ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

แก้วนั ที่ 20 สิ งหาคม ค.ศ. 2011

การบรรยายธรรมในงานพิธีฉลองการก่ อตั้งสมาคมศึกษาพุทธประเทศสิ งคโปร์

หลี่ หง จื้อ
28 กรกฎาคม ค.ศ. 1996

เอาละข้าพเจ้า ยืน อยู่ต รงนี้ ก็แ ล้ว กัน ให้ทุกท่ า นเห็ นชัด ๆ ขอขอบคุ ณ บุ ค คลฝ่ ายต่ า งๆของ
สิ งคโปร์ที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆต่อสมาคมศึกษาพุทธฝ่ าหลุน และข้าพเจ้าก็ขอแสดงการขอบคุณ
บุคคลฝ่ ายต่างๆของสิ งคโปร์แทนทุกท่าน สาหรับการสนับสนุนพวกเราจนสามารถก่อตั้งสมาคมศึกษา
พุทธฝ่ าหลุน ขอให้ทุกท่านปรบมือให้(เสี ยงปรบมือ) การก่อตั้งสมาคมศึกษาพุทธจะทาให้คนได้รับฝ่ า
มากยิง่ ขึ้น จะทาให้คนที่มีวาสนาจานวนมากยิง่ ขึ้นสามารถศึกษาฝ่ านี้ ได้ ในความคุม้ ครองของกฎหมาย
ประเทศ ได้ให้เงื่อนไขที่สะดวกอย่างหนึ่ง สาหรับการฝึ กพลังของทุกท่านนับจากวันนี้ ไป และการทา
เรื่ องที่ดีน้ ีเพื่อมวลชนอันไพศาลให้ดียงิ่ ขึ้น
ไม่ได้เตรี ยมอะไรมากนัก ต่อจากนี้ ข้าพเจ้าขอยืมโอกาสของการประชุ มใหญ่ครั้งนี้ คิดได้ถึง
ไหน ก็พดู ถึงนัน่ นะ ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอแนะนาฝ่ าหลุนกงสักหน่อย ประวัติศาสตร์ของเขานั้นยาวนาน
มาก คนในวงการบาเพ็ญต่างทราบกันว่าสังคมมนุ ษย์ไม่เพียงเกิดอารยธรรมขึ้นเพียงหนึ่ งครั้ง สังคม
มนุษย์เคยเกิดอารยธรรมมาก่อนหน้านี้ ในกระแสธารประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน เมื่อศีลธรรมของมนุษย์
ค่อยๆเดินสู่ ความเสื่ อม เช่ นนั้น มนุ ษยชาติก็เดิ นสู่ ความเสื่ อมโทรม มักจะเป็ นเช่ นนี้ เสมอ และเมื่อ
พัฒนาไปจนถึงช่ วงสุ ดท้าย จากความเบี่ยงเบนทางวัตถุ ความเสื่ อมทรามด้านจิตใจบรรลุถึงจุดสู งสุ ด
เช่ นนั้นแล้ว ก็จะนามาซึ่ งการลื่ นไถลลงอย่างมากของทัศนคติ ด้านศีลธรรมของมนุ ษย์
ภายใต้
สภาพการณ์เช่ นนี้ มนุ ษยชาติก็จะเดินสู่ ความเสื่ อมโทรม เคยปรากฏสถานการณ์ชนิ ดนี้ หลายครั้งกับ
มนุษยชาติแล้ว ดังนั้นอารยธรรมของมนุษย์จึงไม่ใช่มีเพียงหนึ่งครั้ง เคยปรากฏอารยธรรมขึ้นหลายครั้ง
แล้ว ยุคหินที่คนพูดกันนี้กไ็ ม่ใช่มีเพียงหนึ่งครั้ง มนุษยชาติเคยปรากฏยุคหิ นขึ้นหลายครั้ง เนื่องจากใน
เวลาที่ มนุ ษย์กาลังเกิ ดเรื่ องยุ่งยากชนิ ดนี้ ข้ ึ นนั้น เครื่ องทุ่นแรงทั้งหมดและบรรดาความรู ้ที่มีอยู่ก็ถูก
ทาลายจนหมด
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ทุกท่านทราบว่าในช่วงแรกของอารยธรรมครั้งนี้ของมนุษย์ เมื่อสี่ หา้ พันปี ที่แล้ว บนโลกของเรา
เคยเกิดน้ าท่วมใหญ่ครั้งหนึ่ง อารยธรรมของชนผิวขาวทัว่ ทวีปยุโรปได้ถูกทาลายจนหมด แน่ละร่ องรอย
ที่ตกทอดลงมานั้นมีนอ้ ยมาก ก็คือยังสามารถมองเห็นสิ่ งของในอดี ตก่อนประวัติศาสตร์ จานวนหนึ่ ง
จากซากวัตถุ โบราณจานวนหนึ่ ง อาทิ เช่ น ในวัตถุ โบราณที่ ขุดพบจานวนหนึ่ งของวัฒนธรรมกรี ก
โบราณที่ตกทอดลงมา สามารถค้นพบเบาะแสที่คงอยู่ของอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ จานวนหนึ่ ง
ทางด้านตะวันออก หลังจากน้ าท่วมใหญ่ สิ่ งที่เหลือตกทอดลงมา เมื่อเปรี ยบกันแล้วกลับมีค่อนข้างมาก
ทุกท่านทราบนิ ทานต้าอวี่(ปฐมกษัตริ ยข์ องราชวงศ์เซี ยะ)ปราบอุทกภัย(น้ าท่วม) ในเวลานั้นน้ ามาก
เหลื อ เกิ น เมื่ อ น้ า ลดแล้ว ต้า อวี่ ไ ด้น าคนไปช่ ว ยกัน ระบายน้ า ออกไปจากพื้ น ที่ ถู ก น้ า ท่ ว มขัง ใน
ประวัติศาสตร์ มีบนั ทึกไว้อย่างนี้ มนุษย์ในช่วงอารยธรรมโบราณนั้น กับอารยธรรมหนึ่งยุคก่อนหน้า
นั้นถูกน้ าท่วมทาลายไปแล้ว แต่บรรพบุรุษของชาวจีนจานวนหนึ่งรอดมาได้จากน้ าท่วมใหญ่ วัตถุทาง
อารยธรรมที่ เหลื ออยู่ก็มีค่อนข้างมาก ทว่าชาวตะวันตกที่ มีชีวิตรอดสื บมามี ค่อ นข้างน้อย ดังนั้น
วัฒนธรรมตะวันตกในปั จจุบนั จึงเป็ นวัฒนธรรมหนึ่ งที่ใหม่ท้ งั หมด เป็ นวัฒนธรรมใหม่หมดที่ไม่มี
ร่ อ งรอยของประวัติ ศาสตร์ อ ัน เก่ า แก่ ใ ดๆ เช่ นนี้ แล้ว จึ ง ทาให้อ ารยธรรมเก่ า แก่ ข องประเทศจี น มี
ประวัติศาสตร์ที่ลึกล้ ามากและไม่เหมือนกับเส้นทางเดินของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั
ดังนั้นในบรรดาอารยธรรมที่เก่าแก่เหล่านี้ จึงมีสิ่งต่างๆมากมายที่คนในปัจจุบนั ยังไม่เข้าใจ ใน
ขณะเดียวกันก็ห่างไกลจากวัฒนธรรมยุคนี้ ดังนั้นมีคนจานวนมากรวมทั้งชาวตะวันตกก็ทราบว่า ใน
ดินแดนนี้ ของประเทศจีน มีสิ่งที่ลึกลับมากมาย สิ่ งที่คนยุคนี้ ไม่เข้าใจ ชาวจีนเองก็ทราบ ในดินแดนนี้
ของประเทศจี นนั้น ยังมี วฒ
ั นธรรมเก่ าแก่ ที่คนยุคนี้ ยงั ไม่ รับรู ้ บางคนได้ยินแล้ว ได้เห็ นแล้ว แต่ ก็
อธิบายไม่ได้และไม่มีใครนาสิ่ งที่เก่าแก่เหล่านี้ออกมาพูดคุยกับผูค้ น เนื่องจากบรรพบุรุษของชาวจีนใน
เวลานั้นเหลือรอดอยูค่ ่อนข้างมากดังนั้นวัฒนธรรมดึกดาบรรพ์จึงตกทอดลงมาส่ วนหนึ่ง
ในอดี ตในยุคโบราณดิ นแดนศูนย์กลางชนชาติจีนไม่ใช่ ลุ่มแม่น้ าเหลือง(หวางเหอ) ทว่าเป็ น
ดิ นแดนในแถบพื้น ที่ ซินเกี ย งนี้ ในเวลานั้น ยุคสมัยที่ รุ่งเรื องที่ สุดของชนชาติ น้ ี ก็อยู่ในพื้ นที่ แถบนี้
เนื่ องจากภูเขาคุนหลุนอยู่ใกล้เขตแดนนี้ ลักษณะภูมิประเทศโดยรอบค่อนข้างสู ง ในปี นั้นที่น้ าท่วม
ใหญ่สูงถึงสองพันกว่าเมตร ท่วมไปทัว่ ทั้งโลก ตอนที่น้ าทะลักท่วมอย่างรุ นแรงมีคนจานวนมากหนีไป
ถึ งภู เขาคุ นหลุ น มี ชีวิตรอดลงมา สื บทอดวัฒ นธรรมยุค ดึ ก ดาบรรพ์จ านวนหนึ่ งต่ อ มา อย่างเช่ น
ประเทศจีนปั จจุบนั ยังมีสิ่งที่คนไม่นอ้ ยไม่เข้าใจ เหอถูเอย ลัว่ ซูเอย ไท่จี๋เอย ปากั้วต้นกาเนิดเอย เป็ น
ต้น ยังมีชี่กงเก่าแก่จานวนหนึ่งที่ผคู ้ นทุกวันนี้รู้จกั กัน
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พูดให้ชดั แล้ว ชี่กงนี้หนา มันไม่ใช่สิ่งที่คนเราในปั จจุบนั คิดค้นขึ้นมา มันเป็ นวัฒนธรรมก่อน
ประวัติศาสตร์ชนิดหนึ่ง ในประเทศจีนนี้กม็ ีค่อนข้างมาก เนื่องจากในอดีตนั้น ชี่กง หาได้เรี ยกกันว่า ชี่
กงแต่อย่างใดไม่ มันเรี ยกว่าอะไรหรื อ เรี ยกว่าซิ วเลี่ยน(การบาเพ็ญ) แน่ ละ การบาเพ็ญนั้นแบ่งเป็ น
ระดับชั้น ในระดับชั้นของสังคมคนธรรมดาสามัญนี้ ก็ได้แต่บอกให้คนว่าจะขจัดโรคภัยเสริ มสร้าง
สุ ขภาพได้อย่างไร จะทาให้ร่างกายคนแข็งแรงได้อย่างไร ดังนั้นอาจารย์ชี่กงส่ วนหนึ่งจึงใช้สิ่งนี้มาทา
เรื่ องที่ดีให้กบั คน หรื อพูดว่าสิ่ งต่างๆที่ถ่ายทอดอยูใ่ นสังคม รวมทั้งอาจารย์ชี่กงที่ไปตามประเทศต่างๆ
ก็เพียงแต่ถ่ายทอดสิ่ งที่ขจัดโรคภัยเสริ มสร้างสุ ขภาพระดับชั้นนั้น ที่นี่ไม่ได้พูดว่าชี่ กงอย่างอื่นไม่ดี
ข้า พเจ้า นั้น บอกทุ ก ท่ า นว่ า สิ่ ง ที่ สู ง นั้น พวกเขาไม่ ไ ด้ถ่ า ยทอด เพี ย งแต่ ถ่ า ยทอดสิ่ ง ที่ ข จัด โรคภัย
เสริ มสร้างสุ ขภาพ ในขณะเดียวกันก็มีการแสดงความสามารถพิเศษบางอย่างร่ วมด้วย เนื่องจากเวลาที่
ท าการขจัด โรคจ าเป็ นต้อ งขจัด ไปโดยผ่ า นความสามารถพิ เ ศษบางอย่ า งดัง นั้ นจึ ง มี ก ารแสดง
ความสามารถพิเศษบางอย่างออกมา
“ความสามารถพิเศษ”คานี้เป็ นเพียงคาศัพท์สมัยใหม่ ที่จริ งก็คือความสามารถเดิมของสิ่ งมีชีวิต
ในขณะนี้ ตามการเพิ่มพูนของวัตถุและ ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ ผูค้ นนับวันก็ยงิ่ รับรู ้แต่สิ่งที่เป็ น
จริ งเฉพาะหน้า ทาให้ละทิ้งความสามารถเดิมแต่กาเนิด สิ่ งที่เก่าแก่ที่สุดไปมากขึ้นเรื่ อยๆ หากเดินกัน
ไปอย่างนี้ อาจเป็ นไปได้ว่าในอนาคตเทคโนโลยีก็จะยิ่งพัฒนา คนก็จะยิ่งเสื่ อมถอย เดี๋ยวนี้ มีรถไฟ
รถยนต์ เครื่ องบิน ทุกคนก็ไม่ตอ้ งเดิ นกันมากนัก ในอนาคต เมื่อวัตถุยิ่งเจริ ญก้าวหน้า คนก็อาจจะ
เสื่ อมถอยอย่างร้ายแรง ถ้าอนุ มานตามทฤษฎี วิวฒั นาการดังว่า ในอนาคตร่ างกายชั้นผิวของคนก็จะ
เสื่ อมถอยทั้งหมด สุ ดท้ายแขนขาทั้งสี่ กจ็ ะผิดรู ป เสื่ อมถอย คงเหลือแต่สมองใหญ่ แน่ละตรงนี้ขา้ พเจ้า
เพียงแต่พดู เปรี ยบเทียบ ก็คือพูดว่าจะมีการละทิง้ สิ่ งที่เป็ นความสามารถเดิมของคน สิ่ งที่มีมาแต่ กาเนิ ด
มากขึ้นเรื่ อยๆ
ในดินแดนนี้ของประเทศจีน สังคมเก่าแก่ของมันไม่ใช่ พฒั นาในลักษณะนี้ ดังนั้นอาจมีคนคิด
ว่า ถ้าพัฒนาต่อไปตามสภาพสังคมเก่าแก่ของประเทศจีน เช่ นนั้นจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
หรื อ แน่ละหากท่านยืนอยูบ่ นทฤษฎีของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ไปรับรู ้วิทยาศาสตร์
แนวอื่น ก็ไม่อาจจะรับรู ้ได้ตลอดกาล ท่านต้องกระโดดออกจากกรอบของวิทยาศาสตร์ในปั จจุบนั ไป
รับรู ้วิทยาศาสตร์ ในแนวทางอื่น ในวัฒนธรรมอย่างนั้น ก็เช่ นเดียวกัน คนก็จะรู ้สึกว่ามันควรจะเกิด
สภาพสังคมเช่นนั้น บางคนพูดว่า “หากพัฒนาไปตามสภาพสังคมเก่าแก่ของชาวตะวันออก เช่นนั้นจะ
มีรถยนต์ มีเครื่ องบินหรื อ เมื่อวานนี้ขา้ พเจ้าบินจากฮ่องกงมาสิ งคโปร์ สามชัว่ โมงกว่าก็ถึงแล้ว ช่างเร็ ว
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มากนะ มนุษยชาติพฒั นาก้าวหน้าไปมากแล้ว ถ้าเดินตามทางสภาพสังคมเก่าแก่ของประเทศจีน จะเป็ น
อย่างนี้ได้หรื อ”
ที่จริ งทุกท่านล้วนทราบว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ต่างกันสามารถนามาซึ่ งเส้นทางการพัฒนา
ของวิทยาศาสตร์ที่ต่างกัน อาทิเช่น สมมติว่าพัฒนาไปตามสภาพสังคมเก่าแก่ของประเทศจีนเส้นทาง
นั้น เช่ นนั้นทุกท่านทราบว่าการฝึ กชี่ กง มันสามารถเปิ ดความสามารถแฝงในร่ างกายคนออกมาได้
หรื อพูดว่า การบาเพ็ญชี่ กงสามารถทาให้สิ่งที่ไร้รูปกลายเป็ นมี รูป สิ่ งที่มองไม่เห็นสุ ดท้ายเป็ นสิ่ งที่
สามารถมองเห็นได้ และไม่ตอ้ งผ่านเครื่ องมืออุปกรณ์ใดๆ ไม่ตอ้ งผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใดๆของ
ปัจจุบนั ชี่กงนั้น หลังจากนัง่ สมาธิ เข้าสู่ ความสงบแล้ว เริ่ มแรกจะไม่มีความรู ้สึกอะไรมากนัก พอท่าน
สามารถสงบนิ่ งลงมาได้ท้ งั หมด คนจะพบว่าแม้ว่าร่ างกายภายนอกไม่เคลื่อนไหว แต่ภายในร่ างกาย
กาลังเคลื่ อนไหว คนจะรู ้สึกถึ งการเคลื่ อนไหวที่ ภายใน และการเคลื่อนไหวนี้ จะเริ่ มจากไม่ ชัดแจ้ง
จนกระทัง่ ชัดแจ้งมาก และสุ ดท้ายชัดแจ้งจนจิตสานึกของท่านสามารถบังคับมันได้ นี่กค็ ือจากไร้รูปถึง
มีรูป สุ ดท้ายจิตสานึกและความรู ้สึกชนิดนี้ เมื่อผูฝ้ ึ กพลังเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่ อยๆ ก็สามารถค่อยๆก่อเกิด
สิ่ งที่มีรูปขึ้นมาได้ ในจักรวาลยังมีสสารพลังงานที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจรับรู ้ได้คงอยู่ เช่นนั้นในเวลาที่
พลัง งานเหล่ า นี้ เพิ่ ม ความเข้ม แข็ง ให้ก ับผูฝ้ ึ กเรื่ อ ยไป สสารไร้ รู ปที่ ม องไม่ เ ห็ น เหล่ า นี้ ก็จ ะค่ อ ยๆ
เปลี่ ยนเป็ นมี รูปขึ้นมาแล้ว ดังนั้นคนก็สามารถจะมองเห็ นได้แล้ว กระทัง่ สามารถใช้ประโยชน์ได้
หากเดินต่อไปตามเส้นทางการพัฒนาอย่างนี้ คุณสมบัติด้ งั เดิมของคนก็ตอ้ งเกิดการเลื่อนสู งขึ้นอย่าง
แน่ นอน นักศึกษาในอดีตที่เรี ยกว่า นักศึกษาหยู(ขงจื้อ) ก่อนจะเริ่ มเรี ยนหนังสื อก็จะนัง่ สมาธิ ดว้ ยกัน
ทั้งนั้น ปรับลมหายใจ สงบจิตใจ ภายใต้สภาวะเช่นนี้ ก็จะสามารถทาเรื่ องมากมายที่ปกติทาไม่ได้ นี่ ก็
ใกล้เคียงการบาเพ็ญของชี่กงมากแล้ว ความคิดและทัศนคติของชาวจีนโบราณเชื่ อมโยงโดยตลอดกับ
วัฒนธรรมชนิดนี้
แน่ ละเมื่อครู่ ขา้ พเจ้าเพิ่งพูดถึงว่า บางคนคิดว่า การพัฒนาแบบนี้ สามารถจะมี เครื่ องบินหรื อ
สามารถจะมีรถไฟหรื อ ทิศทางการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ ที่ต่างกันสามารถนามาซึ่ งสภาพการณ์ของ
วิทยาศาสตร์ที่ต่างกัน เช่นนั้นทุกท่านลองคิดดู หากคนสามารถบินขึ้นมา ลอยขึ้นมา อย่างนั้นยังต้อง
ใช้เครื่ องบิน รถไฟอีกหรื อ ในประเทศจีน ในประเทศอินเดียมี ในอเมริ กาล้วนมีคนอย่างนี้ ในหมู่ผู ้
บาเพ็ญฝ่ าหลุนกงก็มีคนอย่างนี้อยูม่ าก เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้ละ หลังจากชีพจรทัว่ ร่ างกายของคนๆหนึ่ง
เปิ ดโล่ ง ทั้ง หมดแล้ว ไม่ มี ที่ ใ ดอุ ด ตัน คนๆนี้ ก็ส ามารถลอยขึ้ น บนอากาศได้แ ล้ว แน่ ล ะงานวิจ ัย
วิทยาศาสตร์ปัจจุบนั ไม่รู้ว่ามันเป็ นเพราะอะไร ที่จริ งโดยแก่นแท้แล้วก็ไม่มีคนกล้าไปวิจยั เพราะจะ
ถูกนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อหัวเราะเยาะเอา และเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงด้วยเหตุน้ ี ทุกท่านทราบว่าช่วงระยะ
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หนึ่ งก่อนหน้านี้ มีคนอเมริ กนั คนหนึ่ งมาแสดงที่สิงคโปร์ คนมากมายคงได้เห็นเขาบินขึ้นมาแล้ว นี่
ล้วนเป็ นปรากฏการณ์ที่คงอยู่จริ ง คนก็สามารถลอยขึ้นมา เช่นนั้นทุกท่านลองคิดดู ในอดีตคนจีนพูด
เรื่ องการไปมาไร้ร่องรอย มีอาจารย์ชี่กงหลายคนจากที่ตรงนี้ ไปถึงที่ตรงนั้น ห่ างไกลกันนับพันลี้ก็
เพียงไม่กี่วินาทีกถ็ ึงแล้ว ทาไมเขาทาเช่นนี้ได้ละ แน่ ละมีสิ่งที่ไม่ทราบกันมากมาย ที่ตอ้ งพูดวิเคราะห์
อย่างละเอียด วันนี้ ขา้ พเจ้าจะไม่พูดให้ละเอียด ข้าพเจ้าเพียงแต่พูดว่าการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ ที่
ต่างกันจะนามาซึ่ งสภาพการณ์ที่ต่างกัน พูดว่าท่านมีเครื่ องบิน ในสามชัว่ โมง ท่านบินจากฮ่องกงถึง
สิ งคโปร์ เช่นนั้นเขานัง่ อยูต่ รงนั้นเขาก็ลอยขึ้นมาแล้ว บางทีแค่สิบกว่านาทีเขาก็ลอยข้ามมาแล้ว เขาก็
ไม่จาเป็ นต้องสร้างเครื่ องจักรกลที่ทึมทึกอย่างนี้ พูดขึ้นมาเรื่ องเหล่านี้ ไม่ใช่นิยายอาหรับราตรี อะไร มี
ผูค้ นไม่นอ้ ยในเวลานี้ เรื่ องราวที่ไม่มีทางจะอธิบายได้น้ นั ก็ค่อยๆถูกวิทยาศาสตร์พิสูจน์ยนื ยันได้แล้ว ก็
คือสามารถบรรลุ ถึงสภาวะเช่ นนี้ ได้ ท่านไม่ อาจจะยืนอยู่บนวิทยาศาสตร์ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ไปรับรู ้
วิทยาศาสตร์อีกแนวทางหนึ่งได้
แน่ ล ะชี่ ก งนั้น หากใช้ศพั ท์ข องยุค นี้ พูด ขึ้ น มา มัน ก็คื อ วิทยาศาสตร์ แ ขนงหนึ่ ง และยัง เป็ น
วิทยาศาสตร์ ที่เก่าแก่ ยิ่งกว่า ชั้นสู งยิ่งกว่าด้วย มีนักวิทยาศาสตร์ หลายคนที่ กล้าออกมายืนยันสรี ระ
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เก่าแก่ เพราะว่าพวกเขาต่างมองเห็ นปรากฏการณ์ ชนิ ดนี้ ของชี่ กงที่คงอยู่อย่าง
แท้จริ ง
แน่ละก็มีคนคัดค้านการคงอยู่ของชี่กง ผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนกงที่กาลังนัง่ อยู่นี่ ข้าพเจ้าสามารถบอกทุก
ท่าน เมื่อท่านแนะนาผูอ้ ื่นมาฝึ กฝ่ าหลุนกงนั้น อาจจะมีคนที่ไม่เชื่ อหรื อกระทัง่ ต่อต้าน นี่ ก็เป็ นเรื่ อง
ปกติมาก เพราะอะไรหรื อ เพราะสังคมมนุ ษย์กม็ ีความขัดแย้งอย่างนี้ดารงอยู่ ถ้าทุกๆคนต่างเชื่อถือชี่
กง ทุกๆคนต่างเชื่อในพุทธธรรม ทุกๆคนต่างก็สามารถจะบาเพ็ญได้ เช่นนั้นสังคมมนุษย์กจ็ ะไม่คงอยู่
ต่อไปแล้ว ล้วนเป็ นชาวสวรรค์ ล้วนเป็ นเทพแล้ว ก็เพราะว่ามีผทู ้ ี่ต่อต้าน มีผทู ้ ี่สนับสนุน มีผทู ้ ี่เชื่อ มี
ผูท้ ี่ไม่เชื่อ ประกอบกันเป็ นสังคมหนึ่ งที่ขดั แย้งตามหลักการเสริ มและต้านซึ่ งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็ น
อาชีพการงานอะไร รวมทั้งเรื่ องราวทั้งหมดของสังคมคนธรรมดาสามัญ ก็ลว้ นมีองค์ประกอบสองด้าน
บวกและลบชนิ ดนี้ คงอยู่ในเวลาเดียวกัน ท่านคิดจะทาเรื่ องดีสักเรื่ องหนึ่ ง เช่ นนั้นก็รับรองได้ว่าจะมี
เรื่ องที่ไม่ดีรอคอยท่านอยู่ ท่านต้องทะลวงผ่านความยากลาบากนี้ ไปจึงจะสามารถทาเรื่ องที่ดีน้ นั ได้
สาเร็ จ แน่ ละหากคนคิดจะทาเรื่ องชัว่ สักเรื่ องก็ไม่ใช่ ง่ายเหมือนกัน ก็มีกฎหมายของประเทศ มีคนดี
กาลังรออยู่ ดังนั้นมันจึงคงอยู่อย่างนี้ นี่ ลว้ นเป็ นเรื่ องปกติ เพราะในจักรวาลนี้ มีสสารสองชนิ ดที่มี
ธาตุแท้ต่างกันซึ่ งเป็ นปฏิปักษ์กนั คงอยู่ หลังจากพัฒนาลงมาแล้วก็เกิดเป็ นทฤษฎีไท่จี๋ หนึ่ งอิน หนึ่งห
ยาง เมื่อพัฒนาลงมาอีก จึงปรากฏหลักการเสริ มและต้านซึ่ งกันและกัน หลักการเสริ มและต้านซึ่ งกัน
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และกันนี้ ซึ่ งปรากฏออกมาในสังคมคนธรรมดาสามัญก็จะโด่ดเด่นที่สุด ดังนั้นวิทยาศาสตร์เก่าแก่ที่
ข้าพเจ้าพูดถึงเมื่อสักครู่ ก็อาจจะมีคนที่ไม่เชื่ อ และมีคนที่เชื่ อ รวมทั้งการบาเพ็ญฝอฝ่ านี้ ที่ขา้ พเจ้า
ถ่ายทอดออกมาในวันนี้ มีคนที่สนับสนุ นและมีคนที่คดั ค้าน นี่ ก็เป็ นเรื่ องปกติท้ งั นั้น ต่อไปทุกท่าน
ล้วนจะพบกับเรื่ องอย่างนี้ ข้าพเจ้าคิดว่า ก็ไม่มีอะไรที่น่าแปลกประหลาดน่าตกใจ
เมื่อครู่ ก่อนที่จะพูดถึงประวัติศาสตร์ของฝ่ าหลุนกง ข้าพเจ้าก็ได้พดู ขยายความไปอีกก้าวหนึ่งเสี ย
มากมาย บรรดาชี่ กงที่ผคู ้ นรู ้จกั กันในวันนี้ มันก็เป็ นวิทยาศาสตร์ ที่เก่าแก่ รวมทั้งฝ่ าหลุนกง ก็เป็ น
วัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ วนั นี้ หลี่ หง จื้อ นึ กสนุ กขึ้นมา จึงแต่งของอะไรหนึ่ งชุ ดออกมา
ถ่ายทอดให้ทุกท่าน เช่ นนั้นก็คือการทาร้ายคน ปั จจุบนั มีอาจารย์ชี่กงปลอมไม่นอ้ ยหลอกลวงคน ทา
ร้ายคน ทาร้ายตัวเอง เนื่องจากในสภาพการณ์ทวั่ ไป เมื่อปล่อยพลังออกมามันจะไม่เดินอยูใ่ นมิติน้ ี ตา
เนื้อของคนจะมองไม่เห็น ดังนั้นจึงมีชี่กงปลอมมากมายหลอกลวงคน ตาปลาและไข่มุกปะปนกัน จน
เกิดสภาพจริ งๆเท็จๆ เดิ มทีก็มีผทู ้ ี่ไม่เชื่ อชี่ กง จึงยิ่งต่อต้านชี่ กง โดยเฉพาะศีลธรรมของคนยุคนี้ ใช้
ไม่ได้แล้ว เรื่ องอะไรก็มีท้ งั จริ งทั้งเท็จ สิ นค้าต่างๆก็มีของปลอม นับประสาอะไรกับชี่กงละ แน่ละชี่
กงนั้นไม่อาจแต่งของอะไรชุดหนึ่งออกมาหลอกลวงคนได้ตามอาเภอใจ เช่นนี้จะทาร้ายคน และทาร้าย
ตนเอง เพราะผูท้ ี่หลอกลวงนั้นก็ไม่รู้ว่าข้างในนั้นสามารถฝึ กของอะไรออกมาได้ แน่ ละ อะไรก็ฝึก
ออกมาไม่ได้ก็ไม่ เป็ นไร ถ้าฝึ กของอะไรออกมาได้จริ งๆ ไม่ แน่ ว่า ก็จะทาให้คนตกอยู่ในสภาพที่
อันตรายมาก นี่คืออันตรายที่ชี่กงปลอมนามาสู่ คน
เช่ น นั้ นฝ่ าหลุ น กงนี้ เกิ ด ขึ้ นได้ อ ย่ า งไร เกิ ด ขึ้ นเมื่ อ ไร เมื่ อ สื บสาวเรื่ องราวขึ้ นมาก็ มี
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเหลือเกินแล้วจริ งๆ คนธรรมดาสามัญฟังแล้วจะรู ้สึกเหลือเชื่อมาก เรื่ องเหล่านี้
ในตอนนี้ ข ้า พเจ้า ก็ไ ม่ ข อพู ด พวกท่ า นจะค่ อ ยๆทราบได้ แต่ ข ้า พเจ้า ขอบอกทุ ก ท่ า น ในยุค ก่ อ น
ประวัติ ศ าสตร์ ข องมนุ ษ ย์ ฝ่ าหลุ น กงเคยเป็ นฝอฝ่ าที่ ส าคัญ เคยช่ ว ยเหลื อ คนอยู่บ นโลกมาก่ อ น ก็
เหมือนกับเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปี ก่อนที่องค์ศากยมุนีช่วยเหลือคนในเวลานั้น เคยอยู่บนโลกช่ วยเหลือ
สรรพชีวติ อย่างกว้างขวาง เป็ นช่วงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากไม่ได้เปิ ดเผยให้แก่คน ประวัติศาสตร์
ช่างยาวนานเหลือเกินแล้ว โดยเฉพาะคือคนในโลกปั จจุบนั ก็ยงิ่ ไม่รู้แล้ว ประวัติศาสตร์ของฝ่ าหลุนกง
นั้นยาวนานมาก เนิ่นนานมากแล้ว
วันนี้ เหตุใดจึงสามารถถ่ายทอดเขาออกมาได้ละ แน่ ละข้าพเจ้าได้แต่พูดจากสภาพการณ์ช้ นั ผิว
ที่สุด ตื้นเขินที่สุด ข้าพเจ้ามองเห็นสภาพการณ์อย่างหนึ่งแล้ว สภาพการณ์อะไรหรื อ ก็คือพร้อมกับที่
สังคมมนุษย์มีความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุ กับการก้าวรุ ดหน้าไปอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์ ศีลธรรม
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ของมนุษย์กลับกาลังลื่นไถลอย่างมาก เพราะคนปั จจุบนั ต่างก็เชื่อในวิทยาศาสตร์ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์
ปัจจุบนั คือสัจธรรม แต่ผคู ้ นกลับมิได้คิดถึงปัญหาหนึ่ง คือวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั นั้นไม่สมบูรณ์แบบ ยัง
มีหลายสิ่ งหลายอย่างที่วทิ ยาศาสตร์ไม่อาจรับรู ้ได้ และยังมีสิ่งต่างๆมากมายล้วนถูกวิทยาศาสตร์ปัดทิ้ง
ไป และมีคนที่ด้ือรั้นมากมายอาศัยวิทยาศาสตร์ที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้มาโจมตีปรากฏการณ์ที่ผคู ้ นเชื่อถือ
แต่ใช้วทิ ยาศาสตร์อธิ บายไม่ได้ ในขณะที่ปรากฏการณ์ที่ไม่แจ้งชัดเหล่านี้ที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจอธิ บาย
ได้ มันกลับสะท้อนมาถึงมิติน้ ี ของสังคมมนุ ษย์ที่คงอยู่จริ ง วิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั ไม่กล้ายอมรับมัน
เนื่องจากวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับ คนมากมายที่เชื่อวิทยาศาสตร์จึงยึดถือทัศนคติแบบเดียวกันนี้มาคัดค้าน
แต่วทิ ยาศาสตร์น้ ีไม่สมบูรณ์แบบจริ งๆ อาทิเช่น หลายพันปี มาแล้ว ผูค้ นต่างพูดถึงเรื่ องกุศล เดี๋ยวนี้คน
มากมายต่างรู ้สึกว่ากุศลนี้ หรื อ ก็คือสิ่ งที่อยู่ในความนึ กคิดของคน คือจิ ตสานึ กที่ดีงามอย่างหนึ่ งใน
สมองของคน เป็ นข้อกาหนดด้านจิตใจชนิดหนึ่งต่อคน ไม่ได้คิดไปไกลกว่านี้ แต่ขา้ พเจ้าขอบอกทุก
ท่าน สิ่ งใดๆในจักรวาลล้วนประกอบขึ้ นมาจากสสาร ดังนั้นจึ งมี องค์ประกอบของมันดารงอยู่ได้
คุณธรรมนี้ เป็ นสสารที่คงอยู่อย่างแท้จริ ง คือการแสดงออกมาของสสารที่คงอยู่อย่างแท้จริ ง ในอดีต
ชาวตะวันออก โดยเฉพาะคือในประเทศจีน คนเฒ่าคนแก่พูดว่า สะสมกุศล สะสมกุศล คนหนุ่มสาว
ไม่ เข้าใจ ทาไมต้องสะสมกุศลหรื อ สะสมกุศลอะไรกัน สิ่ งที่ ไ ร้ รูปนี้ ไปสะสมได้อย่างไร ที่ จริ ง
ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน มันมีรูป เพียงแต่ตาคนมองไม่เห็นมัน มันคงอยูใ่ นอีกมิติ แต่มนั กลับอยูท่ ี่นนั่
ตลอดเวลา ท่านทาเรื่ องดีท่านก็จะมีกุศลสะสมอยู่ ท่านทนทุกข์แล้ว ท่านก็จะมีกุศลสะสมอยู่ เช่นนั้น
มันจะตามคนไปทุกภพทุกชาติ มันกาหนดผลบุญของท่านในอนาคต ด้วยเหตุน้ ี บางคนสามารถเป็ น
ข้าราชการระดับสู ง ด้วยเหตุน้ ี บางคนจะร่ ารวยมาก ด้วยเหตุน้ ี บางคนจะทาการค้าใหญ่โตได้สาเร็ จ
นัน่ เป็ นเพราะเมื่อก่อนนี้ หรื อภพก่อนท่านสะสมกุศลไว้แล้ว ภพนี้ ได้รับผลบุญ เช่ นนั้นเหตุใดมีคน
มากมายชี วิตเขาไม่ร่ ารวยอย่างนั้นเหมือนกับคนอื่น เพราะกุศลของเขาไม่ได้มีมากอย่างนั้นเหมือนคน
อื่น ไม่ได้สะสมมากอย่างนี้ ก็คือสาเหตุน้ ี ดังนั้นกุศลนี้จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่ เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดถึง
ความไม่สมบูรณ์แบบของวิทยาศาสตร์ ปั จจุบนั วิทยาศาสตร์ ทะลวงไม่พน้ มิติวตั ถุที่มีอยู่น้ ี ของมนุ ษย์
ไม่อาจรับรู ้ถึงอีกมิติ แต่ปัจจุบนั ก็มีนกั วิทยาศาสตร์ที่พิเศษ ที่น่าทึ่งมากมาย สามารถรับรู ้ได้แล้วว่า มีมิติ
เวลาอื่นคงอยู่ แม้วา่ จะทะลวงไม่พน้ แต่โดยทฤษฎีกม็ ีคาอธิบายคร่ าวๆแล้ว และมีการตั้งคาถามอย่างนี้
ขึ้นมา พวกเขาเข้าใจว่ามีมิติเวลาอื่นคงอยู่ เช่นนั้นมิติเวลานั้นมีสิ่งมีชีวิตอยูห่ รื อไม่นะ ชีวิตของมันเป็ น
อย่างไร รู ปแบบที่คงอยูเ่ ป็ นอย่างไร กาลเวลาในมิติของมันกับกาลเวลาในมิติของเรานี้มีอะไรแตกต่าง
กันนะ แนวคิดของมิติของมัน รู ปลักษณ์ของชี วิต รู ปแบบของวัตถุเป็ นอย่างไร เรื่ องนี้ กล่าวสาหรับ
วิทยาศาสตร์ ของมนุษย์ในปั จจุบนั ล้วนเป็ นสิ่ งที่ไม่รู้เลย วิทยาศาสตร์ ยคุ ปั จจุบนั ไม่ยอมรับว่ามีมิติอื่น
คงอยู่ วิทยาศาสตร์ ยุคปั จจุบนั ไม่ยอมรับว่ามีกุศลคงอยู่ เช่ นนั้นทุกท่านคิดดู มนุ ษย์เชื่ อวิทยาศาสตร์
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เหลือเกินแล้ว สิ่ งที่มนั ไม่ยอมรับคนก็จะไม่เชื่อ นี่มนั มิใช่กลายเป็ นปั จจัยที่ทาให้ศีลธรรมของมนุษย์ลื่น
ไถลลงไปอย่างมากหรอกหรื อ เนื่องจากพอมนุษย์เอ่ยถึงเรื่ องกุศล ท่านต้องสะสมกุศลนะ เน้นกุศลนะ
คนมากมายที่มีจิตสานึกแบบปั จจุบนั ก็จะพูดว่า ท่านพูดเรื่ องงมงาย นัน่ เป็ นเรื่ องงมงายทั้งนั้น พวกเรา
เชื่อวิทยาศาสตร์ ไม่เชื่ อเรื่ องงมงายพวกนี้ ทุกท่านดู นี่กาลังใช้กระบองวิทยาศาสตร์น้ ี ตีสิ่งที่เป็ นธาตุ
แท้ที่สุดของคนแล้ว เช่ นนั้นท่านสามารถพูดได้หรื อว่าวิทยาศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่สมบูรณ์แบบ เมื่อครู่ ได้
พูดถึงการดารงชี พทางวัตถุของมนุ ษย์น้ นั อุดมสมบูรณ์มาก แต่เหตุใดทัศนคติดา้ นศีลธรรมกาลังลื่น
ไถลลงอย่างมากละ ก็เพราะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั ไม่สามารถพิสูจน์ยนื ยันได้ถึงการคงอยูข่ องมิติอื่นกับ
ชีวิตชั้นสู ง พิสูจน์ไม่ได้ว่ามนุษย์มีการเวียนว่ายตายเกิดและกรรมสนอง พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีกุศลดารงอยู่
ดังนั้นผูค้ นจึงกล้าทาเรื่ องชัว่ คนมากมายยุคปั จจุบนั เข้าใจว่า “นี่ลว้ นเป็ นเรื่ องงมงายใช่ไหมละ ไม่เป็ น
วิทยาศาสตร์” ไม่เชื่อการคงอยูข่ องเทพ ดังนั้นคนจึงกล้าทาเรื่ องชัว่ ไม่เชื่อว่ามีการกรรมสนอง คิดว่านี่
ล้วนเป็ นเรื่ องงมงาย นี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดที่นามาโดยวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั นี้ที่ไม่สมบูรณ์แบบ
เพราะข้าพเจ้าคิดถึงไหนก็พูดถึงนัน่ เมื่อครู่ พูดถึงความเป็ นมาของฝ่ าหลุนกง จึงพูดขยายความ
ไปถึงปัญหานี้
มีสิ่งต่างๆมากมายที่พูดคุยกันอยูใ่ นวงการบาเพ็ญ ซึ่ งสังคมคนธรรมดาสามัญไม่สามารถพูดได้
แต่ในสังคมคนธรรมดาสามัญก็มีคนมากมาย รู ้จกั บางสิ่ งจากการได้ยินได้เห็น มองเห็นโดยบังเอิญ
หรื อรู ้สึกได้ถึงปรากฏการณ์บางอย่างที่อธิ บายไม่ได้ และอาจจะสัมผัสปรากฏการณ์พิเศษบางอย่างได้
โดยบังเอิญ แต่วา่ ไม่มีใครไปพิสูจน์มนั ไปวิจยั ค้นคว้ามันอย่างเป็ นระบบ
เมื่อครู่ มีผฝู ้ ึ กได้ข้ ึนเวทีพูดแล้วว่าฝ่ าชุ ดนี้ มีค่ายิ่งนัก ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่ก็พูดให้ทุกท่านฟั งมากมาย
อย่างนี้แล้ว คนที่ยงั ไม่ได้อ่านหนังสื อ ไม่เชื่อท่านลองไปพลิกๆ “จ้วนฝ่ าหลุน”เล่มนี้ดูกจ็ ะเข้าใจได้ “จ้
วนฝ่ าหลุน”คือหลักการของฝ่ า แน่ ละฝ่ านั้นถ่ายทอดให้กบั ผูบ้ าเพ็ญ เมื่อพูดถึงการบาเพ็ญ คนจานวน
มากต่างรู ้สึกว่ายากมาก ที่แท้การบาเพ็ญโดยตัวเองนั้นไม่ยาก การปล่อยวางจิตมนุษย์ ปล่อยวางจิตยึด
ติดของคนต่างหากที่ยากที่สุด อะไรคือจิตของคนธรรมดาสามัญละ อาทิเช่นในฐานะผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่ง
ก่อนอื่นต้องทาให้ได้ถึงขั้นว่า ถูกตีไม่ตีกลับ ถูกด่าไม่ด่าตอบ คนธรรมดาสามัญทาไม่ได้ เพราะพวกเขา
คือคนธรรมดาสามัญ ในฐานะผูบ้ าเพ็ญต้องทาให้ได้ และยังต้องทาให้ได้เมื่อคนอื่นรังแกท่าน ท่านต้อง
ไม่แค้นไม่เคือง ปฏิบตั ิต่อด้วยใจที่สงบ กระทัง่ หัวเราะให้หมดสิ้ นไปทั้งบุญคุณและความแค้น กระทัง่
เมื่อถูกตีแล้วในใจยังต้องขอบคุณคนที่ตีท่าน คนธรรมดาสามัญจะรู ้สึกว่านี่ ไม่อาจจะเข้าใจได้ ทาไม
เป็ นคนอย่างนี้ นะ ช่ างอ่อนแอเกินไปแล้ว ที่จริ ง เนื่ องจากเมื่อคนอื่นรังแกท่าน เขาก็กาลังให้กุศลแก่
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ท่าน ให้กุศลกับท่านจริ งๆ ในจักรวาลนี้มีสสารขนาดมหึ มามากมายที่ตาเนื้ อของคนมองไม่เห็นคงอยู่
ปั จจุบนั นี้ วิทยาศาสตร์ ก็ไม่สามารถค้นพบ สสารขนาดมหึ มาที่จุลทรรศน์ลงไปอีกจานวนมากมายนี้
พวกมันนั้นล้วนมีจิตวิญญาณ มีชีวติ พวกมันกาลังควบคุมชีวติ ทั้งปวงที่ต่ากว่าพวกมัน ในขณะเดียวกัน
ก็กาลังสร้างดุลยภาพให้กบั ทุกสิ่ งในจักรวาลโดยรวม และจักรวาลนี้มีหลักการหนึ่งเรี ยกว่า ไม่เสี ยก็จะ
ไม่ได้ จะได้กต็ อ้ งเสี ย ฉะนั้นหากคนอยากจะได้อะไร ก็ตอ้ งแลกเปลี่ยน นัน่ จึงเรี ยกว่าได้และเสี ย เสี ย
อย่างไรละ ในมิติน้ ี คนธรรมดาสามัญไม่สามารถมองเห็นได้ แต่บางครั้งอาจรู ้สึกได้ คนทัว่ ไปจะได้
สิ่ งที่ตอ้ งการได้จากการทุ่มเทขยันขันแข็งอย่างยากลาบาก หากไม่คิดจะทุ่มเทความพยายามแต่ใช้กาลัง
ให้ได้มา เทพก็จะทาให้เขาต้องทุ่มเทความพยายาม อาทิเช่นบางคนแย่งชิงของๆคนอื่น บางคนทุบตีคน
นี่คือการที่คนคิดจะใช้กาลังให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ที่จบั ต้องได้และทางด้านจิตใจ จึงไม่คิดจะชดเชย
กลับคืนให้ แต่จกั รวาลนี้ มนั จะให้ผทู ้ ี่ใช้กาลังให้ได้มา ต้องชดใช้คืน ไม่อยากจะเสี ยก็ตอ้ งเสี ย เสี ย
อย่างไรหรื อ ที่ฝั่งนี้ ท่านตีคนอื่น รังแกคนอื่น หรื อครอบครองสิ่ งของๆคนอื่น ดังนั้นท่านได้มามาก
เท่าไร ในอีกมิติหนี่ง กุศลภายในขอบเขตของตัวท่านเองจะบินข้ามไปให้ฝ่ายตรงข้ามมากเท่านั้น และ
กุศลนี้สามารถเปลี่ยนเป็ นผลประโยชน์กบั เงินทอง หรื อพูดได้วา่ เมื่อคนถูกบังคับให้สูญเสี ยสิ่ งของ ฝ่ าย
ตรงข้ามก็ตอ้ งชดเชยคืนให้ จุดนี้ คนธรรมดาสามัญมองไม่เห็น ดังนั้นจึงกล้าทาเรื่ องไม่ดี คนมากมาย
ทาการค้าถูกหลอกลวงแล้ว หรื อถูกบังคับให้เสี ยอะไรไปแล้ว ถ้าไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะตนเองทาเรื่ องอะไร
ที่ ไ ม่ ดี แ ล้ว เสี ย กุ ศล ผ่า นไประยะหนึ่ ง ยัง สามารถได้ม าซึ่ งการชดเชยที่ เ ท่ า เที ย มกัน นั่น ก็คื อ ผูท้ ี่
ก่อให้เกิดการสู ญเสี ยต่อผูอ้ ื่น ถูกบังคับให้ชดใช้คืน แต่คนมักคิดว่ามันเป็ นความบังเอิญ หรื อได้มาจาก
ความขยันของตนเอง คนมองไม่เห็นสาเหตุที่แท้จริ ง ที่นี่ขา้ พเจ้าขอบอกทุกท่านว่ากุศลนั้นมีค่าอย่างยิง่
มันสามารถผันแปรเป็ นสิ่ งของต่างๆ คนยุคนี้ไม่เชื่อสิ่ งเหล่านี้ เพราะวิทยาศาสตร์มองไม่เห็นสิ่ งเหล่านี้
นี่ก็คือสาเหตุประการหนึ่ งที่ก่อให้เกิดการลื่นไถลลงอย่างมากของมาตรฐานศีลธรรมมนุ ษย์ แต่สสาร
มากมายมหาศาลของจักรวาลนี้ กับชี วิตชั้นสู ง กาลังจัดความสัมพันธ์ของจักรวาลนี้ ให้สมดุลอยู่จริ งๆ
ท่านสู ญเสี ยสิ่ งที่ไม่ควรสู ญเสี ยท่านก็จะได้รับการชดเชย ผลตอบแทน คนคิดที่จะไม่ยอมเสี ยก็ไม่ได้
เพราะเขาอยูฝ่ ั่งนั้นบังเกิดผลโดยตรง นี่ คือตัวอย่างหนึ่งที่ง่ายๆ ที่จริ งผูท้ ี่ถูกทาร้ายยังจะได้รับมากกว่า
เสี ยอีก ดังนั้นบางครั้งข้าพเจ้าบอกว่าคนทนทุกข์สักหน่อย ไม่แน่ว่าจะเป็ นเรื่ องไม่ดี ในอดีตคนแก่น้ นั
โดยเฉพาะคนแก่ในประเทศจีนล้วนพูดกันว่า ตอนนี้ ทนทุกข์สักหน่ อยในอนาคตจะดี เป็ นหลักการ
อย่างนี้ พระเยซูตรัสว่า เมื่อคนอื่นตบแก้มซ้ายของท่าน ท่านก็หันแก้มขวาให้เขาตบด้วย บางคนก็ไม่
เข้าใจ ที่จริ งปั จจุ บนั สาวกนิ กายโรมันคาธอลิ ก กับสาวกคริ สเตี ยนล้วนไม่ เข้าใจ หากพูดตามหลัก
เหตุผล เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้ละ พระเยซูตรัสเพียงเปลือกนอก หาได้ตรัสถึงความนัยที่ลึกซึ้ งลงไปกว่านี้
ก็คือพูดว่า เมื่อเขาตบแก้มท่านที่ขา้ งนี้ เขาได้ให้กศุ ลแก่ท่าน และช่วยท่านสลายบาปกรรม ดังนั้นคนที่
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ตบ ความโกรธยังออกไม่หมด ท่านยื่นแก้มอีกข้างให้เขาตบแก้มข้างนั้น เขามิใช่ ช่วยท่านสลายกรรม
และยังให้กุศลท่านอีกด้วยหรอกหรื อ ในท่ามกลางความเจ็บปวดของท่าน กรรมของตัวท่านเองก็จะ
สลายไป คนต่างก่อกรรม บางคนเคยฆ่าชี วิต รังแกคน ด่าคน เกลียดชังใครหรื อเคยทาเรื่ องไม่ดีเป็ น
ต้น ล้วนเป็ นการก่อกรรม นี่เป็ นสสารสี ดาอย่างหนึ่ง และคงอยู่รอบตัวคน มันกาหนดความเจ็บปวด
และโรคภัยของคนๆหนึ่ง หรื อประสบกับความยุง่ ยากอะไร ทาการค้าไม่สาเร็ จ ถูกคนตีหรื อด่าเป็ นต้น
ความเจ็บปวดต่างๆ นานา ล้วนเกิดจากกรรม เวลาที่ใครตีท่าน รังแกท่าน คนที่ตีท่านไม่เพียงให้กุศล
แก่ท่าน ในขณะที่ท่านได้รับความเจ็บปวด กรรมสี ดาของท่านนี้กส็ ามารถผันแปรเป็ นกุศล นี่คือการได้
ทีเดียวสองต่อ ในฐานะคนธรรมดาสามัญเขาสามารถจะได้ทีเดียวสองต่อพร้อมกัน แต่ในฐานะผูบ้ าเพ็ญ
นี่คือด่านที่ตอ้ งข้ามไป ในขณะที่ได้รับความเจ็บปวด หากข้ามด่านไปได้ดว้ ยดี ซิ นซิ่ งจะยกระดับ
ขึ้น และการยกระดับของซินซิ่ งก็คือการยกระดับของระดับชั้น ดังนั้นพลังก็จะเพิ่มขึ้นมา กุศลก็จะผัน
แปรเป็ นพลัง หลักการนั้นข้าพเจ้าได้พูดโดยกระจ่างไปแล้ว แต่ในการบาเพ็ญจริ ง ยังจะต้องดูตวั พวก
ท่านเอง
ที่ จ ริ ง ข้า พเจ้า ไม่ เ พี ย งแต่ ถ่ า ยทอดฝ่ า ข้า พเจ้า ยัง ทาเรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ค นในอดี ต ไม่ เ คยทามาก่ อ น
ข้าพเจ้าได้ให้บนั ไดสู่ สวรรค์ชุดหนึ่ งไว้ให้กบั คนอย่างแท้จริ ง ท่านเพียงแต่บาเพ็ญไปตามต้าฝ่ าชุ ดนี้
รับรองว่าท่านสามารถจะหยวนหมัน่ ได้ ฝ่ าชุดนี้คนในอดีตไม่เคยมีใครบรรยายมาก่อน โดยเฉพาะคือ
ในหมู่มนุ ษย์ ถ้าไม่เชื่ อท่านลองพลิกงานเขียนตั้งแต่อดี ตจนปั จจุบนั ทั้งหมดทั้งในและนอกประเทศ
“เต้าเต๋ อจิง” “คาภีร์ไบเบิ้ล” “คัมภีร์พุทธ” ล้วนไม่ได้บรรยายฝ่ าโดยเปิ ดเผยความลับสวรรค์ท้ งั หมดอย่าง
นี้
องค์ศากยมุนีเป็ นพระพุทธ ผูค้ นเข้าใจว่าองค์ศากยมุนีพุทธทรงเหลือพุทธธรรมไว้ให้ แต่องค์
ศากยมุนีเองกลับตรัสว่า ชัว่ ชี วิตข้าพเจ้าไม่ได้เหลือหลักธรรมอะไรไว้ คนไม่เข้าใจความหมายที่
พระองค์ตรัสว่าคืออะไร นิ กายเซน(ฉันจง)จึงเข้าใจว่าไม่มีหลักธรรม องค์ศากยมุนีไม่ได้เหลือพุทธ
ธรรมไว้ให้เลย ใครที่พูดออกมาล้วนไม่ใช่ พุทธธรรม ไม่สามารถพูดได้ พอพูดออกมาก็ไม่ใช่ พุทธ
ธรรมแล้ว ซึ่งเป็ นการเข้าใจผิดเพี้ยนไปโดยสิ้ นเชิง เช่นนั้น คาพูดนี้ที่องค์ศากยุมนีตรัสทรงหมายความ
ว่าอะไรละ องค์ศากยมุ นีเป็ นเทพ พระองค์จุติลงมาในสังคมคนธรรมดาสามัญเพื่อช่ วยเหลื อคน
หลังจากหยวนหมัน่ ก็เป็ นพระพุทธ คาพูดของพระองค์มีความเป็ นพุทธ แม้สิ่งที่ พระองค์ตรัสไม่ใช่
พุทธธรรมของการบาเพ็ญอย่างเป็ นระบบ ภาษาที่มีความเป็ นพุทธก็คือหลักการของธรรม ณ ระดับชั้น
นั้น แต่มนั ก็ไม่ใช่แก่นแท้ของหลักธรรมของจักรวาลที่เป็ นระบบ ที่จริ งคัมภีร์ที่คนรุ่ นหลังจัดทาก็ขาด
หายเป็ นห้วงๆ ไม่เป็ นระบบ เป็ นอย่างนี้จริ งๆ สองพันห้าร้อยกว่าปี ก่อนองค์ศากยมุนีตรัสให้กบั คน
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ในเวลานั้นโดยเฉพาะ และองค์ศากยมุนีพุทธก็ทรงเห็นสภาพการณ์ของมนุษย์ในวันนี้แล้ว ดังนั้นที่องค์
ศากยมุนีพุทธตรัสในเวลานั้นว่า หลักธรรมของพระองค์ในยุคธรรมปลายจะใช้ไม่ได้แล้ว ที่จริ งคน
ปัจจุบนั ต่างก็ไม่เข้าใจสิ่ งที่องค์ศากยมุนีพุทธตรัสแล้ว
รวมทั้ง “คัมภีร์ไบเบิ้ล” ของศาสนาทางตะวันตก คนปั จจุบนั ก็ไม่สามารถเข้าใจได้จริ งๆแล้ว
เพราะความคิดของคนยุคปัจจุบนั เปลี่ยนจนสลับซับซ้อนมากแล้ว คนเข้าใจว่าอย่างนี้ เข้าใจว่าอย่างนั้น
ล้วนใช้ความรู ้สึกกับผลประโยชน์ที่เห็นตรงหน้าไปทาความเข้าใจ ความนัยที่แท้จริ งนั้นคนปั จจุบนั กลับ
ไม่สามารถเข้าใจได้
ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน “จ้วนฝ่ าหลุน” หนังสื อเล่มนี้มีค่าจริ งๆ หนังสื อใดๆของมนุษย์ลว้ นไม่
อาจเปรี ยบเทียบได้ เพราะมันเป็ นหนังสื อของการบาเพ็ญเล่มหนึ่ ง เป็ นฝ่ าที่เข้มงวดมาก ซึ่ งสามารถ
ชี้ นาคนให้หยวนหมัน่ ได้ เมื่อครู่ มีคนบอกว่า “จ้วนฝ่ าหลุน”หนังสื อเล่มนี้ เมื่อหยิบขึ้นมาอ่าน แต่ละ
ตัว อัก ษรล้ว นพร่ า งพราวด้ว ยแสงสี ทอง ข้าพเจ้า คิ ดว่า หากทุ ก ท่ านสามารถยืน หยัด บาเพ็ญ ต่ อ ไป
สามารถก้าวหน้าตลอดไปจนกระทัง่ หยวนหมัน่ เช่ นนั้นในระหว่างขั้นตอนที่ ท่านก้าวหน้าไป ใน
ระหว่างขั้นตอนการบาเพ็ญของท่าน ท่านจะเห็นได้ ซาบซึ้งเข้าใจได้ ในสิ่ งต่างๆมากมายที่คนธรรมดา
สามัญมองไม่เห็น ซาบซึ้ งไม่ได้ในความรู ้สึกและทัศนี ยภาพ ในเวลานั้นท่านจะพบว่า หนังสื อเล่มนี้ ที่
แท้แล้วคืออะไรนะ ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่พูดอย่างไรล้วนเป็ นการพูดของข้าพเจ้า พูดมากไปฟั งแล้วเหลือเชื่ อ
มาก ข้าพเจ้าคิดว่า พวกท่านไปอู(้ รับรู ้)เอง ไปพิสูจน์เองจะดีกว่า ข้าพเจ้าเพียงต้องการจะบอกทุกท่าน
ฝ่ านี้มีค่าอย่างยิง่
ในเวลานั้นที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดฝ่ าชุ ดนี้ มีชีวิตชั้นสู ง กับผูร้ ู ้แจ้งใหญ่มากมาย ไม่ยอมให้ขา้ พเจ้า
ถ่ายทอด พูดว่าศีลธรรมของมนุ ษย์เสื่ อมทรามถึงระดับนี้ แล้ว ท่านยังนาสิ่ งที่ดีเช่ นนี้ ออกมา ตอนที่
มนุษย์อยูใ่ นยุคสมัยที่ดีที่สุดท่านก็ไม่นาออกมาถ่ายทอด ตอนนี้ท่านยังจะนาออกมาถ่ายทอดหรื อ เทพ
ล้วนแต่คิดกันอยูอ่ ย่างนี้
ทุกท่านคิดดู เมื่อครู่ ที่ขา้ พเจ้าพูดถึงเรื่ องกรรมกับกุศล กรรมกับกุศลนั้นติดตามคนไปเกิด ชีวิต
คนอยูใ่ นโลกอะไรก็เอาไปไม่ได้ มีเพียงสิ่ งเหล่านี้ที่ติดตามคนไปเวียนว่ายตายเกิด พูดถึงการเวียนว่าย
ตายเกิด ข้าพเจ้าจะบอกพวกท่าน ในศาสนาพูดว่าหลังจากคนตายแล้วจะไปสู่ มิติอื่น โดยเฉพาะคือใน
ศาสนาตะวันออก ล้วนพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดหกทาง คนนั้นสามารถกลับชาติไปเกิดได้จริ งๆ นี่
คือเรื่ องจริ ง ในวงการบาเพ็ญนั้นไร้ขอ้ สงสัย ทุกท่านต่างเห็นได้ชดั เจน ทาไมสามารถกลับชาติไปเกิด
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ได้ละ และมีบางคนพูดว่า คนตายแล้วก็ไม่ใช่ ตายไปเลยหรื อ ที่ ตายนั้นคือส่ วนที่เติบโตจากการกิ น
อาหารของมนุษย์หลังกาเนิด แต่ชีวติ คนนั้นไม่ได้ตายไป
หากพูดโดยใช้รูปแบบที่มนุษย์ปัจจุบนั สามารถเข้าใจได้ ทุกท่านคิดดู ร่ างกายคนเป็ นโครงสร้าง
ของสสารชั้นผิวที่ประกอบขึ้นจากอนุ ภาคโมเลกุล จุดนี้ ใครก็ทราบทั้งนั้น อากาศธาตุที่ลอ้ มรอบโลก
ไม้ รวมทั้ง วัส ดุ ก่ อสร้ า งเช่ น ปู นซี เมนต์ เหล็กกล้า ล้วนเป็ นสสารชั้นผิวที่ ประกอบขึ้ น จากอนุ ภ าค
โมเลกุลที่ต่างกัน และโมเลกุลก็ประกอบขึ้นมาจากอะตอม อะตอมก็ประกอบขึ้นมาจากนิ วตรอน
อิเลคตรอน นิวเคลียสอะตอม เมื่อตรวจสอบนิวเคลียสอะตอมลงไปอีกละ ก็เป็ นควาร์ กที่ประกอบขึ้น
เป็ นนิวเคลียสอะตอม เช่นนั้นนิวเคลียสอะตอมก็ประกอบขึ้นจากนิวทรี โนด้วย แต่สืบหาลงไปอีก คน
ก็ไม่รู้อะไรแล้ว ที่จริ งในเวลาที่คนตายก็เพียงแต่กายเนื้อในมิติสสารชั้นผิวที่ประกอบขึ้นจากอนุภาค
โมเลกุลหลุดลอกไปแล้วเท่านั้น เหมือนการถอดเสื้ อผ้าทิ้งแล้ว ทว่าร่ างกายส่ วนที่ประกอบขึ้นจาก
อะตอม นิวเคลียสอะตอม หรื อสสารที่เล็กกว่าควาร์ก ไม่ได้ตายไปแต่อย่างใด และไม่อาจตายไปตาม
การตายของชั้นผิวของคน ทุกท่านคิดดู ในเวลาที่นิวเคลียสอะตอมแตกตัว ก็คือระเบิดนิวเคลียร์ เวลา
ที่ ค นตายไปจะมี พ ลัง งานมากอย่ า งนั้น ที่ ส ามารถท าให้ นิ ว เคลี ย สอะตอมแตกตัว ได้ห รื อ หาก
วิทยาศาสตร์ปัจจุบนั คิดจะทาให้นิวเคลียสอะตอมแตกตัว จะต้องมีพลังงานความร้อนมหาศาล และพลัง
ปะทะที่รุนแรงมากจึงจะทาให้นิวเคลียสอะตอมแตกตัวได้ ร่ างกายของคนธรรมดาสามัญจะมีพลังงาน
มากขนาดนั้นที่สามารถทาให้มนั แตกออกได้หรื อ และอุณหภูมิของไฟในสถานที่เผาศพนั้นย่อมไม่อาจ
ทาให้นิวเคลียสอะตอมแตกตัวได้อย่างเด็ดขาด หรื อพูดว่าสสารที่เล็กยิ่งกว่าที่ประกอบขึ้นเป็ นร่ างกาย
คนนั้น ไฟในเตาเผาศพย่อมไม่อาจทาลายได้เลย ถ้ามันสามารถทาให้นิวเคลียสอะตอมของร่ างกายท่าน
แตกตัวได้จริ ง นัน่ ก็คือระเบิดปรมาณู หากนิ วเคลียสอะตอมที่คงอยูข่ องร่ างกายคนๆหนึ่งระเบิดออก
แล้ว ก็จะทาลายเมืองขนาดใหญ่มากเมืองหนึ่งได้ อะตอมใช่ไหม พลังงานนั้นมหาศาลมาก เหตุใดไม่
เกิดเรื่ องชนิดนี้ละ ก็พูดได้ชดั ว่า ส่ วนประกอบของอะตอมในร่ างกายคนนั้นไม่ได้ถูกทาลายแต่อย่างใด
เลย
ทุกท่านทราบว่า กล่าวสาหรับคนแล้ว นิ วเคลียสอะตอม กับอะตอมนั้นมีคุณสมบัติของการแผ่
รังสี ที่รุนแรงมาก หรื อพูดว่ามันเป็ นพลังงานอย่างหนึ่ง ที่จริ งสสารที่เล็กยิง่ กว่า ลักษณะการแผ่พลังงาน
รังสี ของควาร์ ก จะมากยิ่งกว่าลักษณะการแผ่รังสี ของนิ วเคลียสอะตอม ดังนั้นลักษณะการแผ่รังสี ของ
นิวทรี โน่ ก็ยงิ่ มากกว่าควาร์กไม่รู้กี่เท่า ยิง่ เล็กลงไปพลังงานของอนุภาคยิง่ มาก ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน
พลังกงที่พวกท่านฝึ กนั้น ข้างในมีอะตอม นิวตรอน เรื่ อยไปจนถึงสสารที่เล็กยิง่ กว่าซึ่ งมีพลังมาก พลัง
ที่ฝึกออกมาเหตุใดจึงสามารถรักษาโรคได้ละ เหตุใดจึงสามารถเปลี่ยนแปลงร่ างกายคนละ เหตุใดผู ้
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บาเพ็ญสามารถแสดงปาฎิ หารย์มากมายออกมาได้ละ เพราะพลังกับความสามารถนั้น มันประกอบ
ขึ้นมาจากสสารพลังงานระดับสู งยิง่ กว่าอย่างนี้ และสสารเหล่านี้ในการบาเพ็ญเจิ้งฝ่ า(ฝ่ าที่ถูกต้อง)ล้วน
มีชีวติ และคุณสมบัติด้ งั เดิมที่ดีงาม มันถูกจิตสานึกของร่ างหลักของผูบ้ าเพ็ญควบคุมไว้ ถูกความคิดคน
บังคับบัญชา ไม่เหมือนวิธีการที่วทิ ยาศาสตร์ใช้ทาให้อะตอมแตกตัวซึ่ งก่อให้เกิดลักษณะทาลายล้างใน
ลักษณะที่ชวั่ ร้าย พลังงานที่แผ่กระจายออกหลังจากการระเบิดของลูกระเบิดปรมาณูน้ ี ในปั จจุบนั ด้วย
การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์น้ นั เป็ นสิ่ งที่ชวั่ ร้าย ไร้ทิศทาง เป็ นอันตรายต่อคน ต่อชีวิตอื่นๆทั้งหมด
เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมที่คนดารงอยู่ก็ร้ายแรงมาก แต่พลังงานที่ปล่อยออกมาจากผูบ้ าเพ็ญนั้นมี
จิตสานึ ก สามารถก่อให้เกิดผลทางบวก สถาบันค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ของจีนก็เคยทาการทดสอบ
วินิจฉัยประเมินค่าข้าพเจ้า ในระหว่างที่ขา้ พเจ้าบรรยายฝ่ าอยู่ สสารพลังงานที่ปล่อยออกมานั้นพวกเขา
สามารถวัดได้ สถาบันวิจยั ค้น คว้าฟิ สิ กส์ช้ นั สู งของจีนมุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับฟิ สิ กส์ช้ นั สู ง พวกเขาได้วาง
อุปกรณ์ไว้ตามมุมทั้งสี่ และตรงกลางห้องประชุม บนโต๊ะที่ขา้ พเจ้าบรรยายก็วางอุปกรณ์ไว้ดว้ ย ในการ
ตรวจวัด พวกเขาพบว่ า พลัง งานที่ ข ้า พเจ้า ปล่ อ ยออกมานั้น นอกจากประกอบด้ว ยอะตอมแล้ว ยัง
ประกอบด้วยนิวตรอนมากมายเหลือเกิน แน่ละเขาก็ตรวจวัดได้เพียงเท่านี้ สสารที่เล็กลงไปกว่านี้ พวก
เขาก็ไม่มีอุปกรณ์ที่จะไปวัด ที่พวกเขารู ้สึกแปลกใจก็คือ สนามพลังที่ขา้ พเจ้าปล่อยออกไปนั้นกระจาย
เสมอกันไปทัว่ พลังงานมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ ในการวิจยั วิทยาศาสตร์ปัจจุบนั ล้วนทราบว่าสสารปรมาณู
ที่ ออกมานั้นมันไร้ ทิศทาง ไม่ รู้ ว่าแผ่อ อกไปถึ งที่ ไหน และที่ อยู่ใกล้จะแรง ที่ อยู่ไ กลจะอ่ อน ใน
ระหว่างที่แผ่เป็ นวงกว้างออกไปจะเป็ นอันตรายต่อสิ่ งของ แน่ ละวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั นั้นไม่สมบูรณ์
แบบ การหลงงมงายต่อมันมากเกินไปเป็ นอันตรายอย่างยิง่ ต่อมนุษยชาติ
เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดว่าชี วิตคนไม่อาจตายไปตามการตายของคน ดังนั้นจิตหลักของคนสามารถ
หลุ ดพ้นออกจากการตายของกายเนื้ อในมิ ติน้ ี เดิ มที เขาก็อยู่อีกมิ ติหนึ่ ง ในเวลาที่ เกิดก็รวมเป็ นร่ าง
เดียวกับร่ างคนในมิติน้ ี เมื่อร่ างในมิติน้ ีตายไป ฉะนั้นจิตหลักจึงหลุดพ้นออกมา ดังนั้นวัฏจักรตายเกิด
หกทางที่พูดกันในศาสนาจึงเป็ นเรื่ องจริ ง ชี วิตสามารถกลับชาติไปเกิดในวัฏจักรตายเกิดหกทาง คน
สามารถกลับชาติไปเกิดเป็ นคนซ้ าอีก และสามารถไปเกิดเป็ นวัตถุ/สสาร เกิดเป็ นสัตว์ กระทัง่ เกิดเป็ น
ชีวติ ชั้นสู ง หรื อเกิดเป็ นสิ่ งอื่นๆ
พุทธศาสนาพูดถึง ทิพยจักษุเอย ปัญญาจักษุเอย ธรรมจักษุเอย พุทธจักษุเอย ห้าจักษุ หากเปิ ด
ถึงธรรมจักษุ โลกที่ปรากฏต่อหน้าท่านก็ไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้แล้ว แล้วหน้าตาเป็ นอย่างไรละ ท่านจะ
พบว่าตาของท่านสามารถมองทะลุวตั ถุใดๆในระดับชั้นของท่านได้ มองเห็นสสารที่เล็กยิง่ กว่า และยัง
จะพบว่าวัตถุใดๆล้วนแต่มีชีวิต เมื่อวัตถุน้ นั พบว่าท่านสามารถมองเห็นเขา มันก็จะติดต่อสื่ อสารกับ
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ท่าน ใช้ภาษาสื่ อสาร ใช้ความคิดนึ กสื่ อสาร คนธรรมดาสามัญบางคนจะรู ้สึกว่าเป็ นนิ ทานอาหรับ
ราตรี พูดเรื่ องแปลกประหลาดปาฏิหารย์ แน่ ละสิ่ งเหล่านี้ เป็ นเรื่ องในวงการบาเพ็ญ เป็ นการพูดกับผู ้
ฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ทุกท่านล้วนเป็ นผูบ้ าเพ็ญ ข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับคนธรรมดาสามัญ และไม่อาจพูดกับ
คนธรรมดาสามัญตามอาเภอใจ คนธรรมดาสามัญจานวนมากไม่เชื่อ
ดังนั้นเมื่อถึงเวลานั้นท่านก็จะพบว่า ชีวิตของวัตถุชนิดใดๆ ก่อนหน้านั้นเขาอาจเป็ นคน ต่อมา
ตายแล้ว ก็ไปเกิดเป็ นวัตถุชนิดอื่น พูดถึงตรงนี้ขา้ พเจ้าจะพูดสักหน่อยว่า ในการไปเกิดนั้นคนมีกรรม
ติดไปด้วย และมี กุศลติ ดไปด้วยพร้ อมกัน มนุ ษย์ปัจจุ บนั เสื่ อมทรามลงตามการเสื่ อมทรามลงของ
ศีลธรรม กุศล สสารชนิ ดนี้ ก็ยิ่งน้อยลง แต่กรรมยิ่งมากขึ้ นเรื่ อยๆ เนื่ องด้วยการกลับชาติไปเกิ ดใน
รู ปแบบของกันและกันของชีวิต ดังนั้นมองไปแล้ว ในปั จจุบนั ไม่เพียงแต่บนร่ างกายคนจะมีกรรมสี ดา
คล้ าๆ แม้แต่บนวัตถุสสารก็มีกรรมอยูด่ ว้ ยกันทั้งนั้น เนื่องจากในเวลาที่ชีวติ อยูใ่ นวัฏจักรตายเกิดหกทาง
จะนากรรมเหล่านี้ ไปด้วย ดังนั้นวัตถุสสารใดๆล้วนจะมีกรรมอยู่ ล้วนสามารถชักนาให้เกิดโรค เมื่อ
กรรมสะท้อนมาถึงมิติของมนุษย์น้ ี ก็คือเชื้อไวรัสในระดับจุลทรรศน์ ปั จจุบนั กรรมมากเสี ยจนอะไรๆ
ก็ลว้ นแต่มีกรรมอยู่ ทุกท่านทราบว่าในอดีต ชาวนาในประเทศจีน หากระหว่างที่ทานาอยู่ในท้องนา
เกิดเป็ นแผลที่มือ ก็จะใช้ดินทาที่ปากแผล แล้วไม่ไปสนใจมันอีก ไม่ชา้ ก็จะหายดี แต่ดินในทุกวันนี้
ท่านอย่าได้ไปแตะมันเข้า คนธรรมดาสามัญแตะถูกมันนิดเดียว ก็ไม่แน่ว่าจะติดเชื้อเป็ นหนองได้ ไม่
แน่ ว่าจะกลายเป็ นโรคบาดทะยักตาย เพราะอะไรหรื อ นี่ ก็เห็นได้ชดั ว่าดินในปั จจุบนั ล้วนมีกรรมอยู่
ดังนั้น หากอยู่ในมิติช้ นั สู งหันกลับมามอง จะเห็นทุกหนแห่ งล้วนคือกรรม เป็ นคลื่นสี ดาหมุนกลิ้งไป
เพราะตาคนมองไม่เห็น ดังนั้นทุกคนต่างรู ้สึกว่ายังดีอยู่
ทุกท่านทราบโรคระบาดไข้หวัดใหญ่น้ ีกระมัง การที่โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดได้น้ นั ที่จริ งก็เกิด
จากกลุ่มกรรมที่มีความหนาแน่ นมากหมุนกลิ้งผ่านมา แต่โรคมะเร็ ง โรคเอดส์ เหล่านั้น เป็ นต้น คือ
กรรมแห่งโรคที่มีลกั ษณะร้ายแรงและมีเป้ าหมายเฉพาะ โรคเอดส์น้ นั มีเป้ าหมายเจาะจงต่อพวกสาส่ อน
ทางเพศกับพวกรักร่ วมเพศ สิ่ งเหล่านี้ คือกรรมที่มีความหนาแน่ นมากยิ่งกว่า โดยทัว่ ไปสถานที่ที่มี
กรรมมาก คนก็จะเป็ นโรค กรรมที่มีความหนาแน่ นสู งหากเกิดขึ้นที่ใด ที่นั่นก็จะเกิดโรคระบาด ณ
พื้นที่ตรงนั้นมักจะเป็ นเพราะคนก่อกรรมหนักเกินไป
เหตุใดข้าพเจ้าต้องพูดเรื่ องนี้ เพราะข้าพเจ้ามองเห็นศีลธรรมของมนุษย์ลื่นไถลลงอย่างร้ายแรง
มาก หากเป็ นเช่นนี้ต่อไปอีก คนก็จะเผชิญกับอันตรายที่ร้ายแรงยิง่ ขึ้น หากในเวลาที่เทพไม่เห็นว่าคน
เป็ นคนแล้ว นัน่ คืออันตรายจริ งๆ คนมีพฤติกรรมของคน มีรูปลักษณ์ของคนไม่แน่ว่าจะเป็ นคน ลิงก็มี
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รู ปลักษณ์คล้ายคนนะ เมื่อคนไม่มีเครื่ องชี้ วดั ทางศีลธรรมของคน ไม่มีมาตรฐานศีลธรรมของคน
เทพก็ไม่ถือว่าคนเป็ นคนแล้ว เช่นนั้นคนก็จะเผชิญกับอันตรายใหญ่หลวงที่สุด เพราะเทพเป็ นผูส้ ร้าง
คน ดู แลคน วัฒนธรรมดั้งเดิ ม ของมนุ ษย์เ กิ ดขึ้ นภายใต้เจตนารมณ์ ของเทพ หากคนออกห่ างจาก
มาตรฐานของคน เทพก็จะขจัดท่าน ข้าพเจ้ารู ้สึกว่า ในความไม่รู้ คนก็ไหลไปตามกระแสและทาให้ทุก
สิ่ งเลวลง ให้ตวั เองเลวลง และทาให้สังคมเสื่ อมทรามลง โดยเฉพาะคือทาให้ศีลธรรมของมนุษย์เสื่ อม
ถอยแล้ว ปัจจุบนั สิ่ งที่ปรากฏชัดเจนที่สุดคือวัฒนธรรมที่กลายเป็ นมาร จนทาให้อุปนิสัยของคนเปลี่ยน
จนชัว่ ร้าย ดังนั้นในสังคมจึงเกิดกลุ่มอิทธิ พลมืดเอย เสพยาเสพติด การสาส่ อนทางเพศกับรักร่ วมเพศ
มนุษย์จมปลักอยูท่ ่ามกลางการโกหกหลอกลวงอย่างร้ายแรง เป็ นต้น มากมายเหลือเกิน กระทัง่ หัวหน้า
กลุ่ มอิ ทธิ พ ลมื ด(มาเฟี ย)ก็กลายเป็ นที่ เคารพยกย่อง เรื่ องมากมายนี้ ทุ กท่ านคิ ด ดู มันปกติ หรื อไม่
ทัศนคติของมนุ ษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงมากเพียงใดแล้ว ยังไม่ใช่ เพียงแค่สิ่งเหล่านี้ นะ ทุกๆด้าน และ
อาณาจักรต่างๆของความคิดคนล้วนมีลกั ษณะมารอยู่ จุดประสงค์ของการถ่ายทอดฝ่ าชุดนี้ของข้าพเจ้า
ก็คือให้คนหลุ ด พ้นจากความน่ ากลัว และอัน ตรายนี้ ทาให้คนสามารถได้รับการช่ วยเหลื อจากการ
บาเพ็ญ หากท่านสามารถบาเพ็ญต่อไปได้จริ งๆ ข้าพเจ้าก็สามารถทาให้ท่านหยวนหมัน่ ได้จริ งๆ
เมื่อครู่ พูดถึงปรากฏการณ์ของสังคมนี้ ในขณะนี้ ขา้ พเจ้าหาได้คิดทาเรื่ องอะไรเพื่อสังคมไม่
และไม่ได้คิดจะทาเช่นนี้ แต่ว่านะ ฝ่ านี้สามารถช่วยคนได้ สอนให้คนใฝ่ ดี สามารถเปลี่ยนแปลงท่าน
จากธาตุแท้และจิตใจของคน เช่นนั้นคนมากมาย เขาไม่ได้บาเพ็ญ แต่คนที่รู้จกั ฝ่ านี้แล้ว คนก็จะทาตัว
เป็ นคนดีคนหนึ่ง คนรู ้วา่ ทาเรื่ องไม่ดีจะทาร้ายตัวเองมากเพียงไร (เสี ยงปรบมือ) เขาก็จะทาตัวเป็ นคนดี
ฉะนั้นก็พดู ได้วา่ เมื่อฝ่ าที่ถูกต้องถ่ายทอดออกมา เขาต้องมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างแน่นอน
ในระหว่างหลายปี ของการถ่ายทอดฝ่ าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ยดึ ถือหลักการหนึ่งตลอดมา คือ ยึด
มัน่ ในความรับผิดชอบต่อคน รับผิดชอบต่อสังคมในการทาเรื่ องนี้ แต่ไหนแต่ไรมาข้าพเจ้าไม่เคยทา
สุ่ มสี่ สุ่มห้า ทุกท่านทราบว่า ข้าพเจ้าถ่ายทอดฝ่ า จากที่ไกลโพ้นนับพันๆ ลี้มาถึงประเทศสิ งคโปร์ แต่
ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการเงินแม้แต่สตางค์แดงเดียวจากทุกท่าน อีกไม่นานข้าพเจ้าก็ไปแล้ว ข้าพเจ้าเพียงแต่
มอบฝ่ านี้ ให้กบั ทุกท่าน มีผฝู ้ ึ กมากมายถามข้าพเจ้าว่า ท่านอาจารย์ จักรวาลนี้ มีหลักการที่เรี ยกว่า ไม่
เสี ยก็ไม่ได้ เมื่อจะได้กต็ อ้ งเสี ย เมื่อเสี ยก็ตอ้ งได้ เช่นนั้นท่านช่วยเหลือพวกเราเปล่าๆเช่นนี้ ให้สิ่งที่ดี
มากมายอย่างนี้กบั พวกเรา ยังแก้ไขปัญหาของพวกเราในระดับชั้นที่ต่างกัน บาเพ็ญอยูท่ ี่ตวั เอง พลังอยู่
ที่อาจารย์ใช่ ไหม เช่ นนั้นแล้วท่านต้องการอะไรละ ข้าพเจ้าตอบว่าอะไรก็ไม่ตอ้ งการ ข้าพเจ้าไม่
เหมือนกับพวกท่าน เพราะว่าข้าพเจ้านั้นก็คือมาทาเรื่ องนี้ หากพูดว่าข้าพเจ้าต้องการอะไรหรื อ ข้าพเจ้า
ต้องการเพียงใจดวงนั้นของทุกท่าน จิตที่บาเพ็ญ จิตที่ใฝ่ ความดี (เสี ยงปรบมือ)
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ข้าพเจ้าใช้เวลามากเกินไปแล้วหรื อไม่ (หัวเราะ) ถ้ายังมีเวลาข้าพเจ้าจะได้พูดอีก วิธีการบาเพ็ญ
พุทธมีมากมาย ทุกท่านทราบว่าฝ่ าหลุนกงที่พวกท่านบาเพ็ญ เป็ นหลักการของพุทธ เพียงแต่ขา้ พเจ้า
ไม่ได้ใช้ภาษาที่องค์ศากยมุนีตรัสในปี นั้น และไม่อาจใช้ได้ เพราะภาษาทุกวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แล้ว ดัง นั้นจึ งได้แต่ ใ ช้ภาษาปั จ จุ บนั มาบรรยายฝ่ า ใช้ภาษาปั จจุ บันมาถ่ ายทอดพลัง ฝ่ าที่ ขา้ พเจ้า
ถ่ายทอดออกมาในวันนี้ กับพุทธธรรมที่องค์ศากยมุนีทรงถ่ายทอดในปี นั้นมีความแตกต่างกัน เพราะ
เหตุใดละ เพราะข้าพเจ้าให้วิธีการบาเพ็ญแก่ผบู ้ าเพ็ญ เป้ าหมายของการบาเพ็ญล้วนไม่ใช่ รูปแบบใน
อดีต ข้อกาหนดต่อซิ นซิ่ งกับระดับชั้นของผูบ้ าเพ็ญนั้นสู งกว่า มรรคผลสู งกว่า เพราะสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูด
คือฝ่ าที่แท้จริ งที่สุดของจักรวาล คาพูดที่องค์ศากยมุนีตรัสในปี นั้นมีความเป็ นพุทธ และพูดได้ว่าเป็ น
ฝอฝ่ า(พุทธธรรม)ของระดับชั้นนั้น แต่ไม่ใช่ฝ่ามูลฐานที่สร้างจักรวาล หรื อสัจธรรมสู งสุ ด สัจธรรม
สู งสุ ดของจักรวาลก็คือ เจิน ซัน่ เหริ่ น สสารชนิดใดๆ เหล็กกล้า เหล็ก ไม้ หิ น อากาศ น้ า ดิน สสาร
ระดับจุลทรรศน์ท้ งั ปวง จากองค์ประกอบต้นกาเนิ ดของมันจนถึงสสารชั้นผิวของมันล้วนมีคุณสมบัติ
พิเศษ เจิน ซัน่ เหริ่ น อยู่ ชีวติ ทั้งปวง วัตถุสสารทั้งปวงทัว่ ทั้งจักรวาล ล้วนเชื่อมโยงเข้ากับ เจิน ซัน่ เห
ริ่ น นี่ คือคุณสมบัติพิเศษที่เป็ นธาตุแท้ที่สุดของจักรวาล ข้าพเจ้าใช้ภาษาปั จจุบนั ที่ต้ืนเขินที่สุดอธิ บาย
หลักการอย่างง่ายๆแล้ว ต้าฝ่ าเหมือนกับปิ ระมิด ยิ่งสู งขึ้นไปยิ่งเรี ยบง่าย ยิ่งต่าลงมาก็ยิ่งใหญ่โตและ
สลับซับซ้อน ด้วยเหตุน้ ีมนุษย์กบั จักรวาลระดับล่างจึงสลับซับซ้อน เมื่อถึงที่ๆสู งที่สุด ถึงจุดสุ ดยอด
ของฝอฝ่ าก็คือ เจิน ซั่น เหริ่ น สามตัวอักษรก็ครอบคลุมแล้ว วัตถุ สสารกับองค์ประกอบที่ สูงที่สุด
ทั้งหมดของจักรวาลล้วนประกอบขึ้นจาก “เจิน ซั่น เหริ่ น” เขาก็คือจิตวิญญาณของจักรวาล เขาก็คือ
คุณสมบัติพิเศษของจักรวาล เขาก็คือรากฐานที่แท้จริ งของฝอฝ่ า ในอดีตนี่ คือความลับที่สูงที่สุดของ
สวรรค์ ชี วิตชั้นสู งมากมายต่ างก็ไม่ทราบ แม้ว่าในหนังสื อข้าพเจ้าได้เปิ ดเผยความลับสวรรค์ไว้
มากมาย ทุ กท่ านต่ างก็เ ห็ น แล้ว แต่ ข ้าพเจ้า หาได้เปิ ดเผยความลับสวรรค์ตามอาเภอใจ หากวัน นี้
ข้าพเจ้า หลี่ หง จื้อเปิ ดเผยความลับสวรรค์ตามอาเภอใจ พูดอย่างสะเปะสะปะแล้ว ทุกท่านก็ดีอกดีใจก็
จบเรื่ องแล้วหรื อว่าพวกท่านถือว่าเขาเป็ นความรู ้ เท่ากับว่าข้าพเจ้าก็อยู่ที่นี่ทาลายหลักการของสวรรค์
ตามชอบใจ หากเป็ นเช่นนั้น วันนี้หลี่ หง จื้อก็ไม่อาจยืนอยูท่ ี่นี่แล้ว ก็จะถูกลงโทษไม่รู้ว่าไปอยูท่ ี่ไหน
แล้ว ในการถ่ายทอดฝ่ าข้าพเจ้านั้นรับผิดชอบต่อทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านสามารถบาเพ็ญขึ้นมา ในทาง
ปฏิบตั ิขา้ พเจ้าก็รับผิดชอบต่อคนตลอดมา และมีคนมากมายบาเพ็ญขึ้นมาได้แล้วจริ งๆ ดังนั้นจึงยืนยัน
ได้วา่ ข้าพเจ้าไม่ได้ทาเรื่ องอย่างสะเปะสะปะ ไม่ใช่นึกสนุกขึ้นมาคิดจะทาก็ทาตามชอบใจ ที่จริ งเรื่ องนี้
ได้จดั วางไว้นานแล้วในประวัติศาสตร์ ได้จดั เตรี ยมทาเรื่ องนี้ไว้ต้ งั นานแล้ว วันนี้ทุกท่านสามารถนัง่
อยู่ตรงนี้ ฟังฝ่ า ก็เพราะพวกท่านมีวาสนานี้ วาสนาของท่านมาถึงแล้ว ไม่ว่าท่านกลับชาติมาเกิดบน
โลกนี้กี่ภพแล้ว วันนี้วาสนาของท่านมาถึงแล้ว ดังนั้นท่านจึงสามารถได้ฝ่า
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แม้วา่ องค์ศากยมุนีไม่ทรงทราบว่า โดยแก่นแท้แล้วจักรวาลนี้ใหญ่เพียงไร และมองไม่เห็นเล็ก
ลงไปในระดับจุลทรรศน์ถึงระดับไหน แต่ พระองค์ทรงมองเห็นได้ในระดับจุลทรรศน์ที่เล็กมากๆแล้ว
พระองค์ทรงมองเห็น ว่าในหนึ่ งเม็ดทรายมี ตรี สหัสโลกธาตุ ตรี สหัสโลกธาตุน้ ี หมายถึงอะไรละ
อาทิ เ ช่ นในทางช้า งเผือ กของเรานี้ พระพุ ทธทรงมองเห็ นว่า มี ร ะบบของสิ่ ง มี ชี วิต ๓๐๐๐ ระบบที่
เหมือนกับระบบของมนุ ษย์กบั ฟ้ าดิน และข้างในระบบชี วิตที่มีเทพกับ พระพุทธคงอยู่น้ นั ก็มีสังคมที่
เหมือนกับของมนุษย์คงอยู่ ในแต่ละสหัสโลกธาตุมีชีวิตนับไม่ถว้ น เหมือนระบบที่เทพสวรรค์กบั โลก
และมนุษย์ดารงอยู่ พระพุทธตรัสว่าข้างในหนึ่งเม็ดทรายก็มีโลกอย่างนี้ สามพันใบอยู่ ทุกท่านคิดดู สิ่ ง
ที่องค์ศากยมุนีตรัสนั้นเป็ นระดับจุลทรรศน์มากเพียงไร โออ่ายิ่งใหญ่เพียงไร นี่ ไม่ใช่ เรื่ องเหลือเชื่ อ
อาทิ เ ช่ น โลกโคจรอยู่รอบดวงอาทิ ต ย์ และวิทยาศาสตร์ ปัจจุ บันพบว่า อิ เ ลคตรอนก็โ คจรอยู่รอบ
นิวเคลียสอะตอมแบบเดียวกัน นี่มีอะไรต่างกันกับที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ละ เหมือนกันนัน่ แหละ
ถ้าเช่ นนั้นหากเราขยายภาพอิเลคตรอนนั้นให้ใหญ่เท่ากับโลกเรา ท่านก็จะสามารถเห็นได้ว่าบนนั้นมี
สิ่ งมีชีวติ หรื อไม่ มีชีวิตมากเท่าไร ชีวิตเหล่านั้นมีลกั ษณะอย่างไร ในระดับจุลทรรศน์ลงไปอีกก็มีชีวิต
ที่เล็กยิง่ กว่าดารงอยู่ องค์ศากยมุนีตรัสว่าในหนึ่งเม็ดทรายมีตรี สหัสโลกธาตุอยู่ หากเราตรวจสอบลงไป
อย่างนี้ ตามหลักการที่องค์ศากยมุนีตรัสไว้ ทรายเม็ดนั้นมีตรี สหัสโลกธาตุ และตรี สหัสโลกธาตุในเม็ด
ทรายนั้น ใช่หรื อไม่ว่าจะเหมือนกับของมนุษย์ที่มีแม่น้ า ลาธาร ทะเลสาบ และทะเล และแม่น้ า ลาธาร
ทะเลสาบ และทะเลของมันก็ยงั มี ทรายอยู่ใช่ หรื อไม่ และในเม็ดทรายนั้นใช่ หรื อไม่ว่ายังมีตรี สหัส
โลกธาตุละ ฉะนั้นหากพิจารณาตามตรรกนี้ต่อไป เม็ดทรายในเม็ดทรายนี้ใช่หรื อไม่ว่ายังคงมีตรี สหัส
โลกธาตุละ ข้าพเจ้าพบว่ามีมากจนนับไม่ถว้ น ผูร้ ู ้แจ้งใหญ่ในระดับชั้นที่สูงยิง่ ขึ้น ล้วนเข้าใจได้ว่าชีวิต
และสสารนั้นเล็ก(จุลทรรศน์)อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด เช่ นนั้นแล้วสสารนั้นมันจุลทรรศน์ถึงระดับไหนละ
พระพุทธ เทพชั้นสู งมาก ต่างก็มองไม่เห็นต้นกาเนิดของมัน ต้นตอที่ประกอบขึ้นเป็ นสสารอย่างไร
ในด้านนี้ วิทยาศาสตร์ ของมนุ ษย์น้ นั ยังไม่ถึงระดับอนุ บาลด้วยซ้ าไป ไม่มีทางรู ้ได้ตลอดกาล เปรี ยบ
ไม่ได้กบั ฝอฝ่ า วิทยาศาสตร์ ยุคปั จจุบนั มันเพียงรับรู ้ถึงนิ วตรี โน่ ควาร์ ก จุดหนึ่ งเล็ก ๆนี้ ที่จริ งทั้งค
วาร์กและนิวทรี โน่น้ นั วิทยาศาสตร์ยคุ นี้เพียงแต่ตรวจวัดการคงอยูข่ องมันได้เท่านั้น แต่มองไม่เห็น ไม่
มีกล้องจุลทรรศน์ที่มีกาลังขยายใหญ่เพียงนั้น ดังนั้นเมื่อครู่ ขา้ พเจ้าเพิ่งพูดว่า องค์ศากยมุนีพุทธก็ทรง
มองไม่เห็นว่าต้นกาเนิ ดของสสารคืออะไร และทรงมองไม่เห็นว่าสสารที่ใหญ่ที่สุดของจักรวาลคือ
อะไร ดังนั้นพระองค์จึงตรั สไว้ประโยคหนึ่ งว่า “ใหญ่จนไม่มีขา้ งนอก เล็กจนไม่มีขา้ งใน”ใหญ่จน
จักรวาลนี้ ไม่มีขอบ สสารที่เล็กนั้นหนา มองไม่เห็นก้นบึ้ง พระยูไลพุทธนั้น ยอดเยีย่ มอย่างเหลือเกิน
แล้ว ท่านมองเห็นได้เพียงระดับนี้ ท่านก็มองไม่เห็นจนถึงจุดสุ ดท้าย
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หรื อพูดได้ว่าจักรวาลนี้ ใหญ่มหึ มามาก สสารนั้นใหญ่โตสลับซับซ้อนอย่างยิง่ พูดถึงต้นกาเนิ ด
ของสสาร ที่จริ งไม่อาจเรี ยกว่าสสารได้แล้ว คือพลังแห่ งหลักธรรม คุณสมบัติพิเศษ เจิน ซัน่ เหริ่ น นา
องค์ประกอบต้นกาเนิดรวมกันเข้าเป็ นสสารแรกเริ่ ม จากนั้น ก็โดย เจิน ซัน่ เหริ่ น ในระดับชั้นต่างๆนั้น
อีก ที่ประกอบรวมขึ้นเป็ นสสารของระดับชั้นที่ต่างกันที่ใหญ่ยิ่งขึ้น เรื่ อยไปจนถึงสสารที่ใหญ่ยิ่งขึ้น
หนึ่งชั้น เรื่ อยมาจนถึงนิวทรี โน่ ควาร์ก นิวเคลียสอะตอม อะตอม โมเลกุล ตลอดจนถึงสสารชั้นผิวที่
มนุ ษย์ในปั จจุบนั รู ้จกั กัน ล้วนประกอบขึ้นมาโดย เจิน ซั่น เหริ่ น คุ ณสมบัติพิเศษนี้ ดังนั้นหลักการ
สุ ดท้ายของจักรวาลนี้กค็ ือ“เจิน ซัน่ เหริ่ น” เขาก็คือมูลฐานของฝอฝ่ า
พูดขึ้นมาแล้ว สามตัวอักษรนั้นเรี ยบง่ ายมาก ถ้าแผ่ขยายฝ่ านี้ ออกมา นั่นก็ใหญ่อย่างยิ่งแล้ว
“เจิน” ข้างในนั้นแฝงไว้ดว้ ยหลักการของระดับชั้นต่างๆมากมาย “ซัน่ ”กับ “เหริ่ น”ก็แฝงไว้ดว้ ยหลักการ
ของระดับชั้นต่างๆมากมาย พอมาถึงก้าวนี้ของคนธรรมดาสามัญ ใน “เจิน”นั้นข้างในก็รวมถึง ความ
กรุ ณา คุณธรรม มรรยาท ปั ญญา ความเชื่ อถือ เป็ นต้น หลักการของคนมากมาย “ซั่น”พอมาถึงคน
ธรรมดาสามัญระดับชั้นนี้ ครอบคลุมฉิ งไว้แล้ว นี่ลว้ นเป็ นหลักการของฝ่ าที่แตกแขนงออกมาจาก เจิน
ซัน่ เหริ่ น หลักธรรมใหญ่มูลฐานที่สุดของจักรวาลอย่างแท้จริ ง
พูดถึ งฉิ ง หากมนุ ษ ย์ไม่ มีฉิ ง คนก็จะเกิ ดสภาพการณ์ ส องอย่าง อย่างหนึ่ ง คื อ เย็นชาเหมื อ น
สิ่ งมีชีวติ ต่างดาว หรื ออีกอย่างหนึ่งคือเพียบพร้อมไปด้วยความเมตตาเหมือนเทพ เนื่ องจากคนมีฉิง จึง
เป็ นคน คนพอใจหรื อไม่พอใจ นี่ คือฉิ ง คนชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ท่านโกรธเคืองใคร เป็ นมิตรที่ดี
กับใคร ท่านชอบทาอะไร ท่านต้องการได้เงินมากเท่าไร ท่านอยากเป็ นข้าราชการใหญ่ ความชื่นชอบ
ทั้งหมดที่ท่านต้องการทา ท่านอยากอย่างนั้นอย่างนี้.......ทุกสิ่ งบนโลกของคนล้วนแต่อยูใ่ นฉิ งนี้ และ
คนก็ถูกฉิ งนี้ ชกั นาให้แสวงหาด้วยความยึดติด ฝ่ า พอมาถึงสังคมมนุ ษย์กา้ วนี้ ก็ได้สร้างคน สร้างมิติ
ของคน ในขณะเดียวกันก็กาหนดสภาพการณ์ที่แน่ นอนของคนไว้ การบาเพ็ญนั้น ที่จริ งก็คือการก้าว
ออกมาจากสภาพของคน ขจัดจิตใจที่ ถูก ฉิ งชักนาทิ้งไป ในระหว่างการบาเพ็ญ ค่อยๆทาให้จืดจาง
จากนั้นค่อยยกระดับตนเอง บางคนรู ้สึกว่าถ้าไม่มีฉิงก็จะมีชีวิตอยูอ่ ย่างไม่มีความหมายอย่างมาก ก็จะ
ไม่ ดูภาพยนตร์ แล้ว ไม่ หาคนรั กที่สวยงามแล้ว ไม่แสวงหาอาหารที่ น่ากิ นแล้ว เช่ นนั้นแล้วช่ างไร้
ความหมายอย่างมาก ข้าพเจ้าขอบอกท่านนะ นี่คือการเข้าใจบนจุดยืนนั้นของคนธรรมดาสามัญ หาก
ท่านเลื่อนขึ้นไปถึงเขตแดนที่สูงได้ ท่านจะพบว่ามีสภาวะที่งดงามของเขตแดนนั้นอยู่ งดงามยิง่ กว่าทุก
สิ่ งของมนุษย์น้ ี งดงามจนบรรยายไม่ได้ แต่ถา้ ท่านต้องการความงดงามนั้น ท่านก็ตอ้ งปล่อยวางจิตใจ
ของคนธรรมดาสามัญที่ถูกฉิ งชักนา ทาให้ยึดติดต่อผลประโยชน์ของคน ปล่อยวางจิตยึดติดของคน
ท่านจึงจะสามารถได้สิ่งที่งดงามกว่า
หน้า 18 จาก 22

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

แก้วนั ที่ 20 สิ งหาคม ค.ศ. 2011

ทุกท่านต่างเป็ นผูฝ้ ึ ก ในระหว่างขั้นตอนของการบาเพ็ญ ข้อกาหนดของข้าพเจ้าต่อทุ กท่าน
อาจจะสู ง ในระหว่างขั้นตอนของการบาเพ็ญ มีจิตยึดติดมากมายของคนธรรมดาสามัญยังปล่อยวาง
ไม่ได้ในขณะนี้ ไม่ตอ้ งห่วง หากวันนี้ขา้ พเจ้าบรรยายฝ่ าจบแล้ว ทุกๆคนก็ทาได้กนั หมด นัน่ ก็เป็ นพระ
พุทธในทันที (เสี ยงปรบมือ) แต่ผทู ้ ี่เริ่ มศึกษาใครก็ยากที่จะทาได้ หากปล่อยวางทุกสิ่ งของคนได้หมด
ในทันที นี่จะเป็ นไปได้อย่างไรกัน ทุกท่านนัง่ อยูท่ ี่นี่ฟังฝ่ ารู ้สึกว่าสบาย ทุกท่านต้องการฟั งข้าพเจ้าพูด
เพราะนี่ คือธรรมานุ ภาพของฝ่ าที่ถูกต้องทาให้เกิดขึ้น การบาเพ็ญฝ่ าที่ถูกต้องนั้นพลังงานที่มีอยู่ดว้ ย
เป็ นความเมตตา สุ ขสงบ สามารถขจัดทิ้งและแก้ไของค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ดังนั้นพวกท่าน
นัง่ อยูท่ ี่นี่จึงรู ้สึกสบายมาก ในอนาคตเมื่อพวกท่านบาเพ็ญได้ในระดับหนึ่ งก็จะเป็ นเช่ นนี้ เพิ่งเริ่ มต้น
พวกท่ านไม่ อาจจะบรรลุ ได้ในทัน ที เพราะยังมี จิ ตยึดติ ดมากมายไม่ ได้ทิ้งไป เจิ้ง เนี่ ยน(ความคิ ด ที่
ถูกต้อง)ยังไม่เข้มแข็ง ในสังคมคนธรรมดาสามัญเมื่อท่านประสบกับการเสี ยดสี ดา้ นผลประโยชน์กบั
ความรู ้สึกระหว่างคนด้วยกัน ยังจะก่อให้เกิดการรบกวนที่แน่นอนระดับหนึ่ง ในขณะที่สลายกรรมอยู่
ร่ างกายของท่านไม่สบาย ในความทุกข์ยากจะควบคุมตัวเองอย่างไร หากท่านสามารถยกระดับตนเอง
ขึ้นมา ปฏิบตั ิ ต่อความขัดแย้งใดๆไม่เหมือนกับคนธรรมดาสามัญ เช่ นนั้นท่านก็ยกระดับได้ เสริ ม
ความเข้มแข็งของเจิ้งเนี่ ยน เมื่อผูอ้ ื่ นตีท่าน ท่านสามารถคิดได้ว่าฉันเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง พวกคุ ณเป็ นคน
ธรรมดาสามัญฉันจะไม่ทาเหมือนคุณ ท่านก็กาลังยกระดับอยู่ ท่านสามารถทาได้ถึงขั้น“ถูกตีไม่ตีกลับ
ถูกด่าไม่ด่ากลับ” ในเวลาที่คนอื่นแย่งชิ งผลประโยชน์กบั ท่าน ท่านสามารถทาให้ใจนี้ จืดจาง แม้ว่านี่
เป็ นความคิดเพียงแวบเดียว ท่านก็ห่างไกลจากคนธรรมดาสามัญนับพันลี้แล้ว แต่ถา้ ท่านคิดที่จะทาถึง
ขั้นนี้ ท่านต้องค่อยๆบาเพ็ญขึ้นมาในหมู่คนธรรมดาสามัญ ท่านจึงจะสามารถบรรลุได้ถึง บอกว่าฉัน
จะบรรลุให้ได้ในทันที ก็ยากจะทาได้ ต้องทิง้ จิตยึดติดในท่ามกลางการปฏิบตั ิ ในท่ามกลางการทดสอบ
บาเพ็ญอย่างนี้ข้ ึนมาจึงจะแน่นแฟ้ นไม่ฉาบฉวย
วิทยาศาสตร์ของมนุษย์ ไม่สามารถบรรลุถึงเขตแดนของพระพุทธได้ชวั่ นิรันดร์ เพราะอะไรละ
เนื่ องจากสติปัญญาของมนุ ษย์ถูกชี วิตชั้นสู งจากัด ควบคุ มไว้ เพราะอะไรละ เพราะคนนั้น เทพเป็ น
ผูส้ ร้าง หลักการของคนก็เป็ นหลักการที่กลับกัน อะไรคือ “พระพุทธ”หรื อ พระองค์คือหลักประกัน
ของสรรพชีวิตระดับชั้นนั้น เป็ นผูค้ ุม้ ครองสรรพชีวิต เป็ นผูพ้ ิทกั ษ์สัจธรรมของจักรวาล พวกท่านลอง
คิดดู คนมีจิตยึดติดนานาชนิด ชื่อเสี ยง ผลประโยชน์ อารมณ์ท้ งั เจ็ดตัณหาทั้งหก จิตอิจฉา พอไปถึงที่
พระพุทธนัน่ ไม่แน่วา่ จะไปต่อสู ้กบั พระพุทธ อย่างนี้จะไหวหรื อ ดังนั้นท่านก็ตอ้ งทิ้งจิตเหล่านี้ของคน
ในระหว่างที่อยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ ท่านจึงจะสามารถบรรลุถึงเขตแดนและตาแหน่งนั้น ปั จจุบนั
พระสงฆ์บางรู ปพูดกับคนธรรมดาสามัญว่า “ท่านก็คือพุทธ ท่านท่องพระพุทธแล้ว ร้อยปี ให้หลัง(เมื่อ
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ตายไปแล้ว)ท่านก็เป็ นพระพุทธแล้ว ถึงแม้ท่านไม่อยากจะเป็ นก็ตาม” นี่คือการลบหลู่พระพุทธ ลบหลู่
หลักธรรม พระสงฆ์เป็ นคน ถ้าสามารถบาเพ็ญได้จริ งก็เป็ นเพียงผูบ้ าเพ็ญ หากบาเพ็ญไม่ดี เหมือนกับ
คนธรรมดาสามัญ อะไรก็ไม่ใช่ท้ งั นั้น ถ้าเขาทาผิดแล้วบาปยังจะหนักกว่าคนธรรมดาสามัญ นี่เรี ยกว่า
“สวมเสื้ อผ้าของพระพุทธทาลายพระธรรม” ดังนั้นอย่าไปงมงายกับนักบวชเหล่านั้นที่ไม่บาเพ็ญจริ ง
การบาเพ็ญที่ แท้จริ งก็คือบาเพ็ญจิ ตนี้ ของคน จิ ตนั้นของคนไม่ ทิ้งไปก็ไม่ อาจบรรลุ เขตแดนนั้นได้
ตลอดไป หากพูด ว่า คนใช้วิธีก ารวิทยาศาสตร์ บรรลุ ไ ด้ถึ งแล้ว นั่นก็จะเกิ ด สงครามใหญ่ ระหว่า ง
ดวงดาว เกิดสงครามจักรวาลขึ้นจริ งๆแล้ว ดังนั้นพระพุทธจะให้ท่านบรรลุถึงได้อย่างไรละ มันเป็ น
เพียงความเพ้อฝันของวิทยาศาสตร์ ไม่มีทางเป็ นจริ งได้ตลอดกาล หากคนคิดจะเดินไปสู่ ระดับชั้นที่สูง
กว่า รู ้จกั ชี วิตชั้นสู งยิ่งขึ้น ท่านคิดจะเป็ นชีวิตชั้นสู ง ท่านคิดจะรู ้จกั หลักการที่แท้จริ งของจักรวาล มี
เพียงเส้นทางเดียว ก็คือการบาเพ็ญ มีเพียงอย่างนี้ ดังนั้นข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน จากวันนี้ไปท่านอยูใ่ น
สังคมคนธรรมดาสามัญ ไม่ว่าท่านจะประสบกับความขัดแย้งอะไร การเสี ยดสี ทางจิตใจเอย ใครยัว่ ให้
ท่านโกรธ ใครเอาเปรี ยบท่าน ใครรังแกท่าน ท่านได้รับความเจ็บปวดอะไรแล้ว ข้าพเจ้าขอบอกทุก
ท่าน มันไม่แน่วา่ จะเป็ นเรื่ องไม่ดี ถ้าท่านคิดจะบาเพ็ญจริ งๆ ข้าพเจ้าขอบอกท่าน เส้นทางชีวิตคนของ
ท่านนี้ ก็จะจัดวางให้ท่านใหม่ เหตุใดต้องจัดวางให้ใหม่ละ เนื่ องจากคนมีชีวิตหนึ่งของคน ก่อนที่คน
จะบาเพ็ญ อนาคตของเขาก็คือชีวิตของคนธรรมดาสามัญ ไม่แน่ว่ามีชีวิตถึงวันใดเขาก็ไม่มีชีวิตอีกแล้ว
บางคนอายุยนื หน่อย แต่ไม่รู้ว่าเมื่อใดเขาจะป่ วยหนัก ป่ วยนานกี่ปี คนอย่างนี้จะบาเพ็ญได้อย่างไรละ
หรื อบางคนอาจจะมีทุกข์ภยั อะไรที่หนักหนา นี่ลว้ นไม่อาจบาเพ็ญได้ เส้นทางนี้ขา้ พเจ้าต้องชาระล้าง
ให้ท่ าน ชาระล้า งสิ่ ง เหล่ า นี้ ทิ้ง ไป จัด วางเส้ นทางบาเพ็ญ เส้น หนึ่ ง ให้ แน่ ล ะนี่ ไ ม่ อาจทาให้ก ับคน
ธรรมดาสามัญตามชอบใจ จะทาให้เฉพาะผูบ้ าเพ็ญเท่านั้น
ถ้าเช่ นนั้นเหตุใดผูบ้ าเพ็ญจึงพิเศษอย่างนี้ ละ เพราะคนมีชีวิตอยู่ มิใช่ เพื่อจะเป็ นคน ชี วิตของ
ท่านไม่ใช่ มีที่มาจากโลกนี้ ชีวิตของท่านมีที่มาจากมิติช้ นั สู งกว่า การหวนคืนกลับไปนั้นคือเป้ าหมาย
การมีชีวิตอยู่ของท่าน ดังนั้นจิตที่คิดจะบาเพ็ญนี้ เมื่อออกมาแล้ว จึงสว่างยิ่งกว่าทองคา พระพุทธทัว่
ทศทิศจึงมองเห็นได้ พอคนมีความคิดอันนี้ คิดจะบาเพ็ญ จึงมีค่าอย่างนี้ คนธรรมดาสามัญนั้นไม่อาจ
ไปแตะต้องเขาตามอาเภอใจ เพราะปกติคนธรรมดาสามัญในชาติก่อนของเขาไม่ได้ทาเรื่ องที่ดีไว้ ชาติ
นี้เขาจึงต้องชดใช้คืน ท่านขจัดกรรมให้เขาตามอาเภอใจแล้ว นาทุกข์ภยั ของเขาทิ้งไปตามชอบใจแล้ว
จึ งเท่ ากับพูดว่าคนสามารถทาเรื่ องไม่ ดี แล้วไม่ ต ้องชดใช้ นี่ เป็ นการทาลายหลักการของพระพุทธ
ทาลายกฎสวรรค์ ที่ ไหนจะมี หลักการอย่างนี้ ไม่มีอย่างเด็ดขาด พระพุทธ เต๋ า เทพ ล้วนปกป้ อง
หลักการของจักรวาลอยู่ ทางานปกป้ อง หลักธรรม เจิน ซัน่ เหริ่ น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงบอกว่าในฐานะผู ้
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ฝึ กพลังคนหนึ่ง เมื่อท่านได้รับความเจ็บปวดอะไร ประสบกับทุกข์ภยั อะไร ท่านจะได้รับของสี่ อย่าง
เวลาที่ผอู ้ ื่นรังแกท่าน เอาเปรี ยบท่าน เอาผลประโยชน์ของท่านไป เขาล้วนจะให้กุศลแก่ท่าน และสิ่ ง
เหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็ นผลประโยชน์ที่มากยิง่ กว่าในขณะที่ท่านได้รับความเจ็บปวดนั้น ท่านถือได้ว่า
เป็ นฝ่ ายสู ญเสี ย ในเมื่อท่านเป็ นฝ่ ายได้รับความเจ็บปวด กรรมของตัวเองยังจะแปรผันเป็ นกุศล มีความ
เจ็บปวดเท่าไรก็ผนั แปรมากเท่านั้น ในเมื่อท่านเป็ นผูบ้ าเพ็ญ ในความขัดแย้งนี้ท่านไม่คิดเหมือนกับคน
อื่นทัว่ ไป ในใจท่านไม่ได้ปฏิบตั ิต่อปัญหานี้เหมือนกับเขา พลังของท่านก็โตขึ้นมาแล้ว เพราะอะไร
ละ เพราะซิ นซิ่ งของท่านยกระดับขึ้นมาแล้ว ซิ นซิ่ งสู งเท่าไรพลังสู งเพียงนั้น นี่ คือสัจธรรมที่เด็ดขาด
พลังเพิ่มสู งขึ้น ซินซิ่งไม่ยกระดับขึ้นมา นัน่ ไม่อาจเป็ นไปได้ เพราะฝ่ าของจักรวาลนี้กาลังควบคุมชีวิต
ทั้งปวง สสารทั้งปวงของจักรวาลนี้ลว้ นมีชีวิต พวกเขาล้วนสร้างขึ้นมาจาก เจิน ซัน่ เหริ่ น ดังนั้นพวก
เขาก็กาลังควบคุมคนอยู่ ท่านไม่สอดคล้องกับมาตรฐานนี้ ก็จะไม่ยอมให้ท่านขึ้นมา ก็เหมือนเหตุผล
หนึ่งที่ขา้ พเจ้าเคยพูดว่า ขวดใบหนึ่ง ข้างในบรรจุสิ่งสกปรกไว้เต็ม พอท่านโยนลงน้ า “ตูม”ทันใดมันก็
จะจมลงสู่ กน้ บึ้ง เมื่อท่านเทสิ่ งสกปรกออกมานิ ดหนึ่ ง มันก็จะลอยขึ้นมานิ ดหนึ่ ง เทออกไปนิ ดหนึ่ ง
มันก็ลอยขึ้นมานิดหนึ่ง เมื่อท่านเทสิ่ งสกปรกในขวดออกไปทั้งหมด ท่านกดมันก็จะกดไม่ลง มันก็จะ
ลอยขึ้นมา มันควรจะอยู่ที่ตาแหน่ งนั้นแล้ว หากท่านบาเพ็ญจริ ง ท่านก็เหมือนกาลังเทของสกปรก
ออกไป เททิ้งไปมากเท่าไร ท่านก็ควรบาเพ็ญถึงที่นนั่ ก็คือเหตุผลนี้
สิ่ งที่จะพูดนั้นมากมาย เพราะข้าพเจ้าคิดจะให้ทุกท่านได้ฝ่ามากๆ ดังนั้นพอข้าพเจ้าพูดขึ้นมาก็
อยากจะบอกทุกท่านมากมาย แน่ละสิ่ งที่ขา้ พเจ้าต้องการพูดนั้นไม่อาจพูดออกมาให้ทุกท่านทั้งหมดใน
เวลาที่จากัดมากนี้ หนังสื อ “จ้วนฝ่ าหลุน”เล่มนี้ คือในเวลาที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดพลังในประเทศจีนนั้น
เนื้ อหาที่ ขา้ พเจ้าบรรยายในชั้นเรี ยนกี่ ครั้ ง ข้าพเจ้านาเขามารวมเข้าด้วยกัน จากนั้นข้าพเจ้าทาการ
ปรับแก้เขาแล้วพิมพ์ออกมา ดังนั้นเขาจึงเป็ นฝ่ าที่ช้ ี นาการบาเพ็ญอย่างเป็ นระบบ ขณะนี้ ยงั มีเทป
บันทึกเสี ยง วิดีทศั น์ที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดในชั้นเรี ยน ทุกท่านสามารถไปฟัง ไปศึกษาปฏิบตั ิตาม
ยังจะขอบอกทุกท่าน ข้าพเจ้านาพลานุภาพของฝอฝ่ า นาพลังมากมายของข้าพเจ้าเอง ล้วนบรรจุ
เข้าไปในหนังสื อเล่มนี้แล้ว บรรจุเข้าไปในฝ่ านี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นวิดีทศั น์ เทปบันทึกเสี ยงและหนังสื อ
เล่มนี้ ท่านเพียงแต่อ่าน ท่านก็จะเปลี่ยนแปลง ท่านเพียงแต่อ่าน ท่านก็ขจัดโรคไปได้ ท่านเพียงไป
บาเพ็ญ ร่ างกายท่านก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงธาตุแท้ ท่านเพียงยืนหยัดบาเพ็ญต่อไป ท่านก็จะมีพลัง
ท่ านก็จะมองเห็ น ท่ า นก็จะได้ยิน ท่ านก็จ ะรู ้ สึกได้ถึ งบุ ญคุ ณอันยิ่งใหญ่ ของต้าฝ่ า ผูท้ ี่ บาเพ็ญจริ ง
ข้าพเจ้าจะให้พลานุภาพทั้งหมดของฝอฝ่ าแก่ท่าน ท่านเพียงไปบาเพ็ญ ท่านก็จะได้รับ
แ น่ ล ะ ถ้ า
ท่านไม่บาเพ็ญ ท่านก็จะไม่ได้
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เนื้อหาข้างในหนังสื อนั้นลึกล้ ามาก อ่านรอบแรกยังไม่เผยออกมา เพราะว่าต้องการให้ทุกท่าน
บาเพ็ญทีละก้าวละก้าว เริ่ มก้าวจากระดับชั้นนี้ของคนธรรมดาสามัญนะ มีฝ่าในระดับชั้นนี้มาชี้นาการ
บาเพ็ญของท่าน ฉะนั้นในเวลาที่ท่านบาเพ็ญยกระดับชั้น ยังใช้หลักการนี้ ช้ ี นาท่านบาเพ็ญอีกก็ไม่ได้
แล้ว อาทิเช่ น ท่านขึ้นชั้นมัธยมแล้ว ไปใช้ตาราชั้นประถมชี้ นาท่าน ท่านก็ยงั เป็ นนักเรี ยนชั้นประถม
ท่านเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ยังใช้ตาราชั้นประถมมาชี้นาท่าน ท่านก็ยงั เป็ นนักเรี ยนชั้นประถม หรื อพูด
ว่า ท่ านบ าเพ็ญถึ ง ระดับชั้น ไหน เช่ นนั้น ก็จ ะมี ฝ่ าระดับชั้นนั้น ปรากฏออกมาชี้ น าท่ า น ท่ านจึ งจะ
สามารถบาเพ็ญขึ้นมา“จ้วนฝ่ าหลุน”หนังสื อเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้ผนวกหลักการของฝ่ าในเขตแดนนี้ของคน
ธรรมดาสามัญ เรื่ อยไปจนถึงเขตแดนสู งสุ ดของจักรวาล หลักการของฝ่ าของระดับชั้นที่มีอยูท่ ้ งั หมด
ล้วนบรรจุเข้าในหนังสื อเล่มนี้แล้ว บนชั้นผิวจะมองไม่เห็น เมื่ออ่านรอบแรก ก็คือหลักการที่สอนให้
คนเป็ นคนดี เมื่อท่านอ่านรอบที่สอง ท่านจะพบว่าเขาไม่ใช่เรื่ องนี้แล้ว รอบที่สามท่านจะพบว่าเขาเป็ น
หนังสื อของการบาเพ็ญที่แท้จริ งเล่มหนึ่ง ท่านยังอ่านต่อไปท่านจะพบว่าเขาคือคัมภีร์สวรรค์เล่มหนึ่ ง
กับคาพูดประโยคเดียวกัน ท่านอยู่ในระดับชั้นที่ต่างกัน เขตแดนที่ต่างกัน ท่านจะมีการรับรู ้ที่ต่างกัน
ความเข้า ใจที่ ต่างกัน เนื้ อหาที่ บรรจุ อ ยู่ในหนัง สื อนั้นยิ่งใหญ่ มาก ปั จจุ บนั มี ค นมากมายกาลังอ่ า น
หนังสื อเล่มนี้อยู่ บางคนอ่านนับร้อยเที่ยวแล้วก็ยงั คงอ่านอยูอ่ ีก ท่านอ่านหมื่นรอบ ท่านก็จะไม่รู้สึกว่า
ไม่มีอะไรให้อ่านอีก ตรงกันข้ามท่านยังจะพบว่ายังมีสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจมากมาย ท่านยังจะมีความเข้าใจ
ที่ใหม่อีกมากมาย ดังนั้นหนังสื อเล่มนี้จึงมีค่าอย่างยิง่ ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ไม่อาจจะพูดออกมาได้ครอบคลุม
หมดทุกๆด้าน หากท่านสามารถบาเพ็ญ ข้าพเจ้าคิดว่า ท่านก็ควรศึกษาเขาอย่างมุมานะต่อไป อ่านซ้ า
แล้วซ้ าอีก อะไรๆท่านก็จะได้ ปั ญหาที่ท่านอ่านพบในรอบแรก ในเวลาที่ท่านอ่านหนังสื อรอบที่สอง
ปัญหาทั้งหมดที่มี ก็จะได้รับคาตอบ แต่ท่านจะเกิดปั ญหาใหม่ เมื่อท่านอ่านรอบที่สาม ปั ญหาทั้งหมด
ที่ท่านมีก็จะได้รับคาตอบอีก ฉะนั้นเมื่ออ่านต่อไปก็ยงั จะเกิดปั ญหาที่สูงยิง่ ขึ้น เพียงท่านไม่หยุดที่จะ
อ่านหนังสื อ ก็จะตอบให้ท่านได้ท้ งั หมด
ไม่ทราบว่าสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดถูกใจทุกท่านหรื อไม่ (เสี ยงปรบมือ) หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าทุกท่านจะ
บาเพ็ญขึ้นมาโดยเร็ ว ที่พูดไปค่อนข้างจะสู งสักหน่ อย ถ้าไม่เหมาะสม ทุกท่านสามารถพูดออกมาได้
ขอบใจทุกท่าน (เสี ยงปรบมือยาวนาน)
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