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การบรรยายฝ่าคร้ังแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

หล่ี หง จ้ือ 

5  ตุลาคม ค.ศ. 1996   ณ เมืองซานฟรานซิสโก 

 

ขา้พเจา้นัง่ตรงน้ีทุกท่านจะไดเ้ห็นกนัทัว่ (เสียงปรบมือ) 

 หลายคนติดตามมาจากท่ีไกลมาก  พอเชา้กข็บัรถขา้มมา  ขา้พเจา้ทราบวา่ ขณะน้ีท่ีน่ีมีคนจ านวน
มากก าลงัฝึกกนัแลว้  ขา้พเจา้กคิ็ดโดยตลอดมาว่า จะมาอเมริกา ดูสักหน่อย  ดว้ยเหตุต่างๆนานา กย็งัไม่
มีโอกาสขา้มมา  คร้ังน้ีสามารถพบกบัทุกท่านได ้ลว้นเป็นวาสนา   ผูท่ี้สามารถฝึกหลกัพลงัอนัน้ี กล็ว้น
เป็นวาสนา(เสียงปรบมือ)  เน่ืองจากขา้พเจา้เตรียมจะแสดงปาฐกถาท่ีเมืองฮิวสตนั และพบปะกบัชาว
อเมริกนัมากยิง่ข้ึน   จึงเดินทางผา่นมาท่ีน่ี  ก่อนอ่ืนคือ มาพบปะกบัท่านทั้งหลาย (เสียงปรบมือ) 

 ไม่ว่าจะอยา่งไร  การรับรู้ต่อฝ่าน้ีของท่านทั้งหลาย นั้น บา้งกลึ็กซ้ึง  บา้งกผ็ิวเผิน   ระดบัความ
เขา้ใจก็ลว้นต่างกนั เพราะส่ิงท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดคือการบ าเพ็ญของสายพุทธ  หากใช้ค  าของสายพุทธ 
กล่าว การไดรั้บเขา(ฝ่า) คือ วาสนา ขณะน้ีท่านยงัไม่ทราบว่าเขามีค่ามากเพียงไร   คร้ันเม่ือท่านทราบ
คุณค่าของเขาแลว้  ท่านจะรู้สึกวา่ช่างโชคดีเหลือเกิน   ฝ่าท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดออกมา  กบัส่ิงท่ีจะช้ีน าการ
บ าเพญ็ ของท่านทั้งหลาย เป็นส่ิงท่ีไม่มีใครพูดกนัมานานนบั แสนปี  ท่ีจริงเป็นเวลาท่ียาวนานกว่านั้น
เสียอีก  ในประวติัศาสตร์ไม่เคยมีใครพูดกนัมาก่อน   พูดถึงการบ าเพ็ญ ท่านทั้งหลายอาจคิดว่า ใน
สภาพแวดลอ้มเฉพาะของประเทศจีนน้ี มีผูบ้  าเพญ็มากมายอยูใ่นประวติัศาสตร์  ท่ีจริง(เด๋ียวน้ี)พวกเขาก็
ยงัคงมีอยู่  และยงัมีผูบ้  าเพญ็มากมายในสถานท่ีต่างๆ กระจายอยู่ทัว่ไปบนโลก  ณ ท่ีๆมีคนไปถึงนอ้ย
มากๆ  กล็ว้นแต่มีผูบ้  าเพญ็มาโดยตลอด  และมีชีวติอยูด่ว้ยอายท่ีุค่อนขา้งยาวนาน  เน่ืองจากเขาไม่เขา้มา
ในสังคมโลก  ไม่สัมผสักบัคนธรรมดาสามญั  ดงันั้นคนธรรมดาสามญัจึงไม่ทราบ 

 ในขณะท่ีวทิยาศาสตร์เทคโนโลยใีนปัจจุบนัพฒันาไป   เม่ือผูค้นยิง่รับรู้สภาพความเป็นจริงทาง
วตัถุ  จึงท าใหป้ระวติัศาสตร์ท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์สภาพความเป็นจริงทางวตัถุท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง ถูกละท้ิง
ไปมากยิ่งๆข้ึน  ในยุคปัจจุบนัน้ีแต่ละคร้ังท่ีผูค้นพูดถึงเร่ืองเหล่าน้ี  มกัจะเหมือนกบัก าลงัพูดถึงเทพ
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นิยาย   ท่ีจริงไม่ใช่   ศาสนาท่ีถูกตอ้งเหล่าน้ี กบั เร่ืองเล่าแต่โบราณมา  หลายๆเร่ืองนั้นเหตุใดในหลาย
พนัปีมาน้ีจึงไม่เส่ือมคลายไป   ตอ้งมีเหตุผลของมนัอย่างแน่นอน   พวกเราอยู่ในสังคมคนธรรมดา
สามญั ก็มีปรากฏการณ์มากมายท่ีตนเองไม่สามารถอธิบายได ้หรือไดป้ระสบ ไดย้ินไดฟั้ง  หรือท่ี
ตนเองรู้สึกได้ดว้ยตนเอง   หากใชว้ิธีคิดในปัจจุบนั ใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั  ก็ลว้นแต่
อธิบายไม่ไดเ้ลย  น่ีก็เพราะวิทยาศาสตร์ไม่กา้วหน้าพอ  และพฒันาไม่ถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนชั้นสูงอย่างนั้น   
จริงๆแลว้ขา้พเจา้ว่ามนัเป็นส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง   แต่เพราะคนในปัจจุบนั เช่ือถือวิทยาศาสตร์มากเกินไป และ
มนักไ็ม่กา้วหนา้พอ  ไม่มีวธีิท่ีจะใชว้ทิยาศาสตร์ทะลวงออกจากมิติน้ีไปรับรู้ความจริงได ้

 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยใีนปัจจุบนันั้น คนเขา้ใจวา่มนักา้วหนา้มาก  ท่ีจริงเม่ือเปรียบกบั จกัรวาล
ท่ีแทจ้ริงแลว้มนักเ็ป็นส่ิงท่ีต ่ามาก  คนเขา้ใจว่าสมองกลนั้นกา้วหนา้มาก  ถึงมนัจะพฒันาต่อไปอีก กไ็ม่
อาจเปรียบกบัสมองคนไดเ้ลย สมองคนจะเป็นปริศนาของมนุษยต์ลอดไป ในอนาคตผูบ้  าเพญ็ศึกษาฝ่า
หลายๆคนจะบรรลุถึงการเปิดพลงั เปิดการรับรู้ บ าเพญ็ถึงระดบัการหยวนหมัน่ ในเวลานั้นจะสามารถ
รับรู้ถึงชีวติ จกัรวาล สสาร จากระดบัจุลภาค และมหภาคอยา่งยิง่  

 ท่านทั้งหลายทราบวา่สสารมาจากอนุภาคระดบัจุลภาค ประกอบข้ึนเป็นอนุภาคใหญ่ข้ึน จากนั้น
อนุภาคระดบัชั้นใหญ่ยิ่งข้ึน ก็ประกอบข้ึนเป็นอนุภาคระดบัท่ีใหญ่ยิ่งๆข้ึน เร่ือยมาจนถึง สสารชั้นผิว    
เช่นน้ีก็เหมือนจาก นิวทรีโนไป ควาร์ก และไปนิวเคลียสอะตอม สุดทา้ยไปถึง อะตอม สสารชั้นท่ี
ประกอบเป็นชั้นผิวนอกสุดของมนุษย ์รูปแบบภายนอกน้ีของอนุภาคโมเลกุล ลว้นประกอบข้ึนมาจาก
สสารระดบัจุลภาคในระดบัต่างๆ วิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัเพียงแต่รู้จกัการรวมตวักนัของอนุภาคระดบั
จุลภาคจุดนั้น   ท่ีเห็นไดจ้ากกลอ้งจุลทรรศน์ รู้ถึงการคงอยูข่องโมเลกุล  การคงอยูข่องอะตอม เร่ือยไป
จนถึงนิวทรีโน   เลยไปกวา่นั้นอีกเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ตรวจสอบไม่ไดแ้ลว้ ถา้หากมีกลอ้งจุลทรรศน์ท่ี
มีขอบเขตเส้นผ่าศูนยก์ลางใหญ่มากเป็นหลายเท่าเช่นนั้น   เม่ือส่ิงท่ีจะเห็นไดไ้ม่ใช่เพียงแค่อนุภาค
โมเลกุลหน่ึง หรือไม่ก่ีอนุภาคโมเลกุล แต่เป็นระนาบในระดบัชั้นนั้น ท่ีประกอบข้ึนมาจากจุลอนุภาค
แลว้  คนกจ็ะมองเห็นอีกมิติหน่ึง     ก่ีปีมาแลว้คนกไ็ม่สามารถทะลวงออกจากกรอบความคิดน้ี    เพียง
ใหค้วามส าคญักบัการตรวจดูจุดหน่ึง หรือไม่ก่ีจุดของจุลอนุภาคนั้น ไม่ไดท้  าลายทศันคติน้ี  แลว้น ามา
เช่ือมโยงกนั มองดูระนาบนั้นท่ีคงอยูข่องจุลอนุภาคทัว่ทั้งหมดว่าคืออะไร นัน่กคื็ออีกมิติหน่ึง   กง่็ายๆ
อยา่งน้ี ขณะน้ีส่ิงเหล่าน้ีทะลวงไปไม่ได ้เทคโนโลยปัีจจุบนักย็งัไปไม่ถึง 

ส่ิงท่ีขา้พเจา้เพิ่งพดูไป เป็นการใชรู้ปแบบความคิดกบัภาษาของคนยคุน้ีในการบรรยาย  น่ีเป็นส่ิง
ท่ีคนอยากรู้ แต่ไม่ใหค้นไดรู้้ ไม่มีใครเปิดเผยหลกัธรรมท่ีแทจ้ริงของจกัรวาลใหก้บัคน ในอดีตกไ็ม่ให้
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คนไดรู้้เช่นกนั เพราะหากพูดตามกฎสวรรค ์คนนั้นตกลงมาสู่สังคมมนุษย ์ตกลงมาจากสวรรคช์ั้นสูง
มาก ตกลงมาทีละขั้นๆ หรือก็คือตกลงมาสู่โลก     ในวงการบ าเพญ็ ไม่ยอมรับทฤษฏีวิวฒันาการของ 
ชาร์ล ดาร์วนิ เพราะคนไม่ไดว้วิฒันาการมาจากมนุษยว์านร  อนัท่ีจริง ท่ีส่ิงมีชีวติชั้นสูงมองเห็นนั้น โดย
แก่นแทก้็เป็นคนละเร่ืองกนั  ปัจจุบนั การยืนยนัพิสูจน์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้น เป็นการท าให้เกิด
มายาภาพมากมาย มนุษยก์ไ็ม่กลา้ไปท าลาย   การรับรู้ในระดบัต ่าเช่นน้ี ดูเหมือนคนจะไดรั้บประโยชน ์ 
และไดค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ในระดบัหน่ึง ท่ีจริงลว้นแต่มีลกัษณะท่ีเป็นโทษ ต่อมนุษย ์ส่ิงมีชีวิต และ
จกัรวาล และไม่อาจน าส่ิงท่ีสูงข้ึนไปมาให้กบัชีวิตไดต้ลอดกาล ก็เป็นเช่นน้ี ยงัมีคนอีกส่วนหน่ึง เพื่อ
อ านาจและบารมี จึงปกป้องวิชาความรู้ต่างๆของตนเอง ไม่อยากให้ใครท าลาย ไม่อยากใหม้นุษยมี์การ
รับรู้ท่ีสูงยิง่ข้ึน ดงันั้นมีบางอย่างท่ีคนรู้ว่าเป็นเร่ืองผิดพลาด ก็ยงัใชค้วามรู้สึกปกป้องพฤติกรรมท่ีไม่มี
เหตุมีผลชนิดน้ี และความจริงของจกัรวาลกลบัถูกส่ิงท่ีคนสร้างข้ึนเองปิดกั้นเอาไว ้การบ าเพญ็สามารถ
ท าให้คนยกระดับได้อย่างแทจ้ริง  ผูบ้  าเพ็ญสามารถมองเห็น และสัมผสัถึงชีวิต  และความจริงของ
จกัรวาลได ้ 

เน่ืองจากคนปัจจุบนัถูกวิทยาศาสตร์ยุคน้ีปิดลอ้มไวอ้ยา่งแน่นหนา   ดงันั้นความจริงเหล่าน้ี จึง
ถูกถือว่าเป็นเร่ืองงมงายไปเสียทั้งหมด  ก็เป็นเร่ืองงมงายจริงๆ   ในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ผูมี้
มนัสมองกค็วรไปคน้ควา้ วจิยัดูวา่ ท าไมมนัจึงเป็นเร่ืองงมงาย ท าไมคนตอ้งงมงาย คนเด๋ียวน้ีไม่กลา้ไป
สัมผสั ขา้พเจา้คิดวา่ในสภาพแวดลอ้มน้ี  ของอเมริกาอาจจะดีกวา่มาก  คนจ านวนมากไม่มีกรอบอยา่งน้ี 
แต่ก็ดว้ยขอ้จ ากดั ของการพิสูจน์ยืนยนัทางวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนมา กบัส่ิงประดิษฐ์ของคน  ท าให้
ความคิดตนเองถูกปิดลอ้มจนสนิทแลว้ เช่นน้ีจึงยากท่ีจะรับรู้ความจริงของชีวติ จกัรวาล กบัสสารได ้

การบ าเพญ็สามารถรับรู้ความจริงของจกัรวาล โดยเฉพาะคือพุทธธรรม แต่ผูค้นเด๋ียวน้ี เช่ือแต่
วิทยาศาสตร์ยคุน้ี เขา้ใจว่าส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็น เทววิทยา   ศาสนา   ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ท่ีแทน่ี้เป็นเพียง
วถีิทางเดียวของการรับรู้จกัรวาลของมนุษย ์   ท่านทั้งหลายทราบวา่ไอนส์ไตน ์ ในบั้นปลายของชีวิตนั้น 
เช่ือถือในศาสนา มีหลายคนท่ีผูค้นในวงการวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นผูท่ี้ประสบความส าเร็จมาก สุดทา้ยก็
เขา้สู่ศาสนา พวกเขาพบแลว้ว่า หลกัธรรมท่ีกล่าวกนัในศาสนา เป็นหลกัธรรมแทจ้ริงท่ีสูงกว่า การรับรู้
ของมนุษยมี์ขีดจ ากดั เม่ือพน้ไปจากขีดจ ากดัน้ี วิทยาศาสตร์กจ็นปัญญาแลว้ แต่พุทธธรรมกลบัสามารถ
อธิบาย  ปรากฏการณ์ทั้งปวงของจกัรวาล พวกเขาพบวา่ ส่ิงท่ีเทพกล่าวไว ้จึงจะเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีสูงยิง่
กวา่ ดงันั้นพวกเขาจึงเดินเขา้สู่ศาสนา 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                                      แกว้นัท่ี 20 สิงหาคม ค.ศ. 2011 

 
 

หนา้ 4 จาก 25 
 

แน่นอนละ หลกัธรรมท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดน้ี ไดอ้าศยัรูปแบบของช่ีกง ถ่ายทอดให้กบัทุกท่าน ท่ี
จริงความนยัท่ีแฝงไว ้นั้นใหญ่หลวงนกั เป็นส่ิงท่ีไม่เคยมีใครพูดมาก่อนในประวติัศาสตร์ ขา้พเจา้กน็ า
มนัออกมาพดูหมดแลว้ ถา้หากท่านสามารถไปอ่านจว้นฝ่าหลุนเล่มน้ีอยา่งจริงๆจงัๆ ท่านจะพบว่าเขาท่ี
มีคุณค่ายิ่งนัก  ในนั้นมีความลบัสวรรค์มากมาย เพียงแต่อ่านโดยเปลือกนอก ก็สามารถท าให้คนได้
ประโยชน์ไม่นอ้ย คนทัว่ไป จะเขา้ใจหลกัการเป็นคน  ผูไ้ม่คิดบ าเพญ็จะมองไม่ออกซ่ึงความนยัท่ีแฝง
อยู ่มองไม่เห็นหลกัธรรมชั้นสูงในจว้นฝ่าหลุน   แต่ทวา่เขาไดซ่้อน ความนยัท่ีใหญ่หลวงมาก ท่ีสามารถ
ท าให้ผูบ้  าเพญ็คนหน่ึงหยวนหมัน่(ส าเร็จสมบูรณ์)ได ้ยงัไม่เพียงแค่หยวนหมัน่  ทว่ายงัสามารถ ท าให้
ชีวติหน่ึง เล่ือนชั้นไปถึงเขตแดนท่ีสูงยิง่ข้ึน 

ท่านทั้งหลายทราบว่าส่ิงท่ีบ าเพ็ญนั้น   ไม่เหมือนกบัการฝึกร่างกายเสริมสร้างสุขภาพ  หาก
ขา้พเจา้ถ่ายทอดพลงัเพียงเพื่อใหทุ้กท่านฝึกฝนร่างกาย  ขา้พเจา้กไ็ม่ตอ้งบรรยายหลกัธรรมท่ีใหญ่เช่นน้ี    
เน่ืองจากขา้พเจา้ตอ้งการให้ทุกท่านไดฝ่้าน้ี  จึงตอ้งบอกทุกท่านเก่ียวกบัความจริงของจกัรวาลน้ี    คือ
บอกใหท่้านสามารถบ าเพญ็  สามารถยกระดบัตนเองไปสู่ระดบัชั้นสูง  เล่ือนชั้นของท่านแต่ละคน  ใน
การบ าเพญ็หากท่านสามารถท าเช่นน้ีได ้  เช่นนั้นหนงัสือเล่มน้ีกจ็ะสามารถช้ีน าท่านจนบรรลุเป้าหมาย
น้ีได ้  แต่ผูท่ี้ไม่คิดบ าเพญ็เขาก็ดูไม่ออก  เหตุใดจึงดูไม่ออกละ ปกติเม่ืออ่านหนงัสือน้ีในรอบแรก คน
จะพบว่าส่ิงท่ีบรรยายไวคื้อ หลกัการในการสอนคนใหเ้ป็นคนดีไดอ้ยา่งไร  คร้ันคนอ่านอีกเป็นรอบท่ี
สอง  ก็ไม่เหมือนกนัแลว้  คร้ังน้ีคนจะพบว่ามนัเป็นหนงัสือของการบ าเพ็ญ   คร้ันคนอ่านเป็นรอบท่ี
สาม  เม่ือท่านสามารถอ่านติดต่อกนัเป็นรอบท่ีสามจริงๆ บางทีหนงัสือเล่มน้ีท่านกไ็ม่คิดจะวางลงไปอีก
แลว้  พอมีเวลาท่านกจ็ะหยบิข้ึนมาอ่าน  ท่านจะพบวา่เขาเป็นคมัภีร์สวรรคเ์ล่มหน่ึง 

ท่านทั้งหลายอาจมองเห็นว่า  หากมาดูหลกัไวยากรณ์จากดา้นภาษาศาสตร์  โครงสร้างภาษาไม่
ค่อยเป็นไปตามมาตรฐานเท่าใดนกั  เพราะมาตรฐานภาษาในปัจจุบนัไม่สามารถครอบคลุมความนยัท่ี
ลึกซ้ึงมาก  ดงันั้นขา้พเจา้จึงท าลายส่ิงน้ี ไม่ใช้หลกัไวยากรณ์ท่ีเป็นมาตรฐานเกินไปของยุคน้ีในการ
บรรยาย  และมีค าพูดหลายๆค าท่ีใชภ้าษาทอ้งถ่ินของประเทศจีน  เพราะถา้ใชภ้าษามาตรฐาน  ค าศพัท์
มาตรฐาน  กอ็ธิบายไม่ได ้ ยงัมีหลายอยา่งเป็นศพัทเ์ทคนิคในศาสนา  ยงัมีภาษาในหมู่ชาวจีนโบราณท่ี
รู้จกักนัดีในวงการบ าเพญ็  เช่นน้ีขา้พเจา้จึงใชภ้าษาท่ีกวา้งขวางท่ีสุด เรียบง่ายท่ีสุด ปกติท่ีสุด พื้นๆท่ีสุด 
มาบรรยายตา้ฝ่าน้ี  สามารถเขา้ใจไดท้ั้งผูท่ี้มีการศึกษา และไม่มีการศึกษา   ลว้นสามารถบ าเพ็ญได้
ทั้งหมด  ทวา่หลกัธรรมท่ีแฝงไวภ้ายในนั้นลึกซ้ึงอยา่งยิง่   
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ท่านทั้งหลายทราบวา่การบ าเพญ็นั้น   ถา้ขา้พเจา้สอนช่ีกงใหค้นฝึกฝนร่างกาย  เช่นนั้นกเ็พียงแต่
บอกว่าช่ีกงปรับลมหายใจอยา่งไร   ท าใจใหส้งบไดอ้ยา่งไรกจ็บแลว้   ใชว้ิธีการเหล่าน้ีกส็ามารถบรรลุ
เป้าหมายการรักษาสุขภาพได ้  ถา้คนจะบ าเพญ็ไปสู่ระดบัชั้นสูง  ส่ิงเหล่าน้ีกไ็ม่ใช่อะไรแลว้  เพราะส่ิง
เหล่าน้ีไม่อาจช้ีน าคนบ าเพญ็ไปสู่ระดบัชั้นสูงได ้ ก็เหมือนการเล่าเรียนของพวกท่าน  ท่านคิดจะเขา้
มหาวิทยาลยั  ท่านตอ้งมีรากฐานของชั้นประถม มธัยมตน้มธัยมปลาย   ถือบทเรียนชั้นมธัยมตน้กเ็รียน
ในชั้นมธัยมตน้   เช่นนั้นเม่ือท่านอยูใ่นชั้นมธัยมปลาย ในมือตอ้งมีบทเรียนชั้นมธัยมปลาย  สุดทา้ยเขา้
มหาวิทยาลัยต้องเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลยั     ถ้าหากท่านน าบทเรียนของชั้นประถมเขา้ไป
มหาวิทยาลยั  ท่านกย็งัคงเป็นนกัเรียนชั้นประถม   เพราะท่านไม่ไดส่ิ้งท่ีเป็นของมหาวิทยาลยั   ไม่ได้
ศึกษาฝ่าในระดบัชั้นท่ีสูงกวา่ กจ็ะบ าเพญ็ข้ึนไปไม่ได ้   กคื็อพดูวา่  จะช้ีน าท่านบ าเพญ็ไปสู่ระดบัชั้นสูง  
ตอ้งมีหลกัธรรมของระดบัชั้นท่ีสูงยิง่ข้ึน   ช้ีน าท่านในการบ าเพญ็ 

 ในจว้นฝ่าหลุนมีความนัยท่ีสูงเช่นน้ี   แต่จากพื้นผิวภายนอกของหนังสือเล่มน้ีกลบัดูไม่ออก  
ค  าพูดประโยคเดียวกนันั้น  เพียงแต่ท่านยกระดบัข้ึนแลว้  เม่ือท่านไปอ่านอีก   ท่านจะพบว่าค  าพูด
ประโยคน้ีไม่ใช่ความหมายอย่างเดิมนั้นอีกแลว้   เป็นความหมายอีกระดบัชั้นหน่ึง   รับรองว่าจะเป็น
เช่นน้ี   หนังสืออ่ืนๆลว้นบรรลุไม่ถึงสภาพการณ์น้ี  เพราะมนัไม่ใช่หนงัสือของการบ าเพ็ญ   มนัเป็น
เพียงทฤษฎีของคนธรรมดาสามญั   แต่ฝ่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเหนือกวา่ทฤษฎีของคนธรรมดาสามญั   ความนยัจึง
ค่อนขา้งกวา้งใหญ่ การบ าเพญ็ใช่ไหม  เม่ือพูดตามสายพุทธ  เร่ิมตน้จากกา้วน้ีของคนธรรมดาสามญั   
ตรงน้ีขา้พเจา้เรียกวา่ การบ าเพญ็ในภพ  หรือเรียกวา่ การบ าเพญ็ในร่างคน   ในระหวา่งช่วงน้ีมีดา้นต่างๆ
มากมายท่ีควรยกระดับข้ึน  ก็ลว้นแต่ตอ้งท าให้เสร็จสมบูรณ์   ในอดีต ดูเหมือนในหนังสือของการ
บ าเพญ็ไดเ้ขียนไวค่้อนขา้งมาก  เก่ียวกบัการบ าเพญ็ในร่างคน   แมว้า่จะคลุมเครือมาก แต่ส่ิงท่ีเขียนลว้น
เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นดา้นน้ี 

 ถา้หนงัสือเล่มน้ีเพียงช้ีน าท่านฝึกพลงัอยู่ในหลกัธรรมในภพ  ท่านก็บ าเพญ็ออกไปนอกตรีภูมิ
ไม่ได ้ ฉะนั้นในหนงัสือเล่มน้ีตอ้งครอบคลุมการบ าเพญ็ร่างคนกบั หลกัธรรมแต่ละชั้นของการบ าเพญ็
ในตรีภูมิ   ตลอดจนถึงหลกัธรรมของนอกตรีภูมิ   ผูบ้  าเพญ็เพียงแต่มีหลกัธรรมช้ีน าในแต่ละระดบัชั้น 
จึงสามารถบ าเพ็ญไปถึงระดับชั้นนั้น   ฉะนั้นยงัจ  าเป็นตอ้งมีหลกัธรรมท่ีเหนือกว่าตรีภูมิ  ท่านจึง
สามารถบ าเพญ็ไปถึงนอกตรีภูมิได ้  กเ็หมือนกบัท่ีขา้พเจา้พดูถึงการอ่านหนงัสือของคน   ถา้ในนั้นไม่มี
ความนัยท่ีกวา้งใหญ่อย่างนั้น  ท่านก็บ าเพ็ญไม่ได้อย่างแน่นอน  ก็คือความหมายเช่นน้ี  เพราะฝ่าท่ี
ขา้พเจา้ถ่ายทอดวนัน้ี  ไม่เหมือนกบัท่ีอาจารยช่ี์กงอ่ืนพดู   อาจารยช่ี์กงเหล่านั้นเพียงแต่สอนคนเร่ืองการ
ขจดัโรคเสริมสร้างสุขภาพ  น่ีขา้พเจา้ไม่ใช่พูดว่า  อาจารยช่ี์กงอ่ืนไม่สูง  ไม่ดี  ไม่มีความหมายอย่างน้ี  
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ท่ีขา้พเจา้พูดคือ ใคร  ก็ไม่ท าเร่ืองอย่างน้ี  แต่ว่าขา้พเจา้ทราบว่าในขณะน้ีมีเพียงขา้พเจา้ท่ีก  าลงัท าอยู ่    
หนงัสือ ทุกท่านก็ไดอ่้านกนัแลว้   หลายๆคนก็เขา้ใจแลว้ว่าขา้พเจา้ก าลงัท าอะไร  ในประเทศจีน ใน
โลก ไม่มีใครท าอยา่งน้ี   เพราะปัญหาน้ีไม่ใช่ปัญหาเลก็ๆ  คือการน าคนไปสู่ระดบัชั้นสูง  พอท าเร่ืองน้ี
แลว้  ปัญหาท่ีเก่ียวโยงกใ็หญ่มาก 

 การถ่ายทอดหลกัธรรมท่ีถูกต้องนั้นยากมากๆ  ท่านทั้ งหลายทราบว่า  ในปีนั้น  เพราะการ
ถ่ายทอดหลักธรรมท่ีถูกต้องพระเยซูจึงถูกตรึงไม้กางเขน  องค์ศากยมุนีก็จ  ายอมตอ้งก้าวไปสู่ทาง
นิพพาน   ในสังคมคนธรรมดาสามญัมีทศันคติเก่าแก่มากมาย  อิทธิพลนานาชนิดของมนุษย ์ อิทธิพล
ของศาสนา องคป์ระกอบมากมาย  กล็ว้นก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มต่างๆกนัไป  องคป์ระกอบเหล่าน้ีมีทั้ง
ดา้นบวกและดา้นลบคงอยู่   และดา้นท่ีเป็นลบนั้นคืออิทธิพลชัว่  ในแต่ละส่ิงท่ีเป็นดา้นบวกของสังคม
มนุษยล์ว้นแฝงไวด้้วยส่ิงท่ีเป็นด้านลบ   มนัสามารถท าลายคน  มนัสามารถหยุดย ั้งคน โจมตีคน 
สามารถใชอ้  านาจทางการเมืองเป็นเคร่ืองมือใชว้ิธีการนานาชนิดหยุดย ั้งคน  ดงันั้นการถ่ายทอดฝ่าท่ี
ถูกตอ้งนั้นยากท่ีสุด  คนชัว่ถ่ายทอดวชิานอกรีต กลบัไม่มีใครสนใจท่าน 

 พระพุทธมองสรรพชีวิตว่าลว้นเป็นทุกข ์  พระเยซูกต็รัสว่า  ท่านไม่เพียงตอ้งรักเพื่อนของท่าน 
ยงัตอ้งรักศตัรูของท่านดว้ย   เพราะพวกเขาเมตตาสรรพชีวิต  ดงันั้นเขาจึงช่วยเหลือชาวโลก  ดงันั้นใน
ฐานะผูบ้  าเพญ็คนหน่ึง  ในการบ าเพญ็ส่วนบุคคล  ถา้ท่านไม่สามารถรักคนท่ีเคยต่อตา้นท่านในหมู่คน
ธรรมดาสามญัท่าน ท่านกไ็ม่สามารถส าเร็จเป็นพุทธะได ้เป็นเหตุผลน้ีจริงๆ   เพราะผูบ้  าเพญ็ตอ้งเมตตา  
และความเมตตากเ็ป็นการปล่อยวางบุญคุณความแคน้ทั้งหมดของคนธรรมดาสามญัลงไป    ไม่ยดึติดกบั
ส่ิงท่ีเป็นของคนธรรมดาสามญัทั้งหมด  ไม่แสวงหา ช่ือเสียงเอย ผลประโยชน์เอย ตอ้งปล่อยวางจิตของ
คน   ในการบ าเพญ็สามารถมองทุกส่ิงของคนธรรมดาสามญัอย่างเบาบาง  ดงันั้นจึงสามารถกระโดด
ออกมาได ้

 แน่นอนว่าขอ้ก าหนดท่ีบรรยายท่ีน่ีอาจจะสูงสักหน่อย  เพราะส่ิงท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดไม่ใช่ช่ีกง
พื้นๆทัว่ไปในหมู่คนธรรมดาสามญั  เป็นการบ าเพญ็ท่ีแทจ้ริง  แต่ว่าเขากไ็ม่อาจตดัขาดจากช่ีกง   เพราะ
อะไรละ   เพราะระดบัชั้นสูงของช่ีกงกคื็อการบ าเพญ็  จุดน้ีเป็นส่ิงแน่นอน  แต่ส่ิงท่ีถ่ายทอดอยูใ่นสังคม
ของช่ีกงเหล่านั้น  ก็ลว้นเป็นส่ิงท่ีอยู่ในระดบัชั้นต ่าท่ีสุดของการบ าเพญ็  เพื่อใหร่้างกายแข็งแรง   เพื่อ
บรรลุเป้าหมายของการขจดัโรครักษาสุขภาพ  ท่ีสูงข้ึนไปอีกก็ไม่มีแลว้   เพราะการท าเร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ี
ยากมากๆ  ไม่ใช่ใครร้อนวชิาข้ึนมาคิดจะท า  กจ็ะสามารถท าได ้
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 ความหมายท่ีขา้พเจา้พูดว่ายากมากนั้นคือ  จะบอกทุกท่านว่า  ขา้พเจา้ถ่ายทอดอย่างยากล าบาก
มาก  การท่ีท่านไดรั้บกย็ากล าบากมาก พวกเราท่ีก าลงันัง่อยู ่  หลายๆคนนั้นคือ มีวาสนา  บางทียงัอาจ
เป็นวาสนาท่ีใหญ่มาก   บางคนคิดว่าท่ีปรากฏออกมาทั้งหมดน้ีไม่มีอะไรพิเศษเลย    ตามธรรมดาฉนัก็
เห็นหนงัสือเล่มน้ีแลว้     ตามธรรมดาฉันก็รู้จกัฝ่าน้ีแลว้  โดยบงัเอิญก็รู้ว่าหลกัพลงัน้ีมีคนก าลงัฝึกอยู ่ 
หรือก็เรียนแลว้โดยผ่านการแนะน าของเพื่อนคร้ังหน่ึง  เพราะรูปแบบของสังคมคนธรรมดาสามญัน้ีก็
อยู่ในวงัวน  ไม่อาจมีเทพเซียนองค์หน่ึงเหาะมาในบดัดลบอกให้ท่านมาศึกษาฝ่า   ไม่อาจเป็นเช่นน้ี  
เพราะแบบน้ีเป็นการท าลายวงัวนน้ีของสังคมคนธรรมดาสามญัแลว้   ท าลายวงัวนน้ีแลว้กไ็ม่มีการรู้แจง้
อยู ่ และกบ็ าเพญ็ไม่ง่ายแลว้  ดงันั้นส่ิงท่ีคนสัมผสัได ้ ดูไปแลว้หลายๆอยา่งลว้นเหมือนเร่ืองบงัเอิญ  ท่ี
จริงมนัไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญ 

 ขา้พเจา้อยูใ่นประเทศจีนไดพู้ดกบัผูฝึ้ก    ขา้พเจา้ว่าหลายคนยงัไม่ทราบ  ท่านรู้สึกว่าท่านเขา้มา
ฟังการบรรยายน้ีอยา่งธรรมดาๆ   บางทีหลายชาติก่อนของท่าน  หรือกระทัง่สิบกว่าชาติ หลายสิบชาติ
นั้นลว้นแต่เคยทนทุกขเ์พื่อใหไ้ดฝ่้าน้ี  เพียงแต่ท่านไม่ทราบ  บางคนศีรษะเคยหลุดจากบ่า เพื่อจะไดฝ่้าน้ี  
ในการบ าเพ็ญขา้พเจา้เตือนแลว้เตือนอีกดว้ยความหวงัดี   น าพาพวกท่าน  เพราะขา้พเจา้ทราบว่าใน
ประวติัศาสตร์พวกท่านคือใคร  และ ทราบว่าพวกท่านทุ่มเทไปมากมายเพื่อการได้ฝ่าในวนัน้ี   ถา้
ขา้พเจา้ไม่สอนท่านเช่นน้ี  กจ็ะรู้สึกผดิต่อพวกท่านเอง 

 แน่นอน   ท่ีขา้พเจา้พูดนั้นฟังแลว้อาจวิเคราะห์ไดไ้ม่ถึงแก่น  มนัลึกล ้ามาก  ท่ีจริงคนมีชีวิตอยู่
บนโลก  เพียงแต่สามารถรู้ไดถึ้งเร่ืองราวผวิเผนิเลก็ๆนอ้ยๆ  ไม่ก่ีสิบปีน้ีในมิติปัจจุบนั   แต่ว่าชีวิตคนไม่
อาจดบัสลายเพราะการตายของคน   ก็คือตกนรก ลงไปถึงสิบแปดชั้นของนรก  ก็ยงัไม่นบัว่าถึงท่ีสุด   
ชีวิตท่ีมีบาปกรรมหนกัยงัจะตกยิ่งต  ่าลงไป  สูญสลาย  ถูกหลอมท าลาย  เม่ือคนลาโลกไปนั้นเพียงแต่
สลดัท้ิงร่างกายท่ีเป็นสสารชั้นน้ีซ่ึงประกอบข้ึนมาจากโมเลกุล  แต่ชีวิตท่ีแทจ้ริงน้ีอยูใ่นหนงัคน  ในชัว่
ขณะท่ี ส้ินลมหายใจเขาก็ออกจากร่างไปแลว้   ก่อนคนตายจะรู้สึกกลวัมาก  ท่ีจริงขา้พเจา้ขอบอกทุก
ท่าน  ไม่น่ากลวัสักนิด   ในเวลาท่ีความคิดคนด ารงอยูรู้่สึกหวาดกลวัมาก   ความคิดของคนกคื็อความคิด
ท่ีเน้ือเซลลส์ร้างข้ึนมา  พอมนัจบส้ิน(หยดุสนิท) ในทนัใดคนกรู้็สึกคลา้ยเกิดใหม่อีกแลว้  คลา้ยหลุดพน้
แลว้  เป็นความรู้สึกยินดีชนิดหน่ึง   และร่างกายเบาหวิว  เม่ือไม่มีกายเน้ือควบคุม  ความคิดก็เปิดออก
ทั้งหมดแลว้  เร่ืองทั้งหมดท่ีท าไวช้ัว่ชีวตินั้นคลา้ยกบัเพิ่งท าไปเม่ือหน่ึงนาทีก่อน  ลว้นมองเห็นหมด  ไม่
อาจลืมแมแ้ต่เร่ืองเลก็ๆนอ้ยๆเร่ืองหน่ึง   เพราะความนึกคิดของชีวติลว้นถูกปลดปล่อยแลว้   เวลานั้นคน
จึงรู้วา่ท่ีแทเ้ขาเป็นใคร  เขากรู้็อยา่งชดัแจง้ในเร่ืองท่ีเขาท าชัว่ชีวิตว่า ดี หรือ ไม่ดี   กค็ลา้ยคนนอนหลบั
ไปคราหน่ึง กต่ื็นข้ึนมาแลว้ 
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 แน่นอนละ  ส่ิงเหล่าน้ีท่ีขา้พเจา้กล่าว  บางทีท่านคงจะไม่เคยไดย้นิมาก่อนเลย   แต่ว่ากเ็ป็นเช่นน้ี
จริงๆ  เร่ืองในดา้นน้ีมากมายขา้พเจา้ทราบดี   ขา้พเจา้ก็ไดต้รวจสอบไปมาก   โดยเฉพาะคือ บางคราว
ขา้พเจา้มองเห็นในโรงพยาบาล  หมอก าลงัช่วยชีวติผูป่้วย    ผูป่้วยนั้นกไ็ดต้ายไปแลว้  ผูค้นยงัคงท าการ
ช่วยชีวติ   จิตของคนนั้นไดอ้อกมาจากร่างไปแลว้   เน่ืองจากแนวคิดของสองกาลมิติไม่เหมือนกนั  ท่ีฝ่ัง
นั้นความเร็ว-ชา้ของเวลา   ความแตกต่างท่ีสร้างข้ึนของมิติลว้นไม่เหมือนกบัมิติของคนน้ี   ในทนัทีท่ี
หลุดพน้จากร่างของคนออกมา   เร่ืองทั้งหมดท่ีท าไวช้ัว่ชีวติจึงคลา้ยกบัเร่ืองท่ีเพิ่งท าไปหมาดๆ  งีบหลบั
ไปต่ืนหน่ึง  พระพุทธนั้นกม็องคนในลกัษณะน้ี  คนอยูใ่นวงัวนกคื็อ ไม่รู้สึกตวั  ชีวติของคนนั้นสั้นนกั 

 ฝ่าน้ีได้ถ่ายทอดให้กบัทุกท่านแลว้  ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม   พวกท่านมีวาสนาได้รับแลว้จริงๆ   
ขา้พเจา้คิดว่าแมจ้ะไดรั้บเขา(ฝ่า)แลว้   เม่ือท่านผ่านการท างานท่ียุ่งเหยงิแลว้ ใชเ้วลาท่ีเหลือลองพลิกๆ
หนงัสือเล่มน้ีดู   ทุกท่านอ่านใหม้ากสักหน่อย  ดูซิว่าเหมือนกบัท่ีขา้พเจา้พูดอยา่งน้ีไหม  ถา้หากไม่ใช่  
ท่านไม่ศึกษากไ็ด ้   หากท่านอ่านจริงๆจงัๆ  ขา้พเจา้ก็ไม่ตอ้งพูดอะไรอีก  ท่านกไ็ม่อาจวางลงไดแ้ลว้   
เพราะวา่ท่านไดม้องเห็นหลกัธรรมแทจ้ริงชั้นสูงกว่า   ท่านจะอ่านเร่ือยๆไป   เขา(ฝ่า)นั้นสูงกว่าความรู้
ใดๆของคนธรรมดาสามญั   ใครๆกล็ว้นมีจิตพุทธ  เพียงแต่ท่านอ่านต่อไปกไ็ม่อยากวางมือ  ไม่อาจวาง
ลงไดอี้ก 

 ขณะท่ีขา้พเจา้บรรยายฝ่าน้ี อาจจะใชค้วามนึกคิดของคนแผน่ดินใหญ่ในการบรรยาย   การจดัท า
หนงัสือเล่มน้ีกเ็ป็นแบบน้ี    แมว้่าจะมีความแตกต่างจากวิธีคิด  และวิธีการรับรู้ปัญหาของคนอเมริกนั
กับคนประเทศอ่ืน   โครงสร้างความคิดชั้นนอกของส่ิงท่ีเขียนออกมา  และระดับความเข้าใจไม่
เหมือนกนั   แต่วา่ความนยัของหลกัธรรมในการบ าเพญ็นั้นเหมือนกนั   คนพื้นท่ีไหน  ประเทศไหน ชน
ชาติไหน ลว้นศึกษาไดห้มด  ดังนั้นท่านเพียงแต่ไปอ่านก็จะเหมือนกนั   ขณะท่ีท่านศึกษาก็อย่าให้
ความส าคญักบัส่ิงเหล่าน้ี  ขา้พเจา้คิดวา่ท่านลว้นจะสามารถรับได ้   เพราะการท าเร่ืองน้ีไม่ใช่เตรียมการ
กนัแค่หน่ึงหรือสองวนั   ในยคุประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน กไ็ดเ้ตรียมท าเร่ืองน้ีไวแ้ลว้ 

 ท่านทั้งหลายทราบแลว้ว่า  ในสังคมคนธรรมดาสามญั   แต่ละคร้ังเม่ือเกิดเร่ืองอะไรข้ึนมาเร่ือง
หน่ึง   มนัไม่ใช่ความบงัเอิญ   มนัลว้นเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสวรรค ์  ประวติัศาสตร์การพฒันา
ของมนุษย ์นั้น  หากไม่มีการจดัวางไวอ้ยา่งน้ี  กไ็ม่อาจเกิดเร่ืองน้ีข้ึนในประวติัศาสตร์อยา่งเด็ดขาด   ทุก
ท่านทราบ  มีชีวิตระดบัสูงนับไม่ถว้น  สายพุทธกล่าวว่า  พระพุทธมีอยู่ทุกหนแห่ง  มากเสียจนเหลือ
คณา  และมีเทพท่ีมีรูปลักษณ์  ยงัมีเทพท่ีไร้รูปลักษณ์  เต็มไปหมดทัว่จักรวาล   รวมทั้ งสังคมคน
ธรรมดาสามญัมีสสารจุลภาคมากมาย  ผูค้นเรียกกนัว่า ธาตุส าคญัส่วนนอ้ย  {-จากlongdudictionary}( 
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trace element ) กดี็  เรียกเป็นองคป์ระกอบนานาชนิดของอากาศกดี็   น่ีคือส่ิงท่ีคนสามารถรับรู้ได ้  ยงัมี
ท่ีรับรู้ไม่ไดซ่ึ้งเป็นสสารในระดบัจุลภาคยิ่งกว่า    ในจกัรวาลอนักวา้งใหญ่ไพศาล  สสารท่ีมีอยูเ่ต็มไป
หมด  ลว้นคือชีวติชั้นสูงท่ีมีจิตพุทธ  ซ่ึงทั้งหมดน้ีก าลงัจอ้งมองคนอยู ่ ลว้นก าลงัเฝ้าดูคนอยู ่ ตรวจสอบ
คนอยู ่ ดงันั้นสังคมมนุษยจึ์งไม่อาจมีเร่ืองบงัเอิญ 

 ตา้ฝ่าส่วนน้ีถ่ายทอดออกมาก็สะทา้นฟ้า สะเทือนดิน  ปัจจุบนัในสังคมคนธรรมดาสามญัไม่มี
ปรากฏการณ์อย่างน้ี   แต่ในอีกมิติ เป็นเช่นน้ี  ในประวติัศาสตร์ไม่มีใครน าหลกัธรรมท่ีแทจ้ริงของ
จกัรวาล บรรยายให้กบัคน  แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมี   ทุกท่านทราบว่า  เหลาจ่ือก็ดี  องค์ศากยมุนีเอย  
พระเยซูเอย  เป็นตน้  พวกเขาเพียงแต่บรรยายส่ิงท่ีอยูใ่นหลกัธรรมของจกัรวาลซ่ึงเขาเองรับรู้ได ้  ส่วน
นั้นท่ีตนเองประจกัษแ์จง้  เพียงแต่บรรยายส่ิงท่ีรับรู้ไดข้องพวกเขาเอง   แต่หลกัธรรมของจกัรวาลนั้นไร้
ขอบเขต  อยูเ่หนือกวา่พระพุทธยไูล อยา่งเหลือคณานบั  ธรรมะท่ีพวกเขารับรู้กวา้งใหญ่มาก  ยงัมีชีวิตท่ี
ไร้รูปลกัษณ์ซ่ึงเหนือกวา่ระดบัชั้นของพระพุทธไกลมากๆ   ซ่ึงลว้นแต่มีจิตพุทธ   จกัรวาลนั้นไม่ไดเ้ลก็
เหมือนอย่างท่ีมนุษยเ์ขา้ใจกนัในศาสนา    การรับรู้ของมนุษยก์็คือ จ  ากดัอยู่ภายในสังคมน้ี   คนคิดว่า
การรับรู้ของศาสนานั้นกวา้งใหญ่มาก  แต่ในสายตาของเทพท่ีสูงข้ึนไปนั้นเห็นวา่ช่างเลก็เหลือเกิน 

 หลกัธรรมท่ีขา้พเจา้บรรยายอาจจะใหญ่สักหน่อย และขา้พเจา้กน็ าเขามาสอนใหก้บัคนแลว้  น่ี
แทท่ี้จริงก็เป็นคร้ังแรกของประวติัศาสตร์   เร่ืองท่ีขา้พเจา้ท าน้ี  อาศยัรูปแบบของคน  ภาษาของคน   
อาศยัรูปแบบการบ าเพญ็ท่ีต ่าท่ีสุดท าเร่ืองท่ีใหญ่ท่ีสุดแลว้     ขณะน้ีเน่ืองจากความแตกต่างของภาษา 
และสภาพแวดลอ้ม  คนในอเมริกากบัท่ีอ่ืนๆท่ีศึกษา ก็มีไม่มากเท่ากบั ในประเทศจีน  ในประเทศจีน
แผน่ดินใหญ่  คนท่ีศึกษาจ านวนมากลว้นก าลงับ าเพญ็กนัอยา่งจริงจงั   ทุกวนัฝึกพลงั  บ าเพญ็อยู ่  มีกว่า
สิบลา้นคน   พวกท่ีฝึกบา้งไม่ฝึกบา้ง  ฝึกคร่ึงๆกลางๆ  พวกน้ีเม่ือคิดรวมเขา้ไปดว้ยทั้งหมดกมี็ถึงหลาย
สิบลา้นคน   ผูท่ี้รู้จกัฝ่าน้ีของขา้พเจา้ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มีหลายร้อยลา้นคน  แทบจะพูดไดว้่า
ใครๆกรู้็จกักนัหมด    แต่ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการใหฝ่้าน้ีกา้วไปสู่การเมือง  และกไ็ม่ยอมใหเ้ขา เขา้สู่การเมือง   
ส่ิงท่ีเป็นการบ าเพ็ญ เม่ือเขา้สู่การเมืองก็จะเป็นหลกัธรรมนอกรีต  พวกเราเพียงแต่ถ่ายทอดอยู่ในหมู่
ประชาชน   ไม่เคยลงหนงัสือพิมพอ์ย่างเป็นทางการ  กระทัง่ไม่เคยประชาสัมพนัธ์ให้กวา้งขวางอย่าง
เตม็ท่ี  ลว้นเป็นการท่ีผูฝึ้กรู้สึกว่าดี  ตนเองจึงบอกใหค้นอ่ืนมาศึกษา   คนหน่ึงรู้สึกว่าดีจึงบอกใหค้นใน
ครอบครัวมาศึกษาดว้ย   ทุกท่านทราบ  ถา้หากตนเองไม่รู้สึกว่าเป็นอยา่งไร  เขากย็อ่มไม่บอกใหค้นใน
ครอบครัวมาศึกษา  คนในครอบครัวรู้สึกว่าดี ญาติสนิทมิตรสหายของเขาก็มาศึกษากนั   ก็คือการ
เผยแพร่ออกไปในหมู่ประชาชนแบบน้ี          ขา้พเจา้กเ็ร่ิมบรรยายจากระดบัชั้นต ่าท่ีสุด  ค่อยๆบรรยาย
สูงข้ึน  บรรยายอยูอ่ยา่งน้ีเป็นเวลาสองปี   สุดทา้ยการบรรยายตา้ฝ่าจริงๆกบ็รรยายอีกสองปี  ทั้งหมดก็
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เป็นเวลาส่ีปี   ในประเทศจีนเกือบจะรู้จกักนัทุกครอบครัว   ในต่างประเทศกมี็ผลกระทบมาก   ถึงแมค้น
ยงัไม่ไดบ้  าเพญ็  แต่คนจ านวนมากกเ็คยไดย้นิ   ในเอเชียอาคเนยอ์าจจะมีผลกระทบมากกว่าอเมริกาสัก
หน่อย   มีหลายประเทศกต็ั้งผูช่้วยสอนกนัแลว้    ก่อตั้งสมาคมศึกษาพุทธธรรมฝ่าหลุนตา้ฝ่า   สมาคม
ศึกษาฝ่าหลุนตา้ฝ่ากนัแลว้  ไดป้รากฎแนวโนม้ของการเติบโตอยา่งรวดเร็วชนิดหน่ึง 

 ท่ีน่ี ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่านเร่ืองหน่ึง   ปัจจุบนัน้ีหากกล่าวตามค าพูดขององคศ์ากยมุนี ก็เป็น
ช่วงเวลาท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ของยคุธรรมะปลาย  กคื็อไม่มีธรรมะแลว้   องคศ์ากยมุนีตรัสว่า พอถึงยคุธรรมะ
ปลาย  หลกัธรรมของพระองคก์ช่็วยคนไม่ไดแ้ลว้   แน่นอนวา่มีพระสงฆม์ากมายกบ็ าเพญ็ไม่ส าเร็จแลว้   
เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าจะบ าเพ็ญอย่างไรแล้ว   ความเขา้ใจต่อพระสูตรก็ไม่ไหวแล้ว   ไม่สามารถรับรู้
ความหมายท่ีแทจ้ริงท่ีแฝงไวใ้นพระสูตร   ดังนั้นจึงยากมากท่ีจะบ าเพ็ญ   ปัจจุบนัคนท่ีศึกษามีมาก 
ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  เหตุการณ์อะไรท่ีเกิดข้ึนในสังคมมนุษยล์ว้นไม่ใช่ความบงัเอิญ  มีคนมากมาย
มาศึกษา ใช่ไหมว่าหากไม่มีปรากฏการณ์สวรรค์ชนิดน้ีก็จะไม่เกิดข้ึนหรือ ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน 
รับรองวา่มนัมีสาเหตุอยา่งแน่นอน 

 มนุษย ์มีหลกัเสริมและตา้นกนัอยู่   พอมีส่ิงท่ีถูกตอ้งเท่ียงธรรมเกิดข้ึนก็ย่อมจะมีส่ิงท่ีชั่วร้าย
เกิดข้ึน   ฉะนั้นอีกดา้นหน่ึงกคื็อ  ศาสนานอกรีตนานาชนิดในสังคมทุกวนัน้ีเอย   ช่ีกงปลอมจ านวนมาก
เอย   โดยเปลือกนอกของผูท่ี้ท าเร่ืองเหล่าน้ีคือ เพื่อเงิน  อยากมีช่ือเสียง  ท่ีจริงมีมากมายซ่ึงอาจเป็นมาร
ร้ายกลับชาติมาเกิด สร้างความป่ันป่วนในโลก   องค์ศากยมุนีตรัสว่าเม่ือพระองค์ทรงถ่ายทอด
หลักธรรมนั้น ได้ทรงมองเห็นสังคมมนุษยมี์“สัตว์พิษร้ายห้าชนิดครบถ้วน” ท่ีจริงสังคมปัจจุบัน
สลบัซบัซอ้นยิง่กวา่เวลานั้นมากมายนกั  คือ มีสิบชัว่ร้ายครบถว้น   ศาสนานอกรีตกมี็มาก 

 ตรงน้ีขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  พวกเราไม่จดัตั้งศาสนาอย่างแน่นอน  ท่านอยากจะมาเรียน ก็มา
เรียน   ท่านไม่อยากจะเรียนกไ็ปได ้  กเ็ป็นไปตามความตอ้งการของตวัเอง   สมมติว่าบงัคบัท่านมาเรียน  
ไม่เรียนไม่ได ้ตอ้งเรียนให้ได ้ เรียนแลว้ก็ไม่ให้หนีไปไหน   ตอ้งอยู่ท่ีน่ีเท่านั้น   ทุกท่านทราบ เช่นน้ี
โดยตวัมนัเองกเ็ป็นการท าส่ิงชัว่ร้ายแลว้     หากเป็นหลกัธรรมท่ีถูกตอ้ง  นัน่ตอ้งใหใ้จคนเองคิดอยาก
เรียนจึงจะถูก  เอาแต่จะบงัคบัคนอ่ืนบ าเพญ็  เขาจะบ าเพญ็ไดห้รือ      เขาก็จะไม่บ าเพญ็จริงอย่าง
แน่นอน   มีเพียงใจคนท่ีแทจ้ริงคิดจะเรียนจึงจะใชไ้ด ้  ดงันั้นการบงัคบัใครใหอ้ยูท่ี่น่ีจึงไม่มีประโยชน ์  
พวกเราไม่ท าเร่ืองเหล่าน้ี   คิดจะเรียนท่านกเ็รียน   เม่ือเรียนขา้พเจา้ก็จะรับผิดชอบต่อท่าน  ไม่ว่าจะมี
วาสนาใหญ่โตเพียงไร  ท่านคิดจะเรียนขา้พเจา้กจ็ะรับผิดชอบท่าน  ไม่อยากเรียนท่านก็ไปท าเร่ืองอ่ืน
ของท่านไดต้ามชอบใจ 
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 จุดประสงคใ์นการถ่ายทอดฝ่าน้ี ของขา้พเจา้คือ  บอกส่ิงท่ีดีงามและเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน  ใน
หมู่พวกท่านกมี็หลายๆคนท่ีมีวาสนาอยา่งแทจ้ริง  สมควรจะไดฝ่้าน้ี   และรอคอยท่ีจะไดฝ่้าน้ีตลอดมา   
มนุษยชาติมาถึงช่วงเวลาท่ีวุ่นวายสับสนท่ีสุด   คุณธรรมของสังคมทั้งหมดลว้นก าลงัล่ืนไถลลงไป   มี
หลายคนพูดว่าจะมีภยัพิบัติใหญ่  ข้าพเจ้าสามารถบอกทุกท่าน ในขณะน้ีไม่มีภยัพิบติัใหญ่อย่างน้ี 
เหมือนอยา่งท่ีพวกเขาพูดกนั  แต่กล่าวส าหรับคน  การเส่ือมทรามลงไปเร่ือยๆเช่นน้ี  เป็นเร่ืองอนัตราย
มาก  ท าไมถึงอนัตรายละ   ทุกท่านลองคิดดูนะ  คนในสังคมทุกวนัน้ีกลายเป็นอะไรไปแลว้ละ    
ปรากฏการณ์ความเส่ือมทรามต่างๆ นานาช่างมากเหลือเกิน  นบัไม่ถว้น   คน หนา  ท าไมจึงเรียกว่าคน   
เพราะคนมีชีวิตอยู่บนโลก  ตอ้งมีมาตรฐานศีลธรรมของคน  มีกฎเกณฑ์ของคน   ท่านจึงจะเป็นคน  
มิฉะนั้นกไ็ม่เรียกว่าคน   ไม่ใช่พูดว่าท่านมีสมองกอ้นหน่ึง   มีแขนขาทั้งส่ีก็คือคน   ลิงมนักมี็ส่ีแขนขา    
ในมิติอ่ืนๆนั้น ส่ิงมีชีวิตท่ีคลา้ยคนยงัมีอีกมากมายนะ    พวกมนัก็ไม่อาจเรียกว่า เป็นคน   เพราะคนมี
พฤติกรรมของคน  กบัมาตรฐานศีลธรรม  มีกฎเกณฑท์างศีลธรรม จึงจะเป็นคน   ถา้คนละท้ิงกฎเกณฑ์
ทางศีลธรรมของคนแลว้  ไม่มีมาตรฐานศีลธรรมของคนแล้ว  เหมือนกันกบัสัตวอ์ย่างนั้นเช่นนั้น
สวรรคเ์บ้ืองบน ก็จะไม่มองว่าคน เป็นคน   ถือว่าน่ีคือสัตวป่์า  ถึงเวลานั้นมนุษยชาติจะเผชิญกบัความ
น่ากลวั 

 ท าไมจึงน่ากลวั   ทุกท่านลองคิดดู   น่ีคือมิติของมนุษย ์  โลกคือส่ิงท่ีเทพสร้างให้กบัคน
โดยเฉพาะ  มิใช่สร้างใหก้บัสัตวป่์า   ถา้หากเป็นเช่นน้ี     เช่นนั้นคนท่ีไม่ดีมากมาย  อยา่เห็นว่าขณะน้ี
เร่ืองยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรเขาลว้นก าลงัท ากนั  อาจจะตอ้งเผชิญกบัอนัตรายอย่างยิ่ง  มีคนท่ีจิตใจดีงาม
หลายคน  มีคนท่ีดีสักหน่อยหลายคน  กก็  าลงัล่ืนไถลตามลงไปดว้ย   ในขณะน้ี  กคื็อไม่สามารถบ าเพญ็
ไดแ้มแ้ต่คนเดียว   ขา้พเจา้น าหลกัธรรมน้ีมาบรรยายใหก้บัคนๆ กจ็ะมีสติข้ึนมาได ้ รับรู้ไดว้่ามนุษยชาติ
เป็นอยา่งไรกนัแลว้   ไม่ถึงกบัล่ืนไถลลงไปอีก  ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีน่ากลวัตามมา 

 พอข้าพเจ้าพูดข้ึนมาก็จบไม่ลงละ    มักคิดจะน าหลักธรรมเหล่าน้ีทั้ งหมดบอกแก่ทุกท่าน   
เพราะข้าพเจ้ายงัจะต้องไปฮิวสตนัเปิดการประชุม    ท่ีน่ีข้าพเจา้เพียงคิดพบปะหน้าตากับทุกท่าน   
พูดคุยกนัคร่าวๆ   ถือโอกาสพบทุกท่านสักหน่อย (เสียงปรบมือ)  และถือโอกาสบอกทุกท่านว่า  
หลกัธรรมน้ีล ้าค่ายิง่นกั   ขา้พเจา้นั้นสอนใหพ้วกท่านโดยไม่หวงัอะไรตอบแทน   น่ีคือส่ิงท่ีคนนบัแสน
ปีมาอยากจะรู้  แต่ไม่มีการถ่ายทอดหลกัธรรมท่ีแทจ้ริง ซ่ึงมีค่าอยา่งไร้ท่ีเปรียบ    คนนะ  ส่ิงท่ีมีค่านั้น
พอท่านไดม้านิดๆหน่อยๆ จากการแสวงหา  กระทัง่เป็นแค่เพียงหน่ึงประโยค(ท่ีไดม้า)   ท่านกเ็ห็น
คุณค่าเสียเหลือเกิน   ชัว่ชีวิตท่านก็ไม่ยอมลืม   หากส่ิงท่ีมีคุณค่ายิ่งกว่านั้นมาถึงแลว้  หรือกระทัง่เม่ือ
ขา้พเจา้เทใหก้บัท่านทั้งหมด  ท่านกลบัรู้สึกว่าช่างไดม้าง่ายดายเหลือเกิน   ดว้ยเหตุน้ีบางคนอาจไม่รู้ค่า   
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ส่ิงท่ีไดม้าง่ายๆนั้นคนมกัจะมีจุดอ่อน ท่ีมกัจะไม่รู้ค่า  แต่ว่านะ   ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  กไ็ม่มีวิธีการ
อ่ืนอีก   ขา้พเจา้ไม่อาจบอกใหแ้ต่ละคนเท่ียวคน้หาขา้พเจา้ไปทัว่  ขา้พเจา้ไดแ้ต่เอาทั้งหมดน้ีใหก้บัพวก
ท่าน   บอกให้พวกท่านทราบ  บอกให้คนรู้มากยิง่ข้ึน  ให้ความช่วยเหลืออีกคร้ัง  ผูกวาสนากนัอีก   ก็
เพียงท าไดอ้ยา่งน้ี   จะรู้ค่าหรือ ไม่รู้ค่า เป็นเร่ืองของพวกท่านแต่ละคน   พวกท่านมีวาสนาอยูก่่อนแลว้   
คนมีความสามารถวิเคราะห์แยกแยะ  ท่านดูซิว่าหลกัธรรมน้ี ดีหรือไม่ดี  ขา้พเจา้คิดว่าทุกคนลว้นมีจิต
พุทธอยู ่ ท่านไปรับรู้เอาเองกแ็ลว้กนั  

 พวกท่านบางคนดูเหมือนจะมาถึงท่ีน่ีจากท่ีท่ีไกลมาก  ทุกท่านกไ็ม่อยากจะจากไป  

 

ศิษย์ ท่านอาจารย ์ จะถ่ายภาพไดห้รือไม่ครับ 

อาจารย์  ถ่ายภาพได ้

ศิษย์ สามารถถามปัญหาไดห้รือไม่ครับ  

อาจารย์  อย่างน้ี  คือพวกเรามีเวลาไม่มาก  ขา้พเจา้จะให้เวลาทุกท่านอีกคร่ึงชัว่โมง  ขา้พเจา้จะตอบ
ปัญหาใหทุ้กท่านสักหน่อย   ขา้พเจา้ขอก าหนดอยา่งน้ีส าหรับทุกท่าน  (ปัญหา)ท่ีมีลกัษณะเป็นตวัแทน  
ท่ีเป็นขอ้กงัขาของท่านจริงๆ ท่านกถ็ามได ้ เร่ืองท่ีท่านเขา้ใจไดจ้ากการอ่านหนงัสือนั้น อยา่ถาม  เพราะ
คนมากมายอยา่งน้ีนะ  หากแต่ละคนลว้นถามคนละค าถาม  สองชัว่โมงกต็อบไดไ้ม่หมด  ดีไหม  

ศิษย์ ผมขอถามปัญหาหน่ึงไดไ้หมครับ 

อาจารย์  ได ้ ได ้

ศิษย์ หนงัสือของท่านอาจารยผ์มไดอ่้านแลว้  และก าลงัศึกษาฝ่าอยู ่ ดงันั้นผมจึงบอกเพื่อน หรือญาติ
สนิทไปมากมาย   พวกเขาเกรงวา่แต่ก่อนหลายๆคนนั้นเช่ือถือศาสนาพุทธอยู ่ แน่นอนมีเพื่อนหลายคน
ท่ีเรียนศาสนาคริสต์   เกรงว่าหากเด๋ียวน้ีเรียนฝ่าหลุนกงแลว้  บางคนแต่ก่อนชอบอ่านบทสวดมนต ์ 
ชอบเขา้โบสถ ์ ส่ิงเหล่าน้ียงัท าไดห้รือไม่  
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อาจารย์  เอาละ  ขา้พเจา้ว่า  ความหมายท่ีท่านพูดกคื็อ  ผูท่ี้เช่ือถือศาสนาอ่ืนสามารถเรียนฝ่าหลุนกงได้
หรือไม่   มีการรบกวนกนัหรือไม่   ท่ีจริงส่ิงเหล่าน้ีขา้พเจา้เคยอธิบายไวใ้นหนังสือแลว้  อย่างนั้น
ขา้พเจา้กจ็ะพดูอีกสักคร้ัง 

 การบ าเพญ็พุทธะนั้น  ไม่ใช่เร่ืองประเภทวิชาการอะไรเร่ืองหน่ึง อยา่งท่ีคนธรรมดาสามญัเขา้ใจ
กนั  การบ าเพญ็นั้นเป็นปัญหาหน่ึงท่ีจริงจงัเขม้งวดมาก  เร่ืองราวทั้งปวงบนโลก ลว้นไม่จริงจงัเขม้งวด
เท่าเร่ืองน้ี  และไม่โดดเด่นดีงามเท่าเร่ืองน้ี    แนวทางการบ าเพญ็นั้นมีการแยกออกจากกนั  ในศาสนา
พุทธกพ็ดูเร่ืองไม่บ าเพญ็สองแนวทาง    เม่ือครู่ขา้พเจา้ไดพ้ดูแลว้วา่ ศาสนาพุทธไดม้าถึงยคุธรรมะปลาย   
ไม่อาจบ าเพญ็ไดอี้กแลว้   เหตุใดจึงไม่อาจบ าเพญ็ไดแ้ลว้ละ   ในเวลาน้ีคนไม่สามารถเขา้ใจความนยัท่ี
แฝงอยูใ่นพระสูตรแลว้  โดยเฉพาะคือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ในยคุปัจจุบนั   ความหมายท่ีมนัอธิบาย
ลว้นไม่เหมือนกบัท่ีองค์ศากยมุนีทรงตรัสไวใ้นสมยันั้น  อาทิเช่น องคศ์ากยมุนีทรงตรัสเร่ืองการไม่
บ าเพ็ญสองแนวทาง  คือทรงช้ีว่าในการบ าเพ็ญไม่อาจท าแบบตีความ   ไม่อาจบ าเพ็ญสองอย่างหรือ
หลายๆส่ิงในเวลาเดียวกนั  อย่างเช่นว่า ถา้ท่านเรียนนิกายเซน(ฉานจง)ก็ไม่อาจเรียนนิกายดินแดน
บริสุทธ์ิ(จ้ิงถู่)   ถา้ท่านเรียนนิกายดินแดนบริสุทธ์ิท่านกไ็ม่อาจเรียนนิกายเทียนไถ(พลบัพลาสวรรค)์  นิ
กายหว๋าเหยียน ถา้ท่านเรียนนิกายหว๋าเหยียน ท่านก็ไม่อาจเรียนนิกายเทียนไถ และไม่อาจเรียนนิกาย
เซน  และไม่อาจเรียนนิกายม่ีจง 

 ท าไมเป็นเช่นน้ีละ   คนปัจจุบนัน้ีไม่เขา้ใจแลว้  ขอเพียงเป็นพระพุทธกก็ราบไหว ้ ขอเพียงเป็น
พระพุทธฉันก็ไม่สนใจว่าจะเป็นแนวไหนนิกายไหน   น่ีจึงกลายเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีท าให้
พระสงฆทุ์กวนัน้ีไม่สามารถบ าเพญ็ส าเร็จ  ท่ีจริงพระพุทธแต่ละองคล์ว้นก่อตั้งสวรรคห์น่ึงของตนเอง  
แต่ละสวรรคมี์พระยไูลหน่ึงองคอ์ยู ่  อาทิเช่น  เยา้ซือฝอ(พระโอสถพุทธ)ก่อตั้งหลิวหลีซ่ือเจ้ีย(โลกแกว้
ใส)   หว๋าเหยยีนซ่ือเจ้ียมี พระยไูลหว๋าเหยยีน  ,เหลียนฮวาซ่ือเจ้ีย มีพระยไูลเหลียนฮวา , จ๋ีเล่อซ่ือเจ้ีย 
(โลกสุขาวดี) มีพระยไูลอาหนีถอฝอ(อมิตตพุทธ) เป็นตน้  พระยไูลพุทธะแต่ละองคล์ว้นมีวธีิการบ าเพญ็
ชุดหน่ึงของตนเอง    จุดฐานของหลกัพุทธธรรม ลว้น คือส่ิงท่ีรู้แจง้ออกมาจากหลกัธรรมของจกัรวาล   
แต่ว่าการรับรู้ กบั วิธีการบ าเพญ็ของพระยไูลแต่ละองคก์ลบัไม่เหมือนกนั  เพราะเหตุใดละ   ทุกท่าน
ทราบว่า  ความสามารถของพระพุทธต่างกไ็ม่เหมือนกนั   พระพุทธแต่ละองคล์ว้นไม่เหมือนกนั   พระ
พุทธองคน้ี์มีความสามารถอยา่งน้ี  พระพุทธองคน์ั้นมีความสามารถอยา่งนั้น   แต่ว่า กล็ว้นอยูใ่นระดบั
เขตแดนเดียวกัน  ความสามารถล้วนต่างกัน ก็เหมือนกับทุกท่านเรียนในมหาวิทยาลัย  ท่านเป็น
นกัศึกษามหาวิทยาลยั  เขาก็เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยั  ท่านเรียนวิทยาศาสตร์  เขาเรียนศิลปะศาสตร์   
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เขาเรียนเกษตรศาสตร์  เขาเรียนดาราศาสตร์  ลว้นแต่ไม่เหมือนกนั   ลว้นเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยั   แต่
ความรู้ท่ีเรียนรู้และส่ิงท่ีเขา้ใจ กลบัแตกต่างกนั  ขา้พเจา้จึงยกตวัอยา่งคร่าวๆอยา่งน้ี 

 คนเอย  ท่านจะไปโลกไหนละ  ศาสนาพุทธในอดีตนั้น เม่ือตั้งปณิธานจะไปท่ีใด  เช่นว่าฉนัจะ
ไปโลกดินแดนบริสุทธ์ิ  บ าเพญ็ไปหาพระอมิตตพุทธ  เป็นเหล่าพระพุทธ หรือบ าเพญ็เป็นพระโพธิสัตว ์ 
บ าเพญ็เป็นอรหนัตข์องเขา(พระอมิตตพุทธ)    เช่นนั้นหลงัจากท่านตั้งปณิธาน ท่านกบ็ าเพญ็ในแนวทาง
น้ีของเขา    กอ่็านพระสูตรของพระอมิตตพุทธ  บริกรรมอมิตตพุทธ   พระสูตรอ่ืนๆกอ่็านไม่ไดแ้ลว้   น่ี
เรียกว่าไม่บ าเพ็ญสองแนวทาง   ฉะนั้นคนท่ีอยากจะไป หว๋าเหยียนซ่ือเจ้ีย  เช่นนั้นท่านก็อ่านพระ
สูตรหว๋าเหยียน  อย่างอ่ืนลว้นไม่อ่าน   คนรู้สึกว่าทั้งหมดต่างก็เป็นพุทธธรรม  ลว้นเป็นประโยชน์ต่อ
คน   น่ีคือส่ิงท่ีคนคิด   ถา้ไม่ระวงัก็จะยุ่งเหยิง      ภายในพระสูตรเล่มหน่ึง ก็ครอบคลุมหลกัธรรม
ทั้งหมดของผูบ้  าเพญ็ ตั้งแต่ระดบัชั้นต ่าท่ีสุด จนถึงระดบัชั้นสูงข้ึน   ซ่ึงใจคนรู้สึกว่าการบ าเพญ็ปนกนั
ไปจะไดป้ระโยชน ์

 ปัจจุบนัสังคมมนุษยน้ี์ ไดถู้กปิดลอ้ม  เทพท่ีเท่ียงธรรมทั้งหมดท่ีช่วยเหลือคน ลว้นไม่ดูแลคน
แลว้ ไม่ว่าจะเป็นดว้ยพวกเขาเขา้ใจว่าคนในปัจจุบนัแย่มากแลว้ ลว้นไม่ตอ้งการแลว้  ไม่ช่วยเหลือ
แลว้  เม่ือครู่ขา้พเจา้ไดพู้ดไวป้ระโยคหน่ึง   ขา้พเจา้ว่า ขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่าน้ี อยา่งยากล าบากมาก   เทพ
กบัพระพุทธจ านวนมากลว้นแต่ก าลงัขดัขวาง ไม่ให้ถ่ายทอด  พวกเขาถือว่าคนปัจจุบนัน้ีไม่อาจจะ
ช่วยเหลือไดอี้กแลว้  และกไ็ม่อาจปล่อยเอาไวไ้ดอี้กแลว้   เร่ืองเหล่าน้ีคนไม่ทราบกนั   คนกลบัยงัรู้สึก
วา่มีชีวติอยูอ่ยา่งสบายมาก   คนไม่ทราบว่า คนยคุน้ีกบัคนในอดีต มีความแตกต่างดา้นคุณธรรมมากแค่
ไหน  คนก็ไม่ทราบว่าฟ้าดินมีความแตกต่างกนัมากเพียงใด   เทพกบัพระพุทธมองคนอย่างไร  บน
สวรรคมี์ความบริสุทธ์ิเพียงไร  พระพุทธมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และยิง่ใหญ่เพียงไร ! 

 คน กบั ชาวสวรรค ์แตกต่างกนัลิบลบั  ทอ้งฟ้าของโลกมนุษยช่์างสดใสจงั  เพราะคนมองโดยใช้
ตาคนท่ีสร้างข้ึนมาจากสสารของท่ีน่ี     แต่ถา้คนมีความสามารถไปอยู่ในมิติชั้นสูง มองมนุษยชาติ   
ท่านกจ็ะพบวา่สังคมมนุษยน์ั้น มีคล่ืนสีด าไหลวนไปมา   กรรมหนกัเหลือเกิน  ช่างสกปรกมาก  ดงันั้น
ทศันะของเทพกบัพระพุทธท่ีมีต่อคน ไม่เหมือนอย่างท่ีคนคิดกนั   ท่ีช่วยเหลือคน เพราะเทพกบัพระ
พุทธมีเมตตาต่อคน  ไม่ใช่เพราะท่านพูดว่าพระพุทธดี  พระพุทธจึงช่วยเหลือท่าน  และไม่ใช่ว่าท่าน
อยากไดอ้ะไร เทพกบัพระพุทธกใ็หอ้ะไรท่าน    ท่ีจริงเทพกดี็  พระพุทธกดี็  ส าหรับการบ าเพญ็นั้นพวก
เขาไม่ใหค้วามส าคญักบัรูปแบบ   ศาสนาสร้างกนัใหญ่โตแค่ไหน  กไ็ม่ถือว่าเป็นการบ าเพญ็   ขา้พเจา้
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ถ่ายทอดพลงักเ็พื่อคน  หาใช่เพื่อเผยแพร่ศาสนา   เทพกบัพระพุทธนั้นไม่ยอมรับรูปแบบศาสนาโดยตวั
มนัเอง  ยอมรับแต่เพียงคน 

 ผูค้นมกัพูดว่า ศาสนาท่ีฉันนบัถือนั้นดีอย่างนั้นอย่างน้ี   คลา้ยกบัว่าเขาก าลงัปกป้องพระพุทธ  
คลา้ยกบัว่าเขาก าลงัปกป้องพระเยซู  ปกป้องพระเจา้   ไม่ใช่เร่ืองเช่นน้ี    เขายิ่งมีความเร่าร้อนใจใน
ศาสนา  ส่ิงน้ีโดยตวัมนัเองกคื็อยิง่ยดึติด   ใจของเขา(แบบน้ี)ยิง่แรงกย็ิง่ห่างไกลจากเทพ   และศาสนาคือ
รูปแบบการบ าเพญ็ท่ีคนสร้างข้ึนมา   ต่อใหศ้าสนาสมบูรณ์แบบข้ึนอีก กไ็ม่นบัว่าคนบ าเพญ็ไดส้มบูรณ์
แบบ   คนใชจิ้ตใจไปในส่ิงน้ี  พระพุทธ เทพ เห็นแลว้กล็  าบากใจ   พระพุทธไม่มองรูปแบบทางโลกของ
ท่าน  ออกบวชแลว้  ลา้งบาปแลว้  แต่ใจยงัเป็นใจของคนธรรมดาสามญั จะมีประโยชน์อะไร   เขาไม่
มองส่ิงเหล่าน้ีของท่าน  เขามองว่าท่านก าลงับ าเพญ็อยา่งแทจ้ริงหรือไม่  ท่านกไ็ม่ไดบ้วช  ไม่ไดล้า้ง
บาป  แมก้ระทัง่ท่านไม่ไดจุ้ดธูปไหว ้ ไม่บริกรรมพุทธะ  แต่ท่านท าตามขอ้ก าหนดของเทพ  พระพุทธ   
บ าเพญ็กา้วหนา้จริงๆ   เขามองเห็นแลว้ก็ดีใจอย่างยิ่งแลว้   ไม่ตอ้งให้ท่านขอ   เขาก็จะคุม้ครองท่าน
ตลอดเวลา  เฝ้าดูแลท่าน  ช่วยเหลือการบ าเพญ็ของท่าน   ใช่เหตุผลเช่นน้ีไหม  ( เสียงปรบมือ) 

 บางคนพูดว่าฉันปล่อยวางหนงัสือของศาสนาพุทธไม่ลง  วาง “คมัภีร์ไบเบ้ิล” ไม่ลง  วางบท
สวดไม่ลง   ส่ิงท่ีวางไม่ไดคื้อศาสนา  ไม่ใช่วางพระพุทธไม่ลง   ทุกท่านลองคิดดูใหล้ะเอียด  เด๋ียวน้ีคน
ท่ีเช่ือศาสนาเป็นเช่นน้ีหรือไม่   ท าไมคนวางส่ิงเหล่าน้ีไม่ลง   ตนเองลองควานหามูลเหตุในใจดู   ลองดู
ใจดวงนั้นวา่เขา้ใจปัญหาน้ีอยา่งไร  มีหลายๆเร่ืองอยา่ไดดู้แต่เปลือกนอก  ผูท่ี้บ าเพญ็ตนเองอยา่งแทจ้ริง 
จึงจะเป็นผูท่ี้เช่ือเทพกบัพระพุทธจริง   พระพุทธกจ็ะมองเช่นน้ี   พวกเขากไ็ม่มองว่าศาสนานั้นท าไดดี้
อยา่งไร  ทุกท่านทราบวา่ในประวติัศาสตร์นั้น หลายคนบ าเพญ็จนส าเร็จแลว้  แต่เขาไม่แน่ว่าจะเป็นคน
ท่ีอยู่ในศาสนา  ผูมี้คุณธรรมสูงจ านวนมากไม่ไดบ้ าเพญ็อยู่ในศาสนา   คนๆนั้นเรียกร้องตนเองอย่าง
เขม้งวดโดยตลอด  คิดว่าจะเป็นคนดีไดอ้ยา่งไร  หากสามารถยนืหยดัท าเช่นน้ีอย่างยาวนาน  ยิ่งท ายิง่ดี 
พระพุทธกจ็ะดูแลเขา เขาจึงจะหยวนหมัน่ได ้

 หลกัธรรมท่ีขา้พเจา้บรรยาย  พดูไปพดูมา กคื็อใหท่้านเป็นคนดี  เป็นคนท่ีดียิง่ข้ึน  เหนือกว่าคน
ดีของคนธรรมดาสามญั  เม่ือท าไดแ้ลว้ ท่านก็เป็นผูท่ี้เหนือคน  ยิ่งเหนือข้ึนไป ท่านก็คือชีวิตของเขต
แดนท่ีสูงยิง่ข้ึน  ดงันั้นคนแบบน้ี ถา้ไม่ข้ึนสวรรคแ์ลว้ยงัจะอยูบ่นโลกไดไ้หม   คนนั้นเห็นแก่ตวั  ชิงดี
ชิงเด่น  แก่งแย่งช่ือเสียงและผลประโยชน์  คนบนโลกกบัท่านไม่เหมือนกนัแลว้   ก็เป็นเหตุผลเช่นน้ี   
หากท่านไปพูดเช่นน้ีกบัพวกเขา  ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหน  พอเทพปล่อยท้ิงแลว้ กจ็ะเป็นรูปแบบหน่ึง
ของสังคมคนธรรมดาสามญั  การงานอยา่งหน่ึงของคนธรรมดาสามญั ไม่มีผลกระทบอะไรเลยต่อการ
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บ าเพญ็ท่ีแทจ้ริง  แต่ว่าตรงน้ีมีปัญหาท่ีเขม้งวดอย่างหน่ึงต่อการบ าเพญ็  การยดึมัน่แนวทางเดียวจึงจะ
เป็นการบ าเพ็ญท่ีแท ้ เขาคิดจะเรียนก็เรียน  บอกพวกเขาว่า ถึงแมไ้ม่กระทบ แต่ว่ามีปัญหาท่ีเขม้งวด
อยา่งหน่ึง  บอกเขาวา่ไม่กระทบ เม่ืออ่านหนงัสือแลว้กจ็ะเขา้ใจได ้(เสียงปรบมือ) 

ศิษย์ นอกจากท่ีท่านสอนพวกเราฝึกหลกัพลงั 5 ชุด  ผมยงัพบว่ามีการร ามือหน่ึงชุด  การร ามือชุดน้ีท่ี
ท่านร า 

อาจารย์  ก่อนอ่ืนขา้พเจา้จะพูดถึงว่าการร ามือ คืออะไร   การร ามือก็คลา้ยกบัภาษาอย่างหน่ึงของพระ
พุทธเป็นวิธีการแสดงออกอยา่งหน่ึง  เพราะเม่ือพระพุทธก าลงัแสดงอะไรออกมานั้น  หากไม่คิดจะใช้
ภาษาพูดก็จะร ามือ ระหว่างพระพุทธกบัพระพุทธดว้ยกนั ก็ใช้การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ฝ่าเซิน
ทั้งหมดของขา้พเจา้ท่ีท่านมองเห็นกดี็  หรือท่านฝันถึงพระพุทธ  พระโพธิสัตวก์ดี็  บางคร้ังกพ็ูดกบัท่าน
โดยไม่ใชป้าก  แต่ท่านกลบัไดย้นิเสียงของเขา  นัน่คือใชก้ารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ใชภ้าษาของยคุ
น้ีพูด ก็เรียกว่าการถ่ายทอดความรู้สึกแบบมีเสียงสเตริโอ  เม่ือบรรยายธรรมใหก้บัพระโพธิสัตว ์ พระ
อรหนัต ์จ  านวนมาก  กใ็ชว้ิธีการร ามือบ่อยๆ  แต่น่ีไม่ใช่ภาษาใบข้องคน   มีความศกัด์ิสิทธ์ิบริสุทธ์ิและ
ทรงพลานุภาพเกรียงไกรกว่ามนั   เพราะเขาเป็นภาษาของพระพุทธ  พอร ามือออกมาจึงมีพลงั มีพลานุ
ภาพ  กล่าวส าหรับสรรพชีวิตท่ีต ่ากว่าพระพุทธ  ส่ิงท่ีพระพุทธแสดงออกมาก็คือ ฝ่า    แต่การร ามือก็
เหมือนกบัการพูด  ภาษานั้นสามารถพูดประกอบกนัอย่างน้ี และสามารถพูดประกอบกนัอย่างนั้น   
ปัญหาหน่ึงๆยงัอาจพูดจากมุมมองท่ีต่างกนั  ดงันั้นเขา(การร ามือ)จึงไม่ใช่ส่ิงท่ีตายตวั   ไม่มีมาตรฐาน  
แต่ในรูปธรรมของการฝึกพลงั กมี็การใชท่้าร าท่ีน่ิง   ก็คือท่าท่ีไม่เคล่ือนไหวเม่ือมือ เจียอ้ิน ( สองมือ
ประสานกนั )    น่ีเรียกวา่ท่าร าน่ิง   อยา่งเช่น ท่ามือเหลียนฮวา(รูปดอกบวั)  ประสานมือน่ิง(เจียอ้ิน)เวลา
ฝึกพลงัของพวกเรา  น่ีลว้นแต่เป็นท่าร าน่ิง  ฉะนั้นการร ามือขณะเคล่ือนไหว จึงไม่เหมือนกบัท่าร ามือ
น่ิง    ในวีดิโอ ท่าร ามือท่ีขา้พเจา้ร าในขณะฝึกพลงัอยู่นั้น  คือส่ิงท่ีขา้พเจา้บรรยายให้กบัดา้นนั้นของ
ท่านท่ีเขา้ใจ ก่อนท่ีทุกท่านยงัไม่ไดฝึ้กพลงั  บรรยายให้กบัสรรพชีวิตในมิติอ่ืน   ดงันั้นพวกท่านก็ไม่
ตอ้งฝึก   ในอนาคตเม่ือพวกท่านบ าเพญ็ส าเร็จเป็นพระพุทธ กล็ว้นจะสามารถร าได ้(เสียงปรบมือ) 

ศิษย์ ท่านอาจารยห์ล่ี  วนัน้ีท่านสามารถใส่ฝ่าหลุนใหก้บัพวกเราแต่ละคนได ้ใช่หรือไม่  

อาจารย์  ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  ท่านเพียงแต่บ าเพญ็ดว้ยใจจริง   ไม่ว่าจะอยูท่ี่น่ี หรือ ท่านอ่านหนงัสือ
เอง  ลว้นจะไดรั้บหมด  ขา้พเจา้ยงัจะขอบอกทุกท่านอีกว่า อย่างไรเสียตอ้งเห็นค่าของหนังสือเล่มน้ี   
ในขณะน้ีท่านอาจจะรับรู้ไม่ได ้ ส่ิงท่ีบรรยายในหนงัสือเล่มน้ีเป็นหลกัพุทธธรรมแต่ละระดบัชั้นของ
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การบ าเพญ็ ไดค้รอบคลุมไวห้มดแลว้ในหนงัสือน้ี  ส่ิงท่ีช้ีน าการบ าเพญ็ของท่านอยา่งแทจ้ริงกคื็อพุทธ
ธรรม  ในระหว่างการบ าเพญ็ของท่าน พระพุทธ  เทพ จะช่วยเหลือท่าน   ทุกท่านลองคิดดู  ส่ิงท่ีอยูบ่น
สวรรคแ์ต่ละชั้นคืออะไร  ไม่ใช่เหล่าเทพกบัพระพุทธหรือ  พระพุทธท่ีสูงกว่า  พระพุทธท่ีสูงยิ่งกว่า  
พระพุทธท่ีสูงยิ่งกว่าๆหรือ  ดงันั้นขา้พเจา้ขอบอกทุกท่านนะ  หนงัสือเล่มนั้นแต่ละตวัอกัษรคือ พระ
พุทธระดบัชั้นต่างๆท่ีซ้อนกนัอยู่เป็นชั้นๆ   สุดทา้ยคือฝ่าเซินของขา้พเจา้  และจะปรากฏฝ่าหลุนใน
ระดบัชั้นท่ีต่างกนั  ท าไมบางคนพอหยบิหนงัสือเล่มน้ีข้ึนมาอ่านจึงรู้สึกสบายละ  พออ่านกส็ามารถลา้ง
กรรม  พออ่านโรคกห็าย   แน่นอนว่าในระหว่างการบ าเพญ็ไม่ใช่ว่าชัว่ครู่เดียวก็จะลา้งกรรมออกไป
ทั้งหมด  ไม่อาจลา้งกรรมมากมายอย่างนั้นให้ท่านทั้งหมดในคร้ังแรก  เม่ือความคิดเล่ือนสูงข้ึนไปจึง
สามารถลา้งไปอีกส่วนหน่ึง  การท าอยา่งน้ีกเ็พื่อใหมี้การยกระดบัในการบ าเพญ็   ดงันั้นพลานุภาพของ
ฝ่าน้ีเป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่มาก  ทุกท่านลองคิดดูนะ  นัน่ยงัตอ้งใหข้า้พเจา้ใส่ฝ่าหลุนใหด้ว้ยตวัเองไหม   ไม่
วา่ใครกต็ามเพียงแต่ศึกษาดว้ยใจจริง    ตอ้งการบ าเพญ็ลว้นแต่จะไดรั้บ    ตา้ฝ่าก าลงัถ่ายทอดอยูท่ัว่โลก   
เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่อาจพบหนา้แต่ละคนบนโลก   ในประเทศจีนมีแต่ผูฝึ้กท่ีเคยฟังการบรรยายจึงไดพ้บ
ขา้พเจา้  ผูฝึ้กอ่ืนจ านวนมากกว่าไม่เคยพบขา้พเจา้  ในการบ าเพญ็หากไม่มีส่ิงท่ีขา้พเจา้มอบให ้ รวมทั้ง
ฝ่าหลุน จะไดห้รือ   ไม่ได ้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงน าพลงัความสามารถของขา้พเจา้ใส่เขา้ไปในหนงัสือเล่มน้ี
แลว้  เพียงแต่มีคนบ าเพญ็  พออ่านหนงัสือกจ็ะไดรั้บส่ิงท่ีจ  าเป็นทั้งหมด ในการบ าเพญ็ 

 ในขณะน้ีมีผูฝึ้กจ านวนไม่นอ้ย พวกเขากก็  าลงัคน้หาขา้พเจา้ไปทัว่  ขา้พเจา้ไม่คิดจะไปพบพวก
เขา  ท่ีไม่ไปพบนั้นมีเหตุผลหน่ึง  กคื็อขา้พเจา้ตอ้งการใหพ้วกเขาอยูท่ี่นัน่  บ าเพญ็อยา่งจริงๆจงัๆ   ผูฝึ้ก
บางคนพอไดพ้บกบัขา้พเจา้แลว้  ใจกจ็ะไม่สงบไดง่้าย  จึงรบกวนการบ าเพญ็ของเขา   ขา้พเจา้ตอ้งการ
ใหเ้ขาสงบใจไปบ าเพญ็   ขา้พเจา้จะเอาแต่ถ่ายทอดฝ่าไม่ได ้  ท่านตอ้งไดรั้บฝ่า  ใหเ้วลาท่านไปอ่าน ไป
บ าเพ็ญปฏิบติัจริงๆ  ดงันั้นขา้พเจา้จึงพยายามพบหน้าผูฝึ้กให้น้อย    เม่ือไม่พบหน้า  และหากฝ่าท่ี
ขา้พเจา้ถ่ายทอดนั้น ไม่สามารถรับผิดชอบต่อท่านได ้ก็เท่ากบัขา้พเจา้ท าไปโดยสูญเปล่าแลว้  ดงันั้น
เพียงแต่ท่านอ่านหนงัสือ  เพียงแต่ท่านบ าเพญ็จริง  ส่ิงท่ีท่านควรไดรั้บในแนวทางน้ี  อะไรๆท่านก็จะ
ไดรั้บหมด  รับรองวา่เป็นเช่นน้ี (เสียงปรบมือ) 

 นบัร้อย นับพนัปีมา ศิษยข์ององคศ์ากยมุนี  ก็ไม่ไดพ้บหนา้อาจารยเ์ช่นกนั  จึงบ าเพญ็ไปตาม
พระสูตรใช่ไหม  ผูท่ี้บ าเพญ็อยา่งแทจ้ริง  ฝ่าส่วนนั้นกส็ามารถใหทุ้กส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับท่าน   ปกติการ
ให้ฝ่าหลุนของขา้พเจา้แก่ท่าน ก็ไม่ให้ท่านไดเ้ห็น   ขอให้ละท้ิงจิตยึดติดชนิดนั้นท่ีคลา้ยกบัว่าไดใ้ห้
อะไรแก่ท่านสักหน่อย  ท่านจึงจะยอมเรียน 
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ศิษย์ ท่านอาจารยห์ล่ี   ท่านพูดว่าช่ีกงมีทั้งปลอม  ทั้งจริง   พวกเราจะแยกแยะอย่างไรว่า จริงหรือ
ปลอม  

อาจารย์  ช่ีกงจริง  ช่ีกงปลอม  คนธรรมดาสามญัยากจะแยกแยะได ้ เพราะขณะน้ีมาตรฐานท่ีใชต้ดัสิน ดี  
เลวนั้นไดเ้ปล่ียนไปแลว้   เม่ือบ าเพญ็อยา่งจริงจงัแลว้กจ็ะค่อยๆสามารถแยกแยะได ้  ดูวา่ท่ีเขาพูดนั้นคือ
อะไร   ส่ิงท่ีเขาพูดไม่ใช่หลกัธรรมท่ีถูกตอ้ง  หรือบอกใหค้นท าดีแต่เปลือกนอก แต่ธาตุแทภ้ายในของ
เขานั้นหลอกคนเพื่อเงิน    การบ าเพญ็พุทธธรรมเป็นส่ิงท่ีเขม้งวดอยา่งยิง่  ไม่อาจปะปนกบัเร่ืองเงินทอง
โดยเดด็ขาด (เสียงปรบมือ)  ส่ิงใดๆทางโลกนั้น คนสามารถน ามาใชห้าเงินได ้  เวน้แต่ เฉพาะพุทธธรรม 
ไม่อาจท าได้อย่างเด็ดขาด   ยงัมีคนจ านวนไม่น้อย ท าเพื่อเป้าหมายการมีช่ือเสียง     ช่ือเสียง  
ผลประโยชน์เป็นส่ิงท่ีคนธรรมดาสามญัจะยึดติดตลอดไป  อาจารยช่ี์กงปลอมประเภทน้ี เขาจะน าคน
ไปสู่ทางท่ีชัว่  ช่วยเหลือคนไม่ได ้แต่กลบัจะท าลายคน 

 ท่ีจริงบาปของพวกเขาไม่นอ้ยเลย   ถา้คนท่ีมีรากฐานดีมากคนหน่ึงท่ีจะมาไดฝ่้า  ถูกเขาท าลาย
ไปแลว้  คิดดูว่าเป็นบาปหนกัเพียงไร   เพื่อเงินกท็ าเร่ืองเลวมากถึงเพียงน้ี    บาปน้ีไม่อาจรอดพน้ไปได้
แค่ใชข้อ้อา้งว่า “ ท ามาหากิน ”  ในเวลาท่ีเกิดกระแสสูงของช่ีกงในประเทศจีน   อาจารยช่ี์กงเหล่านั้น
เดิมทีกเ็ผยแพร่ช่ีกงโดยไม่เรียกค่าตอบแทน    ส่วนปัจจุบนัน้ี กคื็อพวกของปลอมเหล่าน้ี  ท่ีออกมาท า
ความยุง่เหยงิอยา่งร้ายแรง  แต่กมี็อาจารยช่ี์กงจ านวนมาก เม่ือตอนเร่ิมตน้ออกมานั้นดีมาก  พวกเขาลว้น
บ าเพญ็จิตรอง  ตวัเขาเองในฝ่ังน้ี ไม่รู้อะไรทั้งนั้น   พอเวลานานเขา้ จิตใจท่ีตอ้งการช่ือเสียง เงินทองก็
ปรากฏข้ึนมา   เม่ือตอนท่ียงัไม่ออกมา เน่ืองจากมีอาจารยค์อยดูแล  จิตรองของเขากค็อยควบคุมเขาอยู ่ 
พอออกมาท าเร่ือง   ด้านของคนก็ง่ายท่ีจะถูกช่ือเสียง ผลประโยชน์ทางโลกยัว่ยวน   ฉะนั้นพอเขา
แสวงหาส่ิงเหล่าน้ีแลว้  เขากต็กลงไปแลว้  ดงันั้นเขากจ็ะไม่มีพลงั  ตวัอาจารยช่ี์กงเองกส็ามารถป่วยได ้

ศิษย์ เรียนถามท่านอาจารย ์ สมมติวา่พวกเราบ าเพญ็ส าเร็จสมบูรณ์แลว้ จะไปท่ีไหน  

อาจารย์  ขา้พเจา้มีฝ่าหลุนซ่ือเจ้ีย   โลกสวรรคมี์มากมายนกั  ขา้พเจา้จะพูดใหพ้วกท่านฟังสักหน่อย  ผูท่ี้
ก  าลงันัง่อยู่หลายคน มีการศึกษาของคนธรรมดาสามญัในระดบัสูง  ขา้พเจา้จะบรรยายคร่าวๆเก่ียวกบั
แนวคิดของจกัรวาลใหก้บัทุกท่าน 

 ท่ีคนรู้จกันั้นก็คือมิติอยา่งน้ี   ซ่ึงกไ็ม่ใช่ส่ิงพื้นๆท่ีพุทธบริษทัในศาสนาพุทธรับรู้กนั  ในขณะท่ี
องค์ศากยมุนียงัทรงอยู่ในโลกนั้น ไดท้รงประจกัษแ์จง้สัจจธรรมมากมาย จากหลกัธรรมมูลฐานของ
จกัรวาล  ในเวลานั้น คนมิไดน้ าเขา(สัจจธรรมนั้น)มาจดบนัทึก  ในพระสูตรกไ็ม่ไดเ้กบ็บนัทึกสืบต่อมา  
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ไม่ไดสื้บทอดลงมาให้กบัชาวโลก  หลงัจากองค์ศากยมุนีไม่ทรงพระชนมชี์พแลว้ ห้าร้อยปี คนจึงได้
จดัท าพระสูตรเหล่าน้ีออกมา   ทุกท่านทราบว่า ห้าร้อยปีให้หลงั  ส่ิงท่ีองคศ์ากยมุนีตรัสไวใ้นเวลานั้น
คืออะไร  คนกย็ากจะรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  น่ีก็คือพระสูตรท่ีสืบทอดมาถึงวนัน้ี   ท่ีจริงนั้นกไ็ดเ้ปล่ียน
โฉมหนา้ไปอยา่งส้ินเชิงจากค าพูดเดิมขององคศ์ากยมุนี    แต่ว่ายงัคงมีพุทธธรรมอยู่บา้ง  ดว้ยเหตุน้ีจึง
สามารถท าให้คนบ าเพญ็ได ้  น่ีก็คือส่ิงเล็กๆนอ้ยๆท่ี สมควรให้คนรู้ไดใ้นอดีต   สรรพชีวิตในมิติน้ีก็
สมควรรู้ไดเ้พียงแค่นั้น 

 จกัรวาลไม่เล็กอย่างท่ีบรรยายไวใ้นพระสูตรของพุทธศาสนา  และก็ไม่ใช่แบบพื้นๆอย่างท่ี ผู ้
บ  าเพญ็เต๋ากล่าวกนั  ธรรมท่ีองคศ์ากยมุนีตรัสในเวลานั้น  เป็นธรรมของพระอรหันต ์  อรหัตธรรมน้ี
เป็นมรรคผลท่ีต ่าท่ีสุดในบรรดามรรคผลทั้งหมด   แน่นอนพระองคก์เ็คยตรัสส่ิงท่ีสูงกว่า  แต่ท่ีสืบทอด
ลงมากลบัมีนอ้ยมาก   องคศ์ากยมุนีพุทธะยงัเคยตรัสไวป้ระโยคหน่ึงในเวลานั้นว่า  พระยไูลพุทธะมี
มากดุจจ านวนเม็ดทรายในแม่น ้ าคงคา  พระยูไลพุทธะแต่ละองค์ก็ก่อตั้งสวรรค์ๆหน่ึง  ขอบเขตท่ี
พระองคต์รัสน้ี กล่าวส าหรับคนแลว้กใ็หญ่มาก  ท่ีจริงทุกท่านทราบว่า โมเลกุลนั้นประกอบข้ึนมาจาก
จุลอนุภาค  คนนั้นด ารงชีวิตอยู่ในระหว่างโมเลกุลกบัดวงดาว   ท่ีจริงทางชา้งเผือกก็เป็นอณูหน่ึงใน
จกัรวาล  และส่ิงท่ีประกอบข้ึนมาจากทางชา้งเผือกจ านวนมหาศาลกมี็ขอบเขต มีเปลือกนอก  น่ีกคื็อส่ิง
ท่ีมนุษยเ์รียกกนัวา่จกัรวาล  ท่ีจริงน่ีเป็นเพียงจกัรวาลนอ้ยอนัหน่ึง   เหนือไปกว่าจกัรวาลนอ้ยน้ีคืออะไร
ละ   วิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั ไม่กลา้แมแ้ต่จะคิดแลว้  แมแ้ต่แนวคิดน้ี คนกไ็ม่มี   จกัรวาลนั้นไม่ใช่เกิด
จากการระเบิดใหญ่ (บ๊ิกแบง) 

   นอกจกัรวาลนอ้ยน้ี ไกลแสนไกลออกไปมากๆ ยงัมีร่างนภา(เทียนถ่ี)ท่ีมีขนาดเท่าจกัรวาลนอ้ย  
เทพ กบั พระพุทธนั้นมีระดบัชั้น  พระพุทธในระดบัชั้นท่ีต ่าจะมองไม่เห็นระดบัชั้นท่ีสูง  ในสายตาของ
เทพกบัพระพุทธท่ีสูงข้ึนไป  นั้นกย็งั(เห็นว่า)เป็นขอบเขตท่ีเลก็มากๆ  หากคนคิดจะไปคน้หา กเ็ป็นไป
ไม่ได ้ คนรู้จกัความเร็วของแสง  แต่ความเร็วของแสงกไ็ม่ใช่ส่ิงท่ีเร็วท่ีสุด   แสงนั้นถูกกาลเวลาของมิติ
ควบคุมอยู่  กาลเวลา  กบั มิติก็เป็นส่ิงท่ีประกอบข้ึนมาจากสสารในจกัรวาล   และทุกส่ิงในมิตินั้น
รวมทั้งแสงก็เป็นสสาร  ๆ แต่ละชนิดลว้นมีพลงังาน  ทุกท่านลว้นอาศยัอยู่ในมิติระดบัชั้นโมเลกุลน้ี  
อากาศเอย  ตน้ไมเ้อย  น ้ าเอย  โลหะเอย  ดินเอย  ทั้งหมดลว้นประกอบข้ึนมาจากอนุภาคโมเลกุลชั้นน้ี   
ในมิติชั้นน้ี คนไม่รู้สึกว่าโมเลกุลมีลกัษณะกมัมนัตรังสี  เพราะตวัคนเองก็ประกอบข้ึนมาจากโมเลกุล  
ท่ีจริงโมเลกุลก็มีพลงังาน  แสงของมิติมนุษยก์็คืออนุภาคชั้นน้ีท่ีท าหน้าท่ี(มีบทบาท)เป็นผิวนอก  ท่ี
ขา้พเจา้พูดคือมิติท่ีต่างกนั ลว้นมีแสงของมิติท่ีต่างกนั  สสารท่ีประกอบเป็นแสงของมิติท่ีต่างกนัก็ไม่
เหมือนกนั  เน่ืองดว้ยเวลากบัมิติท่ีต่างกนั  ฉะนั้นความเร็วของแสงจริงๆแลว้กไ็ม่เท่ากนั   เช่นนั้นพวก
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เรามองลึกลงไป  อะตอมนั้นมีพลงังาน   นิวเคลียสอะตอมมีพลงังานยิง่มาก  โปรตอนกม็ากยิง่ข้ึนอีก  อี
เลคตรอนน้ีเอย  ควาร์กเอย นิวทรีโนเอย  พลงังานกมัมนัตรังสีท่ีปล่อยออกมาท่ีชั้นหน่ึงเหนือกว่าของอีก
ชั้นหน่ึง  อนุภาคยิง่ลึกลงไปพลงังานและกมัมนัตรังสียิง่มาก  ไปถึงสสารตน้ก าเนิด พลงังานนั้นมากเสีย
จนกระทัง่ ส าหรับคนแลว้ไม่มีทางท่ีจะอธิบายใหไ้ด ้ แน่นอนคนนั้นไม่อาจรับรู้ถึงสสารตน้ก าเนิดไดช้ัว่
นิรันดร  

 ส่ิงเหล่าน้ีท่ีขา้พเจา้เพิ่งกล่าวไป กคื็อจะบอกทุกท่านวา่  จกัรวาลน้ีไม่ใช่เร่ืองผวิเผินดงัท่ีคนเขา้ใจ
กนัเช่นนั้น  ในจกัรวาล มีจกัรวาลใหญ่นอ้ยท่ีต่างกนัมากมายสักเท่าใดหรือ   น่ีเป็นจ านวนท่ีนบัไม่ถว้น  
แต่ว่าเพียงพูดอธิบายอยู่ในระบบจกัรวาลท่ีเล็กอนัหน่ึง   ซ่ึงอาจพูดได้อย่างน้ีว่า  ประมาณ ๓,๐๐๐ 
จกัรวาลเล็ก ประกอบกนัข้ึนเป็นจกัรวาลชั้นท่ีสองท่ีใหญ่ข้ึนอีกหน่อย   และจกัรวาลชั้นท่ีสองจ านวน
มากเท่ากนัน้ี จึงประกอบข้ึนเป็นจกัรวาลชั้นท่ีสาม   ขยายเร่ือยไปอยา่งน้ี ซ่ึงกล่าวส าหรับคนแลว้ เป็น
ส่ิงท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด  ดงันั้นฟ้าน้ีใหญ่เพียงไร  ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน   ตราบชัว่นิรันดร มนุษยล์ว้นไม่
สามารถวดัออกมาไดว้่า สุดทา้ยร่างนภา(เทียนถ่ี)มีความกวา้งใหญ่เพียงไร   พระยไูลพุทธ ก็วดัออกมา
ไม่ได ้  มนัใหญ่มหึมาเหลือเกิน  ไม่เหมือนความรู้ในปัจจุบนัของมนุษยท่ี์เขา้ใจกนัอยา่งนั้น    

 ทุกท่านลองคิดดู ค  าพูดเหล่าน้ีท่ีขา้พเจา้เพิ่งพูดไป   ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อนันอ้ยนิดท่ีมนุษย์
ในปัจจุบนัยดึกุมอยู ่นบัเป็นอะไรไดล้ะ   “ ความรู้แขนงกระจอ้ยร่อย ” และวิทยาศาสตร์แบบพิสูจน์
ยืนยนัในปัจจุบนัน าพาคนให้ผิดเพี้ยนไป  วิทยาศาสตร์แบบพิสูจน์ยืนยนัก่อให้เกิดมายาภาพมากมาย    
จุดน้ีท่านทั้งหลายยงัไม่อาจรับรู้มนัได ้  ขา้พเจา้ขอยกตวัอยา่ง  กเ็หมือนกบัจกัรวาลท่ีขา้พเจา้เพิ่งพูดไป  
ปัจจุบนั วิทยาศาสตร์แบบพิสูจน์ยนืยนั เขา้ใจว่ามนัเกิดข้ึนจากการระเบิดใหญ่( บ๊ิกแบง ) ใช่หรือไม่ว่า  
มนัไดส้ร้างมายาภาพอยา่งหน่ึงใหก้บัท่านแลว้  คนลว้นไปเขา้ใจกนัอยา่งน้ีหมดแลว้  วิทยาศาสตร์แบบ
การพิสูจนย์นืยนัเขา้ใจวา่คนมีววิฒันาการมา  ทฤษฎีวิวฒันาการกล่าวว่าคนนั้นวิวฒันาการมาจากลิง   ท่ี
แทไ้ม่ใช่เร่ืองอยา่งน้ี  นัน่ใช่หรือไม่ว่า ไดน้ าพาท่านเขา้ไปในทางท่ีผิด  ความรับรู้ต่อวตัถุสสารของคน
นั้น  ท่ีจริงกไ็ม่ใช่แบบน้ี   การรับรู้โดยมูลฐานกผ็ดิ  และคนซ่ึงอยูใ่นมายาภาพ กถู็กความรับรู้อยา่งน้ีปิด
ลอ้มไวอ้ยา่งเบ็ดเสร็จสมบูรณ์แลว้  ยิ่งนานยิ่งถูกปิดลอ้ม  คนรีบท าการปิดลอ้มตนเองจนไม่มีช่องว่าง
เหลือแมแ้ต่นอ้ย   และความจริงของจกัรวาลน้ีกลบัถูกมนัปิดบงัเอาไวท้ั้งหมดแลว้  ภายใตส้ภาพการณ์
อย่างน้ี  ทุกท่านลองคิดดู  หากใครจะพูดความจริงของจกัรวาล  วิทยาศาสตร์ เจา้ส่ิงน้ีจะยอมรับไหว
หรือ   วทิยาศาสตร์น้ีไดก่้อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มอยา่งน้ีแลว้  มนัจะตอ้งแสดงบทบาทคดัคา้นแน่  ดงันั้น
เม่ือพดูถึงส่ิงท่ีสูงข้ึนไป มนักจ็ะพดูวา่ท่านงมงาย  กเ็ป็นเหตุผลเช่นน้ี 
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 ดว้ยเหตุน้ี คนจ านวนมากจึงก่อเกิดทศันคติท่ีแขง็ท่ืออย่างหน่ึงข้ึนมา    ถา้หากคนก่อนก าหนด
กฎเกณฑ์ ทฤษฎีท่ีแน่นอนไวจ้  านวนหน่ึง  ยกตวัอย่างเช่น  ทฤษฎีสัมพทัธภาพของไอน์สไตน์  คนก็
เขา้ใจว่าน่ีเป็นจุดสุดยอดของวิทยาศาสตร์แลว้   คนในภายหลงัลว้นรับรู้อยูใ่นน้ี   ใครกลา้พูดสูงข้ึนไป
สักหน่อย  วิจยัคน้ควา้เหนือกว่าสักหน่อย  ทนัทีทนัใดก็จะมีคนพูดว่า  “ คุณยงัเก่งกว่าไอน์สไตน์เชียว
หรือ ”  เพราะอะไรละ  เพราะสภาพแวดลอ้มทางวตัถุ ของวิทยาศาสตร์แบบยนืยนัพิสูจน์ในปัจจุบนัท่ี
ก่อเกิดข้ึนแลว้ ก าลงัควบคุมคนอยู ่    นกัวทิยาศาสตร์ท่ีประสพความส าเร็จอยา่งแทจ้ริงนั้น  เม่ือท่านเลย
ล ้าจากความรับรู้ของคนก่อน  ท่านจะพบวา่ภายในขอบเขตของเขา ความรับรู้ของคนก่อนนั้น เป็นสัจจะ 
เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง   คร้ันเม่ือท่านเลยล ้าจากมนั ท่านจะพบวา่มนัไม่ใช่สัจจะท่ีแทจ้ริง  ในทางกลบักนัยงัจะ
ควบคุมคน  ผูท่ี้ประสพความส าเร็จและมีความคิดอยา่งแทจ้ริง จึงกลา้ทะลวงมนั  ทะลวงกรอบของคน
ก่อน  ท่านจึงจะเป็นผูป้ระสพความส าเร็จท่ีแทจ้ริง ( เสียงปรบมือ ) 

ศิษย์ พวกเราจดัเรียงหนา้จิงเหวนิของท่านตามล าดบัเวลา ถูกตอ้งหรือไม่  

อาจารย์   ใชไ้ด ้ จิงเหวนิน้ี ศพัทค์  าหน่ึงกไ็ม่มีความหมายอะไรแฝงไวเ้ป็นพิเศษ    พูดถึงความหมายเดิม
ของคมัภีร์จิงเหวิน   ก็คือบทความท่ีคนมกัศึกษากนั  บทความท่ีคนมกัอ่านกนัเป็นประจ า  มกัน ามา
ศึกษาปฏิบติัตามจึงเรียกวา่คมัภีร์ 

ศิษย์ ในขณะนัง่สมาธิ ทนัใดกป็รากฏเสือดาวตวัหน่ึง  เสือดาวตวันั้นคืออะไร  

อาจารย์  เพราะท่านจะฝึกพลงั  มนัจะรบกวนท่าน  ไม่ตอ้งกลวัมนั  ใครก็ท าร้ายท่านไม่ได้( เสียง
ปรบมือ)  ในเม่ือขา้พเจา้ท าเร่ืองน้ีแลว้  ขา้พเจา้ยอ่มสามารถจะรับผดิชอบต่อผูบ้  าเพญ็  จุดน้ีท่านทั้งหลาย
วางใจ  คนมาเรียนกนัมากอยา่งนั้น  ไม่เกิดปัญหาข้ึน  แต่วา่มีจุดหน่ึง  ตวัท่านเองตอ้งปฏิบติัตนเป็นผูฝึ้ก
พลงัคนหน่ึง  หากตวัท่านเองมีจิตหวาดกลวั กย็งัใชไ้ม่ได ้ เพราะจิตหวาดกลวัของคนกต็อ้งละท้ิงไป 

ศิษย์ อาจารยห์ล่ี   ดิฉนัอ่านหนงัสือ “จงกัว๋ฝ่าหลุนกง”   ในหนงัสือบอกว่าหลกัพลงัชุดท่ีหน่ึงให้ท า
สามรอบ  จากนั้นพวกเรากท็  าสามรอบ   ส่วนการประคองมือข้ึนลง(ชงกวา้น)   กบั “ฝ่าหลุนโจวเทียน
ฝ่า” ท าไมไม่ท าสามรอบ  

อาจารย์  ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  หลกัพลงัน้ี สะดวกมาก  หากท่านมีเวลา ท่านกฝึ็กมาก  ไม่มีเวลาท่าน
กฝึ็กนอ้ย  ถา้วนัน้ีไม่มีเวลา เพียงฝึกชุดหน่ึงกใ็ชไ้ด ้  ในสถานการณ์ท่ีไม่มีเวลา กระทัง่ท่านเพียงฝึกคร้ัง
เดียว งั้นท่านกฝึ็กคร้ังเดียว   เม่ือเวลาของท่านมากท่านกฝึ็กหลายๆรอบ   แต่ว่า  แต่ละคร้ังท่ีครบเกา้รอบ
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ให้หยุด  ก็คืออย่าฝึกต่อเน่ืองอีก   อยา่งน้ีจะค่อนขา้งดีหน่อย   หลกัธรรมการบ าเพญ็ของขา้พเจา้น้ี ไม่
เหมือนการบ าเพญ็อยา่งอ่ืน   การบ าเพญ็อยา่งอ่ืนเวลาท่ีท่านฝึก มนักคื็อก าลงัฝึกพลงั  เม่ือท่านไม่ฝึกมนั
กห็ยดุ  มนักไ็ม่เคล่ือนไหวแลว้   ของพวกเรา คือการฝึกท่านตลอด 24 ชม.  คือหลกัธรรมฝึกคนอยู ่ ท่าน
ฝึกพลงัไปท าไมละ   คือการเสริมความแข็งแกร่งให้กลไกควบคุมเหล่านั้น ท่ีขา้พเจา้ใส่ให้กบัท่าน   
ท าไมขา้พเจา้บอกว่าใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ  ก็คือขณะท่ีมือไมข้องท่านก าลงัฝึกพลงัอยู ่พลงังานกจ็ะ
มาก  ผูบ้  าเพ็ญก าลงัเสริมสร้างกลไกน้ี   กลไกถูกเสริมสร้างให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน  แรงพลงัของกลไก
ควบคุมยิง่มากข้ึน  กลไกกจ็ะเคล่ือนไหวเอง  น าพาท่านฝึกพลงั     

ศิษย์  วธีิการท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาฝ่าคืออะไร  คืออ่านแต่หนงัสือ หรือวา่คดัลอกไปพลาง อ่านไปพลาง 
หรือวา่คดัลอกหนงัสือ  

อาจารย์  ในจีนแผ่นดินใหญ่มีหลายคนท่องหนงัสือ  มีหลายคนคดัลอกหนงัสือ  และมีหลายคนท่องไม่
ไหวจึงอ่านบ่อยๆ  วธีิการแบบไหนกใ็ชไ้ด ้  ผูท่ี้ท่องจ าได ้เม่ือเวลาท่ีเขาพบกบัปัญหาอะไร  เขาจะนึกถึง
ฝ่าข้ึนมาไดใ้นทนัที  ดงันั้นเขาจึงไม่ง่ายท่ีจะท าเร่ืองไม่ดี   การคดัลอกหนงัสือกเ็ป็นการเสริมความเขา้ใจ
ใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน  อ่านหนงัสือบ่อยๆ กเ็พื่อใหเ้ขา้ใจลึกซ้ึงข้ึน  ยกระดบัไม่หยดุหยอ่น 

ศิษย์ อาจารย ์ พวกเรารู้สึกว่า  พวกเราเรียกท่านว่า  เหล่าซือ ดูเหมือนไม่เหมาะสม   เรียก เหล่าซือ 
ค่อนข้างพื้นๆเกินไป  ดังนั้ นผมคิดว่า  ใช่ไหมว่าท่านอยากให้ทุกคนเรียกว่า เหล่าซือ เน่ืองจาก
สภาพการณ์ในประเทศจีน   เช่นนั้นพวกเราท่ีน่ี เรียก “ซือฝู่ สบายดี” ส่ีค  า  พวกเราแต่ก่อน คนท่ีศึกษา
พุทธะลว้นรู้สึกวา่ ซือฝู่  อยูสู่งกวา่ ไม่ใช่ เป็น เหล่าซือ  

อาจารย์  ขอบใจ  ท่ีจริงเรียก อะไรกไ็ดท้ั้งนั้น  เรียก เหล่าซือ  ซือฝู่   ช่ือ ไดท้ั้งนั้น 

 ท าไมขา้พเจา้สอนให้ทุกท่านเรียกขา้พเจา้ตามสะดวกละ   เพราะสังคมปัจจุบนั ถูกส่ิงท่ีไม่
ถูกตอ้งเหล่านั้นท าเสียจนเลวร้ายแลว้  บา้งกเ็รียกตวัเองวา่พระพุทธ  บา้งกเ็รียกว่าพระดาไลลามะ(พระผู ้
โปรดเวไนยสัตว)์  บา้งเรียกว่าปรมาจารย ์ บา้งเรียกว่าศาสดา   ยงัไม่ใช่เพื่อช่ือเสียงผลประโยชน์นัน่
หรือ  ขา้พเจา้ว่าทุกท่านเรียกตามสะดวกเถอะ  เรียกขา้พเจา้ว่าเหล่าซือ ก็ไม่มีอะไรไม่ดี  ขา้พเจา้ไม่
ตอ้งการส่ิงเหล่าน้ี   ขา้พเจา้กไ็ม่แสวงหาส่ิงเหล่าน้ี  ดงันั้นในฐานะผูฝึ้ก ท่านมีความรู้สึกเคารพอาจารย์
อย่างไร  รู้สึกว่าอาจารยก์  าลงัโปรดพวกเราอยู่  ช่วยเหลือเราอยู่  คิดจะเรียกอย่างไร  นัน่เป็นเร่ืองของ
พวกท่าน  ขา้พเจา้ไดย้นิวา่อาจารย ์กพ็อแลว้   
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ศิษย์ ยงัมีอีกเร่ืองหน่ึงคือว่า  เม่ือครู่อาจารยบ์อกว่าอย่าท าเพื่อเงิน  เร่ืองน้ีท าให้ผมรู้สึกว่าน่ีคือพระ
พุทธท่ีแทจ้ริง    แน่นอนในหนงัสืออาจารยไ์ม่เคยพูดว่าเป็นพระพุทธ   แต่ผมรู้สึกว่าแต่เดิมพวกเราท่ี
ศึกษาพุทธศาสนา ลว้นไม่เคยพบอาจารยผ์ูรู้้แจง้ท่ีสามารถช้ีน าไดอ้ย่างแทจ้ริง   ดงันั้นผมจึงพูดกบัคน
อ่ืนว่า  คุณจะไปหาผูท่ี้ไม่เอาเงินแลว้ยงัน าพาคุณบ าเพญ็ส าเร็จไดท่ี้ไหนอีก   ทั้งยงัช าระกรรมแทนคุณ  
พวกคุณเคยเห็นมาก่อนไหม   ท าไมขณะน้ีผมอยากพูดส่ิงเหล่าน้ี   กเ็พราะผมรู้สึกว่าอาจารยข์องเราคือ
อาจารยผ์ูน้  าทาง คือผูท่ี้มาช้ีน าหนทางการบ าเพญ็ของเราไดอ้ยา่งแทจ้ริง   ฉะนั้นส่ิงท่ีผมเคยเรียนมาก่อน
ก็จะไม่สนใจอีกแลว้   ผมคิดว่าในน้ีมีคนจ านวนมากลว้นแต่ศึกษาพุทธ  อุบาสก อุบาสิกา ก็มีมาก  ท่ี
ศึกษาอยา่งอ่ืนกมี็  แต่วา่ผมคิดวา่จากวนัน้ีไปพวกเราควรถืออาจารยผ์ูรู้้แจง้ของเรา เป็นอาจารยผ์ูช้ี้น าการ
บ าเพญ็ของเราอยา่งแทจ้ริง   จึงไม่ควรไปท าอยา่งอ่ืนอีก   แน่นอน ผมไม่กลา้ไปพูดถึงคนอ่ืน  อยา่งนอ้ย
ท่ีสุดนะ ผมคิดวา่วนัน้ีอาจารยม์า  ค  าพดูเหล่าน้ีของผม ดูเหมือนวา่หลายปีมาน้ี ผมกห็วงัไวว้า่ วนัน้ีจะได้
พดูออกมา  

 ชัว่ชีวิตของผมคิดมาโดยตลอดว่าอยากจะบ าเพ็ญไปสู่ระดบัชั้นสูง  แต่ว่าตลอดมาก็หาไม่พบ  
ผมเคยเรียนม่ีจง  และเคยเรียนช่ีกงหลายอยา่ง  เคยกราบไหวป้รมาจารย ์  แต่หลงัจากกราบไหวแ้ลว้ผม
รู้สึกว่า ผมคงยงัเป็นผม(คนเดิม)  ผมไม่มีความรู้สึกอะไรเลยสักนิด   แต่หลงัจากผมไดฟั้งธรรมของ
อาจารย ์ธรรมของอาจารยคื์อพุทธธรรม    วนัแรกท่ีผมไปฟังการบรรยายธรรมในวิดีทศัน์   อาจารยบ์อก
ว่าขอเพียงท่านบ าเพญ็อยา่งแทจ้ริง   ผมจึงพูดกบัทีวีว่า ผมจะบ าเพญ็อย่างแทจ้ริง   แต่ว่าผมนั้นหวงัจะ
ให้อาจารยม์าอเมริกา   เน่ืองจากผูท่ี้นัง่อยู่ลว้นเฝ้ารอคอยอาจารยม์า  ดงันั้นหวงัจะให้อาจารยใ์ห้ความ
กระจ่างอีกคร้ัง  ช้ีแนะพวกเราสักคร้ัง   ผูท่ี้บ  าเพญ็พุทธในเขตซานฟรานซิสโก ควรจะระวงัดา้นไหน
บา้ง  น่ีคือค าวงิวอนประการหน่ึงของผม 

 อุบาสก อุบาสิกาท่ีศึกษาพุทธจ านวนมากมาย  หากวางส่ิงเหล่านั้นไม่ลง  และพวกเรากใ็หค้วาม
ช่วยเหลือเขาโดยไม่หวงัอะไร  แต่มีปัญหาหน่ึง ผมอยากเรียนถามอาจารยโ์ดยตรง  ก็คือว่า มีคนหน่ึง
เดิม เขาศึกษาพุทธ  และอ่านพระสูตร กราบไหวพ้ระพุทธรูปมาหลายปี  เขาบอกว่าพอเขาอ่านพุทธ( 
พระสูตรสมยัก่อน) กจ็ะมีกล่ินหอม   พออ่านฝ่าหลุนกงกมี็กล่ินแปลกไป(ไม่เหมือนกนั)  วนัน้ีอาจารย์
อยูท่ี่น่ี   เน่ืองจากผมเอง ไม่มีอะไรเลย  ผมกม็องไม่เห็น  ดงันั้นเรียนท่านอาจารยช้ี์แนะ 

อาจารย์  เอาละ  ท่ีจริงในยุคธรรมะปลาย  พระพุทธท่ีแทจ้ริงลว้นไม่สนใจเร่ืองของโลกมนุษยแ์ลว้  แต่
วา่มีสัตวม์ากมายท่ีไดอิ้ทธิฤทธ์ิ กเ็ขา้ไปในพระพุทธรูปเรียกใหค้นไปกราบไหว ้ เรียกใหค้นบูชา  ใหบุ้ณ
คุณเลก็ๆนอ้ยๆแก่คน  พอคนคิดจะบ าเพญ็ตนเองแลว้  ส่ิงเหล่านั้นกจ็ะรบกวน  อาทิเช่น  หลายคนพูดว่า
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ฝึกพลงัอะไรมีกล่ินหอม   ท่ีจริงกคื็อกล่ินท่ีพงัพอนตวันั้น ปล่อยออกมา   กล่ินของสองมิติไม่เหมือนกนั   
ท่ีฝ่ังน้ีคือ หอม  ฝ่ังนั้นกคื็อ เหม็น  โลกมนุษยคื์อกลบักนั   ดงันั้นทั้งหมดก็ลว้นแต่กลบัตรงขา้มกนั  ท่ี
คนดมนั้นคือกล่ินหอม  ท่ีแทพ้ระพุทธ ถือว่า เหม็น  มนัไม่ยอมให้ท่านศึกษาตา้ฝ่า  จงใจรบกวนโดย
ปล่อยกล่ินชนิดนั้นออกมา 

 ขา้พเจา้คิดว่า พวกเรา ผูฝึ้กซานฟรานซิสโก อยา่เพียงแต่มองแค่ ซานฟรานซิสโก  ตอ้งมองไป
ทัว่อเมริกา  พดูถึงวา่จะบ าเพญ็กนัอยา่งไร  คือยงัตอ้งรักษารูปแบบน้ีไว ้ วนัน้ีขา้พเจา้ท าเช่นน้ี กเ็ป็นการ
มอบไวใ้ห้กบัคนรุ่นหลงัท าเช่นน้ีด้วย   หาไม่แลว้ขา้พเจา้ก็เขา้ไปท าในวดัแลว้  ขา้พเจา้ก็ออกบวช    
ออกบวชไม่ได ้เพราะศาสนาไม่อาจท าใหค้นไดฝ่้ามากยิง่ข้ึน   ขา้พเจา้เลือกรูปแบบอยา่งน้ีใหค้นบ าเพญ็  
พวกท่านกต็อ้งรักษาไวอ้ยา่งน้ี  ไม่ใช่ว่าเขา้มาสู่แนวทางน้ีแลว้  กส็ร้างกฎเกณฑต์ายตวัข้ึนมาแลว้  น่ีใช้
ไม่ได ้ คนท่ีคิดจะเรียน ตอ้งมีขั้นตอนการรับรู้   รู้ว่าดี ก็อ่านหนงัสือเถิด  เขายกระดบัการรับรู้แลว้ ตวั
เขาเองกจ็ะริเร่ิมท าใหดี้ยิ่งข้ึนเอง  ในน้ีอุบาสก อุบาสิกาในศาสนายงัค่อนขา้งจะท าไดดี้  ส่วนพระสงฆ์
นั้นกลบัน่าเวทนาท่ีสุด  รูปแบบน้ีของศาสนา ไดข้วางกั้นพวกเขาไวห้มดแลว้   พวกเขาไม่อาจสัมผสัฝ่า
ได ้ และกไ็ม่กลา้สัมผสั 

ศิษย์ ท่านอาจารย ์ มีสองค าถาม  ค  าถามท่ีหน่ึงคือว่า วนัน้ีท่านอาจารยมี์วาสนามาท่ีน่ี  พบปะกบัทุก
คน  ท่านอาจารยบ์อกว่ามีวาสนากบัทุกคน   เช่นนั้นท่านอาจารยคิ์ดว่าระดับชั้นของผูฝึ้กกลุ่มน้ีเป็น
อยา่งไรบา้ง   ผูฝึ้กเรากลุ่มน้ีสามารถจะส าเร็จสมบูรณ์กนัทั้งหมดใช่หรือไม่  

อาจารย์  ท่ีนัง่อยู่ มีคนหน่ึง ก็นบัคนหน่ึง  แมแ้ต่เด็กก็นบั  ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  เพียงท่านสามารถ
บ าเพญ็  เส้นทางท่ีขา้พเจา้จดัวางไวใ้หก้บัท่าน สุดทา้ยกคื็อ หยวนหมัน่ ( เสียงปรบมือ ) ทุกท่านอยา่รีบดี
ใจเร็วเกินไป  การบ าเพญ็นั้นคือ อาจารยน์ าทางเขา้ประตู  ส่วนจะบ าเพญ็ส าเร็จนั้นยงัคงอยู่ท่ีแต่ละคน  
ขา้พเจา้จดัวางไวใ้หท่้านแลว้  ขา้พเจา้สามารถคุม้ครองท่าน  สนบัสนุนท่าน  แต่ละระดบัชั้นลว้นจะผนั
แปรพลงัสูงข้ึนให้กบัท่าน  ในช่วงการบ าเพญ็ตอ้งพึ่งพาตวัเอง   จิตดวงน้ี หนา เม่ือพบกบัเร่ืองยุ่งยาก  
เม่ือประสบกบัการขา้มด่าน  ท่านจะสามารถอดทนไดห้รือไม่  จะสามารถขา้มไปไดห้รือไม่  น่ีลว้นแต่
ตอ้งพึ่งพาตนเองทั้งส้ิน  แน่นอนหากท่านขา้มไม่ไดจ้ริงๆ กย็งัสามารถสะกิดเตือนท่าน  ถึงเวลานั้นเกรง
ว่าความคิดของท่านจะมุดเข้าไปสุดขั้วจนไม่รับรู้   จะเตือนอย่างไรก็ไม่รับรู้  ดังนั้นจึงยากจะช่วย  
ขา้พเจา้ขอบอกพวกท่าน เม่ือเวลาท่ีพวกท่านขา้มด่านไม่ได ้ ไดย้นิค  าพูดท่ีแสลงหูมาก  จริงๆ คือฝ่าเซิน
ของขา้พเจา้ใชค้  าพูดแสลงหู กระตุน้ท่าน    บอกท่าน   การขา้มด่านนั้นยากมาก  เม่ือขา้มด่านแลว้หัน
กลบัไปมอง ท่ีแท ้ด่าน นั้นไม่ใช่อะไรเลย   แต่ไม่รู้ว่าในขณะนั้นท าไมจึงยดึติดเช่นนั้น  เม่ือตนเองขา้ม
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มาไดจ้ริงๆแลว้  ซินซ่ิงนั้นก็ยกระดบัข้ึนมาแลว้   สามารถลา้งกรรมไปได ้ รับรองว่าเป็นเช่นน้ี   หาก
เร่ืองยุ่งยากน้ีคนอ่ืนสร้างข้ึนมา  คนอ่ืนยงัจะให้กุศลกบัท่าน   ดงันั้นขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  การทน
ทุกขไ์ม่ใช่เร่ืองไม่ดี  มีแต่คน ท่ีถือว่าการทนทุกขน์ั้นเป็นเร่ืองไม่ดี   ทนทุกขชี์วิตกไ็ม่มีความผาสุก   ใน
ฐานะท่ีเป็นผูบ้  าเพ็ญ  การทนทุกข์ไม่เพียงแต่จะช าระกรรม  ยงัจะสามารถยกระดบัชั้น  สามารถจะ
หยวนหมัน่   ฉะนั้นหากท่านว่าฉันคิดจะสุขสบายอยู่ในหมู่คน   ฉันก็ไม่อยากทนทุกข์แมส้ักนิด  ฝึก
อย่างสบายๆก็ดีแลว้   ท่านก็ช าระกรรมไม่ได ้ ก็ยกระดบัซินซ่ิงไม่ได ้ ท่านก็หยวนหมัน่ไม่ได ้ ก็คือ
เหตุผลเช่นน้ี 

 จึงพูดอย่างน้ี  หลกัธรรมก็พูดเขา้ใจกนัแลว้   แต่ว่าเวลาทนทุกขย์งัอาจจะทนไม่ได ้  ท่ีผ่านมา
ขา้พเจา้ไดบ้อกทุกท่าน ถึงสัจจธรรมท่ีแทจ้ริงขอ้หน่ึง  ท าไมพระพุทธมีสิริมงคลยิง่ใหญ่เช่นนั้น    เป็น
ความผาสุกท่ีสมบูรณ์แบบจริงๆ   กเ็พราะเขาไดท้นทุกขใ์หญ่หลวง จึงเสวยสุขมากลน้    วนัน้ีผูท่ี้ก  าลงั
นัง่อยู่ หากขา้พเจา้เรียกใหท่้านทนทุกขใ์หญ่อย่างนั้น  พวกท่านวนัน้ี ใครก็หยวนหมัน่ไม่ได ้ จริงๆคือ
เพียงแต่ท่านสามารถบ าเพ็ญต่อไป  กรรมท่ีมากยิ่งกว่า อาจารยจ์ะช่วยท่านช าระ      ยงัคงเป็นค าพูดท่ี
ขา้พเจา้พดูไวเ้ม่ือครู่  เพื่อจะไดรั้บฝ่าน้ี  อาจเป็นไปไดว้่าพวกท่านลว้นไดท้นทุกขม์าหลายภพหลายชาติ   
มีคนมากมายมาเพื่อรับฝ่าจริงๆ  ไดท้นทุกขม์าตั้งนานแลว้  ขณะน้ีพวกท่านยงัขาดท่ีตรงไหน   กคื็อยงั
ขาดตรงท่ี พวกท่านตอ้งสลดัจิตของคนธรรมดาสามญัดวงนั้นไป  ความทุกขท่ี์ขา้พเจา้พูดถึงทั้งหมดนั้น  
ท่ีส าคญัหมายถึงทุกขข์องการสลดัจิต(ดวงนั้น)ท้ิงไป                                                                                                                                                                                                                                                                 


