน่อย  เขารับรู้ไดต่้างกนั  บางคนระดบัศีลธรรมสูงกวา่หน่อย  เขารับรู้ยิ*งไม่

เหมือนกนั  บางคนนั7นมีความสามารถ และบางคนมีความสามารถมาก  คนชนิดนี7กมี็มากมาย ซึ* งระดบัชั7น

ต่างกนั  คนที*มีความสามารถในหมู่คนที*มีความสามารถอยา่งเดียวกนั พวกเขาจะมีการติดต่อซึ*งกนัและกนั  

คนที*ความสามารถยิ*งสูง กอ็ยูใ่นระดบัชั7นหนึ*ง ระหวา่งพวกเขาดว้ยกนัลว้นสามารถติดต่อกนั  สงัคมมนุษย์

นี7 ไม่ใช่เรียบง่ายอยา่งที*คิดกนั  อยา่ใชท้ศันคติที*ตายตวัในการมองสงัคมมนุษย ์

ถาม : สภาพการบาํเพญ็ดีบา้งไม่ดีบา้ง  บางครั7 งยดึติดกบัของที*ชอบ  ดูคอมพิวเตอร์  เล่นเครื*องเล่นเกมส์  

เล่นมือถือ  การบาํเพญ็เสียเวลาไปเปล่า ๆ   จะควบคุมตวัเองไดอ้ยา่งไร  ใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 

อาจารย์ : คนพดูวา่เสพติด  ขา้พเจา้ขอบอกทุกคนอะไรที*เรียกวา่เสพติด  ในทางการแพทย ์ ผูค้นเขา้ใจวา่ 

เสน้ประสาทถูกกระตุน้  เมื*อพฒันาต่อไปกก็ลายเป็นเสพติด  ที*จริงไม่ใช่  แลว้คืออะไรละ  ขา้งในร่างกาย

ของคุณ เวลานานเขา้สะสมรูปลกัษณ์หนึ*งที*เหมือนคุณทุกประการ ทวา่กลบัประกอบขึ7นมาจากสิ*งนั7น  

ควบคุมคุณไว ้   เพราะวา่มนัเป็นรูปลกัษณ์ของคุณที*ประกอบขึ7นมาจากการยดึติดที*รุนแรงมาก  ดงันั7นมนั

จึงมีกาํลงัมากจนสามารถควบคุมใจของคุณได ้ เพราะมนัเกิดจากจิตยดึติดที*รุนแรงมาก 

แมแ้ต่การเสพยากใ็ช่   พวกเสพยาบางคนบอกวา่ไม่มีปัญหา  ฉนัแค่ลองเสพ ไม่เป็นไร  ใช่  รู้สึกวา่

ไม่เลว  ลองอีกที ไม่มีปัญหา  ลองอีกที ไดเ้รื*องแลว้ ควบคุมไม่ไดแ้ลว้  ทาํไมละ  หลงัจากเสพสารนั7นเขา้ไป

อยูใ่นร่างกายคุณ กจ็ะเกิดเป็นคุณคนหนึ*งที*บาง ๆ  จาง ๆ   ครั7 งเดียวกเ็กิดได ้ เพราะมนัมีฤทธ̀ิแรง  พอเสพครั7 ง

ที*สอง ตวัคุณที*บาง  ๆ จาง  ๆกเ็ปลี*ยนเขม้ขน้ขึ7น  เสพอีก มนักเ็ขม้ขน้ขึ7น  ยิ*งเสพ ยิ*งเขม้ขน้  มนัจึงยิ*ง

แขง็แรง   แมแ้ต่ทั*วทั7งโครงสร้างร่างกายของคุณลว้นมี  ในความคิดกมี็  ทั7งหมดลว้นเป็นตวัคุณที*มีจิตมาร 

ซึ* งประกอบขึ7นจากสารพิษ  แน่ละ มนัคงไม่ทาํอยา่งอื*น  มนัตอ้งเสพสารพิษ  ถา้หมดแลว้ ไม่เสพไม่ได ้ 

เพราะอะไรละ เพราะมนัมีชีวติขึ7นมาแลว้  หลงัจากมีชีวติแลว้  ทุกคนทราบ คุณไม่เสพนะ  ร่างกายของคุณมี
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การผลดัเซลลใ์หม่  มนักจ็ะค่อย  ๆจางลง  จางหายไปเรื*อย  ๆ มนักต็าย  มนัไม่อยากตาย  ดงันั7นมนัตอ้งให้

คุณไปเสพ  เสพใหม้นัแขง็แรงยิ*งขึ7น 

การเล่นคอมพิวเตอร์กบัเครื*องเล่นเกมส์เกิดผลอยา่งเดียวกนั เป็นเหตุผลเดียวกนั  คุณเลิกแลว้  คุณ

เลิกแลว้จะใหฉ้นัตายหรือ  ไม่ได ้ ฉนัตอ้งใหคุ้ณดู  ไม่ดูหรือ  กไ็ม่ใหคุ้ณทาํงาน  ไม่ใหคุ้ณเรียนหนงัสือ  ก็

จะใหค้วามคิดของคุณคิดจะไปเล่นมนั   ไม่ดู  ฉนัจะใหคุ้ณเล่น แมข้ณะนอนฝัน  

คนหนา  ขา้พเจา้คิดอยูเ่สมอวา่  คน ง่ายที*จะถูกสิ*งของอยา่งอื*นควบคุม  ร่างกายคน มนัเป็นเพียง

เครื*องนุ่มห่มธญัพืชทั7งหา้ที*พอ่แม่ให ้  กินธญัพืช มนักเ็ติบโต  ช่างอ่อนแอนกั  ใครลว้นสามารถควบคุม  

สิ*งที*ก่อเกิดในมิติอื*นลว้นมีวญิญาณ  แมว้า่จะเป็นวญิญาณระดบัตํ*า กส็ามารถจะควบคุมได ้  เพราะร่างกาย

คนมนัอ่อนแอ 

ถาม : สถานที*อธิบายความจริงในพื7นที*ของฉนั  ในแต่ละวนัมีนกัท่องเที*ยวชาวจีนแผน่ดินใหญ่นบัพนันบั

หมื*น ขาดคนอธิบายความจริง แต่เพื*อนผูบ้าํเพญ็ในพื7นที*ที*รู้จกัรับรู้ไม่ได ้ บางคนพดูวา่ขณะนี7ไม่

จาํเป็นตอ้งอธิบายความจริงแลว้   บางคนไปที*นั*นกไ็ม่อธิบายความจริง ศึกษาฝ่าอยูต่รงนั7น หรือดูมือถือ  ผู ้

ฝึกเก่ามาอธิบายความจริงที*สถานที*อธิบายความจริงนอ้ยมาก 

อาจารย์ : ใช่นะ  เจิ7งฝ่ายงัไม่สิ7นสุด  สามเรื*องของศิษยต์า้ฝ่าจึงไม่อาจจะสิ7นสุด  สิ7นสุดอะไรหรือ ไม่อธิบาย

ความจริงอะไรหรือ  สรรพชีวติมากมายรอการช่วยเหลือนะ  ไม่อธิบายความจริงไดห้รือ  ขา้พเจา้กก็าํลงัช่วย

พวกคุณทาํ  ช่วยคนธรรมดาสามญั  เดิมทีเป็นเรื*องของพวกคุณ  ขา้พเจา้ช่วยพวกคุณ  พวกคุณช่วยคน

ธรรมดาสามญั  ขณะนี7แมแ้ต่ขา้พเจา้กช่็วยคุณทาํ  คุณไม่ทาํแลว้  คุณเป็นศิษยต์า้ฝ่าหรือ   สุดทา้ยเวลาปิด

บญัชี คุณจะนบัอยา่งไร  ร้องไหก้ไ็ม่ทนัแลว้ 

ถาม : สื*อของเรารายงาน “บุคคลที*เป็นแหล่งข่าว” ที*ใหข่้าว เช่น การทาํนายสถานการณ์ปัจจุบนัหรือความ

ผนัผวนของบุคลากร เป็นตน้  ในอดีตเคยเชื*อแหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียวที*ใหโ้ดยสายลบัคอมมิวนิสตจี์น  ซึ* ง

ทาํใหค้วามน่าเชื*อถือของหนงัสือพิมพไ์ดรั้บผลกระทบ ทาํใหค้นธรรมดาสามญัไม่เขา้ใจและรู้สึกวา่สื*อ

ของเราถูกใชโ้ดยคอมมิวนิสตจี์น 

อาจารย์ : ใช่  ฮ่องกง ที*นั*น มีความซบัซอ้นสกัหน่อย  ทุกคนกร็ะวงับา้ง  บางคน ดูวา่เขาแสดงออกอยา่งไร 

กรู้็วา่เขาบาํเพญ็เป็นอยา่งไร  ดูวา่เขาแสดงออกอยา่งไร กรู้็วา่คนนี7 เป็นคนอยา่งไร  เพียงแต่คุณไม่ดูดว้ยฉิง
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ของคน  ถา้มีความสมัพนัธ์ที*ดีต่อกนั  ฉนัรู้สึกวา่คนนี7พอใชไ้ด ้ คุณคือใชใ้จคนฉิงของคนไปดู    คุณใชฝ่้า

ไปประเมิน ไปดูคนนั7น กจ็ะรู้  แมแ้ต่สภาพการบาํเพญ็กรู้็หมด  เป็นคนอยา่งไร ดูทีเดียวกอ็อก 

ถาม : ขอเรียนถามวา่ กิจกรรมขนาดใหญ่ของฮ่องกงแต่ละครั7 ง ศิษยต์า้ฝ่าจากต่างประเทศที*เขา้มาร่วม ลว้น

มีการถูกส่งตวักลบั  ในระยะนี7 ด่านเขา้เมืองของฮ่องกงชั*วร้ายยิ*งขึ7น  

อาจารย์ : ใช่  เรื*องเหล่านี7ขา้พเจา้ลว้นทราบ  ขา้พเจา้กก็าํลงัเฝ้ามองอยู ่  แต่ศิษยต์า้ฝ่ากคื็อศิษยต์า้ฝ่า  ยอด

เยี*ยมมาก 

ถาม : ผูฝึ้กบางคนจดักลุ่มขึ7นเอง เพื*อเผยแพร่เสินยวิ*นในพื7นที*ต่าง ๆ และช่วยทาํงานระหวา่งการแสดง  

คนในกลุ่มเหล่านี7 ค่อนขา้งซบัซอ้น  บางคนไม่ทราบวา่ภูมิหลงัเป็นอยา่งไร  ส่วนใหญ่กไ็ม่มีการแนะนาํ

จากฝอเสวยีฮุ่ย  ผูฝึ้กเหล่านี7 ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มการบาํเพญ็ของพื7นที*ที*จดัเสินยวิ*น 

อาจารย์ : ดูเหมือนไม่รุนแรงอยา่งนั7น  การริเริ*มช่วยงานของโครงการของตา้ฝ่า ขา้พเจา้รู้สึกวา่ยงัสมควร

ส่งเสริม  ที*พดูวา่ มีบางคนที*ไม่เหมาะสม  เช่นนั7นกไ็ปพดูกบัผูจ้ดัตั7งกลุ่ม  คุยกนัหน่อย  หากไม่ไหวจริง  ๆ 

กส็ามารถไปคุยกบัหวัหนา้คณะของเสินยวิ*น  เรื*องเหล่านี7ไม่ใช่เรื*องใหญ่อะไร 

ถาม : หนงัสือพิมพต์า้จี7หยวน ขณะนี7กลายเป็นหนงัสือพิมพที์*เกบ็เงิน 

อาจารย์ : น่ายนิดี น่าสรรเสริญ (เหล่าศิษยป์รบมือ)  หนงัสือพิมพต์า้จี7หยวนฮ่องกงกลายเป็นหนงัสือพิมพ์

ที*วางจาํหน่ายบนแผงหนงัสือแลว้  คือเขา้สู่การหมุนเวยีนที*ดีแลว้  นี*เป็นเรื*องที*ดีมาก 

ถาม : .....แต่พดูกนัวา่สถานการณ์ไม่ดี ศิษยรู้์สึกวา่จุดประสงคก์ารทาํหนงัสือพิมพต์า้จี7หยวนคือการอธิบาย

ความจริงช่วยคน 

อาจารย์ : ไม่แยถึ่งอยา่งนั7น  ต่อใหข้ายไดร้้อยฉบบั ขา้พเจา้กรู้็สึกวา่เป็นความสาํเร็จ  ตา้จี7หยวนกา้วเขา้สู่สื*อ

ของสงัคมกระแสหลกั  นี*ไม่ใช่เรื*องดีหรือ  มองไปที*ทิศทางใหญ่ ที*พดูวา่อธิบายความจริง ไม่ใชต้า้จี7หยวน 

กใ็ชสื้*ออื*นได ้ ไม่ใช่มี “คั*นจงกัfว (มองประเทศจีน)” หรือ  แจกพวกนั7นกไ็ด ้ ไม่อยูบ่นแผง ยงัสามารถทาํใน

ปริมาณมาก ทาํไดดี้ยิ*งกวา่  ยา้ยบทความที*มีพลงัเหล่านั7นไปทาํที*สื*อความจริงอื*น  ๆ ไม่พดูอีกแลว้  ขา้พเจา้

ใหก้ารรับรองเรื*องนี7  

ถาม : ท่านอาจารยบ์รรยายกวา่หนึ*งชั*วโมงแลว้ 



 

22 
 

อาจารย์ : ไม่เป็นไร (เหล่าศิษยป์รบมือ) ขา้พเจา้เพียงแต่ไม่อยากใหก้ระทบต่อการรับประทานอาหารของ

พวกคุณ  คือจุดนี7   ไม่ตอ้งส่งคาํถามแลว้นะ 

ถาม : พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นแทรกซึมระบบการศึกษาและสื*อมวลชนของทางตะวนัตก ทาํใหป้ระชาชน

ชาวตะวนัตกจาํนวนมาก รวมทั7งผูฝึ้ก ในสมองถูกกรอกใส่ดว้ยทศันคติที*เบี*ยงเบนในปริมาณมาก  เพิ*มความ

ยากลาํบากในการช่วยเหลือสรรพชีวติ  

อาจารย์ : มีความยากลาํบาก แต่ไม่ร้ายแรงนกั  บอกพวกเขาวา่ อะไรที*เป็นวฒันธรรมพรรค  บางคนไม่ใช่

รู้สึกวา่ไม่มีงานทาํหรือ  กไ็ปทาํ 

ถาม : ฉนัพบวา่พอ่คา้คนธรรมดาสามญัขายเสื7อทีเชิ7ตสีเหลือง ที*พิมพ ์“ฝ่าหลุนตา้ฝ่า” เอง  ขายใหก้บัผูลี้7ภยั 

เพื*อเขา้ร่วมกิจกรรมของตา้ฝ่า  เราควรปฏิบติัต่อพอ่คา้เหล่านี7อยา่งไร   

อาจารย์ : ในประเทศที*มีผูอ้พยพเหล่านี7   สิ*งเหล่านี7สามารถหลอกเจา้หนา้ที*ดูแลผูอ้พยพ  ใช่ กมี็เรื*องแบบนี7   

จดัการยากมาก  ไปอธิบายความจริงกบัพอ่คา้คนนั7น : ถึงแมคุ้ณจะหาเงิน คุณกห็าไดไ้ม่เท่าไร แต่คุณทาํ

เรื*องที*น่ากลวัที*สุด  บอกเขาถึงความสมัพนัธ์ที*ร้ายแรงนี7   ที*จริงเมื*อมองจากอีกมุมหนึ*ง  คนบนโลกนี7ลว้น

ใส่เสื7อ “ฝ่าหลุนตา้ฝ่าดี”  คอมมิวนิสตจี์นยอ่มจะกลวั (เหล่าศิษยป์รบมือ) 

ถาม : ปัจจุบนัผูฝึ้กจาํนวนมากกบัฝอเสวยีฮุ่ยแตกแยกกนัมาก กระทั*งรุนแรงมาก  ฉนัเขา้ใจวา่ ดา้นหนึ*งผู ้

ฝึกชี7 ปัญหาที*มีอยูข่องฝอเสวยีฮุ่ย  อีกดา้นหนึ*งบทบาทของฝอเสวยีฮุ่ยในยคุเจิ7งฝ่าไม่อาจที*จะทดแทนได ้ ใน

ฐานะผูฝึ้กทั*วไป  เราควรปฏิบติัต่อปัญหาพวกนี7อยา่งไร  

อาจารย์ : ผูฝึ้กแผน่ดินใหญ่ที*เพิ*งออกมามกัก่อเรื*องแบบนี7   ต่างประเทศมีวธีิการของต่างประเทศ  ฝอเสวยี

ฮุ่ยในพื7นที*ไดน้าํศิษยต์า้ฝ่าเดินขา้มช่วงระยะเวลาที*ยากลาํบากที*สุดแลว้  พวกเขารู้จกัการดาํเนินงานของ

สงัคมต่างประเทศ  ทาํอยา่งไร  ไม่ใช่อยา่งที*คุณคิด  อยา่ไดน้าํคนกลุ่มหนึ*งไปต่อตา้นฝอเสวยีฮุ่ยเป็นอนัขาด 

อยา่ทาํเรื*องอยา่งนั7น เรื*องที*พวกคุณทาํลว้นเป็นเรื*องที*มารปีศาจดีใจ เรื*องแบบนี7ทั7งหมด  ฝอเสวยีฮุ่ยนั7น เขา

เพียงแต่นาํทุกคน จดัใหทุ้กคนเขา้ร่วมกิจกรรมที*เป็นกลุ่ม จดัใหทุ้กคนศึกษาฝ่าดว้ยกนั เป็นตน้  คุณอยา่ถือ

วา่เขาเป็นอาจารย ์ คุณอยา่ถือวา่เขาเป็นเทพที*บาํเพญ็สาํเร็จ ที*ไม่ควรมีขอ้บกพร่อง  เขาเพียงมีบทบาททาํให้

ทุกคนร่วมมือกนั  เดิมทีเรื*องเหล่านี7  ลว้นสมควรริเริ*มทาํดว้ยตวัเอง แต่มกัจะมองออกภายนอกอยูเ่รื*อย 
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แน่ละ กล่าวสาํหรับฝอเสวยีฮุ่ย  คุณทาํจนเขาดูไม่ดี  เขากเ็ป็นคนที*บาํเพญ็อยู ่  เวลาที*ใจคนถูก

กระทบ เขากต็อ้งการปกป้องหนา้ตาตนเอง และนาํทุกคนไปทาํเรื*องต่าง  ๆ ดงันั7นเขากจ็ะเกิดจิตมนุษย ์ คุณ

ยิ*งทาํอยา่งนั7น  เขากย็ิ*งเกิดอารมณ์  ไม่เป็นการสร้างความวุน่วายใหส้ภาพแวดลอ้มของศิษยต์า้ฝ่าเองหรือ 

คุณทราบวา่เขาไม่ใช่เทพ  ไม่ใช่คนที*บาํเพญ็สาํเร็จแลว้  เขาเหมือนกบัคุณนะ  เพียงแต่อาจารยม์อบ

หนา้ที*ใหเ้ขา บอกใหเ้ขาไปทาํ  มกัจะแสวงหาจากภายนอก คน้หาจากภายนอก อยา่นาํนิสยัเหล่านั7นของ

แผน่ดินใหญ่ออกมาละ 

ถาม : ฝ่ายบรรณาธิการหมิงฮุ่ยประกาศมานานแลว้ ในหวัขอ้ “ศิษยต์า้ฝ่าทุกคนควรทราบ” วา่ยงัมีผูฝึ้ก

ต่างประเทศที*ยงัคงใชซ้อฟตแ์วร์ที*ควบคุมโดยคอมมิวนิสตจี์น ภายใตข้อ้อา้งต่าง  ๆ  ซึ* งเราเชื*อวา่แต่ละครั7 ง

ของการแจง้เตือน และการขอร้องจากฝ่ายบรรณาธิการ คือการทดสอบผูฝึ้ก ใหก้า้วพน้จากความเป็นคน  ผู ้

ฝึกที*ไม่สามารถทาํได ้กคื็อไม่คิดจะออกไปจากเขตแดนของคน 

อาจารย์ : ขณะนี7 มือถือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ สิ*งที*เชื*อมต่อกบัอินเทอร์เน็ต ทั7งหมดที*พวก

คุณติดตวัอยู ่ ลว้นเป็นเครื*องดกัฟัง  ปัจจุบนัที*สนใจศิษยต์า้ฝ่ามากขึ7นเรื*อย  ๆ ไม่เพียงแค่พรรคมาร

คอมมิวนิสตจี์นแลว้  ขา้พเจา้ขอบอกพวกคุณ ประเทศมากมายลว้นกาํลงัดกัฟังพวกคุณ  คุณรู้สึกวา่ ฉนัเป็น

ผูฝึ้กทั*วไป  ไม่เป็นไร  คุณโทรศพัท ์แมแ้ต่คาํพดูทั*วไปที*พวกคุณพดู  พวกคุณซื7อกบัขา้ว  กินอาหารเมื*อไร 

พวกเขาลว้นบนัทึกไว ้ทาํการวเิคราะห์ตวัคุณทั7งหมด เป็นตน้  คุณรู้ไหมนกัธุรกิจเวลาวเิคราะห์ขอ้มูลธุรกิจ 

เขาวเิคราะห์อยา่งไร  กคื็อวเิคราะห์เช่นนี7  รู้ชดัเจนมากเกี*ยวกบัคุณ เพียงคุณพกมือถือเครื*องหนึ*งบนตวั 

ถาม : ในจีนแผน่ดินใหญ่ ทนายความที*กลา้ที*จะปกป้องสิทธิอนัชอบธรรมและผลประโยชนข์องศิษยต์า้ฝ่า 

ถูกปราบปรามอยา่งต่อเนื*อง  จึงยากที*จะหาทนายความช่วยเพื*อนผูบ้าํเพญ็หลายคนที*ถูกลกัพาตวัและถูก

ประทุษร้าย  นี*เป็นเพราะเราพึ*งพาทนายความมากเกินไปใช่หรือไม่  เราควรเผชิญกบัมนัอยา่งไร 

อาจารย์ : คุณคิดจะทาํอยา่งไร คุณกท็าํอยา่งนั7น  ถา้ขา้พเจา้บอกวา่ควรทาํอยา่งไร คอมมิวนิสตจี์นกจ็ะ

เตรียมก่อนคุณ  ใชส้ติปัญญาไปทาํเถอะ 

ถาม : ระยะนี7ผูฝึ้กบางคนประสบกบัทุกขภ์ยัอยา่งมากในการบาํเพญ็  จาํเป็นตอ้งออกไปจากโครงการที*ทาํ

อยู ่ เพื*อนผูบ้าํเพญ็อื*น  ๆแต่ละคนมีภาระหนา้ที*หลายหนา้ที*อยูแ่ลว้ อยูใ่นโครงการยุง่มาก  ดงันั7นมีบางเวลา

แมอ้ยากจะช่วยเขาขา้มด่านที*ยากลาํบาก กลบัรู้สึกวา่ใจสูแ้ต่กาํลงัไม่พอ  เราควรจดัความสมัพนัธ์นี7 ใหดี้ได้

อยา่งไร ในการช่วยเพื*อนผูบ้าํเพญ็ใหดี้ยิ*งขึ7น 
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อาจารย์ : เรื*องใด  ๆที*เกิดขึ7นในการบาํเพญ็ ลว้นแต่ใหพ้วกคุณบาํเพญ็  หากคุณจะถาม  พอขา้พเจา้บอกวา่ 

ทาํอยา่งไร ด่านนั7นกย็กเลิกแลว้  แมจ้ะยากมาก  ขา้พเจา้กม็องเห็นแลว้  นั*นไม่ใช่ปัญหาที*พวกคุณตอ้งเผชิญ

หรือ  ความขดัแยง้นั7นไม่ใช่ดา้นลบทั7งหมด ความขดัแยง้นั7นกมี็ดา้นบวก  เมื*อเกิดปัญหา จะปฏิบติัอยา่งไร  

นั*นไม่ใช่กาํลงับาํเพญ็คุณอยูห่รือ  

บางครั7 งผูรั้บผดิชอบในพื7นที*หรือผูรั้บผดิชอบโครงการ มกัอยากจะพบกบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้จึงมกัไม่

อยากพบเขา  ผูรั้บผดิชอบในพื7นที*บางคนตอ้งการพบขา้พเจา้  เป็นผูรั้บผดิชอบอยูแ่ลว้นี*  อาจารยก์ค็วรจะ

ใหพ้บสกัหน่อย  บางครั7 งขา้พเจา้คิด ไม่พบ  เขาเป็นผูรั้บผดิชอบ กป็ฏิเสธไม่ได ้ใหพ้บ  ขา้พเจา้ไม่อยากพบ

จริง  ๆ ทาํไมไม่อยากพบ  พวกคุณรู้ไหม เพราะพอขา้พเจา้ใหพ้บ  ปัญหาที*พวกคุณถาม เพียงแต่ขา้พเจา้พดู 

ด่านนั7นกถู็กยกเลิกทั7งหมด  หากขา้พเจา้พบพวกคุณ แลว้ปิดปากไม่พดู นี*กไ็ม่ค่อยดี ใช่ไหม  ถึงอยา่งไร

พวกคุณคือผูบ้าํเพญ็  พวกคุณไม่อาจจะคิดเอาขา้พเจา้ - อาจารยเ์ป็นหวัหนา้ มาขอคาํชี7แนะ  แต่อาจารย์

เพียงแต่ดูแลการบาํเพญ็นะ  อาจารยไ์ม่ใช่เจา้นายนะ  เรื*องพวกนั7นที*พวกคุณทาํ   พวกคุณจะตอ้งคิดหาวธีิ

เดินออกมาเอง  ทาํใหดี้ดว้ยตวัเอง  นั*นกคื็อเสน้ทางการบาํเพญ็ของคุณ  คือธรรมานุภาพของคุณ   

เรื*องที*พวกคุณทาํ โดยตวัมนัเองไม่ใช่การบาํเพญ็  คุณเปิดบริษทักดี็  โครงการตา้ฝ่าของคุณกดี็  คุณ

ทาํอะไรกดี็  โดยตวัมนัเองไม่ใช่การบาํเพญ็  แต่ท่าทีในการทาํงานของคุณ  จะปฏิบติัต่อปัญหาเหล่านี7

อยา่งไร  แกปั้ญหาเหล่านี7อยา่งไร  ใชม้าตรฐานของผูบ้าํเพญ็ของศิษยต์า้ฝ่าปฏิบติัต่อมนั  จดัการมนัใหดี้  นี*

คือการบาํเพญ็  แต่วา่คุณรู้สึกวา่ยากมากฉนัตอ้งถามอาจารยว์า่จะทาํอยา่งไร  เรื*องนี7ทาํแลว้ ถูกหรือไม่ ฉนั

ตอ้งถามอาจารย ์  คือพดูวา่พวกคุณมกัจะยกเสน้ทางการบาํเพญ็ใหข้า้พเจา้  พวกคุณลว้นไม่รู้ เวลาที*ขา้พเจา้

พบพวกคุณ  พวกคุณเห็นขา้พเจา้ ดีใจมาก  ขา้พเจา้กต็อ้งแสร้งทาํเป็นดีใจ แต่ในใจขา้พเจา้ ไม่สบายใจอยา่ง

มาก (อาจารยห์วัเราะ)   

กเ็พราะทุกคนทราบ คนบาํเพญ็อยูใ่นความไม่รู้ และไม่รู้วา่ตนเองบาํเพญ็ถูกหรือไม่ จึงตอ้งทาํ

เช่นนี7 ต่อไป  สุดทา้ยหยวนหมั*นแลว้  เนื*องจากถูกกบัไม่ถูก  เขาเองตดัสินใจทาํเอง  นั*นนบัวา่เขาบาํเพญ็  ถา้

พวกคุณถามขา้พเจา้แลว้ นั*นกไ็ม่นบัแลว้  คุณมิทาํไปโดยเปล่าประโยชนห์รือ  บางคนพดูวา่ ฉนัไม่ถาม  

ฉนัไดพ้บอาจารยก์ดี็ใจ  เพียงคุณไดพ้บขา้พเจา้  ในใจคุณรู้สึกมั*นใจ  เรื*องนั7นกไ็ม่นบัแลว้ 

เนื*องจากคุณเป็นศิษยต์า้ฝ่า ขอ้กาํหนดต่อคุณนั7นสูง  คนหนัหนา้เขา้กาํแพงอยูต่รงนั7น  อยูต่่อหนา้

กาํแพง  คุณวา่เขาจะถามใคร  ขณะที*เขาหนัหนา้เขา้กาํแพง ความคิดของเขาไม่ไดว้า่งเปล่า  ทุกขภ์ยัอะไรก็
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ลว้นจะสะทอ้นออกมา  เขาจะปฏิบติัอยา่งไร  ไม่มีใครใหเ้ขาถาม  สาํหรับพวกคุณ เดิมทีขอ้กาํหนดนั7นสูง

ยิ*งกวา่ - เขาหยวนหมั*นดว้ยตวัเอง  พวกคุณแบกรับความผดิชอบใหญ่หลวงในการช่วยเหลือสรรพชีวติ  

พวกคุณคือศิษยต์า้ฝ่า  ระดบัชั7นที*ตอ้งบาํเพญ็สูงกวา่เขาไม่รู้มากเท่าไร  ขอ้กาํหนดสูงยิ*งกวา่  ในปีนั7น

อิทธิพลเก่าบีบคั7นใหข้า้พเจา้ไปอยูข่ ั7วโลกเหนือ  พวกคุณทราบไหม ไม่ใหข้า้พเจา้พบพวกคุณ  ใหพ้วกคุณ 

หาขา้พเจา้ไม่พบ 

ถาม : ฉนัเป็นผูป้ระสานงานของโครงการสื*อ  เร็ว  ๆ นี7คนหนุ่มสาวจาํนวนมากเขา้ร่วมทาํงานสื*อ  และมีผู ้

ฝึกเก่า  พวกเขาขยนัทาํงานกนั  แต่ความสามารถทางเทคนิคมีจาํกดั  พวกเราควรหรือไม่ ...... 

อาจารย์ : เรื*องของการงานกถ็ามขา้พเจา้ (อาจายห์วัเราะ)  เห็นขา้พเจา้เป็นเจา้นายจริง  ๆ

ถาม : ศิษยค์วรทาํอยา่งไร  จึงจะสามารถลดภาระของท่านไดม้ากที*สุด  

อาจารย์ :  (อาจารยห์วัเราะ)  นี*ไม่ตอ้งสนใจ  พวกคุณ ไม่มีใครทาํได ้ ไม่มีทาง  เรื*องของอาจารย ์ไม่อาจพดู

กบัพวกคุณได ้  ขา้พเจา้พดูวา่ “อยูบ่นที*สูงช่างหนาวเหน็บ”  ไม่ใช่ที*พวกคุณเขา้ใจกนัวา่ เป็นขา้ราชการ

ชั7นสูง ไม่มีคนจะระบายความในใจดว้ย  อยา่งมากคือเขาโดดเดี*ยวสกัหน่อยเท่านั7นเอง  ขา้พเจา้ตอ้งแบกรับ

แรงกดดนัที*ใหญ่หลวง  ทุกขภ์ยัของสรรพชีวตินะ (เหล่าศิษยป์รบมือ รู้ซึ7 งในพระคุณ) 

ถาม : ในการวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั จะยดึกมุปรากฏการณ์บางอยา่งของอาํนาจการเมืองปัจจุบนักบั

สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัจีนอยา่งไร 

อาจารย์ : พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นประทุษร้ายฝ่าหลุนกง ใช่ไหม  เปิดโปงมนั  พดูเรื*องเหลวแหลกของ

พวกชั*วร้ายออกมา  วธีิการทั7งหมดของอาํนาจการเมืองอนัธพาลของพรรคมารลว้นคือไม่ถูกตอ้ง  ความ

ขดัแยง้ทั7งหลายในสงัคมมนุษยล์ว้นเกิดขึ7นเพราะมนั   คนปกติไม่อาจยนือยูฝั่*งเดียวกบัมนัโดยเดด็ขาด 

ถาม : พอผูฝึ้กเกิดปัญหา อาทิเช่น ดา้นร่างกายหรือมีทุกขภ์ยัอยา่งอื*น  ผูบ้าํเพญ็คนอื*นมกัพดูวา่ “เขาตอ้งมี

ปัญหาอะไรแน่นอน”  พยายามช่วยเขาคน้หาจากขา้งใน 

อาจารย์ : พดูอยา่งนี7แลว้กนั  หากศิษยต์า้ฝ่าประสบทุกขภ์ยัอะไรหรือสลายกรรมอยู ่  แน่นอนเขาตอ้งมีเหตุ

มาก่อน  ใหค้น้หาที*ตวัเอง ถูกละ พอคน้พบแลว้ รีบทาํใหดี้  สภาพการณ์นั7นจะเปลี*ยนไปในทางที*ดีทนัที  

เปลี*ยนไปในทางบวก  บางคนพอพดูถึงจุดบกพร่องของเขา  เขากไ็ม่อยากฟัง  โดยเฉพาะผูฝึ้กที*อยูใ่นความ



 

26 
 

ทุกข ์  เขาทุกขม์ากแลว้  คุณบอกวา่ “คุณตอ้งมีปัญหาแน่”  เขาจะยิ*งเป็นทุกข ์ เขาไม่อยากฟัง  ไม่อยากฟัง   

พวกเรากร็ะวงัวธีิการสกัหน่อย 

ถาม : กลุ่มนาํการวจิยัการเกบ็เกี*ยวอวยัวะกบักลุ่มอธิบายความจริงกบัสงัคมกระแสหลกัมีอยูห่ลายกลุ่ม  

เรียนถามวา่สมควรหรือไม่ที*จะประสานงานร่วมมือกนั     

อาจารย์ : พวกคุณควรที*จะปรึกษาหารือจดัการกนัเอง  พวกคุณรู้สึกวา่มีพลงัอยา่งไร กท็าํอยา่งนั7น  ทุกคน

ประสานงานใหดี้ รวมอยูด่ว้ยกนั มีพลงักท็าํ  ถา้กระจายกนัทุก  ๆที*ลว้นเกิดผล  นั*นกเ็ป็นสถานการณ์อีก

แบบหนึ*ง  อยา่งไรกต็ามพวกคุณดูแลว้กนั  จะทาํอยา่งไรกไ็ด ้

ถาม : ระยะนี7สถานการณ์ทั*วโลกเปลี*ยนแปลงมาก  สาํหรับไตห้วนัดูแลว้ละลานตา  เรียนเชิญท่านอาจารย์

กรุณาพดูกบัศิษยไ์ตห้วนัสกัหน่อย 

อาจารย์ : พดูสกัหน่อย กพ็ดูสกัหน่อย (เหล่าศิษยห์วัเราะ ปรบมือ) พดูถึงวา่ไตห้วนัจะถูกพรรคมาร

คอมมิวนิสตจี์นรวมเป็นเอกภาพหรือไม่  พวกคุณสนใจเรื*องนี7กระมงั  ขา้พเจา้ขอบอกทุกคน วาสนานี7ไม่ได้

ใหม้นั  (เหล่าศิษยป์รบมือ) และหากหลงัจากที*ไม่มีพรรคมารคอมมิวนิสตจี์นจะเป็นอยา่งไร  เทพมีการจดั

วางไวน้านแลว้  ไม่ใช่พรรคมารคอมมิวนิสตจี์นแลว้  ใครกจ็ะไม่บีบบงัคบัใคร  ทุกคนอยากจะรวมกร็วม  

ไม่อยากรวมกไ็ม่ตอ้งรวม 

สาํหรับขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ยุง่กบัเรื*องเหล่านี7   ที*ขา้พเจา้คาํนึงถึงคือคนทั7งโลก  ไม่วา่จะเป็นคนชน

ชาติไหน คนพื7นที*ไหน ขา้พเจา้ลว้นช่วยใหพ้น้ทุกข ์ขา้พเจา้ลว้นช่วยเหลือ  สาํหรับศิษยต์า้ฝ่ากเ็หมือนกนั 

อยา่ดูแคลนสิ*งนี7 สิ*งนั7น  ไม่วา่ชนชาติไหน ชั7นผวิของคนคนนี7ไม่เหมือนกบัหนงัของเขา  แต่ขา้งในนั7น  

จาํนวนมากลว้นเป็นเทพ   คนปัจจุบนันี7กบัคนในอดีตแตกต่างกนั 

ถาม : ในยคุอินเทอร์เน็ต เตม็ไปดว้ยข่าวลวง ยากจะแยกแยะจริงหรือเทจ็  ในการเลือกตั7งประธานาธิบดีของ

ไตห้วนักบัสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2020 ข่าวลวงจะสามารถส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูค้นหรือไม่   

อาจารย์ : โลกที*ยุง่เหยงิกคื็อปรากฏการณ์ที*ยุง่เหยงิ  คนอยากจะไดอ้ะไรที*ดี ลว้นยากมาก  นี*กคื็อ

ปรากฏการณ์ของโลกที*ยุง่เหยงิ  ตอนที*สหรัฐอเมริกาเลือกตั7งใหญ่ คนมากมายไม่คิดวา่ทรัมป์จะไดรั้บ

เลือกตั7ง เขากไ็ดรั้บเลือกแลว้  บางคนรู้สึกวา่เรื*องอะไรกค็วรเป็นอยา่งนี7   ผลลพัธ์มนัไม่เป็นอยา่งนี7   ขา้พเจา้

พดูเรื*องหนึ*งตลอดมาวา่เทพควบคุมมนุษยชาติอยู ่  เทพเป็นผูต้ดัสิน   เรื*องนี7พดูไปมากแลว้  พดูเป็น
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รูปธรรมแลว้จะกระทบต่อการช่วยเหลือสรรพชีวติ  จึงไม่พดูใหเ้ป็นรูปธรรมอยา่งนั7นแลว้ (เหล่าศิษย์

ปรบมือ) 

ถาม : สิบกวา่ปีไม่ไดพ้บหนา้กบัญาติสนิทในประเทศจีน  ขอเรียนถามวา่กา้วต่อไปจะมีโอกาสกลบั

ประเทศไหม 

อาจารย์ : สาํหรับศิษยต์า้ฝ่า เพื*อการช่วยคน จึงไดเ้หลือใจคนไวส่้วนหนึ*งใหพ้วกคุณ สามารถดาํเนินชีวติ

อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั  มีความคิดเหล่านี7  กไ็ม่นบัเป็นการยดึติด  ใครกคิ็ดอยากจะพบญาติสนิทของตน  

คุณอยากใหข้า้พเจา้ยนืยนัวา่คุณจะไดพ้บหรือไม่  เรื*องนี7พดูออกมาดูเหมือนจะไม่ไดน้ะ (อาจารยห์วัเราะ)  

ยงัตอ้งบาํเพญ็นะ  เมื*อครู่ตอนเริ*มตน้ขา้พเจา้กพ็ดูถึงสถานการณ์นี7   มองเห็นการพฒันาของสถานการณ์

รวดเร็วมาก  และเมื*อพรรคชั*วร้ายสิ7นสุดลงจะหมุนในทนัทีแลว้ดิ*งลง อยา่งรวดเร็วมาก (เหล่าศิษยป์รบมือ)  

กระแสนํ7านี7  (อาจารยท์าํมือกระแสนํ7าขึ7น) กระแสนํ7ากาํลงัขึ7นแลว้  เมื*อพรั*งพรูขึ7นมา “ฮวา” เวลายาวสกั

หน่อย  ขึ7นมาแลว้ ตกลงไป (อาจารยท์าํท่ามือกระแสนํ7าลง) “ซวบ” ลงเร็วมาก (อาจารยห์วัเราะ เหล่าศิษย์

ปรบมือ) ไม่วา่คนที*ทาํเรื*องไม่ดีเหล่านั7นจะคิดหนีอยา่งไรลว้นไม่ทนั   

ถาม : ศิษยต์า้ฝ่านบัหมื*น ซึ* งมาร่วมประชุมฝ่าฮุ่ยจากทั*วโลก ขอสวสัดีท่านอาจารยผ์ูเ้ปี* ยมเมตตา 

อาจารย์ : ขอบใจทุกคน (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้ง) 

ถาม : ปัจจุบนัผูรั้บผดิชอบหลายคนลว้นจะพดูประโยคหนึ*ง “คนนี7 มีปัญหา” คาํพดูนี7พอออกมา  

สภาพแวดลอ้มของผูฝึ้กคนนี7จะเกิดการเปลี*ยนแปลงทนัที  ดว้ยเหตุนี7ผูรั้บผดิชอบจะกีดกนัผูฝึ้กคนนี7  ไม่ให้

มีสิทธ̀ิและโอกาสในการเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ  

อาจารย์ : ผูรั้บผดิชอบเราอยา่ไปพดูคาํคาํนี7ออกมาพล่อย  ๆ  แมคุ้ณพบวา่มีปัญหากต็อ้งตรวจสอบอยา่ง

เงียบ  ๆ  ไม่ถึงเวลาที*สาํคญั อยา่ไปพดู  บางคนมีการแสดงออกแปลก  ๆ  ทาํอะไรตามใจตวัเอง  ที*จริงหาก

พวกเราในการบาํเพญ็ ในการดาํรงชีวติ ใหห้มั*นดูพฤติกรรมของตวัเอง ดูสภาพการบาํเพญ็ของตวัเอง 

เปรียบเทียบกบัคนอื*นสกัหน่อยวา่ ใช่หรือไม่วา่แปลกเกินไปแลว้ ใช่หรือไม่วา่สุดขั7วไปแลว้ ใช่หรือไม่วา่

ทาํตามอาํเภอใจเกินไปแลว้  คุณอยูใ่นสงัคมนานาชาติ อยูใ่นช่วงเวลาพิเศษนี7ของปัจจุบนั จึงง่ายที*คนอื*นจะ

เขา้ใจวา่ท่านมีความไม่ปกติเลก็นอ้ยจริง ๆ   ดงันั7นเรื*องนี7ตอ้งระวงัไวท้ั7งสองดา้น 

ขา้พเจา้ขอย ํ7าอีกที ขา้พเจา้บอกวา่ผูฝึ้กที*ออกมาจากแผน่ดินใหญ่ ตอ้งระวงัปัญหาพวกนี7   พฤติกรรม

แปลกประหลาด วธีิการทาํงานแบบสุดขั7วนั7นใชไ้ม่ไดจ้ริง  ๆ  ในสงัคมจีน แมแ้ต่ในหนงัทีว ีลว้นเป็นเรื*อง
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คนวางแผนจดัการคน  คุณอยูต่่างประเทศจะไม่เห็นสิ*งนี7   ผลงานวรรณกรรมที*เขียนออกมาลว้นเป็นเรื*องปัด

แขง้ปัดขากนั คนวางแผนจดัการคน ผกีว็างแผนจดัการกบัผ ี  วรรณกรรม นิยาย ละครทีว ีภาพยนตร์ ลว้น

เป็นอยา่งนี7   คลา้ยกบัไม่มีเรื*องอื*นจะทาํ กคื็อคนวางแผนจดัการคน วางแผนจดัการกบัคนคนนั7นจนหายแคน้ 

ดูเหมือนวา่จะถ่ายทาํไดดี้  จิตใจคนลว้นเปลี*ยนเป็นเช่นนั7นแลว้  การมองปัญหากล็ว้นบิดเบี7ยว  จะแกไ้ข

กลบัมา ยงัตอ้งระวงัเป็นพิเศษจริง ๆ     

ขา้พเจา้ผา่นสภาพของคนยคุก่อนการปฏิวติัใหญ่ทางวฒันธรรมของประเทศจีน ทีละขั7น ทีละตอน  

ขา้พเจา้มองเห็นการเปลี*ยนแปลงของคนจีน เห็นอยา่งชดัเจน  แต่ไหนแต่ไรมา ขา้พเจา้ไม่เหมือนกบัคน

ทั*วไป  ขา้พเจา้ไม่เขา้ไปอยูใ่นกระแสสงัคม ไม่เคลื*อนไหวไปตามการเคลื*อนไหวทางสงัคมของพรรคมาร  

ขา้พเจา้รักษาสติที*แจ่มชดัโดยตลอด  ขา้พเจา้มองเห็นสิ*งเหล่านั7นของพรรคมารไดอ้ยา่งชดัเจน  ชาวโลก

ลว้นผสมโรงไปกบักระแสนั7น  ดงันั7นจึงมองตวัเองไม่ชดัเจน  สงบใจลงมองดูตนเอง  อยา่สุดขั7ว  อยา่ใหค้น

เขารู้สึกวา่คุณแปลก ๆ   ปัญหามากมายกจ็ะไม่ทาํใหใ้นหมู่ผูฝึ้กซบัซอ้นอยา่งนั7น   

โดยเฉพาะผูฝึ้กเก่าเหล่านั7นในต่างประเทศ ใชชี้วติอยูต่่างประเทศเป็นเวลานาน  พวกเขาไม่มีทาง

ร่วมงานกบัพวกคุณที*เพิ*งออกมาจากแผน่ดินใหญ่  แมว้า่เมื*อนานมาแลว้ พวกเขากอ็อกมาจากแผน่ดินใหญ่   

แต่พวกเขาคนที*ออกมาในยคุสมยันั7นไม่เป็นเช่นนั7น  คนปัจจุบนัลว้นเปลี*ยนเป็นอยา่งนี7แลว้  พวกเขากไ็ม่

เขา้ใจวา่เรื*องเป็นอยา่งไร 

อาจารยจ์ะไม่พดูไปมากกวา่นี7 อีก  “ศิษยต์า้ฝ่า” เป็นฉายานามที*พิเศษ ลว้นไม่เคยมีมาก่อนใน

ประวติัการณ์  การเจิ7งฝ่าของจกัรวาลกไ็ม่เคยมีมาก่อน  จกัรวาลไม่ไหวแลว้กท็าํลายทิ7ง  แลว้สร้างขึ7นใหม่

อีกอนัหนึ*ง  ทุกคนต่างทราบ ความสามารถของเทพคือเพียงคิดกเ็กิดขึ7น แต่ที*เกิดขึ7นใหม่ มีแต่ชีวติเหล่านั7น

เมื*อแรกเริ*ม  ในช่วงเวลาอนัยาวนาน สิ*งสุดยอดเหล่านั7นลว้นไม่มีแลว้  อะไรกไ็ม่มีแลว้  สร้างขึ7นใหม่อีก   

รอจนทั7งหมดเดินสู่อีกขั7นตอนอยา่งนั7น  ยงัไม่แน่วา่เป็นอยา่งนั7นใช่หรือไม่  สูญเสียไปแลว้มกัจะรู้สึก

เสียดาย  และสรรพชีวติเหล่านี7ลว้นสร้างโดยเทพ  เทพมีความเมตตาในแบบที*คิดจะเหลือพวกเขาเอาไว ้  จึง

ทาํเรื*องนี7  

หรือพดูไดว้า่ นี*เป็นเรื*องที*ไม่เคยมีมาก่อน  เป็นประวติัการณ์ไม่มีปรากฏการณ์สวรรคอ์นัยิ*งใหญ่

ของการเจิ7งฝ่าของจกัรวาล  เป็นประวติัการณ์กไ็ม่เคยมีศิษยต์า้ฝ่า  อาจารยบุ์กเบิกความรุ่งโรจนอ์นันี7   นาํ

พวกคุณเขา้สู่ช่วงประวติัศาสตร์นี7   พวกคุณบาํเพญ็ตนเองใหดี้ พยายามอยา่งเตม็ที*ในการช่วยเหลือสรรพ

ชีวติ  แสดงตวัพวกคุณเองออกมา  ทาํใหดี้ยิ*งขึ7นเถิด 
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ขอบใจทุกคน (เหล่าศิษยป์รบมือกึกกอ้งยาวนาน) 


