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การบรรยายธรรม ณ พธีิจัดจ าหน่าย [จ้วนฝ่าหลุน] คร้ังแรก ณ เมอืงเป่ยจิง 

หลี ่หงจือ้ 

4 มกราคม ค.ศ. 1995 

  

 ก่อนอ่ืนขอกล่าวสวสัดีปีใหม่แด่ทุกท่าน 

 พวกเราบางคนท่ีนัง่อยูเ่ป็นผูฝึ้กเก่า  บางคนยงัไม่เคยเขา้ร่วมชั้นเรียนฟังการบรรยาย  แต่มีความ
เขา้ใจระดบัหน่ึงในฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรา เม่ือครู่เจา้หน้าท่ีของเราไดท้ าขอ้สรุปส าหรับการท างานฝ่า
หลุนตา้ฝ่าในปี 1994แลว้  ปัญหาบางอยา่งท่ีมีอยูโ่ดยภาพรวมไดพ้ดูไปแลว้  ส่วนขอ้บกพร่องนั้น  พวก
เราไวร้อการท างานนบัจากวนัน้ีไป  ในการปรับปรุงการสร้างสรรคต์า้ฝ่า  ขณะน้ี เม่ือดูจากรูปแบบการ
พฒันาของหลกัพลงัของเราทั้งหมด  ก าลงัปรากฏแนวโนม้การขยายท่ีรวดเร็วฉบัพลนัอยา่งหน่ึง  ส่งผล
กระทบมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ  ข้ึนสูงเป็นเส้นตรง  อตัราการเผยแพร่เร็วมาก เพราะเร่ิมจากท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอด
พลงัจนถึงขณะน้ี  ก็เป็นเวลาเพียงสองปีกว่า   และเม่ือเร่ิมการบรรยายฝ่าเป็นการถ่ายทอดโดยอาศยั
รูปแบบของช่ีกงในระดบัชั้นท่ีต ่าท่ีสุดของการรักษาโรคเสริมสร้างสุขภาพ เพราะตอ้งให้ทุกท่านมี
ขั้นตอนของการรับรู้  พอออกมา ขา้พเจา้พูดว่าจุดมุ่งหมายท่ีขา้พเจา้ออกมานั้น ก็คือการถ่ายทอดพลงั
ไปสู่ระดบัชั้นสูง  น าพาคนไปสู่ระดบัชั้นสูง  ส่ิงเหล่าน้ีของการบ าเพญ็ระดบัชั้นสูงยงัไม่มีคนพดูกนั แน่
ละ  เร่ิมตน้นั้นเรายงัคงถ่ายทอดโดยอาศยัช่ีกง ส่ิงท่ีเป็นของระดบัชั้นต ่าชนิดน้ี  จุดมุ่งหมายคือให้ทุก
ท่านมีขั้นตอนหน่ึงของการรับรู้เสียก่อน โดยเฉพาะคือหน่ึงปีมาน้ี  โดยพ้ืนฐานก็คือขา้พเจา้บรรยายฝ่า
แลว้  ดงันั้นผูฝึ้กเราจึงทราบวา่ ระดบัชั้นท่ีขา้พเจา้บรรยายนั้นค่อนขา้งสูง  เร่ืองท่ีพดูลว้นเป็นส่ิงท่ีคนอ่ืน
ไม่สามารถจะพดูได ้  พดูถึงการบ าเพญ็อยา่งแทจ้ริง  และปัญหาท่ีวา่จะบ าเพญ็ไดอ้ยา่งไร เพราะวิธีการ
บ าเพญ็ก็มีมาก  แพร่หลายมาหลายปีอยา่งน้ี  มนัจึงมีปัญหาอยูข่อ้หน่ึงวา่จะยกระดบัข้ึนไดอ้ยา่งไร  ท่าน
มวัแต่ติดอยู่กบัทฤษฎีท่ีมีอยู่เดิมก็ไม่ไหว   ท่ีผ่านมามีคนมากมายไม่ให้ความส าคญักบัซินซ่ิงในการ
บ าเพญ็  ไม่ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองกศุล  ดงันั้นจึงท ากนัอยา่งค่อนขา้งยุง่เหยงิ 

 ของเราคือตา้ฝ่าของสายพทุธ  เราจึงพดูหลกัการน้ีของสายพทุธ   องคศ์ากยมุนีเคยตรัสวา่  ในยคุ
ธรรมะปลายจะมีมารปรากฏออกมา  สร้างความวุ่นวายยุง่เหยิงให้กบัสังคมฯของเรา  ท่ีจริงท่ีพระองค์
ตรัสก็ไม่ใช่เพียงแค่วา่ในวดัมีมารมาท าลายฝ่าของพระองค ์ ไม่ใช่ความหมายเพียงแค่ระดบัน้ี  หากตรัส
ถึงลกัษณะทัว่ไป  เป็นหลกัการหน่ึงท่ีใหญ่   ทุกท่านลองคิดดู  ยคุสมยัน้ีในปัจจุบนั  มาตรฐานศีลธรรม
ของคนเส่ือมทรามถึงขั้ นน้ีแล้ว  ความขัดแย้งระหว่างคนกับคนรุนแรงถึงขั้นน้ีแล้ว เห็นเพียง
ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว  เพ่ือเงินแลว้  เร่ืองอะไรคนเราก็กลา้ท ากัน  ประเพณีของสังคมตกต ่า  
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ปัจจุบนัระหวา่งคนกบัคนดว้ยกนันั้นเป็นความสมัพนัธ์ชนิดหน่ึงท่ีตึงเครียดมาก  และมาตรฐานศีลธรรม
น้ีก็เส่ือมทรามมาก   รักร่วมเพศอะไรเอย  การปลดปล่อยทางเพศเอย  ยาเสพติดอะไรเอย  อิทธิพลมืด
อะไรเอย  ช่างเลอะเทอะสับสน   อะไรๆก็มี   ในประเทศกบัต่างประเทศลว้นเหมือนกนั  พวกเราคนจีน
ท่ีอาวุโส  อายุมากนั้นยงัมีทศันคติดา้นศีลธรรมอยู่บา้ง  จึงประคองสถานการณ์ของสังคมน้ีไวไ้ด ้ ใน
โลกตะวนัตกเขาพูดถึงวฒันธรรมหน่ึง  ดงันั้นวฒันธรรมชั้นผิวน้ีของเขาจึงสามารถประคองไวไ้ดช้ัว่
ระยะหน่ึง   แต่ในคนรุ่นหนุ่มสาว  โดยเฉพาะในหมู่คนจีนเราก็เป็นอย่างน้ี  คนวยัหนุ่มสาวนั้นไม่มี
ศีลธรรมอะไรท่ีจะพดูได ้ ทุกท่านลองคิดดู  หากพฒันากนัไปอยา่งน้ีไม่อนัตรายหรอกหรือ 

 มีปรมาจารยม์ากมาย  นกัพยากรณ์มากมายก็พดูไวว้า่    มนุษยชาติจะเกิดภยัพิบติัก็ดี  ทุกขภ์ยัก็ดี  
ไม่ว่าพวกเขาจะพูดไวอ้ย่างไร  แต่ทุกท่านลองพิจารณาดู   หากสังคมน้ีพฒันาอย่างน้ีต่อไปยงัจะไม่
อนัตรายหรือ  สรรพส่ิงเม่ือถึงท่ีสุดก็ตอ้งพลิกกลบันะ  พฒันากนัต่อไปอยา่งน้ี  ท่านวา่กา้วต่อไปคนจะ
เป็นอยา่งไร   ขา้พเจา้น าส่ิงน้ีถ่ายทอดออกมา  ในระดบัชั้นสูงสามารถช้ีน าให้คนบ าเพญ็ได ้   ส่วนใน
ระดบัชั้นต ่าสามารถช้ีน าคนวา่จะเป็นคนไดอ้ยา่งไร  เขาสามารถเป็นประโยชน์อยา่งน้ีไดจ้ริงๆ    ดงันั้น
ผูฝึ้กเรามากมายจึงอยากจะศึกษา  ลว้นศึกษาตาม  เขา้ใจไดว้่าดีมาก   เพราะฝ่าท่ีแทจ้ริง เม่ือถ่ายทอด
ออกมานั้น เขาสามารถจะช่วยคนได ้ และผูฝึ้กมีความรู้สึกไดลึ้กซ้ึงมาก  ไม่เพียงแต่ดา้นเหตุผล  แต่จาก
ร่างกายท่าน  จากคุณสมบติั  จากมาตรฐานศีลธรรม  ลว้นแต่เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก   ดงันั้นจึง
สามารถเกิดผลกระทบมากอยา่งน้ี      ตา้ฝ่าน้ีของเรา เขาไม่เหมือนกบัหลกัพลงัทัว่ไป    เราถ่ายทอดไปสู่
ระดบัชั้นสูงอยา่งแทจ้ริง  

 เด๋ียวน้ีในสังคมมีคนงานของโรงงานมากมายหลังจากท่ีศึกษาแล้ว  ก็ท าให้สภาพจิตใจใน
โรงงานเปล่ียนแปลงหมดแลว้   คนเขา้ใจแลว้วา่จะเป็นคนกนัอยา่งไร   จะเนน้กุศลกนัอยา่งไร   ดงันั้น
เขาก็สามารถกลายเป็นพลงัการผลิต  ใจคนลว้นมุ่งสู่ความดีงาม  ตั้งใจท างานใหดี้     หากท่านคิดจะเป็น
ผูบ้  าเพญ็ท่ีดีคนหน่ึง  ท่านตอ้งเร่ิมท าจากรากฐาน  ก่อนอ่ืนท่านตอ้งเป็นคนดีคนหน่ึง  คนดีไม่ว่าอยู่ท่ี
ไหนกต็อ้งแสดงออกซ่ึงการเป็นคนดีคนหน่ึง   ฉะนั้นการงานท่ีหวัหนา้มอบหมายให ้ ท่านตอ้งท าใหม้นั
บรรลุผลอย่างดี  เพราะท่านนั้นคือ พยายามรับใชส้ังคม  ย่อมตอ้งเกิดประโยชน์ในการกระตุน้อย่างน้ี   
เพราะขา้พเจา้ถ่ายทอดพลงัไปสู่ระดบัชั้นสูง  ส่ิงท่ีพดูคือฝ่าท่ีมุ่งสู่ระดบัชั้นสูง  สามารถช้ีน าคนบ าเพญ็
ไปสู่ระดบัชั้นสูง  กระทัง่บ าเพญ็ไปถึงระดบัท่ีสูงยิง่ๆข้ึน   

 เช่นนั้นหากท่านบอกวา่ ฉนัไม่คิดจะบ าเพญ็ไปสู่ระดบัชั้นสูง   หรือหลกัการน้ีเม่ือใหค้นธรรมดา
สามญัรู้  เขาจะพบวา่ในการเป็นคนของเขากต็อ้งปฏิบติัตามหลกัการอยา่งน้ีเช่นกนั   เพราะมาตรฐาน
ศีลธรรมของมนุษยน์ั้น ไม่วา่มนัจะล่ืนไถลไปถึงขอบท่ีอนัตรายเพียงไร  แต่หลกัการของจกัรวาลน้ี  เขา
จะไม่เปล่ียนแปลง   เพราะหลกัการของจกัรวาลน้ีเขาไม่เปล่ียนแปลง  จึงสามารถมองออกวา่ศีลธรรม
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ของคนนั้นล่ืนไถลลงไปแลว้    ถา้หากเขากเ็ปล่ียนดว้ยแลว้   กจ็ะมองไม่เห็นวา่ศีลธรรมของมนุษยล่ื์น
ไถลลงไปแลว้  ขา้พเจา้พดูแลว้วา่ศีลธรรมของมนุษยล่ื์นไถลลงมาถึงขั้นน้ี  คนมากมายยงัไม่ค่อยเขา้ใจ  
โดยเฉพาะคือพวกเราท่ีเขา้ร่วมชั้นเรียน  โดยมากในหน่ึงถึงสองวนัแรก  เร่ืองท่ีขา้พเจา้พดูนั้นเขามกัจะ
ไม่ค่อยเขา้ใจ  พอชั้นเรียนน้ีส้ินสุดลงแลว้  พอเขาหนักลบัไปมองสงัคมคนธรรมดาสามญั  อะไรๆเขาก็
เขา้ใจไดแ้ลว้ ท่านอยูใ่นกระแสสงัคมน้ีท่านไม่อาจจะรับรู้ได ้  ท่านยงัรู้สึกวา่ท่านดีกวา่คนอ่ืน   แต่พอ
ความคิดของท่านยกระดบัสูงข้ึนมา   เม่ือท่านหนักลบัไปมองอีกที  ท่านจึงจะพบอนัตรายของมนั  
เพราะตา้ฝ่าสามารถมีพลงัอยา่งน้ี สามารถเกิดประโยชน์อยา่งน้ี  แมว้า่จะเป็นถึงขั้นน้ีแลว้  คนยงัคงมีจิต
ท่ีดีงาม  ยงัคงมีจิตพทุธอยู ่  ดงันั้นพอท่านพดูเขาจึงเขา้ใจได ้   คนมากมายยงัตอ้งการมุ่งสู่ความดีงาม  
อยากจะศึกษา  แน่ละยงัมีคนท่ีรากฐานไม่เลว ยงัตอ้งการจะบ าเพญ็ไปสู่ระดบัชั้นสูง  ดงันั้นจึงสามารถ
ท าใหห้ลกัพลงัน้ีของเรา เกิดแนวโนม้ชนิดหน่ึงอยา่งน้ี ในระหวา่งขั้นตอนของการเผยแพร่ 

 หลายปีก่อน  เน่ืองจากคนกลุ่มหน่ึงหลบัหูหลบัตาต่อตา้นช่ีกงน้ี   ดว้ยท่าทีท่ีต่อตา้นอยา่งส้ินเชิง 
ท าใหช่ี้กงกา้วไปสู่จุดท่ีตกต ่า   สองปีก่อน กลบัปรากฏสถานการณ์หลายอยา่งท่ีร้อนแรง  แมไ้ม่ร้อนแรง
เหมือนเม่ือก่อน  แต่วา่กร้็อนแรงมาก   แต่ในระยะน้ีกไ็ดเ้ยน็ลง  เยน็ลง  ไม่ใช่เพราะมีใครไปต่อตา้นมนั  
ใครไปวิพากษว์ิจารณ์มนั  หรือเลือกใชว้ิธีการทางการเมืองท าใหม้นัเยน็ลง  หากเป็นเพราะผูค้นลว้น
สามารถสงบใจลงมาใคร่ครวญ  วา่พวกไหนท่ีเป็นของจริง(ของแท)้บา้ง อะไรท่ีเป็นของปลอม  อะไรท่ี
หลอกลวงคน ท าร้ายคน  ผูค้นลว้นก าลงัใคร่ครวญเร่ืองเหล่าน้ี  สามารถปฏิบติัต่อมนัดว้ยใจสงบไดแ้ลว้   
จึงเกิดสถานการณ์น้ีข้ึน  ดงันั้นช่ีกงปลอมมากมายจึงไม่มีตลาดแลว้  มนัเปิดชั้นเรียนหาเงินไม่ไดแ้ลว้  
แน่ละขา้พเจา้ไปสถานท่ีต่างๆถ่ายทอดพลงั  มีผูน้ าของสมาคมคน้ควา้วิจยัช่ีกง สมาคมคน้ควา้วิจยั
ร่างกายมนุษยห์ลายคน เล่าเร่ืองอยา่งน้ีใหข้า้พเจา้ฟัง  วา่เด๋ียวน้ีการจดัชั้นเรียนช่ีกงในแต่ละแห่งลว้นจดั
ไม่ได ้  และการรับสมคัรคนเรียนกย็ากมาก  ช่ีกงทั้งหมดก าลงัตกต ่าลงไป   ทวา่มีแต่ฝ่าหลุนตา้ฝ่า ท่ี
ก าลงัพุง่สูงข้ึนเป็นเส้นตรง  และพฒันาในอตัราท่ีเร็วมาก   แน่ละน่ีเป็นส่ิงท่ีคนอ่ืนพดูกนั   ขา้พเจา้กพ็ดู
ในความหมายน้ี  ในอนาคตอาจจะพฒันาไปเร็วยิง่ข้ึนอีก  เร็วยิง่ๆข้ึน  เร่ืองน้ีก่อนท่ีขา้พเจา้จะออกมาก็
ทราบอยู ่ ในอนาคตจะเกิดสภาพการณ์อะไรขา้พเจา้กท็ราบ  ขา้พเจา้กรู้็แจ่มแจง้   

 กล่าวโดยสรุปแลว้  ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรา ในระหว่างขั้นตอนของการถ่ายทอดฝ่า  ดว้ยความ
รับผิดชอบต่อผูฝึ้ก รับผิดชอบต่อสังคม  พวกเราจึงไดรั้บผลลพัธ์ท่ีดีเช่นน้ี   เม่ือครู่ขา้พเจา้จึงพูดอย่าง
ยอ่ๆถึงสถานการณ์ของการพฒันาของฝ่าหลุนตา้ฝ่าเรา   ผูท่ี้ก าลงันัง่อยู่ยงัมีผูฝึ้กใหม่หลายคน  อาจจะ
รู้สึกว่าไม่ค่อยเขา้ใจ ผูฝึ้กหลายคนยงัอยากจะฟังขา้พเจา้พูดเก่ียวกบัสถานการณ์ของฝ่าหลุนตา้ฝ่าและ
บรรยายฝ่าอีกสักหน่อย  ผูท่ี้นัง่อยูมี่ผูฝึ้กใหม่หลายคน  ขา้พเจา้ก็จะใชเ้วลาช่วงน้ีแนะน าฝ่าหลุนตา้ฝ่ากบั
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ทุกท่านสักหน่อย ในขณะเดียวกนัขา้พเจา้ก็จะบรรยายอย่างคร่าวๆหลกัการบางอย่างของฝ่าในการ
บ าเพญ็  

 ทุกท่านทราบว่า การฝึกพลงัในระดบัชั้นน้ีของการขจดัโรครักษาสุขภาพนั้น  คือการพูดถึงการ
เลือกเอาส่ิงต่างๆท่ีดีของคนเขา  เพราะทุกท่านต่างก็อยากฝึกพลงั  ฝึกฝนร่างกายปัดเป่าโรคท้ิงไป จึงพดู
ว่าเลือกเอาส่ิงท่ีดีของคนเขา  น าส่ิงของของใครมาปัดเป่าโรคท้ิงไปไม่ดีหรือ  หากกลบัไปเป็นคน
ธรรมดาสามญั น้ีไม่มีปัญหา  ขา้พเจ้าบอกแลว้ว่า ณ ระดบัชั้นท่ีต่างกันมีหลกัธรรมท่ีต่างกันคงอยู ่ 
หลกัธรรมของระดบัชั้นท่ีต่างกนั  เขามีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั ขอ้ก าหนดท่ีต่างกนัต่อผูบ้  าเพญ็  คนธรรมดา
สามญักอ็ยูใ่นระดบัชั้นน้ีของคนธรรมดาสามญั  ฉะนั้นในระดบัชั้นน้ีของคนธรรมดาสามญั  จึงสามารถ
พดูวา่เลือกเอาส่ิงท่ีดีของคนเขา ท าใหร่้างกายดีได ้ น้ีไม่มีปัญหา  เช่นนั้น ท่ีจริงช่ีกงน้ีมนัไม่ใช่เป็นเพียง
การขจัดโรคเสริมสร้างสุขภาพ  เดิมทีมนัก็คือการบ าเพ็ญ  เน่ืองจากเพ่ือให้เหมาะกับการรับรู้ของ
ความคิดคนยคุปัจจุบนั  ยอมรับไดง่้าย ไม่ถูกใส่ร้ายป้ายสีไดโ้ดยง่าย    ผูค้นจึงไดต้ั้งช่ือใหม้นั      เรียกวา่ 
ช่ีกง  ในช่วงกลางและปลายของ “การปฏิวติัใหญ่ทางวฒันธรรม” ก็ไดพ้ฒันาข้ึนมาและเขา้สู่กระแสสูง
แลว้  ในเวลานั้นหากท่านน าช่ือดั้งเดิมของมนัพดูออกมา  ท่านก็จะถูกวิพากษ ์ แมว้า่ท่านคิดจะท าเร่ืองท่ี
ดี  เพ่ือขจดัโรคเสริมสร้างสุขภาพใหก้บัมวลชนอยา่งกวา้งขวาง  ให้มีร่างกายท่ีดี ก็ไม่ได ้  เพราะวา่ซา้ย
สุดขั้วใช่ไหม  ดงันั้นท่านทั้งหลายจึงไม่เรียกช่ือเดิมของมนั จึงเรียกมนัอยา่งคร่าวๆวา่ ช่ีกง   แน่ละช่ีกง
นั้นแบ่งเป็นส านักต่างๆกนั  แต่ละแนวทางแต่ละส านักย่อมมีวิธีปฏิบติัต่างกนั    ดงันั้นจึงมีพลงักงน้ี   
พลงักงนั้น   ปรากฏออกมาซ่ึงลว้นแต่ซ่อนช่ือเดิมของมนัไว ้   ช่ีกงจึงเรียกกนัออกมาอยา่งน้ีเอง 

 ช่ีกงน้ีคือการบ าเพญ็ปฏิบติั รวมทั้งวิธีการบ าเพญ็ในศาสนาก็เป็นหน่ึงในวิธีการบ าเพญ็ปฏิบติั 
ในเม่ือเป็นวธีิการบ าเพญ็ปฏิบติั  มนัจึงไม่ใช่เป็นเพียงการขจดัโรคเสริมสร้างสุขภาพแลว้  เพราะมนัตอ้ง
บรรลุไปถึงเขตแดนท่ีสูงล ้ามาก ท่านคิดดูถา้น าส่ิงนั้นมาขจดัโรคเสริมสร้างสุขภาพให้กบัคน  แน่ละจึง
สามารถส าแดงความหศัจรรยข์องมนัออกมา  แต่มีอยูจุ่ดหน่ึง  เหตุใดจึงมีคนมากมายท่ีฝึกพลงัแลว้ขจดั
โรคไปไม่ไดล้ะ เพราะอะไรมีคนมากมายท่ีฝึกพลงัแต่พลงัไม่เพ่ิมข้ึน  เพราะช่ีกงนั้นคือการบ าเพ็ญ
ปฏิบติัฉะนั้นเร่ืองของการบ าเพญ็ปฏิบติัจึงไม่ใช่การบริหารร่างกายของคนธรรมดาสามญั  หรือเทคนิค 
ความสามารถของคนธรรมดาสามญั หรือรูปแบบของกิจกรรมการออกก าลังกายแบบนั้นของคน
ธรรมดาสามญั  มนัเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือสามญัวิสัย  ในเม่ือเป็นส่ิงท่ีเหนือสามญัวิสัย  หากคิดจะใชว้ิธีการท่ี
เหนือสามญัวสิยัน้ีท าใหร่้างกายท่านแขง็แรง  ท่านคิดจะใชว้ธีิการเหนือสามญัวิสัยไปบรรลุถึงเขตแดนท่ี
สูงล ้ า  เช่นนั้นส่ิงเหนือสามญัวิสัยน้ีก็ตอ้งมีหลกัการเหนือสามญัวิสัยมาช้ีน าดว้ยใช่ไหม  หลกัเหนือ
สามญัวิสัยอยา่งนั้น  จึงบงัเกิดผลในการช้ีน าและควบคุมอยา่งหน่ึง  หรือพดูไดว้า่ มนัเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือ
ระดบัชั้นของคนธรรมดาสามญั  ท่านจึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดอย่างนั้นของหลกัการเหนือสามญั
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วิสัย   ส่ิงท่ีอยู่ในระดบัชั้นน้ีของคนธรรมดาสามญั  ท่านสามารถทุ่มเทก าลงักายสักหน่อย  จ่ายเงินสัก
หน่อย  ท่านกส็ามารถซ้ือมาได ้ หรือท่านออกก าลงักายสักหน่อย เหมือนกบัเทคนิกความสามารถในหมู่
คนธรรมดาสามญัท่านก็จะได้มนัมา   แต่ส าหรับการบ าเพ็ญฯนั้นไม่ได้  ต้องบ าเพ็ญจิตใจของคน  
บ าเพญ็จิตดวงน้ีของท่าน  ท่านจึงจะสามารถเล่ือนระดบัสูงข้ึนได ้ ตอ้งเนน้กศุลบ าเพญ็ซินซ่ิง  ท่านจึงจะ
ยกระดบัข้ึนได ้ 

 เม่ือก่อนขา้พเจา้เคยพดูแลว้วา่เหตุใดเม่ือคนใหค้วามส าคญัเร่ืองซินซ่ิง บ าเพญ็กศุล จึงสามารถ
ยกระดบัข้ึนมาได ้ เพราะในจกัรวาลน้ีมีหลกัการหน่ึงท่ีควบคุมเอาไว ้หลกัการอะไรหรือ  กคื็อท่ีขา้พเจา้
พดูวา่ในจกัรวาลมีคุณสมบติัพิเศษประการหน่ึงคงอยู ่  กเ็หมือนกบัคนเรา  จะพดูถึงร่างกายน้ีของท่าน 
นอกจากกายเน้ือน้ีของท่าน ท่านยงัมีชีวติอ่ืนคงอยู ่  จึงจะสามารถประกอบเป็นคนท่ีสมบูรณ์ได ้  หาก
ท่านเป็นแค่ร่างกายหน่ึงวางอยูต่รงนั้น กคื็อกอ้นเน้ือกอ้นหน่ึง  ท่านตอ้งมีอารมณ์ อุปนิสยั คุณลกัษณะ 
การคงอยูข่องจิตท่าน  ท่านจึงจะสามารถประกอบเป็นคนท่ีสมบูรณ์คนหน่ึง  เป็นคนท่ีเป็นเอกเทศ  เป็น
คนท่ีมีเอกลกัษณ์ของตน จกัรวาลน้ีกเ็ป็นเช่นเดียวกนั  นอกจากท่ีพวกเราสามารถจะรับรู้ไดถึ้งดา้นน้ีท่ี
เป็นวตัถุสสารคงอยู ่  ดวงดาวอะไรเอย  ทางชา้งเผือกเอย ดวงดาว ดาวหาง   ดาวเคราะห์ นอกเหนือจาก
การรับรู้ในสสารดา้นน้ีแลว้  มนัยงัมีการคงอยูข่องคุณสมบติัพิเศษ และสามารถเรียกเป็นการคงอยูข่อง
จิต  ฉะนั้นเม่ือพดูอยา่งคร่าวๆ  เพราะฝ่าน้ีเม่ือต ่าลงมากจ็ะใหญ่มาก  วธีิเรียกกมี็มาก  แต่ในระดบัชั้นท่ี
สูงมากกจ็ะเรียบง่าย  เพียงอกัษรสามตวักค็รอบคลุมคุณสมบติัพิเศษน้ีได ้ เรียกวา่ เจิน ซัน่ เหยิน่ (ความ
จริง  ความเมตตา ความอดทน)  ไม่ใช่เจิน ซัน่ เหม่ย (ความจริง ความเมตตา ความงดงาม) แต่คือเจิน ซัน่ 
เหยิน่ 

 คุณสมบติัพิเศษน้ี แน่นอนวา่ไม่ใช่ของพ้ืนๆอยา่งน้ี ขา้งในของเขาแบ่งออกเป็นส่ิงต่างๆมากมาย 
ในแต่ละระดบัชั้น  ระดบัชั้นท่ียิง่ต  ่ากจ็ะยิง่ซบัซอ้น ยิง่สลบัซบัซอ้น  ในระดบัชั้นสูงใช ้ อกัษรสามตวัก็
ครอบคลุมไดแ้ลว้ เรียกวา่ “เจิน ซัน่ เหยิน่ (ความจริง ความเมตตา ความอดทน)”  ในแต่ละอณูของ
อากาศ  ในแต่ละอณูท่ีเลก็ท่ีสุดของสสาร  ดิน  กอ้นหิน  เหลก็  ไม ้ แมแ้ต่พลาสติก  ในสสารทั้งปวง  ใน
อากาศลว้นมีคุณสมบติัพิเศษน้ีคงอยู ่  คนธรรมดาสามญัไม่อาจรู้สึกไดถึ้งการคงอยูข่องเขา   เพราะคน
ธรรมดาสามญัอยูใ่นระดบัชั้นของคนธรรมดาสามญัน้ีของตน ดงันั้นจึงรู้สึกไม่ไดด้งันั้นพอท่านคิดจะ
พน้ไปจากระดบัชั้นของคนธรรมดาสามญัน้ี  ท่านจึงจะสามารถรู้สึกไดถึ้งการคงอยูข่องเขา  หรือพดูได้
วา่ หากท่านคิดจะขจดัโรคโดยใชว้ธีิการท่ีเหนือสามญัวสิยั แต่ท่านไม่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดของเขา 
ไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานของสภาวะน้ี  โรคน้ีของท่านกข็จดัท้ิงไปไม่ได ้  ท่านคิดจะใหพ้ลงัโตข้ึนมา  แต่
ท่านไม่ปฏิบติัตามหลกัการเหนือสามญัวสิยัน้ี หรือพดูวา่หากไม่ก าหนด(ตวัเอง)ตามหลกัการท่ีเหนือกวา่
ระดบัชั้นของคนธรรมดาสามญัน้ี  พลงัของท่านกไ็ม่อาจโตข้ึนมาไดต้ลอดไป 
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 ถา้เช่นนั้นเหตุใดบางคนท่ีมีมาตรฐานศีลธรรมแยม่าก แต่เขายงัมีพลงัอยูบ่า้งละ  หน่ึงคือเกิดจาก
รากฐานของตวัเขาเอง  แต่เพราะมาตรฐานศีลธรรมของเขาแยม่าก  เขาจึงก าลงัใชร้ากฐานของตนเองให้
หมดไป  เม่ือใชห้มดไปแลว้เขากจ็ะไม่มีอะไรแลว้ ก่อนท่ีเขายงัใชม้นัไม่หมด เขากจ็ะยงัมีเหลืออยู่
เลก็นอ้ย   ยงัมีบางคนท่ีมีตวัสิงอยู ่ มารน้ีหนา  กอ็นุญาตใหม้นัน้ีคงอยูไ่ดใ้นช่วงเวลาพิเศษ  ในสภาวะท่ี
ต ่ามากท่ีก าหนดไวเ้ป็นพิเศษ  มนัมีประโยชน์  หากไม่มีมาร คนกไ็ม่มีโรค  หากไม่มีมาร คนกไ็ม่มีทุกข์
ภยั  เพราะคน ควรจะมีทุกขภ์ยั ควรจะมีโรค  เพราะคนก่อข้ึนเอง  พดูในทางกลบักนั มารนั้นกคื็อส่ิงท่ี
คนสร้างข้ึนเอง   หากเม่ือก่อนเคยรังแกใครไว ้  ท าเร่ืองเลว  เคยฆ่าชีวติ  ฉะนั้นท่านตอ้งชดใช ้  ท่านไม่
ชดใชย้อ่มไม่ได ้ ในจกัรวาลน้ี จากหลกัการของ เจิน ซัน่ เหยิน่ แตกแขนงออกมาเป็นหลกัการ ท่ีเรียกวา่ 
“ผูไ้ม่สูญเสียจะไม่ได”้  จะไดก้ต็อ้งเสีย  ติดคา้งไวก้ต็อ้งชดใช ้ ท่านไม่สูญเสียกจ็ะบงัคบัใหท่้านสูญเสีย  
เขากมี็หลกัการน้ีก ากบัอยู ่ ดงันั้นจึงมีทุกขภ์ยั  

 เจิน ซั่น เหยิ่น น้ีท่ีขา้พเจา้เพ่ิงพูดไปนั้น ในการบ าเพ็ญสายพุทธนั้น ให้รับรู้ ซั่นของ เจิน ซั่น    
เหยิน่เป็นส าคญั  แต่เจิน เขาก็มี  เหยิน่เขาก็มี   แต่จุดเนน้ท่ีเขาบ าเพญ็ อยูท่ี่ซัน่   บ าเพญ็ซัน่ สามารถเกิด
จิตเมตตา พอเกิดจิตเมตตาแลว้  เขาเห็นว่าใครๆก็เป็นทุกข์อยู่   ดว้ยเหตุน้ีเขาจึงมีความปรารถนาจะ
ช่วยเหลือสรรพชีวิต  หลกัธรรม(ฝ่า)น้ีเม่ือแผ่ขยายลงมาจึงใหญ่  การช่วยเหลือสรรพชีวิตใช่ไหม  เขา
ถ่ายทอดให้คนมากมาย  ดงันั้นจึงแตกแขนงออกเป็นแปดหม่ืนส่ีพนัแนวทาง   สายเต๋านั้นรับรู้เจินเป็น
ส าคญั  บ าเพญ็เจินเป็นส าคญั   แต่ซั่นก็มี  เหยิ่นก็มี   จุดส าคญันั้นเขาบ าเพญ็เจิน    ดงันั้นเขาจึงพูดว่า  
พดูจริง  ท าจริง  เป็นคนจริง  บ าเพญ็ความจริง บ่มเพาะคุณสมบติั หวนคืนสู่ความจริง   สุดทา้ยบ าเพญ็
เป็นคนจริง  จุดส าคญัเขาบ าเพ็ญท่ีเจิน น้ี  เพราะเขาบ าเพ็ญท่ีเจิน  เขาจึงไม่มีความปรารถนาท่ีจะ
ช่วยเหลือสรรพชีวิต ดงันั้นลูกศิษยท่ี์ไดรั้บการถ่ายทอดอย่างแทจ้ริงของสายเต๋าจึงมีคนเดียว   ส่วน
ศาสนาเต๋าเป็นศาสนาท่ีปรับปรุงใหม่ชนิดหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนในยุคใกล ้  ในอดีตในยุคท่ียาวไกล  ในแต่
ละอารยธรรมก่อนประวติัศาสตร์ล้วนไม่มีศาสนาเต๋า ดังนั้ นในประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมาสายเต๋าจะ
ถ่ายทอดลูกศิษยเ์พียงคนเดียว   ในเม่ือเขาจะถ่ายทอดใหเ้พียงคนเดียว  ขอบเขตของการถ่ายทอดของเขา
จึงแคบมาก  หลกัธรรมน้ีของเขาเม่ือแผ่ขยายออกมาแลว้  ก็แตกแขนงเป็นสามพนัหกร้อยแนวทางเม่ือ
เปรียบกนัแลว้ สายพทุธมีแปดหม่ืนส่ีพนัแนวทาง จึงมากเหลือเกิน    

 เจิน  ซัน่  เหยิน่ เขาเป็นมาตรฐานหน่ึงเดียวในการประเมินความดี ความชัว่  หากท่านกลืนกลาย
เขา้กบัคุณสมบติัพิเศษน้ี  ท่านจึงจะเกิดพลงัข้ึนมาได ้ ถา้ท่านไม่กลืนกลายเขา้กบัคุณสมบติัพิเศษน้ี  ท่าน
กจ็ะไม่เกิดพลงัตลอดไป  เร่ืองน้ีเราไดพ้ดูไปแลว้  ส าหรับผูบ้  าเพญ็คนหน่ึง หรือคนธรรมดาสามญัคน
หน่ึง หลกัการน้ีเพียงไม่ก่ีค  าพดูกค็รอบคลุมแลว้  อยา่งเช่น  คนดี  คนชัว่ กบัผูบ้  าเพญ็จะแยกแยะได้
อยา่งไร  คนท่ีสามารถคลอ้ยตามคุณสมบติัพิเศษน้ีของจกัรวาล จึงจะเป็นคนดีคนหน่ึง  รับรองวา่ตอ้ง
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เป็นคนดีคนหน่ึง  ส่วนคนท่ีด าเนินชีวติโดยหนัหลงัใหก้บัคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลน้ี  นัน่จึงจะเป็น
คนเลวอยา่งแทจ้ริง    ในท่ีท างานอาจจะมีบางคน  ท่ีคนเขาพดูกนัวา่ท่านไม่ดี  ชัว่ชีวติน้ีท่านไดแ้ต่ทน
ทุกข ์ ใครกม็องท่านไม่ข้ึนหรือรังแกท่านอยูเ่สมอ   ขา้พเจา้ขอบอกวา่  ไม่แน่วา่ท่านจะไม่ดีจริงๆ  หาก
ในท่ีท างานใครๆกเ็ยนิยอวา่ท่าน  บางทีเพราะท่านมีความสามารถ  ขา้พเจา้ขอบอกท่านวา่  ไม่แน่วา่ท่าน
จะดีจริง  หลกัการนั้นของจกัรวาลจึงจะเป็นมาตรฐานหน่ึงเดียวในการตดัสินดีชัว่  ฉะนั้นในฐานะผู ้
บ  าเพญ็คนหน่ึง กคื็อท่านสามารถกลืนกลายเขา้กบัคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลน้ี  ท่านกคื็อผูท่ี้ไดธ้รรมะ  
กเ็ป็นหลกัการง่ายๆอยา่งน้ี 

 พลงัของคนไม่ใช่ออกมาจากการฝึกแต่อยา่งใด  ทุกท่านลว้นก าลงัฝึกช่ีกง  ทุ่มเทฝึกฝนอยา่งมาก  
ฝึกแบบต่ืนแต่เช้านอนดึก  ก็เขา้ใจว่าพลงัของเขาสามารถจะโตข้ึนมาได ้ แต่กลบัโตข้ึนมาไม่ไดเ้ลย  
ค  าพูดน้ีท่ีขา้พเจา้พูดมีคนมากมายอาจรู้สึกตกใจ  บอกว่าท่านมิใช่สอนคนเขาฝึกพลงัดว้ยหรอกหรือ 
เช่นนั้นท่านสอนอะไรใหค้นละ  ทุกท่านทราบวา่ มีค าอยูส่องค าเรียกวา่ “บ าเพญ็ปฏิบติั” ผูค้นต่างเนน้ท่ี
ปฏิบติั ไม่เน้นท่ีบ าเพ็ญ    ก็เขา้ใจว่า   ค  าว่าบ าเพ็ญน้ีดูเหมือนเป็นการขยายของค าว่าปฏิบติั นั้น           
เป็นค าขยายของค าศพัท ์ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน   บ าเพญ็ตอ้งมาก่อน ปฏิบติัอยูข่า้งหลงั  การบ าเพญ็จึง
จะส าคญัเป็นอนัดบัแรก  หากท่านไม่เนน้การบ าเพญ็ซินซ่ิงของท่าน  ไม่เนน้กุศล  ท่านก็ไม่อาจจะพดูถึง
พลงังานไดเ้ลย  หากท่านไม่ให้ความส าคญักบัการบ าเพญ็ซินซ่ิง  ท่านจะไม่มีพลงัเลย  และพลงังานท่ี
แทจ้ริงก็คือพลงักง  ก็คือความสูงต ่าของระดบัชั้น   แรงพลงัมากหรือนอ้ยของพลงักงน้ี  คนจะมีพลงักง
สูงเพียงไร  หรือท่ีเรียกกนัในศาสนาพุทธว่ามรรคผลสูงเพียงไร   พลงักงนั้นออกมาจากการบ าเพ็ญ
โดยเฉพาะ    ทุกท่านเห็นวา่พระสงฆน์ั้นไม่ไดฝึ้กพลงั  แต่เขาก็ก่อเกิดพลงัได ้ เพราะอะไรละ  ก็คือเขา
ก าลงับ าเพญ็อยู ่  

 ฉะนั้นการบ าเพญ็กบัการปฏิบติัน้ีท่ีเราพดูถึง  มนัมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไรละ  อีกสักครู่ขา้พเจา้
จะบอกว่าท่ีเราปฏิบติักนัคืออะไร  การบ าเพญ็กบัการปฏิบติัสัมพนัธ์กนัอย่างไรหรือ  เพราะอะไรเรา
บ าเพญ็แลว้กส็ามารถเกิดพลงัไดล้ะ  ท่านวา่การบ าเพญ็ซินซ่ิงส่ิงน้ี  ท่ีท่านพดูน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีอยูใ่นความคิด
ของคน  อยูใ่นแนวคิด  อยูใ่นสภาพจิตส านึกของคนหรอกหรือ  บรรดาพลงักงท่ีฝึกปฏิบติัท่ีเราพูดนั้น 
เขาไม่ใช่สสารท่ีคงอยู่หรือ  ระหว่างพวกมนัมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไรละ   ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน 
หลกัการน้ีพอไปถึงระดบัชั้นสูง ก็ไม่อาจจะปฏิบติัต่อมนัเหมือนอยา่งในระดบัชั้นต ่า  คนธรรมดาสามญั
อยู่ในหมู่คนธรรมดาสามญัพูดเร่ืองของคนธรรมดาสามญั  ก็พูดไดไ้ม่กระจ่าง   ฉะนั้นหากกระโดด
ออกไปจากหมู่คนธรรมดาสามญั มองดูเร่ืองของคนธรรมดาสามญั  แค่มองปราดเดียวก็เห็นอยา่งทะลุ
ปรุโปร่ง ตลอดมาในหมู่นกัคิด นกัทฤษฎี ถกเถียงกนัวา่สสารเป็นคุณสมบติัอนัดบัแรก หรือวา่จิตใจเป็น
คุณสมบติัอนัดบัแรก ท าการถกเถียงปัญหาน้ีมาโดยตลอด   ถกเถียงโดยแยกมนัออกจากกนั  รับรู้โดย
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แยกมนัออกจากกนั  ขา้พเจา้ว่ามนัก็คือคุณสมบติัเดียวกนั  เป็นเอกภาพกนั เราขอยกตวัอยา่งท่ีง่ายท่ีสุด  
ปัจจุบนัพวกเราท่ีศึกษาสรีระวิทยาก็ดี  หรือวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ก็ดี  เขา้ใจกนัวา่ความคิดของคน  ส่ิงท่ี
คนคิดกนัก็คือพลงังานความนึกคิดชนิดหน่ึง  ความนึกคิดท่ีคนส่งออกมาก็คือสสารชนิดหน่ึง  ปัจจุบนั
เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปเช่นน้ีแลว้  ฉะนั้นในเม่ือมนัเป็นสสารชนิดหน่ึง  มนัเป็นความคิดกบัจิตใจของ
คนใช่หรือไม่  เป็นความนึกคิดท่ีท่านคิดใช่ไหม  มนัไม่ใช่คุณสมบติัเดียวกนัหรือ  เร่ืองน้ีขา้พเจา้ก็ได้
ยกตวัอยา่งท่ีง่ายท่ีสุด 

 เม่ือครู่ขา้พเจา้พดูแลว้วา่ สสารชนิดน้ีท่ีคงอยูใ่นจกัรวาล  ในขณะเดียวกนักมี็คุณสมบติัพิเศษน้ี
คงอยูด่งันั้นมนัจึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณสมบติัเดียวกนั  ส่ิงท่ีเป็นร่างวตัถุเดียวกนั  ท่านไม่กลืนกลายเขา้กบั
คุณสมบติัพิเศษน้ี  ท่านกจ็ะบ าเพญ็ข้ึนมาไม่ไดต้ลอดไป  หมายความอะไรหรือ  ขอยกตวัอยา่งง่ายๆ  
สสารมากมายมหาศาลในจกัรวาลน้ี  ในสสารแต่ละชนิด ต่างมีคุณสมบติัพิเศษน้ีคงอยูท่ ั้งนั้น  มนัมีพลงั
ในการสร้างดุลยภาพและควบคุมชนิดหน่ึง   คนอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญัแต่ละชาติแต่ละภพไม่รู้วา่
ไดท้  าเร่ืองไม่ดีไวม้ากมายเพียงไร หากใหข้า้พเจา้พดู คนกอ็ยูใ่นกงกรรมกงเกวยีนจนมาถึงขั้นน้ี  ลว้นมี
กรรมหนกัมาก  กเ็หมือนกบัขวดใบหน่ึง  ในขวดใบน้ีบรรจุส่ิงสกปรกไวเ้ตม็  หากท่านปิดฝาไวใ้หแ้น่น  
หากท่านไม่เทส่ิงสกปรกน้ีท้ิงไป แลว้ท่านท้ิงมนัลงไปในน ้า “ตูม” ในทนัใดกจ็มลงจนถึงกน้บ้ึง หาก
ท่านเทมนัท้ิงไปหน่อยหน่ึง  ท่านโยนมนัลงไปอีกมนักจ็ะลอยข้ึนมานิดหน่ึง  ท่านเทออกไปอีกหน่อย
มนักจ็ะลอยข้ึนมาอีกนิด ยิง่เทออกไปมากกล็อยข้ึนมายิง่สูง พอท่านเทส่ิงสกปรกน้ีออกไปหมด ขวดใบ
น้ีท่านปิดฝาของมนัไวใ้หแ้น่น  พอท่านกดมนัลงไปในนั้น กจ็ะกดไม่ลง  มนักจ็ะลอยอยูอ่ยา่งนั้น  
ต าแหน่งของมนักค็วรท่ีจะอยูต่รงนั้น  ขา้พเจา้ขอยกตวัอยา่ง คือวา่  คนอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญัลว้น
แต่ท าเร่ืองไม่ดีไวไ้ม่นอ้ย  ใจของท่านถูกปนเป้ือนแลว้  ความคิดของท่านถูกปนเป้ือนแลว้  ท่านมีกรรม
ใหญ่มาก   ส่ิงเหล่าน้ีท่านไม่ท้ิงมนัไป  ซินซ่ิงของท่านไม่เปล่ียนใหดี้ข้ึน  ท่านยงัจะก่อเกิดส่ิงท่ีไม่ดี
เหล่าน้ีไดอี้ก  และก่อเกิดอยูต่ลอดเวลา  ดงันั้นท่านตอ้งเปล่ียนแปลงจิตใจใหดี้  น าสสาร กบัส่ิงท่ีไม่ดี
เหล่าน้ีท้ิงไป หรือพดูไดว้า่ในเวลาท่ีท่านบ าเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั  ท่านตอ้งทนทุกขบ์า้ง  
เหน่ือยยากกายา  ทุกขท์รมานจิตใจ  ท่านจึงจะสามารถยกระดบัข้ึนมาได ้  ท่ีขา้พเจา้พดูน้ีคือการบ าเพญ็
ข้ึนมา  หากท่านไม่บ าเพญ็จิตใจดวงน้ี  คุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลท่ีควบคุมท่านอยูน่ั้น เขาจะไม่ให้
ท่านข้ึนมา พวกเรายงัสามารถอธิบายใหก้บัท่านโดยแบ่งแยกออกมา พลงัน้ีเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร  

พดูถึงคนเรา  ท่ีจริงในแต่ละมิติลว้นมีคน มีคงอยูใ่นแต่ละมิติ เน่ืองดว้ยความแตกต่างของกาลมิติ
กบัความแตกต่างของการคงอยูข่องร่างกาย  ความแตกต่างของรูปลกัษณ์จึงมากเหลือเกิน ในมิติท่ีพิเศษ
อนัหน่ึง รอบๆ ร่างกายเรามีสนามหน่ึง และสนามน้ีมีสสารสองชนิดคงอยู ่หน่ึงคือกศุล(เต๋อ) กคื็อสสาร
ชนิดหน่ึงท่ีขาวๆ เป็นกอ้นกลมๆ คนท่ีมีกศุลมากๆ จะมีความหนาแน่นมาก ในอดีตตลอดมาผูค้นพดูถึง



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า     วนัท่ี  24 เมษายน ค.ศ. 2012 

หนา้ 9 จาก 144 

กศุลวา่ เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นภาวะจิตส านึก เป็นเขตแดนชนิดหน่ึง ขา้พเจา้ขอบอกพวกท่าน กศุลนั้นกเ็ป็น
สสารชนิดหน่ึง เป็นสสารท่ีคงอยูโ่ดยแท ้ ยงัมีของอีกชนิดหน่ึงท่ีคงอยูใ่นสนามเดียวกนั เรียกวา่กรรม 
แต่มนัเป็นสีด า กศุลส่ิงนั้นไดม้าดว้ยการท าเร่ืองท่ีดี หรือถูกเขารังแก  ทนทุกข ์ หรือประสบความทุกข์
แลว้ไดก้ศุลอนัน้ี แต่กรรม สสารสีด าอนันั้นเกิดข้ึนจากท่ีตนเองท าเร่ืองเลว  ในอดีตคนพดูถึงรากฐานดี
กบัเลวนั้น กคื็อดูอตัราส่วนของสสารสองชนิดน้ีวา่มีเท่าไร ท าใหเ้ม่ือเขาอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั 
เป็นดา้นหน่ึงท่ีส าคญัท่ีผูบ้  าเพญ็พดูถึงวา่รากฐานดีกบัเลว แต่คนธรรมดาสามญัจะมองไม่เห็นดว้ยตาเน้ือ  
เพราะคนธรรมดาสามญัอยูใ่นวงัวน เพราะท่านอยูใ่นวงัวนจึงใหท่้านคืนกลบัไปจากในวงัวน เน่ืองจาก
ท่านเองท าใหต้วัเองตกลงมาท่ีขั้นน้ีแลว้ ดงันั้นท่านจึงตอ้งปิดตาบ าเพญ็กลบัไป  ไม่ใหท่้านมองเห็นภาพ
จริง  หากเห็นภาพจริงแลว้กบ็  าเพญ็ไม่ได ้   เพราะจะไม่มีการรู้แจง้คงอยู ่  และกจ็ะไม่มีการบ าเพญ็คงอยู ่ 
หากบ าเพญ็โดยใหเ้ห็น ใครจะไม่บ าเพญ็ละ  พระพทุธนั้น ท าไมพระองคจึ์งอยูแ่ต่ในระดบัชั้นนั้น ไม่
ยกระดบัข้ึนไปละ  แน่ละอะไรๆพระองคก์รู้็หมดแลว้   พระองคไ์ม่มีปัญหาการบ าเพญ็ซินซ่ิงเป็นตน้ อยู่
ในวงัวนจึงจะบ าเพญ็ไดง่้าย  บางคนยงัเนน้วา่ หากฉนัเห็นไดช้ดัเจนจึงจะบ าเพญ็ไดง่้าย  หากท่านเห็น
ไดช้ดัเจนท่านกจ็ะบ าเพญ็ไม่ไดแ้ลว้  บางคนพดูวา่ฉนัไดเ้ห็นฉนัจึงจะเช่ือ ฉนัมองไม่เห็นฉนัจะไม่เช่ือ 
ตลอดมาพวกเราถือวา่คนชนิดน้ีมีการรับรู้ไม่ดี 

เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดแลว้ว่า  พลงักงน้ีท่ีแทคื้อคนบ าเพญ็ออกมา  ฉะนั้นเม่ือครู่ขา้พเจา้พูดแลว้ว่า 
กุศล สนามน้ีคงอยู่รอบๆตวัคน  หากกุศลของท่านมากท่านจึงสามารถมีพลงักงสูง    หากท่านกุศลไม่
มาก แน่ละ  สสารสีด านั้นเม่ือผ่านการทนทุกขแ์ลว้  ก็สามารถผนัแปรเป็นสสารสีขาว  มนัจะไม่สลาย
หายไป  สสารชนิดน้ีไม่ดบัสลาย  ก็คือพูดว่าคนๆหน่ึง  ในเวลาท่ีท่านบ าเพญ็อยู่ ท่ีแทคื้อกุศลท่ีอยู่ใน
ขอบเขตสนามของมิติท่านผนัแปรเป็นพลงั แรงพลงัท่ีแทจ้ริงของท่านมากหรือนอ้ย  ระดบัชั้นสูงหรือต ่า
ของพลงักง เป็นส่ิงท่ีผนัแปรจากกศุลของท่านเอง  ผนัแปรอยา่งไรหรือ  ท่ีผา่นมาในหมู่ผูบ้  าเพญ็มีค าพดู
หน่ึง (แต่ไม่ใช่ส่ิงท่ีวงการช่ีกงพดูกนั) เรียกวา่ “บ าเพญ็อยูท่ี่ตวัเอง  พลงัอยูท่ี่อาจารย”์ หมายถึงอะไรหรือ  
กคื็อท่านเพียงแต่มีความปรารถนาไปบ าเพญ็แนวทางนั้น  ท่านมีความปรารถนาหน่ึงคิดจะบ าเพญ็ปฏิบติั
อะไร  ท่านเพียงมีความปรารถนา  แต่ท่ีแทคื้ออาจารยช่์วยท าให้ท่าน  บางคนพูดถึงการเคล่ือนไหวทาง
ความคิด  คาดการณ์อยา่งน้ี คาดการณ์อยา่งนั้น  ปัญหาอะไรก็แกไ้ขไม่ได ้ มนัเป็นเพียงความปรารถนา
อนัหน่ึง  แต่ผูท่ี้ช่วยท่านอยา่งแทจ้ริงในการตั้งกระทะก่อเตาเค่ียวยา  เก็บสมุนไพร ก่อเกิดตาน หรือก่อ
เกิดการหมุนเวียนของวงจรสวรรค์(โจวเทียน)  เปิดทะลวงชีพจร ลว้นคืออาจารย ์ ความคิดของคน
ธรรมดาสามญัไม่มีพลงังาน  มือของคนธรรมดาสามญัยอ่มจะท าเร่ืองเหล่าน้ีไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน  

พลงักงท่ีแทจ้ริงเกิดข้ึนมา  ก่อเกิดเป็นกลไกบงัคบัของส่ิงเหล่าน้ี  มีความละเอียดและแม่นย  ากวา่
กลไกนั้นท่ีวา่ละเอียดและแม่นย  าเสียอีก สลบัซบัซอ้นอยา่งยิง่ ท่านจะท าไดอ้ยา่งไร น้ีเป็นค าพดูประโยค
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หน่ึงท่ีถ่ายทอดอยา่งลบัๆ เรียกวา่ “บ าเพญ็อยูท่ี่ตวัเอง  พลงัอยูท่ี่อาจารย”์  เร่ืองน้ีท่ีผา่นมาไม่อาจให้รู้ได้
ในระดบัชั้นต ่า  ดงันั้นเม่ืออาจารยเ์ห็นท่านบ าเพญ็ไดไ้ม่เลว  ซินซ่ิงยกระดบัข้ึนมาแลว้  เม่ือพลงังานท่ี
คุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลควบคุมท่านนอ้ยลงแลว้  ท่านจึงสามารถจะเกิดพลงักงข้ึนมาได ้ ดงันั้นใน
เวลาน้ีอาจารยก์็จะให้พลงัชนิดหน่ึงแก่ท่าน  เราเรียกมนัว่าความสามารถการเกิดพลงักงชนิดหน่ึง น า
กุศลรอบๆร่างกายของท่านผนัแปรเป็นพลงักงแบบหมุนเป็นเกลียว หมุนเป็นเกลียวโตข้ึนสู่ขา้งบน   
หลงัจากโตจนถึงกระหม่อม ท่ีกระหม่อมก็ค่อยๆก่อเกิดแกนพลงัข้ึนมาหน่ึงแกน  พร้อมไปกบัท่ีแรง
พลงั   และระดบัชั้นของท่านสูงข้ึนอยา่งไม่หยดุหยอ่น  แกนพลงัน้ีก็จะยกระดบัสูงข้ึนอยา่งไม่หยดุ  น้ีก็
คือระดบัชั้นสูงหรือต ่าของท่าน  แรงพลงัของพลงักงมากหรือนอ้ย  พลงังานท่ีท่านส่งออกมาลว้นมีท่ีมา
จากท่ีน่ี   แต่ไม่ใช่ตานนั้น  อีกสกัครู่ขา้พเจา้จะพดูถึงตานน้ี  ระดบัชั้นท่ีแทจ้ริงกจ็ะอยูท่ี่น่ี    

  ทุกท่านทราบวา่ มรรคผลท่ีพดูกนัในศาสนาพทุธ  นัน่กคื็อแกนพลงัของท่านสูงถึงต าแหน่งไหน
แลว้  บ าเพญ็ไดสู้งเพียงไร บรรลุถึงระดบัชั้นสูงแค่ไหนแลว้  มนักจ็ะอยูท่ี่นัน่   พดูกนัวา่บางคนท่ีนัง่
สมาธิจิตหลกัออกจากร่างไปสูงเพียงไหนแลว้  บอกวา่ท่านข้ึนไปอีกซิ  ไม่ไหว  ข้ึนไปไม่ไหวแลว้  จะ
ข้ึนไปอีก แต่หากกลวักจ็ะตอ้งตกลงไป  ท าไมข้ึนไปไม่ไดแ้ลว้ละ  กเ็พราะแกนพลงัของเขากสู็งเพียง
นั้น  นัน่คือมรรคผลท่ีเขาบ าเพญ็ปฏิบติัได ้ คือเขานัง่แกนพลงัของเขาข้ึนไป  ในศาสนาพทุธกล่าววา่  
บ าเพญ็ปฏิบติัไดสู้งเพียงนั้น นัน่กคื็อท่ีท่ีเขาจะไปในอนาคต   พลงักงน้ีทั้งหมดคือการบ าเพญ็ซินซ่ิงของ
ตนเอง    กลืนกลายเขา้กบัคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล   คุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลก็จะไม่ควบคุมท่าน
แลว้  ฉะนั้นพลงักงของท่านจึงสามารถโตข้ึนมา อาศยักศุลผนัแปรเป็นพลงักง  น่ีไม่ใช่การบ าเพญ็
ออกมาหรือ  พลงักงชนิดน้ีลว้นอาศยัการบ าเพญ็จิตใจบ าเพญ็ออกมา 

เช่นนั้น ส่วนของท่าการเคล่ือนไหวนั้นคือการฝึกอะไรละ   คือการเปล่ียนแปลงร่างกายคน  
ระยะแรกท่านสามารถเรียกว่า การทนุบ ารุงร่างกาย  สุดทา้ยเรียกยืดชีวิตให้ยืนยาว  ยงัมีการเพ่ิมเสริม
ความสามารถ  อะไรท่ีเรียกวา่เพ่ิมเสริม  คือใชพ้ลงังานไปท าให้มนัแขง็แกร่ง  ยงัมีการผนัแปรส่ิงท่ีเป็น
ศาสตร์ต่างๆ  การผนัแปรของร่างชีวิตต่างๆ  สลบัซับซ้อนมาก  ปรากฏการณ์ของพลงักงในรูปแบบ
นานาชนิด   ลว้นต้องมีพลงังานไปเสริมความแข็งแกร่งของมนั ท่านจึงจะสามารถมีได้  หากไม่มี
พลงังานน้ี อะไรๆท่านก็ไม่ตอ้งพดูถึง เม่ือคนมีพลงักงออกมา ท่านก็จะส่งช่ีออกมาไม่ไดแ้ลว้  ไม่มีแลว้  
ส่ิงท่ีส่งออกมาไดอี้กคือสสารพลงังานสูงชนิดหน่ึง  แต่กลบัท่ีจะสังเกตไดถึ้งความรู้สึกอยา่งนั้นไดน้อ้ย
มากว่าส่งออกมาจากภายในร่างกายท่าน  น้ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้พูดถึง  บรรดาส่ิงเหล่าน้ีท่ีพูดกนัในระดบั
ชั้นสูง  แต่ในอดีตเห็นวา่เป็นความลบัสวรรคต์ลอดมา ไม่อนุญาตให้คนพดู  ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ไดน้ ามนั
ออกมาพูดในขั้นตอนของการบรรยายในชั้นเรียน  ยงัมีส่ิงท่ีสูงล ้ ามากมาย  จุดประสงคคื์อเพ่ือให้คน
สามารถจะบ าเพญ็ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  รับผิดชอบต่อคน  ขา้พเจา้ก็น าพาคนอยูอ่ยา่งน้ีจริงๆ  ดงันั้นจึงไม่จดั



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า     วนัท่ี  24 เมษายน ค.ศ. 2012 

หนา้ 11 จาก 144 

วา่เป็นการเปิดเผยความลบัสวรรคต์ามชอบใจ  สร้างความวุ่นวายโดยไม่รับผิดชอบตามอ าเภอใจ  และ
บงัเกิดผลลพัธ์ชนิดหน่ึงอยา่งน้ีจริงๆ  ซินซ่ิงของผูฝึ้กเรายกระดบัข้ึนเร็วมาก  ขณะน้ีกพ็ฒันาไปเร็วมาก 

ผูฝึ้กบางคนพูดว่า  หลังจากฉันออกจากชั้นเรียนฝ่าหลุนต้าฝ่า  โลกทัศน์ของฉันก็เปล่ียน
หมดแลว้  ชัว่ชีวิตฉันไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่มานานเช่นน้ีอยา่งไร  วนัน้ีฉันจึงรู้ว่ามีชีวิตอยู่เพ่ืออะไร   น่ีลว้น
เป็นส่ิงท่ีผูฝึ้กพดูกนั  จึงพดูกบัทุกท่านวา่  เร่ืองการบ าเพญ็ท่ีแทจ้ริง ในอดีตไม่มีใครพดูกนั  ท่านไม่เช่ือก็
ลองพลิกต าราโบราณดู  คน้หาใน “เตา้เต๋อจิง”หรือ คมัภีร์พุทธศาสนา  เร่ืองเหล่านั้นของคนเขาในอดีต 
ลว้นอาศยัการรับรู้ ไม่มีการบอกกนั วนัน้ีขา้พเจา้ลว้นพดูออกมาหมดแลว้  ท่ีพดูออกมาก็ไดพ้ดูหมดแลว้  
เม่ือมนุษยชาติมาถึงขั้นน้ี หากท่านยงัพูดแบบนั้นอีกเขาก็ไม่ฟังแลว้ ไม่เช่ือแลว้ เขา้ใจว่าเป็นการสอน
ศาสนา(แสดงธรรมเทศนา)แต่ไม่ใช่ความเป็นจริง  แต่ต่อให้พูดมากข้ึนอีก เขาก็ยงัมีเร่ืองการรับรู้คงอยู ่  
เพราะทั้งหมดนั้นท่านกม็องไม่เห็นหรือเห็นไม่ชดั  ท่านยงัตอ้งไปบ าเพญ็อยูใ่นวงัวน  ยงัมีปัญหาอยา่งน้ี   
ท่ีขา้พเจา้พดูไปเม่ือครู่ คือพลงัน้ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  ท่านเห็นวา่พระสงฆใ์นอดีตเขาไม่ฝึกพลงั  พลงัของ
เขาก็โตข้ึนมา   ความสูงต ่าของระดบัชั้นท่ีแทจ้ริง แรงพลงัของพลงักงจะมากหรือน้อย ท่ีแทไ้ม่ใช่ฝึก
ออกมา  

เช่นนั้นท่าเคล่ือนไหวนั้นคือฝึกอะไรกนัหรือ  ท่าเคล่ือนไหวน้ีท่ีจริงคือส่ิงท่ีขา้พเจา้พดูไปเม่ือครู่  
คือการเปล่ียนแปลงร่างแทข้องคน  แต่ถา้ไม่มีพลงังานไปเสริมมนัใหแ้ขง็แกร่ง  มนัก็เปล่ียนแปลงไม่ได ้  
โมเลกุลของเซลล์ในร่างกายท่านเองตอ้งใช้สสารพลงังานสูงค่อยๆเสริมให้มนัแข็งแกร่ง  ท่านจึงจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายของการยืดอายุให้ยืนยาวได้  ท่านไม่มีพลงักงน้ี   ไม่มีพลงังานน้ีท่านจะอาศยั
อะไรเสริมสร้าง  วางแผนบนกระดาษย่อมไม่มีประโยชน์  ทุกท่านทราบ  มีความสามารถ(กงเหนิง)
มากมาย นอกเหนือจากของท่ีอาจารยถ่์ายทอดให้  มีความสามารถเป็นจ านวนมากท่ีมีอยูใ่นร่างกายคน  
ก็คือแต่ละคนลว้นมีกนั  แต่มนัไม่บงัเกิดผลอะไรเลย   บางคนพูดดว้ยความรู้สึก  เม่ือฉันหลบัแลว้ฝัน 
วนัท่ีสองก็เกิดเป็นจริงข้ึนแลว้  บางพดูวา่ ฉันเห็นเร่ืองอะไรล่วงหนา้ได ้ ผลคือผา่นไปไม่ก่ีวนัก็เกิดข้ึน
จริงๆ  หรือบางคนรู้สึกว่าเม่ือฉันท าเร่ืองอะไรสักเร่ือง  โอ ้ฉันพบว่าดูเหมือนไดท้ าเร่ืองอย่างน้ีไปเม่ือ
เวลาใดเวลาหน่ึง  แต่ชัว่ชีวติของเขายงัไม่เคยท าเลย  น้ีเป็นเร่ืองอะไรกนันะ  ท่ีจริงลว้นเป็นปรากฏการณ์
ของความสามารถ(กงเหนิง)  ล  ้ าหน้าเขา้สู่อนาคตหรือเขา้สู่อดีต  แต่ว่าความสามารถของท่านอนันั้น
เลือนรางมาก  ไม่ใช่อะไรทั้งนั้น  หากไม่มีพลงังานมนัก็ใชไ้ม่ได ้สามารถบงัเกิดผลไดเ้พียงเล็กน้อย
เท่านั้น   พอมีพลงังานเสริมให้มนัแขง็แกร่งข้ึนมาแลว้  น้ีเรียกว่าเสริมสร้างความสามารถ(กงเหนิง)ให้
แขง็แกร่ง  ใชแ้รงพลงั(กงล่ี)เสริมให้มนัแขง็แกร่ง  มนัจึงสามารถเปล่ียนแปลงพลงัให้แขง็แกร่งข้ึนมา  
ใชก้ารได ้   มนัจึงสามารถบงัเกิดผล    หากวา่ท่านไม่บ าเพญ็จิตดวงน้ีของท่าน  ท่านคิดจะไดอ้ะไรอะไร
กจ็ะไม่ไดม้า 
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ผูฝึ้กส่วนหน่ึงยงัเรียกตวัเองว่าอาจารยข์องฝ่าหลุนตา้ฝ่า ผูฝึ้กเก่าของเราหลายคนต่างทราบว่า  
หากใครเรียกเขาเป็นอาจารยส์ักค า  เขาก็จะตกใจมาก  เขาไม่กลา้เรียกตนเองเป็นอาจารย ์  เขาจะพดูว่า
อาจารยมี์เพียงหน่ึงท่าน  มีแต่อาจารยห์ล่ี  ท่ีเป็นอาจารย ์พวกเราลว้นเป็นลูกศิษย ์ ผูท่ี้กลา้เรียกตวัเองเป็น
อาจารยน์ั้น ขอ้หน่ึงคือ   จิตท่ีแสวงหาช่ือเสียงท่ีก่อเหตุ    ขอ้สองคือมุ่งก่อความวุน่วายใหฝ่้า      จกัรวาล
อนัยิ่งใหญ่ไพศาล พระพุทธ เต๋า เทพ  จา้วในระดบัชั้นต่างๆ  เทพสวรรค ์นบัไม่ถว้นลว้นก าลงัศึกษาฝ่า
น้ีอยู ่ ใครกลา้เรียกตวัเองเป็นอาจารยล์ะ เม่ือไม่บ าเพญ็จิต  ไม่เนน้กุศล  ท่านคิดจะบ าเพญ็อยูใ่นแนวทาง
ใด  พดูง่ายๆอยา่งนั้นไดห้รือ    การบ าเพญ็หลกัธรรมท่ีถูกตอ้งลว้นตอ้งเนน้กศุล      เช่นนั้นเหตุใดสตัวท่ี์
สิงร่าง ของเลอะเทอะต่างๆ มนัจึงมีพลงักงละ    เพราะอนุญาตให้มนัซ่ึงอยู่ในระดบัชั้นต ่ามีฤทธ์ิเดช
(หลิงช่ี)ไดเ้ลก็นอ้ย อาศยัมนัท่ีอยูใ่นระดบัชั้นท่ีต ่ามากช่วยใหค้นชดใชก้รรม  ท่านอยา่เห็นวา่คนเป็นโรค
น้ี  ประสบภยัอนัตรายอนันั้น เพราะคนเองติดคา้งไวท้ั้งส้ิน ตนเองเรียกหามา  

 ท่ีขา้พเจา้บรรยายอาจจะสูงไปสักหน่อย  บางคนคงไม่เขา้ใจ  ท่ีจริงขา้พเจา้ขอบอกหลกัการหน่ึง
ท่ีง่ายมากกบัทุกท่าน  วงการบ าเพญ็พดูกนัวา่จิตหลกัของคนไม่ดบัสลาย  จิตหลกัของคนจะไม่ดบัสลาย  
ท่ีวา่คนตายนั้น ท่ีแทไ้ม่ไดต้ายจริง   ท่ีขา้พเจา้เห็นคือไม่ไดต้ายไป   ทุกท่านลองคิดดู  เซลลข์องร่างกาย
คนมิใช่ประกอบดว้ยโมเลกุลนบัไม่ถว้นหรือ และโมเลกุลมิใช่ประกอบข้ึนมาจากอะตอมจ านวนนบัไม่
ถว้นหรือ  ส่วนอะตอมประกอบข้ึนมาจาก นิวเคลียสอะตอม  อิเลคตรอน โปรตอนใช่ไหม  ฉะนั้นส่ิงท่ี
เล็กลงไปอีกท่ีประกอบเป็นอะตอม ยงัมีควาร์กอะไร  เลก็ลงไปอีกยงัมีนิวตริโน   วิทยาศาสตร์ปัจจุบนั
ของเราเพียงรับรู้ไดถึ้งขั้นน้ีเท่านั้น ท่ีจริงนั้นยงัห่างไกลจากสสารตน้ก าเนิด  สสารนั้นไกลลิบลบั หรือ
พดูวา่สสารระดบัจุลทรรศน์เหล่านั้นท่ีอยูใ่นร่างกายคน ทุกท่านคิดดู ร่างกายคน ในเวลาท่ีส้ินลมหายใจ
ตายไป  จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร เพียงเพราะวา่เขาตายแลว้ นิวเคลียสอะตอมทั้งหมดของเขาก็ไม่คงอยูแ่ลว้
หรือ  อะตอม  โปรตอน  อิเลคตรอนของเขาลว้นไม่คงอยู่ละหรือจะเป็นไปไดอ้ย่างไรกนั  นิวเคลียส
อะตอมจะเกิดการแตกตวัไดน้ั้นตอ้งใชค้วามร้อนและแรงกระแทกท่ีรุนแรงมาก จึงสามารถท าให้มนั
แตกตวั  พลงังานตามปกติของคนธรรมดาสามญัย่อมไม่อาจท าให้มนัแตกตวัได้  ไฟในเตาเผาศพ
สามารถท าให้นิวเคลียสอะตอมของท่านเกิดการแตกตวัไดไ้หม  ระเบิดไหม  หากไฟนั้นสามารถท าให้
นิวเคลียสอะตอมนั้นของท่านเกิดการระเบิดได้ ร่างกายของคนๆหน่ึงท่ีประกอบข้ึนจากอะตอมก็
สามารถท าลายเมืองไดส่้วนหน่ึง ใช่เช่นน้ีหรือไม่ เราพบว่า ชีวิตมิไดสู้ญสลายไปอยา่งแทจ้ริง  เม่ือคน
ตายแลว้เพียงแต่ รูปกายน้ีท่ีท่านมี ณ ปัจจุบนั   มิติสสารน้ีท่ีเรามองเห็นไดต้ายไปแลว้ แต่ในมิติอ่ืนท่ี
ร่างกายน้ีคงอยู ่ลว้นไม่ไดต้ายไป 

มิติน้ีท่ีขา้พเจา้พดูถึงกไ็ม่ยากท่ีจะเขา้ใจได ้   วทิยาศาสตร์ปัจจุบนัเขา้ใจวา่มีส่ีมิติอะไร  ยงัมีท่ีพดู
วา่มีสิบเอด็มิติ  นกัวทิยาศาสตร์ของอดีตสหภาพโซเวยีตไดร้ะบุออกมาอยา่งชดัเจนวา่ ถา้จกัรวาลเกิด



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า     วนัท่ี  24 เมษายน ค.ศ. 2012 

หนา้ 13 จาก 144 

จากการระเบิดคร้ังใหญ่(บ๊ิกแบง)  ในทนัใดนั้นยอ่มไม่อาจระเบิดออกมาเพียงหน่ึงมิติ  เขาเขา้ใจวา่ควร
จะมีมิติเวลาคงอยูย่ีสิ่บกวา่มิติในเวลาเดียวกนั  คนเขาระบุออกมาแลว้อยา่งชดัเจน  นอกจากมิติสสาร
ของเรา เวลาอนัน้ี ในเวลาเดียวกบัมิติเวลาน้ีคงอยู ่  ยงัมีอีกมิติเวลาคงอยู ่  ไดช้ี้ปัญหาน้ีออกอยา่งชดัเจน 
นกัวทิยาศาสตร์หลายคนกก็ าลงัวจิยัเร่ืองน้ี  อภิปรายเร่ืองน้ีกนั  แน่ละรูปแบบการคงอยูข่องมิติจกัรวาล
น้ีเป็นส่ิงท่ีสลบัซบัซอ้นอยา่งยิง่ ขา้พเจา้จะพดูถึงรูปแบบของมิติท่ีเรียบง่ายท่ีสุด   มนุษยเ์ราด ารงชีวติอยู่
ในมิติใดหรือ   ทุกท่านทราบวา่  สสารท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีเรามองเห็นไดคื้อดวงดาว  ดวงดาวประกอบข้ึนเป็น
ทางชา้งเผือก ระบบดวงดาวต่างๆ  สสารท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีมนุษยเ์ราสมัผสัไดก้คื็อโมเลกลุ    คนเราอาศยัอยู่
ในมิติระหวา่งโมเลกลุกบัดวงดาวน้ี  เรารู้สึกวา่มนัเป็นมิติท่ีกวา้งใหญ่มาก  ใหญ่อยา่งไม่น่าเช่ือ  เช่นนั้น
ทุกท่านลองคิดดู มิตินั้นท่ีคงอยูร่ะหวา่งโมเลกลุกบัอะตอมนั้นเป็นอยา่งไรละ  ขา้พเจา้วา่มนักก็วา้งใหญ่
อยา่งยิง่  ใหญ่มากๆเช่นกนั   แน่ละท่านไม่อาจยนือยูใ่นทฤษฎีของคนธรรมดาสามญัน้ี   ใชแ้นวคิดท่ี
รับรู้โลกแห่งวตัถุ/สสารของคนธรรมดาสามญัไปรับรู้มนั  หากในเวลาท่ีท่านเขา้ไปในมิตินั้นของมนัได ้
ท่านจะพบวา่มนักเ็ป็นมิติท่ีกวา้งใหญ่อยา่งยิง่  

เช่นนั้นระหวา่งอะตอมกบัควาร์กละ  ควาร์กกบันิวทริโนละ  เช่นนั้นในระดบัจุลทรรศน์อยา่งยิง่
ละ   องคศ์ากยมุนีตรัสไวว้่าในหน่ึงเม็ดทรายมีโลกใหญ่อยู่สามพนัใบ      ทฤษฎีโลกใหญ่สามพนัใบ
(ตรีสหัสโลกธาตุ)ท่ีพระองค์ตรัสถึงคือ ในทางช้างเผือกของเรามีดวงดาวสามพนัดวงท่ีมีชีวิตท่ีมี
สติปัญญาเหมือนกบัมนุษยเ์ราคงอยู่ พระองค์ตรัสว่าในทรายเม็ดหน่ึงมีโลกใหญ่สามพนัใบ  หากท่ี
พระองคต์รัสเป็นความจริง ทุกท่านคิดดู เช่นนั้น ณ ระดบัจุลทรรศน์ในเมด็ทรายนั้นก็คงจะอุดมสมบูรณ์
เหมือนทางชา้งเผอืกอยา่งน้ี   มีสงัคมมนุษยเ์หมือนของคนอยา่งน้ีคงอยู ่ ฉะนั้นหากทุกท่านตรวจสอบลง
ไปอีก      ขา้งในเมด็ทรายนั้นใช่หรือไม่วา่ยงัมีแม่น ้ าล  าธาร   และทราย        เช่นนั้นขา้งในเมด็ทรายของ
เม็ดทรายนั้น ใช่หรือไม่ว่ายงัมีโลกใหญ่สามพนัใบอีก   เช่นนั้นขา้งในเม็ดทรายของเม็ดทรายนั้น ใช่
หรือไม่วา่ยงัมีโลกใหญ่สามพนัใบอีก   ตรวจสอบลงไปอีก  องคศ์ากยมุนีทรงพบวา่ไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะ
คนหลีกเล่ียงดวงตาท่ีประกอบข้ึนดว้ยโมเลกุลน้ีไปมองดู นั่นจึงสามารถมองเห็นภาพท่ีแทจ้ริงของ
จักรวาล  ผูท่ี้บรรลุถึงระดับชั้ นท่ียิ่งสูง  เขาอยู่ภายใต้จุลทรรศน์จึงมองเห็นได้จุลทรรศน์ยิ่งกว่า  
ในมหทรรศน์จะเห็นใหญ่ยิ่งกวา่  องคศ์ากยมุนีมิไดท้รงเห็นจนถึงท่ีสุด  และมิไดท้รงเห็นวา่สุดทา้ยนั้น
จกัรวาลใหญ่เพียงใด  ดงันั้นในบั้นปลายของชีวิตพระองคจึ์งตรัสไวป้ระโยคหน่ึง “ ใหญ่จนไม่มีขา้ง
นอก  พระองคไ์ม่ทรงรู้วา่ใหญ่เพียงใด  “เลก็จนไม่มีขา้งใน” เลก็จนมองไม่เห็นท่ีสุด  ก็คือจากบรรดาส่ิง
ท่ีองคศ์ากยมุนีทรงตรัสกบัการรับรู้ของวิชาฟิสิกส์ปัจจุบนั  ขา้พเจา้วา่มนัก็ไม่ขดัแยง้กนั  มีเหตุผลมาก  
เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดแลว้ว่า  จากแง่ทฤษฎีก็สามารถเขา้ใจไดก้ระจ่าง น้ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้รับรู้   ส่ิงท่ีขา้พเจา้
พดู  จะเป็นไปไดอ้ยา่งไรท่ีนิวเคลียสอะตอมจะหมดไปแลว้พร้อมกบัการส้ินลมหายใจของท่าน  ดว้ยไฟ
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ในเตาเผาศพ ท่านก็จะท าใหนิ้วเคลียสแตกออก  ขา้พเจา้วา่เป็นไปไม่ได ้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงบอกวา่แมก้าย
เน้ือของคนไดต้ายไปแลว้  แต่ชีวิตของเขาไม่ตาย ท่ีเราพดูวา่สสารไม่ดบัสลายจึงถูกตอ้ง ในอีกมิติหน่ึง
สสารกไ็ม่ดบัสลายเช่นกนั  

นกัวิทยาศาสตร์ปัจจุบนัของเราเขา้ใจว่า  ปัจจุบนัมนุษยส์ามารถรับรู้ไดว้่า  ในสุญญากาศไม่มี
สสาร  ท่ีจริงนั่นเป็นเพียงการรับรู้ของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัท่ีพฒันาไปถึงขั้นนั้น   ขา้พเจ้าว่าใน
สุญญากาศยงัมีสสาร  สุญญากาศโดยตวัมนัเองก็คือสสาร  เพราะ(เม่ือ)มนัมุ่งสู่ระดบัจุลทรรศน์ยิง่ข้ึนอีก
ก็จะมองไม่เห็นแลว้ สุญญากาศยงัห่างไกลจากสสารระดบัจุลทรรศน์ท่ีเป็นตน้ก าเนิดของชีวิต  สสาร
ของสสารท่ีจุลทรรศน์ ท่ีสุดคืออะไร   สสารต้นก า เนิดคืออะไร  ข้าพเจ้าว่าจะผ่านไปอีกก่ีปี
นกัวทิยาศาสตร์ปัจจุบนั ใชว้ิธีวิจยัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนักไ็ม่อาจรับรู้ได ้  เพราะเส้นทางน้ีของการพฒันาของ
วิทยาศาสตร์ตะวันตกนั้ นช้าท่ีสุด  มนุษย์เลือกวิธีพัฒนาท่ีไม่สมบูรณ์แบบท่ีสุด การพัฒนาของ
วิทยาศาสตร์จีนยุคโบราณนั้น ขา้พเจา้ว่ายงัค่อนขา้งถูกตอ้ง  มนัไปท าการวิจยัโดยตรงต่อร่างกายคน  
ชีวิตและจกัรวาล    ทุกท่านทราบวา่มนุษยต่์างดาวน้ี   จานบินนั้นบินมาบินไป ชนิดมาไร้ร่องรอย ไปก็
ไร้เงา  มีความเร็วสูงมาก อยา่งคาดไม่ถึง  กระทัง่จานบินสามารถเปล่ียนเป็นใหญ่ เป็นเลก็ได ้  ท าไมมนั
เป็นเช่นน้ีไดล้ะ  ก็คือเทคโนโลยีของวิธีการวิจยัพฒันาของมนัไม่เหมือนกนั  มนัสามารถวิ่งในอีกมิติ  
เน่ืองจากความแตกต่างของกาลมิติ  มนัจะมากม็า จะถึงกถึ็ง จะไปกไ็ป 

เม่ือครู่ขา้พเจา้พดูถึงพลงั  พดูถึงปัญหาน้ี  ท่ีจริงเราขยบัมือฝึกพลงันั้น  เพียงแต่เป็นเร่ืองศาสตร์
เทคนิก  เสริมความสามารถใหแ้ขง็แกร่งและเปล่ียนแปลงร่างกาย  ยดืชีวิต  แต่ถา้ไม่มีพลงังานนั้น  ไม่มี
ระดบัชั้นสูงต ่าของพลงั ท่านกย็ดืชีวติไม่ได ้ หนักลบัมาเราจะบอกทุกท่านจากในระดบัชั้นต ่าท่ีสุด  หาก
ท่านไม่เน้นซินซ่ิงในการบ าเพ็ญ  ท่านไม่เน้นกุศล โรคของท่านก็ขจดัไปไม่ไดท้ั้ งนั้น  ท่านฝึกกาย
บริหารจะขจัดโรคได้ไหม ไม่ได้  ช่ีกงไม่ใช่กายบริหาร มันเป็นวิธีการท่ีเหนือสามัญวิสัย ท่ีมา
เปล่ียนแปลงคน   ฉะนั้นท่านจึงตอ้งใชห้ลกัการเหนือสามญัวิสัยไปก าหนดตวัท่าน  บางคนเวลาฝึกพลงั
รู้สึกเคารพเล่ือมใสมาก  แต่พอออกจากบ้านก็ไม่ใช่เขาแล้ว อยู่ในสังคมท าตามชอบใจ  เ พ่ือ
ผลประโยชน์อนันั้นเลก็เท่าหวัแมลงวนั  ไปแก่งแยง่กนั  ต่อสู้กนั กระทัง่ต่อสู้กนัดว้ยอารมณ์ชัว่วบู  ท่าน
วา่โรคนั้นของท่านจะหายไดไ้หม  นัน่ก็จะไม่สามารถหายไดอ้ยา่งเด็ดขาด  เม่ือครู่ขา้พเจา้พดูวา่เหตุใด
เขาไม่มีพลงั  ท่ีจริงน้ียงัเป็นสาเหตุเพียงดา้นหน่ึง 

ยงัมีมูลเหตุอีกดา้นหน่ึงท่ีไม่เกิดพลงั  บอกวา่ท่านไม่ขจดัโรคไป  มูลเหตุท่ีไม่เกิดพลงั  ก็คือท่าน
ไม่ทราบหลกัธรรม(ฝ่า)ในระดบัชั้นสูง ไม่ทราบหลกัการของระดบัชั้นสูง  ท่านก็ไม่มีทางบ าเพญ็  หลาย
ปีมาน้ีทุกท่านลว้นคิดจะบ าเพญ็สู่ระดบัชั้นสูง  ยงัคงยดึถือการก่อเตาตั้งกระทะ  เก็บยาสมุนไพรฝึกตาน  
ทะลวงชีพจรอยา่งไรเอย  วงจรสวรรคใ์หญ่เล็ก  ท่านฝึกไปเถอะ  ชัว่ชีวิตน้ีก็เป็นแค่ของเล่น  การฝึกช่ี
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ไม่ใช่เป้าหมายสุดทา้ยมนัไม่ใช่อะไรทั้งส้ิน เป้าหมายสุดทา้ยของการฝึกช่ีคือการช าระลา้งร่างกาย  
วางรากฐานส าหรับการบ าเพญ็ในระดบัชั้นสูง   ขณะเดียวกนั ในระดบัชั้นน้ีของการฝึกช่ี  หากเป็นการ
เดินตามแนวทางการฝึกตาน  ก็ตอ้งก่อเกิดตาน  เปิดจุดลมปราณ  ทะลวงชีพจรสักก่ีเส้น  มนัก็เป็นการ
วางรากฐานอยูใ่นระดบัชั้นต ่า    แต่ยงัไม่นบัวา่เป็นการฝึกพลงักง  มนัเป็นเพียงการวางรากฐานเลก็นอ้ย  
ช าระลา้งร่างกาย  การฝึกช่ีก็คือเป้าหมายน้ี บางคนเน่ืองจากในร่างกายสะสมช่ีนั้นไวเ้ต็มท่ี  รู้สึกว่าไม่
เลวเลย  ขา้พเจา้ว่าท่านก็คือถุงเก็บช่ีใบใหญ่ แต่ท่านถือว่ามนัเป็นพลงั  นั่นไหนเลยจะเป็นพลงัไดล้ะ  
พดูวา่ส่งช่ีช่วยรักษาโรคให้คน  นัน่เป็นการรับรู้ท่ีผิดอยา่งหน่ึงเท่านั้นเอง  ช่ีนั้นจะรักษาโรคไดอ้ยา่งไร
กนั  เราลองคิดดูให้ดี   ร่างกายของท่านก็เป็นช่ี  ร่างกายฉันก็เป็นช่ี  ระหว่างคนธรรมดาสามญัดว้ยกนั
ลว้นเป็นช่ี    เพียงแต่จุดเหลากง(จุดศูนยก์ลางฝ่ามือ)เปิดออกแลว้  หรือจุดลมปราณตรงไหนของท่าน
เปิดแลว้  ท่านสามารถท าให้ช่ีน้ีส่งออกมาไดห้รือรับเขา้ไปได ้ นัน่ยงัคงเป็นช่ีอยูมิ่ใช่หรือ  วตัถุท่ีอยูใ่น
ระหว่างระดบัชั้นเดียวกนั จะไม่มีผลในการบงัคบั  ท่านก็ช่ี  ฉันก็ช่ี  ท่านก็ส่งช่ีรักษาโรคให้คนเขาได้
แลว้หรือ  ดีไม่ดีช่ีของเขากลบัจะรักษาท่านเสียแลว้  เป็นเช่นน้ีหรือไม่ละ   มีแต่ส่ิงท่ีอยูเ่หนือระดบัชั้นน้ี  
จึงจะสามารถบงัคบัส่ิงท่ีอยูใ่นระดบัชั้นต ่า   พลงักงนั้นจึงจะสามารถบงัเกิดผลอยา่งน้ีได ้

หลายปีก่อน ท่ีท าให้คนเกิดการรับรู้ท่ีผิดอยา่งหน่ึง มีอาจารยช่ี์กงหลายคนออกมาเผยแพร่ช่ีกง
โดยทัว่ไป  เขาเองไม่มีพลงักง  เขาก็ส่งพลงักง  เหตุใดดูเหมือนเขาก็สามารถส่งพลงักงออกมาไดล้ะ  
การเกิดข้ึนของช่ีกงนั้นเกิดจากปรากฏการณ์สวรรค ์      มีอาจารยห์ลายคนก็ไม่ให้คนท่ีเก่ียวขอ้งรู้  ให้
ท่อส่งแก่ท่านเส้นหน่ึง  พอท่านส่งพลงักงออกไปเขาก็จดัให้ท่าน อาจารยช่ี์กงปลอมน้ีก็เหมือนก๊อก
ประปาหวัหน่ึง  เขาไม่เคยฝึกพลงั  เขาก็ไม่มีพลงั  พอเขาส่งออกก็เหมือนเปิดก๊อกน ้ าประปา  ฝ่ังนั้นก็ส่ง
ต่อให้เขา  พอเขาไม่ปล่อยท่ีฝ่ังนั้นก็เหมือนปิดหัวน ้ าก๊อก  ตวัเขาเองไม่มีพลงั จุดประสงคท่ี์ให้พลงัแก่
เขา  คือให้เขาบ าเพญ็ตวัเอง  ปฏิบติัตนเป็นคนดี ท าเร่ืองท่ีดี  ยกระดบัตวัเขาเอง ช าระตวัเขาเอง  ใน
สังคมของหมู่คนท่ีซับซ้อน  เขาบ าเพ็ญจิตใจของตนเองให้ดี   เจริญงอกงามข้ึนมา  แต่มีอาจารยช่ี์กง
มากมาย เขาไม่เขา้ใจ  เขาคิดว่าให้พลงัน้ีแก่ฉันเพ่ืออะไรนะ  เขาก็ไม่รู้ว่ามาจากไหน   ถึงอย่างไรก็มา
จากภายนอก  เขาคิดวา่เพ่ือให้เขาร ่ ารวย  เป็นอาจารยช่ี์กงท่ีมีช่ือเสียง  ปัจจุบนัคนเหล่าน้ีมีเหลืออยูน่อ้ย
มาก  ท่ีเหลืออยู่จ  านวนหน่ึงยงัมีตวัสิงร่าง(ฟู่ ถ่ี)  ส่วนใหญ่เป็นตวัสิงร่าง กล่าวส าหรับคน นัน่ก็น่ากลวั
ทีเดียว  ท่านอย่าเห็นว่าเขาตั้งตวัเป็นอาจารยช่ี์กง  ช่ือเสียงโด่งดงั  ท่านดูพอผ่านไปสองปี  เขาจะเป็น
เหมือนมนุษยพื์ชผกั  ส่ิงสุดยอดของร่างกายเขาถูกเอาไปหมดแลว้  เพราะมารมนัก็ยึดกุมช่องว่างของ
จกัรวาลไวแ้ลว้  ผูไ้ม่สูญเสียจะไม่ได ้ ฉันไม่อาจให้พลงัแก่ท่านเปล่าๆ  ท่านหาเงินมากอย่างนั้น  มี
ช่ือเสียงแล้ว  ฉันก็ต้องเอาของของท่าน  ใช่หรือไม่  ดังนั้ นมันจึงเอาของของท่านไปได้ อย่าง
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สมเหตุสมผล  ตวัสิงร่างนั้นท่ีจริงคือส่ิงท่ีคนๆน้ีแสวงหามาเอง  บางคนพอรักษาโรคให้คนหายแลว้ ตวั
เขาเองกลบัไม่สบายตรงน้ี ไม่สบายตรงนั้น   เป็นโรคท่ีท่านแสวงหามาเอง 

เช่นนั้นตานน้ีคืออะไรละ บางคนเขา้ใจว่าตานน้ี  เคล่ือนช่ีของตานเถียนน้ีเลก็นอ้ยท าเร่ืองอะไร
สักหน่อย  กระทัง่มีความเขา้ใจผิดอยา่งหน่ึง   ฉันเคล่ือนช่ีของตานเถียนท าอะไร ๆได ้ น่ีก็คือช่ีกงแลว้  
ขา้พเจา้ว่านัน่คือการย  ่ายีช่ีกง  ช่ีกงเป็นส่ิงท่ีลึกซ้ึงกวา้งใหญ่  เดิมทีเป็นส่ิงท่ีบ าเพญ็ตามหลกัธรรมใหญ่
(ตา้ฝ่า)ของจกัรวาล   ออ้  ท่านอยูใ่นภาวะเคลิบเคล้ิมเคล่ือนช่ีของตานเถียนท าเร่ืองอะไรไดห้น่อยก็คือช่ี
กง ขา้พเจา้วา่ถา้อยา่งนั้นเคล่ือนช่ีของตานเถียนแลว้ไปเขา้หอ้งน ้ าโดยอยูใ่นภาวะเคลิบเคล้ิมจะเป็นอะไร
กนัละ  ท่านมิใช่ย  ่ายีช่ีกงหรอกหรือ  ไม่อาจไปรับรู้กนัอยา่งน้ี ความนยัของเขายิ่งใหญ่มาก  ไม่ใช่เร่ือง
พ้ืนๆอยา่งนั้น  หากพดูถึงตานน้ีของคน  ถา้ท่านใหข้า้พเจา้ดู  ท่ีแทก้็คือระเบิดลูกหน่ึง  เม่ือคนบ าเพญ็ถึง
การเปิดพลงัในขั้นสุดทา้ย  มนัจะระเบิด  ศาสนาพทุธเรียกรู้แจง้  ในชัว่พริบตานั้นจะระเบิด  การระเบิด
น้ี  ก็จะระเบิดร้อยชีพจรของท่านให้เปิดออก  จุดลมปราณทั้งหมดของร่างกายเปิดออก จุดม่ิงเหมิน
(ประตูชีวิต)เปิดออก  แลว้ปลดปล่อยความสามารถออกมา  ตาทิพยร์ะเบิดจนถึงระดบัชั้นท่ีสูงท่ีสุดท่ี
ท่านอยู่   มองเห็นภาพจริงท่ีคงอยู่ในจกัรวาล ในระดบัชั้นท่ีท่านอยู่  มนัมีประโยชน์เช่นน้ี  มนัก็คือ
ระเบิดลูกหน่ึง  ไม่มีประโยชน์อย่างอ่ืนอีก  ทุกท่านเห็นพระสงฆท่ี์บ าเพญ็ไดดี้  ร้อยปีให้หลงั เผาร่าง
ออกมากลายเป็นพระธาตุ   ก็คือก่อนท่ีพระสงฆจ์ะมรณภาพหลายวนัลว้นตอ้งระเบิดตาน  ระเบิดออก
เสียงดงักึกกอ้ง  อะไรๆเขาก็เขา้ใจไดห้มดแลว้  แต่อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญัเขาไม่พดู  ใครก็ไม่รู้  คน
อ่ืนกไ็ม่อาจรู้สึก  เม่ือตานระเบิดจนแตกแลว้  ส่วนท่ีอยูใ่นมิติน้ีจะเหมือนกบักอ้นหิน   ของเราไม่บ าเพญ็
ตาน  ท าไมไม่บ าเพญ็ตาน  เราถือวา่ตานนั้นไม่ขยบัเขยื้อน  นอกจากสามารถบรรจุพลงังานไวส้ักหน่อย 
ไม่มีประโยชน์อะไรมากนกั  ท่านดูพระสงฆรู์ปนั้น  หลงัมรณภาพแลว้เผาออกมาเป็นสารีริกธาตุ  มีแสง
แวววาว  แขง็แกร่งมาก มีพลงังานสะสมอยู ่ แต่ตรวจสอบไม่ออกว่าเป็นสสารอะไร มนัรวบรวมสสาร
ในมิติอ่ืนเขา้มา กบัส่ิงท่ีประกอบข้ึนจากสสารชนิดน้ีท่ีกุศลของเราผนัแปรเป็นพลงั  ดงันั้นปัจจุบนั
นกัวิทยาศาสตร์ไม่อาจรับรู้ไดว้า่เป็นสสารอะไร  มนัไม่ใช่สสารในสังคมคนธรรมดาสามญัเรา บางคน
ฝืนใจอธิบาย  อธิบายอยา่งเลอะเทอะ  วา่ตานนั้นคือฟัน คือกระดูก   ขา้พเจา้วา่นัน่มิใช่อธิบายอยา่งเลอะ
เทอะหรือ  ท าไมคนธรรมดาสามญัเผาออกมาไม่ไดล้ะ  ท าไมพระสงฆ ์หรือ ผูบ้  าเพญ็สามารถเผาออกมา
ไดล้ะ 

 เม่ือครู่ขา้พเจา้พดูไปหน่อยแลว้เก่ียวกบัหลกัเหตุผลในการบ าเพญ็ไปสู่ระดบัชั้นสูงอยา่งแทจ้ริง  
ไม่วา่ท่านจะเป็นแนวทางใด ส านกัใด  เช่นนั้นบางคนอาจคิดวา่  พดูถึงเต๋าแก่บ าเพญ็อยูใ่นภูเขา หรือคน
จ านวนหน่ึงท่ีท าตามวิธีของสายพุทธท่ีปิดประตูบ าเพญ็  บางทีท่านอาจเคยกราบไหวค้นแบบน้ีมาก่อน  
เขาก็ไม่ไดบ้  าเพญ็ตาม เจิน ซัน่ เหยิ่น  แลว้เขาบ าเพญ็ออกมาไดอ้ยา่งไรนะ  ขา้พเจา้ขอบอกท่านว่าเขา
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บ าเพญ็อยา่งไร  เขาล าบากมากนะ เขาบ าเพญ็อยูห่ลายปีหลายๆปีจึงไดมี้พลงักงข้ึนมาเลก็นอ้ย  แต่วา่ เขา
บ าเพ็ญอยู่ในป่าเขาลึก  หลีกหนีจากสังคมคนธรรมดาสามญั  พลงักงของเขาไม่ไดปิ้ดเอาไว ้แต่ผูท่ี้
บ าเพญ็อยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญัจะปิดเอาไว ้ ก็คือให้ท่านบ าเพญ็โดยค่อยๆเปิดการรับรู้  ก็ตอ้งปิด
ไวส่้วนหน่ึง หรือปิดไวค้ร่ึงหน่ึง  ดงันั้นท่านจึงไม่มีความสามารถมากอย่างนั้น  ระดบัชั้นของท่านสูง
มาก  แต่ท่านก็แสดงออกมาไม่ได ้ แต่เม่ืออยูใ่นป่าเขาลึก  ไม่เขา้มาในโลกียโลกของคนธรรมดาสามญั  
เขาไม่ยุง่เก่ียวกบัเร่ืองของคนธรรมดาสามญั  ดงันั้นเขาจึงบ าเพญ็โดยเปิดไว ้ ไม่ปิดเอาไว ้  ฉะนั้นเขาจึง
มีพลงัอยูเ่ลก็นอ้ย  แต่ความสามารถของเขาแสดงออกมาไดม้าก  เพราะเปิดไวใ้ช่ไหม  ท่ีจริงเขาบ าเพญ็
อยา่งยากล าบากมาก  เป็นเวลานานมากจึงสามารถมีพลงัออกมาไดเ้ลก็นอ้ย เขายงัไม่รู้เลย 

 ขา้พเจา้พดูแลว้วา่ แปดหม่ืนส่ีพนัแนวทางเม่ือแผข่ยายลงมา  ตรงกลางคือการบ าเพญ็เต๋าใหญ่  
เป็นการบ าเพญ็ตา้ฝ่า  ณ ท่ีชายขอบ  ช่วยเหลือสรรพชีวติ  คนชนิดต่างๆลว้นมาศึกษากนั  เขาศึกษาไดสู้ง
แค่นั้นกเ็ปิดการรู้แจง้แลว้  เขากบ็  าเพญ็ไดสู้งเพียงนั้น  เขาบ าเพญ็สูงข้ึนไปอีกไม่ไหว เกิดจากรากฐาน
ของเขาเอง บ าเพญ็ไดสู้งเพียงน้ีก็เปิดการรู้แจง้แลว้ บา้งกบ็  าเพญ็สูงแค่น้ี ท่ีเปิดการรู้แจง้ (ท าท่ามือ
ประกอบ) บา้งบ าเพญ็สูงแค่น้ี เปิดการรู้แจง้  บา้งบ าเพญ็สูงแค่น้ี เปิดการรู้แจง้    บา้งบ าเพญ็สูงแค่น้ี เปิด
การรู้แจง้  บา้งบ าเพญ็ไดต้  ่ามากกเ็ปิดการรู้แจง้แลว้  ดงันั้นเม่ือเขาเปิดการรู้แจง้แลว้  เขาจึงมองเห็น
หลกัการของระดบัชั้นน้ี  ท่ีสูงกวา่เขามองไม่เห็น ฉะนั้นเม่ือบ าเพญ็สูงแค่น้ี เขาจึงเห็นเพียงหลกัการท่ีสูง
แค่น้ี  แต่เขากก็ าลงัน าพาลูกศิษยอ์ยู ่   ดงันั้นเขาจึงบรรยายหลกัการท่ีเขามองเห็น  แปดหม่ืนส่ีพนั
แนวทางนั้น  ฝ่าเลก็เต๋าเลก็มีมากมาย  และยิง่ใกลช้ายขอบ  ทฤษฎีวิธีการยิง่มากยิง่ซบัซอ้น  ยิง่เขา้สู่
ศูนยก์ลางหลกัเต๋าใหญ่  ฝ่าใหญ่การบ าเพญ็กย็ิง่เรียบง่าย  ยดึกมุหวัใจไปบ าเพญ็จึงค่อนขา้งเร็ว  พวกเรา
น าพาคน  น าพาไดเ้ร็ว  ท าไมหรือ  ผูฝึ้กบางคนเม่ือเปล่ียนแปลงข้ึนมา พลงักงโตข้ึนมาอยา่งคาดไม่ถึง
จริงๆ  ถา้ไม่ไดฝ่้า  ชัว่ชีวติท่าน บางทีท่านอาจเดินออกไปจากระดบัชั้นน้ีของช่ีไม่ได ้

 ขา้พเจา้อยูใ่นชั้นเรียนเกา้คาบ  ขอเพียงท่านสามารถบ าเพญ็  ในชั้นเรียนเกา้คาบขา้พเจา้ก็จะผลกั
ท่านขา้มไป  คน อยู่ในขั้นตอนการบ าเพญ็ การทะลุทะลวงระดบัชั้นนั้นเร็วมาก  ผูบ้  าเพญ็เต๋าหลายคน
พูดกบัขา้พเจา้  ขา้พเจา้ก็พูดกบัพวกเขาว่า  ท่านดูพลงักงน้ีของผูฝึ้กเหล่าน้ีของขา้พเจา้   เปรียบกบัของ
พวกท่านแลว้เป็นอย่างไรบา้ง  พวกเขารู้สึกคาดคิดไม่ถึง  พลงักงน้ีโตข้ึนอย่างคาดไม่ถึงจริงๆ  เพราะ
พวกเรายึดกุมแก่นแทไ้ปบ าเพ็ญ  ยึดกุมใจดวงน้ีของคนไปบ าเพ็ญ  น่ีจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั   ดงันั้นจึง
รวดเร็วมาก ผูท่ี้บ าเพญ็อยูใ่นภูเขากบัผูอ้อกบวชบางคน  พวกเขาไปบ าเพญ็เป็นเวลายาวนาน  ทนทุกข์
มากมาย เขาจึงเขา้ใจว่าเพราะเขาทนทุกข์จึงบ าเพ็ญข้ึนมาได ้ ท่ีแทคื้อ อยู่ในกาลเวลาท่ีเน่ินนาน  จึง
ค่อยๆขดัเกลาจิตดวงนั้นท่ียึดติดของคนธรรมดาสามญัท้ิงไปแลว้  เขาจึงโตข้ึนมา  พวกเราขณะน้ีพอ
เร่ิมตน้ก็มุ่งต่อใจคนดวงนั้นไปบ าเพญ็   จิตยึดติดของท่าน  จิตอิจฉา  จิตยินดี  จิตนานาชนิด เราก็ยึดกุม
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ส่ิงเหล่าน้ีไปบ าเพญ็  ลว้นแต่ใหท่้านบ าเพญ็ส่ิงเหล่าน้ีท้ิงไป ดงันั้นมนัจึงรวดเร็ว  เร่ืองน้ีขา้พเจา้ก็ขอพดู
เพียงเท่าน้ี  

มีหลายคนยงัคิดจะศึกษาฝ่าหลุนตา้ฝ่า และไม่เคยเขา้ร่วมชั้นเรียน  ขา้พเจา้ก็สามารถจะแนะน า
ฝ่าหลุนตา้ฝ่าให้กบัพวกท่านอย่างคร่าวๆ   ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของขา้พเจา้น้ีเป็นหลกัพลงัของการบ าเพญ็จิต
และชีวิตชนิดหน่ึง  การบ าเพ็ญจิตและชีวิตท่ีแทจ้ริงนั้นเขามีจุดเด่นอย่างหน่ึง  คือจะเปล่ียนแปลง
ร่างกายคนอย่างรวดเร็วมาก ในขณะเดียวกนั ดูภายนอกจะมีความแตกต่างจากคนธรรมดาสามญัมาก  
ดังนั้ นเราจึงมีผู ้ฝึกเก่าหลายคนท่ีศึกษาฝ่าหลุนต้าฝ่าแล้ว   กระทั่งผู ้สูงอายุ  ผิวหนังเปล่ียนเป็น
ละเอียดอ่อนมาก  ผิวขาวอมแดง  ร่างกายแขง็แรงมาก  ท่ีผ่านมาเดินข้ึนบนัไดก็เหน่ือยแลว้  เด๋ียวน้ีปีน
ข้ึนตึกสูงก่ีชั้นก็ไม่หอบ  ใจไม่เตน้รัว  รู้สึกสบายมากและไม่เหน่ือยดว้ย ท่ีผ่านมาเดินไม่ก่ีกา้วก็ไม่ไหว
แลว้  เด๋ียวน้ีเวลาข่ีจกัรยานกเ็หมือนกบัมีคนช่วยผลกัท่าน  ขา้พเจา้วา่สภาพการณ์อยา่งน้ี  ผูฝึ้กเก่าท่ีก าลงั
นัง่อยู ่ ขา้พเจา้ขอถามพวกท่าน เป็นสภาพการณ์น้ีหรือไม่ (เสียงตอบพร้อมกนั  ใช่)  น่ีเป็น ปรากฏการณ์
ทัว่ๆไปท่ีมีอยู่ของพวกเรา  ท่ีน่ีขา้พเจา้ไม่ไดบ้อกว่าเป็นอย่างน้ีเฉพาะผูฝึ้กบางคน   แต่มนัทัว่ไปมาก  
หลกัพลงับ าเพญ็จิตและชีวิตท่ีแทจ้ริง จึงสามารถบรรลุถึงจุดน้ี  การเปล่ียนแปลงท่ีชั้นผิวเห็นไดช้ดัมาก  
คนสูงอายมุากมายท่ีรอยเห่ียวยน่บนใบหนา้ลดนอ้ยลง  กระทัง่ไม่มีเลย  ขณะเดียวกนัการเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพกม็าก  เพราะเก่ียวกบัเวลา จุดน้ีขา้พเจา้จะไม่พดูอีกแลว้  

ยงัมี การบ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าน้ีของขา้พเจา้ยงัเป็นหลกัพลงัท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีสุดขอ้หน่ึง   ใน
ประวติัศาสตร์แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีคนถ่ายทอดมาก่อน แน่ละขา้พเจา้พูดค าน้ีเด็ดขาดไปแลว้  ก็คือ
ในอารยธรรมคร้ังน้ีของมนุษยแ์ต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีการถ่ายทอดมาก่อน ในยุคก่อนประวติัศาสตร์  
เป็นเวลายาวนานมากในยคุก่อนประวติัศาสตร์ยคุหน่ึง   เคยเป็นวิธีการช่วยเหลือคนท่ีส าคญัและเคยช่วย
คนในสงัคมมนุษยม์าก่อน แต่ในอารยธรรมมนุษยค์ร้ังน้ีไม่เคยถ่ายทอดมาก่อน  ฉะนั้นตา้ฝ่าน้ีกบับรรดา
ช่ีกงท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ทฤษฎีของวิธีการบ าเพ็ญของช่ีกงนั้นไม่เหมือนกนัอย่างส้ินเชิง  ส่ิงท่ีเป็นการ
บ าเพญ็ทั้งหมดของมนุษยปั์จจุบนัโดยพ้ืนฐานคือการฝึกตาน อะไรท่ีเรียกว่าฝึกตานละ  ก็คือท่านตอ้ง
งอกตาน  รวมทั้งพระสงฆใ์นวดั  แมว้า่ไม่พดูเร่ืองการฝึกพลงั  เขาก็ตอ้งงอกตาน สารีริกธาตุของเขาท่ี
เผาออกมาท่ีท่านเห็นนั้นก็คือตานนั้นของเขาระเบิดออกแลว้  นกัพรตเต๋าก็เป็นอย่างน้ี  วิธีการบ าเพญ็
หลายอยา่งท่ีถ่ายทอดอยูใ่นหมู่ประชาชนกเ็หมือนกนั  โดยพ้ืนฐานลว้นเป็นการฝึกตาน  ทุกท่านอาจรู้จกั
ม่ีจง  ดูเหมือนว่าไม่ฝึกตาน  ท่ีจริงยงัคงฝึกตาน  เขาบ าเพญ็จุดสว่าง(ลูกแกว้ใส)ก็เป็นตาน  ฉะนั้นหลุน
นั้นคือการใชค้วามนึกคิดควบคุมหลุน  หากความคิดไม่ไปควบคุมมนัก็ไม่หมุน  และหลุนนั้นวา่งเปล่า  
แต่ฝ่าหลุนของเราเขาเป็นของจริง 
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ฝ่าหลุนน้ีของหลกัพลงัชุดน้ีของขา้พเจา้นั้น แน่ละหากท่านบ าเพญ็เอาเองย่อมยากล าบากมาก  
ของเราผ่านคนหลายรุ่นจึงก่อเกิดข้ึนมา  ในประวติัศาสตร์เป็นการถ่ายทอดเดียว  แต่ไหนแต่ไรมาไม่
ถ่ายทอดให้คนนอก ปัจจุบนัข้าพเจ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีพิเศษทางประวติัศาสตร์ จึงน าออกมา
ถ่ายทอดให้คน  ผูฝึ้กบางคนบอกว่า อาจารยท่์านให้ฝ่าหลุนองคห์น่ึงกบัผมเถอะ  ยงัมีผูฝึ้กเขียนค าถาม 
วา่ อาจารย ์ผมไม่ไดเ้ขา้ร่วมฟังการบรรยาย ผมใหเ้งินท่านสักเลก็นอ้ย  ใหค่้าเรียนท่านสักเลก็นอ้ย  ท่าน
ให้ฝ่าหลุนกบัผมนะ  ความหมายนั้นคือผมขอซ้ือหลุน  ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  ฝ่าหลุนน้ีล ้าค่ายิ่งนัก  
ไม่อาจใชมู้ลค่ามาตดัสิน คนท่ีไม่มีวาสนาท่านจ่ายเงินเท่าไรก็ซ้ือไม่ได ้ คนท่ีมีวาสนา ไม่เอาแมส้ตางค์
แดงเดียว ก็ไดรั้บแลว้ พวกเราดู  วนัน้ีสามารถน าส่ิงน้ีออกมา  ก็เพราะเห็นวา่สุดทา้ยคนยงัมีจิตพุทธอยู่
เล็กน้อยจึงน าออกมา ท่ีจริงผลลพัธ์ของการถ่ายทอดออกมาของเรา ค่อนขา้งดี  เขาเป็นส่ิงล ้าค่ายิ่งนัก  
ท่านตอ้งเป็นผูบ้  าเพญ็คนหน่ึงจึงสามารถจะไดรั้บ  พอใส่หลุนน้ีใหท่้านแลว้  เขาไม่หยดุหมุนตลอดยีสิ่บ
ส่ีชัว่โมง  จะหมุนอยู่อย่างน้ี  เขาจะหมุนตามเข็มนาฬิกา และหมุนทวนเข็มนาฬิกา  เม่ือหมุนตามเข็ม
นาฬิกาเขาจะดูดซับพลงังานจากจกัรวาลโดยอตัโนมติั  แปรผนัพลงังาน  ฉะนั้นพลงังานท่ีเขาผนัแปร 
จะให้ส่ิงท่ีร่างกายทุกส่วนของท่านตอ้งการ ขณะเดียวกนัเม่ือเขาหมุนทวน  เขาสามารถปล่อยพลงังาน  
พลงังานท่ีปล่อยออกไปจะน าสสารท่ีเสียจากการฝึกของร่างกายท่านท้ิงไป  จากนั้นก็ดูดสสารพลงังาน
ใหม่เขา้ไป  เขามีเป้าหมาย มีการคดัสรร  เขาเป็นชีวิตท่ีชาญฉลาด  ท่านจงใจประคองช่ีกรอกลงไป  เก็บ
ช่ี  ท่านก็ท าไม่ถึงจุดน้ีอยา่งแน่นอน ท่านไม่มีพลงัมากเหมือนเขา   ท่านท าไม่ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ดงันั้นเขา
จึงตอ้งคดัสรร  เขาเป็นชีวิตท่ีชาญฉลาด  ส่ิงท่ีคนไม่มีทางบรรลุถึงได ้

ฉะนั้นหลงัจากใส่ฝ่าหลุนน้ีใหแ้ลว้  เขาจะไม่หยดุหมุนตลอดยีสิ่บส่ีชัว่โมง  หมุนอยูอ่ยา่งน้ีเสมอ  
ฝึกฝนท่านอยูเ่สมอ  จึงเกิดเป็นรูปแบบท่ีเรียกวา่ “ฝ่า(หลกัธรรม)ฝึกคน”  หลกัพลงัอยา่งอ่ืนเม่ือท่านฝึก
พลงัมนัจึงจะเกิด  ท่านเพ่ิมเวลาฝึกพลงั  ฝึกมากอีกหน่อย  แต่หากท่านไม่ฝึก  พลงัก็ไม่โต  แต่ฝ่าหลุนตา้
ฝ่าน้ีของขา้พเจ้า  ท่านไม่ฝึกเขาก็โตได้  ท่านฝึก ก็เป็นการเสริมให้กลไกน้ีแข็งแกร่ง  เสริมความ
แขง็แกร่งให้กบักลไกเหล่าน้ีและฝ่าหลุนท่ีขา้พเจา้ใส่ให้กบัท่าน ขณะท่ีท่านเสริมความแขง็แกร่งให้เขา  
เพ่ิมเติมให้เขา     ท่านก็เพียงก่อใหเ้กิดผลอยา่งน้ี แต่การบ าเพญ็ท่ีแทจ้ริง คือฝ่าชุดน้ีทั้งหมด  ไม่เพียงแค่
ฝ่าหลุนท่ีฝึกอยู่  กลไกบงัคบัภายนอกท่ีให้แก่ท่านหมุนเคล่ือนไหวอยู ่ ฝ่าหลุนหมุนอยู่   กลไกบงัคบั
ภายนอกทั้งหมดในร่างกายลว้นก าลงัฝึกโดยอตัโนมติัใหท่้าน  

 การบ าเพญ็ท่ีเราพดู  การบ าเพญ็ปฏิบติัท่ีแทจ้ริงส่วนส าคญัคือ บ าเพญ็   ส่วนการฝึกมนักเ็ป็นอีก
ดา้นหน่ึง ท่านเพียงแต่เนน้การบ าเพญ็ซินซ่ิง ยดึถือตวัท่านเองเป็นผูบ้  าเพญ็ปฏิบติัท่ีแทจ้ริง ควบคุม
พฤติกรรมของท่านเองในสงัคมคนธรรมดาสามญั  ฉะนั้นพลงัของท่านก็จะโตข้ึน  เสริมเขา้กบัการฝึก
ท่าเคล่ือนไหวของท่านทุกวนั  ท่านกก็ าลงัฝึกของชุดน้ีของขา้พเจา้อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ทัว่ดา้น  ท่า
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เคล่ือนไหวเรียบง่ายมาก  มีเพียงหลกัพลงัหา้ชุด  แต่การควบคุมอยา่งทัว่ดา้นในมหทรรศน์นั้นจะฝึกฝน
ส่ิงต่างๆนบัพนันบัหม่ืนอยูทุ่กขณะ  บางคนถามอาจารยช่ี์กงนั้นวา่ ท่าเคล่ือนไหวน้ีคือการฝึกอะไร ท่า
เคล่ือนไหวนั้นคือการฝึกอะไร   อาจารยช่ี์กงบางคนกพ็ดูไม่ออก  เพราะอะไรจึงพดูไม่ออก  และไม่
อาจจะพดูกบัท่านได ้เพราะส่ิงท่ีร่างกายคนจะบ าเพญ็ไม่เพียงแค่จ านวนนบัหม่ืนนบัพนั  การเคล่ือนไหว
แต่ละท่าลว้นควบคุมส่ิงต่างๆ ฝึกฝนอยูใ่นมหทรรศน์  ท่านวา่มนัฝึกอะไรละ  จะบอกท่านอยา่งไรไดล้ะ  
เพราะอะไรๆกฝึ็กอยู ่  ท่านเห็นวา่ท่าการเคล่ือนไหวเรียบง่าย  ไม่แน่วา่แบบซบัซอ้นแลว้จะดี  หลกัเต๋า
ใหญ่นั้นเรียบง่าย   หลกัเต๋าเลก็ฝ่าเลก็ ท่าการเคล่ือนไหวจะซบัซอ้นมาก  การบ าเพญ็ไม่ไดอ้ยูท่ี่ระดบั
ความซบัซอ้นของท่าเคล่ือนไหวแต่เป็นส่ิงของชุดน้ีท่ีแนวทางน้ีใส่ใหก้บัท่านในอีกมิติหน่ึง มนัซบัซอ้น
หรือไม่ละ  ท่าเคล่ือนไหวโดยตวัมนัเองกลบัไม่ซบัซอ้น  

ในใจบางคนอาจคิดวา่  ท่ีท่านพดูน้ีเรายงัไม่ค่อยเขา้ใจ  คนเขาพดูถึงเม่ือตานงอกออกมา น้ีเป็น
พลงังาน ร่างพระสงฆก์ส็ามารถจะเผาสารีริกธาตุออกมาได ้ เร่ืองน้ีน่าเช่ือ  มนัยงัเป็นส่ิงท่ีเป็นสสาร  ฝ่า
หลุนน้ีท่ีท่านพดูวา่หมุนอยูใ่นทอ้ง ไม่ค่อยน่าเช่ือ  เขาจะมีชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งไรกนัละ  หมุนไดอ้ยา่งไรละ  
ขา้พเจา้ขอถามกลบัวา่  ท่านวา่ทางชา้งเผอืกกบัจกัรวาลน้ีก าลงัหมุนอยู ่   ทางชา้งเผอืกก าลงัเคล่ือนไหว
อยู ่  ดาวเคราะห์เกา้ดวงหมุนวนรอบดวงอาทิตยอ์ยู ่  โลกของเรายงัหมุนไดเ้อง  ใครผลกัมนัละ  ใครเพ่ิม
พลงัใหก้บัมนัละ  ขา้พเจา้ขอบอกท่าน พวกมนักคื็อคงอยูใ่นรูปแบบของกลไกหมุนชนิดหน่ึง   ฝ่าหลุน
น้ีของเรากค็งอยูเ่ป็นกลไกหมุนชนิดน้ี  ดงันั้นเขาจึงหมุนไดเ้องไม่มีหยดุ พวกเราส่วนหน่ึงไม่เคยฟังการ
บรรยาย  ขา้พเจา้สามารถบอกใหท่้านเขา้ใจไดถึ้งความรู้สึกของการหมุนของฝ่าหลุนน้ีสกัหน่อย  ทุก
ท่านยืน่มือขา้งหน่ึงออกมา กางฝ่ามือแบนราบ  มือไม่ออกแรง  แต่พยายามยดืฝ่ามือใหต้รง  เอาละ  
ตอนน้ีขา้พเจา้จะส่งฝ่าหลุนองคห์น่ึงไปใหแ้ต่ละคน  ใหห้มุนอยูบ่นฝ่ามือท่าน ใหท่้านดู  หมุนหรือไม่
ละ   (เสียงตอบ -หมุน) ผูท่ี้อยูข่า้งบน หมุนหรือไม่  (เสียงตอบ -หมุน)  เอาละ กคื็อใหทุ้กท่านประสบ
ดว้ยตวัเองสักคร้ัง   บางคนท่ีไม่รู้สึกวา่หมุน  กจ็ะรู้สึกวา่มือเยน็ และบางคนจะรู้สึกร้อน  นัน่เป็นผลท่ี
เกิดข้ึนเพราะสนามของกรรมนั้นท่ีมีอยูใ่นตวัท่าน  คนท่ีรู้สึกเยน็ มกัจะมีร่างกายท่ีไม่ค่อยดี  ยงัมีท่ี
เกิดข้ึนจากมือน้ีส่วนน้ีมีกรรมอยู ่  แต่ไม่วา่ท่านจะรู้สึกวา่หมุนหรือไม่หมุน  ท่านกจ็ะรู้สึกร้อนหรือเยน็  
แน่ละคนส่วนใหญ่จ านวนมากจะรู้สึกวา่หมุน   

 ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเราน้ี เน่ืองจากเขาเป็นหลกัพลงัชนิดหน่ึงอยา่งน้ี ดงันั้นเขาจึงค่อนขา้งเหมาะสม
กบัการเรียนท่ีจะฝึกของคนยคุน้ี  แน่ละ ขา้พเจา้วา่ ฝ่าหลุนตา้ฝ่าถ่ายทอดออกมา จะมีประโยชน์ต่อการ
ยกระดบัมาตรฐานศีลธรรมของสังคมและมนุษย ์ ในทางปฏิบติัก็ไดพิ้สูจน์ถึงจุดน้ีแลว้   กล่าวในฐานะ
คนธรรมดาสามญัคนหน่ึง ในฐานะคนๆหน่ึง  หากท่านคิดจะบ าเพญ็  ท่านตอ้งเน้นการบ าเพญ็ซินซ่ิง
ของท่าน    ในเม่ือท่านเนน้การบ าเพญ็ซินซ่ิง  ท่านจึงตอ้งสะทอ้นออกมาเป็นคนดีคนหน่ึงในสังคมคน
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ธรรมดาสามญั  รับรองว่าตอ้งเป็นเช่นน้ี  บางคนพูดว่าหลกัพลงัของเขาก็สามารถบรรลุถึงการฝึกพลงั
ระยะยาว  แต่มกัจะอยูใ่นภาวะเคลิบเคล้ิม  ขา้พเจา้วา่นัน่หาใช่การฝึกพลงัไม่  นัน่เป็นเพียงการขจดัโรค
เสริมสร้างสุขภาพ  เป็นสภาวะหน่ึงของการฝึกช่ี นัน่ไม่ใช่การฝึกพลงั จะขอพูดอีกนิด   สมมติว่าเป็น
การฝึกพลงัจริง  ท่านลองดูซิ   ท่านอยู่ในภาวะเคลิบเคล้ิมท่านจะท างานได้ดีหรือ  ท่านจะสามารถ
ท างานท่ีหัวหนา้มอบหมายให้ส าเร็จไดห้รือ  ไม่ว่าท่านจะเป็นผูบ้ริหารองคก์รก็ดี  หรือเปิดบริษทัของ
ตวัเองก็ดี  ท่านก็มิใช่ เพ่ือจะรับใชส้ังคมหรือ เช่นนั้นฉนัก็ท างานในส านกังาน ท่านท างานในส านกังาน
ท่านกอ็ยูใ่นอาการเคลิบเคล้ิม ท่านจะเขียนเอกสารไดอ้ยา่งไร  ลว้นแต่ท างานใหเ้สร็จดว้ยดีไม่ได ้ ดีไม่ดี
อาจเกิดอนัตรายเสียอีกนะ  เช่นว่าคนงานคนน้ีอยูใ่นอาการเคลิบเคล้ิม  ดีไม่ดีมือขา้งน้ีก็จะยื่นเขา้ไปใน
ฟันเฟืองแลว้ ท างานก่อสร้างบนตึกสูงอยูใ่นอาการเคลิบเคล้ิมไม่แน่วา่อาจตกลงมา  นัน่มิใช่ปัญหาความ
ปลอดภยัในการผลิตหรือ  มนัไม่อาจบรรลุถึงการฝึกพลงัระยะยาว  แต่พลงักงของเราน้ี ไดแ้กไ้ขปัญหา
น้ีอยา่งแทจ้ริงแลว้  พวกเราตอ้งกลืนกลายเขา้กบัคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล  การเป็นคนดีคนหน่ึง น่ีจึง
จะเป็นมาตรฐานของผูบ้  าเพ็ญ  ผูฝึ้กเราบางคนก็ทราบ พลงักงโตข้ึนเร็วมาก  หลกัพลงัของเราน้ีไม่
พิถีพิถนัในเร่ืองหยุมหยิม  ทฤษฎีก็ไม่มากเพราะการบ าเพญ็หลกัเต๋าใหญ่  บ าเพญ็ตา้ฝ่า  ทฤษฎีก็น้อย
มาก  พวกเรากไ็ม่เนน้ทิศทางไหนในการฝึก หรือฝึกเวลาไหน  หนัไปฝึกทิศไหน   เพราะฝ่าหลุนตา้ฝ่าน้ี
ของเรา  ส่ิงท่ีฝึกนั้นใหญ่มาก   ในช่วงประวติัศาสตร์ของเราน้ี    อารยธรรมของมนุษยท่ี์ปรากฏออกมา
คร้ังน้ี   ยงัไม่เคยฝึกส่ิงท่ีใหญ่อย่างน้ี  ก่อนท่ีจะมีการถ่ายทอดส่ิงน้ีของเรา ท่านไม่เช่ือท่านลองดู  วิธี
บ าเพ็ญเหล่านั้นท่ีเลียนแบบท่าเคล่ือนไหวของสัตว์ กระทัง่จะเป็นผูมี้ช่ือเสียงคนไหน นักปราชญ ์ 
นกัพรตเต๋ากดี็  ท่านจะเป็นเต๋า เทพ พระพทุธกดี็  อยา่งไรเสียเขายงัคงมีขอ้จ ากดั 

ฝ่าหลุนตา้ฝ่าเราฝึกตามหลกัการผนัแปรของจกัรวาล เน่ืองจากฝ่าหลุนนั้นเกิดข้ึนตามหลกัการ
ผนัแปรของจกัรวาล  ช้ีน าใหเ้ราบ าเพญ็ตามคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล เจิน ซัน่ เหยิน่   เราสามารถพดู
ไดว้า่เป็นการฝึกตามส่ิงท่ีสูงท่ีสุด  ฝึกฝ่าท่ีใหญ่อยา่งน้ี  เท่ากบัฝึกจกัรวาล  เรากไ็ม่พดูถึงเร่ืองทิศทาง  
ทุกท่านลองคิดดู จกัรวาลน้ีไหนเลยจะมีทิศทางอะไรอยู ่   จกัรวาลเองก าลงัเคล่ือนไหวอยู ่  ทางชา้งเผือก
ของเรากเ็คล่ือนไหวอยูด่าวเคราะห์เกา้ดวงโคจรรอบดวงอาทิตย ์  โลกยงัหมุนรอบตวัเอง  ไหนเลยจะมี
ทิศเหนือใตอ้อกตกละ หมุนจนงงไปหมด  ไม่มีแนวคิดเร่ืองทิศทางชนิดน้ีคงอยูอ่ยา่งแทจ้ริง  เพียงแต่
มนุษยย์นือยูใ่นแง่มุมของมนุษยท่ี์มีอยูใ่นปัจจุบนั  แบ่งแยกโดยอยูบ่นโลกของเรา  ดงันั้นพวกเราจึงฝึก
ส่ิงท่ีใหญ่อยา่งน้ี เหมือนกบัฝึกจกัรวาล ดงันั้นจึงไม่อาจพดูถึงความรู้สึกต่อทิศทางได ้ ดงันั้นท่านหนัไป
ทิศใดฝึกจึงเท่ากบัหนัไปทุกทิศทางฝึก  ท่านฝึกโดยหนัไปทิศใด  พดูใหช้ดัแลว้  กเ็ท่ากบัหนัไปฝึกทั้ง
ทิศเหนือใตอ้อกตก  ดงันั้นเราจึงไม่พดูเร่ืองทิศทางแต่อยา่งใด  เพราะน้ีคือส่ิงท่ีเคล่ือนไหว ส่ิงท่ีหมุน 
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เรากไ็ม่เนน้เร่ืองเวลา  ท าไมไม่เนน้เร่ืองเวลาละ  หลกัพลงัมากมายเนน้วา่ฝึกพลงัเวลาจ่ือสือ 
(23.00 -01.00 น.)  ฝึกพลงัเวลาเฉินสือ (07.00 – 09.00 น.) ดี  แน่ละเรารู้สึกวา่ในเวลาจ่ือสือ เวลาเฉินสือ
นั้นค่อนขา้งดีหน่อย  แต่เราไม่ไปฝึก โดยจ ากดัอยูใ่นขอบเขตเวลาท่ีแคบๆอยา่งน้ี   พดูถึงจกัรวาลท่ีใหญ่
อยา่งนั้น  บนโลกของท่านเวลาจ่ือสือน้ีดี  หากท่านอยูใ่นมิติอ่ืนเวลาจ่ือสืออนัน้ี ไม่แน่วา่จะดี  ดงันั้นเรา
ไม่จ ากดัอยูต่รงน้ี  แต่เวลาจ่ือสือมีเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ประการหน่ึง  กคื็อมนัค่อนขา้งเงียบ  ยามดึก
คนเงียบเหมาะส าหรับฝึกพลงั  ยงัมีบางคนบอกวา่เวลาเฉินสือฝึกพลงัดี แน่ละ เรายงัคงเป็นหลกัการนั้น  
เรากไ็ม่เนน้เวลาเฉินสือ แต่เรากเ็สนอใหต่ื้นเชา้  ทุกท่านรวมตวัฝึกดว้ยกนั  หรือตอนค ่ารวมตวัฝึกพร้อม
กนั เพราะอะไรละ  เพราะเวลาท่ีทุกท่านฝึกพลงัร่วมกนั  หากพบกบัปัญหาอะไร กส็ามารถปรึกษาซ่ึงกนั
และกนัได ้แกไ้ขมนัระหวา่งกนัและกนั ร่วมมือกนั  ศึกษาพิจารณาซ่ึงกนัและกนั จะมีประโยชน์ต่อการ
ยกระดบัพร้อมกนัของทุกท่าน ดงันั้นเราจึงเลือกรูปแบบท่ีทุกท่านฝึกพลงัร่วมกนัอยา่งน้ี  แน่ละบางคน
จะไปท างาน  มีเวลากเ็ป็นช่วงเชา้กบัค ่า  ดงันั้นจึงฝึกเวลาเชา้หรือค ่า ท่ีจริงนะ ตลอดเวลาท่ีท่านไม่ไดฝึ้ก  
ท่านกถ็ูกพลงัฝึกอยู ่  แต่ท่ีท่านฝึก คือการเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้ลไกเหล่านั้นท่ีขา้พเจา้ใส่ใหก้บั
ท่าน  เราพดูวา่เคล่ือนไหวไปตามกลไก  มือ ท่าเคล่ือนไหวเป็นเพียงการเสริมเพ่ิมใหก้บักลไกนั้น  

เราก็ไม่เน้นเร่ืองเก็บพลงั  ไม่เน้นเร่ืองการเก็บพลงัเพราะไม่มีแนวคิดเร่ืองการเก็บพลงั  เพราะ
หลกัพลงัอ่ืนพอฝึกพลงัเสร็จ จะเก็บพลงักลบัมา กวาดโกยสนามพลงัท่ีสาดกระจายรอบๆคืนมา  พลงัก็
หยดุลงแลว้  เราไม่มีแนวคิดน้ี  เพราะเราฝึกอยูต่ลอดยี่สิบส่ีชัว่โมง  ดงันั้นจึงไม่มีแนวคิดของการหยุด
พกั  จึงไม่เนน้การเกบ็พลงั เช่นนั้นบางคนคิดวา่  ฉนัอยูต่รงนั้นฝึกพลงั  ทนัใดโทรศพัทเ์ขา้มาแลว้  หรือ
ทันใดมีคนมาเคาะประตู  ฉันจะท าอย่างไรละ  เช่นนั้ นท่านก็ลุกข้ึนมาต้อนรับแขก  ลุกข้ึนมารับ
โทรศพัท ์ไม่มีปัญหา เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ีละ  เพราะเวลาคนฝึกพลงั รอบๆตวัจะมีสนามหน่ึงคงอยู ่ แต่
ฝ่าหลุนของท่านเขามีความชาญฉลาด เวลาท่ีในความคิดของท่านคิดจะไปท าอะไร  เขารู้ว่าตอนน้ีท่าน
ไม่ฝึกแลว้  เขาจะรีบหมุนตามเข็มนาฬิกา ในทนัทีก็ดูด สนามน้ีท่ีอยู่นอกร่างกายท่าน “ซวบ” กลบัมา  
ท่านจงใจท าก็ท าไม่ได ้ ท่านประคองช่ีกรอกใส่กระหม่อม ให้ท่านประคองอีกก็หลุดหายได ้ แต่เขานั้น
ไม่หายไป  เพราะเขามีของอยา่งน้ีควบคุมอยู ่ เม่ือครู่ขา้พเจา้ไดแ้นะน าจุดเด่นของหลกัพลงัฝ่าหลุนตา้ฝ่า
น้ีอย่างคร่าวๆให้ทุกท่านแลว้  แน่ละยงัมีอีกมาก  ยงัมีท่ีดียิ่งข้ึนอีก  ในระหว่างการบรรยายของเราจึง
สามารถพดูได ้ เพราะตอ้งพดูอยา่งเป็นระบบ 

ต่อไปขา้พเจา้จะพดูอีกเร่ืองหน่ึง  กคื็อคนในชนชั้นท่ีต่างกนัจะฝึกพลงัอยา่งไร  ทุกท่านคงทราบ
วา่ในอดีตมีการพดูอยา่งหน่ึง วา่คนท่ียากจน คนท่ีไม่มีทรัพยส์มบติัจึงจะสามารถบ าเพญ็ปฏิบติัได ้ คน
ในศาสนาท่ีต่างกนัลว้นพดูหลกัการของแนวทางน้ีของตน  ศาสนาพทุธพดูไวม้ากมายอยา่งไรกเ็พียงวน
อยูร่อบๆส่ิงท่ีองคศ์ากยมุนีประจกัษแ์จง้เท่านั้น  แต่ท่ีคนรุ่นหลงัไปพดูทฤษฎีของพทุธศาสนาซ่ึงสืบ
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ทอดมีผิดพลาด และสายเต๋ากอ็อกไปไม่พน้จากหลกัการของไท่จ๋ี  แต่ใครกไ็ม่พดูถึงจกัรวาลน้ีอยา่ง
ชดัเจนครบถว้น มีแต่ท่านตอ้งกระโดดออกไปจากกรอบน้ีพดูจกัรวาลทั้งหมด  จึงจะสามารถพดูฝ่าของ
จกัรวาล คุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล เทพ เต๋า พทุธนั้น แทจ้ริงคืออะไร ไดอ้ยา่งชดัเจน  ดงันั้นลว้นเป็น
การพดูแนวทางนั้นของตนเอง  ยิง่กวา่นั้นขา้งในน้ี สายเต๋ากมี็หลายส านกั  สายพทุธกมี็หลายส านกั  และ
ยงัพดูแต่หลกัการของส านกัตน ส่วนเรานั้นเปิดเผยทั้งหมดน้ีพดูถึงความจริงของจกัรวาลน้ี  โดยพดู
เช่ือมโยงกบัวทิยาศาสตร์และสรีระศาสตร์ในปัจจุบนั  เช่นนั้นเราพดูหลกัเหตุผลอะไรหรือ  ทุกท่านคง
ไดย้นิท่ีศาสนาพดูกนัแลว้ พระเยซูกพ็ดูไวค้  าหน่ึง วา่คนรวยจะข้ึนสวรรคย์งัยากกวา่อูฐมุดรูเขม็เสียอีก ท่ี
พระองคต์รัสคือคนรวยนั้นบ าเพญ็ไดย้ากมาก  แต่ท่ีเราพดูวา่บ าเพญ็ไดย้าก  ไม่ใช่คนรวยบ าเพญ็ไม่ได ้ 
ไม่อาจจะมองเปลือกนอกของเขา   เน่ืองจากคนรวยนั้นยากจะปล่อยวางเงินทองทรัพยสิ์นของตน แต่เรา
ดูท่ีแก่นแทไ้ม่ดูเปลือกนอก  ท่ีขา้พเจา้พดูคือ ไม่ใช่วา่ใหท่้านโยนส่ิงท่ีเป็นวตัถุทั้งหมดท้ิงไปจริงๆ จึงจะ
เป็นการบ าเพญ็จริง แต่คือการปล่อยวางจิตยดึติดต่อทรัพยสิ์นเงินทอง สามารถมองมนัใหจื้ดจาง เบาบาง 

 ขณะน้ีข้าพเจ้าบอกว่าคนต่างชนชั้นจะบ าเพ็ญอย่างไร ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เหตุท่ีมีคน        
คนสามารถมีชีวิตอยู่บนโลก ก็คือเพ่ือค า ค  าเดียว –ฉิง (อารมณ์) ความยินดี ความโกรธ ความเศร้า 
ความสุข ท่านชอบท าอะไร  ไม่ชอบท าอะไร  ท่านชอบกินอะไร ไม่ชอบกินอะไร  ท่านชอบคนไหน ไม่
ชอบคนไหน  ญาติสนิท  มิตรสหาย  ความรัก  พ่อแม่  ทุกส่ิงทุกอย่าง  ทุกส่ิงของคนลว้นมาจากฉิงน้ี  
เช่นนั้นฉิงน้ีสามารถก่อเกิดจิตยดึติดทั้งหลาย เม่ือกระทบถูกฉิงน้ีของท่าน  ท่านยงัจะเกิดจิตอิจฉา ดงันั้น
คนจึงมีชีวติอยูเ่พ่ือฉิงน้ี  ดงันั้นในทางปฏิบติัของการบ าเพญ็ กต็อ้งละท้ิงจิตน้ีของท่าน  ค่อยๆขดัเกลาให้
จืดจางลง  ท่านขดัเกลาจนหมดยิง่ดีเพราะมนัคือการแสดงออกของระดบัชั้น ก็ค่อยๆมองส่ิงเหล่าน้ีใหจื้ด
จาง  จืดจางลง  มองส่ิงเหล่าน้ีท่ีคนธรรมดาสามญัยึดติดกนัให้จืดจาง คนธรรมดาสามญันั้น คนเขาเห็น
วา่ส่ิงท่ีคนธรรมดาสามญัยดึติดท่ีสุดก็คือช่ือเสียงกบัผลประโยชน์ ดงันั้นจึงเห็นวา่ คนท่ีแสวงหาสองส่ิง
น้ีคือผูท่ี้บ าเพญ็ยากท่ีสุด การแสวงหาช่ือเสียงนั้นรวมถึงการแสวงหาต าแหน่ง หนา้ท่ี อ  านาจ  ส่วนการ
แสวงหาผลประโยชน์นั้น  ท่ีส าคญัก็คือเงินทองและวตัถุ จึงถือวา่ผูแ้สวงหาของสองชนิดน้ี บ าเพญ็ยาก
ท่ีสุด  ท่ีจริงนะ  เราพูดว่าบ าเพ็ญยากนั้นคือบ าเพ็ญยาก  แต่ลว้นสามารถบ าเพ็ญ ไม่ใช่ว่าไม่สามารถ
บ าเพญ็ได ้จะตอ้งท้ิงเงินทองเหล่าน้ีของท่านแลว้ท่านจึงจะสามารถบ าเพญ็ไดห้รือ ขา้พเจา้ว่าไม่ใช่
เช่นนั้น  การบ าเพญ็ท่ีแทจ้ริง  ไม่ใช่เพราะว่าท่านมัง่มีกบัท่านไม่มัง่มี  หากพดูโดยใชห้ลกัการของสาย
พทุธ  ความมัง่มีนั้นเกิดจากโชคลาภของท่านเอง นัน่เป็นส่ิงท่ีเกิดจากกุศลน้ีของท่านเอง  ท่านจึงสมควร
มี  ดงันั้นความมัง่มีของเขาโดยตวัมนัเองหาใช่เคยมีบาปมาก่อน 

 ท่ีเราพดูคือ  ท่านจะท าตวัเป็นคนดีในระดบัชั้นน้ีของท่านไดอ้ยา่งไร   โดยมอง ส่ิงต่างๆทางวตัถุ 
ตณัหา ช่ือเสียง ผลประโยชน์ ให้จืดจาง  ทรัพยส์มบติัล ้าค่าของครอบครัวท่าน  ท่านไม่ให้ความส าคญั



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า     วนัท่ี  24 เมษายน ค.ศ. 2012 

หนา้ 24 จาก 144 

กบัมนัจนเกินไป   ท่านสามารถมองไดจื้ดจางมาก  หรือกระทัง่ในใจดวงน้ีของท่านไม่มีเงินน้ีอยูเ่ลย ก็จะ
ไม่มีปัญหา   เงินในบา้นท่านนั้นเตม็ไปหมด  แมแ้ต่เตียงนอนก็ปูรองดว้ยเงินทอง  ขา้พเจา้วา่ก็ไม่เป็นไร  
การบ าเพ็ญก็คือบ าเพญ็ใจดวงน้ีของคน  ไม่ใช่ท้ิงอะไรทางวตัถุไปจริงๆ  บอกว่าท่านเป็นขา้ราชการ
ใหญ่แค่ไหน  มองมนัให้จืดจาง  ไม่วา่ท่านจะเป็นขา้ราชการใหญ่แค่ไหน ก็ลว้นแต่เพ่ือรับใชป้ระชาชน  
เพ่ือความผาสุกของราษฎร  คือเพ่ือผูอ่ื้น  น้ีท่านมิใช่เป็นขา้ราชการท่ีดีหรอกหรือ  แน่ละสังคมมนุษยน้ี์
ซบัซอ้น  ท่านอยูใ่นชนชั้นต่างๆ  ท่านสามารถจดัความสัมพนัธ์น้ีไดถู้กตอ้ง  ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ
ฝ่าน้ีของเรา  ท่านยอ่มจะเป็นคนดีคนหน่ึงได ้ เป็นผูบ้  าเพญ็คนหน่ึงได ้

 เรามาพูดถึงคนชนชั้นท่ีต่างกนัก็แลว้กนั คนธรรมดาสามญัมีความขดัแยง้ของคนธรรมดาสามญั  
ส าหรับพนกังานทัว่ไป เขาจะมีการขดัสีดา้นผลประโยชน์ระหว่างกนัในหมู่พวกเขา  ส่วนคนต าแหน่ง
สูง พวกเขากมี็ความขดัแยง้ต่อสู้แยง่ชิงซ่ึงกนัและกนัในระดบัชั้นนั้นของเขา  เช่นนั้นในระดบัชั้นท่ียิง่สูง  
เขาก็จะมีสภาพความขดัแยง้อยูใ่นระดบัชั้นนั้นของเขา   ก็คือในระดบัชั้นน้ีของท่าน  ในสภาพแวดลอ้ม
น้ีของท่าน  ท่านจะมองการแสวงหาส่ิงท่ีเป็นผลประโยชน์ส่วนตนเหล่าน้ี  มองส่ิงเหล่าน้ีให้จืดจางได้
อยา่งไร   จะท าตวัเป็นคนดีไดอ้ยา่งไร  ท าเร่ืองท่ีดีให้มาก  ท าเร่ืองท่ีดีเพ่ือผูอ่ื้น   จะยกระดบัไดอ้ยา่งไร   
ชนชั้นต่างๆลว้นสามารถบ าเพญ็ได ้ พวกเรากระโดดออกมาจากหลกัการของศาสนาและแนวปฏิบติั
ทั้งหลายท่ีมีอยูน้ี่  ไม่ใช่ใหท่้านละท้ิงส่ิงของท่ีเป็นวตัถุอะไรจริงๆ  ไม่มีอะไรเหลืออยูเ่ลย จึงค่อยบ าเพญ็  
ไม่ใช่อยา่งน้ี  ก็คือท่านสามารถจะมองส่ิงน้ีให้จืดจางไดห้รือไม่  ท่ีพวกเราบ าเพญ็ไม่ใช่ใจดวงน้ีหรอก
หรือ  บอกว่าหากไม่มีใจดวงน้ี มิใช่ก็บรรลุเป้าหมายแลว้หรือ   บอกว่าหากสังคมมนุษย ์อะไรๆก็ไม่มี
แลว้จริงๆ กลายเป็นสังคมบุพกาลแลว้  ขา้พเจา้วา่น่ีไม่ถูก ใช่ไหม  มนุษยชาติพฒันาไปตามทิศทางการ
พฒันา  ท่ีแทคื้อปัญหาเช่นน้ี 

 ท่ีผา่นมามีหลายคนถามขา้พเจา้วา่ พวกเราจะบ าเพญ็อยา่งไร แน่ละสงัคมปัจจุบนัซบัซอ้นมาก มี
เร่ืองมากมาย แต่ถึงอยา่งไรขา้พเจา้กไ็ม่อาจพดูใหเ้ป็นรูปธรรมมากเกินไป  ใหย้ดึถือฝ่าน้ีไปปฏิบติั  ถา้
บอกใหท่้านทั้งหมด กจ็ะไม่มีส่ิงท่ีท่านจะบ าเพญ็ ไม่มีส่ิงท่ีท่านจะรับรู้ และส าหรับปัญหารูปธรรม ท่าน
ตอ้งรับรู้เอาเอง  บ าเพญ็เอง  ท่านจึงจะบ าเพญ็ได ้ ท่านจึงจะยกระดบัได ้ ถา้พดูออกมาทั้งหมดแลว้  ท่าน
กจ็ะไม่มีการยกระดบั  ทั้งหมดลว้นวางอยูต่รงนั้น  ท่านเพียงแต่ท าตามกพ็อแลว้  เดิมทีคนกอ็ยูใ่นวงัวน  
ใหท่้านรับรู้โดยอยูใ่นวงัวน หากบอกวา่คนลว้นสามารถมองเห็นแลว้ ฉนัจึงจะไปบ าเพญ็  ฉนัจึงจะไป
รับรู้  ขา้พเจา้วา่นัน่กจ็ะรับรู้ไม่ได ้  ผูรู้้แจง้นั้น เหตุใดจึงยากท่ีจะบ าเพญ็  ยากท่ีจะยกระดบั  เขาไดแ้ต่อยู่
ในระดบัชั้นนั้น  กเ็พราะเขาอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้นไม่มีความทุกข ์ ท่ีไหนๆลว้นดีอยา่งนั้น  เขาไม่มีวงั
วน เขาจะไปรับรู้ไดท่ี้ไหน แต่คนธรรมดาสามญัมีวงัวน มองไม่เห็นภาพจริง มองไม่เห็นสจัธรรม 
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 คนลว้นแต่แยง่ชิงต่อสู้ในเร่ืองผลประโยชน์เฉพาะหนา้  ถา้ในนั้นมีคนดีปรากฏ  และบอกวา่ฉนั
ไม่เห็นดว้ยกบัท่าน  ฉนัไม่แยง่ชิงส่ิงเหล่าน้ี  ทั้งช่ือเสียงผลประโยชน์ ลว้นมองจืดจางมาก  คนๆน้ีกโ็ดด
เด่นมากแลว้  ท่านดูเม่ืออยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญัมองดู  เหมือนธรรมดามาก  แต่เม่ืออยูใ่นระดบัชั้นสูง
มองดู  คนๆน้ีเหมือนกบัทองค าเปล่งประกายแวววาว  ในอดีตพดูกนัวา่ ผูมี้พลงัสูงเลือกลูกศิษย ์  ไม่ใช่
ลูกศิษยค์น้หาอาจารย ์  แต่เป็นอาจารยท่ี์คน้หาลูกศิษย ์   กคื็อเหตุผลน้ี  คนเขาจะเลือกคนแบบน้ี คน
ธรรมดาสามญัลว้นหลงอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั คิดวา่เร่ืองท่ีคนธรรมดาสามญัท าเองเป็นเร่ืองท่ีดี  ท่ี
แทพ้อไปถึงระดบัชั้นสูงมองดู ลว้นแต่กลบักนั คนลว้นแต่มีชีวติอยูเ่พ่ือตนเอง เห็นแก่ตวัเอง  ดงันั้นส่ิงท่ี
ท่านยดึติดเหล่าน้ี กเ็ป็นเพียงเพ่ือความพอใจของจิตท่ีเห็นแก่ตวั  ดงันั้นเม่ือจะบ าเพญ็กต็อ้งท้ิงไปใหท่้าน  
พดูใหช้ดั  การบ าเพญ็กคื็อท้ิงจิตยดึติดของคน  ท่ีน่ีขา้พเจา้พยายามพดูส่ิงท่ีเป็นแก่นแท ้  การบ าเพญ็กคื็อ
การท้ิงจิตยดึติดต่างๆของท่านไป  ท่ีแทก้ารบ าเพญ็กคื็อบ าเพญ็ใจดวงน้ีของท่าน ขา้พเจา้วา่การบ าเพญ็
ตามแนวทางของเราน้ีกคื็อเนน้ตรงท่ีใจคน  และเรามุ่งตรงประเดน็พดูถึงจุดท่ีส าคญั  

 ยงัมีอีกปัญหาหน่ึงจะขอพดูกบัทุกท่าน  เพราะอยา่งไรเสียกมี็ผูฝึ้กเก่าอยูท่ี่น่ี  ของเรายงัเป็นการ
ประชุมสรุป  มีบางคนคิดจะออกมาท าลายตา้ฝ่า  แต่มีนอ้ยมาก  เป็นเฉพาะราย  เฉพาะรายอยา่งยิง่  และ
ไม่เหมือนกบัหลกัพลงัอ่ืน  บางคนเพ่ือเงิน  กตี็กนั   ทะเลาะกนัระหวา่งส านกั  ในส านกัเดียวกนักตี็กนั 
สู้กนัเอย  ถึงอยา่งไรกไ็ม่ไดพ้ดูเร่ืองซินซ่ิงอยา่งแทจ้ริง  เป็นบรรยากาศอะไรท่ีทะมึนทึง  ทุกท่านทราบ
วา่ พวกเราท่ีน่ี ฝ่าหลุนตา้ฝ่าน้ีคือดินแดนบริสุทธ์ิ ขา้พเจา้กลา้พดูเช่นน้ี  พวกเราท่ีน้ีระหวา่งกนัและกนั
เป็นสภาพจิตใจอะไรหรือ ทุกท่านลว้นแต่ท่านช่วยฉนั ฉนัช่วยท่าน  ผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่าเม่ือพบหนา้กนั
เป็นอยา่งไรละ  ในชั้นเรียนของเราท่ีกวา่งโจว   ผูฝึ้กบางคนไม่มีเงิน  ทุกท่านกเ็อาออกมาเป็นร้อยเป็น
ร้อยช่วยเหลือคนเขา   หากท่านอยูใ่นส านกัอ่ืน  จะไม่พบเร่ืองอยา่งน้ี  พวกเราท่ีน้ีมีคนดีเร่ืองดีเกิดข้ึนไม่
หยดุหยอ่น  เป็นปรากฏการณ์ทัว่ไปอยา่งมาก  ขา้พเจา้วา่มนัยงัไม่ใช่ดินแดนบริสุทธ์ิอีกหรือ  เพราะเรา
บ าเพญ็ใจคนโดยตรง  เนน้ซินซ่ิงของคนในการบ าเพญ็  ยอ่มจะมีผลลพัธ์อยา่งน้ี  ดงันั้นในขั้นตอนการ
บ าเพญ็ของเรา  ต่อไปทุกท่านกต็อ้งเนน้หนกัการบ าเพญ็ซินซ่ิง   

ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งยึดกุมฝ่าน้ีให้ดี  ขา้พเจา้ว่านัน่ก็ตอ้งเขา้ใจ หนงัสือเล่มน้ี ฝ่าน้ี ให้ทะลุปรุ
โปร่ง  ตอ้งศึกษาฝ่า  ท่านอยา่ไดเ้อาแต่ฝึกท่าเคล่ือนไหว  ท่านฝึกท่าเคล่ือนไหวทั้งวนั  อาจารยพ์ดูอะไร
ก็ลืมหมดแลว้  ขา้พเจา้ว่าท่านก็ไม่มีทางจะบ าเพญ็ได ้  จะใชอ้ะไรช้ีน าท่านละ  ดงันั้นทุกท่านตอ้งอ่าน
หนงัสือให้มาก ศึกษาฝ่า อ่านหนงัสือให้เหมือนกบัการฝึกท่าเคล่ือนไหวท่ีท าอยูทุ่กวนั   อ่านทุกวนั  จึง
จะสามารถช้ีน าท่านให้เป็นคนดี   ซินซ่ิงของท่านจึงจะบ าเพญ็ข้ึนมาได ้ พลงัจึงจะโตข้ึนมาได ้ ท่านว่า
ฉนัจะฝึกแต่ท่าเคล่ือนไหว วนัๆท่านฝึกตั้งแต่เชา้ยนัค ่า   จนท่านเหน่ือยลา้ พลงันั้นก็ยงัไม่โต   ท่านอยา่
เห็นวา่ฝ่าหลุนนั้นหมุนเองโดยอตัโนมติั     ท่ีท่านฝึกคือการเสริมสร้างกลไกนั้น   การหมุนของฝ่าหลุน
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เป็นการน าพลงัท่ีใชผ้นัแปรส่ิงของให้กบัท่านเตรียมพร้อมท่ีจะส่งข้ึนไปทั้งหมด  แต่คุณสมบติัพิเศษ
ของจกัรวาลควบคุมท่านอยู่  เขาไม่ให้พลงัท่านโตข้ึน แลว้จะมีประโยชน์อะไร  ดงันั้นท่านจึงตอ้ง
ยกระดบัซินซ่ิงข้ึนมา  พลงัของท่านจึงจะโตข้ึน  ตอ้งเนน้ความส าคญัของเร่ืองน้ี 

 ยงัมีผูฝึ้กบางคน ถามปัญหาอยา่งน้ี กคื็อในอนาคตผูฝึ้กเราจะเผยแพร่พลงัอยา่งไร  ขา้พเจา้คิดวา่
เร่ืองน้ีขา้พเจา้กส็ามารถจะพดูกบัพวกท่านได ้  ก่อนท่ีขา้พเจา้จะพดูเร่ืองน้ี ขอพดูปัญหาหน่ึงใหช้ดั
เสียก่อน  ในหมู่ผูฝึ้กเราท่ีศึกษาเอง ฝึกเอง ไม่เคยเขา้ร่วมชั้นเรียน      ท่านเพียงปฏิบติัตามมาตรฐานของ
ผูฝึ้กพลงัในการฝึก ไม่ตอ้งใหข้า้พเจา้ใส่ฝ่าหลุน ฝ่าเซิน(ธรรมกาย)ใหท่้านดว้ยตวัเอง  แต่อะไรๆท่านก็
จะไดรั้บทั้งหมด เพราะมีมูลเหตุหน่ึง  ถา้หากเป็นผูฝึ้กของขา้พเจา้สอนใหท่้าน  เช่นนั้นผูฝึ้กทั้งหมดของ
ขา้พเจา้ลว้นมีฝ่าเซินของขา้พเจา้คุม้ครอง  ทุกท่านทราบน่ีกไ็ม่ใช่เร่ืองงมงายอะไร  เขา(ฝ่าเซิน)คือร่าง
ชีวติท่ีเหมือนกบัรูปลกัษณ์ของขา้พเจา้ซ่ึงประกอบข้ึนจากพลงัท่ีเกิดจากการฝึกของขา้พเจา้ เขากมี็ฝ่า
อยา่งเดียวกนั  มีพลงัท่ียิง่ใหญ่เหมือนกนั  น่ีกคื็อฝ่าเซิน(ธรรมกาย)  ขา้พเจา้มีฝ่าเซินนบัไม่ถว้นสามารถ
คุม้ครองผูฝึ้ก ดงันั้นผูฝึ้กแต่ละคน หากบ าเพญ็อยา่งแทจ้ริงกจ็ะไดรั้บการคุม้ครอง  ฉะนั้นผูฝึ้กคนน้ีหาก
ท่านคิดจะศึกษา    เม่ือมีผูฝึ้กสอนท่าน    เช่นนั้นฝ่าเซินน้ีกจ็ะปรับร่างกายใหก้บัท่านตามธรรมชาติ  ใส่
ฝ่าหลุนใส่กลไกบงัคบัใหท่้านตามธรรมชาติ   ส่ิงท่ีควรใหท่้านกจ็ะใหท่้าน  แต่ตอ้งเป็นผูบ้  าเพญ็อยา่ง
แทจ้ริง ลว้นจะไดรั้บ เช่นนั้นหลงัจากใส่ส่ิงท่ีเหนือสามญัวสิยัเหล่าน้ีใหท่้านแลว้ ถา้ไม่มีคนคุม้ครอง
ท่าน  กจ็ะเป็นอนัตรายต่อท่าน  จะท าอยา่งไรละ  เช่นนั้นขา้พเจา้ยงัมีฝ่าเซินท่ีจะคุม้ครองท่าน จุดน้ี
รับรองได ้  เช่นนั้นต่อไปพวกท่านจะเผยแพร่พลงัอยา่งไรละ  ขา้พเจา้กจ็ะพดูใหก้บัพวกท่านอยา่งแจ่ม
แจง้มาก ผูช่้วยฝึกสอนในแต่ละแห่งของเราทัว่ประเทศกบัผูฝึ้กแต่ละคนลว้นสามารถไปเผยแพร่พลงั แต่
ไม่อนุญาตใหเ้กบ็เงิน ทุกๆคนลว้นไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้กบ็ค่าใชจ่้าย แมแ้ต่ศูนยช่์วยฝึกสอนกไ็ม่อนุญาต
ใหเ้กบ็ค่าใชจ่้าย  เผยแพร่พลงัโดยไม่รับค่าตอบแทน  การบ าเพญ็ท่ีแทจ้ริงเป็นการสะสมคุณความดีและ
กศุล  และไม่แสวงหาช่ือเสียง ผลประโยชน์   กคื็อเผยแพร่กนัอยา่งน้ี   หากท่านคิดจะท าอยา่งน้ีจริงๆคือ  
ท่านบอกวา่ฉนักจ็ะเอาฝ่าหลุนตา้ฝ่ามาหาเงิน  อยา่งนั้นดีละ  อะไรๆท่านกจ็ะไม่มี  ฝ่าเซินของขา้พเจา้ก็
จะเอาทุกส่ิงคืนจากท่าน ไม่อนุญาตใหท่้านใชส่ิ้งน้ีท าลายฝ่าน้ี  ปัญหาน้ีเราพดูกนัอยา่งชดัเจนมาก  
ดงันั้นท่านไม่ตอ้งกงัวล  วา่ฉนัเผยแพร่พลงัแลว้  คนเขาจะมีฝ่าหลุนกบักลไกบงัคบัไดห้รือไม่   มีได้
เหมือนกนั พอท่านเผยแพร่ ฝ่าเซินของขา้พเจา้ก็จะทราบ   

 เช่นนั้นหากไม่มีคนสอนเขา เขาอ่านเองจะศึกษาไดห้รือไม่ จะไดรั้บหรือไม่ ยอ่มไดรั้บเช่นกนั  
เราขอยกตวัอยา่ง  องคศ์ากยมุนีกดี็  เหลาจ่ือกดี็  หรือผูรู้้แจง้องคอ่ื์นก็ดี  ไม่อยูใ่นโลกก่ีปีแลว้  แต่คนของ
ส านกันั้นยงัคงบ าเพญ็อยู ่ ในยคุโบราณก็บ าเพญ็ออกมากนัหลายคน  ท าไมละ  เพราะมีฝ่าเซินอยู ่ ผูฝึ้ก
ของเราหลายคนคงเห็นแลว้  บนรูปถ่ายนั้นของขา้พเจา้  ก็คือรูปถ่ายเหล่านั้นของขา้พเจา้บนหนงัสือ  ดู
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คลา้ยกบัวา่ ตาสามารถขยบัได ้ หรือบางคนมองเห็นร่างกายขยบัหรือมีความรู้สึกอ่ืนๆ  บางคนพดูวา่ ท่ี
ขา้งบนน้ี(รูปอาจารย)์มีฝ่าเซิน ไม่เพียงแค่บนรูปถ่ายท่ีมี  เน่ืองจากท่ีน่ีเรามีผูฝึ้กใหม่ ไม่สะดวกท่ีจะพูด
สูงเกินไป ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน เพียงท่านไปศึกษา ท่านถือหนงัสืออยู ่น าวีดิทศัน์ น าเทปบนัทึกเสียง
ไปดู ไปฟัง ลว้นสามารถจะไดรั้บ ก็กลวัแต่วา่ท่านไม่บ าเพญ็  บอกวา่ฉนัฝึกแต่ท่าเคล่ือนไหว  ฉนัก็คิด
จะไดส่ิ้งเหนือสามญัวิสัยเหล่าน้ี นัน่เป็นไปไม่ไดอ้ย่างเด็ดขาด  พวกท่านไปบ าเพญ็อย่างจริงจงัจึงจะ
ไดรั้บส่ิงเหล่าน้ี  เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดเร่ืองอย่างน้ีไปแลว้    เป็นการพูดให้กบัผูฝึ้กเก่าหลายคน  ผูฝึ้กใหม่
ฟังๆหน่อยกไ็ดป้ระโยชน์  

 ยงัมีอีกเร่ืองหน่ึง  ขา้พเจา้จะพดูเร่ืองการรักษาโรค  บางคนพดูวา่ มีหลายคนท่ีความคิดมีทิฐิมาก 
แข็งท่ือมาก กระทัง่มีแพทยต์ะวนัตกหลายคน ก็มีความคิดอย่างน้ีคือ    เขาพูดว่าท่านใชค้วามสามารถ
(กงเหนิง)รักษาโรคไดแ้ลว้ยงัจะตอ้งการโรงพยาบาลของเราท าไม หรือก็คือความหมายนอกเหนือจาก
ค าพดูไม่ยอมรับวา่ความสามารถ(กงเหนิง)สามารถรักษาโรคได ้  แต่เขาก็ไม่มีเหตุผล  ค าพดูน้ีพดูอยา่ง
ไม่มีเหตุผลมาก  เช่นนั้นพลงักง สามารถรักษาโรคไดห้รือไม่ละ 

เราพบวา่คนท่ีบ าเพญ็ในระดบัชั้นต้ืนๆ  เขารักษารากเหงา้ของโรคไม่ได ้ แต่เขาสามารถรักษาท่ี
ชั้นผิวได้ หากสูงข้ึนไปอีกเล็กน้อย เขาสามารถเคล่ือนยา้ยโรคน้ีของท่านได้ เคล่ือนยา้ยไปอยู่วนั
ขา้งหนา้  ตอนน้ีรู้สึกว่าหายแลว้ พอผ่านไปหลายปีให้หลงัจะก าเริบอีก  หรือผนัแปรเป็นทุกขภ์ยัอย่าง
อ่ืน  หรือเคล่ือนยา้ยไปให้ญาติสนิทมิตรสหาย  เขาสามารถท าเร่ืองอย่างน้ีได ้  หากจะรักษาโรคน้ีให้
หายขาด  นัน่ตอ้งเป็นคนท่ีมีความสามารถชนิดน้ี หรือพดูวา่เขาสามารถสลายกรรมใหค้นได ้ แต่น้ีไม่ใช่
ส่ิงท่ีคนทัว่ไปจะท าได ้ตอ้งเป็นคนท่ีมีความสามารถชนิดน้ี และยงัตอ้งเจาะจงต่อผูท่ี้บ าเพญ็จริงเหล่านั้น
จึงจะสามารถท าเช่นน้ีได ้แต่จะท าใหค้นธรรมดาสามญัตามอ าเภอใจไม่ไดอ้ยา่งเดด็ขาด  เพราะน่ีเท่ากบั
คนๆน้ีท าเร่ืองไม่ดีแลว้ไม่ตอ้งชดใช ้

ฉะนั้นในน้ีจึงมีหลกัการน้ี  และก็คือพลงักงสามารถรักษาโรคได ้ ในหลายปีน้ี  มีคนมากมายท่ี
ผา่นการฝึกฝนร่างกายตนเอง หรือผูบ้  าเพญ็ท่ีรักษาโรคให้หายไดแ้ลว้ เป็นท่ีประจกัษช์ดักนัแลว้  ใครก็
ไม่อาจปฏิเสธเร่ืองจริงน้ีได ้หรือพดูไดว้า่มนัสามารถรักษาโรคได ้ส่ิงท่ีบ าเพญ็อยูใ่นระดบัชั้นสูง  น ามนั
ออกมาขจดัโรคให้คนในระดบัชั้นต ่า  แน่ละยอ่มจะแสดงออกมาซ่ึงปาฏิหาริย ์ คนป่วยบางคนเร่ิมเนน้
เร่ืองกุศลแลว้  บางคนท่ีอยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญั เป็นคนท่ีดีมาก  หลงัจากฝึกพลงัเขาจึงสามารถ
หายจากโรค  แต่การบ าเพญ็นั้นเป็นส่ิงเหนือสามญัวิสัย   ฉะนั้นจึงมีหลกัการเหนือสามญัวิสัยก ากบัอยู ่
ดงันั้นท่านจะน ามนัมารบกวนสังคมคนธรรมดาสามญัในวงกวา้งนั้น  ไม่อนุญาตให้โดยเดด็ขาด    หาก
ช่ีกงจะตั้งข้ึนมาเป็นโรงพยาบาล  ตั้งเป็นแผนกรักษาคนไขน้อก  ตั้งเป็นศูนยฟ้ื์นฟูสุขภาพ  ผลลพัธ์ของ
การรักษากจ็ะตกลงไปทนัที รับรองวา่จะเป็นเช่นน้ี  
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ทุกท่านทราบว่า คนท่ีมีความเช่ียวชาญ เม่ือรักษาโรคก็เพียงคร้ังเดียว  หากกรรมท่ีสลายมาก
เกินไปก็ไม่ไหว  โรคโดยพ้ืนฐานนั้นเพียงคร้ังเดียวก็หายแลว้  พอส่งพลงักงออกมา และไม่ตอ้งพูดถึง
วิธีการอะไร ไหนเลยจะมีวิธีการอะไร เม่ือความสามารถส่งออกมา  โดยผ่านส่วนหน่ึงส่วนใดของ
ร่างกายก็สามารถส่งออกมาไดท้ั้งนั้น  เม่ือส่งพลงัไปถึงแลว้ โรคก็หาย  เดิมทีก็ไม่พูดถึงวิธีการอะไร   
แต่อาจารยช่ี์กงปลอม   เพ่ือท่ีจะหลอกคนจึงสร้างวิธีรักษาอะไรออกมา  วิธีผลกัเอย ระบายเอย บ ารุง
อะไรเอย  รวบจบัอะไรเอย  เขม็ช่ีเอย  เขม็ไฟฟ้าเอย  ปล่อยแสงอะไรเอย  วิธีท่ีวุน่วายอะไร อยา่งน้ีอยา่ง
นั้นมากมายเหลือเกิน เดิมทีพลงักงของผูบ้  าเพ็ญจะส่งออกไปอย่างไรก็ไดท้ั้งนั้น  ยงัจะพูดถึงวิธีการ
อะไรอีก ไม่ใช่เร่ืองแบบนั้นแต่อยา่งใด  นัน่ลว้นเป็นการหลอกคนเอาเงิน  การบ าเพญ็ท่ีแทจ้ริง  ท่ีแทก้็
เป็นเร่ืองอยา่งน้ี 

แต่โรคในหมู่คนธรรมดาสามญันั้น ไม่อาจไปแตะตอ้งไดต้ามอ าเภอใจ พอช่ีกงน้ีตั้งเป็น
โรงพยาบาลข้ึนมา  ผลลพัธ์ของการรักษากจ็ะตกลงไปทนัที  กไ็ม่ไหวแลว้   เพราะไม่อาจใชส่ิ้งเหนือ
สามญัวสิยั รบกวนสังคมคนธรรมดาสามญัเป็นวงกวา้งตามอ าเภอใจ คนธรรมดาสามญักอ็ยูใ่นระดบัชั้น
น้ีของคนธรรมดาสามญั มีกฎในระดบัต ่าท่ีสุดควบคุม หากน ากฎของระดบัชั้นสูงมาแทรกแซงหลกัการ
ในหมู่คนธรรมดาสามญั  กฎในระดบัชั้นน้ีของคนธรรมดาสามญั  ท่านคิดวา่นัน่จะใชไ้ดห้รือ  เท่ากบั
ท าลายหลกัการของจกัรวาล  ท าลายหลกัการของมิติคนธรรมดาสามญั  ดงันั้นหากท่านตั้งโรงพยาบาล
ข้ึนมาจริงๆ ประสิทธิผลของการรักษาของท่าน กจ็ะตอ้งเหมือนกบั ประสิทธิผลของการรักษาใน
โรงพยาบาลของคนธรรมดาสามญั  ดงันั้นท่านดูซิ  ทั้งหมดท่ีตั้งเป็นโรงพยาบาล ศูนยฟ้ื์นฟสุูขภาพ  ตั้ง
เป็นแผนกช่ีกงรักษาโรคอยา่งน้ี  เวลาท่ีมนัรักษากจ็ดัเป็นขั้นตอนการรักษาสกัก่ีขั้นตอน รักษากนัเป็น
หลายขั้นตอน ฟังแลว้ช่างน่าขนั ช่ีกงยงัตอ้งรักษากนัเป็นหลายขั้นตอน ฉะนั้นประสิทธิผลของการรักษา
ของมนัจึงไม่ดี จากดา้นใดดา้นหน่ึงของการรักษายงัเทียบไม่ไดก้บัโรงพยาบาลของคนเขา  จึงเกิดปัญหา
น้ี  เพราะมนัเป็นส่ิงเหนือสามญัวิสัย  

ในระหวา่งขั้นตอนของการบ าเพญ็ คนเกิดจิตเมตตาออกมา  เห็นสรรพชีวติวา่ทุกขย์ากมาก  
ตนเองกอ็อกจากสามภพแลว้  มีพลงัสูงแลว้ ช่วยคนเขาท าสกัหน่อย  โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ น้ีท าได ้
หากท่านไปท าตามอ าเภอใจ  น้ีไม่อาจท าได ้  เม่ือคนๆน้ีบ าเพญ็ถึงระดบัชั้นสูง  เขาสามารถจะท าใหค้น
มากมายหายจากโรค  แต่คนท่ีบ าเพญ็ถึงระดบัชั้นน้ี  เขาพบวา่โรคของคนนั้น ไม่อาจจะท าใหห้ายได้
ตามอ าเภอใจ   เขามองเห็นหลกัการน้ีแลว้  คือกรรมแห่งโรคนั้นมีเหตุสมัพนัธ์กนั  คนลว้นก าลงัชดใช้
กรรม    ถา้ท่านไปขจดัใหต้ามอ าเภอใจ เท่ากบัวา่ท าเร่ืองไม่ดีแลว้ไม่ตอ้งชดใชก้รรม   มนัมีหลกัการน้ี
ก ากบัอยู ่  เช่นนั้นบางคนพดูวา่ ช่ีกงรักษาโรค   เม่ือพดูจากความหมายใดความหมายหน่ึง  มนัยงัคงเป็น
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การขจดัความเจบ็ปวดในขณะน้ี  ท่ีจริงการรักษาโรคของโรงพยาบาลไม่ใช่อยา่งน้ีหรอกหรือ  มนัเพียง
ช่วยเคล่ือนยา้ยใหก้บัท่าน กรรมนั้นมนัเอาออกไปไม่ได ้

แทท่ี้จริงโรคท่ีเราพดูถึงนั้นเป็นปัญหาในอีกมิติหน่ึงท่ีสะทอ้นมาถึงมิติน้ี  เช่นวา่ส่วนไหนของ
ร่างกายมีอะไรงอกข้ึนมา  หรือเกิดอกัเสบ เป็นตน้ ซ่ึงเกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรีย  ส่วนกรรมท่ีมีขนาด
เลก็สกัหน่อย ซ่ึงมีระดบัความหนาแน่นมาก เม่ือสะทอ้นมายงัมิติน้ีกคื็อไวรัส  กรรมท่ีมีขนาดใหญ่สกั
หน่อย นัน่กคื็อแบคทีเรีย  ท่ีเราเห็นก็คือส่ิงน้ี  ซ่ึงอยูใ่นอีกมิติหน่ึง  คนจะรักษาใหถึ้งรากเหงา้ไดอ้ยา่งไร
ละ  เพราะท่านยงัไม่สามารถทะลวงผา่นมิติน้ีไปได ้  กรรมกคื็อกรรมสีด าๆเป็นกลุ่มๆนั้น  ดงันั้นวงการ
บ าเพญ็เราจึงไม่เรียกวา่โรค  ไม่พดูถึงโรค  เพราะลว้นเป็นกรรม  กคื็อเร่ืองน้ี   เม่ือครู่ขา้พเจา้พดูแลว้  
แทท่ี้จริงโรคนั้นไม่อาจไปแตะตอ้งตามอ าเภอใจ  ท่านวา่ดว้ยจิตเมตตา  และอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้ม
พิเศษ ช่วยคนท าสกัหน่อย น้ีเป็นไปได ้หากเพ่ือช่ือเสียงผลประโยชน์ส่วนตวั เพ่ือเงิน  เพื่อผลประโยชน์
แลว้ไปท า  น้ีไม่ได ้ มนัมีหลกัการน้ีก ากบัอยู ่   

 เช่นนั้นมีคนพดูวา่  การรักษาโรคมิใช่เพ่ือช่วยเหลือสรรพชีวติหรือ  นัน่ไม่ใช่การท าเร่ืองดีหรือ  
ในช่วงธรรมะปลาย คมัภีร์นั้นกถ็ูกตีความบิดเบือนหมดแลว้  ท่านลองเปิด “คมัภีร์พระไตรปิฏก”ในนั้น
มีหรือไม่ท่ีพดูวา่การรักษาโรคใหค้นธรรมดาสามญัคือการช่วยเหลือสรรพชีวติ  ไม่มีเลย   การช่วยเหลือ
สรรพชีวติหมายถึง การช่วยท่านจากสภาพแวดลอ้มท่ีทุกขย์ากน้ีของคนธรรมดาสามญั ข้ึนไปสู่ระดบั
ชั้นสูง ใหท่้านไม่ตอ้งอยูท่ี่น่ีรับความทุกขท์รมานตลอดไป  คือความหมายน้ี   น่ีจึงเรียกวา่การช่วยเหลือ
สรรพชีวติท่ีแทจ้ริง  แกไ้ขปัญหาของคนจากแก่นแท ้  ส่วนท่ีพดูวา่การรักษาโรคใหค้นธรรมดาสามญั
เป็นการช่วยเหลือสรรพชีวตินั้นเป็นการพดูของอาจารยช่ี์กงปลอมพวกนั้น  ป้ันแต่งออกมาหาเงิน  ท่ี
พระพทุธตรัสวา่ช่วยเหลือคนไม่ใช่จุดประสงคน้ี์แต่อยา่งใด ทุกท่านคิดดูหากการรักษาโรคใหค้นคือการ
ช่วยเหลือสรรพชีวติ  ท่านวา่อิทธิฤทธ์ิของพระพทุธยิง่ใหญ่หรือไม่ละ  พระพทุธใหญ่ของระดบัชั้นสูง
นั้น  พระบาทของพระองคย์งัใหญ่กวา่โลกของท่านเสียอีก  แค่โบกมือทีเดียวโรคทั้งหมดบนโลกกไ็ม่มี
แลว้   เหตุใดพระองคจึ์งไม่ท าละ  น่ีจะดีเพียงไร  ช่วยเหลือสรรพชีวติใช่หรือไม่  คนกเ็ป็นอยา่งน้ี   ท่าน
ติดคา้งหน้ีกรรมท่านตอ้งชดใช ้  ไม่อาจท าลายหลกัการน้ี  กรรมท่ีคนก่อไวเ้อง กต็อ้งชดใช ้   ท่านคิดจะ
บ าเพญ็ ท่านตอ้งบ าเพญ็ซินซ่ิงไปพลางชดใชก้รรมไปพลาง หวนคืนกลบัไป   เราจะยกตวัอยา่งหน่ึง  
เช่นวา่ คนๆน้ีคิดจะออกนอกประเทศ  ไปยงัประเทศท่ีร ่ ารวยเสวยสุข  เช่นนั้นหน้ีท่ีท่านติดคา้งอยูใ่น
ประเทศน้ี ท่านกต็อ้งชดใชใ้หห้มด  ท่านปัดๆแลว้กไ็ป  นัน่จะใชไ้ดห้รือ   ตอ้งชดใชใ้หห้มดท่านจึงจะ
ไปได ้ หรือพดูในความหมายน้ี  คือท่านจะบ าเพญ็ท่านกต็อ้งทนทุกข ์ มนัมีหลกัการหน่ึงอยา่งน้ี  แน่ละ
เม่ือบ าเพญ็ตา้ฝ่าจะสามารถสลายไปส่วนหน่ึง  หากไม่สลายส่วนหน่ึงใหก้บัท่าน  ท่านกไ็ม่มีทางจะ
บ าเพญ็ได ้ คนนั้นอยูใ่นกงกรรมกงเกวยีนมาจนถึงขั้นน้ี   อุปสรรคนั้นใหญ่เหลือเกินแลว้  ดงันั้นจึงตอ้ง
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ช่วยท่านสลายไปส่วนหน่ึง จึงจะสามารถบ าเพญ็ได ้ เม่ือครู่ขา้พเจา้พดูถึงการรักษาโรค จึงถือโอกาสพดู
ถึงเหตุผลในนั้นใหก้บัทุกท่าน 

เช่นนั้นเหตุใดจึงมีอาจารยช่ี์กงบางคนพดูวา่  เรียนวชิาของฉนัสามวนักรั็กษาโรคได ้หา้วนัรักษา
โรคได ้ สิบวนัท่านกจ็ะรักษาโรคได ้  เป็นอาจารยช่ี์กง  พอออกจากชั้นเรียนกเ็ป็นหมอช่ีกง  เช่นนั้นเหตุ
ใดคนจ านวนมากจึงบรรลุไม่ถึงละ เหตุใดจึงมีคนจ านวนนอ้ยกลบัสามารถรักษาโรคบางอยา่งใหค้นเขา
ไดล้ะ มูลเหตุคืออะไร  ท่ีบรรลุไม่ถึงเพราะเป็นการท าลายหลกัการของคนธรรมดาสามญั ซ่ึงไม่อาจ
อนุญาตใหไ้ด ้  เช่นนั้นเหตุใดบางคนยืน่มือรักษาโรคใหค้นเขากรั็กษาใหห้ายไดห้ลายคนละ  ตนเองดีใจ
อยา่งลน้เหลือ  ยิง่เพ่ิมความศรัทธาต่ออาจารยช่ี์กงดงักล่าว  ขา้พเจา้ขอบอกท่าน  นัน่คือคนบางคนถูก
หลอก  อาจารยช่ี์กงดงักล่าวท่ีท าอยา่งน้ีมกัจะมีตวัสิงร่าง  เพราะตวัสิงร่างมนักมี็พลงักงอยูบ่า้ง  ถา้มนัไม่
มีพลงักงกรั็กษาโรคไม่ได ้  มนัมีกระทัง่ความสามารถพิเศษ มนัใหส่ื้อสญัญาณกบัท่านเลก็นอ้ย  ให้
พลงังานเลก็นอ้ย  แต่พลงังานมนักห็มดไปได ้ ท่านรักษาไปหน่ึงโรค  มนักห็มดไปส่วนหน่ึง  เม่ือรักษา
อีกเลก็นอ้ยกห็มดไปอีก  ท่านรักษาอีกไม่ก่ีคนกห็มดแลว้  จากนั้นมาจิตยดึติดในการรักษาโรคใหค้น
กลบัรุนแรงอยา่งมาก  เม่ือหมดไปแลว้  ท่านยงัรักษาอีกกไ็ม่หายแลว้  

เม่ือไม่หาย กจ็ะเกิดปัญหาหน่ึง  ปัญหาอะไรละ  เม่ือท่านรักษาโรคอีกกจ็ะเป็นการใชร้ากฐาน
ของท่าน แลกเปล่ียนกบัโรคของคนอ่ืน  หมายความวา่อะไรหรือ  กคื็อในจกัรวาลน้ีมีหลกัการหน่ึง
เรียกวา่ “ไม่เสียกไ็ม่ได”้  จะไดท่้านก็ตอ้งเสีย  อยา่เห็นวา่ท่านไดข้องท่ีไม่ดี  เน่ืองจากท่านรักษาโรคของ
คนเขาไม่หาย  ท่านคิดแต่จะใหโ้รคของคนอ่ืนหาย  แลว้จะท าอยา่งไรละ  โรคน้ีท่านกรั็บไปกแ็ลว้กนั  
ใหค้นป่วยหายจากโรค  เพราะท่านอยากใหโ้รคของเขาหายใช่ไหม  บางคนยอมใหต้วัเองไดโ้รคมากจ็ะ
รักษาเขาใหห้าย  ไม่ใช่เพราะเกิดจิตเมตตา   จะใหเ้ขาหายป่วยใหไ้ด ้ เขากลวัวา่เขาจะเสียช่ือเสียง  ท่านดู
อาจารยช่ี์กงคนน้ีใหร้้ายคนถึงระดบัไหน  เกิดจิตยดึติดต่อช่ือเสียงและผลประโยชนห์นกัเพียงไร  จิตยดึ
ติดต่อช่ือเสียงและผลประโยชน์น้ีท าร้ายคนรุนแรงแค่ไหน เขากลวัเขาจะเสียช่ือเสียงเขาจึงคิดอยา่งน้ี  
จะตอ้งใหเ้ขาหายป่วยใหจ้งได ้ กระทัง่ใหต้วัเองไดโ้รคกเ็อา  เอาละ ท่านจะรับกใ็หท่้านไดรั้บ  ตอ้งแลก
กนั  ไม่อาจไดไ้ปเปล่าๆ  ส่ิงนั้นของคนเขานั้น ท่านอยา่เห็นวา่คือโรค  เม่ือสลายท้ิงไปแลว้กจ็ะกลายเป็น
กศุล  สสารนั้นไม่ดบัสลาย   มนัสามารถผนัแปรได ้  ออ้ ท่านเอาไปแลว้ ดีละ  ฉะนั้นท่านกใ็หก้ศุลกบั
คนเขาเพื่อแลกเปล่ียน   ส่ิงเดียวท่ีแลกเปล่ียนกนัในฝ่ังนั้นกคื็อกศุล  ใหก้ศุลแก่คนเขาไป  ตวัเองเอาโรค
ของคนเขามา  เขาท าเร่ืองท่ีโง่เขลาท่ีสุด  กศุลน้ีล ้าค่าแค่ไหนหนา 

ท่ีผ่านมาในศาสนาพูดว่า คนสูงอายุก็พูดกันว่า ชาติน้ีล  าบากหน่อยไม่เป็นไร  ท าเร่ืองดีมาก
หน่อย สะสมกุศล  ชาติหน้าก็จะมีโชคลาภ  ความหมายอีกอย่างคือ กุศลน้ีสามารถน าโชคลาภ น า
ต าแหน่งมาใหท่้านได ้ ท่ีจริงนั้น  เราก็พบวา่มนัเป็นรูปแบบการแลกเปล่ียนชนิดหน่ึง  เม่ือท่านคิดจะได้
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โชคลาภนั้น  แต่ท่านไม่มีกุศลไปแลกท่านก็จะไม่ไดม้า  บางคนท าการคา้  พอท าก็ใหญ่โตมาก  บางคน
ท าแต่กไ็ม่มี  เพราะเขาไม่มีกศุล  กุศลนอ้ยมาก  แลกมาไม่ได ้ บางคน ขา้พเจา้ขอบอกท่าน  ถา้กุศลนั้นมี
น้อยแลว้  ท่านขอทานก็ขอไม่ได ้ ท่านตอ้งให้กุศลแก่คนเขา  คนเขาจึงจะให้อาหารท่าน  ท่ีฝ่ังนั้นมี
รูปแบบการแลกเปล่ียน  ดงันั้นหากท่านไม่มีกศุล อะไรกไ็ม่มี  เป็นกรรมสีด าทั้งหมด   ดงันั้นคนๆน้ีก็จะ
เป็นคนสารพดัชัว่  ตอ้งเผชิญกบัการดบัสลายอยา่งถึงท่ีสุด  แมแ้ต่จิตก็จะดบัสลาย  นัน่เรียกวา่ดบัสลาย
ทั้งกายและจิต  เป็นเร่ืองท่ีน่ากลวัยิง่นกั  เวลาท่ีดบัสลายก็จะดบัสลายชีวิตลงไปทีละชั้น ทีละชั้น    ขณะ
แบกรับบาปกรรมทั้งหมดท่ีมีอยู ่ชีวติกก็ าลงัดบัสูญ 

ในเม่ือกศุลน้ีเป็นของล ้าค่าอยา่งน้ี  เช่นนั้นจะมอบใหค้นเขาตามชอบใจไดไ้หม  ท่านวา่อาจารยช่ี์
กงคนนั้นมิใช่ก าลงัท าร้ายคนอยูห่รือ  ท าร้ายคนและยงัท าร้ายตวัเขาเองดว้ย  เขาท าความชัว่มากเกินไป  
เขาสอนให้ท่านรักษาโรคให้ผูค้น  หลงัจากเกิดจิตยึดติดแลว้  หากรากฐานของท่านดี  ก็ใช้กุศลของ
ตวัเองรักษาโรคให้คนเขา  น าโรคมาสู่ตวัท่าน  เอากุศลให้คนอ่ืน  หลายปีน้ีมีคนแบบน้ีสักเท่าไรท่ี  
รักษาโรคใหค้นเขาแลว้ ตวัเองก็คลา้ยกบัป่วยหนกัหน่ึงรอบ  กลบับา้นไปทนทรมาน  มีคนแบบน้ีเท่าไร
กนัละ มิใช่มากมายเหลือเกินแลว้หรือ คนไหนๆท่ีรักษาโรคมิใช่เช่นน้ีหรือ  ท่ีจริงลว้นเป็นเช่นน้ี  รักษา
โรคใหค้นเสร็จ เขากก็ลบัไปทนทรมาน  ก็คือท่านใชกุ้ศลของท่านแลกกบัโรคของคน  น่ียงัไม่นบั  หาก
เดิมทีท่านคือคนท่ีจะส าเร็จสมบูรณ์ได ้ สามารถบ าเพญ็ไปสู่ระดบัชั้นสูงไดม้รรคผล  แต่ในทนัใดมนัก็
ท าลายท่านแลว้  ท าลายถึงระดบัไหนหรือ  จิตใฝ่ในช่ือเสียงและผลประโยชน์นั้นยากท่ีสุดท่ีจะท้ิง  หาก
ใครบอกวา่ตวัเองดี ก็ลิงโลดใจเสียเหลือเกิน  ใครใครลว้นแต่มีจิตส านึกท่ีด้ือร้ันอยา่งมากชนิดน้ีแฝงอยู ่  
ใครยกยอตนเอง ก็ตวัลอยข้ึนมาแลว้  ใครเรียกท่านสักค าว่าอาจารยช่ี์กง โอ ้ท่านรักษาโรคให้ฉันหาย
แลว้  ท่านช่างเก่งกาจมากจริงๆ ท่านกลื็มตวัไม่รู้วา่มากเพียงใดแลว้ 

เช่นนั้นจิตใฝ่ในช่ือเสียงและผลประโยชน์น้ี พอข้ึนมา ทุกท่านคิดดู  จะท้ิงจิตน้ีใหท่้านนั้นยาก
เสียเหลือเกินแลว้  มีหลายคนท่ีขา้พเจา้บอกเขา  ไม่ใหเ้ขารักษาโรค  มือเขากค็นัยกิยกิ  จะรักษาคนใหไ้ด ้ 
จิตใฝ่ในช่ือเสียงและผลประโยชน์น้ีข้ึนมาแลว้  จะท้ิงไปไดอ้ยา่งไรละ   โดยเฉพาะเวลาท่ีรักษาโรคให้
คน  จะก่อเกิดเป็นสนามหน่ึงร่วมกบัคนป่วย เพราะท่านบ าเพญ็อยูใ่นภพ ไม่วา่ท่านจะบ าเพญ็สูงเพียงใด  
ท่านไม่มีความสามารถท่ีจะปกป้องตนเอง  ท่านยอ่มจะเช่ือมต่อกบัคนป่วยเป็นหน่ึงสนาม  ช่ีแห่งโรค
บนร่างกายคนป่วยลว้นพลิกขา้มมาใหบ้นตวัท่าน กระทัง่บนร่างกายท่านยงัมีช่ีแห่งโรคมากกวา่คนป่วย
เสียอีก  แต่รากเหงา้ของโรคอยูท่ี่เขาท่านแตะตอ้งไม่ได ้  ท่านกรั็กษาไม่หาย  ช่ีสีด าของเขาลดนอ้ยลง
หน่อยแลว้ เขารู้สึกสบายข้ึนแลว้  ส่วนท่านตรงน้ีตอ้งไปทนทรมาน  นานๆเขา้ หน่ึงโรค สองโรคท่ี
ไดม้า ท่านไม่ใส่ใจ  นานๆเขา้ โรคของใครท่านกรั็กษาใหห้มด  ช่ีแห่งโรคอะไรลว้นเตม็ไปทั้งตวัท่าน  
อาจารยช่ี์กงบางคนบอกใหท่้านผลกัออกไป  ขา้พเจา้ขอบอกท่าน การบ าเพญ็ยงัคงตอ้ง บ าเพญ็อยูท่ี่ตวั 
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พลงัอยูท่ี่อาจารย ์   มือของคนธรรมดาสามญัเช่นท่าน   ความนึกคิดของคนธรรมดาสามญัสามารถท าส่ิง
เหล่าน้ีไดไ้หม  หากท่านสามารถผลกัโรคนั้นออกไปได ้ โรคเร้ือรังท่ีตวัท่านไดรั้บ ท่านผลกัออกไปแลว้
หรือ ท่านผลกัออกไปไม่ไดเ้ลย  ดงันั้นรู้สึกวา่ช่ีเคล่ือนลงไปขา้งล่าง  ช่ีดีช่ีไม่ดีกเ็คล่ือนเหมือนๆกนั  ท่ี
เคล่ือนออกไปยงัจะหดกลบัมา ดงันั้นเขา(อาจารยช่ี์กงปลอม)มิใช่ท าร้ายท่านจนเหลือทนหรอกหรือ    
ตวัท่านเองท าจนร่างกายสกปรกทั้งตวั  ช่ีสีด านั้นคืออะไร  กคื็อกรรม เม่ือสะทอ้นมาถึงร่างกายในมิติน้ีก็
คือโรค  ท่านเองทั้งตวัเตม็ไปดว้ยโรค   จิตใฝ่ในช่ือเสียงและผลประโยชน์ยงัข้ึนมาแลว้  จิตน้ียงัยากจะ
ท้ิงไป  ท่านรักษาโรคใหค้นท่านตอ้งทนทรมาน 

การบ าเพญ็ในภพ คนจ านวนมากลว้นไม่ทราบวา่  เม่ือเร่ิมตน้บ าเพญ็นั้นกคื็อตอ้งช าระร่างกายให้
บริสุทธ์ิ  ใชช่ี้กรอกทะลวงร่างกาย  กรอกใหร่้างกายสะอาด ก็คือจุดประสงคน้ี์   เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ
การบ าเพญ็ในระดบัชั้นสูง และวางรากฐานของส่ิงต่างๆ  เม่ือถึงการบ าเพญ็ในระดบัชั้นสูง  กย็งัคงช าระ
ต่อไปเร่ือยๆ  ช าระไม่หยดุหยอ่น  ใหบ้ริสุทธ์ิยิง่ข้ึน บริสุทธ์ิยิง่ข้ึน  บริสุทธ์ิยิง่ข้ึน  สุดทา้ยถูกสสาร
พลงังานสูงแทนท่ี  การบ าเพญ็ในภพทั้งหมดนั้น ลว้นคือการช าระร่างกายตนเอง  เช่นนั้นท่านคิดดู  ท่าน
รักษาโรคใหค้นไม่หยดุหยอ่น  ไม่หยดุท่ีจะน าของสกปรกมาใส่ตวัเอง  ท่านมิใช่ก าลงัท าส่ิงตรงกนัขา้ม
กบัการบ าเพญ็หรอกหรือ ท่านรักษาโรคใหค้น  ท่านเกิดจิตเมตตาท่ียิง่ใหญ่นั้นจริงๆหรือ ไม่ใช่ แต่เป็น
จิตใฝ่ในช่ือเสียงและผลประโยชน์บงการท่าน หากท่านไม่ท าเพ่ือเงินก็ท าเพ่ือช่ือเสียง  สามารถรักษา
โรคไดแ้ลว้  มือกค็นัยกิๆ  ถา้ไม่รักษาโรคใหค้น  ดูเหมือนจะไม่ไดแ้สดงความสามารถออกมา  ไม่ใช่
เร่ืองอยา่งน้ีหรอกหรือ  เช่นนั้นการบ าเพญ็มิใช่การละท้ิงจิตยดึติดหรือ  ท่านวา่จิตดวงน้ีจะท้ิงไปอยา่งไร
ละ  เขาท าร้ายท่านไม่เบาเลยจริงๆ  ดงันั้นเราท่ีน่ีไดบ้อกสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีไม่รักษาโรคออกมาแลว้ 

 ผูท่ี้สามารถรักษาโรคไดจ้ริงๆ ผูท่ี้บ าเพญ็ไดสู้งมาก แต่บางทียงัไม่เปิดการรู้แจง้  คนแบบน้ี เม่ือ
ไดพ้บกบัคนดีโดยบงัเอิญจึงให้การรักษาสักหน่อย น้ีท าได ้แต่มกัจะไม่บอกช่ือไม่เรียกค่าตอบแทน  
ส่วนมากเป็นเช่นน้ี  ท่ีจริงเขาก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยแก่นแท ้  เขาเพียงแต่ช่วยท่านเคล่ือนยา้ย
ทุกขภ์ยัน้ี  กดมนัลงไปจากมิติสสารชั้นผิวน้ีของเรา   กดเขา้ไปในมิติสสารระดบัชั้นท่ีลึก  แต่สุดทา้ยมนั
ยงัจะกลบัออกมาได ้ ยงัมีอีก กคื็อเขาผนัแปรส่ิงน้ีใหก้บัท่าน  ผนัแปรใหก้ลายเป็นไม่ตอ้งเจบ็ป่วย แต่ให้
ท่านประสบกบัภยัอยา่งอ่ืน มีวิธีการบ าเพญ็หลายอยา่ง เป็นการบ าเพญ็ของจิตส านึกรอง   ท่านอยา่เห็น
ว่าเขามีพลงั  ตัวเขามีพลงัอะไร  สภาวะอะไร  พลงักงนั้นมีสภาพเป็นอย่างไร  ออกมาได้อย่างไร  
บ าเพญ็ผา่นมาอยา่งไร  พลงักงนั้นอยูท่ี่ไหน  เขาเองไม่เขา้ใจแมแ้ต่นอ้ย  เขารู้แต่ไปท า  ท่ีจริงผูท่ี้ท าเร่ือง
นั้นคือจิตส านึกรอง  เพราะจิตส านึกรองก าลงับ าเพญ็ใช่ไหม  ดงันั้นเขาช่วยเคล่ือนยา้ยให้กบัท่านหรือ
ผนัแปรไปใหร่้างกายคนอ่ืน แต่จะผนัแปรตามชอบใจไม่ได ้ เป็นไดแ้ต่ญาติสนิทมิตรสหายเท่านั้น  แต่ก็
ยงัมีเง่ือนไขแลกเปล่ียน  ไม่อาจรักษาโรคใหเ้ปล่าๆได ้ ท่านตอ้งยอมทุ่มเท  มนัมีหลกัการในชั้นน้ี  
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 พดูมาถึงตรงน้ีขา้พเจา้จะบอกทุกท่านวา่  ท่านอยา่เห็นอาจารยช่ี์กงบางคนมีช่ือเสียงโด่งดงัมาก  
ทั้งหมดนั้นเขาก าลงัสร้างความวุน่วายใหก้บัสงัคมมนุษย ์ ปัจจุบนัดินแดนบริสุทธ์ิมีนอ้ยมาก  หน่วยงาน
ของสังคมคนธรรมดาสามญัเราลว้นเหมือนกนั  หน่วยงานใดไม่มีคนเหล่านั้นท่ีท าลายสงัคมมนุษยเ์รา 
ท าลายเร่ืองในสงัคมมนุษยล์ะ  ทุกแห่งหนลว้นเป็นมาร  ช่ีกงโดยตวัมนัเองคือการบ าเพญ็  พวกน้ีจะเป็น
ดินแดนบริสุทธ์ิไดไ้หม  บางคนท าลายฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรา  เพราะอะไรละ  มิใช่เพ่ือช่ือเสียงและ
ผลประโยชน์ท่ีเขาไม่ไดรั้บหรือ แน่ละเจา้มารน้ี หากไม่คงอยูก่ย็งัไม่ได ้  หากมารน้ีไม่คงอยูน่ัน่ก็บ าเพญ็
สะดวกเกินไปแลว้   ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของท่านไม่มีอุปสรรคอะไรเลยกบ็ าเพญ็ข้ึนไปได ้ น่ีกง่็ายเกินไปแลว้ 
เพราะการละท้ิงจิตใจของคน ทุกๆดา้นลว้นตอ้งปรากฏออกมา  โดยเฉพาะคือ ศูนยฝึ์กบางแห่งของฝ่า
หลุนตา้ฝ่า  มีปรากฏคนอยา่งน้ี  คือพดูวา่ตวัฉนักคื็อพระพทุธแลว้   พวกคุณอยา่เรียนกบัหล่ี หงจ้ือเลย  
ท าไมจึงมีปรากฏการณ์อยา่งน้ีละ  กคื็อจะดูวา่โดยแก่นแท ้ ท่านใจหวัน่ไหวหรือไม่  เร่ือยไปจนท่าน
บ าเพญ็ถึงกา้วสุดทา้ย  ยงัจะทดสอบใจดวงน้ีของท่าน  ดูวา่จากแก่นแทจ้ะรับรู้ฝ่าไดห้รือไม่  มัน่คง
หรือไม่  ตอ้งยกระดบัในดา้นต่างๆ  ลว้นตอ้งแน่นหนา 

ขา้พเจา้พดูถึงตรงน้ี จะพดูปัญหาหน่ึงใหก้บัทุกท่าน  ในอนาคตการรักษาโรคของเต๋าเลก็ ฝ่าเลก็
ในภพอาจจะยงัคงอยู ่  มนัเป็นแต่เพียง รูปแบบนั้นท่ีคงอยู ่  มนัจะรักษาอยา่งไร  ขา้พเจา้กพ็ดูแลว้  
ความสามารถนอ้ยมาก  โรคเบาๆสามารถรักษาได ้  โรคหนกัจะรักษาไม่ได ้  แต่ผูบ้  าเพญ็เฉพาะราย  มุ่ง
ท าใหก้บัคนจ านวนนอ้ยเฉพาะรายนั้นท าได ้  แต่หากรบกวนสงัคมในวงกวา้ง  เร่ืองอยา่งน้ีรับรองวา่เขา
ท าไม่ไดแ้น่ อาจารยช่ี์กงบางคนตามท่ีเรียกกนั  จดัชั้นเรียนท่ีมีคนมากๆ สอนคนไปรักษาโรค  ลว้น
กลายเป็นปรมาจารยช่ี์กง  โรคอะไรกรั็กษาได ้  หากพดูกนัตามน้ี  สงัคมมนุษยก์ไ็ม่มีโรคอะไรแลว้  แต่
เขาไม่อาจบรรลุได ้  กคื็อหลกัการน้ี  แต่จะสามารถรักษาโรคไดห้รือไม่ละ  รักษากจ็ะเป็นสภาพการณ์
นั้น  กเ็ป็นรูปแบบนั้น  ดงันั้นฝ่าหลุนตา้ฝ่าเราคือการถ่ายทอดพลงัไปสู่ระดบัชั้นสูง  เป็นการบ าเพญ็ท่ี
แทจ้ริง 

 การบ าเพญ็ท่ีแทจ้ริง จึงเท่ากบัช่วยคน ดงันั้นขา้พเจา้กพ็ดูกบัทุกท่านอยา่งชดัเจนแลว้  ผูท่ี้บ าเพญ็
ฝ่าหลุนตา้ฝ่าอยา่งแทจ้ริง ท่านกไ็ม่อาจลงมือรักษาโรคใหค้น  หากท่านท าการรักษาโรคจริงๆ  กถื็อวา่
ท าลายฝ่าน้ีสร้างภยัพิบติัต่อฝ่าน้ี  ดงันั้นหากเพียงท่านไปรักษาโรคใหค้นเขา  ขา้พเจา้กจ็ะไม่ใหท่้าน
ท าลาย สร้างความแปดเป้ือนต่อส่ิงล ้าค่าเช่นนั้น  ฉะนั้นฝ่าเซินของขา้พเจา้จะเกบ็ฝ่าหลุนและกลไก
บงัคบัทั้งหมดนั้นกลบัคืนมา  ท่านดูซิ ผูบ้  าเพญ็ท่ีแทค้นไหน  เปิดประตูรักษาโรคใหค้น  ท าเร่ืองแบบน้ี   
ในอดีตผูบ้  าเพญ็เต๋านั้นก็ดี  พระสงฆท่ี์บ าเพญ็พทุธะกดี็  ไหนเลยท่ีพดูวา่รักษาโรคใหท่้าน   ใชย้ารักษา
โรคละกมี็ หรือใชค้วามสามารถพิเศษรักษาโรคเป็นการเฉพาะราย กอ็นุญาตใหท้ าได ้ แต่ยงัตอ้งไปท า
อยา่งมีเง่ือนไข  ถา้ไม่มีเง่ือนไขกไ็ม่ได ้ เร่ืองน้ีเราพดูชดัเจนแลว้  คุณกบัโทษของมนัขา้พเจา้กพ็ดูกบัทุก
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ท่านแลว้  เป็นการท าร้ายท่านอยา่งมากจริงๆ  ท่านไม่คิดดู  อาจารยช่ี์กงคนหน่ึง หากรักษาโรคใหค้นเขา 
ตอ้งผา่นการบ าเพญ็ก่ีสิบปีจึงสามารถบ าเพญ็กงเหนิงนั้นออกมาได ้  จึงจะสามารถบ าเพญ็ความสามารถ
นั้นออกมา  ออ้ ท่านเรียน สามวนัสามารถรักษาโรคได ้  หา้วนัรักษาโรคได ้ สิบวนัรักษาโรคได ้  น้ีไม่
เหมือนกบัการละเล่นหรอกหรือ  ลว้นมีความคิดกนั ท าไมไม่คิดดู  สามวนัท่านกเ็ป็นอาจารยช่ี์กงแลว้  
ขา้พเจา้วา่ “เต๋า” น้ีบ าเพญ็ข้ึนมาง่ายเกินไปแลว้  เหมือนกอ้นหินบนพ้ืน  พอหยบิข้ึนมากก็ลายเป็นพระ
พทุธแลว้ ปัญหาน้ีกพ็ดูเพียงเท่าน้ี  เพราะส่ิงท่ีจะพดูนั้นมากมายเหลือเกิน  จดัชั้นเรียนสิบหา้สิบหก
ชัว่โมง ส่ิงท่ีจะพดูกไ็ม่อาจพดูออกมาใหทุ้กท่านไดใ้นทนัที  

 ถา้คิดจะบ าเพญ็  ขา้พเจา้วา่ตอ้งศึกษาฝ่าใหดี้  “จว้นฝ่าหลุน” ของฝ่าหลุนตา้ฝ่าเรา  หนงัสือเล่มน้ี
กอ็อกมาแลว้  ทั้งหมดลว้นเป็นเน้ือหาการบรรยายของขา้พเจา้  ไดน้ าเขาออกมาอยา่งครบถว้นแลว้  
ดงันั้น น้ีสามารถจะเป็นรากฐานในการบ าเพญ็ในแนวทางน้ีของเราในอนาคต  ไม่ขอพดูมากแลว้  พดู
อยา่งคร่าวๆกเ็พียงเท่าน้ี  สุดทา้ยหวงัวา่ทุกท่านท่ีบ าเพญ็อยูใ่นตา้ฝ่าน้ีจะส าเร็จสมบูรณ์โดยเร็ววนั 
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การบรรยายธรรมตอบข้อสงสัย ทีเ่มอืงฉางชุน 

หลี ่หงจือ้ 

 

ศิษย ์    ท่านอาจารยพ์ดูวา่ ปัจจุบนัคือยคุธรรมะปลาย พระพทุธ เต๋า เทพ ลว้นแต่ไม่ดูแลเร่ืองของคน
ธรรมดาสามญัแลว้  เช่นนั้นเหตุใดท่านยงัดูแลละ 

อาจารย์    เพราะขา้พเจา้เป็นคนในหมู่คนธรรมดาสามญั คนอ่ืนลว้นไม่ดูแลแลว้  ขา้พเจา้จะดูแล  น่ีเป็น
เร่ืองท่ีตวัขา้พเจา้จะท า  แต่วา่  ไม่ใช่ร้อนวชิาข้ึนมากจ็ะสามารถท าได ้

ศิษย ์    สามีดิฉนัฝึกช่ีกงอยา่งอ่ืนจะไม่ขดักบัการบ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของดิฉนัหรือ 

อาจารย์    ท่านฝึกของท่าน เขาฝึกของเขา  ถา้เขาคิดจะเรียนตา้ฝ่าท่านกส็อนเขา  ถา้ไม่คิดจะเรียน ท่านก็
ฝึกของท่าน  ความกลวักเ็ป็นจิตยดึติด  ใจไม่หวัน่ไหวกไ็ม่มีปัญหา 

ศิษย ์    ไม่มีความคิดท่ีจะบ าเพญ็ไปสู่ระดบัชั้นสูง ก็คือหยดุอยูท่ี่ระดบัชั้นของการขจดัโรครักษาสุขภาพ  
เรียนถามท่านอาจารยผ์มจะส าเร็จสมบูรณ์ไดไ้หม  ผมอาศยัจิตใจท่ีดีงามของตวัเองท าตวัเป็นคนดีคน
หน่ึงในหมู่คนธรรมดาสามญัในสงัคม  ตายแลว้จิตจะไปท่ีไหน 

อาจารย์   ท่านไม่มีแมแ้ต่ความคิดท่ีจะบ าเพ็ญไปสู่ระดบัชั้นสูง ท่านยงัจะส าเร็จสมบูรณ์อะไรไดล้ะ  
ท่านดูซิ ค าถามคือ “ ผมไม่มีความคิดท่ีจะบ าเพญ็ไปสู่ระดบัชั้นสูง ” ก่อนอ่ืนก็พูดอย่างน้ีแลว้  เช่นนั้น
ท่านยงัจะตอ้งส าเร็จสมบูรณ์อะไร  ชาติหน้าไปเกิดเป็นอะไรก็ยงัไม่แน่  แต่อาจสะสมกุศลไวแ้ลว้  ท า
เร่ืองท่ีดีไวแ้ลว้ เช่นนั้นเม่ือท าเร่ืองท่ีดีไวแ้ลว้  สะสมกุศลไวแ้ลว้  ทนทุกขแ์ลว้  กุศลของท่านก็ยอ่มจะ
มาก  เพราะท่านไม่คิดจะฝึกพลงั และไม่ผนัแปรเป็นพลงักง   ชาติต่อไปยอ่มจะไดโ้ชคลาภ 

ศิษย ์   ผูฝึ้กท่ีวจิยัโจวอ้ี(ต าราวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลง)จะกระทบต่อการฝึกพลงัหรือไม่ 

อาจารย์    ส่ิงนั้นเป็นเพียงหลกัการหน่ึงของทางชา้งเผือกเรา  ไม่ใช่หลกัการท่ีใหญ่กวา่ ส่วนฝ่าท่ีเราฝึก
นั้นใหญ่กวา่  ตา้ฝ่าน้ีพอท่ีจะใหท่้านวจิยัชัว่ชีวติ 

ศิษย ์    ซิลิโคนท่ีใส่เขา้ไปเสริมจมูก ส่ิงน้ีเป็นอยา่งไร 

อาจารย์ ไม่เป็นไร  พวกเราบางคนถามวา่  ผมท าหมนัแลว้หรือผา่ตดัอะไรท้ิงไปแลว้  ลว้นไม่เป็นไร  
ขา้พเจา้ขอบอกท่าน  ร่างแทน้ั้นของท่านไม่ไดต้ดัอะไรท้ิงไป  ใหฝึ้กต่อไป  อะไรๆกส็ามารถจะบ าเพญ็
ออกมาได ้ 

ศิษย ์   ทุกคร้ังท่ีในใจผมคิดถึงฝ่าหลุนกส็ัน่เท้ิม  น้ีมีสาเหตุอะไร 
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อาจารย์    หากมีตวัสิงร่าง อาจเกิดสภาพการณ์น้ีได ้ แต่ในชั้นเรียน เราไดจ้ดัการใหเ้ป็นจ านวนมากแลว้  
มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีความคิดยงัไม่ยอมเปล่ียน ไม่ยนืหยดัคิดท่ีจะบ าเพญ็ ก็ไม่จดัการให ้ เวลาจดัการใหไ้ม่ 
ไดต้รวจสอบมาก 

ศิษย ์    พูดกนัว่าการเล่ือนต าแหน่งเป็นส่ิงท่ีลิขิตไวใ้นชีวิต  คนๆนั้นก็ไม่ตอ้งแสดงความขยนัขนั 
แขง็แลว้  ทั้งหมดกร็อการจดัวางชะตาชีวติ 

อาจารย์   ฝ่านั้นพูดให้กบัผูบ้  าเพญ็  ในฐานะคนธรรมดาสามญัคนหน่ึง  หากวนัน้ีขา้พเจา้บอกท่านว่า
เป็นเร่ืองอยา่งน้ี ท่านก็ตอ้งไปต่อสู้แยง่ชิงทั้งหมด  เพราะท่านเป็นคนธรรมดาสามญั  ท่านจะไม่เช่ือ  น่ีก็
คือคนธรรมดาสามญั  คนธรรมดาสามญัเขาไม่เช่ือเร่ืองอยา่งน้ี กระทัง่การแยง่ชิง การต่อสู้ของท่านลว้น
เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นตอ้งท า 

ศิษย ์   ในขณะฝึกพลงัร่างกายของผมโอนเอนโดยควบคุมตวัเองไม่ได ้

อาจารย์      อยา่โอนเอน อยา่โอนเอนโดยควบคุมตวัเองไม่ได ้ หากท่านจะโอนเอนจริงๆ(บงัคบัไม่อยู)่ 
ท่านกลื็มตา  มนักจ็ะไม่โอนเอน  จนกวา่ท่านจะไม่โอนเอนในอนาคต 

ศิษย ์  ขณะท่ีฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า โดยเฉพาะคือฝึกชุดท่ีสอง ยืนสมาธิ  สองมือรู้สึกวา่อุม้ช่ีกลุ่มหน่ึงไว ้
ถา้ไม่ตั้งใจควบคุมไวจ้ะถูกกลุ่มช่ีน้ีดึงมือเขา้ขา้งใน บางคร้ังกผ็ลกัออกไปขา้งนอก 

อาจารย์    น่ีคือฝ่าหลุนก าลงัหมุนอยู ่ ความรู้สึกของท่านกคื็อความรู้สึกวา่ฝ่าหลุนนั้นก าลงัหมุนวนอยู ่

ศิษย ์    ท่องคาถาเลิงเอ้ียนเวลาฝึกพลงัจะมีผลกระทบไหม 

อาจารย์    ขา้พเจา้พูดแลว้ การท่องคาถาก็คือการแสวงหาการเสริมพลงัจากแนวทางนั้น  พวกท่านมีฝ่า
หลุนของขา้พเจา้  มีธรรมกายของขา้พเจา้ดูแล  ท่านยงัจะท่องส่ิงนั้นท าไมกนั  ท่านคิดจะเหยียบเรือสอง
แคมหรือ  ท่านคิดจะแทรกส่ิงอ่ืนเขา้ไปในการบ าเพญ็หรือ  ไม่ใช่ความหมายน้ีหรือ  เช่นน้ีท่านก็จะไม่ 
ไดอ้ะไรเลย 

ศิษย ์   ผมยา้ยบา้นบ่อยๆ  ธรรมกายของท่านจะช่วยช าระหอ้งพกัใหห้รือไม่ 

อาจารย์    ผูบ้  าเพญ็จริงไปท่ีไหน ก็จะช่วยเหลือทั้งนั้น   หากยา้ยบา้นเพ่ือการช าระลา้งบา้น ท่านจะไม่ 
ไดอ้ะไร  ขา้พเจา้ไม่ไดม้าช าระลา้งบา้นใหท่้าน 

ศิษย ์    ขณะท่ีก าลงัปรากฏทศันียภาพ  พอเกบ็ท่าจะกระทบอะไรต่อหลกัพลงัในการบ าเพญ็กบัการ
เกิดพลงัไหม  
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อาจารย์      หากบอกวา่มองเห็นทศันียภาพอยูต่รงหนา้แลว้   พอดีการฝึกพลงัก็หยดุจะกระทบอะไรกบั
การฝึกพลงัของท่านไหม  ไม่มีผลกระทบอะไร  แต่โดยทัว่ไปเวลาเกิดทศันียภาพอยู่ตรงหน้า  ดีท่ีสุด
ท่านก็เฝ้าดูมนัอยา่งเงียบๆ  เร่ือยไปจนทศันียภาพน้ีผา่นไปจะดีกวา่  พอปรากฏออกมาท่านก็จะไม่ดูมนั  
คลา้ยกบัวา่ท่านไม่คิดอยาก  เช่นนั้นบางทีสภาพการณ์น้ีก็เท่ากบัละท้ิงมนั  ดงันั้นเรายงัคงบอกใหท่้านดู  
แต่อยา่เกิดจิตยดึติดใดๆ  

ศิษย ์   การหาคู่นบัเป็นการยดึติดหรือไม่ 

อาจารย์      คนหนุ่มสาวเรามากมาย ลว้นตอ้งหาคู่สร้างครอบครัว  การบ าเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดา
สามญัไม่ใช่บอกให้ท่านเป็นแม่ชี  น้ีไม่มีปัญหา  แนวทางน้ีของเราท่ีส าคญัคือให้ท่านไปบ าเพญ็อยูใ่น
สภาพแวดลอ้มท่ีซบัซอ้นน้ี 

ศิษย ์   เดก็ๆหลงัจากฟังการบรรยาย  ไม่สามารถยนืหยดัฝึกพลงั  ฝ่าหลุนจะคุม้ครองเขาตลอดไป
หรือไม่ 

อาจารย์   ไม่สามารถยืนหยดัฝึกพลงั นั่นก็ไม่ไดน้ะ  ใช่ไหม  ตอ้งยืนหยดัฝึกพลงั  ขา้พเจา้มาช่วยผู ้
บ  าเพญ็  ไม่ใช่มาช่วยคนธรรมดาสามญัโดยเฉพาะ 

ศิษย ์   ผมรู้สึกไดว้า่เวลาฝ่าหลุนบนตวัผมหมุนวน  บางทีไม่ครบหน่ึงรอบกเ็ปล่ียนทิศแลว้  บางคน
ยงัรู้สึกวา่ฝ่าหลุนน้ีหมุนร้อยกวา่รอบจึงกลบัทิศหมุน  เพราะอะไรหรือ 

อาจารย์    เพราะในระยะแรกเวลาท่ีปรับร่างกายให้ท่าน เขาไม่ราบเรียบ  เขาเป็นร่างชีวิต เขารู้ว่าจะ
ปรับใหท่้านอยา่งไร  เร่ือยไปจนปรับให้ท่านเสร็จ  รอจนเม่ือร่างกายปรับเรียบร้อยแลว้  จากนั้นก็จะเขา้
ท่ี  เขากจ็ะหมุนตามเกา้รอบ หมุนทวนเกา้รอบเองตามธรรมชาติ   แต่เม่ือถึงเวลานั้นท่านกจ็ะไม่รู้สึกแลว้  
ไม่ใช่วา่จะรู้สึกไดต้ลอดไป  ทุกท่านทราบวา่กระเพาะของท่านเคล่ือนไหวได ้ แต่ทุกท่านทราบไหมวา่
กระเพาะของท่านก าลงัเคล่ือนไหว    เม่ือมนักลายเป็นส่วนหน่ึงของร่างกายท่านแลว้  เวลาท่ีมนัคลอ้ย
ตามกนัไป  ท่านกไ็ม่รู้สึกถึงรูปแบบการคงอยูข่องมนัแลว้ 

 ศิษย ์     ท่านอาจารยบ์รรยายฝ่าและบอกความลบัสวรรคใ์ห้เรา  พวกเราสามารถบอกกบัคนท่ีไม่ได้
ฝึกพลงัฟังไดไ้หม 

อาจารย์     ต่อคนทัว่ไป อยา่พดูกบัเขาสูงมากอยา่งง่ายๆ  พดูแลว้เขาจะไม่เช่ือ   หากเขาเช่ือกส็ามารถพดู
ได ้ หาไม่คนท่ีไม่ชอบกจ็ะท าลายตา้ฝ่า 

ศิษย ์    ในสภาพการณ์ท่ีก าลงัละท้ิงจิตยึดติดอยู ่ ผูบ้  าเพญ็จะสามารถคงไวซ่ึ้งสภาวะท่ีขยนัขนัแข็ง
ในการด าเนินการช่วงชิงส่ิงต่างๆไดห้รือไม่ 
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อาจารย์    ในขั้นตอนน้ีท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  จะให้คนจงใจปล่อยวางทั้งหมด  ยอ่มไม่เป็นจริง  ท่านอยูใ่น
ขั้นตอนน้ี  ต่อใหข้า้พเจา้เรียกร้องท่านอยา่งเขม้งวดมาก  ท่านก็จะพยายามออกแรงมุมานะสักหน่อยเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตนในหมู่คนธรรมดาสามญั   เร่ืองน้ีโดยหลกัการ ไม่มีปัญหา  แต่เม่ือท่านค่อยๆยก 
ระดบัข้ึนเร่ือยๆ  จิตใจเหล่าน้ีก็จะค่อยๆจืดจางลง   จะท าไดใ้นทนัที ขา้พเจา้วา่นัน่ไม่เป็นจริง  นอกจาก 
น้ีท่ีวา่ละท้ิงจิตยดึติด  แต่ยงัคงไวซ่ึ้งการมุมานะช่วงชิง  การคงไวข้องท่าน โดยตวัมนัเองมิใช่ยึดติดหรือ 
ปัญหาท่ีท่านถามขดัแยง้กนัมาก 

ศิษย ์    ผมใชภ้าพถ่ายของท่านเบิกเนตรให้กบั พระพุทธรูป  คมัภีร์และแท่นบูชาพระพุทธรูปแลว้ 
แต่ธรรมกายของพระพทุธรูปนั้นจะเป็นธรรมกายของท่านหรือไม่  ตอนน้ีจุดธูปไหวไ้ดไ้หม 

อาจารย์     โดยหลกัการ ขา้พเจา้ไม่ท าเร่ืองเหล่าน้ี  คนธรรมดาสามญัเราไม่สนใจ  ผูบ้  าเพญ็ หากท่านไม่
ค่อยเช่ือต่อไปกจ็ะยิง่ยาก 

ศิษย ์    พอฝึกพลงักเ็หง่ือออกทัว่ตวั  ปรากฏการณ์ชนิดน้ีดีหรือไม่ 

อาจารย์     ย่อมดีแน่ละ  เหง่ือออกโดยตวัมนัเองก็คือก าลงัระบายส่ิงท่ีไม่ดีออก   พูดไดช้ดัว่าร่างกาย
ท่านร้อนแลว้  คนท่ีมีโรค ร่างกายจะเยน็  พดูไดช้ดัวา่ท่านฝึกไดไ้ม่เลว 

ศิษย ์ ผูมี้กุศลมากล้นจ าเป็นต้องมี  การเส่ือมทราม กับสูญเสียกุศลของคนจ านวนมาก จึงจะ
สามารถสะสมกศุลไดห้รือไม่ 

อาจารย์    ผูมี้กุศลมากลน้ เขาเองสามารถจะมีจิตใจท่ีอดทนอย่างมาก   เขาเองสามารถทนทุกข์แห่ง
ทุกขไ์ด ้ เร่ืองน้ีจะมีอะไรเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืนหรือ  พูดถึงว่าเขาจะสามารถบ าเพญ็ไดถึ้งระดบัชั้นสูงแค่
ไหน  ตอ้งมีการสูญเสียกุศลของผูอ่ื้น  ไม่ใช่เร่ืองอยา่งน้ี   ในระหว่างขั้นตอนของการบ าเพญ็ คนก็เป็น
เช่นน้ีคือจะมาให้ท่านชดใชก้รรม  นอกเสียจากท่านออกจากสภาพแวดลอ้มน้ีไปบ าเพญ็  เช่นนั้นก็ตอ้ง
เปล่ียนวิธีการชดใช้กรรมอีกแบบหน่ึง  แม้ว่าจะเป็นเช่นน้ี  แต่ท่ีบ าเพ็ญก็ไม่ใช่ท่าน  ท่านอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มน้ีไปบ าเพญ็มนัเป็นส่ิงจ าเป็น  คนหนา  เขายอ่มจะตอ้งรบกวนท่าน  ก็เหมือนท่านอยูใ่น
หมู่คนธรรมดาสามญัยอ่มจะตอ้งก่อกรรม 

 ศิษย ์   วนัหน่ึงฝึกพลงัก่ีรอบดี 

อาจารย์     มีเวลากฝึ็กมาก  ไม่มีเวลาก็ฝึกแต่นอ้ย  ก่ีรอบก็ได ้ เร่ิมแรกพยายามฝึกใหม้ากจะดี  ท่ีท่านฝึก
คือการเสริมความแขง็แกร่งให้กลไกน้ี  แต่การท่ีพลงัของท่านโตข้ึนและการเปล่ียนแปลงร่างกาย  การ
เพ่ิมทวขีองกงเหนิง(ความสามารถพิเศษ)ของท่านลว้นเป็นผลจากกลไกบงัคบัชนิดนั้นท่ีเราใส่ใหท่้าน ท่ี
ท่านฝึกคือการเสริมความแขง็แกร่งใหก้บัสมรรถนะของกลไก 
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ศิษย ์   อยูใ่นสงัคมคนธรรมดาสามญัมกัจะเกิดความนึกคิดนานาชนิด  ครุ่นคิดปัญหานานาชนิด จะ
ท าใหฝ่้าหลุนเปล่ียนรูปไดไ้หม 

อาจารย์  น้ีไม่อาจเปล่ียนได ้ การท างานตามปกติกบัการใชค้วามคิดทัว่ไปในขั้นตอนของการบ าเพญ็
นั้นเป็นเร่ืองปกติ  หากท่านครุ่นคิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตน  คนอ่ืนไม่อาจรบกวนท่าน เร่ืองเหล่าน้ี  
จิตใจเหมือนคนธรรมดาสามญัแลว้จะยกระดบัข้ึนไดอ้ยา่งไร  ยอ่มจะกระทบต่อการยกระดบัของท่าน 
ศิษย ์    ขณะนัง่สมาธิเกิดเสียงดงัในหู  แลว้ในสมองกเ็ปล่ียนเป็นวา่งเปล่า 

อาจารย์     น่ีเป็นเร่ืองดี  กคื็อความคิดวุน่วายของท่านไม่มีแลว้  น่ีดีมาก  แต่ตอ้งรู้วา่ตนเองก าลงัฝึกพลงั
อยู ่

ศิษย ์   เวลาท่ีพลงัเกิดข้ึนแลว้ใช่หรือไม่วา่ไดบ้  าเพญ็โดยมีจิตส านึกหลกัเป็นหลกั 

อาจารย์   ไม่อาจรับรู้อยา่งน้ี  จิตส านึกรองกฝึ็กไปดว้ย  ไดพ้ลงัดว้ย  แต่ในอนาคตเขาจะคงอยูใ่นฐานะ
จิตส านึกรองตลอดไป  ท่านคือร่างหลกัตลอดไป 

ศิษย ์     ขณะฝึกพลงัผมรู้สึกไม่ไดส้ติ 

อาจารย์    รู้สึกไม่ไดส้ติกใ็หลื้มตาฝึก  อยา่ฝึกโดยสติเลอะเลือน 

ศิษย ์     เวลานอนหงายอยูท่  าท่าโอบหลุนส่ีท่าจะไดไ้หม 

อาจารย์      อยา่ท าอยา่งน้ี   ขา้พเจา้ก็ไม่ไดส้อนอยา่งน้ีใหท่้าน  บางคนรู้สึกวา่ฝึกพลงัอยา่งน้ีสบายดี ไม่
เม่ือย  นัน่จะใชไ้ดห้รือ  ความทุกขเ์ลก็นอ้ยอนันั้นของการฝึกพลงักท็นไม่ไหวแลว้หรือ 

ศิษย ์     เม่ือก่อนขณะท่ีนัง่สมาธิมกัจะเห็นทศันียภาพ   แต่เพราะจิตใตส้ านึกถูกปิดไวอ้อกมาไม่ได้
อีกแลว้ 

อาจารย์     ไม่ตอ้งสนใจมนั  อยา่ยดึติดกบัมนั  นัน่เป็นเร่ืองในอดีตไปแลว้   ต่อไปหากในขณะฝึกพลงั
เกิดสภาพการณ์อะไร กใ็หเ้ป็นไปตามธรรมชาติ  เพียงแต่ไม่ยดึติด  การมองเห็นนั้น เดิมทีเป็นเร่ืองดี 

ศิษย ์    คร้ังน้ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมชั้นเรียน  อ่านหนงัสือศึกษาดว้ยตวัเองอยา่งสม ่าเสมอจะไดอ้ะไรบา้งไหม 

อาจารย์     ไม่ไดเ้ขา้ร่วม  ศึกษาดว้ยตนเอง   หากสามารถไปบ าเพญ็ตามขอ้ก าหนดดา้นซินซ่ิงท่ีอยู่ใน
หนงัสือไดจ้ริงๆ กจ็ะสามารถบงัเกิดผลอยา่งชดัเจนเช่นเดียวกนั 

ศิษย ์   มรรคผลท่ีต ่าท่ีสุดของสายพทุธคืออะไร 

อาจารย์     มรรคผลท่ีต ่าท่ีสุดของสายพุทธคืออรหันต์   เพราะต ่ากว่าน้ีอีกก็ไม่มีมรรคผลแลว้  ไม่ได้
มรรคผลถูกตอ้ง  ออกจากสามภพไม่ได ้
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ศิษย ์    ทั้งหมดท่ีเป็นผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่าหากมีความช านาญพอกจ็ะบรรลุถึงการบ าเพญ็ร่างพทุธใช่
ไหม 

อาจารย์   ตา้ฝ่าไร้ขอบเขต  พทุธธรรมไร้ขอบเขต  ทั้งหมดข้ึนอยูก่บัใจดวงนั้นของท่านไปบ าเพญ็  เม่ือ
บ าเพญ็ถึงหลกัธรรมนอกภพ  กจ็ะเร่ิมบ าเพญ็ในร่างพทุธะแลว้ 

ศิษย ์    จิตส านึกรองกบัจิตส านึกหลกั ใช่หรือไม่วา่ เป็นคนละคน 

อาจารย์    ลว้นเป็นท่านคนเดียว  เรียกช่ือเดียวกนั คลอดออกมาจากครรภม์ารดาพร้อมกนั  แต่กลบัเป็น
สองส านึก 

ศิษย ์      เราจะเผยแพร่หลกัธรรม และพลงัอยา่งไร 

อาจารย์     เก่ียวกบัปัญหาว่าผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเราจะไปสอนการฝึกพลงัอย่างไร  เราไดพู้ดไปแลว้  
ท่านสามารถไปสอน ไปเผยแพร่  การเผยแพร่หลกัธรรมท่ีถูกตอ้งเป็นการสะสมกุศลของท่าน  ท าเร่ืองท่ี
ดี  ช่วยเหลือคน  ท่านสามารถไปเผยแพร่ ไปพูด  แต่อย่าเอาค าพูดของท่านไปพูด  ตอ้งไปท าโดยใช้
ค  าพูดว่าอาจารยพ์ูดว่าอย่างไร  หนังสือของขา้พเจา้เขียนว่าอย่างไร  ท าตามวิธีการชุดน้ี   หากแทรก
ความคิดใดๆของท่านเขา้ไป  พูดตามทศันียภาพท่ีท่านเห็นเอง   ท่ีเผยแพร่ทั้งหมดนั้นย่อมไม่ใช่ฝ่า
หลุนตา้ฝ่าเรา  ท่านอยูใ่นระดบัชั้นนั้น  หลกัการนั้นท่ีท่านรับรู้ไม่ใช่หลกัธรรมท่ีสมบูรณ์ครบถว้น  เรา
พดูโดยเช่ือมโยงกบัหลกัการระดบัชั้นสูง  ดงันั้นส่ิงนั้นของท่านจะไม่มีประโยชน์ในการช้ีน า ท่านอยา่
เห็นวา่ท่านมองเห็นอะไรไดแ้ลว้  รู้อะไรแลว้  มนัมีปัญหาอยา่งน้ีอยู ่  นอกจากน้ี คือในขั้นตอนของการ
เผยแพร่หลกัพลงัของเราลว้นจดัเป็นงานอาสา ท าเร่ืองดี สะสมคุณูปการและคุณธรรม  ในฐานะผูฝึ้ก
พลงัท่านจะแสวงหาอะไร   ไม่แสวงหาช่ือเสียงและผลประโยชน์ใช่หรือไม่  ส่ิงท่ีเราแสวงหาคือ
คุณูปการและคุณธรรม  ดงันั้นจึงไม่อนุญาตให้ใครเก็บค่าใชจ่้าย  ไม่อนุญาตให้ใครใชรู้ปแบบน้ีของ
ขา้พเจา้เผยแพร่หลกัพลงั  เปิดการสัมมนาทุกท่านแลกเปล่ียนความเห็นกนัท่ีสนามฝึก  น้ีท าได ้  เพราะ
หลกัธรรมน้ีท่านไม่อาจจะบรรยายได ้ บางคนพูดวา่ฉันเป็นครูสอน  ส่ิงนั้นของท่านเป็นคนละเร่ืองกนั   
หลกัธรรมน้ีมีความนยัท่ีลึกซ้ึงมากๆ   ในระดบัชั้นท่ีต่างกนัจะมีจุดประสงคข์องการช้ีน าท่ีต่างกนั   ซ่ึง
ท่านไม่มีทางจะบรรยายได ้
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การบรรยายธรรมตอบข้อสงสัย ทีเ่มอืงเจิง้โจว 

หลี ่หงจือ้ 

 

ศิษย ์ กบัเดก็ประเภทท่ีซุกซนและไม่เช่ือฟังมากเป็นพิเศษ  ผมมกัจะบ่น ตี ด่าทั้งวนั  เร่ืองน้ีควรท า
ไหม 

อาจารย์ วิธีสั่งสอนเดก็ของพวกเรานั้นควรแกไ้ขสักหน่อย  ท่านก็เห็นวา่ ด่าเขาก็ไม่ไดผ้ล  ตีเขาก็ไม่
ไดผ้ล  ท่านควรจะแกไ้ขวิธีการสักหน่อย   ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่านวา่ เด็กก็เป็นคนๆหน่ึง  ท่านอยา่เห็น
วา่เขาเป็นบุตรธิดาของท่าน   ร้อยปีใหห้ลงัใครก็ไม่รู้จกัใครแลว้   ท่ีท่านติดคา้งเขาไวก้็ตอ้งชดใชคื้น  ท่ี
ขา้พเจา้พูดน้ีท่านอาจไม่เช่ือ   บางคนก็หลงอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามญั   เขาก็ยึดติดในเร่ืองเหล่าน้ี   
บงัคบัลูกเขา้มหาวิทยาลยั  สอบเขา้มหาวิทยาลยั   ขา้พเจา้ขอบอกท่าน  ท่ีท่านติดคา้งเขาไวม้ากมายนกั  
ในอนาคตจะกลบักนั  เขาก็จะเป็นพอ่ของท่าน  และจะท ากบัท่านอยา่งน้ี     น้ีเป็นปัญหาวิธีการ  ถา้เล้ียง
ลูกโดยไม่สัง่สอนกเ็ป็นการท าความชัว่   และติดคา้งเขา 

ศิษย ์ ร่างแปลง   ร่างตอบแทนคืออะไร 

อาจารย์ ขา้พเจ้าไม่ขอพูดเร่ืองน้ีกับท่าน   เป็นค าศพัท์ท่ีก าหนดไวใ้นพุทธศาสนา   ท่ีน่ีข้าพเจ้า
บรรยายโดยผสานเขา้กบัวิชาสรีรวิทยา  และพูดอยา่งชดัเจนยิ่งแลว้  เด๋ียวน้ีค าอะไรอยา่ง สามวิญญาณ  
เจ็ดวิญญาณ  ค าน้ี ค  านั้น   ขา้พเจา้ขอบอกท่าน  เขาพูดคลุมเครือมากเกินไป  คลุมเครือถึงระดบัไหน
หรือ   อาทิ หวัใจ ตบั ปอด อวยัวะภายใน  สมองใหญ่  สมอง แต่ละเส้นเลือดและเซลลข์องท่าน ลว้นแต่
เป็นรูปลกัษณ์ของท่าน  ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่เขาหมายถึงอะไร  สามวิญญาณ  เจ็ดวิญญาณ หมายถึงส่ิงใด    
ร่างกายคร่ึงหน้า มีรูปลกัษณ์ของท่าน  ร่างกายคร่ึงหลงั มีรูปลกัษณ์ของท่าน มือเทา้ของท่านลว้นเป็น
รูปลกัษณ์ของท่าน  ท่านวา่เขาหมายถึงอะไร  ดงันั้นขา้พเจา้จึงรู้สึกวา่ ของพวกเขานั้นคลุมเครือ  ของเรา
ท่ีน่ีพดูอยา่งชดัเจนท่ีสุดแลว้ 

ศิษย ์ ขณะท่ีผมฝึกเสินทงเจียฉือฝ่า(นัง่สมาธิ) บางคร้ังทอ้งนอ้ยจะกระเพ่ือมข้ึนลง  คลา้ยการปรับลม
หายใจของช่ีกงท่ีเคยฝึกเม่ือก่อน 

อาจารย์    ถูกตอ้ง  จะเป็นเช่นน้ี   ก็ฝึกไปอยา่งน้ีไม่ตอ้งไปสนใจมนั  เป็นสภาพการณ์หน่ึง  การปรับลม
หายใจในระยะแรกของตา้ฝ่ากเ็ป็นไปโดยอตัโนมติั 

ศิษย ์ เวลาฝึกพลงัมือขา้งหน่ึงจะร้อน  อีกขา้งจะเยน็ เป็นเพราะอะไร 
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อาจารย์ น้ีเป็นปฏิกิริยาตามปกติ   ท่ีพดูกนัในสายเต๋าเรียกวา่แยกอินหยางใหช้ดัเจน  ฝ่ังน้ีอาจจะร้อน  
ฝ่ังนั้นเยน็  หรือฝ่ังนั้นร้อน  ฝ่ังน้ีเยน็  น่ีลว้นเป็นสภาพปกติ   จะเกิดสภาพการณ์ชนิดต่างๆได ้

ศิษย ์ เวลาฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า ก าหนดให้ปลายล้ินแตะเพดานปาก   เช่นนั้นถา้มีฟันปลอมทั้งปาก  
เพดานปากถูกฟันปลอมกั้นไว ้

อาจารย์    ไม่มีปัญหา  อยา่วา่แต่ฟันปลอมของท่านเลย   ต่อให้ใส่ฟันเหลก็ก็ไม่เป็นไร  แผน่ตะกัว่ก็ยงั
กั้นไม่อยู ่ ท่ีเราฝึกคือพลงังาน  เม่ือตอนท่ีขา้พเจา้อยูเ่ป่ยจิง  เวลาท่ีพวกเขาท าการทดสอบขา้พเจา้  ใชมื้อ
ถือแผน่ตะกัว่หลายชั้นท่ีใชก้ั้นแสงเอก็ซเรย ์และยงัห่อดว้ยกระดาษสีด าหลายชั้น   หลงัจากนั้นเอาฟิลม์
ไปลา้ง  ขา้งบนนั้นก็มีรอยมือของขา้พเจา้  รอยมือท่ีถือแผ่นตะกัว่นั้น   หรือพูดไดว้่าแผ่นตะกัว่ก็กั้น
พลงังานไวไ้ม่ได ้  เราไม่ไดฝึ้กช่ี  คนฝึกช่ีจะกลวันัน่กลวัน่ี  บางคนพดูวา่กลวัลมไหม  ลมพายรุะดบัสิบ
ท่านจะสามารถยืนตา้นได ้ ท่านฝึกไปเถอะ  อะไรก็จะไม่ปลิวหายไป  พลงังานจะไม่ปลิวหายไป  ช่ีจึง
จะปลิวหายไปได ้

ศิษย ์ เวลานัง่สมาธิถา้ขาไม่เจบ็ กไ็ม่เกิดประโยชน์ใช่ไหม 

อาจารย์    ก็ไม่แน่  แนวทางน้ีของเราไม่ไดเ้จาะจงสลายกรรมจากจุดน้ี      ทางท่ีเราเดินคือการขดัเกลา
ซินซ่ิงของท่านในหมู่คนธรรมดาสามญั  แน่ละ  ทางดา้นร่างกายก็ตอ้งแบกรับส่วนหน่ึง   ปัญหาน้ี
ขา้พเจา้เคยพดูแลว้  ไม่ใช่บ าเพญ็โดยอาศยัการนัง่ฌานทั้งหมด 

ศิษย ์ เด็กอายุต  ่ากว่าหกขวบมองเห็นภาพสัญลกัษณ์ฝ่าหลุนแลว้โดยไม่ตั้งใจ  ใช่ไหมว่าตาทิพย์
เปิด 

อาจารย์ มองเห็นโดยไม่ตั้งใจ แต่เขาเปิดแลว้ก็ไม่รู้ตวั  เด็กๆ หลงัจากตาทิพยเ์ปิดแลว้ ตวัเขาเองก็
ไม่ไดส้งัเกต เวลามองเห็นส่ิงของ  เขาเขา้ใจวา่คนอ่ืนกเ็ป็นเหมือนกนั  เขาไร้เดียงสามาก  เขากไ็ม่ใส่ใจ 

ศิษย ์ ลูกของดิฉนัเรียนฝ่าหลุนตา้ฝ่าของท่านอาจารย ์ นอ้มรับความคิดของอาจารย ์ แต่ไม่ตั้งใจฝึก
พลงั  จะยงัคงมีฝ่าหลุนอยูอี่กไหม 

อาจารย์ ไม่ไดฝึ้กพลงัให้ดี  ไม่ท าตามขอ้ก าหนดของตา้ฝ่า  นั่นยงันับว่าน้อมรับความคิดอะไรของ
ขา้พเจา้  เราไม่ใช่ให้ฝ่าหลุนแก่คนธรรมดาสามญัตามชอบใจ  ไม่ว่าผูใ้หญ่หรือเด็ก ลว้นตอ้งท าตาม
มาตรฐานของฝ่าหลุนตา้ฝ่า   เพียงแต่วา่เดก็นั้นไร้เดียงสา  หลงัจากเขาเรียนแลว้   ท่านอยา่เห็นวา่โดยผิว
เผนิเขาไม่ไดต้ั้งใจฝึก  แต่ซินซ่ิงของเขาก าลงัเปล่ียนแปลง  ฝ่าในใจเขาไดห้ย ัง่รากลงแลว้ 

ศิษย ์ ต่อไปอาจารยไ์ม่จดัชั้นเรียนแลว้  เราจะสามารถพบอาจารยไ์ดไ้หม 
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อาจารย์ เม่ือไม่จดัชั้นเรียนแลว้   ขา้พเจา้กไ็ม่ใช่ออกมาจากป่าเขา   ขา้พเจา้กไ็ม่เขา้ไปอยูใ่นภูเขา   ผูท่ี้
ฝึกไดดี้จะสามารถพบไดทุ้กวนั   ถึงท่านไม่พบ  ขา้พเจา้กอ็ยู ่

ศิษย ์ เม่ือเราฝึกจนออกไปพน้สภาพร่างขาวน ้ านม  จะมีความสามารถรู้สึกไดถึ้งความรู้สึกของ
ผูอ่ื้นไหม 

อาจารย์ ขา้พเจา้พดูไปแลว้วา่  นัน่ไม่ใช่กงเหนิง(ความสามารถพิเศษ)  พวกเราจ านวนมากท่ีอยูใ่นชั้น
เรียนน้ี  ยงัไม่ทนัท่ีจะรู้สึกสัมผสัได ้สภาพร่างขาวน ้ านมนั้นก็ผ่านไปแลว้   ท่ีจริงขา้พเจา้นั้นดึงท่าน
ข้ึนมา  และยงัผลกัท่านไปอีกขั้น  ขบวนการน้ีถา้ท่านจะฝึกเอง ท่านตอ้งฝึกชัว่ชีวิต  แต่เราท าให้ท่าน
เสร็จไดใ้นเวลาเพียงแปดวนั  ระดบัชั้นนั้นทะลวงผา่นไปแลว้โดยท่านยงัไม่รู้ตวั 

ศิษย ์ ขณะท่ีผมฝึกสมาธิ  พอขา้พเจา้หลบัตาลง มองเห็นภาพช่องทางพลงังานท่ีเคล่ือนไหวอยู่
ภายในร่างกาย  อนัน้ีไม่เหมาะสมกบัฝ่าหลุนตา้ฝ่าหรือไม่ 

อาจารย์ ท่านมองเห็นแลว้กคื็อตาทิพยท่์านเปิดแลว้  น้ีเป็นเร่ืองปกติ 

ศิษย ์ ผมอยู่ห้องเดียวกับทารกแรกเกิด  พลังงานของฝ่าหลุนกับกลไกช่ีของต้าฝ่าของเราบน
ร่างกายผมท่ีส่งออกไป จะมีผลกระทบต่อตาทิพยข์องทารกแรกเกิดไหม 

อาจารย์ ท่านอยา่ยดึติดส่ิงเหล่าน้ี   เดก็  ทารกแรกเกิด ท่านปล่อยไปตามธรรมชาติเถิด  หากควรไดก้็
จะได ้หากไม่ควรไดก้ไ็ม่ควรได ้ ตาทิพยข์องเดก็โดยทัว่ไปนั้นจะเปิด 

ศิษย ์ ผมจะไปฮ่องกงทนัที  ฝ่าเซินของท่านจะคุม้ครองศิษยไ์หม 

อาจารย์ ท่านไปฮ่องกง ท่านไปอเมริกา  ท่านไปถึงดวงจนัทร์ หรือดวงอาทิตย ์กไ็ม่เป็นไร   ฝ่าเซิน
ของขา้พเจา้ลว้นสามารถคุม้ครองได ้ แต่อยา่ยดึติด  ฝ่าเซินของขา้พเจา้ดูแลท่านเพ่ือใหท่้านบ าเพญ็
เท่านั้น 

ศิษย ์ แต่โบราณกาลมาการบ าเพญ็เซียน บ าเพญ็พระพทุธมีแต่เส้นทางเดียวของจินตานตา้เตา้ กบั
จิตหลกัท่ีท่านพดู.. 

อาจารย์ น่ีคือส่วนท่ีท่านทราบ  เส้นทางเดียวของจินตานตา้เตา้อะไรกนั  ท่ีพูดว่าแต่โบราณกาลมา  
นัน่เป็นเร่ืองท่ีคนธรรมดาสามญัพดูกนั  บนสวรรคล์ว้นทราบวา่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของขา้พเจา้คือฝ่าท่ีดีท่ีสุด  
แน่ละยงัมีวธีิการบ าเพญ็อยา่งอ่ืนอีก  ช่างลึกล ้ามหศัจรรยเ์หลือเกินแลว้  คนจะเขา้ใจไดอ้ยา่งไรกนัละ 

ศิษย ์ ไม่วา่จะฝึกพลงัชุดไหน  ในสมองมกัจะคลา้ยกบัวา่มีช่ีของเลือดก าลงัไหลวนอยูม่ากมาย  น่ี
คือฝ่าหลุนท่ีหมุนหรือเปล่า  หรือวา่ฝ่าหลุนก าลงัปรับสมองใหญ่อยู ่
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อาจารย์ ผูฝึ้กพลงัร่างกายของเขาจะเกิดสภาพการณ์นานาชนิด   นับไม่ถว้น เป็นพนัเป็นหม่ืน  ไม่
อาจจะพูดเร่ืองเหล่าน้ีทีละเร่ือง ละเร่ืองได้  พูดไม่ไหว   หากท่านคิดจะฝึกพลงัท่านก็ถือว่ามนัเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีดี  ไม่ตอ้งใส่ใจมนั   วนัน้ีเป็นสภาพการณ์อยา่งน้ี  พรุ่งน้ีเป็นสภาพการณ์อยา่งนั้น  ใส่ใจ
แต่ว่าเป็นเร่ืองดีก็พอ   ท่ีจริงลว้นเป็นการปรับร่างกาย  แต่จิตใจท่ีไม่มัน่คงของท่านคืออะไร  คือจิตยึด
ติดใช่หรือไม่  จิตหวาดกลวัรุนแรงอย่างนั้น  ท่านจะฝึกพลงัไดห้รือ   ท่านจะขา้มไปไดห้รือ   เช่นน้ี
ไม่ใช่เป็นการหาทุกขภ์ยัใส่ตวัหรือ  จิตยึดติดท่ีเกิดข้ึนจะสลายท้ิงไปไดอ้ยา่งไร  อาจจะเป็นไปไดว้า่จะ
ใหท่้านท้ิงจิตน้ีไปอยา่งแทจ้ริงภายใตส้ภาพการณ์น้ี 

ศิษย ์  ในระหวา่งนัง่สมาธิ ท่าร ามือหา้ท่ามีช่ือเรียกหรือไม่ 

อาจารย์ ท่าร ามือในระหวา่งเคล่ือนไหวไม่ไดต้ั้งช่ือไวค้งท่ีแน่นอน 

ศิษย ์ ท่าร ามือดอกบวัใหญ่เป็นช่ือรวมของท่าร ามือท่าหน่ึงหรือเป็นของทั้งหา้ท่า 

อาจารย์ ท่าร ามือดอกบวัใหญ่เป็นเพียงท่าร ามือหน่ึงท่ีก าหนดไวค้งท่ีแน่นอน 

ศิษย ์ ปัจจุบนัแรงพลงัของท่านสูงเพียงไร    เน้ือหาท่ีท่านบรรยายนั้น เป็นประสบการณ์ดว้ยตวัเอง
หรือไม่ 

อาจารย์ ขา้พเจา้มีประสบการณ์มากมายเหลือเกินแลว้  ต่อให้ขา้พเจา้มีหน่ึงฟุต สิบฟุต  ร้อยฟุต  แต่
แมเ้พียงหน่ึงน้ิวก็จะไม่พดูออกมาให้ท่านฟัง  ไม่อนุญาตให้พวกท่านรู้มากเกินไปได ้  อาจารยท่ี์แทจ้ริง
ลว้นไม่เยินยอตวัเอง  ท่ีเราถ่ายทอดอยู่ท่ีน่ีก็คือฝ่าน้ี  ท่านก็ท าตามฝ่าน้ีไป   แต่ ขา้พเจา้ยงัขอบอกท่าน  
คนทั้งหมดท่ีบ าเพญ็ฝ่าน้ี จะไม่เกิดปัญหา ให้ท่านสนใจแต่เพียงการบ าเพญ็   ท่ีผ่านมาในการบรรยาย
ท่ีกุย้โจว ขา้พเจา้พูดไวค้  าหน่ึง เม่ือคนเขาถามขา้พเจา้ ว่า อาจารยท่์านสูงส่งเพียงไร ขา้พเจา้ตอบว่าให้
ท่านสนใจแต่เพียงการฝึก  หลงัจากขา้พเจา้ออกมาแลว้  กบัก่อนท่ีขา้พเจา้จะออกมาก็เหมือนกนั  ไม่มี
อะไรท่ีแตะตอ้งขา้พเจา้ได ้  ก็เพราะค าน้ีค  าเดียว  ณ ท่ีนั้นก็มีคนท่ีอายสุามร้อยกวา่ปีคนหน่ึงประลองฝ่า
กบัขา้พเจา้  เพราะจิตอิจฉาของเขา  ต่อมาเขาก็จบเห่   ท่านอย่าเห็นว่าเขาบ าเพญ็มาสามร้อยกว่าปีแลว้   
ฝ่าน้ีถ่ายทอดออกมา  ไม่ใช่จะมาลอ้เล่นกนัได ้  ใครท่ีกลา้แตะตอ้งตามอ าเภอใจก็ใชไ้ม่ได ้ สุดทา้ยเขารู้
วา่ขา้พเจา้มาโปรดมนุษย ์ แต่วา่สายเกินไปแลว้  ฝ่าไม่ใหอ้ภยัเขา 

ศิษย ์ ขณะนัง่สมาธิอยู ่บางทีรู้สึกตวัเองใหญ่ข้ึน  บางทีกเ็ลก็ลง 

อาจารย์ น้ีลว้นเป็นเร่ืองท่ีดี  พอคนฝึกพลงั  จิตของเขากจ็ะมีพลงังานเพ่ิมเติมใหเ้ขา  เขาจึงสามารถ
เปล่ียนแปลง   เม่ือเกิดการขยายออกเขากรู้็สึกวา่ตนเองใหญ่ข้ึน  แต่กายเน้ือของท่านหาไดเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงไม่  ส่วนท่ีเปล่ียนแปลงคือร่างกายในอีกมิติ  รู้สึกวา่ตนเองใหญ่มาก  แต่เขากห็ดเลก็ได ้ 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า     วนัท่ี  24 เมษายน ค.ศ. 2012 

หนา้ 45 จาก 144 

เลก็มากๆ  ท่ีจริงเขากเ็ป็นปกติดี  ขา้พเจา้ไม่อยากจะอธิบายปรากฏการณ์เหล่าน้ี  สภาพการณ์ชนิดต่างๆ
ลว้นมีทั้งนั้น  ไม่เพียงแค่เป็นพนั  เป็นหม่ืนชนิด 

ศิษย ์ ขณะฝึกนัง่สมาธิเพ่ิมพนูอิทธิฤทธ์ิ จะสัน่ทั้งตวัหรือสัน่ส่วนหน่ึงส่วนใด จะสามารถฝึกต่อได้
ไหม  

อาจารย์ ถา้สั่นจนสะท้านเหมือนหวาดกลวั  นั่นอาจจะมีตวัสิงอะไรอยู่  มนัหวาดกลวั หากเป็น
ร่างกายปกติ สัน่ไหวแบบชา้ๆ  คงจะเป็นพลงังานท่ีไหลทะลวงชีพจร(ช่องทางพลงังาน)  แต่อยา่สั่นตาม
มนัไป 

ศิษย ์ ท่ีผา่นมามีคนสองคนเรียนฝ่าหลุนตา้ฝ่ากบัผูฝึ้กเก่าไดส้องเดือน  ตอนน้ีขณะฝึกนัง่สมาธิรู้สึก
ไดถึ้งช่ี แลว้เกิดท่าเคล่ือนไหวต่างๆตามมา 

อาจารย์ นัน่คือการรบกวนของมาร  ให้รีบปล่อยวางท่าเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนเองนั้นเสีย   หากในขณะ
อยูใ่นความสงบแลว้เกิดท่าเคล่ือนไหวท่ีไม่ใช่ของฝ่าหลุนตา้ฝ่า ซ่ึงแน่ละ ท่ีขา้พเจา้พูดน้ีคือผูบ้  าเพญ็ฝ่า
หลุนตา้ฝ่าจริงๆ  ถา้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่ท่าเคล่ือนไหวของฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ท่านตอ้งรีบปล่อยวางมนัลงทนัที   
ทุกท่านเห็น เวลาท่ีขา้พเจ้าร ามือชุดใหญ่  ก็คิดจะฝึกตาม  บางคนรู้สึกว่าพอท าดูก็เกิดท่าร ามือได ้  
ขา้พเจา้ขอบอกท่าน ไม่แน่ว่าอาจเป็นมารรบกวนท่าน   ฝ่าเซินของขา้พเจา้จะไม่สอนส่ิงเหล่าน้ีให้ท่าน
อย่างเด็ดขาด   โดยเฉพาะคือการแทรกหลกัพลงัอ่ืนเขา้มา  หากเกิดสถานการณ์เช่นน้ีตอ้งเป็นการ
รบกวนอยา่งแน่นอน 

ศิษย ์ หลงัจากติดตามเขา้ชั้นเรียนมา  หูขา้งหน่ึงมีเสียงดงัตูม  ส่วนอีกขา้งมีช่ีทะลวงออกขา้งนอก  
ต่อมาเวลานอนหลบัไดย้นิเสียงดนตรี 

อาจารย์ นัน่กคื็อหูทิพยเ์ปิดแลว้   กคื็อหูทิพยร์ะเบิดออกแลว้ 

ศิษย ์ จิตหลกัและจิตรองลว้นเป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย  จิตหลกัมกัจะตาย  ให้จิตรองบ าเพ็ญ
ส าเร็จกไ็ม่ไดห้รือ 

อาจารย์     ไม่ได ้  ในประวติัศาสตร์คนเขาก็บ าเพญ็กนัอยา่งน้ี   แต่ท่านอยา่ฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าของขา้พเจา้  
ให้ฝึกอย่างอ่ืน   ท่านฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าท่านก็จะไม่ไดรั้บอะไร   เพราะของของเราน้ีก็จะให้กบัจิตหลกั   
ใครบอกวา่จิตหลกัตายได ้จิตหลกัไม่ตาย   แต่ขา้พเจา้วา่ท่านช่างใจกวา้งเสียเหลือเกินแลว้   ตวัเองตาย
แลว้ ใหจิ้ตรองบ าเพญ็  ขา้พเจา้วา่น่ีคือปัญหาท่ีคนท่ีมีตวัสิงเขียนข้ึนมา 

ศิษย ์ ไดย้ินผูฝึ้กเก่าพดูวา่  ทัว่ทั้งตวัมีฝ่าหลุนหมุนอยู ่  แต่ผมรู้สึกมีแค่หน่ึงองคท่ี์ทอ้งนอ้ย  ผมจะ
มีมากอยา่งนั้นไดห้รือไม่ 
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อาจารย์     ช่างยดึติดนกั   ท่ีมีฝ่าหลุนมากนั้น คือขา้พเจา้ก าลงัปรับร่างกายพวกเขาอยู ่ ท่ีให้กบัพวกท่าน
มีเพียงหน่ึงองค ์  แต่พวกท่านอยูเ่หนือสามญัวิสัยอยา่งมากมายแลว้   ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  ท่านเห็น
วา่พวกท่านก าลงัฟังฝ่าอยู ่   แต่ยงัมีคนท่ีพวกท่านมองไม่เห็นอีกมากมายก็ก าลงัฟังฝ่าอยู ่  ขอบอกท่าน  
เม่ือเร่ิมตน้พวกเขาก็ไม่เช่ือพลานุภาพของตา้ฝ่า   พลงักงของเราฝึกไดเ้ร็วอย่างน้ีไดอ้ย่างไรกนั   ผูฝึ้ก
ของเราท่ีเคยนั่งรถไฟไปกบัขา้พเจา้นั้น เม่ือมีผูบ้  าเพญ็เต๋าจ านวนหน่ึงท่ีฝึกบ าเพญ็อยู่ในป่าเขาพอเห็น
พวกเขาแลว้ รู้สึกประหลาดใจมาก เขาจึงถามขา้พเจา้วา่ ผูฝึ้กเหล่าน้ีฝึกมานานแค่ไหนแลว้   ขา้พเจา้วา่ 
บา้งก็คร่ึงปี  บา้งก็หน่ึงปี  ขา้พเจา้ถามว่า เทียบกบัพวกท่านแลว้เป็นอยา่งไรบา้ง   พวกเขาตอบว่า  พวก
เรามีไม่ก่ีคนท่ีจะสามารถตามพวกเขาทนั  แต่พวกเขา(พวกเต๋า)กลบับ าเพญ็มาแลว้หลายร้อยปี  หรือนบั
พนัปี    ท่านคิดดูวา่ขา้พเจา้ให้อะไรกบัพวกท่าน  บางคนพดูวา่นัง่อยูต่รงนั้นก็อยากร้องไห้   ท่านจะไม่
ร้องไหไ้ดห้รือ 

ศิษย ์ ขณะท่ีฝึกนัง่สมาธิฝึกการเสริมสร้างอิทธิฤทธ์ิ  พอเร่ิม ขาจะเจบ็มาก  ตอ้งบ าเพญ็ถึงเม่ือไรขา
จึงไม่เจบ็ 

อาจารย์      บ าเพญ็จนกรรมของท่านหมดแลว้ 

ศิษย ์ ฝ่าหลุนท่ีอาจารยใ์ส่ให้เราท่ีทอ้งนอ้ย ไม่มีความรู้สึก   ใช่ไหมว่าตอ้งเขา้ร่วมชั้นเรียนหลาย
คร้ังจึงจะใส่ใหเ้สร็จ 

อาจารย์     บางคนจะไม่รู้สึก   บางคนความรู้สึกไวมาก  ก็คือไม่เหมือนกัน  มีความรู้สึกก็ดี  ไม่มี
ความรู้สึกก็ดี  ขอเพียงเป็นคนท่ีบ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าจริงๆ  จะไม่ตกหล่นสักคนเดียว   การรับรู้ของท่าน
ไม่ถูกตอ้ง  คนท่ีศึกษาเองไปบ าเพญ็อยา่งแทจ้ริงก็ลว้นสามารถจะไดรั้บ   และไม่มีอยา่งท่ีรับรู้วา่ใส่ให้
เสร็จหรือไม่เสร็จ 

ศิษย ์     ผูฝึ้กท่ีเขา้ร่วมชั้นเรียนของท่านเพียงคร้ังเดียวกบัผูฝึ้กท่ีเขา้ร่วมชั้นเรียนหลายคร้ัง ส่ิงท่ีไดรั้บ
เหมือนกนัหรือไม่ 

อาจารย์  เหมือนกนั  จะไม่ใหอ้ะไรมากกวา่แมแ้ต่นอ้ย  ผูฝึ้กหลายๆคนของเราท่ีเขา้ชั้นเรียนหลายคร้ัง
ไม่ใช่มาไดรั้บส่ิงของ  คร้ังแลว้คร้ังเล่าท่ีเขา้ชั้นเรียน เพราะแต่ละคร้ังท่ีขา้พเจา้บรรยาย พวกเขาก็จะมี
การรับรู้ใหม่  คนเขามาเพ่ือศึกษาฝ่า ฟังฝ่า   พวกเขาทราบวา่ฝ่าน้ีล  ้าค่า  ไม่ใช่มารับของ  คร้ังหน่ึงไดไ้ป
หน่อยหน่ึง  อีกคร้ังหน่ึงไดอี้กหน่อยหน่ึง  กพ็ดูกนัเล่นๆอยา่งน้ี   ใจน้ีช่างละโมบเหลือเกิน 

ศิษย ์ เดก็ท่ีตาทิพยเ์ปิดแลว้จะปกป้องเขาอยา่งไร 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า     วนัท่ี  24 เมษายน ค.ศ. 2012 

หนา้ 47 จาก 144 

อาจารย์ ผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรา  หรือผูฝึ้กเด็กในหมู่ผูฝึ้กของเรา  หรือเด็กท่ีพามาก็ไดฝ่้าหลุนแลว้  
หรือตาทิพยเ์ปิดแลว้  เม่ือออกไปขา้งนอกอย่าพูดกบัคนท่ีไม่ไดบ้  าเพญ็ตามชอบใจ  และไม่ตอ้งพูดกบั
เพื่อนในโรงเรียนหรือครู ตามชอบใจ   หาไม่ลูกของท่านนั้นจะไม่ไดอ้ยูอ่ยา่งสงบ 

ศิษย ์ คนท่ีเคยอยูใ่นโลกอยา่งน้ี  จิตวิญญาณของเขาจะสามารถกลบัไปสู่ความบริสุทธ์ิดงัเดิมของ
ตนโดยไม่เหลือร่องรอยแปดเป้ือนไดห้รือไม่ 

อาจารย์ ได ้ และยงัสามารถเลยล ้ ากว่าของเดิมของท่าน  แน่ละหากท่านคิดจะบ าเพญ็อยู่ในหมู่คน
ธรรมดาสามญัให้บริสุทธ์ิไดถึ้งอยา่งนั้น  จะอาศยัแต่ก าลงัของท่านยอ่มเป็นไปไม่ได ้ ในชัว่พริบตานั้น
ของวาระสุดทา้ยนั้น  จะช่วยท่านท้ิงส่ิงท่ีหลงเหลืออยู ่ กบัสสารท่ีไม่ดีไปทั้งหมด   ฉิง(อารมณ์ ความรัก 
ความผูกพนั)นั้นเป็นสสารท่ีคงอยู่   เพราะท่านเองตอ้งไปบ าเพ็ญมนั   เปล่ียนแปลงตวัท่านเองจาก
ความคิดของท่าน   อยา่ใหม้นัเกิดข้ึนอีก   แต่ส่ิงท่ียงัคงเหลืออยูอี่กเลก็นอ้ยนั้นจะช่วยท้ิงไปใหท่้าน   ใน
เวลานั้นกจ็ะบริสุทธ์ิจนบริสุทธ์ิอยา่งถึงท่ีสุดแลว้  การบ าเพญ็กคื็อบ าเพญ็ความคิดของคน   เปล่ียนแปลง
จากดา้นความคิด    ความคิดท่านบริสุทธ์ิถึงระดบัใด  นั่นก็คือมรรคผล  หลงัจากหยวนหมัน่(ส าเร็จ
สมบูรณ์)  ความคิดของท่านทั้งหมดคือวิธีคิดในระดบัชั้นนั้นของการหยวนหมัน่  ไม่มีวิธีคิดของคนอีก
แลว้  

ศิษย ์ สุดทา้ยจิตหลกัจะเขา้ไปอยูใ่นร่างไหน  อีกร่างกายหน่ึงอยูใ่นสภาวะอะไร 

อาจารย์   จิตหลกัจะเขา้ไปอยูใ่นร่างไหน  ร่างกายท่ีท่านบ าเพญ็ลว้นเป็นร่างกายท่านทั้งหมด  ร่างกาย
อีกมิติก็เป็นร่างเดียวกนัตั้งแต่ตน้ ลว้นคือร่างหน่ึงเดียวของท่าน   หลงัจากกายเน้ือของท่านถูกสสาร
พลงังานสูงผนัแปรแลว้  กจ็ะไม่มีร่างกายในอีกมิติตามท่ีพดูนั้นแลว้ 

ศิษย ์ พอเดินเขา้ไปในวหิารประธานวดัเส้าหลิน  ฝ่าหลุนในทอ้งนอ้ยกห็มุนกลบัอยา่งรวดเร็วมาก 

อาจารย์     หมุนทวนหรือหมุนตามลว้นเป็นปกติทั้งนั้น   ท่ีนัน่เป็นท่ีท่ีไม่เลว  เป็นวดัท่ีดีมากแห่งหน่ึง  
แน่ละพระสงฆท่ี์บ าเพญ็นั้นจะเป็นอยา่งไรเราไม่ขอพดู   ท่ีเราพดูคือวดั เป็นวดัท่ีดีมาก 

ศิษย ์ เม่ือท าท่าโอบหลุนท่ีดา้นขา้งสองดา้น มกัจะเกิดเสียงดงัในหู 

อาจารย์      ถูกตอ้ง   โอบหลุนท่ีสองขา้งสามารถจะเปิดหูคนได ้ บางคนคิด  นัน่ดีละ   ฉนัก็จะฝึกอยา่งน้ี
ทุกๆวนัละ  น้ีเป็นจิตยึดติด   ขา้พเจา้จึงไม่อยากพูดเร่ืองเหล่าน้ีให้กบัผูฝึ้กใหม่  เพราะง่ายท่ีสุดท่ีจะเกิด
การยดึติดส่ิงนั้น  พอยดึติดกจ็ะถูกสกดักั้น 

ศิษย ์ เม่ือก่อนท่ียงัไม่ไดฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่า เคยฝันเห็นตวัเองข้ึนสวรรค ์ ลอยอยูบ่นสวรรค ์ ลงมาสู่
โลก  ท่ีผมเห็นคือจิตรองใช่หรือไม่ 
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อาจารย์ ไม่ใช่  ถ้าความรู้สึกส านึกของท่านบินอยู่บนฟ้า นั่นคือจิตหลักของท่านออกจากร่าง  
ความรู้สึกส านึกของท่านอยูท่ี่ไหน  ตวัท่านเองก็จะอยูท่ี่นัน่  ท่ีวา่ฉนัเห็นแลว้ฉนัก าลงับินอยูบ่นฟ้า   แต่
ฉนัก าลงันัง่อยูต่รงน้ี  นัน่กคื็อจิตส านึกรองก าลงับินอยู ่

ศิษย ์ หลงัจากผมฝึกสมาธิไดค้ร่ึงชัว่โมง  ในเวลานั้นทั้งตวัรู้สึกแน่นไปหมด  คิดจะออกแรง  ต่อ 
มาตวัมว้นเป็นกอ้นกลม พยายามฝึกพลงัอยา่งสุดชีวติ  น้ีเป็นเร่ืองอะไรกนั 

อาจารย์ ท่านไม่ตอ้งใส่ใจมนั  มนัเก่ียวขอ้งกบัชีวิตนั้นของท่านเม่ือก่อนน้ี  ท่านไม่ตอ้งใส่ใจ  ให้
สนใจแต่การฝึก 

ศิษย ์ ในขณะท างานเช่ือมดว้ยไฟฟ้า ไดส้ัมผสักบัควนั ฝุ่ น ประกายไฟ  พวกมนัจะกระทบต่อ
ร่างกายไหม 

อาจารย์ ไม่เก่ียวขอ้งกบัผูฝึ้กพลงั 

ศิษย ์ วนัแรกท่ีฝึกพลงั  รู้สึกวา่มีของรูปทรงกลมจากภายนอกเขา้ไปในทอ้งจากนั้น ก็ค่อยๆไปอยู่
ท่ีสะดือ คือฝ่าหลุนท่ีอาจารยใ์ส่ใหใ้ช่หรือไม่ 

อาจารย์ ผูฝึ้กพลงัอยา่ใส่ใจเร่ืองเหล่าน้ีเลย   ขา้พเจา้ไม่อาจอธิบายสภาพการณ์แต่ละชนิดให้ไดห้มด  
อยา่เพ่ิมเติมจิตยดึติดเลย 

ศิษย ์    ผมซ้ือปฏิทินกบัหนงัสือเล่มหน่ึงของอาจารยช่ี์กงคนหน่ึง   จะสามารถแขวนไวใ้นหอ้งเดียวกบัท่ี
แขวนรูปถ่ายอาจารยแ์ละอ่านหนงัสือนั้นไดห้รือไม่ 

อาจารย์   ไม่ได ้ จะบ าเพญ็ก็ตอ้งเดินแนวทางเดียว   แมจ้ะเป็นอาจารยช่ี์กงท่ีแทจ้ริง  หรือเป็นอาจารยช่ี์
กงท่ีไม่เลว  ขา้พเจา้ขอบอกท่าน  เขากไ็ม่มีก าลงัท่ีจะผลกัไสส่ิงท่ีเป็นของลทัธินอกรีตหนทางคดงอเหล่า 
นั้นออกไปได ้ เขาก็ตอ้งคลอ้ยตามพวกมนั   ดงันั้นในหลกัพลงับางอยา่ง จึงมีส่ิงน้ีอยูด่ว้ย  แมต้วัเขาเอง
จะบ าเพญ็หนทางท่ีถูกตอ้ง  แต่เขากห็มดปัญญา  ไม่สามารถจะจดัการกบัส่ิงท่ีเขาถ่ายทอดออกไปได ้

ศิษย ์ คนท่ีท างานอยูบ่นเรือนานๆ เม่ือบ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าจะไดผ้ลเหมือนกนัหรือไม่ 

อาจารย์ เหมือนกนั  ฝึกพลงัอยูบ่นทะเลกเ็หมือนกนั  ฝึกพลงัอยูบ่นแม่น ้ ากเ็หมือนกนั 

ศิษย ์ ผูฝึ้กพลงัเม่ือเวลากินขา้ว ใช่หรือไม่วา่กินพอประทงัใหอ่ิ้มเป็นใชไ้ด ้ มีก าลงักพ็อแลว้ 

อาจารย์ รับประทานพอประทงั  พอประทงัหรือว่ากินอ่ิม  กินขา้วก็คือกินให้อ่ิม   จะเหลือไวอี้กนิด
ไปท าไม  ถา้อยูใ่นช่วงท่ียากจน จะกินนอ้ยหน่อยก็ไม่เป็นไร   ร่างกายของท่านยงัฝึกอยูใ่นหลกัธรรมใน
ภพ  ยงัตอ้งการใชส่ิ้งท่ีอยูใ่นหลกัธรรมในภพ เป็นสารอาหารหล่อเล้ียง  หาไม่แลว้  ร่างกายน้ีมิจบส้ินกนั
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แลว้หรือ  ก่อนหนา้ท่ีท่านยงัไม่ถูกสสารพลงังานสูงแทนท่ี  ท่านไม่กินขา้วจะไดไ้หม  ถา้กินของท่ีดีแต่
ใจไม่ยดึติดกไ็ม่มีปัญหา 

ศิษย ์ คนท่ีเรียนฝ่าหลุนตา้ฝ่าสามารถเล้ียงสตัวเ์ลก็ไดไ้หม 

อาจารย์ สายพุทธกล่าววา่ ไม่ฆ่า ไม่เล้ียง  สายเต๋าก็พดูเช่นน้ี   แต่สายเต๋ามีส่วนหน่ึงท่ีมีสัตวท่ี์มีฤทธ์ิ 
เช่นเล้ียงเต่าอะไรเอย  แต่ ระดบัชั้นท่ีสูงมากๆจะรับเอาไวเ้พียงตวั สองตวั เป็นผูพ้ิทกัษฝ่์า  ฉะนั้นจึงตอ้ง
เลือกตวัท่ีดีมากๆ  เพราะส่ิงเหล่าน้ี  พร้อมไปกบัท่ีท่านฝึกพลงัและเม่ือยกระดบัชั้นข้ึนไป  มนัจะได้
อิทธิฤทธ์ิโดยง่าย พอไดอิ้ทธิฤทธ์ิแลว้   มนัไม่เนน้เร่ือง ซินซ่ิง และท าเร่ืองเลว  กจ็ะกลายเป็นมาร  

ศิษย ์ พอตกกลางคืน เวลาผมหลบัตาฝึกพลงัอยู่คนเดียว    พอรู้ว่ารอบตวัเงียบสงบมากก็จะรู้สึก
กลวัมาก 

อาจารย์ ขอบอกทุกท่านวา่   เด๋ียวน้ีฝ่าหลุนตา้ฝ่าเราไม่วา่มิติไหนๆกเ็ป็นท่ีรู้จกักนัหมด   ฝ่าหลุนตา้ฝ่า
ถ่ายทอดอยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญั  มีส่ิงท่ีเลอะเทอะนานาชนิด  และส่ิงต่างๆในมิติชนิดต่างๆก็คิด
จะมาดู   ดงันั้นพวกมนัจึงมีรูปร่างแปลกประหลาด อะไรก็มีทั้งนั้น  ท่านฝึกพลงัอยู่ตรงนั้น มนัก็มาดู
ท่าน  ท่านจึงรู้สึกกลวั   น่าสยองขวญั  แต่ท่านจ าไวว้่ามีฝ่าเซินของขา้พเจา้อยู่  ใครก็ท าร้ายท่านไม่ได ้ 
มนัเพียงแต่ตอ้งการมาดูๆหน่อย  ท าไมจึงน่าสยองขวญัละ  เพราะจิตรองของท่านเห็นแลว้จึงรู้สึก
หวาดกลวั   ท่ีจริงไม่มีอะไรเก่ียวขอ้งกนัเลย 

ศิษย ์    โลกฝ่าหลุนเป็นอยา่งไร 

อาจารย์ ท่านเคยไดย้นิวา่มีแดนสุขาวดีไหม  โลกฝ่าหลุนนั้นงดงามยิง่กวา่นกั 

ศิษย ์ ถา้หากรู้ว่าในบรรดาญาติสนิทของตวัเองมีความสัมพนัธ์ของกรรมสนอง  จะอยู่ร่วมกนั
อยา่งไร  จะชดใชคื้นอยา่งไร  จะตอบแทนบุญคุณอยา่งไร 

อาจารย์ ไม่วา่จะเป็นอยา่งไรท่านกจ็ะไม่รู้   เร่ืองเหล่าน้ีของคนธรรมดาสามญัก็ไม่อนุญาตใหค้นอ่ืนรู้   
ผูบ้  าเพญ็หยวนหมัน่แลว้จึงจะรู้   แต่ท่านก็ไม่ไดย้ึดติดกบัส่ิงเหล่าน้ีแลว้  แต่ละคนลว้นมีชีวิตของตน  
ปล่อยไปตามวาสนาเถิด 

ศิษย ์ ควรห่วงใยดูแลคนพิการอยา่งไร 

อาจารย์ เร่ืองของคนธรรมดาสามญัท่านยงัมาถามขา้พเจ้าท าไมละ   ท่านจะดูแลพ่อแม่ของท่าน
อย่างไรก็ตอ้งมาถามขา้พเจา้หรือ    จะดูแลลูกอย่างไรก็ตอ้งถามขา้พเจา้หรือ  ลว้นเป็นเร่ืองของคน
ธรรมดาสามญั  ท่ีน่ีขา้พเจา้ก าลงับรรยายฝ่า  เร่ืองการบ าเพญ็สู่ระดบัชั้นสูง   แต่ถา้คนพิการนั้นสบาย
เกินไป  กจ็ะชดใชก้รรมไม่ได ้ ภพต่อไปอาจจะยงัพิการอีก 
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ศิษย ์ ระดบับน(หวัหนา้)สัง่การไม่ถูกตอ้ง จะปฏิบติัอยา่งไรดี 

อาจารย์ น่ีเร่ืองเป็นเร่ืองของคนธรรมดาสามญั  ในฐานะผูบ้  าเพ็ญจะท าอย่างไร  ก็ให้ท าไปตาม
ขอ้ก าหนดของฝ่า  เร่ืองราวใดๆลว้นมีความเก่ียวขอ้งกบัดวงสัมพนัธ์คงอยู ่  ท่านรู้สึกวา่ไม่ถูกตอ้ง  บาง
ทีไม่แน่ก็อาจจะถูกตอ้ง   เขาเป็นผูน้ า  คนเขาบอกท่านว่าท าอย่างไร ท่านก็ท าให้ดี   แน่ละถา้บอกให้
ท่านไปฆ่าคนวางเพลิง   ท าเร่ืองเลว  ท่านก็ไม่ท าแน่นอน   โดยหลักการเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง แต่
มาตรฐานของปัญหาหลกัการท่ีเราพดูนั้นไม่เหมือนกนั 

ศิษย ์ ผูฝึ้กพลงัท าเร่ืองท่ีผิดไปโดยไม่ตั้งใจ   ฝ่าเซินของอาจารยจ์ะทราบหรือไม่  และจะลงโทษ
เขาหรือไม่ 

อาจารย์ แน่ละตอ้งทราบ  หากท่านบ าเพ็ญไดดี้มาก  ในตอนนั้นก็จะสะกิดเตือนท่าน  และอาจจะ
ไดรั้บผลกรรม ณ บดันั้น   ชดใชก้รรมท่ีเกิดจากการท าเร่ืองท่ีผิดนั้นไป   ถา้ท่านบ าเพญ็ไม่ดี อาจจะไม่
ลงโทษท่าน  พอเห็นว่าท่านก็ไม่ไหวแลว้  ท่านมกัเป็นอยา่งน้ีเสมอ  ก็ไม่อาจให้มนัเกิดกรรมสนอง ณ 
บดันั้นอยู่ร ่ าไป  เกิดข้ึนคร้ังหน่ึง ให้ท่านชดใชค้ร้ังหน่ึง  เกิดข้ึนคร้ังหน่ึง ให้ท่านชดใชค้ร้ังหน่ึง  การ
ยกระดบัอูซ่ิ้ง(การรับรู้)ของท่านอยา่งน้ีจะไหวหรือ  และไม่อนุญาตใหท้ าเช่นน้ี 

ศิษย ์ จะแสดงฝ่าหลุนกบัฝ่าเซินของท่านใหพ้วกเราเห็นไดอ้ยา่งไร 

อาจารย์      ท่านยงัจะดูอะไร  นัน่คือการให้คนธรรมดาสามญัดูใช่ไหม  ใจของท่านสะทอ้นจิตยึดติดท่ี
ไม่ดีอยา่งน้ีออกมา  คนท่ีสามารถมองเห็นพระพทุธนั้น เป็นคนท่ีมีมรรคผลแลว้   น่ีเหมือนค าถามของผู ้
ฝึกพลงัควรถามหรือ   ถา้มองเห็นไดห้มดแลว้ก็ไม่มีการรับรู้คงอยูแ่ลว้   ซ่ึงจะไม่อนุญาตใหบ้ าเพญ็แลว้  
ท่านบ าเพญ็ไม่ไดแ้ละยงัจะท าลายคนมากมายเช่นน้ีดว้ยหรือ 

ศิษย ์ ขณะฝึกนัง่สมาธิบางคร้ังศีรษะเคล่ือนไหว 

อาจารย์      ไม่ใหเ้คล่ือนไหว  กคื็อเคล่ือนไหวไม่ได ้ ตอ้งผอ่นคลายตามธรรมชาติ 

ศิษย ์ สนามฝึกของเรามกัจะมีควนัพิษจากการเผาใบไมล้อยฟุ้ ง ควรจะหยดุฝึกพลงัหรือไม่ 

อาจารย์ ในสวนสาธารณะเผาใบไมท่ี้กวาดไปรวมกนั   น้ีไม่กระทบการฝึกพลงัของท่าน  ถา้แสบ
จมูกเกินไปท่านกห็ยดุหรือเปล่ียนสถานท่ี  หาไม่แลว้ขา้พเจา้วา่ไม่มีปัญหา 

ศิษย ์ ของใชป้ระจ าวนัถูกท าลายเป็นการก่อกรรมและสูญเสียกุศลพร้อมกนัดว้ย หรือว่าเพียงก่อ
กรรมไม่เสียกศุล 

อาจารย์ องคศ์ากยมุนีเคยตรัสไวทุ้กสรรพส่ิงลว้นมีชีวิต  ท่ีจริงขา้พเจา้วา่ในอีกมิติส่ิงใดๆลว้นมีชีวิต  
ถา้หากตาทิพยข์องท่านบรรลุถึงธรรมจกัษุ   พอท่านออกจากบา้น  พอเปิดประตูท่านจะเห็นว่าแมแ้ต่
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ก้อนหิน  ก าแพงลว้นพูดกบัท่าน  ทกัทายท่าน   แต่ขา้พเจ้าขอบอกท่าน เราตอ้งมองไปยงัภาพรวม 
บ าเพ็ญอย่างสง่างามอย่ายึดติดกับเร่ืองเล็กน้อยเหล่าน้ี  คนมีรูปแบบการด ารงชีวิตของคน  คนท่ี
บ าเพญ็ตา้ฝ่าอยา่งแทจ้ริง วนัหน่ึงๆสามารถสลายกรรมไดม้ากมาย   ดงันั้นกรรมนั้นกล่าวส าหรับคนท่ี
บ าเพญ็ตา้ฝ่ากไ็ม่น่ากลวัอยา่งนั้นเลย 

ศิษย ์ เวลาท าท่าชงกวา้นมือเดียว(เล่ือนมือข้ึนลง) บางคนหัวไหล่กบัมือจะเล่ือนข้ึนลงพร้อมกนั  
ทั้งตวักเ็คล่ือนตามไปดว้ย 

อาจารย์ น่ีไม่ถูกตอ้ง  หวัไหล่กบัร่างกายตอ้งผอ่นคลายไม่ขยบั 

ศิษย ์ ในครอบครัวมีคนฝึกพลงัฟู่ ถ่ี(ตวัสิงร่าง)  เตือนเขา  เขาไม่ฟังจะท าอยา่งไร 

อาจารย์ กแ็ลว้กนัไป  ท่านคิดจะควบคุมความคิดของใครกค็วบคุมไม่ได ้  ไดแ้ต่เตือนดว้ยความหวงั
ดี  ไดแ้ต่เตือนดว้ยความหวงัดี    เม่ือไม่ฟังกแ็ลว้กนัไป   อาจารยจ์ะช่วยช าระลา้งสภาพแวดลอ้มใหศิ้ษย์
ท่ีบ าเพญ็จริง  ไม่ใหส่ิ้งของเลอะเทอะของเขาเขา้ประตูได ้ 

ศิษย ์ การมอบของเพื่อมิตรภาพ 

อาจารย์ การมอบของเพ่ือมิตรภาพไม่เป็นไร   สองคนดีต่อกนั เขาจึงให้ของท่านเล็กนอ้ย เป็นความ
สมคัรใจ  นัน่จะเป็นไรไปละ 

ศิษย ์ ในใจทนไม่ได ้จึงด่าคน  ด่าตวัเองกสู็ญเสียกศุลดว้ยไหม 

อาจารย์ ท่านด่าตวัเองจะเสียกุศลให้ใครกนั   เสียกุศลให้ท่านเองหรือ   แต่ในฐานะผูฝึ้กพลงั ท่านจะ
ด่าคนไม่ได ้ ด่าตวัท่านเอง ก็คือท่านโกรธแลว้   ฉะนั้นก็คือท่านไม่ไดอ้ดกลั้นไว ้  ใช่หรือไม่  เราพดูถึง
ความอดทน  ต่อเดก็  ต่อลูกตนเองก็ไม่สมควรตีด่าตามชอบใจ   ท่านดูแลอบรมลูกเป็นเร่ืองสมควร  ไม่
สั่งสอนลูกก็ไม่ถูกตอ้งนะ  ตอ้งสั่งสอนอบรม  การสั่งสอนอบรมเป็นปัญหาวิธีการ   แต่หากท่านเอง
โกรธจนหวัเสียเพราะสัง่สอนลูก  นัน่จะถูกหรือ   สัง่สอนลูกกจ็ะโกรธไม่ได ้ ท่านตอ้งไม่โกรธจริงๆ  

ศิษย ์ เดก็อายหุา้หกขวบฝึกพลงักบัผม  แต่เขาไม่รู้ฝ่า ก็สามารถจะบ าเพญ็ข้ึนไปไดห้รือไม่ 

อาจารย์ เช่นนั้นกบ็อกเดก็วา่จะเป็นคนดีไดอ้ยา่งไร เหมือนเล่านิทาน บอกวา่อาจารยพ์ดูวา่อยา่ง ไร ๆ 
กพ็อแลว้  ขา้พเจา้ขอบอกท่านวา่   เดก็เลก็ของเราท่ีอยูท่ี่น่ีฟังเขา้ใจดีแลว้นะ   ท่านอยา่คิดวา่เขาฟังไดไ้ม่
ดีเหมือนท่าน 

ศิษย ์ ผูบ้  าเพญ็ของเรายงัจะสามารถเก็บเก่ียวส่ิงของจากหนงัสือของพทุธศาสนาและศาสนาเต๋าได้
ไหม 
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อาจารย์ ไม่อนุญาตอยา่งเดด็ขาด  ไม่อนุญาตโดยเดด็ขาด  นัน่มิยุง่เหยงิหมดแลว้หรือ   วิ่งพล่านไปอยู่
แนวทางอ่ืนแลว้หรือ   จะตอ้งไม่เดินสองแนวทาง  แน่ละหากท่านวา่ท่านไม่ฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า  จะใชฝ่้าน้ี
ของฝ่าหลุนตา้ฝ่าช้ีน าฉนัฝึกหลกัพลงัอยา่งอ่ืน  แน่นอน ฝ่าน้ีท่ีขา้พเจา้บรรยายออกมาก็ยอ่มมีประโยชน์
ในการช้ีน าต่อหลกัพลงัทั้งหมด  ลว้นตอ้งเนน้ซินซ่ิงอยา่งน้ีในการบ าเพญ็ 

ศิษย ์ หลงัจากศึกษาหลกัการของฝ่าหลุนตา้ฝ่าแลว้ ควรจะด ารงชีวิตดว้ยภาวะจิตใจอะไร 

อาจารย์ กิจกรรมรูปแบบชนิดต่างๆ  หรือเร่ืองของคนธรรมดาสามญัท่ีท่านอยากเขา้ร่วม ท่านก็ไปเขา้
ร่วม  ไม่กระทบต่อพลงักง  ตามการฝึกพลงัท่ีลึกซ้ึงข้ึนเร่ือยๆของท่าน  เร่ืองเหล่าน้ีท่านเองจะมองใหจื้ด
จางไดท้ั้งหมด   เพราะเม่ือบ าเพญ็ถึงระดบัสูงยิง่ข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีก็เป็นการยดึติด  แต่วา่ตอนน้ีเราไม่อาจให้
ท่านปล่อยวางทั้งหมดในทนัที   ถา้ปล่อยวางไดห้มดวนัน้ีท่านก็คือพระพุทธแลว้   ขณะน้ีท่านก็วางไม่
ลง  คนเอย กเ็พราะมีฉิง  จึงมีความชอบพอของคนธรรมดาสามญั 

ศิษย ์ ขณะท่ีผมฝึกพลงั   ในเวลาเดียวกนัก็ไดย้ินเสียงระฆงัทองท่ีมีจงัหวะชนิดหน่ึงจากในดนตรี
ของฝ่าหลุนตา้ฝ่า  น้ีคืออะไร  หรือวา่เป็นบทบาทของจิตรอง 

อาจารย์     ไม่ใช่  กคื็อเสียงในอีกมิติ  ซ่ึงมีมากมายนกั  ไม่ตอ้งสนใจมนั 

ศิษย ์ ในขณะฝึกพลงัจะนึกภาพไดไ้หม หรืออาศยัการคิด หน่ึงชีพจรน าพาร้อยชีพจร ช่วยน าสู่
ความสงบไดห้รือไม่ 

อาจารย์ ไม่มีความนึกคิด  เราบ าเพญ็ในระดบัชั้นสูงโดยตรง  พยายามปล่อยวางความคิดแบบหมาย
มัน่  ท่านยงัคิดจะแทรกอะไรเพ่ิมเขา้ไปหรือ  ท าตามชอบใจหรือ  จะไม่อนุญาตให้ท่านสร้างความ
วุ่นวายให้ของชุดน้ีของเรา  ถา้ท่านจะแทรก  ฝ่าหลุนจะเปล่ียนรูปได้   เราพูดถึงร้อยชีพจรโล่งตลอด
พร้อมกนั  ไม่ท าเร่ืองหน่ึงชีพจรน าพาร้อยชีพจรอะไร 

ศิษย ์ จุดประสงคข์องการบ าเพญ็ของชาวโลก เพียงเพ่ือให้ตวัเองเป็นผูรู้้แจง้แต่ไม่สนใจคนอ่ืน น่ี
เป็นคนชนิดไหนกนั 

อาจารย์ พระพทุธสามารถช่วยคน  แต่พระพทุธมิไดเ้กิดข้ึนมาเพ่ือช่วยคน  ท่านคิดวา่พระพทุธควรจะ
ช่วยท่านหรือ  บรรลุถึงการหลุดพน้ของตนเอง  อรหันตก์็บ าเพญ็ส าเร็จอย่างน้ี   สมมติท่านจะมีความ
ปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือสรรพชีวิต  เช่นนั้นท่านตอ้งบ าเพญ็ข้ึนไป  ท่านตอ้งไปถึงระดบัชั้นนั้น  ท่านจึง
จะสามารถประจกัษแ์จง้เร่ืองการโปรดชาวโลก  พดูถึงการโปรดชีวิต  จะโปรดชีวิตอยา่งไรละ   ท่านก็
ตอ้งไปบรรยายเหมือนขา้พเจา้อยา่งน้ีเท่านั้น  ไปท าอยา่งน้ี  ท่ีวา่จะสลายทุกขภ์ยัของใครท้ิงไปหมด แลว้
น าท่านข้ึนไป  พอถึงเวลานั้น ท่านก็จะทราบ  ยงัไม่ทนัท่ีท่านจะน าเขาข้ึนไป  ท่านก็ตกลงไปแลว้   ซ่ึง
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ไม่อนุญาตให้ท าไดอ้ยา่งเด็ดขาด ยงัมีอีกอยา่ง คือพูดไม่ไดว้่าการบ าเพญ็นั้นตอ้งสนใจคนอ่ืน นัน่ลว้น
เป็นจิตยดึติด  

ศิษย ์ อาจารยอ์อกนอกประเทศบรรยายใหช้าวต่างชาติ จะใส่ฝ่าหลุนใหห้รือไม่ 

อาจารย์ คนท่ีบ าเพญ็จริง  เป็นใครก็จะใส่ใหห้มด  ตา้ฝ่าเป็นของจกัรวาล  แต่ละประเทศทัว่โลกมีคน
ท่ีมีวาสนาลว้นสามารถศึกษา สามารถจะไดรั้บทั้งนั้น 

ศิษย ์ แพทยจี์นสามารถใชก้ารฝังเขม็รักษาโรคไดไ้หม 

อาจารย์ ไดแ้น่นอน  นัน่เป็นงานในหมู่คนธรรมดาสามญั 

ศิษย ์      ผูเ้ขา้ร่วมชั้นเรียนทั้งหมด ท่านจะใส่ฝ่าหลุนใหท้ั้งนั้นหรือ 

อาจารย์ ไม่ใช่  ขา้พเจา้ทราบคนท่ีเรียนอยูท่ี่น่ี  บางคนเขาไม่เช่ือ  ยงัมีบางคนมีท่าทีท่ีสงสยั  ยงัมีเวลา
ฟังรู้สึกวา่ดีมาก  แต่สุดทา้ยเขายงัคงไม่อาจฝึกได ้

ศิษย ์ หลงัจากฝ่าหลุนถูกฝ่าเซินของอาจารยเ์อากลบัคืนแลว้  จะเร่ิมตน้ใหม่ท าตามขอ้ก าหนดของ
อาจารย ์ยงัจะใหฝ่้าหลุนไหม 

อาจารย์ นัน่ตอ้งตั้งใจแน่วแน่จริงๆ  กเ็หมือนกบัผูท่ี้ไม่เคยศึกษามาก่อนท่ีเร่ิมตน้ศึกษาใหม่ 

ศิษย ์ ผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่าพดูวา่สามารถยืมฝ่าหลุนของท่านรักษาโรคให้ผูฝึ้กได ้ และสามารถตรวจ
โรคใหท่้านได ้

อาจารย์ นัน่คือจิตมารก าเริบ  ใครก็อย่าไดเ้ช่ือเขา  บรรดาคนท่ีพูดอย่างน้ีก็ไม่ใช่ศิษยฝ่์าหลุนตา้ฝ่า
ของขา้พเจา้  เป็นการท าลายฝ่าอยา่งร้ายแรง   ขา้พเจา้โตจนป่านน้ีไม่รู้วา่อะไรคือโรค  คนท่ีจะตรวจโรค
ใหข้า้พเจา้ท่านกต็อ้งเขา้มาในหอ้งน้ีใหไ้ดก่้อน 

ศิษย ์ ควรเขา้ใจ “ไร้ความหมายมัน่(อู๋ เหวย)” อยา่งไรดี 

อาจารย์      ก็คือรักษาซินซ่ิงไวไ้ม่ท าเร่ืองท่ีมีความหมายมัน่(โหยว่เหวย)ตามชอบใจ  แต่ถา้เห็นการฆ่า
คน วางเพลิง กต็อ้งช่วย  นัน่เป็นปัญหาซินซ่ิง 

ศิษย ์ ผมอยูใ่นสนามฝึกพลงัคลา้ยกบัมีคนพดูกบัผม  ผมกคุ็ยในใจกบัเขา 

อาจารย์ ขา้พเจา้ถึงไดพ้ดูวา่ คนท่ีบ าเพญ็โดยเปิดพลงับางส่วนนั้นก็ไม่ง่ายท่ีจะบ าเพญ็  ก็คือสาเหตุน้ี  
พอเขาไดย้ินวา่มีเสียงพดูคุยกบัเขาแลว้  หรือเห็นของอะไรแลว้  เขาก็จะยึดกุมตวัเองไม่ไดแ้ลว้   เขาก็ดี
ใจข้ึนมาแลว้  เขาก็ติดต่อกบัมนัแลว้   แต่เขาไม่รู้ว่า นัน่เป็นมารหรือไม่    หากเขาไม่ใช่มารก็ไม่ใช่ผูรู้้
แจ้งท่ีบ าเพ็ญฝ่าท่ีถูกต้อง  ถึงแม้เขาจะมาจากสวรรค์ ไม่ใช่ส่ิงชั่วร้าย  เขาก็ไม่ได้มรรคผลถูกต้อง   
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ไม่เช่นนั้นก็จะไม่รบกวนคนท่ีบ าเพญ็ฝ่าท่ีถูกตอ้ง   ท่านคิดดู  เม่ือท่านรับของของเขาแลว้   ท่านยงัจะ
บ าเพญ็ไดอี้กไหม  ของของท่านจะยุง่เหยิงหรือไม่  จิตยึดติดของท่านจะออกมาหรือไม่  คนท่ีมีกงเหนิง
ออกมาแลว้ก็ไม่ง่ายท่ีจะควบคุมตวัเอง  เปิดพลงักงแลว้ก็ไม่ง่ายท่ีจะบ าเพญ็  ก็คือสาเหตุน้ี  ยากมากหนา   
พดูวา่มีคนเท่าไรท่ีจะสามารถบ าเพญ็ออกมาได ้ ขา้พเจา้ก าลงัดูอยู ่ สวรรคเ์บ้ืองบนกก็ าลงัดูอยู ่   
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การบรรยายธรรมตอบข้อสงสัย ทีเ่มอืงจี่หนาน 

หลี ่หงจือ้ 

 

ศิษย ์ ระหวา่งท่ีฝึกพลงัมีค าพดูด่าคนแวบ่ข้ึนมา  มนัเป็นเร่ืองอะไรกนั 

อาจารย์ ก็คือท่านมีจิตท่ีไม่ดี หรือกรรมทางความคิดท่ีก่อผล   บางคนอาจมีฟู่ ถ่ี(ตวัสิง)   หรือมีการ
แทรกปะปนหลกัพลงัอ่ืนเขา้ไปฝึกดว้ยก็เป็นอย่างน้ี  เราจะไม่แทรกอะไรเขา้ไปในการฝึก  ถา้ฝึกฝ่า
หลุนตา้ฝ่าอยา่งบริสุทธ์ิจะไม่มีฟู่ ถ่ี  ส่วนใหญ่เป็นผลจากกรรมทางความคิด 

ศิษย ์ การมุมานะบ าเพญ็  โดยตวัเองเป็นจิตยดึติดชนิดหน่ึงหรือไม่ 

อาจารย์ การบ าเพญ็ไม่ใช่การยึดติด  การบ าเพญ็คือการหวนคืนกลบัสู่ความจริงแท ้  ฟ้ืนคืนธาตุแท้
ของคนออกมา  นัน่คือธาตุแทข้องท่าน   ดงันั้นมนัไม่ใช่การยดึติด  แต่หากท่านเอาแต่พดูติดปากวา่ ฉนั
จะบ าเพญ็เป็นพระพุทธ  วนัน้ีฉนัยกระดบัไดเ้ท่าไร   เม่ือไรฉนัจึงจะส าเร็จเป็นพระพทุธ  นัน่คือท่านยึด
ติด  จงมีใจฝึกพลงั  แต่ไม่มีใจคิดจะไดพ้ลงั  ท่านสนใจแต่ไปบ าเพญ็   มีเพียงความปรารถนาน้ีกพ็อแลว้ 

ศิษย ์ คนท่ีไม่ไดร่้วมชั้นเรียนศึกษาและฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ฝ่าเซินของอาจารยก์จ็ะช่วยช าระร่างกาย
ใหเ้ขาจนถึงขั้นร่างขาวน ้ านม กบัไดรั้บกลไกช่ีดว้ยหรือไม่ 

อาจารย์ คนท่ีไม่เขา้ร่วมชั้นเรียน  เขาไม่ใช่ผูฝึ้กของเรา ขา้พเจา้จะดูแลเขาเพื่ออะไรละ  ขา้พเจา้ใส่ส่ิง
น้ีให้กบัคนทั้งหมดของประเทศ ดูแลคนธรรมดาสามญัตามชอบใจ  จะถูกหรือ   ถา้ตนเองศึกษาหลกั
พลงั ศึกษาตามหนงัสือ  หรือศึกษาตามวีดีโอเทป  จะไดรั้บหรือไม่ละ   ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  รูปแบบ
การศึกษาหลกัพลงัในอนาคตก็จะเป็นรูปแบบชนิดน้ี    เพราะท่านมีฝ่าเซินของขา้พเจ้าดูแลอยู่  ใน
หนงัสือขา้พเจา้มีฝ่าเซิน  ในเทปวิดีโอ  เทปบนัทึกเสียง  ก็ลว้นมีอยู ่หากสามารถปฏิบติัตามมาตรฐาน
ของผูบ้  าเพญ็ไดจ้ริง  เขาก็สามารถจะไดรั้บ  แต่ตอ้งเป็นคนท่ีไปบ าเพญ็ตามมาตรฐานของผูฝึ้กพลงัอยา่ง
แทจ้ริง จึงจะไดรั้บ   หากพูดว่าฉันแค่ตอ้งการฝึกฝนร่างกาย  ไม่คิดจะบ าเพญ็ไปสู่ระดบัชั้นสูง  นัน่จะ
ไม่ไดรั้บ 

ศิษย ์ ผมเป็นผูฝึ้กใหม่ ฝึกมาไดห้น่ึงเดือนแลว้   พบวา่ไม่มีน ้ าลาย จะใหป้ลายล้ินแตะเพดานปาก
ท าไดล้  าบาก  ขอเชิญท่านอาจารยแ์นะน าสกันิด 

อาจารย์ ไม่ใช่ว่าเม่ือฝึกพลงัแลว้  ท่านก็จะสามารถเปล่ียนแปลงอะไรไดห้มดในทนัที  ซินซ่ิงของ
ท่านเป็นอย่างไรละ    ท่านคิดจะบรรลุถึงภาวะของผูฝึ้กพลงัท่านก็ตอ้งเปล่ียนแปลงตวัเอง  เร่ิมเปล่ียน 
แปลงจากซินซ่ิง    มีคนพดูวา่ฉนัฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าแลว้  ท าไมฉนัยงัไม่หายจากโรคละ   เม่ืออยูใ่นหมู่คน
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ธรรมดาสามญัท่านยงัคงเป็นคนธรรมดาสามญั  ท่านฝึกท่าเคล่ือนไหวน้ีก็คิดจะใหโ้รคหายแลว้   นัน่จะ
เป็นไปไดห้รือ   จุดประสงคไ์ม่ถูกตอ้ง  ผลลพัธ์จึงไม่เหมือนกนั 

ศิษย ์ ในการฝึกพลงัจะเพ่ิมอ้ีเน่ียน(ความนึกคิด)เขา้ไป  ฝ่าหลุนจะเปล่ียนรูปไดไ้หม 

อาจารย์ เม่ือเพ่ิมอ้ีเน่ียนของหลกัพลงัอ่ืนเขา้ไป ฝ่าหลุนก็จะเปล่ียนรูปได ้  พูดถึงความคิดเลอะเทอะ
ของท่าน มนัจดัเป็นจิตยดึติดของคนธรรมดาสามญั   นัน่จะไม่ท าใหฝ่้าหลุนเปล่ียนรูป   มีแต่การเพ่ิมส่ือ
สัญญาณของหลกัพลงัอ่ืนเขา้ไป  ไม่เพียงแค่ท่าเคล่ือนไหวมือของท่าน   แต่ในความคิดท่านเพ่ิมอ้ีเน่ียน
ชนิดน้ีเขา้ไปช้ีน า  วิธีหายใจอะไรเอย   หรือความคิดของหลกัพลงันั้น    ลว้นท าให้ฝ่าหลุนเปล่ียนรูป   
เพราะการบ าเพญ็เป็นเร่ืองเขม้งวดจริงจงั  ตอ้งบ าเพญ็แนวทางเดียวเท่านั้น    

ศิษย ์ กายเน้ือของพระสงฆ์ท่ีมรณภาพไปพนัปีไม่เน่าเป่ือย  ใช่หรือไม่ว่า เป็นเพราะถูกสสาร
พลงังานสูง แปรผนัแลว้   

อาจารย์ ท่ีจริงก็ไดถู้กสสารพลงังานสูง แปรผนัแลว้    เน่ืองจากในพทุธศาสนาพดูเร่ืองนิพพานไม่น า
ร่างกายไป   ดงันั้นร่างกายนั้นเขาจึงไม่เอา   ถา้เขาคิดจะเอา  ร่างกายของเขานั้นถูกสสารพลงังานสูง 
แปรผนัแลว้    เหมือนพระสงฆส์ามรูปบนเขาจ่ิวฮว๋าซัน   ร่างกายนั้นลว้นเป็นกายเน้ืออายุหลายร้อยปี 
หลายพนัปี ท่ีไม่เส่ือมสลาย  ก็เพราะร่างกายของเขาถูกสสารพลงังานสูงทดแทนแลว้  เขาไม่ใช่ร่างกาย
ของคนธรรมดาสามญั  ดงันั้นเขาจึงไม่เส่ือมสลาย   

ศิษย ์ หลกัพลงัท่ีสามารถฝึกหยวนอิงออกมาไดล้ว้นเป็นหลกัธรรมท่ีถูกตอ้งทั้งหมดใช่หรือไม่ 

อาจารย์ นั่นไม่แน่   บางอย่างเม่ือเร่ิมตน้ไม่ใช่ลทัธินอกรีต  เร่ิมตน้นั้นยงัคงไม่เลวทีเดียว   พอไม่
บ าเพญ็ซินซ่ิง ต่อมาก็เปล่ียนเป็นชัว่ร้าย   ไม่แน่ว่าหลงัจากนั้นหยวนอิงก็จะสลายไป   ถา้ไม่สลายไปก็
จะชัว่ร้ายมาก  ไม่อาจพิจารณาโดยอาศยัการเกิดพลงักง  ไม่ว่าจะเกิดของอะไรออกมาก็ไม่อาจอาศยัส่ิง
นั้นในการพิจารณา  ไม่วา่หลกัพลงัไหนกต็อ้งบ าเพญ็ซินซ่ิง    

ศิษย ์ ฝ่าหลุนท่ีทอ้งนอ้ยจะสามารถน าไปภพหนา้ไดไ้หม 

อาจารย์ เราก็ไม่พูดเร่ืองภพหน้าอะไร ไม่ภพหนา้อะไร    ขอ้ก าหนดของเราคือมีเป้าหมายให้บรรลุ
การเปิดพลงัเปิดการรู้แจง้ในสังคมคนธรรมดาสามญั    ขา้พเจา้ขอบอกท่าน  พอถึงระดบัชั้นสูงมากยงั
สามารถบ าเพญ็ได ้ แต่การบ าเพญ็ของคนธรรมดาสามญัโดยทัว่ไป พอถึงระดบัชั้นหน่ึงท่ีแน่นอน  พอ
เปิดพลงัแลว้ก็จะหยดุอยูแ่ค่นั้น  ท่านจะฝึกอีกพลงัก็ไม่โต   ก็สูงเพียงเท่านั้น   แต่ในสถานการณ์ท่ีพิเศษ
อยา่งยิง่  กมี็ท่ีอยูใ่นมิตินั้นพลงักงสามารถโตไดจ้ากการฝึก  ในอนาคตเม่ือท่านบ าเพญ็ฝ่าหลุนของตวัเอง
ออกมาได ้กจ็ะใชก้ารไดต้ลอดไป ติดตวัไปตลอดกาล  
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ศิษย ์ อาจารยม์กัพดูถึง บ าเพญ็จริง สองค าน้ี  และในการบรรยายกพ็ดูถึงศิษยท่ี์บ าเพญ็จริง  ขอเชิญ
ท่านอาจารยอ์ธิบาย 

อาจารย์  บ าเพญ็จริงกคื็อท่านไปบ าเพญ็อยา่งแทจ้ริงแลว้  กคื็อความหมายน้ี 

ศิษย ์ ซานฮวาจวี้ ต่ิง(ดอกไมส้ามดอกรวมอยู่บนกระหม่อม)บนกระหม่อมมีเพียงสองดอก น้ีเป็น
อยา่งไรกนั 

อาจารย์ อย่างนั้นก็ไม่ใช่ซานฮวาจวี้ ต่ิง    พลงักง   สภาพการณ์นานาชนิดท่ีออกมาช่างมากมาย
เหลือเกินแลว้  มากมายเหลือเกิน   เส้นทางน้ีท่ีขา้พเจา้เดินผ่านมา  ในระยะแรกหรือในระดบัชั้นท่ีต้ืน
มาก  รูปแบบการเปล่ียนแปลงของพลงักงนั้นมีนับพนันับหม่ืน  จนจ าไม่ไหว  ขา้พเจา้ก็ไม่ไปจ ามนั  
รูปแบบการเปล่ียนแปลงของร่างกายในแต่ละระดบัชั้นกไ็ม่เหมือนกนั 

ศิษย ์ รูปลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนตรงส่วนล่างของทอ้งนอ้ยคือหยวนอิง  แลว้รูปลกัษณ์ตรงหนา้อกน้ีคือ
ใคร 

อาจารย์ ท่านฝึกส่ิงอ่ืนอะไรแลว้   เม่ือผูฝึ้กพลงั บ าเพญ็อยา่งแทจ้ริง ปล่อยวางทุกส่ิงลง  ฝ่าเซินของ
ขา้พเจา้จะช่วยท่านจดัการ  แน่ละบางคร้ังคนของเราเกิดพลงักง   ผิวชั้นนอกจะเกิดรูปลกัษณ์ของพระ
พุทธจ านวนหน่ึง  หรือเกิดข้ึนมากมาย  เขายงัเคล่ือนไหวไดด้ว้ย  เพราะเขาเป็นสสารท่ีคงอยู ่  สามารถ
พดูได ้ ขยบัได ้ แน่ละนัน่ลว้นจดัเป็นเร่ืองปกติ 

ศิษย ์ สมมติว่ามีคนคิดขโมยของบนตวัของผูฝึ้กหรือท าร้ายเขา   ฝ่าหลุนตา้ฝ่าสามารถจะป้องกนั
ไดไ้หม 

อาจารย์     ขา้พเจา้ขอบอกท่านวา่ ทุกเร่ืองลว้นมีเหตุสมัพนัธ์กนั   ท่านท าเงินหายแลว้  เร่ืองน้ีฝ่าหลุนไม่
สนใจ  นัน่อาจเป็นวา่มีสาเหตุอะไร  ใจน้ีของท่านคือจะใชฝ่้าหลุนจดัการคนท่ีขโมยทรัพยสิ์นของท่าน
ใช่หรือไม่  นัน่จะใชไ้ดห้รือ ไม่แน่วา่ เคยติดคา้งคนเขาบางอยา่ง  ตวัเองไม่สบายใจแลว้คิดจะใชฝ่้าหลุน
ไปตีคนอ่ืน  นัน่จะใชไ้ดห้รือ  เช่นนั้นมิเท่ากบัขา้พเจา้สอนหลกัธรรมนอกรีตแลว้หรือ  อยา่เสียเวลาคิด
เร่ืองเหล่าน้ี  ผูบ้  าเพญ็มีฝ่าเซินของขา้พเจา้ดูแลท่าน  อะไรท่ีสมควรปกป้องกจ็ะปกป้องใหท่้าน 

ศิษย ์ ท่านมองพระสูตรวา่อยา่งไรบา้ง 

อาจารย์ พระสูตรท่ีแทจ้ริง   พระสูตรท่ีองคศ์ากยมุนีตรัสไว ้ ขา้พเจา้ยอมรับ  แต่องคศ์ากยมุนีพุทธะ
เคยตรัสวา่    ในพระสูตรทั้งหมดท่ีมีอยู ่ ส่ิงท่ีเป็นของพระองคจ์ริงๆ มีไม่ถึงร้อยละสิบ 

ศิษย ์ ผมไปเท่ียวชมหลุมฝังศพยคุโบราณ  ขอถามวา่  ไปดูหลุมฝังศพจะกระทบต่อฝ่าหลุนตา้ฝ่า
หรือไม่ 
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อาจารย์ ไม่กระทบ  แต่สถานท่ีเหล่าน้ีพยายามไปใหน้อ้ย ส่ิงเหล่าน้ีอินช่ี แรงมาก ยงัมี  จะพดูอยา่งไร
ดีละ สถานท่ีท่ีไม่สะอาดพวกเรากไ็ม่อยากไป ส่ิงเลอะเทอะพวกนั้นไม่ดีมากๆ  เพราะนัน่เป็นหลุมฝังศพ
ใช่ไหม 

ศิษย ์ ในความฝันของผมมีงูตวัหน่ึงมุดเขา้มาในเส้ือ จึงบีบมนัตายไปแลว้  เป็นการจดัวางของ
อาจารยเ์พ่ือทดสอบซินซ่ิงของผมใช่ไหม 

อาจารย์ ส่ิงเหล่าน้ีมุดเขา้มา  ท่านฆ่ามนัตายก็ถูกตอ้งแลว้   ส่ิงท่ีชัว่ร้ายเหล่าน้ีก็จะมาสิงร่าง  นัน่ก็คือ
มาร  สังคมมนุษยพ์ฒันามาถึงวนัน้ี  ถูกมนัรบกวนอยา่งร้ายแรงเหลือเกินแลว้   วงการช่ีกงถูกมนัก่อภยั
พิบติัจนแทบจะไม่ไหวแลว้   ในวดันั้นกเ็หมือนกนั ลว้นเป็นส่ิงเหล่าน้ีท่ีก าลงัก่อภยัพิบติั 

ศิษย ์ โลกฝ่าหลุนมีอยูแ่ต่เดิมหรือวา่เป็นของใหม่ 

อาจารย์  มีอยูแ่ต่เดิม  ท่านคิดฟุ้ งซ่านเกินไปแลว้ 

ศิษย ์ ไม่ใชช่ี้กงรักษาโรค  แต่ใชก้ารนวด  ฝังเขม็ เป็นตน้  และนอกจากหนงัสือช่ีกง เช่น “คมัภีร์
ซานไห่(ภูเขา ทะเล)”  “คมัภีร์ฮวางต้ีเน่ยจิง (จกัรพรรดิเหลือง)”  เป็นตน้ จะอ่านไดไ้หม 

อาจารย์ ท่านยงัปล่อยวางจิตเหล่าน้ีไม่ได ้  จุดประสงคท่ี์ท่านอ่านนั้น เพื่ออะไร  หนงัสือเหล่าน้ีลว้น
ไม่ใช่หนงัสือบ าเพญ็ของตา้ฝ่า  ท่านอ่านมนัไปท าไม   ท่านคิดจะไดข้องอะไรจากในนั้นหรือ หาไม่แลว้
ท่านอ่านมนัท าไม     หากท่านคิดวา่ค าพดูในหนงัสือพวกนั้นดี  ท่านก็ยอมรับเขา้แลว้   พลงักงของท่าน
ก็จะยุง่เหยงิ  เหตุใดในอดีต  พุทธศาสนา  ศาสนาเต๋า ไม่ยอมใหส้ัมผสักบัหนงัสืออ่ืนใด นอกเหนือจาก
พระสูตร  ก็เพราะกลวัวา่ส่ิงของของพวกเขาจะยุง่เหยงิ เพ่ือรับประกนัการบ าเพญ็ท่ีเป็นของแทข้องท่าน 
จึงตอ้งปฏิบติัต่อปัญหาน้ีอยา่งเขม้งวด  แกไ้ขปัญหาท่ีแทจ้ริงของท่าน  ท่านไม่เขม้งวดจะไดห้รือ   ท่าน
จะปล่อยวางจิตใจดวงน้ีลงไดอ้ยา่งไร  ขา้พเจา้จึงพดูถึงเหตุผลน้ี  ไม่คิดจะบ าเพญ็ จึงไดคิ้ดศึกษาคน้ควา้
ส่ิงเหล่าน้ี   ท่านอ่านไดต้ามสบาย  ขา้พเจา้ไม่ใช่หา้มคนธรรมดาสามญัอ่าน  พดูถึงวา่จะนวด หรือฝังเขม็
ไดห้รือไม่  หากท่านเป็นแพทยจี์น  ท่านไปรักษาไดเ้ลย   ไม่มีปัญหา    หากท่านไม่ใช่แพทยแ์ละท่าน
ฝึกตา้ฝ่า  กคื็อคิดจะรักษาโรคใหค้น  ขา้พเจา้วา่ท่านกป็ล่อยวางจิตยดึติดน้ีเสีย  

ศิษย ์ ผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่านอกเหนือจากอาจารยย์งัมีคนอ่ืนท่ีสูงกวา่อาจารยห์รือไม่ 

อาจารย์ ในหมู่ผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่าไม่มีคนไหนท่ีสามารถเรียกตวัเองวา่อาจารย ์ลว้นเป็นผูฝึ้ก  ลว้นเป็น
ศิษย ์  ทุกคนต่างก าลงัศึกษา  ต่างก าลงับ าเพญ็  ในอนาคตหลงัจากเปิดพลงัเปิดการรู้แจง้  จะใชไ้ดเ้พียง
ฉายานามตามวิธีเรียกอย่างนั้นในระดบัชั้นนั้นๆของสายพุทธ   ฝ่าหลุนตา้ฝ่าก็ไม่มีอาจารยใ์นระดบัสูง
คนอ่ืนอีก  
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ศิษย ์ มารดาท่ีแทจ้ริงของเราคือใคร    ท่านเป็นมารดาของพวกเราร่วมกนัหรือไม่ 

อาจารย์ คิดฟุ้ งซ่าน  จะน าพวกท่านมาพิจารณาร่วมกบัขา้พเจา้ไดอ้ยา่งไรกนัละ   ชีวิตมีรูปแบบความ
เป็นมาสองชนิด  ชนิดหน่ึงคือ เกิดข้ึนท่ามกลางการเคล่ือนไหวของสสารนานาชนิดในระดบัชั้นต่างๆ
ของจกัรวาล ดงันั้นจึงค่อนขา้งดั้งเดิม แต่สืบทอดเร่ือยมาจนถึงวนัน้ี   ท่ามกลางการเคล่ือนไหวของ
จกัรวาลยงัสามารถก่อเกิดชีวติ และยงัก าลงัก่อเกิดอยู ่ ดงันั้นบางคนชีวติจึงไม่ยาวนาน  บางคนมีประวติั
สั้นมาก ยงัมีอีกรูปแบบหน่ึงกคื็อในแต่ละระดบัชั้น  ชีวติระดบัชั้นสูงเหล่านั้นท่ีปรากฏออกมาตั้งนาน
มาแลว้  คนอยา่งน้ีขา้พเจา้เห็นวา่ค่อนขา้งโชคดี เพราะเขายงัมีมารดา  แมแ้ต่พวกนั้นท่ีเกิดมาแต่ก าเนิด  
พวกเขารู้สึกอิจฉาพวกท่ีมีมารดา  เพราะพวกเขาไม่มีมารดา 

ศิษย ์ เพ่ือแสวงหาหนทางท่ีถูกตอ้งและหลกัธรรมใหญ่  จึงคิดทุกวธีิติดตามอาจารยไ์ปท่ีต่างๆเพ่ือ
ฟังการบรรยาย จะไดไ้หม 

อาจารย์ บางคนติดตามชั้นเรียนเพ่ือฟังการบรรยาย  เพื่อใหไ้ดฝ่้า  จิตใจนั้นขา้พเจา้ก็ไม่อาจคดัคา้นแต่
มีจุดหน่ึง  ทุกท่านอยา่ลืมวา่ ตอ้งไปบ าเพญ็อยา่งจริงจงั  ท่านเอาแต่ตามไปตลอดก็ไม่ถูก  ท่านเอาแต่ฟัง  
ซินซ่ิงของท่านเองกต็อ้งขดัเกลาท่ามกลางการบ าเพญ็อยา่งแทจ้ริง  ท่านตอ้งไปบ าเพญ็อยา่งจริงจงั    บาง
คนคิดว่าติดตามขา้พเจา้แลว้จะไม่มีภยั  แลว้ท่านจะบ าเพญ็อะไร  บางคนเขา้ใจว่าขา้พเจา้จะเขา้ไปใน
ภูเขา  จะตามขา้พเจา้ข้ึนเขาไปบ าเพญ็   เช่นนั้นท่านมิใช่บ าเพญ็จิตส านึกรองแลว้หรือ  เป็นรูปแบบการ
บ าเพญ็สองชนิด หากท่านคิดจะยกระดบัตวัท่านเอง  บรรลุขั้นตอนทั้งหมดของการบ าเพญ็น้ีของท่าน  
ท่านกต็อ้งไปบ าเพญ็อยา่งหนกัแน่นจริงจงัในหมู่คนธรรมดาสามญั  และศึกษาฝ่าใหดี้   

ศิษย ์ ท่านจะพดูเก่ียวกบัจุดก าเนิดของมนุษยชาติสกันิดไดห้รือไม่ 

อาจารย์ ทุกตวัอกัษรในบรรทดัลว้นแต่กระหายใคร่รู้   ท่านวางจิตใจน้ีลงเถอะ  ขา้พเจา้ไดพู้ดถึงจุด
ก าเนิดของมนุษยชาติแลว้   ชีวติมิใช่เกิดข้ึนจากการเคล่ือนไหวของสสารแรกเร่ิมท่ีสุดในจกัรวาลหรือ    

ศิษย ์ กล่าวส าหรับคนท่ีดบัสลายทั้งกายและจิตนั้น จิตหลกัของเขาจะยงัอยูไ่หม 

อาจารย์ ดบัสลายทั้งกายและจิตแลว้ยงัจะมีอะไรอยูอี่กละ   ก็เหมือนในจกัรวาลน้ี ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา
ไม่เคยมีเขาอยู ่   แต่ขั้นตอนท่ีถูกดบัสลายจนหมดส้ินนั้นเจ็บปวดทรมานและรู้สึกส านึกผิดอยา่งเหลือ 
แสน  ท่ีมิติของเราน้ีรู้สึกวา่ตายไปแลว้ในทนัที  แต่ในสนามเวลาท่ีถูกดบัสลายนั้นจะรู้สึกยาวนานอยา่ง
ไร้ท่ีเปรียบ 

ศิษย ์ หญิงชรากลบัมีประจ าเดือนอีก จะมีปัญหาวา่จะตั้งครรภไ์ดห้รือไม่ 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า     วนัท่ี  24 เมษายน ค.ศ. 2012 

หนา้ 60 จาก 144 

อาจารย์ ขณะท่ีเราฝึกพลงัร่างกายผนัแปรกลบัสู่วยัหนุ่มสาวเพ่ือให้ท่านมาบ าเพญ็ชีวิต   แต่ไม่ใช่ให้
ท่านใชชี้วติอยา่งคนธรรมดาสามญัชนิดนั้น   มนัอาจเก่ียวขอ้งกบัปัญหาน้ี  เพราะทั้งร่างกายลว้นผนัแปร
สู่วยัหนุ่มสาว  ดงันั้นท่านตอ้งระวงัเร่ืองเหล่าน้ี 

ศิษย ์ ในขณะท่ีเผยแพร่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าใหค้นอ่ืนอยูน่ั้น  ควรจะใชภ้าษาท่ีอาจารยบ์รรยายฝ่ามาช้ีน า
ความคิดหรือไม่   หรือวา่อาศยัแนวคิดโดยรวมของเจิน ซัน่ เหยิน่ ท่ีอาจารยพ์ดูมาช้ีน าความคิด 

อาจารย์ ฝ่าของขา้พเจา้ กคื็อส่ิงท่ีขา้พเจา้พดู  เป็นส่ิงท่ีเป็นระบบ   ส่ิงท่ีขา้พเจา้พดูออกมาก็คือส่ิงท่ีอยู่
ในตา้ฝ่าน้ี   ส่ิงท่ีขา้พเจา้พดูอยูท่ี่น่ีไม่ไดพ้ดูทศันะส่วนตวัของขา้พเจา้   ดงันั้นในขณะท่ีทุกท่านพดูส่ิงน้ี
อยูพ่ดูไดแ้ต่เพียงวา่ ในหนงัสือเขียนไวอ้ยา่งไร อยา่งไร หรืออาจารยพ์ดูวา่อยา่งไร อยา่งไร ก็ได ้ ดีท่ีสุด
คืออ่านหนงัสือ  ท่านอยา่ไปพูดโดยน าค าพูดของขา้พเจา้ไปเป็นค าพูดของตนเอง   เช่นนั้นเขา(ฝ่า)ก็จะ
ไม่บงัเกิดผลอยา่งน้ี  และยงัเป็นการขโมยฝ่า  แต่สามารถพูดถึงความรู้สึกของแต่ละคนได ้ นัน่เป็นคน
ละเร่ืองกบัฝ่า 

ศิษย ์ ภาพลวงตาท่ีผูค้นเห็นกนัคืออะไร 

อาจารย์ ขา้พเจา้วา่ ก็คือทศันียภาพของอีกมิติ ซ่ึงปรากฏออกมาแบบจบัพลดัจบัผลู   ส่ิงก่อสร้างท่ีฝ่ัง
นั้นก็หาไดมี้แต่แบบสมยัโบราณนั้น  แต่มีตึกรามบา้นช่องอยา่งปัจจุบนัชนิดน้ีดว้ย   และส่ิงท่ีมีอยูใ่นมิติ
ฝ่ังนั้นบางส่วนยงัสามารถเคล่ือนท่ีได ้

ศิษย ์ จะมองการโกหกดว้ยเจตนาท่ีดีไดอ้ยา่งไร  อยา่งเช่นคนๆนั้นป่วยหนกัแลว้ 

อาจารย์      อยา่งเช่นเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งแลว้  ท่านไม่อยากจะบอกสถานการณ์ท่ีแทจ้ริงใหเ้ขาฟัง การ
ฝืนท าอยา่งน้ี ใชไ้ด ้  จุดมุ่งหมายของท่านคือเพ่ือคนอ่ืน  หรือเพื่อประโยชน์ของคนอ่ืน   แน่ละขา้พเจา้
นึกถึงเร่ืองเหล่าน้ีของระดบัชั้นสูง  ท่านเองก็สามารถจะจดัวางให้ถูกตอ้งได ้ ขา้พเจา้คิดว่าไม่ควรพูด
โกหกกบัคนป่วย   กลวัคนป่วยระทมใจนัน่ไม่ใช่หลกัการน้ีของคนธรรมดาสามญัหรือ  เม่ือบ าเพญ็ถึง
ระดบัชั้นสูงจะพบวา่ไม่ใช่เร่ืองอยา่งนั้น  ความทุกขร์ะทมสามารถสลายกรรมได ้ชาติต่อไปจะไดดี้ 

ศิษย ์ ดว้ยความรู้สึกเคารพและซาบซ้ึงใจ   เราจึงจุดธูปบูชาพระพทุธรูป  พระโพธิสตัวแ์ละฝ่าเซิน
ของอาจารย ์  การถวายของบูชานบัเป็นจิตยดึติดหรือไม่ 

อาจารย์  อยา่งแรกนั้นคือความเคารพ อยา่งท่ีสองท่ีจริงนั้นผูค้นลว้นเขา้ใจวา่มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นรูปแบบ 
ชนิดหน่ึง    ธูปท่ีจุด หมดดอกแลว้  ควนัท่ีฟุ้ งข้ึนมานั้น  ท่ีท่านมองเห็นเป็นควนัในมิติน้ีของเรา  แต่ใน
อีกมิติหน่ึงมนัก็มีควนัดว้ย   สสารท่ีฝ่ังของเราสลายไปแลว้   ก็จะเกิดข้ึนท่ีฝ่ังนั้น  พวกเขา(ฝ่ังนั้น)ตอ้ง 
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การส่ิงน้ีไปผนัแปรฝ่าของพวกเขา  ดงันั้นการถวายของบูชาเขา  ไม่เพียงเป็นการแสดงความเคารพ ยงัมี
ความสมัพนัธ์อยา่งน้ีอยูช่ั้นหน่ึง  ถวายของบูชาใช่ไหม  หาไม่จะเรียกไดอ้ยา่งไรวา่ ถวายของบูชาละ 

ศิษย ์ บนร่างกายของผูฝึ้กพลงัปรากฏรูปลกัษณ์ของพระพทุธข้ึนมานั้น เร่ืองราวเป็นอยา่งไร 

อาจารย์ เป็นเร่ืองปกติ   พลงักงก็คืออย่างน้ี   ช่วงเร่ิมตน้จะเล็กกว่าเมล็ดขา้ว  ต่อมาจะออกมาใหญ่
ยิง่ข้ึน  เพราะอณูในแต่ละชั้นของร่างกายลว้นตอ้งเปล่ียนแปลง  สุดทา้ยกลายเป็นร่างพระพทุธ 

ศิษย ์ ท่านอาจารยจ์ะกรุณาเล่าเร่ืองโลกฝ่าหลุนใหเ้ราฟังไดห้รือไม่ 

อาจารย์ ผูฝึ้กเราบางคนมองเห็นแลว้  มีภูเขาเอย น ้ าเอย  หอสูง ศาลาเอย  ถา้อยากจะรู้อย่างละเอียด
ท่านกต็อ้งบ าเพญ็ 

ศิษย ์ มีผูรู้้แจง้หลายองคท่ี์ถ่ายทอดตา้ฝ่าช่วยเหลือสรรพชีวิต  แต่ท าไมแต่โบราณกาลมาไม่เคยได้
ยนิวา่มีคนพดูถึง   

อาจารย์ องคศ์ากยมุนีตรัสวา่พระยไูลมีมากดัง่จ านวนเมด็ทรายในแม่น ้าคงคา    แลว้จะสามารถพดูให้
หมดทีละองค ์ละองคไ์ดไ้หม  ส่ิงท่ีไม่ควรใหท่้านทราบก็จะไม่ใหท่้านทราบนะ   ถา้คนธรรมดาสามญัรู้
อะไรทุกอยา่งหมดแลว้ นัน่มิใช่กลบัตาลปัตรแลว้หรือ ท่านเป็นพระพทุธแลว้  พวกเขาก็เป็นคนธรรมดา
สามญัแลว้หรือ  คนธรรมดาสามญัจะสามารถรู้ส่ิงท่ีสูงส่งเช่นนั้นไดห้รือ   ในอดีตส่ิงท่ีอยูเ่หนือกวา่พระ
ยไูลจะไม่ให้คนไดรู้้   และโลกฝ่าหลุนไม่ไดอ้ยูใ่นจกัรวาลน้ี   ท่ีจริงองคศ์ากยมุนีเคยตรัสเร่ืองของพวก
เราไว ้ และเคยตรัสเร่ืองในอดีตของขา้พเจา้  บา้งกบ็นัทึกเอาไว ้ บา้งกไ็ม่ไดบ้นัทึกเอาไว ้

ศิษย ์ ถา้หากคนท่ีมีฟู่ ถ่ี(ตวัสิง)ท าใหพ้ลงักงของเรากระจายออกไปแลว้จะท าอยา่งไร 

อาจารย์ ท าให้พลงักงกระจาย  หมายความวา่อะไร   มนัไม่มีความสามารถนั้น   เพราะท่านยึดกุมตวั 
เองไวไ้ม่ได ้จึงชกัชวนให้ส่ิงเหล่าน้ีเขา้มา   ท่านอยากได ้  นัน่ก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงแลว้   หากใจท่านไม่
กระเพื่อม มนัจะท าร้ายท่านไม่ได ้  ในใจหวาดกลวัก็คือการยดึติด   และไม่แน่วแน่ในตา้ฝ่า  ฝ่าเซินของ
ขา้พเจา้ไดแ้ต่รับผดิชอบต่อผูท่ี้แน่วแน่บ าเพญ็ตา้ฝ่าเท่านั้น  

ศิษย ์ ปกติเม่ือลืมตาจะเห็นมีฝ่าหลุนใหญ่เลก็ก าลงัหมุนอยูร่อบๆตวั   พอหลบัตากลบัมองไม่เห็น
น่ีเพราะอะไร  ควรท าอยา่งไร 

อาจารย์  จะลืมตาหรือหลบัตาก็เหมือนกนั  น่ีคือความเคยชินชนิดหน่ึงของวิธีการมอง    เม่ือเคยชิน
แลว้กจ็ะเห็นไดท้ั้งนั้น 

ศิษย ์ จะวิจยัวิชาฉีเหมินตุนเจ่ีย(วิชาการสงครามฉีเหมิน เช่นการร่ายคาถาเรียกลมฝน) และจูโหยว 
เคอ(วิชารักษาโรค) ไดไ้หม 
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อาจารย์ จูโหยวเคอ จดัเป็นส่ิงของจ าพวกวิญญาณผีชั้นต ่า   เม่ือบ าเพญ็ตา้ฝ่าแลว้ท่านจะวิจยัมนัท าไม   
โจวอ้ี(ต าราว่าดว้ยการเปล่ียนแปลง)   ฉีเหมินตุนเจ่ีย  นั้นหากท่านคิดจะวิจยัส่ิงเหล่าน้ีท่านก็ไปวิจยั   
ฉะนั้นในฐานะศิษยฝ่์าหลุนตา้ฝ่า  ขา้พเจา้วา่ก็ไม่สอดคลอ้งกนั   ส่ิงเหล่าน้ี บางอยา่งเป็นศาสตร์เทคนิค  
บางอยา่งเป็นของชั้นต ่าท่ีสุดของสายเต๋า  ท่านไตร่ตรองเอาเองเถิด วา่จะท าอยา่งไร 

ศิษย ์ ในศาสนาพุทธเห็นวา่การปล่อยชีวิตสัตวเ์ป็นเร่ืองส าคญั   ถือวา่การปล่อยชีวิตสัตวส์ามารถ
สลายทุกขภ์ยั  มีอายวุฒันะ...... 

อาจารย์ เร่ืองเหล่าน้ีลว้นเป็นเร่ืองของความหมายมัน่(โหยว่เหวย)  ไม่ใช่การบ าเพญ็   พูดไดอี้กว่า
ท่านก็ปล่อยไม่ไดจ้ริง  ไม่แน่วา่ในจ านวนนั้นบางตวัก็หมดอายขุยัแลว้  หากมีเจตนาท าเร่ืองเหล่าน้ีก็คือ
จิตยึดติด    เราพดูเร่ืองไร้ความหมายมัน่(อู๋ เหวย)  ท าไมท่านเอาแต่จะท าเร่ืองเหล่าน้ีดว้ยความหมายมัน่  
การยงินกกดี็  จบัปลากดี็  ท่ีจริงคนเหล่านั้นท าเร่ืองเหล่าน้ีโดยเฉพาะ   มีคนซ้ือไปปล่อยแลว้  คร้ังต่อไป
เขาก็ไปจบัมนัมาอีก   ท่านซ้ือกบัเขามาจนหมด  ท่านเอาไปปล่อยชีวิต   ดีละ พรุ่งน้ีไปท าอีก  ท่านยงัจะ
ซ้ือไปปล่อยชีวิตไหม   ก็เท่ากบัช่วยเขาท าเร่ืองชัว่  ขา้พเจา้ว่าพยายามอย่าท าเร่ืองเหล่าน้ี   ปัจจุบนัใน
ศาสนาพุทธก็ก าลงัท าเร่ืองท่ีมีความหมายมัน่เหล่าน้ี     เน่ืองจากในเวลาท่ีองคศ์ากยมุนีถ่ายทอดฝ่านั้น 
ไม่มีเร่ืองเหล่านั้น 

ศิษย ์ ผมไม่ฝึกพลงักงอนันั้นแลว้ คิดจะเผาภาพท่ีแขวนไวท้ิ้งไป  แต่มีคนอยากฝึก ขอเอาไปแลว้  
ผมรู้วา่มนัไม่ดี ถา้มอบใหค้นไป จะผดิศีลธรรมหรือไม่ 

อาจารย์ เขาจะเอาให้ได ้ ท่านไดใ้ห้เขาไปแลว้ ก็อยา่ไปสนใจเขาเลย   มอบให้คนไม่ดีแน่  ส่ิงนั้นจะ
ท าร้ายคนอ่ืนได ้

ศิษย ์ บางคร้ังรูปของท่านปรมาจารย ์ปรากฏเป็นพระพุทธใหญ่สีทองเปล่งปลัง่  บางคร้ังมีสีหนา้
เคร่งขรึม 

อาจารย์ เป็นเช่นน้ีแหละ  เม่ือท่านท าเร่ืองท่ีดี  ฝ่าเซินของขา้พเจา้ก็จะแสดงออกมาอย่างยินดี  หรือ
เปล่งแสงออกมา   แต่เม่ือท่านท าเร่ืองไม่ดี เขากจ็ะเขม้งวดมาก 

ศิษย ์ เพื่อนสนิทเช่ือในหลกัธรรมนอกรีต ควรจะเตือนใหเ้ขาหยดุไหม 

อาจารย์ สามารถจะเตือนให้เขาหยดุ  เขาเช่ือลทัธินอกรีต หนทางคดงอ  ท่ีไม่ใหเ้ขาเรียน ท่านก็ก าลงั
ช่วยคนใช่ไหม   แต่ถา้เขาจะเช่ือใหไ้ด ้ ท่านกอ็ยา่ฝืนยุง่เก่ียวดว้ย  ปล่อยเขาไปเถิด 

ศิษย ์ หลงัจากจิตส านึกรองไปแลว้ จิตส านึกหลกัจะอยูใ่นสภาพอะไร 

อาจารย์ หลงัจากจิตส านึกรองไปแลว้ท่านจะไม่รู้   สภาวะอะไรกไ็ม่มี 
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ศิษย ์ การขา้มด่านกามารมณ์จะเกิดซ ้ าไดอี้กไหม 

อาจารย์ ถูกตอ้ง  จะเกิดได ้  ท่านขา้มไดไ้ม่ดีคร้ังหน่ึง   เขากจ็ะเกิดซ ้ าไดอี้ก   หากเด๋ียวน้ีท่านรักษาใจ
ไวไ้ดดี้   ต่อไปจะเป็นอยา่งไร  ยงัจะทดสอบท่านไดอี้ก 

ศิษย ์ ผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่าหลงัจบการศึกษานานแค่ไหน   ชายหญิงจึงจะสามารถอยูด่ว้ยกนัได ้

อาจารย์ ในชั้นเรียนเราก็ไม่ไดบ้อกว่าท่านทั้งสอง ให้แยกจากกนันะ   เราพูดว่าท่านตอ้งปล่อยวาง
จิตใจน้ีใหจื้ดจาง   ในการด ารงชีพ  ปัจจุบนัท่านยงัสามารถรักษาการด ารงชีพตามปกติก็พอแลว้  ขณะน้ี
ไดแ้ต่ก าหนดท่านอย่างน้ี    ถา้ท่านบอกว่าหลงัจากศึกษาจบแลว้ กลายเป็นพระสงฆ์  หรือพระสงฆ์ท่ี
ไม่ใช่พระสงฆ ์  เป็นแม่ชีท่ีไม่ใช่แม่ชี  แต่คนรักของท่านไม่ไดฝึ้กพลงั แลว้เอะอะจะขอหยา่ร้างกบัท่าน   
ศิษยฝ่์าหลุนตา้ฝ่าลว้นจะกลายเป็นแบบน้ีไปหมดหรือ กคื็อท่านอยา่คิดถึงมนัมากเกินไป  ต่อไปหลงัจาก
ค่อยๆยกระดบัข้ึนแลว้ ท่านจะทราบวา่ควรจะท าอยา่งไร 

ศิษย ์ ดิฉนัเคยผา่ตดัมดลูกท้ิง จะกระทบต่อการฝึกพลงัไหม 

อาจารย์    ไม่กระทบ  ร่างกายท่านท่ีเป็นสสารในมิติน้ี ไดต้ดัมนัท้ิงไปแลว้  แต่ท่ีฝ่ังนั้นไม่ไดต้ดัท้ิง 

ศิษย ์ เม่ือบ าเพญ็ซินซ่ิงถึงระดบัท่ีแน่นอนหน่ึง ใช่หรือไม่วา่จะไม่สามารถมีความนึกคิดท่ีไม่ดีใดๆ
เกิดข้ึนอีก 

อาจารย์ เน่ืองจากตลอดขั้นตอนของการบ าเพญ็ซินซ่ิง  ลว้นเป็นการท้ิงความนึกคิดท่ีไม่ดีและตณัหา
นานาชนิด   ท่ีวา่ในท่ามกลางขั้นตอนของการบ าเพญ็ท่านท้ิงมนัไปไดห้มดแลว้ ความนึกคิดอะไรท่ีไม่ดี 
ไม่เกิดข้ึนทั้งนั้นแลว้  เช่นนั้นท่านมิใช่บ าเพญ็ถึงท่ีสุดแลว้หรือ ท่านก็ส าเร็จสมบูรณ์แลว้ใช่ไหม  ดงันั้น
ในระหว่างขั้นตอนของการบ าเพญ็ยงัจะเกิดข้ึนได ้ บางคร้ังความคิดท่ีไม่ดีท่ีแวบออกมา นัน่เป็นเร่ือง
ปกติ   แต่กต็อ้งระวงัส่ิงเหล่าน้ี  ตอ้งระวงัผลกัไสมนัไป 

ศิษย ์ ผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่าจะไปปัดกวาดสุสานเพ่ือเซ่นไหวว้ญิญาณบรรพชน หรือเยีย่มคนป่วยหนกั
ไดไ้หม 

อาจารย์ เร่ืองน้ีถา้จะตอ้งท าให้ไดท่้านก็ไปท า   ในครอบครัวไม่มีใครท าท่านก็ไปท า  แต่มีจุดหน่ึง  
เม่ือระดบัชั้นของท่านสูงมากแลว้  พลงังานแรงมากแลว้เม่ือท่านไปมนัจะกลวั  จะกระแทกมนัไปไกล
มาก  

ศิษย ์ หลาน(ตาหรือยาย)คนเลก็ของผมอายแุปดขวบ ตาทิพยเ์ปิด  แต่พอเกา้ขวบกวา่กปิ็ดแลว้ 

อาจารย์ เม่ือเด็กควบคุมตวัเองไดไ้ม่ดี  หรือผูใ้หญ่ในครอบครัวไม่ระวงั  มกัจะบอกให้เด็กดูไปดูมา  
เม่ือจิตยดึติดของท่านโตมากข้ึน  ยอ่มง่ายท่ีจะท าลายเดก็แลว้ ขา้พเจา้ขอบอกท่าน ขา้พเจา้มองเห็น เดก็ๆ
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ของเราท่ีฝึกพลงั   ส่วนมากลว้นแต่มีท่ีมา  ท่านอยา่ท าลายเขาไปเสีย   ท่านบ าเพญ็ข้ึนไปไม่ได ้แลว้ยงั
ท าลายเขาแลว้ ช่างเป็นบาปหนกัยิง่นกั 

ศิษย ์ ถา้ผูฝึ้กเราถูกคนชัว่กระท าความรุนแรง ควรโตต้อบหรือไม่ 

อาจารย์ ผูบ้  าเพญ็ท่ีแทจ้ริงของเราจะไม่พบกบัเร่ืองอยา่งน้ี  เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการบ าเพญ็ จะ
ไม่จดัวางใหท่้าน 

ศิษย ์ คนในครอบครัวอยากจะศึกษาฝ่าหลุนตา้ฝ่า แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมศึกษาจะใหฟั้งวดีิโอเทปไดไ้หม 

อาจารย์     คนท่ีอยากจะเรียนฝ่าหลุนตา้ฝ่าสามารถฟังได้  แต่ถา้ให้คนท่ีไม่เช่ือหรือคนท่ีท าลายฝ่าตาม
ชอบใจ    ไม่รับผิดชอบเท่ียวให้คนฟังตามชอบใจ  ขา้พเจา้ว่านัน่ก็ใชไ้ม่ได ้ ดีไม่ดีเคร่ืองเล่นเทปของ
ท่านกจ็ะเสียได ้ เทปของท่านกจ็ะถูกลบท้ิง 

ศิษย ์ ชุดฝึกพลงัน้ีท่ีท่านสอนท าไมตอ้งท าเกา้รอบ 

อาจารย์ สายพุทธพดูว่า เกา้ เกา้ คืนสู่ความจริงแทน้ะ จกัรวาลน้ีของเรา  ปัจจุบนัไดเ้กิดการดบัสลาย
เกา้คร้ังแลว้   และประกอบข้ึนมาใหม่  เร่ืองราวต่างๆในจกัรวาลน้ี  ลว้นแต่อิงเลขเกา้น้ีเป็นเลขท่ีใหญ่
ท่ีสุด 

ศิษย ์ บนตวัและส่วนศีรษะ สามารถจะมีฝ่าหลุนคงท่ี(ประจ าท่ี)ไดไ้หม 

อาจารย์ นอกเหนือจากท่ีทอ้งนอ้ย จะไม่มีฝ่าหลุนท่ีคงท่ี(ประจ าท่ี)อยูอี่ก   บนไหล่ บนศีรษะของท่าน 
น้ีลว้นเป็นการปรับร่างกายให้ท่าน  นัน่ไม่ใช่ให้แก่ท่าน  หลงัจากปรับร่างกายเสร็จแลว้ก็ไม่จ าเป็นแลว้  
เขากจ็ะกลบัไปแลว้    องคท่ี์ใหท่้านอยา่งแทจ้ริงกคื็อองคน์ั้นท่ีอยูต่รงทอ้งนอ้ย  ต่อไปเม่ือท่านฝึกพลงัจะ
สามารถฝึกท่ีเป็นของตวัเองออกมาได ้

ศิษย ์ มีบางคน สามารถมองเห็นฝ่าเซินมากมายของท่านหลงัจากท่ีตาทิพยข์องเขาเปิด  บางคน
บอกวา่ในบา้นมีฝ่าเซินไดเ้พียงหน่ึงองค ์

อาจารย์ นัน่ไม่แน่  ฝ่าเซินของขา้พเจา้มากจนนบัไม่ถว้น  มากเหลือเกินแลว้ 

ศิษย ์      ในขณะนัง่สมาธิจะทบทวนความผดิท่ีผา่นมาของตน   ท าใหรู้้และเขา้ใจในคติโบราณ 

อาจารย์ คติโบราณนั้นไม่ใช่หลกัธรรมส าหรับบ าเพญ็ ท่านอยา่มวัคิดถึงคติโบราณ คติโบราณ  ส่ิงท่ี
คนสมยัโบราณพดูไม่แน่วา่จะเป็นสัจธรรม มีแต่คุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลน้ี จึงจะเป็นมาตรฐานเดียว
ในการประเมินคนดี หรือคนเลว   ความดีกบัความเลวท่ีคนสมยัโบราณพูดนั้นเป็นมาตรฐานในหมู่คน
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ธรรมดาสามญั แน่ละท่ีบางคนพดูกนัหรือนกัปราชญพ์ูดกนันั้นเป็นไปไดว้า่จะเป็นปรัชญาในระดบัสูง
มาก   ขา้พเจา้วา่ท่านอยา่ยดึติดกบัส่ิงเหล่าน้ี  การบ าเพญ็ตา้ฝ่านั้นท่านตอ้งท าตามท่ีฝ่าของขา้พเจา้ช้ีน า  

ศิษย ์ ผูฝึ้กบางคนตาทิพยเ์ปิดแลว้สามารถพดูคุยกบัฝ่าเซินของท่าน  บางคร้ังฝ่าเซินของท่านจะพดู
ลอ้เล่นดว้ยโดยบงัเอิญ 

อาจารย์ น่ีเป็นไปได ้  พดูลอ้เล่นหรือพูดในทางตรงกนัขา้มให้ท่านรับรู้ได ้  แต่เขาจะไม่พดูฝ่าอะไร
ใหก้บัท่านตรงๆ  หรือท าเร่ืองอะไรใหก้บัท่าน 

ศิษย ์ ถา้ซินซ่ิงผา่นด่านไม่ได ้ ฝ่าหลุนจะเปล่ียนรูปไหม 

อาจารย์ ซินซ่ิงขา้มไปไม่ไดฝ่้าหลุนจะไม่เปล่ียนรูป   ไม่เก่ียวขอ้งกบัฝ่าหลุน  ฝ่าหลุนจะเปล่ียนรูป
ลว้นเกิดจากการฝึกแทรกหลกัพลงัอ่ืนเขา้ไป 

ศิษย ์ เขตฐานของฝ่าหลุนตา้ฝ่าสร้างข้ึนเม่ือไร 

อาจารย์ ยงัไม่ไดคิ้ด   เขตฐานของฝ่าหลุนตา้ฝ่าเม่ือสร้างส าเร็จแลว้  กจ็ะใหศิ้ษยท่ี์บ าเพญ็เป็นหลกักบั
ศิษยท่ี์ออกบวช ดูแล   แต่ไม่แตะตอ้งเงินทองเช่นกนั 

ศิษย ์ ธาตุแทข้องฝ่าเซินกบักงเซิน(ร่างพลงั)ของอาจารย ์มีอะไรไม่เหมือนกนั 

อาจารย์ พวกท่านไม่มีกงเซิน  รูปลกัษณ์ของกงเซินของขา้พเจา้เหมือนกบัรูปลกัษณ์ของขา้พเจา้ใน
ขณะน้ี  คือประกอบข้ึนมาจากพลงักง  ส่วนฝ่าเซินนั้นออกมาจากภายในกาย และก่อเกิดข้ึนจากพลงักง
กบัฝ่า  รูปลกัษณ์ของฝ่าเซินมีผมสีน ้ าเงินเป็นขดๆ  สวมชุดจีวรสีเหลือง  ส่วนกงเซินจะเหมือนกับ
ขา้พเจา้ 

ศิษย ์ ในชีวิตผมลิขิตไวว้่าไม่มีบุพเพสันนิวาส    ใช่หรือไม่ว่าถา้ไม่ผ่านการด ารงชีวิตอย่างคน
ธรรมดาสามญักจ็ะไม่ไดม้รรคผลถูกตอ้งตลอดไป 

อาจารย์ ไม่มีเร่ืองน้ี   เราพดูแลว้  แต่เดิมท่านก็สามารถปล่อยวางส่ิงเหล่าน้ีได ้  จะปล่อยวางส่ิงเหล่า 
น้ีทางดา้นรูปแบบก็ได ้ ท่ีขา้พเจา้บอกท่านก็คือความหมายอยา่งน้ี   ก็เหมือนกบัวนันั้นท่ีขา้พเจา้พูดถึง
ปัญหาการรับประทานเน้ือสัตว ์  บางคนนั้นไม่กินเน้ือสัตว ์ จะเกิดสภาพการณ์น้ีหรือไม่ก็ไม่กินแลว้  
ขา้พเจา้วา่นัน่กดี็มาก  ไม่กินกไ็ม่ตอ้งกิน  ไม่เกิดจิตยดึติดน้ี 

ศิษย ์ หลานคนเล็กวยัหกขวบของดิฉันไม่ไดฝึ้กพลงั  ก็มองเห็นขา้งบนระหว่างสองค้ิวมีฝ่าหลุน
หมุนอยู ่
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อาจารย์  เม่ือครู่ขา้พเจา้พดูแลว้  มีผูฝึ้กพลงัหลายคน  ท่ีจริงเม่ือกา้วเขา้มาท่ีน่ีกคื็อวาสนา  บางคนน า
เดก็มาดว้ย  มีเดก็เลก็ๆหลายคนนั้นท่ีมี   ลว้นมาไดฝ่้าน้ีทั้งนั้น   เดก็บางคนมีเกินจีดีมาก  ท่ีสมควรจะได้
กไ็ดแ้ลว้   คนหน่ึงไดฝ่้า ทั้งครอบครัวจะไดป้ระโยชน ์

ศิษย ์ ตอนบ่ายขณะท่ีอาจารยก์ าลงับรรยาย    ผมมองเห็นตรงกลางห้องโถงใหญ่มี คนตวัใหญ่มาก
สองคน แต่มองไม่เห็นหนา้ยนือยูต่รงนั้น 

อาจารย์ นัน่เป็นกงเซินของขา้พเจา้ 

ศิษย ์ ในความฝันพบท่านอาจารยส์อนใหผ้มฝึกชงกวา้น(ท่าฝึกชุดท่ีสาม)สองมือ 

อาจารย์ นัน่คือฝ่าเซินของขา้พเจา้สอนท่านฝึกพลงั 

ศิษย ์  ตอนกลางคืนฝันเห็นตวัเองฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า  นัน่เป็นจิตส านึกรองใช่ไหม 

อาจารย์      ตวัท่านเองแจ่มแจง้วา่ตนเองก าลงัอยูท่ี่นัน่ฝึก  นัน่กคื็อจิตส านึกหลกัของท่านท่ีฝึก 

ศิษย ์ บางคร้ังผมสามารถอดทนได ้ควบคุมเร่ืองราวไวไ้ด ้ แต่ในใจกลบัไม่สงบอยูเ่สมอ 

อาจารย์ ก็คือแมโ้ดยเปลือกนอกตวัท่านสามารถอดทนได ้  แต่ในใจท่านยงัไม่ปล่อยวาง  ก็ใชไ้ม่ได ้  
ทุกท่านทราบคนท่ีบรรลุถึงระดบัอรหนัตน์ั้น  เม่ือพบกบัเร่ืองอะไรจะไม่เก็บไวใ้นใจ  ทุกส่ิงในหมู่คน
ธรรมดาสามญัตอ้งไม่ใส่ไวใ้นใจเลย    ยิม้แยม้อยูเ่สมอ   ไม่วา่จะเสียเปรียบเท่าไรคนเขาก็ยิม้แยม้ได ้ ถา้
สามารถท าไดต้ามน้ีจริงๆ ท่านกบ็รรลุถึงมรรคผลอรหนัตช์ั้นตน้แลว้ 

ศิษย ์ ผูท่ี้ฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าจะสามารถฝึกกายบริหารไปดว้ยไดไ้หม 

อาจารย์ ท าได ้ ท่านอยากฝึกก็ฝึกไปเถอะ  ตอนน้ีอะไรๆท่านก็วางไดแ้ลว้  ท่านก็มิเท่ากบับ าเพ็ญ
ส าเร็จแลว้หรือ   เม่ือท่านฝึกพลงัไปเร่ือยๆ   ท่านก็จะสามารถมองบางอยา่งใหจื้ดจางไดเ้อง   ถึงบอกให้
ท่านไปท าท่านกจ็ะไม่ไปท าแลว้ 

ศิษย ์ ขณะฝึกสมาธิอยู ่ยงุกดัเอา จะใชมื้อจบัไดไ้หม 

อาจารย์ จบัก็จบัได ้ แต่ดีท่ีสุดอยา่จบั   ขณะท่ีก าลงัฝึกอยู่พอท่านจบั กลไกช่ีบนตวัก็จะยุ่งเหยิงแลว้   
ท่ีจริงน่ีลว้นเป็นรูปแบบการรบกวนของมาร  อยา่สนใจมนั   ไดช้ดใชก้รรมคืน ไม่ดีหรือ 

ศิษย ์ เม่ือฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าแลว้ จะฝึกมวยไท่เก๊กดว้ยไดไ้หม 

อาจารย์     ไม่ได ้  มวยไท่เก๊ก ก็เป็นช่ีกง  ไม่เพียงแต่มวยไท่เก๊กเป็นช่ีกง  กระบ่ีไท่เก๊ก  ยงัมีมวยปากั้ว  
มวยสิงอ้ี ประเภทน้ีลว้นจดัเป็นช่ีกง เช่นนั้นหากท่านวา่ท่านอยากจะฝึก เช่นนั้นท่านก็ไปฝึกมนัก็แลว้กนั   
ขา้พเจา้พดูท่ีน่ีคือการรับผิดชอบต่อผูฝึ้กอยา่งแทจ้ริง  จึงพดูถึงขอ้ก าหนดให้ฟัง   การบ าเพญ็ไปสู่ระดบั
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ชั้นสูงตอ้งเดินแนวทางเดียว   ท่านว่าท่านคิดจะฝึกส่ิงนั้น   ขา้พเจา้ว่าท่านก็ไปได ้  ถา้ท่านสามารถจะ
บ าเพญ็ออกมาไดก้็ดี  ไม่ใช่จะตอ้งให้ท่านบ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าให้ได ้ ขา้พเจา้เพียงแต่บอกท่านเร่ืองการ
เดินแนวทางเดียว เร่ืองการปฏิบติัต่อการบ าเพญ็อย่างเขม้งวด มวยไท่เก๊กก็ไม่เลว  แต่หลกัธรรมดา้น
จิตใจส่วนน้ีของเขาไม่ไดถ่้ายทอดออกมา  ดงันั้นจึงไดแ้ต่เสริมสร้างสุขภาพ   ไม่อาจบ าเพญ็ได ้    

ศิษย ์ การเปิดการรับรู้ในระดบัต ่าท่ีสุด สามารถไปโลกฝ่าหลุนไดห้รือไม่ 

อาจารย์ การเปิดพลงัในระดบัชั้นต ่า  ก็คือการเปิดพลงัในระดบัชั้นท่ีต ่ามาก  เขาจะไปโลกฝ่าหลุน
ไม่ได ้ และไปไม่ถึงระดบัชั้นท่ีสูงกวา่  เพราะเขาสามารถจะบ าเพญ็ไดสู้งแค่น้ีเอง 

ศิษย ์ ท างานอยูใ่นสหภาพแรงงานไม่อาจหลีกเล่ียงการยมื การปรับยา้ยบุคลากร จะท าอยา่งไร 

อาจารย์ ในทุกๆระดบัชั้นลว้นสามารถเป็นคนดี   ลว้นสามารถฝึกพลงักง  ท่านท างานอะไร นัน่เป็น
งานในหมู่คนธรรมดาสามญั    การท าตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของท่าน  ท่านไม่น่าจะท าอะไรผิด  
แต่ในการจดัการกบัปัญหาท่านตอ้งท าดีต่อคน พยายามค านึงถึงผูอ่ื้น   ท่านก็ท าไปตามตา้ฝ่าน้ี   เร่ืองท่ี
เป็นรูปธรรมเหล่าน้ีหากมาถามขา้พเจา้ทั้งหมด  จะให้ขา้พเจา้บอกท่านทั้งหมด  ท่านยงัจะบ าเพญ็อะไร
ได ้ ท่านจะรับรู้อะไรไดล้ะ  

ศิษย ์ เพ่ือนร่วมงานกบัคนในครอบครัวผมลว้นไม่ไดเ้ขา้ร่วมชั้นเรียน   เวลาปกติพวกเขาจะฝึก
พลงัร่วมกบัผูฝึ้กเก่าไดไ้หม 

อาจารย์ ปฏิบติัตนให้เหมือนผูฝึ้กพลงั  เม่ือถึงเวลาท่ีควรจะได ้ก็จะไดท้ั้งหมด   แต่ถา้วนัน้ีท่านออก
จากชั้นเรียนไป ท่านไม่ปฏิบติัตนเป็นผูฝึ้กพลงั   ท่านกจ็ะไม่ไดอ้ะไร 

ศิษย ์ การฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า หา้มเขา้ร่วมกิจกรรมใดบา้ง  กิจกรรมใดท่ีสามารถใหค้วามร่วมมือ 

อาจารย์ เร่ืองท่ีไม่ดีก่อนอ่ืนท่านตอ้งละเวน้   ให้บ าเพญ็อยา่งเป็นธรรมชาติในหมู่คนธรรมดาสามญั  
และอยา่เจตนาสร้างความขดัแยง้   เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ฝ่า สามารถร่วมมือได ้

ศิษย ์ ศาสนกิจในวดั เป็นเร่ืองอะไร 

อาจารย์      มนัเป็นรูปแบบของศาสนา  ไม่เก่ียวขอ้งกบัเรา 

ศิษย ์ ตอ้งฝึกถึงระดบัใดจึงจะสามารถเขา้สู่โลกฝ่าหลุนได ้

อาจารย์       บ าเพญ็ส าเร็จ 

ศิษย ์ ฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าแลว้จะเตน้ร าดิสโกไ้ดไ้หม 
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อาจารย์ เม่ือท่านยกระดบัข้ึนไปเร่ือยๆ   ท่านจะรู้สึกยิง่ข้ึนเร่ือยๆวา่มนัน่าเบ่ือ   สุดทา้ยจะพบวา่ระบ า
ชนิดน้ีมีลกัษณะมาร 

ศิษย ์ มีบางคนรู้สึกวา่ตวัเองเลก็มากขณะท่ีฝึกพลงัอยู ่

อาจารย์ ใช่   บางคนนั้นเดิมทีจิตหลกัของเขาจะเล็กมาก   เม่ือเขานั่งยองๆ อยู่ท่ีหนีหวานกง (ต่อม
ไพเนียล) ท่านจะรู้สึกเลก็มาก  แต่ร่างกายน้ีก็สามารถเปล่ียนเป็นใหญ่ได ้ บางคร้ังท่านรู้สึกวา่ตนเองสูง
ใหญ่เทียมฟ้า    น่ีลว้นแต่ปกติ    ร่างกายในอีกมิติหน่ึงสามารถผนัแปรได ้

ศิษย ์ บางคนโมโหง่ายมากเพียงแค่เร่ืองเลก็ๆ  อยา่งน้ีพลงักงจะโตข้ึนไดไ้หม 

อาจารย์  เร่ืองเลก็กผ็า่นไปไม่ได ้และโกรธ ยงัจะคิดใหพ้ลงัโตข้ึนไดห้รือ   พวกเราควรปฏิบติัตนเป็น
คนฝึกพลงั   ถา้นานๆคร้ังอารมณ์เสียเล็กน้อยกบัเร่ืองเล็กๆนัน่ก็ไม่กระทบ   แต่ท่านจะเป็นอย่างน้ีอยู่
เร่ือยกไ็ม่ถูก  ท่านตอ้งยกระดบั  

ศิษย ์ นิตยสาร “หนา้ต่างวรรณกรรม” ฉบบัท่ีส่ี  มีทศันะเหมือนกบัตา้ฝ่าของท่านหรือไม่ 

อาจารย์  มนัไม่อาจน ามาเทียบกบัฝ่าของขา้พเจา้ได ้  ฝ่าของขา้พเจา้ก็มีเน้ือหาตามท่ีขา้พเจา้พดู  ไม่มี
อะไรอ่ืนอีกแล้ว   หน้าต่างวรรณกรรม เขียนบทความจากมุมของวรรณศิลป์ และศิลปะ ศิลปะจะ
บรรยายให้เหนือชีวิตจริง หรือจบัเอาจุดใดจุดหน่ึงไปขยายความให้มนัใหญ่ข้ึน หรือใชว้ิธีการของมนั
แสดงออกมา ทุกท่านอยา่ไปฝึกตามส่ิงน้ี   หรือท าตามการช้ีน าของส่ิงน้ี นัน่ก็ไม่ถูก   เพราะมนัเป็น
ผลงานดา้นศิลปะ  ดงันั้นในนั้นจึงมีส่ิงท่ีป้ันแต่งข้ึน  หากจะบ าเพญ็กใ็หท้ าตามการช้ีน าของฝ่าน้ี 

ศิษย ์ ท่านเคยอ่านคมัภีร์ของทิเบตไหม 

อาจารย์ ของทิเบตขา้พเจา้ไม่ดูเลย    พระสูตรของแดนฮัน่ขา้พเจา้กไ็ม่อ่าน 

ศิษย ์ ขณะนัง่สมาธิในท่าเจียอ้ินรู้สึกวา่ใบหนา้กบัแขนผอ่นคลายไม่ได ้ ไม่เจียอ้ินไดไ้หม 

อาจารย์ สองแขนผ่อนคลายไม่ไดน้ั่นเป็นปกติ   ในระหว่างขั้นตอนของการไหลเวียนของกระแส
พลงังาน เกิดพลงัแม่เหลก็ชนิดหน่ึง จึงดูดแน่นไว ้ท่านไม่เจียอ้ินจะไดห้รือ   ควรท าอยา่งไรก็ท าอยา่งไร  
หากท่านไม่เจียอ้ินก็ไม่เกิดกระแสพลงังานน้ี  หากกระแสพลงังานน้ีไม่ไหลผ่านแลว้จะผนัแปรตวัท่าน
กบัพลงักงไดห้รือ  

ศิษย ์ หนงัสือช่ีกงท่ีมีอยูเ่ม่ือก่อนน้ีจะจดัการอยา่งไรดี 

อาจารย์ ท่านคิดว่าจะจดัการอย่างไรดีก็จดัการอย่างไร  ขา้พเจา้รู้สึกว่าขจดัมารนั้นไปให้ถึงท่ีสุดจะ
ดีกวา่ 
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ศิษย ์ ท่านท าเร่ืองแทนพระพทุธองคใ์ดหรือเปล่า 

อาจารย์  ขา้พเจา้มีเร่ืองของขา้พเจา้   พวกเขามีเร่ืองของพวกเขา  ไม่ใช่ใครท าแทนใคร   การถ่ายทอด
ฝ่าช่วยเหลือคนเร่ืองน้ีไม่มีคนท าแทนได ้

ศิษย ์ ขณะท่ีผมฝึกพลงัหาวนอนติดต่อกนัคร้ังแลว้คร้ังเล่า 

อาจารย์ เกิดจากการท่ีสมองของท่านอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนของการปรับแก ้  หรือในขณะฝึกพลงัเม่ือ
ช่ีกรอกเขา้ไปมากๆ กจ็ะเกิดสภาพการณ์น้ี  เป็นเร่ืองปกติเหลือเกิน 

ศิษย ์       ขณะท่ีฝึกสมาธิชุดท่ีหา้ เวลาร ามือออกแรงท่ีแขนท่อนล่างหรือทั้งแขน 

อาจารย์ การร ามือมีลกัษณะเฉพาะอนัหน่ึงก็คือให้แขนท่อนล่างน าพาแขนท่อนบน   ส่วนหลกัพลงั
สายเต๋านั้นมกัจะมาจากวิชาวิทยายุทธ์  ท่าเคล่ือนไหวของเขานั้น  มกัจะเป็นแขนท่อนบนน าพาแขน
ท่อนล่าง  แต่การร ามือของเรา แขนท่อนล่างจะน าพาแขนท่อนบน  แขนท่อนล่างเคล่ือนไหว  โดยมนัจะ
พาแขนท่อนบนใหเ้คล่ือนไหว  ดงันั้นเวลาร ามือ ใหแ้ขนท่อนล่างออกแรงเลก็นอ้ย 

ศิษย ์ ขณะหลบัอยู ่รู้ตวัชดัๆวา่ท าท่าเคล่ือนไหวไปตามกลไก  ร ามือข้ึนมา ผมเห็นวา่ดีมาก น่ีเป็น
เร่ืองอยา่งไรกนั 

อาจารย์  ก็คือเกิดจากจิตยินดี   หากท่าเคล่ือนไหวของท่านไม่ใช่ท่าเคล่ือนไหวของฝ่าหลุนตา้ฝ่าเรา  
ให้ท่านรีบหยดุทนัที   เพราะน่ีคือมารก าลงัรบกวนท่านอยู ่  มนัคิดจะแทรกส่ิงเลอะเทอะยุง่เหยิงเขา้ไป
ในพลงักงของท่าน ท าลายท่าน  ดงันั้นท่าเคล่ือนไหวท่ีขา้พเจา้ไม่ไดส้อนท่านก็อยา่ท า ส่วนการร ามือชุด
ใหญ่นั้น  ขา้พเจา้ขอบอกท่าน  ท่านจะท าไม่ไดอ้ย่างเด็ดขาด  หากท่านท าแลว้ก็คือมารท่ีรบกวนท่าน  
ดูแลท่าน  ให้ร้ายท่าน  ใส่ส่ิงของเขา้มาให้  ท่านอย่าไดเ้กิดจิตยินดีข้ึนมา  จุดน้ีท่านก็ยึดกุมไวไ้ม่ได ้  
ต่อไปหากท่านไดเ้ห็นพวกท่ีบินไปบินมา มีความสามารถมาก  ท่านกไ็ปกบัเขาแลว้ ท่านกจ็ะจบส้ิน 

ศิษย ์ ความนยัของมรรคผลถูกตอ้งคืออะไร 

อาจารย์ ความนยัของมรรคผลถูกตอ้งกคื็อการบรรลุความส าเร็จสมบูรณ์ในการบ าเพญ็ฝ่าท่ีถูกตอ้ง  ก็
คือไดม้รรคผลถูกตอ้ง   มรรคผลถูกตอ้งน้ีมีการแบ่งมรรคผลออกเป็น  มรรคผลอรหนัต ์ มรรคผลพระ
โพธิสตัว ์ยงัมีท่ีไดม้รรคผลพทุธะ   ลว้นเรียกวา่มรรคผล 

ศิษย ์ ในความฝันหรือในสมาธิจะแยกแยะอยา่งไร ระหวา่งพระโพธิสตัวจ์ริงกบัปลอม  หรือฝ่า
เซินจริงกบัปลอม 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า     วนัท่ี  24 เมษายน ค.ศ. 2012 

หนา้ 70 จาก 144 

อาจารย์ ฝ่าเซินของขา้พเจา้นั้น ไม่วา่ใครจะแปลงอยา่งไรก็ไม่เหมือน  ท่านมองให้ละเอียดจะรู้วา่ไม่
เหมือน  ไม่อาจแปลงให้เหมือนได ้   หากแยกแยะไม่ออกจริงๆให้เรียกช่ือขา้พเจา้  ส่วนพระโพธิสัตว์
นั้นยากจะบอกได ้

ศิษย ์ ระหวา่งผูรั้บผดิชอบกบัผูช่้วยฝึกสอนบางคนทะเลาะกนัไม่สามคัคีกนั 

อาจารย์ ปรากฏการณ์ชนิดน้ีในฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเราดูเหมือนจะมีไม่มาก   พูดถึงว่าระหว่างผูช่้วย
ฝึกสอนดว้ยกนัมีความเห็นท่ีไม่เหมือนกนับา้งในการมองปัญหา   ซ่ึงเป็นโอกาสในการยกระดบัซินซ่ิง  
เราก็ไม่ไดพ้ดูศพัทค์  าวา่ สามคัคีหรือไม่สามคัคี   เราลว้นพดูเร่ืองการบ าเพญ็ซินซ่ิง  บ าเพญ็ตนเอง  ใคร
ท่ีท าไม่ดีนัน่เป็นปัญหาของตวัเขาเอง   ใครแสดงความโกรธกบัคนเขา  ใครท่ีนินทาคนเขา  จะดีหรือไม่
ดีก็คือตนเอง เขาไม่บ าเพญ็ตนเอง  บรรดาคนท่ีท าเช่นน้ีซินซ่ิงของเขาก็ไม่ดี  อยา่งนอ้ยท่ีสุดต่อปัญหาน้ี 
เขากใ็ชไ้ม่ได ้

ศิษย ์ ผมเป็นผูฝึ้กเก่า ในชั้นเรียนคร้ังน้ี ในทนัใดก็มีพลงังานอย่างหน่ึงอยากจะให้ผมละท้ิงฝ่า
หลุนตา้ฝ่า  และท าใหผ้มเกิดความคิดท่ีไม่ดีข้ึนมาจริงๆ 

อาจารย์ นั่นก็พูดได้ชัดว่าท่านเอาชนะมนัได้   บรรดาสภาพการณ์ชนิดน้ีท่ีเกิดข้ึนก่อนหรือหลงั  
จะตอ้งยืนหยดับ าเพ็ญตา้ฝ่า  แยกแยะตวัเองให้ชดั  มนัเป็นกรรมทางความคิดและฟู่ ถ่ีท่ีท า   ขอเพียง
สามารถแยกแยะวา่นัน่ไม่ใช่ตนเอง  ฝ่าเซินของขา้พเจา้กจ็ะช่วยช าระให ้

ศิษย ์ การรวมกลุ่มฝึกพลงั  กบัการฝึกพลงัตามล าพงัจะไดผ้ลเหมือนกนัหรือไม่ 

อาจารย์ เหมือนกนั  การรวมกลุ่มฝึกพลงั ท่ีส าคญัคือ ทุกท่านอยู่ดว้ยกนัปรึกษาหารือซ่ึงกนัและกนั  
ยกระดบัไดเ้ร็วหน่อย   และเป็นประโยชน์ ต่อการเสริมความช่ืนชอบการฝึกพลงันั้นของท่าน   จะฝึก
ตามล าพงัหรือปิดประตูฝึก  ดูเหมือนตวัเองจะเกบ็ตวัมากไปหน่อย  กเ็ป็นอยา่งน้ี  ท่ีจริงลว้นเหมือนกนั   

ศิษย ์ คนไม่เขา้ใจการฝึกพลงัของเรา  เราสามารถจะท าตามท่ีเราตอ้งการโดยไม่สนใจเขาไดไ้หม 

อาจารย์ อยา่งนอ้ยท่ีสุดท่านตอ้งท าให้คนเขา้ใจให้ได ้  จะเอาแต่แสดงออกอยา่งเหนือสามญัวิสัยนั้น
ใชไ้ม่ได ้ ตอ้งระวงัปัญหาน้ี  ในหมู่คนธรรมดาสามญั ท่านตอ้งระวงัปฏิบติัให้เขา้กบัคนธรรมดาสามญั   
โดยเปลือกนอกไม่ให้มีความแตกต่างระหว่างคนกบัคนดว้ยกนั  แต่ในใจตนตอ้งบ าเพญ็  ยกระดบัตวั
ท่านเอง 

ศิษย ์ เวลาท่ีท าท่าประสานมือหนา้ทอ้งนอ้ย ถา้มือแตะกนัจะท าใหพ้ลงัลดลงหรือไม่ 

อาจารย์ มืออยา่แตะกนั พลงัจะไม่ลดลง แต่จะท าใหก้ลไกยุง่เหยิงไดง่้าย  ท่านฝึกพลงัเพ่ือเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งใหก้บักลไกช่ี 
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ศิษย ์ หลงัจากนัง่สมาธิจิตใจไม่สงบ   มีนิสยัสนัโดษเอาแต่ใจตวั 

อาจารย์ ไม่ว่าอย่างไรเวลาท่ีเกิดสภาพการณ์ชนิดน้ี  ให้แน่วแน่ในการบ าเพญ็ตา้ฝ่า  ท่านตอ้งยึดกุม
ตวัเองใหดี้  ขณะเดียวกนัตอ้งแยกแยะตนเองกบักรรมทางความคิดใหช้ดัเจน  

ศิษย ์ หลงัจากฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า ผา่นไประยะเวลาหน่ึงรู้สึกวา่ขาแขง็ข้ึนเร่ือยๆ  เพราะอะไร 

อาจารย์ มีสภาพการณ์สองชนิด  ชนิดหน่ึงคือผูฝึ้กเรา ขณะท่ีฝึกพลงัไดท้ าเร่ืองท่ีผิดไปแลว้  อีกชนิด
หน่ึงคือ เป็นระยะเวลานานท่ีฝึกพลงัแต่ไม่ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานของผูฝึ้กพลงั  ซินซ่ิงข้ึนไปไม่ได ้ 
ลว้นจะเกิดสภาพการณ์น้ี   ทั้งหมดท่ีเป็นการฝึกพลงัแลว้พบว่าตนเองถอยหลงั  มีตรงไหนท่ีไม่ถูกตอ้ง   
ท่านตอ้งคน้หาจากซินซ่ิง  รับรองวา่ท่านจะสามารถเกิดการเปล่ียนแปลงได ้

ศิษย ์ การต่อสู้ทางความคิดของคน เป็นจิตส านึกหลกัหรือจิตส านึกรอง 

อาจารย์ จิตส านึกรอง  ทศันคติต่างๆของคนกบักรรมทางความคิด หรือฟู่ ถ่ี(ตวัสิง)ลว้นจะเกิดการ
ต่อสู้กนั   แต่ผูบ้  าเพญ็โดยทัว่ไป ส่วนมากคือทศันคติของท่าน   ในเวลาท่ีทศันคติของตวัท่านกบักรรม
ทางความคิดถูกสลายไปจะเกิดการต่อสู้   อย่างน้ีไม่ดี  อย่างนั้นไม่ดี  เป็นสภาวะท่ีเกิดข้ึนในความคิด
ของท่านเอง 

ศิษย ์ อุปนิสยัก าหนดโดยจิตหลกัหรือเป็นการถ่ายทอดมาจากพอ่แม่ 

อาจารย์ อุปนิสัยของคน มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัพ่อแม่   จิตหลกัของท่านมีบทบาทส าคญัในการ
น า แต่ส่ิงน้ีท่ีพอ่แม่ของท่านมีติดตวัอยูก่บ็งัเกิดผลไดใ้นระดบัหน่ึง 

ศิษย ์ ในวารสาร “หน้าต่างวรรณกรรม”  บทความช่ือ “อิทธิฤทธ์ิตา้ฝ่า”นั้นอาจารยเ์ห็นชอบให้
พิมพอ์อกมาหรือไม่ 

อาจารย์ ไม่ไดผ้่านการตรวจตน้ฉบบั  และไม่ไดบ้อกกล่าวขา้พเจา้ก่อน   ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียงผลงาน
วรรณกรรม   ท่านไม่ตอ้งใส่ใจมนั  มนัเป็นเพียงรูปแบบของนิทานอย่างหน่ึง   ในอนาคตเม่ือมีความ
จ าเป็น  ขา้พเจา้สามารถจะเขียนชีวประวติัของขั้นตอนการบ าเพญ็ของขา้พเจา้และเร่ืองเหล่าน้ีท่ีขา้พเจา้
ท าออกมาให้ทุกท่าน  ขณะน้ียงัไม่เหมาะ  โอกาสยงัไม่พร้อม  เพราะมีหลายอย่างท่ีสูงมาก  หากเขียน
ออกมาคนทัว่ไปจะรับไม่ได ้

ศิษย ์ ท่านมองอยา่งไรเก่ียวกบั การเล่นหุน้กบัความจ าเป็นในการยงัชีพ  

อาจารย์ ท่านท าการคา้จะดีมาก  การเล่นหุ้นคือการพนนั  เป็นการเอาเงินคนอ่ืน  คนท่ีเล่นหุน้บางคน
สูญเสียทรัพยสิ์นจนหมด ท่านรู้หรือไม่วา่ความรู้สึกน้ีรสชาติเป็นอยา่งไร ผูบ้  าเพญ็จะท าส่ิงเหล่าน้ีไม่ได ้   
แลว้จะบ าเพญ็จิตใจนั้นไดอ้ยา่งไรกนั   ยงัมีการเล่นไพ ่  จะเล่นไพไ่ดห้รือไม่  ท่านยงัจะตอ้งถามขา้พเจา้
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อีกหรือ  อาจารยฉ์นัเล่นพนนัไดห้รือไม่   ผูฝึ้กพลงัจะไปประเมินซินซ่ิงน้ีของท่านอยา่งไรดีนะ  ท่านเอง
ไดท้ าตามตา้ฝ่าน้ีแลว้หรือ 

ศิษย ์ มีผูฝึ้กพลงัคนหน่ึงพูดว่าชีวิตเดิมของผมคือสุนขัจ้ิงจอก   จากนั้นพอฝึกพลงัก็จะคิดถึงสุนขั
จ้ิงจอกเสมอ 

อาจารย์    ท่านอยา่ฟังส่ิงน้ีท่ีเขาพดู    เขาคงจะเป็นฟู่ ถ่ีสุนขัจ้ิงจอกเสียมากกวา่   เขาพดูวา่ท่านเป็นอะไร
ท่านกจ็ะเป็นอะไรกระนั้นหรือ ขอบอกทุกท่าน จิตหลกัของท่านในชาติก่อนเป็นอะไรก็ไม่มีความหมาย   
ชาติน้ีภพน้ี ท่านสามารถบ าเพญ็ ก็เป็นเร่ืองของชาติน้ีภพน้ี    รอจนท่านบ าเพญ็ถึงระดบัท่ีแน่นอนหน่ึง  
ส่ิงท่ีไม่ดีเหล่าน้ีของท่านก็จะถูกถอนท้ิงไปหมด ส่ือสัญญาณแหล่าน้ีจะถูกถอนท้ิงไปหมด ไม่ตอ้งห่วง  
ฝ่าท่ีเราบรรยายวนัน้ีเม่ือพูดมาถึงตรงน้ี ก็ขอบอกทุกท่านว่า คนกลบัชาติมาเกิดเป็นคนมีไม่มาก การ
เวยีนวา่ยตายเกิดหกทางกเ็ป็นอยา่งน้ี 

ศิษย ์ ไปวดัซ้ือยนัตสี์เหลืองขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายกลบับา้นไดไ้หม 

อาจารย์ ส่วนใหญ่ของมนัก็เป็นส่ิงชัว่ร้ายโดยตวัมนัเอง   ในบา้นจะบูชาส่ิงเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไรนะ  ขบั
ไล่ส่ิงชัว่ร้ายอะไรละ  ยุคธรรมะปลายในวดัก็ยุง่เหยิงมาก   องคศ์ากยมุนีไม่ไดส้อนศิษยใ์ห้ท าเร่ืองท่ีมี
ความหมายมัน่เหล่าน้ี ซ่ึงสร้างความยุง่เหยิงให้กบัฝ่า  บนตวัพระสงฆบ์างรูปก็มีฟู่ ถ่ี  จึงขายให้ท่านเพ่ือ
หาเงิน   ถา้ของนั้นของเขามีฟู่ ถ่ีจะเป็นอยา่งไรละ 

ศิษย ์ ฝ่าหลุนท่ีอาจารยใ์หต่้างจากท่ีตวัเองฝึกออกมาอยา่งไร 

อาจารย ์ ท่านยงัฝึกออกมาไม่ไดเ้ป็นการชัว่คราว   ท่านยงัตอ้งไปบ าเพญ็ใหดี้ๆ  เม่ือส าเร็จสมบูรณ์
แลว้ท่านจึงจะมีของตวัเอง 

ศิษย ์ วธีิเฝ้าดูใจของลทัธิเซนมีประโยชนต่์อการเขา้สู่ความสงบหรือไม่ 

อาจารย์  เช่นนั้นท่านก็ไปบ าเพญ็ลทัธิเซนแลว้   เราบอกท่านว่าไม่คิดอะไร   ให้ปฏิบติัตามวิธีการ
บ าเพ็ญของเรา   วิธีการบ าเพ็ญมากมายเป็นการบ าเพ็ญจิตส านึกรอง  ลทัธิเซนหลงัจากฮุ่ยเหนิงแลว้  
วิธีการบ าเพญ็ก็ยุง่เหยิงแลว้  สุดขั้วมากข้ึนเร่ือยๆ  เลอะเทอะยิ่งข้ึนเร่ือยๆ  ขา้งบนลว้นไม่ยอมรับแลว้  
เหตุใดท่านยงัจะบ าเพญ็ตามลทัธิเซนอีกละ   ในศาสนาไม่วา่นิกายใดก็ไม่อาจรบกวนซ่ึงกนัและกนั   ไม่
บ าเพญ็ปะปนซ่ึงกนัและกนั   พดูเร่ืองไม่เดินสองแนวทาง  เหตุใดจนถึงขณะน้ีขา้พเจา้บรรยายมาจนถึง
วนัน้ีท่านยงัมีปัญหาน้ีละ  ท าอยา่งน้ีจะใชไ้ดห้รือ 

ศิษย ์ ถา้หากมีคนท่ีฝ่าหลุนเปล่ียนรูปไปแลว้จะท าอยา่งไรดี 
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อาจารย์ ผูท่ี้ฝ่าหลุนเปล่ียนรูปไปแลว้ส่วนมาก  เขาก็ไม่อาจบ าเพญ็ไดอี้กแลว้  เพราะไม่วา่จะพดูจาก
ความหมายใดๆ เขาไดท้ าเร่ืองเลวแลว้  ท าเร่ืองท่ีเลวมาก  แต่มีอยูส่่วนหน่ึง  ท่ีผา่นมา มีฝ่าหลุนท่ีเปล่ียน
รูปไปแลว้ สามารถปรับกลบัมาได ้  แต่ทั้งหมดท่ีกลบัมาไดอ้ยา่งน้ี จะไม่เหมือนกบัฝ่าหลุนท่ีขา้พเจา้ใส่
ให้แลว้   ส่ิงท่ีใส่ให้ท่านเกือบจะเหมือนกลไกชนิดน้ีท่ีก่อเกิดฝ่าหลุน  ท่านค่อยๆไปบ าเพญ็เถอะ   ไม่
อาจจะให้ท่านอยูร่ ่ าไป  นัน่จะไหวหรือ   เม่ือท่านฝึกพลงัเร่ือยไปเขาก็สามารถก่อเกิดข้ึนมาได ้ แต่ท่าน
ตอ้งทุ่มเทใหม้ากดว้ยตวัเอง 

ศิษย ์ บางคร้ังในขณะฝึกพลงัรู้สึกวา่พ้ืนดินก าลงัหมุน 

อาจารย์      เป็นเร่ืองปกติ  ต่อให้ภูเขาโอนเอน พ้ืนดินสั่นสะเทือน ก็เป็นเร่ืองปกติทั้งนั้น  แต่กายเน้ือ
ของท่านไม่ขยบั 

ศิษย ์ ตาทิพยเ์ปิดถึงระดบัทิพยจกัษุจะสามารถเห็นฝ่าหลุนไดไ้หม 

อาจารย์ มองไม่เห็น   ตอ้งอยูใ่นระดบัปัญญาจกัษุ   ดงันั้นขา้พเจา้จึงเปิดให้ท่านท่ีระดบัปัญญาจกัษุ 
เพราะฝ่าหลุนคงอยูใ่นอีกมิติ 

ศิษย ์ เดิมทีเราฝึกพลงัชนิดนั้นๆ จะกระทบต่อฝ่าหลุนตา้ฝ่าหรือไม่ 

อาจารย์ เดิมเคยฝึกพลงัอะไรก็ไม่เป็นไร   ท่านอยู่ในสนามของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ก็ปรับให้ท่านขา้ม
มาแลว้   ผูท่ี้บ  าเพญ็ตา้ฝ่าอยา่งแทจ้ริง   แมแ้ต่ท่านท่ีไม่ไดผ้า่นชั้นเรียนซ่ึงขา้พเจา้ปรับให้ดว้ยตนเอง  แต่
ในสนามฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า เม่ือบ าเพญ็จริง กจ็ะไดรั้บการปรับเหมือนกนั 

ศิษย ์ ปกติผมจะนวดศีรษะใหก้บัคนอ่ืน   รักษาโรคปวดศีรษะ 

อาจารย์ ขา้พเจา้ไดบ้อกมาตรฐานของผูฝึ้กพลงัแลว้   ท่านรู้สึกว่าในฐานะผูฝึ้กพลงัจะท าอย่างไรดี
ท่านกท็ าอยา่งไร   เม่ือรักษาโรคกไ็ม่ใช่ศิษยข์องขา้พเจา้ 

ศิษย ์ นัง่สมาธิในระหวา่งอยูใ่นชั้นเรียนไดเ้ห็นฝ่าเซินของอาจารยก์บัทศันียภาพอยา่งอ่ืน  หลงัจาก
ชั้นเรียนกม็องไม่เห็นแลว้   เป็นเพราะฝ่าเซินของอาจารยจ์ากไปแลว้หรือ 

อาจารย์  ท่านอยูใ่นหอ้งน้ี สภาวะจิตใจของท่านดีมาก   บรรลุถึงมาตรฐานระดบัหน่ึง  หลงัจากท่าน
ออกไปแลว้ ท่านกย็อ่หยอ่นแลว้   ดงันั้นยงัตอ้งบ าเพญ็ข้ึนไปอยา่งองอาจกา้วหนา้   แต่ตาทิพยท่ี์อยูใ่น
ระหวา่งการซ่อมแซมใหคื้นสภาพเดิมจะมองไม่เห็น   และอาจท าเพ่ือใหท่้านละจิตยดึติดของท่าน 

ศิษย ์ ผมคิดจะเขียนหนงัสือเก่ียวกบัท่านและฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ขอใหท่้านปรมาจารยอ์นุญาตดว้ย..... 
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อาจารย์ ขา้พเจา้ไม่ชอบให้คนอ่ืนเขียนเก่ียวกบัขา้พเจา้   ขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่าน้ีให้ทุกท่านศึกษาฝ่า
เท่านั้น 

ศิษย ์ ผมเป็นแพทยท่ี์เคยเรียนวิชาฝังเขม็  สามารถใชก้ารฝังเขม็รักษาโรคไดไ้หม 

อาจารย์ แพทยแ์ผนจีน  แพทยแ์ผนตะวนัตกรักษาโรค นั้นเป็นเร่ืองปกติ  ท่ีขา้พเจา้พูดคือไม่ให้ใช้
พลงักงรักษาโรค 

ศิษย ์ ลูกสาวดิฉนัอายุ ๑๑ ปีไม่ไดม้าร่วมชั้นเรียน   เม่ือก่อนมีโรค  เล่าเรียนไม่ดี   ผา่นการเขา้ชั้น
เรียนของดิฉนั โรคของลูกสาวกห็ายแลว้  แต่อารมณ์ไม่เปล่ียนแมแ้ต่นอ้ย 

อาจารย์ น่ีตอ้งค่อยๆสอนลูก   บอกเหตุผลน้ีท่ีขา้พเจา้บรรยายให้เธอฟัง  อาย ุ๑๑ ปีสามารถศึกษาฝ่า
ไดแ้ลว้ 

 

บทส่งท้าย 

ไม่มีอะไรท่ีจะพูดอีกแลว้   เน่ืองจากขา้พเจา้รู้สึกว่า ท่ีควรพูดก็ พูดไปหมดแลว้  ชั้นเรียนคร้ังน้ี
ของเรา  มีหลายส่ิงหลายอยา่ง ท่ีไม่ไดพ้ดูในชั้นเรียนคร้ังก่อนๆ  เราก็พดูหมดแลว้ในคร้ังน้ี   ท่ีส าคญัคือ
ขา้พเจา้คิดวา่  เวลาท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดพลงักงน้ีกจ็บลงแลว้โดยพ้ืนฐาน    ดงันั้นจึงคิดจะเหลือส่ิงท่ีแทจ้ริง
ทั้งหมดไวใ้ห้ทุกท่าน   เพื่อให้ความสะดวกแก่ทุกท่าน ให้มีพลงักงและฝ่าน้ี ช้ีน าทุกท่าน ในระหว่าง
ขั้นตอนของการบ าเพญ็จากน้ีไป ในระหวา่งขั้นตอนทั้งหมดของการถ่ายทอดพลงักง   เราก็พยายามท่ีจะ
รับผิดชอบต่อทุกท่าน  ขณะเดียวกนัก็รับผิดชอบต่อสังคม   เช่นน้ีเราจึงสามารถไดรั้บผลลพัธ์ท่ีดีมาก    
ท่ีจริงเราก็พยายามท าตามหลกัการอยา่งน้ีพดูถึงวา่ท าไดดี้หรือไม่ดี ขา้พเจา้ก็ไม่อยากจะพดูแลว้   เพราะ
จะท าไดดี้หรือไม่  ท่ีขา้พเจา้ท านั้นเป็นอย่างไร ไดรั้บผิดชอบต่อทุกท่านหรือไม่  ผูท่ี้ก าลงันัง่อยู่ยอ่มมี
ขอ้สรุปไดเ้อง   ดงันั้นขา้พเจา้จะไม่พดูเร่ืองเหล่าน้ีอีก แน่ละความปรารถนาของขา้พเจา้ก็คือ อยากจะ
ถ่ายทอดส่ิงน้ีออกมา  ให้พวกเรามากยิ่งข้ึนไดรั้บประโยชน์ ผูท่ี้คิดจะบ าเพ็ญอย่างแทจ้ริง  จะมีฝ่าท่ี
สามารถบ าเพญ็ข้ึนไปได ้  ขณะเดียวกนัในระหว่างขั้นตอนของการถ่ายทอดฝ่า  ขา้พเจา้ก็ไดพู้ดว่า ใน
ฐานะคนๆหน่ึง ควรเป็นคนอยา่งไร   และหวงัวา่หลงัจบจากชั้นเรียนของเราน้ี  คนท่ีสามารถปฏิบติัตาม
ฝ่าน้ีได ้ อย่างน้อยท่ีสุดก็จะเป็นคนดีคนหน่ึงได ้ ท่ีจริงท่านสามารถเป็นคนดีคนหน่ึงไดแ้ลว้  ขา้พเจา้
ทราบ  ก็คืออยูท่ี่น่ี ท่านไม่คิดจะบ าเพญ็  จากน้ีไปท่านก็จะเป็นคนดีไดอ้ยา่งแน่นอน เช่นน้ีแลว้ยอ่มจะ
เป็นประโยชน์ต่อสงัคมของเรา   
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 ในระหวา่งขั้นตอนของการถ่ายทอดพลงั ถ่ายทอดฝ่า  แน่ละก็มีเร่ืองท่ีไม่ราบร่ืน   มีการรบกวน
ในดา้นต่างๆอย่างมาก  แต่ในชั้นเรียนท่ีจ่ีหนาน   เน่ืองจากหน่วยงานผูจ้ดัของเราและบรรดาผูน้ าของ
สนามกีฬาแห่งน้ี    และผูน้ าของสมาคมช่ีกงทั้งระดบัมณฑลและเมืองท่ีไดส้นบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีในทุกๆ
ดา้น  ท าให้การจดัชั้นเรียนน้ีของเราค่อนขา้งสมบูรณ์   ในระหว่างการจดัชั้นเรียน   ส่ิงเหล่าน้ีท่ีขา้พเจา้
ไดพ้ดูไป  ทั้งหมดคือการช้ีน าใหทุ้กท่านฝึกพลงั   ช้ีน าการบ าเพญ็ไปสู่ระดบัชั้นสูง   ในการบรรยายฝ่าท่ี
ผา่นมาไม่มีใครพดูส่ิงเหล่าน้ี กระทัง่บางคนของเรานั้น  ไม่วา่ท่านจะยอมรับหรือไม่  ส่ิงท่ีเราบรรยายใน
วนัน้ี มีความชัดเจนมากแล้ว  เป็นการบรรยายโดยเช่ือมโยงกับวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันและวิชา
สรีรศาสตร์ ไม่เหมือนส่ิงท่ีพูดกนัในอดีต ซ่ึงคลุมเครือ   ของเราท่ีน่ีพูดกนัอย่างแจ่มแจง้แลว้   และ
ระดบัชั้นท่ีพูดก็สูงมาก  เช่นน้ีหนา ท่ีส าคญัคือเพ่ือทุกท่าน  ให้ท่านบ าเพ็ญได ้  ในอนาคตสามารถ
บ าเพญ็ยกระดบัข้ึนไปไดอ้ยา่งแทจ้ริง  น้ีคือจุดมุ่งหมายของขา้พเจา้ 

        ในระหว่างขั้นตอนของการถ่ายทอดพลงั   คนจ านวนมากรู้สึกว่าดีมาก   แต่ปฏิบติัไดย้าก  ท่ีจริง
ขา้พเจา้ว่า ยากหรือไม่ยาก ข้ึนอยู่กบัว่าใครเป็นคนพูด   คนธรรมดาสามญัทัว่ๆไปคนหน่ึงท่ีไม่คิดจะ
บ าเพญ็  เขาจะพูด เขาจะรู้สึกว่าการบ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าช่างยากเหลือเกิน  ไม่น่าเช่ือ  บ าเพญ็ไม่ไหว  
เขาเป็นคนธรรมดาสามญั  เขาไม่คิดจะบ าเพญ็จึงเห็นวา่ยากมาก   ส่วนคนท่ีบ าเพญ็อยา่งแทจ้ริง   ขา้พเจา้
วา่ ก็ง่ายมาก  ไม่ใช่ส่ิงท่ีไม่อาจจะเอ้ือมถึงได ้  ท่ีจริงผูท่ี้ก าลงันัง่อยู ่มีผูฝึ้กเก่าหลายคน  และยงัมีผูฝึ้กเก่า
ท่ีไม่ไดม้า   ไดบ้  าเพญ็ไปถึงระดบัท่ีสูงอยา่งยิ่งแลว้  แต่ขา้พเจา้ไม่ไดพ้ดูส่ิงเหล่าน้ีกบัพวกท่าน  ท่ีส าคญั
คือเกรงว่าพวกท่านจะเกิดจิตยึดติด  ล าพองใจ  ซ่ึงจะกระทบต่อการเพ่ิมข้ึนของแรงพลงัของพวกท่าน 
เพราะในฐานะท่ีเป็นคนหน่ึงท่ีตั้งใจแน่วแน่วา่จะบ าเพญ็อยา่งแทจ้ริง  เขาสามารถจะอดทนได ้ สามารถ
ปล่อยวางจิตใจดวงนั้นต่อหนา้ช่ือเสียงและผลประโยชน์นานาชนิด  สามารถมองมนัให้จืดจางมากๆได ้ 
ท่ีจริงขา้พเจา้ว่า แมเ้พียงท าให้ไดถึ้งจุดน้ี  คนจะก็รู้สึกว่ายากมากแลว้   บรรดาคนท่ีพูดว่ายาก  ก็คือเขา
ปล่อยวางส่ิงเหล่าน้ีไม่ได ้ หลกัพลงัของการบ าเพญ็โดยตวัเองนั้นไม่ยาก   การยกระดบัโดยตวัเองนั้นก็
ไม่ยาก   กคื็อใจคนปล่อยวางไม่ไดจึ้งพดูวา่ยาก เพราะอยูท่่ามกลางผลประโยชน์ตรงหนา้ ยากท่ีจะปล่อย
วางมนัลงได้ ผลประโยชน์น้ีก็อยู่ตรงน้ีแลว้ ท่านว่าจิตใจดวงน้ี  เขาจะปล่อยวางไดอ้ย่างไรละ   ท่ีเขา
เขา้ใจว่ายาก ท่ีจริงก็คือยากอยู่ตรงน้ี  เวลาท่ีพวกเราเกิดความขดัแยง้ระหว่างคนดว้ยกนั  อดทนไม่ได ้  
อดทนไม่ไหวต่อความโกรธน้ี  กระทัง่ไม่อาจปฏิบติัตนเป็นผูฝึ้กพลงั   ขา้พเจา้วา่น่ีใชไ้ม่ได ้  ท่ีจริงพวก
เราในฐานะผูฝึ้กพลงั  ไม่เช่ือท่านก็ลองท าดู   ในอดีตเม่ือขา้พเจา้บ าเพญ็อยูก่็มีคนระดบัสูงเคยพดูอยา่งน้ี
กบัขา้พเจา้   ก็คือ อยา่เห็นวา่เร่ืองน้ีท่านรู้สึกวา่ยากมาก  อดทนไดย้ากก็สามารถอดทนได ้ เม่ือท่านเห็น
ว่าท าไม่ได ้ ท าไดย้ากก็อาจจะท าได ้  ท่ีจริงก็เป็นเช่นน้ี   ไม่เช่ือทุกท่านกลบับา้นไปลองท าดู   ใน
ระหวา่งความยากล าบากอยา่งแทจ้ริงหรือระหวา่งท่ีขา้มด่าน  ท่านลองท าดู  ท่ีทนไดย้ากก็ลองทนดู   ถา้
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เห็นว่าท าไม่ได ้ ท าไดย้าก  เช่นนั้นท่านก็ลองท าดู  วา่สุดทา้ยท าไดห้รือไม่   หากท่านสามารถท าไดด้งั
ว่า  ท่านจะพบว่าเป็นเช่น เม่ือผ่านหมู่ตน้หลิวอนัมืดคร้ึม จะมีมวลดอกไมบ้านสะพร่ังและหมู่บา้นอยู่
ขา้งหนา้  

  ไม่อยากจะพดูมากเกินไปแลว้   เพราะท่ีขา้พเจา้พดูไปกม็ากแลว้  ถา้พดูมากเกินไป ทุกท่านก็ยาก
จะจ าได้   หวงัว่าจากน้ีไปในระหว่างการบ าเพ็ญ ทุกท่านจะลองปฏิบติัตนเป็นผูฝึ้กพลงัคนหน่ึงดู  
บ าเพญ็ตนเองอย่างแทจ้ริง  ดงันั้นขา้พเจา้หวงัว่าผูฝึ้กใหม่และเก่าท่ีนั่งอยู่  ลว้นจะสามารถบ าเพญ็อยู่
ในตา้ฝ่า   สามารถจะส าเร็จสมบูรณ์ได้    ชั้นเรียนคร้ังน้ีของเราจบลงแลว้   หวงัว่าทุกท่านจะกลบัไป
บ าเพญ็จริงจงัแข่งกบัเวลา  กข็อพดูเพียงเท่าน้ี 
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การบรรยายธรรมตอบข้อสงสัย ทีเ่มอืงเยีย๋นจี๋ 

หลี ่ หงจือ้ 

ศิษย ์ สามารถขดัสมาธิไดต้ามธรรมชาติ กบัเกินจี(รากฐาน)ดีหรือไม่ดี เก่ียวขอ้งกนัหรือไม่ 

อาจารย์ เร่ืองน้ีไม่เก่ียวขอ้งกนัมากนัก   แต่ก็ไม่อาจพูดว่าไม่มีเลย สาเหตุนั้นซับซ้อนมาก  ท างาน
หนกัเป็นเวลานาน  หรือแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยนัง่ขดัสมาธิ พอขดัข้ึนมากจ็ะทนไม่ได ้

ศิษย ์ องคป์ฐมแห่งเทพคือผูรู้้แจง้สูงท่ีสุดของจกัรวาลใช่ไหม 

อาจารย์ ท่ีจริงน้ีเป็นวิธีคิดของคนธรรมดาสามญั  การคิดอยา่งน้ีโดยตวัมนัเองกมี็ความไม่เคารพอยู ่  
เขามีพลงักงสูงกวา่พระยไูลหน่อยหน่ึง  แต่ไม่ใช่เทพท่ีใหญ่ท่ีสุด   

ศิษย ์ จกัรวาลมี เจิน ซัน่ เหยิน่เป็นสจัธรรมท่ีสูงสุดใช่หรือไม่ 

อาจารย์    จกัรวาลก็คือ เจิน ซั่น เหยิ่น คุณสมบติัพิเศษชนิดน้ี ระดบัชั้นยิ่งสูง จะปรากฏออกมายิ่ง
ชดัเจน 

ศิษย ์ หลงัจากบ าเพญ็จนถึงระดบัชั้นท่ีองคป์ระกอบลิขิตไวแ้ลว้ เช่นเกินจีของตนเป็นตน้  ถา้ยงัคิด
จะบ าเพญ็สูงข้ึนไปอีก ตอ้งอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญับ าเพญ็ต่อไปใช่หรือไม่ 

อาจารย์ ถูกตอ้ง  อยูท่ี่อ่ืนท่านจะบ าเพญ็ไม่ไดแ้ลว้   มีแต่อยูใ่นสภาพการณ์น้ีของคนธรรมดาสามญัจึง
จะบ าเพญ็ง่ายท่ีสุด   แต่ในระดบัชั้นอ่ืน ไม่ใช่วา่เขาไม่สามารถจะบ าเพญ็  แต่ ขอยกตวัอยา่งหน่ึง  กคื็อ
เขาไม่มีความทุกขท่ี์จะตอ้งทน  ดงันั้นเขาจึงบ าเพญ็ไดช้า้มาก  กระทัง่ไม่อาจจะบ าเพญ็   ไม่มีโอกาส
และสภาพแวดลอ้มอยา่งน้ีใหเ้ขายกระดบัซินซ่ิง  จึงท าใหเ้ขาไม่อาจจะบ าเพญ็ได ้ ในระดบัชั้นสูงนั้น ไม่
มีความขดัแยง้เลยระหวา่งคนกบัคน ชีวติกบัชีวติ  และลว้นแต่สุขสบายอยา่งยิง่  ท่านวา่เขาจะบ าเพญ็ได้
อยา่งไรละ   กจ็ะยากมากๆ 

ศิษย ์ อยูใ่นแนวทางปัจจุบนับ าเพญ็หยวนหมัน่(ส าเร็จสมบูรณ์)แลว้ จะตอ้งผา่นสภาวะเกิดแก่เจ็บ
ตายของพระพทุธนั้นใช่หรือไม่ 

อาจารย์  สภาวะอะไรของการเกิด แก่ เจ็บ ตายนั้นของพระพุทธหรือ  ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน ใน
ระดบัชั้นท่ีสูงมากๆ มนัก็มีองคป์ระกอบชนิดหน่ึงคงอยู ่เรียกวา่เกิดข้ึน ตั้งอยู ่เส่ือมถอยอยา่งน้ี  ขา้พเจา้
ก็พูดแลว้ว่ามนัเก่ียวขอ้งกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย  นั่นเป็นการแสดงออกของตวัพวกเขาเองท่ีอยู่ใน
ระดบัชั้นเดียวกนั  แต่นัน่เป็นตวัเลขของยคุสมยัหน่ึงท่ีไกลโพน้  อยา่งไม่น่าเช่ือ  และยงัมากกวา่ตวัเลข
ทางดาราศาสตร์  ท่านกไ็ม่จ าเป็นตอ้งไปใส่ใจมนัแต่อยา่งใดเลย 
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ศิษย ์ ค าพดูท่ีวา่  “ไหวอู้๋ เซิง(无生)ก่อน ค่อยไหวพ้ระพุทธรูป”  อู๋ เซิงเหลาหมู่ (无生老母) คือ
อะไร 

อาจารย์ ท่ีไหนจะมีอู๋ เซิงเหลาหมู่(无生老母)อะไรกนั  ไม่มีเทพอย่างน้ีแต่อย่างใดเลย   ในหมู่คน
ธรรมดาสามญัปัจจุบนัมีค าศพัทท่ี์เลอะเทอะมากมายเตม็ไปหมด   ไม่มีเร่ืองอยา่งน้ีโดยแน่แท ้     ขา้พเจา้
ขอบอกทุกท่าน  มีลทัธินอกรีตบางอยา่ง  เป็นพวกจ้ิงจอก พงัพอน ตน้หลิวขาว  เน่ืองจากระดบัชั้นหน่ึง   
ไม่รู้เร่ืองของอีกระดบัชั้นหน่ึง     ผูรู้้แจง้ฝ่าท่ีถูกตอ้งลว้นไม่สนใจมนั   มนัรู้สึกว่า ท่ีมนับ าเพ็ญนั้น   
คลา้ยกบัว่าสูงมากแลว้   แต่มนัไม่เคยพบส่ิงท่ีสูงกว่ามนั   และมนัก็ไม่เช่ือว่าจะมีผูท่ี้สูงกว่ามนั   เร่ือง
อะไรมนัก็กลา้พูด  สวรรค์เป็นท่ีสอง มนัเป็นท่ีหน่ึง   ดงันั้นมนัก็ไม่พูดเร่ืองซินซ่ิง  แต่งค ามากมาย
ข้ึนมา  ก่อความวุน่วายให้โลกและหลกัธรรม   ทุกท่าน   จงบ าเพญ็ตามส่ิงท่ีถ่ายทอดในแนวทางของเรา  
ปล่อยวางเร่ืองเลอะเทอะยุง่เหยงินานาชนิดเสีย    

ศิษย ์ เหล่าอาจารยข์องท่านท าไมคุกเข่าอยูใ่นหอ้งเรียนน้ี  และทัว่ทั้งหอ้งลว้นเป็นดอกบวัสวรรค์
(เหลียนฮวา)  ยงัมีนกัรบสวรรค ์ขนุพลสวรรคอี์ก 

อาจารย์ ผูใ้ดกไ็ม่ใช่อาจารยข์องขา้พเจา้  ขา้งบนนั้นใครๆกล็ว้นปฏิบติัต่อขา้พเจา้เช่นน้ี  มีแต่พวก
ท่านท่ีเป็นคน ไม่รู้  ท่านคิดวา่พวกเขาเป็นพระพทุธ  ท่านคิดวา่พวกเขาเป็นเต๋าแลว้  เขากเ็ป็นอาจารย์
ของขา้พเจา้แลว้หรือ  มีระดบัชั้นท่ีสูงยิง่กวา่อีกมากนกั  ไม่ใช่เห็นใครกเ็ป็นอาจารยข์องขา้พเจา้ไปหมด  
เวลาท่ีขา้พเจา้บรรยายฝ่าอยู ่   จากบนถึงล่างมีเทพผูพิ้ทกัษฝ่์าอยูม่ากมาย  ท่านมองเห็นแลว้กแ็ลว้กนัไป
รวมทั้งผูฝึ้กอ่ืนกมี็ท่ีมองเห็นเช่นกนั 

ศิษย ์ ขอเรียนเชิญท่านอาจารยอ์ธิบายสกัหน่อยเร่ืองท่ีพดูกนัใน ไท่จ๋ี(ไท่เก๊ก)  ปากวา้ ไดแ้ก่ บา้น 
ท่ีพกั หลุมศพบรรพชน ฮวงจุย้  ส่ิงเหล่าน้ี 

อาจารย์ ท่านรีบโยนส่ิงเหล่าน้ีท้ิงไปเถอะ  น่ีลว้นเป็นของในเต๋าเลก็ในโลก  ขา้พเจา้ถ่ายทอดตา้ฝ่าให้
ท่าน  ทุกท่านทราบผูบ้  าเพญ็คนหน่ึงนั้น  ทุกส่ิงของท่านลว้นเปล่ียนแปลงไปแลว้  ทุกส่ิงท่ีวา่น้ีไม่มีผล
ต่อผูบ้  าเพญ็คนหน่ึง  ดงันั้นท่านตอ้งปล่อยวางมนั   แต่ท่านมีจิตยดึติดท่ีไม่ยอมท้ิง ยอ่มไม่ได ้   ท่านมวั
แต่คิดวา่ฮวงจุย้นั้นมีผลต่อท่าน  นัน่กคื็อจิตยดึติด  เช่นนั้นอาจเป็นไปไดว้า่จะมีสภาพการณ์ชนิดน้ีอยู่
จริงๆ  นัน่กเ็พ่ือใหท่้านละจิตยดึติด 

ศิษย ์ เน่ืองจากชีวิตนั้น พอ่แม่เป็นผูใ้หก้ าเนิด  การกตญัญูต่อพวกท่านเป็นการชดใชก้รรมคืนให้
ใช่หรือไม่ 

อาจารย์ ในเร่ืองน้ีไม่เก่ียวกบัเร่ืองกรรม   คนมีชีวติอยูก่เ็พ่ือฉิง(อารมณ์ความรัก ความผกูพนั) คนกคื็อ
มีชีวติอยูเ่พ่ือฉิงน้ี  ท่านกตญัญูต่อพอ่แม่กคื็อเพ่ือฉิงน้ี  พอ่แม่รักใคร่ท่านกเ็ป็นฉิงน้ี  ลว้นแต่เป็นฉิงใน
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หมู่คน   แต่แน่ละเราจะพดูจากอีกแง่มุมหน่ึง พอ่แม่ใหก้ าเนิดท่าน  เล้ียงดูท่าน  ท่านกค็วรดีต่อพอ่แม่   ก็
ควรจะเป็นเช่นน้ีนะ ดงันั้นหากท่านไม่ท าดีต่อพอ่แม่  พดูจากหลกัการของคนธรรมดาสามญักไ็ม่ถูกตอ้ง   
มองในระดบัชั้นสูงกไ็ม่ถูกตอ้ง แต่การบ าเพญ็กต็อ้งค่อยๆปล่อยวางฉิงน้ีลงไป 

ศิษย ์ แนวทางน้ีของพวกเราอยูเ่หนือกวา่แนวทางของกวนอินและมีเล่อ(พระเมตไตรย)์ใช่หรือไม่   

อาจารย์    กวนอินไม่มีแนวทาง  มีเล่อกไ็ม่มีแนวทางบ าเพญ็  คือเร่ืองท่ีกข้ึุนโดยมารท่ีก่อความวุน่วาย
ต่อฝ่า  ท่านกศึ็กษาฝ่าน้ีใหล้ะเอียดท่านกจ็ะทราบได ้  ท่ีจริงมีเร่ืองมากมายท่ีขา้พเจา้พดูออกมาไม่ได ้  ท่ี
พวกเราฝึกคือส่ิงหน่ึงท่ีใหญ่อยา่งน้ีของทั้งจกัรวาล ท่านคิดดูวา่เขา(ฝ่า)คืออะไรจะน าลทัธินอกรีต
เหล่านั้นมาเปรียบไดอ้ยา่งไรกนั 

ศิษย ์  สามปีก่อนผมไดบ้วชเขา้ไปในพทุธศาสนาแต่ไม่ไดรั้บศีล  จะกระทบต่อการบ าเพญ็ฝ่า
หลุนตา้ฝ่าในภายหลงัหรือไม่ 
อาจารย์ แมแ้ต่พิธีกรรมกไ็ม่ไดท้  าจะนบัวา่ไดบ้วชแลว้อยา่งไร   คือไม่ไดบ้วช  ท่านเพียงแต่เช่ือ
ในพทุธศาสนา  พดูไดเ้พียงแค่น้ี ถึงจะบวชแลว้กไ็ม่เป็นไร  เร่ืองน้ีไม่กระทบอะไร  พระพทุธไม่เนน้ใน
ศาสนา  เพียงเนน้ท่ีใจคน   บวชแลว้ ไม่ไดบ้วชไปหาพระพทุธ แต่บวชไปหาศาสนา  จะบ าเพญ็แนวทาง
ไหนเป็นเร่ืองของส่วนตวัของท่าน หากท่านบอกวา่ฉนัก็จะบ าเพญ็อยูใ่นพทุธศาสนา เช่นนั้นท่านก็
บ าเพญ็อยูใ่นพทุธศาสนา  หากท่านบอกวา่ฉนัจะบ าเพญ็อยูใ่นฝ่าหลุนตา้ฝ่า เช่นนั้นท่านกบ็ าเพญ็อยูใ่น
ฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ทุกท่านไดม้าแลว้กเ็ป็นวาสนา  ขา้พเจา้กต็อ้งรับผดิชอบต่อทุกท่าน  ดงันั้นขา้พเจา้จึงพดู
กบัทุกท่านวา่  ปัจจุบนัในพทุธศาสนาไม่เหมาะท่ีจะบ าเพญ็   ยคุธรรมะปลายน้ียุง่เหยงิมาก  พระสงฆเ์อง
ยงัยากจะช่วยตวัเอง ถา้ไม่บอกท่านอยา่งน้ีกเ็ท่ากบัไม่ไดรั้บผดิชอบ 

ศิษย ์  หยวนอิงคือจิตส านึกหลกัท่ีบ าเพญ็ส าเร็จหรือ  แลว้จิตส านึกรองจะบ าเพญ็ไดม้รรคผลอะไร  
หลงัจากหยวนอิงบ าเพญ็ส าเร็จไปอยูใ่นอีกมิติแลว้  เช่นนั้นเขากบัร่างแท ้ใครท่ีควบคุมเขา 

อาจารย์  กคื็อจิตส านึกหลกัควบคุมร่างกายน้ีจนบ าเพญ็ส าเร็จ   จิตส านึกรองอยูใ่นแนวทางน้ีของเรา 
ต่อไปจะเป็นผูพิ้ทกัษฝ่์าของท่าน  ไดธ้รรมพร้อมกนั   หยวนอิงของท่านคือส่ิงท่ีท่านบ าเพญ็ออกมาเอง   
แน่นอนตวัท่านควบคุมเอง   อะไรท่ีวา่ ไปยงัมิติอ่ืน  หากท่านไม่ควบคุมเขา  เขากจ็ะไม่ขยบั เขาคือร่างท่ี
บ าเพญ็ส าเร็จแลว้ เป็นร่างพระพทุธ 

ศิษย ์ ในสถานการณ์อะไร ท่ีจะสามารถใชก้งเหนิง(ความสามารถพิเศษ)ของตนเองได ้

อาจารย์  คนท่ีถามปัญหาน้ี หากท่านไม่ไดฟั้งการบรรยาย  ขา้พเจา้สามารถอภยัใหท่้านได ้  วนัน้ีเป็น
การบรรยายคาบท่ีสิบแลว้ ท่านยงัคิดอยูต่ลอดเวลาท่ีจะใชก้งเหนิง  จะใชก้งเหนิงท าอะไรละ ท าเร่ือง
อะไรหรือ  จิตยดึติดนั้น เหตุใดยงัไม่ท้ิงไป  แน่ละในฐานะผูบ้  าเพญ็คนหน่ึง   เม่ือควรจะเกิดมนักจ็ะเกิด
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(กงเหนิง)    สมควรจะใช ้พอถึงเวลากจ็ะรู้ได ้ ท่านอยา่ยดึติดกบัส่ิงเหล่าน้ี หากมีจิตแสวงหาใดๆลว้นจะ
ไม่ไดฝ่้าเลย   

ศิษย ์ ผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่าจะบรรลุถึงระดบัชั้นท่ีต่างกนัโดยผา่นการบ าเพญ็   หลายปีหลงัจากน้ีพวก
เขาจะไปท่ีไหนบา้ง 

อาจารย์ ทุ่มเทมากเท่าไรกจ็ะไดม้ากเท่านั้น  ท่ีดีท่ีสุดคือหยวนหมัน่(ส าเร็จสมบูรณ์)  หากบ าเพญ็ดอ้ย
ไปสกัหน่อย ระดบัชั้นท่ีบรรลุนั้นกไ็ม่เลว  แต่วา่  อาจกระโดดออกไปจากสามภพไม่ได ้ เพราะท่านตอ้ง
ไดม้รรคผลถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริงแลว้เท่านั้น  จึงจะกระโดดออกไปนอกสามภพได ้  บางคนนั้นไม่เลวเลย
ทีเดียว  สามารถบ าเพญ็ไดสู้งมาก  บางคนบ าเพญ็บา้งไม่บ าเพญ็บา้ง  นัน่กอ็าจไดบ้า้ง  สามารถจะเป็น
ชาวสวรรคข์องระดบัชั้นท่ีต่างกนัในสามภพ  

ศิษย ์ ในสถานการณ์อะไรท่ีฝ่าเซินจะจากไปเอง 

อาจารย์    เพียงท่านเป็นผูบ้  าเพญ็เขากจ็ะดูแลท่าน  ตราบจนท่านหยวนหมัน่   นอกเสียจากไม่บ าเพญ็
แลว้  ไม่บ าเพญ็อีกต่อไปแลว้  เขากจ็ะผดิหวงั  เห็นวา่ท่านไม่ไหวแลว้จริงๆ  เช่นนั้นเขากจ็ะไม่ดูแลท่าน
แลว้   ฝ่าหลุนกเ็หมือนกนั  หากวา่ท่านไม่บ าเพญ็แลว้  คนธรรมดาสามญัจะมีส่ิงของอยา่งน้ีไดห้รือ   
ท่านตอ้งการเอาเขาไวก้ไ็ม่มีประโยชน์   เพราะท่านไม่บ าเพญ็ เขาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อท่าน 

ศิษย ์  จิต จิตหลกั และจิตส านึก เป็นความหมายเดียวกนัหรือไม่ 

อาจารย์ จิตหลกักคื็อตวัท่านเอง  ท่านคิดอะไร  ท่านท าอะไร  ในยามปกติท่านท าอะไรกคื็อตวั
ท่านเอง   จิตรองนั้นเขาคลอดออกมาจากครรภม์ารดาพร้อมกบัท่าน  เรียกช่ือเดียวกบัท่าน  แต่เขามีความ
แตกต่างจากท่าน  ท่านท าเร่ืองอะไรเขาจะรู้ได ้   แต่เขาท าเร่ืองอะไรท่านก็ไม่รู้เลย   ดงันั้นโดยแก่นแท้
แลว้กไ็ม่ใช่จิตเดียวกนั  เช่นนั้นวา่โดยแก่นแทก้ไ็ม่ใช่ตวัท่านเอง มีแต่ตวัท่านเอง  กคื็อเม่ือฉนัคิดจะท า
อะไร  ท าอะไร  ในเวลาท่ีมีสติสมัปชญัญะแจ่มแจง้  น้ีคือตวัท่านเองท่ีแทจ้ริง  คนกเ็ป็นเช่นน้ี  ใน
ประวติัศาสตร์กคื็อรูปแบบชนิดหน่ึงอยา่งน้ี  ดงันั้นลว้นมีจิตรอง  ส่วนจิตเป็นการพดูอยา่งคร่าวๆ   ซ่ึง
นบัรวมจิตรอง กบัจิตเอาไวด้ว้ยกนั   ดงันั้นท่ีเราวา่จิต  จิต   เราท่ีน่ีพดูกนักคื็อ จิตหลกั  จิตรอง  พดูถึง
จิตส านึกนั้น เป็นค าท่ีพดูกนัในศาสนาเต๋า ท่ีพวกเขาหมายถึงคือจิตหลกั 

ศิษย ์ ตั้งครรภแ์ลว้สามารถจะฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าไดห้รือไม่ 

อาจารย์ ได ้ ไม่มีปัญหาอะไร   ท่ีผา่นมามีคนถามวา่ สตรีท่ีมีครรภเ์ม่ือฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า มีฝ่าหลุนหมุน
อยูใ่นทอ้ง  ท่านวา่เดก็ในทอ้งนั้นจะทนไหวหรือ    ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  เขาไม่ไดอ้ยูใ่นมิติเดียวกนั  
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ถา้อยูใ่นมิติเดียวกนั  ฝ่าหลุนนั้นหมุนไปหมุนมาอยูข่า้งในนั้น  ล  าไส้ท่านกท็นไม่ไหว  แต่เขาไม่ไดอ้ยู่
ในมิติเดียวกนั  แต่ละมิติลว้นมีรูปแบบของร่างกายท่านคงอยู ่   

ศิษย ์ ผมรู้สึกกลดักลุม้เพราะตวัเต้ีย ขอเรียนถามวา่จะสูงข้ึนไดไ้หม 

อาจารย์ ท าไม อะไรๆกม็าถามขา้พเจา้กนัละ   ท่ีน่ีขา้พเจา้สอนใหผู้ฝึ้กพลงั  หากมีจิตยดึติดเหล่าน้ีมา
บ าเพญ็จะไหวหรือ   ตวัเต้ียจะกระทบต่อการบ าเพญ็ของท่านไดไ้หม   ท่ีขา้พเจา้สอนอยูท่ี่น่ีคือตา้ฝ่าของ
การบ าเพญ็ในระดบัชั้นสูง หากท่านคิดจะเป็นคนธรรมดาสามญั ยงัคิดจะเป็นคนธรรมดาสามญัท่ีรูปร่าง
สวยงามสมบูรณ์  ท่านมีจิตยดึติดน้ีมาฟังการบรรยายกไ็ม่ได ้ อะไรกจ็ะไม่ไดรั้บ แต่ขา้พเจา้ทราบ  
หลงัจากผา่นการศึกษาฝ่า ท่านจะเขา้ใจได ้

ศิษย ์ ก่อนฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าเคยนวด 

อาจารย์      นวดอะไรละ ในขณะท่ีชีพจรใหญ่  กลไกช่ีน้ีของฝ่าหลุนตา้ฝ่าเราโคจรอยู ่ อะไรๆกท็ าให้
ท่านหมดแลว้  ท่านยงัจะนวดอะไรอีก   เราสอนอะไรท่าน ท่านกฝึ็กอะไร   ส่ิงท่ีไม่ไดส้อนท่านกอ็ยา่ได้
เพ่ิมส่ิงเหล่าน้ีเขา้ไปในหวัใหวุ้น่วาย ลว้นมีช่ีนานาชนิด ส่ือสัญญาณเลอะเทอะ  ส่ือสัญญาณของอาจารย์
ช่ีกงปลอม  อะไรกมี็ทั้งนั้น อยา่ใส่อะไรเพ่ิมเขา้ไป  แมแ้ต่อ้ีเน่ียน(ความนึกคิด)กเ็พ่ิมเขา้ไปไม่ได ้ ให้
บ าเพญ็อยา่งบริสุทธ์ิสะอาดจึงจะเร็ว 

ศิษย ์ ผมเป็นครูสอนพละ  ผมถูกก าหนดใหส้อนหลกัพลงัของส านกัอ่ืนใหน้กัเรียน เช่น ฌานหน่ึง
ดชันี  มวยไท่จ๋ี  ผมควรท าอยา่งไรดี 

อาจารย์     เช่นนั้นท่านกส็อนฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรา  ท าอยา่งน้ีจะดีมากเพียงไรละ  แน่ละท่านคิดจะฝึกฝ่า
หลุนตา้ฝ่า  ขา้พเจา้จึงบอกใหท่้านท าอยา่งน้ี  ถา้ท่านจะสอนส่ิงอ่ืน  คงจะไม่ไดจ้ริงๆ  ถา้ท่านบอกวา่ฉนั
ไม่ฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า  เช่นนั้นขา้พเจา้กไ็ม่ยุง่เก่ียวดว้ย  เพราะขา้พเจา้ไดบ้อกกบัท่านแลว้วา่ การบ าเพญ็
ตอ้งยดึมัน่แนวทางเดียว   ท่ีจริงปัญหารูปธรรมประเภทน้ี ขา้พเจา้กไ็ม่อยากตอบ  ท่านสามารถท าโดยจะ
วิเคราะห์ไดเ้อง จะใชว้ธีิการของช่ีกงอ่ืนรักษาโรคใหค้นกไ็ม่ได ้  พอท่านใชก้จ็ะเพ่ิมส่ิงอ่ืนเขา้ไป  มนัก็
จะมา พลงัของท่านกจ็ะยุง่เหยงิทนัที 

ศิษย ์ ใชเ้ทปบนัทึกเสียงของหลกัพลงัอ่ืนฝึกพลงัไดห้รือไม่ 
อาจารย์  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีส่ือสญัญาณของส านกันั้นอยู ่   ขา้พเจา้พดูอยา่งน้ีแลว้ แต่ท าไมยงัเลอะเลือน
อยา่งน้ีได ้  ท่านฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ท่านกฝึ็กฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ส่ิงเหล่านั้นท่านจะแตะตอ้งไมได ้  ทนัทีท่ีท่าน
ท ากจ็ะปนเป้ือนร่างกายท่าน   อญัเชิญเทพง่าย  แต่จะส่งเทพออกไปยาก   ท่านส่งมนัออกไปไม่ได ้  ฝ่า
เซินของขา้พเจา้กไ็ม่อยากยุง่เก่ียว   อูซ่ิ้ง(การรับรู้)ของท่านแยถึ่งอยา่งน้ี  ฝ่าน้ีไดบ้รรยายจนถึงขั้นน้ีแลว้   
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ท่านยงัจะเป็นอยา่งน้ีอีกหรือ  เช่นนั้นกร็อใหท่้านรับรู้เอง  ลม้ลุกคลุกคลานเอง  ท าจนท่านย  า่แยจ่ริงๆ  
ไม่ไหวอีกแลว้  จึงจะท้ิงใจของท่านไปได ้ 

ศิษย ์ ช่ีท่ีเรอออกมาจะกลืนกลบัเขา้ไปในปากหรือวา่ปล่อยมนัออกมา 

อาจารย์    ช่ีท่ีท่านเรอออกมาท่านจะกลืนมนัเพ่ืออะไร ปล่อยออกมา   ขณะท่ีเราปรับร่างกายอยู ่
ส่วนมากท่ีเรอออกมาลว้นเป็นช่ีท่ีไม่ดี  เป็นช่ีสกปรก  เพราะมนัจดัเป็นช่ีท่ีสกปรกของอวยัวะภายในท่ี
สกปรก 

ศิษย ์ ดว้ยจุดประสงคท่ี์จะท าความดี สามารถจะหา้มคนฝึกหลกัพลงัอ่ืนไดห้รือไม่ 

อาจารย์ ไม่ได ้  คนกเ็ป็นเช่นนั้น เขาจะเขา้ส านกัไหน เป็นการเลือกของตวัคนเอง ท่านดูซิพอฝ่า
หลุนตา้ฝ่าเราจดัชั้นเรียนกม็กัจะมีช่ีกงปลอมบางอยา่งมาเปิดชั้นเรียนพร้อมกนั   กคื็อจะดูวา่ท่านจะเขา้
ประตูไหน คนจะไดฝ่้าไม่ใช่ง่าย จะไดฝ่้าท่ีถูกตอ้งกย็ิง่ยาก   เราสามารถบอกทุกคน  เตือนดว้ยความหวงั
ดี แต่ถา้เขาไม่ฟัง  กแ็ลว้กนัไป   ท่านแขง็ขืนหา้มเขา  เขาไม่คิดจะเป็นพระพทุธ  ท่านฝืนคิดจะใหเ้ขา
เป็นพระพทุธใหไ้ด ้  ไหนเลยจะมีหลกัการน้ีละ  ตวัเขาเองตอ้งใชใ้จของตนเองไปบ าเพญ็  แต่เขาไม่คิด
จะบ าเพญ็ท่านจะสามารถยุง่ดว้ยไดไ้หม หากเขาคิดจะเป็นมารกจ็นปัญญา กคื็อหลกัการน้ี 

ศิษย ์ หลงัจากฝึกพลงัแต่ละชุดจบลง จะท าท่าเจียอ้ินต่อเน่ืองไปกบัชุดถดัไปไดห้รือไม่ 

อาจารย์     ได ้   ท่านฝึกชุดถดัไปไม่ตอ้งแยกมือออกจากกนั  ท าเจียอ้ินต่อเน่ืองไปได ้  จากนั้นกฝึ็กชุด
ถดัไปติดต่อกนัไป   แต่ในแต่ละชุดท่ีก าหนดใหท้ าเกา้รอบกต็อ้งท าเกา้รอบ  แลว้หยดุท าเจียอ้ิน  จากนั้น
ท่านค่อยท าต่อ  ท าไมตอ้งท าเช่นน้ีละ   เน่ืองจากทุกท่านทราบ  เม่ือฝึกพลงักงในระดบัชั้นสูงจะพดูถึง
การไร้ความหมายมัน่   ไม่มีอ้ีเน่ียนใดๆ  ท่านเอาแต่นบัเลข  ท่ีจริงพอถึงการบ าเพญ็ในระดบัชั้นสูง  ท่าน
สามารถจะเอาแต่ฟังดนตรีไดห้รือ   จุดประสงคข์องการฟังเทปบนัทึกเสียงคือฟังดนตรีของส านกัเราน้ีท่ี
มีพลงังานท่ีดีอยูด่ว้ย   ขณะเดียวกนัยงัเป็นการใหห้น่ึงความคิดแทนหม่ืนความคิด  เม่ือไดย้นิดนตรีท่าน
กไ็ม่คิดเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ดี ความคิดท่านกจ็ะไม่วุน่วาย  ท่ีส าคญัคือจุดประสงคน้ี์  พอไปถึงการบ าเพญ็
ระดบัสูง  ทุกท่านคิดดู  ท่านจะเอาแต่ฟังดนตรีหรือนบัเลขเสมอไดไ้หม   ไม่ได ้ แต่ละคร้ังท่ีเราฝึกพลงั
ลว้นท าเกา้รอบ เช่นน้ีแลว้จึงท าใหก้ลไกน้ี  คือกลไกช่ีท่ีขา้พเจา้ใหท่้าน  กลไกบงัคบัน้ีกจ็ะก าหนด
ตายตวัไวท่ี้เกา้รอบ ดงันั้นหากท่านจะไปบ าเพญ็ในระดบัสูงท่านไม่ตอ้งนบัเลขเลย   ตวัท่านเองฝึกพลงั
อยูต่รงน้ี   เม่ือท่านท าถึงเกา้รอบ  รับรองวา่กลไกนั้นจะปิดตวัเอง  พลงังานของเขาสูงมาก  สามารถรู้สึก
ไดถึ้งการคงอยูข่องพลงังานของเขา   ตวัเขากจ็ะเต๋ียโค่วเสียวฝู่ เอง (ประสานมือเป็นรูปกากบาทหนา้
ทอ้งนอ้ย)  พอถึงเกา้รอบเขาก็จะหมุนฝ่าหลุนเอง  มือของท่านน้ีเพียงเคล่ือนไหวไปตามกลไก  พอถึง
ระดบัชั้นสูงกจ็ะเป็นเช่นน้ี 
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ศิษย ์    ก่อนฝึกกวา้นทงเหล่ียงจ๋ีฝ่า(ทะลวงสองขั้วจกัรวาล)ให้คิดถึงกระบอกท่ีว่างเปล่าสองใบ
หรือ 

อาจารย์    แน่ละ เวลาฝึกทะลวงสองขั้วจกัรวาลท่ีส าคญัคือจะบอกทุกท่านวา่  ใหทุ้กท่านเพ่ิมแนวคิด
น้ีเขา้ไปในความคิด  วา่ร่างกายของฉนัเหมือนกระบอกท่ีวา่งเปล่า   เหมือนกระบอกท่ีวา่งเปล่าสองใบ
หรือกระบอกท่ีวา่งเปล่าใบหน่ึง  ท่ีส าคญัคือเวลาท่ีกวา้นทง(ประคองมือข้ึนลง) ท าใหก้ระแสพลงังานน้ี
ของท่านโล่งหมดไม่ติดขดั  ในร่างกายไม่ติดขดั  ท่ีส าคญัคือความคิดน้ี  แต่เวลาท่ีท่านฝึกพลงักอ็ยา่ได้
เอาแต่คิดวา่ท่านคือกระบอกโล่งเปล่าอยูเ่ร่ือยไป ก่อนฝึกพลงัเพ่ิมความคิดอยา่งน้ีกพ็อแลว้ 

ศิษย ์ ไม่อาจยนืหยดัในท่ายนืฝึกได ้นัง่ฝึกจะไดห้รือไม่ 

อาจารย์   ตา้ฝ่าของเราน้ีก าหนดไวส้ าหรับคนท่ีสามารถจะบ าเพญ็ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ท่านบอกวา่ท่านยนื
ข้ึนมาไม่ได ้แต่คิดจะฝึก  เพราะท่านฝึกอยา่งน้ี ไม่สามารถบรรลุถึงขอ้ก าหนดของการฝึกพลงั  กลไกน้ีก็
จะผดิเพ้ียนไดง่้าย  ไม่เหมือนกบัสาระส าคญัของการฝึกของเรา 

ศิษย ์ ท่องช่ือพระพทุธ ไหวพ้ระพทุธ จะกระทบต่อการบ าเพญ็หรือไม่ 

อาจารย์ มีผลกระทบ  คนท่ีเช่ือศาสนาพทุธ  ขา้พเจา้ขอบอกท่าน  หลกัธรรมของพทุธศาสนาไม่ใช่
ทั้งหมดของพทุธธรรม  มนัเป็นเพียงส่วนเลก็ๆส่วนหน่ึงของฝอฝ่า(พทุธธรรม)   สาวกในพทุธศาสนา
ไม่กลา้ยอมรับความจริงน้ีตลอดมา  ท่ีจริงในคมัภีร์กมี็การบรรยายไว ้  ท่านจะบ าเพญ็แนวทางไหน เป็น
เร่ืองเขม้งวด  ท่านคิดจะบ าเพญ็แนวทางไหน เราไม่คดัคา้น  ท่านกบ็ าเพญ็ไป   ท่านจะบ าเพญ็แนวทางน้ี 
ท่านกบ็ าเพญ็ในแนวทางน้ี  ไม่เดินสองแนวทาง  ในอดีตในพทุธศาสนาลว้นไม่อนุญาตบ าเพญ็ปะปน
กนั ท่านท่องช่ือเขา  ท่านมิใช่คิดจะใหเ้ขาดูแลท่านหรือ หาไม่ท่านท่องช่ือเขาไปท าไมละ 

ศิษย ์ ในบรรดาช่ีกงท่ีแพร่หลายอยูใ่นประเทศจีน พวกไหนท่ีจดัเป็นฝ่าท่ีถูกตอ้ง 

อาจารย์    ของปลอมมากกวา่ของแทห้ลายร้อยเท่า  เราไม่อาจเอ่ยช่ือได ้  ไม่สามารถท าอยา่งน้ีได ้  ไม่
อาจจะพดูเร่ืองอะไรๆใหช้ดัเจนไดท้ั้งหมด  หาไม่คนกบ็ าเพญ็กนัง่ายเกินไปแลว้ แต่มีบางอยา่ง เราก็ควร
จะสามารถวนิิจฉยัแยกแยะออกมาได ้

ศิษย ์ สุรางคมสมาธิสูตรเป็นส่ิงท่ีองคศ์ากยมุนีตรัสออกมาเองใช่หรือไม่  

อาจารย์ สุรางคมสมาธิสูตรน้ี ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน องคศ์ากยมุนีไม่เคยตรัสวา่พระองคเ์คย
ถ่ายทอดสุรางคมสมาธิสูตร  วชัระสูตร  หรือพระหทยัสูตร   ในเวลาท่ีองคศ์ากยมุนีทรงอยูใ่นโลกนั้น  
ไม่ไดต้รัสเลยวา่ขา้พเจา้เคยถ่ายทอดพระสูตรอะไร และไม่เคยตั้งช่ือดว้ย   องคศ์ากยมุนีเคยบรรยายฝ่า  
นั้นเป็นส่ิงท่ีคนรุ่นหลงัจดัท าข้ึนมาเป็นพระสูตร แลว้ตั้งช่ือข้ึนมาให ้ เรียกวา่พระสูตรอะไรๆ 
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 ลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีคนรุ่นหลงัจดัท าข้ึน  ตั้งช่ือกนัข้ึน  และส่ิงท่ีพระพทุธองคต์รัสเม่ือทรงอยู่
ในโลก ลว้นเกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ือง เวลา  สถานท่ี ความหมายท่ีเจาะจง   บวกกบัความเขา้ใจของ
คนรุ่นหลงัในเวลาท่ีจดัท ากนั และการเปล่ียนแปลงไปโดยไม่ตั้งใจ  และบวกกบัความทรงจ าท่ีไม่
สมบูรณ์ครบถว้น  จึงเหลือส่ิงท่ีเป็นของพระพทุธอยูใ่นนั้นไม่มากแลว้ 

ศิษย ์ พระพทุธรูปท่ีในบา้นบูชา จะจุดธูปใหไ้ดห้รือไม่ 

อาจารย์ ท่านอยากจะจุดธูปใหก้ท็  าเถอะ พระพทุธนั้นต่างกเ็คารพซ่ึงกนัและกนั  ลว้นแต่เป็นสาย
พทุธดว้ยกนั  ไม่มีท่ีฉนัเคารพคุณ ไม่เคารพเขา   ไม่มีความหมายน้ี  ลว้นเป็นสายพทุธ จึงตอ้งเคารพ
ทั้งหมด  แต่การบ าเพญ็แนวทางไหนกเ็ป็นปัญหาท่ีเขม้งวด  การเคารพกเ็ป็นเร่ืองของการเคารพ ส่วน
การบ าเพญ็กเ็ป็นเร่ืองของการบ าเพญ็ 

ศิษย ์ คนท่ีบ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าสามารถรับประทาน หอม ขิง กระเทียมไดไ้หม   

อาจารย์    ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  คนธรรมดาสามญัเราท่ีท าอาหาร  ท่านวา่ใส่ หอม ขิง กระเทียม 
ขา้พเจา้วา่กไ็ม่มีปัญหาอะไร  ถา้ท่านไม่ไดบ้ าเพญ็รวมกนัท่านไม่รบกวนคนอ่ืน  ท่านทานใหน้อ้ยหน่อย  
ท่านอยา่ทานมาก เพราะส่ิงเหล่าน้ีกล่ินฉุนมาก หากบอกวา่ฉนัเสพติดมนั  ชอบกินหอมใหญ่ จ้ิมเตา้เจ้ียว  
นัน่กเ็ป็นการเสพติด  กเ็ป็นจิตยดึติด  กคื็อเราไม่แสวงหาส่ิงเหล่าน้ี  โดยเฉพาะเร่ืองรสชาติ ส่ิงท่ีมีกล่ิน
ฉุนทั้งหมด  จะกระตุน้ประสาทน้ีของท่านอยา่งมาก  ง่ายต่อการเสพติด  ในขณะเดียวกนัร่างชีวติ(หลิงถ่ี)
เหล่านั้นท่ีบ าเพญ็ออกมาจากร่างกายท่าน  กท็นกล่ินน้ีไม่ได ้  ด่ืมเหล่ากเ็ป็นอยา่งน้ี  ดงันั้นทุกท่านคิดดู  
มนักคื็อปัญหาน้ี   แน่ละท่านกท็านใหน้อ้ยหน่อย  เพราะท่านบ าเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั  ท่าน
ไม่ยดึติด   ทานเลก็นอ้ยกไ็ม่เป็นไร   ตวัเองจดัวางความสัมพนัธ์ใหดี้เถิด   บอกวา่เราบ าเพญ็อยูใ่นหมู่คน
ธรรมดาสามญั ใหส้อดคลอ้งมากท่ีสุด   อยา่งไรกใ็หท่้านเหมือนกบัคนธรรมดาสามญั แต่ตวัเองสมควร
ใชม้าตรฐานของผูฝึ้กพลงั ก าหนดตนเอง 

ศิษย ์ เหตุใดบางคนท่ีไดฟั้งการบรรยายเป็นคร้ังแรก พอในวนัท่ีสามหรือส่ี ค่อยรู้สึกวา่ฝ่าหลุน
หมุน  มีอยูใ่นทัว่ทุกแห่ง และหมุนอยูท่ ั้งหมด  แต่บางคนไดเ้รียนถึงสามรอบแลว้ แต่กไ็ม่รู้สึกเลย 

อาจารย์ บางคนท่ีเรียนฝ่าหลุนตา้ฝ่า  คอยติดตามการเปิดชั้นเรียนไปดว้ย  รู้สึกวา่ฝ่าน้ีดี  น้ีเป็นเร่ือง
แน่นอน  แต่วา่  จิตท่ีคิดรักษาโรคไม่ไดท้ิ้งไปอยา่งแทจ้ริง   พดูวา่ฉนัติดตามชั้นเรียนก่ีคร้ังโรคน้ีกห็าย
แลว้  มีคนอยา่งน้ี แน่ละ คนท่ีมาดว้ยภาวะจิตใจอะไรกมี็ทั้งนั้น คนท่ีติดตามชั้นเรียนนั้นไม่ใช่มาบ าเพญ็ 
มาแสวงหาฝ่า กนัทั้งหมด  ยงัมีบางคนเดิมทีไม่ไวต่อความรู้สึก  พอฝ่าหลุนหมุนกไ็ม่รู้   รอจนเขา(ฝ่า
หลุนหมุน)มัน่คงแลว้  ท่านยิง่ไม่รู้เลย  พวกเรามีคนมากมายท่ีความรู้สึกไวมาก  พอเร่ิมตน้กรู้็สึกวา่ฝ่า
หลุนหมุนไปมา  สุดทา้ยไม่รู้สึกแลว้  เพราะอะไรไม่รู้สึกแลว้ละ   เพราะฝ่าหลุนนั้น  เม่ือเขาคลอ้ยตาม
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เขา้กบัท่าน  ท่านกจ็ะไม่รู้สึกแลว้   นัน่ยงัจะรู้สึกอะไรไดล้ะท่านรู้วา่ ปกติกระเพาะน้ีของท่านขยบัได้
ไหม  กคื็อเม่ือกลายเป็นส่วนหน่ึงของร่างกายแลว้ ท่านกจ็ะไม่รู้สึกแลว้  เลือดท่ีอยูใ่นเส้นเลือดนั้นท่าน
รู้สึกไดไ้หม กคื็อความหมายน้ี 

ศิษย ์   ปัจจุบนัผมก ำลงัจะไปประเทศเกำหลี    ถำ้คนเกำหลีตอ้งกำรเรียนฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำจะสำมำรถสอน
ใหพ้วกเขำไดไ้หม 

อาจารย์ ท ำไดแ้น่นอน   ใชภ้ำษำเกำหลีแปลใหพ้วกเขำ   ท่ำนสำมำรถแปลและพดูใหพ้วกเขำฟัง นั่ น
ไม่เป็นไร ตำ้ฝ่ำจะถ่ำยทอดใหก้บัมนุษยชำติทั้งหมด   

ศิษย ์ คนๆหน่ึงศึกษำฝ่ำ คนทั้งบำ้นไดป้ระโยชน์    เช่นนั้นหำกคนทั้งบำ้นไม่ศึกษำฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำ  และ
ไม่เช่ือเร่ืองกำรฝึก บำงคร้ังยงัพดูจำเสียดสี  พวกเขำสำมำรถจะไดป้ระโยชน์ดว้ยหรือไม่ 

อาจารย์     ปัญหำน้ีตอ้งมองเป็นสองดำ้น   บำงคนท่ีย ัว่ยทุ่ำน  บำงทีเป็นกำรทดสอบใจท่ำนวำ่มัน่คงใน
ฝ่ำน้ีหรือไม่  แน่วแน่หรือไม่   บำงทีคนในครอบครัวพดูจำไม่น่ำฟังกบัท่ำน  ยงัจะช่วยท่ำนสลำยกรรม  
มนัอำจจะมีองค์ประกอบหลำยดำ้นคงอยู่  แน่ละพวกเรำพูดแลว้   ในสถำนกำรณ์ทัว่ๆไป ท่ีไม่ใช่มี
ลกัษณะเฉพำะมำกๆ  กำรฝึกพลงัจะท ำให้ทั้งครอบครัวไดป้ระโยชน์แน่นอน สนำมของบำ้นท่ำนลว้น
ตอ้งช ำระลำ้ง แน่ละสภำพแวดลอ้มภำยในสนำมแบบน้ี ตวัเขำเองก็ไดรั้บประโยชน์แลว้  อีกแบบหน่ึง
คนในบำ้นอำจจะถูกควบคุมโดยมำร  เม่ือมองในทำงกลบักนัก็เป็นเร่ืองท่ีดี  ท ำให้ท่ำนแน่วแน่ใช่ไหม
เม่ือแน่วแน่แลว้อำจำรยก์จ็ะช่วยช ำระลำ้งให ้

 

ศิษย ์        พวกเรำตั้งใจหน่ึงเดียวจะบ ำเพญ็ตำ้ฝ่ำ  คนท่ีมีใจจริงไปบ ำเพญ็กคื็อศิษยฝ่์ำหลุนตำ้ฝ่ำแลว้ แต่
ยงัไม่ทนับ ำเพญ็ถึงมรรคผลอรหนัตก์เ็สียชีวติแลว้ 

อาจารย์    ก็เหมือนกบัท่ีขำ้พเจำ้เพ่ิงพูดไป   ท่ำนทุ่มเทมำกเท่ำไรจะไดม้ำกเท่ำนั้นดงันั้นเรำไดพ้ดูแลว้
วำ่ หำกคิดจะหยวนหมัน่ในกำรบ ำเพญ็ก็ตอ้งรีบเร่งบ ำเพญ็   ทุกท่ำนทรำบในวดันั้น เหตุใดจึงเรียกศำลำ
ท่ีองคศ์ำกยมุนีทรงนัง่ว่ำศำลำพญำรำชสีห์ละ เพรำะองคศ์ำกยมุนีตรัสว่ำกำรบ ำเพญ็พุทธธรรมจะตอ้ง
องอำจสง่ำงำมเหมือนรำชสีห์  ดงันั้นในเวลำนั้นบำงคนจึงถือวำ่พระองคเ์ป็นดุจพญำรำชสีห์   นอกจำกน้ี
ของเรำยงัเป็นกำรบ ำเพญ็จิตและชีวิตควบคู่กนั   ผูท่ี้กำ้วหนำ้อยำ่งแทจ้ริงยอ่มจะมีชีวิตยืนยำวจนหยวน
หมัน่ไดอ้ยำ่งแน่นอน 

ศิษย ์  คิดจะกรำบท่ำนเป็นอำจำรย ์

อาจารย์  ขอบอกทุกท่ำน  คนท่ีบ ำเพญ็ฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำอยำ่งแทจ้ริง  ขำ้พเจำ้ลว้นน ำพำท่ำนในฐำนะศิษย ์  
ให้ส่ิงของต่ำงๆแก่ท่ำนมำกมำยอย่ำงน้ี  ใส่ส่ิงต่ำงๆมำกมำยอย่ำงน้ีให้ท่ำน  และบรรยำยฝ่ำให้ท่ำนจน



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า     วนัท่ี  24 เมษายน ค.ศ. 2012 

หนา้ 86 จาก 144 

มำถึงขั้นน้ี   พลงักงก็สอนใหท่้ำนแลว้  ฝ่ำเซินของขำ้พเจำ้จะคุม้ครองท่ำนฝึกพลงั  น่ีไม่ใช่น ำพำท่ำนใน
ฐำนะศิษยอี์กหรือ  คนเขำท่ีบ ำเพ็ญเด่ียว  ถ่ำยทอดเด่ียว  ยงัไม่น ำพำกันอย่ำงน้ีเลย ขอบอกท่ำนว่ำ 
ขำ้พเจำ้ไดท้  ำในส่ิงท่ีคนในอดีตไม่เคยท ำกนัมำก่อนเลย   ไดเ้ปิดประตูบำนใหญ่ท่ีสุดให้แลว้   แต่เรำไม่
พดูถึงพิธีกรรมในอดีต   เช่นวำ่ทุกท่ำนคุกเข่ำอยูต่รงน้ีกนัหมดโขกศีรษะกม้กรำบขำ้พเจำ้  ท ำเป็นพิธี  ก็
เป็นกำรกรำบไหวอ้ำจำรยแ์ลว้  ขำ้พเจำ้ไม่พูดเร่ืองน้ี   ท ำไมไม่พูดเร่ืองน้ีละ  ทุกท่ำนคิดดู  ท่ำนไม่
บ ำเพญ็ ท่ำนกรำบไหวแ้ลว้จะมีประโยชน์อะไรกนั ท่ำนพดูวำ่ฉนัเป็นศิษยฝ่์ำหลุนตำ้ฝ่ำ  ฉนัก็โขกศีรษะ
กรำบไหวอ้ำจำรยแ์ลว้  หล่ี หงจ้ือ ยอมรับฉนัเป็นศิษย ์  แต่พอท่ำนออกจำกประตูก็ท ำตำมใจชอบ  ท่ำน
ไดท้ ำเร่ืองเส่ือมเสียต่อฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำ  และท่ำนไม่ท ำตำมขอ้ก ำหนดของฝ่ำน้ี   จะนบัว่ำท่ำนเป็นศิษยไ์ด้
หรือ  ดงันั้นเรำจึงไม่พดูถึงพิธีกรรมน้ี   ในทำงกลบักนัท่ำนยงัจะท ำลำยช่ือเสียงของเรำ  ดงันั้นขำ้พเจำ้จึง
ไม่พูดถึงพิธีกรรมน้ีเลย   เม่ือท่ำนบ ำเพญ็ก็จะเป็นศิษยข์องส ำนกัน้ี  เรำก็จะรับผิดชอบต่อท่ำน  ถำ้ท่ำน
ไม่บ ำเพญ็ เรำกจ็ะไม่รับผดิชอบต่อท่ำน  ท่ำนกไ็ม่ใช่ศิษยข์องส ำนกัน้ี กคื็อจะปฏิบติักนัเช่นน้ี 

ศิษย ์  ในเวลำท่ีฝึกชุด “ทะลวงสุดสองขั้ว”(กวำ้นทงเหล่ียงจ๋ีฝ่ำ) “คิดนึก”  “รู้สึก” เป็นกำรไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดใช่หรือไม่ 

อาจารย์ ใช่  ไม่ตอ้งรู้สึกและไม่ตอ้งคิดนึกอะไร   ท่ำนสนใจแต่กำรฝึก  ฝึกไปอยำ่งเงียบๆอะไรก็ไม่
คิด 

ศิษย ์  เวลำท่ีคนอ่ืนพูดคุยกนั  ก่อนท่ีพวกเขำจะพูดคุยกนั  ท ำไมผมจึงมกัจะรู้ว่ำเขำจะพูดอะไร 

อาจารย์ น้ีก็คือท่ำนมีควำมสำมำรถหยัง่รู้ใจเขำ   หำกท่ำนฝึกให้ดีๆจะสำมำรถเสริมมนัให้แขง็แกร่ง  
แต่อยำ่ใชม้นัท ำเร่ืองท่ีไม่ดี  อยำ่ท ำเร่ืองท่ีไม่ดี ก็จะสำมำรถรักษำมนัไวไ้ด ้   คนอ่ืนคิดไม่ดีต่อท่ำน ท่ำน
กอ็ยำ่โกรธ  ใหใ้ชม้ำตรฐำนของผูฝึ้กพลงัก ำหนดตวัเอง 

ศิษย ์  ผมอยูไ่กลถึงเซ่ียงไฮ ้  ในระหวำ่งท่ีฝึกพลงั ถำ้มีขอ้สงสยั ควรติดต่อใคร 

อาจารย์  เซ่ียงไฮไ้ม่นบัวำ่ไกล   ผูฝึ้กเรำเร่ืองบำงเร่ืองให้ปรึกษำหำรือกนัจะดีกวำ่  เน่ืองจำกบำงคนท่ี
ฟังกำรบรรยำยแลว้  แต่หำกขำ้พเจำ้บรรยำยมำกเกินไป ก็ไม่อำจจะจดจ ำได ้  สำมำรถจะบนัทึกเสียงได ้ 
พยำยำมฟังเทปบนัทึกเสียง  สถำนท่ีท่ีใกลเ้ซ่ียงไฮม้ำกท่ีสุดคือศูนยช่์วยฝึกสอนเหอเฝย  เซ่ียงไฮมี้เทียบ
เชิญมำ  แต่สุดทำ้ยไม่ไดก้ ำหนดแน่นอนเสียที เซ่ียงไฮก้็มีคนไม่นอ้ยท่ีเรียนแลว้   และมีคนมำกมำยมำ
เรียน  สำมำรถจะศึกษำซ่ึงกนัและกนั ยกระดบัข้ึนได ้ เซ่ียงไฮ ้ อู่ฮัน่  กว่ำงโจว  เจ้ินโจว  ฉงช่ิง  เฉิงตู  
อย่ำงไรเสียเมืองใหญ่ๆมำกมำยแทบจะทัว่ประเทศ ลว้นมีศูนยช่์วยฝึกสอนฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำของเรำอยู ่ 
สำมำรถจะติดต่อไดท้ั้งนั้น ท่ีจริงมีหลำยเร่ือง   ตวัเองไปปฏิบติัตำมฝ่ำน้ี  ขำ้พเจำ้คิดวำ่ก็สำมำรถจะรับรู้
ไดห้มด  เพรำะขำ้พเจำ้ไดพู้ดออกมำอย่ำงเป็นระบบทั้งหมดแลว้  ต่อไปเรำยงัจะออกหนงัสือ  อ  ำนวย
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ควำมสะดวกต่อกำรบ ำเพญ็อยำ่งมำก 

ศิษย ์  ขณะนัง่สมำธิมกัจะไดก้ล่ินหอมอยูเ่สมอ 

อาจารย์ น้ีเป็นเร่ืองปกติมำก ปกติมำกๆ  เพรำะกล่ินหอมน้ีมนัมำจำกอีกมิติหน่ึง 

ศิษย ์   ไม่ไดเ้ขำ้ร่วมชั้นเรียน สำมำรถจะไดฝ่้ำหลุนหรือไม่ 

อาจารย์ คนท่ีบ ำเพ็ญฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำอย่ำงแทจ้ริง  ท่ำนศึกษำตำมหนังสือ  และสำมำรถปฏิบติัตำม
ขอ้ก ำหนดในหนงัสือไดจ้ริงๆ  กจ็ะไดรั้บโดยปริยำย   กคื็อหำกท่ำนบ ำเพญ็อยำ่งแทจ้ริงกจ็ะไดฝ่้ำหลุน 

ศิษย ์  ในขณะหลับผมใช้มือคล ำฝ่ำหลุนได้แล้ว  อยู่ด้ำนซ้ำยของหน้ำอก  จ ำได้อย่ำงชัดเจน  
สำมำรถใชมื้อคลึงสำมำรถเคล่ือนไปทำงซำ้ยทำงขวำได ้ แต่เม่ือผมต่ืนข้ึนมำคล ำอีกกไ็ม่มีอะไรเลย 

อาจารย์ นั้นคือท่ำนควบคุม อีกร่ำงกำยหน่ึงคล ำได ้  ถูกตอ้ง  พอท่ำนต่ืนข้ึนมำไปคล ำดว้ยร่ำงกำยน้ีก็
ไม่มีแลว้   เพรำะหลงัจำกท่ีกำยเน้ือกลืนกลำยแลว้ทั้งหมดแลว้จึงจะคล ำได ้

ศิษย ์    ค  ำวำ่ “เหยิ่น”ของคุณสมบติัพิเศษของจกัรวำล เจิน ซัน่ เหยิ่น น้ี   ในสังคมคนธรรมดำสำมญัจะ
เขำ้ใจไดง่้ำย  วำ่ในระดบัชั้นสูงไม่มีกำรต่อสู้ แยง่ชิง  ไม่มีควำมขดัแยง้   แลว้ตอ้งกำร  เหยิ่นเพ่ืออะไร 
จกัรวำลตอ้งกำรเพรำะเหตุใด 

อาจารย์ จกัรวำลน้ีไม่เหมือนกบัท่ีท่ำนเขำ้ใจเช่นนั้น  มนัเป็นระบบท่ีใหญ่มหึมำซ่ึงสลบัซบัซอ้นอยำ่ง
ยิ่ง    นอกเหนือจำกมนุษย ์ท่ีมีรูปร่ำงชนิดน้ีคงอยู ่ ยงัมีมนุษยท่ี์ไม่มีรูปร่ำง  ชนิดน้ีคงอยู ่  มิติน้ีท่ีเรำพูด
ถึง   ณ มิติระดับชั้นสูงก็มีปัญหำของระดับชั้นนั้นของพวกเขำคงอยู่  ขำ้พเจ้ำขอบอกท่ำน  ในท่ีท่ี
ห่ำงไกลมำกๆลว้นมีร่ำงท่ีเหมือนมนุษยเ์รำคงอยู ่ ร่ำงกำยอยำ่งน้ีมีอยูม่ำกมำยเหลือเกิน  ทัว่ไปหมดทั้ง
จกัรวำล  และในระดบัชั้นท่ีต่ำงกนัยงัมีผูรู้้แจง้ท่ีต่ำงกนั   พวกเขำก็มีควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมระหวำ่งกนั
และกนัคงอยู่  ยงัมีรูปร่ำงชนิดน้ีของระดบัชั้นท่ีสูงยิ่งกว่ำคงอยู่     เหยิ่น(ควำมอดทน)ท่ีท่ำนเขำ้ใจนั้น  
เป็นควำมเขำ้ใจต่อเหยิน่บนพ้ืนฐำนควำมคิดของคน   เหยิน่ยงัมีควำมนยัท่ีสูงยิง่กวำ่อีก   ดงันั้นท่ำนไม่มี
ส่ิงน้ีจะไดไ้หม  ท่ำนยืนอยู่บนมุมมองน้ีของคนธรรมดำสำมญั  ท่ำนจะไม่อำจเขำ้ใจตำ้ฝ่ำน้ีไดอ้ย่ำง
แทจ้ริง 

ศิษย ์  ระหวำ่งสำมีภรรยำมีเร่ืองกำรสูญเสียกศุลหรือไม่ 

อาจารย์ ถูกตอ้ง  ถำ้ท่ำนตบตีภรรยำอยูเ่สมอ  ขำ้พเจำ้วำ่ท่ำนก็ติดคำ้งเธอแลว้  ท่ำนด่ำว่ำสำมีท่ำนอยู่
เสมอ ท่ำนก็ติดคำ้งเขำเช่นเดียวกนั   ลว้นเป็นคน  ลว้นเป็นชีวิต  ใครกบัใครก็ลว้นแต่เป็นควำมสัมพนัธ์
ดำ้นกรรมชนิดน้ี   ลูกกบัพ่อแม่ก็มีควำมสัมพนัธ์ชนิดน้ีคงอยู่   เน่ืองจำกกำยเน้ือของเขำนั้น ท่ำนเป็น
ผูใ้ห้  แต่ชีวิตของเขำ ไม่ใช่ท่ำนเป็นผูใ้ห้  ดงันั้นจึงไม่อำจปฏิบติัต่อเขำจนเกินเลยไป     ในฐำนะบุตร
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ธิดำ นั้น พ่อแม่ท่ีให้ก ำเนิดท่ำน เล้ียงดูท่ำน อยำ่งนอ้ยท่ีสุดเขำก็อุปกำระเล้ียงดูท่ำนแลว้  จึงมีบุญคุณ มี
กศุลต่อท่ำน  ท่ำนจึงตอ้งกตญัญูเขำ หำไม่ท่ำนกติ็ดคำ้งคนเขำ 

ศิษย ์   เขำ้ร่วมชั้นเรียนจนถึงวนัน้ี  โรคของขำผมไม่เห็นดีข้ึน 

อาจารย์ ท่ำนปล่อยวำงใจดวงน้ีไม่ลง   ท่ีน่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดม้ำรักษำโรคให้ท่ำน  หำกท่ำนปล่อยวำง
ไม่ได ้อะไรๆขำ้พเจำ้กดู็แลใหไ้ม่ได ้  ไม่กลวัวำ่ท่ำนจะมีโรค  ก็กลวัแต่ท่ำนปล่อยวำงใจลงไม่ได ้   บวก
กบัท่ีท่ำนไม่เช่ือเร่ืองกำรบ ำเพญ็ก็ยิ่งไม่มีทำง   ท่ีน่ีดูแลแต่ผูบ้  ำเพญ็  คนธรรมดำสำมญัคนหน่ึง  ฝ่ำเซิน
ของขำ้พเจำ้จะไม่สนใจ  ขำ้พเจำ้ก็ไม่อำจลงมือรักษำโรคให้ท่ำนได ้ ควำมคิดชนิดน้ีท่ีมำเพ่ือรักษำโรค
ของท่ำน   ควำมคิดอย่ำงน้ี ไม่ยอมท้ิงไป   ท่ำนไม่อำจท ำตวัเหมือนคนฝึกพลงั จะดูแลให้ไดอ้ย่ำงไร  
ขำ้พเจำ้ไม่ไดม้ำรักษำโรค  แต่มำถ่ำยทอดฝอฝ่ำ 

 ศิษย ์ ในควำมฝันมองเห็น ท่ีต ำแหน่งตำทิพยมี์ฝ่ำหลุนหมุนอยู ่ และยงัเห็นสสำรสีขำว  และยงัเห็นผูมี้
วทิยำยทุธ์ชั้นสูง เป็นตน้ 

อาจารย์ นั่นไม่ใช่ควำมฝัน  ก็คือท่ำนมองเห็นแลว้  น้ีลว้นเป็นเร่ืองปกติ  ไม่ว่ำเห็นอะไรลว้นเป็น
เร่ืองปกติ  อยำ่ยึดติดกบัมนั  อยำ่แสวงหำมนั   ปล่อยไปตำมธรรมชำติให้เฝ้ำดูไปอยำ่งเงียบๆก็พอแลว้ 

ศิษย ์  มกัจะปรำกฏวำ่รู้สึกทั้งตวัสูงใหญ่ วำ่งเปล่ำ 

อาจารย์   ถูกตอ้ง  ร่ำงกำยคน   คือร่ำงกำยในอีกมิติ ในเวลำท่ีฝึกพลงัมนัจะเปล่ียนใหญ่ข้ึนได ้  ร่ำงกำย
ในอีกมิติ รวมทั้งจิตดว้ย  ลว้นแต่สำมำรถเปล่ียนใหญ่ข้ึนหรือหดเล็กลงบำงคนรู้สึกว่ำตนเองเล็กมำก   
บำงคนรู้สึกว่ำใหญ่มำก  น่ีลว้นเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีปกติ  ในขณะท่ีฝึกพลงั ลว้นสำมำรถจะเกิดข้ึนได ้ 
พลงักงก ำลงัโตข้ึน  ควำมจุ(ปริมำตร)ของร่ำงกำยกม็ำกข้ึน 

ศิษย ์  พลงักงห้ำชุด  ชุดท่ีหน่ึง สำม ห้ำมีกำรเคล่ือนไหวของชำยซ้ำย หญิงขวำ ดำ้นไหนท่ีถือเป็น
อิน  ดำ้นไหนเป็นหยำง 

อาจารย์ ฝ่ังซ้ำยจดัเป็นหยำง  ฝ่ังขวำจดัเป็นอิน  ดำ้นหลงัจดัเป็นหยำง  ดำ้นหน้ำจดัเป็นอินร่ำงกำย
ดำ้นบนจดัเป็นหยำง ร่ำงกำยดำ้นล่ำงจดัเป็นอิน 

ศิษย ์  สรรพชีวติบนโลกจะไม่เขำ้สู่วฏัสงสำรอีกใช่หรือไม่ 

อาจารย์ จุดส ำคญัของวฏัสงสำรก็คือพูดถึงชีวิตบนโลก  จะไม่เขำ้สู่วฏัสงสำรไดอ้ยำ่งไรละ    คนมำ
เกิดเป็นคน นั้นไม่ใช่เป้ำหมำย  รีบควำ้โอกำสน้ีของกำรเป็นคนซ่ึงง่ำยท่ีจะบ ำเพญ็   ภพต่อไปไม่รู้วำ่จะ
กลบัชำติไปเกิดเป็นส่ิงของอะไร   เม่ือไม่มีร่ำงคนกไ็ม่อนุญำตใหท่้ำนไดบ้ ำเพญ็แลว้   แต่เป็นไปไม่ไดท่ี้
ทุกๆคนจะบ ำเพญ็   ทุกๆคนท่ีบ ำเพญ็กไ็ม่แน่วำ่จะกำ้วหนำ้ สงัคมมนุษยจ์ะคงอยูต่ลอดไป 
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ศิษย ์  ในควำมฝัน เชิญให้อำจำรยเ์ซ็นช่ือ  เซ็นช่ือของตวัเอง  แลว้ไดย้ินอำจำรยพ์ูดเร่ืองซินซ่ิง
หลงัจำกต่ืนข้ึนมำกลบัรู้สึกวำ่คนในฝันนั้นยิง่คิดยิง่ไม่เหมือนอำจำรย ์

อาจารย์ ใช่  ทุกท่ำนระวงัเร่ืองเหล่ำน้ีไว ้  เขำจะอยูใ่นควำมฝันเซ็นช่ือให้ท่ำนไดอ้ยำ่งไร      พดูเร่ือง
ซินซ่ิงอะไร  ชูธงของพวกเรำ  ส่ิงท่ีพดูก็ไม่แน่วำ่จะเป็นอะไร  ทุกท่ำนพึงระวงัไว ้  น้ีก็คือ เกิดจำกจิตยดึ
ติดท่ีตอ้งกำรลำยเซ็น   ท่ีจริงฝ่ำน้ีของเรำไดบ้รรยำยอยำ่งชดัเจนมำกแลว้  ก็คือท่ำนคิดจะน ำไปประเมิน
ตนเองหรือไม่  ทุกท่ำนคิดดู   เรำขอเน้นอีกคร้ัง  ผูรู้้แจ้งนั้นไม่อำจบรรยำยฝ่ำอยู่ท่ีฝ่ังนั้นได้    หำก
บรรยำยฝ่ำก็เป็นกำรเปิดเผยควำมลบัสวรรค ์ ก็จะตกลงมำหมด   เขำจะกลำ้บรรยำยฝ่ำให้ท่ำนในควำม
ฝันไดอ้ยำ่งไรกนั  กเ็ป็นปัญหำน้ี ดงันั้นเรำจึงพดูเร่ืองเหล่ำน้ีอีกคร้ังลว้นเป็นกำรรบกวนของมำร  

ศิษย ์  อำจำรย์บอกว่ำไม่บ ำเพ็ญซินซ่ิง ฝึกแต่ท่ำเคล่ือนไหวจะไม่ได้พลังกง  ส่ิงของประเภท
เดียวกบัพวกจ้ิงจอกนั้นไม่เนน้เร่ืองซินซ่ิง    พวกมนัเพียงแต่ท ำท่ำเคล่ือนไหวฝึกพลงั พวกมนัจะไดพ้ลงั
กงไดอ้ยำ่งไร 

อาจารย์ คนธรรมดำสำมญัก็มีพลงังำนท่ีแน่นอนระดบัหน่ึง  แต่อ่อนมำก  และคนท่ีมีเกินจีดี  จะ
สำมำรถน ำพลงังำนท่ีใหญ่มำกติดตวัมำ   ส่วนพวกสัตวแ์ละของประเภทเดียวกนั  มนัอยูใ่นอีกมิติไม่อยู่
ในวงัวนของสังคมคนธรรมดำสำมญั   จึงสำมำรถมองเห็นพลงังำน  ดงันั้นมนัจึงสำมำรถไดพ้ลงัมำ
เลก็นอ้ยโดยกำรฝึกหรือขโมยเอำ  แต่ไม่อนุญำตให้มีพลงังำนสูง คนท่ีมีเกินจีดีหน่อย  ท่ำนฝึกๆพลงักง  
แต่เขำไม่ไดบ้  ำเพญ็ซินซ่ิงเขำก็สำมำรถมีพลงักงไดเ้ลก็นอ้ย เพรำะอะไรละ  เพรำะซินซ่ิงของเกินจีท่ำน
อำจจะสูงอยูเ่ล็กนอ้ย  มำตรฐำนซินซ่ิงของท่ำนอยูต่รงนั้น  แต่ถำ้ท่ำนคิดจะบ ำเพญ็อยำ่งแทจ้ริง  ท่ำนก็
ตอ้งไปบ ำเพญ็ใหไ้ดม้ำตรฐำน  หำไม่พลงัของท่ำนกสู็งข้ึนไม่ได ้  ถำ้ท่ำนไม่ไดฝ่้ำท่ีถูกตอ้ง  ในฐำนะคน
ทัว่ๆไปท่ีคิดจะบ ำเพญ็  ลว้นตอ้งไปบ ำเพญ็ซินซ่ิงอยำ่งแทจ้ริง  ท่ำนจึงจะสำมำรถกะเทำะเปลือกออกมำ
ได ้ จึงจะสำมำรถกระโดดออกไปได้ ในอีกมิติส่ิงเหล่ำนั้นมนัสำมำรถไดรั้บพลงังำนจ ำนวนเล็กน้อย  
คนก็สำมำรถจะไดรั้บพลงังำนเล็กนอ้ย  แต่นัน่ก็นบัเป็นอะไรไม่ได ้ ขำ้พเจำ้พูดแลว้ว่ำ  มนับ ำเพญ็เต๋ำ
พนัปี หม่ืนปีกย็งัไม่พอจะใหพ้ระพทุธใชน้ิ้วกอ้ยเก่ียวได ้ มนักจ็ะหำยไปหมดแลว้  แต่ในหมู่คนธรรมดำ
สำมญักลบัเห็นวำ่มนัล ้ำลึกมำก 

 ศิษย ์  บำงคนบอกว่ำหลำยเมืองทำงภำคใตมี้กรรมหนกั  ผมอยูใ่นเซ่ียงไฮเ้รียนอยูใ่นมหำวิทยำลยั
จะไดรั้บผลกระทบหรือไม่ 

อาจารย์ ขำ้พเจำ้ขอบอกทุกท่ำน   เม่ือถึงยคุธรรมะปลำย ไม่ไดอ้ยูท่ี่วำ่เป็นสถำนท่ีไหน  แต่ละท่ีลว้น
มีคนดีอยู่  แต่ละท่ีล้วนมีคนไม่ดีอยู่   แต่หำกพูดจำกแง่มุมของกรรมเบำหรือหนัก  แต่ละแห่งจะมี
สภำพแวดลอ้มต่ำงกนั  แต่ควำมคิดของคน เม่ือมองจำกจุดหน่ึงจุดใด   จะพบว่ำบำงแห่งจะโดดเด่น  
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อยำ่งน้ีกมี็อยู ่

ศิษย ์   เม่ือใชต้ำทิพยดู์รูปถ่ำยของอำจำรย ์ สีน ้ ำเงินจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทอง 

อาจารย์ น่ีเป็นเร่ืองปกติ  เม่ือตำทิพยเ์ปิด   พอตำน้ีทะลวงผำ่นมิติหน่ึงกอ็ำจจะเป็นอีกสีหน่ึง 

ศิษย ์   โลกฝ่ำหลุนอยูท่ำงทิศใด ต ำแหน่งใดในจกัรวำล 

อาจารย์ จกัรวำลไม่มีกำรรู้สึกรับรู้ทำงดำ้นทิศทำงของคนเรำ  ขำ้พเจำ้วำ่ นัน่เป็นสถำนท่ีใด  ไกลมำก  
ระยะห่ำงน้ีจะวดัออกมำไดอ้ยำ่งไรละ  ไม่อำจใชห้น่วยกิโลเมตรนั้นมำค ำนวณได ้ แต่ สำมำรถสะทอ้น
ออกมำในร่ำงกำยของขำ้พเจำ้  เพรำะขำ้พเจำ้เช่ือมต่อกบัมนัอยู่   ดงันั้นผูฝึ้กเรำจึงมองเห็นว่ำ ขำ้งหลงั
ขำ้พเจำ้มีภูเขำ มีน ้ ำ  หอและศำลำท่ีงดงำมมำก  มีผูฝึ้กมำกมำยก็พดูกบัขำ้พเจำ้วำ่  เขำมองเห็นทศันียภำพ
เหล่ำน้ีแลว้  ท่ีจริงกคื็อท่ำนมองเห็นส่วนหน่ึงของมนัไดแ้ลว้ 

ศิษย ์     ควำมแตกต่ำงระหวำ่งโลกฝ่ำหลุนกบัแดนสุขำวดีคืออะไร 

อาจารย์      โลกฝ่ำหลุนของเรำใหญ่ยิง่กวำ่  ระดบัชั้นสูงยิง่กวำ่ และไกลกวำ่ 

ศิษย ์  ผมเป็นศิษยข์องศำสนำคริสตท่ี์ผำ่นพิธีลำ้งบำปโดยบำทหลวงแลว้ 

อาจารย์ สำมำรถจะบ ำเพ็ญตำ้ฝ่ำได้เช่นกัน    กำรฝึกฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำ ถำ้ท่ำนคิดจะฝึกก็ฝึกได้  ไม่มี
ปัญหำ  ใครก็ไม่อำจลงโทษท่ำนได ้  ลว้นเป็นกำรบ ำเพญ็ฝ่ำท่ีถูกตอ้ง  ท่ำนคิดจะอยูใ่นส ำนกัไหน นัน่
คือตวัเองตดัสินไดด้ว้ยตนเอง  ขำ้พเจำ้ขอบอกท่ำนว่ำ ศำสนำคริสตก์็เป็นศำสนำท่ีถูกตอ้ง  แต่ลว้นอยู่
ในช่วงปลำยของยุคธรรมะปลำยแลว้   แต่คนปัจจุบนัเขำ้ใจค ำสอนทำงศำสนำบิดเบือนไปแลว้   แต่
ขำ้พเจำ้ไม่เห็นชำวตะวนัออกในสวรรคข์องพระเยซู ในสมยันั้นพระเยซูกบัพระยะโฮวำห์ก็ไม่ไดบ้อก
ใหเ้ผยแพร่ศำสนำของเขำมำทำงตะวนัออก 

ศิษย ์  กำรท ำงำนวจิยัและขยนัศึกษำควำมรู้ทำงวฒันธรรมถือวำ่ยดึติดหรือไม่ 

อาจารย์ พวกเรำในฐำนะนกัเทคนิก   ในท่ีท ำงำนหนำ้ท่ีกำรงำนของท่ำนก็คือท ำเร่ืองวิจยัน้ี  หำกท่ำน
ไม่มีผลงำนวจิยัออกมำ  ไม่สำมำรถท ำอะไรส ำเร็จออกมำได ้ ขำ้พเจำ้คิดวำ่ ท่ำนกจ็ะรู้สึกผิดต่อคนเขำใน
ท่ีท ำงำน ท่ีใหง้ำนส่วนน้ีและเงินเดือนกบัท่ำน   คนฝึกพลงัไม่วำ่อยูท่ี่ไหนๆก็สำมำรถจะแสดงออกมำวำ่
เป็นคนดีได ้ พวกเรำท ำงำน ก็ควรท ำมนัให้ดี  เพรำะน้ีไม่ใช่กำรยึดติด   เพรำะอะไรจึงพูดเช่นน้ีละ   
เพรำะท่ำนก ำลงัสร้ำงควำมผำสุกให้แก่ผูอ่ื้น   สร้ำงสรรค์คุณค่ำให้คนในสังคมมำกยิ่งข้ึน  อย่ำงน้อย
ท่ีสุดคือท ำเพ่ือหน่วยงำน  ไม่ใช่เพ่ือตวัท่ำนล ำพงัคนเดียว   น้ีเป็นเร่ืองท่ีท่ำนควรท ำในสังคมคนธรรมดำ
สำมญั   ถำมว่ำกำรศึกษำควำมรู้ทำงวฒันธรรมนับเป็นกำรยึดติดไหม  ขำ้พเจำ้พูดแลว้ว่ำ   เรำก็ตอ้ง
เล่ือมใสและส่งเสริมกำรศึกษำทำงวฒันธรรม  เพรำะหำกคนไม่มีควำมรู้  ก็ยำกมำกท่ีจะเขำ้ใจฝ่ำของเรำ   
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เช่นว่ำนักเรียนคนน้ีคิดจะเข้ำมหำวิทยำลยั  จิตใจน้ีคือจิตยึดติดหรือไม่   หำกท่ำนมัวแต่คิดจะเข้ำ
มหำวิทยำลยั  คนในครอบครัวท่ำนพูดย  ้ำว่ำท่ำนตอ้งเขำ้มหำวิทยำลยั  มีแรงกดดนัดำ้นจิตใจสูงมำก  
ขำ้พเจำ้วำ่น่ีคือยึดติด  นัน่ไม่ใช่ยึดติดหรอกหรือ  ก็เหมือนกบัท่ีขำ้พเจำ้พดูในวนันั้น  ท่ำนท ำหนำ้ท่ีกำร
งำนของท่ำนให้ดี  ท่ำนตอบแทนพ่อแม่  ตอบแทนโรงเรียน  ท่ำนเล่ำเรียนให้ดี  ดงันั้นส่ิงท่ีท่ำนควรมีก็
จะมีไดแ้ลว้มิใช่หรือ   หำกท่ำนไม่เล่ำเรียนให้ดี ท่ำนจะเขำ้มหำวิทยำลยัไดห้รือ  เม่ือท่ำนเล่ำเรียนให้ดี
แล้ว  ส่ิงท่ีท่ำนควรจะได้ ก็จะได้แล้วมิใช่หรือ   ท่ำนเล่ำเรียนให้ดีตำมควรก็พอแล้ว  ท่ำนก็จะเขำ้
มหำวิทยำลยัได ้  แต่ถำ้เอำแต่ไปคิด  ไปแสวงหำ  นัน่คือยดึติด  

ศิษย ์  หลงัจำกฟังอำจำรยบ์รรยำยจบ ก็ไม่สนใจเร่ืองของคนธรรมดำสำมญัอีกแลว้  ไม่สนใจเร่ือง
กำรปรับต ำแหน่ง  หรือหนงัสืออ่ืนๆ  ไม่ทรำบวำ่ถูกหรือไม่  

อาจารย์      เป็นเช่นน้ี  ท่ีจริงเป็นปรำกฏกำรณ์ตำมธรรมชำติ  ก็คือ ตำมกำรฝึกพลงัของเรำเอง และกำร
เล่ือนชั้นของควำมนึกคิด  จะพบว่ำเร่ืองรำวหลำยเร่ืองในหมู่คนธรรมดำสำมญันั้นเป็นส่ิงท่ีต ่ำมำก  
ส่ิงของในระดบัชั้นน้ีของคนธรรมดำสำมญั  เขำกรู้็สึกวำ่ไม่มีควำมหมำยแลว้  ท่ีจริงคือเขตแดนควำมคิด
ของท่ำนเล่ือนข้ึนมำแลว้  ขำ้พเจำ้มิใช่พูดค ำนั้นเสมอๆหรือ   ขำ้พเจำ้ว่ำ ผูฝึ้กพลงัน้ีเม่ือข้ึนไปถึงระดบั
ชั้นสูงแลว้ ก็จะรู้สึกว่ำระหว่ำงตนกบัคนธรรมดำสำมญัมีช่องว่ำงห่ำงกนัอยู ่   ส่ิงท่ีท่ำนอยำกจะพูดคน
อ่ืนฟังไม่เขำ้ใจ  ท่ำนก็ไม่อยำกคุยกบัคนธรรมดำสำมญั  เร่ืองเหล่ำนั้นท่ีคุยกนัในหมู่คนธรรมดำสำมญั
ท่ำนไม่อยำกฟังเลยจริงๆ   พูดกลบัไปกลบัมำ ก็คือเร่ืองแค่นั้นของคนธรรมดำสำมญั   ก่ีพนัปีมำก็ลว้น
แต่พล่ำมบ่นในเร่ืองเลก็ๆนั้นในหมู่คนธรรมดำสำมญั ท่ำนไม่อยำกจะฟังแลว้   ผูบ้  ำเพญ็มกัจะพูดนอ้ย 
ไม่อยำกพดู  น่ีก็เป็นสำเหตุหน่ึง  จะเกิดปัญหำน้ีได ้  เม่ือท่ำนเล่ือนชั้นข้ึนไปเร่ือยๆ   ท่ำนจะพบวำ่เร่ือง
เหล่ำน้ีจะยิง่มองยิง่จืดจำงลงเร่ือยๆ 

ศิษย ์ ในพลงักงชุดท่ีหำ้  ท่ำหยดุน่ิงส่ีท่ำ แต่ละท่ำคำ้งไวน้ำนแค่ไหน 

อาจารย์     กำรเสริมสร้ำงกงเหนิง ท่ำเคล่ือนไหวน้ีก ำหนดให้ฝึกยิ่งนำนยิ่งดี  คนท่ีมีงำนท ำ ตอนเชำ้ให้
ฝึกตำมเทปบนัทึกเสียงกพ็อแลว้  ท่ีจริงไม่มีเวลำท่ีเฉพำะเจำะจง   พลงักงชุดน้ี แมจ้ะเรียบง่ำย  แต่ล ำบำก
มำก  เพรำะก ำหนดให้คนนัง่เป็นเวลำนำนมำก   ขณะน้ีบำงคนไม่อำจนัง่ไดน้ำนอยำ่งนั้น   ไม่อำจนัง่ได้
เป็นเวลำนำนอย่ำงนั้น   เช่นนั้นท่ำนสำมำรถนั่งไดน้ำนแค่ไหนก็นั่งนำนแค่นั้น  ท่ำนแบ่งมนัออกให้
เท่ำๆกนั  สำมำรถจะนัง่ไดน้ำนแค่ไหนจำกนั้นท่ำนก็ลดทอนลงคร่ึงหน่ึง ท่ีจริงในเวลำท่ีนัง่สมำธินั้น  
สุดทำ้ยเม่ือเขำ้สู่สมำธิน่ิง ก ำหนดเวลำไวย้ิ่งนำน  ขณะน้ีท่ำนท ำไม่ไดถึ้งจุดนั้น   ท่ำนก็ค่อยๆฝึกไป   
หำกตอนน้ีก ำหนดไวต้ำยตวั กไ็ม่เป็นจริง 

ศิษย ์     เพ่ือนร่วมงำนของเรำก ำลงัฝึกวชิำมำร   ต่อไปหำกท ำงำนดว้ยกนัในระยะยำวจะท ำอยำ่งไรดี 
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อาจารย์ ก ำลงัฝึกวิชำมำร ท่ำนก็บอกเขำว่ำ ส่ิงท่ีเขำฝึกนั้นไม่ดี  ถำ้เขำจะฝึกให้ได ้ก็ตำมใจเขำ   เร่ือง
ของกำรท ำงำนท่ำนก็ท ำไปตำมปกติ  กำรบ ำเพ็ญฝ่ำท่ีถูกตอ้งไม่กลวัอะไรไม่ตอ้งสนใจมนั  นั่นไม่มี
ปัญหำ 

ศิษย ์  ผูฝึ้กท่ีเขำ้ร่วมชั้นเรียนคร้ังน้ีกเ็ป็นศิษยฝ่์ำหลุนตำ้ฝ่ำแลว้หรือไม่ 

อาจารย์     เร่ืองน้ีเคยพูดแลว้  ถำ้บ ำเพ็ญอย่ำงแทจ้ริงขำ้พเจ้ำก็จะน ำพำท่ำนในฐำนะศิษย ์ แต่ถำ้ไม่
บ ำเพญ็ ขำ้พเจำ้กไ็ม่อำจถือท่ำนเป็นศิษย ์

ศิษย ์  ศึกษำฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำแลว้จะศึกษำควำมรู้อ่ืนนอกจำกหลกัพลงัดว้ยไดไ้หม 

อาจารย์     ไม่เป็นไร  คณิตศำสตร์  เคมี    เรขำคณิต  ท่ำนศึกษำควำมรู้ในหมู่คนธรรมดำสำมญัของท่ำน  
ท่ำนยงัอำศยัอยูใ่นหมู่คนธรรมดำสำมญั  ท่ำนเพียงแต่บ ำเพญ็อยูใ่นฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำ  เร่ืองในหมู่คนธรรมดำ
สำมญัของท่ำน จะไม่ท ำกไ็ม่ได ้

ศิษย ์  ในขณะท่ีฝึกพลงัในปำกเกิดมีน ้ ำลำยหรือเสมหะจะจดักำรอยำ่งไร 

อาจารย์ ท่ำนอย่ำบว้นออกมำ  ถำ้เป็นน ้ ำลำยให้กลืนเขำ้ไป  เพรำะขำ้พเจำ้ไดใ้ส่กลไกส ำเร็จรูปให้
แลว้  ท่ำนไม่ตอ้งสนใจมนั  มนัจะกลืนลงไปเอง   ส่วนใครท่ีไม่มีอะไรแต่มกัจะบว้นบ่อยๆ นั้น มีค ำพดู
หน่ึงวำ่ “น ้ ำลำยทอง กบัน ้ ำหยก  ดงันั้นผูฝึ้กพลงัจะมองมนัวำ่ล ้ำค่ำ 

ศิษย ์  ในหมู่คน มีบำงคนท่ีเลวมำก  ควำมคิดเลว  คนชนิดน้ีเดิมทีควรไดรั้บกรรมสนอง  แต่คนท่ี
ท ำดีชอบช่วยเหลือคน  กลบัไม่ไดรั้บกรรมดีสนองเพรำะอะไร   

อาจารย์      ควำมหมำยของท่ำนน้ีคือจะพูดว่ำ ท ำไมคนดีจึงมีชีวิตอยู่ไม่สุขสบำย  แต่คนเลวมีชีวิตท่ี
สบำยอยำ่งน้ี   เป็นควำมหมำยน้ีใช่ไหม  ขอบอกทุกท่ำน  คนดีมีชีวิตไม่สบำยเพรำะในสำยตำของชีวิต
ชั้นสูงนั้น   คนมีชีวติอยู ่มิใช่ใหท่้ำนเป็นคน  ดงันั้นท่ีท่ำนเป็นคนเพรำะท่ำนตกลงมำถึงชั้นน้ีแลว้  จึงให้
โอกำสท่ำนสักคร้ังให้หวนคืนกลบัไป  แต่กลบัยงัรับรู้ไม่ได ้ และอยู่ท่ีน่ียงัก่อกรรมอีก  ท ำเร่ืองชัว่อีก  
ดงันั้นจึงมีกำรหมุนเวียนชดใชก้รรม  ผูรู้้แจง้เห็นวำ่  จงรีบชดใชก้รรมเหล่ำน้ีให้หมดโดยเร็ว  ท่ำนจึงจะ
จำกท่ีน่ีไปไดง่้ำย  ยิ่งเป็นคนดีก็ยิ่งให้ท่ำนเร่งรีบชดใชก้รรม   ท่ำนจะชดใชส่ิ้งน้ี ท่ำนไม่ตอ้งทนทุกข์
ทรมำนไดห้รือ  ดงันั้นมกัจะมีบำงคนในชัว่ชีวิตน้ี เป็นคนท่ีไม่เลวทีเดียว  แต่มกัจะตอ้งทนทุกขท์รมำน  
กระทัง่ไม่ว่ำจะท ำเร่ืองดีอะไร คนเขำก็ไม่เขำ้ใจ  มกัจะถูกใส่ร้ำยป้ำยสี  ยงัมีบำงคน  ตวัเองท ำอะไร
ส ำเร็จแลว้ แต่กลบัถูกคนอ่ืนช่วงชิงผลงำนไป มกัปรำกฏออกมำเป็นเร่ืองอยำ่งน้ี   เป็นอยำ่งน้ี ท่ีเรำเห็นก็
คืออยำ่งน้ี  เป็นเหตุผลน้ี   น่ีกคื็อสำเหตุท่ีวำ่คนดีมกัจะมีชีวติท่ีไม่สุขสบำย  แต่ไม่ใช่อยำ่งน้ีทั้งหมด   มนั
เก่ียวกบักรรมมำกหรือน้อย จุดประสงค์คือหลงัจำกให้ท่ำนชดใช้กรรมแลว้ก็หลุดพน้ทะเลแห่งทุกข ์ 
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แลว้คนชัว่เป็นอย่ำงไรกนัละ  คนเลวนั้น เทพก็มองจำกมุมมองของจิตเมตตำ  คนเลวนั้นท่ำนดูเขำท ำ
เร่ืองไม่ดี  เขำใหกุ้ศลแก่คนอ่ืน  เขำท ำเร่ืองเลวเท่ำไร ก็ใหกุ้ศลคนเขำมำกเท่ำนั้น   จึงเห็นวำ่คนๆน้ีก ำลงั
ท ำร้ำยตวัเองโดยไม่รู้ตวั  เขำท ำร้ำยตวัเขำเองอยู ่ ท่ำนยงัจะดูแลเขำอยำ่งไร  เทพจึงไม่อยำกลงโทษเขำ  
ตวัเขำเองก ำลงัท ำร้ำยตวัเองอยูแ่ลว้  ท่ำนยงัจะลงโทษเขำไปท ำไม เขำท ำชัว่แลว้ ดูเหมือนไม่ไดล้งโทษ
เขำ  ไม่มีใครดูแลเขำ  ก็เหมือนเขำหลุดจำกกำรควบคุม  ใครก็ไม่อยำกดูแลเขำ  เพรำะอะไรละ   เพรำะ
ก ำลงัรอให้ตวัเองดบัสลำยตวัเอง  รอวนัท่ีเขำตำยแลว้ก็จะดบัสลำยจนถึงท่ีสุด  อะไรก็ไม่มีแลว้  เขำก็
เป็นอย่ำงน้ี ส่ิงท่ีคนเขำ้ใจว่ำดีชัว่นั้นจะกลบักนั มำตรฐำนท่ีคนธรรมดำสำมญัใชป้ระเมินคนดี คนชัว่  
มกัจะเป็นกำรยืนอยูบ่นมุมมองของตนในกำรประเมิน   ถำ้ดีกบัฉนั  ฉนัก็วำ่เขำดี  หรือในทศันคติของ
ฉนั ฉนัคิดวำ่ดี  กจ็ะบอกวำ่เขำดี  นัน่ใชไ้ม่ได ้ ถำ้ดีกบัท่ำนก็วำ่ดี ทศันคติของท่ำนยงัคงเป็นทศันคติของ
คนธรรมดำสำมญัท่ีจ ำกดั มำตรฐำนของเขำก็ต ่ำดว้ย คุณสมบติัพิเศษของจกัรวำลน้ีจึงจะเป็นมำตรฐำนท่ี
แทจ้ริง ในกำรประเมินควำมดี ควำมชัว่  

ศิษย ์  ผมอยูใ่นหำ้งสรรพสินคำ้ใหญ่มองเห็นพระพทุธรูป  แลว้รู้สึกวำ่ศีรษะหนกัมำก 

อาจารย์ ใช่  มีส่ิงท่ีไม่ดีบำงอยำ่งท่ีแทรกซึมไปทัว่  แต่กบัผูท่ี้บ ำเพญ็ตำ้ฝ่ำไม่มีผลอะไร 

ศิษย ์  เม่ือก่อนเคยสัมผสักบัภำษำของศำสนำพุทธ  ขณะฝึกพลงัจะไดย้ินเสียง เวิงปำฮงมีแวบ่ในหู
โดยบงัเอิญ 

อาจารย์       น่ีคือของ ของม่ีจง  น่ีเป็นค ำสวดคำถำของม่ีจง  ปัจจุบนัส่ิงท่ีเป็นพวกชัว่ร้ำยนอกรีตก็ท่อง
กนั  ก ำลงัใชก้นัอยู ่   แมแ้ต่ศำสนำเต๋ำก็สวดกนั   ปัจจุบนัยุง่เหยงิไปหมด อยำ่ใหส่ิ้งเหล่ำน้ีรบกวน  บำง
คนขณะหลบัยงัร ำมือชุดใหญ่  ร ำมือชนิดต่ำงๆ  ท่ำนตอ้งปล่อยวำง  อยำ่ร ำมือ   ส่ิงท่ีขำ้พเจำ้สอนพวก
ท่ำนกคื็อส่ิงเหล่ำน้ีของเรำ   ท่ำนกย็ดึกมุส่ิงเหล่ำน้ีไปฝึก 

ศิษย ์  พบวำ่อำหำรเป็นพิษ ควรท ำอยำ่งไร 

อาจารย์ ผูฝึ้กเรำท่ีบ ำเพญ็อยำ่งแทจ้ริงมีเร่ืองเหล่ำน้ีนอ้ยมำก  เรำพบกบัทุกขภ์ยัอะไรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
กำรบ ำเพญ็  ในฐำนะผูบ้  ำเพญ็ท่ีแทจ้ริง ย่อมสำมำรถจะหลบหลีกได ้ รับรองว่ำเป็นเช่นน้ี   ต่อให้เป็น
ทุกข์ภยัท่ีใหญ่ข้ึนไปอีกก็สำมำรถหลบหลีกไดห้มด  แต่กรณีท่ียกข้ึนมำก่อนหน้ำนั้นเป็นผูบ้  ำเพ็ญท่ี
แทจ้ริง   ถำ้บรรลุไม่ถึงมำตรฐำนของกำรบ ำเพญ็  คืออยู่ในหมู่คนธรรมดำสำมญัไม่ไดย้กระดบัซินซ่ิง
ของตนอยำ่งแทจ้ริง ก็ยำกจะพดูไดแ้ลว้  บำงคนถำมขำ้พเจำ้ วำ่ ผมฝึกมำนำนอยำ่งน้ีแลว้ ท ำไมโรคน้ีไม่
หำยเสียทีละ  แลว้ซินซ่ิงของท่ำนเป็นอยำ่งไรละ ท่ำนฝึกท่ำเคล่ือนไหวไม่ก่ีท่ำก็คิดจะให้โรคหำยแลว้  
เรำก็ไม่ใช่มำเพ่ือรักษำโรคให้ท่ำน  เรำท่ีน่ีคือกำรบ ำเพ็ญ  มิใช่ปัญหำน้ีหรือ  บอกว่ำหำกพบว่ำมีพิษ  
ขำ้พเจำ้ว่ำในหมู่ผูฝึ้กเรำจะไม่มีปรำกฏกำรณ์ชนิดน้ีแน่   บำงคนท่ีพบกบัเร่ืองชนิดน้ี  ชำมนั้นก็จะถูกตี
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แตกหมดแลว้ ก็จะเขำ้ปำกไม่ได ้ หำกท่ำนโดนพิษจริงๆ  เช่นนั้นท่ำนตอ้งไปโรงพยำบำล  เพรำะหำก
ท่ำนไม่อำจควบคุมตวัเองไดจ้ริงๆ  รู้ว่ำตวัเองไม่ใช่ผูฝึ้กพลงัท่ีแทจ้ริง เม่ือเกิดปัญหำน้ีข้ึน  ท่ำนยงัตอ้ง
ไปโรงพยำบำลจริงๆ  ส ำหรับผูฝึ้กพลงั  เร่ืองเหล่ำน้ี โดยทัว่ไปจะไม่เกิดข้ึน 

ศิษย ์  คนท่ีฝึกฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำบริจำคเลือด ไม่มีปัญหำกระมงั 

อาจารย์     แน่ละเรำก็ไม่เสนอไม่ให้ท่ำนบริจำค  ถึงอย่ำงไรเลือดน้ีของท่ำนฉีดให้กบัคนอ่ืน ก็ล  ้ ำค่ำ
เหลือเกินแลว้  แต่วำ่  เร่ืองเหล่ำน้ีดูเหมือนวำ่ในหมู่ศิษยแ์ละผูฝึ้กฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำเรำ จะมีนอ้ยมำก  เร่ืองน้ี
ขำ้พเจำ้ไม่อำจจะพดูใหต้ำยตวั  ถำ้จ ำเป็นใหท่้ำนบริจำค  เช่นนั้นท่ำนกต็อ้งบริจำค 

ศิษย ์  หวงัวำ่ทุกๆปีในเทศกำลหรือวนัหยดุ ท่ำนจะพบกบัพวกเรำทำงทีว ีปีละคร้ังกย็งัดี 

อาจารย์ นัน่เป็นเร่ืองของสถำนีทีว ี ท่ีจริงมีบำงเร่ืองพวกเรำควรปล่อยใหเ้ป็นไปตำมวำสนำ 

ศิษย ์  ในขณะท่ีผมฝึกพลงัอยู ่ อกัษรมงคลตวัหน่ึงท่ีมีผำ้คลุมเอำไว ้กค่็อยๆเปิดออกมำ ใหผ้มดู 

อาจารย์     น่ีคือกำรบอกวำ่ท่ำนไดฝ่้ำแลว้  สะกิดเตือนท่ำน วำ่เรียนตำ้ฝ่ำแลว้ 

ศิษย ์      คนท่ีกรรมหนกัมำกมกัจะฝึกอยูด่ว้ยกนักบัคนท่ีมีพลงักงค่อนขำ้งสูง  จะกระทบอะไรกบัคน
ท่ีมีพลงักงสูงไหม 

อาจารย์     ผลกระทบแมแ้ต่นอ้ยกไ็ม่มี   ในสำยตำของคนท่ีมีพลงักงสูง  กรรมนั้นไม่ใช่อะไรเลย 

ศิษย ์     ฝ่ำหลุนจะเปล่ียนรูปในสถำนกำรณ์อะไร 

อาจารย์    เม่ือฝึกแทรกพลงักงอยำ่งอ่ืนเขำ้ไป  ในควำมคิด มีกำรแทรกควำมคิดของพลงักงอยำ่งอ่ืนเขำ้
ไป  ฝึกแลว้กจ็ะเปล่ียนรูปได ้  พลงัจำกภำยนอกไม่อำจท ำลำยฝ่ำหลุนไดต้ลอดกำล 

ศิษย ์      กำรเกิดข้ึน  ตั้งอยู่  เส่ือมถอยในจกัรวำล เป็นผลของกำรผนัแปรของมนัเองหรือว่ำเป็นกำร
ควบคุมของผูรู้้แจง้ 

อาจารย์     จกัรวำลน้ีก็คือรูปแบบอย่ำงน้ีท่ีคงอยู่   ในขณะเดียวกนัจกัรวำลน้ียงัมีผูรู้้แจง้ท่ีใหญ่มำกท่ี
สำมำรถควบคุมมนั  แต่ก็  ด ำเนินกำรไปตำมหลกักำรน้ีของจกัรวำล   เรียกวำ่เกิดข้ึนตำมธรรมชำติ  ดบั
ไปตำมธรรมชำติ   มนัจะดบัหรือไม่ดบั ไม่เก่ียวอะไรกบัเขำ   ยุ่งเก่ียวกบัเขำไม่ได ้  เม่ือมนั(จกัรวำล)
ระเบิดแลว้ก็ระเบิดไม่ถูกเขำ   แลว้เขำก็สร้ำงข้ึนอีก   ประวติัศำสตร์ของจกัรวำลช่ำงยำวนำนเหลือเกิน
แลว้  พระพทุธ เต๋ำ เทพไม่จ ำเป็นตอ้งไปพิจำรณำมนั  แต่ส ำหรับคนนั้นกน่็ำกลวัมำก 

ศิษย ์  ในทอ้งของผม มีฝ่ำหลุนก ำลงัหมุนอยู ่ทั้งร้อนทั้งบวม  เป็นปกติไหม 

อาจารย์     โอ ้ในทอ้งท่ำนก็มีฝ่ำหลุน   ส่ิงมีชีวิตชั้นสูงอยำ่งนั้น   ท ำไมใจท่ำนยงัไม่มัน่คงนะ  ฝ่ำหลุน
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ยงัสำมำรถท ำร้ำยท่ำนไดห้รือ  พดูอีกอยำ่งหน่ึงนัน่คือพระพทุธนะ 

ศิษย ์  ก่อนกำรปฏิวติัวฒันธรรม เมืองเยีย๋นจ๋ีมีวดัอยูห่ำ้แห่ง   ในช่วงกำรปฏิวติัวฒันธรรมถูกทุบท้ิง
ไปแลว้   ไดย้นิวำ่ปัจจุบนัก ำลงัก่อสร้ำงข้ึนใหม่  ผูฝึ้กฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำจะช่วยบริจำคเงินไดไ้หม 

อาจารย์     ขำ้พเจำ้คิดว่ำเร่ืองแบบน้ีไม่ตอ้งไปสนใจ  คนเขำบริจำคของคนเขำ  คนเขำบูรณะของของ
ส ำนกัเขำ 

ศิษย ์    ผมตดัสินใจจะฝึกฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำให้ดี  มกัคิดเสมอว่ำกำรก ำหนดตนเองอยำ่งน้ีถือเป็นกำรยึด
ติดหรือไม่ 

อาจารย์     กำรก ำหนดตวัเองให้เป็นคนดี น่ีไม่นับว่ำยึดติด  คิดจะหวนคืนกลบัสู่ควำมจริงแท ้ น่ีคือ
คุณสมบติัดั้งเดิมของคนออกมำแลว้  แต่กลบัสำมำรถท ำลำยจิตยดึติดได ้

ศิษย ์  ผมเป็นอุบำสกคนหน่ึง ขอเรียนถำมวำ่ จะอ่ำนพระสูตรสุรำงกำมำไดไ้หม 

อาจารย์ เรำมีหนังสือบ ำเพ็ญฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำเล่มน้ี   ท่ำนสำมำรถอ่ำนได ้ จะพิมพอ์อกมำในอนำคต   
ท่ำนมวัแต่อ่ำนพระสูตรสุรำงกำมำ  วชัรสูตร   พระสูตรน้ี พระสูตรนั้น  ไม่เท่ำกบัท่ำนบ ำเพญ็ของ ของ
ส ำนักนั้นแลว้หรือ  ก็คือปัญหำน้ี  ขำ้พเจำ้ก็ไม่คดัคำ้นท่ำนอ่ำน  ท่ำนก็ไปบ ำเพญ็ของส ำนักนั้นเถอะ  
ท่ำนไม่อำจจะเหยยีบเรือสองแคม  เป็นควำมหมำยน้ี 

ศิษย ์  จะสอนคนท่ีเป็นโรคจิตระดบัอ่อนไดไ้หม   

อาจารย์     ขำ้พเจำ้วำ่ดีท่ีสุดท่ำนอยำ่หำเร่ืองเดือดร้อน    เพรำะเขำควบคุมตวัเองไม่ได ้ เขำฟังไม่เขำ้ใจ  
พอสมองเขำถูกส่ือสัญญำณภำยนอกควบคุม  มำรอะไรก็สำมำรถรบกวนเขำ  ในเวลำนั้น ท่ำนก็ยำกจะ
รับมือไหว  พอเขำตกอยู่ในภำวะนั้น มำรอะไรก็สำมำรถควบคุมเขำได ้  ดงันั้นเขำไม่เพียงไม่ส่งผลดี  
เขำยงัจะท ำลำยภำพลกัษณ์ของฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำ   แต่ไหนแต่ไรมำ  เรำจึงไม่อยำกสอนคนป่วยโรคจิต ก็คือ
ควำมหมำยน้ี  เขำควบคุมตวัไม่ได ้ พอถึงเวลำนั้น มำรอะไรก็จะรบกวนเขำ  อะไรๆก็เสียหำยแลว้  ฝึก
ไปเสียเปล่ำ   

ศิษย ์       เม่ือหลำยวนัก่อนเพ่ือนคนหน่ึงมำท่ีบำ้นและน ำตวัสิงมำดว้ย   เชำ้วนัถดัมำฝึกพลงั ตวัสิงร่ำง
นั้นกฝึ็กดว้ย ฝึกเสร็จกไ็ป น่ีจะท ำอยำ่งไรดี 

อาจารย์      เห็นเร่ืองน้ีแลว้ใหเ้รียกช่ือขำ้พเจำ้  ท่ีจริงกเ็ป็นกำรทดสอบท่ำน  เร่ืองเหล่ำน้ีซบัซอ้นมำก 

ศิษย ์  จะปกป้องตำ้ฝ่ำไดอ้ยำ่งไร 

อาจารย์      เรำไม่อำจไปต่อตีกับคนเขำ  ไม่ให้ตลำดกับเขำก็พอแล้ว  ผูบ้  ำเพ็ญ เม่ือประสบกับกำร
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รบกวน  โดยตวัมนัเองกคื็อกำรทดสอบด่ำนหน่ึง 

ศิษย ์      มีคนพดูไม่ดีต่อฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำ จะปฏิบติักบัเขำอยำ่งไรดี 

อาจารย์     ไม่ตอ้งใส่ใจเขำ   ถำ้เขำดึงดนัจะพูด  ไม่ฟังเหตุผล  ท่ำนจะท ำตวัอย่ำงเดียวกบัเขำไดไ้หม  
อยำ่ไปสนใจเขำ  ไม่มีตลำดกจ็บแลว้  ท่ีจริงน่ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือทดสอบซินซ่ิงคน 

ศิษย ์  ฝ่ำหลุนท่ีท่ำนใหก้บัเรำจะเปล่ียนแรงข้ึนไดห้รือไม่ 

อาจารย์     จะแรงมำกข้ึนเร่ือยๆ  เขำเองก็สำมำรถเปล่ียนให้ใหญ่มำกหรือเล็กมำกได ้  ในอีกมิติเขำ
สำมำรถจะเปล่ียนได ้

ศิษย ์  เวลำฝึกพลงั ยงัไม่สำมำรถเขำ้สู่ควำมสงบได ้จะฝึกวชิำมำรออกมำไดไ้หม 

อาจารย์    ไม่เป็นอยำ่งนั้น   ท่ำนไม่คิดส่ิงท่ีไม่ดี  ปฏิบติัตนเป็นผูฝึ้กพลงั  สกดักั้นกรรมทำงควำมคิดท่ี
สะทอ้นควำมคิดท่ีไม่ดีในสมอง 

ศิษย ์  ท่ำนพดูวำ่ตน้ไมมี้จิตวญิญำณ มนัจะบ ำเพญ็ไดไ้หม  สำมำรถจะส ำเร็จเป็นพระพทุธไหม 

อาจารย์    นอกจำกคนแลว้  จะไม่ยนิยอมใหส่ิ้งอ่ืนบ ำเพญ็ไดฝ่้ำถูกตอ้ง   สรรพส่ิงลว้นมีจิตวิญญำณ ไม่
เพียงแต่ตน้ไม ้   มีแต่คนจึงจะสำมำรถบ ำเพญ็ฝ่ำท่ีถูกตอ้งไดธ้รรมะ 

ศิษย ์     คนท่ีฝึกฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำจะบูชำป้ำยบรรพชนไดห้รือไม่ 

อาจารย์     บรรดำท่ีเรียกว่ำบรรพชนของท่ำนไม่ใช่ตน้ก ำเนิดบรรพชนของท่ำนก่อนก ำเนิด  นัน่ไม่ใช่
คนท่ีไดธ้รรมะ  และไม่ใช่พระพุทธของระดบัชั้นสูง  นัน่เป็นวิญญำณระดบัชั้นต ่ำ  ซินซ่ิงของเขำนั้น
จ ำกดัมำก  ลว้นสำมำรถรบกวนกำรบ ำเพญ็ของท่ำนได ้ ถำ้ท่ำนมีจิตใจท่ีว่ำนั้น ก็บ ำเพญ็ให้ดีๆ  เม่ือได้
มรรคผลถูกตอ้งแลว้กไ็ปช่วยพวกเขำ 

ศิษย ์  กำรฝึกพลงัเม่ือเกิดจิตเมตตำ จะหลัง่น ้ ำตำใช่หรือไม่ 

อาจารย์ มีสองสภำพกำรณ์  ปัจจุบนัมีคนท่ีฝึกพลงัมกัจะน ้ ำตำไหล  พอเห็นขำ้พเจำ้เขำก็จะน ้ ำตำไหล  
เวลำฝึกพลงักอ็ยำกน ้ำตำไหล   น่ีเป็นเร่ืองอะไรกนั   ก็คือจิตรองท่ีมองเห็นขำ้พเจำ้ช่วยท่ำนช ำระร่ำงกำย 
ลำ้งส่ิงท่ีไม่ดีออกไปไม่นอ้ย  ขณะเดียวกนัขำ้พเจำ้กใ็หส่ิ้งท่ีล ้ำค่ำอยำ่งหำท่ีเปรียบมิไดแ้ก่ท่ำน  ดงันั้นเขำ
จึงต้ืนตนัใจมำก  แต่จิตหลกัของท่ำนไม่รู้  ท ำไมจึงมกัจะน ้ำตำไหล  เพรำะเขำมองเห็นแลว้  หำกจิตหลกั
ของท่ำนไดเ้ห็นเองจริงๆแลว้  ท่ำนจะขอบคุณขำ้พเจำ้อยำ่งไร  จิตใจน้ีท่ำนลว้นไม่สำมำรถท่ีจะแสดง
ออกมำได ้ ยงัมีอีกสภำพกำรณ์หน่ึง  เม่ือพวกเรำฝึกจนถึงระดบัหน่ึง  ก็จะเกิดจิตเมตตำ  ซ่ึงจะน ้ ำตำไหล
เช่นกัน  แต่นั่นมีลักษณะเฉพำะ  มองเห็นกำรฆ่ำชีวิต  เห็นคนๆน้ีถูกรังแก  ไม่ว่ำอย่ำงไรมันจะมี
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ควำมจ ำเพำะ ซ่ึงกจ็ะน ้ำตำไหล  น่ีกคื็อจิตเมตตำออกมำแลว้ 

ศิษย ์  ขณะท่ีฝึกพลงัอยู ่ ทนัใดกมี็งำนจะท ำอยำ่งไร 

อาจารย์ ขำ้พเจำ้เคยพดูแลว้ว่ำ เม่ือมีงำน เรำไม่พดูถึงกำรเก็บพลงั  ท่ำนลุกข้ึนมำก็ไปไดเ้ลย  ควรจะ
ท ำอะไรกท็ ำอะไร  ฝ่ำหลุนน้ีเขำเองจะเกบ็พลงังำนของท่ำนท่ีสำดกระจำยออกไปกลบัมำในทนัที 

ศิษย ์  ขณะฝึกฝ่ำหลุนจวงฝ่ำ(ชุดท่ีสอง) ตอ้งรู้สึกวำ่ฝ่ำหลุนหมุนท่ีหวำ่งค้ิวจึงจะนบัวำ่โอบแขนได้
กลม 

อาจารย์ นัน่ไม่แน่  บำงคนไม่รู้สึกวำ่หมุน  ท่ีน่ีร้อยละแปดสิบ ถึงเกำ้สิบลว้นรู้สึกวำ่หมุน 

ศิษย ์  ขณะบ ำเพญ็จะสำมำรถใส่เคร่ืองประดบัทองหรือเงินไดไ้หม 

อาจารย์    ขณะฝึกพลงั ดีท่ีสุดอยำ่ใส่ส่ิงเหล่ำน้ี  ท่ีจริงคนใส่มิใช่เป็นเพรำะจิตโออ้วดหรือ เม่ือแต่งงำน
แลว้ ใส่เป็นสัญลกัษณ์ของกำรแต่งงำน  ขำ้พเจำ้ว่ำก็ไม่เป็นไรนัก  แต่เวลำฝึกช่ีมนัจะบงัเกิดผลเป็น
อุปสรรคได ้ ทองและเงินลว้นสำมำรถปล่อยสสำรสีขำวเหลืองชนิดหน่ึงออกมำ  คลำ้ยช่ีชนิดหน่ึง  มนั
สำมำรถจะบงัเกิดผลเป็นอุปสรรคได ้ เพรำะมนัมีก ำลงัแรงกวำ่ช่ีของร่ำงกำยคนธรรมดำสำมญัเช่นท่ำน 
ดงันั้นมนัสำมำรถขดัขวำงได ้ แต่กำรฝึกพลงักงมนัขวำงกั้นไม่อยู ่ บำงคนรู้สึกว่ำสำมำรถขบัไล่ส่ิงชัว่
ร้ำยได ้  แน่ละจิตนำนำชนิดลว้นมีกนัทั้งนั้น   เม่ือฝึกพลงัท่ำนกลวัส่ิงชัว่ร้ำยอะไรกนั   กำรบ ำเพญ็ฝ่ำท่ี
ถูกตอ้ง อะไรกไ็ม่กลวั 

ศิษย ์     เวลำฝึกพลงัมือมกัจะร้อนเสมอ 

อาจารย์    นัน่กถ็ูกแลว้   โรคลว้นจดัเป็นส่ิงท่ีเป็นอิน    บำงคร้ังพวกเรำจะเกิดสภำพท่ีอิน หยำง แยกกนั
อยำ่งชดัเจน   ร่ำงกำยคร่ึงหน่ึงร้อน อีกคร่ึงหน่ึงเยน็  มนัยงัสลบัท่ีได ้บอกวำ่ฝ่ังน้ีเยน็  ฝ่ังนั้นร้อน  น้ีลว้น
เป็นปรำกฏกำรณ์ปกติ  น้ีจดัเป็นสภำวะของอินหยำงแยกกนัอยำ่งชดัเจน 

ศิษย ์  คนท่ีฝึกฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำ สำมำรถจะคุกเข่ำกม้ศีรษะค ำนบัใหก้บัคนตำยไดไ้หม   

อาจารย์ หำกท่ำนเป็นผูฝึ้กพลงัท่ีมีพลงัออกมำแลว้   มนัจะทนกำรกม้ศีรษะค ำนับน้ีของท่ำนไม่ได ้ 
กำรกม้ศีรษะค ำนับน้ีของท่ำนพอกม้ลง  มนัจะตกใจจนหำยไปไม่เหลือเงำเลย  ถำ้เป็นคนท่ีไม่ค่อยดี
จริงๆกำรกม้ศีรษะค ำนับน้ีของท่ำนสำมำรถท ำให้มนัตำยได ้  แน่ละคนธรรมดำสำมญัวิเครำะห์เร่ือง
เหล่ำน้ีไม่ออก  ผูบ้  ำเพ็ญท่ำนสำมำรถโคง้ค ำนับได ้ ท ำท่ำมือตำมพิธีของพระพุทธได ้ ขำ้พเจำ้ว่ำจะ
ค่อนขำ้งดี  ไม่อำจกม้กรำบคนตำย  พวกมนัยงัรอใหท่้ำนช่วยดว้ยนะ ท่ำนจะกม้กรำบอะไร    

ศิษย ์      ซินซ่ิงยกระดบัข้ึนไปไม่ได ้เวลำนัง่สมำธิจะปวดไหม 
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อาจารย์ ซินซ่ิงท่ำนยกระดบัข้ึนไปแลว้ ขำกจ็ะปวดไดเ้หมือนกนั 

ศิษย ์     เวลำเต๋ียโควเ่สียวฝู่ กบัสองมือหมุนฝ่ำหลุนส่ีรอบตำมเขม็นำฬิกำ ฝ่ำมือจะท ำเป็นมือดอกบวั
หรือเปล่ำ 

อาจารย์     ใช่  ลว้นเป็นมือดอกบวั   ชุดฝึกพลงัทั้งหำ้  ตั้งแต่ตน้จนจบลว้นเป็นรูปแบบน้ี 

ศิษย ์    บำงนิตยสำรเคยลงวำ่สุนขัจ้ิงจอกกลำยเป็นคนไดจ้ริงหรือไม่ 

อาจารย์     จกัรวำลน้ีเดิมทีก็ซบัซอ้นมำก  เพียงแต่คนไม่เช่ือ  เร่ืองเหล่ำน้ี ผูฝึ้กพลงัเรำอยำ่ไปสนใจมนั   
เร่ืองน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเรำผูฝึ้ก  กอ็ยำ่ถำมเลย 

ศิษย ์  ผูท้  ำงำนวจิยัโจวอ้ี(ต ำรำวำ่ดว้ยกำรเปล่ียนแปลง)จะฝึกฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำไดห้รือไม่ 

อาจารย์ ดีท่ีสุดท่ำนปล่อยวำงเสีย   ในนั้นกมี็ส่ิงอ่ืนอยู ่  เม่ือเทียบกบัตำ้ฝ่ำ  มนักเ็ลก็เสียเหลือเกิน   ไม่
มีค่ำพอใหผู้บ้  ำเพญ็ตำ้ฝ่ำไปวจิยั  ยกเวน้เป็นงำนตำมปกติของท่ำน 

ศิษย ์     ระดบัชั้นของคนน้ีมีกรรมหนกัมำก  จะเกิดผูมี้รำกฐำนยอดเยีย่มไดอ้ยำ่งไร 

อาจารย์  โดยทัว่ไปลว้นแต่มีท่ีมำนะ   ลว้นมีท่ีมำนะ 

ศิษย ์     ในกำรฝึกเสินทงเจียฉือฝ่ำ(ฝึกพลงัชุดท่ีหำ้) จะใชแ้รงและกลไกช่ี จะขดัแยง้กนัหรือไม่ 

อาจารย์     เวลำร ำมือใหแ้ขนท่อนล่ำงน ำพำแขนท่อนบน  ดงันั้นระหวำ่งแขนท่อนล่ำงกบัขอ้มือ  แมแ้ต่
น้ิวมือก็มีก ำลงัอยูร่ะดบัหน่ึง   พอถึงท่ำเจียฉือเสินทง(เสริมสร้ำงอิทธิฤทธ์ิ)ค่อยผ่อนคลำย   ผ่อนคลำย
ทั้งหมด  เป็นกำรร่วมมือกนัอยำ่งยอดเยีย่มกบักลไก 

ศิษย ์  ฝึกพลงัถึงระดบัชั้นไหนจึงจะมีฝ่ำเซิน 

อาจารย์     ฝ่ำเซินนั้นลว้นเป็นรูปลกัษณ์ของพระพุทธ   ผมสีน ้ ำเงิน  สวมจีวรสีเหลือง  กำรบ ำเพญ็ตอ้ง
บรรลุถึงระดบัชั้นนั้นจึงจะสำมำรถมีฝ่ำเซินออกมำ 

ศิษย ์  จะกินยำไดห้รือไม่ 

อาจารย์     บำงคนถำมขำ้พเจำ้วำ่ ถำ้หำกบ ำเพญ็ฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำ หำกกินยำก็ใชไ้ม่ไดแ้ลว้หรือ   ท่ำนจะกิน
ยำหรือไม่ ขำ้พเจำ้ไม่สนใจ   ท่ีน่ีขำ้พเจำ้เพียงแต่ก ำหนดใหค้นบ ำเพญ็ปฏิบติัตำมมำตรฐำนของผูบ้  ำเพญ็   
ท่ำนท ำไม่ถึงจุดน้ี ท่ำนไม่ไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำน ซินซ่ิง  ถึงเวลำแลว้ท่ำนไม่กินยำ แลว้เกิดปัญหำข้ึน  
ท่ำนพดูวำ่ หล่ี หงจ้ือ ไม่เรียกใหท่้ำนกิน  ทุกท่ำนคิดดู  ท่ำนไม่อำจท ำตวัเป็นผูฝึ้กพลงั  เม่ือท่ำนมีปัญหำ
แลว้  ท่ำนไม่กินยำ ยอ่มจะเกิดอนัตรำยอยำ่งแน่นอน  คนธรรมดำสำมญัเขำก็เป็นเช่นนั้น  ผูฝึ้กเรำก็อยำ่
ถือมนัเป็นเง่ือนไขหรือกฎเกณฑข์องผูฝึ้กใหม่ท่ีจะเขำ้มำ    ตอ้งให้เขำรับรู้ดว้ยตวัเอง  แต่สำมำรถแนะ
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เตือนได ้

ศิษย ์  ในระหวำ่งท่ีอบรมลูกๆ อดรนทนไม่ไหว ตีหรือด่ำลูก จะท ำใหต้นเองมีกรรมหรือไม่ 

อาจารย์      ลูกๆน้ีสมควรจะอบรมสั่งสอน   ไม่อบรมสั่งสอนก็เป็นกำรใหท้ำ้ยยอ่มเสียกุศลได ้  ถำ้ท่ำน
ไม่อบรมสั่งสอนก็จะขำดควำมรับผิดชอบในฐำนะพ่อแม่   ดงันั้นจึงสมควรดูแล   ถำ้ลูกไม่เช่ือฟัง   เรำ
จดักำรหนักไปหน่อยก็ไม่เป็นไร  แต่ท่ำนอย่ำเห็นเขำเป็นเหมือนสัตวเ์ล้ียง   นั่นไม่ถูกตอ้ง   น่ีตอ้ง
แยกแยะให้ชดัเจน  เรำดูแลลูกก็อย่ำโมโห  ถำ้ท่ำนโมโหจริงๆก็ไม่ถูกตอ้ง   อย่ำงนั้นตวัท่ำนเองก็ยงัมี
ปัญหำเร่ืองเหยิน่(ควำมอดทน)  เหยิน่ไม่ใช่วำ่โมโหแลว้ค่อยเหยิ่น   แต่ตอ้งไม่โกรธ  ชีวิตท่ีแทจ้ริงของ
ลูกไม่ใช่ท่ำนเป็นผูใ้ห้ ลูกก็มีท่ีมำของเขำเองก่อนก ำเนิด  ดงันั้นเขำก็เป็นชีวิตท่ีเป็นเอกเทศ  ตอ้งดูแล
อยำ่งมีสติสมัปชญัญะ 

ศิษย ์  ถำ้หำกฝึกพลงัของตวัสิงแลว้จะเกิดผลลพัธ์อะไร 

อาจารย์ นัน่กจ็ะมีตวัสิงแลว้ แต่ละวนัจะดูดส่ิงสุดยอด ในร่ำงกำยท่ำนไป 

ศิษย ์  ฝึกฝ่ำหลุนตำ้ฝ่ำ  พลงักงของเรำจะสำมำรถระเบิดออกไหม 

อาจารย์     ไม่ได ้  ทุ่มเทเท่ำไรจะไดเ้ท่ำนั้น  จะไม่ระเบิด 

ศิษย ์  ในสนำมฝึก ใครท่ีสำมำรถขดัสองขำไดเ้ร็ว  ท ำไดน้ำนกถื็อวำ่เขำฝึกพลงัไดดี้หรือ 

อาจารย์      เขำนัง่สมำธิไดน้ำน   พดูไดแ้ต่เพียงวำ่เขำฝึกไดดี้ในดำ้นน้ี  แต่พูดถึงว่ำกำรบ ำเพญ็โดยรวม
ของคนดีแค่ไหน    นัน่ไม่อำจประเมินไดจ้ำกเร่ืองกำรนัง่สมำธิสั้นหรือยำวและไม่อำจใชค้วำมสำมำรถ
พิเศษ(กงเหนิง)มำประเมิน   เช่นว่ำคนๆน้ีมีกงเหนิง  ระดบัชั้นของตำทิพยสู์ง  เขำก็บ ำเพญ็ไดสู้ง   ไป
เคำรพบูชำเขำ  ไม่ถูกตอ้ง  มำตรฐำนหน่ึงเดียวของเรำในกำรประเมินควำมดี ควำมเลวก็คือ  ดูท่ีซินซ่ิง
ของคนวำ่สูงหรือต ่ำ   ถือตำ้ฝ่ำเป็นมำตรฐำน  ถือควำมสูงต ่ำของซินซ่ิงประเมินควำมดี ควำมเลวของผู ้
บ  ำเพญ็     ต่อไปเม่ือถึงระดบัชั้นท่ีแน่นอนหน่ึง    จะดูสีบนร่ำงกำยคนก็จะสำมำรถเห็นระดบัชั้นของคน
ได้  เพรำะอะไรหรือ  เพรำะว่ำสีน้ีเป็นเช่นน้ี คือ แดง ส้ม เหลือง  เขียว น ้ ำเงิน ม่วง มีสี ไร้สี   กำร
เปล่ียนแปลงของสีเก้ำชนิด   เม่ือถึงสีขำวน้ี  ทั้ งตวัขำวผุดผ่อง  คนๆน้ีก็ฝึกถึงระดับชั้นสูงสุดของ
หลักธรรมในภพแล้ว  เม่ือถึงขั้นไร้สี   นั่นก็จะเข้ำสู่สภำวะเปล่ียนผ่ำนท่ีมีร่ำงโปร่งแสง  ก้ำวสู่
หลกัธรรมนอกภพ ดงันั้นในระดบัชั้นน้ีของ แดง ส้ม เหลือง  เขียว น ้ ำเงิน ม่วง  ก็สำมำรถแยกแยะ
ระดบัชั้นของกำรบ ำเพญ็ของคนได ้    เม่ือเร่ิมตน้ฝึก ร่ำงกำยเขำจะเป็นสีแดงอ่อน  ก็คือสีแดง  เม่ือถึง
กำรบ ำเพญ็อรหนัตฝ่์ำ(อรหตัธรรม)  ก็ยงัคงเป็นกำรเร่ิมตน้ใหม่ของสีแดง ส้ม เหลือง  เขียว น ้ ำเงิน ม่วง 
แต่สีชนิดนั้นจะสวยงำมกวำ่สีในกำรบ ำเพญ็หลกัธรรมในภพของท่ำนอยำ่งมำก   เป็นสีท่ีโปร่งแสง  เม่ือ
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กำ้วออกจำกมรรคผลอรหนัตข์ั้นตน้  เขำ้สู่มรรคผลถูกตอ้งของอรหนัต ์ ยงัคงเป็นแดง ส้ม เหลือง  เขียว 
น ้ ำเงิน ม่วง    แต่สีน้ีจะยิง่งดงำมยิง่กวำ่   เม่ือเล่ือนสูงข้ึนไปเร่ือยๆ แสงท่ีร่ำงกำยท่ำนเปล่งออกมำ  สีของ
พลงักงลว้นจะเป็นเช่นน้ี 

ศิษย ์  กลไกบงัคบักบักลไกช่ี มีอะไรต่ำงกนั 

อาจารย์     กลไกบังคบั คือองค์ประกอบท่ีใส่เข้ำไปในร่ำงกำยท่ำน ท ำให้พลังกงของท่ำนเกิดข้ึน 
เพ่ิมข้ึน  และสำมำรถเปล่ียนแปลงแกไ้ขร่ำงกำยท่ำนและทุกส่ิงของท่ำนท่ีบ ำเพญ็ออกมำ   รวมทั้งเกิด
หยวนอิง  เป็นส่ิงเหล่ำน้ี  เรำเรียกมนัโดยรวมวำ่กลไกบงัคบั   ส่วนกลไกช่ีนั้น  ท่ีแทก้็คือส่ิงของชนิดนั้น
ท่ีใส่ไวน้อกร่ำงกำยท่ำนน ำพำมือของท่ำนฝึกพลงั โดยท่ีมือของท่ำนไม่ไดเ้คล่ือนไหว 

ศิษย ์  ชนชำติเกำหลีบำงคนฟังไม่เขำ้ใจ  จะกระทบต่อกำรไดฝ่้ำหลุนไหม 

อาจารย์     ขำ้พเจำ้คิดวำ่ผูท่ี้มำถึงท่ีน่ี จ ำนวนมำกลว้นแต่มีวำสนำ   พวกเรำหลำยคนฟังภำษำจีนกลำงไม่
ออก  แต่โรคของเขำกห็ำยหมดแลว้  เพรำะวำ่ผูท่ี้มีเกินจีดี อยำ่งไรกจ็ะไดรั้บ ในน้ียงัมีปัญหำเร่ืองเกินจีดี  

  
บทส่งท้าย 

 หลำยวนัน้ีลว้นเป็นกำรบรรยำยของขำ้พเจำ้  ไม่มีจะให้พูดมำกไปกว่ำน้ีแลว้  ผูฝึ้กเรำหลำยคน
ล้วนอยำกจะให้ขำ้พเจ้ำมอบค ำพูดอะไรให้เขำสักหน่อย ขำ้พเจ้ำไม่อำจมอบค ำพูดให้แต่ละคนได้
ทั้งหมด  เพรำะทุกท่ำนจะบ ำเพญ็หรือไม่ยงัคงตอ้งดูท่ีตวัท่ำนเอง   ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงขอมอบค ำพดูให้ทุก
ท่ำนพร้อมกนั   เม่ือขำ้พเจำ้เร่ิมกำรถ่ำยทอดพลงั  ไดป้ระสบกบัควำมยำกล ำบำกมำกมำย  อยำ่งไม่อำจ
คำดคิด    ในเวลำนั้นขำ้พเจำ้มีควำมคิดหน่ึงอยำ่งน้ี   เม่ือเหล่ำผูรู้้แจง้ใหญ่ระดบัสูงมำกมองเห็นขำ้พเจำ้
ในเวลำท่ียำกจะอดทนได้ เขำจึงพูดว่ำ  ท่ีทนได้ยำกก็สำมำรถทนได้   ท่ีท ำได้ยำก ก็สำมำรถท ำได ้  
ขำ้พเจำ้จึงคิดจะน ำสองประโยคน้ีมอบให้ทุกท่ำน  พลงักงน้ีของขำ้พเจำ้ถ่ำยทอดมำถึงวนัน้ีก็จะหยดุอยู่
เพียงแค่น้ี ขำ้พเจำ้จะขอพกัสกัระยะ 

 ระหวำ่งขั้นตอนกำรถ่ำยทอดพลงัของขำ้พเจำ้  ตลอดมำก็รักษำจิตใจอยำ่งน้ีท่ีรับผิดชอบต่อผูฝึ้ก  
รับผิดชอบต่อสังคม   ระหว่ำงขั้นตอนทั้งหมดของกำรถ่ำยทอดพลงัไดรั้บผลลพัธ์ค่อนขำ้งดี  ค่อนขำ้ง
เป็นท่ีน่ำพอใจ   แมว้่ำเรำจะมีผูฝึ้กท่ีเป็นชนชำติส่วนน้อยท่ีฟังภำษำจีนกลำงไม่เขำ้ใจ   แต่ก็ได้รับ
ผลลพัธ์ท่ีน่ำพอใจตำมล ำดบั  เน่ืองจำกสำยพุทธมีค ำพูดหน่ึง  เรำพูดกนัเร่ืองวำสนำ  ทุกท่ำนนัง่อยูท่ี่น่ี
ลว้นคือวำสนำ ในเม่ือมีวำสนำน้ีกนัทั้งนั้นแลว้   พวกเรำกจ็งควำ้โอกำสน้ีไวใ้หม้ัน่  อยำ่ไดพ้ลำดพลั้งไป  
สำมำรถจะมีวำสนำอยำ่งน้ีได ้  พวกเรำจึงควรรู้ค่ำของมนั   ในเม่ือไดเ้รียนแลว้ขำ้พเจำ้ก็คิดวำ่ทุกท่ำนจง
ยนืหยดัฝึกต่อไป   เช่นน้ีแลว้  อยำ่งนอ้ยท่ีสุด หำกท่ำนไม่คิดจะบรรลุถึงระดบัชั้นท่ีสูงเท่ำไร  เพรำะเรำ
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พดูวำ่ ทุ่มเทเท่ำไร จะไดม้ำกเท่ำนั้น  อยำ่งนอ้ยท่ีสุดท่ำนกจ็ะมีร่ำงกำยท่ีดีหรือหำกท่ำนสำมำรถยกระดบั
ชั้นของท่ำน  เร่ืองน้ีรับรองวำ่จะบรรลุถึงได ้ แน่ละ จุดประสงคข์องเรำคือคิดจะน ำพำคนชนิดท่ีสำมำรถ
จะหยวนหมัน่ได ้ไปสู่ระดบัชั้นสูงอยำ่งแทจ้ริง   วนันั้นขำ้พเจำ้พดูแลว้ว่ำ  อยำ่เห็นวำ่มีคนหลำยพนัอยู่
ท่ีน่ีฟังฝ่ำ  ขำ้พเจำ้ว่ำขำ้พเจำ้ไม่ค่อยมีควำมมัน่ใจ  ไม่รู้ว่ำจะมีสักก่ีคนท่ีสำมำรถบ ำเพญ็ต่อไปไดอ้ย่ำง
แทจ้ริง สำมำรถจะบรรลุถึงเป้ำหมำยท่ีน่ำพอใจท่ีสุดน้ีไดอ้ยำ่งแทจ้ริง   ขำ้พเจำ้ก็คิดอยำ่งน้ี  ขำ้พเจำ้หวงั
วำ่ทุกท่ำนจะปักใจแน่วแน่บ ำเพญ็ต่อไป   ก็เหมือนค ำพูดสองประโยคท่ีขำ้พเจำ้มอบให้กบัทุกท่ำนเม่ือ
ครู่น้ี   หำกสำมำรถยืนหยดัไดจ้นถึงท่ีสุดนั่นจึงจะเป็นทองแท ้  ใครท่ียืนหยดัไดจ้นถึงท่ีสุดนั่นจึงจะ
หยวนหมัน่ 

 วธีิกำรบ ำเพญ็พทุธะโดยตวัมนัเองนั้นไม่ยำก   ท่ีวำ่ยำกก็ยำกตรงท่ีกำรปล่อยวำงจิตยดึติดของคน
ธรรมดำสำมญัน้ีในท่ำมกลำงสังคมคนธรรมดำสำมญั   น้ีคือส่ิงท่ียำกท่ีสุด   แต่ดีท่ีวนัน้ีขำ้พเจ้ำได้
บรรยำยหลกักำรน้ี และฝ่ำของระดบัชั้นสูงออกมำใหก้บัทุกท่ำนแลว้   สำมำรถจะนอ้มน ำฝ่ำน้ีไปบ ำเพญ็  
ไปฝึกปฏิบติั  ในอดีตมีคนมำกมำยอยำกจะบ ำเพญ็ไปสู่ระดบัชั้นสูง  เขำก็ไม่ไดฝ่้ำ  ล  ำบำกอยูก่บักำรไม่
มีฝ่ำ  จึงไม่มีทำงบ ำเพญ็ข้ึนไปได ้วนัน้ีท่ีสะดวก ก็สะดวกอยูต่รงน้ี  ฝ่ำน้ีไดส่้งถึงประตูบำ้นของทุกท่ำน
แล้ว  ท่ีผ่ำนมำมีคนมำกมำย  แต่ละพ้ืนท่ีล้วนมีกัน   คือคิดจะไปท่ีไหน  คน้หำอำจำรยท่ี์มีช่ือเสียง 
บ ำเพญ็สักหน่อย  ศึกษำสักหน่อย   แนวทำงน้ีของเรำสำมำรถพูดไดว้่ำเป็นแนวทำงท่ีสะดวกท่ีสุดและ
เม่ือบ ำเพญ็ข้ึนมำก็เร็วท่ีสุด   เพรำะเขำมุ่งตรงไปท่ีใจคนในกำรบ ำเพญ็  อนัน้ีท่ำนก็ไม่ตอ้งไปท่ีไหนเพ่ือ
กรำบไหวอ้ำจำรยแ์ลว้ ส่ิงน้ีเรำไดส่้งมำถึงประตูบำ้นท่ำนแลว้  ดูวำ่ท่ำนจะสำมำรถบ ำเพญ็ไดห้รือไม่  ถำ้
สำมำรถจะบ ำเพญ็ไดท่้ำนก็บ ำเพญ็   ถำ้บ ำเพญ็ไม่ไหว ท่ำนก็อย่ำไดคิ้ดเร่ืองกำรบ ำเพญ็อีกแลว้  ก็คือ
เหตุผลอยำ่งน้ี   ระหวำ่งขั้นตอนทั้งหมดของกำรบรรยำย  ปัญหำท่ีเก่ียวโยงไปถึงนั้นค่อนขำ้งสูง  เน้ือหำ
ท่ีพดูออกมำก็เป็นส่ิงท่ีพวกท่ำนไม่เคยไดย้ินมำก่อน   ไม่ใช่แค่อำจำรยช่ี์กง  ยงัรวมถึงส่ิงท่ีอยูใ่นศำสนำ 
มีส่ิงต่ำงๆมำกมำยซ่ึงลว้นไม่อนุญำตใหรู้้ไดสู้งอยำ่งน้ี ชดัเจนอยำ่งน้ี   ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงพดูวำ่ ขำ้พเจำ้ได้
ท ำเร่ืองท่ีคนในอดีตไม่เคยท ำกนัมำก่อน  เปิดประตูใหญ่ไวบ้ำนหน่ึงแลว้   และมีหลำยเร่ืองท่ีพดูไวอ้ยำ่ง
ชัดเจนมำกแล้ว  ถ้ำบอกว่ำยงับ ำเพ็ญไม่ได้อีก ก็เป็นปัญหำของตัวเองแล้ว   แน่ละเรำนอกจำกจะ
รับผิดชอบต่อทุกท่ำน  บรรยำยฝ่ำให้ท่ำนอยำ่งทะลุปรุโปร่ง  อธิบำยหลกักำรให้ท่ำนอยำ่งทะลุปรุโปร่ง
ในอนำคตเรำยงัจะคุม้ครองท่ำน 

 สนำมฝึกพลงัของเรำไม่เหมือนสนำมทัว่ๆไป  ทัว่ทั้งสนำมฝึกนั้นมีครอบอนัหน่ึงครอบเอำไว ้   
หำกหลกัพลงัอ่ืนคิดจะเขำ้มำฝึก  พอมำถึงกลุ่มคนของเรำน้ี  ผูฝึ้กของเรำน้ี  เขำกเ็ขำ้มำไม่ได ้ ครอบอนัน้ี
ของเรำ  เน่ืองจำกมนัเหมือนกบัลูกโป่ง   เม่ือท่ำนเขำ้มำถึงตรงกลำงสนำม  ท่ำนก็จะเขำ้ไปไม่ได ้ ทัว่ทั้ง
สนำมมีพลงังำนสูง  ไม่ตอ้งให้ขำ้พเจำ้ช ำระลำ้ง เพรำะฝ่ำเซินของขำ้พเจำ้ก็จะท ำเร่ืองน้ีโดยตรงแลว้   
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ท่ำนมีฝ่ำเซินของขำ้พเจำ้ดูแล   เขำย่อมจะตอ้งท ำเร่ืองอย่ำงน้ีแน่นอน   เรำให้ส่ิงของกบัทุกท่ำนมำก
เท่ำไรหรือ   ขำ้พเจำ้ก็ไม่อยำกพูดให้ละเอียดอีกแลว้   จุดประสงค์โดยรวมก็คือ ให้ทุกท่ำนสำมำรถ
บ ำเพญ็ไดอ้ย่ำงแทจ้ริง   ก็คือจุดประสงคน้ี์  และหวงัว่ำทุกท่ำน  จำกน้ีไป ในระหว่ำงขั้นตอนของกำร
บ ำเพญ็  สำมำรถจะกำ้วหนำ้ข้ึนไปเร่ือยๆ  ยกระดบัแรงพลงัของตนเองเร่ือยไป   สำมำรถหยวนหมัน่ได้
ทั้งหมด 
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การบรรยายธรรมตอบข้อสงสัย ทีเ่มอืงกว่างโจว 

หลี ่ หงจือ้ 
 

ขา้พเจา้ขอพดูสักหน่อยเก่ียวกบัวา่ เทปบนัทึกเสียงฝ่าหลุนตา้ฝ่าจะสามารถบนัทึกต่อๆกนัไปได้
หรือไม่  ท่ีผา่นมาในการจดัชั้นเรียนของเรา ไม่อนุญาตให้ท าการบนัทึกเสียง  แต่นบัจากเม่ือขา้พเจา้เร่ิม
ถ่ายทอดหลกัธรรม(ฝ่า)จึงอนุญาตใหบ้นัทึกได ้  เน้ือหาของการบรรยายก่ีคร้ังของขา้พเจา้ท่ี จ่ีหนาน  ตา้
เหลียน  ฉางชุน  เหอเฟยนั้น ไดส้รุปรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั    ขณะน้ีไดเ้ร่ิมพิมพห์นงัสือเล่มท่ีสามคือ “จว้น
ฝ่าหลุน”แลว้   ในท่ีสุดน้ีก็จะเป็นหนงัสือท่ีจะช้ีน าการบ าเพญ็ของเรา หนงัสือเล่มน้ี   นอกเหนือจากเทป
บนัทึกเสียงท่ีขา้พเจา้เห็นชอบใหจ้ดัจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการแลว้  คุณภาพของเทปบนัทึกเสียงอ่ืนๆนั้น 
ขา้พเจา้ว่าไม่แน่ว่าจะมีผลลพัธ์ดีเหมือนของพวกเขา  ยงัมีอีกนะ  ส่ิงท่ีขา้พเจา้บรรยายนั้นเป็นภาษาพูด
มากมาย  แต่หนงัสือท่ีจะออกมาไดผ้า่นการปรับแกข้องขา้พเจา้  ตดัภาษาพดูออกไปมากแลว้  แต่มีบา้งท่ี
ยงัคงมีภาษาทอ้งถ่ินทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของขา้พเจา้  ท าให้เกิดปัญหาในการท าความเขา้ใจ  
ดงันั้นอย่าคดัลอกขอ้มูลการบรรยายของขา้พเจา้จากเทปบนัทึกเสียงอีก  หลงัจากหนังสือเล่มน้ีของ
ขา้พเจ้าออกมาแลว้ ก็ก าหนดแน่นอนลงไปแลว้ ให้เป็นท่ีอา้งอิงในการบ าเพ็ญของพวกเรา   ซ่ึงจะ
ออกมาในไม่ชา้  ทุกท่านสามารถไปติดต่อ ไปสัง่จองกบัทางศูนยใ์หญ่ของสมาคมได ้

ศิษย ์ คนท่ีออกบวชในแนวพทุธ ทุกวนัสามารถจะอ่านคมัภีร์กวนอินกบัคาถามหาเมตตาไดไ้หม 

อาจารย์  ท่านออกบวชในแนวพุทธ ค าพูดน้ีคลุมเครือมาก ของเราก็เป็นแนวพุทธ  ควรพูดว่าท่ีท่าน
ออกบวชคือพุทธศาสนา  ท่านถามว่าสามารถจะอ่านคมัภีร์กวนอิน  คาถามหาเมตตาไดห้รือไม่  ท่าน
อ่านคมัภีร์กวนอินก็ดี  คาถามหาเมตตาก็ดี  ท่ีแทท่้านก็ก าลงับ าเพญ็ตามวิธีการบ าเพญ็ของศาสนา  น้ี
ยงัคงเป็นปัญหาการไม่บ าเพญ็สองแนวทาง  น้ียงัเป็นปัญหาการบ าเพญ็โดยยึดมัน่แนวทางเดียว   แน่ละ
ขา้พเจา้ไม่ไดค้ดัคา้นท่านไปออกบวชบ าเพ็ญในแนวทางนั้น   หากท่านตอ้งการจะบ าเพ็ญ ท่านก็ไป
บ าเพญ็ดีแลว้    แต่ของเราท่ีน่ีกคื็อใหทุ้กท่านบ าเพญ็เฉพาะแนวทางเดียว  บางคนนั้นวางใจดวงนั้นไม่ลง  
เม่ือวางใจดวงนั้นไม่ลง ท่านก็อยา่ไดท้นทรมานดว้ยเร่ืองน้ีเลย  ในใจมวัแต่กงัขาอยู ่ ท่านรู้สึกวา่บ าเพญ็
อนัไหนดีตวัท่านก็บ าเพญ็อนันั้น  แต่ขา้พเจา้นั้นรับผิดชอบต่อท่าน  ดงันั้นจึงตอ้งพดูใหก้ระจ่าง  เด๋ียวน้ี
วงการศาสนากไ็ม่ใช่ดินแดนบริสุทธ์ิ   พระสงฆก์ย็ากจะช่วยตวัเองได ้  ผูท่ี้บ  าเพญ็จริงมีนอ้ยมาก  แน่ละ
ผูท่ี้บ าเพญ็จริงยงัคงมีอยู ่ ถา้ไม่มีอยูก่ห็มดส้ินกนัแลว้  จะบ าเพญ็อะไร ตดัสินดว้ยตวัเองก็แลว้กนั  แต่ไม่
อาจจะบ าเพญ็ร่วมกนัไดอ้ยา่งเดด็ขาด 

ศิษย ์ หนงัสือช่ีกงอยา่งอ่ืนกบัหนงัสือของอาจารยช่ี์กงอ่ืน จะเกบ็ไวไ้ดห้รือไม่ 
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อาจารย์    เราเคยพูดเร่ืองน้ีแล้ว  จะบ าเพ็ญแนวทางไหน  จะท าอย่างไรดี เร่ืองน้ีให้ตัดสินใจเอง  
อาจารยช่ี์กงบางคน แมแ้ต่อาจารยท่ี์ดีจริงๆ    เขาออกมาเผยแพร่ช่ีกงในวงกวา้งก็ดี  ตวัเขาเองแมจ้ะไม่มี
ส่ิงท่ีไม่ดี  แต่เขาก็จดัการส่ิงเหล่าน้ีไม่ได ้ ดงันั้นสนามของเขาจึงยุง่เหยิงมาก  หนงัสือเรียนทัว่ไปของ
สังคมคนธรรมดาสามญั  หนังสือทางเทคนิก เป็นต้นไม่มีปัญหา   แต่หนังสือท่ีต ่าทราม หรือไม่ดี
เหล่านั้นอยา่วา่แต่จะเก็บไวเ้ลย  ซ้ือก็อยา่ไปซ้ือ  ยิ่งไม่ตอ้งไปดู  มนักระทบต่อศีลธรรมของสังคมอยา่ง
รุนแรง  หนงัสือช่ีกงเหล่านั้นหากเพียงไม่ใช่เป็นของแนวทางน้ีของเราจะเกบ็ไวไ้ม่ไดอ้ยา่งแน่นอน 

ศิษย ์    สายเต๋าบ าเพญ็จิตส านึกหลกัหรือจิตส านึกรอง 

อาจารย์     ลว้นเหมือนกนั  แต่วา่ คนท่ีบ าเพญ็จิตส านึกหลกันั้น มาจากระดบัชั้นสูงมาก  หรือจิตส านึก
หลกัของเขา มีลกัษณะพิเศษอยา่งยิง่ จึงสามารถจะท าเช่นน้ีได ้ วิธีการบ าเพญ็ท่ีถ่ายทอดในวงกวา้งลว้น
เป็นการบ าเพญ็จิตส านึกรอง 

ศิษย ์ จิตส านึกหลกัในชาติน้ี จะเป็นจิตส านึกรองในชาติหนา้ไดไ้หม 

อาจารย์ นัน่เป็นเร่ืองท่ีเอาแน่ไม่ได ้เร่ืองน้ีไม่มีขอ้ก าหนดตายตวั 

ศิษย ์ สองมือเจียอ้ินท่ีทอ้งนอ้ยตอ้งเวน้ช่องวา่งใช่ไหม  จะวางชิดทอ้งนอ้ยไดไ้หม 

อาจารย์  เร่ืองเหล่าน้ีในระหว่างการบรรยาย ไดพู้ดไปแลว้   ท่ีพูดเม่ือวานท่านไม่ไดต้ั้งใจฟัง  เวลา
เจียอ้ิน มือตอ้งชิดร่างกาย  แนบชิดเบาๆกบัร่างกาย   หลกัพลงัชุดท่ีห้า เสริมสร้างอิทธิฤทธ์ิ เวลาสองมือ
เจียอ้ิน สามารถวางมือบนเทา้ได ้ หาไม่  เวลาท่ีท่านก าลงันัง่สมาธิสองแขนจะหนกัมาก หนกัหลายสิบ
ชัง่  จะถ่วงจนกระดูกสันหลงัท่านงอลงมาได ้ จะนั่งไม่ตรง  เวลาเจียอ้ินวางมือบนขาจะช่วยลดทอน
น ้าหนกัได ้

ศิษย ์ ช่วงตรงท่ามีเล่อเซินเยา(พระอาริยเมตไตรยย์ืดเอว)ของชุดฝอจัน่เชียนโสว่(พระพุทธเหยียด
พนัมือ) มีแต่การยดืจากนั้นกท็  าหยไูหลกวา้นต่ิง(พระยไูลกรอกพลงัลงบนกระหม่อม)เลยหรือ 

อาจารย์ ถูกตอ้ง  ท่าเคล่ือนไหวทั้งสองนั้นเช่ือมโยงต่อเน่ืองกนั  หลงัจากท่ามีเล่อเซินเยาพอหมุนมือ
กผ็อ่นคลาย  ผอ่นคลายลงมาแลว้กเ็รียกวา่หลูไหลกวา้นต่ิง  แต่ไม่มีความนึกคิดการกรอก(พลงั)ลงศีรษะ  
ท่ีพดูกนัวา่ฉนัใชช่ี้กรอกเขา้ไปนั้น  ไม่มีแนวคิดอนัน้ีเลย  หากเป็นผลท่ีเกิดจากกลไกบงัคบัโดยอตัโนมติั 

ศิษย ์ ท่ีองคป์ฐมแห่งเทพ  องคศ์ากยมุนีพทุธ  บ าเพญ็นั้น เป็นจิตส านึกหลกัหรือจิตส านึกรอง 

อาจารย์   ขา้พเจา้ไม่อาจเจาะจงท่ีใคร  ไม่อาจเจาะจงช่ือใดๆในการพูดเร่ืองน้ี  ขอบอกทุกท่านว่าใน
อดีตส่ิงท่ีสืบทอด ทั้งหมดนั้น  จ านวนส่วนใหญ่  หลกัพลงัร้อยละเกา้สิบห้าข้ึนไปลว้นเป็นการบ าเพญ็
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จิตส านึกรอง  หลกัพลงัโดยตวัมนัเองก็ก าหนดไวอ้ยา่งนั้น  น้ีเป็นความลบัสวรรค ์ ในอดีตไม่อาจพดูได้
อยา่งเดด็ขาด 

ศิษย ์ อะไรคือเสวียนจี (กลไกหมุน) 

อาจารย์ เสวียนจี(旋机 กลไกหมุน)ท่ีขา้พเจา้พูด กบัเสวียนจี(玄机 กลไกลบั)ท่ีเขียนไวใ้นหนงัสือ
การบ าเพ็ญเต๋าในยุคโบราณของประเทศจีน  ก็คือเสวียน(玄)ของค าว่าเสวียนเม่ียว(玄妙 ลึกลับ
มหศัจรรย)์ ซ่ึงต่างกนั  เสวียนจี(旋机 ) น้ีของเราคือเสวียน(旋 )  ของค าวา่เสวียนจว้น(旋转 หมุน)     
จี(机)ของค าว่าจีเหนิง(机能 การท าหนา้ท่ี)  และจี(机)ค าวา่จีจ้ือ(机制 กลไกบงัคบั)  ก็เป็นจี(机)ของ
ค าวา่จีช่ี(机器 เคร่ืองยนต)์ คือความหมายน้ี  จากร่างจกัรวาลจนถึงดวงดาว และจากดวงดาวจนถึงสสาร
จุลทรรศน์  ทั้งหมดลว้นก าลงัหมุนอยู ่ กลไกบงัคบัชนิดน้ีเราเรียกวา่เสวยีนจี(กลไกหมุน) 

ศิษย ์ บนหนา้ปกวารสารช่ีกงมีภาพถ่ายอาจารยอ์ยู ่ จะมีฝ่าเซิน(ธรรมกาย)อยูด่ว้ยหรือไม่ 

อาจารย์ บนภาพถ่ายของขา้พเจา้ลว้นมีอยู ่   อะไรทั้งหมดท่ีมีภาพของขา้พเจา้หรือบทความท่ีขา้พเจา้
เขียน หรือภาพท่ีพิมพอ์ยูใ่นหนงัสือ  ท่ีพิมพอ์อกมาลว้นเหมือนกนั น้ีไม่ใช่เร่ืองประหลาด 

ศิษย ์ บนกระหม่อมของดิฉนัมกัจะมีส่ิงหน่ึงหมุนอยู ่

อาจารย์ ขา้พเจา้คิดว่าค าถามประเภทน้ี ทุกท่านอยา่ไดถ้ามขา้พเจา้อีกเลย   ปฏิกิริยาอยา่งน้ี อยา่งนั้น
บนร่างกายท่านนั้น หากท่านเป็นผูฝึ้กพลงัย่อมเป็นเร่ืองดีทั้งส้ิน  ท่านก็ทราบว่าหมุนอยู ่ ฝ่าหลุนก าลงั
หมุน  คิดแต่จะให้ขา้พเจา้พดูออกมาให้ได ้  ความรู้สึกนานาชนิดท่านอยา่ไดถ้ามอีกเลย  ความรู้สึกนบั
พนันบัหม่ืนมีมากเหลือเกิน  ถา้ท่านมาถามขา้พเจา้ทั้งหมด  ตวัท่านเองกไ็ม่รับรู้แลว้  ท่ีจริงลว้นเป็นเร่ือง
ท่ีดี หาไม่แลว้ต่อไปท่านจะถามใคร 

ศิษย ์ ขณะศึกษา “ฝ่าหลุนกง (ฉบบัปรับปรุง)”ไดค้ดัลอกไวส่้วนหน่ึงวางอยู่ในบา้น ใชก้ระดาษ
มากมาย   การวางอยูใ่นบา้นเกรงวา่คนจะหยบิไปตามชอบใจจะท าอยา่งไรดี 

อาจารย์ เร่ืองน้ีไม่ตอ้งกงัวล   ขา้พเจา้วา่ปิดผนึกเกบ็ไวด้ว้ยกนั  หรือรวบรวมส่งไปใหก้บัผูรั้บผิดชอบ 
ดูแลต่อไปส่งมอบใหก้บัชาวนาในพ้ืนท่ียากจน 

ศิษย ์ ขอเรียนเชิญท่านอธิบายความแตกต่างระหวา่งศาสนาพทุธ  พทุธธรรม (ฝอฝ่า) พทุธศาสตร์ 

อาจารย์ หลกัธรรมในพุทธศาสนาเป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหน่ึงในพุทธธรรม(ฝอฝ่า)  มนัไม่อาจจะ
เป็นตวัแทนฝอฝ่าทั้งหมด   องคศ์ากยมุนีพุทธตรัสว่า วิธีการบ าเพญ็มีอยู ่๘๔๐๐๐ แนวทาง  แต่ในพุทธ
ศาสนามีเพียงสิบกวา่แนวทาง  เทียนไถ่จงเอย  ฮว๋าเหยียนจงเอย  ดินแดนบริสุทธ์ิ  เซน  ม่ีจง มีเพียงสิบ
กว่าแนวทาง    ขา้พเจ้าว่าไม่เพียง แค่๘๔๐๐๐ แนวทาง  ฝอฝ่าท่ีใหญ่อย่างน้ี  ศาสนาในปัจจุบนัจะ
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ครอบคลุมฝอฝ่าทั้งหมดไดห้รือ  มนัเป็นเพียงส่วนหน่ึงของฝอฝ่า  มนัเป็นส่วนเลก็ๆส่วนหน่ึงในฝอฝ่า 
ก่อตั้งข้ึนเป็นศาสนา ดงันั้นจึงเรียกวา่พทุธศาสนา  ส่วนพทุธศาสตร์นั้นเป็นค าศพัทแ์ละการรับรู้ของคน
ธรรมดาสามญั   

ศิษย ์ ท าไมฝึกสมาธิแต่ไม่สามารถเขา้สู่สมาธิ 

อาจารย์ ฝึกสมาธิแต่ไม่สามารถเขา้สู่สมาธิ  เน่ืองจากเราก าลงัถูกรบกวนจากส่ิงต่างๆท่ียึดติด ไม่อาจ
ปล่อยวางไดใ้นสงัคมคนธรรมดาสามญั   ตามการยกระดบัการรับรู้ในตา้ฝ่า(หลกัธรรมใหญ่) ส่ิงท่ียดึติด
จะจืดจางลงไปเร่ือยๆ  เวลาท่ีฝึกสมาธิก็จะค่อยๆสงบลงมาได ้  หากเด๋ียวน้ีท่านสามารถปล่อยวางได้
ทั้งหมด  ระดบัชั้นกจ็ะเล่ือนข้ึนไปตั้งนานแลว้  และบ าเพญ็ไดสู้งมากแลว้   ขณะน้ีมีความคิดท่ีวุน่วายอยู ่
ไม่ตอ้งกงัวล  ตามการยกระดบัซินซ่ิงของท่านในสังคมคนธรรมดาสามญัท่ีซบัซ้อนอยา่งค่อยเป็นค่อย
ไป ปล่อยวางส่ิงของของคนธรรมดาสามญัท่ียึดติดอยู ่  ก็จะค่อยๆสงบเงียบได ้  ในขณะท่ีค่อยๆปล่อย
วางจิตยึดติด ซินซ่ิงก็จะยกระดบัข้ึนได ้   ระดบัชั้นก็จะไดรั้บการยกระดบั   มนัเสริมซ่ึงกนัและกนั  ใน
เวลานั้นท่านกจ็ะเขา้สู่ความสงบไดโ้ดยส้ินเชิง   

ศิษย ์  อะไรคืออิทธิฤทธ์ิ 

อาจารย์ อิทธิฤทธ์ิ น้ีคือส่ิงท่ีสายพทุธเรียกความสามารถท่ีเหนือสามญัวสิยัของร่างกายคนวา่อิทธิฤทธ์ิ
ในระดบัชั้นต ่าท่ีสุด คนธรรมดาสามญัเรียกกนัวา่ความสามารถพิเศษ   

ศิษย ์ อะไรคือการเสริมสร้างความแขง็แกร่ง 

อาจารย์ การเสริมสร้างฯไม่ใช่การเพ่ิมพลงักง สมมติว่าตั้งพลงักงส่วนหน่ึงข้ึนไปให้ท่าน ให้ท่าน
สูงข้ึนสกัหน่อย  ตั้งพลงักงส่วนหน่ึงข้ึนไปใหท่้านอีก ใหท่้านสูงข้ึนอีกหน่อย  ไม่มีเร่ืองอยา่งน้ี  พลงักง
นั้น ล้วนแต่อาศยัใจดวงน้ีของท่านเองไปบ าเพ็ญ  ใครตั้ งให้กับท่านไม่ได้ทั้ งนั้น  หากท่านไม่เช่ือ  
ขา้พเจา้ลองเอาแกนพลงั(กงจู)้ล  าหน่ึง เช่ือมให้กบัท่านเด๋ียวน้ี  ในทนัใด ให้ท่านบรรลุถึงระดบัการฝึก
หลกัธรรมนอกภพ  แต่พอท่านกา้วออกไปจากประตูน้ี ก็จะล่วงลงมา  เพราะพลงักงนั้นไม่ใช่ของท่าน
มาตรฐานซินซ่ิงของท่านไม่ไดอ้ยู่ตรงนั้น  ดงันั้นมนัจึงตั้งไม่อยู่ เพราะในมิติหน่ึงท่ีพิเศษมากๆ  ยงัมี
มาตรวดัมาตรฐานซินซ่ิงคงอยูใ่นเวลาเดียวกนั  มนัมีขีดวดัระดบัดว้ย    หากซินซ่ิงบรรลุไม่ถึงระดบัสูง
เพียงน้ี   แกนพลงันั้นก็บรรลุไม่สูงถึงเพียงนั้น   ในอดีตมิใช่มีคนพูดหรือว่าปล่อยพลงักงออกไปแลว้  
พลงังานน้ีส้ินเปลืองแลว้ ช่างน่าเสียดาย   เราไม่อาจเขา้ใจกนัเช่นน้ี  เน่ืองจากเวลาท่ีท่านปล่อยออกไป  
มาตรฐานซินซ่ิงของท่านอยูต่รงน้ี  เม่ือปล่อยพลงังานออกไประดบัหน่ึงแกนพลงักส็ั้นลง  แต่  ในขณะท่ี
ท่านฝึกพลงั ไม่ตอ้งทนทุกข์ก็จะชดเชยกลบัคืนไปได้   เพราะซินซ่ิงของท่าน   มาตรฐานของท่าน  
มรรคผลของท่านอยูต่รงน้ี  แน่ละหากท่านจะให้พลงักงเพ่ิมข้ึนอีก  ท่านก็ตอ้งยกระดบัซินซ่ิงของท่าน
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ต่อไป  หาไม่ก็ไม่มีประโยชน์อะไร   การเสริมสร้างเป็นเพียงการช าระร่างกายขั้นสูง  กบัการช่วยผนั
แปรส่ิงอ่ืนท่ีอยูใ่นพลงักง   

ศิษย ์   ถา้ในชีวิตผมมีเงิน เร่ืองน้ีเก่ียวขอ้งอะไรกบัการเพ่ิมพลงักงหรือไม่ 

อาจารย์ มีสภาพการณ์หลายอยา่ง  บางคนใชกุ้ศลของตนแลกเปล่ียนมา เป็นโชคลาภท่ีขอมา  บางคน
เป็นส่ิงท่ีสะสมมาจากอดีต  ยงัมีท่ีน ามาจากระดบัชั้นสูง  มีสภาพการณ์ท่ีต่างกนัอยู ่ดงันั้นมนัจึงค่อนขา้ง
ซบัซอ้น ไม่อาจมองเร่ืองเหล่าน้ีเหมือนกนัไปหมด  เพราะมีบางคน เขานั้นมีกุศล  กุศลมาก เขาจึงไดส่ิ้ง
ท่ีตอ้งการ  เน่ืองจากส่ิงน้ีส าคญัมาก  เป็นสภาพการณ์อย่างน้ีจริงๆ  กุศลน้ีสามารถผนัแปรเป็นพลงักง  
ก าหนดระดบัชั้นสูงหรือต ่าของผูบ้  าเพญ็และมรรคผลเลก็หรือใหญ่ น้ีนบัเป็นดา้นหน่ึง  หากอยูใ่นสังคม
คนธรรมดาสามญัตอ้งการจะไดค้วามร ่ ารวยเป็นส่ิงตอบแทน  เช่นนั้นส่ิงน้ีก็สามารถจะแลกเปล่ียนกบั
คนอ่ืนได ้ แลกเป็นเงินทอง ทรัพยส่ิ์งของ  บางคนเร่ืองอะไรเลก็นอ้ยก็ไดเ้งินมามากมาย เพราะกุศลของ
เขาใหญ่มาก  บางคนท าอะไรก็ไม่มีเงิน  อาจเพราะกุศลเลก็  น้ีไม่ตายตวั  แน่ละบางคนนั้นซบัซอ้นมาก  
ขา้พเจา้จึงขอพูดกฎเกณฑท์ัว่ๆไป  คนท่ีกุศลน้อย แมแ้ต่ขอทานยงัขอไม่ได ้ เน่ืองจากเวลาท่ีคนอ่ืนให้
อาหารท่าน  ท่านก็ตอ้งให้กุศลแก่เขาเป็นการแลกเปล่ียน  หากท่านไม่มีกุศลให้เขา  ท่านก็จะขออาหาร
นั้นมาไม่ได ้  ท่ีตอ้งแลกเปล่ียนก็เป็นผลจากการสร้างสมดุลของคุณสมบติัพิเศษชนิดน้ีของจกัรวาล คือ 
ถา้ไม่เสีย กจ็ะไม่ได ้ 

ศิษย ์ พระพทุธรูปเก่าแลว้จะจดัการอยา่งไรดี 

อาจารย์ ในศาสนาพทุธมีกฎขอ้หน่ึง  หากไม่ตอ้งการส่ิงเหล่าน้ีแลว้กส่็งใหว้ดัไป 

ศิษย ์ ท าไมเวลาฟังการบรรยาย จึงคิดฟุ้ งซ่าน 

อาจารย์     ท่านรวบรวมแรงสมาธิฟังก็พอแลว้  จิตส านึกหลกัตอ้งเขม้แขง็   ท่ีจริงเป็นการรบกวนของ
กรรมทางความคิด   

ศิษย ์   ยงัจะรักษาโรคไดไ้หม 

อาจารย์ หากท่านเป็นหมอในโรงพยาบาล หรือเป็นหมอนวด ขา้พเจา้วา่ มีปัญหาไม่มาก หากท่านเอง
คิดจะท าเร่ืองน้ีหรือท าเป็นอาชีพหรือเปิดคลินิกเอง  น้ีลว้นเป็นเร่ืองของคนธรรมดาสามญั  หากท่านใช้
พลงักงไปรักษาโรค นั่นท าไม่ไดอ้ย่างเด็ดขาด ส่ิงท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดอยู่ท่ีน่ี ไม่ใช่การรักษาโรคเสริม 
สร้างสุขภาพ เป็นการบ าเพญ็อยา่งแทจ้ริง  และการบ าเพญ็ท่ีแทจ้ริงก็เป็นเร่ืองท่ีเขม้งวดจริงจงัอยา่งยิ่ง   
ถา้ท่านคิดจะบ าเพญ็ส าเร็จเป็นผูรู้้แจง้อยา่งนั้น  แต่ท่านไม่ก าหนดตนเองอยา่งเขม้งวด  เชา้ชามเยน็ชาม
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จะไดอ้ย่างไรกนั   ตอ้งเขม้งวดมาก   ผูบ้  าเพญ็จริงตอ้งทนทุกขม์ากมาย  ท่านตอ้งตดัสินใจแน่วแน่ไป
บ าเพญ็ตามตา้ฝ่า  หากจะบ าเพญ็จริง ขา้พเจา้วา่ เร่ืองเหล่าน้ีท่านอยา่ไปคิดเลย 

ศิษย ์ จิตส านึกหลกัคือวญิญาณของคนใช่หรือไม่ 

อาจารย์ ค าวา่วิญญาณน้ีพดูกนัอยา่งคลุมเครือมาก  แต่ร่างกายคนนั้นซบัซอ้นมาก  มนัหมายถึงอะไร
ไม่ชดัเจนเลย   ดงันั้นของเราท่ีน้ีจึงขจดัวิธีพูดชนิดนั้นไปทั้งหมด  ทั้งหมดท่ีเราบรรยายเช่ือมโยงกบั
หลกัสรีรวทิยาในปัจจุบนั  เราท่ีน่ีพดูกนัอยา่งชดัเจนมาก 

ศิษย ์ บางคร้ังใจลอย 

อาจารย์ ในขณะน้ีท่านไม่อาจบรรลุความสงบได้อย่างสมบูรณ์นั้น เป็นเร่ืองปกติ นั้นคือ 
ปรากฏการณ์ของการยกระดบัชั้น  หากท่านสามารถสงบลงมาไดจ้ริงๆ  ระดบัชั้นของท่านกไ็ม่ต ่าแลว้ 

ศิษย ์ เม่ือก่อนเคยศึกษาหลกัพลงัอยา่งอ่ืน  หน่ึงในนั้นมีบางส่ิง เช่น การท่องคาถาเป็นตน้ บางคร้ัง
จะแวบข้ึนมาในสมอง 

อาจารย์ ตอ้งขจดัมนัท้ิงไปใหห้มด  น้ีไม่เหมือนกบักรรมทางความคิด ตอ้งขจดัมนัท้ิงไป 

ศิษย ์ เหตุใดเวลาท่ีจะท้ิงความคิดท่ีไม่ดีนั้นยากมาก   กระทัง่บางคร้ังรู้สึกวา่มนักลบัยิง่แรงข้ึนอีก 

อาจารย์   ท่านจะสลายมนั มนัจึงไม่ยอมให้ท่านบ าเพ็ญ  ดงันั้นจะมีปฏิกิริยาได ้  บางคนมีปฏิกิริยา
รุนแรงมาก   แต่ความคิดหลกัของท่านตอ้งแจ่มชัด  ขจดัมนัไป  รอจนท่านสามารถแยกแยะไดแ้ลว้
ความคิดกแ็น่วแน่ ฝ่าเซินของขา้พเจา้กจ็ะสลายมนัไปใหท่้าน 

ศิษย ์  ผมฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ส่วนนอ้งสาวผมบูชาเซียน 

อาจารย์ ผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่าไม่มีอะไรตอ้งกลวั  แมแ้ต่เป็นคนธรรมดาสามญั  ยอ่มจะพบกบัเร่ืองไม่ดี
เสมอๆ แต่มนัท าร้ายท่านไม่ได ้แตะตอ้งท่านไม่ได ้แต่ความคิดของท่านเองตอ้งมัน่คง ผลกัไสส่ิงเหล่าน้ี
ไป หากท่านแน่วแน่บ าเพญ็ตา้ฝ่า ฝ่าเซินของขา้พเจา้กจ็ะจดัการมนั 

ศิษย ์ เม่ือก่อนตาทิพยเ์คยเปิดอยู ่  ต่อมามองไม่เห็นแลว้ 

อาจารย์  เม่ือก่อนเคยเปิด  ต่อมาปิดเสียแลว้  มีหลายสาเหตุ  บางคนอาจจะถูกปิดไว ้บางคนอาจจะ
บาดเจ็บเสียหายไปแลว้  แต่เม่ือบ าเพญ็ก็ก าลงัซ่อมแซมอยู ่  เม่ือจ าเป็นตอ้งเปิดก็จะเปิดไดเ้ลย   เร่ืองน้ี
ไม่ตอ้งสนใจ ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติเถิด 

ศิษย ์ ชุดเสินทงเจียฉือฝ่า(วิธีเสริมสร้างอิทธิฤทธ์ิ)ไม่อาจยนืหยดัไดน้าน จะท าอยา่งไรดี 
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อาจารย์ ขอ้ก าหนดคือ ฝึกยิ่งนานได ้ยิ่งดี   เพราะหลกัพลงัชุดท่ีห้าคือส่ิงท่ีขา้พเจา้บ าเพญ็ตามล าพงั  
ไม่ไดแ้กไ้ขแมแ้ต่นอ้ยก็น าออกมาให้ทุกท่านแลว้   จุดประสงคส์ าคญัคือ ในเวลาท่ีใหท่้านบ าเพญ็อยูใ่น
ระดบัชั้นสูงนั้น  จะมีฝ่าท่ีจะใชใ้นการบ าเพญ็  มีพลงักงให้ฝึก ณ เวลาน้ีท่านฝึกมีความยากมาก  ท่านไม่
อาจนัง่ไดน้านอยา่งนั้น  ท่านปรับเวลาน้ีให้สมดุลสักหน่อย  การเสริมสร้างอิทธิฤทธ์ิจะใชเ้วลานานแค่
ไหน  สงบน่ิงลงมาใชเ้วลานานแค่ไหน  พิจารณาตามเหตุการณ์เอาเองเถอะ  แต่ท่านจะค่อยๆยกระดบั
ข้ึนได ้เม่ือนานเขา้กจ็ะนัง่ไดน้าน 

ศิษย ์ รู้สึกเสียดายมาก ผมจะไปต่างประเทศแลว้ ไม่สามารถอยูร่่วมชั้นเรียนวนัสุดทา้ยได ้

อาจารย์ ต่อไปก็อ่านหนงัสือให้มาก ไม่มีปัญหา   ผูท่ี้ศึกษาเองก็สามารถหยวนหมัน่(ส าเร็จสมบูรณ์)
ได ้   ดูแต่วา่จะบ าเพญ็จริงหรือไม่ 

ศิษย ์ ใครท่ีสามารถใหก้ าเนิดจิตหลกัของคนได ้

อาจารย์ ท่านสนใจส่ิงเหล่าน้ีไปท าไมกนั  ใจของท่านใชใ้นการแสวงหาความรู้หรือใชใ้นการบ าเพญ็
หรือ ท่ีจริงขา้พเจา้ไดพ้ดูไปหมดแลว้  สสารนานาชนิดในจกัรวาลอนักวา้งใหญ่ไพศาลน้ี  ผลของการ
เคล่ือนไหวของมนักส็ามารถใหก้ าเนิดชีวติ  ในร่างกายคนแบ่งเป็นจิตหลกั จิตรอง ทั้งหมดนั้นมิใช่ชีวติ
หรือ 

ศิษย ์ ขณะท่ีท่านบรรยาย   ในทันใดก็เห็นท่านปรากฏเป็นนักพรตเต๋าท่ีมีมวยผมสูงอยู่บน
กระหม่อม ร่างกายยาวมาก  ผมสีขาว 

อาจารย์ ขา้พเจา้ลงมาท าเร่ืองน้ีเป็นเวลานานแลว้   เคยเป็นพระพทุธ เต๋า เทพมาก่อนทั้งส้ิน  มองเห็น
แลว้กแ็ลว้กนัไป  

ศิษย ์ อยูใ่นบา้นฝึกพลงับรรพบุรุษจะกลวัไหม 

อาจารย์ ท่ีท่านยึดติดอยู่นั้นมีมากจริงๆ  ชีวิตของพ่อแม่ บุตรภรรยาของท่านท่ีอยู่ในโลก ท่านก็ท า
อะไรไม่ได้ทั้ งนั้ น  ยงัจะสนใจผูท่ี้ไม่อยู่ในโลก การบ าเพ็ญฝ่าท่ีถูกต้อง ล้วนมีประโยชน์ต่อใครๆ   
แนวทางน้ีของขา้พเจา้เป็นแนวทางท่ีสะดวกท่ีสุด บ าเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั  ขา้พเจา้ขอพดูอีก
คร้ังว่าการบ าเพญ็เป็นเร่ืองเขม้งวดอยา่งยิ่ง  ท่านกงัวลกบัส่ิงน้ี  กงัวลกบัส่ิงนั้น  ฉิงอนัน้ีท่านไม่ตดัขาด  
ฉิงอนันั้นท่านก็ไม่ตดัขาด  ในอดีต อะไรท่ีเรียกว่าออกบวชหรือ  พระสงฆใ์นปัจจุบนันั้นยากจะไปพูด
ถึงแลว้  ในอดีตพระสงฆน์ั้น หลงัจากออกบวชแลว้  แมแ้ต่พอ่แม่ก็ไม่รู้จกั   ตดัขาดจากสายสัมพนัธ์ทาง
โลกทั้ งหมด แม้แต่ช่ือก็ตั้ งข้ึนใหม่  ท าไมเขาต้องตั้ งช่ือทางธรรม  ก็คือตดัขาดจากตณัหาทางโลก
ทั้งหมด  ไม่มีส่ิงใดผกูมดั หรือ เก่ียวขอ้งกบัเขาอีก   เขาจึงสามารถสงบใจลงมาบ าเพญ็ได ้ การบ าเพญ็
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เป็นเร่ืองเขม้งวดอยา่งยิ่ง  ท่านไม่ตอ้งสนใจส่ิงเหล่าน้ี   ท่านสนใจแต่การบ าเพญ็ก็พอแลว้  แต่ในบา้น
อย่ากราบไหวบู้ชาบรรพบุรุษ ซ่ึงจะดีต่อท่านและบรรพบุรุษ  คนกบัผีไม่อาจอยู่ร่วมชายคาเดียวกนั  
วาสนาในโลกจบส้ินไปแลว้ 

ศิษย ์ ฝ่าหลุนตา้ฝ่ามีผลกระทบต่อการเล่นหุน้หรือไม่ 

อาจารย์ (ผูฝึ้กลว้นข าท่านแลว้)  ท่านก าลงัยึดติดการพนนั ขา้พเจา้ขอบอกท่านมีคนกระโดดตึกเม่ือ
เสียพนนัแลว้หนา   จิตใจในเวลาท่ีเล่นหุ้น เป็นจิตใจอะไรละ  เร่ืองดีเลว ขา้พเจา้วา่ปัจจุบนัมีคนไม่นอ้ย
ยากท่ีจะแบ่งแยกไดช้ดัเจน  บางคนยงัถามขา้พเจา้ว่าเล่นไพ่ไดไ้หม ท่านมิใช่ตอ้งการเล่นพนนัเพ่ือเอา
เงินคนอ่ืนหรือ นัน่ไม่ใช่การพนนัหรือ อยา่งไรเสียท่ีขา้พเจา้ขอบอกกบัทุกท่านกคื็อค าน้ี  คือการบรรยาย
ท่ีน่ีของเราไม่ใช่ให้คนธรรมดาสามญัฟังตามอ าเภอใจ    ของเราคือการรับผิดชอบต่อผูฝึ้กอยา่งแทจ้ริง  
พูดให้กบัผูฝึ้กพลงั  หากท่านบอกว่าอยู่ในสังคมอะไรท่านก็จะท าหมด   ท่านอยากจะท าอะไรก็ไปท า
อะไร และไม่จ าเป็นตอ้งบ าเพญ็ 

ศิษย ์ ลูกดิฉนัอาย ุ๗ ขวบ ในระยะน้ีมกัฝันวา่ไดฝึ้กพลงักบัท่าน  กลางวนัมองเห็นท่านท างานเอง  
แต่เขากไ็ม่อยากศึกษาฝ่าหลุนตา้ฝ่า 

อาจารย์ เช่นนั้นกต็อ้งดูวา่ท่ีเขาศึกษานั้นคืออะไรละ   ดูวา่ท่ีเขาเห็นนั้นเป็นของจริงหรือของปลอม   
เม่ือฝ่าท่ีถูกตอ้งเผยแพร่  มารกพ็ยายามท่ีจะท าลายอยา่งเตม็ท่ี  ตวัเองไม่ฝึก กมี็ปัญหา  

ศิษย ์ ในมิติเวลาท่ีเร็วชีวติของคนไดจ้บส้ินไปแลว้  แลว้เหตุใดเด๋ียวน้ีเรายงัสามารถเปล่ียนแปลง
ชะตาชีวติผา่นการบ าเพญ็ 

อาจารย์   เพราะร่างหลกัของท่านยงัไม่จบส้ิน  เราก็สามารถจะหมุนทวนเวลาของมิติเหล่านั้น  น้ีคือ
ส่ิงท่ีขา้พเจา้จะพดูในระหวา่งการบรรยาย  และขอถือโอกาสพดูเร่ืองหน่ึงกบัทุกท่าน  ชีวิตคนนั้น ตนเอง
ไม่อาจจะเปล่ียนแปลงอะไรไดเ้ลย  ไม่วา่คนธรรมดาสามญัคนไหนก็ไม่สามารถเปล่ียนแปลงใหท่้านได้
ทั้งนั้น  ผูรู้้แจง้ก็ไม่อาจจะเปล่ียนแปลงใหท่้านโดยไม่มีเง่ือนไข     ดงันั้นคนจึงควบคุมชีวิตตนเองไม่ได ้ 
ท่านยิง่ควบคุมชีวติของผูอ่ื้นไม่ได ้  บางคนอยากจะร ่ ารวย  หาเงินไดม้ากมาย  จดัเตรียมไวใ้หค้รอบครัว
เรียบร้อยแลว้   ให้พวกเขาสุขสบาย  ตวัเองค่อยไปบ าเพญ็  ช่างน่าขนันกั  คนต่างมีชีวิตของเขา  อยา่ว่า
แต่ญาติสนิท  แลว้จะให้ท่านเปล่ียนแปลงชีวิตของคนอ่ืนไดอ้ยา่งไร   พดูต่อวา่ ความยากล าบากอะไรก็
ไม่มีแลว้  ท่านจะบ าเพญ็อะไรได ้  ท่านทราบไหมวา่พวกเขามีกรรมหนกัเพียงไร  ชีวิตหน่ึงของเขาควร
จะเดินอยา่งไร   ท่านจะสามารถควบคุมคนอ่ืนไดห้รือ  ควบคุมไม่ไดเ้ลย   อาจมีบางคนคิดวา่ฉนัไม่เช่ือ  
ฉนัหาเงินไวม้ากๆ  ฉนัร ่ ารวยมากแลว้  คนรุ่นหลงัฉนัก็สืบทอดต่อไปได ้  ขา้พเจา้วา่ไม่แน่นกั  ไม่แน่วา่
อาจเกิดภยัพิบติั ไฟไหมห้มดไปแลว้ในคราวเดียว   หรือถูกปลน้  ท าหายไป  ไม่แน่วา่จะเป็นเร่ืองอะไร   
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ตอ้งดูวา่เขามีโชคลาภน้ีหรือไม่  หากไม่มีโชคลาภน้ีอะไรก็สืบทอดไม่ได ้ก็พดูในความหมายน้ี  คนต่าง
มีชะตาชีวติ  ไม่ใช่วา่ใครกจ็ะสามารถเปล่ียนแปลงชะตาชีวติของใครได ้ น้ีท าไม่ได ้

 เช่นนั้นชีวิตของผูบ้  าเพญ็สามารถเปล่ียนแปลงไดห้รือ ใช่  มีสองทางท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้ 
คือคนเดินบนเส้นทางของการบ าเพ็ญ  สามารถจะเปล่ียนแปลงชีวิตเขาได ้  คนๆหน่ึงตอ้งการท่ีจะ
บ าเพญ็น้ีกคื็อจิตพทุธ ปรากฏออกมาแลว้  สามารถจะช่วยเขาไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข  แต่ส าหรับคนอ่ืน(คน
ธรรมดาสามัญ)นั้ น ไม่อาจท าให้ตามชอบใจได้   เพราะเดิมในชีวิตท่านไม่มีการบ าเพ็ญ  จึงต้อง
เปล่ียนแปลงให้ท่าน  ส่ิงเหล่านั้นทั้งหมดตอ้งปรับใหม่   ก็คือจดัวางให้ใหม่  น้ีเป็นส่ิงท่ีสามารถท าได ้ 
ยงัมีอีกสภาพการณ์หน่ึง  ก็คือพวกเราบางคนยึดติดกับส่ิงท่ีเป็นของคนธรรมดาสามญัเกินไป  ผ่าน
วธีิการท่ีไม่ชอบธรรม  หรือคน้หาวิธีการอะไรใหร้้ายคนอ่ืน  หรือท่ีท่านรู้สึกวา่ไม่ไดท้  าร้ายคนอ่ืน  ผา่น
ความมานะพยายามท าเร่ืองอะไรบางอยา่ง  จนคลา้ยกบัวา่ท่านไดม้นัมาแลว้  ท่ีจริงนะ  ท่ีท่านสามารถจะ
เปล่ียนแปลงไดน้ั้น นอ้ยมาก  บางทีท่านท าเร่ืองนั้นผา่นความมานะพยายาม  ก็คือควรตอ้งมานะพยายาม  
ท่านท าเช่นนั้นท่านจึงจะได้มา  นั้นก็เป็นการจัดวางไวแ้ล้ว  แต่ว่านะ  ท่ีแท้ในด้านเล็กๆ สามารถ
เปล่ียนแปลงไดบ้า้ง  แต่ในทิศทางใหญ่ไม่อาจจะเปล่ียนแปลงได ้  หากเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยก็
อาจจะก่อกรรมแลว้   หาไม่ก็จะไม่มีคนดี คนชัว่คงอยู่  ในชะตาชีวิตของท่านไม่ไดจ้ดัวางส่ิงน้ีไวใ้ห ้  
แต่ท่านจะเอามาใหไ้ด ้  โดยใชว้ิธีการท่ีไม่สมควร  เช่นนั้นส่ิงท่ีท่านไดม้าก็คือของของคนอ่ืน   เช่นนั้น
ท่านก็ท าร้ายผูอ่ื้น  ติดคา้งผูอ่ื้น  ท่านก็ก่อกรรมแลว้  ก็คือความหมายน้ี  ชาติน้ีไม่ชดใช ้ชาติหน้าตอ้ง
ชดใช ้

ศิษย ์ เน่ืองจากซินซ่ิงของผมไม่ดี ฝึกโดยปะปนเอาพลงักงอยา่งอ่ืนเขา้มา  หลงัจากนั้นไม่ก่ีวนัท าใหฝ่้า
หลุนเสียหายแลว้จะท าอยา่งไรดี 

อาจารย์ การบ าเพญ็คือเร่ืองท่ีเขม้งวด บางคนเขาก็ไม่ฟังค าเตือน เขาเอาแต่ฝึกปะปนเขา้ไป ก็จบกนั  
ฝ่าหลุนน้ีกับกลไกบังคับชุดน้ีทั้ งหมดของเรา ส่ิงเหล่าน้ีผ่านกาลเวลาอันยาวนานมาก ผ่านช่วง
ประวติัศาสตร์ท่ียาวนานมาก หลายชัว่คนจึงก่อเกิดข้ึนมา  นัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ีคนธรรมดาสามญัท าข้ึน  ล  ้าค่า
อย่างยิ่ง  บ าเพ็ญผูรู้้แจง้ใหญ่ออกมานับไม่ถว้น  ท่านพูดว่าจะท าลายก็ท าลายเขาแลว้  แทรกการฝึก
ปะปนเอาพลงักงอ่ืนท าลายเขาแลว้  ขา้พเจา้ขอบอกท่าน  เราขอพูดสูงสักหน่อย  ฝ่าหลุนนั้น เม่ือมอง
จากคุณค่าความหมายอยา่งหน่ึง  เขากคื็อจกัรวาลหน่ึง  เขาล ้าค่ายิง่กวา่ชีวิตของตวัท่านเอง  ส าคญักวา่จิต
หลกัของท่านไม่รู้ก่ีเท่า  ท่านท าลายเขาตามชอบใจ  ทุกท่านคิดดู  แน่ละ ในเม่ือขา้พเจา้จะช่วยท่าน  จึง
น าส่ิงน้ีออกมา  สามารถจะศึกษากศึ็กษา  หากไม่ศึกษาก็ไม่มีหนทาง  ทั้งหมดท่ีฝ่าหลุนเปล่ียนรูปไปนั้น  
ขา้พเจา้ไม่อาจจะใหฝ่้าหลุนกบัเขาไดอี้กตามชอบใจ   หากเขาคิดจะศึกษาจริงๆ  จะศึกษาใหไ้ด ้ ยงัตอ้งดู
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วา่เขาคิดจะศึกษาจริงหรือไม่  สามารถจะยนืหยดัต่อไปไดไ้หม  หากศึกษาไดจ้ริง  หากสามารถศึกษาได ้
กส็ามารถจะใหก้ลไกบงัคบัชุดหน่ึง  เม่ือค่อยๆผา่นการบ าเพญ็กส็ามารถก่อเกิดฝ่าหลุนได ้

ศิษย ์ ท่านอาจารยห์ล่ี หากท่านคือพระพทุธ  ท่านกไ็ม่อาจพดูวา่  หลกัธรรมทั้งหมดลว้นเป็นส่ิง
นอกรีต   

อาจารย์  ผูฝึ้กเราทุกคน ไดย้ินขา้พเจา้พูดหรือไม่วา่หลกัธรรมทั้งหมดเป็นส่ิงนอกรีต  (เสียงตอบ ไม่
มี)  คนๆน้ีถูกตวัสิงร่างควบคุมสมองของเขาไว ้จึงไม่รู้ว่าพูดอะไรไป   คนท่ีจิตส านึกหลกัไม่แจ่มแจง้
นั้นไม่อาจจะช่วยเหลือได ้  ปัจจุบนัในยคุธรรมะปลาย ก็ยุง่เหยิงเหลือเกิน   พูดอีกก็คือ ส่ิงท่ีเลอะเทอะ  
กับหลักธรรมนอกรีตเหล่านั้ นสามารถจะเรียกเป็นหลักธรรมได้หรือ  มันมีหลักธรรมอะไรหรือ  
หลกัธรรมมีเพียงหน่ึงเดียว  คือ เจิน ซัน่ เหยิน่  หลกัธรรมกบัศาสนาท่ีถูกตอ้งอยา่งอ่ืน ลว้นเป็นหลกัการ
ท่ีประจกัษแ์จง้ไดใ้นระดบัชั้นท่ีต่างกนัของจกัรวาล 

ศิษย ์ ในความฝันรักษาซินซ่ิงไวไ้ม่ไดแ้ลว้จะท าอยา่งไรดี 

อาจารย์  นั่นก็คือซินซ่ิงของตวัท่านไม่แน่วแน่   ก าหนดตวัเองยงัไม่สูงพอ  สาเหตุคือในเวลาปกติ
ไม่ไดว้างพ้ืนฐานของการศึกษาฝ่าใหม้ัน่คง   ดงันั้นจะตอ้งบ าเพญ็จริง และเอาจริงเอาจงั  ในความคิดจึง
จะเห็นความส าคญัเร่ืองเหล่าน้ีข้ึนมาได ้

ศิษย ์ ไม่เคยเขา้ร่วมชั้นเรียน  หากฝึกตามขอ้ก าหนดในหนงัสือของท่าน จะสามารถก่อเกิดฝ่าหลุน
ไดห้รือไม่  

อาจารย์   ทุกท่านทราบ ส่ิงท่ีเราถ่ายทอดคือการบ าเพญ็  เป็นการบ าเพญ็ในระดบัชั้นสูง  หาใช่การ
ขจดัโรคเสริมสร้างสุขภาพอะไร  ดงันั้นจึงมีขอ้ก าหนดต่อคนสูง  ไม่ใช่ท่านฝึกแลว้กจ็ะไดรั้บฝ่าหลุน  
ต่อใหท่้านฝึกดีแค่ไหน  เวลานานแค่ไหน   หากท่านไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นซินซ่ิงน้ีท่ีเราก าหนด 
ไม่ก าหนดตนเองอยา่งเขม้งวด  ไม่เนน้กศุล  ไม่ศึกษาฝ่า  อะไรกไ็ม่มีทั้งนั้น  อะไรกจ็ะก่อเกิดไม่ได้
ทั้งนั้น หากท่านไปท าตามขอ้ก าหนดของฝ่าน้ี  เช่นนั้นอะไรๆกจ็ะไดรั้บหมด   ท่ีสมควรจะได ้ เม่ือท่าน
ศึกษาเองกเ็หมือนกนั  อะไรกจ็ะไม่ตกหล่น  ตวัอกัษรในหนงัสือนั้นลว้นเป็นฝ่าเซิน(ธรรมกาย)ของ
ขา้พเจา้  ดงันั้นท่านกจ็ะไดรั้บโดยอตัโนมติั  และไม่ตอ้งก่อเกิดฝ่าหลุนดว้ยตวัเอง  และจะมีฝ่าเซินของ
ขา้พเจา้คอยปกป้องท่านโดยอตัโนมติั   

ศิษย ์ ในสงัคมมีคนโจมตีฝ่าหลุนตา้ฝ่าต่อหนา้ผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่า  เราควรจะปกป้องฝ่าหลุนตา้ฝ่า
อยา่งไร 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า     วนัท่ี  24 เมษายน ค.ศ. 2012 

หนา้ 113 จาก 144 

อาจารย์    ไม่ตอ้งสนใจเขาก็จบแลว้   และไม่ตอ้งไปต่อสู้กบัเขา  เขาอยากพดูอะไรก็ช่างเขา  ไม่ตอ้ง
สนใจเขากพ็อแลว้   ไม่ใหต้ลาดแก่เขา  ไม่ไปฟังเขากจ็บแลว้ 

ศิษย ์ ศิษยฝ่์าหลุนตา้ฝ่าจะไปท่ีหอ้งเดก็ทารกแรกเกิดไดห้รือไม่ 

อาจารย์ นัน่เก่ียวขอ้งอะไรดว้ยละ มีบางปัญหาถามอยา่งไร้เดียงสา การบ าเพญ็ตา้ฝ่าไม่ตอ้งกลวัอะไร   
หน่ึงความถูกตอ้งสยบร้อยส่ิงชัว่ร้าย  ห้องทารกแรกเกิดนั้นมนัก็ไม่ใช่ส่ิงชัว่ร้าย  ยงัจะมีประโยชน์ต่อ
เดก็ทารกดว้ยนะ 

ศิษย ์ นกัประพนัธ์ท่ีไม่ใช่อาจารยช่ี์กง เขียนหนงัสือช่ีกง  จะมีปีศาจร้ายสิงอยูข่า้งในหรือไม่ 

อาจารย์  ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน ไม่วา่เขาจะเป็นนกัประพนัธ์กดี็ หรือวา่เป็นใครก็ดีไม่ใช่อาจารยช่ี์กง
แต่เขียนหนงัสือช่ีกงออกมา   ก็จะมีส่ิงเลอะเทอะ และตวัสิงร่างเหล่านั้นควบคุมเขาให้ท า ความคิดของ
คนมาจากไหนกนั  เขาเขา้ใจวา่เขาคิดข้ึนมาเอง  และมีนกัประพนัธ์คิดจะเขียนส่ิงท่ีเป็นของช่ีกง เขาไป
สัมภาษณ์อาจารยช่ี์กงปลอมเหล่านั้น  เพราะเขาก็ไม่รู้วา่พลงักงของอาจารยช่ี์กงคนนั้นไดม้าจากท่ีไหน   
ก็จะน าส่ิงเหล่าน้ีเขา้มาได ้ส่ิงท่ีเขียนลงไปก็เป็นส่ิงเหล่านั้นเช่นกนั ปัจจุบนัสังคมยุ่งเหยิงมาก ช่ีกง
ปลอมชนิดต่างๆ นานามีทั้งนั้น   ถึงแมไ้ม่มีส่ิงท่ีชัว่ร้ายอยูข่า้งใน  แต่ไม่ใช่เขียนโดยอาจารยช่ี์กง    จะ
สามารถบ าเพญ็ไดไ้หม 

ศิษย ์ ในเวลาท่ีวา่งจากการฝึกพลงักงจะหาหนงัสือมาอ่าน  ท่ีส าคญัคือเพ่ือท าความเขา้ใจกบั
ค าศพัทแ์ละศพัทเ์ทคนิคบางค า แต่ไม่ไดคิ้ดจะศึกษาหลายๆแนวทาง 

อาจารย์ อยา่พยายามแกต้วั เราท่ีน่ีจะรับผิดชอบต่อท่าน  ส่ิงท่ีพดูในส านกัเหล่านั้น เป็นของส านกันั้น   
ซ่ึงมีองคป์ระกอบของส านกันั้นติดอยู ่ ท่านสามารถจะใชม้นัท่ีน่ีไดห้รือไม่  เราท่ีน่ีพดูกนัอยา่งไร สอน
กนัอยา่งไร  ศพัทเ์ทคนิคอ่ืนๆก็ไม่ใช่ความนยัของส านกัน้ีของเรา  ท่าเคล่ือนไหวหรือแต่ละตวัอกัษรท่ี
ปีศาจสิงอยู่ ลว้นเป็นส่ิงนั้น   เม่ืออ่านก็จะเขา้ไปในร่างกายท่าน  เก่ียวกบัการบ าเพญ็และความรู้ของ
พุทธศาสตร์ ขา้พเจา้จะคดัเลือกบุคคลท่ีเป็นผูบ้  าเพญ็ในประวติัศาสตร์จดัพิมพอ์อกมา ซ่ึงลว้นเป็นคนดี
ถูกตอ้งส าหรับเป็นหนงัสือความรู้ทัว่ไปใหทุ้กท่านรับรู้ได ้

ศิษย ์ กระดาษท่ีใชจ้ดการตอบปัญหาในชั้นเรียนของท่านอาจารยจ์ะจดัการอยา่งไร 

อาจารย์ เก็บรักษาไวเ้ถอะ  จะพดูกบัทุกท่านอีกเร่ือง พวกเราท่ีนัง่อยู ่บางคนเคยชินกบัการจดบนัทึก  
แต่มกัจะฟังการบรรยายไดไ้ม่ดีพอ ก็คือคนเหล่าน้ีท่ีจดบนัทึก เพราะความคิดของเขาใชใ้นการบนัทึก  
แต่เขามกัจะจดไดไ้ม่ครบถว้นและฟังไดไ้ม่ครบถว้น  ท่านท าไดแ้ต่สงบใจฟัง   ท่านจดไม่ครบถว้น  
แลว้ท่านท าไปตามท่ีจดบนัทึกไว ้ แต่ในนั้นจะไม่ครบถว้น และเป็นไปไดว้า่จะเป็นการฟังไม่ไดศ้พัทจ์บั
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ไปกระเดียด  เพราะท่านจดไม่ครบถว้น  และเม่ือท่านไปท าตาม  ดีไม่ดีกจ็ะเกิดผลลพัธ์ท่ีไม่ดี   ท่ีขา้พเจา้
พูดกบัทุกท่านคือ ตั้งแต่ขา้พเจา้จดัชั้นเรียนเป็นตน้มา ไดบ้อกทุกท่านถึงประสบการณ์ในเร่ืองเหล่าน้ี
หลายคร้ัง  เม่ือก่อนมีคนไม่นอ้ยท่ีท าเช่นน้ี   น้ีไม่ใช่ทฤษฏีในหมู่คนธรรมดาสามญั  ผลลพัธ์มกัจะไม่ดี
ทั้งนั้น   ท่านฟังไม่ครบถว้นกจ็ดบนัทึกไดไ้ม่ครบถว้น  ในอนาคตเรายงัจะมีหนงัสือ ใหอ่้าน 

ศิษย ์ ผลลพัธ์ของการฝึกพลงักง เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ใช่หรือไม่ 

อาจารย์ เวลาอารมณ์ไม่ดี ไม่ควรฝึกพลงักง  โดยเฉพาะเวลาโกรธยิ่งไม่ควรฝึก  การบ าเพ็ญฝ่าท่ี
ถูกตอ้ง  สมควรท่ีจะอดทน  ความอดทนไม่ใช่ว่า เกิดอารมณ์ไม่ดีข้ึนแลว้ค่อยอดทน  ไม่ใช่โกรธแลว้
ค่อยคิดอดทน   ท่านมีอารมณ์ท่ีไม่ดี เช่นนั้นท่านจะฝึกอะไรไดล้ะ ในใจท่านโกรธ เกลียด  จิตนานาชนิด
ท่ีเกิดจากความโกรธนั้น  ท่านจะสามารถสงบใจลงมาไดห้รือ แลว้ท่านไปฝึกพลงักงจะมีผลลพัธ์ท่ีดีได้
ไหม  ไม่ไดไ้ปปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของฝ่า  นัน่ไม่ใช่ฝึกฝ่าท่ีถูกตอ้ง  นัน่คือฝึกวชิามาร   ไม่ใช่วา่ ฝึกท่า
เคล่ือนไหวน้ีแลว้  กคื็อฝ่าน้ีแลว้   มีอาจารยห์ลายคนท่ีสอนคน  แต่เขาไม่ไดท้  าตามมาตรฐานซินซ่ิง และ
ศีลธรรมท่ีอาจารยก์ าหนด   ผลคือส่ิงท่ีเขาฝึกออกมาลว้นเป็นส่ิงนอกรีต  เลอะเทอะยุ่งเหยิง  ท่านอย่า
เห็นวา่ส่ิงท่ีเขาสอนเป็นพลงักงท่ีดี  หลกัพลงักงเดียวกนั แต่ส่ิงท่ีฝึกออกมากลบัไม่เหมือนกนั  ท่านตอ้ง
ปฏิบติัตามมาตรฐานซินซ่ิงของเขา การบ าเพญ็เป็นเร่ืองท่ีเขม้งวดอยา่งยิง่  

ศิษย ์ การอ่านต าราแพทยโ์บราณและปัจจุบนั จะกระทบกบัฝ่าหลุนตา้ฝ่าหรือไม่ 

อาจารย์ น้ีไม่มีอะไรกระทบ  อ่านต าราแพทยไ์ม่กระทบอะไร  แต่ต าราแพทยช่ี์กงในปัจจุบนัอยา่ไป
อ่าน 

ศิษย ์ ต าราโยคะชนิดหน่ึงพดูถึงคมัภีร์เทพ  บอกวา่เทพองคน้ี์สร้างจกัรวาลทั้งหมด 

อาจารย์ อยา่ฟังส่ิงเหล่าน้ี  โยคะอะไรละ   ในยคุธรรมะปลายท่ีไหนๆกไ็ม่ใช่ดินแดนบริสุทธ์ิ 

ศิษย ์ การไดม้าทั้งหมดผา่นการใชแ้รงงานกเ็ป็นการแลกมาดว้ยกศุลใช่ไหม 

อาจารย์ ก็เก่ียวขอ้งกบัการทุ่มเทมากหรือน้อย   การใชแ้รงงานโดยตวัมนัเองก็เป็นการทุ่มเท  การ
ไดม้ามากกวา่ท่ีทุ่มเทไป กต็อ้งใหก้ศุลไป 

ศิษย ์  บ าเพญ็แต่ซินซ่ิงไม่ฝึกพลงักง จะเป็นอยา่งไร 

อาจารย์ เช่นนั้นท่านก็เป็นแค่คนดีคนหน่ึง แต่ไม่ใช่ผูบ้  าเพญ็   ในอนาคตท่านเป็นไดเ้พียงคนดี ชาติ
หนา้จะไดโ้ชคลาภ 

ศิษย ์ การหมุนฝ่าหลุน ท าไมจึงหมุนเพียงส่ีรอบ ไม่หมุนเกา้รอบ 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า     วนัท่ี  24 เมษายน ค.ศ. 2012 

หนา้ 115 จาก 144 

อาจารย์ หมุนส่ีรอบกพ็อใชแ้ลว้ หากหมุนมากไปท่านจะปวดทอ้ง ทอ้งจะพองโต เวลาท่ีท่านเรียนฝึก
นั้นไม่ตอ้งกงัวล  หลงัจากฝึกเป็นแลว้  พอท่านฝึกพลงักงกไ็ม่อาจจะหมุนมาก  หมุนมากแลว้ทอ้งจะโต 

ศิษย ์ คลอดลูกแลว้ ภายในหน่ึงเดือนสามารถจะฝึกพลงักงไดไ้หม 

อาจารย์ ท าไดแ้น่นอน ไม่มีปัญหา เพราะไม่มีการเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง 

ศิษย ์ ไม่เคยร่วมชั้นเรียนท่ีอาจารยจ์ดัข้ึน  พอฝึกพลงักงชุดท่ีหา้แลว้กเ็กิดการเคล่ือนไหวอยา่งอ่ืน
อีก 

อาจารย์ นัน่ก็คือมีส่ิงอ่ืนควบคุมเธอไวแ้ลว้   ปัญหาน้ีขา้พเจา้เคยพดูแลว้ ท่ีเราถ่ายทอดมีเพียงพลงักง
ห้าชุดเท่านั้น   เธอรู้สึกว่าดี   พอจิตยินดีเกิดข้ึนมา ก็เคล่ือนไหวตามข้ึนมาแลว้   หากท่านไม่ตอ้งการ  
ท่านก็หยุดเสีย  มนัก็จะไม่มีแลว้   หากท่านท าตาม ท่านยิ่งท าก็ยิ่งยินดี  โอช่้างดีจริง   เช่นนั้นมนัก็จะ
บงัคบับญัชาท่าน   แต่ว่าส่ิงเหล่านั้น  ท่านอยา่เห็นว่าท่าเคล่ือนไหวของมนัเรียบง่าย  แต่ทั้งหมดจะท า
ร้ายร่างกายท่านได ้ ท่านอยา่เห็นวา่ท่านร าท่าเหล่านั้นได ้ ทั้งหมดเป็นการท าลายส่ิงนั้นของร่างกายท่าน
และในชัว่ประเด๋ียวเดียวกส็ามารถท าลายท่านไดแ้ลว้ 

ศิษย ์ เช่ือในศาสนาโรมนัคาทอลิก และฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าดว้ย 

อาจารย์ พดูมาถึงปัญหาน้ี อาจจะตอ้งพดูสูงมาก  ส าหรับชาวตะวนัออกขา้พเจา้ไดแ้ต่บอกทุกท่านท่ีน่ี
วา่ ท่านสนใจแต่ไปบ าเพญ็   ตา้ฝ่า ฝ่าท่ีถูกตอ้งยากจะพานพบ  ไดแ้ต่บอกส่ิงเหล่าน้ีกบัท่าน  หากศาสนา
ในวนัน้ีสามารถช่วยคนได ้ขา้พเจา้ก็ไม่มาถ่ายทอดตา้ฝ่าแลว้  อยา่งไรก็ตามทุกท่านก็ไปรับรู้เอาเองเถอะ
ขณะน้ีพวกท่านคือคน พดูสูงเกินไปท่านกจ็ะรับไม่ได ้

ศิษย ์ คนหนุ่มสาวท่ีฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า จะไดรั้บอนุญาตใหมี้ความรักต่างเพศไดไ้หม 

อาจารย์ ขา้พเจา้ไดบ้อกกบัทุกท่านแลว้  หากอยู่ในระดบัชั้นน้ี  จะให้ท่านปล่อยวางทุกส่ิงทั้งหมด
ยอ่มเป็นไปไม่ได ้ ท่านกท็ าไม่ไดด้ว้ย   แน่ละบางคนอาจจะมองเร่ืองน้ีไดจื้ดจางมาก  ถึงกระนั้นขา้พเจา้
ขอบอกทุกท่าน  การบ าเพญ็อยู่ในสังคม  เราไม่ส่งเสริมให้ท าเช่นน้ี  แต่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าเราท่ีจริงก็มีผูท่ี้
บ าเพญ็เป็นหลกัอยูก่ลุ่มหน่ึง  ในอนาคตเม่ือเรามีวดั  คงจะเสนอสถานท่ีบ าเพญ็อยา่งน้ีให้พวกเขาใช ้ มี
พระสงฆม์ากมายหลายรูป  หลงัจากบ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ในวดันั้นอาจจะสร้างความยากล าบากใหพ้วก
เขาอยา่งมาก  ในอนาคตตอ้งเสนอสถานท่ีบ าเพญ็อยา่งน้ีให้พวกเขาใช ้  แต่ในส่วนของคนท่ีบ าเพญ็อยู่
ในสงัคมคนธรรมดาสามญัน้ี   เราไม่เสนอแนะใหท่้านท าเช่นน้ี  เช่นนั้นทุกๆคนต่างบ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่า
แลว้ไม่แต่งงานกนัหมด  ก็จะสืบทอดคนรุ่นหลงัต่อไม่ไดแ้ลว้   สูญส้ินเผา่พนัธ์ุมนุษยแ์ลว้  นัน่ใชไ้ม่ได ้ 
ก็คือในขณะน้ีท่ีท่านเป็นอยู ่ท่านสามารถมีครอบครัว  บ าเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั   พยายามท า
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ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของคนธรรมดาสามัญให้มากท่ีสุด  เราขอยกตัวอย่าง  ถ้าท่านไม่
แต่งงาน พ่อแม่ของท่านก็จะเป็นห่วงท่านมาก  เขาไม่เขา้ใจท่าน  คนอ่ืนก็ไม่เขา้ใจท่าน  ให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพสังคมคนธรรมดาสามญัน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อการบ าเพญ็ของเรา   เพราะสภาพแวดลอ้มท่ี
ซบัซอ้นท่ีสุด จึงจะเกิดคนระดบัสูงได ้ 

 ศิษย ์ ท่านอาจารยส์ามารถจะเล่าความรักท่ีผา่นมาของท่านไดไ้หม 

อาจารย์ ท่านไม่ไดม้าศึกษาฝ่า  ท่านมาท าอะไรหรือ  ท่านยงัอยากจะรู้อะไร  การบ าเพญ็เป็นเร่ืองท่ี
เขม้งวดมาก   ขณะน้ีท่านยงัถูกฉิงชกัน า ยดึติดกบัส่ิงเหล่าน้ีอยู ่ ช่างห่างไกลมากเหลือเกินนะ 

ศิษย ์ เม่ือบ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าส าเร็จ สามารถจะไปโลกอ่ืนไดไ้หม 

อาจารย์ อยากจะไปท่ีไหนก็ไปท่ีไหนหรือ   บ าเพญ็ส าเร็จแลว้หรือ  ตอนน้ี ถามค าถามน้ี ในอนาคต
หากมีวนันั้นท่ีบ าเพญ็ส าเร็จแลว้  ท่านก็จะรู้สึกละอายจนแทบจะเอาหนา้แทรกแผน่ดิน  ท่านไม่รู้วา่ท่าน
พดูอะไรออกมา  ขณะน้ีท่านใชค้วามคิดของคน  ไม่มีความนึกคิดในเขตแดนนั้นของเทพ 

ศิษย ์ ในขณะฝึกพลงัสมาธิ ก าหนดให้ใจบริสุทธ์ิสงบ ไร้ความหมายมัน่   ไม่มีความนึกคิด(อ้ี
เน่ียน)ใดๆ  เช่นนั้นในดา้นซินซ่ิงกต็อ้งบ าเพญ็ใหเ้กิดสภาพจิตชนิดน้ี 

อาจารย์ ใช่  แต่ตอ้งค่อยเป็นค่อยไปจึงจะบรรลุถึงได ้  ตามปกติตอ้งระวงั  ไม่วา่จะเขา้สู่ความสงบได้
ถึงขั้นไหน  ท่านตอ้งรู้ว่าตนเองก าลงันัง่สมาธิอยูต่รงน้ี  ฝึกพลงัอยูต่รงน้ี  ตอ้งคงความคิดหน่ึงเดียวอนั
เลก็นอ้ยน้ีไว ้ ถา้ไม่คงไวท่้านกจ็ะเลอะเลือนจนไม่รู้อะไรทั้งหมด  ท่ีบ าเพญ็อยูก่จ็ะไม่ใช่ท่าน 

ศิษย ์ นกัเรียนอยูใ่นโรงเรียนขยนัเรียนเพ่ือจะสอบเขา้มหาวิทยาลยั  พฤติกรรมท่ีตอบแทนคุณพ่อ
แม่น้ีขดักบั เจิน  ซัน่ เหยิน่ ไหม 

อาจารย์ น้ีไม่ขดักบั เจิน ซัน่ เหยิน่   ส่ิงไหนท่ีจดัเป็นการยดึติด  ส่ิงไหนท่ีไม่จดัเป็นการยึดติด  ง่ายท่ี
จะปะปนกนัได ้ ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  เร่ืองท่ีท าเพ่ือเป้าหมายส่วนตวั  สนองความพอใจ หรือตณัหา
ส่วนตวั  น้ีก็คือการยดึติด  แต่การท าเร่ืองอะไรเพ่ือส่วนรวม  เพ่ือปวงชน  เพ่ือผูอ่ื้น  หรือขยนัท างานให้
ดี เล่าเรียนใหดี้ น้ีเป็นเร่ืองสมควร  ทุกท่านคิดดู  เช่นนั้นในฐานะผูฝึ้กคนหน่ึง  ในฐานะนกัเรียนคนหน่ึง 
หนา้ท่ีอนัพึงกระท าของท่าน ก็คือเรียนใหดี้  เพราะท่านเป็นนกัเรียน   เช่นนั้นบางคนจึงคิดวา่  เป้าหมาย
ของฉนัคือสอบเขา้มหาวิทยาลยั  แน่ละเป้าหมายของการเรียนก็คือพฒันาข้ึนไปสู่ระดบัท่ีสูงยิ่งข้ึน  จาก
ประถม  มธัยม  มหาวิทยาลยั  ท่านก็ไม่อาจจะอยูแ่ค่ระดบัประถมนะ เป็นเช่นน้ีแน่นอน   เช่นนั้นพวก
เราคิดวา่การเขา้มหาวิทยาลยัน้ีก็ไม่เลว  แต่วา่  หากท่านไม่ตั้งใจเรียนใหดี้  ในสมองท่านคิดอยูแ่ต่จะเขา้
มหาวิทยาลยั  เขา้มหาวิทยาลยั  ขา้พเจา้ว่านัน่คือจิตยึดติด  ฉะนั้นทุกท่านคิดดู  เราหันกลบัมาพูดใหม่   
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ท่านเป็นนกัเรียนคนหน่ึง หน้าท่ีอนัพึงกระท าของท่านก็คือสมควรเรียนให้ดี ตอบแทนคุณผูป้กครอง  
ตอบแทนคุณโรงเรียน  ตอบแทนคุณครูอาจารย ์  ครูอาจารยทุ่์มเทให้กบัท่าน  สอนหนังสือให้ท่าน   
ผูป้กครองส่งเสียท่านเรียนหนังสือ    เล้ียงดูท่านให้ไดเ้ล่าเรียน   เช่นนั้นท่านตอบแทนคุณผูป้กครอง  
ตอบแทนคุณครูของโรงเรียนน้ี  ตวัท่านขยนัเรียนใหดี้  ท่านมิเขา้มหาวิทยาลยัไดโ้ดยธรรมชาติแลว้หรือ   
ท่านเฝ้าคิดแต่จะเขา้มหาวิทยาลยั  เขา้มหาวิทยาลยั  แต่ท่านเรียนไดไ้ม่ดี  แลว้ท่านจะเขา้มหาวิทยาลยัได้
หรือ  ท่านไม่ตอ้งเฝ้าคิดแต่จะเขา้มหาวทิยาลยั มหาวิทยาลยั  แต่ท่านเขา้ไม่ได ้มิเสียเวลาเปล่าหรอกหรือ  
ท่านไม่ไปคิดเร่ืองของมหาวิทยาลยั  ท่านขยนัเรียนก็พอแล้ว   เม่ือท่านเรียนได้ดีแล้ว มิใช่ได้เป็น
นกัศึกษาปริญญาตรีแลว้หรือ  ไดเ้ป็นนกัศึกษาปริญญาโทแลว้หรือ  ก็เป็นเหตุผลอยา่งน้ี  มีบางเร่ืองนั้น
ง่ายมาก แต่ง่ายท่ีจะสับสนปนเป    ยงัมีพวกเราบางคนท างานคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์  ท างานวิจยั ถือวา่
ยึดติดหรือไม่ละ  ผลส าเร็จของงานวิจยัของท่าน  เร่ืองเหล่าน้ีท่ีท่านท า  เป็นกิจการสาธารณประโยชน์  
เป็นการบริการเพื่อสังคมในวงกวา้ง บริการผูอ่ื้น  ท าเร่ืองเหล่าน้ีให้ดี  น้ีเป็นหน้าท่ีของท่าน  น่ีเป็น
หนา้ท่ีโดยมูลฐานของท่าน ในฐานะคนท างานคนหน่ึงก็สมควรท าให้ดีๆ  ตอบแทนค่าแรงท่ีท่านไดรั้บ  
ตอบแทนเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บ   เป็นเช่นน้ีกระมงั   เพราะผูฝึ้กพลงักง ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหนก็สมควรแสดง
ออกมาวา่เป็นคนดีคนหน่ึง 

ศิษย ์ เวลาท่ีฝึกพลงัเขา้สู่ภาวะลืมตนทั้งหมด  แมแ้ต่เสียงรอบตวัก็ไม่ไดย้นิ  รู้สึกวา่ร่างกายตนเอง
หายไป เป็นสภาพการณ์ชนิดน้ี 

อาจารย์    สภาพการณ์ชนิดน้ีดีมาก  การฝึกพลังของเราก าหนดให้เข้าสู่ความสงบ   จะเกิด
สภาพการณ์สองชนิด  แต่ไม่เหมือนหลกัพลงัอย่างอ่ืน   พอนัง่ลงตรงนั้น ก็ไม่รู้อะไรแลว้  ฝึกอยู่นาน
หลายชัว่โมง พอออกจากสมาธิน่ิง  โอ ้ รู้สึกว่าคลา้ยกบันั่งไดเ้พียงครู่เดียว  แค่สิบกว่านาที  แต่พอดู
นาฬิกา กผ็า่นไปเป็นเวลานานมากแลว้  เขายงัดีใจเป็นลน้พน้  พลงัสมาธิสูงจริงๆ  ฝึกไดดี้จริงๆ  ถา้ท่าน
ฝึกอยู่ในแนวทางอ่ืน ย่อมจะพูดว่าเขาฝึกไดดี้ดว้ยกนัทั้งนั้น  แต่อยู่ท่ีน่ีของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ว่าเขาน่า
เวทนา น่าเวทนาเหลือเกิน    

ทุกท่านทราบ  การบ าเพญ็ของเรา ตอ้งการให้ตวัท่านบ าเพญ็ตวัเองอย่างแทจ้ริง  ให้ตวัท่านได้
พลงัอยา่งแทจ้ริง  ดงันั้น ท่านอยูใ่นสภาวะน่ิงลึกมาก  ท่านก็ตอ้งรู้ว่าตนเองฝึกพลงัอยูท่ี่น่ี   ท่านจะเกิด
สภาวะเหมือนค าถามท่ีถาม    ไม่รู้วา่ขาเอย  ร่างกายเอย  แขนเอย  มือเอยหายไปไหนแลว้  กระทัง่สมอง
ของตนเองก็ไม่มีแลว้   คลา้ยกบัมีเพียงความนึกคิดหน่ึงอยู่   ความนึกคิดน้ีในการรับรู้  รู้ว่าตนเองฝึก
พลงัอยูต่รงน้ี  น้ีเป็นสภาวะท่ีดีมาก   ยงัมี   ของเรายงัสามารถมีอีกสภาวะหน่ึง   คลา้ยกบันัง่อยูใ่นเปลือก
ไข่ขยบัไม่ไดเ้ลย  ช่างมหศัจรรยม์าก แต่รู้วา่ตนเองฝึกพลงัอยูต่รงน้ี กอ็าจเกิดสภาวะน้ีได ้
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ศิษย ์ กลางดึกผมต่ืนข้ึนมาพบวา่ตนเองก าลงัท าท่าเคล่ือนไหวของฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ตนเองรู้สึกไดว้า่
ฝ่าหลุนก าลงัหมุน  กระแสพลงังานแรงมาก 

อาจารย์      ถา้เป็นท่าเคล่ือนไหวของฝ่าหลุนตา้ฝ่า อยา่งนั้นก็ดีมาก  นั้นอาจเป็นจิตหลกัของท่านก าลงั
ฝึกอยู ่  แต่ถา้เป็นท่าเคล่ือนไหวอยา่งอ่ืน กมี็ปัญหาแลว้ 

ศิษย ์ ในขณะท่ีผมฝึกพลงั ๔ ชุดแรก ในร่างกายมีแรงท่ีท าใหแ้ขนขาโอนเอน 

อาจารย์  เรามีคนมากมายท่ีความรู้สึกไว ในร่างกายท่านนั้น เม่ือฝ่าหลุนก าลงัหมุนอยู ่จะโอนเอนตาม  
แต่อยา่เคล่ือนไหวตามเขา บางคนความรู้สึกไม่ไว พลงังานท่ีหมุนแรงมากเขาก็ไม่รู้สึก  สภาพการณ์ของ
แต่ละคนลว้นไม่เหมือนกนั 

ศิษย ์ เราเคยบ าเพญ็ม่ีจงหลายปี   เด๋ียวน้ีมีกงเหนิงแลว้และยงัสามารถเช่ือมต่อกบัฝ่าเซินของท่าน
ปรมาจารย ์  หากส่ิงเหล่าน้ีเป็นความจริง จะเป็นประโยชน์ต่อการช้ีน าการบ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรา
หรือไม่ 

อาจารย์    ไม่เกิดผลในการช้ีน า  และไม่เกิดผลในการช้ีน าใดๆ   ม่ีจงคือหลักธรรมของพระยูไล
ระดบัชั้นต ่าท่ีสุดของจกัรวาล  จะสามารถช้ีน าหลกัธรรมของจกัรวาลไดอ้ยา่งไรละ  ขา้พเจา้พูดกบัทุก
ท่านแลว้  ท่ีเห็นนั้น จริงหรือเท็จก็ยากจะบอกได ้  แมว้่าท่ีเห็นจะเป็นจริง  ก็ยากมากท่ีจะบรรลุถึงการ
เช่ือมต่อกบัฝ่าเซินของขา้พเจา้    เขาจะไม่ติดต่อกบัท่านแบบน้ี   หากแต่เป็นส่ิงเหล่าน้ีท่ีท่านเคยเรียนมา
แต่ก่อนผนัแปรออกมาหลอกท่าน  ดงันั้นตอ้งระวงัส่ิงเหล่าน้ี  จากกงเหนิงจะดูไม่ออกวา่ใครสูงหรือต ่า
ตอ้งแยกแยะมรรคผลสูงต ่าของผูบ้  าเพญ็คนหน่ึงดว้ยซินซ่ิง 

ศิษย ์ การเขียนบนัทึกประจ าวนัตรวจสอบความบกพร่องของตนโดยเปรียบเทียบกบัตา้ฝ่าของ
อาจารยจ์ะไดไ้หม 

อาจารย์     ขา้พเจา้วา่ กไ็ม่แน่วา่จะบนัทึกมนัลงมาได ้ ในเม่ือท่านอยากจะบนัทึกกบ็นัทึกเถอะ  ในใจรู้
วา่ผดิท่ีตรงไหนแลว้ ต่อไปฉนัใส่ใจศึกษาฝ่า ยกระดบัตนเองกใ็ชไ้ดแ้ลว้ 

ศิษย ์ ขณะอ่านบทความเฉพาะของอาจารยม์กัจะเห็นสองสามบรรทดัเปล่งแสง พอตรวจสอบก็
เป็นปัญหาท่ีตนเองประสบพอดี   น้ีเป็นการสะกิดเตือนของอาจารยใ์ช่ไหม 

อาจารย์     น้ีคือพลงัของฝ่าท่ีมีอยูใ่นตา้ฝ่า  แต่ละตวัอกัษรลว้นเป็นฝ่าเซิน ของพระพทุธ เต๋า เทพ              

ศิษย ์ ในชัว่ระยะเวลาหน่ึง แต่ละคร้ังท่ีท าผิดเร่ืองหน่ึงหรือพดูผิดไปค าหน่ึงลว้นจะถูกฝ่าเซินของ
ท่านลงโทษ  แต่เม่ือท าผดิ  พดูผดิในอีกช่วงระยะเวลาหน่ึง  ฝ่าเซินของท่านกลบัไม่สนใจ 
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อาจารย์      ดูแลท่านอยู่เร่ือย  ท่านยงัท าผิด แลว้ไม่ส านึกแกไ้ข  ก็ไม่อาจจะสะกิดเตือนเช่นน้ีร ่ าไปนะ   
จะพูดอีกเร่ืองหน่ึง   ผูฝึ้กมากมายอยากจะติดต่อกบัฝ่าเซินของขา้พเจา้  จุดประสงคน์ั้นคือ  ตอ้งการจะ
ถามเร่ืองอะไรบางอยา่ง  เช่นบ าเพญ็เป็นอยา่งไรๆบา้ง   ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  ท่านเพียงสนใจแต่ไป
บ าเพญ็  ท่ีสมควรให้ท่านรู้  ท่านยอ่มจะรู้ไดแ้น่นอน   ท่ีท่านไม่สมควรรู้ ก็พูดไดว้า่ยงัไม่ถึงเวลาท่ีท่าน
จะรู้  ในเวลาปกติให้อ่านหนังสือให้มากอ่านให้ทะลุปรุโปร่ง   ปัญหาอะไรของท่านก็จะแก้ไขได ้ 
ทั้งหมดอยูใ่นหนงัสือ  ปัญหาบางอยา่งท่ีตวัท่านรับรู้ไม่ไดก้็ดี  พดูวา่มีปัญหาท่ียุง่ยากก็ดี   หลงัจากท่าน
ศึกษาฝ่าน้ีจริงๆ ท่านจะพบวา่ปัญหาอะไรลว้นไม่มีแลว้  แต่ละปัญหาลว้นจะแกต้กไปตามๆกนั 

ศิษย ์ มีแต่เปิดพลงักงเปิดการรู้แจง้กคื็อมรรคผลถูกตอ้ง  กจ็ะสามารถไปโลกฝ่าหลุนหรือ 

อาจารย์ การรู้แจง้มีแบบค่อยๆ รู้แจง้กบัรู้แจง้ในฉบัพลนั   จนสุดทา้ยเปิดการรู้แจง้นั้นทั้งหมดเรียกวา่
หยวนหมัน่(ส าเร็จสมบูรณ์) แต่มีบางคนเพียงสามารถบ าเพญ็บรรลุอยูใ่นสามภพและเปิดพลงักงเปิดการ
รู้แจง้ ซ่ึงไม่เรียกวา่หยวนหมัน่ ไม่อาจไดม้รรคผล   ท่ีขา้พเจา้พดูคือมีบางคนไม่อาจมุมานะมากอยา่งนั้น  
ไม่มีใจเดด็เด่ียวมากอยา่งนั้นไปบ าเพญ็   ดงันั้นเขาบรรลุไม่ถึงการไดรั้บมรรคผลท่ีถูกตอ้ง(เจ้ิงกัว่)  นั้นก็
จะไปโลกฝ่าหลุนไม่ได ้ จะเปิดการรู้แจง้ในสามภพ เพราะเขาสามารถจะบ าเพญ็สูงเพียงแค่น้ีเอง ผูท่ี้
บ าเพญ็ตา้ฝ่า ไม่แน่วา่จะไปโลกฝ่าหลุนทั้งหมด   ผูท่ี้หยวนหมัน่ในมรรคผลท่ีสูงกวา่จะไปโลกท่ีสูงกวา่ 

ศิษย ์ คนตกลงมาท่ีมิติสสารน้ี ใช่ไหมวา่เพราะมีฉิง(อารมณ์) 

อาจารย์   ไม่ใช่ทั้งหมด  ขา้งบนไม่มีฉิง  ภายในตรีภูมิจึงจะมีฉิง   ท่านตกลงมาเพราะท่านเปล่ียนแปลง
ไป  ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขา้งบน  จึงตกลงมา  ส่วนมิติน้ีของคนธรรมดาสามญัน้ี ฉิงเป็นส่ิงท่ีหนกั
ท่ีสุด ฉิงคือรากเหงา้ท่ีท าใหเ้กิดจิตยดึติด 

ศิษย ์ จะแยกแยะตวัสิงร่างกบั จิตหลกัไดอ้ยา่งไร 

อาจารย์ ขณะน้ีท่านแยกแยะไม่ออก  อย่าไดม้วัแต่สนใจส่ิงเหล่าน้ี   เพราะตวัสิงร่างนั้นจะปรากฏ
ออกมาใหญ่เท่ากบัร่างกายท่าน  ร่างกายเม่ือก่อนของท่านก็สามารถปรากฏออกมาในชาติน้ีได ้ ดงันั้น
ท่านจึงแยกแยะใหช้ดัเจนไดย้ากมาก วา่เป็นร่างในชาติก่อนหรือตวัสิง ตวัสิงบางตวัอยูใ่นร่างกาย  บา้งก็
อยูน่อกร่างกาย   นัง่อยูบ่นศีรษะ บนไหล่หรือนอนอยูห่ลงัคอ  น่ีง่ายต่อการแยกแยะ   ส่วนท่ีนอนอยูใ่น
ร่างกายนั้น ท่านแยกแยะไม่ออก   คนท่ีบ าเพญ็ตา้ฝ่าลว้นไม่มีเร่ืองตวัสิงคงอยู่  นัน่ไม่อนุญาตให้อย่าง
เดด็ขาด 

ศิษย ์ ขอเรียนถามวา่เทพท่ีอยูเ่หนือกวา่พระพทุธเรียกวา่อะไร 
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อาจารย์ อะไรคือเทพท่ีอยูเ่หนือกว่าพระพุทธ  คนธรรมดาสามญัทัว่ไปไม่อาจจะให้รู้เร่ืองท่ีสูงอยา่ง
นั้นไดต้ลอดไป   ในหนงัสือเล่มใหญ่ขา้พเจา้ไดเ้คยพดูถึงสองสายใหญ่คือพทุธกบัเต๋า  เหนือกวา่พวกเขา
ข้ึนไปก็เป็นพระพุทธ  และเป็นเต๋า ท่านถือมนัเป็นความรู้  พอท่านกา้วออกไปจากประตูน้ี  กา้วออกไป
จากชั้นเรียนน้ี  ผา่นไปไม่ก่ีวนัท่านก็จะค่อยๆคิดไม่ออกว่าคืออะไร  ส่ิงเหล่าน้ีท่ีขา้พเจา้บรรยาย ท่านรู้
ไดเ้พียงคร่าวๆ  และท่านสบัสนเลอะเลือนกจ็ะพดูออกมาไม่ได ้ คนท่ีไม่สามารถบ าเพญ็ ความทรงจ าใน
สมองกจ็ะถูกลบท้ิงไป   คนธรรมดาสามญัไม่ไดรั้บอนุญาตใหรู้้ส่ิงเหล่าน้ี 

ศิษย ์ ความนยัท่ีแทจ้ริงของ ฉิง ในพทุธธรรมคืออะไร 

อาจารย์ คือองคป์ระกอบชนิดหน่ึงในระดบัชั้นท่ีต ่าท่ีสุดของตา้ฝ่าของจกัรวาล และคุณสมบติัพิเศษ
ของจกัรวาล   ท่ีผา่นมาเราไม่ไดพ้ดูถึงแก่นแทข้องส่ิงน้ีโดยตรง  ในศาสนาพทุธลว้นพดูถึงจิตยดึติด  จิต
ยึดติดน้ี จิตยึดติดนั้น  เราท่ีน่ีก็พดูถึงจิตยึดติดนานาชนิด  แต่วา่  ในพุทธศาสนาก็ไม่ไดพ้ดูถึงวา่ท่ีแทจิ้ต
ยดึติดคืออะไร เราท่ีน่ีไดพ้ดูออกมาใหก้บัทุกท่านแลว้  ก็เพราะมีฉิงอยู ่  แน่ละเม่ือจะบ าเพญ็ถึงอยากจะ
ไดม้รรคผลถูกตอ้ง โดยพ้ืนฐานกต็อ้งละท้ิงฉิงน้ีไป 

ศิษย ์ เวลาฝึกพลงัตอ้งใหป้ลายล้ินแตะเพดานปาก   ถา้ใส่ฟันปลอมกท็ าไม่ได ้จะท าอยา่งไร 

อาจารย์    ใส่ฟันปลอมไม่กระทบ  ต่อใหใ้นปากท่านมีแผน่ตะกัว่ฝังไวก้็ไม่เป็นไร  พลงักงจะสามารถ
ทะลวงผา่นได ้ น่ีไม่เป็นไร เราไม่ไดฝึ้กช่ีแต่ฝึกพลงักง   

ศิษย ์ ชาติก่อนท่านเป็นใคร 

อาจารย์ ขา้พเจา้ก็คือหล่ี หงจ้ือ ขา้พเจา้ไม่ใช่องคศ์ากยมุนี   

ศิษย ์ ในการบรรยายท่ีผา่นมา ท่านไดพ้ดูถึงฝ่าหลุนเซ่ิงหวงั(ราชาศกัด์ิสิทธ์ิผูห้มุนฝ่าหลุน)นั้นเป็น
องคเ์ดียวกบัฝ่าหลุนเซ่ิงหวงัท่ีองคศ์ากยมุนีตรัสไวใ้นพระสูตรอศัจรรยพ์ระธรรมดอกบวั 

อาจารย์ ในประวติัศาสตร์องคศ์ากยมุนีพทุธะไดพ้ดูถึงฝ่าหลุนเซ่ิงหวงั  ในอดีตองคศ์ากยมุนีพุทธะ
เคยตรัสเร่ืองฝ่าหลุนกบัฝ่าหลุนเซ่ิงหวงัไวห้ลายคร้ัง  ในเวลาท่ีคนรุ่นหลงัหวนคิดถึงเร่ืองเหล่าน้ีท่ีองค์
ศากยมุนีพุทธะตรัสไว ้ ก็ไม่สามารถจะพูดออกมาไดค้รบถว้น  ดงันั้นคนรุ่นหลงัจึงไม่สามารถเขา้ใจ
ความหมายเดิมท่ีองคศ์ากยมุนีพุทธะตรัสไว ้ และเกิดการบิดเบือนไป    ภายหลงัยงัเกิดธรรมจกัรเงิน  
ธรรมจกัรโลหะ  ธรรมจกัรทองแดงอะไรออกมาเป็นตน้  วิธีพูดลว้นแต่เป็นการป้ันแต่งข้ึนของคนรุ่น
หลงั พดูกนัวา่องคศ์ากยมุนีพทุธะหมุนฝ่าหลุน อยา่งน้ีอยา่งนั้น  เร่ืองนั้นองคศ์ากยมุนีพุทธะไม่ไดต้รัส
วา่ตนเองหมุนฝ่าหลุนแต่อยา่งใด    องคศ์ากยมุนีพทุธะทรงท านายถึงส่ิงท่ีจะเห็นไดใ้นอนาคต  ทรงรู้วา่
เร่ืองหน่ึงอยา่งน้ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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ศิษย ์ ตอนค ่าพอนัง่สมาธิฝึกเสินทงเจียฉือฝ่า(เสริมสร้างอิทธิฤทธ์ิ)กส็ะลึมสะลือหลบัไป 

อาจารย์   อนัน้ีใชไ้ม่ไดโ้ดยเด็ดขาด   ตอ้งควบคุมอาการผิดปกติน้ี  หาไม่ท่ีบ าเพญ็นั้นอาจจะไม่ใช่ตวั
ท่านเอง   เราตอ้งบ าเพญ็อยา่งมีสติแจ่มแจง้   พอนัง่กห็ลบั  ท่ีจริงไม่ไดฝึ้กพลงักคื็อนัง่หลบันัน่เอง น่ี ก็
เป็นการรบกวน  

ศิษย ์ สรรพชีวิตในแดนสุขาวดีไม่มีเร่ืองยุง่ยากใจ   ไม่มีความยากล าบากจะบ าเพญ็ไดอ้ยา่งไร 

อาจารย์     ขา้พเจา้ขอบอกท่านไม่มีเร่ืองยุง่ยากใจกไ็ม่อาจบ าเพญ็ได ้ดงันั้นในโลกแดนสุขาวดีจึง
บ าเพญ็ไดย้ากมาก   

ศิษย ์  ช่ือทางธรรมของฝ่าเซินของอาจารยคื์ออะไร 

อาจารย์     ฝ่าเซินของขา้พเจา้กคื็อขา้พเจา้   เป็นร่างเดียวกนั  เร่ืองน้ียากจะเขา้ใจได ้ ไม่มีช่ือทางธรรม
อะไร กคื็อ หล่ี หงจ้ือ 

ศิษย ์ ขอ้สงสัยในระหว่างท่ีบ าเพ็ญจะสามารถปรึกษากบัผูฝึ้กเก่าท่ีเราเห็นว่าฝึกไดค่้อนขา้งดี
หรือไม่ 

อาจารย์ การปรึกษากนัระหวา่งผูฝึ้กไม่มีปัญหา ดีมาก 

ศิษย ์ ขณะท างานอยู ่โดยไม่รู้เน้ือรู้ตวักรู้็สึกวา่ตรงระหวา่งค้ิวบนหนา้ผากมีแสงสีชมพ ูสีน ้ าเงิน สี
เงินสาดส่องออกมาหลายคร้ัง 

อาจารย์     น่ีคือปรากฏการณ์ของการเปิดตาทิพย ์  มีปรากฏการณ์นานาชนิดมากมาย   บางคนพูดว่า
พลงังานของเราน้ีเป็นแสง แลว้มนัคงอยูใ่นร่างกายของเราไดอ้ยา่งไร   เม่ือวานขา้พเจา้เห็นค าถามหน่ึง
แต่ตอบให้ไม่ทนั  ขา้พเจา้ขอบอกท่าน   ท่ีเห็นเป็นแสงนั้น เพราะเป็นการมองเห็นปรากฏการณ์ของตา
ทิพยท่ี์อยูใ่นระดบัชั้นท่ีไม่สูง   แต่ร่างวตัถุนั้นท่ีคงอยู ่ เป็นสสารอยา่งแทจ้ริง   ระดบัชั้นของตาทิพยข์อง
ท่านไม่สูง จึงเห็นร่างชีวิตในอีกมิติเป็นเหมือนแสง  เพราะมีพลงังานมากใช่ไหม  หากระดบัชั้นของตา
ทิพยท่์านสูงมาก  ท่านจะพบวา่วตัถุท่ีฝ่ังนั้นยงัสมจริงยิ่งกวา่ท่ีท่านใชต้ามองวตัถุท่ีฝ่ังน้ีเสียอีก  ดงันั้นผู ้
บ  าเพญ็ในอดีตจึงพดูวา่สงัคมคนธรรมดาสามญัคือมายาภาพท่ีไม่ใช่ของจริง 

ศิษย ์ ท่านบอกวา่ตอ้งละท้ิงจิตยดึติดทั้งหมด  แต่ท่านท าเพ่ือโปรดสรรพชีวติ เร่ืองน้ีโดยตวัมนัเอง
มิใช่จิตยดึติดหรือ 

อาจารย์     คนน้ีเลอะเลือนแลว้   ถา้เห็นคนตกน ้ าก าลงัจะจมน ้ าตายแลว้ช่วยเขาข้ึนมา น่ีคือยึดติดหรือ  
ขา้พเจา้มาเพ่ือช่วยท่าน  ขา้พเจา้ไม่ไดม้าบ าเพญ็   ท่านตอ้งแยกใหช้ดัในเร่ืองน้ี  และขา้พเจา้ยงัท าเร่ืองท่ี
ใหญ่กวา่ เพียงแต่บรรยายฝ่าอยูใ่นโลกเท่านั้นเอง 
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ศิษย ์ เพ่ือช่วยเหลือสรรพชีวติใหพ้น้จากความทุกขย์าก เกิดจิตเมตตา น่ีนบัเป็นฉิงหรือไม่ 

อาจารย์    บนพ้ืนฐานในขณะน้ีของท่านพดูถึงความเมตตา ท่ีจริงก็เป็นผลมาจากฉิง   ความเมตตาไม่ใช่
ฉิง  คนธรรมดาสามญันั้นมีฉิง  เม่ือเล่ือนระดบัข้ึนไปแลว้จะไม่มีฉิง  ท่านจึงจะเขา้ใจอย่างแทจ้ริงว่า
อะไรคือความเมตตา(ฉือเปย) 

ศิษย ์ คนท่ีมีตาทิพยค่์อนขา้งสูงมกับอกกบัผูฝึ้กวา่ ฝึกไปถึงขั้นไหนแลว้ 

อาจารย์     เขาก าลงัท าลายฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  ของเราไม่วา่จะเป็นเวลาไหนก็อยา่เช่ือ
ฟังส่ิงเหล่าน้ี  คนๆหน่ึงฝึกไดสู้งแค่ไหน   ยอ่มไม่ใหใ้ครไปพดูตามชอบใจไดอ้ยา่งเดด็ขาด  บางคนท่ีอยู่
ภายใตอิ้ทธิพลของจิตโออ้วด จึงชอบพูดเร่ืองน้ี  เม่ือตาทิพยเ์ปิดแลว้  ท่านก็ไม่แน่ว่าจะเห็นไดว้่าเขา
บ าเพญ็ไดสู้งแค่ไหน  คนท่ีพิเศษ(บ าเพญ็ไดดี้)จริงๆ แมจ้ะเห็นไดจ้ริงๆ เขาก็จะไม่พดู  พวกเราหารือซ่ึง
กนัและกนั พูดว่าท่ีตรงไหนของท่านพลงักงเป็นอยา่งไร  ฝึกส่ิงท่ีดีออกมาได ้ น่ีเป็นส่ิงท่ีท าได ้คนๆน้ี
ฝึกไดสู้งแค่ไหนแลว้  ฉนัสูงแค่ไหนแลว้  ท่านสูงแค่ไหนแลว้  เขาสูงแค่ไหนแลว้  น่ีก็คือการท าลายฝ่า  
ไม่อาจใหเ้ขาไดเ้ห็นปรากฏการณ์ชนิดน้ีอยา่งเดด็ขาด  นัน่มิใช่เป็นการส่งเสริมจิตยดึติดของคนหรือแข่ง
กนัปีนป่าย  และปรากฏการณ์อะไรลว้นจะเกิดข้ึนไดร้ะหวา่งพวกท่านดว้ยกนั   ขา้พเจา้ยงัคงตอ้งพดูค า
นั้น   ไม่วา่จะเป็นเวลาใด ทุกท่านลว้นแต่ตอ้งอาศยัความสูงต ่าของการบ าเพญ็ซินซ่ิงเป็นมาตรฐาน คนท่ี
ซินซ่ิงต ่าจึงจะท าเร่ืองเหล่าน้ี   ในเม่ือซินซ่ิงต ่า พลงักงจะสูงไดห้รือ  เม่ือพลงักงไม่สูงจะเห็นไดแ้ม่นย  า
ไหม    

ศิษย ์ ผูฝึ้กใหม่ท่ีอยูใ่นชั้นเรียนไดรั้บฝ่าหลุน  กลไกช่ี ฝ่าเซิน ท่ีอาจารยม์อบให ้ ลว้นเป็นของล ้าค่า   
ดว้ยเหตุน้ี ตามหลกัการไม่เสียกจ็ะไม่ไดข้องจกัรวาล พวกเราควรใหอ้ะไรตอบแทน 

อาจารย์  ฝ่าเซินนั้นจะคุม้ครองท่าน แต่ไม่ใช่ใหก้บัท่าน  ท่ีจริงขา้พเจา้ก็ใหท่้านไดฝ่้า ใหท่้านบ าเพญ็ 
ใหท่้านหวนคืนกลบัไปสู่ความจริงแท ้ กต็อ้งการจิตใจท่ีมุ่งสู่ท่ีสูงข้ึนไปของท่าน 

ศิษย ์ ฝ่าหลุนท่ีพดูกนัในม่ีจงกบัฝ่าหลุนของอาจารยมี์ความแตกต่างกนัหรือไม่ 

อาจารย์ ไม่ใช่เร่ืองเดียวกนั  ฝ่าหลุนของมนันั้นคืออ้ีเน่ียน(ความนึกคิด)  และตั้งใจควบคุมดว้ยอ้ีเน่ียน  
ของขา้พเจา้ท่ีน่ีเป็นของจริง  มีรูปร่าง  เป็นรูปเป็นร่างอยา่งแทจ้ริง 

ศิษย ์ ผมอยูท่ี่ฮ่องกงไดเ้ขา้ชมพระพุทธรูปใหญ่เทียนถาน   ขอเรียนถามท่านอาจารยเ์หตุใดสังคม
ปัจจุบนัจึงท าพระพทุธรูปใหญ่อยา่งน้ี 

อาจารย์  นัน่เป็นเร่ืองท่ีคนธรรมดาสามญัคิดท ากนั   ปัจจุบนัหลายคนในศาสนาพทุธยงัคิดจะสร้างวดั
ท่ีใหญ่ยิง่กวา่ ลว้นเป็นเร่ืองของคนธรรมดาสามญั 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า     วนัท่ี  24 เมษายน ค.ศ. 2012 

หนา้ 123 จาก 144 

ศิษย ์ หากมีคนบ าเพญ็หยวนหมัน่(ส าเร็จสมบูรณ์)ได ้เม่ืออยูข่า้งบนจะสามารถเห็นท่านปรมาจารย์
หรือไม่ 

อาจารย์     หากท่านบ าเพญ็จริงๆ   ไม่ตอ้งรอท่านหยวนหมัน่ท่านกจ็ะเห็นได ้ แน่ละเม่ือหยวนหมัน่แลว้
กจ็ะยิง่เห็นได ้

ศิษย ์  อะไรคือศิษยท่ี์บ าเพญ็เป็นหลกั  อะไรคือศิษยท่ี์บ าเพญ็จริง 

อาจารย์ ศิษยท่ี์บ าเพญ็เป็นหลกัก็คือรูปแบบท่ีคลา้ยกบัในวดัชนิดนั้น  ก็เท่ากบัศิษยท่ี์บ าเพญ็เป็นหลกั
ศิษยท่ี์บ าเพญ็จริงกคื็อศิษยท่ี์บ าเพญ็อยา่งแทจ้ริง 

ศิษย ์ ผมเป็นนกัเรียน เวลาปกติท่ีอ่านหนงัสือหรือท าการบา้นจะนัง่ขดัสมาธิไดไ้หม 

อาจารย์ เวลาปกตินัง่ขดัสมาธิอ่านหนงัสือหรือท าการบา้น  เช่นนั้นท่านก็เพียงแต่ฝึกขดัขาอยา่งเดียว  
นัน่ไม่นบัเป็นการฝึกพลงักง  แต่อยา่งไรเสียก็มีประโยชน์  สามารถท าให้ขดัขาไดน้าน เป็นเพียงการฝึก
ขดัขาอยา่งเดียว 

ศิษย ์ เวลาท่ีเกิดซานฮวาจวี้ ต่ิง หยวนอิงจะโตเท่ากบัเจา้ตวัหรือไม่ 

อาจารย์     นัน่เป็นไปไม่ได ้ หยวนอิงของซานฮวาจวี้ ต่ิงก็โตเหมือนเดก็หน่ึงถึงสองขวบ  ยงัตอ้งฝึกให้
ดีๆ  บา้งกจ็ะโตเหมือนเดก็อายไุม่ก่ีเดือน 

ศิษย ์ การเกิดข้ึนของร่างชีวติและการกลืนกลายเขา้กบัคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล ควรมีแต่ เจิน 
ซัน่  เหยิน่ แลว้ยงัมีอุปนิสัยก่อนก าเนิดไดอ้ยา่งไรละ 

อาจารย์ อุปนิสัยเป็นเร่ืองอุปนิสัยของคน  เช่นวา่คนๆน้ีท าอะไรวอ่งไว  อุปนิสัยค่อนขา้งรีบร้อน ท า
อะไรเร็ว   ส่วนคนนั้นเช่ืองชา้  ท าอะไรก็ชา้  อุปนิสัยก็คืออุปนิสัย  น่ีเป็นคนละเร่ืองกนั เหตุใดสสารตน้
ก าเนิดประกอบข้ึนเป็นวตัถุท่ีต่างกนั  เช่นหิน  เหล็ก  น้ีเป็นเร่ืองเดียวกนั  แต่คุณสมบติัพิเศษลว้นเป็น 
เจิน ซัน่ เหยิน่ 

ศิษย ์ การร ามือชุดใหญ่ท่ีท่านร านั้นมีความนยัเหมือนกบัการถ่ายทอดฝ่า 

อาจารย์ เน่ืองจากอนันั้นพดูค่อนขา้งสูงสกัหน่อย  ถึงอยา่งไรคนจะไดฝ่้ากไ็ม่ง่าย   วาสนาท่ีไดม้าน้ีก็
ไม่ง่าย  กคื็อบอกใหทุ้กท่านอยา่ไดพ้ลาดโอกาสคร้ังน้ี 

ศิษย ์ คนจะสามารถบ าเพญ็ไดเ้หนือกวา่ระดบัชั้นของพอ่แม่ท่ีใหก้ าเนิดจิตหลกัของเขาหรือไม่ 

อาจารย์     ขณะน้ีท่านอย่าคิดฟุ้ งซ่าน  ข้าพเจ้าขอบอกท่าน  ท่านยงัไม่ทราบว่าขณะน้ีท่านอยู่ใน
ระดบัชั้นต ่าแค่ไหน  ท่านยงักลา้คิดเร่ืองท่ีสูงอยา่งนั้น  คนๆหน่ึงจะสามารถบ าเพญ็สูงไดแ้ค่ไหน ตอ้งดู
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ความสามารถในการแบกรับของเขาเอง  ดูอตัราส่วนของสสารท่ีเป็นกุศลกบักรรมน้ีท่ีเขามีอยู ่  หรือก็
คือรากฐานของท่านกบัความสามารถท่ีจะอดทนของท่าน  องคป์ระกอบเหล่าน้ีตดัสินวา่ท่านจะสามารถ
บ าเพญ็สูงเพียงใด   ดงันั้นท่านวา่ ฉนัคิดจะบ าเพญ็สูงเท่านั้น  แต่ท่านไม่มีก าลงัท่ีจะแบกรับ  ถึงเวลานั้น
ท่านจะเสียสติได ้ แต่กไ็ม่ตายตวั  เพียงแต่ขณะน้ีความคิดของท่านเป็นของคนธรรมดาสามญั 

ศิษย ์  สีแดง ส้ม เหลือง เขียว คราม น ้ าเงิน ม่วง ขาว ไม่มีสีเป็นตวัแทนของระดบัชั้นต่างๆ  จะมอง
จากดา้นไหนจึงจะเห็นได ้  ถา้ตาทิพยไ์ม่เปิดจะมองจากสีผวิบนใบหนา้ไดห้รือไม่  

อาจารย์     ตรงนั้นมองไม่ออก น้ีไม่ใช่เร่ืองท่ีคนธรรมดาสามญัจะเห็นได ้ดงันั้นตาของคนจึงมองไม่
ออก 

ศิษย ์ พลงักงนั้นๆท่ีผมเคยเรียนเม่ือก่อนเพ้ียนไป   มกัจะมีวตัถุมุดไปมุดมาในร่างกายผม  ออก
นอกลู่นอกทาง  เด๋ียวน้ีตดัสินใจบ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่า แต่ในความฝันเห็นส่ิงนั้นมารบกวน 

อาจารย์  ท่านคิดจะบ าเพ็ญอะไร หรือฝึกอะไร ก็ดูท่ีใจดวงน้ีของท่าน  ทั้งหมดตนเองเป็นผูต้ดัสิน  
หากใจท่ีบ าเพญ็ตา้ฝ่าแน่วแน่มาก ใครก็จะรบกวนไม่ได ้ และไม่อนุญาตให้รบกวนอีกต่อไป  ขา้พเจา้ก็
ไม่ยอม 

ศิษย ์ จิตหลกัท่ีมีอายนุอ้ยมากจะสามารถบ าเพญ็ไดสู้งมากไหม 

อาจารย์     น้ีไม่ใช่วา่จิตหลกัมีอายนุอ้ยหรือมาก แก่มากนอ้ยแค่ไหน  ไม่อยูท่ี่ตรงน้ี 

ศิษย ์ หลงัจากไดฟั้งตา้ฝ่าแลว้ทราบวา่การบ าเพญ็เป็นเร่ืองเร่งด่วน  ท าอยา่งไรจึงจะเพ่ิมพนูจิตใจท่ี
อดทนอยา่งใหญ่หลวงซ่ึงจะกา้วหนา้ไดอ้ยา่งอาจหาญ 

อาจารย์  สามารถท่ีจะอดทนไดห้รือไม่ อดทนไดถึ้งระดบัไหน นัน่ลว้นข้ึนอยูก่บัท่านเอง การเพ่ิมพนู
ความสามารถในการอดทนนั้น ไม่มีการฝึกฝนอะไร นัน่ลว้นดูท่ีความสามารถของท่านเองในการแบก
รับระหวา่งท่ีทนทุกข ์ ในใจมีฝ่า  จงเมตตาต่อทุกส่ิงรอบตวั  พอประสบกบัเร่ืองอะไรกจ็ะท าไดดี้หน่อย 

ศิษย ์ กงเซิน (ร่างพลงักง)กบัฝ่าเซิน มีอะไรต่างกนั 

อาจารย์ พวกท่านไม่อาจจะมีกงเซิน  ต่อไปก็ไม่อาจจะมีได ้ หลงัจากบ าเพญ็หยวนหมัน่มีไดแ้ต่ฝ่า
เซิน  ชีวติทั้งปวงในจกัรวาลลว้นไม่มีกงเซิน 

ศิษย ์ การทดสอบต่อการละท้ิงจิตนานาชนิดในระหว่างการบ าเพญ็หลกัธรรมในภพผ่านไปรอบ
หน่ึง  พอถึงมรรคผลหน่ึงของการบ าเพญ็นอกภพก็ผา่นรอบหน่ึง  หรือวา่แต่ละระดบับน  กลาง ล่างของ
มรรคผลหน่ึงๆ ผา่นรอบหน่ึง 
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อาจารย์     ในขั้นตอนโดยรวมของการบ าเพญ็ของคน ไดจ้ดัวางเส้นทางน้ีทั้งหมดไวใ้หท่้าน  ก็คือตราบ
จนกระทัง่ท่านเปิดการรู้แจง้  จะเป็นขั้นตอนหน่ึงของการบ าเพญ็   ท่ีจะน าจิตใจทั้งหมดท่ีมีอยูข่องท่าน
ท้ิงไปทั้งหมดในระหวา่งขั้นตอนของการบ าเพญ็  ไม่ใช่อยา่งท่ีพดูวา่บ าเพญ็ในภพอะไรชั้นหน่ึง  บ าเพญ็
นอกภพชั้นหน่ึงอยา่งนั้น   ตราบจนท่านหยวนหมัน่(ส าเร็จสมบูรณ์) ลว้นจดัวางไวใ้หท่้านอยา่งน้ี 

ศิษย ์ ใช่ไหมว่า การเกิดข้ึน ตั้งอยู่ เส่ือมถอย ในจกัรวาลก็คือจะน าส่ิงท่ีไม่ดีทั้งหมดระเบิดท้ิงไป
แลว้ประกอบข้ึนใหม่ 

อาจารย์     ท่ีผา่นมาเป็นเช่นน้ี   ส่ิงท่ีไม่ดีก็ท าลายท้ิงแลว้สร้างข้ึนใหม่  มนุษยชาติดบัสลายไปแลว้หลาย
คร้ัง  หลายคนก็ไม่อาจเขา้ใจ  ท่านไม่อาจยืนอยู่บนจุดยืนของคนธรรมดาสามญัพิจารณาปัญหาเหล่าน้ี  
วนันั้นขา้พเจา้เคยพูดหลกัการน้ีว่า  พระพุทธ เต๋า เทพของระดบัชั้นสูงมากๆนั้น มองมนุษยว์่าช่างเล็ก
กระจิดริดเหลือเกิน  และผูรู้้แจง้ของระดบัชั้นสูงมากๆนั้น ก็ มองพระยูไลทั้งหมดว่าเป็นคนธรรมดา
สามญั 

ศิษย ์ ขอเรียนเชิญท่านอาจารยช่์วยช าระจิตหลกัของศิษยท่ี์บ าเพญ็จริงของพวกเรา 

อาจารย์      ท่ีควรท าขา้พเจา้กไ็ดท้  าไปหมดแลว้  ท่านอยา่ไดคิ้ดวุน่วายไป  มีหลายเร่ืองท่ีท่านไม่เขา้ใจ  
อนาคตของพวกท่านยอ่มจะดีท่ีสุด 

ศิษย ์ ในอดีตมีคนใชธู้ปกวนอิมพยากรณ์เร่ืองราว   ตอนน้ีจะใชรู้ปถ่ายอาจารยท์  าเบิกเนตรใหรู้ป
ป้ันกวนอิม หลงัจากนั้นคู่มือท านายเส่ียงทายเถา้ธูปยงัจะใชต่้อไปไดห้รือไม่ 

อาจารย์     ท่านจะใชคู่้มือท านายเส่ียงทายเถา้ธูปนั้นท าอะไรหรือ  นัน่มิใช่วิธีการของคนธรรมดาสามญั
หรือ  ผูบ้  าเพญ็ ท่านจะพยากรณ์อะไร ท่านอยากจะรู้อะไร ท่านจะมีทุกขภ์ยัหรือไม่  ท่านจะไดห้ลบหลีก  
เม่ือหลบหลีกแลว้ท่านก็จะยกระดบัไม่ไดแ้ลว้   นัน่ยงัจะบ าเพญ็ไดอ้ยา่งไร    ดูวา่ท่านจะร ่ ารวยหรือไม่  
ท่านท าเร่ืองท่ีดี ท่านท างานดีหรือท าการคา้ใหญ่โต ก็จะไดเ้อง เร่ืองเหล่าน้ีลว้นเป็นเร่ืองของคนธรรมดา
สามญั   ผูท่ี้ไม่ไดบ้  าเพญ็ตา้ฝ่า กแ็ลว้แต่เขา   พวกเต๋าเลก็ เขายอ่มสามารถจะใชไ้ด ้

ศิษย ์ ท่านบอกว่าการบ าเพ็ญของศิษย์ท่ีบ าเพ็ญเป็นหลัก คล้ายกับการบ าเพ็ญของพระในวดั 
เช่นนั้นการหลีกหนีออกจากสงัคมคนธรรมดาสามญัจะขดัเกลาซินซ่ิงไดอ้ยา่งไร 

อาจารย์     ปัญหาวา่ศิษยบ์  าเพญ็เป็นหลกัจะบ าเพญ็อยา่งไร  เราจะไม่พดูในชั้นเรียนน้ี  นัน่เป็นเร่ืองใน
อนาคต  ศิษยท่ี์บ าเพญ็เป็นหลกักต็อ้งมาสู่สงัคมคนธรรมดาสามญั  ในอดีตพระสงฆไ์ปธุดงค ์ ตอ้งขอ
บิณฑบาตอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั   ไม่ใหส้ะสมเงิน สะสมวตัถุ  การธุดงคอ์ยูใ่นหมู่คนธรรมดา
สามญัน้ีลว้นเป็นโอกาสท่ีดีในการขดัเกลา 
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ศิษย ์ เวลาฝึกท่าขดัสองขา สามารถจะมดัขาดว้ยเขม็ขดัหลงัจากขดัขาแลว้เพ่ือใหม้ัน่คงไดไ้หม 

อาจารย์  เร่ืองน้ีเราไม่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นพิเศษ  ท าไปตามสภาพของตนเองกแ็ลว้กนั 

ศิษย ์ ประเทศ.......... 

อาจารย์     อีกอยา่งการถามเร่ืองของประเทศ  หรือเร่ืองรูปธรรมในหมู่คนธรรมดาสามญั  ขา้พเจา้ไม่
อาจตอบใหท่้านได ้ มีบางเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการเมืองท่านกอ็ยา่มาถามขา้พเจา้  แต่ไหนแต่ไรมา
เราไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง  ไม่ยุง่เก่ียวกบัระเบียบกฎหมายบา้นเมือง   ผูฝึ้กพลงัของเราจะท าอยา่งไร จะ
เรียกวา่ไร้ความหมายมัน่ไดอ้ยา่งไร  ควรท าอยา่งไร  เร่ืองเหล่าน้ีเราไดพ้ดูไปแลว้ 

ศิษย ์ ทุกๆคนมีจิตธรรมะควบคุม   มนุษยชาติก็กลายเป็นดินแดนบริสุทธ์ของสายพุทธจะเป็นไป
ไดห้รือไม่ 

อาจารย์    มาตรฐานศีลธรรมของมนุษยล์ว้นหวนคืนกลบั  น้ีเป็นไปได ้ไม่เพียงแต่เป็นไปได ้แต่จะตอ้ง
เป็นเช่นน้ีแน่  มองจากปัจจุบนัก็เป็นอยา่งน้ี   ถา้พดูวา่ลว้นกลายเป็นพระพทุธกนัหมด นัน่เป็นไปไม่ได ้  
คนมีซินซ่ิงสูงต ่าไม่เท่ากนั  ความสามารถในการแบกรับมากนอ้ยก็ไม่เท่ากนั  สังคมมนุษยต์อ้งคงอยูแ่น่    
เพราะมนัเป็นปรากฏการณ์ระดบัชั้นหน่ึงท่ีต ่าท่ีสุดของฝ่าจากบนสู่ล่าง 

ศิษย ์ ผูฝึ้กพลงักงกระดูกหกัไดอ้ยา่งไร 

อาจารย์    บางคนก็ฝึกพลงักง  สามวนัจบัปลาสองวนัตากแห (เออ้ระเหยลอยชาย) และไม่ฝึกตาม
มาตรฐาน  และไม่ไดก้ าหนดตวัเองตามซินซ่ิงนั้น  ท่านก็ไม่ใช่ศิษยท่ี์บ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่า  เร่ืองอะไรก็
อาจจะเกิดกบัท่านได ้ ออ้  ถึงเวลานั้นท่านพดูวา่ศิษยฝ่์าหลุนตา้ฝ่ากระดูกหกัแลว้  ก็พดูยาก  ดงันั้นตอ้ง
ระวงั   ผูช่้วยฝึกสอนอยา่ไดฝื้นให้ผูฝึ้กใหม่ฝึกพลงักง  พอฝืนท าก็จะเกิดปัญหา  น้ีไม่ใช่วิธีการท างาน
ของขา้พเจา้   ตา้ฝ่าก็พดูถึงการเปล่ียนแปลงใจตนเอง  การฝืนท ามิใช่การบงัคบัหรือ  ตอ้งระวงัปัญหาน้ี
เป็นพิเศษ 

ศิษย ์ หลงัจากตนเองแนะน าฝาหลุนตา้ฝ่าใหเ้พ่ือนบางคน  ผมรู้สึกวา่สภาพซินซ่ิงและร่างกายของ
ตนเองแยล่ง  ใช่ไหมวา่ไดพ้ดูกบัคนอ่ืนแลว้ 

อาจารย์     เร่ืองน้ีเป็นเพราะท่านรู้สึกไปเองกระมงั  บางคนเขาคิดจะเรียน  พอท่านพูดเขาก็คิดจะเรียน  
ท่านจะไม่รู้สึกว่ามีสภาพอะไรท่ีแย่ลงหรือไม่แย่ลง  นั่นเป็นสภาวะของการช าระลา้งร่างกาย หรือ
ปรากฏการณ์ของการช าระกรรม 

ศิษย ์ ผมเป็นครูระดบัมธัยม อยากจะสอนนกัเรียนฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่ามาก  ไม่ทราบวา่ถูกไหม 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า     วนัท่ี  24 เมษายน ค.ศ. 2012 

หนา้ 127 จาก 144 

อาจารย์     ถูกตอ้งแน่นอน   หากไม่อาจเขา้ใจไดสู้งมากอยา่งนั้น   แต่ก็ยงัสามารถฝึกฝนร่างกาย  แต่ถา้
สามารถเขา้ใจฝ่าน้ีไดจ้ริงๆ  เป็นคนดีกนัหมด ใจคนมุ่งสู่ความดีงาม  ขา้พเจา้วา่ นัน่มิใช่เร่ืองดีมากหรอก
หรือ  หากเขาคิดจะบ าเพญ็ไปสู่ระดบัชั้นสูง  เช่นนั้นขา้พเจา้วา่ท่านยงัไดส้ะสมผลบุญมากแลว้ 

ศิษย ์     ขณะท่ียา้ยบา้น ไม่ระวงัท าใหรู้ปถ่ายอาจารยเ์สียหายแลว้ 

อาจารย์ ไม่เจตนา ใครกต็ าหนิท่านไม่ได ้

ศิษย ์ หากคนท่ีด ารงชีวิตอยู่รอบๆตวัเราถามผมเร่ืองการฝึกพลงักง สามารถจะบอกพวกเขาและ
สอนใหพ้วกเขาฝึกดว้ยไดไ้หม 

อาจารย์      ทุกคนมีความปรารถนาน้ีท่ีคิดจะเรียน  ท่านกส็อนใหเ้ถิด   คนเขาตั้งใจมาถามท่านยงัไม่
สอนอีกหรือ   เป็นการเผยแพร่ฝ่าใช่ไหม 

ศิษย ์ เหตุใดหลงัจากผมพดูเร่ืองฝ่าหลุนตา้ฝ่าจบ จากคนท่ีจิตใจซ่ือตรงกลบัเปล่ียนเป็นวา่สงสัยใน
หลกัพลงักงของฝาหลุนตา้ฝ่า 

อาจารย์     น้ีมีสาเหตุหลายดา้น   อูซ่ิ้ง(การรับรู้)ของท่านเอย กรรมทางความคิดของท่าน ความเขา้ใจ
ของตวัเองไม่ลึกซ้ึง  เวลาท่ีท่านพดูกบัคนอ่ืนคนจึงไม่เช่ือ เพราะท่านกเ็พ่ิงเร่ิมศึกษา  การรบกวนต่อท่าน
ยอ่มจะเก่ียวขอ้งกบัดา้นน้ี   โดยทัว่ไปการรบกวนจากภายนอกจะเบามาก   ลว้นเป็นกรรมทางความคิด
ของท่านกบัความเขา้ใจท่ีไม่ลึกซ้ึงต่อหลกัการของตา้ฝ่าของตวัท่านเอง  บวกกบัความไม่เช่ือของคนอ่ืน   
ยอ่มจะท าใหท่้านเกิดความคิดอยา่งน้ีข้ึน 

ศิษย ์  ในฤดูหนาวเม่ือฝึกเสินทงเจียฉือฝ่า(นัง่สมาธิ)เสร็จ   เอาขาลงมาแลว้ร่างกายรู้สึกหนาวมาก
สภาพการณ์อยา่งน้ีปกติหรือไม่ 

อาจารย์ เม่ือเร่ิมฝึกพลงักงใหม่ๆไม่อาจบรรลุถึงเขตแดนท่ีสูงในทนัที  คือนัง่อยู่ตรงนั้นร่างกายเบา
สบายมาก อบอุ่นดี   เร่ิมตน้ไม่อาจเป็นเช่นน้ี  ช่วงเร่ิมตน้ฝึกพลงักง  ร่างกายท่านมีกรรมอยูส่ิ่งน้ีมีสีด า  
เป็นของเยน็   การฝึกพลงักงก็เป็นการสลายกรรม  จึงรู้สึกเยน็  หนาว จะมีสภาพการณ์อย่างน้ีคงอยู ่  
บวกกบัเป็นฤดูหนาว  ร่างกายของท่านไม่อาจเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างรวดเร็วในทนัที  นัน่เป็นไปไม่ได้
ต่อไปกจ็ะดีเอง 

ศิษย ์  เม่ือก่อนตนเองไม่ไดรั้กษาซินซ่ิงไวใ้หดี้ ตอนน้ีเร่ิมตน้บ าเพญ็ใหม่จะทนัเวลาหรือไม่ 

อาจารย์   ตอนน้ีมิใช่มีผูฝึ้กใหม่มากมายลว้นเร่ิมบ าเพญ็กนัหรือ  แต่วา่นะ ควรรีบเร่งจริงจงั โดยเฉพาะ
คนสูงอาย ุ   
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ศิษย ์ เม่ือเห็นคนทุกขย์าก กช่็วยเขา  กรณีน้ีกรรมของตนเองผนัแปรเป็นกศุลหรือเป็นการเอากศุล
ของคนอ่ืนมา   

อาจารย์ ท่านเห็นคนเขาทุกขย์าก ใหก้ารช่วยเหลือเขา  ท าความดี  ท าเร่ืองท่ีดีใช่ไหม  เวลาท่ีท่านช่วย
คนเขา ท าความดี หากเร่ืองน้ีมีความยากมาก ท่านจะตอ้งทนทุกข ์ กรรมของตวัท่านจะไดรั้บการผนัแปร   
โดยทัว่ไปถา้ตวัเองริเร่ิมช่วยเหลือคน เป็นความสมคัรใจ จะไม่เกิดการผนัแปรกุศล  ถา้เร่ืองน้ีมีมูลค่าท่ี
แน่นอน  คือเป็นคนละเร่ืองแลว้  อีกอยา่งถา้มีทุกขภ์ยับ่อยๆก็จะสามารถชดใชก้รรม หรือมีดวงสัมพนัธ์
อะไร  ผูบ้  าเพญ็ หากใจจดจ่อกบัเร่ืองน้ีก็อาจจะท าเร่ืองไม่ดีได ้เพราะท่านมองไม่เห็นดวงสัมพนัธ์ในนั้น   
ดังนั้นเราจึงบอกให้ผูฝึ้กพลังกงรักษากุศล ไร้ความหมายมัน่ ท่ีเราพูดยงัมีความหมายชั้นน้ีอยู่ คน
ธรรมดาสามญัพดูเร่ืองสะสมกุศล  สะสมกุศล  นัน่เป็นเร่ืองท่ีคนธรรมดาสามญัท าเร่ืองของคนธรรมดา
สามญั  เขามีกฎระดบัชั้นนั้นของคนธรรมดาสามญัควบคุมอยู ่ส่วนท่านมีฝ่าชั้นน้ีของการบ าเพญ็ควบคุม
อยู ่ ยดึติดส่ิงเหล่าน้ีจึงไม่ถูก 

ศิษย ์ หากบ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าจริงๆ อาจารยจ์ะจดัวางทุกขภ์ยัจนบ าเพญ็ส าเร็จไดม้รรคผลไหม 

อาจารย์    ใช่  ในขั้นตอนของการบ าเพญ็  คนลว้นตอ้งมีทุกขภ์ยั   และทุกขภ์ยัคือกรรมท่ีตนเองก่อข้ึน   
จากในทุกขภ์ยั ช่วยยกระดบัซินซ่ิงของตวัท่าน   ท่านจะพบกบัเร่ืองยุง่ยากนานาชนิด  ท่านจะปฏิบติักบั
มนัอยา่งไร  ท่านจะแสดงออกมาไดอ้ยา่งไรวา่ท่านเป็นผูฝึ้กพลงั   ไม่ท าอยา่งคนอ่ืนๆ  ดงันั้นในขั้นตอน
ทั้งหมดของการบ าเพ็ญ ลว้นจะประสบกบัปัญหาน้ี  ตราบจนท่านหยวนหมัน่  และตราบจนกว่าจะ
หยวนหมัน่   ลว้นแต่จะปรากฏปัญหาว่าท่านสามารถจะแน่วแน่ต่อฝ่าไดห้รือไม่  จะเกิดการทดสอบ
ทางดา้นน้ี  หากโดยแก่นแทต่้อฝ่า ท่านไม่เช่ือเลย   ฉะนั้นเร่ืองอะไรอ่ืนกไ็ม่อาจจะพดูไดแ้ลว้ 

ศิษย ์ กล่าวส าหรับคนท่ีมีรากฐาน(เกินจี)ระดบักลาง กบัล่าง  เม่ือเปรียบเทียบระหว่างโลกแดน
สุขาวดีกบัโลกฝ่าหลุน อนัไหนบ าเพญ็ไดง่้ายกวา่  ท่ีตรงกลางของจกัรวาลการบ าเพญ็เต๋าใหญ่จะเร็วหรือ
วา่บ าเพญ็ท่ีริมขอบจึงจะเร็ว 

อาจารย์ การบ าเพญ็ตา้ฝ่าไม่อาจจะน าไปเปรียบเทียบกบัอย่างอ่ืน ในขั้นตอนของการบ าเพญ็ ไม่ว่า
ท่านจะบ าเพ็ญอย่างไรลว้นมีขอ้ก าหนดเหมือนกนั มีมาตรฐานขอ้ก าหนด เหมือนกนั บ าเพ็ญไดสู้ง
เพียงไรท่านจะไดร้ะดบัชั้นท่ีสูงเพียงนั้น เช่นนั้นในศาสนาจึงเรียกวา่มรรคผล ไดม้รรคผลท่ีสูงเพียงนั้น 

ศิษย ์ ในกวา่งโจวมีคนบูชากวนกง(เทพเจา้กวนอู) จะใชรู้ปถ่ายของท่านเบิกเนตรให้กวนกง (เทพ
เจา้กวนอ)ูไดห้รือไม่ 

อาจารย์    กวนกง(เทพเจา้กวนอู)  ในประวติัศาสตร์ พุทธศาสนาเรียกเขาวา่พระโพธิสัตวเ์จียหลาน แต่
เป็นส่ิงท่ีคนกราบไหวอ้อกมา  เช่นนั้นท าไมสายเต๋าก็กราบไหวก้วนกง(เทพเจา้กวนอู)ดว้ยละ  นัน่เป็น
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จิตรองของเขาท่ีบ าเพญ็ส าเร็จ  ยงัมีคนท่ีท าการคา้หลายคนท่ีบูชากวนกง(เทพเจา้กวนอู)  นบัถือเขาเป็น
เทพเจา้แห่งโชคลาภ  ขา้งบนนั้นลว้นเป็นส่ิงท่ีคนกราบไหวอ้อกมา หรือเป็นสัตวท่ี์สิงร่าง  ท่านจะใชฝ่้า
เซินของขา้พเจา้เบิกเนตรเพื่ออะไร พระพุทธนั้นไม่สนใจวา่ท่านจะร ่ ารวย   บางทีเม่ือท่านมีทุกขภ์ยัพระ
พุทธ  หรือพระโพธิสัตวส์ามารถช่วยท่านได ้ แต่ตอ้งช่วยคนท่ีมีรากฐาน(เกินจี)ดี  หรือผูบ้  าเพญ็  ช่วย
ท่านใหพ้น้จากทะเลแห่งทุกขข์องคนธรรมดาสามญัน้ีอยา่งแทจ้ริง  ไม่ใช่ใหท่้านร ่ ารวย  คนๆหน่ึงถา้ไม่
มีโรคอะไรเลย  ไม่มีทุกขภ์ยัอะไรเลย สุขสบายดี   มีชีวิตดียิ่งกว่าเทพเซียน  จะให้ท่านบ าเพญ็ท่านก็ไม่
ยอมไปแลว้   เพราะนัน่ตอ้งทนทุกข ์ จะข้ึนไปยงัโลกแดนสุขาวดีไดห้รือในทนัใดกสุ็ขส าราญยิง่นกัแลว้  
จะมีเร่ืองอยา่งน้ีท่ีไหนกนัละ  แต่ละชาติแต่ละภพท่ีก่อกรรมไว ้จะไม่ชดใชไ้ดห้รือ  จะชดใชก้รรมแลว้
จะมีชีวิตท่ีสุขสบายไดห้รือ   ท่ีจริงส่ิงเหล่าน้ีท่ีท่านกราบไหวอ้อกมาก็ดีหรือตวัสิงร่างเหล่านั้นก็ดี  ส่ิงท่ี
เลอะเทอะเหล่าน้ี  มนัไม่ใช่จะช่วยท่านอย่างปราศจากเง่ือนไข  มนัจะเลือกสรร  เลือกเอาจากร่างกาย
ท่าน  ดังนั้นท่านอย่าเห็นแก่ความร ่ ารวย นั่นไม่ใช่เร่ืองดี  แน่ละคนจะร ่ ารวยหรือไม่ น้ีมีมูลเหตุท่ี
ซบัซอ้น  ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะขอมาได ้หากแต่เป็นส่ิงท่ีตวัเองน ามาจากภพก่อน 

ศิษย ์ ความรักในญาติสนิท  ความรักของคู่รัก  ความรักระหว่างเพ่ือนกบัความรักท่ีเกิดข้ึนจากจิต
เมตตา(ฉือเปย)จะวดัประเมินอยา่งไรดี 

อาจารย์    ขณะน้ีท่านไม่อาจจะรู้สึกสมัผสัไดว้า่เม่ือคนไม่มีฉิงจะเป็นความรู้สึกอะไร  และไม่รู้วา่อะไร
คือฉือเปย    ขณะน้ีฉือเปยท่ีท่านจินตนาการนั้น ออกมาจากฉิง  ดงันั้นท่านจึงรู้สึกสัมผสัไม่ได ้ จิตอะไร
ต่างๆของคน จิตอิจฉา  จิตยินดี  จิตต่อสู้แย่งชิง  จิตท่ีไม่พึงพอใจ  จิตหวาดกลวั  ถึงอย่างไรมนัก็คือ
ตณัหา และส่ิงต่างๆท่ียึดติด  ซ่ึงตอ้งท้ิงให้หมด   ชอบหรือไม่ชอบ  ท าเร่ืองอะไร  สนใจหรือไม่สนใจ  
อยากกินอะไรหรือไม่อยากกินอะไร  ดีใจอยา่งไรอยา่งไร  ไม่ดีใจอยา่งไรอยา่งไร ทั้งหมดลว้นมาจากฉิง 

คนกคื็อมีชีวติอยูเ่พ่ือฉิงน้ี   เช่นนั้นชีวิตชั้นสูงท่ีไม่มีฉิงจะมีชีวิตเป็นอยา่งไรละ แต่ละคนลว้นหนา้น่ิวค้ิว
ขมวดหรือ  ไม่ใช่เช่นน้ี  ถ้าคนละท้ิงฉิงน้ี  จิตเมตตาก็จะปรากฏออกมา  และผูรู้้แจ้งใหญ่ท าไมจึง
สามารถช่วยคนไดล้ะ  เพราะเขามีจิตเมตตา  เขาเวทนาสรรพชีวติ 

ศิษย ์ เพือ่ฝึกขดัขา เวลานอนหงายแลว้ขดัขาข้ึน 

อาจารย์     เร่ืองน้ีเราไม่คดัคา้นอะไร ฉนักดๆ ขา  หรือเลือกวิธีอะไรเพ่ือฝึกขดัขา  แต่เราไม่ไดเ้สนอให้
ทุกท่านท าอยา่งน้ีกนัหมด อีกอยา่งคนท่ีมีกรรมดา้นน้ีติดคา้งอยู ่ยงัมีคนท่ีบ าเพญ็ไดช้า้มาก และยกระดบั
ข้ึนไม่ไดเ้ร่ือยมา การรับรู้(อูซ่ิ้ง)ก็ไม่สูงข้ึน  เขาฝึกแต่ท่าเคล่ือนไหว  ก็คือคนเหล่าน้ีซ่ึงเขาใชข้องอะไร
ไปกดทบัขาไวจ้ริงๆ หรือเลือกใช้วิธีรุนแรงอะไร “เปาะ”กระดูกก็หักทนัที  นั่นยงัท าให้เราเกิดการ
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สูญเสียอยา่งมาก   คนอ่ืนกจ็ะพดูวา่เพราะฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ดงันั้นเราจึงไม่อาจก าหนดเป็นสูตรตายตวัให้
ทุกท่านท าอยา่งน้ีเหมือนกนัหมด เน่ืองจากสภาพการณ์ของแต่ละคนซบัซอ้นมาก 

ศิษย ์ บางคร้ังความฝันกลายเป็นจริง น่ีใช่ไหมวา่....... 

อาจารย์ กลางคืนฝันไป  พอรุ่งข้ึนคล้ายกับเป็นดังฝัน หรือผ่านไปสักก่ีวนัหลงัจากนั้น  เร่ืองน้ีก็
เกิดข้ึนจริงๆหรือในขณะท่ีเราก าลงัท าเร่ืองหน่ึงอยู่  รู้สึกว่าเม่ือก่อนฉันเคยท าเร่ืองน้ีแลว้  แต่ในความ
ทรงจ าไม่เคยท า  แต่รู้สึกวา่ตนเองเคยท าเร่ืองน้ีในเวลาใดเวลาหน่ึง    คนจ านวนมากจะมีความรู้สึกเช่นน้ี  
ก่อนท่านเกิด หรือเม่ือนานมาแลว้ท่านเคยท าเร่ืองน้ี  นัน่ก็อาจเป็นว่าท่านไดเ้ขา้ไปในเร่ืองนั้นล่วงหนา้
ก่อนท่ีมนัจะเกิดข้ึนในอนาคต  ท่ีท่านเห็นในฝันกคื็อสาเหตุอยา่งน้ี 

ศิษย ์ บางคร้ัง เจินกบัเหยิน่ เกิดขดักนั   เช่นรู้ชดัวา่บางคนพดูโกหก จะช้ีออกมาตามความเป็นจริง 
หรือวา่อดทนไว ้

อาจารย์ ยงัคงเป็นค าพดูนั้นท่ีขา้พเจา้พดูไว ้ในฐานะผูฝึ้กพลงั ควรรักษากุศล ไม่เสียกุศล  คนธรรมดา
สามญัในทุกวนัน้ีลว้นเป็นเช่นน้ี  กลายเป็นคนท่ีพออา้ปากก็พดูโกหก  น้ีเป็นเร่ืองของคนธรรมดาสามญั
ท่านก็ไม่สามารถจะดูแลได ้หากท่านช้ีออกมาใหเ้ขา จ้ีถึงใจด าของเขา  เขาก็จะเกลียดท่านจริงๆ  เกลียด
จนถึงกบักดัฟัน  ดงันั้นเราจะบ าเพญ็ตวัเองให้ดีไดอ้ย่างไร น้ีคือขอ้หน่ึง  หากพบกบัคนท่ีเลวมากหรือ 
เร่ืองอะไรท่ีเลวมากจริงๆ เป็นปัญหาหลกัการท่ีใหญ่  เช่นฆ่าคนวางเพลิง แลว้ท่านไม่สนใจ  ขา้พเจา้ว่า
นัน่คือซินซ่ิงท่านไม่ดี  กคื็อดูวา่ท่านจะปฏิบติัต่อปัญหาเหล่าน้ีอยา่งไร 

ศิษย ์ ผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่าจะเรียนกวาซา(ขดูผิวรักษาอาการ)ไดห้รือไม่ 

อาจารย์     บ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าแลว้  ท่านจะท าส่ิงน้ีไปท าไม   ท่านขดูตวัเองหรือขดูให้คนอ่ืน  ขา้พเจา้
ขอบอกทุกท่าน  นัน่เป็นไสยศาสตร์  ในอดีตในทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเราจะท าเร่ืองน้ีเม่ือมีการ
เตน้ร าหมอผีหรือคนทรงเจา้   เตน้ร าหมอผี แบบบา้ๆบอๆ  คนท่ีเตน้ร าหมอผีเป็นตวัสิงร่าง  เขาจึงท า
เร่ืองน้ี  

ศิษย ์ คนท่ีฝึกวทิยายทุธ์ในขณะเดียวกนักบ็  าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่า จะเกิดผลกระทบในดา้นร้ายหรือไม่ 

อาจารย์ ไม่เลย   วิชาวิทยายุทธ์แท้ๆ  จะไม่เป็น  แต่วิชาวิทยายุทธ์บางอย่างของสายเต๋านั้นมีการ
บ าเพญ็ภายในอยูด่ว้ย   ดงันั้นจะรบกวนได ้ เช่นไท่จ๋ีฉวน(มวยไท่เก๊ก)  สิงอ้ี  ปากั้ว ประเภทน้ีไม่อาจฝึก  
ถา้ท่านฝึกก็จะปะปนเขา้ไป  มนัจดัเป็นช่ีกง  ฉะนั้นของชุดน้ีท่ีขา้พเจา้ใส่ให้ท่านก็จะยุ่งเหยิง  แน่ละ
ขา้พเจา้ก็ใช่ว่าจะให้ท่านฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าให้ได ้ ถา้ท่านรู้สึกว่าไท่จ๋ีดี  สิงอ้ี  ปากั้วดีท่านก็ไปฝึก  แต่
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ขา้พเจา้เพียงแต่บอกหลกัการน้ีกบัท่าน  การฝึกพลงักง  การบ าเพ็ญ เป็นเร่ืองท่ีเขม้งวด  ตอ้งยึดมัน่
แนวทางเดียว 

ศิษย ์ ขณะท่ีผมฝึกพลงัอยู ่ไดเ้ห็นโดยไม่ตั้งใจวา่ ขา้งๆตวัเองมีเงาหน่ึงท่ีเหมือนกบัตวัเองก าลงัฝึก
พลงัอยู ่

อาจารย์   โดยทัว่ไปจะไม่ใหจิ้ตรองออกจากร่างไปบ าเพญ็  ลว้นอยูด่ว้ยกนักบัท่าน  บ าเพญ็พร้อมกบั
ท่าน  ฝึกพร้อมกนั  แน่ละกไ็ม่ตายตวั  อาจมีสภาพการณ์เฉพาะ  คือในช่วงท่ีปรับร่างกายใหท่้านเขาอาจ
ออกมากไ็ด ้

ศิษย ์ ในการเปิดชั้นเรียนวนัท่ีสองและวนัท่ีสาม ผมอาเจียนออกมาเป็นกอ้นๆคลา้ยกบัเส้นใยไม้
หรือผา้ท่ีขาดวิน่  ต่อจากนั้นอีกหลายวนักอ็าเจียนและไอเป็นเลือด 

อาจารย์   น่ียงัไม่ดีหรือ  ก็เหมือนกบัท่ีขา้พเจา้พูด  บางคนถ่ายทอ้งและอาเจียน  ถึงอย่างไรก็จะตอ้ง
ช าระอวยัวะภายในของท่านใหบ้ริสุทธ์ิ  ท่านจึงจะสามารถบ าเพญ็ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ถา้ไม่ช าระใหบ้ริสุทธ์ิ    
มีร่างกายท่ีสกปรกน้ี  ยอ่มจะไม่เกิดพลงักง   ดงันั้นปรากฏการณ์น้ีจึงดีมาก    บางคนถ่ายออกมาคลา้ย
กอ้นเลือดปนหนอง   ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  ก็เพราะอะไรๆคนก็กินทั้งนั้น  เร่ืองเลวอะไรก็ท า  ท าจน
ร่างกายยุง่เหยงิไปหมด   ถึงอยา่งไรก็ตอ้งเอาออกมา ช าระลา้งใหห้มด  ต่อไปทุกท่านก็ บ าเพญ็ใหดี้ๆ  มี
คนมากมายท่ีไม่บ าเพ็ญ อนาคตจะป่วยดว้ยโรคร้ายแรง  หลงัจากบ าเพ็ญเวลาปรับร่างกายก็จะผลกั
ออกไปไดแ้ลว้ 

ศิษย ์ เม่ือบรรลุถึงซานฮวาจวี้ ต่ิง(ดอกไมส้ามดอกรวมอยู่บนกระหม่อม)ก็จะหลุดพน้ความเป็น
ความตายไดห้รือ 

อาจารย์ ฝ่าหลุนตา้ฝ่าเรา ในเวลาท่ีบ าเพ็ญถึงระดบัชั้นของซานฮวาจวี้ ต่ิงน้ี  เป็นการกา้วเขา้ไปใน
ระดบัชั้นท่ีสูงท่ีสุดของการบ าเพญ็หลกัธรรมในภพ  แต่ยงัไม่ออกไปจากสามภพ  เช่นนั้นเม่ือมุ่งหน้า
บ าเพญ็ต่อไป  เขาจะกา้วเขา้สู่สภาพร่างขาวบริสุทธ์ิ   ร่างกายถูกแทนท่ีดว้ยสสารพลงังานสูงทั้งหมด  
เม่ือถึงเวลาน้ี  จึงกา้วเขา้ไปในช่วงเปล่ียนผ่านระหวา่งหลกัธรรมในภพกบัหลกัธรรมนอกภพ  ฉะนั้นมี
เร่ืองมากมายซ่ึงจะท าให้ท่านจนเสร็จในช่วงเปล่ียนผ่านน้ี   แน่ละเม่ือท่านก้าวมาถึงการบ าเพ็ญ
หลกัธรรมนอกภพ ท่านจึงจะหลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิดออกไปจากสามภพได ้

ศิษย ์ ขณะนัง่สมาธิ อดทนถึงระดบัท่ียากจะอดทนต่อได ้ หากอดทนนัง่สมาธิต่อไปนัน่เป็นจิตยึด
ติดหรือไม่ 
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อาจารย์     ไม่ใช่จิตยดึติด  เวลาท่ีท่านอดทนคือความอดทนต่อความเจบ็ปวด  ท่านก าลงัทนทุกข ์  ก าลงั
ทุ่มเท  นั่นไม่ใช่จิตยึดติด  นั่นคือการสลายกรรม   ท่ีผ่านมามีบางคนไม่เข้าใจ  เขาอยู่ตรงนั้ นฝึก
นั่งขดัสมาธิ  เม่ือขาของเขาปวดทรมาน ก็รีบเอาขาลงมา  ขยบัไปมาแลว้ค่อยฝึกต่อ  จากนั้นพอปวด
ทรมานอีกก็รีบเอาลงมาอีก  เขาเขา้ใจว่าฝึกอย่างน้ีดีมาก  ท่ีจริงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย  การฝึกนั่ง
สมาธิท่ีแทจ้ริง เวลาท่ีขาปวดมาก  ปวดอยา่งรุนแรง  พบวา่กรรมขนาดใหญ่มากก าลงัสลายไป เม่ือสลาย
ไปแลว้ สสารชนิดน้ีไม่ไดด้บัสลาย  มนัจะผนัแปรเป็นสสารสีขาว  เพราะท่านทุ่มเทแลว้  ทนทุกขแ์ลว้  
มนัจะผนัแปรเป็นกุศล   เน่ืองจากเม่ือนัง่สมาธิมกัจะปวดเป็นพกัๆ  ปวดระยะหน่ึงจนสุดทน  สักพกัมนั
กจ็ะทุเลาลง   อีกครู่หน่ึงก็เร่ิมปวดอีก   มนัเช่ือมต่อกบัการบ าเพญ็ซินซ่ิง  ดงันั้นมนัจึงกระวนกระวายใจ
ได ้ เหน่ือยยากร่างกาย  เจ็บปวดจิตใจ  ขณะนัง่สมาธิจะท าใหใ้จท่านวา้วุน่  วา้วุน้จนไม่ไหว ก็คิดจะเอา
ลงมา น่ีไม่ใช่ความอดทน 

ศิษย ์ ท าตามขอ้ก าหนดของท่าน บ าเพญ็ซินซ่ิงอยา่งจริงจงั  ชาติน้ีกจ็ะสามารถฝึกออกไปสู่
หลกัธรรมนอกภพไหม 

อาจารย์     ใครจะสามารถบอกท่านอยา่งน้ีไดล้ะ ท่านมีจิตใจแน่วแน่น้ีไหม  ความสามารถในการแบก
รับของท่าน กบัระดบัความสามารถอดทนนั้น  ตวัท่านเองเป็นผูต้ดัสิน อาจารยน์ าเขา้สู่ประตู การบ าเพญ็
อยูท่ี่แต่ละคน 

ศิษย ์ ตอนกลางวนัรักษาซินซ่ิงในดา้นนั้นๆไวไ้ด ้  แต่ในความฝันท าไม่ได ้

อาจารย์    กลางวนั  รักษาซินซ่ิงไวไ้ดโ้ดยรู้แจ่มแจง้ นัน่ก็ง่ายมากแน่ละ  การทดสอบซินซ่ิงน้ีของท่าน
วา่บ าเพญ็ไดแ้น่นหนาหรือไม่  รักษาไวไ้ดแ้น่นหนาหรือไม่  โดยจะทดสอบท่านในระหวา่งท่ีท่านหลบั 
หรือในสมาธิน่ิงท่ีน่ิงไดลึ้กมาก  นัน่จะแม่นย  าท่ีสุด ดูว่าท่านนั้นแน่นหนาหรือไม่  ใครๆก็ลว้นจะเกิด
ปัญหาน้ีข้ึนได ้หากรักษาไวไ้ม่ได ้แสดงชดัวา่ยงัไม่ค่อยแน่นหนา  

ศิษย ์ คนท่ีมีตวัสิงร่างมาศึกษาฝ่าหลุนตา้ฝ่า ตวัสิงร่างนั้นกจ็ะถูกฆ่าตายใช่หรือไม่ 

อาจารย์    ฝ่าของเราน้ีไม่อนุญาตให้สัตวม์าฟัง  มนัไม่กลา้เขา้มา  ถา้เขา้มาเราก็จะจดัการ  วนัท่ีสามเรา
ไดช้ าระลา้งร่างกายใหก้บัผูฝึ้กอยา่งถึงท่ีสุดทั้งหมดแลว้ 

ศิษย ์ หลงัจากฝึกพลงัเขา้สู่สมาธิมองเห็นสัตวห์ลายตวัเขา้มาใกลต้นเองหรือเฝ้าดูอยูข่า้งๆ 

อาจารย์    ท่านอย่าไปสนใจมนั  ถา้มนัจะมาอยู่ขา้งกายท่าน  ท่านก็ร้องเรียกช่ืออาจารย ์ ถา้มนัสนใจ
อยากจะดูๆกไ็ม่ตอ้งไปสนใจมนั  จะไม่อนุญาตใหม้นัเขา้ใกลไ้ด ้

ศิษย ์ เวลาฝึกพลงัชุดท่ีหา้ ขณะอยูใ่นท่าเสริมสร้างแกนพลงัระหวา่งสองมือมีกระแสช่ีแรงมาก 
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อาจารย์ การเสริมสร้างคือเสริมสร้างกลุ่มพลงังานชนิดนั้น   ก็คือกงเหนิง(ความสามารถพิเศษ)นานา
ชนิด  ส่วนใหญ่จะเป็นกงเหนิงรูปทรงกลม  คลา้ยลูกบอล  กงเหนิงประเภทน้ีมีมากท่ีสุด กงเหนิงนั้นมี
ไม่ต ่ากว่าหม่ืนชนิด  ศูนยก์ลางฝ่ามืออยู่ตรงขา้มกนัอย่างน้ีเป็นการเสริมสร้างแกนพลงั  ปล่อยออกมา
เหมือนแสงเลเซอร์  ฝ่ามือสายฟ้าอะไร  ตรงกลางฝ่ามือก็มีกระแสช่ีท่ีรุนแรงมาก  บางคนไวต่อ
ความรู้สึก แต่บางคนไม่ไวต่อความรู้สึก 

ศิษย ์ จิตส านึกรองท่ีท่านพดูถึง คือวญิญาณท่ีมกัพดูถึงกนัใช่ไหม 

อาจารย์    อย่าเอาค าศัพท์ในอดีตชนิดนั้นสวมเขา้มาไวท่ี้น่ี    ข้าพเจ้าพูดถึงส่ิงน้ีโดยเช่ือมโยงกับ
สรีรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั  และพดูไวอ้ยา่งชดัเจนยิ่งแลว้  สามวิญญาณเจ็ดวิญญาณอะไรเอย 
หรือเป็นอยา่งไรอยา่งไรนั้นคลุมเครือมาก  อวยัวะภายในของท่านลว้นเป็นรูปลกัษณ์ของท่านเอง  แต่ละ
เซลลข์องร่างกายท่านลว้นเป็นรูปลกัษณ์ของท่านเอง   แต่ละอณูของพลงักงของท่าน ลว้นเป็นรูปลกัษณ์
ของท่านเอง    วิญญาณสามดวง เจ็ดดวงท่ีเขาพูดหมายถึงอะไรนั้น  คลุมเครือมากและท่านมีจิตส านึก
หลกั  จิตส านึกรอง  เม่ือครู่ท่ีขา้พเจา้พดูไม่ใช่เร่ืองงมงายอะไร   วิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัของเรารับรู้ถึง
ปัญหาน้ีไดแ้ลว้   การทดลองฝานเน้ือเยือ่หนูขาวนั้น เม่ือตดัเซลลข์องมนัออกมา ช้ินหน่ึง  ใชส่ื้อน าอะไร
อยา่งหน่ึง  ส่งออกไปไกลกวา่พนัล้ี พอรับภาพไดแ้ลว้  ภาพท่ีปรากฏออกมาของเซลลก์คื็อรูปลกัษณ์ของ
หนูขาวตวันั้น  แค่เซลลห์น่ึงเท่านั้นนะ  น้ีไม่ใช่วา่ขา้พเจา้พูดเร่ืองเหลือเช่ืออะไร  วิทยาศาสตร์ปัจจุบนั
ไดพ้ฒันามาถึงวนัน้ี มีหลายส่ิงท่ีท่านเขา้ใจว่าเป็นเร่ืองงมงาย  เด๋ียวน้ีถูกพิสูจน์แลว้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์   
วิทยาศาสตร์ไม่ไดพ้ฒันาไปถึงขั้นนั้น  หรือส่ิงท่ีเรารับรู้ไดแ้ต่ไม่ไดเ้ผยแพร่ในวงกวา้ง  ก็ไม่เท่ากบัว่า
มนัไม่คงอยู ่

ศิษย ์     ในระหวา่งท่ีท่านบรรยาย  ผมเห็นดอกเบญจมาศสีเหลืองดอกหน่ึงอยูต่รงหนา้ ไม่ทราบวา่
แทนความหมายอะไร   

อาจารย์ ท่ีท่านเห็นคือแสงสีเหลืองเป็นกลุ่มๆ   แต่ไม่ใช่ดอกเบญจมาศ  ในแสงสีเหลืองนั้นมีความ
มหศัจรรยอ์ยู ่ ผูฝึ้กเราคนน้ีมีรากฐานไม่เลวทีเดียว 

ศิษย ์ ผมท างานดา้นเทคนิก เดินทางพนัล้ีมีวาสนาไดฟั้งท่านถ่ายทอดฝ่าหลุนตา้ฝ่า ในการฟังการ
บรรยายหลายคร้ัง  ผมไดเ้ห็นฝ่าเซินของท่านแลว้  รู้สึกดีใจมาก  แต่ชัว่ประเด๋ียวเดียวกห็ายไป หรือเป็น
ผลจากจิตยนิดี 

อาจารย์   ไม่ใช่  หลายๆคนในขณะท่ีใจลอยไม่ไดต้ั้งใจก็เห็นทศันียภาพบางอยา่ง แลว้ท าไมจึงมองไม่
เห็นอีกแลว้ละ  เพราะในเวลาท่ีท่านเห็น  พอความคิดของท่านรู้วา่ ฉนัเห็นแลว้ ฉนัอยากจะดูใหล้ะเอียด
สักหน่อย  ก็หายไปแลว้  พอท่านคิดจะดูให้ละเอียด ก็ขยบันัยน์ตาแลว้  เน่ืองจากท่านเคยชินท่ีจะใช้
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นัยน์ตามองดูส่ิงของ  ในขณะท่ีไม่ตั้งใจท่านใช้ตาทิพยม์องส่ิงของ จะลืมตาหรือหลบัตาก็เหมือนกนั  
บางคนเคยชินกบัการหลบัตามอง  บางคนเคยชินกบัการลืมตามอง ดงันั้นพอท่านคิดจะดูให้ละเอียด 
พอดูนัยน์ตาก็ขยบัแลว้    พอท่านขยบันัยน์ตาก็ใช้เส้นประสาทตาแต่ไม่ไดใ้ช้ช่องทางของตาทิพยน้ี์   
ดงันั้นท่านจึงมองไม่เห็น  กคื็อขณะน้ีท่านยงัใชไ้ม่เป็น 

ศิษย ์ ใช่หรือไม่วา่ ต่างคน กจ็ะสามารถบ าเพญ็ไปถึงระดบัชั้นท่ีต่างกนั 

อาจารย์      แน่ละ เร่ืองน้ีก็ไม่ตายตวั  ขา้พเจา้เคยพูดกบัทุกท่านแลว้  จะมีปัญหาเร่ืองความอดทนอยู ่ 
เร่ืองน้ีไม่ใช่ตายตวั 

ศิษย ์    สามารถจะลงโฆษณาในนิตยสารต่างประเทศ เผยแพร่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของอาจารยไ์ดห้รือไม่ 

อาจารย์    การเผยแพร่ฝ่าหลุนตา้ฝ่า  หลายปีมาน้ีขา้พเจา้ไม่ไดริ้เร่ิมไปท าเร่ืองอยา่งน้ี  แต่เป็นเร่ืองท่ีผู ้
ฝึกริเร่ิมไปท ากันเอง  ของเราแม้แต่คนท่ีเขียนบทความก็ดูเหมือนจะมีน้อยมากการลงโฆษณาใน
หนงัสือพิมพก์็ท านอ้ยมาก    เราจดัชั้นเรียนไดใ้หญ่อยา่งน้ี   ลว้นแต่เป็นเพราะทุกท่านไดรั้บประโยชน์
ดว้ยตนเอง  รู้สึกวา่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าดี  จึงมากนั  วนัน้ีมาเขา้ร่วมคนหน่ึง  คร้ังต่อไปก็เป็นทั้งครอบครัว  คร้ัง
ต่อไปอีกแมแ้ต่ญาติสนิทมิตรสหายก็พากนัมาหมด  ลว้นมากข้ึนมาอย่างน้ี  ทุกท่านรู้สึกได้เองว่าดี  
ขา้พเจา้ว่า การพูดชักชวนน้ีมีพลงัมากท่ีสุด  ยงัดีกว่าการโฆษณานั้น   แน่ละการเผยแพร่เป็นเร่ืองท่ี
จ าเป็น  ท่ีผา่นมามีนอ้ยคนท่ีช่วยเราท าเร่ืองน้ี  แน่ละผูริ้เร่ิมไปท ากเ็ป็นพวกเราผูฝึ้กเอง  สามารถท ากนัได ้

ศิษย ์ ถา้บา้นผมเล้ียงสุนขั สามารถจะฝึกพลงัอยูใ่นบา้นไดห้รือไม่ 

อาจารย์   ส่ิงเหล่าน้ี   ง่ายท่ีจะไดห้ลิงช่ี(พลงัจิต)  เม่ือไดห้ลิงช่ี(พลงัจิต)มนัก็จะท าร้ายคน  ท่ีผา่นมาใน
พทุธศาสนามีค าพดูหน่ึง  เรียกวา่ไม่ฆ่า ไม่เล้ียงดู   เร่ืองน้ีก็อยา่ไดเ้ห็นเป็นเร่ืองตายตวั  ก็คือเราสามารถ
จะจดัการใหดี้ไดก้พ็อแลว้ 

ศิษย ์       หลายวนัมาน้ีไม่วา่ผมเดินไปท่ีไหน กรู้็สึกไดถึ้งเสียงดนตรีของฝ่าหลุนตา้ฝ่า 

อาจารย์ นัน่ดีมาก  น้ีเรียกวา่หูทิพย ์ บนสวรรคก์ก็  าลงัฟังดนตรีฝึกพลงัน้ี 

ศิษย ์ ไม่อาจขีดเส้นใตเ้นน้ขอ้ความบนเอกสารไดห้รือ 

อาจารย์ มีบางอย่างท่ีขา้พเจา้เขียนหรือพูด  ทุกท่านอย่าไดขี้ดเขียนบนนั้น  โดยเฉพาะคือ “จว้นฝ่า
หลุน” หนังสือเล่มนั้น  พวกเราหลายคนท่ีตาทิพยเ์ปิดจะเห็น  และพูดว่ามีแสงสีทองอาบอยู่  แต่ละ
ตวัอกัษรคือฝ่าเซินของขา้พเจา้   คนนั้นมีกรรมอยู ่ ศิษยท่ี์ไม่ไดบ้  าเพญ็ถึงหลกัธรรมนอกภพ ร่างกายก็
ไม่บริสุทธ์ิ  เส้นท่ีท่านขีดเขียนอยูบ่นนั้นจะเป็นสีด าๆ  เพราะร่างกายท่านยงัไม่บรรลุถึงการช าระลา้งให้
บริสุทธ์ิในระดบัสูง  แต่ละเส้นท่ีขีดคือรูปลกัษณ์ของท่าน  และมีกรรมติดอยูด่ว้ย 
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ศิษย ์ ผมเป็นทหารคนหน่ึง  บางคร้ังออกไปท างานนอกพ้ืนท่ีหน่ึงถึงสองสัปดาห์ไม่สามารถฝึก
พลงัได ้ ท่านจะน าฝ่าหลุนกลบัคืนไปหรือไม่ 

อาจารย์     ไม่เลย   นัน่เป็นเพราะการงานของท่าน  การบ าเพญ็น้ี  บ าเพญ็จึงจะเป็นอนัดบัแรกท่ีส าคญั
ท่ีสุด   บอกว่าท่านคนน้ีคือผูท่ี้บ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่า  มีขอ้ก าหนดท่ีเขม้งวดทางดา้นซินซ่ิงต่อท่าน  ใน
เวลาปกติพวกเราท าไดดี้มาก  เน่ืองจากตอ้งออกไปท างานขา้งนอกชัว่ระยะหน่ึง  ฝ่าหลุนของท่าน พลงั
กงของท่าน ไม่เพียงไม่อ่อนลงแต่จะกลบัยกระดบัข้ึนอีก  เพราะอะไรหรือ  เพราะขา้พเจา้พดูแลว้วา่ ส่ิง
ท่ีตดัสินระดบัสูงต ่าของพลงักงของท่านนั้นคือบ าเพญ็ออกมา  หาใช่ฝึกออกมา  พวกเราฝึกโดยผ่านท่า
เคล่ือนไหวมือนั้น  เป็นเพียงการเสริมสร้างส่ิงท่ีมีอยูใ่ห้แขง็แกร่ง  เสริมสร้างเขา   เม่ือก่อนพวกเราก็มี
คนไม่นอ้ยท่ีออกไปท างานนอกพ้ืนท่ี   ออกไปคร้ังหน่ึงประมาณคร่ึงเดือน  พอกลบัมาดูพลงักงน้ียงัคง
โตข้ึน  ดงัท่ีว่าไม่ว่าฉันเดินไปท่ีไหน ลว้นแต่จะเป็นคนดี  ลว้นใชฝ่้าน้ีก าหนดตวัเองเสมอ   หลงัจาก
กลบัมากฝึ็กพลงัชดเชยกพ็อแลว้   

ศิษย ์ คนท่ีเคยเขา้ร่วมสงครามจะสามารถบ าเพญ็ไดห้รือไม่ 

อาจารย์ ขออธิบายค าถามท่ีถามน้ีว่า  ในอดีตพูดกนัในศาสนาว่า  หลงัจากฆ่าชีวิต โดยเฉพาะคือ
หลงัจากท่ีท าร้ายชีวติคนจะบ าเพญ็ไดย้ากมาก   มีหลายคนท่ีเคยผา่นสมยัสงครามมา ยงัมีบางคนท่ีเคยอยู่
แนวหนา้ของสนามรบ  จะปฏิบติัต่อปัญหาน้ีอยา่งไรดี  ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  ท่ีเราพดูคือการละท้ิงจิต
ยึดติดของคนนั้น  ลว้นคือ ทุกส่ิงท่ีเกิดจากความปรารถนาของตนเองและเป็นความเห็นแก่ตวั และการ
ฆ่าชีวิตท่ีเกิดจากจิตยึดติดในสังคมคนธรรมดาสามญั   สถานการณ์อยา่งเช่นสงครามน้ีลว้นจดัเป็นส่ิงท่ี
น ามาจากการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์สวรรค ์และ การเปล่ียนแปลงของสังคม   ท่านเป็นเพียง
องค์ประกอบหน่ึงของการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์สวรรค์ และสังคม  หากไม่มี
บทบาทขององค์ประกอบน้ี  ย่อมไม่อาจประกอบข้ึนเป็นการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์สวรรค ์ 
ดงันั้นปัญหาน้ีทุกท่านตอ้งแยกมนัออกมา  น่ีเป็นคนละเร่ืองกนั 

ศิษย ์ ไดย้นิวา่เทพนิยาย “ท่องแดนปัจฉิม”เป็นหนงัสือของการบ าเพญ็เล่มหน่ึง 

อาจารย์ หาใช่หนังสือของการบ าเพญ็อะไร   มนัเขียนถึงขั้นตอนหน่ึงท่ีน่าต่ืนเตน้ของการบ าเพ็ญ  
เร่ืองน้ีกล่าวถึงความทุกขย์ากแปดสิบเอด็ด่าน ประสบกบัทุกขภ์ยัมากมาย มีรูปแบบของทุกขภ์ยัต่างๆกนั 
เขาก็เป็นรูปแบบทุกขภ์ยัชนิดนั้นของการบ าเพญ็  ตลอดทางไปจนถึงจุดหมายจะขาดไปแมแ้ต่ด่านเดียว
ไม่ได ้ตอ้งชดเชยใหค้รบ กคื็อความหมายน้ี 

ศิษย ์ ผูช้ายเรียนขดัขา ตอ้งขดัขาซา้ยก่อน ขดัขาขวาทีหลงัใช่หรือไม่ 
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อาจารย์      การนัง่ขดัขาขา้งเดียวของผูช้ายนั้น  ขาซ้ายอยูบ่นขาขวาอยูล่่าง  ส่วนผูห้ญิงขาขวาอยูบ่นขา
ซา้ยอยูล่่าง   การนัง่ขดัสองขาก็คือจากดา้นนอกน าขาท่ีอยูข่า้งล่างขดัข้ึนมาก็เป็นขดัเพชร  เพราะเหตุใด
ผูช้ายจึงเป็นขาซ้ายอยู่ขา้งบน  ผูห้ญิงขาขวาอยู่ขา้งบนละ  เจียอ้ินก็เหมือนกัน  เพราะผูช้ายร่างกาย
จดัเป็นธาตุหยางบริสุทธ์ิ  ผูห้ญิง ร่างกายจดัเป็นธาตุอินบริสุทธ์ิ การฝึกพลงัตอ้งเนน้การปรับสมดุล อิน-
หยาง  ควบคุมหยางบริสุทธ์ิหรืออินบริสุทธ์ิของท่านไว ้ เสริมความเขม้แขง็ของหยางหรืออินของท่าน
ท าใหอิ้นหยางสมดุล   หากวา่ท่านเป็นหญิงจะเป็นการเสริมก าลงัให้หยางของท่าน ควบคุมอินของท่าน
ไว ้มนัมีประโยชน์อยา่งน้ี  

ศิษย ์ ขณะฟังเทปการบรรยายฝ่าของท่าน  มีอยู่วนัหน่ึงผมนอนอยูบ่นเตียงไม่ไดลื้มตาไดย้ินว่ามี
คนคุยกนัอยูข่า้งเตียงของผม  ทนัใดรู้สึกวา่ร่างกายหนกัมากไม่สามารถขยบัได ้ ต่อมาขากรรไกรทั้งสอง
ของผมถูกคนใชก้ าลงับีบเขา้หากนั  เม่ือต่ืนข้ึนพบว่า ปากผมซ่ึงแต่เดิมปิดไม่ลงก็ปิดสนิทไดเ้องแลว้  
ต่อมาคนอ่ืนไดเ้ห็นกพ็ดูวา่ ขากรรไกรของผมต ่าลงแลว้ 

อาจารย์  น้ีคือฝ่าเซินหลายองคก์ าลงัปรับร่างกายใหท่้าน 

ศิษย ์ ทุกคร้ังท่ีผมฝึกอยู่หน้ากระจกเงา  เม่ือหลบัตาอยู่มกัจะเห็นโดยไม่ตั้งใจว่าเงาของตนเอง
เหมือนกบัฟิลม์ของรูปถ่ายขาวด า 

อาจารย์ เม่ือตาทิพยเ์พ่ิงเปิด จะเห็นของเป็นสีขาวด า เห็นขาวเป็นด า  เห็นด าเป็นขาว 

ศิษย ์ นัง่ขดัสมาธิฝึกสมาธินั้นยากจะทนได ้ แต่ก็ไม่อยากจะเอาขาลงมา  เพราะคิดถึงค าพูดของ
อาจารย ์ น่ีเป็นการเพ่ิมอ้ีเน่ียน (ความนึกคิด)เขา้ไปไหม 

อาจารย์    นัน่ไม่ใช่การเพ่ิมอ้ีเน่ียน คิดถึงค าพดูของอาจารยเ์พ่ิมความอดทนใหเ้รา  วา่ตอ้งยนืหยดั  นัน่
ไม่นบัวา่เป็นอ้ีเน่ียนของท่าน  คือดา้นของความกา้วหนา้ 

ศิษย ์ ท่ีสนามฝึก ผูฝึ้กเก่าบอกวา่บนตวัผมมีของ 

อาจารย์ อย่าฟังคนพูดเลอะเทอะ  ผูฝึ้กหลายคนหลงัจากตาทิพยเ์ปิดแลว้  ในใจตนก็เกิดมายาภาพ  
โดยเฉพาะคือเขาแยกแยะได้ไม่ชัดเจนระหว่างตัวสิงร่างกับรูปลักษณ์ท่ีติดตวัมาจากชาติก่อน แต่
รูปลกัษณ์นั้นกไ็ม่แน่วา่จะเป็นจิตหลกัของท่าน  อาจเป็นรูปลกัษณ์ของจิตรองก็ได ้ ดงันั้นเขาจึงแยกแยะ
เร่ืองเหล่าน้ีไดไ้ม่ชดัเจนแมแ้ต่น้อย   อยา่ฟังผูฝึ้กบางคนท่ีพูดเลอะเทอะ  แยกแยะไม่ออกแลว้พูดเลอะ
เทอะกคื็อการสร้างความวุน่วายใหฝ่้า 

ศิษย ์     บางคร้ังผมพบกบัปัญหาท่ียากจะแกไ้ข จึงมองภาพถ่ายของอาจารย ์ ณ เวลานั้นภาพถ่ายของ
อาจารยจ์ะขยบัได ้ ฝ่าหลุนโดยรอบกจ็ะขยบัได ้  ทุกคร้ัง ณ เวลานั้นผมจะน ้าตาร่วงเอง จิตใจกจ็ะดีข้ึน 
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อาจารย์     น้ีเป็นปรากฏการณ์อย่างหน่ึง  ศิษยท่ี์บ าเพญ็จริงลว้นจะพบกบัปรากฏการณ์ชนิดต่างๆ  ให้
ก าลงัใจท่านกา้วหนา้ 

ศิษย ์ เราสามารถใช้มาตรฐาน เจิน ซั่น เหยิ่น มาตรวจสอบหลักพลงัชนิดใดชนิดหน่ึงว่าเป็น
หลกัธรรมท่ีถูกตอ้งหรือชัว่ร้ายไดห้รือไม่ 

อาจารย์     นัน่แน่นอนละ   คุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลก็คือ เจิน ซั่น  เหยิ่น ไม่ใช่มีเฉพาะในพลงักง
ของเรา   น่ีก็คือคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล   เราบ าเพ็ญตามเจิน ซั่น เหยิ่น  ถ้าไม่สอดคล้องกับ
คุณสมบติัพิเศษ เจิน ซัน่ เหยิน่  ไม่สอดคลอ้งกบั คุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล  นัน่ลว้นเป็นส่ิงชัว่ร้าย   

ศิษย ์ มีแต่กลไกช่ี   แต่ผมตอ้งทนทุกขย์ากบ าเพญ็นานแค่ไหนจึงจะสามารถก่อเกิดฝ่าหลุน 

อาจารย์ นัน่ตอ้งดูว่าตวัท่านจะสามารถทนทุกขไ์ดห้รือไม่  ตั้งใจแน่วแน่ไปบ าเพญ็ไหม  หากท่าน
ตั้งใจ  เด็ดเด่ียวในการบ าเพญ็จริงๆ  และท่านท าไดจ้ริงแลว้  ทราบไดถึ้งความผิดเม่ือก่อนของตนจริงๆ  
และท าไดดี้ยิ่งข้ึน  ขา้พเจา้วา่ ไม่แน่ก็อาจจะให้ฝ่าหลุนกบัท่าน  นัน่ลว้นเป็นไปได ้ ก็คือเร่ืองเหล่าน้ีไม่
ตายตวั 

ศิษย ์ บนเส้นทางการบ าเพญ็เคยพบกบัความยากล าบากมากมาย  คนอยา่งน้ีเม่ือผา่นความมุมานะ
จะสามารถบ าเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าไดไ้หม 

อาจารย์  ฝ่าหลุนตา้ฝ่า ขอเพียงท่านคิดจะบ าเพญ็ และมีวาสนา  ใครก็สามารถมาบ าเพญ็ได ้  เราท่ีน่ี
ขอเน้นว่า ส าหรับผูท่ี้ไม่คิดจะบ าเพญ็  ท่านก็อย่าฝืนลากเขามา  พูดว่าคนเขาไม่มีความสนใจ  ไม่เช่ือ
ท่านกเ็อาแต่จะบอกวา่ไปกนัเถอะ เอาแต่จะลากคนมาเรียน ขา้พเจา้วา่ น่ีไม่ถูก 

ศิษย ์   ตวัสิงร่างอยู่กบัคนมายี่สิบแปดปี  หลงัจากศึกษาฝ่าหลุนตา้ฝ่าจนวนัน้ียงัไม่จากไปจะท า
อยา่งไร จะบ าเพญ็ไดม้รรคผลถูกตอ้งหรือไม่ 

อาจารย์     ติดตามมานานถึงอย่างน้ี   ท่านก็ไม่ไล่มันไป  จุดประสงค์ท่ีท่านเรียนฝ่าหลุนต้าฝ่าคือ
ตอ้งการจะไล่มนั   ก็คือเพ่ือท่ีจะไล่มนัไปจึงมาเรียนฝ่าหลุนตา้ฝ่า   น้ีคือการเรียนโดยมีจิตแสวงหา  ฝ่าน้ี
ถ่ายทอดออกมาให้คนไดบ้ าเพญ็อย่างแทจ้ริง   แมแ้ต่การปรับร่างกายให้ท่าน  ขจดัโรคให้ท่านลว้นมี
จุดประสงค์เพ่ือให้ท่านบ าเพญ็   ท่านบอกว่าฉันมาเพ่ือแสวงหาการรักษาโรค   เราย่อมไม่อาจท าเร่ือง
เหล่าน้ีให้ได ้  ขา้พเจา้น้ีไม่ไดพู้ดเร่ืองช่ีกงทัว่ๆไป   แต่เป็นส่ิงของในระดบัชั้นสูง  ลองคิดดูเองว่าจะ
ปฏิบติั  ต่อเร่ืองน้ีอยา่งไร   มีบางเร่ืองลว้นเป็นปัญหาของตวัเอง  อยา่วา่แต่ยี่สิบแปดปี สองพนัแปดร้อย
ปี กเ็ป็นเร่ืองเพียงชัว่พริบตา  

ศิษย ์    เหตุใดในยามปกติสามารถอดทนในเร่ืองของซินซ่ิง  แต่ในความฝันอดทนไม่ได ้
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อาจารย์     กคื็อท่านยงัไม่หนกัแน่น  การบ าเพญ็ท่ีแทจ้ริงเป็นเร่ืองท่ีเขม้งวดอยา่งยิง่  ท่านวา่อยูใ่นหมู่
คนธรรมดาสามญัไม่ใส่ใจอยา่งจริงจงั กคื็อท าตามชอบใจ  ดงันั้นในความฝันท่านจึงขา้มด่านไม่ได ้

  ศิษย ์ ริเร่ิมสนใจช่วยเพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนท่ีอยูร่อบตวั จะขดักบัท่ีอาจารยพ์ดูเร่ืองการไร้
ความหมายมัน่หรือไม่ 

อาจารย์   ยงัคงเป็นค าพูดนั้น  ขณะน้ีให้ท่านปล่อยวางเร่ืองท่ีมีความหมายมัน่ทั้งหมด  ย่อมเป็นไป
ไม่ได ้ ในขณะน้ีท่านพยายามไปรับรู้ดว้ยตนเอง ท าดว้ยตวัเอง ก็จะสามารถค่อยๆปล่อยวางเร่ืองมากมาย
ไดเ้อง ทีละเลก็ทีละนอ้ย  การช่วยใหค้นรอบตวัไดฝ่้าเป็นอีกกรณีหน่ึง     

ศิษย ์     จว้นฝ่าหลุนหมายความวา่อะไร 

อาจารย์    นัน่กคื็อหมุนฝ่าหลุนใหญ่  ใหญ่ถึงระดบัไหนละ  เขากใ็หญ่เหลือประมาณ  ขา้พเจา้จะเจ้ิงฝ่า
(ปรับหลกัธรรมใหถ้กูตอ้ง)ในร่างจกัรวาลท่ีใหญ่เพียงไรกจ็ะหมุนฝ่าหลุนท่ีใหญ่เพียงนั้น 

ศิษย ์ ท่ีคนเขาพดูวา่นยัน์ตาอินหยางมองเห็นผแีละวญิญาณ น่ีคือคนๆน้ีตาทิพยเ์ปิดแลว้ใช่ไหม 

อาจารย์      อยา่งไรเสียขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  ท่านเห็นส่ิงท่ีคนธรรมดาสามญัมองไม่เห็น  ก็คือตาทิพย์
ของท่านเปิดแลว้  แน่ละ ช่องทางหลกัของตาทิพยน้ี์อยูท่ี่น่ี  ยงัมีคนทัว่ไปท่ีเห็นไดจ้ากต าแหน่งโคนจมูก
ซ่ึงมีค่อนขา้งมาก แน่ละกมี็เฉพาะรายท่ีสามารถมองผา่นนยัน์ตาได ้

ศิษย ์ เวลาท่ีผมนัง่สมาธิ บางคร้ังร่างกายท่อนบนเอนไปขา้งหลงั  สองขาลอยข้ึนมาแทบจะนัง่ไม่
อยู ่

อาจารย์    น้ีคือท่าน นั้ นเหมือนกับท่ีข้าพเจ้าพูดถึงเร่ืองนั้ นท่ีชีพจรโล่ง  การเอนไปด้านหลังก็คือ
ดา้นหนา้ของร่างกายท่านโล่งดีแลว้  ดา้นหลงัไม่โล่ง จึงรู้สึกจมลง  ถา้โล่งตลอดร่างกายก็จะยกข้ึน  จึง
รู้สึกวา่จะลอยข้ึนมา 

ศิษย ์ การฝึกพลงัตอ้งเดินแนวทางเดียว ปัญหาน้ีผมไม่แจ่มแจง้  คนท่ีฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าสามารถ
คงไวซ่ึ้งงานอดิเรกท่ีเคยมีอยูไ่ดห้รือไม่ 

อาจารย์     ขณะน้ีท่านสามารถท าเช่นน้ีได ้ หากวนัน้ีบอกใหท่้านปล่อยวางตณัหาทั้งเจด็ กามคุณทั้งหก
ลงทั้งหมด  ท่านจะท าไดห้รือ ท าไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน เน่ืองจากบางอยา่งก่อเกิดเป็นภาวะท่ีเป็นธรรมชาติ
ในทศันคติของท่านไปแลว้   ดงันั้นท่านจึงรับรู้หรือสัมผสัสภาพจิตใจท่ีไม่ดีนั้นของตนเองไม่ไดแ้ลว้  ก็
คือวา่ในขั้นตอนการบ าเพญ็ของทุกท่าน  ท่านตอ้งก าหนดตนเองอยา่งเขม้งวด  ค่อยๆท้ิงจิตยึดติดนานา
ชนิดไป  กจ็ะค่อยๆยกระดบัข้ึนมาได ้   ในเวลานั้นแมแ้ต่ปัญหาท่ีท่านถาม เม่ือคิดข้ึนมา ท่านก็จะละอาย
จนหนา้แดง 
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ศิษย ์ ฝ่าหลุนตา้ฝ่าเคยอยู่ในยุคสมยัต่างๆ ท่ีมนุษยชาติ เผชิญกบัภยัพิบติัช่วยเหลือมนุษยม์าก่อน
หรือไม่ 

อาจารย์    ขา้พเจา้จะพดูหลกัการอยา่งน้ี   จะวา่มนุษยชาติมาถึงยคุท่ีอนัตรายก็ดีหรือมีภยัพิบติัก็ดี แมว้า่
เราไม่พดูถึงมนั  แต่เราก็มองเห็นแลว้  ศีลธรรมของมนุษยไ์ม่อาจจะเส่ือมทรามอยา่งน้ีต่อไป  หากเส่ือม
ทรามต่อไปก็อนัตรายอย่างแน่นอน  ดงันั้นเร่ืองท่ีเราท าในวนัน้ี  ทุกท่านคิดดู  การถ่ายทอดพลงัไปสู่
ระดบัชั้นสูง เดิมทีก็คือการช่วยคน   อะไรท่ีเรียกวา่การช่วยเหลือคนและท าเร่ืองท่ีดี  ขา้พเจา้ไดท้  าเร่ือง
ของขา้พเจา้ตามก าลงัความสามารถ  เร่ืองท่ีท่านถามนั้นสูงเกินไป  ไม่อาจเปิดเผยอยา่งชดัเจนใหไ้ด ้ 

ศิษย ์ ความอดทนต่างจากคนดีท่ีไม่ยุง่อะไรกบัใครอยา่งไร   

อาจารย์    คนท่ีไม่ยุ่งอะไรกบัใคร จะเขา้ใจอย่างไรดี   มาตรฐานท่ีท่านขีดไวใ้ห้เขาคืออะไรละ  หาก
บอกว่าคนน้ีอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีซับซ้อน  ถา้ไปยุ่งเก่ียวกบัใคร ก็จะถูกโจมตี ท่ีมองเห็นก็ลว้นเป็น
เช่นน้ี  และท าอะไรไม่ได ้   ไม่สู้กล ้ากลืนความไม่เป็นธรรมเพื่อรักษาหนา้ทุกฝ่าย  ในฐานะคนธรรมดา
สามญั  ยอ่มไม่คิดแกวง่เทา้ไปหาเส้ียน  ขา้พเจา้คิดว่าคนๆน้ียงัไม่แน่วา่จะเหมือนท่ีท่านพูดถึง คนท่ีไม่
ยุ่งอะไรกบัใคร  พูดว่ามีความสามารถน้ีแต่ไม่ไปดูแล  ขา้พเจา้ว่านัน่แหละคือคนท่ีไม่ยุ่งอะไรกบัใคร   
ฉะนั้นความอดทนท่ีเราพูดน้ี  คือการยบัย ั้งตณัหาและจิตยึดติดนานาชนิดของท่านเอง  ซ่ึงจะน าความ
เดือดร้อนท่ีไม่จ าเป็นมาใหท่้านนอ้ยหน่อย  น้ีกไ็ม่ใช่คนท่ีไม่ยุง่อะไรกบัใครอะไรเลย     

ศิษย ์ หากพบกบัอนัตรายถึงชีวติ 

อาจารย์     ถา้ท่านเป็นผูบ้  าเพญ็ท่ีแทจ้ริง  แต่น้ีไปเส้นทางการบ าเพญ็ท่ีจดัวางไวใ้ห้ท่านจะไม่จดัวางส่ิง
เหล่าน้ีใหท่้าน  ทุกเร่ืองลว้นมีเหตุสมัพนัธ์กนั  และไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญ  เร่ืองท่ีไม่ไดจ้ดัวางไวใ้หท่้าน ท่าน
ก็จะไม่มีทางไดพ้บ   แลว้มนัมีความเก่ียวขอ้งอะไรกบัการบ าเพญ็ของท่านหรือ  ถา้มนัไม่เก่ียวขอ้งกบั
ท่าน   เราพยายามจะไม่จดัวางให้ทั้งส้ิน  ถา้ฆ่าท่านแลว้จริงๆ ท่านยงัจะบ าเพญ็ไดไ้หม  แต่มีอยูจุ่ดหน่ึง  
คนธรรมดาสามญัท่ีไม่อาจจะบ าเพญ็หรือคนท่ีไม่มุมานะ คนท่ีเออ้ละเหยลอยชาย คนท่ีไม่ก าหนดตวัเอง
ตามฝ่าอยา่งเขม้งวด คนอยา่งน้ียงัไม่ใช่ผูบ้  าเพญ็  เช่นนั้นคนธรรมดาสามญัจะพบกบัเร่ืองอะไร เขายงัคง
ตอ้งพบกบัเร่ืองอยา่งนั้น  เพราะเขาคือคนธรรมดาสามญั 

ศิษย ์ เวลาจิตใจไม่สงบจะฝึกพลงัไดไ้หม 

อาจารย์    เวลาท่ีอารมณ์ไม่ดีไม่อาจฝึกพลงั  ท่านก็เขา้สู่สมาธิไม่ได ้ ท่านโกรธกร้ิวอยูต่รงนั้น ท่านจะ
บรรลุถึงความอดทนในตวัเหยิ่น(ความอดทน)ของเจิน ซัน่ เหยิ่นไดไ้หม   ท่านก็ท าไม่ได ้ เช่นนั้นท่าน
ฝึกเพ่ืออะไรละ  ใช่หรือไม่   ความอดทนนั้น ไม่ใช่วา่เกิดความโกรธแลว้ค่อยไปอดทน  ทวา่ไม่โกรธเลย
อยา่งแทจ้ริง 
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ศิษย ์ ความคิดของคนอ่ืนเขา้มาในสมองของผมท าให้ผมเขา้สู่ความสงบไม่ได ้กระทัง่นอนก็นอน
ไม่หลบั  ผมไม่รู้วา่น้ีเป็นเร่ืองดีหรือไม่ 

อาจารย์     มีกงเหนิงชนิดหน่ึง  สามารถรู้ถึงความคิดของคนอ่ืน  และเรียกวา่ทาซินทง(หยัง่รู้จิตใจคน) 
ท่ีวา่ท่านสามารถรู้ถึงความคิดของคนอ่ืน  เดิมเป็นเร่ืองท่ีดี  แต่พอควบคุมตวัเองไดไ้ม่ดี   ในสมองของ
คนปัจจุบนั เร่ืองไม่ดีอะไรกคิ็ดกนั   กระทัง่คนท่ีไม่รู้จกัท่าน พอพบหนา้ท่านกคิ็ดไม่ดีต่อท่าน   ดงันั้น
ท่านพยายามอยา่ไปสนใจเร่ืองเหล่านั้น  กเ็หมือนกบัขา้พเจา้ท่ีนัง่อยูท่ี่น่ีในวนัน้ี  ขา้พเจา้พดูกบัทุกท่าน
อยา่งปากเปียกปากแฉะอยา่งน้ี   ในหอ้งคนท่ีคิดอะไรอยูก่มี็ทั้งนั้น  โดยมูลฐานขา้พเจา้กไ็ม่ไปรู้สึก
สมัผสัความคิดของท่าน 

ศิษย ์ ตวัผมเวลาฝึกเสินทงเจียฉือฝ่า(ชุดนัง่สมาธิ)  บางคร้ังมีของรสหวานร่วงเขา้มาในปากไม่รู้วา่
เป็นของอะไร 

อาจารย์ นัน่คือส่ิงท่ีอยูใ่นชีพจรไหลขา้มมาในเวลาท่ีวงจรสวรรคโ์คจรอยู ่ ส่ิงท่ีท่านรู้สึก ไม่ใช่เช่นน้ี
ทั้งหมด  สภาพการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  

ศิษย ์ เม่ือปิดตาพอจะเขา้สู่ความสงบก็คลา้ยกบัฝันไป   ในสมองจะเกิดภาพหรือคนท่ีค่อนขา้งคงท่ี  
มีทั้งยคุโบราณ ยคุปัจจุบนั  เป็นมายาภาพใช่หรือไม่ 

อาจารย์ น้ีกไ็ม่ใช่มายาภาพ สาเหตุเกิดจากตาทิพยข์องท่าน 

ศิษย ์ จิตยดึติดของคนเป็นความเคยชินทางความคิดอยา่งหน่ึงใช่หรือไม่ 

อาจารย์      กล่าวส าหรับคนธรรมดาสามญัทัว่ไป มนัก่อเกิดเป็นธรรมชาติไปแลว้   ไม่วา่อยา่งไรพออา้
ปากกเ็ป็นเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตวั  พอสมองขยบักเ็ป็นเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตวั  และทั้งหมดได้
กลายเป็นธรรมชาติไปแลว้  แต่มนัไม่ใช่มีมาตั้งแต่ก่อนก าเนิด  น่ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัก าเนิด  เร่ืองท่ี
ไม่ดีชนิดน้ีมีมากเหลือเกิน   ท าใหต้นเองกลายเป็นคนท่ีมีความคิดท่ีซบัซอ้น 

ศิษย ์ ตวัผมเม่ือก่อนฝึกหลกัพลงัอยา่งอ่ืน  วนัหน่ึงขณะท่ีอ่านนิตยสาร“วิทยาศาสตร์กบัช่ีกง” เห็น
รูปถ่ายอาจารยแ์ลว้รู้สึกสบายใจ   แลว้ทนัใดก็มีของบางอยา่งเขา้ไปในสมองจากจุดไป่ฮุ่ย(จุดตรงกลาง
กระหม่อม) และแลว้ผมกเ็ร่ิมศึกษาฝ่าหลุนตา้ฝ่า 

อาจารย์ กคื็อเกินจี(รากฐาน)ของท่านดีมาก  มีวาสนาไดต้า้ฝ่า  พอท่านเกิดความรู้สึกท่ีดี  คิดจะศึกษา
ดงันั้นจึงช่วยท่าน ฝ่าหลุนของขา้พเจา้มีอยูทุ่กท่ี 

ศิษย ์ ท าไมสีน ้าเงินจึงเป็นสีพ้ืนของหนงัสือกบัเทปคาสเซทของฝ่าหลุนตา้ฝ่า 
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อาจารย์ เร่ืองน้ีหาไดมี้มูลเหตุพิเศษแต่อยา่งใด   เน่ืองจากเม่ือใชน้ยัน์ตาของคนธรรมดาสามญัมองดู
จกัรวาล   พบวา่ทอ้งฟ้าเป็นสีน ้ าเงินเขม้   ดงันั้นเราจึงใชใ้นความหมายน้ี  เดิมทีฝ่าหลุนตา้ฝ่าคือการฝึก
ตามคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล  ฝึกตามการผนัแปรของจกัรวาล  เป็นส่ิงท่ีใหญ่มากอยา่งน้ี เราจึงแสดง
สีของจกัรวาลน้ีออกมา เป็นความหมายอยา่งน้ี  แต่ก็ไม่ตายตวั  เพราะสีน้ีเม่ือใชต้าคนมองก็เป็นอยา่งน้ี  
มิติน้ีเป็นอยา่งน้ี  อีกมิติหน่ึงหาใช่เช่นน้ี   และมนัยงัมีการเปล่ียนแปลงเป็นสีอ่ืน 

ศิษย ์ ในการฝึกเสินทงเจียฉือฝ่า หลงัจากเจียอ้ิง    บางคร้ังจะท าท่าร ามือตอนเร่ิมฝึกพลงัซ ้ าอีกหรือ
ท าท่าเคล่ือนไหวอยา่งอ่ืน 

อาจารย์ น้ีไม่ถูกตอ้งเลย ใหท่้านร ามือซ ้ าอีกคร้ัง  ความหมายคือใหท่้านลองดู  น่ีไม่ใช่ส่ิงแปลกปลอม  
แต่แลว้ในทนัทีก็กลายเป็นส่ิงแปลกปลอม   ทุกท่านพึงจ าเอาไว ้ ท่านตอ้งบ าเพญ็อย่างมีสติแจ่มแจง้  
ค  าพดูน้ีขา้พเจา้เนน้มากแลว้   ขา้พเจา้ส่งพลงักงท่ีแรงกลา้เขา้ไปในสมองของท่าน  แต่บางคนเขานั้นใช้
ไม่ได ้ เขาปล่อยวางจิตยนิดีเลก็นอ้ยนั้นไม่ได ้  พอมีกลไกอะไรน าพาเขาฝึก  โอ ้จิตยนิดีก็ข้ึนมาทนัที  ดี
ใจข้ึนมาแลว้  เขาก็ฝึกตามไป   นัน่ท่านฝึกอยา่งมีสติแจ่มแจง้หรือ  คือความคิดหลกัของท่านท่ีตอ้งการ
ฝึกหรือ  ท่านฝึกใหก้บัใครกนั  ใครฝึกพลงั ใครไดพ้ลงั  เร่ืองน้ีเป็นปัญหาท่ีร้ายแรงมากเลย 

ศิษย ์ อาจารยเ์นน้ใหฝึ้กพลงัเป็นกลุ่ม ใช่หรือไม่วา่เพ่ือหลีกเล่ียงการรบกวนของปีศาจร้าย 

อาจารย์   ไม่ใช่  ท่านมีฝ่าเซินของขา้พเจา้  มีฝ่าหลุนดูแลท่านอยู่   เป็นความหมายน้ี  คือ เราฝึกพลงั
เป็นกลุ่มเพ่ือทุกท่านสามารถปรึกษากนั  หารือกนั เม่ือพบปัญหาอะไร  สามารถจะยกระดบัไดดี้ยิง่ข้ึนก็
คือเพ่ือจุดประสงคน้ี์ 

ศิษย ์ ปกติเวลาท่ีผมฝึกพลงัอยูท่ี่บา้น ซินซ่ิงค่อนขา้งสงบ   และมีส่ือสญัญาณไม่มากรบกวนใจผม  
หน่ึงปีมาน้ี เฝ้ารอคอยจะไดพ้บท่าน   อาจารยผ์มคิดวา่ผมมีตวัสิงร่างชั้นต ่าอยูใ่ช่หรือไม่ 

อาจารย์     คนท่ีฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า ตวัสิงร่างชั้นต ่านั้นจะมาไดห้รือ    เป็นเพราะเกิดจากวาสนาชาติก่อน  
ถา้ท่านไม่ศึกษาตา้ฝ่า  คิดแต่จะพบขา้พเจา้  น้ีกเ็ป็นจิตยดึติด  ดงันั้นจึงลากยาวมาปีกวา่ยงัรับรู้ไม่ไดอี้ก 

ศิษย ์ บางคร้ังขณะนอนอยูบ่นเตียง ทนัใดนั้นทั้งตวัรู้สึกชาไปหมดคลา้ยมีคนกดมือกดขาไวข้ยบั
ไม่ได ้

อาจารย์ พวกเราหลายคน  ท่ีฝึกพลงัอาจเกิดภาวะท่ีคลา้ยกบัมือขยบัไม่ได ้  ร่างกายขยบัไม่ได ้
ปรากฏการณ์ชนิดน้ี  ก็เป็นปรากฏการณ์ท่ีดี และซับซ้อน คนท่ีฝึกพลังจะเกิดสภาวะเช่นน้ี มี
ความสามารถพิเศษชนิดหน่ึงเรียกวา่ความสามารถสะกด  ซ่ึงสามารถท าใหต้นเองรู้สึกสัมผสัได ้ ดงันั้น
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พวกเราบางคนจึงรู้สึกวา่มือน้ีขยบัไม่ได ้ น่ีเป็นปรากฏการณ์ชนิดหน่ึง  ยงัมีอีกปรากฏการณ์หน่ึง คือ จิต
หลกัออกจากร่างของท่านไปแลว้   ยงัมี ขณะท่ีอาจารยป์รับร่างกายใหท่้าน กจ็ะสะกดท่านไว ้

ศิษย ์ เพ่ือเขา้สู่ความสงบ จึงท่องช่ืออาจารย ์

อาจารย์     ขา้พเจา้ไดพู้ดถึงสาเหตุท่ีสงบใจไม่ได ้  ท่องช่ือ  จะดีข้ึนไดบ้า้ง  และเพียงแต่เกิดผลของ
หน่ึงความคิดแทนหม่ืนความคิด   จะบริสุทธ์ิสงบไดอ้ยา่งแทจ้ริงนั้น ตอ้งท้ิงจิตยดึติดของคนจึงสามารถ
จะบรรลุถึงได ้

ศิษย ์ หลกัการของ เจิน ซั่น เหยิ่น ท่ีท่านอาจารยพ์ูด กบั หลกัการใน“คมัภีร์ไบเบ้ิล”ของศาสนา
โรมนัคาทอลิกเรา ต่างกันท่ีวิธีการแต่ได้ผลเหมือนกัน  น้ีคือความรู้สึกของผม  ดงันั้นด้านหน่ึงผม
ศรัทธาในพระเยซูคริสต ์อีกดา้นหน่ึงฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า 

อาจารย์   อนุญาตใหท่้านมีขั้นตอนหน่ึงในการรับรู้ตา้ฝ่า  ต่อไปเม่ือท่านเขา้ใจแลว้ค่อยวา่กนัใหม่ 

ศิษย ์ ในระหวา่งท่ีฝึกพลงั ถา้เห็นอะไรจะท าร้ายตนเอง จะร้องเรียกช่ืออาจารยไ์ดไ้หม 
อาจารย์   ใช่  ใหท้ าอยา่งน้ี  ระหวา่งท่ีฝึกพลงัหากพบอะไรท่ีน่ากลวัท่านสามารถร้องเรียกช่ือของ
ขา้พเจา้  แต่ถึงแมท่้านไม่ร้องเรียกมนักท็  าร้ายท่านไม่ได ้  การร้องเรียกช่ือ โดยตวัมนัเองกเ็ป็นปัญหาวา่
ท่านเช่ือตา้ฝ่ากบัอาจารยห์รือไม่  ท่ีจริงตลอดเวลาฝ่าเซินกเ็ฝ้าดูอยูน่ะ 

ศิษย ์ คร้ังน้ีหลงัจากผมไดเ้รียนฝ่าหลุนตา้ฝ่าในกว่างโจวแลว้ จะกลบัไปรวบรวมคนท่ีบา้นเกิด
ศึกษาร่วมกนัไดไ้หม 

อาจารย์    ไดแ้น่นอน  ท่านสามารถรวบรวมคนท่ีบา้นเกิดศึกษา  ถา้คนท่ีเรียนมีมาก  ยึดกุมไดดี้แลว้
ท่านยงัสามารถจดัตั้งเป็นศูนยฝึ์กได ้ การเผยแพร่ฝ่ากคื็อการช่วยคน 

บทส่งท้าย 

ฝ่าน้ี จนถึงวนัน้ีเราก็บรรยายจบทั้งหมดแลว้   มากกวา่น้ีจะบรรยายต่อไดห้รือไม่  หากแบ่งออก
บรรยายก็ยงัท าได ้  ขา้พเจา้นัง่อยูท่ี่น่ีบรรยายปีหน่ึงก็ท าได ้ แต่จะไม่มีประโยชน์ต่อการบ าเพญ็ต่อไป
ของพวกเรา  มีปัญหาหลายอยา่งนั้นตอ้งอาศยัทุกท่านรับรู้เอาเอง   ปัญหารูปธรรมขา้พเจา้ก็ไม่อาจบอก
พวกท่านได ้  ถา้ขา้พเจา้บอกปัญหารูปธรรมใหท่้านแลว้  ท่านจะไปรับรู้อะไรได ้ ท่านจะไปท าอะไรได ้ 
โอกาสและสภาพแวดลอ้มท่ีท่านจะบ าเพญ็ ก็ไม่มีแลว้  ไม่มีเง่ือนไขแลว้  ดงันั้นเม่ือทุกท่านประสบกบั
ปัญหารูปธรรม ตอ้งปฏิบติัตามฝ่าน้ี  จะท าให้ดีไดอ้ยา่งไร  ส่ิงท่ีควรบอกกบัทุกท่าน  ก็ไดพู้ดหมดแลว้
โดยพ้ืนฐาน   และยงัสามารถเปรียบเทียบกบัเทปบนัทึกเสียงการบรรยายของขา้พเจา้ในชั้นเรียนอ่ืน   สิบ
คาบของการบรรยายน้ี  ขา้พเจา้ไดบ้อกส่ิงต่างๆมากมายให้กบัทุกท่านแลว้  ในชั้นเรียนน้ีขา้พเจา้ได้
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รับผิดชอบต่อทุกท่านหรือไม่  ทุกท่านยอ่มตดัสินไดเ้อง  ปัญหาเหล่าน้ีขา้พเจา้จะไม่พูดแลว้   ชั้นเรียน
ของเรานั้นเม่ือดูโดยรวมแลว้ ขา้พเจ้า คิดว่าดีมาก  มีตน้มีปลาย และสุดทา้ยเราก็จบลงอย่างส าเร็จ
สมบูรณ์แลว้ 

  ทุกท่านท่ีมาไกลนบัพนัล้ีจากท่ีต่างๆก็มีสามพนักว่าคน  ท่ีไกลท่ีสุดคือเฮยหลงเจียง  ซินเจียง ส่ี
หา้พนักิโลเมตร  แปดพนักวา่กิโลเมตร เดินทางมากนั   เป็นเส้นทางไกลมาก  ทุกท่านล าบากกนัมากมาย
กระทัง่มีบางคนไม่มีค่าใชจ่้ายพอ  แต่ละวนัตอ้งกินบะหม่ีส าเร็จรูป   และขนมปังกรอบ ลว้นมีทั้งนั้น  
เพ่ืออะไรหรือ  ทุกท่านมาท่ีน่ี  ก็เพ่ือศึกษาฝ่าน้ี  ไดฝ่้าน้ี  ใช่ไหม   ดงันั้นทุกท่านก็รู้ถึงความล ้าค่าของฝ่า
น้ี  แน่ละในสิบคาบของการบรรยาย   ขา้พเจา้ไดพ้ยายามท าตามขอ้เรียกร้องของทุกท่าน พยายามให้
ความสะดวกแก่ทุกท่าน  ขา้พเจา้ก็พยายามบรรยายใหม้ากสักหน่อย  พดูใหก้ระจ่าง  ใหทุ้กท่านสามารถ
เขา้ใจ การบ าเพญ็จากน้ีไปมีฝ่าเป็นท่ีพ่ึง  และพูดไดว้่า  ในการบรรยายสิบคาบน้ี ทุกท่านเฝ้าดูขา้พเจา้  
ขา้พเจา้น าพาทุกท่านไปสู่ระดบัชั้นสูงก็ดี  หรือช าระร่างกายใหทุ้กท่านก็ดี   จุดประสงคคื์ออะไรละ  คือ
ให้ทุกท่านสามารถจะบ าเพญ็ไดจ้ากน้ีไป   หรือพดูไดว้า่  การบรรยายสิบคาบไดผ้า่นไปแลว้ ต่อไปก็จะ
ดูทุกท่านจะสามารถบ าเพญ็หรือไม่  ท่านจะไหวหรือไม่  ทั้งหมดนั้นก็ตอ้งดูตวัท่าน  แต่ขา้พเจา้พดูแลว้
วา่  ในเม่ือไดน้ัง่อยูท่ี่น่ีแลว้  ทุกท่านลว้นมีวาสนา  ขา้พเจา้คิดว่า  เม่ือกลบัไปให้ท่านลองพยายามดูสัก
คร้ัง  ดูวา่จะเป็นอยา่งไร  คนท่ีสามารถยนืหยดัต่อไปได ้ ท่านก็ยืนหยดัต่อไป  บ าเพญ็ต่อไป  ทุ่มเทมาก
เท่าไรจะไดม้ากเท่านั้น เร่ืองน้ีรับประกนัได ้

เรามีประสบการณ์มากมาย  ผูฝึ้กมากมายมีความเขา้ใจและซาบซ้ึงดว้ยตวัเองจากการบ าเพญ็ของ
ตวัเองมากมาย  ขา้พเจา้คิดวา่ก็เพียงพอท่ีจะให้ประสบการณ์และบทเรียนต่างๆนานาแก่พวกเรา  ขอพูด
สรุปดว้ยค าพดูค าหน่ึง กคื็อ วนัน้ีพวกเรานัง่อยูท่ี่น่ี ไม่อาจจะใหเ้วลาแปดวนั สิบวนัน้ีหรือเวลาท่ีมากกวา่
ตอ้งสูญเปล่า   คนจะไดส่ิ้งของท่ีแทอ้ยา่งแทจ้ริงสักนิดนั้นยากมาก  พอไดรั้บแลว้หากไม่ทะนุถนอมเขา  
ในอนาคตส านึกเสียใจภายหลงัก็ไม่ทนัการแลว้   คนจีนมีค าพดูหน่ึงเรียกวา่ “ผา่นหมู่บา้นน้ีไป อาจไม่มี
ท่ีพกัแรมน้ี” ใช่หรือไม่  ก็คือพวกเราไดผ้่านการฟังการบรรยาย ทุกท่านคงจะรู้สึกไดแ้ลว้ว่า   ไม่มี
พระสงฆรู์ปใดหรือผูบ้  าเพญ็เต๋าคนไหนท่ีบรรยายอยา่งน้ีเหมือนกบัขา้พเจา้   ในประเทศของเรา  ขา้พเจา้
ว่าผูท่ี้น าพาคนไปสู่ระดบัชั้นสูงอย่างแทจ้ริง   บรรยายฝ่าระดบัชั้นสูงเหล่าน้ี  ก็มีแต่ขา้พเจา้คนเดียวท่ี
ก าลงัท าอยู ่  ทัว่ทั้งโลกก็คือขา้พเจา้ท่ีก าลงัท าอยู ่    แต่ไม่วา่อยา่งไรก็ตาม   จุดประสงคก์็คือสามารถท า
ใหทุ้กท่านท่ีอยูใ่นประวติัศาสตร์ยคุน้ี  ท่ีมีใจคนอยา่งน้ี ท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีซบัซอ้น  สามารถไดฝ่้า   
สามารถไดรั้บการยกระดบัอยา่งแทจ้ริง   สามารถไดรั้บการบ าเพญ็ท่ีแทจ้ริง  แมท่้านจะไม่บ าเพญ็  เม่ือ
ท่านออกจากชั้นเรียนไป  ท่านกส็ามารถจะเป็นคนดีคนหน่ึงได ้ ขา้พเจา้เช่ือวา่จะเป็นเช่นน้ี 
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ผูฝึ้กหลายคนพูดกบัขา้พเจา้ว่า  ท่านอาจารยห์ลงัจากผมไดฟั้งการบรรยายหลายคาบของท่าน  
โลกทศัน์ของผมเองลว้นเกิดการเปล่ียนแปลงแลว้   เป็นเช่นน้ี  ผูค้นในปัจจุบนัอยูใ่นท่ามกลางกระแส
ใหญ่ เห็นส่ิงผิดเป็นส่ิงถูก  เห็นส่ิงท่ีไม่ดีเป็นดี  เห็นความเลวเป็นความดีงาม  จนกลายเป็นทศันคติไป
หมดแลว้ เม่ือผูค้นลว้นยึดติด และแสวงหาอยู่ในท่ามกลางกระแสใหญ่อย่างน้ี  ในทนัทีท่ีขา้พเจา้ได้
บรรยายส่ิงท่ีแตกต่างจากการรับรู้ทางทศันคติของท่านโดยส้ินเชิง  มีผูฝึ้กใหม่หลายคน  เม่ือไดฟั้งเขาก็รู้
ว่าดี  แต่ไม่แน่ว่าจะเขา้ใจไดใ้นทนัที  ขอพูดอยา่งชดัเจนว่า  ต่อไปท่านยงัตอ้งไปศึกษา  ไปฝึก  ไปฟัง 
เพ่ิมเติมใหแ้ขง็ขนัอยา่งต่อเน่ือง  ท่านจึงจะสามารถค่อยๆเขา้ใจ  รับรู้อยา่งลึกซ้ึงยิ่งข้ึน   ดงันั้นขา้พเจา้ก็
หวงัว่า หลงัจากฟังการบรรยายน้ีจบแลว้ทุกท่านอย่าไดลื้มหมดทุกอย่าง   ตอ้งกลบัไปอ่านหนงัสือให้
มาก  ฟังเทปบนัทึกเสียงใหม้าก จึงจะท าใหท่้านไดรั้บการยกระดบัเร่ือยไป 

ไม่คิดจะพูดให้มากความแล้ว  สุดท้ายขอมอบค าพูดหน่ึงให้กับทุกท่าน  ต่อไปในระหว่าง
ขั้นตอนของการบ าเพญ็ของท่าน  หากท่านรู้สึกวา่ยากจะทนได ้ หากท่านรู้สึกวา่ไม่ไหว  ท่านตอ้งคิดถึง
ค าพดูน้ีของขา้พเจา้  ค  าพดูอะไรหรือ  ก็คือ  ส าเร็จไดย้ากก็ส าเร็จได ้  ทนไดย้ากก็ทนได ้ หวงัวา่ทุกท่าน
จะสามารถหยวนหมัน่ส าเร็จในการบ าเพญ็ตา้ฝ่า 

 

 


