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การบรรยายฝ่ าครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลี่ หง จื้อ
5 ตุลาคม ค.ศ. 1996 ณ เมืองซานฟรานซิสโก

ข้าพเจ้านัง่ ตรงนี้ทุกท่านจะได้เห็นกันทัว่ (เสี ยงปรบมือ)
หลายคนติดตามมาจากที่ไกลมาก พอเช้าก็ขบั รถข้ามมา ข้าพเจ้าทราบว่า ขณะนี้ที่นี่มีคนจานวน
มากกาลังฝึ กกันแล้ว ข้าพเจ้าก็คิดโดยตลอดมาว่า จะมาอเมริ กา ดูสักหน่อย ด้วยเหตุต่างๆนานา ก็ยงั ไม่
มีโอกาสข้ามมา ครั้งนี้สามารถพบกับทุกท่านได้ ล้วนเป็ นวาสนา ผูท้ ี่สามารถฝึ กหลักพลังอันนี้ ก็ลว้ น
เป็ นวาสนา(เสี ยงปรบมือ) เนื่องจากข้าพเจ้าเตรี ยมจะแสดงปาฐกถาที่เมืองฮิวสตัน และพบปะกับชาว
อเมริ กนั มากยิง่ ขึ้น จึงเดินทางผ่านมาที่นี่ ก่อนอื่นคือ มาพบปะกับท่านทั้งหลาย (เสี ยงปรบมือ)
ไม่ว่าจะอย่างไร การรับรู ้ต่อฝ่ านี้ ของท่านทั้งหลาย นั้น บ้างก็ลึกซึ้ ง บ้างก็ผิวเผิน ระดับความ
เข้าใจก็ลว้ นต่างกัน เพราะสิ่ งที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดคือการบาเพ็ญของสายพุทธ หากใช้คาของสายพุทธ
กล่าว การได้รับเขา(ฝ่ า) คือ วาสนา ขณะนี้ ท่านยังไม่ทราบว่าเขามีค่ามากเพียงไร ครั้นเมื่อท่านทราบ
คุณค่าของเขาแล้ว ท่านจะรู ้สึกว่าช่างโชคดีเหลือเกิน ฝ่ าที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดออกมา กับสิ่ งที่จะชี้นาการ
บาเพ็ญ ของท่านทั้งหลาย เป็ นสิ่ งที่ไม่มีใครพูดกันมานานนับ แสนปี ที่จริ งเป็ นเวลาที่ยาวนานกว่านั้น
เสี ยอี ก ในประวัติศาสตร์ ไม่ เคยมีใครพูดกันมาก่ อน พูดถึงการบาเพ็ญ ท่านทั้งหลายอาจคิ ดว่า ใน
สภาพแวดล้อมเฉพาะของประเทศจีนนี้ มีผบู ้ าเพ็ญมากมายอยูใ่ นประวัติศาสตร์ ที่จริ ง(เดี๋ยวนี้)พวกเขาก็
ยังคงมีอยู่ และยังมีผบู ้ าเพ็ญมากมายในสถานที่ต่างๆ กระจายอยู่ทวั่ ไปบนโลก ณ ที่ๆมีคนไปถึงน้อย
มากๆ ก็ลว้ นแต่มีผบู ้ าเพ็ญมาโดยตลอด และมีชีวติ อยูด่ ว้ ยอายุที่ค่อนข้างยาวนาน เนื่องจากเขาไม่เข้ามา
ในสังคมโลก ไม่สัมผัสกับคนธรรมดาสามัญ ดังนั้นคนธรรมดาสามัญจึงไม่ทราบ
ในขณะที่วทิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีในปั จจุบนั พัฒนาไป เมื่อผูค้ นยิง่ รับรู ้สภาพความเป็ นจริ งทาง
วัตถุ จึงทาให้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริ งของมนุษย์ สภาพความเป็ นจริ งทางวัตถุที่ถูกต้องแท้จริ ง ถูกละทิ้ง
ไปมากยิ่งๆขึ้น ในยุคปั จจุบนั นี้ แต่ละครั้งที่ผูค้ นพูดถึงเรื่ องเหล่านี้ มักจะเหมือนกับกาลังพูดถึงเทพ
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นิยาย ที่จริ งไม่ใช่ ศาสนาที่ถูกต้องเหล่านี้ กับ เรื่ องเล่าแต่โบราณมา หลายๆเรื่ องนั้นเหตุใดในหลาย
พันปี มานี้ จึงไม่ เสื่ อมคลายไป ต้องมี เหตุ ผลของมันอย่างแน่ นอน พวกเราอยู่ในสังคมคนธรรมดา
สามัญ ก็มีปรากฏการณ์มากมายที่ตนเองไม่สามารถอธิ บายได้ หรื อได้ประสบ ได้ยินได้ฟัง หรื อที่
ตนเองรู ้สึกได้ดว้ ยตนเอง หากใช้วิธีคิดในปั จจุบนั ใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ก็ลว้ นแต่
อธิ บายไม่ได้เลย นี่ ก็เพราะวิทยาศาสตร์ ไม่กา้ วหน้าพอ และพัฒนาไม่ถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นชั้นสู งอย่างนั้น
จริ งๆแล้วข้าพเจ้าว่ามันเป็ นสิ่ งที่มีอยูจ่ ริ ง แต่เพราะคนในปั จจุบนั เชื่ อถือวิทยาศาสตร์มากเกินไป และ
มันก็ไม่กา้ วหน้าพอ ไม่มีวธิ ีที่จะใช้วทิ ยาศาสตร์ทะลวงออกจากมิติน้ ีไปรับรู ้ความจริ งได้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในปัจจุบนั นั้น คนเข้าใจว่ามันก้าวหน้ามาก ที่จริ งเมื่อเปรี ยบกับ จักรวาล
ที่แท้จริ งแล้วมันก็เป็ นสิ่ งที่ต่ามาก คนเข้าใจว่าสมองกลนั้นก้าวหน้ามาก ถึงมันจะพัฒนาต่อไปอีก ก็ไม่
อาจเปรี ยบกับสมองคนได้เลย สมองคนจะเป็ นปริ ศนาของมนุษย์ตลอดไป ในอนาคตผูบ้ าเพ็ญศึกษาฝ่ า
หลายๆคนจะบรรลุถึงการเปิ ดพลัง เปิ ดการรับรู ้ บาเพ็ญถึ งระดับการหยวนหมัน่ ในเวลานั้นจะสามารถ
รับรู ้ถึงชีวติ จักรวาล สสาร จากระดับจุลภาค และมหภาคอย่างยิง่
ท่านทั้งหลายทราบว่าสสารมาจากอนุภาคระดับจุลภาค ประกอบขึ้นเป็ นอนุภาคใหญ่ข้ ึน จากนั้น
อนุ ภาคระดับชั้นใหญ่ยิ่งขึ้น ก็ประกอบขึ้นเป็ นอนุ ภาคระดับที่ใหญ่ยิ่งๆขึ้น เรื่ อยมาจนถึง สสารชั้นผิว
เช่ นนี้ ก็เหมื อนจาก นิ วทรี โนไป ควาร์ ก และไปนิ วเคลี ยสอะตอม สุ ดท้ายไปถึ ง อะตอม สสารชั้นที่
ประกอบเป็ นชั้นผิวนอกสุ ดของมนุษย์ รู ปแบบภายนอกนี้ ของอนุภาคโมเลกุล ล้วนประกอบขึ้นมาจาก
สสารระดับจุลภาคในระดับต่างๆ วิทยาศาสตร์ในปั จจุบนั เพียงแต่รู้จกั การรวมตัวกันของอนุภาคระดับ
จุลภาคจุดนั้น ที่เห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์ รู ้ถึงการคงอยูข่ องโมเลกุล การคงอยูข่ องอะตอม เรื่ อยไป
จนถึงนิวทรี โน เลยไปกว่านั้นอีกเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ตรวจสอบไม่ได้แล้ว ถ้าหากมีกล้องจุลทรรศน์ที่
มีขอบเขตเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่มากเป็ นหลายเท่าเช่ นนั้น เมื่ อสิ่ งที่จะเห็ นได้ไม่ ใช่ เพียงแค่อนุ ภาค
โมเลกุลหนึ่ ง หรื อไม่กี่อนุ ภาคโมเลกุล แต่เป็ นระนาบในระดับชั้นนั้น ที่ประกอบขึ้นมาจากจุลอนุ ภาค
แล้ว คนก็จะมองเห็นอีกมิติหนึ่ง กี่ปีมาแล้วคนก็ไม่สามารถทะลวงออกจากกรอบความคิดนี้ เพียง
ให้ความสาคัญกับการตรวจดูจุดหนึ่ ง หรื อไม่กี่จุดของจุลอนุภาคนั้น ไม่ได้ทาลายทัศนคติน้ ี แล้วนามา
เชื่อมโยงกัน มองดูระนาบนั้นที่คงอยูข่ องจุลอนุภาคทัว่ ทั้งหมดว่าคืออะไร นัน่ ก็คืออีกมิติหนึ่ง ก็ง่ายๆ
อย่างนี้ ขณะนี้สิ่งเหล่านี้ทะลวงไปไม่ได้ เทคโนโลยีปัจจุบนั ก็ยงั ไปไม่ถึง
สิ่ งที่ขา้ พเจ้าเพิ่งพูดไป เป็ นการใช้รูปแบบความคิดกับภาษาของคนยุคนี้ในการบรรยาย นี่เป็ นสิ่ ง
ที่คนอยากรู ้ แต่ไม่ให้คนได้รู้ ไม่มีใครเปิ ดเผยหลักธรรมที่แท้จริ งของจักรวาลให้กบั คน ในอดีตก็ไม่ให้
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คนได้รู้เช่ นกัน เพราะหากพูดตามกฎสวรรค์ คนนั้นตกลงมาสู่ สังคมมนุ ษย์ ตกลงมาจากสวรรค์ช้ นั สู ง
มาก ตกลงมาทีละขั้นๆ หรื อก็คือตกลงมาสู่ โลก ในวงการบาเพ็ญ ไม่ยอมรับทฤษฏีวิวฒั นาการของ
ชาร์ล ดาร์วนิ เพราะคนไม่ได้ววิ ฒั นาการมาจากมนุษย์วานร อันที่จริ ง ที่สิ่งมีชีวติ ชั้นสู งมองเห็นนั้น โดย
แก่นแท้ก็เป็ นคนละเรื่ องกัน ปั จจุบนั การยืนยันพิสูจน์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ น้ นั เป็ นการทาให้เกิด
มายาภาพมากมาย มนุษย์กไ็ ม่กล้าไปทาลาย การรับรู ้ในระดับต่าเช่นนี้ ดูเหมือนคนจะได้รับประโยชน์
และได้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับหนึ่ง ที่จริ งล้วนแต่มีลกั ษณะที่เป็ นโทษ ต่อมนุษย์ สิ่ งมีชีวิต และ
จักรวาล และไม่อาจนาสิ่ งที่สูงขึ้นไปมาให้กบั ชี วิตได้ตลอดกาล ก็เป็ นเช่ นนี้ ยังมีคนอีกส่ วนหนึ่ ง เพื่อ
อานาจและบารมี จึงปกป้ องวิชาความรู ้ต่างๆของตนเอง ไม่อยากให้ใครทาลาย ไม่อยากให้มนุษย์มีการ
รับรู ้ที่สูงยิง่ ขึ้น ดังนั้นมีบางอย่างที่คนรู ้ว่าเป็ นเรื่ องผิดพลาด ก็ยงั ใช้ความรู ้สึกปกป้ องพฤติกรรมที่ไม่มี
เหตุมีผลชนิดนี้ และความจริ งของจักรวาลกลับถูกสิ่ งที่คนสร้างขึ้นเองปิ ดกั้นเอาไว้ การบาเพ็ญสามารถ
ทาให้คนยกระดับได้อย่างแท้จริ ง ผูบ้ าเพ็ญสามารถมองเห็ น และสัมผัส ถึงชี วิต และความจริ งของ
จักรวาลได้
เนื่ องจากคนปั จจุบนั ถูกวิทยาศาสตร์ ยุคนี้ ปิดล้อมไว้อย่างแน่ นหนา ดังนั้นความจริ งเหล่านี้ จึง
ถูกถื อ ว่าเป็ นเรื่ องงมงายไปเสี ยทั้งหมด ก็เป็ นเรื่ องงมงายจริ งๆ ในฐานะเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ผูม้ ี
มันสมองก็ควรไปค้นคว้า วิจยั ดูวา่ ทาไมมันจึงเป็ นเรื่ องงมงาย ทาไมคนต้องงมงาย คนเดี๋ยวนี้ไม่กล้าไป
สัมผัส ข้าพเจ้าคิดว่าในสภาพแวดล้อมนี้ ของอเมริ กาอาจจะดีกว่ามาก คนจานวนมากไม่มีกรอบอย่างนี้
แต่ก็ดว้ ยข้อจากัด ของการพิสูจน์ยืนยันทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้นมา กับสิ่ งประดิ ษฐ์ของคน ทาให้
ความคิดตนเองถูกปิ ดล้อมจนสนิทแล้ว เช่นนี้จึงยากที่จะรับรู ้ความจริ งของชีวติ จักรวาล กับสสารได้
การบาเพ็ญสามารถรับรู ้ความจริ งของจักรวาล โดยเฉพาะคือพุทธธรรม แต่ผคู ้ นเดี๋ยวนี้ เชื่ อแต่
วิทยาศาสตร์ ยคุ นี้ เข้าใจว่าสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ น เทววิทยา ศาสนา ไม่ใช่ วิทยาศาสตร์ ที่แท้นี่เป็ นเพียง
วิถีทางเดียวของการรับรู ้จกั รวาลของมนุษย์ ท่านทั้งหลายทราบว่าไอน์สไตน์ ในบั้นปลายของชีวิตนั้น
เชื่อถือในศาสนา มีหลายคนที่ผคู ้ นในวงการวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็ นผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จมาก สุ ดท้ายก็
เข้าสู่ ศาสนา พวกเขาพบแล้วว่า หลักธรรมที่กล่าวกันในศาสนา เป็ นหลักธรรมแท้จริ งที่สูงกว่า การรับรู ้
ของมนุษย์มีขีดจากัด เมื่อพ้นไปจากขีดจากัดนี้ วิทยาศาสตร์กจ็ นปั ญญาแล้ว แต่พุทธธรรมกลับสามารถ
อธิบาย ปรากฏการณ์ท้ งั ปวงของจักรวาล พวกเขาพบว่า สิ่ งที่เทพกล่าวไว้ จึงจะเป็ นวิทยาศาสตร์ที่สูงยิง่
กว่า ดังนั้นพวกเขาจึงเดินเข้าสู่ ศาสนา
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แน่ นอนละ หลักธรรมที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดนี้ ได้อาศัยรู ปแบบของชี่ กง ถ่ายทอดให้กบั ทุกท่าน ที่
จริ งความนัยที่แฝงไว้ นั้นใหญ่หลวงนัก เป็ นสิ่ งที่ไม่เคยมีใครพูดมาก่อนในประวัติศาสตร์ ข้าพเจ้าก็นา
มันออกมาพูดหมดแล้ว ถ้าหากท่านสามารถไปอ่านจ้วนฝ่ าหลุนเล่มนี้อย่างจริ งๆจังๆ ท่านจะพบว่าเขาที่
มีคุณค่ายิ่งนัก ในนั้นมีความลับสวรรค์มากมาย เพียงแต่อ่านโดยเปลือกนอก ก็สามารถทาให้คนได้
ประโยชน์ไม่นอ้ ย คนทัว่ ไป จะเข้าใจหลักการเป็ นคน ผูไ้ ม่คิดบาเพ็ญจะมองไม่ออกซึ่ งความนัยที่แฝง
อยู่ มองไม่เห็นหลักธรรมชั้นสู งในจ้วนฝ่ าหลุน แต่ทว่าเขาได้ซ่อน ความนัยที่ใหญ่หลวงมาก ที่สามารถ
ทาให้ผบู ้ าเพ็ญคนหนึ่งหยวนหมัน่ (สาเร็ จสมบูรณ์)ได้ ยังไม่เพียงแค่หยวนหมัน่ ทว่ายังสามารถ ทาให้
ชีวติ หนึ่ง เลื่อนชั้นไปถึงเขตแดนที่สูงยิง่ ขึ้น
ท่านทั้งหลายทราบว่าสิ่ งที่บาเพ็ญนั้น ไม่เหมือนกับการฝึ กร่ างกายเสริ มสร้ างสุ ขภาพ หาก
ข้าพเจ้าถ่ายทอดพลังเพียงเพื่อให้ทุกท่านฝึ กฝนร่ างกาย ข้าพเจ้าก็ไม่ตอ้ งบรรยายหลักธรรมที่ใหญ่เช่นนี้
เนื่ องจากข้าพเจ้าต้องการให้ทุกท่านได้ฝ่านี้ จึงต้องบอกทุกท่านเกี่ยวกับความจริ งของจักรวาลนี้ คือ
บอกให้ท่านสามารถบาเพ็ญ สามารถยกระดับตนเองไปสู่ ระดับชั้นสู ง เลื่อนชั้นของท่านแต่ละคน ใน
การบาเพ็ญหากท่านสามารถทาเช่นนี้ได้ เช่นนั้นหนังสื อเล่มนี้กจ็ ะสามารถชี้นาท่านจนบรรลุเป้ าหมาย
นี้ได้ แต่ผทู ้ ี่ไม่คิดบาเพ็ญเขาก็ดูไม่ออก เหตุใดจึงดูไม่ออกละ ปกติเมื่ออ่านหนังสื อนี้ ในรอบแรก คน
จะพบว่าสิ่ งที่บรรยายไว้คือ หลักการในการสอนคนให้เป็ นคนดีได้อย่างไร ครั้นคนอ่านอีกเป็ นรอบที่
สอง ก็ไม่เหมือนกันแล้ว ครั้งนี้ คนจะพบว่ามันเป็ นหนังสื อของการบาเพ็ญ ครั้นคนอ่านเป็ นรอบที่
สาม เมื่อท่านสามารถอ่านติดต่อกันเป็ นรอบที่สามจริ งๆ บางทีหนังสื อเล่มนี้ท่านก็ไม่คิดจะวางลงไปอีก
แล้ว พอมีเวลาท่านก็จะหยิบขึ้นมาอ่าน ท่านจะพบว่าเขาเป็ นคัมภีร์สวรรค์เล่มหนึ่ง
ท่านทั้งหลายอาจมองเห็นว่า หากมาดูหลักไวยากรณ์จากด้านภาษาศาสตร์ โครงสร้างภาษาไม่
ค่อยเป็ นไปตามมาตรฐานเท่าใดนัก เพราะมาตรฐานภาษาในปั จจุบนั ไม่สามารถครอบคลุมความนัยที่
ลึกซึ้ งมาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงทาลายสิ่ งนี้ ไม่ใช้หลักไวยากรณ์ที่เป็ นมาตรฐานเกินไปของยุคนี้ ในการ
บรรยาย และมีคาพูดหลายๆคาที่ใช้ภาษาท้องถิ่นของประเทศจีน เพราะถ้าใช้ภาษามาตรฐาน คาศัพท์
มาตรฐาน ก็อธิ บายไม่ได้ ยังมีหลายอย่างเป็ นศัพท์เทคนิคในศาสนา ยังมีภาษาในหมู่ชาวจีนโบราณที่
รู ้จกั กันดีในวงการบาเพ็ญ เช่นนี้ขา้ พเจ้าจึงใช้ภาษาที่กว้างขวางที่สุด เรี ยบง่ายที่สุด ปกติที่สุด พื้นๆที่สุด
มาบรรยายต้าฝ่ านี้ สามารถเข้าใจได้ท้ งั ผูท้ ี่ มีการศึกษา และไม่ มีการศึกษา ล้วนสามารถบาเพ็ญได้
ทั้งหมด ทว่าหลักธรรมที่แฝงไว้ภายในนั้นลึกซึ้งอย่างยิง่
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ท่านทั้งหลายทราบว่าการบาเพ็ญนั้น ถ้าข้าพเจ้าสอนชี่กงให้คนฝึ กฝนร่ างกาย เช่นนั้นก็เพียงแต่
บอกว่าชี่กงปรับลมหายใจอย่างไร ทาใจให้สงบได้อย่างไรก็จบแล้ว ใช้วิธีการเหล่านี้กส็ ามารถบรรลุ
เป้ าหมายการรักษาสุ ขภาพได้ ถ้าคนจะบาเพ็ญไปสู่ ระดับชั้นสู ง สิ่ งเหล่านี้กไ็ ม่ใช่อะไรแล้ว เพราะสิ่ ง
เหล่านี้ ไม่อาจชี้ นาคนบาเพ็ญไปสู่ ระดับชั้นสู งได้ ก็เหมือนการเล่าเรี ยนของพวกท่าน ท่านคิดจะเข้า
มหาวิทยาลัย ท่านต้องมีรากฐานของชั้นประถม มัธยมต้นมัธยมปลาย ถือบทเรี ยนชั้นมัธยมต้นก็เรี ยน
ในชั้นมัธยมต้น เช่นนั้นเมื่อท่านอยูใ่ นชั้นมัธยมปลาย ในมือต้องมีบทเรี ยนชั้นมัธยมปลาย สุ ดท้ายเข้า
มหาวิทยาลัยต้องเรี ยนหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย ถ้าหากท่ า นน าบทเรี ย นของชั้น ประถมเข้า ไป
มหาวิทยาลัย ท่านก็ยงั คงเป็ นนักเรี ยนชั้นประถม เพราะท่านไม่ได้สิ่งที่เป็ นของมหาวิทยาลัย ไม่ได้
ศึกษาฝ่ าในระดับชั้นที่สูงกว่า ก็จะบาเพ็ญขึ้นไปไม่ได้ ก็คือพูดว่า จะชี้นาท่านบาเพ็ญไปสู่ ระดับชั้นสู ง
ต้องมีหลักธรรมของระดับชั้นที่สูงยิง่ ขึ้น ชี้นาท่านในการบาเพ็ญ
ในจ้วนฝ่ าหลุนมีความนัยที่สูงเช่ นนี้ แต่จากพื้นผิวภายนอกของหนังสื อเล่มนี้ กลับดูไม่ออก
คาพูดประโยคเดี ยวกันนั้น เพียงแต่ ท่านยกระดับขึ้ นแล้ว เมื่ อท่านไปอ่ านอี ก ท่านจะพบว่าคาพูด
ประโยคนี้ ไม่ใช่ ความหมายอย่างเดิมนั้นอีกแล้ว เป็ นความหมายอีกระดับชั้นหนึ่ ง รับรองว่าจะเป็ น
เช่ นนี้ หนังสื ออื่นๆล้วนบรรลุไม่ถึงสภาพการณ์น้ ี เพราะมันไม่ใช่ หนังสื อของการบาเพ็ญ มันเป็ น
เพียงทฤษฎีของคนธรรมดาสามัญ แต่ฝ่านี้เป็ นสิ่ งที่เหนือกว่าทฤษฎีของคนธรรมดาสามัญ ความนัยจึง
ค่อนข้างกว้างใหญ่ การบาเพ็ญใช่ไหม เมื่อพูดตามสายพุทธ เริ่ มต้นจากก้าวนี้ ของคนธรรมดาสามัญ
ตรงนี้ขา้ พเจ้าเรี ยกว่า การบาเพ็ญในภพ หรื อเรี ยกว่า การบาเพ็ญในร่ างคน ในระหว่างช่วงนี้มีดา้ นต่างๆ
มากมายที่ควรยกระดับขึ้น ก็ลว้ นแต่ ตอ้ งทาให้เสร็ จสมบูรณ์ ในอดี ต ดู เหมื อนในหนังสื อของการ
บาเพ็ญได้เขียนไว้ค่อนข้างมาก เกี่ยวกับการบาเพ็ญในร่ างคน แม้วา่ จะคลุมเครื อมาก แต่สิ่งที่เขียนล้วน
เป็ นสิ่ งที่อยูใ่ นด้านนี้
ถ้าหนังสื อเล่มนี้ เพียงชี้ นาท่านฝึ กพลังอยู่ในหลักธรรมในภพ ท่านก็บาเพ็ญออกไปนอกตรี ภูมิ
ไม่ได้ ฉะนั้นในหนังสื อเล่มนี้ตอ้ งครอบคลุมการบาเพ็ญร่ างคนกับ หลักธรรมแต่ละชั้นของการบาเพ็ญ
ในตรี ภูมิ ตลอดจนถึงหลักธรรมของนอกตรี ภูมิ ผูบ้ าเพ็ญเพียงแต่มีหลักธรรมชี้นาในแต่ละระดับชั้น
จึ งสามารถบาเพ็ญ ไปถึ ง ระดับชั้น นั้น ฉะนั้นยังจาเป็ นต้องมี หลัก ธรรมที่ เ หนื อกว่าตรี ภูมิ ท่ านจึ ง
สามารถบาเพ็ญไปถึงนอกตรี ภูมิได้ ก็เหมือนกับที่ขา้ พเจ้าพูดถึงการอ่านหนังสื อของคน ถ้าในนั้นไม่มี
ความนัยที่ กว้างใหญ่ อย่างนั้น ท่านก็บาเพ็ญไม่ ได้อย่างแน่ นอน ก็คือความหมายเช่ นนี้ เพราะฝ่ าที่
ข้าพเจ้าถ่ายทอดวันนี้ ไม่เหมือนกับที่อาจารย์ชี่กงอื่นพูด อาจารย์ชี่กงเหล่านั้นเพียงแต่สอนคนเรื่ องการ
ขจัดโรคเสริ มสร้างสุ ขภาพ นี่ขา้ พเจ้าไม่ใช่ พูดว่า อาจารย์ชี่กงอื่นไม่สูง ไม่ดี ไม่มีความหมายอย่างนี้
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ที่ขา้ พเจ้าพูดคือ ใคร ก็ไม่ทาเรื่ องอย่างนี้ แต่ว่าข้าพเจ้าทราบว่าในขณะนี้ มีเพียงข้าพเจ้าที่กาลังทาอยู่
หนังสื อ ทุกท่านก็ได้อ่านกันแล้ว หลายๆคนก็เข้าใจแล้วว่าข้าพเจ้ากาลังทาอะไร ในประเทศจีน ใน
โลก ไม่มีใครทาอย่างนี้ เพราะปั ญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ คือการนาคนไปสู่ ระดับชั้นสู ง พอทาเรื่ องนี้
แล้ว ปัญหาที่เกี่ยวโยงก็ใหญ่มาก
การถ่ า ยทอดหลักธรรมที่ ถู กต้องนั้นยากมากๆ ท่ า นทั้งหลายทราบว่า ในปี นั้น เพราะการ
ถ่ ายทอดหลักธรรมที่ ถู กต้องพระเยซู จึง ถูกตรึ ง ไม้กางเขน องค์ศากยมุ นี ก็จายอมต้อ งก้าวไปสู่ ทาง
นิพพาน ในสังคมคนธรรมดาสามัญมีทศั นคติเก่าแก่มากมาย อิทธิ พลนานาชนิ ดของมนุ ษย์ อิทธิ พล
ของศาสนา องค์ประกอบมากมาย ก็ลว้ นก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมต่างๆกันไป องค์ประกอบเหล่านี้มีท้ งั
ด้านบวกและด้านลบคงอยู่ และด้านที่เป็ นลบนั้นคืออิทธิ พลชัว่ ในแต่ละสิ่ งที่เป็ นด้านบวกของสังคม
มนุ ษย์ลว้ นแฝงไว้ด้วยสิ่ งที่ เป็ นด้านลบ มันสามารถทาลายคน มันสามารถหยุดยั้งคน โจมตี คน
สามารถใช้อานาจทางการเมืองเป็ นเครื่ องมือใช้วิธีการนานาชนิ ดหยุดยั้งคน ดังนั้นการถ่ายทอดฝ่ าที่
ถูกต้องนั้นยากที่สุด คนชัว่ ถ่ายทอดวิชานอกรี ต กลับไม่มีใครสนใจท่าน
พระพุทธมองสรรพชี วิตว่าล้วนเป็ นทุกข์ พระเยซูกต็ รัสว่า ท่านไม่เพียงต้องรักเพื่อนของท่าน
ยังต้องรักศัตรู ของท่านด้วย เพราะพวกเขาเมตตาสรรพชีวิต ดังนั้นเขาจึงช่วยเหลือชาวโลก ดังนั้นใน
ฐานะผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่ ง ในการบาเพ็ญส่ วนบุคคล ถ้าท่านไม่สามารถรักคนที่เคยต่อต้านท่านในหมู่คน
ธรรมดาสามัญท่าน ท่านก็ไม่สามารถสาเร็จเป็ นพุทธะได้ เป็ นเหตุผลนี้จริ งๆ เพราะผูบ้ าเพ็ญต้องเมตตา
และความเมตตาก็เป็ นการปล่อยวางบุญคุณความแค้นทั้งหมดของคนธรรมดาสามัญลงไป ไม่ยดึ ติดกับ
สิ่ งที่เป็ นของคนธรรมดาสามัญทั้งหมด ไม่แสวงหา ชื่อเสี ยงเอย ผลประโยชน์เอย ต้องปล่อยวางจิตของ
คน ในการบาเพ็ญสามารถมองทุกสิ่ งของคนธรรมดาสามัญอย่างเบาบาง ดังนั้นจึงสามารถกระโดด
ออกมาได้
แน่ นอนว่าข้อกาหนดที่บรรยายที่นี่อาจจะสู งสักหน่ อย เพราะสิ่ งที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดไม่ใช่ ชี่กง
พื้นๆทัว่ ไปในหมู่คนธรรมดาสามัญ เป็ นการบาเพ็ญที่แท้จริ ง แต่ว่าเขาก็ไม่อาจตัดขาดจากชี่กง เพราะ
อะไรละ เพราะระดับชั้นสู งของชี่กงก็คือการบาเพ็ญ จุดนี้เป็ นสิ่ งแน่นอน แต่สิ่งที่ถ่ายทอดอยูใ่ นสังคม
ของชี่ กงเหล่านั้น ก็ลว้ นเป็ นสิ่ งที่อยู่ในระดับชั้นต่าที่สุดของการบาเพ็ญ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อ
บรรลุเป้ าหมายของการขจัดโรครักษาสุ ขภาพ ที่สูงขึ้นไปอีกก็ไม่มีแล้ว เพราะการทาเรื่ องนี้ เป็ นสิ่ งที่
ยากมากๆ ไม่ใช่ใครร้อนวิชาขึ้นมาคิดจะทา ก็จะสามารถทาได้
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ความหมายที่ขา้ พเจ้าพูดว่ายากมากนั้นคือ จะบอกทุกท่านว่า ข้าพเจ้าถ่ายทอดอย่างยากลาบาก
มาก การที่ท่านได้รับก็ยากลาบากมาก พวกเราที่กาลังนัง่ อยู่ หลายๆคนนั้นคือ มีวาสนา บางทียงั อาจ
เป็ นวาสนาที่ใหญ่มาก บางคนคิดว่าที่ปรากฏออกมาทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรพิเศษเลย ตามธรรมดาฉันก็
เห็นหนังสื อเล่มนี้ แล้ว ตามธรรมดาฉันก็รู้จกั ฝ่ านี้ แล้ว โดยบังเอิญก็รู้ว่าหลักพลังนี้ มีคนกาลังฝึ กอยู่
หรื อก็เรี ยนแล้วโดยผ่านการแนะนาของเพื่อนครั้งหนึ่ ง เพราะรู ปแบบของสังคมคนธรรมดาสามัญนี้ ก็
อยู่ในวังวน ไม่อาจมีเทพเซี ยนองค์หนึ่ งเหาะมาในบัดดลบอกให้ท่านมาศึกษาฝ่ า ไม่อาจเป็ นเช่ นนี้
เพราะแบบนี้เป็ นการทาลายวังวนนี้ของสังคมคนธรรมดาสามัญแล้ว ทาลายวังวนนี้แล้วก็ไม่มีการรู ้แจ้ง
อยู่ และก็บาเพ็ญไม่ง่ายแล้ว ดังนั้นสิ่ งที่คนสัมผัสได้ ดูไปแล้วหลายๆอย่างล้วนเหมือนเรื่ องบังเอิญ ที่
จริ งมันไม่ใช่เรื่ องบังเอิญ
ข้าพเจ้าอยูใ่ นประเทศจีนได้พูดกับผูฝ้ ึ ก ข้าพเจ้าว่าหลายคนยังไม่ทราบ ท่านรู ้สึกว่าท่านเข้ามา
ฟั งการบรรยายนี้อย่างธรรมดาๆ บางทีหลายชาติก่อนของท่าน หรื อกระทัง่ สิ บกว่าชาติ หลายสิ บชาติ
นั้นล้วนแต่เคยทนทุกข์เพื่อให้ได้ฝ่านี้ เพียงแต่ท่านไม่ทราบ บางคนศีรษะเคยหลุดจากบ่า เพื่อจะได้ฝ่านี้
ในการบาเพ็ญข้าพเจ้าเตือนแล้วเตือนอีกด้วยความหวังดี นาพาพวกท่าน เพราะข้าพเจ้าทราบว่าใน
ประวัติศาสตร์ พวกท่านคื อใคร และ ทราบว่าพวกท่ า นทุ่มเทไปมากมายเพื่อการได้ฝ่าในวันนี้ ถ้า
ข้าพเจ้าไม่สอนท่านเช่นนี้ ก็จะรู ้สึกผิดต่อพวกท่านเอง
แน่ นอน ที่ขา้ พเจ้าพูดนั้นฟั งแล้วอาจวิเคราะห์ได้ไม่ถึงแก่น มันลึกล้ ามาก ที่จริ งคนมีชีวิตอยู่
บนโลก เพียงแต่สามารถรู ้ได้ถึงเรื่ องราวผิวเผินเล็กๆน้อยๆ ไม่กี่สิบปี นี้ในมิติปัจจุบนั แต่ว่าชีวิตคนไม่
อาจดับสลายเพราะการตายของคน ก็คือตกนรก ลงไปถึงสิ บแปดชั้นของนรก ก็ยงั ไม่นบั ว่าถึงที่สุด
ชี วิตที่มีบาปกรรมหนักยังจะตกยิ่งต่าลงไป สู ญสลาย ถูกหลอมทาลาย เมื่อคนลาโลกไปนั้นเพียงแต่
สลัดทิง้ ร่ างกายที่เป็ นสสารชั้นนี้ซ่ ึ งประกอบขึ้นมาจากโมเลกุล แต่ชีวิตที่แท้จริ งนี้อยูใ่ นหนังคน ในชัว่
ขณะที่ สิ้ นลมหายใจเขาก็ออกจากร่ างไปแล้ว ก่อนคนตายจะรู ้สึกกลัวมาก ที่จริ งข้าพเจ้าขอบอกทุก
ท่าน ไม่น่ากลัวสักนิด ในเวลาที่ความคิดคนดารงอยูร่ ู ้สึกหวาดกลัวมาก ความคิดของคนก็คือความคิด
ที่เนื้อเซลล์สร้างขึ้นมา พอมันจบสิ้ น(หยุดสนิท) ในทันใดคนก็รู้สึกคล้ายเกิดใหม่อีกแล้ว คล้ายหลุดพ้น
แล้ว เป็ นความรู ้สึกยินดีชนิดหนึ่ ง และร่ างกายเบาหวิว เมื่อไม่มีกายเนื้ อควบคุม ความคิดก็เปิ ดออก
ทั้งหมดแล้ว เรื่ องทั้งหมดที่ทาไว้ชวั่ ชีวติ นั้นคล้ายกับเพิ่งทาไปเมื่อหนึ่งนาทีก่อน ล้วนมองเห็นหมด ไม่
อาจลืมแม้แต่เรื่ องเล็กๆน้อยๆเรื่ องหนึ่ง เพราะความนึกคิดของชีวติ ล้วนถูกปลดปล่อยแล้ว เวลานั้นคน
จึงรู ้วา่ ที่แท้เขาเป็ นใคร เขาก็รู้อย่างชัดแจ้งในเรื่ องที่เขาทาชัว่ ชีวิตว่า ดี หรื อ ไม่ดี ก็คล้ายคนนอนหลับ
ไปคราหนึ่ง ก็ตื่นขึ้นมาแล้ว
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แน่นอนละ สิ่ งเหล่านี้ที่ขา้ พเจ้ากล่าว บางทีท่านคงจะไม่เคยได้ยนิ มาก่อนเลย แต่วา่ ก็เป็ นเช่นนี้
จริ งๆ เรื่ องในด้านนี้มากมายข้าพเจ้าทราบดี ข้าพเจ้าก็ได้ตรวจสอบไปมาก โดยเฉพาะคือ บางคราว
ข้าพเจ้ามองเห็นในโรงพยาบาล หมอกาลังช่วยชีวติ ผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยนั้นก็ได้ตายไปแล้ว ผูค้ นยังคงทาการ
ช่วยชีวติ จิตของคนนั้นได้ออกมาจากร่ างไปแล้ว เนื่องจากแนวคิดของสองกาลมิติไม่เหมือนกัน ที่ฝั่ง
นั้นความเร็ ว-ช้าของเวลา ความแตกต่างที่สร้างขึ้นของมิติลว้ นไม่เหมือนกับมิติของคนนี้ ในทันทีที่
หลุดพ้นจากร่ างของคนออกมา เรื่ องทั้งหมดที่ทาไว้ชวั่ ชีวติ จึงคล้ายกับเรื่ องที่เพิ่งทาไปหมาดๆ งีบหลับ
ไปตื่นหนึ่ง พระพุทธนั้นก็มองคนในลักษณะนี้ คนอยูใ่ นวังวนก็คือ ไม่รู้สึกตัว ชีวติ ของคนนั้นสั้นนัก
ฝ่ านี้ ได้ถ่ายทอดให้กบั ทุ กท่ านแล้ว ไม่ ว่าอย่างไรก็ตาม พวกท่ านมี วาสนาได้รับแล้วจริ งๆ
ข้าพเจ้าคิดว่าแม้จะได้รับเขา(ฝ่ า)แล้ว เมื่อท่านผ่านการทางานที่ย่งุ เหยิงแล้ว ใช้เวลาที่เหลือลองพลิกๆ
หนังสื อเล่มนี้ดู ทุกท่านอ่านให้มากสักหน่อย ดูซิว่าเหมือนกับที่ขา้ พเจ้าพูดอย่างนี้ ไหม ถ้าหากไม่ใช่
ท่านไม่ศึกษาก็ได้ หากท่านอ่านจริ งๆจังๆ ข้าพเจ้าก็ไม่ตอ้ งพูดอะไรอีก ท่านก็ไม่อาจวางลงได้แล้ว
เพราะว่าท่านได้มองเห็นหลักธรรมแท้จริ งชั้นสู งกว่า ท่านจะอ่านเรื่ อยๆไป เขา(ฝ่ า)นั้นสู งกว่าความรู ้
ใดๆของคนธรรมดาสามัญ ใครๆก็ลว้ นมีจิตพุทธ เพียงแต่ท่านอ่านต่อไปก็ไม่อยากวางมือ ไม่อาจวาง
ลงได้อีก
ขณะที่ขา้ พเจ้าบรรยายฝ่ านี้ อาจจะใช้ความนึกคิดของคนแผ่นดินใหญ่ในการบรรยาย การจัดทา
หนังสื อเล่มนี้ กเ็ ป็ นแบบนี้ แม้ว่าจะมีความแตกต่างจากวิธีคิด และวิธีการรับรู ้ปัญหาของคนอเมริ กนั
กับคนประเทศอื่ น โครงสร้ า งความคิ ด ชั้น นอกของสิ่ ง ที่ เ ขี ย นออกมา และระดับความเข้า ใจไม่
เหมือนกัน แต่วา่ ความนัยของหลักธรรมในการบาเพ็ญนั้นเหมือนกัน คนพื้นที่ไหน ประเทศไหน ชน
ชาติไหน ล้วนศึกษาได้หมด ดังนั้นท่ านเพียงแต่ ไปอ่านก็จะเหมือนกัน ขณะที่ ท่านศึกษาก็อย่าให้
ความสาคัญกับสิ่ งเหล่านี้ ข้าพเจ้าคิดว่าท่านล้วนจะสามารถรับได้ เพราะการทาเรื่ องนี้ไม่ใช่เตรี ยมการ
กันแค่หนึ่งหรื อสองวัน ในยุคประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ก็ได้เตรี ยมทาเรื่ องนี้ไว้แล้ว
ท่านทั้งหลายทราบแล้วว่า ในสังคมคนธรรมดาสามัญ แต่ละครั้งเมื่อเกิดเรื่ องอะไรขึ้นมาเรื่ อง
หนึ่ ง มันไม่ใช่ ความบังเอิญ มันล้วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสวรรค์ ประวัติศาสตร์การพัฒนา
ของมนุษย์ นั้น หากไม่มีการจัดวางไว้อย่างนี้ ก็ไม่อาจเกิดเรื่ องนี้ข้ ึนในประวัติศาสตร์อย่างเด็ดขาด ทุก
ท่านทราบ มีชีวิตระดับสู งนับไม่ถว้ น สายพุทธกล่าวว่า พระพุทธมีอยู่ทุกหนแห่ ง มากเสี ยจนเหลือ
คณา และมี เ ทพที่ มี รู ปลัก ษณ์ ยัง มี เ ทพที่ ไ ร้ รูปลัก ษณ์ เต็มไปหมดทัว่ จัก รวาล รวมทั้งสั ง คมคน
ธรรมดาสามัญมีสสารจุลภาคมากมาย ผูค้ นเรี ยกกันว่า ธาตุสาคัญส่ วนน้อย {-จากlongdudictionary}(
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trace element ) ก็ดี เรี ยกเป็ นองค์ประกอบนานาชนิดของอากาศก็ดี นี่คือสิ่ งที่คนสามารถรับรู ้ได้ ยังมี
ที่รับรู ้ไม่ได้ซ่ ึ งเป็ นสสารในระดับจุลภาคยิ่งกว่า ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล สสารที่มีอยูเ่ ต็มไป
หมด ล้วนคือชีวติ ชั้นสู งที่มีจิตพุทธ ซึ่งทั้งหมดนี้กาลังจ้องมองคนอยู่ ล้วนกาลังเฝ้ าดูคนอยู่ ตรวจสอบ
คนอยู่ ดังนั้นสังคมมนุษย์จึงไม่อาจมีเรื่ องบังเอิญ
ต้าฝ่ าส่ วนนี้ ถ่ายทอดออกมาก็สะท้านฟ้ า สะเทือนดิน ปั จจุบนั ในสังคมคนธรรมดาสามัญไม่มี
ปรากฏการณ์อย่างนี้ แต่ในอีกมิติ เป็ นเช่ นนี้ ในประวัติศาสตร์ ไม่มีใครนาหลักธรรมที่แท้จริ งของ
จักรวาล บรรยายให้กบั คน แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมี ทุกท่านทราบว่า เหลาจื่อก็ดี องค์ศากยมุนีเอย
พระเยซูเอย เป็ นต้น พวกเขาเพียงแต่บรรยายสิ่ งที่อยูใ่ นหลักธรรมของจักรวาลซึ่ งเขาเองรับรู ้ได้ ส่ วน
นั้นที่ตนเองประจักษ์แจ้ง เพียงแต่บรรยายสิ่ งที่รับรู ้ได้ของพวกเขาเอง แต่หลักธรรมของจักรวาลนั้นไร้
ขอบเขต อยูเ่ หนือกว่าพระพุทธยูไล อย่างเหลือคณานับ ธรรมะที่พวกเขารับรู ้กว้างใหญ่มาก ยังมีชีวิตที่
ไร้รูปลักษณ์ซ่ ึงเหนือกว่าระดับชั้นของพระพุทธไกลมากๆ ซึ่ งล้วนแต่มีจิตพุทธ จักรวาลนั้นไม่ได้เล็ก
เหมือนอย่างที่มนุ ษย์เข้าใจกันในศาสนา การรับรู ้ของมนุ ษย์ก็คือ จากัดอยู่ภายในสังคมนี้ คนคิดว่า
การรับรู ้ของศาสนานั้นกว้างใหญ่มาก แต่ในสายตาของเทพที่สูงขึ้นไปนั้นเห็นว่าช่างเล็กเหลือเกิน
หลักธรรมที่ขา้ พเจ้าบรรยายอาจจะใหญ่สักหน่ อย และข้าพเจ้าก็นาเขามาสอนให้กบั คนแล้ว นี่
แท้ที่จริ งก็เป็ นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ เรื่ องที่ขา้ พเจ้าทานี้ อาศัยรู ปแบบของคน ภาษาของคน
อาศัยรู ปแบบการบาเพ็ญที่ต่าที่สุดทาเรื่ องที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ขณะนี้ เนื่ องจากความแตกต่างของภาษา
และสภาพแวดล้อม คนในอเมริ กากับที่อื่นๆที่ศึกษา ก็มีไม่มากเท่ากับ ในประเทศจีน ในประเทศจีน
แผ่นดินใหญ่ คนที่ศึกษาจานวนมากล้วนกาลังบาเพ็ญกันอย่างจริ งจัง ทุกวันฝึ กพลัง บาเพ็ญอยู่ มีกว่า
สิ บล้านคน พวกที่ฝึกบ้างไม่ฝึกบ้าง ฝึ กครึ่ งๆกลางๆ พวกนี้เมื่อคิดรวมเข้าไปด้วยทั้งหมดก็มีถึงหลาย
สิ บล้านคน ผูท้ ี่รู้จกั ฝ่ านี้ ของข้าพเจ้าในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มีหลายร้อยล้านคน แทบจะพูดได้ว่า
ใครๆก็รู้จกั กันหมด แต่ขา้ พเจ้าไม่ตอ้ งการให้ฝ่านี้กา้ วไปสู่ การเมือง และก็ไม่ยอมให้เขา เข้าสู่ การเมือง
สิ่ งที่เป็ นการบาเพ็ญ เมื่อเข้าสู่ การเมืองก็จะเป็ นหลักธรรมนอกรี ต พวกเราเพียงแต่ถ่ายทอดอยู่ในหมู่
ประชาชน ไม่เคยลงหนังสื อพิมพ์อย่างเป็ นทางการ กระทัง่ ไม่เคยประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางอย่าง
เต็มที่ ล้วนเป็ นการที่ผฝู ้ ึ กรู ้สึกว่าดี ตนเองจึงบอกให้คนอื่นมาศึกษา คนหนึ่งรู ้สึกว่าดีจึงบอกให้คนใน
ครอบครัวมาศึกษาด้วย ทุกท่านทราบ ถ้าหากตนเองไม่รู้สึกว่าเป็ นอย่างไร เขาก็ยอ่ มไม่บอกให้คนใน
ครอบครั วมาศึกษา คนในครอบครั วรู ้ สึก ว่าดี ญาติ สนิ ทมิ ตรสหายของเขาก็มาศึกษากัน ก็คือการ
เผยแพร่ ออกไปในหมู่ประชาชนแบบนี้
ข้าพเจ้าก็เริ่ มบรรยายจากระดับชั้นต่าที่สุด ค่อยๆบรรยาย
สู งขึ้น บรรยายอยูอ่ ย่างนี้เป็ นเวลาสองปี สุ ดท้ายการบรรยายต้าฝ่ าจริ งๆก็บรรยายอีกสองปี ทั้งหมดก็
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เป็ นเวลาสี่ ปี ในประเทศจีนเกือบจะรู ้จกั กันทุกครอบครัว ในต่างประเทศก็มีผลกระทบมาก ถึงแม้คน
ยังไม่ได้บาเพ็ญ แต่คนจานวนมากก็เคยได้ยนิ ในเอเชียอาคเนย์อาจจะมีผลกระทบมากกว่าอเมริ กาสัก
หน่ อย มีหลายประเทศก็ต้ งั ผูช้ ่วยสอนกันแล้ว ก่อตั้งสมาคมศึกษาพุทธธรรมฝ่ าหลุนต้าฝ่ า สมาคม
ศึกษาฝ่ าหลุนต้าฝ่ ากันแล้ว ได้ปรากฎแนวโน้มของการเติบโตอย่างรวดเร็วชนิดหนึ่ง
ที่นี่ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่านเรื่ องหนึ่ ง ปั จจุบนั นี้ หากกล่าวตามคาพูดขององค์ศากยมุนี ก็เป็ น
ช่วงเวลาที่ใช้ไม่ได้แล้วของยุคธรรมะปลาย ก็คือไม่มีธรรมะแล้ว องค์ศากยมุนีตรัสว่า พอถึงยุคธรรมะ
ปลาย หลักธรรมของพระองค์กช็ ่วยคนไม่ได้แล้ว แน่นอนว่ามีพระสงฆ์มากมายก็บาเพ็ญไม่สาเร็ จแล้ว
เพราะเขาก็ไม่ รู้ ว่าจะบาเพ็ญ อย่า งไรแล้ว ความเข้าใจต่ อ พระสู ต รก็ไ ม่ ไหวแล้ว ไม่ สามารถรั บรู ้
ความหมายที่แท้จริ งที่แฝงไว้ในพระสู ตร ดังนั้นจึ งยากมากที่ จะบาเพ็ญ ปั จจุบนั คนที่ ศึกษามีมาก
ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ลว้ นไม่ใช่ความบังเอิญ มีคนมากมาย
มาศึกษา ใช่ ไหมว่าหากไม่ มีปรากฏการณ์สวรรค์ชนิ ดนี้ ก็จะไม่ เกิดขึ้ นหรื อ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่ าน
รับรองว่ามันมีสาเหตุอย่างแน่นอน
มนุ ษย์ มีหลักเสริ มและต้านกันอยู่ พอมีสิ่งที่ ถูกต้องเที่ยงธรรมเกิดขึ้นก็ย่อมจะมีสิ่งที่ชั่วร้าย
เกิดขึ้น ฉะนั้นอีกด้านหนึ่งก็คือ ศาสนานอกรี ตนานาชนิดในสังคมทุกวันนี้เอย ชี่กงปลอมจานวนมาก
เอย โดยเปลือกนอกของผูท้ ี่ทาเรื่ องเหล่านี้คือ เพื่อเงิน อยากมีชื่อเสี ยง ที่จริ งมีมากมายซึ่ งอาจเป็ นมาร
ร้ า ยกลับ ชาติ ม าเกิ ด สร้ า งความปั่ น ป่ วนในโลก องค์ศ ากยมุ นี ต รั ส ว่ า เมื่ อ พระองค์ท รงถ่ า ยทอด
หลัก ธรรมนั้น ได้ทรงมองเห็ น สั ง คมมนุ ษ ย์มี “ สั ต ว์พิ ษ ร้ า ยห้า ชนิ ด ครบถ้ว น” ที่ จ ริ ง สั ง คมปั จ จุ บัน
สลับซับซ้อนยิง่ กว่าเวลานั้นมากมายนัก คือ มีสิบชัว่ ร้ายครบถ้วน ศาสนานอกรี ตก็มีมาก
ตรงนี้ ขา้ พเจ้าขอบอกทุกท่าน พวกเราไม่จดั ตั้งศาสนาอย่างแน่ นอน ท่านอยากจะมาเรี ยน ก็มา
เรี ยน ท่านไม่อยากจะเรี ยนก็ไปได้ ก็เป็ นไปตามความต้องการของตัวเอง สมมติว่าบังคับท่านมาเรี ยน
ไม่เรี ยนไม่ได้ ต้องเรี ยนให้ได้ เรี ยนแล้วก็ไม่ให้หนี ไปไหน ต้องอยู่ที่นี่เท่านั้น ทุกท่านทราบ เช่ นนี้
โดยตัวมันเองก็เป็ นการทาสิ่ งชัว่ ร้ายแล้ว หากเป็ นหลักธรรมที่ถูกต้อง นัน่ ต้องให้ใจคนเองคิดอยาก
เรี ยนจึงจะถูก เอาแต่จะบังคับคนอื่นบาเพ็ญ เขาจะบาเพ็ญได้หรื อ
เขาก็จะไม่บาเพ็ญจริ งอย่าง
แน่นอน มีเพียงใจคนที่แท้จริ งคิดจะเรี ยนจึงจะใช้ได้ ดังนั้นการบังคับใครให้อยูท่ ี่นี่จึงไม่มีประโยชน์
พวกเราไม่ทาเรื่ องเหล่านี้ คิดจะเรี ยนท่านก็เรี ยน เมื่อเรี ยนข้าพเจ้าก็จะรับผิดชอบต่อท่าน ไม่ว่าจะมี
วาสนาใหญ่โตเพียงไร ท่านคิดจะเรี ยนข้าพเจ้าก็จะรับผิดชอบท่าน ไม่อยากเรี ยนท่านก็ไปทาเรื่ องอื่น
ของท่านได้ตามชอบใจ
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จุดประสงค์ในการถ่ายทอดฝ่ านี้ ของข้าพเจ้าคือ บอกสิ่ งที่ดีงามและเป็ นสิ ริมงคลแก่ทุกท่าน ใน
หมู่พวกท่านก็มีหลายๆคนที่มีวาสนาอย่างแท้จริ ง สมควรจะได้ฝ่านี้ และรอคอยที่จะได้ฝ่านี้ตลอดมา
มนุษยชาติมาถึงช่ วงเวลาที่วุ่นวายสับสนที่สุด คุณธรรมของสังคมทั้งหมดล้วนกาลังลื่นไถลลงไป มี
หลายคนพูด ว่า จะมี ภยั พิบัติใ หญ่ ข้าพเจ้า สามารถบอกทุ ก ท่ า น ในขณะนี้ ไ ม่ มี ภยั พิ บตั ิ ใหญ่ อ ย่า งนี้
เหมือนอย่างที่พวกเขาพูดกัน แต่กล่าวสาหรับคน การเสื่ อมทรามลงไปเรื่ อยๆเช่นนี้ เป็ นเรื่ องอันตราย
มาก ทาไมถึงอันตรายละ
ทุ กท่านลองคิดดูนะ คนในสังคมทุกวันนี้ กลายเป็ นอะไรไปแล้วละ
ปรากฏการณ์ความเสื่ อมทรามต่างๆ นานาช่างมากเหลือเกิน นับไม่ถว้ น คน หนา ทาไมจึงเรี ยกว่าคน
เพราะคนมีชีวิตอยู่บนโลก ต้องมีมาตรฐานศีลธรรมของคน มีกฎเกณฑ์ของคน ท่านจึงจะเป็ นคน
มิฉะนั้นก็ไม่เรี ยกว่าคน ไม่ใช่พูดว่าท่านมีสมองก้อนหนึ่ง มีแขนขาทั้งสี่ ก็คือคน ลิงมันก็มีสี่แขนขา
ในมิติอื่นๆนั้น สิ่ งมีชีวิตที่คล้ายคนยังมีอีกมากมายนะ พวกมันก็ไม่อาจเรี ยกว่า เป็ นคน เพราะคนมี
พฤติกรรมของคน กับมาตรฐานศีลธรรม มีกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม จึงจะเป็ นคน ถ้าคนละทิ้งกฎเกณฑ์
ทางศีล ธรรมของคนแล้ว ไม่ มีมาตรฐานศี ลธรรมของคนแล้ว เหมื อนกันกับสั ตว์อย่างนั้น เช่ นนั้น
สวรรค์เบื้องบน ก็จะไม่มองว่าคน เป็ นคน ถือว่านี่คือสัตว์ป่า ถึงเวลานั้นมนุษยชาติจะเผชิญกับความ
น่ากลัว
ทาไมจึงน่ ากลัว
ทุกท่านลองคิ ดดู นี่ คือมิติของมนุ ษย์ โลกคือสิ่ งที่เทพสร้างให้กบั คน
โดยเฉพาะ มิใช่สร้างให้กบั สัตว์ป่า ถ้าหากเป็ นเช่นนี้ เช่ นนั้นคนที่ไม่ดีมากมาย อย่าเห็นว่าขณะนี้
เรื่ องยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรเขาล้วนกาลังทากัน อาจจะต้องเผชิ ญกับอันตรายอย่างยิ่ง มีคนที่จิตใจดีงาม
หลายคน มีคนที่ดีสักหน่อยหลายคน ก็กาลังลื่นไถลตามลงไปด้วย ในขณะนี้ ก็คือไม่สามารถบาเพ็ญ
ได้แม้แต่คนเดียว ข้าพเจ้านาหลักธรรมนี้มาบรรยายให้กบั คนๆ ก็จะมีสติข้ ึนมาได้ รับรู ้ได้ว่ามนุษยชาติ
เป็ นอย่างไรกันแล้ว ไม่ถึงกับลื่นไถลลงไปอีก ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่ากลัวตามมา
พอข้า พเจ้า พูด ขึ้ น มาก็จ บไม่ ล งละ มัก คิ ด จะน าหลัก ธรรมเหล่ า นี้ ท้ งั หมดบอกแก่ ทุ ก ท่ า น
เพราะข้าพเจ้ายังจะต้องไปฮิ ว สตัน เปิ ดการประชุ ม ที่ นี่ข ้าพเจ้า เพี ยงคิ ด พบปะหน้าตากับทุ กท่ า น
พูดคุยกันคร่ าวๆ ถือโอกาสพบทุกท่านสักหน่ อย (เสี ยงปรบมือ) และถือโอกาสบอกทุกท่านว่า
หลักธรรมนี้ล้ าค่ายิง่ นัก ข้าพเจ้านั้นสอนให้พวกท่านโดยไม่หวังอะไรตอบแทน นี่คือสิ่ งที่คนนับแสน
ปี มาอยากจะรู ้ แต่ไม่มีการถ่ายทอดหลักธรรมที่แท้จริ ง ซึ่ งมีค่าอย่างไร้ที่เปรี ยบ คนนะ สิ่ งที่มีค่านั้น
พอท่านได้มานิ ดๆหน่ อยๆ จากการแสวงหา กระทัง่ เป็ นแค่เพียงหนึ่งประโยค(ที่ได้มา) ท่านก็เห็น
คุณค่าเสี ยเหลือเกิน ชัว่ ชี วิตท่านก็ไม่ยอมลืม หากสิ่ งที่มีคุณค่ายิ่งกว่านั้นมาถึงแล้ว หรื อกระทัง่ เมื่อ
ข้าพเจ้าเทให้กบั ท่านทั้งหมด ท่านกลับรู ้สึกว่าช่างได้มาง่ายดายเหลือเกิน ด้วยเหตุน้ ีบางคนอาจไม่รู้ค่า
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สิ่ งที่ได้มาง่ายๆนั้นคนมักจะมีจุดอ่อน ที่มกั จะไม่รู้ค่า แต่วา่ นะ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ก็ไม่มีวิธีการ
อื่นอีก ข้าพเจ้าไม่อาจบอกให้แต่ละคนเที่ยวค้นหาข้าพเจ้าไปทัว่ ข้าพเจ้าได้แต่เอาทั้งหมดนี้ให้กบั พวก
ท่าน บอกให้พวกท่านทราบ บอกให้คนรู ้มากยิง่ ขึ้น ให้ความช่ วยเหลืออีกครั้ง ผูกวาสนากันอีก ก็
เพียงทาได้อย่างนี้ จะรู ้ค่าหรื อ ไม่รู้ค่า เป็ นเรื่ องของพวกท่านแต่ละคน พวกท่านมีวาสนาอยูก่ ่อนแล้ว
คนมีความสามารถวิเคราะห์แยกแยะ ท่านดูซิว่าหลักธรรมนี้ ดีหรื อไม่ดี ข้าพเจ้าคิดว่าทุกคนล้วนมีจิต
พุทธอยู่ ท่านไปรับรู ้เอาเองก็แล้วกัน
พวกท่านบางคนดูเหมือนจะมาถึงที่นี่จากที่ที่ไกลมาก ทุกท่านก็ไม่อยากจะจากไป

ศิษย์ ท่านอาจารย์ จะถ่ายภาพได้หรื อไม่ครับ
อาจารย์ ถ่ายภาพได้
ศิษย์ สามารถถามปัญหาได้หรื อไม่ครับ
อาจารย์ อย่างนี้ คือพวกเรามีเวลาไม่มาก ข้าพเจ้าจะให้เวลาทุกท่านอีกครึ่ งชัว่ โมง ข้าพเจ้าจะตอบ
ปัญหาให้ทุกท่านสักหน่อย ข้าพเจ้าขอกาหนดอย่างนี้สาหรับทุกท่าน (ปั ญหา)ที่มีลกั ษณะเป็ นตัวแทน
ที่เป็ นข้อกังขาของท่านจริ งๆ ท่านก็ถามได้ เรื่ องที่ท่านเข้าใจได้จากการอ่านหนังสื อนั้น อย่าถาม เพราะ
คนมากมายอย่างนี้นะ หากแต่ละคนล้วนถามคนละคาถาม สองชัว่ โมงก็ตอบได้ไม่หมด ดีไหม
ศิษย์ ผมขอถามปัญหาหนึ่งได้ไหมครับ
อาจารย์ ได้ ได้
ศิษย์ หนังสื อของท่านอาจารย์ผมได้อ่านแล้ว และกาลังศึกษาฝ่ าอยู่ ดังนั้นผมจึงบอกเพื่อน หรื อญาติ
สนิทไปมากมาย พวกเขาเกรงว่าแต่ก่อนหลายๆคนนั้นเชื่อถือศาสนาพุทธอยู่ แน่นอนมีเพื่อนหลายคน
ที่เรี ยนศาสนาคริ สต์ เกรงว่าหากเดี๋ ยวนี้ เรี ยนฝ่ าหลุนกงแล้ว บางคนแต่ก่อนชอบอ่ านบทสวดมนต์
ชอบเข้าโบสถ์ สิ่ งเหล่านี้ยงั ทาได้หรื อไม่
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อาจารย์ เอาละ ข้าพเจ้าว่า ความหมายที่ท่านพูดก็คือ ผูท้ ี่เชื่อถือศาสนาอื่นสามารถเรี ยนฝ่ าหลุนกงได้
หรื อไม่ มี การรบกวนกันหรื อไม่ ที่ จริ งสิ่ งเหล่ านี้ ขา้ พเจ้าเคยอธิ บายไว้ในหนังสื อแล้ว อย่างนั้น
ข้าพเจ้าก็จะพูดอีกสักครั้ง
การบาเพ็ญพุทธะนั้น ไม่ใช่เรื่ องประเภทวิชาการอะไรเรื่ องหนึ่ง อย่างที่คนธรรมดาสามัญเข้าใจ
กัน การบาเพ็ญนั้นเป็ นปั ญหาหนึ่งที่จริ งจังเข้มงวดมาก เรื่ องราวทั้งปวงบนโลก ล้วนไม่จริ งจังเข้มงวด
เท่าเรื่ องนี้ และไม่โดดเด่นดีงามเท่าเรื่ องนี้ แนวทางการบาเพ็ญนั้นมีการแยกออกจากกัน ในศาสนา
พุทธก็พดู เรื่ องไม่บาเพ็ญสองแนวทาง เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าได้พดู แล้วว่า ศาสนาพุทธได้มาถึงยุคธรรมะปลาย
ไม่อาจบาเพ็ญได้อีกแล้ว เหตุใดจึงไม่อาจบาเพ็ญได้แล้วละ ในเวลานี้คนไม่สามารถเข้าใจความนัยที่
แฝงอยูใ่ นพระสู ตรแล้ว โดยเฉพาะคือพจนานุ กรมพุทธศาสตร์ ในยุคปั จจุบนั ความหมายที่มนั อธิ บาย
ล้วนไม่เหมือนกับที่องค์ศากยมุนีทรงตรัสไว้ในสมัยนั้น อาทิเช่ น องค์ศากยมุนีทรงตรัสเรื่ องการไม่
บาเพ็ญสองแนวทาง คือทรงชี้ ว่าในการบาเพ็ญไม่อาจทาแบบตีความ ไม่อาจบาเพ็ญสองอย่างหรื อ
หลายๆสิ่ งในเวลาเดี ยวกัน อย่างเช่ นว่า ถ้าท่ านเรี ยนนิ กายเซน(ฉานจง)ก็ไม่ อาจเรี ยนนิ กายดิ นแดน
บริ สุทธิ์(จิ้งถู่) ถ้าท่านเรี ยนนิกายดินแดนบริ สุทธิ์ ท่านก็ไม่อาจเรี ยนนิกายเทียนไถ(พลับพลาสวรรค์) นิ
กายหว๋ าเหยียน ถ้าท่านเรี ยนนิ กายหว๋ าเหยียน ท่านก็ไม่อาจเรี ยนนิ กายเทียนไถ และไม่อาจเรี ยนนิ กาย
เซน และไม่อาจเรี ยนนิกายมี่จง
ทาไมเป็ นเช่นนี้ละ คนปั จจุบนั นี้ไม่เข้าใจแล้ว ขอเพียงเป็ นพระพุทธก็กราบไหว้ ขอเพียงเป็ น
พระพุทธฉันก็ไม่สนใจว่าจะเป็ นแนวไหนนิ กายไหน นี่ จึงกลายเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่สาคัญที่สุด ที่ทาให้
พระสงฆ์ทุกวันนี้ ไม่สามารถบาเพ็ญสาเร็ จ ที่จริ งพระพุทธแต่ละองค์ลว้ นก่อตั้งสวรรค์หนึ่งของตนเอง
แต่ละสวรรค์มีพระยูไลหนึ่งองค์อยู่ อาทิเช่น เย้าซื อฝอ(พระโอสถพุทธ)ก่อตั้งหลิวหลีซื่อเจี้ย(โลกแก้ว
ใส) หว๋ าเหยียนซื่ อเจี้ยมี พระยูไลหว๋ าเหยียน ,เหลียนฮวาซื่ อเจี้ย มีพระยูไลเหลียนฮวา , จี๋เล่อซื่ อเจี้ย
(โลกสุ ขาวดี) มีพระยูไลอาหนีถอฝอ(อมิตตพุทธ) เป็ นต้น พระยูไลพุทธะแต่ละองค์ลว้ นมีวธิ ีการบาเพ็ญ
ชุดหนึ่งของตนเอง จุดฐานของหลักพุทธธรรม ล้วน คือสิ่ งที่รู้แจ้งออกมาจากหลักธรรมของจักรวาล
แต่ว่าการรับรู ้ กับ วิธีการบาเพ็ญของพระยูไลแต่ละองค์กลับไม่เหมือนกัน เพราะเหตุใดละ ทุกท่าน
ทราบว่า ความสามารถของพระพุทธต่างก็ไม่เหมือนกัน พระพุทธแต่ละองค์ลว้ นไม่เหมือนกัน พระ
พุทธองค์น้ ีมีความสามารถอย่างนี้ พระพุทธองค์น้ นั มีความสามารถอย่างนั้น แต่ว่า ก็ลว้ นอยูใ่ นระดับ
เขตแดนเดี ย วกัน ความสามารถล้ว นต่ า งกัน ก็เ หมื อ นกับทุ ก ท่ า นเรี ย นในมหาวิท ยาลัย ท่ า นเป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัย เขาก็เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย ท่านเรี ยนวิทยาศาสตร์ เขาเรี ยนศิลปะศาสตร์
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เขาเรี ยนเกษตรศาสตร์ เขาเรี ยนดาราศาสตร์ ล้วนแต่ไม่เหมือนกัน ล้วนเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย แต่
ความรู ้ที่เรี ยนรู ้และสิ่ งที่เข้าใจ กลับแตกต่างกัน ข้าพเจ้าจึงยกตัวอย่างคร่ าวๆอย่างนี้
คนเอย ท่านจะไปโลกไหนละ ศาสนาพุทธในอดีตนั้น เมื่อตั้งปณิ ธานจะไปที่ใด เช่นว่าฉันจะ
ไปโลกดินแดนบริ สุทธิ์ บาเพ็ญไปหาพระอมิตตพุทธ เป็ นเหล่าพระพุทธ หรื อบาเพ็ญเป็ นพระโพธิ สัตว์
บาเพ็ญเป็ นอรหันต์ของเขา(พระอมิตตพุทธ) เช่นนั้นหลังจากท่านตั้งปณิ ธาน ท่านก็บาเพ็ญในแนวทาง
นี้ของเขา ก็อ่านพระสู ตรของพระอมิตตพุทธ บริ กรรมอมิตตพุทธ พระสู ตรอื่นๆก็อ่านไม่ได้แล้ว นี่
เรี ยกว่าไม่บาเพ็ญ สองแนวทาง ฉะนั้นคนที่ อยากจะไป หว๋ าเหยียนซื่ อเจี้ ย เช่ นนั้นท่ านก็อ่านพระ
สู ตรหว๋ าเหยียน อย่างอื่นล้วนไม่อ่าน คนรู ้สึกว่าทั้งหมดต่างก็เป็ นพุทธธรรม ล้วนเป็ นประโยชน์ต่อ
คน นี่ คือสิ่ งที่ คนคิ ด ถ้าไม่ ระวังก็จะยุ่งเหยิง ภายในพระสู ตรเล่ มหนึ่ ง ก็ครอบคลุ มหลักธรรม
ทั้งหมดของผูบ้ าเพ็ญ ตั้งแต่ระดับชั้นต่าที่สุด จนถึงระดับชั้นสู งขึ้น ซึ่ งใจคนรู ้สึกว่าการบาเพ็ญปนกัน
ไปจะได้ประโยชน์
ปั จจุบนั สังคมมนุ ษย์น้ ี ได้ถูกปิ ดล้อม เทพที่เที่ยงธรรมทั้งหมดที่ช่วยเหลือคน ล้วนไม่ดูแลคน
แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นด้วยพวกเขาเข้าใจว่าคนในปั จจุบนั แย่มากแล้ว ล้วนไม่ตอ้ งการแล้ว ไม่ช่วยเหลือ
แล้ว เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าได้พูดไว้ประโยคหนึ่ง ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าถ่ายทอดฝ่ านี้ อย่างยากลาบากมาก เทพ
กับพระพุทธจานวนมากล้วนแต่กาลังขัดขวาง ไม่ ให้ถ่ายทอด พวกเขาถื อว่าคนปั จจุ บนั นี้ ไม่ อาจจะ
ช่วยเหลือได้อีกแล้ว และก็ไม่อาจปล่อยเอาไว้ได้อีกแล้ว เรื่ องเหล่านี้คนไม่ทราบกัน คนกลับยังรู ้สึก
ว่ามีชีวติ อยูอ่ ย่างสบายมาก คนไม่ทราบว่า คนยุคนี้กบั คนในอดีต มีความแตกต่างด้านคุณธรรมมากแค่
ไหน คนก็ไม่ ทราบว่าฟ้ าดิ นมีความแตกต่ างกันมากเพียงใด เทพกับพระพุทธมองคนอย่างไร บน
สวรรค์มีความบริ สุทธิ์เพียงไร พระพุทธมีความศักดิ์สิทธิ์ และยิง่ ใหญ่เพียงไร !
คน กับ ชาวสวรรค์ แตกต่างกันลิบลับ ท้องฟ้ าของโลกมนุษย์ช่างสดใสจัง เพราะคนมองโดยใช้
ตาคนที่ สร้ างขึ้นมาจากสสารของที่นี่ แต่ ถา้ คนมีความสามารถไปอยู่ในมิติช้ นั สู ง มองมนุ ษยชาติ
ท่านก็จะพบว่าสังคมมนุษย์น้ นั มีคลื่นสี ดาไหลวนไปมา กรรมหนักเหลือเกิน ช่างสกปรกมาก ดังนั้น
ทัศนะของเทพกับพระพุทธที่มีต่อคน ไม่เหมือนอย่างที่คนคิดกัน ที่ช่วยเหลือคน เพราะเทพกับพระ
พุทธมีเมตตาต่อคน ไม่ใช่ เพราะท่านพูดว่าพระพุทธดี พระพุทธจึงช่ วยเหลือท่าน และไม่ใช่ ว่าท่าน
อยากได้อะไร เทพกับพระพุทธก็ให้อะไรท่าน ที่จริ งเทพก็ดี พระพุทธก็ดี สาหรับการบาเพ็ญนั้นพวก
เขาไม่ให้ความสาคัญกับรู ปแบบ ศาสนาสร้างกันใหญ่โตแค่ไหน ก็ไม่ถือว่าเป็ นการบาเพ็ญ ข้าพเจ้า
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ถ่ายทอดพลังก็เพื่อคน หาใช่เพื่อเผยแพร่ ศาสนา เทพกับพระพุทธนั้นไม่ยอมรับรู ปแบบศาสนาโดยตัว
มันเอง ยอมรับแต่เพียงคน
ผูค้ นมักพูดว่า ศาสนาที่ฉันนับถือนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้ คล้ายกับว่าเขากาลังปกป้ องพระพุทธ
คล้ายกับว่าเขากาลังปกป้ องพระเยซู ปกป้ องพระเจ้า ไม่ใช่ เรื่ องเช่ นนี้ เขายิ่งมีความเร่ าร้อนใจใน
ศาสนา สิ่ งนี้โดยตัวมันเองก็คือยิง่ ยึดติด ใจของเขา(แบบนี้)ยิง่ แรงก็ยงิ่ ห่างไกลจากเทพ และศาสนาคือ
รู ปแบบการบาเพ็ญที่คนสร้างขึ้นมา ต่อให้ศาสนาสมบูรณ์แบบขึ้นอีก ก็ไม่นบั ว่าคนบาเพ็ญได้สมบูรณ์
แบบ คนใช้จิตใจไปในสิ่ งนี้ พระพุทธ เทพ เห็นแล้วก็ลาบากใจ พระพุทธไม่มองรู ปแบบทางโลกของ
ท่าน ออกบวชแล้ว ล้างบาปแล้ว แต่ใจยังเป็ นใจของคนธรรมดาสามัญ จะมีประโยชน์อะไร เขาไม่
มองสิ่ งเหล่านี้ของท่าน เขามองว่าท่านกาลังบาเพ็ญอย่างแท้จริ งหรื อไม่ ท่านก็ไม่ได้บวช ไม่ได้ลา้ ง
บาป แม้กระทัง่ ท่านไม่ได้จุดธูปไหว้ ไม่บริ กรรมพุทธะ แต่ท่านทาตามข้อกาหนดของเทพ พระพุทธ
บาเพ็ญก้าวหน้าจริ งๆ เขามองเห็นแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งแล้ว ไม่ตอ้ งให้ท่านขอ เขาก็จะคุม้ ครองท่าน
ตลอดเวลา เฝ้ าดูแลท่าน ช่วยเหลือการบาเพ็ญของท่าน ใช่เหตุผลเช่นนี้ไหม ( เสี ยงปรบมือ)
บางคนพูดว่าฉันปล่อยวางหนังสื อของศาสนาพุทธไม่ลง วาง “คัมภีร์ไบเบิ้ล” ไม่ลง วางบท
สวดไม่ลง สิ่ งที่วางไม่ได้คือศาสนา ไม่ใช่วางพระพุทธไม่ลง ทุกท่านลองคิดดูให้ละเอียด เดี๋ยวนี้คน
ที่เชื่อศาสนาเป็ นเช่นนี้หรื อไม่ ทาไมคนวางสิ่ งเหล่านี้ไม่ลง ตนเองลองควานหามูลเหตุในใจดู ลองดู
ใจดวงนั้นว่าเข้าใจปัญหานี้อย่างไร มีหลายๆเรื่ องอย่าได้ดูแต่เปลือกนอก ผูท้ ี่บาเพ็ญตนเองอย่างแท้จริ ง
จึงจะเป็ นผูท้ ี่เชื่อเทพกับพระพุทธจริ ง พระพุทธก็จะมองเช่นนี้ พวกเขาก็ไม่มองว่าศาสนานั้นทาได้ดี
อย่างไร ทุกท่านทราบว่าในประวัติศาสตร์น้ นั หลายคนบาเพ็ญจนสาเร็ จแล้ว แต่เขาไม่แน่ว่าจะเป็ นคน
ที่อยู่ในศาสนา ผูม้ ีคุณธรรมสู งจานวนมากไม่ได้บาเพ็ญอยู่ในศาสนา คนๆนั้นเรี ยกร้องตนเองอย่าง
เข้มงวดโดยตลอด คิดว่าจะเป็ นคนดีได้อย่างไร หากสามารถยืนหยัดทาเช่นนี้อย่างยาวนาน ยิง่ ทายิง่ ดี
พระพุทธก็จะดูแลเขา เขาจึงจะหยวนหมัน่ ได้
หลักธรรมที่ขา้ พเจ้าบรรยาย พูดไปพูดมา ก็คือให้ท่านเป็ นคนดี เป็ นคนที่ดียงิ่ ขึ้น เหนือกว่าคน
ดีของคนธรรมดาสามัญ เมื่อทาได้แล้ว ท่านก็เป็ นผูท้ ี่เหนื อคน ยิ่งเหนื อขึ้นไป ท่านก็คือชี วิตของเขต
แดนที่สูงยิง่ ขึ้น ดังนั้นคนแบบนี้ ถ้าไม่ข้ ึนสวรรค์แล้วยังจะอยูบ่ นโลกได้ไหม คนนั้นเห็นแก่ตวั ชิงดี
ชิ งเด่น แก่งแย่งชื่ อเสี ยงและผลประโยชน์ คนบนโลกกับท่านไม่เหมือนกันแล้ว ก็เป็ นเหตุผลเช่ นนี้
หากท่านไปพูดเช่ นนี้กบั พวกเขา ไม่ว่าจะเป็ นศาสนาไหน พอเทพปล่อยทิ้งแล้ว ก็จะเป็ นรู ปแบบหนึ่ ง
ของสังคมคนธรรมดาสามัญ การงานอย่างหนึ่ งของคนธรรมดาสามัญ ไม่มีผลกระทบอะไรเลยต่อการ
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บาเพ็ญที่แท้จริ ง แต่ว่าตรงนี้ มีปัญหาที่เข้มงวดอย่างหนึ่งต่อการบาเพ็ญ การยึดมัน่ แนวทางเดียวจึงจะ
เป็ นการบาเพ็ญที่แท้ เขาคิดจะเรี ยนก็เรี ยน บอกพวกเขาว่า ถึงแม้ไม่กระทบ แต่ว่ามีปัญหาที่เข้มงวด
อย่างหนึ่ง บอกเขาว่าไม่กระทบ เมื่ออ่านหนังสื อแล้วก็จะเข้าใจได้ (เสี ยงปรบมือ)
ศิษย์ นอกจากที่ท่านสอนพวกเราฝึ กหลักพลัง 5 ชุด ผมยังพบว่ามีการรามือหนึ่งชุด การรามือชุดนี้ที่
ท่านรา
อาจารย์ ก่อนอื่นข้าพเจ้าจะพูดถึงว่าการรามือ คืออะไร การรามือก็คล้ายกับภาษาอย่างหนึ่ งของพระ
พุทธเป็ นวิธีการแสดงออกอย่างหนึ่ง เพราะเมื่อพระพุทธกาลังแสดงอะไรออกมานั้น หากไม่คิดจะใช้
ภาษาพูดก็จะรามือ ระหว่างพระพุทธกับพระพุทธด้วยกัน ก็ใช้การถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิด ฝ่ าเซิ น
ทั้งหมดของข้าพเจ้าที่ท่านมองเห็นก็ดี หรื อท่านฝันถึงพระพุทธ พระโพธิ สัตว์กด็ ี บางครั้งก็พูดกับท่าน
โดยไม่ใช้ปาก แต่ท่านกลับได้ยนิ เสี ยงของเขา นัน่ คือใช้การถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิด ใช้ภาษาของยุค
นี้พูด ก็เรี ยกว่าการถ่ายทอดความรู ้สึกแบบมีเสี ยงสเตริ โอ เมื่อบรรยายธรรมให้กบั พระโพธิ สัตว์ พระ
อรหันต์ จานวนมาก ก็ใช้วิธีการรามือบ่อยๆ แต่นี่ไม่ใช่ภาษาใบ้ของคน มีความศักดิ์สิทธิ์ บริ สุทธิ์ และ
ทรงพลานุ ภาพเกรี ยงไกรกว่ามัน เพราะเขาเป็ นภาษาของพระพุทธ พอรามือออกมาจึงมีพลัง มีพลานุ
ภาพ กล่าวสาหรับสรรพชี วิตที่ต่ากว่าพระพุทธ สิ่ งที่พระพุทธแสดงออกมาก็คือ ฝ่ า แต่การรามือก็
เหมื อ นกับการพูด ภาษานั้นสามารถพูดประกอบกันอย่างนี้ และสามารถพูดประกอบกันอย่างนั้น
ปั ญหาหนึ่ งๆยังอาจพูดจากมุมมองที่ต่างกัน ดังนั้นเขา(การรามือ)จึงไม่ใช่ สิ่งที่ตายตัว ไม่มีมาตรฐาน
แต่ในรู ปธรรมของการฝึ กพลัง ก็มีการใช้ท่าราที่นิ่ง ก็คือท่าที่ไม่เคลื่อนไหวเมื่อมือ เจียอิ้น ( สองมือ
ประสานกัน ) นี่เรี ยกว่าท่ารานิ่ง อย่างเช่น ท่ามือเหลียนฮวา(รู ปดอกบัว) ประสานมือนิ่ง(เจียอิ้น)เวลา
ฝึ กพลังของพวกเรา นี่ลว้ นแต่เป็ นท่ารานิ่ ง ฉะนั้นการรามือขณะเคลื่อนไหว จึงไม่เหมือนกับท่ารามือ
นิ่ ง ในวีดิโอ ท่ารามือที่ขา้ พเจ้าราในขณะฝึ กพลังอยู่น้ นั คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้าบรรยายให้กบั ด้านนั้นของ
ท่านที่เข้าใจ ก่อนที่ทุกท่านยังไม่ได้ฝึกพลัง บรรยายให้กบั สรรพชี วิตในมิติอื่น ดังนั้นพวกท่านก็ไม่
ต้องฝึ ก ในอนาคตเมื่อพวกท่านบาเพ็ญสาเร็จเป็ นพระพุทธ ก็ลว้ นจะสามารถราได้ (เสี ยงปรบมือ)
ศิษย์ ท่านอาจารย์หลี่ วันนี้ท่านสามารถใส่ ฝ่าหลุนให้กบั พวกเราแต่ละคนได้ ใช่หรื อไม่
อาจารย์ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ท่านเพียงแต่บาเพ็ญด้วยใจจริ ง ไม่วา่ จะอยูท่ ี่นี่ หรื อ ท่านอ่านหนังสื อ
เอง ล้วนจะได้รับหมด ข้าพเจ้ายังจะขอบอกทุกท่านอีกว่า อย่างไรเสี ยต้องเห็นค่าของหนังสื อเล่มนี้
ในขณะนี้ ท่านอาจจะรับรู ้ไม่ได้ สิ่ งที่บรรยายในหนังสื อเล่มนี้ เป็ นหลักพุทธธรรมแต่ละระดับชั้นของ
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การบาเพ็ญ ได้ครอบคลุมไว้หมดแล้วในหนังสื อ นี้ สิ่ งที่ช้ ีนาการบาเพ็ญของท่านอย่างแท้จริ งก็คือพุทธ
ธรรม ในระหว่างการบาเพ็ญของท่าน พระพุทธ เทพ จะช่วยเหลือท่าน ทุกท่านลองคิดดู สิ่ งที่อยูบ่ น
สวรรค์แต่ละชั้นคืออะไร ไม่ใช่ เหล่าเทพกับพระพุทธหรื อ พระพุทธที่สูงกว่า พระพุทธที่สูงยิ่งกว่า
พระพุทธที่สูงยิ่งกว่าๆหรื อ ดังนั้นข้าพเจ้าขอบอกทุกท่านนะ หนังสื อเล่มนั้นแต่ละตัวอักษรคือ พระ
พุทธระดับชั้นต่างๆที่ซ้อนกันอยู่เป็ นชั้นๆ สุ ดท้ายคือฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้า และจะปรากฏฝ่ าหลุนใน
ระดับชั้นที่ต่างกัน ทาไมบางคนพอหยิบหนังสื อเล่มนี้ข้ ึนมาอ่านจึงรู ้สึกสบายละ พออ่านก็สามารถล้าง
กรรม พออ่านโรคก็หาย แน่นอนว่าในระหว่างการบาเพ็ญไม่ใช่ว่าชัว่ ครู่ เดียวก็จะล้างกรรมออกไป
ทั้งหมด ไม่อาจล้างกรรมมากมายอย่างนั้นให้ท่านทั้งหมดในครั้งแรก เมื่อความคิดเลื่อนสู งขึ้นไปจึง
สามารถล้างไปอีกส่ วนหนึ่ง การทาอย่างนี้กเ็ พื่อให้มีการยกระดับในการบาเพ็ญ ดังนั้นพลานุภาพของ
ฝ่ านี้เป็ นสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่มาก ทุกท่านลองคิดดูนะ นัน่ ยังต้องให้ขา้ พเจ้าใส่ ฝ่าหลุนให้ดว้ ยตัวเองไหม ไม่
ว่าใครก็ตามเพียงแต่ศึกษาด้วยใจจริ ง ต้องการบาเพ็ญล้วนแต่จะได้รับ ต้าฝ่ ากาลังถ่ายทอดอยูท่ วั่ โลก
เนื่องจากข้าพเจ้าไม่อาจพบหน้าแต่ละคนบนโลก ในประเทศจีนมีแต่ผฝู ้ ึ กที่เคยฟั งการบรรยายจึงได้พบ
ข้าพเจ้า ผูฝ้ ึ กอื่นจานวนมากกว่าไม่เคยพบข้าพเจ้า ในการบาเพ็ญหากไม่มีสิ่งที่ขา้ พเจ้ามอบให้ รวมทั้ง
ฝ่ าหลุน จะได้หรื อ ไม่ได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงนาพลังความสามารถของข้าพเจ้าใส่ เข้าไปในหนังสื อเล่มนี้
แล้ว เพียงแต่มีคนบาเพ็ญ พออ่านหนังสื อก็จะได้รับสิ่ งที่จาเป็ นทั้งหมด ในการบาเพ็ญ
ในขณะนี้มีผฝู ้ ึ กจานวนไม่นอ้ ย พวกเขาก็กาลังค้นหาข้าพเจ้าไปทัว่ ข้าพเจ้าไม่คิดจะไปพบพวก
เขา ที่ไม่ไปพบนั้นมีเหตุผลหนึ่ง ก็คือข้าพเจ้าต้องการให้พวกเขาอยูท่ ี่นนั่ บาเพ็ญอย่างจริ งๆจังๆ ผูฝ้ ึ ก
บางคนพอได้พบกับข้าพเจ้าแล้ว ใจก็จะไม่สงบได้ง่าย จึงรบกวนการบาเพ็ญของเขา ข้าพเจ้าต้องการ
ให้เขาสงบใจไปบาเพ็ญ ข้าพเจ้าจะเอาแต่ถ่ายทอดฝ่ าไม่ได้ ท่านต้องได้รับฝ่ า ให้เวลาท่านไปอ่าน ไป
บาเพ็ญปฏิ บตั ิ จริ งๆ ดังนั้นข้าพเจ้าจึ งพยายามพบหน้าผูฝ้ ึ กให้น้อย เมื่ อไม่พบหน้า และหากฝ่ าที่
ข้าพเจ้าถ่ายทอดนั้น ไม่สามารถรับผิดชอบต่อท่านได้ ก็เท่ากับข้าพเจ้าทาไปโดยสู ญเปล่าแล้ว ดังนั้น
เพียงแต่ท่านอ่านหนังสื อ เพียงแต่ท่านบาเพ็ญจริ ง สิ่ งที่ท่านควรได้รับในแนวทางนี้ อะไรๆท่านก็จะ
ได้รับหมด รับรองว่าเป็ นเช่นนี้ (เสี ยงปรบมือ)
นับร้อย นับพันปี มา ศิษย์ขององค์ศากยมุนี ก็ไม่ได้พบหน้าอาจารย์เช่ นกัน จึงบาเพ็ญไปตาม
พระสู ตรใช่ไหม ผูท้ ี่บาเพ็ญอย่างแท้จริ ง ฝ่ าส่ วนนั้นก็สามารถให้ทุกสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับท่าน ปกติการ
ให้ฝ่าหลุนของข้าพเจ้าแก่ท่าน ก็ไม่ให้ท่านได้เห็น ขอให้ละทิ้งจิตยึดติดชนิ ดนั้นที่คล้ายกับว่าได้ให้
อะไรแก่ท่านสักหน่อย ท่านจึงจะยอมเรี ยน
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ศิษย์ ท่านอาจารย์หลี่ ท่านพูดว่าชี่ กงมีท้ งั ปลอม ทั้งจริ ง พวกเราจะแยกแยะอย่างไรว่า จริ งหรื อ
ปลอม
อาจารย์ ชี่กงจริ ง ชี่กงปลอม คนธรรมดาสามัญยากจะแยกแยะได้ เพราะขณะนี้มาตรฐานที่ใช้ตดั สิ น ดี
เลวนั้นได้เปลี่ยนไปแล้ว เมื่อบาเพ็ญอย่างจริ งจังแล้วก็จะค่อยๆสามารถแยกแยะได้ ดูวา่ ที่เขาพูดนั้นคือ
อะไร สิ่ งที่เขาพูดไม่ใช่หลักธรรมที่ถูกต้อง หรื อบอกให้คนทาดีแต่เปลือกนอก แต่ธาตุแท้ภายในของ
เขานั้นหลอกคนเพื่อเงิน การบาเพ็ญพุทธธรรมเป็ นสิ่ งที่เข้มงวดอย่างยิง่ ไม่อาจปะปนกับเรื่ องเงินทอง
โดยเด็ดขาด (เสี ยงปรบมือ) สิ่ งใดๆทางโลกนั้น คนสามารถนามาใช้หาเงินได้ เว้นแต่ เฉพาะพุทธธรรม
ไม่ อ าจท าได้อ ย่ า งเด็ ด ขาด ยัง มี ค นจ านวนไม่ น้อ ย ท าเพื่ อ เป้ าหมายการมี ชื่ อ เสี ย ง ชื่ อ เสี ย ง
ผลประโยชน์เป็ นสิ่ งที่คนธรรมดาสามัญจะยึดติดตลอดไป อาจารย์ชี่กงปลอมประเภทนี้ เขาจะนาคน
ไปสู่ ทางที่ชวั่ ช่วยเหลือคนไม่ได้ แต่กลับจะทาลายคน
ที่จริ งบาปของพวกเขาไม่นอ้ ยเลย ถ้าคนที่มีรากฐานดีมากคนหนึ่ งที่จะมาได้ฝ่า ถูกเขาทาลาย
ไปแล้ว คิดดูว่าเป็ นบาปหนักเพียงไร เพื่อเงินก็ทาเรื่ องเลวมากถึงเพียงนี้ บาปนี้ไม่อาจรอดพ้นไปได้
แค่ใช้ขอ้ อ้างว่า “ ทามาหากิน ” ในเวลาที่เกิดกระแสสู งของชี่ กงในประเทศจีน อาจารย์ชี่กงเหล่านั้น
เดิมทีกเ็ ผยแพร่ ชี่กงโดยไม่เรี ยกค่าตอบแทน ส่ วนปั จจุบนั นี้ ก็คือพวกของปลอมเหล่านี้ ที่ออกมาทา
ความยุง่ เหยิงอย่างร้ายแรง แต่กม็ ีอาจารย์ชี่กงจานวนมาก เมื่อตอนเริ่ มต้นออกมานั้นดีมาก พวกเขาล้วน
บาเพ็ญจิตรอง ตัวเขาเองในฝั่งนี้ ไม่รู้อะไรทั้งนั้น พอเวลานานเข้า จิตใจที่ตอ้ งการชื่ อเสี ยง เงินทองก็
ปรากฏขึ้นมา เมื่อตอนที่ยงั ไม่ออกมา เนื่องจากมีอาจารย์คอยดูแล จิตรองของเขาก็คอยควบคุมเขาอยู่
พอออกมาทาเรื่ อง ด้านของคนก็ง่ายที่ จะถูกชื่ อเสี ยง ผลประโยชน์ทางโลกยัว่ ยวน ฉะนั้นพอเขา
แสวงหาสิ่ งเหล่านี้แล้ว เขาก็ตกลงไปแล้ว ดังนั้นเขาก็จะไม่มีพลัง ตัวอาจารย์ชี่กงเองก็สามารถป่ วยได้
ศิษย์ เรี ยนถามท่านอาจารย์ สมมติวา่ พวกเราบาเพ็ญสาเร็จสมบูรณ์แล้ว จะไปที่ไหน
อาจารย์ ข้าพเจ้ามีฝ่าหลุนซื่อเจี้ย โลกสวรรค์มีมากมายนัก ข้าพเจ้าจะพูดให้พวกท่านฟั งสักหน่อย ผูท้ ี่
กาลังนัง่ อยู่หลายคน มีการศึกษาของคนธรรมดาสามัญในระดับสู ง ข้าพเจ้าจะบรรยายคร่ าวๆเกี่ยวกับ
แนวคิดของจักรวาลให้กบั ทุกท่าน
ที่คนรู ้จกั นั้นก็คือมิติอย่างนี้ ซึ่ งก็ไม่ใช่ สิ่งพื้นๆที่พุทธบริ ษทั ในศาสนาพุทธรับรู ้กนั ในขณะที่
องค์ศากยมุนียงั ทรงอยู่ในโลกนั้น ได้ทรงประจักษ์แจ้งสัจจธรรมมากมาย จากหลักธรรมมูลฐานของ
จักรวาล ในเวลานั้น คนมิได้นาเขา(สัจจธรรมนั้น)มาจดบันทึก ในพระสู ตรก็ไม่ได้เก็บบันทึกสื บต่อมา
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ไม่ได้สืบทอดลงมาให้กบั ชาวโลก หลังจากองค์ศากยมุนีไม่ทรงพระชนม์ชีพแล้ว ห้าร้อยปี คนจึงได้
จัดทาพระสู ตรเหล่านี้ ออกมา ทุกท่านทราบว่า ห้าร้อยปี ให้หลัง สิ่ งที่องค์ศากยมุนีตรัสไว้ในเวลานั้น
คืออะไร คนก็ยากจะรู ้ได้อย่างถูกต้องแล้ว นี่ก็คือพระสู ตรที่สืบทอดมาถึงวันนี้ ที่จริ งนั้นก็ได้เปลี่ยน
โฉมหน้าไปอย่างสิ้ นเชิงจากคาพูดเดิมขององค์ศากยมุนี แต่ว่ายังคงมีพุทธธรรมอยู่บา้ ง ด้วยเหตุน้ ีจึง
สามารถทาให้คนบาเพ็ญได้ นี่ ก็คือสิ่ งเล็กๆน้อยๆที่ สมควรให้คนรู ้ได้ในอดี ต สรรพชี วิตในมิติน้ ี ก็
สมควรรู ้ได้เพียงแค่น้ นั
จักรวาลไม่เล็กอย่างที่บรรยายไว้ในพระสู ตรของพุทธศาสนา และก็ไม่ใช่ แบบพื้นๆอย่างที่ ผู ้
บาเพ็ญเต๋ ากล่าวกัน ธรรมที่องค์ศากยมุนีตรัสในเวลานั้น เป็ นธรรมของพระอรหันต์ อรหัตธรรมนี้
เป็ นมรรคผลที่ต่าที่สุดในบรรดามรรคผลทั้งหมด แน่นอนพระองค์กเ็ คยตรัสสิ่ งที่สูงกว่า แต่ที่สืบทอด
ลงมากลับมีนอ้ ยมาก องค์ศากยมุนีพุทธะยังเคยตรัสไว้ประโยคหนึ่ งในเวลานั้นว่า พระยูไลพุทธะมี
มากดุ จจ านวนเม็ดทรายในแม่ น้ าคงคา พระยูไลพุทธะแต่ ล ะองค์ก็ก่ อตั้งสวรรค์ๆหนึ่ ง ขอบเขตที่
พระองค์ตรัสนี้ กล่าวสาหรับคนแล้วก็ใหญ่มาก ที่จริ งทุกท่านทราบว่า โมเลกุลนั้นประกอบขึ้นมาจาก
จุลอนุ ภาค คนนั้นดารงชี วิตอยู่ในระหว่างโมเลกุลกับดวงดาว ที่จริ งทางช้างเผือกก็เป็ นอณู หนึ่ งใน
จักรวาล และสิ่ งที่ประกอบขึ้นมาจากทางช้างเผือกจานวนมหาศาลก็มีขอบเขต มีเปลือกนอก นี่กค็ ือสิ่ ง
ที่มนุษย์เรี ยกกันว่าจักรวาล ที่จริ งนี่เป็ นเพียงจักรวาลน้อยอันหนึ่ง เหนือไปกว่าจักรวาลน้อยนี้คืออะไร
ละ วิทยาศาสตร์ในปั จจุบนั ไม่กล้าแม้แต่จะคิดแล้ว แม้แต่แนวคิดนี้ คนก็ไม่มี จักรวาลนั้นไม่ใช่เกิด
จากการระเบิดใหญ่ (บิ๊กแบง)
นอกจักรวาลน้อยนี้ ไกลแสนไกลออกไปมากๆ ยังมีร่างนภา(เทียนถี่)ที่มีขนาดเท่าจักรวาลน้อย
เทพ กับ พระพุทธนั้นมีระดับชั้น พระพุทธในระดับชั้นที่ต่าจะมองไม่เห็นระดับชั้นที่สูง ในสายตาของ
เทพกับพระพุทธที่สูงขึ้นไป นั้นก็ยงั (เห็นว่า)เป็ นขอบเขตที่เล็กมากๆ หากคนคิดจะไปค้นหา ก็เป็ นไป
ไม่ได้ คนรู ้จกั ความเร็วของแสง แต่ความเร็วของแสงก็ไม่ใช่สิ่งที่เร็ วที่สุด แสงนั้นถูกกาลเวลาของมิติ
ควบคุ มอยู่ กาลเวลา กับ มิติก็เป็ นสิ่ งที่ ประกอบขึ้ นมาจากสสารในจักรวาล และทุ กสิ่ งในมิ ติน้ ัน
รวมทั้งแสงก็เป็ นสสาร ๆ แต่ละชนิ ดล้วนมีพลังงาน ทุกท่านล้วนอาศัยอยู่ในมิติระดับชั้นโมเลกุลนี้
อากาศเอย ต้นไม้เอย น้ าเอย โลหะเอย ดินเอย ทั้งหมดล้วนประกอบขึ้นมาจากอนุภาคโมเลกุลชั้นนี้
ในมิติช้ นั นี้ คนไม่รู้สึกว่าโมเลกุลมีลกั ษณะกัมมันตรังสี เพราะตัวคนเองก็ประกอบขึ้นมาจากโมเลกุล
ที่จริ งโมเลกุลก็มีพลังงาน แสงของมิติมนุ ษย์ก็คืออนุ ภาคชั้นนี้ ที่ทาหน้าที่(มีบทบาท)เป็ นผิวนอก ที่
ข้าพเจ้าพูดคือมิติที่ต่างกัน ล้วนมีแสงของมิติที่ต่างกัน สสารที่ประกอบเป็ นแสงของมิติที่ต่างกันก็ไม่
เหมือนกัน เนื่องด้วยเวลากับมิติที่ต่างกัน ฉะนั้นความเร็ วของแสงจริ งๆแล้วก็ไม่เท่ากัน เช่นนั้นพวก
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เรามองลึกลงไป อะตอมนั้นมีพลังงาน นิวเคลียสอะตอมมีพลังงานยิง่ มาก โปรตอนก็มากยิง่ ขึ้นอีก อี
เลคตรอนนี้เอย ควาร์กเอย นิวทรี โนเอย พลังงานกัมมันตรังสี ที่ปล่อยออกมาที่ช้ นั หนึ่งเหนือกว่าของอีก
ชั้นหนึ่ง อนุภาคยิง่ ลึกลงไปพลังงานและกัมมันตรังสี ยงิ่ มาก ไปถึงสสารต้นกาเนิด พลังงานนั้นมากเสี ย
จนกระทัง่ สาหรับคนแล้วไม่มีทางที่จะอธิบายให้ได้ แน่นอนคนนั้นไม่อาจรับรู ้ถึงสสารต้นกาเนิดได้ชวั่
นิรันดร
สิ่ งเหล่านี้ที่ขา้ พเจ้าเพิ่งกล่าวไป ก็คือจะบอกทุกท่านว่า จักรวาลนี้ไม่ใช่เรื่ องผิวเผินดังที่คนเข้าใจ
กันเช่นนั้น ในจักรวาล มีจกั รวาลใหญ่นอ้ ยที่ต่างกันมากมายสักเท่าใดหรื อ นี่เป็ นจานวนที่นบั ไม่ถว้ น
แต่ ว่าเพียงพูดอธิ บายอยู่ในระบบจักรวาลที่ เล็กอันหนึ่ ง ซึ่ งอาจพูดได้อย่างนี้ ว่า ประมาณ ๓,๐๐๐
จักรวาลเล็ก ประกอบกันขึ้นเป็ นจักรวาลชั้นที่สองที่ใหญ่ข้ ึนอีกหน่ อย และจักรวาลชั้นที่สองจานวน
มากเท่ากันนี้ จึงประกอบขึ้นเป็ นจักรวาลชั้นที่สาม ขยายเรื่ อยไปอย่างนี้ ซึ่ งกล่าวสาหรับคนแล้ว เป็ น
สิ่ งที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด ดังนั้นฟ้ านี้ ใหญ่เพียงไร ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ตราบชัว่ นิ รันดร มนุ ษย์ลว้ นไม่
สามารถวัดออกมาได้ว่า สุ ดท้ายร่ างนภา(เทียนถี่)มีความกว้างใหญ่เพียงไร พระยูไลพุทธ ก็วดั ออกมา
ไม่ได้ มันใหญ่มหึมาเหลือเกิน ไม่เหมือนความรู ้ในปัจจุบนั ของมนุษย์ที่เข้าใจกันอย่างนั้น
ทุกท่านลองคิดดู คาพูดเหล่านี้ ที่ขา้ พเจ้าเพิ่งพูดไป ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ อนั น้อยนิ ดที่มนุษย์
ในปั จจุบนั ยึดกุมอยู่ นับเป็ นอะไรได้ละ “ ความรู ้แขนงกระจ้อยร่ อย ” และวิทยาศาสตร์แบบพิสูจน์
ยืนยันในปั จจุบนั นาพาคนให้ผิดเพี้ยนไป วิทยาศาสตร์ แบบพิสูจน์ยืนยันก่อให้เกิดมายาภาพมากมาย
จุดนี้ท่านทั้งหลายยังไม่อาจรับรู ้มนั ได้ ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่าง ก็เหมือนกับจักรวาลที่ขา้ พเจ้าเพิ่งพูดไป
ปั จจุบนั วิทยาศาสตร์แบบพิสูจน์ยนื ยัน เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นจากการระเบิดใหญ่( บิ๊กแบง ) ใช่หรื อไม่ว่า
มันได้สร้างมายาภาพอย่างหนึ่งให้กบั ท่านแล้ว คนล้วนไปเข้าใจกันอย่างนี้หมดแล้ว วิทยาศาสตร์แบบ
การพิสูจน์ยนื ยันเข้าใจว่าคนมีววิ ฒั นาการมา ทฤษฎีวิวฒั นาการกล่าวว่าคนนั้นวิวฒั นาการมาจากลิง ที่
แท้ไม่ใช่เรื่ องอย่างนี้ นัน่ ใช่หรื อไม่ว่า ได้นาพาท่านเข้าไปในทางที่ผิด ความรับรู ้ต่อวัตถุสสารของคน
นั้น ที่จริ งก็ไม่ใช่แบบนี้ การรับรู ้โดยมูลฐานก็ผดิ และคนซึ่ งอยูใ่ นมายาภาพ ก็ถูกความรับรู ้อย่างนี้ปิด
ล้อมไว้อย่างเบ็ดเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ยิ่งนานยิ่งถูกปิ ดล้อม คนรี บทาการปิ ดล้อมตนเองจนไม่มีช่องว่าง
เหลือแม้แต่นอ้ ย และความจริ งของจักรวาลนี้กลับถูกมันปิ ดบังเอาไว้ท้ งั หมดแล้ว ภายใต้สภาพการณ์
อย่างนี้ ทุกท่านลองคิดดู หากใครจะพูดความจริ งของจักรวาล วิทยาศาสตร์ เจ้าสิ่ งนี้ จะยอมรับไหว
หรื อ วิทยาศาสตร์น้ ีได้ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมอย่างนี้แล้ว มันจะต้องแสดงบทบาทคัดค้านแน่ ดังนั้น
เมื่อพูดถึงสิ่ งที่สูงขึ้นไป มันก็จะพูดว่าท่านงมงาย ก็เป็ นเหตุผลเช่นนี้
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ด้วยเหตุน้ ี คนจานวนมากจึงก่อเกิดทัศนคติที่แข็งทื่ออย่างหนึ่ งขึ้นมา ถ้าหากคนก่อนกาหนด
กฎเกณฑ์ ทฤษฎีที่แน่ นอนไว้จานวนหนึ่ ง ยกตัวอย่างเช่ น ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ คนก็
เข้าใจว่านี่ เป็ นจุดสุ ดยอดของวิทยาศาสตร์ แล้ว คนในภายหลังล้วนรับรู ้อยูใ่ นนี้ ใครกล้าพูดสู งขึ้นไป
สักหน่อย วิจยั ค้นคว้าเหนือกว่าสักหน่ อย ทันทีทนั ใดก็จะมีคนพูดว่า “ คุณยังเก่งกว่าไอน์สไตน์เชียว
หรื อ ” เพราะอะไรละ เพราะสภาพแวดล้อมทางวัตถุ ของวิทยาศาสตร์แบบยืนยันพิสูจน์ในปั จจุบนั ที่
ก่อเกิดขึ้นแล้ว กาลังควบคุมคนอยู่ นักวิทยาศาสตร์ที่ประสพความสาเร็ จอย่างแท้จริ งนั้น เมื่อท่านเลย
ล้ าจากความรับรู ้ของคนก่อน ท่านจะพบว่าภายในขอบเขตของเขา ความรับรู ้ของคนก่อนนั้น เป็ นสัจจะ
เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง ครั้นเมื่อท่านเลยล้ าจากมัน ท่านจะพบว่ามันไม่ใช่สัจจะที่แท้จริ ง ในทางกลับกันยังจะ
ควบคุมคน ผูท้ ี่ประสพความสาเร็ จและมีความคิดอย่างแท้จริ ง จึงกล้าทะลวงมัน ทะลวงกรอบของคน
ก่อน ท่านจึงจะเป็ นผูป้ ระสพความสาเร็จที่แท้จริ ง ( เสี ยงปรบมือ )
ศิษย์ พวกเราจัดเรี ยงหน้าจิงเหวินของท่านตามลาดับเวลา ถูกต้องหรื อไม่
อาจารย์ ใช้ได้ จิงเหวินนี้ ศัพท์คาหนึ่งก็ไม่มีความหมายอะไรแฝงไว้เป็ นพิเศษ พูดถึงความหมายเดิม
ของคัมภีร์จิงเหวิน ก็คือบทความที่คนมักศึกษากัน บทความที่คนมักอ่ านกันเป็ นประจา มักนามา
ศึกษาปฏิบตั ิตามจึงเรี ยกว่าคัมภีร์
ศิษย์ ในขณะนัง่ สมาธิ ทันใดก็ปรากฏเสื อดาวตัวหนึ่ง เสื อดาวตัวนั้นคืออะไร
อาจารย์ เพราะท่านจะฝึ กพลัง มันจะรบกวนท่าน ไม่ตอ้ งกลัวมัน ใครก็ทาร้ายท่านไม่ได้( เสี ยง
ปรบมือ) ในเมื่อข้าพเจ้าทาเรื่ องนี้แล้ว ข้าพเจ้าย่อมสามารถจะรับผิดชอบต่อผูบ้ าเพ็ญ จุดนี้ท่านทั้งหลาย
วางใจ คนมาเรี ยนกันมากอย่างนั้น ไม่เกิดปัญหาขึ้น แต่วา่ มีจุดหนึ่ง ตัวท่านเองต้องปฏิบตั ิตนเป็ นผูฝ้ ึ ก
พลังคนหนึ่ง หากตัวท่านเองมีจิตหวาดกลัว ก็ยงั ใช้ไม่ได้ เพราะจิตหวาดกลัวของคนก็ตอ้ งละทิ้งไป
ศิษย์ อาจารย์หลี่ ดิฉนั อ่านหนังสื อ “จงกัว๋ ฝ่ าหลุนกง” ในหนังสื อบอกว่าหลักพลังชุ ดที่หนึ่งให้ทา
สามรอบ จากนั้นพวกเราก็ทาสามรอบ ส่ วนการประคองมือขึ้นลง(ชงกว้าน) กับ “ฝ่ าหลุนโจวเทียน
ฝ่ า” ทาไมไม่ทาสามรอบ
อาจารย์ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน หลักพลังนี้ สะดวกมาก หากท่านมีเวลา ท่านก็ฝึกมาก ไม่มีเวลาท่าน
ก็ฝึกน้อย ถ้าวันนี้ไม่มีเวลา เพียงฝึ กชุดหนึ่งก็ใช้ได้ ในสถานการณ์ที่ไม่มีเวลา กระทัง่ ท่านเพียงฝึ กครั้ง
เดียว งั้นท่านก็ฝึกครั้งเดียว เมื่อเวลาของท่านมากท่านก็ฝึกหลายๆรอบ แต่ว่า แต่ละครั้งที่ครบเก้ารอบ
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ให้หยุด ก็คืออย่าฝึ กต่อเนื่องอีก อย่างนี้ จะค่อนข้างดีหน่ อย หลักธรรมการบาเพ็ญของข้าพเจ้านี้ ไม่
เหมือนการบาเพ็ญอย่างอื่น การบาเพ็ญอย่างอื่นเวลาที่ท่านฝึ ก มันก็คือกาลังฝึ กพลัง เมื่อท่านไม่ฝึกมัน
ก็หยุด มันก็ไม่เคลื่อนไหวแล้ว ของพวกเรา คือการฝึ กท่านตลอด 24 ชม. คือหลักธรรมฝึ กคนอยู่ ท่าน
ฝึ กพลังไปทาไมละ คือการเสริ มความแข็งแกร่ งให้กลไกควบคุ มเหล่านั้น ที่ขา้ พเจ้าใส่ ให้กบั ท่าน
ทาไมข้าพเจ้าบอกว่าให้เป็ นไปตามธรรมชาติ ก็คือขณะที่มือไม้ของท่านกาลังฝึ กพลังอยู่ พลังงานก็จะ
มาก ผูบ้ าเพ็ญกาลังเสริ มสร้ างกลไกนี้ กลไกถูกเสริ มสร้ างให้แข็งแกร่ งยิ่งขึ้น แรงพลังของกลไก
ควบคุมยิง่ มากขึ้น กลไกก็จะเคลื่อนไหวเอง นาพาท่านฝึ กพลัง
ศิษย์ วิธีการที่ดีที่สุดในการศึกษาฝ่ าคืออะไร คืออ่านแต่หนังสื อ หรื อว่าคัดลอกไปพลาง อ่านไปพลาง
หรื อว่าคัดลอกหนังสื อ
อาจารย์ ในจีนแผ่นดินใหญ่มีหลายคนท่องหนังสื อ มีหลายคนคัดลอกหนังสื อ และมีหลายคนท่องไม่
ไหวจึงอ่านบ่อยๆ วิธีการแบบไหนก็ใช้ได้ ผูท้ ี่ท่องจาได้ เมื่อเวลาที่เขาพบกับปัญหาอะไร เขาจะนึกถึง
ฝ่ าขึ้นมาได้ในทันที ดังนั้นเขาจึงไม่ง่ายที่จะทาเรื่ องไม่ดี การคัดลอกหนังสื อก็เป็ นการเสริ มความเข้าใจ
ให้ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น อ่านหนังสื อบ่อยๆ ก็เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้น ยกระดับไม่หยุดหย่อน
ศิษย์ อาจารย์ พวกเรารู ้สึกว่า พวกเราเรี ยกท่านว่า เหล่าซื อ ดูเหมือนไม่เหมาะสม เรี ยก เหล่าซื อ
ค่ อ นข้า งพื้ น ๆเกิ น ไป ดัง นั้น ผมคิ ด ว่ า ใช่ ไ หมว่ า ท่ า นอยากให้ทุ ก คนเรี ย กว่ า เหล่ า ซื อ เนื่ อ งจาก
สภาพการณ์ในประเทศจีน เช่ นนั้นพวกเราที่นี่ เรี ยก “ซื อฝู่ สบายดี ” สี่ คา พวกเราแต่ก่อน คนที่ศึกษา
พุทธะล้วนรู ้สึกว่า ซือฝู่ อยูส่ ู งกว่า ไม่ใช่ เป็ น เหล่าซือ
อาจารย์ ขอบใจ ที่จริ งเรี ยก อะไรก็ได้ท้ งั นั้น เรี ยก เหล่าซือ ซือฝู่ ชื่อ ได้ท้ งั นั้น
ทาไมข้าพเจ้าสอนให้ทุกท่านเรี ยกข้าพเจ้าตามสะดวกละ เพราะสังคมปั จจุบนั ถูกสิ่ งที่ไม่
ถูกต้องเหล่านั้นทาเสี ยจนเลวร้ายแล้ว บ้างก็เรี ยกตัวเองว่าพระพุทธ บ้างก็เรี ยกว่าพระดาไลลามะ(พระผู ้
โปรดเวไนยสัตว์) บ้างเรี ยกว่าปรมาจารย์ บ้างเรี ยกว่าศาสดา ยังไม่ใช่เพื่อชื่อเสี ยงผลประโยชน์นนั่
หรื อ ข้าพเจ้าว่าทุกท่านเรี ยกตามสะดวกเถอะ เรี ยกข้าพเจ้าว่าเหล่าซื อ ก็ไม่มีอะไรไม่ดี ข้าพเจ้าไม่
ต้องการสิ่ งเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็ไม่แสวงหาสิ่ งเหล่านี้ ดังนั้นในฐานะผูฝ้ ึ ก ท่านมีความรู ้สึกเคารพอาจารย์
อย่างไร รู ้สึกว่าอาจารย์กาลังโปรดพวกเราอยู่ ช่ วยเหลือเราอยู่ คิดจะเรี ยกอย่างไร นัน่ เป็ นเรื่ องของ
พวกท่าน ข้าพเจ้าได้ยนิ ว่าอาจารย์ ก็พอแล้ว
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ศิษย์ ยังมีอีกเรื่ องหนึ่ งคือว่า เมื่อครู่ อาจารย์บอกว่าอย่าทาเพื่อเงิน เรื่ องนี้ ทาให้ผมรู ้สึกว่านี่ คือพระ
พุทธที่แท้จริ ง แน่ นอนในหนังสื ออาจารย์ไม่เคยพูดว่าเป็ นพระพุทธ แต่ผมรู ้สึกว่าแต่เดิมพวกเราที่
ศึกษาพุทธศาสนา ล้วนไม่เคยพบอาจารย์ผรู ้ ู ้แจ้งที่สามารถชี้ นาได้อย่างแท้จริ ง ดังนั้นผมจึงพูดกับคน
อื่นว่า คุณจะไปหาผูท้ ี่ไม่เอาเงินแล้วยังนาพาคุณบาเพ็ญสาเร็ จได้ที่ไหนอีก ทั้งยังชาระกรรมแทนคุณ
พวกคุณเคยเห็นมาก่อนไหม ทาไมขณะนี้ผมอยากพูดสิ่ งเหล่านี้ ก็เพราะผมรู ้สึกว่าอาจารย์ของเราคือ
อาจารย์ผนู ้ าทาง คือผูท้ ี่มาชี้นาหนทางการบาเพ็ญของเราได้อย่างแท้จริ ง ฉะนั้นสิ่ งที่ผมเคยเรี ยนมาก่อน
ก็จะไม่สนใจอีกแล้ว ผมคิดว่าในนี้ มีคนจานวนมากล้วนแต่ศึกษาพุทธ อุบาสก อุบาสิ กา ก็มีมาก ที่
ศึกษาอย่างอื่นก็มี แต่วา่ ผมคิดว่าจากวันนี้ไปพวกเราควรถืออาจารย์ผรู ้ ู ้แจ้งของเรา เป็ นอาจารย์ผชู ้ ้ ีนาการ
บาเพ็ญของเราอย่างแท้จริ ง จึงไม่ควรไปทาอย่างอื่นอีก แน่นอน ผมไม่กล้าไปพูดถึงคนอื่น อย่างน้อย
ที่สุดนะ ผมคิดว่าวันนี้อาจารย์มา คาพูดเหล่านี้ของผม ดูเหมือนว่าหลายปี มานี้ ผมก็หวังไว้วา่ วันนี้จะได้
พูดออกมา
ชัว่ ชี วิตของผมคิดมาโดยตลอดว่าอยากจะบาเพ็ญไปสู่ ระดับชั้นสู ง แต่ว่าตลอดมาก็หาไม่พบ
ผมเคยเรี ยนมี่จง และเคยเรี ยนชี่กงหลายอย่าง เคยกราบไหว้ปรมาจารย์ แต่หลังจากกราบไหว้แล้วผม
รู ้สึกว่า ผมคงยังเป็ นผม(คนเดิม) ผมไม่มีความรู ้สึกอะไรเลยสักนิ ด แต่หลังจากผมได้ฟังธรรมของ
อาจารย์ ธรรมของอาจารย์คือพุทธธรรม วันแรกที่ผมไปฟังการบรรยายธรรมในวิดีทศั น์ อาจารย์บอก
ว่าขอเพียงท่านบาเพ็ญอย่างแท้จริ ง ผมจึงพูดกับทีวีว่า ผมจะบาเพ็ญอย่างแท้จริ ง แต่ว่าผมนั้นหวังจะ
ให้อาจารย์มาอเมริ กา เนื่ องจากผูท้ ี่นงั่ อยู่ลว้ นเฝ้ ารอคอยอาจารย์มา ดังนั้นหวังจะให้อาจารย์ให้ความ
กระจ่างอีกครั้ง ชี้ แนะพวกเราสักครั้ง ผูท้ ี่บาเพ็ญพุทธในเขตซานฟรานซิ สโก ควรจะระวังด้านไหน
บ้าง นี่คือคาวิงวอนประการหนึ่งของผม
อุบาสก อุบาสิ กาที่ศึกษาพุทธจานวนมากมาย หากวางสิ่ งเหล่านั้นไม่ลง และพวกเราก็ให้ความ
ช่ วยเหลือเขาโดยไม่หวังอะไร แต่มีปัญหาหนึ่ ง ผมอยากเรี ยนถามอาจารย์โดยตรง ก็คือว่า มีคนหนึ่ ง
เดิ ม เขาศึกษาพุทธ และอ่านพระสู ตร กราบไหว้พระพุทธรู ปมาหลายปี เขาบอกว่าพอเขาอ่านพุทธ(
พระสู ตรสมัยก่อน) ก็จะมีกลิ่นหอม พออ่านฝ่ าหลุนกงก็มีกลิ่นแปลกไป(ไม่เหมือนกัน) วันนี้อาจารย์
อยูท่ ี่นี่ เนื่องจากผมเอง ไม่มีอะไรเลย ผมก็มองไม่เห็น ดังนั้นเรี ยนท่านอาจารย์ช้ ีแนะ
อาจารย์ เอาละ ที่จริ งในยุคธรรมะปลาย พระพุทธที่แท้จริ งล้วนไม่สนใจเรื่ องของโลกมนุษย์แล้ว แต่
ว่ามีสัตว์มากมายที่ได้อิทธิฤทธิ์ ก็เข้าไปในพระพุทธรู ปเรี ยกให้คนไปกราบไหว้ เรี ยกให้คนบูชา ให้บุณ
คุณเล็กๆน้อยๆแก่คน พอคนคิดจะบาเพ็ญตนเองแล้ว สิ่ งเหล่านั้นก็จะรบกวน อาทิเช่น หลายคนพูดว่า
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ฝึ กพลังอะไรมีกลิ่นหอม ที่จริ งก็คือกลิ่นที่พงั พอนตัวนั้น ปล่อยออกมา กลิ่นของสองมิติไม่เหมือนกัน
ที่ฝั่งนี้คือ หอม ฝั่งนั้นก็คือ เหม็น โลกมนุษย์คือกลับกัน ดังนั้นทั้งหมดก็ลว้ นแต่กลับตรงข้ามกัน ที่
คนดมนั้นคือกลิ่นหอม ที่แท้พระพุทธ ถือว่า เหม็น มันไม่ยอมให้ท่านศึกษาต้าฝ่ า จงใจรบกวนโดย
ปล่อยกลิ่นชนิดนั้นออกมา
ข้าพเจ้าคิดว่า พวกเรา ผูฝ้ ึ กซานฟรานซิ สโก อย่าเพียงแต่มองแค่ ซานฟรานซิ สโก ต้องมองไป
ทัว่ อเมริ กา พูดถึงว่าจะบาเพ็ญกันอย่างไร คือยังต้องรักษารู ปแบบนี้ไว้ วันนี้ขา้ พเจ้าทาเช่นนี้ ก็เป็ นการ
มอบไว้ให้กบั คนรุ่ นหลังทาเช่ นนี้ ด้วย หาไม่แล้วข้าพเจ้าก็เข้าไปทาในวัดแล้ว ข้าพเจ้าก็ออกบวช
ออกบวชไม่ได้ เพราะศาสนาไม่อาจทาให้คนได้ฝ่ามากยิง่ ขึ้น ข้าพเจ้าเลือกรู ปแบบอย่างนี้ให้คนบาเพ็ญ
พวกท่านก็ตอ้ งรักษาไว้อย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเข้ามาสู่ แนวทางนี้แล้ว ก็สร้างกฎเกณฑ์ตายตัวขึ้นมาแล้ว นี่ใช้
ไม่ได้ คนที่คิดจะเรี ยน ต้องมีข้ นั ตอนการรับรู ้ รู ้ว่าดี ก็อ่านหนังสื อเถิด เขายกระดับการรับรู ้แล้ว ตัว
เขาเองก็จะริ เริ่ มทาให้ดียิ่งขึ้นเอง ในนี้ อุบาสก อุบาสิ กาในศาสนายังค่อนข้างจะทาได้ดี ส่ วนพระสงฆ์
นั้นกลับน่าเวทนาที่สุด รู ปแบบนี้ของศาสนา ได้ขวางกั้นพวกเขาไว้หมดแล้ว พวกเขาไม่อาจสัมผัสฝ่ า
ได้ และก็ไม่กล้าสัมผัส
ศิษย์ ท่านอาจารย์ มีสองคาถาม คาถามที่หนึ่งคือว่า วันนี้ ท่านอาจารย์มีวาสนามาที่นี่ พบปะกับทุก
คน ท่านอาจารย์บอกว่ามีวาสนากับทุ กคน เช่ นนั้นท่ านอาจารย์คิดว่าระดับชั้นของผูฝ้ ึ กกลุ่มนี้ เป็ น
อย่างไรบ้าง ผูฝ้ ึ กเรากลุ่มนี้สามารถจะสาเร็จสมบูรณ์กนั ทั้งหมดใช่หรื อไม่
อาจารย์ ที่นงั่ อยู่ มีคนหนึ่ ง ก็นบั คนหนึ่ ง แม้แต่เด็กก็นบั ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เพียงท่านสามารถ
บาเพ็ญ เส้นทางที่ขา้ พเจ้าจัดวางไว้ให้กบั ท่าน สุ ดท้ายก็คือ หยวนหมัน่ ( เสี ยงปรบมือ ) ทุกท่านอย่ารี บดี
ใจเร็ วเกินไป การบาเพ็ญนั้นคือ อาจารย์นาทางเข้าประตู ส่ วนจะบาเพ็ญสาเร็ จนั้นยังคงอยู่ที่แต่ละคน
ข้าพเจ้าจัดวางไว้ให้ท่านแล้ว ข้าพเจ้าสามารถคุม้ ครองท่าน สนับสนุนท่าน แต่ละระดับชั้นล้วนจะผัน
แปรพลังสู งขึ้นให้กบั ท่าน ในช่ วงการบาเพ็ญต้องพึ่งพาตัวเอง จิตดวงนี้ หนา เมื่อพบกับเรื่ องยุ่งยาก
เมื่อประสบกับการข้ามด่าน ท่านจะสามารถอดทนได้หรื อไม่ จะสามารถข้ามไปได้หรื อไม่ นี่ลว้ นแต่
ต้องพึ่งพาตนเองทั้งสิ้ น แน่นอนหากท่านข้ามไม่ได้จริ งๆ ก็ยงั สามารถสะกิดเตือนท่าน ถึงเวลานั้นเกรง
ว่าความคิ ด ของท่ านจะมุ ดเข้าไปสุ ดขั้วจนไม่ รั บรู ้ จะเตื อนอย่างไรก็ไ ม่ รับรู ้ ดัง นั้นจึ ง ยากจะช่ ว ย
ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่าน เมื่อเวลาที่พวกท่านข้ามด่านไม่ได้ ได้ยนิ คาพูดที่แสลงหูมาก จริ งๆ คือฝ่ าเซิ น
ของข้าพเจ้าใช้คาพูดแสลงหู กระตุน้ ท่าน บอกท่าน การข้ามด่านนั้นยากมาก เมื่อข้ามด่านแล้วหัน
กลับไปมอง ที่แท้ ด่าน นั้นไม่ใช่อะไรเลย แต่ไม่รู้ว่าในขณะนั้นทาไมจึงยึดติดเช่นนั้น เมื่อตนเองข้าม
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มาได้จริ งๆแล้ว ซิ นซิ่ งนั้นก็ยกระดับขึ้นมาแล้ว สามารถล้างกรรมไปได้ รับรองว่าเป็ นเช่ นนี้ หาก
เรื่ องยุ่งยากนี้ คนอื่นสร้างขึ้นมา คนอื่นยังจะให้กุศลกับท่าน ดังนั้นข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน การทน
ทุกข์ไม่ใช่เรื่ องไม่ดี มีแต่คน ที่ถือว่าการทนทุกข์น้ นั เป็ นเรื่ องไม่ดี ทนทุกข์ชีวิตก็ไม่มีความผาสุ ก ใน
ฐานะที่ เป็ นผูบ้ าเพ็ญ การทนทุกข์ไม่ เพียงแต่จะชาระกรรม ยังจะสามารถยกระดับชั้น สามารถจะ
หยวนหมัน่ ฉะนั้นหากท่านว่าฉันคิดจะสุ ขสบายอยู่ในหมู่คน ฉันก็ไม่อยากทนทุกข์แม้สักนิ ด ฝึ ก
อย่างสบายๆก็ดีแล้ว ท่านก็ชาระกรรมไม่ได้ ก็ยกระดับซิ นซิ่ งไม่ได้ ท่านก็หยวนหมัน่ ไม่ได้ ก็คือ
เหตุผลเช่นนี้
จึงพูดอย่างนี้ หลักธรรมก็พูดเข้าใจกันแล้ว แต่ว่าเวลาทนทุกข์ยงั อาจจะทนไม่ได้ ที่ผ่านมา
ข้าพเจ้าได้บอกทุกท่าน ถึงสัจจธรรมที่แท้จริ งข้อหนึ่ง ทาไมพระพุทธมีสิริมงคลยิง่ ใหญ่เช่นนั้น เป็ น
ความผาสุ กที่สมบูรณ์แบบจริ งๆ ก็เพราะเขาได้ทนทุกข์ใหญ่หลวง จึงเสวยสุ ขมากล้น วันนี้ผทู ้ ี่กาลัง
นัง่ อยู่ หากข้าพเจ้าเรี ยกให้ท่านทนทุกข์ใหญ่อย่างนั้น พวกท่านวันนี้ ใครก็หยวนหมัน่ ไม่ได้ จริ งๆคือ
เพียงแต่ท่านสามารถบาเพ็ญต่อไป กรรมที่มากยิ่งกว่า อาจารย์จะช่ วยท่านชาระ ยังคงเป็ นคาพูดที่
ข้าพเจ้าพูดไว้เมื่อครู่ เพื่อจะได้รับฝ่ านี้ อาจเป็ นไปได้ว่าพวกท่านล้วนได้ทนทุกข์มาหลายภพหลายชาติ
มีคนมากมายมาเพื่อรับฝ่ าจริ งๆ ได้ทนทุกข์มาตั้งนานแล้ว ขณะนี้พวกท่านยังขาดที่ตรงไหน ก็คือยัง
ขาดตรงที่ พวกท่านต้องสลัดจิตของคนธรรมดาสามัญดวงนั้นไป ความทุกข์ที่ขา้ พเจ้าพูดถึงทั้งหมดนั้น
ที่สาคัญหมายถึงทุกข์ของการสลัดจิต(ดวงนั้น)ทิ้งไป
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