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1 จุดเด่นของหลักพลังกง
ฝา่ หลุนฝอฝา่
คือการบําเพ็ญปฏิบตั ติ า้ ฝา่ ของสายพุทธ
ระดับสูง
โดยการหล่อหลอมจิตใจและร่างกายให้เข้ากับคุณสมบัติ
พิเศษของจักรวาลอันมี ความจริง-ความเมตตา-ความอดทน (เจิน ซัน่
เหยิน่ ) เป็นรากฐาน มีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษสูงสุดของจักรวาลเป็นเครือ่ ง
ชีน้ ํา และบําเพ็ญปฏิบตั ติ ามหลักการผันแปรดัง้ เดิมของจักรวาล สิง่ ที่
พวกเราบําเพ็ญนัน้ คือ ต้าฝา่ ต้าเต้า (หลักธรรมใหญ่ หลักเต๋าใหญ่)

ฝา่ หลุนฝอฝา่ เน้นโดยตรงทีจ่ ติ มนุ ษย์ ให้ผฝู้ ึกเข้าใจอย่างแจ่มชัด
ว่า การบําเพ็ญปฏิบตั ซิ นิ ซิง่ คือหัวใจหลักของการเกิดพลังกง ระดับซินซิง่
สูงเพียงใด พลังกงสูงเพียงนัน้ อันเป็ นสัจธรรมแน่นอนของจักรวาล ซินซิง่
นัน้ ครอบคลุมถึงการแปรผันระหว่างกุศล(กุศลคือสสารสีขาวชนิดหนึ่ง)
และกรรม(กรรมคือสสารสีดําชนิดหนึ่ง) รวมทัง้ การสละกิเลสต่างๆของคน
ธรรมดาสามัญ การยึดติดต่อสิง่ ใดๆ ความสามารถอดทนต่อความทุกข์
ต่างๆนานา ยังครอบคลุมถึงการฝึกฝนในด้านต่างๆ อันจําเป็นต่อการ
บําเพ็ญเพื่อให้บรรลุระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้
ฝา่ หลุนฝอฝา่ มีส่วนของการบําเพ็ญชีวติ รวมอยูด่ ว้ ย จึงต้องฝึก
กระบวนท่าการเคลื่อนไหว ของวิธสี ่คู วามสําเร็จสมบูรณ์ ในต้าฝา่ ของสาย
พุทธระดับสูง กระบวนท่าการเคลื่อนไหวในด้านหนึ่งคือ การอาศัยแรง
พลัง(กงลี)่ อันแรงกล้ามาเสริมสร้างความสามารถ และกลไกบังคับ(จีจอ้ื )ใน
ร่างกายให้แข็งแกร่ง เพื่อบรรลุถงึ ขัน้ ฝา่ ฝึกคน อีกด้านหนึ่งภายในร่างกาย
ยังจะต้องแปรผัน และกําเนิดสิง่ มีชวี ติ ออกมาอีกมากมาย การบําเพ็ญ
ปฏิบตั ใิ นระดับชัน้ สูง ร่างกายจะกําเนิดกายทิพย์(หยวนอิง) ก็คอื ร่างพุทธ
และแปรผันศาสตร์ต่างๆออกมาอีกมากมาย สิง่ เหล่านี้ลว้ นต้องผ่านการ
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ฝึกกระบวนท่าการเคลื่อนไหวทางมือ
ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะนําไปสู่
ความสําเร็จ ความผสมผสานกลมกลืนในต้าฝา่ จึงเป็นหลักบําเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมทีส่ มบูรณ์แบบ
คือวิธบี าํ เพ็ญปฏิบตั จิ ติ และชีวติ ทีค่ รบสมบูรณ์
เรียกว่า วิธสี ่คู วามสําเร็จสมบูรณ์ ฉะนัน้ ต้าฝ่านี้จงึ ต้องบําเพ็ญจิต และฝึก
กระบวนท่าการเคลื่อนไหว กล่าวคือบําเพ็ญจิตอันดับแรก ฝึกกระบวนท่า
การเคลื่อนไหวอันดับรอง
ไม่บาํ เพ็ญซินซิง่ เพียงฝึกกระบวนท่าการ
เคลื่อนไหวพลังกงก็จะไม่พอกพูน
เพียงบําเพ็ญจิตโดยไม่ฝึกวิธสี ู่
ความสําเร็จสมบูรณ์ แรงพลัง(กงลี)่ จะถูกปิดกัน้
ร่างแท้(เปิน๋ ถี)่ จะไม่
เปลีย่ นแปลง
เพื่อให้ผมู้ บี ุญวาสนาและผูบ้ ําเพ็ญปฏิบตั มิ านานปี แต่พลังกงไม่
เพิม่ พูน ให้ได้ฝา่ สามารถบําเพ็ญปฏิบตั ใิ นระดับชัน้ สูงตัง้ แต่เริม่ ต้น เพื่อ
ช่วยเสริมสร้างแรงพลัง(กงลี)่ ให้เพิม่ สูงขึน้ ได้อย่างรวดเร็วจวบจนบรรลุ
ความสําเร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าจึงได้นําเอาต้าฝ่าของการบําเพ็ญพุทธ ซึง่
ข้าพเจ้าได้บรรลุรแู้ จ้งนานแสนนานมาแต่อดีตออกมาถ่ายทอด
ฝา่ นี้ม ี
ความประสานกลมกลืน สติปญั ญาแจ่มชัด กระบวนท่าการเคลื่อนไหว
เรียบง่ายไม่สบั สน ต้าฝา่ เข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อน
ฝา่ หลุนฝอฝา่ มีฝา่ หลุนเป็ นศูนย์รวม ฝา่ หลุนเป็ นสสารพลังงานสูง
มีจติ วิญญาณและจะหมุนอยู่ตลอดเวลา โดยข้าพเจ้าจะใส่ให้แก่ผบู้ าํ เพ็ญ
ปฏิบตั ทิ ท่ี อ้ งน้อย ฝา่ หลุนจะหมุนตลอด 24 ชัวโมงไม่
่
มหี ยุด (ผูบ้ าํ เพ็ญจริง
ไม่ว่าจะอ่านหนังสือ ดูวดิ โี อเทป หรือฟงั เทปการบรรยายฝ่าของข้าพเจ้า
หรือเรียนฝึกท่าตามผูฝ้ ึกต้าฝา่ ก็จะได้รบั ฝา่ หลุนเช่นกัน)
ซึง่ จะช่วยผู้
บําเพ็ญปฏิบตั โิ ดยอัตโนมัติ
กล่าวคือแม้ผบู้ าํ เพ็ญปฏิบตั ไิ ม่ได้บาํ เพ็ญ
ปฏิบตั อิ ยูต่ ลอดเวลา ฝา่ หลุนก็ไม่หยุดยัง้ ทีจ่ ะฝึกคน จึงเป็ นหลักบําเพ็ญ
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ปฏิบตั ธิ รรมหนึ่งเดียวทีส่ ามารถบรรลุถงึ ขัน้ “ฝา่ ฝึกคน”
ในบรรดาหลัก
บําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทีม่ เี ผยแพร่อยูใ่ นโลกทุกวันนี้
การหมุนของฝ่าหลุน มีคุณสมบัตพิ เิ ศษเช่นเดียวกับคุณสมบัติ
ของจักรวาล เพราะฝ่าหลุนคือภาพย่อส่วนของจักรวาล ฝา่ หลุนของสาย
พุทธ อิน-หยางของสายเต๋า สรรพสิง่ ในทัวทศทิ
่
ศล้วนมีสะท้อนอยูใ่ นฝ่า
หลุน เวลาทีฝ่ า่ หลุนหมุนตามเข็มนาฬิกา เป็ นการดูดซับพลังงานทัง้ มวล
จากจักรวาล และแปรเปลีย่ นเป็ นพลังกง เวลาทีฝ่ า่ หลุนหมุนทวนเข็ม
นาฬิกาเป็นการช่วยเหลือผูอ้ ่นื โดยการปล่อยพลังงานออกสู่ภายนอกเพื่อ
ช่วยเหลือสรรพชีวติ ช่วยปรับแก้สภาพผิดปกติทงั ้ มวล ผูอ้ ยูใ่ กล้ผบู้ าํ เพ็ญ
ปฏิบตั จิ ะได้อานิสงส์

ฝา่ หลุนต้าฝา่ จะช่วยผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ หล่อหลอมตัวเองให้เข้า
กับคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาล ความจริง-ความเมตตา-ความอดทน
(เจิน ซัน่ เหยิน่ ) จึงแตกต่างจากหลักพลังกงทัวไปโดยแก่
่
นแท้

3

จุดเด่นหลักๆ 8 ประการของ ฝา่ หลุนต้าฝา่ มีดงั นี้
1.

บําเพ็ญปฏิบตั ฝิ า่ หลุน ไม่ฝึกตาน ไม่ก่อเกิดตาน

2.

แม้คนไม่ได้ฝึกพลังกงอยู่ ฝา่ หลุนก็ฝึกคน

ฝา่ หลุนมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษเช่นเดียวกับจักรวาล
เป็นสสาร
พลังงานสูงทีห่ มุนและมีจติ วิญญาณ โดยจะหมุนอยูต่ ลอดเวลา ณ
บริเวณท้องน้อยของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ เพือ่ ทําการดูดซับพลังงานทัง้
มวลจาก จักรวาลและแปรเปลีย่ นเป็นพลังกง ดังนัน้ บําเพ็ญปฏิบตั ติ า้
ฝา่ พลังกงจะก่อเกิดและเปิดพลังกง(ไคกง)ได้อย่างรวดเร็ว ฝา่ หลุน
เป็นสิง่ ทีผ่ บู้ าํ เพ็ญเต๋ามานานนับพันปี คดิ อยากจะได้แต่ไม่ได้ หลัก
พลังกงอื่นๆทีม่ ถี ่ายทอดอยูใ่ นสังคมปจั จุบนั
ล้วนเป็นวิธเี ดินตาน
เพือ่ ให้ก่อเกิดตานทัง้ สิน้ เรียกว่าตานเต้าชีก่ ง สําหรับผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ
ตานเต้าชีก่ ง คิดจะไคกง เปิดการรับรู(้ ไคอู)้ ภายในช่วงชีวติ ทีม่ อี ยู่
เป็นเรือ่ งทีล่ าํ บากอย่างยิง่

ทุกวันผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ติ อ้ งทํางาน เล่าเรียน รับประทานอาหาร
นอนหลับและอื่นๆ จึงไม่สามารถจะฝึกพลังกงอยูต่ ลอด 24 ชัวโมง
่
แต่ฝา่
หลุนจะไม่หยุดหมุน จะช่วยผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ฝิ ึกพลังกงอยูต่ ลอด 24 ชัวโมง
่
จึงก่อเกิดเป็ นรูปแบบของคนไม่ได้ฝึกพลังกงอยูต่ ลอดเวลา แต่ฝา่ หลุนก็
ไม่หยุดทีจ่ ะฝึกคน พูดโดยสรุปว่าแม้คนไม่ได้ฝึกพลังกงอยู่ ฝา่ ก็ฝึกคน

ในบรรดาหลักพลังกงต่างๆ ทีถ่ ่ายทอดออกมาในโลกปจั จุบนั
ไม่วา่ จะในประเทศหรือต่างประเทศ ไม่มผี ใู้ ดสามารถแก้ปญั หา ความ
ขัดแย้งในเรือ่ งเวลาทํางานกับเวลาฝึกพลังกง มีเพียงฝา่ หลุนต้าฝา่
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เท่านัน้ ทีส่ ามารถแก้ปญั หานี้ได้
สามารถบรรลุถงึ ขัน้ ฝา่ ฝึ กคน

3.

จึงเป็นหลักพลังกงหนึ่งเดียว

ที่

บําเพ็ญปฏิบตั จิ ติ สํานึกหลัก ตัวเองได้พลังกง

ฝา่ หลุนต้าฝา่ เน้นการบําเพ็ญปฏิบตั จิ ติ สํานึกหลักโดยตรง ให้ผู้
บําเพ็ญปฏิบตั บิ าํ เพ็ญจิตของตัวเอง ด้วยความกระจ่างแจ้ง ปล่อยวาง
ความยึดติดทัง้ มวล ยกระดับซินซิง่ ของตัวเองให้สงู ขึน้ ในขณะฝึกพลังกง
ตามวิธสี ่คู วามสําเร็จสมบูรณ์ ผูฝ้ ึกต้องไม่เข้าสู่ภวังค์ หรือไม่รสู้ กึ ตัว
จิตสํานึกหลักต้องคอยควบคุมการฝึกพลังกงของตัวเองอยูต่ ลอดเวลา
พลังกงทีฝ่ ึกออกมาจะก่อเกิดในร่างกายตัวเอง ตัวเองได้พลังกง ตัวเอง
สามารถนําพลังกงติดตัวไปได้ คุณค่าของฝา่ หลุนต้าฝ่าอยูต่ รงทีต่ วั เองได้
พลังกง

เป็นเวลานานนับสิบล้านปี มา หลักพลังกงอื่นทีเ่ ผยแพร่อยูใ่ น
หมูค่ นธรรมดาสามัญ ล้วนแต่เป็นการบําเพ็ญจิตสํานึกรอง โดยกาย
เนื้อของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ และจิตสํานึกหลักเป็นเพียงพาหะ เมือ่ บรรลุ
ความสําเร็จสมบูรณ์ จิตสํานึกรองก็บาํ เพ็ญขึน้ ไป และนําเอาพลังกง
ติดตัวจากไป จิตสํานึกหลักและร่างแท้(เปิ๋นถี)่ ของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั จิ ะ
ไม่ได้อะไร แม้บาํ เพ็ญปฏิบตั มิ าชัวชี
่ วติ พลังกงก็สญ
ู สิน้ แน่นอนใน
เวลาทีจ่ ติ สํานึกหลักบําเพ็ญปฏิบตั ิ จิตสํานึกรองก็จะได้พลังกงส่วน
หนึ่งด้วย และจะพลอยยกระดับขึน้ ไปด้วยโดยอัตโนมัติ

4.

บําเพ็ญทัง้ จิตและชีวติ

การบําเพ็ญจิตในฝ่าหลุนต้าฝา่ หมายถึงการบําเพ็ญซินซิง่ เน้น
การบําเพ็ญซินซิง่ เป็ นอันดับแรก เชื่อมันว่
่ าซินซิง่ คือหัวใจหลักของการ
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เพิม่ พลังกง กล่าวคือระดับชัน้ ของพลังกง มิได้กําหนดด้วยการฝึก แต่ดว้ ย
การบําเพ็ญซินซิง่ ซินซิง่ สูงเพียงใดพลังกงก็สงู เพียงนัน้ ซินซิง่ ตามที่
กล่าวในฝา่ หลุนต้าฝา่ ครอบคลุมขอบเขตกว้างกว่าเต๋อ(กุศล) ครอบคลุม
เต๋อ(กุศล)ในความหมายทุกๆด้าน
การบําเพ็ญชีวติ ในฝา่ หลุนต้าฝา่ หมายถึงหนทางของการมีชวี ติ
ยืนยาว เปลีย่ นแปลงร่างแท้(เปิน๋ ถี่)ผ่านการฝึกพลังกง ไม่ละทิง้ ร่างแท้
(เปิน๋ ถี)่ จิตสํานึกหลักประสานเป็ นหนึ่งเดียวกับกายเนื้อ บําเพ็ญสําเร็จ
ครบถ้วนบริบรู ณ์
บําเพ็ญชีวติ คือการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบของ
โมเลกุลในร่างกายคนจากรากเหง้า องค์ประกอบของเซลล์ ถูกทดแทน
ด้วยสสารพลังงานสูง เป็ นร่างกายทีป่ ระกอบขึน้ ด้วยสสารของมิตอิ ่นื คนๆ
นี้กจ็ ะคงความหนุ่ มแน่ นตลอดไป แก้ไขปญั หาจากรากเหง้า ฝา่ หลุนต้าฝ่า
จึงเป็นฝ่าของการบําเพ็ญ จิตและชีวติ อย่างแท้จริง

5.

หลักพลังกง 5 ชุด เรียบและง่ายแก่การฝึก

ต้าฝา่ เข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อน พิจารณาจากมหภาค ฝา่ หลุนต้า
ฝา่ มีกระบวนท่าการเคลื่อนไหวน้อย แต่สงิ่ ทีไ่ ด้จากการฝึ กนัน้ สมบูรณ์
ครบถ้วน ควบคุมร่างกายทุกส่วนและสิง่ ต่างๆทีจ่ ะต้องบําเพ็ญปฏิบตั ิ
ออกมา ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั จิ ะได้รบั การสอนกระบวนท่าพลังกงทัง้ 5 ชุด
ตัง้ แต่เริม่ ต้น ส่วนต่างๆในร่างกายของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ จุดทีพ่ ลังงาน
ไหลเวียนไม่สะดวก จะถูกทะลวงให้เปิดออกในทันที เพือ่ ดูดซับ
พลังงานจํานวนมหาศาลจากจักรวาล และถ่ายเทเอาของเสียออกจาก
ร่างกาย ภายในระยะเวลาอันสัน้ ชําระร่างกาย ยกระดับชัน้ เพิม่ พูน
อิทธิฤทธิ ์ เข้าสูส่ ภาวะร่างขาวสะอาด พลังกง 5 ชุดนี้เหนือกว่าวิชา
ทัวไป
่ ซึง่ เน้นการเดินลมปราณทางชีพจรหรือโจวเทียน (วงจรสวรรค์)
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ใหญ่ และเล็ก อีกทัง้ เป็นวิชาบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ทีใ่ ห้ความสะดวกแก่
ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ ได้ผลเร็วทีส่ ดุ ดีทส่ี ดุ และก็ยากทีส่ ดุ

6.

ไม่มคี วามนึกคิด(อีเ้ นี้ยน) ไม่ออกนอกลูน่ อกทาง พลังกง
ก่อเกิดเร็วไว

การบําเพ็ญปฏิบตั ฝิ า่ หลุนต้าฝา่ ต้องไม่นึกคิดสิง่ ใด ไม่อาศัย
ความนึกคิดชีน้ ํา การบําเพ็ญปฏิบตั ฝิ า่ หลุนต้าฝา่ จึงปลอดภัย ไม่ออก
นอกลู่นอกทาง ฝา่ หลุนจะคอยคุม้ ครองไม่ให้ผบู้ าํ เพ็ญปฏิบตั อิ อกนอก
ลู่นอกทาง ไม่ถูกรบกวนจากผูม้ ซี นิ ซิง่ ตํ่า อีกทัง้ สามารถช่วยปรับแก้
สภาพความผิดปกติทงั ้ ปวงโดยอัตโนมัติ
ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ยิ นื อยู่ ณ ระดับชัน้ ทีส่ งู มาก ขอเพียงสามารถ
อดทนในทุกข์แห่งทุกข์ สามารถอดทนในเรือ่ งทีย่ ากแก่การอดทน
สามารถควบคุมซินซิง่ แน่วแน่บาํ เพ็ญจริงในวิชาเดียว ภายในไม่กป่ี ีก็
จะสามารถบรรลุถงึ ระดับ“ซัน ฮวา จวี่ ติง่ ” ซึง่ เป็นระดับชัน้ สูงสุดของ
การบําเพ็ญปฏิบตั ฝิ า่ ในภพ (ซื่อเจียนฝา่ )

7.

ฝึกพลังกงไม่คาํ นึงเรื่องสถานที่ เวลา ตําแหน่งทิศ และไม่
เน้นการเก็บพลังกง

ฝา่ หลุนคือภาพย่อส่วนของจักรวาล จักรวาลหมุนอยู่ แต่ละ
ระบบดาวโคจรอยู่
โลกก็หมุนรอบตัวเองอยู่
ไม่มกี ารแบ่งทิศ
ตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศเหนือ ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ฝิ า่
หลุนต้าฝา่ ฝึกตามคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาล ฝึ กตามหลักการแปร
ผันของจักรวาล ดังนัน้ ไม่วา่ จะหันหน้าไปทางทิศใด ก็เท่ากับหันไปทัว่
7

ทุกทิศ เนื่องจากฝา่ หลุนหมุนอยูต่ ลอดเวลา ไม่มที ศั นะด้านเวลา จึง
สามารถฝึ กได้ทกุ เวลา และเพราะว่าฝา่ หลุนหมุนไม่หยุด ผูบ้ าํ เพ็ญ
ปฏิบตั กิ ไ็ ม่สามารถจะหยุดการหมุนของฝา่ หลุน จึงไม่มคี วามคิดเรือ่ ง
การเก็บพลังกง มีแต่เก็บท่า ไม่เก็บพลังกง

8.

มีฝา่ เซิน(ร่างฝา่ )ของข้าพเจ้าคอยคุม้ ครอง
ภายนอกคุกคาม

ไม่ถูกมาร

การทีค่ นธรรมดาสามัญคนหนึ่ง ได้รบั สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นระดับชัน้ สูง อย่าง
กระทันหันเป็ นเรือ่ งอันตราย ชีวติ จะถูกคุกคามในทันที ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ
หลังจากได้รบั การถ่ายทอดฝา่ หลุนต้าฝา่ จากข้าพเจ้าแล้ว บําเพ็ญอย่าง
จริงจัง ก็จะมีฝ่าเซินของข้าพเจ้าคอยคุม้ ครอง ขอเพียงท่านยึดมันบํ
่ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมอย่างแน่ วแน่ ฝา่ เซินก็จะคอยคุม้ ครอง จวบจนท่านบรรลุ
ความสําเร็จสมบูรณ์ หากท่านละทิง้ การบําเพ็ญปฏิบตั กิ ลางคัน ฝา่ เซิน
ของข้าพเจ้าก็จะจากไปโดยอัตโนมัติ

มีคนจํานวนมากไม่กล้าถ่ายทอดหลักธรรมชัน้ สูง เพราะพวก
เขาไม่สามารถรับผิดชอบต่อภาระนี้ สวรรค์กไ็ ม่อนุญาต ฝา่ หลุนต้าฝา่
เป็นฝา่ ถูกต้อง ขอเพียงผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั คิ วบคุมซินซิง่ ตามข้อกําหนด
ในต้าฝา่ ขจัดจิตยึดติด ละวางการแสวงหาอันไม่ถูกต้องต่อสิง่ ใดๆ ใน
ระหว่างการบําเพ็ญปฏิบตั ิ ธรรมะย่อมชนะอธรรม สิง่ ชัวร้
่ ายย่อมกลัว
ท่าน ผูท้ ไ่ี ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการยกระดับของท่าน ล้วนไม่กล้า
คุกคามท่าน จึงพูดได้วา่ ฝา่ หลุนต้าฝา่ นัน้ แตกต่างทางทฤษฎีโดย
สิน้ เชิงจากหลักบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทัวไปที
่ ส่ บื ทอดกันมา แตกต่าง
จากทฤษฎีฝึกตานของแต่ละสาย แต่ละสํานัก
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ฝา่ หลุนต้าฝา่ แบ่งการบําเพ็ญปฏิบตั อิ อกเป็น ฝา่ ในภพ(ซือ่ เจียน
ฝา่ ) และฝา่ นอกภพ(ชูซอ่ ื เจียนฝา่ )ต่างๆหลายระดับชัน้ การบําเพ็ญปฏิบตั ิ
มีจดุ เริม่ ต้น ณ ระดับทีส่ งู มาก เพื่อเปิดทางสะดวกให้แก่ผบู้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ
และผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั มิ านานปีแต่พลังกงไม่พอกพูน เมื่อแรงพลัง(กงลี)่ และ
ซินซิง่ ของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ บรรลุถงึ ระดับชัน้ ทีก่ ําหนด ก็จะบําเพ็ญปฏิบตั ิ
บรรลุร่างวชิระ(จินกัง)อันไม่เสื่อมสลายในภพโดยแท้จริง พลังกงเปิด(ไค
กง) การรับรูเ้ ปิด(ไคอู)้ และบรรลุระดับชัน้ สูง อย่างบริบรู ณ์ ผูม้ ปี ณิธาน
ยิง่ ใหญ่เรียนรูฝ้ า่ ถูกต้อง ได้มรรคผล(เจิง้ กัว)่ ยกระดับซินซิง่ สละความยึด
ติด จึงจะบรรลุความสําเร็จสมบูรณ์

หลี่ หงจือ้
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2
สาธิตกระบวนท่าการเคลื่อนไหว
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ชุดที่ 1.

ฝอ จ่าน เชียน โสว ฝา่

หลักการ หัวใจของชุดฝอจ่านเชียนโสวฝา่ (พระพุทธพันมือ) อยู่
ทีก่ ารยืดเพือ่ เปิดทะลวงจุดทีพ่ ลังงานเดินติดขัด ปรับพลังงานใน
ร่างกายและใต้ผวิ ให้ไหลเวียนอย่างแรงกล้า
ทําการดูดซับ
พลังงานจํานวนมากจากจักรวาลโดยอัตโนมัติ ทําให้ชพี จรทัง้ หมด
ของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั เิ ปิดออกในทันที เวลาฝึกชุดนี้จะรูส้ กึ ร้อนไป
ทัวร่
่ างกาย รูส้ กึ สัมผัสถึงการคงอยูข่ องสนามพลังงานอันแรงกล้า
ซึง่ เกิดขึน้ เพราะทางเดินของพลังงานทั ่วร่างกายได้ถูกเปิดทะลวง
ชุดฝอจ่านเชียนโสวฝา่ มี 8 กระบวนท่าซึง่ เรียบง่าย แต่ ณ
ระดับมหภาคชุดนี้จะควบคุมสิง่ ต่างๆมากมาย ทีฝ่ ึกออกมาจากวิธี
บําเพ็ญปฏิบตั ทิ งั ้ หมด
ขณะเดียวกันยังสามารถนําผูบ้ าํ เพ็ญ
ปฏิบตั ิ เข้าสูส่ ภาวะในสนามพลังงานอย่างรวดเร็ว ให้ผบู้ าํ เพ็ญ
ปฏิบตั ใิ ช้ชุดนี้เป็ นกระบวนท่าการเคลื่อนไหวพืน้ ฐานในการฝึก
ทุกครัง้ ทีฝ่ ึกพลังกงโดยทั ่วไปให้ฝึกชุดนี้ก่อน พลังกงชุดนี้เป็ นวิธี
บําเพ็ญปฏิบตั ปิ ระเภทสร้างความแข็งแกร่ง
เซิน
ต้ง
ติง่
เชียน

เสิน
จิง้
เทียน
โส่ว
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เหอ
สุย
ตู๋
ฝอ

อี
จี
จุน
ลี่

ท่าเตรียม แยกเท้าทัง้ สองออกระยะห่างเท่าไหล่

ยืนให้เป็น
ธรรมชาติ สองขาหย่อนเล็กน้อย เข่าและสะโพกอยูใ่ นท่าลื่นไถล
ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วน ผ่อนคลายแต่ไม่หย่อนยาน ดึงคางลง
เล็กน้อย

ลิน้ แตะเพดานปาก เผยอฟนั ออกจากกันเล็กน้อย หุบริมฝีปาก
และหลับตาลงเบาๆ นึกถึงความสงบ สีหน้าแจ่มใส
เหลียง โส่ว เจีย๋ อิง้
12

ยกสองมือขึน้ ฝา่ มือทัง้ สองข้างหันขึน้ ข้างบน นิ้วหัวแม่มอื
ทัง้ สองข้างแตะกันเบาๆ นิ้วทีเ่ หลือทัง้ 4 แนบชิดและซ้อนกัน ชาย
มือซ้ายอยูบ่ นมือขวา หญิงมือขวาอยูบ่ นมือซ้าย ให้มอื อยูใ่ น
ลักษณะทรงกลมรี ณ ตําแหน่งท้องน้อย ยกแขนออกไปข้างหน้า
เล็กน้อย กางข้อศอกทัง้ สองข้างขึน้ รักแร้เปิดออก (ภาพ 1-1)

หมี เล่อ เซิน เอียว
เริม่ จากท่าเจีย๋ อิง้ (สองมือประสาน) ค่อยๆยกมือทีป่ ระสานขึน้
เมือ่ มือขึน้ ถึงด้านหน้าของศีรษะ คลายมือจากเจีย๋ อิง้ แล้วหันฝา่ มือขึน้
13

ด้านบน เมือ่ มือขึน้ ถึงเหนือศีรษะหมุนฝา่ มือหงายขึน้ ข้างบน ให้สบิ นิ้ว
มือชีต้ รงกัน ระยะห่างของปลายนิ้ว 20 - 30 ซ.ม. (ภาพ 1-2)
ขณะเดียวกันให้ยดื ข้อมือขึน้ บน ยืดศีรษะขึน้ บน สองเท้าเหยียบลงกับ
พืน้ ออกแรงยืดร่างกายทุกส่วนประมาณ 2 - 3 วินาที แล้วผ่อนคลาย
ร่างกายทุกส่วนอย่างฉับพลันทันที เข่าและสะโพกกลับสูล่ กั ษณะลื่น
ไถลตามเดิม

14

หยู ไหล ก้วน ติง่

ต่อจากท่าก่อน (ภาพ 1-3) หมุนฝา่ มือทัง้ สองออกข้างนอก
พร้อมกัน ทําเป็ นรูปทรงกรวยราว 140 องศา ยืดข้อมือและเคลื่อน
ฝา่ มือลงมา (ภาพ 1-3) ฝา่ มือทัง้ สองหันเข้าหาอก ระยะฝา่ มือกับ
หน้าอกห่างกันไม่เกิน 10 ซ.ม. เคลื่อนต่อลงมาจนถึงระดับ
ท้องน้อย (ภาพ 1-4)
15

ซวง โส่ว เหอ สือ
หลังจากมือทัง้ สองลงมาถึงระดับท้องน้อย
หันหลังมือให้
ตรงกัน แล้วยกสองมือขึน้ มาเหอสือ(พนมมือ)ทีห่ น้าอก (ภาพ 1-5)
เวลาเหอสือนิ้วและฐานฝา่ มือให้แนบสนิทกัน กลางฝา่ มือเป็นโพรง
กางข้อศอกขึน้ ปลายแขนทัง้ สองเป็นเส้นตรง (ยกเว้นเวลาเหอสือ
และเจีย๋ อิง้ สองมือคงอยูใ่ นท่าฝา่ มือดอกบัวตลอด)
16

จ๋าง จื่อ เฉียน คุน
จากท่าเหอสือ แยกมือทัง้ สองออกประมาณ 2 - 3 ซ.ม. (ภาพ
1-6) หมุนฝา่ มือพร้อมกัน มือซ้าย(สําหรับชาย) หรือ มือขวา(สําหรับ
หญิง) หันเข้าหาอก มือขวาหันออกด้านนอก มือซ้ายอยูด่ า้ นบน มือ
ขวาอยูด่ า้ นล่าง ปลายแขนเรียบเป็นแนวตรง แล้วเหยียดแขนซ้าย
เฉียงขึน้ ไปทางด้านซ้ายบน (ภาพ 1-7) ให้มอื อยูร่ ะดับศีรษะและหัน
ฝา่ มือลงด้านล่าง มือขวาอยูต่ รงแนวอกฝา่ มือหันขึน้ เมือ่ มือซ้ายถึง
ตําแหน่งแล้ว
17

ยืดศีรษะขึน้ บน สองเท้าเหยียบลงกับพืน้ ออกแรงยืดทัง้ ตัวประมาณ
2 - 3 วินาที แล้วผ่อนคลายทัง้ ร่างกายอย่างฉับพลันทันที แขนซ้าย
กลับไปเหอสือกับมือขวาทีห่ น้าอก (ภาพ 1-5) จากนัน้ ก็หมุนฝา่ มืออีก
ครัง้ ให้มอื ขวามาอยูด่ า้ นบน มือซ้ายอยูด่ า้ นล่าง (ภาพ 1-8) เคลื่อนมือ
ขวาเช่นเดียวกับมือซ้าย (ภาพ 1-9) ยืดแล้วผ่อนคลายร่างกาย เก็บ
มือกลับไปเหอสือทีห่ น้าอก
18

จิน โหว เฟิน เซิน
จากท่าเหอสือ กางแขนทัง้ สองออกไปด้านข้างตามแนวไหล่
เป็นเส้นตรง ยืดศีรษะขึน้ บน สองเท้าเหยียบลงกับพืน้ ออกแรงยืด
สองแขนออกสองข้าง ยืดออกทัง้ 4 ทิศจนสุด (ภาพ 1-10) ออกแรง
ยืดทัง้ ตัวประมาณ 2 - 3 วินาที แล้วผ่อนคลายทัวร่
่ างทันที สองมือเห
อสือ
19

ซวง หลง เซีย่ ไห่
จากท่าเหอสือ ค่อยๆแยกมือทัง้ สองออกแล้วเหยียดแขนลงไป
ด้านหน้าของลําตัว เมือ่ สองแขนแยกออกขนานกัน เมือ่ เหยียดตรงจะ
ทํามุมประมาณ 30 องศากับลําตัว (ภาพ 1-11) ยืดศีรษะขึน้ บน สอง
เท้าเหยียบลงกับพืน้ ออกแรงยืดทัง้ ตัวประมาณ 2 - 3 วินาที แล้ว
ผ่อนคลายทัง้ ตัวอย่างฉับพลันทันที เก็บสองแขนกลับสูท่ า่ เหอสือที่
หน้าอก
20

ผู ซ่า ฝู เหลียน
จากท่าเหอสือ ค่อยๆแยกมือออก เคลื่อนสองมือลงด้านข้าง
ของลําตัว เหยียดแขนทํามุม 30 องศากับด้านข้างของลําตัว (ภาพ 112) แล้วยืดศีรษะขึน้ บน สองเท้าเหยียบลงกับพืน้ ออกแรงยืดทัง้
ตัวอย่างเต็มแรง 2 - 3 วินาทีแล้วผ่อนคลายทัง้ ตัวอย่างฉับพลันทันที
สองมือกลับสูท่ า่ เหอสือทีห่ น้าอก
21

หลัว ฮัน่ เปย ซัน
(เหมือนภาพ 1-13) จากท่าเหอสือ แยกสองมือออกแล้ว
เคลื่อนมือไปด้านหลัง พร้อมกับหันฝา่ มือไปด้านหลัง เมือ่ สองมือไป
ถึงข้างลําตัว ค่อยๆงอข้อมือขึน้ เมือ่ ไปถึงด้านหลังลําตัว หักข้อมือ
เป็น 45 องศา หลังจากมือไปถึงตําแหน่งแล้ว ยืดศีรษะขึน้ บน สอง
เท้าเหยียบลงกับพืน้ ออกแรงยืดทัง้ ตัว (ตัง้ ลําตัวให้ตรง ไม่เอนไป
ข้างหน้า ออกแรงตรงหน้าอก) ราว 2 - 3 วินาที แล้วผ่อนคลายทัง้
ตัวอย่างฉับพลันทันที เก็บมือกลับสูท่ า่ เหอสือทีห่ น้าอก
22

จิน กัง ไผ ซัน

จากท่าเหอสือ แยกมือทัง้ สองออกแล้วดันไปข้างหน้า นิ้วชี้
ขึน้ ด้านบน สูงเท่าระดับไหล่ หลังจากทีย่ ดื แขนตรงแล้ว ยืดศีรษะ
ขึน้ บน สองเท้าเหยียบลงกับพืน้ (ภาพ 1-14) ออกแรงยืดทัง้ ตัว
ราว 2 - 3 วินาที ผ่อนคลายทัง้ ตัวอย่างฉับพลันทันที สองมือเห
อสือ
23

เตีย๋ โค่ว เสียว ฝู่

จากท่าเหอสือ เคลื่อนสองมือลงข้างล่างช้าๆ พร้อมกับหัน
ฝา่ มือเข้าหาหน้าท้องน้อย เมื่อมือลงมาถึงตําแหน่ง ไขว้สองมือ
ซ้อนกัน (ภาพ 1-15) ชายมือซ้ายอยูด่ า้ นใน หญิงมือขวาอยูด่ า้ น
ใน กลางฝา่ มือหนึ่งหันเข้าหา หลังมือของอีกมือ จัดระยะห่าง
ระหว่างมือและมือกับท้องน้อย ประมาณ 3 ซ.ม ท่าเตีย๋ โค่วเสียวฝู่
โดยทัวไปใช้
่
เวลา 40 - 100 วินาที
24

เก็บท่า: สองมือเจีย๋ อิง้ (ภาพ 1-16)

25

ฝา่ หลุน จวง ฝา่
หลักการ ชุดฝา่ หลุนจวงฝา่ จัดเป็ นการยืนปกั หลักทําสมาธิ
ประกอบด้วยกระบวนท่าอุม้ ฝา่ หลุน 4 ท่า ฝึกฝา่ หลุนจวงฝา่
บ่อยๆ จะทําให้รา่ งกายของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั เิ ชื่อมต่อถึงกันทั ่วร่าง
เป็ นวิธบี าํ เพ็ญทีค่ รอบคลุมครบถ้วน ปญั ญาก่อเกิด เพิม่ พูน
พละกําลัง ยกระดับชัน้ และเพิม่ พูนอิทธิฤทธิ ์ กระบวนท่าการ
เคลื่อนไหวค่อนข้างเรียบง่าย
แต่สงิ่ ต่างๆทีไ่ ด้จากการฝึกนัน้
มากมาย ครบทุกด้าน ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ฝิ ึกฝา่ หลุนจวงฝา่ ใน
ระยะแรกจะรูส้ กึ หนัก และเมื่อยสองแขนอย่างมาก หลังจากฝึก
เสร็จจะไม่รสู้ กึ เมื่อยล้าเหมือนคนผ่านการออกแรง แต่จะรูส้ กึ ว่า
ร่างกายเบาสบายทัง้ ตัว เมื่อยืดเวลาฝึกให้ยาวขึน้ และเพิม่ จํานวน
ครัง้ มากขึน้ จะรูส้ กึ ว่าหว่างแขนมีฝา่ หลุนหมุนอยู่ เวลาฝึกฝา่ หลุน
จวงฝา่ กระบวนท่าต้องเป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่ไหวตัวไปมา
อย่างตัง้ ใจ การไหวน้อยๆเป็ นเรื่องปกติ หากเกิดการไหวแรงต้อง
ควบคุมเอาไว้ เวลาของการอุม้ ฝา่ หลุนยิง่ นานยิง่ ดี แต่ขน้ึ อยูก่ บั
สภาพของแต่ละคน เมื่อเข้าสูส่ มาธิแล้ว ให้รตู้ วั ว่ากําลังฝึกพลังกง
อยู่
ชุดที่ 2.

เซิน ฮุย่
เจิง
หยง ซิน ชิง
ซื่อ เมีย่ ว ซื่อ
26

ลี่
ถี่
อู้

ฝา่

หลุน ชู

ฉี่

สองมือเจีย๋ อิง้ (ภาพ 2-1)

27

ท่าเตรียม แยกเท้าทัง้ สองออกระยะห่างเท่าไหล่ ยืนให้เป็ น

ธรรมชาติ สองขาหย่อนเล็กน้อย เข่าและสะโพกอยูใ่ นท่าลื่นไถล
ผ่อนคลายทัวร่
่ างแต่ไม่หย่อนยาน ดึงคางลงเล็กน้อย ลิน้ แตะ
เพดานปาก และเผยอฟนั ออกจากกันเล็กน้อย หุบริมผีปาก
หลับตาลงเบาๆ นึกถึงความสงบ สีหน้าแจ่มใส

28

โถว เฉียน เป้า หลุน (อุม้ หลุนหน้าศีรษะ)

จากท่าเจีย๋ อิง้ ยกสองมือจากระดับท้องน้อยขึน้ ช้าๆ แล้ว
คลายมือจากเจีย๋ อิง้ เมื่อสองมือขึน้ ถึงหน้าศีรษะ ให้ฝา่ มือด้านใน
ทัง้ สองอยูต่ รงข้ามใบหน้าในระดับคิว้ (ภาพ 2-2) นิ้วทัง้ สิบชี้
29

ตรงกัน ระยะห่างประมาณ 15 ซ.ม. สองแขนโอบเป็ นทรงกลม
ผ่อนคลายทัง้ ตัว

30

ฝู่ เฉียน เป้า หลุน (อุม้ หลุนหน้าท้องน้อย)

จากตําแหน่งอุม้ หลุนหน้าศีรษะ
ค่อยๆลดระดับแขนลงมา
ท่วงท่าคงเดิม ลงมาถึงหน้าท้องน้อย (ภาพ 2-3) ยกข้อศอกทัง้ สอง
ข้างขึน้ เล็กน้อย เปิดรักแร้ออก ฝา่ มือหันขึน้ ด้านบน ปลายนิ้วทัง้ สิบชี้
ตรงกัน สองแขนโอบเป็นทรงกลม
31

โถว ติง่ เป้า หลุน (อุม้ หลุนเหนือศีรษะ)

จากตําแหน่งอุม้ หลุนหน้าท้องน้อย ท่วงท่าคงเดิม ค่อยๆยก
สองมือขึน้ ไปเหนือศีรษะอย่างช้าๆ อุม้ หลุนไว้เหนือศีรษะ (ภาพ 2-4)
สิบนิ้วชีต้ รงกัน ฝา่ มือควํ่าลง ระยะห่างระหว่างนิ้วประมาณ 20 - 30 ซ.
ม. สองแขนโอบเป็นทรงกลม ผ่อนคลาย ไหล่ แขน ข้อศอก ข้อมือ
32

เหลีย่ ง เช่อ เป้า หลุน (อุม้ หลุนไว้สองข้าง)

จากตําแหน่งอุม้ หลุนเหนือศีรษะ ค่อยๆลดระดับสองมือลงถึง
สองข้างของศีรษะ (ภาพ 2-5) ฝา่ มือทัง้ สองข้างหันเข้าหาใบหูทงั ้ สอง
ผ่อนคลายไหล่ทงั ้ สองข้าง ปลายแขนตัง้ ตรง เว้นระยะห่างระหว่างมือ
และใบหู ไม่ให้ชดิ กันมากนัก
33

เตีย๋ โค่ว เสียว ฝู่ (ภาพ 2-6) จากตําแหน่งอุม้ หลุนไว้สองข้าง
ลดสองแขนลงมาทีห่ น้าท้องน้อย ทําท่าเตีย๋ โค่ว

สองมือเจีย๋ อิง้ เก็บท่า (ภาพ 2-7)

34

ก้วน ทง เหลีย่ ง จี๋ ฝา่
หลักการ ชุดก้วนทงเหลีย่ งจีฝ๋ า่ (ทะลวงสุดสองขัว้ จักรวาล) เป็ น
วิธผี สมผสานและแลกเปลีย่ น พลังงานจากจักรวาลกับพลังงานใน
ร่างกาย เวลาฝึกพลังกงชุดนี้ จะมีการถ่ายเทและรับพลังงานเข้า
เป็ นปริมาณมาก สามารถช่วยผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั บิ รรลุเป้าหมายการ
ชําระร่างกายให้บริสุทธิ ์ในระยะเวลาอันสัน้
ขณะเดียวกันยัง
สามารถช่วยไคติง่ (เปิดศีรษะ) และเปิดทะลวงช่องทางเดินใต้ฝา่
เท้า ในระหว่างทําชง- ก้วน (ประคองขึน้ -กรอกลง) พลังงานใน
ร่างกายจะเดินขึน้ ลงตามการเคลื่อนไหวของมือ โดยพลังงานทีช่ ง
ขึน้ (ประคองขึน้ )
จะวิง่ ทะลุศรี ษะออกไปยังสุดขัว้ เหนือของ
จักรวาล และพลังงานทีก่ ว้ นลง(กรอกลง) จะวิง่ ทะลุใต้ฝา่ เท้า
ออกไปสุดขัว้ ใต้ของจักรวาล เมื่อพลังงานหวนกลับมาจากสองขัว้
ก็จะวิง่ ออกไปยังทิศตรงข้าม กลับไปกลับมา รวม 9 ครัง้
เสร็จจากกระบวนท่าตานโส่วชงก้วน (มือเดียวประคองขึน้
และกรอกลง) 9 ครัง้ ให้ต่อด้วยซวงโส่วชงก้วน (สองมือประคอง
ขึน้ และกรอกลง)พร้อมกันอีก 9 ครัง้ จากนัน้ สองมือลงมาทีห่ น้า
ท้องน้อย หมุนฝา่ หลุนตามเข็มนาฬิกา 4 รอบ หมุนเอาพลังงาน
นอกร่างกายกลับเข้าสูร่ า่ งกาย จากนัน้ เจีย๋ ติง้ อิง้ และเก็บท่า
ก่อนฝึกพลังกงก้วนทงเหลีย่ งจีฝ๋ า่
ให้คดิ ว่าตัวเองเป็ น
กระบอกไผ่ทส่ี งู และใหญ่ 2 ลํา สูงเทียมฟ้ายืนอยูบ่ นดิน สูงใหญ่ไร้
เทียมทาน จะมีประโยชน์ต่อการไหลเวียนของพลังงาน
ชุดที่ 3.
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จิง้
ฝา่
ซิน
ทง

ฮั ่ว
ไค
ฉือ

เปิ๋น ถี่
ติง๋
ตี่
อี้
เหมิง่

เทียน เช่อ

ตี้

ท่าเตรียม แยกเท้าระยะกว้างเท่าไหล่ ยืนตามธรรมชาติ สองขา
หย่อนเล็กน้อย เข่าและสะโพกอยูใ่ นท่าลื่นไถล ผ่อนคลายทั ่วร่าง
แต่ไม่หย่อนยาน ดึงคางลงเล็กน้อย ลิน้ แตะเพดานปาก เผยอฟนั
ออกจากกันเล็กน้อย หุบริมฝีปาก และหลับตาลงเบาๆ นึกถึง
ความสงบ สีหน้าแจ่มใส

36

“สองมือเจีย๋ อิง้ ” (ภาพ 3-1)
“สองมือเหอสือ” (ภาพ 3-2)

37

ตาน โส่ว ชง-ก้วน (มือเดียวชงก้วน)

จากท่าเหอสือ เคลื่อนมือหนึ่งขึน้ และอีกมือหนึ่งลง มือเคลื่อน
ไปตามกลไกชี(่ ชีจ่ )ี นอกร่างกายอย่างเบาๆ ด้วยการเคลื่อนไหวของ
มือนี้ พลังงานในร่างกายจะวิง่ ขึน้ ลงตามการเคลื่อนไหวของมือ (ภาพ
3-3) ชายมือซ้ายขึน้ ก่อน หญิงมือขวาขึน้ ก่อน มือชงขึน้ จากด้านข้าง
ศีรษะอย่างเบาๆ ขึน้ ไปเหนือศีรษะ ขณะเดียวกันมือขวา (หญิงซ้าย)
กรอกเบาๆลงมา มืออีกข้างหนึ่งเคลื่อนสลับกันทําชงก้วน (ภาพ 3-4)
หันฝา่ มือทัง้ สองข้างเข้าหาลําตัว ห่างจากลําตัวไม่เกิน 10 ซ.ม. ผ่อน38

คลายทัวร่
่ าง การเคลื่อนมือขึน้ และลงถือเป็นหนึ่งครัง้ ชงก้วน ทัง้ หมด
9 ครัง้

ซวง โส่ว ชง-ก้วน (สองมือชงก้วน)

เมือ่ มือเดียวชงก้วน ทําครบแล้ว ชายมือซ้าย (หญิงมือขวา)
คอยอยูด่ า้ นบน เคลื่อนมืออีกข้างขึน้ ไป ก็คอื สองมือจะอยู่ ณ
ตําแหน่งชง (ภาพ 3-5) จากนัน้ สองมือก้วนลงมาพร้อมกัน(ภาพ 3-6)

39

เวลาทําสองมือชงก้วน ให้ฝา่ มือหันเข้าหาลําตัว ห่างจาก
ลําตัวไม่เกิน 10 ซ.ม. การยกขึน้ และลงให้นบั เป็น 1 ครัง้ ทําชงก้
วน 9 ครัง้

40

ซวง โส่ว ทุย ต้ง ฝา่ หลุน (สองมือหมุนฝา่ หลุน)

เมือ่ จบท่าสองมือชงก้วน 9 ครัง้ เคลื่อนสองมือผ่านศีรษะ
หน้าอก ลงมายังหน้าท้องน้อย (ภาพ 3-7) เมือ่ สองมือลงมาถึง
ท้องน้อย สองมือหมุนฝา่ หลุน ณ ตําแหน่งท้องน้อย (ภาพ 3-8 และ
3-9) โดยชายมือซ้าย หญิงมือขวาอยูด่ า้ นใน กะระยะห่างของมือทัง้
สอง และมือกับท้องน้อยประมาณ 2 - 3 ซ.ม. หมุนฝา่ หลุนตามเข็ม
นาฬิกา 4 รอบ เพือ่ หมุนเอาพลังงานทีม่ อี ยูน่ อกร่างกายกลับเข้าสู่
41

ร่างกาย
ท้องน้อย

เวลาหมุนฝา่ หลุน

สองมือต้องไม่ออกนอกเกินบริเวณ

42

เก็บท่า: สองมือเจีย๋ อิง้ (ภาพ 3-10)

43

ฝา่ หลุน โจว เทียน ฝา่
หลักการ ชุดฝา่ หลุนโจวเทียนฝา่ (ฝา่ หลุนวงจรสวรรค์) จะช่วย
ให้พลังงานในร่างกายคนหมุนเวียนในพืน้ ทีก่ ว้าง ไม่ใช่การเดิน
ของชีพจรเพียงหนึ่งหรือไม่กเ่ี ส้น แต่หมุนเวียนจากด้านอินของ
ร่างกาย ทัวทั
่ ง้ ด้านไปจรดด้านหยางของร่างกาย หมุนเวียน
กลับไปกลับมาไม่หยุด ซึง่ เหนือกว่าวิธที ะลวงทางเดินชีพจรทั ่วไป
หรือวิชาโจวเทียนใหญ่หรือโจวเทียนเล็ก พลังกงฝา่ หลุนโจวเทียน
ฝา่ เป็ นการบําเพ็ญปฏิบตั ใิ นระดับกลาง มีพน้ื ฐานระดับเดียวกับ
พลังกง 3 ชุดก่อน การฝึกกระบวนท่าการเคลื่อนไหวของพลังกง
ชุดนี้ จะช่วยให้ทางเดินชีพจรทั ่วร่างกายเปิดออก (รวมทัง้ โจ
วเทียนใหญ่) ร่างกายเปิ ดโล่ง พลังงานค่อยๆเดิน จากบนลงล่าง
และวนไปทัวร่
่ างกาย จุดทีเ่ ด่นทีส่ ุดของพลังกงฝา่ หลุนโจวเทียน
ฝา่ คือ ใช้การหมุนของฝา่ หลุนมาช่วยปรับแก้ สภาพผิดปกติของ
ร่างกายคน ให้รา่ งกายอันเป็ นจักรวาลน้อย กลับคืนสูส่ ภาพดัง้ เดิม
ทําให้ทางเดินชีพจรทั ่วร่างกายเปิดโล่งไม่ตดิ ขัด เวลาฝึกพลังกง
ชุดนี้ มือให้เคลื่อนไปตามกลไก กระบวนท่าการเคลื่อนไหวต้อง
เบา ช้า และ กลมกลืน
ชุดที่ 4.

เสวียน ฝา่
จือ้
ซิน ชิง ซื่อ
ฝนั เปิ่น กุย
โยว โยว ซื่อ
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ซวี
อวี่
เจิน
ฉี่

“สองมือเจีย๋ อิง้ ” (ภาพ 4-1)

ท่าเตรียม แยกเท้าระยะกว้างเท่าไหล่

ยืนให้เป็ นธรรมชาติ
สองขาหย่อนเล็กน้อย เข่าและสะโพกอยูใ่ นท่าลื่นไถล ผ่อนคลาย
ทัวร่
่ างแต่ไม่หย่อนยาน ดึงคางลงเล็กน้อย ลิน้ แตะเพดานปาก
เผยอฟนั ออกจากกันเล็กน้อย หุบริมฝีปากและหลับตาลงเบาๆ
นึกถึงความสงบ สีหน้าแจ่มใส
45

“สองมือเหอสือ” (ภาพ 4-2)

สองมือค่อยๆ แยกจากท่าเหอสือ แล้วเคลื่อนลงไปบริเวณ
หน้าท้องน้อย สองฝา่ มือหันเข้าหาลําตัว ห่างไม่เกิน 10 ซ.ม. มือ
เคลื่อนผ่านบริเวณหน้าท้องน้อย ลงไปตามแนวด้านในของขาทัง้
สองข้าง พร้อมกับย่อตัวลงไป (ภาพ 4-3)
46

เมือ่ สองมือใกล้ถงึ พืน้ ให้วนผ่านด้านนอกของนิ้วเท้าไปจนถึงด้านหลัง
ของส้นเท้า (ภาพ 4-4) แล้วงอข้อมือเล็กน้อย เคลื่อนสองมือขึน้ มา
ตามแนวด้านหลังของขาทัง้ สอง (ภาพ 4-5) สองมือขณะเคลื่อนขึน้
มาถึงหลัง ให้ยดื เอวขึน้ (ภาพ 4-6) การฝึ กฝา่ หลุนโจวเทียนฝา่ สอง
มือต้องไม่แตะถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย มิฉะนัน้ แล้วพลังงาน
บนมือทัง้ สองจะถูกดูดซับเข้าสูร่ า่ งกาย
47

เมือ่ สองมือไม่สามารถจะเลื่อนขึน้ ได้อกี แล้ว กํามือหลวมๆ เป็นโพรง
(สองมือไม่รวบพลังงาน) (ภาพ 4-7) ดึงมือทัง้ สองลอดใต้รกั แร้มา
ด้านหน้า แล้วไขว้สองแขน ณ บริเวณหน้าอก (แขนไหนจะอยูบ่ น
แขนไหนจะอยูล่ ่างไม่กาํ หนดเป็นพิเศษ ตามแต่ความถนัด ไม่
คํานึงถึงเพศ) (ภาพ 4-8) แบสองฝา่ มือออกบนไหล่ (ให้มชี อ่ งว่าง
เล็กน้อย) จากนัน้ ก็เคลื่อนสองฝา่ มือไปตามลําแขน ด้านนอก(ด้าน
หยาง)ไปทางหลังมือ เคลือ่ นมาจนเมือ่ มืออยูใ่ นท่าไขว้กนั เปลีย่ นให้
ฝา่ มือทัง้ สองหันตรงกัน
48

ฝา่ มือทัง้ สองห่างกัน 3 - 4 ซ.ม. ถึงตอนนี้มอื และแขนจะเป็นแนว
เส้นตรง (ภาพ 4-9) จากนัน้ ให้หมุนฝา่ มือเหมือนถือลูกบอลไว้ในมือ
โดยมือทีอ่ ยูด่ า้ นในเปลีย่ นไปอยูด่ า้ นนอก มือทีอ่ ยูด่ า้ นนอกเปลีย่ นมา
อยูด่ า้ นใน แล้วเคลื่อนสองมือไปตามด้านใน(ด้านอิน)ของปลายแขน
และต้นแขน ขณะเดียวกันให้ยกสองมือข้ามศีรษะไปด้านหลัง (ภาพ
4-10) เคลื่อนไปจนถึงท้ายทอย สองมืออยูใ่ นท่าไขว้กนั (ภาพ 4-11)
49

ถึงตรงนี้แยกสองมือออกจากกัน นิ้วมือชีล้ งด้านล่าง เพือ่ เชือ่ มต่อกับ
พลังงานตรงส่วนหลัง ค่อยเคลื่อนสองมือข้ามศีรษะมาทีห่ น้าอก (ภาพ
4-12) นี่คอื การวนจักรวาลหนึ่งรอบ ทําทัง้ หมด 9 ครัง้ เมือ่ ครบ 9 ครัง้
แล้ว เคลื่อนสองมือจากหน้าอกลงไปบริเวณท้องน้อย ทําท่า
“เตีย๋ โค่วเสียวฝู”่ (ภาพ 1-15)
“สองมือเจีย๋ อิง้ ” เก็บท่า (ภาพ 4-13)
50

เสิน ทง เจีย ฉือ ฝา่
หลักการ ชุดเสินทงเจียฉือฝา่ (เพิม่ พูนอิทธิฤทธิ ์) เป็ นวิธบี าํ เพ็ญ
ปฏิบตั สิ มาธิ โดยใช้กระบวนท่ารํามือของพระพุทธหมุนฝา่ หลุน
เพือ่ เพิม่ พูนอิทธิฤทธิ ์ (รวมทัง้ ความสามารถต่างๆ) และแรงพลัง
(กงลี)่ ในเวลาเดียวกัน เสินทงเจียฉือฝา่ เป็นพลังกงจัดอยูใ่ น
ระดับกลางขึน้ ไป แต่เดิมเป็ นวิธฝี ึกกันเป็นความลับ เสินทงเจียฉือ
ฝา่ กําหนดให้นงฝึ
ั ่ กในท่านั ่งขัดสมาธิสองขา(สมาธิเพชร)
ใน
ระยะแรกหากขัดสมาธิสองขาไม่ได้ อนุ โลมให้นั ่งขัดสมาธิขาเดียว
แต่สุดท้ายยังต้องขัดสมาธิสองขาให้ได้ ขณะบําเพ็ญปฏิบตั กิ ระแส
พลังงานค่อนข้างแรงกล้า
สนามพลังงานทีห่ อ้ มล้อมร่างกาย
ค่อนข้างใหญ่ ระยะเวลานั ่งสมาธิยงิ่ นานยิง่ ดี ขึน้ อยูก่ บั กําลังพลัง
กงของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ เวลายิง่ นานพลังงานยิง่ แรงกล้า พลังกง
ออกได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ เวลาฝึกพลังกงต้องไม่คดิ สิง่ ใดไม่มคี วามนึก
คิดใดๆ สมาธินําไปสูต่ ง้ิ (นิ่ง) แต่จติ สํานึกหลักต้องรูว้ า่ ตัวเองกําลัง
ฝึกพลังกงอยู่
ชุดที่ 5.

โหย่ว
อิง้
ซื่อ
ต้ง

อี้
สุย
คง
จิง้
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อู๋
จี
เฟย
หยู

อี้
ฉี่
คง
อี้

ท่าเตรียม นั ่งขัดสมาธิ เอวตรง ลําคอตัง้ ตรง ดึงคางลง
เล็กน้อย ลิน้ แตะเพดานปาก เผยอฟนั ออกจากกันเล็กน้อย หุบริม
ฝีปาก ผ่อน คลายร่างกาย แต่ไม่หย่อนยาน หลับตาลงเบาๆ ใจ
แผ่เมตตา สีหน้า

สงบแจ่มใส สองมือเจีย๋ อิง้ ณ ท้องน้อย ค่อยๆเข้าสูส่ มาธิ (ภาพ 51)
การรํามือ จากท่าสองมือเจีย๋ อิง้ ค่อยๆยกสองมือขึน้ เมื่อมือ
ขึน้ ถึงหน้าผาก คลายมือจากเจีย๋ อิง้ ค่อยๆกลับฝา่ มือทัง้ สองหัน
52

ขึน้ สูด่ า้ นบน ขณะทีส่ องฝา่ มือหันขึน้ ด้านบน มือก็ขน้ึ ถึงด้านบน
ของศีรษะ (ภาพ 5-2) (การรํามือให้แขนท่อนล่างนําแขนท่อนบน
ด้วยกําลังขับเคลื่อนในระดับหนึ่ง) จากนัน้ แยกมือออกพร้อมกับ
หมุนมือไปทางด้านหลังโดยวาดเส้นโค้งด้านบนของศีรษะพร้อม
กับลดระดับมือลงมา จนลงมาถึงด้านข้างของศีรษะ (ภาพ 5-3)
ข้อศอกสองข้างให้ชดิ เข้าหา กันให้มากทีส่ ุด ฝา่ มือหงายขึน้ ปลาย
นิ้วชีไ้ ปข้างหน้า (ภาพ 5-4)
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เหยียดข้อมือมาไขว้กนั ทีห่ น้าอก ชายมือซ้ายอยูด่ า้ นนอก หญิง
มือขวาอยูด่ า้ นนอก
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สองมือเมือ่ ตัดกันแล้ว ยืดสองแขนเป็นเส้นตรง (ภาพ 5-5) ปลายมือที่
อยูด่ า้ นนอกหมุนข้อมือออกด้านข้าง หมุนฝา่ มือขึน้ ข้างบน วาดครึง่
วงกลมใหญ่ หงายฝา่ มือขึน้ ปลายนิ้วชีไ้ ปทางด้านหลัง มือต้องมีกาํ ลัง
ในระดับหนึ่ง มือทีอ่ ยูด่ า้ นใน หลังจากตัดกันแล้ว ค่อยๆหมุนฝา่ มือลง
ข้างล่างจนมือเหย◌ียดตรง หมุนฝา่ มือออกข้างนอก มือเฉียงตรงไป
ข้างล่างของร่างกายทํามุม 30 องศากับร่างกาย (ภาพ 5-6) จากนัน้
เคลื่อนมือซ้าย (มือทีอ่ ยูข่ า้ งบน) เข้าด้านใน มือขวาเคลื่อนขึน้ ข้างบน
พร้อมกัน หมุนฝา่ มือเข้าใน แล้วรําในลักษณะเดิมอีกครัง้ แต่เปลีย่ น
มือจากมือซ้ายมาเป็นมือขวา ตําแหน่งมือกลับกัน (ภาพ 5-7)
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จากนัน้ ชายมือขวา (หญิงมือซ้าย) ข้อมือเหยียดตรง หันฝา่ มือเข้าหา
ลําตัว หลังจากตัดกันทีห่ น้าอกแล้ว หมุนฝา่ มือลงข้างล่าง เหยียด
เฉียงลงไปข้างหน้าตรงส่วนน่อง ลําแขนยืดตรง ชายมือซ้าย (หญิงมือ
ขวา) ค่อยๆหมุนฝา่ มือเข้าใน เมือ่ เคลื่อนมือขึน้ มาตัดกันแล้วหงายฝา่
มือ เคลื่อนขึน้ ไปทางไหล่ซา้ ย (หญิงขวา) เมือ่ มือถึงตําแหน่งฝา่ มือ
หงายขึน้ บน ปลายนิ้วชีไ้ ปทางด้านหน้า (ภาพ 5-8)
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จากนัน้ รําในลักษณะเดิมอีกครัง้ แต่เปลีย่ นมือ คือชายมือซ้าย (หญิง
มือขวา) เคลื่อนอยูด่ า้ นใน ชายมือขวา (หญิงมือซ้าย) เคลื่อนอยูด่ า้ น
นอก ตําแหน่งมือกลับกัน (ภาพ 5-9) การรํามือต้องรําต่อเนื่อง ไม่
หยุดกลางคัน

การเพิ่ มพูนอิ ทธิ ฤทธิ์ จากท่ารํามือ เคลื่อนมือบนเข้าด้านใน มือ
ล่าง
57

อยูด่ า้ นนอก
ชายค่อยๆเคลื่อนมือขวาโดยหมุนฝา่ มือเข้าหา
บริเวณหน้าอกส่วนล่าง และชายเคลื่อนมือซ้าย(หญิงมือขวา)ตาม
ขึน้ มา สองแขนมาบรรจบเป็ นเส้นตรง ณ บริเวณหน้าอกแล้ว
(ภาพ 5-10) สองมือค่อยๆดึงออกด้านข้างพร้อมกับหันฝา่ มือลง
ข้างล่าง (ภาพ 5-11) เมื่อสองมือเคลื่อนออกไปถึงด้านนอกของ
เข่า ตัง้ สองแขนขนานกับพืน้ ในระดับความสูงของเอว ปลายแขน
และหลังมือขนานกับพืน้ ผ่อนคลายสองแขน (ภาพ 5-12) ท่านี้
เป็ นการส่งอิทธิฤทธิ ์ในร่างกายไปเพิม่ พูนทีม่ อื
การเพิม่ พูน
พละกําลังจะรูส้ กึ ฝา่ มือร้อน หนัก ชาแบบไฟฟ้าสถิต รูส้ กึ เหมือนมี
58

สิง่ ของอยูเ่ ป็ นต้น แต่ตอ้ งไม่ตงั ้ ใจค้นหา ปล่อยให้เป็ นไปตาม
ธรรมชาติ ท่านี้ทาํ ยิง่ นานยิง่ ดี

ชายขวา (หญิงซ้าย) งอข้อมือพร้อมกับหมุนฝา่ มือเข้าในและเคลื่อน
มา ณ บริเวณท้องน้อย เมือ่ ถึงตําแหน่งแล้ว ฝา่ มือหันขึน้ ข้างบน ณ
บริเวณท้องน้อย ขณะเดียวกันชายซ้าย (หญิงขวา) ค่อยๆเคลื่อนฝา่
มือยกขึน้ มาทีใ่ ต้คาง ยกขึน้ มาเสมอกับไหล่ แล้วฝา่ มือหันลงข้างล่าง
มือถึงตําแหน่งแล้ว แขนกับมือเสมอกัน ณ ตรงนี้ฝา่ มือทัง้ สองตรงกัน
ท่าติง้ (นิ่ง) (ภาพ 5-13) ท่าเพิม่ พูนพละกําลังกําหนดให้ฝึกเป็น
เวลานาน แต่ให้ทาํ นานเท่าทีจ่ ะทําได้ จากนัน้ มือทีอ่ ยูข่ า้ งบนเคลื่อน
ไป ข้างหน้าในลักษณะครึง่ วงกลมลงไปยังท้องน้อย พร้อมกับเคลื่อน
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มือทีอ่ ยู่ ข้างล่างขึน้ มาทีใ่ ต้คาง โดยควํ่าฝา่ มือลง แขนและไหล่เสมอ
กัน ฝา่ มือทัง้ สองตรงกัน ท่าติง้ (นิ่ง) (ภาพ 5-14) กําหนดเวลาฝึกยิง่
นานยิง่ ดี
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การบําเพ็ญปฏิ บตั ิ สมาธิ
จากท่าก่อนเคลื่อนมือทีอ่ ยูข่ า้ งบน ใน
ลักษณะครึง่ วงกลมลงไปยังท้องน้อย สองมือเจีย๋ อิง้ (ภาพ 5-15) เข้าสู่
การ บําเพ็ญปฏิบตั สิ มาธิ เข้าสูต่ ง้ิ (นิ่ง)ในระดับลึก แต่จติ สํานึกหลัก
ต้องรูว้ า่ ตัวเองกําลังฝึ กพลังกงอยู่ กําหนดเวลายิง่ นานยิง่ ดี

เก็บท่า: สองมือเหอสือ ออกจากติง้ (นิ่ง) คลายการขัดสมาธิ
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3
หลักกลไกของการเคลื่อนไหว
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1. พลังกงชุดที่ 1

พลังกงชุดที่ 1 เรียกว่า ฝอจ่านเชียนโสวฝา่ (พระพุทธพันมือ)
พิจารณาตามความหมายของชือ่ เหมือนดังพระพุ
่
ทธพันมือ พระ
โพธิสตั ว์พนั มือทําท่าเหยียดมือ แน่นอนพวกเราไม่สามารถเหยียดมือ
เป็นพันครัง้ ท่านก็ไม่อาจจดจําได้ ยังจะทําให้ทา่ นเหน็ดเหนื่อยอย่าง
มาก พลังกงชุดนี้พวกเราใช้กระบวนท่าการเคลื่อนไหวพืน้ ฐานง่ายๆ
8 ท่ามาแทน นี่คอื ความหมาย อย่างไรก็ตาม ผลของการเคลื่อนไหว
ทําให้ชพี จรในร่างกายของเราเปิดออกทัง้ หมด ข้าพเจ้าขอบอกทุก
ท่าน ทําไมจึงพูดว่าในหลักพลังกงของเรา พวกเรายืนฝึ กอยู่ ณ
ระดับชัน้ ทีส่ งู มากตัง้ แต่เริม่ ต้น เพราะว่าเราไม่เพียงแต่เดินชีพจรหนึ่ง
เส้น สองเส้น ชีพจรเยิน่ และชีพจรตู๋ หรือชีพจรฉีจงิ ทัง้ แปดเท่านัน้ ชีพ
จรของเราจะเปิดออกทัง้ หมดทันทีเมือ่ เริม่ ฝึ ก ชีพจรทัง้ หมดหมุนเวียน
พร้อมกัน เช่นนี้พวกเราจึงยืนฝึ กอยูใ่ นระดับชัน้ ทีส่ งู มากตัง้ แต่เริม่ ต้น

การเคลื่อนไหวชุดนี้ กําหนดให้มจี งั หวะ “ยืด”และ“ผ่อน”
มือและเท้าต้องสัมพันธ์กนั ให้ดี ด้วยการยืดและผ่อนคลายแต่ละ
ครัง้ สามารถช่วยทางเดินชีพจรในร่างกายทีต่ ดิ ขัด ให้เปิดทะลวง
ออกทุกส่วน แน่นอนการฝึกการเคลื่อนไหวชุดนี้ หากข้าพเจ้าไม่
ใส่กลไก(จี)ชุดนี้ให้แก่ทา่ น ก็จะไม่บงั เกิดผล เวลายืดให้คอ่ ยๆยืด
ออกไป ยืดทุกส่วนของร่างกายออกไปจนสุด เหมือนกับแยกตัว
ท่านออกเป็ น 2 คน ยืดร่างกายออกจนใหญ่โต ไม่มคี วามนึกคิด
ใดๆ เวลาผ่อนให้ผอ่ นอย่างฉับพลันทันที ยืดจนสุดแล้วผ่อนทันที
เหมือนกดถุงลมให้แฟบ ขับชีอ่ อกไป พอยกมือขึน้ ไปก็ดดู ซับชี่
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เข้ามา กรอกเติมเข้ามา ดูดซับพลังงานใหม่เข้ามา ประสิทธิผล
ของกลไกบังคับ(จีจอ้ื )นี้ ยังสามารถ เปิดทะลวงจุดทีต่ ดิ ขัดอุดตัน
เวลายืด ส้นเท้าออกแรงเหยียบลงไป ศีรษะออกแรงยืดขึน้ ไป
ข้างบน เสมือนหนึ่งดึงชีพจรทัวร่
่ างกายของท่านให้เปิดออกทัง้ หมด
จากนัน้ ผ่อนอย่างฉับพลันทันที หลังจากยืดจนสุดแล้วให้ผอ่ นทันที
ด้วยวิธเี ช่นนี้ ร่างกายทุกส่วนจะเปิดออกทันที แน่นอนเรายังต้องใส่
กลไก(จี) กลไกบังคับ(จีจอ้ื )แต่ละชนิดให้แก่ทา่ น เวลายืดแขนให้ออก
แรง ค่อยๆออกแรงยืดออกไปจนสุด สายเต๋าพูดถึงการเดินของชีพจร
สามอิน สามหยาง ความจริงไม่ใช่เพียงการเดินของชีพจรสามอิน
สามหยางเท่านัน้ แขนก็มชี พี จรนับร้อยเส้น ทัง้ แนวดิง่ และแนวนอน
ล้วนต้องเปิดทะลวงออก ล้วนต้องยืดออก ของเราเป็นการทะลวงชีพ
จรทัง้ หมดให้เปิดออกตัง้ แต่เริม่ ต้น หลักบําเพ็ญปฏิบตั พิ ลังกงทัวไป
่
ไม่นบั การฝึ กชี่ การบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทีแ่ ท้จริงต้องเริม่ จากชีพจร
หนึ่งเส้นนําชีพจรร้อยเส้นให้เปิดออก การนําชีพจรทัง้ หมดให้เปิดออก
นัน้ ต้องกินเวลายาวนานเป็นปีๆ ของเราพอเริม่ ต้นชีพจรทัง้ หมดก็จะ
เปิดออกทันที ดังนัน้ พวกเราจึงฝึ กอยู่ ณ ระดับชัน้ ทีส่ งู มากทีเดียว ทุก
ท่านต้องจับประเด็นหลักไว้ให้ดี

ข้าพเจ้าขอพูดท่ายืนปกั หลักสักเล็กน้อย ระยะห่างของสอง
เท้าให้กว้างเท่ากับไหล่ ยืนให้เป็ นธรรมชาติ ไม่กําหนดให้สองเท้า
ขนานกัน เพราะพวกเราในทีน่ ้ีไม่ฝึกวิชาบู๊ หลักพลังกงอื่นๆ
โดยมากมักเริม่ ฝึกจากการตัง้ ท่าม้าก้าว(หม่าปู้)ในวิชาบู๊ สายพุทธ
เน้นเรื่องการโปรดสรรพชีวติ ไม่สามารถรับเข้าเพียงอย่างเดียว
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เข่าและสะโพกอยูใ่ นท่าลื่นไถล ขาหย่อนเล็กน้อย การหย่อน
เล็กน้อย ชีพจรก็จะเปิดทะลวง เวลาท่านยืนตรงชีพจรจะแข็งทื่อ
ไม่เปิดทะลวง ลําตัวตัง้ ตรง ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วน ทัง้ ข้างใน
และข้างนอก ผ่อนคลายแต่ไม่หย่อนยาน ศีรษะตัง้ ตรง
เวลาฝึกพลังกงทัง้ ห้าชุด ต้องหลับตา แต่เวลาพวกเรา
เรียนฝึก ท่านต้องดู ยังต้องลืมตาเพือ่ ดูวา่ การเคลื่อนไหวกระบวน
ท่าทําได้ตาม มาตรฐานหรือไม่ หลังจากฝึกจนคล่องแล้ว กลับไป
ฝึกเองให้หลับตา ลิน้ แตะเพดานปาก เผยอฟนั ออกจากกัน
เล็กน้อย หุบริมฝีปาก ทําไมลิน้ ต้องแตะเพดานปาก ทุกท่านทราบ
การฝึกพลังกงอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงวงจรสวรรค์(โจวเทียน)ผิว
เผินชัน้ นอกเท่านัน้ ทีเ่ ดินอยู่ ภายในร่างกายชีพจรทัง้ แนวตัง้ และ
แนวนอนล้วนเดินอยู่ ไม่เพียงแต่ชนั ้ นอกเท่านัน้ อวัยวะภายใน
ล้วนมีชพี จร ช่องว่างระหว่างอวัยวะภายในล้วนมีชพี จร ช่องปาก
นัน้ กลวง ดังนัน้ เราจึงอาศัยลิน้ แตะเพดานปาก เป็ นสะพานเชื่อม
เพือ่ เสริมกระแสพลังงานของชีพจรในขณะหมุนเวียน ให้พลังงาน
ไหลผ่านลิน้ ข้ามมา ริมฝีปากทีห่ ุบก็คอื สะพานเชือ่ มทีอ่ ยูภ่ ายนอก
ให้พลังงาน ณ ชัน้ ผิวไหลเวียน ทําไมต้องเผยอฟนั เพราะเวลาฝึก
พลังกง หากขบฟนั เอาไว้ขณะพลังงานไหลเวียน จะทําให้ฟนั ของ
ท่านขบแน่นยิง่ ขึน้ ยิง่ ขบยิง่ แน่น หากจุดไหนของร่างกายไม่ผอ่ น
คลาย จุดนัน้ ก็ไม่สามารถฝึกได้เต็มที่ ดังนัน้ จุดใดขมวดไว้ยงิ่ แน่น
จุดนัน้ ก็ไม่ได้ฝึก ไม่เปลีย่ นแปลง ไม่ผนั แปร การเผยอฟนั
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เล็กน้อยก็จะช่วยผ่อนคลาย ข้อกําหนดพืน้ ฐานของการเคลื่อนไหว
กระบวนท่าเป็ นเช่นนี้ ยังมีทา่ เชื่อมต่ออีกสามท่าในพลังกงของเรา
ทีเ่ ราต้องอธิบาย
สองมือเหอสือ(พนมมือ) เวลาเหอสือแขนต้องให้ราบ ต้น
แขนตัง้ ขึน้ มา ระหว่างรักแร้และสีขา้ งเปิดออก ถ้าจุดนี้ปิด ช่อง
ทางเดินของพลังงานจะเกิดการอุดตัน ปลายนิ้วต้องไม่ยกสูงถึง
ใบหน้า ให้อยูต่ รงหน้าอก และไม่แตะถูกลําตัว กลางฝา่ มือกลวง
ฐานฝา่ มือพยายามให้ประกบกัน ทุกท่านต้องจดจําท่านี้ไว้ เป็ นท่า
ทีเ่ ราจะต้องทําซํ้ากันหลายครัง้
เตีย๋ โค่วเสียวฝู(่ ซ้อนมือหน้าท้องน้อย) ต้นแขนตัง้ ขึน้ เวลา
ฝึกพลังกงจะต้องตัง้ ขึน้ เรามีหลักการทีเ่ น้นท่านี้ หากจุดระหว่าง
รักแร้และสีขา้ งไม่เปิด พลังงานของท่านก็จะอุดตัน ผ่านข้ามไป
ไม่ได้ เวลาทํา ชายมือซ้ายอยูด่ า้ นใน หญิงมือขวาอยูด่ า้ นใน
ระหว่างมือให้มชี อ่ งว่างเท่าความหนาของฝา่ มือ ต้องไม่แตะถูกกัน
ระหว่างฝา่ มือทัง้ สองและร่างกายมีชอ่ งว่าง และต้องไม่แตะถูก
ลําตัว เพราะเหตุใด ทุกท่านทราบ มีชอ่ งทางเดินอยูท่ งั ้ ภายในและ
ภายนอกร่างกาย
วิชาของเราอาศัยฝา่ หลุนในการเปิดทะลวง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จุดเหลากงเซีย้ ทีม่ อื อันทีจ่ ริงจุดเหลากงเซีย้
เป็ นสนามซึง่ คงอยูใ่ นรูปแบบของร่างกายในแต่ละมิติ ไม่เพียงแต่
เฉพาะจุดเหลากงเซีย้ นี้ของกายเนื้อของเราเท่านัน้ สนามของมัน
ใหญ่มาก ใหญ่กว่าฝา่ มือของกายเนื้อของท่านเสียอีก ล้วนต้องให้
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เปิดออก เราจึงอาศัยฝา่ หลุนมาเปิดทะลวง บนมือของเรานี้มฝี า่
หลุนหมุนอยู่ มีทงั ้ สองข้าง จึงไม่ให้แตะถูกซึง่ กันและกัน เวลาจบ
การฝึกพลังกง ขณะเตีย๋ โค่วเสียวฝู่ มือจะมีพลังงานมากมาย
จุดประสงค์อกี ข้อหนึ่งของเตีย๋ โค่วเสียวฝู่ คือการเสริมกําลังฝา่
หลุน ณ ท้องน้อยและบริเวณตานเถียนของท่าน บริเวณตานเถีย
นเป็ นบริเวณทีจ่ ะกําเนิดสิง่ ต่างๆมากมายกว่าหมืน่ ชนิด
อีกท่าหนึ่งเรียกว่าเจีย๋ ติง้ อิง้ เราเรียกสัน้ ๆว่าเจีย๋ อิง้ ทุก
ท่านจะเห็นว่า เจีย๋ อิง้ ไม่ใช่ประสานมืออย่างธรรมดา นิ้วหัวแม่มอื
จะขึน้ มา เป็ นรูปทรงกลมรี นิ้วมือโดยหลักจะซ้อนอยูด่ ว้ ยกันเบาๆ
นิ้วมือทีอ่ ยูข่ า้ งล่างต้องตรงกับร่องนิ้วมือทีอ่ ยูข่ า้ งบน เป็ นเช่นนี้
เวลาเจีย๋ อิง้ ชายมือซ้ายอยูบ่ น หญิงมือขวาอยูบ่ น เพราะเหตุใด
เพราะชายเป็ นร่าง หยางบริสุทธิ ์ หญิงเป็ นร่างอินบริสุทธิ ์ ชาย
จะต้องสะกดหยางและส่งเสริมอินของท่าน
หญิงต้องสะกดอิน
ส่งเสริมหยางของท่าน ให้บรรลุ อิน-หยาง สมดุล ดังนัน้ ท่าของ
ชายหญิงจึงไม่เหมือนกัน เวลาเจีย๋ อิง้ ให้ตงั ้ ต้นแขนขึน้ มา จะต้อง
ตัง้ ขึน้ มา ทุกท่านทราบ ตานเถียนของเราตํ่าจากสะดือลงไปสอง
นิ้ว คือจุดศูนย์กลางของตานเถียน ก็คอื จุดศูนย์กลางของฝา่ หลุน
ดังนัน้ เวลาเจีย๋ อิง้ ต้องตํ่าลงไปอีกหน่อย ประคองตําแหน่งของฝา่
หลุน บางคนเวลาผ่อน ผ่อนแต่เฉพาะมือ ไม่ผอ่ นขา ขาก็ตอ้ งให้
สัมพันธ์กนั ให้ผอ่ นพร้อมกัน ยืดพร้อมกัน
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2. พลังกงชุดที่ 2

พลังกงชุดที่ 2 เรียกว่า ฝา่ หลุนจวงฝา่ (ฝา่ หลุนยืนปกั หลัก)
กระบวนท่าการเคลื่อนไหวค่อนข้างเรียบง่าย มีเพียงท่าอุม้ หลุน 4 ท่า
เท่านัน้ เรียนรูไ้ ด้งา่ ยแต่ความยากอยูท่ ก่ี ารฝึ กฝน มีขอ้ กําหนดทีส่ งู
สูงอย่างไร เพราะการฝึ กพลังกงท่ายืนปกั หลักใดๆ ล้วนกําหนดให้ยนื
นิ่งอยูก่ บั ทีเ่ ป็นเวลานาน ยกมือไว้เป็นเวลานานจนรูส้ กึ เมือ่ ยสองแขน
จึงมีขอ้ กําหนดค่อนข้างสูง ท่ายืนปกั หลักเหมือนกับพลังกงชุดที่ 1 แต่
ไม่มกี ารยืด เพียงแต่ยนื อย่างผ่อนคลาย กระบวนท่าพืน้ ฐานทัง้ สีข่ อง
การเคลื่อนไหวล้วนอยูใ่ นท่าอุม้ หลุน ท่านอย่าได้เห็นว่า กระบวนท่า
เรียบง่าย มีกระบวนท่าพืน้ ฐานเพียง 4 ท่าเท่านัน้ เพราะเป็นการ
บําเพ็ญปฏิบตั ติ า้ ฝา่ การเคลื่อนไหวแต่ละกระบวนท่า มิได้ฝึกเพียง
เพือ่ ให้เกิดพลังกงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝึ กเพือ่ ก่อเกิดอะไรออกมา
เล็กๆน้อยๆ การเคลื่อนไหวแต่ละกระบวนท่าจะผันแปรอะไรออกมา
มากมาย
หากต้องใช้หนึ่งกระบวนท่าเพือ่ ผันแปรอะไรแต่ละอย่าง
เช่นนัน้ ไม่ได้ ข้าพเจ้าขอบอกท่าน สิง่ ทีข่ า้ พเจ้าใส่ให้แก่ทา่ น ณ
บริเวณท้องน้อย ในวิชาของเราจะกําเนิดสิง่ ต่างๆออกมานับพันนับ
หมืน่ ชนิด หากแต่ละชนิดต้องใช้หนึ่งกระบวนท่ามาฝึ กแล้ว ท่านลอง
คิดดูกระบวนท่านับพัน นับหมืน่ ท่า ต่อให้ทา่ นฝึ กตลอดทัง้ วันก็ฝึกไม่
หมด ฝึกจนท่านเมือ่ ยล้า ก็ไม่แน่วา่ จะจําได้
มีคาํ พูดประโยคหนึ่งว่า ต้าเต้าเน้นความเรียบง่ายไม่ซบั ซ้อน
ระบบ ณ มหภาคจะควบคุมการผันแปรของสิง่ ต่างๆ ดังนัน้ เวลาฝึ ก
บําเพ็ญพลังกงสมาธิ ไม่เคลื่อนไหวการผันแปรกลับจะดีกว่า เวลาที่
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กระบวนท่าเรียบง่าย ก็คอื การควบคุม ณ มหภาค การผันแปรของสิง่
ต่างๆจะดําเนินพร้อมกันไป กระบวนท่ายิง่ เรียบง่าย ท่านจะผันแปร
ได้ยงิ่ เต็มที่ เพราะมันควบคุมการผันแปรทัง้ หมด ณ มหภาค พลังกง
ชุดนี้ของเรา มีทา่ อุม้ หลุน 4 กระบวนท่า เวลาท่านอุม้ หลุน จะรูส้ กึ ว่า
ระหว่างสองแขนมีฝา่ หลุนใหญ่หมุนอยูภ่ ายใน ผูฝ้ ึ กพลังกงแทบทุกคน
จะรูส้ กึ ได้ เวลาฝึกฝา่ หลุนจวงฝา่ ไม่ให้ทาํ เหมือนคนถูกอะไรเข้าสิง
เหมือนหลักพลังกงอื่นทีโ่ งนเงนไปมา กระโดดโลดเต้น ทําเช่นนี้ไม่ได้
แบบนี้ไม่ใช่การฝึ กพลังกง ท่านเคยเห็นพระพุทธ เต๋า เทพ องค์ใดที่
กระโดดโลดเต้น โงนเงนไปมาบ้างหรือไม่ ไม่มี
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3. พลังกงชุดที่ 3
พลังกงชุดที่ 3 เรียกว่า ก้วนทงเหลีย่ งจีฝ๋ า่ (ทะลวงสุดสอง
ขัว้ จักรวาล) พลังกงชุดนี้คอ่ นข้างเรียบง่าย ก้วนทงเหลีย่ งจีฝ๋ า่
พิจารณา ตามความหมายของชื่อก็คอื การส่งพลังงานออกไปสุด
สองขัว้ สุดสอง ขัว้ ของจักรวาลอันไร้ขอบนี้กว้างใหญ่ขนาดไหน
สุดทีท่ า่ นจะคิดคํานึง ดังนัน้ จึงไม่มกี ารเคลื่อนไหวทางความนึกคิด
พวกเราฝึกพลังกงให้เคลื่อนไหวไปตาม“จี”(กลไก) มือของท่านให้
เคลื่อนไหวไปตามกลไกทีข่ า้ พเจ้าใส่ไว้ให้ พลังกงชุดที่ 1 ก็มี
กลไกชนิดนี้อยู่ ทีไ่ ม่ได้อธิบายให้ทา่ นทราบในวันแรก เพราะท่าน
ยังไม่คนุ้ เคยกับการฝึกพลังกง จึงไม่ให้ทา่ นไปค้นหา เกรงว่าท่าน
จะจําไม่ได้ อันทีจ่ ริงท่านจะพบว่า เวลาทีท่ า่ นยืดและผ่อนสองแขน
มือของท่านจะกลับคืนมาเอง โบยบินกลับคืนมาอย่างอัตโนมัติ นี่
ก็คอื การทํางานของ“จี”ทีข่ า้ พเจ้าใส่ให้แก่ทา่ น สายเต๋าเรียกว่า
พลังของมือโบยบิน เมื่อท่านเคลื่อนไหว จบหนึ่งกระบวนท่า ท่าน
จะพบว่ามือของท่านจะโบยบินออกไป เพือ่ ทํากระบวนท่าทีส่ อง
ต่อไป อย่างค่อยเป็ นค่อยไปตามระยะเวลาการฝึกพลังกงทีย่ าวขึน้
ท่านจะสัมผัสความรูส้ กึ ได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
สิง่ เหล่านี้หลังจากที่
ข้าพเจ้าใส่ให้กบั ทุกท่านแล้ว ก็จะหมุนเองโดยอัตโนมัติ อันทีจ่ ริง
กลไกชนิดนี้ในยามทีต่ วั ท่านไม่ได้ฝึกพลังกง พลังกงภายใต้การ
ทํางานของ“จีจอ้ื ”(กลไกบังคับ)ของฝา่ หลุน ก็จะทําการฝึกคน พลัง
กงชุดต่อๆไปก็จะมีสงิ่ นี้อยูด่ ว้ ย ท่าฝึกของก้วนทงเหลีย่ งจีฝ๋ า่ และ
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ฝา่ หลุนจวงฝา่ จะเหมือนกัน ไม่มกี ารยืด ยืนอย่างผ่อนคลาย มี
กระบวนท่ามือ 2 ท่า ท่าทีห่ นึ่งคือตานโส่วชง-ก้วน(มือเดียว
ประคองขึน้ และกรอกลง) ก็คอื มือหนึ่งชง(ประคอง)ขึน้ บน อีกมือ
หนึ่งก้วน(กรอก)ลง จากนัน้ มือทีช่ งขึน้ ก็กว้ นลงมา และมือทีก่ ว้ น
ลงมาก็ชงขึน้ ไป กลับกันไปมา ขึน้ หนึ่งทีลงหนึ่งที นับเป็ น 1 ครัง้
ทัง้ หมดทํา 9 ครัง้ เมือ่ ถึงครัง้ ที่ 8 ครึง่ อีกมือหนึ่งตามขึน้ ไป
จากนัน้ ก็ซวงโส่วชง-ก้วน(สองมือประคองขึน้ และกรอกลง) ทํา 9
ครัง้ ต่อไปหากใครอยากเพิม่ จํานวนครัง้ ของการฝึกพลังกงก็ตอ้ ง
ทํา 18 ครัง้ ต้องยึดตัวเลข 9 เป็ นหลัก เพราะดําเนินไปครบ 9
ครัง้ กลไกก็จะเปลีย่ น กําหนดไว้ ณ ตัวเลข 9 ต่อไปเวลาฝึกไม่ให้
คอยตรวจนับ เมื่อกลไกแรงกล้าเวลาครบ 9 ครัง้ กลไกก็จะเก็บท่า
ด้วยตัวเอง เมื่อกลไกเปลีย่ นโดยอัตโนมัติ ทันทีมอื ของท่านก็จะ
ประสานเข้าหากัน ท่านไม่ตอ้ งนับ รับรองว่าเมื่อท่านชง-ก้วนครบ
9 ครัง้ ท่านก็จะทําการหมุนฝา่ หลุน ต่อไปอย่าได้คอยนับ เพราะ
การฝึกพลังกง ต้องอู๋เหวย(ไร้การกระทํา)ใดๆ มีการกระทําก็คอื
ยึดติด เมื่อถึงระดับชัน้ สูง การบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทางความคิด ทัง้ หมดคืออู๋เหวย แน่ นอนมีบางคนพูด
ว่า การเคลื่อนไหวโดยตัวของมันเองก็คอื โหย่วเหวย(การกระทํา)
นี่เป็ นความเข้าใจทีผ่ ดิ หากพูดว่าการเคลื่อนไหวก็คอื การกระทํา
เช่นนัน้ พระพุทธยังต้องรํามือ นิกายฉันจง(เซน) พระสงฆ์ในวัดยัง
ต้องมีการประสานมือ ยังต้องเข้าฌาน โหย่วเหวยอยูท่ ก่ี ารมี
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กระบวนท่ามือมากหรือน้อยเช่นนัน้ หรือ การมีกระบวนท่ามือมาก
หรือน้อย เป็ นตัวกําหนดโหย่วเหวยและอู๋เหวยเช่นนัน้ หรือ มี
กระบวนท่ามากก็คอื ยึดติด กระบวนท่าน้อยก็คอื ไม่ยดึ ติดเช่นนัน้
หรือ ไม่ได้อยูท่ ก่ี ระบวนท่าการเคลื่อนไหว แต่หมายถึงใน
ความคิดของคนยังมีความยึดติดอยูห่ รือไม่
ยังมีสงิ่ ใดทีย่ งั ไม่
สามารถปล่อยวางหรือไม่ อยูท่ ใ่ี จดวงนี้ เวลาเราฝึกพลังกงให้
ดําเนินไปตามกลไก ค่อยๆขจัดโหย่วเหวยในใจ ไม่เคลื่อนไหว
ทางความคิดใดๆ
ขัน้ ตอนชง-ก้วน สามารถทําให้รา่ งกายคนบรรลุถงึ การผัน
แปรพิเศษแบบหนึ่ง ในเวลาเดียวกันขัน้ ตอนการชง-ก้วน ยัง
สามารถเปิดช่องทางเดินบนศีรษะในร่างกายคน เรียกว่าไคติง่
(เปิดส่วนยอดของศีรษะ) และยังสามารถเปิดช่องทางเดินใต้ฝา่
เท้า ช่องทางเดินใต้ฝา่ เท้า ไม่ใช่เพียงจุดหย่งฉวนเซีย้ เท่านัน้ มัน
เป็ นสนาม เพราะร่างกายคนในมิตอิ ่นื ๆ มีรปู แบบคงอยูท่ แ่ี ตกต่าง
กัน ในระหว่างการฝึกพลังกง ร่างกายก็จะขยายออกอย่างต่อเนื่อง
พลังกงนับวันก็จะมีปริมาณมากขึน้ มากขึน้
จนล้นออกมานอก
ร่างกายของคน
ในระหว่างการฝึกพลังกง ศีรษะจะไคติง่ ไคติง่ ทีเ่ ราพูดถึง
กับไคติง่ ของนิกายมีจ่ งนัน้ ไม่เหมือนกัน ไคติง่ ของนิกายมีจ่ งคือ
การเปิดทะลวงจุดไปฮ่ ยุ่ เซีย้ และเสียบหญ้าศิรมิ งคลหนึ่งกิง่ ไคติง่
แบบนี้เป็นวิธบี าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของนิกายมีจ่ ง ของเราไม่ใช่ไค
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ติง่ แบบนี้ ไคติง่ ทีเ่ ราพูดถึงคือ การเชื่อมต่อระหว่างจักรวาลกับ
สมอง ทุกท่านทราบ การบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทางศาสนาพุทธ
โดยทัวไปเขาก็
่
มไี คติง่ แต่น้อยคนนักทีจ่ ะทราบ ในระหว่างการ
บําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
บางคนเมื่อศีรษะไคติง่ เป็นรอยแยกเพียง
เล็กน้อย ก็รสู้ กึ ว่าตัวเองฝึกได้ดี ความจริงนั ่นยังห่างไกลอีกมาก
นัก ไคติง่ ทีแ่ ท้จริงต้องให้บรรลุถงึ ระดับไหน ต้องให้กะโหลกศีรษะ
ทุกส่วนเปิดออก จากนัน้ มันจะเข้าสูส่ ภาวะการ เปิด-ปิด เปิด-ปิด
เปิด-ปิด ตลอดไป จะคงอยูใ่ นสภาวะเชื่อมต่อกับจักรวาลเช่นนี้
ตลอดไป นี่คอื ไคติง่ ทีแ่ ท้จริง แน่นอนไม่ใช่กะโหลกศีรษะในมิตนิ ้ี
ถ้าเป็ นกะโหลกศีรษะในมิตนิ ้ีคงจะน่ากลัวมาก เป็ นกะโหลกศีรษะ
ในมิตอิ ่นื
พลังกงชุดนี้ ฝึกได้คอ่ นข้างง่าย กําหนดให้ทา่ ยืนปกั หลัก
เหมือนพลังกงสองชุดแรก แต่ไม่มกี ารยืดเหมือนพลังกงชุดที่ 1
พลังกงชุดต่อๆไปก็ไม่มกี ารยืด ให้ยนื อย่างผ่อนคลาย คงท่ายืนไว้
ไม่เปลีย่ นแปลง เวลาชง-ก้วนให้ทุกท่านสังเกต มือให้เคลื่อนไป
ตามกลไก อันทีจ่ ริงพลังกงชุดที่ 1 มือก็เคลื่อนไปตามกลไก เมื่อ
ท่านยืดเสร็จแล้วผ่อนคลาย หลังจากผ่อนคลาย มือนัน้ จะโบยบิน
กลับมาสูท่ า่ เหอสือเองโดยอัตโนมัติ พวกเราล้วนมีใส่“จี”(กลไก)
แบบนี้ พวกเราฝึกกระบวนท่าโดยดําเนินไปตาม“จี” เพือ่ เสริม
กําลังของ“จี” ท่านไม่จาํ เป็ นต้องฝึกพลังกงเอง ท่านเคลื่อนไหว
กระบวนท่าเป็ นการเสริมกําลังของ“จี” “จี”ยังสามารถเกิดผลเช่นนี้
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ให้จบั ประเด็นหลักและทําให้ถูกต้อง ท่านก็จะสัมผัสถึงการคงอยู่
ของ“จี” ระยะห่างระหว่างมือกับร่างกายต้องไม่เกิน 10 ซ.ม. ใน
ระยะไม่เกิน 10 ซ.ม. จึงจะสัมผัสถึงรูปแบบการคงอยูข่ องกลไก
บางคนไม่ผอ่ นคลายเท่าทีค่ วรก็จะสัมผัสไม่ได้ ทําช้าๆท่านจะ
สามารถสัมผัสได้ เวลาฝึกพลังกงไม่มคี วามรูส้ กึ และความนึกคิด
ประคองชีข่ น้ึ ไปและความคิดกรอกชี่ - อัดชีเ่ ข้าข้างใน มือให้หนั
เข้าหาลําตัวตลอด แต่มอี ยูจ่ ุดหนึ่ง บางคนเวลาเคลื่อนมือผ่าน
ลําตัว มือจะอยูใ่ กล้ แต่พอขึน้ ถึงใบหน้ากลัวแตะถูกใบหน้า ก็ผาย
มือออก มือต้องไม่หา่ งจากใบหน้ามากเกินไป ให้เคลื่อนมือชิด
ใบหน้าลงมาและขึน้ ไป ชิดลําตัวขึน้ ไปและลงมา ไม่แตะถูกเสือ้ ผ้า
เป็ นใช้ได้ ให้ทาํ ตามประเด็นหลักนี้ เมื่อมือขึน้ ไปถึงข้างบน ถ้า
ท่านทําได้ถูกต้อง มือเดียวชง-ก้วนฝา่ มือต้องหันเข้าด้านในโดย
ตลอด
เวลาทําตานโส่วชง-ก้วน (มือเดียวประคองขึน้ และกรอกลง)
ต้องไม่พะวงแต่มอื ข้างบน เพราะชงและก้วนพร้อมกัน ดังนัน้ มือ
ข้างล่างก็ตอ้ งไปให้ถงึ ตําแหน่งด้วย คือทัง้ ชงและก้วน ชงและก้วน
ไปถึง ตําแหน่งพร้อมกัน สองมือเมื่อผ่านบริเวณหน้าอก ต้องไม่
เกยกัน ไม่เช่นนัน้ “จี”(กลไก)ก็จะสับสน ต้องแยกกันเดิน มือแต่ละ
ข้างควบคุม ร่างกายแต่ละด้าน เหยียดแขนให้ตรง เหยียดตรง
ไม่ได้หมายความว่า ไม่ผอ่ นคลาย ให้ผอ่ นคลายทัง้ มือและลําตัว
แต่ตอ้ งเหยียดมือให้ตรง เพราะเป็ นการเคลื่อนไปตาม“จี” จะรูส้ กึ
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ถึงการมี“จี”แบบหนึ่ง มีแรงชนิดหนึ่งลากนิ้วมือของท่านโบยบิน
ขึน้ ไป เวลาซวงโส่วชง-ก้วน (สองมือประคองขึน้ และกรอกลง)
สองมือให้แยกออกจากกันได้เล็กน้อย
แต่ตอ้ งไม่มากเกินไป
เพราะพลังงานเดินสูข่ า้ งบน สังเกตซวงโส่วชง-ก้วนให้ดี บางคน
เคยชินกับการประคองชีข่ น้ึ และกรอกลงบนศีรษะจนเป็ นนิสยั จะ
หันฝา่ มือลงข้างล่าง และหันฝา่ มือขึน้ ข้างบนตลอดเวลา เช่นนี้
ไม่ได้ ต้องหันฝา่ มือเข้าหาลําตัว ท่านอย่าเห็นว่าชุดนี้เรียกว่าชง-ก้
วน ทุกอย่างดําเนินไปตาม“จี”ทีข่ า้ พเจ้าใส่ไว้ให้ เป็ นการทํางาน
ของกลไกบังคับ ไม่มกี ารเคลื่อนไหวทางความนึกคิดใดๆ พลังกง
ทัง้ 5 ชุด ล้วนไม่มกี ารเคลื่อนไหวความนึกคิดใดๆ พลังกงชุดที่ 3
มีคาํ พูดประโยคหนึ่งว่า ก่อนฝึกการเคลื่อนไหว ให้คดิ ว่าตัวเอง
เป็ นกระบอกไผ่ลาํ หนึ่ง หรือกระบอกไผ่ 2 ลํา จุดประสงค์ของการ
ให้ทา่ นมีขอ้ มูลเช่นนี้ ก็เพือ่ ช่วยให้กระแสพลังงานไหลผ่านอย่าง
สะดวก ไม่ตดิ ขัด นี่คอื จุดประสงค์หลัก มือให้คงอยูใ่ นลักษณะฝา่
มือดอกบัว
ข้าพเจ้าจะพูดเกีย่ วกับ การหมุนฝา่ หลุนสักเล็กน้อยว่า
หมุนอย่างไร ทําไมต้องหมุนฝา่ หลุน เพราะพลังงานทีเ่ ราส่งออก
ไปนัน้ ไกลมากจริงๆ ส่งออกไปถึงสุดสองขัว้ ของจักรวาล ไม่มกี าร
เคลื่อนไหวความนึกคิด จึงแตกต่างจากหลักพลังกงทั ่วไป ทีม่ กี าร
รวบชีห่ ยางของฟ้า เก็บชีอ่ นิ ของดิน ซึง่ ก็ยงั ไปไม่พน้ จากโลก ของ
เราจะทะลวงผ่านโลกออกไปถึงสุดขัว้ ของจักรวาล ในความคิด
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ของท่าน ไม่อาจจะคาดคะเนได้วา่ ขัว้ ของจักรวาลนัน้ ใหญ่เพียงไร
ไกลเท่าใด ไม่อาจจะคาดคิด ต่อให้ทา่ นคิดตลอดวันก็คดิ ไม่ออกว่า
มันใหญ่โตเพียงไร ท่านคิดไม่ออกว่าขอบของจักรวาลอยูท่ ใ่ี ด ให้
ละทิง้ ความคิด ต่อให้ทา่ นคิดจนเหนื่อยก็คดิ ไม่ออก แต่การ
บําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทีแ่ ท้จริงก็คอื อู๋เหวย(ไร้การกระทํา) ดังนัน้
ท่านไม่ตอ้ งเคลื่อนไหวความนึกคิด ไม่ตอ้ งสนใจ เพียงแต่
เคลื่อนไหวไปตามกลไก
กลไกของข้าพเจ้าสามารถบังเกิดผล
เช่นนี้ได้ เวลาฝึกพลังกง ทุกท่านต้องคอยสังเกตให้ดี เพราะ
พลังงานจะส่งออกไปไกลมากๆ ดังนัน้ เวลาเก็บท่า พวกเราต้อง
หมุนเพือ่ เสริมกําลังของฝา่ หลุน หมุนเพือ่ รับเอาพลังงานกลับมา
ในชัวพริ
่ บตา หมุน 4 รอบก็พอ หมุนมากกว่านัน้ ท้องของท่านจะ
พอง หมุนตามเข็มนาฬิกา เวลาหมุนไม่ให้หมุนรอบใหญ่นกั ต้อง
ไม่เกินออกนอกลําตัว โดยศูนย์ของแกนอยูต่ ่ําจากสะดือลงมา 2
นิ้ว ให้กางข้อศอกออกเล็กน้อย มือและแขนตรง การฝึกพลังกงใน
ระยะแรก ให้เคลื่อนไหวกระบวนท่าให้ถูกต้อง ไม่เช่นนี้จะทําให้
“จี”เสียรูป(เบีย้ ว)ได้
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4. พลังกงชุดที่ 4
พลังกงชุดที่ 4 เรียกว่าฝา่ หลุนโจวเทียนฝา่ (ฝา่ หลุนวงจร
สวรรค์) เราใช้คาํ ศัพท์ทงั ้ ของสายพุทธและสายเต๋า จุดสําคัญก็
เพือ่ ให้ทุกท่านเข้าใจ ในอดีตเราเรียกว่าหมุนต้าฝา่ หลุน พลังกง
ชุดนี้ของเรา มีสว่ นคล้ายกับการหมุนโจวเทียนใหญ่ของสายเต๋า
แต่ของเรามีขอ้ กําหนดทีไ่ ม่เหมือนกัน พลังกงชุดที่ 1 เป็ นการเปิด
ทะลวงชีพจรทัง้ หมดให้เปิดออก ส่วนพลังกงชุดที่ 4 เป็ นการ
นําพาชีพจรทัง้ หมดให้หมุนเวียนพร้อมกัน ร่างกายชัน้ นอกของ
คนมีชพี จร ชัน้ ลึกลงไปภายใน มีอยูเ่ ป็ นชัน้ ๆ ช่องว่างระหว่าง
อวัยวะภายในล้วนมีชพี จร เช่นนัน้ พลังงานของเราเดินอย่างไร
ไม่ใช่เป็ นการเดินของชีพจรหนึ่งหรือสองเส้น และไม่เป็ นเพียงการ
หมุนเวียนของชีพจรฉีจงิ (ช่องทาง มหัศจรรย์)ทัง้ แปด ของเรา
ต้องการให้ชพี จรทัง้ หมดในร่างกายหมุนเวียนในเวลาเดียวกัน
ดังนัน้ พลังงานจะค่อนข้างแรงกล้า หากแบ่งด้านหน้าและด้านหลัง
ของร่างกายคนเป็ นอิน-หยาง พลังงานก็จะเดินทีละด้าน ทีละด้าน
ก็คอื หมุนเวียนทั ่วทัง้ ด้าน ต่อไปเมื่อท่านฝึกฝา่ หลุนต้าฝา่ ท่าน
ต้องละทิง้ ความนึกคิด การหมุนโจวเทียนใดๆทีเ่ คยฝึกมาก่อน
ของเราชีพจรทัง้ หมดจะเปิดออกพร้อมกัน และหมุนเวียนพร้อม
กัน กระบวนท่าการเคลื่อนไหวค่อนข้างเรียบง่าย กําหนดให้อยูใ่ น
ท่ายืนปกั หลักเหมือนพลังกงชุดก่อนหน้า แต่การเคลื่อนไหวมี
การตีวง การก้มและเคลื่อนไหวไปตามกลไก พลังกงชุดก่อนก็
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เช่นกัน ล้วนมี“จี”(กลไก)อยู่ กลไกของพลังกงชุดนี้ทข่ี า้ พเจ้าใส่ไว้
ณ ภายนอกร่างกายของท่านไม่ใช่“จี”ธรรมดาทั ่วไป เป็ นชัน้ ทีใ่ ส่
ไว้ภายนอกร่างกาย ซึ่งสามารถนําชีพจรทัง้ หมดในร่างกายของ
ท่าน ให้หมุนเวียนพร้อมกัน เวลาทีท่ า่ นไม่ได้ฝึกพลังกง กลไกก็
จะนําชีพจรของท่าน หมุนเวียนทุกเวลานาที ถึงเวลากลไกก็จะ
หมุนทวน หมุนทัง้ สองด้าน จึงไม่จาํ เป็ นทีท่ า่ นต้องฝึก เราสอนให้
ท่านฝึกอย่างไร ก็ให้ฝึกอย่างนัน้ ไม่มกี ารเคลื่อนไหวความนึกคิด
ใดๆ ทัง้ หมดนี้ลว้ นดําเนินไปโดยชีพจรชัน้ ใหญ่น้ี นําพาให้ทา่ นฝึก
จนเสร็จสิน้
เวลาพลังกงชุดนี้หมุนเวียน
มันจะนําพาพลังงานให้
หมุนเวียนไปทัวร่
่ างกาย หมายความว่า ถ้าแบ่งร่างกายคน
ออกเป็ นอินและหยาง สองด้าน ก็จะหมุนเวียนจากด้านหยางไป
ยังด้านอิน จากภายในไปถึง ภายนอก หมุนเวียนจากด้านหนึ่งไป
อีกด้านหนึ่ง ชีพจรนับร้อยนับพันเส้นหมุนเวียนพร้อมกัน ผูท้ เ่ี คย
ฝึกการหมุนโจวเทียนในวิชาอื่น แบบทีม่ คี วามนึกคิด มีความคิด
เมื่อมาฝึกต้าฝา่ ของเรา ท่านต้องละทิง้ ทัง้ หมด สิง่ นัน้ ของท่านเล็ก
มาก ชีพจรหนึ่งหรือสองเส้น ใช้ไม่ได้ มันช้ามาก เป็ นทีท่ ราบกัน
ร่างกายคนตัง้ แต่ชนั ้ นอกลึกลงไปมีระบบชีพจรอยู่ ความจริงแล้ว
ชีพจรโยงใยกันเหมือนเส้นเลือด มีจาํ นวนมากกว่าเส้นเลือดเสีย
อีก ทุกๆมิตขิ องร่างกาย ทุกๆชัน้ ก็คอื ร่างกายของท่าน จาก
ชัน้ นอกเข้าไปถึงชัน้ ใน ล้วนมีระบบทางเดินชีพจรอยู่ แม้กระทั ่ง
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ช่องว่างของอวัยวะภายในก็มี ดังนัน้ เวลาเราฝึก กําหนดให้แบ่ง
ร่างกายออกเป็ นสองส่วน อิน-หยางสองด้าน ก็คอื พลังงานจะ
หมุนเวียนจากทั ่วด้านหน้าและด้านหลังหมุนเวียนพร้อมกัน จึง
ไม่ใช่เพียงชีพจรหนึ่งหรือสองเส้นเท่านัน้ ผูท้ เ่ี คยฝึกโจวเทียนมา
ก่อน หากไม่ละทิง้ ความนึกคิดทีม่ อี ยูเ่ ดิม ก็จะไม่เป็ นผลดีต่อการ
ฝึกพลังกงของท่าน ดังนัน้ ท่านต้องละทิง้ ความนึกคิดเดิมทีม่ อี ยู่
ถึงแม้โจวเทียนทีเ่ คยฝึกจะเปิดทะลวงแล้วก็ตาม ก็ยงั นับเป็ นอะไร
ไม่ได้ ของเราทันทีทเ่ี ริม่ ต้นก็ไปไกลจากสิง่ นัน้ มาก กําหนดให้รอ้ ย
ชีพจรหมุนเวียนทัง้ หมด ท่ายืนปกั หลักไม่แตกต่างจากพลังกงชุด
ก่อนหน้า เพียงแต่ตอ้ งมีการก้ม มีการตีวง เวลาฝึกพลังกงเรา
กําหนดให้มอื เคลื่อนไปตามกลไกเช่นเดียวกับพลังกงชุดที่ 3 มือ
จะโบยบินตามกลไกกลับมา เวลาฝึกพลังกงชุดนี้ การหมุนเวียน
ในร่างกายจะโบยบินไปตาม“จี”(กลไก)
พลังกงชุดนี้ให้ทาํ 9 ครัง้ หากท่านคิดจะทําเพิม่ ให้ทาํ 18
ครัง้ ต้องทําให้ครบ 9 ครัง้ เสมอ ต่อไปเมื่อฝึกไปถึงระดับหนึ่ง ไม่
ต้องนับ เพราะเหตุใด เพราะเมื่อท่านครบ 9 ครัง้ 9 ครัง้ ต่อๆกัน
เช่นนี้ ถึงระยะเวลาหนึ่งก็จะเกิดเป็ น“จี” พอทําครบ 9 ครัง้ “จี”ก็จะ
นําสองมือเคลื่อนมาเตีย๋ โค่วเสียวฝูเ่ องโดยอัตโนมัติ
ท่านก็ไม่
จําเป็ นต้องนับอีกต่อไป
แน่นอนในระยะแรกของการบําเพ็ญ
ปฏิบตั ิ กลไกยังไม่แรงกล้านัก ท่านยังจําเป็ นต้องคอยนับจํานวน
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5. พลังกงชุดที่ 5
พลังกงชุดที่ 5 เรียกว่าเสินทงเจียฉือฝา่ (พลังกงเพิม่ พูน
อิทธิฤทธิ ์) พลังกงชุดนี้เป็ นการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในระดับชัน้ สูง
เป็ นสิง่ ทีข่ า้ พเจ้าบําเพ็ญเองตามลําพังในอดีต
ข้าพเจ้าได้นํา
ออกมาถ่ายทอดให้แก่ทุกท่านโดยไม่ได้ทาํ การเปลีย่ นแปลงแก้ไข
แต่ประการใด เพราะข้าพเจ้าไม่มเี วลาพอ... ยากทีจ่ ะมีโอกาสสอน
ทุกท่านด้วยตัวเอง
ดังนัน้ จึงนําเอาของทัง้ หมดของข้าพเจ้า
ออกมาสอนพวกท่าน ให้ทุกท่านมีพลังกงฝึกในระดับชัน้ สูงต่อไป
ในภายหน้า พลังกงชุดนี้กระบวนท่าการเคลื่อนไหว ไม่ซบั ซ้อน
เพราะต้าเต้าเน้นความเรียบง่าย อะไรทีซ่ บั ซ้อนไม่แน่วา่ จะดีเสมอ
ไป ณ ระดับมหภาคพลังกงชุดนี้ควบคุมการผันแปรของสิง่ ต่างๆ
มากมาย พลังกงชุดนี้มคี วามยากอยูท่ ก่ี ารฝึกฝน มีขอ้ กําหนด
ค่อนข้างสูง คือเวลาฝึกท่านต้องนั ่งขัดสมาธิเป็ นเวลานาน เป็ น
พลังกงชุดเอกเทศ ก่อนจะฝึกพลังกงชุดนี้ ท่านไม่จาํ เป็ นต้องฝึก
พลังกง 4 ชุด ทีอ่ ยูก่ ่อนหน้า แน่นอนพลังกงของเราทุกชุดให้
ความสะดวก วันนี้ทา่ นไม่มเี วลา จะฝึกชุดที่ 1 เท่านัน้ เช่นนัน้
ท่านก็ฝึกชุดที่ 1 หรือจะเลือกฝึกชุดใดชุดหนึ่งก็ได้ วันนี้เวลารัด
ตัวมากๆ ท่านคิดจะฝึกชุดที่ 2 หรือชุดที่ 3 หรือชุดที่ 4 ก็ได้ทงั ้ นัน้
ท่านมีเวลามากก็ฝึกมากหน่อย
มีเวลาน้อยก็ฝึกน้อยหน่อย
สะดวกมาก การฝึกของท่านคือการเสริมกําลัง“จี” เสริมกําลังจีเห
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นิง(กลไกพลังงาน) ทีข่ า้ พเจ้าใส่ให้ เสริมกําลังฝา่ หลุน เสริมกําลัง
ตานเถียน
พลังกงชุดที่
5
ของเราเป็ นพลังกงชุดเอกเทศ
ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนทีห่ นึ่งคือ การรํามือ จุดประสงค์ของการ
รํามือก็เพือ่ ปรับและ เปิดร่างกาย กระบวนท่าค่อนข้างง่าย มีเพียง
ไม่กก่ี ระบวนท่า ส่วนทีส่ องคือ การเพิม่ พูนอิทธิฤทธิ ์ มีกระบวนท่า
ในรูปแบบคงทีไ่ ม่กก่ี ระบวนท่า เพือ่ ส่งความสามารถและอิทธิฤทธิ ์
ฝอฝา่ ภายในร่างกาย
ออกมาเสริมให้แข็งแกร่งบนฝา่ มือใน
ระหว่างการฝึกพลังกง ดังนัน้ พลังกงชุดที่ 5 จึงเรียกว่า เสินทงเจีย
ฉือฝา่ (เพิม่ พูนอิทธิฤทธิ)์
ก็คอื เสริมความสามารถให้แข็งแกร่ง
ต่อจากนัน้ ก็เริม่ นั ่งสมาธิ เข้าสูต่ ง้ิ (นิ่ง) แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนเช่นนี้
ข้าพเจ้าจะขอพูดถึงการนั ่งขัดสมาธิก่อน การขัดสมาธิมี
สองแบบ การบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอย่างแท้จริงต้องขัดสมาธิสองขา
บางคนพูดว่าการขัดสมาธิไม่ใช่มเี พียง 2 แบบเท่านัน้ ท่านดูการ
บําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของนิกายมีจ่ ง การขัดสมาธิมหี ลายวิธดี ว้ ยกัน
มิใช่หรือ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน นั ่นไม่ใช่วธิ นี ั ่งขัดสมาธิ แต่เป็ น
ท่าของการฝึกพลังกง ท่าของการเคลื่อนไหวแบบหนึ่ง การ
นั ่งขัดสมาธิทแ่ี ท้จริงมีเพียงสองแบบ แบบทีห่ นึ่งเรียกว่าขัดสมาธิ
ขาเดียว อีกแบบเรียกว่าขัดสมาธิสองขา
ข้าพเจ้าจะขอพูดถึงการนั ่งขัดสมาธิขาเดียวสักเล็กน้อย
การนังขั
่ ดสมาธิขาเดียวเป็ นวิธชี ั ่วคราว ทีท่ า่ นจําเป็ นต้องใช้ใน
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ระหว่างทีท่ า่ นยังนั ่งขัดสมาธิสองขาไม่ได้ นั ่งขัดขาเดียวคือขาข้าง
หนึ่งอยูข่ า้ งล่าง อีกข้างหนึ่งอยูข่ า้ งบน พวกเราหลายคน เวลา
นังขั
่ ดสมาธิขาเดียว ตาตุม่ ข้อเท้าถูกกดทับจนเจ็บ เพียงประเดีย๋ ว
เดียวก็จะเจ็บจนทนไม่ไหว ขาไม่คอ่ ยเจ็บ แต่เจ็บทีต่ าตุ่มข้อเท้า
หากท่านสามารถจัดฝา่ เท้าให้หนั ออก
บิดกลางฝา่ เท้าหันขึน้
ข้างบน ตาตุ่มข้อเท้าก็จะหลบเข้าไปอยูด่ า้ นหลัง ในระยะเริม่ ต้น
แม้ขา้ พเจ้าจะบอกให้ทา่ นทําเช่นนี้ ท่านก็ไม่แน่วา่ จะทําได้ ค่อยๆ
ฝึกไปก็จะทําได้
การนังขั
่ ดสมาธิขาเดียว มีการพูดต่างๆนานา สายเต๋าฝึก
พลังกง พูดถึงการรับเข้าโดยไม่ปล่อยออก ดังนัน้ จึงรับพลังงาน
เข้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่ปล่อยออก เขาหลีกเลีย่ งทีจ่ ะปล่อย
พลังงานออกสูภ่ ายนอก เขาทําอย่างไร เขาเน้นทีจ่ ะปิดจุด
ลมปราณ ดังนัน้ เวลาเขานั ่งขัดสมาธิ ก็จะกดจุดลมปราณหย่งฉวน
เซีย้ เข้าข้างในข้อเท้า กดจุดลมปราณหย่งฉวนเซีย้ เข้าไปตรงโคน
ต้นขา เจีย๋ อิง้ ก็เช่นกัน เขาจะใช้หวั แม่มอื กดเข้าทีจ่ ุดเหลากงเซีย้
จากนัน้ จุดเหลากงเซีย้ ก็จะกดมือข้างนี้ และกดเข้าทีท่ อ้ งน้อย
ต้าฝา่ ของเรา การนั ่งขัดสมาธิไม่คอ่ ยเน้นในสิง่ เหล่านี้มาก
นัก เพราะการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของสายพุทธ ไม่วา่ จะเป็ น
สํานักใด ล้วนพูดถึงการโปรดสรรพชีวติ ดังนัน้ เขาจึงไม่กลัวว่า
พลังงานจะไหลออกสูภ่ ายนอก เพราะถึงแม้วา่ จะมีการสูญเสีย
พลังงาน โดยการไหลออกไปจริงๆ พลังงานก็จะชดเชยกลับมาใน
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ระหว่างการฝึกพลังกง โดยไม่สญ
ู เสียอะไรเลย เพราะมาตรฐานซิ
นซิง่ อยูต่ รงนัน้ พลังงานก็จะไม่สญ
ู หายไปไหน หากท่านคิดจะ
ยกระดับชัน้ สูงขึน้ ไปอีก ท่านก็จะต้องทนทุกข์ทนความลําบาก
ดังนัน้ พลังงานจะไม่สญ
ู หาย สําหรับการขัดสมาธิขาเดียว เราไม่มี
ข้อกําหนดอะไรต่อท่านมากนัก ข้อกําหนดของเราไม่อยูท่ ก่ี าร
ขัดสมาธิขาเดียว พลังกงชุดนี้ของเรามีขอ้ กําหนดให้ขดั สมาธิสอง
ขา เพราะบางคนไม่สามารถขัดสมาธิสองขา ข้าพเจ้าจึงถือโอกาส
อธิบายเรื่องการขัดสมาธิขาเดียวให้แก่ทา่ น หากท่านไม่สามารถ
ขัดสมาธิสองขาในเวลานี้ ท่านสามารถใช้วธิ นี ั ่งขัดสมาธิขาเดียว
แต่ต่อไปภายหน้า ท่านยังจะต้องขัดขาอีกข้างขึน้ มาให้ได้ สําหรับ
การขัดสมาธิขาเดียว
ชายขาขวาอยูข่ า้ งล่างขาช้ายอยูข่ า้ งบน
หญิงขาซ้ายอยูข่ า้ งล่างขาขวาอยูข่ า้ งบน อันทีจ่ ริงการขัดสมาธิขา
เดียว โดยแท้จริงมีความยากค่อนข้างสูง กําหนดให้ขดั ขาเป็ น
เส้นตรง
ข้าพเจ้าคิดว่าความยากก็ไม่แพ้การขัดสมาธิสองขา
เพราะโดยหลักขาจะต้องขัดให้เสมอกัน
ต้องขัดให้ได้ระดับนี้
ระหว่างขาและท้องน้อยจะต้องมีชอ่ งว่าง ซึง่ ทําได้คอ่ นข้างยาก นี้
คือหลักการทัวไปของการขั
่
ดสมาธิขาเดียว แต่ไม่ใช่สงิ่ ทีพ่ วกเรา
กําหนด เพราะอะไร เพราะพลังกงชุดนี้ของเราต้องขัดสมาธิสอง
ขา
ข้าพเจ้าจะอธิบายถึงการขัดสมาธิสองขาต่ออีกสักเล็กน้อย
ข้อกําหนดของเราคือการขัดสมาธิสองขา ก็คอื ดึงขาทีอ่ ยูข่ า้ งล่าง
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ขึน้ มาไว้ขา้ งบน ดึงขึน้ จากด้านนอก ไม่ใช่จากด้านใน นี่กค็ อื การ
ขัดสมาธิสองขาซึง่ สามารถขัดให้เล็กได้ การขัดให้เล็กจะสามารถ
บรรลุถงึ “อูซ่ นิ เฉาเทียน”(ใจกลางห้าจุดหงายสูฟ่ ้ า) เช่นนี้ใจกลาง
ฝา่ เท้าก็จะหงายขึน้ ข้างบน อูซ่ นิ เฉาเทียนทีแ่ ท้จริงก็ฝึกกันเช่นนี้
ส่วนยอดของศีรษะ ใจกลางฝา่ มือทัง้ สอง ใจกลางฝา่ เท้าหงายสูฟ่ ้ า
พลังกงของสายพุทธโดยทั ่วไปก็เป็ นเช่นนี้ การขัดสมาธิแบบใหญ่
ก็ขน้ึ อยูก่ บั ความสะดวกของตัวท่านเอง บางคนชอบทีจ่ ะขัดสมาธิ
แบบใหญ่ แต่ของเราก็คอื การขัดสมาธิสองขา จะขัดแบบใหญ่
หรือขัดแบบเล็กก็ได้ทงั ้ นัน้
การบําเพ็ญปฏิบตั สิ มาธิ มีขอ้ กําหนดให้นั ่งขัดสมาธิเป็ น
เวลา นาน เวลานั ่งไม่มคี วามนึกคิดอะไร อะไรก็ไม่คดิ เราขอเน้น
ว่าจิตสํานึกหลัก(จูอ่ ซ้ี ่อื )ของท่านต้องแจ่มชัด เพราะพลังกงชุดนี้
เป็ นการบําเพ็ญปฏิบตั ติ วั ท่านเอง ท่านต้องยกระดับขึน้ มาโดยรู้
ตัวอย่างแจ่มแจ้ง พวกเราจะฝึกพลังกงชุดนี้อย่างไร เรามี
ข้อกําหนดเช่นนี้ ต่อให้ทา่ นเข้าสูต่ ง้ิ (นิ่ง)ลึกเพียงไร ก็ตอ้ งรูต้ วั ว่า
ตัวเองกําลังฝึกพลังกงอยูต่ รงนี้ ไม่ให้เข้าสูส่ ภาวะทีอ่ ะไรก็ไม่รโู้ ดย
เด็ดขาด เช่นนัน้ โดยรูปธรรมจะมีสภาวะเป็ นเช่นไร เมื่อเข้าสูต่ ง้ิ
(นิ่ง)แล้ว จะรูส้ กึ ประดุจตัวเองนั ่งอยูข่ า้ งในเปลือกไข่ไก่ เป็ น
ความรูส้ กึ ทีส่ วยงามสุดยอด รูส้ กึ สบายมากๆ รูว้ า่ ตัวเองกําลังฝึก
พลังกงอยู่ แต่รสู้ กึ ว่าไม่สามารถขยับตัว นี้คอื สิง่ ทีจ่ ะปรากฏ
ออกมาในพลังกงของเรา ยังมีอกี สภาวะหนึ่ง คือนั ่งไปนั ่งมาราว
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กับว่าขาก็หายไป คิดไม่ออกว่าขาหายไปไหน ร่างกายก็ไม่มี แขน
ก็ไม่มี มือก็ไม่มี เหลือเพียงศีรษะอยู่ ฝึกต่อไปอีกจะพบว่า ศีรษะก็
หายไป เหลือเพียงความคิดของตัวเอง ความนึกคิดอันน้อยนิด รู้
ว่าตัวเองกําลังฝึกพลังกงอยูต่ รงนี้ ให้รกั ษาความนึกคิดอันน้อยนิด
นี้ไว้ ให้พวกเราบรรลุถงึ ระดับนี้กเ็ พียงพอแล้ว เพราะอะไร คนเมื่อ
ฝึกถึงสภาวะเช่นนี้
ร่างกายจะบรรลุถงึ ระดับการผันแปรอย่าง
เต็มทีท่ ส่ี ุด สภาวะทีด่ ที ส่ี ุด ดังนัน้ เราขอให้ท่านเข้าสูส่ มาธิใน
สภาวะเช่นนี้ แต่ทา่ นต้องไม่หลับหรือมีสติเลื่อนลอย รักษาความ
นึกคิดนัน้ ไม่อยู่ ก็จะฝึกไปโดยเปล่าประโยชน์ เท่ากับไม่ได้ฝึก แต่
หลับไป เมื่อจบการฝึกพลังกง สองมือเหอสือ ออกจากติง้ (นิ่ง)
การฝึกพลังกงจบลงแล้ว
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1.

ภาคผนวก

ข้อกําหนดสําหรับศูนย์ชว่ ยฝึกสอนฝา่ หลุนต้าฝา่

1.
ศูนย์ชว่ ยฝึกสอนฝา่ หลุนต้าฝา่ แต่ละแห่ง จัดตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ช่วย
ฝึ กสอนการบําเพ็ญปฏิบตั ใิ ห้แก่คนทัวไปโดยเฉพาะ
่
ไม่ให้ดาํ เนินงาน
ในรูปขององค์กรธุรกิจ
หรือบริหารงานในลักษณะขององค์กรโดย
เด็ดขาด ศูนย์ชว่ ยฝึ กสอนต้องไม่คงไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ เงินทอง ไม่ดาํ เนิน
กิจกรรมรักษาโรคแก่ผคู้ น บริหารงานแบบอิสระ
2.
หัวหน้าศูนย์ชว่ ยฝึกสอนวิชาฝา่ หลุนต้าฝา่ และคนทํางาน ต้อง
เป็นผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั จิ ริงของฝา่ หลุนต้าฝา่
3.
การเผยแพร่ฝา่ หลุนต้าฝา่ ต้องปฏิบตั ติ ามแนวคิดหลัก และ
เนื้อหาของต้าฝา่ อย่าได้นําความคิดส่วนตัวหรือนําวิชาอื่นมาปะปน
กับงานเผยแพร่ตา้ ฝา่ และไม่ชกั นําผูฝ้ ึ กให้หลงเข้าไปในความคิดทีไ่ ม่
ถูกต้อง
4.
ศูนย์ชว่ ยฝึกสอนทุกแห่ง
ต้องเป็นผูน้ ําในการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายของประเทศ ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับการเมือง การยกระดับซินซิง่ ของ
ผูฝ้ ึก คือแก่นแท้ของการบําเพ็ญธรรม
5.
ศูนย์ชว่ ยฝึกสอนทุกแห่ง
ถ้ามีความพร้อมควรติดต่อ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ของการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมซึง่ กันและกัน
เพือ่ กระตุน้ ให้ผบู้ าํ เพ็ญปฏิบตั ติ า้ ฝา่ ยกระดับสูงขึน้ ทัง้ หมด ต้องไม่
แบ่งเป็นฝกั เป็นฝา่ ย การช่วยเหลือคนไม่มกี ารแบ่งแยกท้องที่ หรือ
เชือ้ ชาติ ให้แสดงออกซึง่ ซินซิง่ ของศิษย์ผบู้ าํ เพ็ญจริงในทุกๆด้าน ผู้
บําเพ็ญต้าฝา่ ล้วนเป็นศิษย์สาํ นักเดียวกัน
86

6.
แน่วแน่ในการต่อต้านพฤติกรรมใดๆ
ทีจ่ ะบ่อนทําลาย
นัยสําคัญของต้าฝา่ ไม่ให้ศษิ ย์คนใดนําเอาความรูส้ กึ ทีไ่ ด้เห็น ได้ยนิ
ความเข้าใจจากการสัมผัสในระดับชัน้ ตํ่ามาพูด เป็นนัยสําคัญของฝา่
หลุนต้าฝา่ และถ่ายทอดฝา่ รวมถึงการแนะนําให้ทาํ บุญกุศลก็ไม่ได้
เพราะนันไม่
่ ใช่ฝา่ แต่เป็นคําแนะนําให้คนธรรมดาสามัญทําความดี
ไม่มฝี า่ ลี(่ พลังฝา่ )ช่วยเหลือผูค้ นให้หลุดพ้น พฤติกรรมทีพ่ ดู ถึงเต๋า
โดยใช้ความรูส้ กึ ของตัวเอง ถือเป็นพฤติกรรมบ่อนทําลายฝา่ อย่าง
ร้ายแรง เมือ่ อ้างอิงคําพูดของข้าพเจ้าขึน้ มาให้พดู ว่า “อาจารย์หลี่
หงจือ้ พูดว่า...” เป็นต้น
7.
ห้ามศิษย์ของต้าฝา่ ฝึ กปะปนกับหลักพลังกงอื่น (คนเหล่านี้
มักจะออกนอกลู่นอกทาง) ผูใ้ ดไม่ฟงั คําเตือน เกิดปญั หาตัวเองต้อง
รับผิดชอบ ให้บอกศิษย์ทกุ คน ในขณะฝึกพลังกง ไม่ให้นึกคิดถึงหลัก
พลังกงอื่น เคลื่อนไหวทางความคิดก็ไม่ได้ เพียงขยับความคิดก็
เท่ากับตัวเองแสวงหาวิชานัน้ เมือ่ ปะปนเข้าไปฝึก ฝา่ หลุนจะเปลีย่ น
รูปและไม่บงั เกิดผล
8.
ผูฝ้ ึกฝา่ หลุนต้าฝา่
ต้องบําเพ็ญซินซิง่ และกระบวนท่าการ
เคลื่อนไหวพร้อมๆกันไป ผูท้ ฝ่ี ึ กท่าแต่ละเลยซินซิง่ ไม่ถอื ว่าเป็นศิษย์
ของฝา่ หลุนต้าฝา่
ดังนัน้ การศึกษาฝา่ และอ่านหนังสือ จึงเป็น
สิง่ จําเป็นทีต่ อ้ งบําเพ็ญทุกวัน
หลี่ หงจือ้
20 เมษายน 1994
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2.

ข้อกําหนดสําหรับศิษย์ฝา่ หลุนต้าฝา่
และพลังกง

ในการเผยแพร่ฝา่

1.
ให้ศษิ ย์ฝา่ หลุนต้าฝา่ ทุกคนพูดว่า “อาจารย์หลี่ หงจือ้ บรรยาย
ว่า...” หรือ “อาจารย์หลี่ หงจือ้ พูดว่า...” ขณะเผยแพร่วชิ าฝา่ หลุนต้า
ฝา่ ห้ามมิให้ผใู้ ดใช้ความรูส้ กึ ของตน สิง่ ทีไ่ ด้เห็น และรู้ หรือของใน
หลักวิชาอื่น มาเผยแพร่เป็นต้าฝา่ ของอาจารย์หลี่ หงจือ้ ไม่เช่นนัน้
สิง่ ทีถ่ ่ายทอดก็ไม่ใช่ฝา่ หลุนต้าฝา่ ถือเป็นการบ่อนทําลายฝา่ หลุนต้า
ฝา่ ทัง้ สิน้
2.
ศิษย์ฝา่ หลุนต้าฝา่ ทุกคนสามารถเผยแพร่ฝา่ หลุนต้าฝา่ ด้วยวิธี
ดังนี้ อ่านหนังสือด้วยกัน พูดคุยแลกเปลีย่ นฝา่ ตามคําสอนของ
อาจารย์หลี่ หงจือ้ ณ ศูนย์ชว่ ยฝึ กสอน ห้ามบรรยายฝา่ ในหอประชุม
ตามรูปแบบทีข่ า้ พเจ้ากระทํา เพราะใครก็ไม่สามารถบรรยายต้าฝา่ ได้
และไม่มใี ครทราบถึงระดับชัน้ ของข้าพเจ้า ความคิด และความหมาย
ทีแ่ ท้จริงในฝา่ ทีข่ า้ พเจ้าพูด
3.
เวลาแสดงความคิดเห็นและความเข้าใจต่อต้าฝา่
ขณะอ่าน
หนังสือด้วยกัน ณ ทีป่ ระชุมหรือศูนย์ชว่ ยฝึ กสอนให้พดู ว่า “เป็นความ
เข้าใจของตัวเอง”
ไม่ให้เอาความเข้าใจส่วนตัวผสมเข้ากับต้าฝา่
ยิง่ กว่านัน้ ไม่อนุญาตให้เอาความเข้าใจส่วนตัวมาอ้างเป็นคําพูดของ
อาจารย์หลี่ หงจือ้
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4.
ศิษย์ฝา่ หลุนต้าฝา่ ทุกคนต้องไม่รบั ค่าตอบแทน ไม่รบั สินนํ้าใจ
เวลาเผยแพร่ฝา่ และสอนกระบวนท่าการเคลื่อนไหว ผูใ้ ดฝา่ ฝื นก็ไม่ใช่
ศิษย์ของฝา่ หลุนต้าฝา่
5.
ศิษย์ตา้ ฝา่ ทุกคน ต้องไม่ใช้โอกาสของการถ่ายทอดพลังกง
หรือใช้ขอ้ อ้างใดๆ ทําการรักษาโรคให้แก่ผฝู้ ึ ก ไม่เช่นนัน้ ก็คอื การ
บ่อนทําลายต้าฝา่
หลี่ หงจือ้
25 เมษายน 1994
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3.

มาตรฐานของผูช้ ว่ ยฝึกสอนฝา่ หลุนต้าฝา่

1.
ผูช้ ว่ ยฝึ กสอนต้องมีใจรักฝา่ หลุนต้าฝา่ มีความกระตือรือร้นที่
จะทํางาน และยินดีอุทศิ ตนเพือ่ ช่วยเหลือผูอ้ ่นื กระตือรือร้นทีจ่ ะจัด
กิจกรรมการฝึกพลังกงแก่ผฝู้ ึก
2.
ต้องเป็นผูฝ้ ึกฝา่ หลุนต้าฝา่ เพียงวิชาเดียวเท่านัน้
ถ้าศึกษา
วิชาอื่นให้ถอื ว่าได้ละทิง้ การเป็นผูฝ้ ึ กฝา่ หลุนต้าฝา่ และขาดคุณสมบัติ
ของการเป็นผูช้ ว่ ยฝึกสอนโดยอัตโนมัติ
3.
ณ ศูนย์ฝึก ผูช้ ว่ ยฝึ กสอนต้องเข้มงวดกับตัวเอง ใจกว้าง ผ่อน
ปรนต่อผูอ้ ่นื ต้องรักษาซินซิง่ ช่วยเหลือเกือ้ กูลและเป็นมิตร
4.
เผยแพร่ตา้ ฝา่ จริงใจช่วยฝึ กสอนพลังกง ให้ความร่วมมือ และ
สนับสนุนงานของศูนย์ใหญ่อย่างกระตือรือร้น
5.
ช่วยฝึกสอนพลังกงด้วยความสมัครใจ ไม่รบั ค่าตอบแทน ไม่
รับสินนํ้าใจ ผูฝ้ ึ กพลังกงไม่แสวงหาชือ่ เสียงและผลประโยชน์ แต่ทาํ
เพือ่ กุศลคุณูปการ
หลี่ หงจือ้
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4.

ผูฝ้ ึกฝา่ หลุนต้าฝา่ พึงทราบ

1.
ฝา่ หลุนต้าฝา่ เป็นหลักบําเพ็ญปฏิบตั พิ ลังกงในสายพุทธ ไม่ให้
ผูใ้ ดแอบอ้างการบําเพ็ญปฏิบตั ฝิ า่ หลุนต้าฝา่ เพือ่ เผยแพร่ศาสนาอื่น
2.
ผูฝ้ ึกฝา่ หลุนต้าฝา่ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายในประเทศของตน
การกระทําใดๆทีฝ่ า่ ฝื นกฎระเบียบ นโยบายของประเทศ ล้วนไม่เป็น
ทีย่ อมรับของฝา่ หลุนต้าฝา่ อันประกอบด้วยกุศลคุณูปการ ผูฝ้ า่ ฝื น
จะต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทําของตน
3. ผูฝ้ ึกฝา่ หลุนต้าฝา่ ต้องปกปกั ษ์รกั ษาความสามัคคีในหมูผ่ ฝู้ ึ ก
บําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมด้วยกัน ช่วยพัฒนาวัฒนธรรมของมนุษยชาติ และ
หน้าทีก่ ารงานอย่างเต็มกําลัง
4.
ผูฝ้ ึก ผูช้ ว่ ยฝึกสอน และศิษย์ของฝา่ หลุนต้าฝา่ ต้องไม่รกั ษา
โรคให้ผใู้ ดโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากผูก้ ่อตัง้ พลังกง เจ้าของวิชานี้ หรือ
หน่วยงานรับผิดชอบ ห้ามมิให้รบั ค่าตอบแทน หรือรับสินนํ้าใจจาก
การรักษาโรคตามอําเภอใจของตนโดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบ
5.
ผูฝ้ ึกฝา่ หลุนต้าฝา่ บําเพ็ญปฏิบตั ซิ นิ ซิง่ เป็นหลัก ต้องไม่ยงุ่
เกีย่ วกับการเมืองของประเทศ และไม่เข้าไปข้องเกีย่ วกับความขัดแย้ง
และกิจกรรมทางการเมือง ผูใ้ ดฝา่ ฝื นถือว่าไม่ใช่ศษิ ย์ของฝา่ หลุนต้า
ฝา่ และต้องรับผิดชอบต่อผลทีต่ ามมาด้วยตัวเอง ปณิธานหลักของผู้
บําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมคือ รุดหน้าบําเพ็ญจริง บรรลุความสําเร็จสมบูรณ์
ในเร็ววัน
หลี่ หงจือ้
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บําเพ็ญจิตและชีวติ
เรียนฟรี ฝึกฟรี ชมวิดทิ ศั น์ฟรี
ไม่ตอ้ งเป็ นสมาชิก ไม่รบั บริจาคใดๆ

การเริม่ เรียนฝา่ หลุนต้าฝา่ ทําได้โดย

- อ่านหนังสือจ้วนฝา่ หลุน ตัง้ แต่ตน้ จนจบ อย่างต่อเนื่อง หลายๆรอบ
- เข้าชมวิดทิ ศั น์บรรยาย 9 วันติดต่อกัน ติดต่อสอบถามได้ทส่ี นามฝึก
ทุกแห่ง หรือดูกําหนดการจากอินเตอร์เนต http://www.falunthai.org
- สอบถามท่าฝึกพลังกงทัง้ ห้าชุดจากผูช้ ่วยฝึกตามสนามฝึก
หรือยืมวิดทิ ศั น์ท่าฝึกจากสนามฝึกได้เช่นกัน
(ไม่จาํ เป็นต้องเรียงตามลําดับ)

สนามฝึกต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
อุทยานเบญจสิร ิ ถนนสุขุมวิท 22 – 24
หมูบ่ า้ นคลองเตยนิเวศน์
สวนลุมพินี ลานตะวันยิม้ หลังสนามเด็กเล่น

Main websites
http://www.faluninfo.net
http://www.falundafa.org
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01 - 443 4663
01 - 553 6105
02 - 249 3194

