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1. ลุ่นอวี่
“พุทธธรรม (ฝอฝ่ า)”เป็ นสิ่ งที่เลิ ศลํ้าสุ ดยอด เป็ นวิทยาศาสตร์ ที่ลึกลํ้ามหัศจรรย์เหนื อกว่าบรรดาทฤษฎี
ทั้งหลายในโลก หากจะเปิ ดสิ่ งลึกลํ้านี้แก่มวลมนุษย์ ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของปุถุชนจากรากเหง้าเสี ยใหม่
หาไม่แล้วความเป็ นจริ งของจักรวาล จะยังคงเป็ นเทพนิยายของมนุษย์ตลอดไป มนุษย์จะยังคงหลงวนเวียนอยู่ใน
กรอบที่ตนเองขีดขึ้นด้วยความเขลา
ถ้าเช่นนั้น “พุทธธรรม(ฝอฝ่ า)” แท้จริ งแล้วคืออะไร คือศาสนาหรื อ คือปรัชญาหรื อ สิ่ งเหล่านี้คือความเข้าใจ
ของ “ผูศ้ ึกษาศาสนาพุทธในยุคปั จจุบนั ” พวกเขาเหล่านั้นเพียงแต่ศึกษาทฤษฎี โดยนําเอา “พุทธธรรม(ฝอฝ่ า)” มา
วิเคราะห์คน้ คว้าดังเช่นสิ่ งที่อยูใ่ นขอบข่ายของปรัชญา แท้จริ งแล้ว “พุทธธรรม(ฝอฝ่ า)” ไม่เพียงแต่เป็ นสิ่ งที่บนั ทึกไว้
ในคัมภีร์เท่านั้น สิ่ งที่บนั ทึกอยูใ่ นคัมภีร์เป็ นเพียงหลักธรรมเบื้องต้นของ “พุทธธรรม(ฝอฝ่ า)” เท่านั้น “พุทธธรรม(ฝอ
ฝ่ า)” เป็ นข้อไขปริ ศนาของความลี้ ลบั ทั้งมวล จากอนุภาค โมเลกุลไปจนถึงจักรวาล จากสรรพสิ่ งที่เล็กที่สุดไปสู่
สรรพสิ่ งที่ใหญ่ที่สุด ไม่มีสิ่งใดไม่ครอบคลุม ไม่มีสิ่งใดตกหล่น “พุทธธรรม(ฝอฝ่ า)” คือการบรรยายและวิเคราะห์
คุณสมบัติพิเศษของจักรวาล “ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน (เจิน ซัน่ เหยิ่น)” ที่มีลกั ษณะแตกต่างกันตาม
ระดับชั้นที่แตกต่างกัน ก็คือ สิ่ งที่สายเต๋ าเรี ยกว่า “เต๋ า” สายพุทธเรี ยกว่า “หลักธรรม(ฝ่ า)”
วิทยาการของมนุ ษย์ในปั จจุบนั แม้จะเจริ ญก้าวหน้าอย่างไร ก็เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งในความลึกลับของจักรวาล
เมื่อเรากล่าวถึงปรากฏการณ์ที่เป็ นรู ปธรรมใน “พุทธธรรม(ฝอฝ่ า)” ก็จะมีคนพูดว่า “ยุคนี้ เป็ นยุคของอิเล็กทรอนิ กส์
วิทยาศาสตร์ ก็เจริ ญก้าวหน้ามาถึงขั้นนี้ ยานอวกาศก็บินไปถึงดาวดวงอื่นแล้ว ยังจะพูดถึงเรื่ องงมงายแบบเก่าๆ อีก”
ถ้าจะพูดให้ชดั ต่อให้สมองกลจะมีศกั ยภาพสู งเพียงไรก็ไม่อาจเปรี ยบได้กบั สมองมนุษย์ แต่ในปั จจุบนั สมองมนุ ษย์
ยังคงเป็ นปริ ศนาที่คนเรายังค้นคว้าและวิจยั ไม่ทะลุปรุ โปร่ ง ยานอวกาศจะบินได้สูงเพียงใด ก็ไม่อาจหลุดพ้นจากมิติ
วัตถุที่มนุ ษย์อาศัยอยูน่ ้ ีได้ ความรู ้ของมนุ ษย์ในยุคปั จจุบนั สามารถเข้าใจได้เพียงสิ่ งผิวเผินเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ยัง
ห่างไกลจากความเป็ นจริ งของจักรวาลอีกมากมายนัก บางคนถึงกับไม่กล้าเผชิญกับความจริ ง ไม่กล้าสัมผัส ไม่กล้า
ยอมรับปรากฏการณ์ความจริ งที่ดาํ รงอยูโ่ ดยภววิสัย เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความคิดแบบอนุรักษ์เกินไป ไม่ยอม
เปลี่ยนแปลงความคิดจากทัศนคติที่สืบทอดกันมา สิ่ งที่จะสามารถไขข้อปริ ศนาของจักรวาล มิติอวกาศ และร่ างกาย
มนุ ษย์ได้ มีเพียง “พุทธธรรม(ฝอฝ่ า)” เท่านั้น ซึ่ งจะสามารถแยกแยะระหว่างความเมตตากับความชัว่ ร้าย ความดีกบั
ความเลวได้อย่างแท้จริ ง ขจัดความคิดเห็นที่ผดิ พลาดเหลวไหลทั้งปวง และให้ประจักษ์ในสิ่ งที่ถูกต้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและค้นคว้าของวิทยาศาสตร์ ของมนุษยชาติในปั จจุบนั ได้แต่จาํ กัดอยูใ่ นโลกของ
วัตถุเท่านั้น ต่อเมื่อสิ่ งของชนิ ดหนึ่ งได้เป็ นที่รู้จกั แล้วจึงค่อยเริ่ มดําเนินการค้นคว้าในสิ่ งนั้น มนุษย์เราจะเดินตามกัน
ไปบนเส้นทางนี้ แต่ในมิติที่เราอาศัยอยูก่ นั นี้ ยงั มีสิ่งที่เราสัมผัสไม่ถึงและมองไม่เห็น แต่คงอยูโ่ ดยภววิสัย และได้
สะท้อนเป็ นปรากฏการณ์ มายังมิติอนั เป็ นวัตถุของเรานี้ ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่คนเรากลับไม่กล้าที่จะไป
สัมผัส โดยคิดว่าเป็ นปรากฏการณ์ที่ไม่แน่ชดั คนที่ถือทิฐิจะหาเหตุผลกล่าวหาว่าเป็ นปรากฏการณ์ของธรรมชาติโดย
ไร้หลักฐาน คนที่มีเจตนาเป็ นอย่างอื่นก็จะพูดเหมารวมอย่างขัดกับความรู้สึกของคนว่าเป็ นเรื่ องงมงายเหลวไหล
ผูค้ นที่ไม่แสวงหาก็ใช้ขอ้ อ้างว่าวิทยาศาสตร์ ไม่เจริ ญเพื่อหลีกเลี่ยง ถ้าหากมนุษย์สามารถเริ่ มต้นทําความรู้จกั ตัวเอง
กับจักรวาลอีกครั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงความคิดที่แข็งทื่อแล้วนั้น มนุ ษย์ก็จะรุ ดไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ ว “พุทธ
ธรรม (ฝอฝ่ า)” สามารถช่วยให้มนุ ษย์เข้าใจโลกอันหาขอบเขตที่สุดมิได้ได้อย่างทะลุปรุ โปร่ ง นับตั้งแต่อดีตกาลมา
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สิ่ งที่จะสามารถอธิ บายการคงอยูข่ องมนุ ษย์ วัตถุในแต่ละมิติ ชีวิตและจักรวาลทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์มีเพียง “พุทธ
ธรรม (ฝอฝ่ า)” เท่านั้น
หลี่ หงจื้อ
1992.6.2

2. มัง่ มีและมีกุศล
คนโบราณพูดว่า: เงินทองเป็ นของนอกกาย ทุกคนต่างรู้ ทุกคนต่างแสวงหา ชายหนุ่มเพื่อสนองตัณหา หญิง
สาวเพื่อเกียรติยศความสุ ขสบาย ผูเ้ ฒ่าเพื่อคลายกังวลยามแก่เฒ่าของตน ปั ญญาชนเพื่อชื่ อเสี ยง ข้าราชการปฏิบตั ิ
หน้าที่เพื่อสิ่ งนี้ เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ีต่างจึงแสวงหา
บางคนถึงกับแย่งชิงต่อสู ้เพื่อสิ่ งนี้ คนที่แข็งแรงยอมเสี่ ยงภัย คนที่อารมณ์ร้อนสามารถใช้ความรุ นแรงเพื่อสิ่ ง
นี้ คนที่อิจฉาริ ษยายอมตายเพื่อสิ่ งนี้ดว้ ยความโกรธ ประชามัง่ มีคือภาระหน้าที่ของผูป้ กครองและข้าแผ่นดิน การบูชา
เงิ นทองเป็ นการส่ งเสริ มไปสู่ ทางตกตํ่า มัง่ มีแต่ไร้กุศลเป็ นการทําร้ ายสรรพชี วิต มัง่ มีและมีกุศลคือสิ่ งที่ผูค้ นต่าง
คาดหวัง ดังนั้น ไม่อาจจะมัง่ มีโดยไม่ส่งเสริ มกุศล
กุศลเป็ นสิ่ งที่สะสมมาแต่ชาติก่อนๆ ผูป้ กครอง ข้าแผ่นดิน เศรษฐี ผูส้ ู งศักดิ์ ล้วนเกิดมาจากกุศล ไร้ซ่ ึ งกุศล
ย่อมไม่ได้มา สู ญเสี ยกุศล สู ญสิ้ นทุกอย่าง ดังนั้นผูท้ ี่แสวงหาอํานาจและความมัง่ มียอ่ มต้องมีกุศลสะสมไว้ก่อน การ
อดทนต่อความทุกข์ยาก การทําความดีสามารถสะสมกุศลในหมู่คน เพื่อสิ่ งนี้จะต้องเข้าใจในเหตุและผลของเรื่ องราว
เข้าใจถ่องแท้สามารถช่วยให้ขา้ ราชการและเหล่าประชาควบคุมจิตใจตน ใต้ฟ้าจะมัง่ มีและสันติ
หลี่ หงจื้อ
1995.1.27
3. กว้างใหญ่ลึกซึ้ ง
ฝ่ าและหลักการของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า สามารถบังเกิดผลการชี้นาํ ต่อการบําเพ็ญปฏิบตั ิธรรมของบุคคล รวมทั้งต่อ
การนับถือศาสนา นี่ คือหลักการของจักรวาล ฝ่ าอันแท้จริ งซึ่ งยังไม่เคยมีบรรยายมาก่อน ในอดีตก็ไม่อนุ ญาตให้คน
ล่วงรู้ ถึงหลักการของจักรวาล(ฝอฝ่ า) เขาอยู่เหนื อทฤษฎี ทางวิชาการและจริ ยธรรมทั้งปวงในสังคมมนุ ษย์มาแต่
โบราณกาลจนถึ ง ปั จ จุ บ นั ที่ ผ่า นมาสิ่ ง ที่ ศ าสนาถ่ า ยทอดและสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์เ ราสั ม ผัส ได้ เป็ นเพี ย งสิ่ ง ผิวเผิน และ
ปรากฏการณ์ แต่ความหมายอันกว้างใหญ่และลึกซึ้ งข้างใน มีเพียงผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิธรรมเท่านั้น จึงจะสามารถสัมผัส
และรับรู ้ในแต่ละระดับชั้นของการบําเพ็ญปฏิบตั ิธรรม และปรากฏออกมาให้เห็น จึงจะสามารถมองเห็นอย่างแท้จริ ง
ว่าฝ่ าคืออะไร
หลี่ หงจื้อ
1995.2.6
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4. บําเพ็ญจริ ง
ศิษย์ผบู้ าํ เพ็ญจริ งทั้งหลาย สิ่ งที่ขา้ พเจ้าสอนท่านคือฝ่ าของการบําเพ็ญพระพุทธ และบําเพ็ญเต๋ า พวกท่าน
กลับพรํ่าบ่นต่อข้าพเจ้าด้วยเหตุที่ตอ้ งสู ญเสี ยผลประโยชน์ในสังคมมนุษย์ ไม่ใช่ทุกข์ร้อนเนื่องจากตัวเองไม่สามารถ
ปล่อยวางจิตยึดติดในสังคมมนุษย์ นี่คือการบําเพ็ญปฏิบตั ิหรื อ ท่านสามารถจะปล่อยวางจิตของมนุษย์ลงได้หรื อไม่ นี่
เป็ นด่านชี้เป็ นชี้ตายของการเดินไปสู่ คนเหนื อสามัญวิสัยอย่างแท้จริ ง เป็ นด่านซึ่ งศิษย์ผบู้ าํ เพ็ญจริ งทุกคนต้องข้ามให้
พ้น นี้เป็ นเส้นแบ่งเขตระหว่างผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิและคนธรรมดาสามัญ
อันที่ จริ ง เวลาที่พวกท่านรู้ สึกทุกข์ร้อนจากการที่ชื่อเสี ยง ผลประโยชน์ ความรู้ สึก ถูกละเมิดในหมู่คน
ธรรมดาสามัญนั้น ก็คือไม่สามารถปล่อยวางจิตยึดติดของคนธรรมดาสามัญลงได้ พวกท่านต้องจําไว้วา่ การบําเพ็ญ
ปฏิบตั ิน้ นั ไม่ลาํ บาก ส่ วนสําคัญคือไม่สามารถปล่อยวางการยึดติดของคนธรรมดาสามัญ เมื่อพวกท่านจะปล่อยวาง
ชื่อเสี ยง ผลประโยชน์ ความรู ้สึก จึงรู ้สึกทุกข์
ท่านได้ตกลงมาจากโลกอันศักดิ์ สิทธิ์ บริ สุทธิ์ ผุดผ่อง สวยงามอย่างหาที่เปรี ยบมิได้ เพราะว่าขณะที่อยู่ใน
ระดับชั้นนั้น พวกท่านเกิ ดมีจิตยึดติด เมื่อเปรี ย บเทียบแล้วตกลงมายังโลกที่สกปรกที่สุด พวกท่ านยังไม่รีบที่จะ
บําเพ็ญกลับไป กลับยึดเหนี่ ยวอยูก่ บั สิ่ งสกปรกเหล่านั้นในโลกสกปรกไม่ยอมปล่อย ถึงกับเจ็บปวดทุกข์ทรมานเสี ย
เหลือเกิน - เวลาสู ญเสี ยอะไรเล็กๆน้อยๆ ท่านรู ้หรื อไม่ เพื่อช่วยให้ท่านหลุดพ้น พระพุทธเคยมาบิณฑบาตขออาหาร
ในหมู่คนธรรมดาสามัญ วันนี้ขา้ พเจ้าก็เปิ ดประตูใหญ่ถ่ายทอดต้าฝ่ าเพื่อช่วยให้ท่านทั้งหลายหลุดพ้น ข้าพเจ้าไม่รู้สึก
ทุกข์ที่ตอ้ งรับโทษทัณฑ์ซ่ ึ งไม่อาจคณานับได้ แล้วท่านทั้งหลายยังมีอะไรที่ปล่อยวางไม่ได้อีก ท่านสามารถนําสิ่ งที่
ในใจปล่อยวางไม่ได้ไปสวรรค์ได้หรื อ
หลี่ หงจื้อ
1995.5.22
5. ฉลาดปราดเปรื่ อง
เวลาที่ ขา้ พเจ้าบอกกับผูฝ้ ึ กจํานวนหนึ่ งว่า ความคิดรุ นแรงเกิ นไปเป็ นผลสะท้อนของกรรมแห่ งความคิด
ประเภทหนึ่งนั้น เวลานี้มีผฝู ้ ึ กจํานวนมากเหมาคิดเอาว่า ความคิดที่ไม่ค่อยดีของตัวเองทั้งหมดคือกรรมแห่งความคิด
นี่เป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าตัวท่านเองปราศจากความคิดที่ไม่ดีแล้ว ท่านยังจะบําเพ็ญอะไรอีก ถ้าสะอาดหมดจดเช่นนั้น
ท่านมิใช่พระพุทธแล้วหรื อ นี่ เป็ นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแบบหนึ่ ง ถ้าในความคิดของตัวเองรุ นแรงถึงขั้นสะท้อน
ความคิดสกปรก หรื อด่าอาจารย์ ด่าต้าฝ่ า ด่าผูค้ น ฯลฯ โดยขจัดไม่ออก สะกดไม่อยู่ นี้ จึงจะเป็ นกรรมแห่งความคิด
แต่ก็มีความคิดประเภทที่อ่อนแอ แต่ผดิ แผกแตกต่างจากความคิดปกติทวั่ ไป ต้องเข้าใจให้แจ่มชัด
หลี่ หงจื้อ
1995.5.23

6. รู้แจ้ง
โลกมนุ ษย์อนั ขุ่นมัว ไข่มุกตาปลาคละปนกัน พระยูไลต้องเสด็จลงมาบนโลกอย่างเงียบๆ เวลาถ่ายทอดฝ่ า
ย่อมมีวชิ ามารรบกวน เต๋ าและมารถ่ายทอดวิชาพร้อมกัน อยูค่ ู่ในโลกเดียวกัน จริ งๆปลอมๆสําคัญที่รู้แจ้ง จะแยกแยะ
หน้า 7 จาก 56

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

แก้วนั ที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2012 (V.02)

อย่างไร ต้องมีคนระดับสู ง ครั้ นผูม้ ีวาสนาสามารถรับรู้ ต่างพากันเข้ามาสู่ เต๋ าได้ฝ่า สามารถแยกแยะจริ งแท้หรื อ
แปลกปลอม ได้คมั ภีร์จริ ง เบากาย เพิ่มพูนสติปัญญา เสริ มจิตใจให้แข็งแกร่ ง ลงเรื อฝ่ าลิ่ วตามลม ช่ างดี งามอะไร
เช่นนี้ ขอจงมุมานะรุ ดไปข้างหน้า จวบจนหยวนหมัน่ (สําเร็ จสมบูรณ์)
ผูท้ ี่หลงอยู่ในโลกและรับรู้ยาก มีชีวิตเพื่อเงิ นตรา ยอมตายเพื่ออํานาจ ดีใจและทุกข์ใจเพื่อผลประโยชน์อนั
น้อยนิด ต่อสู้เอาชนะอย่างสาหัสสากรรจ์ ก่อกรรมชัว่ ชีวิต คนพวกนี้ หากได้ยินฝ่ าย่อมหัวเราะ เปล่งคําพูดหลงงมงาย
ในใจนั้นทั้งยากที่จะเข้าใจยากที่จะเชื่ อ คนพวกนี้คือคนระดับตํ่า ยากแก่การช่ วยให้หลุดพ้น กรรมหนักพันธนาการ
ร่ างกาย ปิ ดกั้นสติปัญญา จิตดั้งเดิมไม่มีเหลือ
หลี่ หงจื้อ
1995.6.14
7. เหตุใดจึงไม่เห็น
เห็นจึงจะเชื่อ ไม่เห็นก็จะไม่เชื่อ นี่คือการเห็นของคนระดับตํ่า มนุษย์อยูใ่ นวังวน ก่อกรรมมากมาย จิตดั้งเดิม
ถูกบดบังจะเห็นได้อย่างไร รู ้แจ้งก่อน เห็นภายหลัง บําเพ็ญจิตชําระกรรม จิตดั้งเดิมเมื่อปรากฏก็จะได้เห็น แต่ทว่าคน
ระดับสู งเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้ อาศัยการรู ้แจ้งเพื่อหยวนหมัน่ (บรรลุสําเร็ จสมบูรณ์) คนส่ วนใหญ่เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
ด้วยกําหนดตามระดับชั้น กําหนดตามเกินจี(รากฐาน) ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิโดยมากไม่เห็นเพราะแสวงหาที่จะเห็น นี้ คือ
การยึดติด หากไม่ขจัดทิ้งไปย่อมไม่เห็น โดยมากเป็ นเพราะมีกรรมขวางกั้น หรื อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม หรื อถูก
กําหนดด้วยวิธีบาํ เพ็ญ เหตุผลมีมากหลาย ขึ้นอยูก่ บั แต่ละคน ผูเ้ ห็นสิ่ งที่เห็นอาจไม่ชดั แจ้ง ไม่ชดั แจ้งก็สามารถบรรลุ
เต๋ า เสมือนตัวได้เผชิ ญกับสภาพการณ์ ไม่มีอะไรไม่ชดั แจ้ง คนผูน้ ้ ี ได้บรรลุไคกง(เปิ ดพลังกง) ไม่สามารถบําเพ็ญ
ต่อไปอีก ไม่เหลือสําหรับการรู ้แจ้ง
หลี่ หงจื้อ
1995.6.16
8. ศึกษาฝ่ า
ปั ญญาชนศึ กษาต้าฝ่ า ต้องระวังปั ญหาสําคัญที่สุดข้อหนึ่ งคือ ศึกษาต้าฝ่ าในวิธีเดี ยวกับคนธรรมดาสามัญ
ศึ ก ษาบทความทางทฤษฎี เช่ น ศึ ก ษาโดยเลื อ กบัน ทึ ก ข้อ ความเฉพาะที่ ต รงประเด็ น ของบุ ค คลผู้มี ชื่ อ เสี ย งมา
เปรี ยบเทียบกับการกระทําของตน นี่จะเป็ นอุปสรรคต่อการยกระดับของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ ยังมีบางคนพอได้ยินว่าต้าฝ่ า
มีความหมายลึ กซึ้ งมาก ข้างในมีสิ่งที่อยู่ในระดับสู งที่จะชี้ แนะการบําเพ็ญปฏิ บตั ิธรรมในระดับชั้นที่แตกต่างกัน
ดังนั้นจึงทําการวิเคราะห์เจาะลึกชนิ ดคําต่อคํา ผลก็คือไม่พบอะไรเลย ความเคยชินเหล่านี้ที่เกิดจากการศึกษาทฤษฎี
ทางการเมืองมานาน ก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการบําเพ็ญปฏิบตั ิ จนเข้าใจฝ่ าบิดเบือนไป
ทุกท่านเวลาศึกษาฝ่ าต้องไม่คน้ หาและศึกษาแต่เฉพาะส่ วนที่ตรงประเด็น โดยมีความคิดมุ่งแต่จะแก้ปัญหา
ให้จงได้ ความจริ ง นี่ เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งของการยึดติด (ไม่รวมถึ งความขัดแย้งที่รอการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน) จะ
ศึกษาต้าฝ่ าให้ดี ต้องศึกษาโดยไม่ต้ งั จุดมุ่งหมายใดๆจึงจะถูกต้อง ทุกครั้งเมื่ออ่าน“จ้วนฝ่ าหลุน”จบแต่ละเที่ยว เข้าใจ
บางส่ วนก็คือการยกระดับ แม้วา่ จะเข้าใจเพียงหนึ่ งปั ญหาหลังจากอ่านจบหนึ่ งเที่ยว นัน่ ก็บรรลุถึงการยกระดับอย่าง
แท้จริ งแล้ว
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อันที่จริ งในการบําเพ็ญปฏิ บตั ิ ก็คือท่านบําเพ็ญขึ้นไปทีละเล็กละน้อย อย่างไม่รู้สึกตัว ขอจงจําไว้ ต้องไม่
แสวงหาสิ่ งใด แล้วจะได้เอง
หลี่ หงจื้อ
1995.9.9
9. ช่วยฝึ กสอนอย่างไร
มีผชู้ ่วยฝึ กสอนมากมายในแต่ละแห่ ง มีความเข้าใจสู งมากต่อต้าฝ่ า สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างจัดงาน
การฝึ กสอนของศูนย์ฝึกสอนได้ดี แต่ก็มีผชู ้ ่วยฝึ กสอนบางคนยังทําได้ไม่ดีพอ สาเหตุสําคัญสะท้อนออกมาจากวิธี
ทํางาน เช่น เพื่อให้ผฝู ้ ึ กเชื่อฟังผูช้ ่วยฝึ กสอน เป้ าหมายก็คือเพื่อความสะดวกในการทํางาน จึงใช้วิธีออกคําสั่ง ณ ศูนย์
ช่วยฝึ กสอน เช่นนี้ไม่ได้ การศึกษาฝ่ าเป็ นความสมัครใจ ถ้าผูฝ้ ึ กในใจตนไม่คิดจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ ปั ญหาอะไรก็ไม่
สามารถแก้ไข ยังจะเกิ ดความขัดแย้ง หากไม่แก้ไขให้ถูกต้อง ความขัดแย้งจะทวีความรุ นแรงถึ งขั้นบ่อนทําลาย
การศึกษาฝ่ าอย่างร้ายแรง
ยังมีบางคน เพื่อจะให้ทุกคนเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อฟัง ก็จะบอกเล่าแต่เรื่ องราวในทางสายย่อย หรื อกุข่าวลือ
เพื่อเสริ มชื่อเสี ยง บารมี หรื อความเป็ นอัจฉริ ยะของตน เหล่านี้ลว้ นทําไม่ได้ ผูช้ ่วยฝึ กสอนของเรานั้น เป็ นผูอ้ าสาที่จะ
รับใช้ทุกคนด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่อาจารย์ ยิง่ ไม่สมควรมีจิตยึดติดแบบนี้
เช่ นนั้นพวกเราจะทํางานช่ วยฝึ กสอนให้ดีได้อย่างไร ก่อนอื่นต้องตั้งตนในหมู่ผฝู้ ึ ก ไม่ให้มีใจที่คิดว่าอยู่
เหนือผูฝ้ ึ ก เวลาทํางานเมื่อมีอะไรไม่เข้าใจ ให้ถ่อมตนและปรึ กษาหารื อร่ วมกับทุกคน สิ่ งใดทําผิด ให้พดู กับผูฝ้ ึ กอย่าง
จริ งใจว่า “ฉันก็เป็ นผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิเหมือนทุกท่าน การทํางานยากที่จะไม่มีความผิดพลาด เรื่ องนี้ ฉนั ทําผิดไป ก็ขอให้
ปฏิบตั ิตามทางที่ถูกต้อง” ความจริ งใจที่หวังจะให้ทุกคนร่ วมกันทํางานให้ดี ท่านคิดว่าผลจะเป็ นอย่างไร ใครก็ตาํ หนิ
อะไรท่านไม่ได้ กลับจะยอมรับว่าท่านศึกษาฝ่ าได้ดี ใจกว้าง อันที่จริ งมีตา้ ฝ่ าอยู่ คนทุกคนล้วนแต่กาํ ลังศึกษากันอยู่
การกระทําของผูช้ ่วยฝึ กสอน ทุกบททุกตอน ดีหรื อไม่ดี ผูฝ้ ึ กก็จะเปรี ยบเทียบและวัดกับต้าฝ่ า เห็นได้อย่างชัดเจน พอ
มีความคิดจะยกตัวเองให้สูง ผูฝ้ ึ กก็จะคิดว่าซิ นซิ่ งของท่านมีปัญหา ฉะนั้นการถ่อมตนจึงช่วยให้ทาํ งานได้ดี ชื่ อเสี ยง
บารมีน้ นั สร้างขึ้นมาจากการศึกษาฝ่ าได้ดี ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิคนหนึ่งไม่มีความผิดพลาดได้อย่างไร
หลี่ หงจื้อ
1995.9.10

10. ท้องนภา
ความกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาล ความมโหฬารของร่ างจักรวาล(เทียนถี่) ไม่ใช่ สิ่งที่มนุ ษย์สามารถจะ
ค้นหาและรับรู้ได้ ความเล็กของสสาร ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สามารถจะตรวจพบ ความลํ้าลึกอย่างที่สุดของร่ างกายมนุ ษย์
ไม่ ใ ช่ เ พี ย งกระจิ๊ ด ริ ดที่ ภ ายนอกตามที่ ค นเข้า ใจ ความมากมายสลับ ซับ ซ้อ นของชี วิต จะยัง คงเป็ นปริ ศ นาของ
มนุษยชาติตลอดไป
หลี่ หงจื้อ
1995.9.24
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11. อาณาจักรเขตแดน
คนเลวถูกครอบงําด้วยจิตอิจฉาริ ษยา ด้วยความเห็นแก่ตวั ความโกรธ บอกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรม
คนดีเปี่ ยมด้วยจิตเมตตากรุ ณา ไม่โทษ ไม่โกรธแค้น เห็นทุกข์เป็ นสุ ข
ผูร้ ู ้แจ้งจิตยึดติดไม่มีเหลือ สงบนิ่งมองดูผคู ้ นลุ่มหลงในภาพลวงตา
หลี่ หงจื้อ
1995.9.25

12. อะไรคือว่างเปล่า
อะไรคือว่างเปล่า ความยึดติดไม่เหลือคือความว่างเปล่าที่แท้จริ ง ไม่ใช่วตั ถุธาตุวา่ งเปล่า และแล้ว “ฉันจง” ก็
มาถึงจุดสุ ดท้ายของหลักธรรม ไม่มีอะไรจะถ่ายทอด ในช่วงสุ ดท้ายธรรมะอันสับสนยุง่ เหยิง มีนกั ศึกษายังดื้อรั้นยึด
ทฤษฎี ข องความว่า งเปล่ า สติ ฟั่ นๆเฟื อนๆ ดัง เช่ นรั บรู้ ในมูลฐานปรั ชญา ปรมาจารย์ต๋าหมอ(ตัก๊ ม้อ)พูดเองว่า มี
หลักธรรมถ่ายทอดได้เพียงหกรุ่ นเท่านั้น หลังจากนั้นไม่มีจะถ่ายทอด เหตุใดไม่รู้แจ้ง เช่นพูดว่า “ทั้งหมดว่างเปล่า ไร้
ฝ่ า ไร้พุทธ ไร้รูป ไร้ตวั ฉัน ไร้การคงอยู”่ ต๋ าหมอหมายถึงสิ่ งใด ไร้ฝ่า ทฤษฎีความว่างเปล่าของ“ฉันจง” หมายถึงสิ่ ง
ใด ดังเช่นไร้พุทธ ไร้รูป แล้วองค์ศากยมุนีคือผูใ้ ด ท่านไร้ชื่อ ไร้รูป ไร้ตวั ฉัน ไร้การคงอยู่ ทั้งหมดคือว่างเปล่า แล้ว
รับประทานข้าวดื่มนํ้าเพื่อเหตุใด สวมเสื้ อผ้าเพื่อการใด ควักนัยน์ตาออกเสี ยจะดีไหม อารมณ์ท้ งั เจ็ดกามคุณทั้งหก
ของคนธรรมดาสามัญท่านยึดติดได้อย่างไร พระยูไลพูดถึงความว่างเปล่า ความจริ งหมายถึงหมดสิ้ นซึ่ งจิตใจของคน
ธรรมดาสามัญ ไร้จุดรั่ว คือสัจธรรมของความว่างเปล่า จักรวาลเป็ นที่ ที่สสารและวัตถุธาตุคงอยู่ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ จะว่าง
เปล่าได้อย่างไร หากพระยูไลไม่ถ่ายทอดฝ่ า ชี วิตย่อมจะสั้น หลักการหมดสิ้ นไม่เหลือ หลักธรรมอรหันต์ไม่ใช่ฝ่า
ของพระพุทธ จงรู ้แจ้ง จงรู ้แจ้ง
หลี่ หงจื้อ
1995.9.28
13. แน่วแน่
อาจารย์อยูค่ วามมัน่ ใจเต็มสิ บ อาจารย์ไม่อยู่ ไม่มีอารมณ์อยากบําเพ็ญ เหมือนเพื่ออาจารย์จึงบําเพ็ญ มาด้วย
อารมณ์อยาก นี้ คือข้อเสี ยข้อใหญ่ของคนระดับกลาง องค์ศากยมุนี พระเยซู เหลาจื่อ ขงจื่อ จากไปแล้วเกินกว่าสอง
พันปี ศิษย์ของท่านเหล่านั้นไม่เคยรู ้สึกว่าอาจารย์ไม่อยูแ่ ล้วไม่สามารถจะบําเพ็ญ การบําเพ็ญเป็ นเรื่ องของตัวเอง ไม่มี
ใครสามารถบําเพ็ญแทนกันได้ อาจารย์พูดได้แต่เพียงฝ่ าและหลักการชั้นภายนอก บําเพ็ญจิตตัดกิเลส สติปัญญาแจ่ม
ชัดไม่สับสนนั้น ตัวเองรับผิดชอบ ผูม้ าด้วยอารมณ์อยาก จิตใจย่อมไม่แน่วแน่ เข้าสังคมโลกย่อมลืมต้นกําเนิ ดของตน
หากไม่ยนื หยัดรักษาความตั้งใจของตน ชัว่ ชีวติ อะไรก็ไม่ได้ ไม่รู้เมื่อใดจะประสบโอกาสอีก ยากนักเอย
หลี่ หงจื้อ
1995.10.6
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14. บทบรรยายของศาสนาพุทธคือส่ วนที่อ่อนแอและ เล็กที่สุดส่ วนหนึ่งของฝอฝ่ า
สรรพชีวิตทั้งหลาย อย่าได้นาํ ศาสนาพุทธมาวัดต้าฝ่ าแห่งความจริ ง ความเมตตา ความอดทน ไม่สามารถจะ
วัดได้ เพราะผูค้ นต่ างเคยชิ นกับ การยึดเอาพระสู ตรของศาสนาพุท ธเป็ นฝ่ า แท้จริ ง แล้วร่ า งจักรวาล(เทีย นถี่ )นั้น
ใหญ่โตนัก ใหญ่โตเกิ นกว่าที่พระพุทธจะสามารถหยัง่ รู้ได้ถึงจักรวาล “ไท่จี๋”ของสายเต๋ าก็เป็ นเพียงความเข้าใจต่อ
จักรวาลในลําดับชั้นที่เล็ก มาถึงชั้นของคนธรรมดาสามัญก็ไม่มีฝ่าที่เป็ นแก่นแท้แล้ว มีเพียงปรากฏการณ์เล็กๆน้อยๆ
ณ ขอบจักรวาลที่สามารถทําให้คนบําเพ็ญปฏิบตั ิเท่านั้น เพราะคนธรรมดาสามัญคือมนุษย์ในระดับชั้นตํ่าสุ ด ดังนั้น
จึงไม่ให้คนรู้จกั ฝอฝ่ าที่แท้จริ ง แต่ผคู ้ นได้ยินนักปราชญ์พูดว่า: การเคารพนับถือพุทธสามารถปลูกมรรคผลแห่ ง
โอกาสของการบําเพ็ญปฏิบตั ิ ผูบ้ าํ เพ็ญท่องคาถาสามารถได้รับการคุม้ ครองจากชีวิตชั้นสู ง การถือศีลสามารถบรรลุ
มาตรฐานของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ ในประวัติศาสตร์ ตลอดมามีคนศึกษาวิจยั กันว่า คําพูดที่ผรู ้ ู ้แจ้งพูดนั้นก็คือฝอฝ่ าหรื อไม่
คําพูดของพระยูไลคือการสะท้อนให้เห็นของจิตพระพุทธ และสามารถเรี ยกได้วา่ เป็ นการปรากฏให้เห็นของฝ่ า แต่
ไม่ใช่ฝ่าที่เป็ นแก่นแท้ของจักรวาล เพราะในอดีตมนุษย์ไม่ได้รับอนุญาตให้ล่วงรู ้ถึงปรากฏการณ์อนั แท้จริ งของฝอฝ่ า
ฝอฝ่ าคืออะไร ต้องบําเพ็ญปฏิบตั ิถึงระดับชั้นสู งแล้วจึงจะสามารถรับรู้(อู)้ ได้ ดังนั้นจึงไม่ให้คนได้รู้ถึงแก่นแท้ของ
การบําเพ็ญปฏิบตั ิที่แท้จริ ง ฝ่ าหลุ นต้าฝ่ าคือการนําเอาคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล(ฝอฝ่ า) ที่มีมาแต่โบราณกาลมา
มอบให้แก่คนเป็ นครั้งแรก ประหนึ่ งให้บนั ไดสู่ สวรรค์แก่คน ดังนั้นท่านจะนําสิ่ งที่มีอยู่ในศาสนาพุทธในอดีตมา
วัดต้าฝ่ าของจักรวาลได้อย่างไร
หลี่ หงจื้อ
1995.10.8
15. อะไรคือปั ญญา
ในสังคมมนุ ษย์ บุคคลที่มีชื่อเสี ยง ปั ญญาชน ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ผูค้ นรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มาก แท้จริ งแล้ว
เล็กนิดเดียว เพราะพวกเขาคือคนธรรมดาสามัญ ความรู้ของพวกเขาก็เป็ นเพียงความรู้เล็กๆน้อยๆ เท่าที่วิทยาศาสตร์
ปั จจุบนั ในสังคมมนุ ษย์จะหยัง่ รู ้ ได้เท่านั้น ความใหญ่โตมโหฬารของจักรวาล จากมหภาคที่สุดจนถึงจุลภาคที่สุด
สังคมมนุษย์อยูต่ รงกึ่งกลางพอดี อยู่ ณ ชั้นนอกสุ ด ชั้นผิวบนสุ ด ชีวิตก็คงอยูใ่ นรู ปแบบที่ต่าํ สุ ด ดังนั้นความเข้าใจต่อ
วัตถุ สสารและจิตใจก็นอ้ ยมาก ผิวเผิน อีกทั้งน่าสงสาร แม้จะกุมความรู้ท้ งั หมดเกี่ยวกับมนุษยชาติไว้ได้ ก็ยงั คงเป็ น
คนธรรมดาสามัญคนหนึ่ง
หลี่ หงจื้อ
1995.10.9
16. ไม่ใช่การงานแต่เป็ นการบําเพ็ญปฏิบตั ิ
สามารถจะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดที่ขา้ พเจ้า มีไว้ให้กบั ศูนย์ช่วยฝึ กสอนได้หรื อไม่ นี้เป็ นหลักการที่สาํ คัญมาก
มันเกี่ยวโยงไปถึงรู ปแบบการเผยแพร่ ฝ่าในอนาคต ทําไมจึงไม่สามารถปล่อยวางความเคยชินจนเป็ นนิสัยที่ส่งั สมมา
นานจากสถานที่ราชการ อย่าได้ปฏิบตั ิต่อศูนย์ช่วยฝึ กสอนด้วยวิธีทาํ งาน และท่าทีเหมือนการดําเนินงานของ
หน่วยงานปกครองในสังคมมนุษย์ เช่น ออกเอกสารอะไรเอย ตั้งนโยบาย ดําเนินการเอย ยกระดับความเข้าใจให้
สู งขึ้นอะไรเอย ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิตา้ ฝ่ าเพียงแต่สามารถยกระดับการบําเพ็ญปฏิบตั ิ
ซินซิ่ งและกัว่ เว่ย(มรรคผล)ให้
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สู งขึ้นเท่านั้น บางครั้งจะประชุมสักครั้ง ยังจัดรู ปแบบเหมือนกับงานในหน่วยงานของคนธรรมดาสามัญ เช่น การ
กล่าวของข้าราชการอะไร อะไร ผูน้ าํ อะไร อะไร กล่าวสรุ ป เวลานี้กระแสของการทุจริ ตในสังคม ขั้นตอนการทํางาน
ของข้าราชการ แม้แต่ประเทศชาติก็จะทําการปฏิรูป การเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิคนหนึ่ ง ก็รู้แล้วว่าช่วงสุ ดท้ายของฝ่ า
มนุษยชาติไม่ไหวแล้วทุกๆด้าน ทําไมจึงไม่สามารถละทิ้งวิธีทาํ งาน ที่ไม่เหมาะสมที่สุดสําหรับการบําเพ็ญปฏิบตั ิ
พวกเราไม่จดั ตั้งเป็ นองค์กรปกครอง หรื อหน่วยงานธุ รกิจในสังคมโดยเด็ดขาด
ที่ผา่ นมายังมีบางคนที่ปลดเกษียณไม่มีงานทํา รู ้สึกว่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ าดี เสนออยากมาทํางาน เพื่อจะถม
ความรู ้สึกอ้างว้างว่างเปล่า อันยากแก่การอดทนให้เต็ม แน่นอนย่อมไม่ได้ ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าคือการบําเพ็ญปฏิบตั ิ ไม่ใช่
การงาน บุคลากรของพวกเราก่อนอื่นต้องเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญจริ งที่มีซินซิ่ งสู ง เป็ นบุคคลตัวอย่างของการบําเพ็ญปฏิบตั ิซิ
นซิ่ง เราไม่ตอ้ งการผูน้ าํ ในรู ปของคนธรรมดาสามัญ
หลี่ หงจื้อ
1995.10.12
17. ปลดเกษียณแล้วค่อยปฏิบตั ิ
มีผฝู ้ ึ กปฏิบตั ิที่มีพ้ืนฐานที่ดีพอควรจํานวนหนึ่ง หลังจากฟั งการบรรยายแล้ว เนื่องจากมีงานรัดตัวก็ไม่ปฏิบตั ิ
แล้ว ช่างน่าเสี ยดายนัก หากเป็ นคนธรรมดาสามัญทัว่ ไป ข้าพเจ้าจะไม่พดู เลย ปล่อยพวกเขาไป แต่คนพวกนี้ เป็ นพวก
ที่มีความหวัง ศีลธรรมของมนุษยชาติตกตํ่าลงวันละนับพันลี้ คนธรรมดาสามัญต่างไหลไปตามกระแส ยิง่ ห่างไกล
จากเต๋ าก็ยงิ่ บําเพ็ญกลับไปยาก แท้ที่จริ ง การบําเพ็ญปฏิบตั ิก็คือการบําเพ็ญจิตมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
สภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนดังเช่นในสถานที่ทาํ งาน คือโอกาสอันดีที่จะยกระดับซิ นซิ่งให้สูงขึ้น ครั้นปลดเกษียณ
แล้ว เขามิสูญเสี ยสภาพแวดล้อมของการบําเพ็ญปฏิบตั ิที่ดีที่สุดไปหรอกหรื อ ความขัดแย้งอะไรก็ไม่มีแล้วยังจะ
บําเพ็ญปฏิบตั ิอะไร จะยกระดับสู งขึ้นอย่างไร ชีวติ คนนั้นมีเวลาจํากัด บ่อยครั้งที่ท่านคํานวณไว้อย่างดี แต่ท่านจะรู้
หรื อว่าเวลาข้างหน้าที่เหลืออยูจ่ ะบําเพ็ญได้ทนั หรื อ การบําเพ็ญปฏิบตั ิไม่ใช่เรื่ องเล่นๆ เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งเอาจริ งเอาจัง
ยิง่ กว่าเรื่ องใดๆของคนธรรมดาสามัญ ไม่ใช่เรื่ องแน่นอนตามที่คิด ครั้นสู ญเสี ยโอกาสไปแล้ว วัฏสงสารหกทาง
เมื่อใดจะได้ร่างมนุษย์อีกครั้ง โอกาสมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อความฝันลวงตาที่ปล่อยวางไม่ได้ผา่ นไป จึงจะรู้วา่ สิ่ ง
ที่สูญเสี ยไปนั้นคืออะไร
หลี่ หงจื้อ
1995.10.13
18. ฝ่ าถูกต้องเที่ยงตรง
คนไร้กุศล
ภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ ภัยพิบตั ิจากมนุษย์
แผ่นดินไร้กุศล สรรพสิ่ งร่ วงโรย
สวรรค์ไร้กุศล
แผ่นดินแยก แผ่นฟ้ าทลาย จักรวาลว่างเปล่า
ฝ่ าถูกต้องเที่ยงตรง ฟ้ าดินถูกต้องเที่ยงตรง พลังชี วติ คึกคัก ฟ้ าดินมัน่ คง ฝ่ าคงอยูย่ นื ยง
หลี่ หงจื้อ
1995.11.12
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19. ผูม้ ีบุญญาธิ การสู งส่ ง
บุคคลผูน้ ้ ีรับมอบหมายภารกิจในโลกและบนสวรรค์ เปี่ ยมด้วยกุศลอันยิง่ ใหญ่ อีกทั้งความเมตตาในหัวใจ
ของเขา พกพาอุดมการณ์อนั สู งส่ ง อีกทั้งใส่ ใจในรายละเอียด ความรู ้ในฝ่ าและหลักการลึกซึ้ ง สามารถไขข้อปริ ศนา
สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ช่วยเหลือคนให้พน้ ทุกข์ พลังกงย่อมเพิม่ พูนเองโดยอัตโนมัติ
หลี่ หงจื้อ
1995.11.17
20. ไหว้ครู
ต้าฝ่ าเผยแพร่ อย่างกว้างไกล ผูไ้ ด้ยนิ ข่าวเที่ยวค้นหา ผูไ้ ด้รับยินดีปรี ดา ผูบ้ าํ เพ็ญเพิม่ ขึ้นนับวัน นับจํานวนไม่
ถ้วน และแล้วผูฝ้ ึ กด้วยตนเองส่ วนใหญ่ต้ งั ใจคิดไหว้ครู กังวลว่าจะไม่ได้รับการถ่ายทอดจริ งหากไม่ได้พบหน้าครู แท้
ที่จริ งเนื่องจากศึกษาฝ่ าไม่ลึกซึ้ ง ข้าพเจ้าเผยแพร่ อย่างกว้างไกลก็เพื่อช่วยเหลือโดยทัว่ ไป ผูฝ้ ึ กย่อมเป็ นศิษย์(ศิษย์)ของ
ข้าพเจ้า ไม่ยดึ ถือพิธีและประเพณี เก่า สละเปลือกนอกทิ้งไปดูเพียงใจคน หากไม่บาํ เพ็ญจริ งไหว้ครู มีประโยชน์อนั ใด
ผูบ้ าํ เพ็ญจริ งไม่ยดึ ติดต่อการแสวงหาย่อมได้เองโดยอัตโนมัติ ทั้งพลังกง ทั้งฝ่ า ล้วนมีอยูใ่ นหนังสื อ อ่านต้าฝ่ าให้ข้ ึน
ใจย่อมได้เองโดยอัตโนมัติ ผูฝ้ ึ กย่อมเปลี่ยนแปลงเองโดยอัตโนมัติ อ่านทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่าก็อยูใ่ นเต๋ าแล้ว ย่อมมี
ฝ่ าเซิ น(ร่ างฝ่ า)ของอาจารย์จะคอยคุม้ ครองอย่างเงียบๆ ยึดมัน่ ตลอดไป วันหน้าย่อมสําเร็ จเจิ้งกัว่ (มรรคผลถูกต้อง)
หลี่ หงจื้อ
1995.12.8
21. ให้รู้แจ่มแจ้ง
เวลานี้มีปัญหาหนึ่งค่อนข้างเด่นชัด คือมีผฝู้ ึ กจํานวนหนึ่ง เมื่อหยวนเสิ น(จิตหลัก)ออกจากร่ างไป ได้เห็น ได้
สัมผัสกับมิติใดมิติหนึ่ง รู ้สึกว่าสวยงามยิง่ นัก ทุกสิ่ งล้วนมีคงอยูจ่ ริ งๆ ก็ไม่คิดกลับมา เป็ นผลให้กายเนื้ อถึงแก่ความ
ตาย ตกค้างอยู่ ณ อาณาจักรเขตแดนนั้นกลับมาไม่ได้ แต่ก็ยงั ไม่ได้ออกไปพ้นสามภพ ก่อนนี้ขา้ พเจ้าเคยพูดถึงปัญหา
นี้วา่ การบําเพ็ญปฏิบตั ิตอ้ งไม่หลงใหลในมิติใดมิติหนึ่ง บําเพ็ญให้หมดทุกขั้นตอนของท่านจึงจะสามารถหยวนหมัน่
(สําเร็ จสมบูรณ์) ดังนั้นเมื่อหยวนเสิ น(จิตหลัก)ของท่านออกไป ต่อให้ที่ที่ท่านเห็นจะดีอย่างไรก็ตอ้ งกลับมา
พวกเรายังมีผฝู ้ ึ กจํานวนหนึ่งมีความเข้าใจผิดแบบหนึ่ง รู ้สึกว่าการฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าก็เหมือนได้รับการประกัน
ว่ากายเนื้อจะไม่ถึงแก่ความตาย หลักพลังกงของเราเป็ นวิชาบําเพ็ญจิตและชีวติ ผูฝ้ ึ กสามารถบําเพ็ญไปพลาง และยืด
ชีวติ ให้ยนื ยาวออกไปพลาง แต่มีผฝู ้ ึ กบางคน ณ ฝ่ าในภพบําเพ็ญไม่ค่อยก้าวหน้า วนเวียนอยูใ่ นระดับหนึ่ง ด้วยความ
พยายามอย่างมาก หลังจากยกระดับสู งขึ้นชั้นหนึ่งแล้ว สุ ดท้ายก็จะวนเวียนอยู่ ณ ระดับชั้นนั้น การบําเพ็ญปฏิบตั ิเป็ น
เรื่ องที่เข้มงวดจริ งจัง ดังนั้นจึงเป็ นการยากที่จะรับประกันว่า อายุขยั ที่สวรรค์กาํ หนดไว้เดิมจะไม่สิ้นสุ ด แต่เมื่อออก
พ้นซื่อเจียนฝ่ า(ฝ่ าในภพ) การบําเพ็ญปฏิบตั ิก็จะไม่มีปัญหานี้ แต่ภายในซื่ อเจียนฝ่ า(ฝ่ าในภพ)สภาพการณ์จะค่อนข้าง
สลับซับซ้อน
หลี่ หงจื้อ
1995.12.21
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22. เพื่อใครจึงบําเพ็ญ
พอมีคนใช้เครื่ องมือสื่ อสารมวลชนทําการวิพากษ์วจิ ารณ์ชี่กง ในหมู่ผฝู้ ึ กก็จะมีคนจํานวนหนึ่งเกิดหวัน่ ไหว
ไม่ฝึกแล้ว ประหนึ่งคนที่ใช้เครื่ องมือสื่ อสารมวลชนมีความสู งส่ งมากยิง่ กว่าฝอฝ่ า เหมือนฝึ กเพื่อผูอ้ ื่น ยังมีบางคน
เมื่อเผชิ ญหน้ากับแรงกดดันก็เกิดความกลัวไม่บาํ เพ็ญแล้ว คนแบบนี้สามารถจะสําเร็ จเจิง้ กัว่ (มรรคผลถูกต้อง)หรื อ
ในยามวิกฤตคับขัน แม้แต่พระพุทธก็สามารถจะถูกหักหลังใช่หรื อไม่ จิตหวาดกลัวเป็ นการยึดติดใช่หรื อไม่ การ
บําเพ็ญปฏิบตั ิก็คือการชะล้างทรายในคลื่นใหญ่ สิ่ งที่เหลือจึงจะเป็ นทองคํา
แท้จริ งแล้ว สังคมมนุษย์ต้งั แต่ดึกดําบรรพ์จนถึงทุกวันนี้มีหลักการอยูข่ อ้ หนึ่ง เรี ยกว่า การเสริ มและการต้าน
ซึ่งกันและกัน ดังนั้นเมื่อมีดียอ่ มมีเลว มีความถูกต้องย่อมมีความชัว่ ร้าย มีความเมตตากรุ ณาย่อมมีความโหดร้าย
ทารุ ณ มีคนย่อมมีผี มีพระพุทธย่อมมีมาร สังคมมนุษย์ก็ยงิ่ เป็ นเช่นนี้ มีดา้ นหน้าย่อมมีดา้ นหลัง มีการสนับสนุ นย่อมมี
การต่อต้าน มีคนเชื่ อย่อมมีคนไม่เชื่อ มีคนดียอ่ มมีคนเลว มีคนที่เห็นแก่ส่วนรวม ย่อมมีคนเห็นแก่ตวั มีคนที่สามารถ
เสี ยสละตัวเองเพื่อคนอื่น ย่อมมีคนที่ทาํ เพื่อตัวเองโดยไม่คาํ นึงถึงวิธีการใดๆ นี่คือหลักการในอดีต ดังนั้นบุคคลหนึ่ง
หมู่คณะหนึ่ง แม้กระทัง่ ประเทศหนึ่ง เมื่อคิดดําเนินการเรื่ องดีสักเรื่ องก็จะได้รับแรงต่อต้านที่มีกาํ ลังใกล้เคียงกัน
ต่อเมื่อประสบความสําเร็ จแล้ว จึงจะรู ้สึกว่าสิ่ งที่ได้มานั้นไม่ง่ายเลย จึงจะทะนุถนอม ที่ผา่ นมาการพัฒนาของมนุษย์
เป็ นเช่นนี้มาโดยตลอด (หลักการเสริ มและการต้านซึ่ งกันและกันต่อไปจะเปลี่ยนแปลง)
พูดจากอีกด้านหนึ่ง การบําเพ็ญปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องอยูเ่ หนื อคนธรรมดาสามัญ ไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตาม เขา
วิพากษ์วจิ ารณ์ชี่กง นัน่ ไม่ใช่ความเข้าใจของคนธรรมดาสามัญหรอกหรื อ เขามีคุณวุฒิที่จะปฏิเสธฝอฝ่ า และการ
บําเพ็ญปฏิบตั ิหรื อ องค์กรใดๆของมนุษย์สามารถจะอยูเ่ หนือเทพ เหนื อพระพุทธหรื อ คนที่วพิ ากษ์วจิ ารณ์ชี่กง มี
ความสามารถบังคับบัญชาพระพุทธได้ไหม เขาบอกว่าพระพุทธไม่ดี พระพุทธก็ไม่ดีเช่นนั้นหรื อ เขาบอกว่าไม่มีพระ
พุทธ พระพุทธก็ไม่คงอยูห่ รื อ ภัยพิบตั ิของฝ่ าในช่วง“การปฏิวตั ิทางวัฒนธรรม” นั้นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแห่ง
ปรากฏการณ์สวรรค์ พระพุทธ เต๋ า เทพ ต่างก็ตอ้ งดําเนิ นไปตามที่สวรรค์ลิขิต ภัยพิบตั ิของฝ่ าคือภัยพิบตั ิของมนุษย์
ภัยพิบตั ิของศาสนา แต่ไม่ใช่ภยั พิบตั ิของพระพุทธ
สาเหตุใหญ่ที่สุดที่ศาสนาถูกบ่อนทําลายนั้น เกิดขึ้นจากการเสื่ อมทรามของจิตมนุษย์ ผูม้ าไหว้พระไม่ใช่เพื่อ
จะบําเพ็ญเป็ นพระพุทธ หากแต่เพื่อขอพระคุม้ ครองให้ร่ าํ รวย ขจัดภัย คลอดลูกชาย ให้ชีวติ อยูด่ ีมีสุขอย่างไร มนุษย์
ทุกคนล้วนก่อกรรมมากมายมาแต่ชาติก่อนๆ จะอยูส่ ุ ขสบายได้อย่างไร สามารถจะทําชัว่ แล้วไม่ตอ้ งชําระกรรมได้
อย่างไร มารเห็นจิตมนุษย์ไม่ถูกต้องต่างทยอยออกจากถํ้า มาสร้างความยุง่ เหยิงในสังคมโลก เทพ พระพุทธเห็นจิต
มนุษย์ไม่ถูกต้องต่างทยอยกันละทิง้ ฐานที่ต้งั ออกจากวัดวาอาราม ในวัดจึงเต็มไปด้วยปี ศาจจิง้ จอก พังพอน ผี งู ซึ่ง
ผูค้ นที่มาขอลาภขอยศนําพาเข้ามา วัดประเภทนี้ จะไม่ทาํ ลายทิ้งได้หรื อ บาปอยูท่ ี่มนุ ษย์ พระพุทธไม่ถือโทษมนุษย์
เพราะมนุษย์น้ นั ตกอยูใ่ นความโง่เขลา กําลังทําลายตัวเอง อีกทั้งยังก่อกรรมใหญ่หลวงให้แก่ตวั เอง ไม่ชา้ ย่อมมีภยั
พิบตั ิใหญ่รอเขาอยู่ ยังจะต้องลงโทษหรื อ อันที่จริ งคนที่ก่อกรรมทําชัว่ ต่างต้องรับผลกรรมที่ก่อไว้ ณ เวลาหนึ่งใน
ภายหน้า เพียงแต่คนไม่อู(้ ไม่รับรู ้) ไม่เชื่อ เมื่อเกิดเรื่ องเข้าใจว่าเป็ นเหตุบงั เอิญ
ไม่วา่ คนหรื อกําลังใดๆในสังคม บอกให้ท่านอย่าบําเพ็ญปฏิบตั ิ ท่านก็ไม่บาํ เพ็ญปฏิบตั ิแล้ว ท่านบําเพ็ญ
ปฏิบตั ิเพื่อพวกเขาหรื อ พวกเขาจะให้เจิ้งกัว่ (มรรคผลถูกต้อง)แก่ท่านหรื อ มีจิตโน้มเอียงไปทางพวกเขาไม่ใช่หลงงม
งายหรื อ แท้จริ งแล้วนี่คือความโง่เขลา ยิง่ กว่านั้นพวกเราไม่ใช่ชี่กง แต่เป็ นการบําเพ็ญปฏิบตั ิฝอฝ่ า แรงกดดันใดๆ
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ล้วนไม่ใช่เป็ นการทดสอบความแน่วแน่มนั่ คงของท่านต่อฝอฝ่ าจากมูลฐานหรอกหรื อ
อะไรก็ไม่ตอ้ งพูดถึง
หลี่ หงจื้อ
1995.12.21

หากไม่แน่วแน่มนั่ คงต่อฝ่ า

23. คําศัพท์ในฝอฝ่ า
มีผฝู ้ ึ กบางคนก่อนหน้านี้คืออุบาสก อุบาสิ กาในศาสนาพุทธ มีความฝังใจต่อคําศัพท์ต่างๆในพระสู ตร พอผู้
ฝึ กเหล่านี้ได้เห็นในคําบรรยายของข้าพเจ้า ที่มีส่วนคล้ายกับคําศัพท์ของศาสนาพุทธ ก็เข้าใจว่ามีความหมาย
เช่นเดียวกับคําศัพท์ของศาสนาพุทธ ความจริ งแล้วไม่เหมือนกันเสี ยทีเดียว คําศัพท์ของศาสนาพุทธในประเทศจีน
บางคําเป็ นคําศัพท์จากภาษาจีน หาใช่คาํ ศัพท์เฉพาะของศาสนาพุทธเท่านั้น
ที่สาํ คัญคือผูฝ้ ึ กเหล่านี้ มักจะไม่ปล่อยวางสิ่ งที่อยูใ่ นศาสนาพุทธ สาเหตุคือไม่รู้สึกสํานึกว่า ในความคิด
ความฝังใจในศาสนาพุทธยังคงบังเกิดผล ยังเข้าใจไม่ดีพอต่อการไม่บาํ เพ็ญปฏิบตั ิสองวิชาพร้อมกัน แท้ที่จริ งความ
เข้าใจที่คล้ายกันนั้น มิใช่เป็ นการรบกวนหรอกหรื อ หากเข้าใจเบี่ยงเบนในคําพูดของข้าพเจ้าแล้ว ท่านมิบาํ เพ็ญปฏิบตั ิ
ไปทางศาสนาพุทธหรอกหรื อ
หลี่ หงจื้อ
1995.12.21
24. บําเพ็ญข้างในสงบข้างนอก
คนไม่เน้นกุศลเป็ นสําคัญ ใต้ฟ้ายุง่ เหยิงไม่สงบ คนทุกคนเป็ นศัตรู ที่อยูใ่ กล้ มีชีวติ อยูอ่ ย่างไร้ความสุ ข อยู่
อย่างไร้ความสุ ขจึงไม่กลัวความเป็ นความตาย เหลาจื่อกล่าวว่า: ถ้าแม้นชาวประชาไม่กลัวตาย ความตายหรื อจะทําให้
กลัว นี้คืออานุภาพใหญ่หลวง ใต้ฟ้าสันติเป็ นสิ่ งที่ประชาชนหวัง ณ เวลานี้หากออกกฎหมายและข้อบังคับมากมาย
เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อย ก็จะกลับตาลปั ตร หากจะแก้ไขความกังวลนี้ ก็ตอ้ งบําเพ็ญกุศลกันทัว่ ใต้ฟ้า จึงจะ
สามารถแก้ไขที่ตน้ เหตุ ข้าราชการหากไม่เห็นแก่ตวั ประเทศชาติจะไม่เสื่ อมทราม ประชาชนหากบําเพ็ญตนหล่อ
เลี้ยงกุศลเป็ นสําคัญ รัฐ ประชาชนต่างควบคุมจิตใจตน ประเทศสงบเรี ยบร้อย ประชาชนให้การสนับสนุน
ประเทศชาติมนั่ คงแข็งแกร่ ง ภัยจากภายนอกย่อมกลัวโดยอัตโนมัติ ใต้ฟ้าสันติ นี้คือภารกิจของผูม้ ีบุญญาธิ การ
หลี่ หงจื้อ
1996.1.5
25. ลดละการยึดติดลงอีก
ศิษย์ท้งั หลาย อาจารย์ร้อนใจก็ไร้ประโยชน์ เหตุใดท่านจึงไม่สามารถปล่อยวางจิตใจของคนธรรมดาสามัญ
ดวงนั้น ไม่ยอมก้าวไปข้างหน้าอีกสักก้าว ผูฝ้ ึ กของเรารวมทั้งบุคลากรที่ทาํ งานของเรา แม้แต่การทํางานเพื่อต้าฝ่ า
พวกท่านยังอิจฉาริ ษยาซึ่ งกันและกัน
ด้วยสิ่ งนี้ท่านจะสามารถสําเร็ จเป็ นพระพุทธได้หรื อ
ข้าพเจ้าอยากให้
ควบคุมดูแลงานอย่างอิสระ ก็เพราะท่านไม่สามารถปล่อยวางความเป็ นคนธรรมดาสามัญ ขณะทํางานจิตใจจึงไม่
สมดุล ต้าฝ่ าเป็ นของทั้งจักรวาล ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ งเล็กๆ งานใครทําล้วนเป็ นการเผยแพร่ ตา้ ฝ่ าให้
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กว้างไกล มีอะไรต้องท่านทํา ต้องฉันทํา พวกท่านไม่ขจัดจิตใจเช่นนี้ทิ้งไป หรื อจะนําติดตัวไปบนสวรรค์ ชิงดีชิงเด่น
กับพระพุทธหรื อ ใครๆก็ไม่สามารถรับผิดชอบต้าฝ่ าเอาไว้คนเดียว ขจัดจิตใจที่ไม่สมดุลดวงนั้นทิ้งไปเสี ยเถอะ เวลา
ที่ในใจท่านมีอะไรสะดุดข้ามไปไม่ได้ นัน่ มิใช่เกิดขึ้นจากจิตยึดติดหรื อ ผูฝ้ ึ กของเราอย่าได้คิดว่าตัวเองไม่ได้รวมอยู่
ข้างในนั้น ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะลองพิจารณาตัวเองดู เพราะพวกท่านต่างก็เป็ นผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ มีเพียงข้าพเจ้า
“หลี่ หงจื้อ” เท่านั้นที่ยกเว้น ทุกท่านลองคิดดู เหตุใดข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดฝ่ าที่ใหญ่เช่นนี้ในยุคปลายกัลป์ หากข้าพเจ้า
เปิ ดเผยความจริ งออกมาก็เป็ นการถ่ายทอดวิชามาร เพราะคนที่จะมาศึกษาฝ่ า จะมาศึกษาฝ่ าเพื่อสิ่ งนี้อย่างแน่นอน นี้
คือการศึกษาฝ่ าอย่างมีเจตนา การช่วยเหลือคนมีเพียงการแสวงหาความถูกต้องเท่านั้น จึงจะสามารถขจัดจิตยึดติดของ
พวกท่านได้ ต่างก็รู้วา่ ขจัดจิตยึดติดทิ้งไปไม่ได้ก็จะบําเพ็ญไม่สาํ เร็ จ ทําไมจึงไม่กล้าปล่อยวางอีกสักครั้ง แล้วก้าวไป
ข้างหน้าอีกหนึ่งก้าว อันที่จริ งข้าพเจ้าถ่ายทอดต้าฝ่ าย่อมมีเหตุอนั ยากแก่การอธิ บาย เมื่อความจริ งเผยออกมา เสี ยใจ
ภายหลังก็สายเกินไป ข้าพเจ้าเห็นจิตใจของบางคน แต่ขา้ พเจ้าก็ไม่สามารถจะบอกท่านตรงๆ ครั้นอาจารย์พดู ออกมา
ท่านก็จดจําสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดกับท่าน และยึดติดไปตลอดชีวติ ข้าพเจ้าไม่อยากทําลายลูกศิษย์แม้แต่คนเดียว การ
ช่วยเหลือคนนั้นลําบากมาก การรับรู ้ยงิ่ ยากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทุกคนต้องวางตัวเองอยูข่ า้ งในและพิจารณาให้แจ้ง
ต่างรู ้วา่ ต้าฝ่ าดี เหตุใดจึงไม่สามารถปล่อยวาง
หลี่ หงจื้อ
1996.1.6
26. ยืนยันความจริ ง
ฝอฝ่ าสามารถช่วยให้คนหลุดพ้น แต่มิใช่เพื่อช่วยให้คนหลุดพ้นจึงก่อกําเนิดฝอฝ่ า ฝอฝ่ าสามารถไขข้อ
ปริ ศนาแห่งจักรวาล ชีวติ และวิทยาศาสตร์ สามารถนําพามนุษยชาติเดินไปบนเส้นทางวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้องอีกครั้ง
แต่ฝอฝ่ าไม่ได้ก่อกําเนิดขึ้นมาเพื่อชี้นาํ วิทยาการของมนุษยชาติ
ฝอฝ่ าคือคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล เป็ นองค์ประกอบซึ่ งก่อกําเนิดสสารต้นกําเนิด เป็ นมูลเหตุการกําเนิด
ของจักรวาล
เช่นนั้น ในฝอฝ่ า ผูฝ้ ึ กที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ปั ญญาจะเปิ ดในอนาคตเป็ นจํานวนมาก พวกเขาจะเป็ นมนุษย์รุ่น
ใหม่ เป็ นผูบ้ ุกเบิกในสาขาวิชาต่างๆ แต่ฝอฝ่ าไม่ใช่เพื่อให้ท่านเป็ นผูบ้ ุกเบิกจึงให้สติปัญญาแก่ท่าน เพราะท่านคือผู้
บําเพ็ญปฏิบตั ิจึงได้รับ ก็คือ ท่านคือผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิก่อนและเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญภายหลัง ดังนั้น การเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ
คนหนึ่งจะต้องใช้เงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ท้ งั หมด เผยแพร่ ตา้ ฝ่ าให้กว้างไกล ยืนยันต้าฝ่ าว่าเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ น
วิทยาศาสตร์ มิใช่ศาสนาและจิตนิยม นี้เป็ นภาระหน้าที่ของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิทุกท่าน ปราศจากซึ่ งฝอฝ่ าอันยิง่ ใหญ่น้ ี
ย่อมไร้ซ่ ึ งทุกสิ่ งทุกอย่าง รวมทั้งจักรวาล จากมหภาคที่สุดไปจนถึงจุลภาคที่สุด ตลอดจนวิชาความรู ้ท้งั มวลในสังคม
มนุษย์
หลี่ หงจื้อ
1996.1.8
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27. ผูบ้ าํ เพ็ญย่อมอยูข่ า้ งในโดยอัตโนมัติ
การเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิคนหนึ่ง ความทุกข์ร้อนกลัดกลุม้ ทั้งมวลที่ประสบในหมู่คนธรรมดาสามัญล้วนเป็ น
การผ่านด่าน การยกย่องชมเชยทั้งมวลที่ประสบ ล้วนเป็ นการทดสอบ
หลี่ หงจื้อ
1996.1.14
28. อะไรคือความอดทน
ความอดทนเป็ นส่ วนสําคัญของการยกระดับซิ นซิ่ งให้สูงขึ้น ความโกรธเกลียด รู้สึกไม่เป็ นธรรม อดทนทั้ง
นํ้าตาคลอเบ้า คือความอดทนของคนธรรมดาสามัญ ที่ยึดติดกับจิตใจที่ห่วงกังวล โดยแก่นแท้ตอ้ งไม่โกรธเกลียด ไม่
รู้สึกไม่เป็ นธรรม จึงจะเป็ นความอดทนของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ
หลี่ หงจื้อ
1996.1.21
29. อะไรคือ“หมีซิ่น” (งมงาย)
คนจีนในปั จจุบนั จะสี หน้าซี ดพอเอ่ยถึง“หมีซิ่น”สองตัวอักษรนี้ เพราะหลายๆคนนําเอาเรื่ องที่ตวั เองไม่เชื่อ
พูดเหมารวมเป็ น“หมีซิ่น” อันที่จริ ง“หมีซิ่น” สองตัวอักษรนี้ถูกคลุมด้วยเสื้ อตัวนอกของพวก“ซ้ายจัด” ในช่วงของ
การ“ปฏิวตั ิใหญ่ทางวัฒนธรรม” เป็ นคําพูดที่มีกาํ ลังบ่อนทําลายรุ นแรงที่สุดประโยคหนึ่งต่อวัฒนธรรมของชนชาติ
ในเวลานั้น เป็ นหมวกใบโตที่น่ากลัวที่สุด จึงกลายเป็ นคําพูดติดปากอันขาดความรับผิดชอบที่สุดประโยคหนึ่งของ
คนที่มีความคิดตื้นๆ และดื้อรั้น แม้กระทัง่ คนพวกที่อา้ งตัวเองเป็ นนักวัตถุนิยม ยังเหมาเรี ยกทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยู่
นอกเหนือความรู ้ของตน หรื อสิ่ งที่วทิ ยาศาสตร์ ยงั ไม่สามารถเข้าใจเป็ น“หมีซิ่น” หากจะเข้าใจสรรพสิ่ งตามทฤษฎี
แบบนี้ มนุษยชาติก็จะไม่มีความก้าวหน้า วิทยาศาสตร์ ก็จะไม่มีการพัฒนา เพราะการพัฒนาและการค้นพบสิ่ งใหม่ๆ
ทางวิทยาศาสตร์ ล้วนเป็ นสิ่ งที่คนรุ่ นก่อนๆยังเข้าใจไม่ถึง เช่นนั้น คนเหล่านี้ตวั เองกําลังทําเรื่ องจิตนิยมอยูใ่ ช่หรื อไม่
มนุษย์เมื่อเชื่อในสิ่ งใดแล้ว โดยตัวของมันเองไม่ใช่เป็ นการหลงหรอกหรื อ ถ้าเช่นนั้นคนที่เชื่อในวิทยาการสมัยใหม่
การแพทย์ปัจจุบนั “หมีซิ่น”ใช่หรื อไม่ ผูค้ นเคารพบูชารู ปปั้ น“หมีซิ่น”ใช่หรื อไม่ แท้ที่จริ ง“หมีซิ่น”สองตัวอักษรเป็ น
คําศัพท์ที่ธรรมดามาก เมื่อคนเชื่อในสิ่ งใดอย่างจริ งๆจังๆ รวมทั้งสัจธรรม ก็คือ“หมีซิ่น” ไม่มีความหมายในเชิงเสื่ อม
เสี ย เพียงแต่คนที่มีเจตนาอื่นแอบแฝง เพื่อจะโจมตีผอู ้ ื่น ก็ป้ายความหมายในเชิงศักดินาให้หนึ่งชั้น กลายเป็ นคําพูดมี
แรงชักจูงให้ไขว้เขวและต่อสู ้ ก็ยงิ่ สามารถยุยงให้คนที่หวั อ่อนคล้อยตาม
อันที่จริ ง“หมีซิ่น”สองตัวอักษรโดยตัวของมันเอง ไม่สมควรถูกนํามาใช้ในลักษณะนี้ ความหมายตามที่ถูก
ป้ ายสี ไม่มีคงอยู่ แม้แต่“หมีซิ่น”สองตัวอักษร โดยภาษาไม่ใช่เรื่ องไม่ดี ทหารหากไม่“หมีซิ่น”ต่อกฎระเบียบวินยั ก็จะ
ไม่มีกาํ ลังต่อสู ้ นักเรี ยนหากไม่“หมีซิ่น”ต่อโรงเรี ยน ต่อครู บาอาจารย์ก็จะไม่ได้ความรู ้ เด็กหากไม่“หมีซิ่น”ต่อพ่อแม่
ผูป้ กครองของตนก็ไม่สามารถจะอบรมเลี้ยงดู คนเราไม่“หมีซิ่น”ในการงานอาชีพของตนก็ทาํ งานได้ไม่ดี มนุษยชาติ
หากไม่มีความเชื่อ ความศรัทธาก็จะไม่มีมาตรฐานทางศีลธรรม เช่นนั้นจิตใจคนก็จะไร้ซ่ ึ งความคิดที่ดีงาม และถูก
ครอบงําด้วยความคิดชัว่ ร้าย ยามนี้ศีลธรรมของมนุษยชาติก็จะตกตํ่าลงอย่างรวดเร็ ว ภายใต้อิทธิ พลของความคิดชัว่
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ร้าย ทุกๆคนคือศัตรู ที่อยูใ่ กล้ เพื่อสนองกิเลสส่ วนตน ก่อกรรมทําชัว่ ได้ไม่มียกเว้น คนเลวที่ป้ายความหมายทางลบ
ดังกล่าวให้แก่“หมีซิ่น”สองตัวอักษร
แม้จะบรรลุเป้ าหมายของตน
แต่ก็เป็ นไปได้อย่างมากที่ได้บ่อนทําลาย
มนุษยชาติจากธาตุแท้ของมนุ ษย์
หลี่ หงจื้อ
1996.1.22
(แก้ไข) 1996.8.29
30. กรรมแห่งโรค
เกี่ยวกับผูฝ้ ึ กใหม่ในระยะแรกของการฝึ กพลังกง และผูฝ้ ึ กเก่าที่ร่างกายได้รับการปรับเรี ยบร้อยแล้ว ทําไมใน
ระหว่างการบําเพ็ญปฏิบตั ิ ร่ างกายจึงปรากฏอาการไม่สบายเหมือนป่ วยเป็ นโรคหนัก และยังจะปรากฏออกมาเป็ น
ระยะๆ ระหว่างการบรรยายฝ่ า ข้าพเจ้าบอกพวกท่านว่านัน่ เป็ นการสลายกรรม สลายหนี้กรรมที่ท่านติดค้างไว้ใน
ทุกๆ ชาติ ในเวลาเดียวกันก็เป็ นการยกระดับอูซ้ ิ่ง(จิตรับรู้)ของคนคนหนึ่ง อีกทั้งเป็ นการทดสอบผูฝ้ ึ กว่าแน่วแน่ต่อต้า
ฝ่ าหรื อไม่ ตลอดไปจนพ้นการบําเพ็ญปฏิบตั ิซื่อเจียนฝ่ า(ฝ่ าในภพ) นี้คือการอธิ บายโดยสรุ ปอย่างกว้างๆ
อันที่จริ งคนเราเกิดมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้ว ติดค้างหนี้ กรรมไว้มากมายในแต่ละชาติ ร้อยปี ให้หลัง(ตาย
แล้ว)มาเกิดใหม่ กรรมแห่งโรคส่ วนหนึ่งก็ถูกกดเข้าไปอยูใ่ นระดับจุลภาคของร่ างกาย เมื่อเกิดมาใหม่ ชั้นผิวใหม่ของ
กายเนื้ออันเป็ นวัตถุไม่มีกรรมแห่งโรค (ยกเว้นคนที่มีกรรมใหญ่) เช่นนั้นสิ่ งที่ถูกกดเข้าไปในชาติที่แล้วก็จะกลับออก
สู่ ภายนอก พอกลับออกมาถึงชั้นผิวของกายเนื้อคนก็จะป่ วย แต่เวลาที่ป่วยโดยมากล้วนมีตน้ เหตุจากเงื่อนไขภายนอก
ปรากฏออกมาในโลกแห่งวัตถุ เช่นนี้มนั ก็จะสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในเชิงวัตถุตามที่ปรากฏในโลกแห่งวัตถุของเรา
จึงสอดคล้องกับหลักการของสังคมมนุษย์ คนธรรมดาสามัญจึงไม่มีทางรู ้ความเป็ นจริ งของแหล่งที่มาของโรคภัยไข้
เจ็บ จึงหลงและไม่อู(้ ไม่รับรู ้)เลย แต่คนเมื่อเจ็บป่ วยก็กินยา หรื อเฟ้ นหาการบําบัดรักษาวิธีต่างๆ เช่นนั้นในความเป็ น
จริ งก็คือเอาโรคภัยกดเข้าไปข้างในร่ างกายอีก เช่นนี้กรรมแห่งโรคที่ตกค้างจากการทําเรื่ องไม่ดีในชาติก่อนไม่ได้รับ
การชําระ แล้วยังทําเรื่ องไม่ดีในชาติน้ ีซ่ ึ งทําร้ายต่อผูอ้ ื่นอีก ก็จะมีโรคแห่งกรรมใหม่ๆ ปรากฏออกมาอีก ป่ วยเป็ นโรค
ต่างๆ แต่คนก็กินยาหรื อบําบัดรักษาด้วยวิธีต่างๆ กดโรคภัยเข้าไปข้างในร่ างกายอีก การผ่าตัดก็เพียงแต่ผา่ เอาก้อน
เนื้อส่ วนผิวของมิติวตั ถุออกไปเท่านั้น โดยที่กรรมแห่งโรคภัยในอีกมิติโดยแท้จริ งไม่ได้แตะต้องเลย วิทยาการแพทย์
ปัจจุบนั โดยแท้จริ งก็จดั การไม่ได้ เมื่อโรคกําเริ บขึ้นมา ก็บาํ บัดรักษากันอีก ร้อยปี ให้หลัง(ตายแล้ว)กลับมาเกิดใหม่
อีกครั้ง มีกรรมแห่งโรคก็กดเข้าไปข้างในร่ างกายอีก หมุนเวียนซํ้าแล้วซํ้าเล่า แต่ละชาติแต่ละชาติไม่รู้วา่ มีกรรมแห่ง
โรคตกค้างอยูข่ า้ งในร่ างกายคนมากน้อยเท่าใด ดังนั้นข้าพเจ้าว่าคนสมัยนี้ลว้ นตกอยูใ่ นกงเกวียนแห่งกรรม นอกจาก
กรรมแห่งโรคแล้ว ยังมีกรรมชนิดอื่นๆอีก ดังนั้นในชีวิตคนจึงมีความทุกข์ มีภยั มีถูกมีผดิ คิดแต่จะแสวงหาความสุ ข
สบายโดยไม่ชาํ ระกรรมเป็ นไปได้อย่างไร คนมาถึงเวลานี้มีกรรมใหญ่จนกระทัง่ จมอยูใ่ นกรรมอยูต่ ลอดเวลา พบกับ
เรื่ องที่ไม่สบายใจตลอดเวลา ออกจากบ้านก็จะมีเรื่ องไม่ดีรอท่านอยู่ แต่เมื่อมีเรื่ องขัดแย้ง ผูค้ นก็ไม่อดทน ไม่รู้วา่
กําลังชําระหนี้กรรมที่ติดค้างไว้แต่ก่อน ท่านไม่ดีต่อฉัน ฉันก็ยง่ิ ร้ายกับท่าน ยังไม่ได้ชาํ ระกรรมเก่าก็ก่อกรรมใหม่ ทํา
ให้สภาพสังคมเสื่ อมทรามและตกตํ่า ทุกๆ คนเป็ นศัตรู ที่อยูใ่ กล้ ก็มีคนจํานวนมากที่คิดไม่ตกว่าผูค้ นสมัยนี้เป็ นอะไร
ไป สังคมปั จจุบนั เป็ นอะไรไป มนุษยชาติเป็ นเช่นนี้ ต่อไปอันตรายยิง่ นัก
เช่นนั้น พวกเราผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ นอกจากอาจารย์จะช่วยสลายกรรมให้แล้ว ตัวเองยังต้องชําระส่ วนหนึ่ง
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ดังนั้นร่ างกายจึงรู ้สึกไม่สบาย มีความรู ้สึกเหมือนป่ วยไข้ การบําเพ็ญปฏิบตั ิกค็ ือการชําระล้างให้แก่ท่านจากต้น
กําเนิดแห่งชี วติ ของท่าน เหมือนกับวงปี ของต้นไม้ แต่ละชั้นล้วนมีกรรมแห่งโรค ฉะนั้นจึงต้องชําระล้างร่ างกาย
ให้แก่ท่านจากจุดศูนย์กลางที่สุด แต่จะให้ผลักออกมาทั้งหมดในทันที คนจะรับไม่ไหว จะเป็ นอันตรายแก่ชีวติ ได้
ดังนั้นจึงได้แต่ทยอยผลักออกมาเป็ นระยะๆ ทีละชิ้นสองชิ้น เช่นนี้คนก็จะข้ามไปได้ ในขั้นตอนการทุกข์ทรมานยัง
ได้ชาํ ระกรรม แต่นี่ก็เป็ นเพียงส่ วนเล็กน้อยที่เหลือไว้ให้ท่านแบกรับเอง หลังจากที่ขา้ พเจ้าได้สลายกรรมให้แก่ท่าน
แล้วเท่านั้น ต้องบําเพ็ญปฏิบตั ิต่อไปจนถึงรู ปแบบสู งสุ ดของซื่ อเจียนฝ่ า(ฝ่ าในภพ) เมื่อถึงสภาวะร่ างขาวสะอาด จึง
ผลักออกได้ท้ งั หมด แต่ยงั มีกรรมแห่งโรคภัยเล็กๆน้อยๆ และกรณี พิเศษอื่นๆ พ้นจากการบําเพ็ญปฏิบตั ิซื่อเจียนฝ่ า
(ฝ่ าในภพ) ก็คือการบําเพ็ญปฏิบตั ิร่างอรหันต์อนั บริ สุทธิ์ ที่สุดแล้ว ก็ไม่มีกรรมแห่งโรคแล้ว แต่หากการบําเพ็ญปฏิบตั ิ
พ้นจากซื่อเจียนฝ่ า(ฝ่ าในภพ)ยังไม่หยวนหมัน่ (สําเร็ จสมบูรณ์) คนที่กาํ ลังบําเพ็ญไปสู่ ระดับชั้นสู ง เช่นนั้นเขาก็ยงั จะ
มีทุกข์มีภยั เรื่ องของการผ่านด่านเพื่อยกระดับชั้นให้สูงขึ้น ล้วนแต่เป็ นความขัดแย้งระหว่างคนกับคน คนกับเรื่ อง
ต่างๆ ทางด้านยกระดับซิ นซิ่ ง และการขจัดจิตยึดติดออกไปอีก ร่ างกายไม่มีกรรมแห่งโรคแล้ว
การสลายกรรมแห่งโรค เรื่ องแบบนี้ไม่มีใครสามารถทําให้แก่คนธรรมดาสามัญตามอําเภอใจได้ สําหรับคน
ธรรมดาสามัญที่ไม่บาํ เพ็ญปฏิบตั ิ จึงเป็ นไปไม่ได้โดยแท้จริ ง ได้แต่อาศัยการรักษาทางการแพทย์ หากทําให้ตาม
อําเภอใจก็คือการบ่อนทําลายหลักการของสวรรค์ หมายความว่าสามารถจะทําเรื่ องไม่ดีโดยไม่ตอ้ งชําระกรรม ติดหนี้
โดยไม่ตอ้ งชําระคืน นัน่ เป็ นเรื่ องที่ทาํ ไม่ได้โดยเด็ดขาด หลักการของสวรรค์ไม่อนุ ญาต แม้แต่การรักษาโรคด้วยชี่กง
ทัว่ ๆไปก็เหมือนกัน คือกดเอาโรคเข้าไปข้างในร่ างกาย เมื่อกรรมของคนๆ หนึ่งใหญ่หลวงนัก และยังคงทําแต่เรื่ อง
ไม่ดี เช่นนั้นเขาก็จะพบกับการถูกทําลาย เวลาตายจะดับสลายทั้งกายและจิตจนหมดสิ้ นไม่มีเหลือ ผูร้ ู ้แจ้งระดับสู ง
รักษาโรคให้คน สามารถขจัดกรรมแห่งโรคนั้นจากต้นตอ แต่ลว้ นจะกระทําโดยมีจุดมุ่งหมาย คือเพื่อช่วยเหลือคน
เป็ นสําคัญ
หลี่ หงจื้อ
1996.3.10

31. ผูบ้ าํ เพ็ญพึงละเว้น
ยึดติดในชื่ อเสี ยง
คือตั้งใจปฏิบตั ิวชิ ามาร
เช่นเพื่อชื่อเสี ยงในสังคมโลก พูดดีแต่ปาก แต่ใจเป็ นมาร หลอกลวงผูค้ นบ่อนทําลายฝ่ า
ยึดติดในเงินตรา
คือแสวงหาความรํ่ารวย
เสแสร้งบําเพ็ญ ทําลายศาสนา ทําลายฝ่ า เสี ยเวลาไปร้อยปี (ตลอดชี วติ ) โดยไม่ได้บาํ เพ็ญพระพุทธ
ยึดติดในกาม
ไม่แตกต่างจากคนชัว่
ปากสวดมนต์ นัยน์ตาสกปรกคอยจ้องมอง ช่างห่างไกลจากเต๋ า นี้คือคนธรรมดาสามัญที่ชวั่ ร้าย
ยึดติดในความรักแห่งสายสัมพันธ์
ย่อมได้รับความเหนื่ อยยาก
ถูกพันธนาการ ลุ่มหลง ถูกสายใยแห่งความผูกพันรบกวนตลอดชีวิต เวลาผ่านพ้นไป คิดเสี ยใจก็สายเกินไป
หลี่ หงจื้อ
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1996.4.15
32. กลมกลืนเป็ นเนื้อเดียว
(1)
คนอยูใ่ นสภาพแวดล้อมของการงานที่ต่างกัน มีปัญหาของการฆ่าชีวติ ที่ต่างกัน ความสมดุลของชีวติ ก็
สะท้อนออกมาในรู ปแบบที่ต่างกัน การเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิก่อนอื่นสมควรต้องปล่อยวางการยึดติดทั้งมวล และ
สอดคล้องกับสภาวะของสังคมคนธรรมดาสามัญ ซึ่ งก็เป็ นการปกป้ องปรากฏการณ์ของฝ่ าชั้นหนึ่ง หากการงาน
อาชีพของมนุษยชาติไม่มีใครทํา เช่นนั้นฝ่ าชั้นนี้ยอ่ มไม่คงอยู่
(2)
ชีวติ ในฝ่ าจะอยูแ่ ละตายไปตามธรรมชาติ จักรวาลมีเกิดขึ้น คงอยู่ เสื่ อมไป มนุษย์มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความ
สมดุลของชีวติ ก็เช่นกัน มีการคงอยูแ่ ละตายอย่างไม่เป็ นไปตามธรรมชาติ ในความอดทนนั้นมีการสละ สละหมดสิ้ น
ไม่มีตกหล่นนั้นคือหลักการของฝ่ าที่สูงกว่า
หลี่ หงจื้อ
1996.4.19

33. ไม่มีตกหล่น
ในความอดทนนั้นมีการสละ สามารถสละคือการเลื่อนระดับของการบําเพ็ญปฏิบตั ิ ฝ่ ามีระดับชั้นต่างกัน
ความเข้าใจต่อฝ่ าของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิก็คือความเข้าใจต่อฝ่ าในระดับชั้นนี้ ที่ตวั เองบําเพ็ญถึง ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิแต่ละ
ท่านเข้าใจฝ่ าแตกต่างกัน เป็ นเพราะระดับชั้นที่แต่ละคนอยูน่ ้ นั ต่างกัน
ต่อผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิในระดับชั้นที่ต่างกัน ฝ่ าก็มีขอ้ กําหนดของระดับชั้นที่ต่างกันสําหรับเขา สละคือรู ปธรรม
ของการไม่ยดึ ติดในจิตของคนธรรมดาสามัญ หากสามารถสละได้โดยไม่สะทกสะท้านอย่างจริ งๆ ผูท้ ี่จิตไม่หวัน่ ไหว
อันที่จริ งก็อยู่ ณ ชั้นนั้นแล้ว แต่การบําเพ็ญปฏิบตั ิก็คือเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น เมื่อท่านสามารถสละการยึดติดนี้แล้ว
ดังนั้นเหตุใดไม่สละความกลัวต่อการยึดติดในตัวของมันทิ้งไปด้วย สละจนหมดสิ้ นไม่มีตกหล่นมิเป็ นการสละที่สูง
ยิง่ ขึ้นหรอกหรื อ แต่วา่ ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิหรื อคนธรรมดาสามัญแม้กระทัง่ การสละขั้นพื้นฐานยังทําไม่ได้ ก็พดู ถึง
หลักการนี้ นัน่ เป็ นเพราะไม่ปล่อยวางจิตยึดติด แต่หาข้ออ้างเพื่อบ่อนทําลายฝ่ านัน่ เอง
หลี่ หงจื้อ
1996.4.26

34. ปฏิบตั ิกบั การงาน
พวกเราศิษย์(ศิษย์)ในฝ่ าหลุนต้าฝ่ า นอกจากผูบ้ าํ เพ็ญเป็ นอาชีพในวัดวาอารามแล้ว ส่ วนใหญ่จะบําเพ็ญ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นสังคมมนุษย์ ผ่านการศึกษาและฝึ กต้าฝ่ า พวกเราต่างสามารถเห็นชื่ อเสี ยง และผลประโยชน์เป็ นเรื่ อง
ธรรมดา แต่เนื่ องจากความเข้าใจต่อฝ่ าไม่ลึกซึ้ ง จึงปรากฏปั ญหาข้อหนึ่ง ศิษย์บางคนเลิกทํางานในคนธรรมดาสามัญ
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ปฏิเสธที่จะรับการเลื่อนตําแหน่งเป็ นหัวหน้า ก่อให้เกิดการรบกวนต่อการงาน และการดําเนินชีวิตโดยไม่จาํ เป็ น
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการบําเพ็ญปฏิบตั ิ ยังมีบางท่านที่ประกอบอาชีพค้าขายสุ จริ ต เห็นเงินทองเป็ นเรื่ องธรรมดา
ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่า การค้าขายอาจทําร้ายผูอ้ ื่น จะกระทบต่อการบําเพ็ญปฏิบตั ิของตน ก็เลิกทํา
อันที่จริ งต้าฝ่ าครอบคลุมความหมายลึกซึ้ งยิง่ นัก การปล่อยวางจิตใจของคนธรรมดาสามัญ ไม่ใช่หมายถึง
การปล่อยวางการงานของคนธรรมดาสามัญ การปล่อยวางในชื่อเสี ยง ผลประโยชน์ ไม่ใช่ให้หลีกหนีจากสังคมคน
ธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าขอยํ้าอีกครั้ง การบําเพ็ญปฏิบตั ิในสังคมคนธรรมดาสามัญ ต้องให้สอดคล้องกับสภาวะของ
สังคมคนธรรมดาสามัญ
หากดูจากอีกด้านหนึ่ง งานระดับหัวหน้าในสังคมคนธรรมดาสามัญ ถ้าล้วนเป็ นคนแบบพวกเรา ซึ่ งสามารถ
ปล่อยวางในชื่อเสี ยงและผลประโยชน์ส่วนตนเป็ นคนทําแล้ว จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากเพียงใด ถ้าเป็ นคนที่
มีจิตใจโลภมากจะนําอะไรมาสู่ สังคม คนที่ทาํ การค้าขายถ้าบําเพ็ญต้าฝ่ าด้วย กระแสสังคมจะเป็ นเช่นไร
ต้าฝ่ าแห่งจักรวาล(ฝอฝ่ า) จากชั้นสู งสุ ดลงมาถึงชั้นตํ่าสุ ดนั้นเชื่ อมต่อถึงกัน ครบถ้วนและสมบูรณ์ ต้องรู้วา่
สังคมคนธรรมดาสามัญก็เป็ นโครงสร้างของฝ่ าชั้นหนึ่ง หากทุกๆ คนมาศึกษาต้าฝ่ า ทุกๆ คนต่างก็ไม่ทาํ งานในสังคม
กันแล้ว เช่นนั้นสังคมคนธรรมดาสามัญก็จะไม่คงอยู่ ฝ่ าชั้นนี้ก็จะไม่คงอยู่ สังคมคนธรรมดาสามัญก็เป็ น
ปรากฏการณ์ของฝอฝ่ า ณ ระดับชั้นตํ่าสุ ดชั้นหนึ่ง ก็คือฝอฝ่ าในรู ปแบบการคงอยูข่ องชีวติ และวัตถุ-สสารในชั้นนี้
หลี่ หงจื้อ
1996.4.26

35. แก้ไขให้ถูกต้อง
เวลานี้หลายๆ แห่งได้นาํ เอาสิ่ งที่สมาคมศึกษาและวิจยั เสนอ :
อ่านต้าฝ่ าอย่างพินิจพิเคราะห์
บําเพ็ญซิ นซิ่ งอย่างจริ งจัง
ฝึ กกระบวนท่าอย่างมุมานะ
… ฯลฯ
มาตั้งเป็ นฝ่ าหรื อคําพูดของข้าพเจ้าเพื่อถ่ายทอดและศึกษากัน แท้จริ งแล้วนี่ไม่ใช่คาํ พูดของข้าพเจ้า ไม่มีความหมาย
ลึกซึ้ งแต่อย่างใด ยิง่ ไม่ใช่ฝ่า ความหมายของการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์แตกต่างอย่างมากจากข้อกําหนดต่อ
การศึกษาฝ่ าของข้าพเจ้า อันที่จริ งเกี่ยวกับการอ่านหนังสื อ ข้าพเจ้าได้เขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วใน“ศึกษาฝ่ า” เมื่อวันที่
9 เดือน 9 ปี 1995 ยิง่ กว่านั้น ความหมายของการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ได้รบกวนการศึกษาฝ่ าอย่างรุ นแรง ต่อไป
จะต้องระวังความรุ นแรงของปั ญหานี้ ข้าพเจ้าได้พดู แล้วถึงสาเหตุและบทเรี ยนที่ศาสนาพุทธได้เสื่ อมสลายไปใน
อินเดีย ต่อไปหากไม่ระวังก็จะเป็ นจุดเริ่ มของการบ่อนทําลายฝ่ า ข้อพึงระวัง ปั ญหาเมื่อเกิดแล้วอย่าได้หาคน
รับผิดชอบ พึงดูวา่ ตัวเองควรทําอย่างไร และไม่ตอ้ งเสาะหาว่าใครเขียน ยอมรับบทเรี ยน ต่อไปพึงระวัง
หลี่ หงจื้อ
1996.4.28
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36. จินกัง (ไม่เสื่ อมสู ญ)
เพื่อให้ตา้ ฝ่ าคงอยูต่ ลอดไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง ดูเหมือนยังมีปัญหาข้อหนึ่ง คือมักจะมีผฝู ้ ึ กเช่นนี้ จากผลของ
ภาวะจิตที่อยากโอ้อวดและอยากสร้างสิ่ งแปลกใหม่ พอมีโอกาสก็จะก่อเรื่ องที่จะรบกวนต่อต้าฝ่ า บางครั้งร้ายแรง
มาก เช่นเมื่อเร็ วๆนี้ มีคนพูดกันอยูต่ ลอดว่า ข้าพเจ้าสอนเคล็ดกระบวนท่าฝึ กให้ผฝู ้ ึ กคนไหนๆ แบบตัวต่อตัว (ความ
จริ งคือเมื่อผูฝ้ ึ กถามข้าพเจ้า ก็เพียงแต่ช่วยแก้ไขกระบวนท่าฝึ กให้ถูกต้องเท่านั้นเอง) จากนั้นก็พากันปฏิเสธกระบวน
ท่าฝึ กการเคลื่อนไหวที่ขา้ พเจ้าได้ถ่ายทอดไว้ ณ ที่ต่างๆ ในหลายปี มานี้อย่างโจ่งแจ้ง ภายใต้สภาพการณ์ที่ตวั ข้าพเจ้า
ยังอยู่ วิดีโอเทปสอนกระบวนท่าฝึ กพลังกงยังมีอยู่ ดําเนินการแก้ไขกระบวนท่าการเคลื่อนไหวของต้าฝ่ า บอกให้ผฝู้ ึ ก
บําเพ็ญไม่ตอ้ งทําตามกระบวนท่าสอนฝึ กพลังกงในเทป ให้ทาํ ตามเขา บอกว่าพลังกงของอาจารย์สูงส่ งไม่เหมือนกับ
ผูฝ้ ึ กเป็ นต้น และสอนผูฝ้ ึ กให้ฝึกตามในสภาพของตัวเองไปก่อน ต่อไปค่อยๆเปลี่ยนกลับมา เป็ นต้น
ข้าพเจ้าสอนพลังกงคือก้าวเดียวถึงตําแหน่ง(รวดเดียวตั้งแต่เริ่ มต้น) จุดประสงค์คือกลัวผูฝ้ ึ กแก้ไขดัดแปลง
โดยพลการ กลไกบังคับเมื่อก่อเกิดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ดูเหมือนไม่ใช่เรื่ องใหญ่ แท้จริ งแล้วคือจุดเริ่ มของ
การบ่อนทําลายฝ่ าอย่างร้ายแรง ยังมีบางคนนํากระบวนท่าเชื่อมต่อออกมาตั้งเป็ นกระบวนท่าเอกเทศ และบอกผูฝ้ ึ ก
ให้ฝึกตามให้เป็ นมาตรฐาน นี้คือความคิดอยากสร้างสิ่ งแปลกใหม่ ปั จจุบนั นี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากในแต่
ละแห่ง ศิษย์ท้งั หลาย ทั้งๆที่วดิ ีโอเทปสอนพลังกงของข้าพเจ้ายังอยู่ ทําไมจึงโอนอ่อนผ่อนตามอย่างง่ายดายเช่นนี้ ต้า
ฝ่ าเป็ นหลักธรรมใหญ่แห่งจักรวาลที่เข้มงวดและจริ งจัง หากบ่อนทําลายแม้เพียงนิดเดียว บาปของท่านจะหนัก
เพียงใด การเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิตอ้ งบําเพ็ญอย่างสง่าผ่าเผย มองไปยังภาพใหญ่ จะให้กระบวนท่าของทุกๆคน
เหมือนกันโดยไม่ผดิ เพี้ยนกันเลยแม้แต่นอ้ ย จะเป็ นไปได้อย่างไร อย่าได้มุ่งใส่ ใจในรายละเอียดเหล่านี้ กระบวนท่า
การเคลื่อนไหวเป็ นรู ปแบบของการหยวนหมัน่ แบบหนึ่ง แม้วา่ จะสําคัญ แต่ตอ้ งไม่เจาะเข้าสู่ โพรงเขาควาย ควรทุ่มเท
ความพยายามไปทางด้าน ซิ นซิ่ง อันที่จริ งการรบกวนต่อต้าฝ่ าโดยมากมาจากภายใน ปั จจัยภายนอกเพียงแต่สามารถ
จะบ่อนทําลายบางคนเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฝ่ า ไม่วา่ จะเวลานี้หรื อในอนาคต ศิษย์ภายในเท่านั้นที่สามารถ
บ่อนทําลายฝ่ าของเราได้ พึงระวังอย่างยิง่ ยวด ฝ่ าของเราไม่เสื่ อมสู ญไม่เปลี่ยนแปลง ใครก็ตามจะใช้ขอ้ อ้างใดๆ
เหตุผลใดๆ สถานการณ์ใดๆ ก็ไม่สามารถดัดแปลงกระบวนท่าการเคลื่อนไหวที่พวกเราใช้เพื่อหยวนหมัน่ ได้แม้แต่
นิดเดียว ไม่เช่นนั้นไม่วา่ เจตนาจะดีหรื อเลว ล้วนเป็ นการบ่อนทําลายฝ่ า
หลี่ หงจื้อ
1996.5.11

37. ไม่พดู จาเหลวไหล
ในระยะหลังนี้มีการพูดแบบหนึ่ง เวลาที่ทุกท่านเผยแพร่ ตา้ ฝ่ า นําพาผูม้ ีวาสนาบางคนมาได้ฝ่า เดินเข้าสู่
หนทางของการบําเพ็ญปฏิบตั ิ ดังนั้นจึงพูดเป็ นว่าตัวเองได้ช่วยให้คนหลุดพ้น เช่น วันนี้ฉนั ได้ช่วยให้คนหลุดพ้นแล้ว
กี่คน ท่านได้ช่วยให้คนหลุดพ้นแล้วกี่คน เป็ นต้น อันที่จริ งสิ่ งที่ช่วยให้คนหลุดพ้นคือฝ่ า และผูท้ ี่กระทําเรื่ องนี้มีแต่
เพียงอาจารย์เท่านั้น พวกท่านเพียงแต่นาํ พาผูม้ ีวาสนามาได้ฝ่า สามารถจะช่วยให้หลุดพ้นได้จริ งๆ หรื อไม่ ยังต้องดูวา่
คนผูน้ ้ นั จะสามารถหยวนหมัน่ ได้หรื อไม่ จึงจะแน่นอน ข้อพึงระวังอย่างยิง่ ยวด จะด้วยเจตนาหรื อไม่ การพูดจา
ใหญ่โตแม้แต่พระพุทธก็ตื่นตระหนก อย่าได้สร้างอุปสรรคให้กบั การบําเพ็ญปฏิบตั ิของตัวเอง การพูดจาทางด้านนี้ก็
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ต้องบําเพ็ญ หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจ
หลี่ หงจื้อ
1996.5.21

38. ตื่น
เวลาของการบําเพ็ญจริ งของการศึกษาต้าฝ่ ามีจาํ กัด ผูฝ้ ึ กจํานวนมากรู ้จกั ที่จะเร่ งรี บ ก้าวรุ ดหน้าอย่างไม่
หยุดยั้ง แต่มีผฝู้ ึ กส่ วนหนึ่งไม่รู้จกั คุณค่าของเวลา ใส่ ใจและใช้ความคิดไปในทางที่ไม่จาํ เป็ น ตั้งแต่“จ้วนฝ่ าหลุน”
หนังสื อต้าฝ่ าเล่มนี้ได้พิมพ์ออกมา ก็มีคนจํานวนมากนําเอาเทปบันทึกเสี ยงการบรรยายฝ่ าของข้าพเจ้ามาเปรี ยบเทียบ
กับหนังสื อ บอกว่าสมาคมศึกษาวิจยั ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพูดของอาจารย์ ยังมีบางคนบอกว่า หนังสื อเล่มนี้มีใคร
ใครช่วยเขียน อันเป็ นการบ่อนทําลายต้าฝ่ า ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ณ เวลานี้ ต้าฝ่ าเป็ นของข้าพเจ้าหลี่ หงจื้อ ถ่ายทอด
เพื่อช่วยให้พวกท่านหลุดพ้น พูดออกจากปากของข้าพเจ้าหลี่ หงจื้อ อีกทั้งเวลาที่ขา้ พเจ้าบรรยายฝ่ าก็ไม่มีร่าง หรื อ
เอกสารข้อมูลใดๆ มีเพียงกระดาษแผ่นเดียว เขียนสั้นๆ เพียงหัวข้อที่จะบรรยายให้แก่ผฝู ้ ึ กในแต่ละวัน และคําถาม
ไม่กี่ขอ้ ที่คนอื่นอ่านไม่เข้าใจเท่านั้น แต่ละครั้งที่ขา้ พเจ้าบรรยายฝ่ าก็จะบรรยายจากมุมที่ต่างกัน โดยจะคํานึงถึงระดับ
ความสามารถในการรับของผูฝ้ ึ กจึงบรรยาย ดังนั้นการบรรยายแต่ละครั้ง ต่อคําถามเดียวกัน ข้าพเจ้าจะบรรยายจากมุม
ที่ต่างกัน ยิง่ กว่านั้น ฝ่ าเล่มนี้ คือคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล เป็ นการแสดงออกอย่างแท้จริ งของฝอฝ่ าอันยิง่ ใหญ่ เป็ น
สิ่ งที่หลังจากที่ขา้ พเจ้าได้บาํ เพ็ญปฏิบตั ิจนไคอู(้ รู้แจ้ง)แล้ว ระลึกขึ้นได้วา่ มีมาแต่กาํ เนิ ด และใช้ภาษาของคนธรรมดา
สามัญบรรยายออกมา ถ่ายทอดให้แก่พวกท่านตลอดจนบนสวรรค์ ฝ่ าถูกต้องเที่ยงตรงชัว่ ฟ้ าปฐพี เพื่อความสะดวก
ของผูฝ้ ึ กในการบําเพ็ญปฏิบตั ิ ข้าพเจ้ามอบหมายผูฝ้ ึ กให้ถอดเนื้ อความการบรรยายของข้าพเจ้า จากเทปบันทึกเสี ยง
ออกมาเป็ นตัวอักษรทุกถ้อยทุกคํา โดยไม่มีการแก้ไขแม้แต่นอ้ ย จากนั้นนํามาให้ขา้ พเจ้าทําการแก้ไข ผูฝ้ ึ กเพียงแต่
คัดลอกอีกครั้งหนึ่งในส่ วนที่ขา้ พเจ้าแก้ไขแล้ว หรื อใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์ออกมา เพื่อให้ขา้ พเจ้าแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง
เท่านั้น เฉพาะ“จ้วนฝ่ าหลุน”เล่มนี้ หลังจากข้าพเจ้าได้แก้ไขด้วยตัวเองสามครั้งแล้ว จึงกําหนดร่ างและจัดพิมพ์ออกมา
ข้อความในต้าฝ่ าเล่มนี้ไม่มีผใู ้ ดแก้ไขแม้แต่นอ้ ย ใครจะสามารถแก้ไขได้ เหตุที่แตกต่างจากเทปที่บนั ทึกเสี ยง
มีสาเหตุอยู่สามประการคื อ หนึ่ ง ข้าพเจ้าได้รวมการบรรยายฝ่ าหลายครั้ งเข้าด้วยกันและแก้ไขเพื่อสะดวกแก่การ
บําเพ็ญปฏิบตั ิ สอง เวลาที่ขา้ พเจ้าบรรยายฝ่ า จะบรรยายตามความสามารถในการรับที่ต่างกันของผูฝ้ ึ ก และตาม
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมในขณะนั้น ดังนั้นเมื่อจัดทําเป็ นหนังสื อจึงจําเป็ นต้องแก้ไขโครงสร้างทางภาษา สาม
คําพูดกับตัวอัก ษรเวลาผูบ้ าํ เพ็ญศึ กษาอาจเกิ ดความคลาดเคลื่ อนในการเข้าใจได้ จึงต้องปรับปรุ ง แต่ย งั คงไว้ซ่ ึ ง
ลัก ษณะและสํานวนการบรรยายฝ่ าของข้า พเจ้า “จ้วนฝ่ าหลุ น เล่ม 2”และ“ฝ่ าหลุ นต้าฝ่ าอี้ เจี่ ย ”ก็ เช่ นกัน ทั้งหมด
ข้าพเจ้าปรับปรุ งแก้ไขด้วยตัวเอง ก่อนจะจัดพิมพ์ออกมา “จ้วนฝ่ าหลุน เล่ม 2”นั้น ข้าพเจ้าเขียนออกมาโดยประมวล
เอาความคิดในระดับต่างๆเข้าด้วยกัน ดังนั้นบางคนจึงรู้สึกว่าหลักไวยากรณ์ไม่เหมือนกัน ไม่เป็ นที่เข้าใจ หนังสื อ
เหล่านี้ต้ งั แต่ตน้ ก็ไม่ใช่เป็ นของๆ คนธรรมดาสามัญ อันที่จริ ง“เล่ม 2”นี้ เขียนขึ้นเพื่อทิ้งไว้ให้คนรุ่ นหลังได้เข้าใจถึง
ความตกตํ่าเสื่ อมทรามของมนุษยชาติในเวลานี้ เหลือไว้เป็ นบทเรี ยนอันลํ้าค่าทางประวัติศาสตร์ ให้แก่คน ส่ วน“จงกัว๋
ฝ่ าหลุ นกง” รวมทั้งฉบับปรับปรุ งเป็ นเพียงสิ่ งที่อยูใ่ นระหว่างกาล โดยเริ่ มต้นเขียนในรู ปแบบของชี่ กงเพื่อให้คน
เข้าใจ
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การบ่อนทําลายฝ่ านั้นมีหลายรู ปแบบ ในจํานวนนั้นการบ่อนทําลายโดยไม่เจตนาของศิษย์(ศิษย์)ภายในนั้น
ตรวจสอบได้ยากที่สุด ช่วงสุ ดท้ายของฝ่ าของศาสนาพุทธนั้นก็เริ่ มต้นอย่างนี้ เป็ นบทเรี ยนที่ล้ าํ ค่ายิง่ นัก
ศิษย์ท้ งั หลายจงจําไว้ หนังสื อของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าทั้งหมดล้วนเป็ นฝ่ าที่ขา้ พเจ้าได้บรรยาย ปรับปรุ งแก้ไขด้วย
ตัวข้าพเจ้าเองทั้งสิ้ น ต่อนี้ ไปใครก็ไม่อาจจะคัดลอกหรื อปรับปรุ งบทความจากเทปบันทึกเสี ยงการบรรยายฝ่ าของ
ข้าพเจ้า ไม่วา่ จะด้วยข้ออ้างใดๆ ก็เป็ นการบ่อนทําลายฝ่ า รวมทั้งสิ่ งที่เรี ยกว่าการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
คําพูดบรรยายและตัวอักษร หรื ออื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงของร่ างจักรวาล(เทียนถี่) การพัฒนาของมนุษยชาติ ทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนไม่ใช่เหตุบงั เอิญ ทิศ
ทางการพัฒนาของสังคมมนุ ษย์น้ นั จัดวางโดยประวัติศาสตร์ เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของปรากฏการณ์สวรรค์ ใน
อนาคตจะมีผคู้ นทัว่ โลกศึกษาต้าฝ่ ามากยิ่งขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่คนศีรษะร้อนขึ้นมานึ กอยากทําก็จะทําได้ เรื่ องใหญ่อย่างนี้
ในประวัติศาสตร์ จะไม่มีการตระเตรี ยมไว้ทุกๆ ด้านได้อย่างไร อันที่จริ งทุกสิ่ งทุกอย่างที่ขา้ พเจ้าทํา ล้วนได้จดั เตรี ยม
เอาไว้นับ จํา นวนปี ไม่ ได้ในอดี ต รวมทั้งผูท้ ี่ จะได้ฝ่าก็ไ ม่ใ ช่ เหตุ บ งั เอิ ญ แต่ โดยผิวเผินจะเหมื อนรู ปแบบของคน
ธรรมดาสามัญ อันที่จริ งอาจารย์หลายท่านที่ได้ถ่ายทอดทุกสิ่ งทุกอย่างให้แก่ขา้ พเจ้า ก็คือผูท้ ี่ขา้ พเจ้าตั้งใจให้พวกเขา
ได้วชิ าในหลายๆ ชาติที่แล้ว รอจนวาสนามาถึง ค่อยจัดให้พวกเขาถ่ายทอดวิชากลับคืนให้ขา้ พเจ้าอีกครั้ง เพื่อเบิกทาง
สว่างให้ขา้ พเจ้าได้ระลึกในฝ่ าทั้งหมดของข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าขอบอกพวกท่าน ฝ่ าเล่มนี้ไม่ใช่เพียงมนุษยชาติช้ นั นี้
เท่านั้นที่ศึกษาอยู่ ระดับชั้นสู งขึ้นไปก็ศึกษากันอยู่ เป็ นเพราะร่ างจักรวาล(เทียนถี่)ในขอบเขตที่ใหญ่มากได้เบนห่าง
ออกจากคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล จึงต้องปรับฝ่ าให้ถูกต้องเที่ยงตรง มนุษยชาติอยูท่ ่ามกลางจักรวาลอันยิ่งใหญ่
ไพศาลนับเป็ นอะไรไม่ได้ โลกเป็ นเพียงละอองฝุ่ นเม็ดหนึ่ งในจักรวาล หากคนคิดจะเป็ นที่ยอมรับของชี วิตชั้นสู ง
เช่นนั้นก็ตอ้ งบําเพ็ญให้เป็ นชีวติ ชั้นสู งด้วย
หลี่ หงจื้อ
1996.5.27

39. ฝ่ ามัน่ คง
สองปี มานี้ ในการบําเพ็ญปฏิบตั ิของผูฝ้ ึ ก มีปัญหาเกิดขึ้นบางประการ ข้าพเจ้าก็ได้เฝ้ าติดตามสภาพการ
บําเพ็ญปฏิบตั ิของผูฝ้ ึ กอยูโ่ ดยตลอด เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นให้ทนั ท่วงที ข้าพเจ้าจะเขียนบทความสั้นๆ (เหล่าผูฝ้ ึ ก
เรี ยกว่าจิงเหวิน) ออกมาอย่างมีเป้ าหมายอยูเ่ สมอ เพื่อชี้แนะทุกท่านบําเพ็ญปฏิบตั ิ จุดประสงค์เพื่อวางแนวทางที่
มัน่ คง แข็งแรง ถูกต้องของการบําเพ็ญปฏิบตั ิตา้ ฝ่ าไว้ให้แก่คนรุ่ นหลัง ให้คนรุ่ นต่อๆไปได้บาํ เพ็ญปฏิบตั ิตามแนวทาง
ที่ขา้ พเจ้าได้วางไว้ให้แก่ทุกท่านด้วยตัวเอง จึงจะสามารถหยวนหมัน่ (สําเร็ จสมบูรณ์)
แต่ทว่าเมื่อเร็ วๆนี้ จากศูนย์ฝึกพลังกงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ข้าพเจ้าได้เห็นเอกสารชุดหนึ่ง ซึ่ งส่ งมาจากนอก
พื้นที่ ข้างในเอกสารชุดนั้น มีสองบทที่ไม่ใช่บทความสั้นที่ขา้ พเจ้าต้องการจะส่ งออกไป นี้คือเจตนาบ่อนทําลายต้าฝ่ า
อย่างร้ายแรง แม้แต่การจัดเรี ยบเรี ยงจากเทปบันทึกเสี ยงเป็ นการส่ วนตัวก็ไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าได้พดู ไว้ในบทความ
“ตื่น”อย่างชัดเจนแล้วว่า ไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ ใช้ขอ้ อ้างใดๆ จัดเรี ยบเรี ยงเป็ นบทความจากเทปบันทึกเสี ยงการ
พูดของข้าพเจ้า หากทําก็เป็ นการบ่อนทําลายฝ่ า พร้อมกันนี้ขา้ พเจ้าขอยํ้าอีกครั้ง พวกท่านจะนําข้อความที่ท่านบันทึก
ไว้เองส่ วนตัวในเวลาที่ขา้ พเจ้าบรรยายออกมาเผยแพร่ ไม่ได้ เหตุใดพวกท่านยังทําเช่นนี้อีก ท่านทําด้วยจิตใจอะไร
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ขอบอกทุกท่าน นอกจากหนังสื อกี่เล่มที่ขา้ พเจ้าจัดพิมพ์ออกมาเป็ นทางการ และบทความสั้นๆที่ขา้ พเจ้าได้ลงชื่อและ
วันที่ไว้ โดยสมาคมศึกษาและวิจยั เป็ นผูส้ ่ งออกไปยังแต่ละที่แล้ว บทความที่จดั เรี ยบเรี ยงกันเองส่ วนตัวล้วนเป็ นการ
บ่อนทําลายฝ่ า การบําเพ็ญเป็ นเรื่ องของตัวท่านเอง แสวงหา ขออะไร ตัวท่านเองกําหนด คนธรรมดาสามัญมีท้งั จิต
มารและจิตพุทธ ความคิดไม่ถูกต้องเพียงนิดเดียว จิตมารก็จะบังเกิดผล ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่านอีกครั้ง บุคคลภายนอก
ไม่สามารถจะบ่อนทําลายฝ่ า คนที่จะบ่อนทําลายฝ่ ามีแต่เพียงผูฝ้ ึ กภายในเท่านั้น ขอให้จาํ ไว้
ข้าพเจ้า หลี่ หงจื้อ แต่ละก้าวที่เดินล้วนเป็ นการกําหนดรู ปแบบที่จะไม่เปลี่ยนและไม่เสื่ อมสําหรับการ
เผยแพร่ ตา้ ฝ่ าไปสู่ คนรุ่ นต่อไป ต้าฝ่ าที่ใหญ่เช่นนี้ ไม่ใช่ถ่ายทอดออกมาเพียงเพื่อความนิยมชัว่ ขณะก็หมดเรื่ องไป ไม่
สามารถจะให้คลาดเคลื่อนแม้แต่นิดเดียวตลอดกาลนานสื บไป การพิทกั ษ์ตา้ ฝ่ าด้วยการกระทําของตนเช่นกัน คือ
ภาระหน้าที่ของศิษย์(ศิษย์)ตลอดไป เพราะเขา(ต้าฝ่ า)เป็ นของสรรพชี วติ ในจักรวาล ซึ่ งในนั้นรวมทั้งตัวท่าน
หลี่ หงจื้อ
1996.6.11
40. บําเพ็ญปฏิบตั ิกบั รับผิดชอบ
บําเพ็ญจริ งให้กา้ วรุ ดหน้าก็เพื่อจะหยวนหมัน่ (สําเร็ จสมบูรณ์ )ในเร็ ววัน ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิคนหนึ่ งก็คือคนที่
ขจัดจิตยึดติดของคนธรรมดาสามัญทิ้งไป ศิษย์(ศิษย์)ทั้งหลาย พวกท่านต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่าตัวเองกําลังทําอะไร
อยู่
เนื่ องจากศูนย์ช่วยฝึ กสอนแต่ละแห่ ง ศูนย์ใหญ่และสมาคมศึกษาฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อต้าฝ่ า มีสิทธิ ที่จะ
สับ เปลี่ ย นผูช้ ่ วยฝึ กสอนแต่ ล ะคน รวมทั้ง หัวหน้า ศูน ย์ฝึ กสอนระดับ สาขา ดัง นั้น บางครั้ งจะทํา การสับ เปลี่ ย น
ผูร้ ับผิดชอบตามสถานการณ์ต่างกันไป เพราะผูร้ ับผิดชอบก่อนอื่นคือผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิคนหนึ่ ง มาเพื่อบําเพ็ญปฏิบตั ิ
ไม่ใ ช่ มาด้วยวัตถุ ประสงค์เพื่อจะเป็ นหัวหน้า ดังนั้นจะต้องสามารถขึ้นได้ สามารถลงได้ การมอบหมายให้เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบคือเพื่อบําเพ็ญปฏิบตั ิ ไม่ใช่ผรู ้ ับผิดชอบก็บาํ เพ็ญปฏิบตั ิดว้ ยเช่นกัน หากคนที่ถูกสับเปลี่ยนตัวลงมาแล้ว
ในใจข้ามไปไม่ได้ นัน่ มิใช่จิตยึดติดบังเกิดผลอยูห่ รอกหรื อ นี้มิใช่โอกาสอันดีที่จะขจัดจิตใจดวงนั้นทิ้งไปหรอกหรื อ
หากเป็ นเช่นนี้ ยังปล่อยวางจิตใจไม่ได้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า การสับเปลี่ยนตัวลงมาเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง การยึดติดต่อการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยตัวของมันเองนั้น วัตถุประสงค์ของการบําเพ็ญปฏิบตั ิก็คือไม่บริ สุทธิ์ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอเตือน
ศิษย์ท้ งั หลาย พวกท่านไม่สามารถจะหยวนหมัน่ โดยไม่ขจัดจิตใจดวงนี้ทิ้งไป
หลี่ หงจื้อ
1996.6.12
41. การจัดการกับจิงเหวินที่คดั ลอกด้วยลายมือ
เวลานี้คนที่มาศึกษาต้าฝ่ านับวันจะมีมากขึ้น เพิ่มจํานวนเป็ นสองเท่าทุกๆสัปดาห์ เนื่องจากแผนกจัดพิมพ์
จัดพิมพ์หนังสื อออกมาไม่พอจําหน่าย อุปทานมีไม่พอกับอุปสงค์ ดังนั้นในพื้นที่บางแห่ง หรื อในชนบทหาซื้ อ
หนังสื อไม่ได้ มีผฝู ้ ึ กถามข้าพเจ้าว่า หนังสื อต้าฝ่ าที่คดั ลอกด้วยลายมือ ควรจะจัดการอย่างไร ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน
เป็ นการเฉพาะกาล พวกท่านสามารถนําข้อความของ“จ้วนฝ่ าหลุน” หรื อจิงเหวินอื่นๆ ที่คดั ลอกด้วยลายมือ ในเวลาที่
ท่านศึกษาต้าฝ่ า ให้คนที่ไปเผยแพร่ พลังกง เผยแพร่ ฝ่าในชนบท นําไปให้เกษตรกร ขณะเดียวกันก็สามารถช่วยลด
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ภาระทางเศรษฐกิจของพวกเขา เช่นนั้นก็ตอ้ งขอให้ผฝู ้ ึ กคัดลอกด้วยลายมือที่บรรจงอ่านง่าย เพื่อให้เกษตรกรที่มี
ความรู ้ไม่สูงนักสามารถอ่านเข้าใจ เล่มที่คดั ลอกด้วยลายมือ มีอานุ ภาพของฝ่ าเช่นเดียวกับเล่มที่เรี ยงพิมพ์
หลี่ หงจื้อ
1996.6.26
42. ฝ่ าฮุ่ย(ประชุมธรรม)
การพูดคุ ยซึ่ งกันและกันระหว่างศิษย์(ศิ ษย์)ด้วยกัน ถึ งความรู้ สึกที่ได้รับและประสบการณ์ ประทับใจใน
ระหว่างการบําเพ็ญปฏิบตั ิ เป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ นอย่างยิ่ง แต่ตอ้ งไม่มีเจตนาอยากโอ้อวดตัวเอง การส่ งเสริ มกระตุน้ ซึ่ งกัน
และกัน ยกระดับพร้อมกันนั้นไม่มีปัญหา เพื่อผลักดันการเผยแพร่ ตา้ ฝ่ าให้กว้างไกลยิ่งขึ้น แต่ละที่ต่างได้จดั ประชุ ม
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประทับใจจากการบําเพ็ญปฏิบตั ิ จากรู ปแบบและเนื้ อหาทั้งหมดดูดีและแข็งแรง แต่
บทความที่ผฝู้ ึ กจะพูด ต้องได้รับการพิจารณาจากศูนย์ช่วยฝึ กสอน เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาด้านการเมืองอันไม่เกี่ยวข้อง
กับการบําเพ็ญปฏิ บตั ิ และปั ญหาที่จะนําไปสู่ ความไม่ถูกต้องของการบําเพ็ญปฏิบตั ิและสังคม ขณะเดียวกันก็ตอ้ ง
หลี กเลี่ ยงการพูดจาฉาบฉวยคุ ยโวโอ้อวด ความเคยชิ นจนเป็ นนิ สัยที่ได้มาจากการศึกษาทฤษฎี ในหมู่คนธรรมดา
สามัญ การแสดงจิตโอ้อวดของตนออกมา โดยการจัดทําเอกสารข้อมูลในเชิงรายงานเพื่อเผยแพร่
การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขนาดใหญ่ ซึ่ งจัดโดยศูนย์ช่วยฝึ กสอนระดับมณฑล ระดับเมือง อย่าได้
จัดเป็ นรู ปแบบระดับประเทศ การประชุมระดับประเทศหรื อระดับสากล ให้จดั โดยศูนย์ใหญ่(สมาคมศึกษาฯ) และ
อย่าได้จดั ถี่จนเกินไป ปี ละครั้งจะเป็ นการดี (ยกเว้นกรณี พิเศษ) อย่าได้มุ่งในทางรู ปแบบหรื อนําไปสู่ การเปรี ยบเทียบ
แข่งขัน ต้องจัดให้เป็ นฝ่ าฮุ่ยที่เคร่ งขรึ มจริ งจัง อันจะสามารถส่ งเสริ มกระตุน้ การบําเพ็ญปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ ง
หลี่ หงจื้อ
1996.6.26
43. จดหมายถึงศูนย์ฝึกใหญ่ตา้ ฝ่ า สื อเจียจวง
ศูนย์ฝึกใหญ่ตา้ ฝ่ า สื อเจียจวง:
เรื่ องที่การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพวกท่านถูกยับยั้งนั้น ข้าพเจ้าทราบแล้ว มีสาเหตุสาม
ประการ พวกท่านก็คงจะหาข้อสรุ ปจากบทเรี ยนในครั้งนี้ ได้อย่างแน่นอน อันที่จริ งเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบ
ไปถึงปั กกิ่ง ตลอดจนกิจกรรมของต้าฝ่ าทัว่ ประเทศ ต่อกิจกรรมตามปกติของต้าฝ่ าต่อแต่น้ ีไป ย่อมมีผลลบในระดับ
หนึ่ง ข้าพเจ้าคิดว่าพวกท่านก็คงจะเข้าใจอย่างแน่นอน ต่อไปจะได้ทาํ ให้ดียงิ่ ขึ้น
นอกจากนี้ เกี่ยวกับการประชุ มรายงานของจิ่งจั้นอี้ ข้าพเจ้าขอพูดสักกี่ประโยค ในกรณี ของจิ่งจั้นอี้น้ นั จัดขึ้น
เพื่อยืนยันความเป็ นวิทยาศาสตร์ ของต้าฝ่ า มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้วงการวิทยาศาสตร์ วงการวิชาการมาเข้าใจต้าฝ่ า แต่
ไม่ใช่ให้เขาบรรยายในหมู่ผฝู ้ ึ ก การทําเช่นนี้ไม่มีประโยชน์แม้แต่นอ้ ย ได้แต่ทาํ ให้ผฝู ้ ึ กใหม่ หรื อศิษย์(ศิษย์)ที่ศึกษา
ฝ่ าไม่จริ งจังเกิดจิตยึดติด ในขณะที่ศิษย์ที่ศึกษาได้ดีไม่ตอ้ งฟังรายงานเหล่านี้ ก็จะยึดมัน่ ในต้าฝ่ าเหมือนเดิม
สิ่ งสําคัญอีกประการหนึ่ง ข้าพเจ้าถ่ายทอดฝ่ าสองปี ให้เหล่าศิษย์บาํ เพ็ญจริ งจังสองปี ในสองปี ที่เหล่าศิษย์
บําเพ็ญจริ งจัง ข้าพเจ้าไม่เคยจัดกิจกรรมใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบําเพ็ญจริ งจัง มารบกวนขั้นตอนการยกระดับให้แก่
ผูฝ้ ึ ก ซึ่ งได้จดั เตรี ยมไว้แล้วอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน ถ้าหากไม่ใช่เป็ นการรายงานเพื่อยืนยันความเป็ นวิทยาศาสตร์
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ของต้าฝ่ า ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์ วงการวิชาการ แต่เป็ นการรายงานให้แก่ศิษย์ซ่ ึ งกําลังบําเพ็ญปฏิบตั ิและมีเวลา
จํากัดฟัง พวกท่านลองคิดดู ยังมีการรบกวนที่ใหญ่กว่านี้ต่อผูฝ้ ึ กหรื อ เพื่อไม่รบกวนผูฝ้ ึ ก ข้าพเจ้าไม่แม้แต่จะพบปะ
กับผูฝ้ ึ ก พอผูฝ้ ึ กได้พบกับข้าพเจ้า อย่างน้อยที่สุดก็ไม่สามารถสงบจิตใจภายในเวลาหลายวัน เช่นนั้นก็จะทําให้ลาํ ดับ
ขั้นตอน ที่ขา้ พเจ้าบอกให้ฝ่าเซิ น(ร่ างฝ่ า)ไปจัดเตรี ยมให้แก่ผฝู ้ ึ กยุง่ เหยิง เรื่ องนี้ขา้ พเจ้าเคยพูดกับสมาคมศึกษาวิจยั
แล้ว เป็ นได้วา่ ไม่ได้พูดกับจิ่งจั้นอี้ให้ชดั เจน เรื่ องราวผ่านไปแล้ว ทุกท่านก็อย่าได้หาผูร้ ับผิดชอบ ข้าพเจ้าเห็นว่า
ประการสําคัญคือ พวกท่านรับรู ้(เข้าใจ)ไม่ถึงนัน่ เอง แต่จากนี้ไปให้พึงระวัง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกเรากระทําในวันนี้
ล้วนเป็ นการก่อรากสร้างฐานให้ตา้ ฝ่ าได้ตกทอดสื บไปชัว่ กาลนาน สื บทอดรู ปแบบการบําเพ็ญปฏิบตั ิที่สมบูรณ์แบบ
ถูกต้อง ไม่มีผดิ พลาด ข้าพเจ้ายกเรื่ องนี้ข้ ึนมาในวันนี้ มิใช่เพื่อจะวิจารณ์ แต่เพื่อแก้ไขรู ปแบบการบําเพ็ญปฏิบตั ิให้
ถูกต้อง เพื่อสื บทอดไปสู่ คนรุ่ นต่อไป
ส่ งต่อไปยังศูนย์ช่วยฝึ กสอนแต่ละแห่ง
หลี่ หงจื้อ
1996.6.28

44. รับสภาพจิตให้ถูกต้อง
หลังจากเข้าสู่ การบําเพ็ญจริ งจังอย่างลึกซึ้ งในต้าฝ่ า ศิษย์(ศิษย์)หลายๆคนทยอยกันไคอู(้ เปิ ดการรับรู ้) เจี้ยนอู ้
(ค่อยๆรับรู ้) จะมองเห็นทัศนียภาพที่แท้จริ ง โอ่อ่าสง่างาม สวยวิจิตรตระการตาในมิติอื่น ศิษย์ที่อยูใ่ นระหว่างไคอู้
(เปิ ดการรับรู้)เกิดความตื่นเต้นจนลืมตัว เรี ยกฝ่ าเซิน(ร่ างฝ่ า)ของข้าพเจ้าเป็ นอาจารย์คนที่สอง หรื อเข้าใจว่าฝ่ าเซิ น
ของข้าพเจ้าเป็ นอาจารย์เอกเทศที่แท้จริ ง นี้คือความเข้าใจที่ผดิ ฝ่ าเซิ นคือรู ปลักษณ์แห่งสติปัญญาที่ปรากฏให้เห็นของ
ข้าพเจ้า ซึ่ งมีอยูท่ วั่ ทุกหนทุกแห่ง ไม่ใช่ร่างชีวติ ที่เป็ นเอกเทศ ยังมีศิษย์บางคน เรี ยกฝ่ าหลุนเป็ น“อาจารย์ฝ่าหลุน” นี้
เป็ นความผิดอย่างใหญ่หลวง ฝ่ าหลุนก็คือจุดเด่นของพลังฝ่ าของข้าพเจ้า และเป็ นสติปัญญาแห่งต้าฝ่ าที่ปรากฏให้เห็น
ในรู ปแบบอีกอย่างหนึ่ง ซึ่ งวิเศษสุ ดจะบรรยาย ฝ่ าหลุนเป็ นปรากฏการณ์ของความเป็ นฝ่ าของสสารทั้งมวล จากมห
ภาคจนถึงจุลภาคในจักรวาล ไม่ใช่ร่างชีวติ ที่เป็ นเอกเทศ
ศิษย์ท้ งั หลายพึงจดจํา อย่าได้เห็นว่าฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้า หรื อฝ่ าหลุนได้กระทําในสิ่ งมหัศจรรย์ สวยงามวิจิตร
ต่างๆมากมายให้แก่พวกท่าน ก็ใช้จิตใจของคนธรรมดาสามัญไปเข้าใจ ไปสรรเสริ ญและยกย่องฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้า
และฝ่ าหลุน จิตใจเช่นนี้คือการแสดงออกซึ่ งความสับสนของคนที่มีอูซ้ ิ่ ง(จิตรับรู้) และซินซิ่งตํ่ามาก อันที่จริ งรู ปแบบ
ทั้งหมดที่ปรากฏให้เห็น ก็คือปรากฏการณ์ที่เป็ นรู ปธรรมซึ่ งข้าพเจ้าใช้พลังฝ่ าอันยิง่ ใหญ่ปรับฝ่ าให้ถูกต้องเที่ยงตรง
และช่วยให้คนหลุดพ้น
หลี่ หงจื้อ
1996.7.2

45. อธิ บายซัน่ (ความเมตตา) อย่างง่ายๆ
ซัน่ (ความเมตตา)เป็ นคุณสมบัติพิเศษของจักรวาลซึ่ งปรากฏอยู่ ณ ระดับชั้นที่ต่างกันในมิติที่ต่างกัน และยัง
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เป็ นคุณสมบัติพ้ืนฐานของเหล่าผูร้ ู ้แจ้งใหญ่(ระดับชั้นสู ง)อีกด้วย ดังนั้นผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิจะต้องบําเพ็ญซัน่ ให้หล่อ
หลอมเข้ากับคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล เจิน ซัน่ เหยิน่ (ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน) เทียนถี่(ร่ างจักรวาล)
อันกว้างใหญ่ไพศาล เกิดขึ้นจากคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล เจิน ซัน่ เหยิ่น การถ่ายทอดต้าฝ่ าออกมา ก็เพื่อแสดงให้
เหล่าชีวติ ในจักรวาลได้เห็นอีกครั้งถึงคุณสมบัติพิเศษโดยกําเนิดในประวัติศาสตร์ ต้าฝ่ ากลมกลืนเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน หากจะแยก “เจิน” “ซัน่ ” “เหยิน่ ” สามตัวอักษรออกจากกัน เช่นเดียวกันยังคงบรรจุเต็มไปด้วยคุณสมบัติ
พิเศษของเจิน ซัน่ เหยิน่ เพราะสสารประกอบขึ้นมาจากสสารระดับจุลภาค และสสารระดับจุลภาคก็ประกอบขึ้นมา
ด้วยสสารระดับจุลภาคที่เล็กลงไปอีก จวบจนหาที่สุดไม่ได้ เช่นนั้น“เจิน”ก็ประกอบขึ้นด้วยเจิน ซัน่ เหยิน่ “ซัน่ ”ก็
ประกอบขึ้นด้วยเจิน ซัน่ เหยิ่น “เหยิน่ ”ก็เช่นกันประกอบขึ้นด้วย เจิน ซัน่ เหยิน่ สายเต๋ าบําเพ็ญ“เจิน” มิใช่บาํ เพ็ญเจิน
ซัน่ เหยิน่ หรอกหรื อ และสายพุทธบําเพ็ญ“ซัน่ ” มิใช่บาํ เพ็ญ เจิน ซัน่ เหยิน่ ด้วยหรอกหรื อ อันที่จริ งต่างกันเพียง
รู ปแบบภายนอกเท่านั้น
เช่นนั้น หากพูดแต่เพียงซัน่ ซัน่ สะท้อนลงมาในสังคมคนธรรมดาสามัญ คนธรรมดาสามัญที่ยดึ ติดและหลง
อยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ จะหยิบยกปั ญหาสังคมในหมู่คนธรรมดาสามัญข้อหนึ่งออกมาพูดว่า ถ้าผูค้ นพากัน
ศึกษาต้าฝ่ ากันทั้งหมด พูดถึงซัน่ กันทั้งหมด เช่นนั้นหากมีการถูกรุ กรานจากภายนอก เกิดสงครามแล้วพวกเราจะทํา
อย่างไร อันที่จริ งข้าพเจ้าได้พดู ไปแล้วใน “จ้วนฝ่ าหลุน” การพัฒนาของสังคมมนุษย์น้ นั เกิดขึ้นจากการผลักดัน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์สวรรค์ เช่นนั้น สงครามของมนุษยชาติเกิดขึ้นด้วยเหตุบงั เอิญหรื อ ในพื้นที่
ที่มีกรรมหนัก ในพื้นที่ที่จิตใจคนตกตํ่าเสื่ อมทรามก็คือไม่มีความมัน่ คง ถ้าชนชาติหนึ่งมีจิตใจดีงามอย่างแท้จริ ง
กรรมย่อมจะเล็ก ก็จะไม่มีสงครามเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะหลักการของต้าฝ่ าไม่อนุญาต คุณสมบัติพิเศษของ
จักรวาลควบคุมทุกสิ่ งทุกอย่างอยู่ คนไม่ตอ้ งกังวลว่าชนชาติที่มีจิตใจดีงามจะถูกรุ กราน คุณสมบัติของจักรวาล ---ต้า
ฝ่ าปกคลุมไปทัว่ เทียนถี่(ร่ างจักรวาล)จากมหภาคจนถึงจุลภาค ครอบคลุมทุกที่ ต้าฝ่ าที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดวันนี้ก็ไม่ใช่
ถ่ายทอดให้แต่เฉพาะคนตะวันออกเท่านั้น ขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดให้แก่คนตะวันตกด้วย ผูค้ นที่มีจิตใจดีงามของ
พวกเขา ก็สมควรได้รับการช่วยเหลือให้หลุดพ้น ชนชาติท้ งั หมดที่สมควรเข้าสู่ ประวัติศาสตร์ ต่อไปในศตวรรษใหม่
จะได้ฝ่ากันทั้งหมด ยกระดับด้วยกันทั้งหมด ไม่ใช่เป็ นเรื่ องของชนชาติใดชนชาติหนึ่ งโดยเฉพาะ มาตรฐานศีลธรรม
ของมนุษยชาติก็จะหวนกลับคืนสู่ คุณสมบัติด้ งั เดิมของมนุ ษยชาติ
หลี่ หงจื้อ
1996.7.20
46. หมายเหตุต่อการปรับสภาพจิตให้ถูกต้อง
หลังจากที่ขา้ พเจ้าพูดว่า “ฝ่ าเซิ นและฝ่ าหลุนไม่ใช่ร่างชีวิตที่เป็ นเอกเทศ” มีผฝู ้ ึ กบางคนถามว่า ในจ้วนฝ่ า
หลุนกล่าวไว้วา่ “จิตสํานึกของฝ่ าเซิ น ความนึกคิดของฝ่ าเซิ นรับการควบคุมโดยร่ างหลัก แต่ฝ่าเซิ นโดยตัวเองก็เป็ น
ร่ าง เป็ นชีวติ จริ งๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็ นเอกเทศ” นั้นขัดแย้งกันใช่หรื อไม่ ข้าพเจ้าเห็นว่านี้เป็ นการเข้าใจฝ่ าไม่ดีพอ
ไม่สามารถจะเข้าใจฝ่ าเซินแบบเดียวกับความคิดของชีวติ ที่เป็ นเอกเทศโดยสมบูรณ์ เพราะพวกเขาก็คือความสมใจนึก
ที่แสดงออกมา ในรู ปลักษณ์ขององค์เจ้าของและความนึกคิดของพลังฝ่ ากับสติปัญญา มีความสามารถกระทําทุกสิ่ ง
ทุกอย่างตามความตั้งใจขององค์เจ้าของโดยเอกเทศ ดังนั้นผูฝ้ ึ กสนใจแต่เพียงประโยคหลัง โดยไม่ใส่ ใจต่อประโยค
ข้างหน้า “จิตสํานึกของฝ่ าเซิ น ความนึกคิดของฝ่ าเซิ นรับการควบคุมโดยร่ างหลัก” ดังนั้นจึงมีรูปลักษณ์ขององค์
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เจ้าของที่เป็ นเอกเทศ ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งมีอุปนิสัย เอกลักษณ์ขององค์เจ้าของ และสามารถกระทําทุกสิ่ งทุก
อย่างให้ลุล่วงโดยเอกเทศตามที่องค์เจ้าของต้องการ แต่ชีวติ ธรรมดาทัว่ ไปไม่มีคนควบคุม เวลาที่ผคู ้ นมองดูฝ่าเซิน ก็
จะเห็นเป็ นร่ างเป็ นชีวิตจริ งๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็ นเอกเทศ อันที่จริ งพูดให้ชดั เจน ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้าก็คือข้าพเจ้า
หลี่ หงจื้อ
1996.7.21

47. จิตพุทธกับจิตมาร
ณ มิติที่สูงมากๆ จุลภาคมากๆในจักรวาล มีสสารสองชนิ ดที่ต่างกันคงอยู่ นี้ก็คือเจิน ซัน่ เหยิน่ คุณสมบัติ
พิเศษสู งสุ ดของจักรวาล เป็ นรู ปแบบการคงอยูข่ องสสารสองชนิดซึ่ งปรากฏออกมา ณ ระดับชั้นของมิติที่กาํ หนดใน
จักวาล จากบนลงล่าง จากระดับจุลภาคจนถึงมหภาคเชื่อมต่อไปถึงมิติที่กาํ หนด ยิง่ ตํ่าลงมาคุณสมบัติของสสารสอง
ชนิดนี้ ตามสภาวะที่ปรากฏของฝ่ า ณ ระดับชั้นที่ต่างกัน ยิง่ ปรากฏออกมาไม่เหมือนกัน จะยิง่ แตกต่างกันมาก ครั้น
แล้วจึงกําเนิดสิ่ งที่สายเต๋ าเรี ยกว่า หลักการของ อินหยาง และ ไท่จี๋ ตํ่าลงมาอีก คุณสมบัติที่ต่างกันของสสารสองชนิด
ก็ยงิ่ เป็ นปฏิปักษ์ต่อกัน ดังนั้นจึงก่อเกิดเป็ นหลักของการเสริ มและการต้านซึ่ งกันและกัน
เมื่อมีการเสริ มและการต้านซึ่ งกันและกัน จึงปรากฏออกมาเป็ นความเมตตาและความชัว่ ร้าย ถูกต้องและ
แปลกปลอม ดีและเลว ดังนั้นชีวติ จึงปรากฏเมื่อมีพระพุทธก็ยอ่ มมีมาร มีคนก็ยอ่ มมีผี ในสังคมคนธรรมดาสามัญก็จะ
ปรากฏออกมายิง่ เด่นชัดและซับซ้อน มีคนดีก็ยอ่ มมีคนเลว มีคนที่เห็นแก่ส่วนรวมก็ยอ่ มมีคนเห็นแก่ตวั มีคนใจกว้าง
ก็ยอ่ มมีคนใจแคบ เมื่อพูดถึงการบําเพ็ญปฏิบตั ิ มีคนเชื่ อก็มีคนไม่เชื่ อ มีคนสามารถอู(้ รับรู้) ก็มีคนไม่อู้ มีคน
สนับสนุนก็มีคนคัดค้าน นี้ ก็คือสังคมมนุษย์ ถ้าสามารถบําเพ็ญกันทั้งหมด สามารถอูก้ นั ทั้งหมด เชื่ อกันทั้งหมด
สังคมมนุษย์ก็จะกลายเป็ นสังคมของเทพ สังคมมนุษย์ก็คือสังคมมนุษย์ ไม่มีไม่ได้ สังคมมนุษย์จะยังคงอยูต่ ลอดไป
ไม่มีหยุด ดังนั้นการมีคนคัดค้านเป็ นเรื่ องปกติ ตรงกันข้าม ไม่มีคนคัดค้านนัน่ จึงจะเป็ นเรื่ องไม่ปกติ ไม่มีผี คนจะ
กลับมาเกิดใหม่อย่างไร ไม่มีมารก็ไม่สามารถบําเพ็ญเป็ นพระพุทธ ไม่มีความทุกข์ (ขม) ก็จะไม่มีความสุ ข (หวาน)
เพราะมีหลักของการเสริ มและการต้านซึ่ งกันและกันอยู่ คนเราคิดจะทําสิ่ งใดจึงมีความลําบาก ผ่านความ
พยายามอย่างมุ่งมัน่ เอาชนะความลําบาก จึงจะประสบความสําเร็ จในสิ่ งที่ทาํ ท่านจึงจะรู ้สึกว่าได้มาไม่ง่าย ท่านจึงจะ
รู้จกั ทะนุถนอมในสิ่ งที่ได้มา คนจึงจะรู ้สึกมีความสุ ข มิฉะนั้นหากไม่มีหลักของการเสริ มและต้านซึ่ งกันและกันแล้ว
เรื่ องอะไรพอทําก็สาํ เร็ จ ท่านจะรู ้สึกว่ามีชีวติ อยูอ่ ย่างน่าเบื่อเหนื่อย ไม่มีรสชาติของความสุ ข ไม่มีความยินดีหลังจาก
ประสบชัยชนะ
สสารและชีวติ ใดๆ ในจักรวาลล้วนประกอบขึ้นมาจากอณูในระดับจุลภาค เป็ นอณูในชั้นที่ใหญ่ข้ ึนจนเป็ น
ร่ างวัตถุที่ปรากฏ ภายในขอบเขตซึ่ งสสารที่มีคุณสมบัติต่างกันสองชนิดเชื่ อมต่อถึงกัน สสารทั้งหมด ชี วติ ทั้งมวล
เช่นกัน ก็มีคุณสมบัติสองอย่างคงอยู่ เช่นเหล็กกล้านั้นมีความแข็ง แต่เมื่อฝังอยูใ่ นดินก็จะเกิดสนิม ขณะที่
เครื่ องปั้ นดินเผาจะไม่เป็ นสนิมเมื่อฝังอยูใ่ นดิน แต่มนั มีความเปราะ ทุบทีเดียวแตก คนก็เช่นกัน คนมีจิตพุทธในเวลา
เดียวกันก็มีจิตมารคงอยู่ สิ่ งที่คนทําโดยไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์และการควบคุมของศีลธรรมก็คือจิตมาร และการบําเพ็ญ
พุทธก็คือการขจัดจิตมารของท่านทิ้งไป เสริ มสร้างจิตพุทธของท่านให้แข็งแกร่ ง
จิตพุทธของคนคือความดีงาม ปรากฏออกมาเป็ นความเมตตากรุ ณา ทําอะไรจะคํานึ งถึงผูอ้ ื่นก่อน สามารถ
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อดทนต่อความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน จิตมารของคนคือความชัว่ ร้าย ปรากฏออกมาเป็ นการฆ่าชีวิต ลักขโมยแย่งชิง
เห็นแก่ตวั ความคิดชัว่ ร้าย ฟื้ นฝอยหาความผิดถูก ปลุกปั่ นกุข่าว อิจฉาริ ษยา บ้าคลัง่ เกียจคร้าน ประพฤติผดิ ในกาม
เป็ นต้น
ณ ระดับชั้นที่กาํ หนดในจักรวาล สสารที่มีคุณสมบัติต่างกันสองชนิดนี้ ตามคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล เจิน
ซัน่ เหยิน่ ซึ่งปรากฏออกมาต่างกัน ณ ระดับชั้นที่ต่างกัน และในเวลาเดียวกันก็มีรูปแบบปรากฏออกมาต่างกันใน
ระดับชั้นที่ต่างกัน ยิง่ ตํ่าลงมาความเป็ นปฏิปักษ์ต่อกันก็จะยิง่ เด่นชัด ครั้นแล้วจึงมีการแบ่งดีและเลว ที่ดีก็ยงิ่ ดี ที่ชวั่ ก็
ยิง่ ชัว่ คุณสมบัติสองอย่างในร่ างวัตถุเดียวกันก็ยง่ิ ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงมาก นี้ก็คือสิ่ งที่พระพุทธพูด สรรพสิ่ ง
ล้วนมีจิตพุทธ แท้จริ งก็มีจิตมารด้วย
แต่ทว่าจักรวาลมี เจิน ซัน่ เหยิน่ เป็ นคุณสมบัติพิเศษ สังคมคนธรรมดาสามัญก็เช่นกัน สสารสองชนิดที่
ข้าพเจ้าพูดถึง ก็เป็ นเพียงสสารสองชนิดที่สามารถก่อกําเนิดคุณสมบัติสองอย่าง ซึ่ งมีคงอยูน่ บั จํานวนไม่ถว้ นจากบน
ลงล่าง จากระดับจุลภาคถึงมหภาค จนถึงสังคมมนุษย์ ซึ่ งสะท้อนอยูใ่ นสิ่ งมีชีวติ และสสารนัน่ เอง ขณะที่ชีวติ และ
สสารจากบนลงล่างจนถึงสังคมมนุษย์ ประกอบขึ้นโดยสสารหลากหลายชนิดนับจํานวนไม่ถว้ นจากระดับจุลภาค
จนถึงมหภาค
สังคมมนุษย์ไม่ผดุงรักษามาตรฐานศีลธรรมของมนุษย์ --- สังคมย่อมวุน่ วายยุง่ เหยิงไม่สงบ ภัยธรรมชาติ ภัย
พิบตั ิจากมนุษย์ ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิไม่บาํ เพ็ญขจัดจิตมารทิ้งไป --- พลังกงย่อมยุง่ เหยิงสับสนและไม่ได้ หรื อเข้าสู่ ทาง
มาร
หลี่ หงจื้อ
1996.8.26
48. อาบแสง
เวลานี้ผฝู้ ึ กกลุ่มใหญ่จาํ นวนหนึ่งหยวนหมัน่ แล้ว และกําลังจะหยวนหมัน่ คนบําเพ็ญหยวนหมัน่ นี้เป็ นเรื่ อง
ที่น่าเกรงขามยิง่ นัก ในโลกนี้ ไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษ สง่างาม ยิง่ ใหญ่ไปกว่านี้แล้ว เมื่อเป็ นเช่นนี้ ดังนั้นในขั้นตอนของ
การบําเพ็ญปฏิบตั ิจึงจําเป็ นต้องเข้มงวดกวดขันกับผูฝ้ ึ กทุกคน ยิง่ กว่านั้นการยกระดับในแต่ละระดับชั้น จําเป็ นต้อง
บรรลุมาตรฐานอย่างแน่นแฟ้ น ดูจากสภาพการณ์โดยรวม ศิษย์ผบู ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิตา้ ฝ่ านั้นได้มาตรฐาน แต่ก็มีบางคนซึ่ง
ยังไม่ได้ขจัดจิตยึดติดต่างๆ ทิ้งไป แต่ยงุ่ วุน่ วายอยูด่ ว้ ย เปลือกนอกก็พดู ว่าต้าฝ่ าดี แท้จริ งกลับไม่บาํ เพ็ญ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ภายใต้กระแสนิยมในปั จจุบนั ต่างพากันพูดว่าต้าฝ่ าดี ตั้งแต่สังคมชั้นสู งลงมาจนถึงชาวบ้านทัว่ ไปก็บอกว่าดี
บางรัฐบาลก็บอกว่าดี ทุกคนต่างพากันพูดตามว่าดี เช่นนั้นพวกไหนที่จริ งใจ พวกไหนที่โอนอ่อนไปตามสถานการณ์
พวกไหนที่ปากบอกว่าดี แท้จริ งกําลังบ่อนทําลาย หากพวกเราลองปรับเปลี่ยนสถานการณ์สังคมคนธรรมดาสามัญ
กันดู กลับกระแสความนิยมไปอีกสภาพหนึ่ง แล้วดูซิวา่ ยังมีใครจะพูดว่าต้าฝ่ าดี ดูซิวา่ สภาวะจิตใจของใครจะ
แปรเปลี่ยน เช่นนี้มิปรากฏได้ชดั แจ้งหรอกหรื อ
หลังจากเกิดเรื่ อง “กวงหมิงยึเป้ า” จนถึงบัดนี้ ศิษย์ตา้ ฝ่ าทุกคนต่างแสดงบทบาทของตน บางคนแน่วแน่
บําเพ็ญจริ งจัง เพื่อชื่ อเสี ยงของต้าฝ่ า บางคนทําหนังสื อแสดงความคิดเห็นออกมาแบบตรงไปตรงมา บางคนออกมา
รู้สึกไม่ยตุ ิธรรมต่อการรายงานแบบไม่รับผิดชอบ แต่ก็มีบางคนภายใต้สถานการณ์ที่ลาํ บาก ไม่บาํ เพ็ญและค้นหาจาก
ภายใน กลับสร้างความแตกแยก ทําให้สถานการณ์ในขณะนี้ซบั ซ้อนมากยิง่ ขึ้น และมีบางคนกลัวชื่อเสี ยงและ
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ผลประโยชน์ตวั เองจะเสี ยหายก็ไม่บาํ เพ็ญ และมีบางคนไม่คาํ นึงถึงความมัน่ คงของต้าฝ่ าคอยกุเรื่ องราววิชาสายย่อยที่
ไม่จริ ง เพิ่มองค์ประกอบของการบ่อนทําลายฝ่ าให้เลวร้ายยิง่ ขึ้น และมีผรู ้ ับผิดชอบส่ วนหนึ่งในแต่ละแห่ง วิเคราะห์
สถานการณ์ตา้ ฝ่ าด้วยอุปนิสัยความเคยชินที่ไม่ดี ซึ่ งสะสมมาจากการต่อสู ้ตามวิถีทางการเมืองโดยดูแนวโน้มของ
สังคม แล้วนําปั ญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ มารวมเข้าด้วยกัน เข้าใจว่าได้เกิดแนวโน้มอะไรของสังคม และตั้งใจถ่ายทอด
ไปสู่ ผฝู ้ ึ ก แม้วา่ จะมีสาเหตุต่างๆกัน แต่ยงั มีอะไรที่จะบ่อนทําลายต้าฝ่ าได้ร้ายแรงไปกว่านี้อีก ยิง่ กว่านั้น ยังมีบางคนกุ
ข่าวเพื่อก่อเรื่ องด้วยจิตมาร กลัวว่าจะไม่ยงุ่ เหยิงพอ
ต้าฝ่ าเป็ นของจักรวาล เชื่ อมต่อลงมาถึงสังคมคนธรรมดาสามัญ การถ่ายทอดต้าฝ่ าที่ใหญ่ขนาดนี้ออกมา ทุก
สิ่ งทุกอย่างจะไม่ตระเตรี ยมไว้ได้อย่างไร เรื่ องราวที่เกิดขึ้นมิใช่กาํ ลังทดสอบซิ นซิ่งของต้าฝ่ าตี้ จื่อหรอกหรื อ อะไร
คือบําเพ็ญ ท่านพูดว่าดี ฉันพูดว่าดี ทุกคนต่างพูดว่าดี นัน่ สามารถจะเห็นใจของคนหรื อ ก็คือต้องดูใจคนว่าเป็ น
อย่างไรในช่วงเวลาสําคัญ จิตใจบางอย่างไม่ขจัดทิง้ ไป แม้แต่พระพุทธก็ยงั กล้าที่จะทรยศ นี้เป็ นปั ญหาเล็กหรื อ บาง
คนกลัว กลัวอะไร ศิษย์ท้ งั หลาย พวกท่านมิใช่เคยได้ฟังข้าพเจ้าพูดหรอกหรื อว่า คนๆหนึ่งเมื่อบําเพ็ญสําเร็ จอรหันต์
ในใจเกิดความกลัวแล้วตกลงมา จิตใจของคนธรรมดาสามัญอะไร ล้วนต้องขจัดทิง้ ไปให้หมด ศิษย์บางคนพูดว่า
“กลัวอะไร ศีรษะหลุดไป ร่ างกายก็ยงั นัง่ สมาธิ อยู”่ เปรี ยบเทียบกันแล้ว บําเพ็ญอย่างไรมองปราดเดียวก็รู้ แน่นอนมี
ผูร้ ับผิดชอบบางคนจิตใจกังวลต่อความปลอดภัยของต้าฝ่ า นี่เป็ นอีกกรณี หนึ่ง
เราต้องการบอกให้ศิษย์ที่บาํ เพ็ญไม่กา้ วหน้าได้เห็นถึงข้อบกพร่ องของตัวเอง ให้พวกที่ยงุ่ วุน่ วายอยูด่ ว้ ยได้
เผยออกมา ให้พวกที่ตบตาบ่อนทําลายได้เปิ ดโปงออกมา ให้ศิษย์บาํ เพ็ญจริ งบําเพ็ญหยวนหมัน่
หลี่ หงจื้อ
1996.8.28

49. บําเพ็ญปฏิบตั ิไม่ใช่การเมือง
มีผฝู ้ ึ กบางคนไม่พอใจต่อสภาพสังคม ต่อสภาพการเมือง ด้วยจิตยึดติดที่รุนแรงไม่ปล่อยวางเช่นนี้ ครั้นมา
ศึกษาต้าฝ่ าของเรา ถึงกับคิดจะใช้ตา้ ฝ่ าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง นี้คือพฤติกรรมของจิตใจสกปรกที่ดูหมิ่นต่อพระ
พุทธ ดูหมิ่นฝ่ า ถ้าหากไม่ขจัดจิตใจเช่นนี้ทิ้งไป จะไม่หยวนหมัน่ อย่างแน่นอน
ข้าพเจ้าได้เน้นแล้วเน้นอีกในระหว่างการบรรยายว่า รู ปแบบของสังคมคนธรรมดาสามัญ ไม่วา่ จะเป็ นระบบ
สังคมและการเมืองอะไร ล้วนแต่ถูกกําหนดไว้ท้งั สิ้ น เป็ นลิขิตของสวรรค์ ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิไม่จาํ เป็ นต้องไปยุง่ กับ
เรื่ องของคนในโลก ยิง่ ต้องไม่ไปยุง่ เกี่ยวกับการต่อสู ้แย่งชิงทางการเมือง สังคมปฏิบตั ิต่อพวกเราอย่างไร นัน่ ไม่ใช่
กําลังทดสอบจิตใจของคนบําเพ็ญ(คนบําเพ็ญปฏิบตั ิ)หรอกหรื อ ไม่สามารถพูดได้วา่ พวกเราถูกดึงเข้าไปยุง่ เกี่ยวกับ
การเมือง
รู ปแบบการบําเพ็ญปฏิบตั ิตา้ ฝ่ าของพวกเราก็เป็ นเช่นนี้ ไม่อิงกับอิทธิ พลทางการเมืองของในประเทศและ
ต่างประเทศ พวกที่มีอิทธิ พลไม่ใช่ผบู ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ แน่นอนไม่สามารถให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องาน
ของต้าฝ่ า ไม่วา่ จะในนามหรื อในทางปฏิบตั ิ
ศิษย์ท้งั หลาย พวกท่านต้องจําไว้ พวกเราคือผูบ้ าํ เพ็ญจริ ง คือผูป้ ล่อยวางต่อชื่อเสี ยง ลาภยศ ผลประโยชน์
อารมณ์(ฉิ ง) ระบบสังคมจะเป็ นอย่างไร มีอะไรเกี่ยวข้องกับการบําเพ็ญปฏิบตั ิของพวกเรา บําเพ็ญจนการยึดติดไม่
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หลงเหลือตกหล่นจึงจะสามารถหยวนหมัน่ ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิคนหนึ่งนอกจากจะปฏิบตั ิหน้าที่การงานของตนให้ดีแล้ว
จะไม่สนใจต่อการเมือง และอํานาจทางการเมือง มิเช่นนั้นก็ไม่ใช่ศิษย์ของข้าพเจ้าอย่างแน่นอน
พวกเราสามารถช่วยให้ผบู ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิได้ฝ่าสําเร็ จเจิ้งกัว่ (มรรคผลถูกต้อง) ยังสามารถช่วยหันเหจิตใจคนใน
สังคมไปสู่ ความดี เป็ นประโยชน์ต่อความมัน่ คงของสังคมมนุษย์ แต่ตา้ ฝ่ าไม่ใช่เพื่อสังคมมนุษย์จึงถ่ายทอดออกมา
หากแต่เพื่อให้พวกท่านสามารถบําเพ็ญหยวนหมัน่
หลี่ หงจื้อ
1996.9.3
50. ผูร้ ับผิดชอบก็คือผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ
หัวหน้าศูนย์แต่ละแห่งของเราต่างสามารถทํางานเพื่อต้าฝ่ าด้วยความทรหดอดทน แต่ก็มีหวั หน้าศูนย์จาํ นวน
มาก ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าด้วยกันไม่ดี จนเกิดปั ญหาทํางานไม่ประสานกัน สร้างความเสี ยหายอย่างมาก
ต่อภาพลักษณ์ของต้าฝ่ าในใจของคน มีคนถามข้าพเจ้าว่า เป็ นเพราะความสามารถไม่ถึงใช่หรื อไม่ ข้าพเจ้าว่านี้เป็ น
การพูดของคนธรรมดาสามัญ สาเหตุสาํ คัญคือหัวหน้าศูนย์ รองหัวหน้าศูนย์ต่างก็เป็ นผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิ ก็มีจิตยึดติดที่
ปล่อยวางไม่ได้ จําเป็ นต้องมีสภาพแวดล้อมให้ท่านได้ขจัดจิตใจของพวกท่าน และในเวลาที่ความขัดแย้งเกิดขึ้น
ระหว่างหัวหน้าศูนย์ดว้ ยกัน โดยมากพวกท่านมักจะใช้คาํ พูดว่า“ทํางานไม่ประสานกัน”เป็ นต้น ใช้งานของต้าฝ่ ามา
เป็ นข้ออ้าง ผลักความขัดแย้งออกไป โดยไม่ใช้โอกาสอันดีน้ ีเป็ นประโยชน์คน้ หาจากภายใน ยกระดับให้สูงขึ้นมา
ไม่ขจัดจิตใจของท่านทิง้ ไป ไม่ยกระดับขึ้นมา ครั้งต่อไปความขัดแย้งยังจะเกิดขึ้นอีก นี่ก็จะรบกวนต่องานของต้าฝ่ า
จริ งๆ พวกท่านทราบหรื อไม่ ความขัดแย้งระหว่างพวกท่านหัวหน้าศูนย์ เป็ นสิ่ งที่ขา้ พเจ้าจัดเตรี ยมไว้เพื่อให้ท่านได้
ยกระดับสู งขึ้น ท่านกลับเอางานของต้าฝ่ ามาบดบังจิตใจที่ท่านสมควรต้องยกระดับ แต่กลับไม่ได้ยกระดับจิตใจให้
สู งขึ้น แต่เมื่อความขัดแย้งขยายใหญ่ข้ ึน ก้าวข้ามไปไม่ได้ ท่านก็โอดครวญกับข้าพเจ้าถึงความยากลําบากในความคิด
ของท่าน ณ เวลานั้น ท่านทราบหรื อไม่วา่ ข้าพเจ้าคิดอย่างไร ไม่ใช่เพราะท่านเป็ นหัวหน้าศูนย์ ทํางานเพื่อต้าฝ่ า ท่าน
ไม่ตอ้ งยกระดับซิ นซิ่งก็จะสามารถหยวนหมัน่ ผูฝ้ ึ กต่างสามารถรับรู ้ได้วา่ ในความขัดแย้งก็คือกําลังยกระดับซินซิ่ง
แล้วทําไมหัวหน้าศูนย์จึงไม่สามารถ เมื่อความขัดแย้งมาถึง เพื่อให้ยกระดับให้สูงขึ้น ไม่กระทบถึงจิตใจของท่านย่อม
ไม่ได้เช่นกัน งานของต้าฝ่ าก็คือโอกาสอันดีที่จะให้ท่านได้ยกระดับซิ นซิ่ งให้สูงขึ้นนัน่ เอง
เหตุใดข้าพเจ้าเขียนบทความนี้ให้พวกท่านโดยเฉพาะ เพราะการกระทํา คําพูดของพวกท่านทุกบททุกตอน
นั้น จะส่ งผลกระทบต่อผูฝ้ ึ ก ถ้าตัวเองบําเพ็ญได้ดี ก็จะเผยแพร่ ตา้ ฝ่ าให้กว้างไกลในพื้นที่ได้ดี เหล่าผูฝ้ ึ กก็จะบําเพ็ญ
ได้ดียงิ่ ขึ้น มิเช่นนั้น จะบ่อนทําลายฝ่ า เพราะพวกท่านล้วนเป็ นบุคคลชั้นนําของต้าฝ่ าในชั้นของคนธรรมดาสามัญนี้
ข้าพเจ้าจะให้พวกท่านเพียงแต่ทาํ งานโดยไม่ให้ท่านหยวนหมัน่ ไม่ได้
หลี่ หงจื้อ
1996.9.3
51. อะไรคือบําเพ็ญปฏิบตั ิ
พูดถึงบําเพ็ญปฏิบตั ิ คนจํานวนมากก็จะคิดว่าฝึ กการเคลื่อนไหว นัง่ สมาธิ ฝึ กร่ ายมนต์ท่องคาถา ก็คือการ
บําเพ็ญปฏิบตั ิ ก็สามารถสําเร็ จเป็ นเทพ เป็ นพระพุทธ ได้เต๋ าแล้ว แท้ที่จริ งนี้ไม่ใช่การบําเพ็ญปฏิบตั ิ แต่เป็ นการฝึ ก
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ศาสตร์ ความสามารถบนโลกนัน่ เอง
เช่นนั้นในศาสนาจะให้ความสําคัญกับการบําเพ็ญ เรี ยกว่าการบําเพ็ญตบะ นี่ก็เป็ นการเดินเข้าสู่ อีกสุ ดขั้วหนึ่ง
ผูอ้ อกบวชขยันหมัน่ เพียรท่องคัมภีร์ คิดว่าการเข้าใจคัมภีร์ได้มากน้อยคือวิธีหยวนหมัน่ แท้ที่จริ งในช่วงที่องค์ศากย
มุนี พระเยซู รวมทั้งเหลาจื่อ มีชีวติ อยูบ่ นโลก ไม่มีคมั ภีร์ มีแต่การบําเพ็ญจริ ง และคําสอนที่อาจารย์กล่าวก็เพื่อจะ
ชี้แนะการบําเพ็ญปฏิบตั ิ คนรุ่ นหลังก็นาํ เอาสิ่ งที่อาจารย์พูดไว้มาเขียนเป็ นหนังสื อโดยระลึกจากความทรงจํา เรี ยกว่า
คัมภีร์ แล้วค่อยๆ ทําการศึกษาและวิจยั เป็ นพุทธศึกษา ฝ่ าศึกษา ไม่เหมือนเช่นในสมัยที่อาจารย์ยงั มีชีวติ อยู่ บําเพ็ญ
จริ งอย่างแท้จริ ง นําเอาฝ่ าที่ท่านเหล่านี้สั่งสอนมาเป็ นสิ่ งชี้แนะของการบําเพ็ญจริ ง แต่กลับนําเอาการศึกษาคัมภีร์
ความรู ้ทางศาสนามาเป็ นการบําเพ็ญปฏิบตั ิ
นี้คือบทเรี ยนแห่งประวัติศาสตร์ ศิษย์ผบู ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิฝ่าหลุนต้าฝ่ าจงจําไว้ จะนําฝ่ ามาตั้งเป็ นวิชาความรู้ของ
คนธรรมดาสามัญ หรื อของผูอ้ อกบวช โดยเพียงแต่ศึกษาวิจยั และไม่บาํ เพ็ญอย่างจริ งจังไม่ได้โดยเด็ดขาด เหตุใด
ข้าพเจ้าบอกให้พวกท่านศึกษา อ่าน จดจํา“จ้วนฝ่ าหลุน” วัตถุประสงค์คือเพื่อชี้ แนะให้พวกท่านบําเพ็ญปฏิบตั ิ
สําหรับผูท้ ี่ฝึกแต่การเคลื่อนไหวโดยไม่ศึกษาฝ่ า โดยแท้จริ งก็ไม่ใช่ศิษย์ตา้ ฝ่ า มีแต่การศึกษาฝ่ า บําเพ็ญจิตใจ บวกกับ
วิธีหยวนหมัน่ --- ฝึ กพลังกง เปลี่ยนแปลงแก้ไขจากธาตุแท้ของตนอย่างแท้จริ ง ซิ นซิ่งก็กาํ ลังยกระดับสู งขึ้น
ระดับชั้นก็กาํ ลังยกระดับสู งขึ้น นี้จึงจะเป็ นการบําเพ็ญปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง
หลี่ หงจื่อ
1996.9.6
52. ต้าฝ่ าบริ สุทธิ์ ดุจจินกัง(ร่ างวัชระ) ตลอดกาล
ศาสนากับการเมืองรวมกันไม่ได้ ผูน้ าํ คนนั้นย่อมใส่ ใจในเรื่ องของฆราวาสในโลก ปากบอกว่าเพื่อหันเห
จิตใจคนให้ใฝ่ ดี กลับคืนสู่ ดินแดนบริ สุทธิ์ แต่จิตใจย่อมชัว่ ร้ายแสร้งเมตตา สิ่ งที่แสวงหาย่อมเป็ นชื่อเสี ยงและ
ผลประโยชน์ อํานาจคือสิ่ งที่คนในโลกแสวงหา ชื่อเสี ยงคืออุปสรรคปราการใหญ่ต่อการไม่สามารถหยวนหมัน่
นานๆเข้า คนผูน้ ้ นั ก็จะกลายเป็ นผูน้ าํ ของลัทธิ นอกรี ต เพราะวัตถุประสงค์ของศาสนาคือสอนคนให้ใฝ่ ดี สุ ดท้าย
กลับคืนสู่ โลกแห่งสวรรค์ หลักการของฝ่ าที่สอนย่อมต้องสู งกว่าหลักการของสังคมมนุ ษย์ หากนําไปใช้กบั การเมือง
ในโลก ก็จะเป็ นการบ่อนทําลายฝ่ าของสวรรค์อย่างร้ายแรงที่สุด เทพ พระพุทธจะถูกชักนําด้วยจิตยึดติดของคน เพื่อ
เข้าไปยุง่ เกี่ยวกับการเมืองอันสกปรกของสังคมคนธรรมดาสามัญ และการต่อสู ้แย่งชิงอํานาจได้อย่างไร นี้คือการ
กระทําของคนภายใต้การชักนําของจิตมาร ศาสนาที่เป็ นเช่นนี้แน่นอนจะถูกรัฐบาลนําไปยุง่ เกี่ยวกับความรุ นแรงและ
ก่อสงครามศาสนา จากนั้นกลายเป็ นลัทธิ นอกรี ต ยังความอันตรายและให้ร้ายต่อมนุษยชาติ
“ศาสนาประชาชน” ก็ทาํ ไม่ได้เช่นกัน 1.มันง่ายที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติของศาสนา และกลายเป็ น
ทฤษฎีของสังคมคนธรรมดาสามัญ 2.มันง่ายที่จะกลายเป็ นเครื่ องมือทางการเมือง บ่อนทําลายภาพลักษณ์ของศาสนา
3.ผูน้ าํ ศาสนาจะกลายเป็ นนักการเมือง ทําให้ศาสนาเดินสู่ ช่วงสุ ดท้ายของธรรมะ ครั้นแล้วกลายเป็ นลัทธิ นอกรี ต
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าไม่ใช่ศาสนา แต่คนในอนาคตจะเข้าใจว่าเป็ นศาสนา วัตถุประสงค์ที่ถ่ายทอดให้แก่พลโลก
เพื่อให้บาํ เพ็ญปฏิบตั ิ แต่ไม่ใช่เพื่อจัดตั้งเป็ นศาสนา คนที่ศึกษาต้าฝ่ ามีมากได้ แต่ไม่สามารถทําจนประชาชนทั้ง
ประเทศเป็ นศาสนิกชน ทุกๆคนต่างเข้าร่ วมกิจกรรมของการบําเพ็ญปฏิบตั ิอย่างเป็ นเอกภาพ การบําเพ็ญปฏิบตั ิตา้ ฝ่ า
เป็ นไปอย่างอิสระตลอดไป ไม่สามารถบังคับ ลากผูใ้ ดให้มาร่ วมบําเพ็ญปฏิบตั ิ
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ประวัติศาสตร์ ในอนาคต ไม่วา่ ยุคสมัยใดก็ไม่สามารถให้รัฐบาลใดๆ นําไปใช้เป็ นประโยชน์อย่างเด็ดขาด ต้า
ฝ่ าสามารถหันเหจิตใจคนให้ใฝ่ ดี และทําให้สังคมมัน่ คง แต่ตา้ ฝ่ าไม่ใช่เพื่อจะปกปั กษ์รักษาสิ่ งเหล่านี้ของสังคมคน
ธรรมดาสามัญจึงถ่ายทอดอย่างแน่นอน ศิษย์ท้ งั หลายจงจํา ในอนาคตไม่วา่ จะมีแรงกดดันทางการเมืองและอํานาจ
อิทธิ พลใหญ่เพียงใด ก็ไม่สามารถให้อาํ นาจอิทธิ พลทางการเมืองนําไปใช้เป็ นประโยชน์
ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับการเมืองตลอดไป ไม่แทรกแซงเรื่ องของประเทศ บําเพ็ญจริ งใฝ่ ความดีงาม ยืนหยัดรักษาความ
บริ สุทธิ์ ของต้าฝ่ าตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง จินกังไม่สลาย คงอยูต่ ลอดกาลนาน
หลี่ หงจื้อ
1996.9.7

53. เข้าใจอีกครั้ง
เกี่ยวกับปั ญหาจิตพุทธและจิตมาร ข้าพเจ้าได้อธิ บายจนไม่มีอะไรจะชัดแจ้งไปกว่านี้แล้ว อันที่จริ ง ด่านที่
พวกท่านข้ามก็คือกําลังขจัดจิตมารของพวกท่าน! แต่ครั้งแล้วครั้งเล่า พวกท่านใช้ขอ้ อ้างต่างๆนานา หรื อใช้ตา้ ฝ่ าบด
บังให้ผา่ นพ้นไป ซินซิ่งไม่ได้ยกระดับสู งขึ้น พลาดโอกาสไปครั้งแล้วครั้งเล่า
พวกท่านรู ้ไหม ขอเพียงท่านเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิคนหนึ่ง ไม่วา่ จะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมอะไร ภายใต้
สถานการณ์เช่นไร ความยุง่ ยากใดๆ และเรื่ องที่ไม่เป็ นที่พอใจอะไร แม้กระทัง่ การทํางานเพื่อต้าฝ่ า ต่อให้พวกท่าน
เห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ดีเพียงใด เป็ นเรื่ องที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่นไร ข้าพเจ้าก็จะนํามาใช้เพื่อขจัดจิตยึดติดของพวกท่าน เปิ ดโปงจิต
มารของพวกท่านออกมา ขจัดมันทิ้งไป เพราะการยกระดับของพวกท่านจึงจะเป็ นเรื่ องสําคัญอันดับหนึ่ง
หากสามารถยกระดับขึ้นมาจริ งๆ สิ่ งที่พวกท่านทําภายใต้สภาวะจิตที่บริ สุทธิ์ และสะอาด จึงจะเป็ นสิ่ งที่ดี
ที่สุด จึงจะศักดิ์สิทธิ์ ที่สุด
หลี่ หงจื้อ
1996.9.9
54. คําเตือน
ข้าพเจ้าถ่ายทอดต้าฝ่ ามาเป็ นเวลาสี่ ปีแล้ว มีผฝู ้ ึ กส่ วนหนึ่งซิ่ นซิ่งและอาณาจักรเขตแดนยกระดับสู งขึ้นช้ามาก
ยังคงหยุดอยู่ ณ ขั้นตอนการรับรู ้ดว้ ยประสาทสัมผัสในการเข้าใจต่อข้าพเจ้าและต้าฝ่ า โดยจะรู ้สึกซาบซึ้ งในบุญคุณ
ต่อข้าพเจ้าเสมอ จากการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายและความสามารถปรากฏ นี้คือความเข้าใจของคนธรรมดาสามัญ
พวกท่านไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงสภาวะของคน เลื่อนระดับบนพื้นฐานของความมีเหตุผลไปสู่ การเข้าใจต่อต้าฝ่ าอย่าง
แท้จริ ง พวกท่านก็จะพลาดโอกาส พวกท่านไม่เปลี่ยนแปลงหลักการของคน ซึ่ งก่อเกิดอยูใ่ นกระดูกของคนธรรมดา
สามัญมานับพันนับร้อยปี พวกท่านจึงไม่สามารถสลัดเปลือกนอกชั้นนี้ของคนทิ้งไป ก็จะไม่สามารถหยวนหมัน่ ไม่
สามารถรอแต่จะให้ขา้ พเจ้าสลายกรรมให้พวกท่าน โดยพวกท่านไม่ยกระดับสู งขึ้นในฝ่ าอย่างแท้จริ ง กระโดดออก
จากความเข้าใจ ทัศนะความคิดของคน รู ปแบบความคิด ความเข้าใจ ความซาบซึ้ งในบุญคุณของพวกท่านที่มีต่อ
ข้าพเจ้าและต้าฝ่ า ล้วนเป็ นการแสดงออกทางความคิดของคนธรรมดาสามัญ ในขณะที่ขา้ พเจ้าพรํ่าสอนให้พวกท่าน
กระโดดออกจากคนธรรมดาสามัญ เข้าใจต้าฝ่ าอย่างแท้จริ งบนพื้นฐานของความมีเหตุผล
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ในการบําเพ็ญปฏิบตั ิ พวกท่านไม่ใช่ยกระดับสู งขึ้นอย่างจริ งๆจังๆด้วยตัวเองอย่างแท้จริ ง เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงบนธาตุแท้จากภายใน แต่กลับจะอาศัยกําลังของข้าพเจ้า ยืมใช้กาํ ลังอันแข็งแกร่ งจาก
ปัจจัยภายนอก นี้ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงธาตุแท้ของตัวท่านให้แปรเปลี่ยนเป็ นจิตพุทธได้ตลอดไป หากพวก
ท่านทุกคนต่างสามารถเข้าใจฝ่ าจากภายในจิตใจ นัน่ จึงจะเป็ นปรากฏการณ์ของฝ่ าอันมีอานุภาพอันไร้ขอบเขต -- การ
ปรากฏของฝอฝ่ าอันแข็งแกร่ งและยิง่ ใหญ่อีกครั้งในโลกมนุษย์
หลี่ หงจื้อ
1996.9.10
55. หลักธรรมใหญ่ขโมยไม่ได้
ศิษย์ท้งั หลาย ข้าพเจ้าขอบอกอีกครั้ง การถ่ายทอดต้าฝ่ าให้แก่คนคือความเมตตากรุ ณาต่อคนอย่างใหญ่หลวง
ที่สุด นี้เป็ นเรื่ องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนับเป็ นร้อยๆล้านปี ! แต่มีบางคนไม่รู้จกั ทะนุถนอม ยังมีบางคนคิดจะ
เปลี่ยนแปลงฝ่ า หรื อท่าการเคลื่อนไหวให้เป็ นสิ่ งที่เป็ นของเขาเอง หรื อเป็ นของชนชาติของพวกเขา เป็ นของประเทศ
ของพวกเขา ลองคิดดู พวกท่านไม่รู้สึกว่าผิด เป็ นเพราะยึดติดในผลประโยชน์ของตัวเอง หรื อเพื่อชนชาติของพวก
ท่านอย่างนั้นอย่างนี้เป็ นต้น นี้คือความเข้าใจของคนธรรมดาสามัญ ถ้าปฏิบตั ิต่อสิ่ งของในสังคมคนธรรมดาสามัญ
ทําได้ แต่นี่ไม่ใช่สิ่งของ ของคนธรรมดาสามัญ ไม่ใช่เพื่อให้ชนชาติของพวกท่านเป็ นอย่างไรจึงถ่ายทอด นี้คือต้าฝ่ า
แห่งจักรวาล มูลฐานของฝอฝ่ า ถ่ายทอดให้แก่คนเพื่อให้คนได้รับการช่วยเหลือให้หลุดพ้น ท่านกลับเปลี่ยนแปลงฝ่ า
ที่ใหญ่ขนาดนี้... หากเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยบาปก็จะใหญ่หลวงเท่าฟ้ า พวกท่านอย่าได้มีความคิดชัว่ เพียง
เพราะยึดติดต่อสังคมคนธรรมดาสามัญ อันตรายยิง่ นัก!
พวกท่านรู ้ไหม หลายปี มานี้ มีผฝู ้ ึ กบางคนตายไปอย่างกะทันหัน ในจํานวนนั้นบางคนตายก็เนื่ องมาจากการ
ทําเช่นนี้ พวกท่านอย่าได้คิดว่าอาจารย์จะทําอะไรต่อท่าน ต้องรู ้วา่ มีเทพผูพ้ ิทกั ษ์ฝ่าในแต่ละระดับชั้นนับจํานวนไม่
ถ้วน หน้าที่ของพวกเขาก็คือคอยปกป้ องฝ่ า ยิง่ กว่านั้นมารก็จะไม่ปล่อยท่าน เพราะท่านบําเพ็ญฝ่ าถูกต้องท่านจึงรอด
พ้นจากกรรมที่ติดค้างไว้ในชาติก่อนๆ เมื่อท่านตกลงมาเป็ นคนธรรมดาสามัญแล้ว ไม่มีคนคอยปกป้ องท่าน มารก็จะ
มาทวงชีวติ ท่าน! ต่อให้ขอพระพุทธ เต๋ า เทพ องค์อื่นๆ ช่วยปกป้ องก็ไร้ประโยชน์ พวกเขาจะไม่ปกป้ องคนที่บ่อน
ทําลายฝ่ า และกรรมก็ยงั จะหวนกลับมาสู่ ร่างกายท่าน
คนบําเพ็ญขึ้นมาลําบาก แต่ตกลงไปง่ายเหลือเกิน หนึ่งด่านข้ามไปไม่พน้ หรื อไม่สามารถปล่อยวางจิตยึดติด
อันแรงกล้าของคนธรรมดาสามัญ ก็อาจเดินไปยังด้านตรงข้าม บทเรี ยนในประวัติศาสตร์ มีมากมาย เมื่อตกลงมาแล้ว
จึงรู้สึกสํานึกผิด แต่ก็สายเกินไป
หลี่ หงจื้อ
1996.9.22 (ณ กรุ งเทพฯ)
56. อะไรคือรู้แจ้ง (ไคอู)้
รู ้แจ้ง(ไคอู)้ ก็เรี ยกว่าปั ญญาเกิด ในต้าฝ่ าพวกเราเรี ยกว่าไคกง(พลังกงเปิ ด) หมายความว่าคนผูน้ ้ นั ได้บาํ เพ็ญ
หยวนหมัน่ (สําเร็ จสมบูรณ์)แล้ว สําเร็ จขั้นตอนทั้งหมดของการบําเพ็ญปฏิบตั ิ พร้อมที่จะไปโลกแห่งสวรรค์แล้ว
เช่นนั้นผูบ้ รรลุรู้แจ้งแล้ว มีสภาวะเป็ นเช่นไร ผูบ้ าํ เพ็ญสําเร็ จพระพุทธก็คือพระพุทธแล้ว ผูบ้ าํ เพ็ญสําเร็ จ
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โพธิสัตว์ก็คือโพธิ สัตว์แล้ว ผูบ้ าํ เพ็ญสําเร็ จอรหันต์กค็ ืออรหันต์แล้ว และผูบ้ าํ เพ็ญสําเร็ จเต๋ าก็คือเต๋ า ผูบ้ าํ เพ็ญสําเร็ จ
เทพก็คือเทพ เพราะผูร้ ู ้แจ้งบางคนหลังจากหยวนหมัน่ แล้ว ยังต้องอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญเพื่อปฏิบตั ิภารกิจ
บางอย่าง หรื อปฏิบตั ิตามปณิ ธานให้ลุล่วงไป ดังนั้นจึงยังต้องใช้ชีวติ อยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญสักระยะหนึ่ง แต่การ
ใช้ชีวติ อยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญเช่นนี้ สําหรับพวกเขาแล้วเป็ นเรื่ องที่ลาํ บากมาก เนื่ องจากอาณาจักรเขตแดน
ความคิดของพวกเขากับของคนธรรมดาสามัญช่างแตกต่าง ห่างไกลกันยิง่ นัก ในความคิดของคนธรรมดาสามัญ
ทั้งหมดเต็มไปด้วยความคิดชัว่ ร้าย เช่นความยึดติดที่รุนแรงและความเห็นแก่ตวั ความคิดสกปรก เจ้าเล่ห์เพทุบายเป็ น
ต้น พวกเขาสามารถล่วงรู ้ได้อย่างชัดเจน ยิง่ กว่านั้นในเวลาเดียวกันยังสามารถล่วงรู ้ถึงกิจกรรมทางความคิดที่เล็ก
มากๆ ของคนนับหมื่นนับพัน อีกทั้งทุกหนทุกแห่งในสังคมคนธรรมดาสามัญล้วนเต็มไปด้วยกรรมและเชื้ อไวรัส ยัง
มีสิ่งที่ไม่ดีต่างๆอีกมากมายที่คนไม่รู้ ล่องลอยและกระจัดกระจายอยูใ่ นอากาศ พวกเขาต่างมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ปัจจุบนั ในยุคปลายกัลป์ สังคมมนุษย์มีกรรมใหญ่หลวง ในการหายใจ ผูค้ นต่างสู ดเอากรรมเป็ นปริ มาณมาก เชื้อไวรัส
และก๊าซพิษเข้าไป โลกของคนธรรมดาสามัญนี้ สําหรับพวกเขาแล้วอยูไ่ ด้อย่างยากลําบากจริ งๆ
เช่นนั้นพวกเขามีลกั ษณะเป็ นเช่นไร นี่ก็เป็ นสิ่ งที่เหล่าผูฝ้ ึ กที่ยดึ ติดในสิ่ งนี้คาดเดากันไปต่างๆนานา พวกท่าน
อย่าได้เฝ้ าดูวา่ คนนี้ เหมือนบรรลุรู้แจ้งแล้ว คนนั้นเหมือนบรรลุหยวนหมัน่ แล้ว จงทุ่มเทใจกับการบําเพ็ญจริ งให้กา้ ว
รุ ดหน้า บรรลุหยวนหมัน่ โดยเร็ ว จะเฝ้ าดูคนอื่นเพื่ออะไร อันที่จริ งโดยมากผูท้ ี่บรรลุรู้แจ้งแล้วต่างจะไม่แสดงตน
มักจะเป็ นศิษย์ผบู ้ าํ เพ็ญจริ งจังอย่างเงียบๆ มีระดับอายุต่างๆกัน มองดูไม่แตกต่างจากคนธรรมดาทัว่ ไป เป็ นไปได้มาก
ที่จะไม่เป็ นที่สะดุดตาคน แม้วา่ พวกเขามีอิทธิ ฤทธิ์ ทุกอย่าง ความสามารถแปรเปลี่ยน พวกเขากลับพบว่าแท้จริ งแล้ว
คนเหมือนกับสิ่ งมีชีวติ เล็กๆชั้นตํ่า ไม่คู่ควรที่พวกเขาจะนําออกใช้ ยิง่ กว่านั้นคนเห็นแล้วก็จะเกิดความเข้าใจ
ความคิดระดับความสามารถตํ่าในแบบต่างๆของคน ปฏิบตั ิต่อสิ่ งเหล่านี้ดว้ ยจิตยึดติด จิตยินดีของคน ซึ่ งไม่สามารถ
ทําให้ผรู ้ ู ้แจ้งยอมรับได้ คนธรรมดาสามัญยากที่จะเข้าใจความหมายที่ครอบคลุมอยูภ่ ายในของอิทธิ ฤทธิ์ แห่งฝอฝ่ าอัน
ยิง่ ใหญ่อย่างแท้จริ ง
เวลานี้มีผฝู ้ ึ กบางคนที่ชอบยุง่ วุน่ วายและไม่มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาให้กา้ วรุ ดหน้า เที่ยวค้นหาว่าใครที่บรรลุรู้แจ้ง
(ไคอู)้ แล้วเป็ นต้น พวกท่านลองคิดดู ผูบ้ รรลุรู้แจ้งเขาคือพระพุทธแล้ว มีทุกสิ่ งทุกอย่างที่พระพุทธมี จะสามารถให้
คนรู ้จกั อย่างง่ายๆ ตามอําเภอใจได้หรื อ จะให้คนรู ้จกั พระพุทธได้อย่างไร เวลาที่พวกท่านเที่ยวค้นหาพวกเขา จิตยึด
ติด จิตอยากเอาชนะ จิตโอ้อวด จิตชอบยุง่ วุน่ วาย ปะปนด้วยจิตแสวงหา ในเวลาเดียวกันก็เป็ นการรบกวนผูฝ้ ึ กที่
บําเพ็ญปฏิบตั ิดว้ ยจิตใจสงบ ด้วยเหตุน้ ี พวกเขามีความรู ้สึกอย่างไร พวกท่านรู ้ไหม สําหรับพวกเขาแล้ว การกระทํา
ความคิดที่มีจุดมุ่งหมายของคนจะทําให้พวกเขารู ้สึกทนไม่ได้
เพราะเวลานี้มีผฝู ้ ึ กส่ วนหนึ่งมาจากระดับชั้นสู งมากเพื่อมาได้ฝ่า ดังนั้นพวกเขาจะรู ้แจ้ง(ไคอู)้ อย่างรวดเร็ ว
มาก ที่ขา้ พเจ้าบอกว่าให้เวลาผูฝ้ ึ กบําเพ็ญปฏิบตั ิ 2 ปี นั้นหมายถึงศิษย์ส่วนนี้ แต่ศิษย์ท้งั หมดในต้าฝ่ าของเรายกระดับ
ชั้นสู งขึ้นได้เร็ วมากจริ งๆ ในการบําเพ็ญอย่างจริ งจัง และหลายๆคน ก็จะรู ้แจ้ง(ไคอู)้ อย่างรวดเร็ ว เป็ นสิ่ งที่ผบู้ าํ เพ็ญ
ปฏิบตั ิในอดีตไม่อาจจะคาดคิดได้ หวังว่าทุกท่านจะสงบจิตสงบใจ ก้าวรุ ดหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความมุ่งมัน่
ตลอดไป หยวนหมัน่ หนึ่งคน ข้าพเจ้ารับและส่ งหนึ่งคน
หลี่ หงจื้อ
1996.9.26
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57. สร้างมนุษยชาติใหม่
ความเป็ นจริ งที่คนธรรมดาสามัญเข้าใจ เป็ นความเข้าใจอย่างโง่เขลาที่ได้พฒั นามาตามประวัติศาสตร์ และ
มายาภาพที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์ ที่วา่ ด้วยการพิสูจน์ ไม่ใช่ปรากฏการณ์แท้จริ งของความเป็ นจริ งอันยิง่ ใหญ่ของ
จักรวาล และความเป็ นจริ งที่แท้จริ งนั้น จะต้องนํามาซึ่ งวิทยาศาสตร์ ใหม่ๆและความเข้าใจใหม่ๆ หลักการของ
จักรวาลจะปรากฏอีกครั้งในโลกมนุษย์
ความเห็นแก่ตวั ความโลภ ความโง่เขลา และความไม่รู้ของคน ประสานเข้ากับจิตดั้งเดิมอันดีงามของคน ก่อ
เกิดเป็ นผลพวงของทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกเขาเองจะต้องแบกรับอย่างรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่ งกําลังกลืนสังคมอยู่ ปัญหา
สังคมต่างๆมากมายเกิดขึ้นบนโลกอย่างไม่หยุดหย่อน วิกฤตการณ์รุมล้อมทั้ง 4 ด้าน มนุษยชาติไม่รู้ที่จะค้นหาสาเหตุ
จากจิตดั้งเดิมของตัวเอง ดูไม่ออกว่าเบื้องหลังการเสื่ อมถอยของศีลธรรม จิตใจอันน่ากลัวของคน จึงจะเป็ นรากเหง้า
ที่เป็ นพิษของปั ญหาสังคม พวกเขามักจะหาทางออกอย่างโง่เขลาจากสิ่ งที่ปรากฏออกมาในสังคม เมื่อเป็ นเช่นนี้คน
จะไม่มีทางรู ้เลยว่า ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ตวั เองก่อ สิ่ งที่เรี ยกว่า ทางออกนั้น แท้จริ งคนกําลังปิ ดล้อมตัวเอง ด้วยเหตุน้ ี จึงยิง่
ไม่พบทางออก จากนั้นปั ญหาที่ตามมาก็จะยิง่ เลวร้าย ด้วยความยากลําบากเขาก็พบช่องว่างเล็กน้อย จากนั้นเขาจะ
เลือกใช้วธิ ี การใหม่ และก็ปิดล้อมช่องว่างอันน้อยนิดที่เหลืออยูน่ ้ ีอีกครั้ง ซํ้าแล้วซํ้าเล่า เป็ นเวลายาวนาน พอกพูนจน
ไม่เหลือช่องว่าง ไม่สามารถหาทางออกได้อีก มองไม่เห็นภาพจริ งที่อยูน่ อกวงล้อม คนก็เริ่ มแบกรับทุกสิ่ งที่ตวั เองก่อ
นี่เป็ นรู ปแบบสุ ดท้ายในการกําจัดสิ่ งมีชีวติ ของจักรวาล
ความเมตตาของเจ้าแห่งพุทธนั้นยิง่ ใหญ่มหาศาล ได้ถ่ายทอดฝอฝ่ าให้แก่คนแล้ว จักรวาลจะให้โอกาสแก่คน
อีกครั้ง ให้ฝอฝ่ าเปิ ดเผยความเป็ นจริ งอันแท้จริ งของจักรวาลให้ปรากฏแก่คนในโลกอีกครั้ง ชะล้างสิ่ งสกปรกและ
ความโง่เขลาให้หมดไป ใช้ภาษาของมนุษยชาติ สร้างความโชติช่วงชัชวาลขึ้นมาอีกครั้ง ขอจงทะนุถนอม ฝอฝ่ าอยู่
ตรงหน้าพวกท่านแล้ว
หลี่ หงจื้อ
1996.9.28
58. เปลี่ยนสภาพ
พฤติกรรมอันไม่ถูกต้องของคนทํางานทางศาสนา เป็ นการฝ่ าฝื นต่อความบริ สุทธิ์ของคําปฏิญาณอย่างสิ้ นเชิง
ทําให้การไหว้วานฝากฝังของเทพผูด้ ูแลก็กลายเป็ นสิ่ งไม่มีค่า ทําให้มนุษย์และเทพต่างรู ้สึกตื่นตระหนก ผูค้ นที่จิตใจ
ดีงามยึดถือพวกเขาเป็ นที่พ่ งึ เดียวที่มีอยู่ ว่า ตนจะได้รับการช่วยหรื อไม่ ความผิดหวังทําให้ผคู ้ นนับวันก็ยงิ่ หมด
ศรัทธาในศาสนา สุ ดท้ายพวกเขาก็หมดศรัทธาในเทพ ดังนั้นจึงทําความชัว่ ได้ทุกอย่างโดยไม่คาํ นึงถึงสิ่ งใด พัฒนา
มาถึงทุกวันนี้ ผูค้ นได้กลายเป็ นคนที่เปลี่ยนสภาพโดยสิ้ นเชิง จิตมารเผยออกมามาก ซึ่ งทําให้เหล่าเทพหมดความ
เชื่อมัน่ ต่อมนุษย์ นี่เป็ นสาเหตุสาํ คัญข้อหนึ่งว่า ทําไมเทพจึงไม่ดูแลมนุษย์
หลี่ หงจื้อ
1996.10.10
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59. จิตพุทธไม่รั่วตกหล่น
ในการบรรยายฝ่ า ข้าพเจ้าได้พดู หลายครั้งถึงการปรากฏของพระสู ตรในศาสนาพุทธและช่วงสุ ดท้ายของ
ธรรมะ ประเด็นสําคัญเนื่ องมาจากสาเหตุที่มีคนใช้คาํ พูดของตัวเอง ความเข้าใจของตัวเองใส่ เข้าไปในฝอฝ่ า นี้เป็ น
บทเรี ยนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ แต่มีศิษย์บางคน ไม่ขจัดจิตของคนธรรมดาสามัญทิง้ ไป ถูกจิตมาร
ใช้ มีจิตโอ้อวดยึดติดกับความสามารถทางคารม ความสามารถในงานประพันธ์ ครั้นแล้วบ่อนทําลายฝอฝ่ าโดยไม่
รู้ตวั
ในระยะหลังๆนี้ มีคนมักจะนําเอาการที่ผฝู ้ ึ ก ได้พูดถึงข้อบกพร่ องของตัวเองในอดีต ณ ที่ประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์มาพูดเป็ น“การเทนํ้าสกปรก” ซึ่ งเป็ นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความหมาย ที่ครอบคลุมของการบําเพ็ญ
ปฏิบตั ิอย่างสิ้ นเชิง การบําเพ็ญเป็ นเรื่ องศักดิ์สิทธิ์ นี่ไม่ใช่เป็ นเรื่ องการทบทวนความคิดตัวเองและสํานึกผิดของคน
ธรรมดาสามัญ ศิษย์ท้งั หลาย พวกท่านจะไปนําเอาคําศัพท์อะไรมาให้ทุกคนใช้ ทุกคนพูด ตามอําเภอใจไม่ได้ นี่มิเป็ น
การกําลังเพิ่มเติม สิ่ งที่เป็ นของคนเข้าไปในต้าฝ่ าหรอกหรื อ ปี ที่แล้วคําพูดสี่ ประโยคที่ศูนย์ฝึกปั กกิ่งพูดออกมา
ข้าพเจ้าก็ได้เขียนบทความ“แก้ไขให้ถูกต้อง” เพื่อการนี้ โดยเฉพาะ สมควรต้องระวังให้จงหนัก แน่นอนคําศัพท์
สับสนยุง่ เหยิงอื่นๆ ก็ยงั มีเผยแพร่ กนั อยู่ ทุกท่านลองคิดดู วันนี้เติมศัพท์หนึ่งคํา มะรื นนี้เติมอีกหนึ่งคํา นานๆเข้า
ตึ้จื่อรุ่ นต่อไปจะแยกไม่ออกว่าเป็ นคําพูดของใคร อย่างช้าๆต้าฝ่ าก็จะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ทุกท่านต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้ง รู ปแบบการบําเพ็ญที่ขา้ พเจ้าทิ้งไว้ให้พวกท่านแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ สิ่ งที่
ข้าพเจ้าไม่ทาํ พวกท่านก็อย่าทํา สิ่ งที่ขา้ พเจ้าไม่ใช้พวกท่านก็อย่าใช้ ข้าพเจ้าพูดอย่างไรในการบําเพ็ญ พวกท่านก็พดู
อย่างนั้น พึงระวัง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฝอฝ่ าโดยไม่รู้ตวั ก็เป็ นการบ่อนทําลายฝอฝ่ าเช่นกัน
ข้าพเจ้ายังขอบอกพวกท่าน อันที่จริ งจิตดั้งเดิมในอดีตของพวกท่านนั้นสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของการเพื่อ
ฉัน เพื่อส่ วนตัว จากวันนี้ไปพวกท่านจะทําอะไร พูดอะไร ก็ตอ้ งคิดถึงผูอ้ ื่นก่อน บําเพ็ญจนไร้ความเห็นแก่ตวั ไร้ฉนั
บรรลุการรู ้แจ้งแท้จริ งแห่งการ“เขาก่อน ฉันทีหลัง” ฉะนั้นจากวันนี้ไป ท่านจะทําอะไร พูดอะไรก็ตอ้ งคํานึงถึงผูอ้ ื่น
ตลอดจนคํานึงถึงคนรุ่ นต่อไป คํานึงถึงความไม่เปลี่ยนแปลงของต้าฝ่ าตลอดไป
หลี่ หงจื้อ
1997.2.13

60. มีสติ
เกี่ยวกับวิธีทาํ งานของหัวหน้าศูนย์ฝึกในแต่ละพื้นที่ จะต้องพูดกันสักหน่อย ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ
สมาคมใหญ่เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง แต่ตอ้ งพิจารณาถึงวิธีการ ข้าพเจ้าพูดเสมอว่า ถ้าสิ่ งที่คนๆหนึ่งพูดออกมา ทั้งหมดล้วน
เพื่อเป็ นผลดีแก่ผอู้ ื่น โดยไม่มีเป้ าหมายและความเข้าใจของตัวเองแม้แต่นอ้ ย คําพูดที่พดู ออกมาจะทําให้อีกฝ่ ายหนึ่ง
หลัง่ นํ้าตา ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่สอนต้าฝ่ าแก่พวกท่าน การทําตัวของข้าพเจ้าก็มอบไว้ให้แก่พวกท่านเป็ นแบบอย่าง
นํ้าเสี ยง จิตเมตตาในการทํางาน บวกกับเหตุผลสามารถจะเปลี่ยนใจคน แต่คาํ สัง่ ไม่สามารถทําได้ตลอดไป ถ้าในใจ
คนไม่ยนิ ยอม เพียงปฏิบตั ิตามแต่ภายนอก เช่นนั้นเวลาที่ไม่เห็นก็ยงั จะปฏิบตั ิไปตามที่ตวั เองอยากจะทํา
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งานใดๆของต้าฝ่ าล้วนมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ได้ฝ่าและการยกระดับของศิษย์ ปราศจากสองข้อนี้ลว้ นไม่มี
ความหมาย ฉะนั้นกิจกรรมใดๆ ล้วนต้องจัดทําให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถิ่นและผูฝ้ ึ ก ต้องไม่ทาํ เป็ นกฎ
ตายตัว ศึกษาต้าฝ่ าล้วนเป็ นเรื่ องของความสมัครใจ นับประสาอะไรกับการทํากิจกรรม อันที่จริ งหัวหน้าศูนย์ฝึกก่อน
อื่นต้องเป็ นผูน้ าํ ในการศึกษาฝ่ า ตัวเองศึกษาไม่ดีก็จะทํางานได้ไม่ดี การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของศูนย์
ช่วยฝึ กสอนในแต่ละพื้นที่ จะจัดทําเป็ นการประชุมตําหนิตวั เองไม่ได้โดยเด็ดขาด การพูดถึงประสบการณ์บาํ เพ็ญ
ปฏิบตั ิตา้ ฝ่ า “ฝ่ าฮุ่ย”อันเข้มงวดจริ งจังเช่นนี้ จะจัดให้เป็ นที่แสดงเพื่อเปิ ดโปงด้านที่มืดมิดของสังคมไม่ได้โดย
เด็ดขาด ยิง่ กว่านั้น ต้องไม่บีบบังคับให้ผฝู ้ ึ กพูดถึงข้อบกพร่ องและความผิดพลาดเมื่อครั้งที่เป็ นคนธรรมดาสามัญ จน
เกิดผลกระทบด้านลบอย่างร้ายแรง บ่อนทําลายชื่อเสี ยงของต้าฝ่ า พวกท่านต้องรู ้วา่ อะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา นี่
เป็ นการบําเพ็ญที่เข้มงวดจริ งจัง การจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์น้ นั เพื่อให้ผฝู ้ ึ กยกระดับและเผยแพร่ ตา้ ฝ่ า
ไม่ใช่เพื่อเผยแพร่ วา่ ผูฝ้ ึ กของเราในอดีตไม่ดีอย่างไร เป็ นการพูดเกี่ยวกับการบําเพ็ญต้าฝ่ า ไม่ใช่การเทนํ้าสกปรกอะไร
งานที่พวกท่านทําให้กบั ต้าฝ่ าไม่ไช่วา่ จะไม่เกี่ยวข้องกับการบําเพ็ญของตัวท่าน ในการทํางาน ทุกๆจุดล้วนมี
องค์ประกอบของการยกระดับซิ นซิ่ งของพวกท่านปรากฏอยูข่ า้ งใน ท่านไม่สามารถทําแต่งานเท่านั้น ก็ตอ้ งหยวน
หมัน่ ด้วย ข้าพเจ้ารู ้พวกท่านบางคนอ่านหนังสื อศึกษาฝ่ าน้อยมาก บทความทั้งหลายที่ขา้ พเจ้าเขียนให้พวกท่าน ซึ่ง
พวกท่านเรี ยกว่า“จิงเหวิน” ก็ไม่นาํ มาเปรี ยบเทียบกับตัวเอง อะไรคือ“จิงเหวิน” ก็คือบทความที่ตอ้ งอ่านบ่อยๆ พวก
ท่านอ่านไหม ศึกษาฝ่ ามากอีกสักหน่อย ไม่ตอ้ งเกรงว่าจะทํางานได้ไม่ดี ข้าพเจ้าชี้ให้เห็นถึงสิ่ งที่พวกท่านบกพร่ อง
เพื่อให้ตา้ ฝ่ าพัฒนาอย่างแข็งแรง ให้มีปัญหาน้อยลง อันที่จริ งต้าฝ่ าก็กาํ ลังเพิ่มพูนประสบการณ์ของพวกท่าน สร้าง
บุคคลชั้นสู งส่ งของต้าฝ่ า
หลี่ หงจื้อ
1997.6.13 ณ ฮ่องกง
61. จดจําตลอดไป
ถึงสมาคมต้าฝ่ า
ข้าพเจ้าขอให้ศิษย์ตา้ ฝ่ าทุกคน จงนําเอาสิ่ งที่ส่งต่อไปมากันโดยไม่ได้รับอนุ ญาต สิ่ งที่ขา้ พเจ้าไม่ได้นาํ ออก
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ออกมาทําลายทิ้งเสี ย ณ จุดนั้นในทันที เช่น คําพูดของข้าพเจ้าที่ทางเฉิ นเต๋ อเผยแพร่ ออกมา เรื่ อง
เกี่ยวกับกงเหนิง(ความสามารถ)อะไรต่างๆ ที่ผฝู ้ ึ กปั กกิ่งพูดถึง คําพูดของหัวหน้าศูนย์ฝึกต้าเหลียน และเรื่ องในถํ้า
ตลอดจนคําพูดอื่นๆ ของหัวหน้าศูนย์ฝึกกุย้ โจว คําพูดของผูร้ ับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ และอะไรต่างๆ ที่ผฝู้ ึ กพูด
หลังจากที่ได้พบกับข้าพเจ้า อีกทั้งคําพูดของผูร้ ับผิดชอบของศูนย์ใหญ่ของต้าฝ่ า เป็ นต้น รวมถึงร่ างคําบรรยาย เทป
บันทึกเสี ยง เทปบันทึกภาพของข้าพเจ้า ที่จดั ทําออกมาโดยไม่ได้รับอนุ ญาต เป็ นต้น ให้ทาํ ลายทิ้งเสี ยทั้งหมด ณ จุด
นั้น จะใช้ขอ้ อ้างใดๆ เพื่อเก็บเอาไว้ไม่ได้ อะไรคือการปกป้ องต้าฝ่ า นี่เป็ นการปกป้ องต้าฝ่ าอย่างถึงที่สุดครั้งหนึ่ง เป็ น
การวัดศิษย์วา่ จะสามารถปฏิบตั ิตามสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดได้หรื อไม่ และใช่ศิษย์ของข้าพเจ้าหรื อไม่ ข้าพเจ้าขอบอกทุกคน
อีกครั้ง ธรรมะ(ฝ่ า)ที่องค์ศากยมุนีตรัสก็ถูกบ่อนทําลายเช่นนี้ นี้เป็ นบทเรี ยนของประวัติศาสตร์ จากวันนี้ไปไม่ให้
บุคคลใดทําการบันทึกเสี ยง บันทึกภาพคําพูดของ ผูร้ ับผิดชอบของต้าฝ่ าในพื้นที่ต่างๆ หรื อของผูฝ้ ึ กคนใด ยิง่ ไม่ให้
จัดเรี ยบเรี ยงออกมาเป็ นหนังสื อเวียนกันอ่าน ณ ที่น้ ีไม่ใช่เป็ นปัญหาของคนใดคนหนึ่ง และไม่ใช่เป็ นการวิจารณ์คน
ใดคนหนึ่ง แต่เป็ นการปรับต้าฝ่ าให้ถูกต้อง นอกจากการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผูฝ้ ึ กต้าฝ่ า และกิจกรรม
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ที่ศูนย์ใหญ่ยนิ ยอมให้ศูนย์กลางของแต่ละพื้นที่จดั แล้ว ขอจงจําไว้ อะไรที่เผยแพร่ อยูใ่ นต้าฝ่ า แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็ น
ของต้าฝ่ า ล้วนเป็ นการบ่อนทําลายต้าฝ่ าทั้งสิ้ น
หลี่ หงจื้อ
1997.6.18

62. ตีแรงๆ หนึ่งที
ต้าฝ่ า เพื่อให้การบําเพ็ญปฏิบตั ิสะดวกสําหรับคนจํานวนมาก ณ ขณะนี้ โดยหลักจะเลือกใช้วธิ ี บาํ เพ็ญอยูใ่ น
สังคมคนธรรมดาสามัญ ฝึ กฝนอยูใ่ นการทํางานหรื อในสภาพแวดล้อมอื่นๆ ของคนธรรมดาสามัญ มีแต่เพียงผูอ้ อก
บวชจึงจะออกธุ ดงค์ แต่เวลานี้มีบางคนอ้างตัวว่าเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ าวิง่ เพ่นพ่านไปทัว่ ประเทศ เที่ยวขอพักอาศัยตามบ้าน
ของผูฝ้ ึ ก ทั้งกิน ดื่ม หยิบ เอา แอบอ้าง หลอกลวง เอาเปรี ยบด้านที่ดีงามของผูฝ้ ึ ก เจาะช่องว่างของต้าฝ่ า แต่ผฝู ้ ึ กของ
เราทําไมจึงแยกแยะไม่ออก บําเพ็ญปฏิบตั ิก็คือบําเพ็ญตัวเอง ลองคิดดู คนเหล่านี้ทาํ ไมไม่บาํ เพ็ญอย่างจริ งจังอยูท่ ี่บา้ น
ของตัวเอง สภาพแวดล้อมไม่ดียงิ่ สามารถจะบําเพ็ญ ทําไมคนเหล่านี้ไม่เชื่ อฟังคําพูดของข้าพเจ้า วิง่ เพ่นพ่านไปทัว่
ประเทศ ทําไมทั้งกิน หยิบ เอาของของผูฝ้ ึ ก แล้วกลับบอกให้ผฝู ้ ึ กปล่อยวางจิตใจ นี้คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้าสอนเขาหรื อ
ยิง่ กว่านั้นมีบางคนถึงกับพักอยูบ่ า้ นของผูฝ้ ึ กเป็ นเวลาหลายเดือน นี่มิเป็ นการรบกวน บ่อนทําลายการบําเพ็ญของผูฝ้ ึ ก
อย่างโจ่งแจ้งหรอกหรื อ ข้าพเจ้าเห็นว่าคนเหล่านี้ ตอ้ งชดใช้ตามจํานวนที่ได้หลอกกินหลอกเอาไป ไม่เช่นนั้นต้าฝ่ าไม่
ยอม จากวันนี้ไปถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้อีก สามารถแจ้งตํารวจจัดการเหมือนปฏิบตั ิกบั นักหลอกลวงในหมู่คนธรรมดา
สามัญ เพราะบุคคลผูน้ ้ นั ไม่ใช่ผฝู ้ ึ กของเราโดยเด็ดขาด
ยังมีบางพื้นที่จดั กลุ่มบรรยายฝ่ าขึ้นมาโดยพลการ เที่ยวแอบอ้างหลอกลวงผูฝ้ ึ กไปทัว่ ทุกที่ และมีการเชิญคน
นั้นคนนี้มาบรรยาย อันเป็ นการบ่อนทําลายและรบกวนการบําเพ็ญของผูฝ้ ึ ก คนเหล่านี้ดูผวิ เผินเหมือนกําลังช่วย
เผยแพร่ ฝ่า แต่ในความเป็ นจริ งกําลังโฆษณาส่ งเสริ มตัวเอง ผูฝ้ ึ กต่างมีฝ่าเซิ น(ร่ างฝ่ า)ของข้าพเจ้า จัดเตรี ยมการบําเพ็ญ
อย่างเป็ นระบบ เพียงแต่ผฝู ้ ึ กบางคนไม่อู(้ ไม่รับรู้) หรื อไม่รู้สึกเท่านั้นเอง เช่นนั้นพวกเขากําลังรบกวนใช่หรื อไม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับพวกที่เริ่ มศึกษาฝ่ าได้ไม่นาน เป็ นการยากมากที่จะแบ่งแยกได้ชดั เจน บางคนยังทําการ
รายงานอะไรต่อที่ประชุมนับกี่พนั คน สิ่ งที่พดู ล้วนเป็ นเรื่ องของตัวเขาเอง ถึงกับนิยามความหมายให้กบั คําพูดบาง
ประโยคของต้าฝ่ า หรื ออธิ บายต้าฝ่ า ร่ างกายปล่อยกรรมสี ดาํ และสสารยึดติดออกไปยังเหล่าผูฝ้ ึ ก ในหนังสื อ “จ้วนฝ่ า
หลุน” ข้าพเจ้าได้บอกอย่างชัดเจนแล้วว่าห้ามกระทําเช่นนี้ พวกท่านทําไมไม่ลองคิดดู โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่
รับผิดชอบงานต้อนรับและจัดเชิญเหล่านี้ เป็ นไปได้มากว่าพวกท่านได้สร้างความเสี ยหายที่ไร้รูปให้แก่ศิษย์ตา้ ฝ่ าใน
ระดับหนึ่ง ไม่เหมาะสมที่จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบของศิษย์ตา้ ฝ่ าอีกต่อไป ไม่เชื่อฟังคําพูดของข้าพเจ้า ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดของต้าฝ่ าจะเป็ นศิษย์ของข้าพเจ้าได้หรื อ นี่ไม่ใช่ต่อต้านต้าฝ่ าหรอกหรื อ นี่ไม่ใช่บ่อนทําลายแล้วคือ
อะไร ศิษย์ท้งั หลาย พวกท่านไม่สามารถคอยแต่จะให้ขา้ พเจ้าชี้สิ่งเหล่านี้ออกมา แล้วพวกท่านจึงรับรู้ อันที่จริ ง
ทั้งหมดมีอยูใ่ นฝ่ า ทําไมจึงไม่อ่านหนังสื อให้มาก ข้าพเจ้าเสนอแนะให้ทุกคนปล่อยวางจิตใจลงมา อ่านหนังสื อ“จิ
งจิง้ เหย้าจื่อ”(สิ่ งสําคัญต่อการพัฒนา) ที่ขา้ พเจ้าเขียน ซึ่ งพวกท่านเรี ยกว่าจิงเหวินสักสิ บเที่ยว ศึกษาฝ่ าโดยจิตใจไม่
สงบจะไม่มีประโยชน์ สงบจิตใจลงมาศึกษา
ผูร้ ับผิดชอบของเราในบางพื้นที่ ไม่อ่านหนังสื อ ไม่ศึกษาฝ่ า ยังบอกว่าพอจะอ่านฝ่ าก็ปวดศีรษะ นี่ไม่ใช่
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แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งหรอกหรื อว่ามีมารคอยรบกวน และตัวเองก็ไม่คิดที่จะสลัดออกจากการควบคุม ปัญหานี้
แม้แต่ผฝู้ ึ กใหม่ก็สามารถรับรู ้ คนๆนี้ยงั สามารถจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบของต้าฝ่ าได้หรื อ คนเช่นนี้ขา้ พเจ้าคิดว่า ดีที่สุดให้
ไปเป็ นผูฝ้ ึ กธรรมดาทัว่ ไปด้วยความสมัครใจของตัวเอง สงบจิตใจลงมาบําเพ็ญอย่างจริ งจังสักระยะหนึ่ง จะเป็ น
ประโยชน์ท้ งั ต่อต้าฝ่ าและต่อตัวเอง ยังมีบางคนนําเอาจดหมายที่ขา้ พเจ้าตําหนิ เธอ เข้าใจไปทางด้านตรงกันข้าม
นําไปจัดทําสําเนาอย่างไม่รู้จกั อู(้ ไม่รู้จกั รับรู ้) ทําการแจกจ่ายป่ าวประกาศว่า แม้แต่อาจารย์ยงั เขียนจดหมายมาถึงฉัน
ยังมีบางคนเพื่อจะให้ผฝู ้ ึ กเชื่อฟังคําสั่ง เวลาพูดมักจะใช้คาํ พูดเช่น “ฉันเป็ นตัวแทนอาจารย์หลี่”เป็ นต้น ใครก็ไม่
สามารถเป็ นตัวแทนข้าพเจ้า คําพูดของพวกท่านสามารถจะเป็ นคําพูดของข้าพเจ้าพูดได้หรื อ? คําพูดของข้าพเจ้าคือฝ่ า
สิ่ งที่พวกท่านพูดคือฝ่ าหรื อ ศิษย์เอย ข้าพเจ้าเสนอแนะให้ท่านเป็ นผูฝ้ ึ กธรรมดาสักระยะหนึ่งก่อน รอให้มีสติแล้ว
ค่อยทํางาน ผูร้ ับผิดชอบไม่วา่ เขาจะทํางานในหมู่คนธรรมดาสามัญมามากน้อยเท่าใด ล้วนแต่ทาํ งานเพื่อต้าฝ่ าด้วย
ความสมัครใจ ความสําเร็ จของงานเพียงแต่เป็ นรู ปแบบที่ปรากฏในหมู่คนธรรมดาสามัญ แต่การที่สามารถทําให้คน
ได้รับฝ่ าและการเผยแพร่ ตา้ ฝ่ าเป็ นอานุภาพโดยตัวของต้าฝ่ าเอง และการจัดเตรี ยมโดยรู ปธรรมของฝ่ าเซิ น หากไม่มี
ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้ากระทําในสิ่ งเหล่านี้ อย่าว่าแต่การเผยแพร่ แม้แต่การคุม้ ครองตัวเองของผูร้ ับผิดชอบ ก็ยากที่จะ
ได้รับ ฉะนั้นอย่าคิดแต่วา่ ตัวเองสู งส่ งเพียงใด ต้าฝ่ าไม่มีชื่อเสี ยง ไม่มีผลประโยชน์ ไม่มีตาํ แหน่งทางราชการ มีแต่
บําเพ็ญ
หลี่ หงจื้อ
1997.6.18
63. อธิ บาย(วิเคราะห์)อีกครั้ง การวัดมาตรฐาน
ในระยะหลังนี้มีผฝู ้ ึ กใหม่เป็ นจํานวนมาก ต่อข้อกําหนดของต้าฝ่ ายังไม่เข้าใจลึกซึ้ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผูร้ ับผิดชอบของต้าฝ่ าในบางพื้นที่ก็เป็ นผูฝ้ ึ กใหม่ นี่ก็ตอ้ งขอให้พวกท่านศึกษาฝ่ าให้ลึกซึ้ งภายในระยะเวลาอันสั้น
รู ปแบบพฤติกรรมต่างๆทั้งหมดต้องสอดคล้องกับต้าฝ่ า ในเวลาเดียวกันศูนย์ฝึกกลางในแต่ละพื้นที่ตอ้ งระมัดระวังใน
การคัดเลือกคนให้ดี ต่อคนที่นาํ พาผูฝ้ ึ กไปในทางที่ผิดต้องเปลี่ยนลงมาให้ทนั การณ์ ให้ศิษย์ที่ศึกษาต้าฝ่ าได้ดี
รับผิดชอบ
ในระยะหลังนี้ มีศูนย์ช่วยฝึ กสอนบางแห่งใช้คนตาทิพย์เปิ ดแล้วตามที่วา่ กัน ให้ดูสภาพการบําเพ็ญปฏิบตั ิ
ของผูฝ้ ึ ก อันที่จริ งสิ่ งที่คนเหล่านี้มองเห็นเป็ นภาพปลอมทั้งสิ้ น ข้าพเจ้าเคยพูดก่อนหน้านี้วา่ มาตรฐานในการวัดคนก็
คือดูซินซิ่งของศิษย์ และข้าพเจ้าจะไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่ไคอู(้ เปิ ดการรับรู้) ไม่หยวนหมัน่ มองเห็นสภาพ
การบําเพ็ญปฏิบตั ิอย่างแท้จริ งของศิษย์ของข้าพเจ้า คนเหล่านั้นที่สามารถมองเห็น เป็ นสิ่ งที่มองเห็น ณ ระดับชั้นที่ต่าํ
มาก ซึ่ งปรากฏในระดับชั้นของเขาเท่านั้นเอง สิ่ งที่สูงกว่าเขามองไม่เห็น หากผูร้ ับผิดชอบใช้คนผูน้ ้ ี ดูผฝู ้ ึ ก คนผูน้ ้ ีก็จะ
เกิดจิตโอ้อวด และด้านที่เป็ นจิตมารของคนผูน้ ้ ีก็จะบังเกิดการรบกวนและบ่อนทําลาย สิ่ งที่เห็นก็จะแปรเปลี่ยนไป
ตามใจนึก คนผูน้ ้ ี ดูศิษย์ตา้ ฝ่ าโดยตัวมันเองก็คือไม่ถูกต้อง ผูร้ ับผิดชอบที่บอกให้คนผูน้ ้ ีดูผฝู ้ ึ ก ก็ไม่ได้ปฏิบตั ิตาม
คําพูดของข้าพเจ้า ทําไมจึงไม่เชื่อฟังคําพูดของอาจารย์วา่ การจะวัดว่าผูฝ้ ึ กบําเพ็ญปฏิบตั ิเป็ นอย่างไรให้ดูซินซิ่งของ
เขาเล่า พวกท่านทราบไหม มิติท้งั หมดที่มีน้ นั คงอยู่ ณ เวลาเดียวกัน ณ ที่เดียวกัน สิ่ งมีชีวติ ในมิติใดมิติหนึ่งล้วน
สามารถซ้อนอยูก่ บั ร่ างกายคน คล้ายฟู่ ถี่มาก แต่ไม่อยูใ่ นมิติเดียวกัน ไม่เกี่ยวข้องกับคน คนที่ตาทิพย์เปิ ดตามที่วา่ กัน
จะสามารถเข้าใจสภาพความสลับซับซ้อนเหล่านี้ไหม
หน้า 41 จาก 56

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

แก้วนั ที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2012 (V.02)

ยังมีบางคนทุกครั้งที่เอ่ยปากก็จะบอกว่า คนนี้มีฟู่ถี่ คนนั้นมีฟู่ถี่ ข้าพเจ้าขอบอกทุกคน ก็คือคนที่พดู เรื่ องนี้
ตัวเองมีปัญหา
มิติในจักรวาลสลับซับซ้อนยิง่ นัก ข้าพเจ้าพูดถึงตรงนี้ เวลานี้ก็เพียงแต่ใช้ภาษามนุษย์จนหมดแล้วเท่านั้น มี
สภาพการณ์ต่างๆมากมาย ที่ไม่สามารถใช้ภาษามนุษย์ถ่ายทอด แม้แต่ศิษย์ที่หยวนหมัน่ แล้ว ก็เพียงแต่สามารถ
มองเห็นได้ชดั ในสิ่ งที่เขาสามารถเจิง้ อู(้ รับรู้โดยประจักษ์แจ้ง) ได้ถึง ณ กัว่ เว่ย(มรรคผล)ที่เขาบรรลุถึง นับประสา
อะไรกับคนที่อยูใ่ นระหว่างการบําเพ็ญเล่า
หลี่ หงจื้อ
1997.6.18
64. บทสรุ ปที่แน่นอน
ศิษย์ของต้าฝ่ าต้องจดจําพฤติกรรมใดๆที่จะแบ่งแยกต้าฝ่ าออกเป็ นหน่วย ฝ่ าย วิชา หรื อนิกาย จะโดยผูใ้ ด
เวลาใด ณ ที่ใด และด้วยข้ออ้างใดก็ตามในอนาคต ล้วนเป็ นการทําให้ฝ่ายุง่ เหยิง สิ่ งที่ขา้ พเจ้าไม่ได้บอกให้ท่านทํา
พวกท่านก็ไม่ควรทํา จิตโอ้อวดบวกกับจิตยินดีน้ นั ง่ายที่สุดต่อการถูกจิตมารใช้ อะไรที่พวกท่านอู(้ รับรู้)ได้ถึงในต้า
ฝ่ า เป็ นเพียงหลักการของฝ่ าอันน้อยนิด ณ ระดับชั้นหนึ่ งในหลักการของฝ่ าอันไร้ขอบเขตเท่านั้น ท่านต้องไม่นิยาม
ความหมายให้กบั ฝ่ า หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของฝ่ า แม้แต่ประโยคเดียว หากมีการบรรยายในที่สาธารณะ คําพูดเมื่อ
ออกจากปาก บาปกรรมย่อมก่อเกิดทันที ในกรณี ร้ายแรง บาปหนักเท่าภูเขา เท่าสวรรค์ แล้วจะบําเพ็ญอย่างไร หากมี
การแก้ไขต้าฝ่ า จัดทําขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งชุ ด บาปกรรมของเขาจะใหญ่หลวงอย่างไร้ขอบเขต ในเวลาที่ชีวติ ต้องชดใช้
หนี้กรรมชัว่ การถูกทําลายเป็ นชั้นๆจนดับสู ญ คือความเจ็บปวดทุกข์ทรมานตลอดกาลไม่มีที่สิ้นสุ ด
ต้าฝ่ าสามารถปรับฟ้ าดิน(เฉี ยนคุน)ให้ถูกต้องเที่ยงตรง ดังนั้นจึงมีพลังฝ่ า อานุ ภาพไร้เทียมทานที่จะยับยั้ง
ความชัว่ ร้าย ดับความยุง่ เหยิง สร้างความกลมกลืน อันที่จริ งบทเรี ยนด้านนี้มีอยูม่ ากมาย การทําลายฝ่ าในลักษณะนี้จะ
มีเทพมาจัดการปกป้ องฝ่ า สรรพชีวิตทะนุถนอมต้าฝ่ า ก็คือทะนุถนอมชีวิตของตน เมตตาต่อสรรพชีวติ ต้าฝ่ าไม่
เปลี่ยนแปลงและไม่เคลื่อนไหว ทุกภพทุกชาติไม่มีดบั คงอยูค่ ู่โลกตลอดไป สวรรค์และปฐพีคงมัน่ นิรันดร
หลี่ หงจื้อ
1997.7.1

อาจารย์:
เทพ:
อาจารย์:
เทพ:
อาจารย์:
เทพ:

65. คําสนทนากับกาลเวลา
ท่านเห็นว่าศิษย์ของข้าพเจ้ายังเหลือปั ญหาอะไรอยูบ่ า้ ง
ศิษย์ของท่านแบ่งเป็ นสองส่ วน
เป็ นสองส่ วนอย่างไร
ส่ วนหนึ่งสามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของท่าน ก้าวรุ ดหน้าอยูใ่ นฝ่ า ส่ วนนี้ค่อนข้างดี อีกส่ วนหนึ่ง
ยึดอยูก่ บั สิ่ งของของคน ไม่ปล่อยวาง ไม่สามารถก้าวรุ ดหน้า
ใช่ ข้าพเจ้าเห็นแล้ว
ท่านได้ให้ข้ นั ตอนการเข้าใจฝ่ าแก่พวกเขา ดังนั้นบางคนเข้ามาพร้อมกับจุดประสงค์แต่ละชนิดแต่
ละอย่าง ผ่านการศึกษาฝ่ า คนส่ วนใหญ่สามารถเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์แรกเริ่ มของการศึกษาฝ่ า
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ส่ วนหนึ่งยังไม่เปลี่ยนแปลงข้ามมา
แต่เวลายาวนานเกินไปแล้ว
ใช่!
ข้าฯ เห็นว่าคนที่ไม่สามารถเป็ นเทพก็อย่าได้ลากต่อไปอีกเลย อันที่จริ งเขาสามารถเป็ นได้แต่คน
(พูดกับตัวเอง) ในโลกมนุษย์ พวกเขาลุ่มหลงจนลึกเกินไปแล้ว สุ ดท้ายพวกเขาสามารถเป็ นได้เพียง
เช่นนี้ กลัวว่า สุ ดท้ายแม้แต่คนก็เป็ นไม่ได้
อันที่จริ ง สามารถเป็ นคนในโลกใหม่ก็คือไม่เลวแล้วล่ะ เปรี ยบเทียบกับสรรพชีวิตชั้นสู งนับจํานวน
ไม่ถว้ น ซึ่ งถูกชะทิ้งโดยประวัติศาสตร์ ในจักรวาล นับว่าโชคดีไม่มีอะไรจะเปรี ยบแล้ว
ข้าพเจ้ายังคิดจะรออีกสักหน่อย เมื่อชะล้างจุลสารซึ่ งบ่อนทําลายมนุษยชาติจนหมดจด ค่อยดูวา่ เป็ น
อย่างไร แล้วค่อยตัดสิ นใจ อย่างไรก็ดี พวกเขาคือมาเพื่อรับฝ่ า
พูดถึงคนพวกนี้ในเวลานี้ พวกเขาบางคนมาศึกษาฝ่ าเพราะหาเป้ าหมายในชีวติ ไม่พบ โอบอุม้ สิ่ งนี้
ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ
คนเช่นนี้ ผฝู ้ ึ กใหม่จะค่อนข้างมาก
ในจํานวนพวกเขา ยังมีคนมาหาฝ่ าในด้านที่พวกเขาเข้าใจว่าดีต่อตัวเอง แต่กลับไม่สามารถปล่อย
วางอีกด้านหนึ่ง ซึ่ งทําให้ตวั พวกเขาเองไม่สามารถเข้าใจฝ่ าทั้งหมด
คนเช่นนี้ในหมู่ศิษย์เก่าก็มี และปรากฏการณ์ที่เด่นชัดที่สุดคือ: พวกเขามักจะเปรี ยบเทียบกับคน
เปรี ยบเทียบกับอดีตของตัวพวกเขาเอง แต่กลับไม่สามารถวัดตัวเองกับข้อกําหนดของฝ่ าในแต่ละ
ระดับชั้น
ปั ญหาเหล่านี้รุนแรงมากแล้ว พวกเขาทําอย่างไรจึงจะสามารถเห็นฝ่ ายตรงข้ามเป็ นอย่างไร อย่างไร
แล้วหันกลับมาดูตวั เองก็จะดี
สมควรบอกให้พวกเขามีสติแจ่มชัดแล้ว ให้สภาพแวดล้อมของพวกเขาเปลี่ยนเป็ นสภาพแวดล้อม
ของการบําเพ็ญปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง เป็ นเทพองค์หนึ่งอย่างแท้จริ ง
หลี่ หงจื้อ
1997.7.3

66. พูดถึงฝ่ า
เป็ นเวลานานมาแล้วที่สรรพชีวติ ในต้าฝ่ า โดยเฉพาะศิษย์ ตลอดมามีความเข้าใจที่ผดิ ต่อฝ่ าในระดับชั้นที่
ต่างกันทางด้านการยกระดับซิ นซิ่ง ทุกครั้งที่พบกับมารผจญ ไม่ใช้ดา้ นของจิตดั้งเดิมของตนไปทําความเข้าใจ แต่ใช้
ด้านของจิตมนุษย์ไปทําความเข้าใจทั้งสิ้ น ดังนั้นมารจึงใช้จุดนี้มา รบกวนและบ่อนทําลายอย่างไม่สิ้นสุ ด ทําให้ผฝู้ ึ ก
ต้องผจญอยูก่ บั มารเป็ นเวลายาวนาน อันที่จริ งนี่ เกิดจากความเข้าใจต่อฝ่ าไม่ดีพอของด้านที่เป็ นมนุษย์ ควบคุมด้านที่
เป็ นเทพของท่านด้วยการกระทําของคน(เหริ นเหวย) ก็คือควบคุมด้านที่พวกท่านบําเพ็ญสําเร็ จแล้ว ขัดขวางพวกเขา
เจิ้งฝ่ า(ปรับฝ่ าให้ถูกต้องเที่ยงตรง) ทําไมด้านที่บาํ เพ็ญยังไม่สาํ เร็ จจึงสามารถควบคุมความคิดหลักและด้านที่ได้ฝ่า
แล้ว เพราะมารซึ่ งถูกหล่อเลี้ยงด้วยการกระทําของคน(เหริ นเหวย) เจาะช่องว่างของฝ่ า ในฐานะศิษย์ เมื่อมารมาผจญ
ถ้าสามารถบรรลุถึงความไม่สะทกสะท้านหวัน่ ไหว
หรื อปล่อยวางจิตใจให้สอดคล้องกับข้อกําหนดที่มีต่างกัน
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สําหรับท่าน ณ ระดับชั้นอันแตกต่างกัน ก็เพียงพอที่ทา่ นจะผ่านด่านได้สาํ เร็ จ หากยังถูกมารผจญอย่างไม่จบไม่สิ้น
ถ้าไม่ใช่เพราะซินซิ่ ง หรื อพฤติกรรมมีปัญหาอื่นคงอยู่ แน่นอนคือมารกําลังใช้ประโยชน์จากช่องว่างที่ท่านไม่ใส่ ใจ
อย่างไรก็ดี ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิไม่ใช่คนธรรมดาสามัญ เหตุใดด้านจิตดั้งเดิมจึงไม่เจิ้งฝ่ า
มีสาเหตุสองประการที่อาจารย์พดู ถึงฝ่ าข้อนี้ในวันนี้ หนึ่ง เพราะปั ญหานี้ของพวกท่านปรากฏออกมาเด่นชัด
สองคือ ท่านมีความเข้าใจต่อฝ่ าได้ลึกซึ้ งจนไม่เข้าใจฝ่ าอย่างง่ายๆ
พวกท่านควรจะรู ้วา่ “เป็ นไปตามธรรมชาติ” นั้นไม่คงอยู่ และ“ต้องเกิดขึ้นแน่นอน” นั้นมีสาเหตุ อันที่จริ ง
“เป็ นไปตามธรรมชาติ” เป็ นคําพูดของคนธรรมดาสามัญที่พดู เข้าข้างตัวเองอย่างไม่รับผิดชอบ เมื่อพวกเขาไม่
สามารถอธิ บายปรากฏการณ์ของจักรวาล ชีวติ และสสาร พวกเขาก็คิดไม่ออกว่าตัว“ธรรมชาติ”คืออะไร ภายใต้
อิทธิ พลของความเข้าใจแบบนี้ พวกท่านเข้าใจว่า มารผจญทั้งหลายต้องเกิดขึ้นแน่นอน จึงเป็ นเช่นนี้ ก่อเกิดสภาวะที่
ปล่อยไปตามยถากรรม ดังนั้นด้านจิตมนุษย์ของพวกท่านต้องเข้าใจ ที่สาํ คัญยิง่ กว่านั้นด้านที่ได้ฝ่าแล้วต้องแจ่มแจ้ง
ข้อพึงระวัง ข้าพเจ้าไม่ใช่ตอ้ งการให้ท่านทําอะไรด้วยการกระทําของคน(เหริ นเหวย) เพียงแต่บอกให้ท่าน
เข้าใจหลักการของฝ่ าให้แจ่มแจ้ง ความเข้าใจในด้านนี้ ตอ้ งชัดเจน อันที่จริ งต้าฝ่ าไม่เพียงแต่ช่วยมนุษย์เท่านั้น ยัง
ถ่ายทอดให้สรรพชีวิตในแต่ละภพ จิตดั้งเดิมที่รู้แจ้งแล้วย่อมรู ้เองว่าควรจะทําอย่างไร ด้านที่รักและปกป้ องพวกท่าน
เหล่ามนุษย์ บอกให้พวกท่านสามารถอู(้ รับรู ้)ขึ้นมาบนฝ่ า ต้าฝ่ ากลมกลืนเข้ากับสรรพชี วติ และสรรพชีวติ ก็กลมกลืน
เข้ากับต้าฝ่ า ข้าพเจ้าบอกให้พวกท่านรู ้ถึงความงามสง่า น่าเกรงขาม ความศักดิ์สิทธิ์ ของฝ่ า จุดประสงค์เพื่อลบความ
สับสน ความเข้าใจผิดต่อฝ่ าของพวกท่าน
หลี่ หงจื้อ
1997.7.5
67. ปล่อยวางจิตใจของคนธรรมดาสามัญ ยืนหยัดบําเพ็ญจริ งจัง
พร้อมกับการเผยแพร่ ตา้ ฝ่ า คนที่สามารถเข้าใจต้าฝ่ านับวันจะมีมากยิง่ ขึ้น ฉะนั้นพวกเราต้องระวังปั ญหาข้อ
หนึ่ง: อย่าได้นาํ ทัศนะความคิดการแบ่งชั้นวรรณะของคนธรรมดาสามัญเข้ามาสู่ ตา้ ฝ่ า ผูฝ้ ึ กทั้งเก่าและใหม่ต่างต้อง
ระวังปั ญหาข้อนี้ คนที่มาศึกษาต้าฝ่ า ไม่วา่ จะมีความรู ้มากเพียงใด ทําการค้าขายใหญ่โตแค่ไหน ตําแหน่งทางราชการ
สู งเพียงไร มีความสามารถพิเศษอะไร มีกงเหนิง(พลังความสามารถ)อะไร ล้วนต้องบําเพ็ญจริ งจัง การบําเพ็ญปฏิบตั ิ
เป็ นเรื่ องที่พิเศษ เข้มงวดจริ งจัง พวกท่านสามารถจะปล่อยวางจิตใจชนิ ดนี้ของคนธรรมดาสามัญได้หรื อไม่ สําหรับ
พวกท่านแล้ว มันเป็ นด่านใหญ่ที่ขา้ มยากลําบากนัก แต่ก็จาํ เป็ นต้องข้าม ไม่วา่ จะอย่างไร ในฐานะศิษย์ที่บาํ เพ็ญ
จริ งจัง จึงจําเป็ นต้องปล่อยวางความยึดติดหนึ่งเดียวนี้ เพราะพวกท่านไม่สามารถจะหยวนหมัน่ โดยไม่กาํ จัดจิตใจนี้
อย่างแน่นอน
ศิษย์เก่าก็ตอ้ งระวังปั ญหาข้อนี้ เมื่อผูม้ าศึกษาฝ่ ามีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น ก็ตอ้ งให้ความสําคัญนําพาผูฝ้ ึ กใหม่
บําเพ็ญจริ งจัง ในเวลาเดียวกันก็ตอ้ งไม่ผอ่ นปรนต่อตัวเอง หากเงื่อนไขเอื้ออํานวย สามารถขยายเวลาศึกษาฝ่ าและฝึ ก
พลังกง รักษาประเพณี ของต้าฝ่ า ปกป้ องหลักการบําเพ็ญของต้าฝ่ า ยืนหยัดบําเพ็ญจริ งจังเป็ นการทดสอบระยะยาว
ของศิษย์ตา้ ฝ่ าทุกคน
หลี่ หงจื้อ
1997.7.31
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68. เลือกตรงกลาง
เพื่อให้ศิษย์ตา้ ฝ่ าเดินทางอ้อมน้อยลงในระหว่างการบําเพ็ญปฏิบตั ิ ทุกครั้งเมื่อมีปัญหาซึ่ งมีลกั ษณะทัว่ ไป
หรื อปั ญหาร้ายแรงปรากฏ ข้าพเจ้าก็จะเขียนบทความชี้ ออกมาอย่างทันท่วงที เพื่อให้ศิษย์เข้าใจ ให้ตา้ ฝ่ ารับความ
เสี ยหายน้อยลง เพราะหนทางจะสามารถเดินได้ถูกต้อง(เจิง้ )หรื อไม่ ไม่เพียงแต่ดูวา่ ศิษย์บาํ เพ็ญได้ถูกต้อง(เจิง้ )
หรื อไม่เท่านั้น รู ปแบบโดยรวมของต้าฝ่ าถูกต้อง(เจิ้ง)หรื อไม่ก็สาํ คัญด้วย ฉะนั้นตัวอาจารย์ตอ้ งคอยแก้ไขการ
เบี่ยงเบนที่ปรากฏออกมาให้ถูกต้อง(เจิ้ง)อยูเ่ ป็ นนิ จ
เนื่องจากศิษย์ท้ งั หลายมีความเข้าใจแตกต่างกัน ศิษย์ส่วนหนึ่งมักจะหันจากสุ ดขั้วหนึ่งไปยังอีกสุ ดขั้วหนึ่ง
ทุกครั้งเมื่อได้อ่านฝ่ าที่ขา้ พเจ้าเขียนก็จะปฏิบตั ิตามด้วยอารมณ์ตื่นเต้นเกินกว่าปกติ
และแล้วนํามาซึ่ งปั ญหาใหม่
ข้าพเจ้าบอกให้พวกท่านเปลี่ยนจากความเข้าใจของคน ไม่ใช่ให้พวกท่านเข้าใจต้าฝ่ าโดยยึดมัน่ อยูก่ บั สภาวะของคน
แต่ก็ไม่ใช่ไร้สติสัมปชัญญะ ทําตัวผิดจากปกติ แต่บอกให้พวกท่านเข้าใจต้าฝ่ าอย่างมีสติแจ่มแจ้ง
หลี่ หงจื้อ
1997.8.3
69. ฝ่ าปรับจิตมนุษย์ให้ถูกต้อง
พร้อมกับที่ศิษย์ตา้ ฝ่ ามีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น และคนที่คิดจะมาเรี ยนรู้ตา้ ฝ่ านับวันก็เพิ่มมากขึ้น แต่ในจํานวน
นั้นคนส่ วนหนึ่งไม่ใช่มาเพื่อจะบําเพ็ญปฏิบตั ิ แต่เพราะเห็นว่าสังคมมนุษย์ไม่มีทางออกแล้ว คิดจะมาหาทางออก
ในต้าฝ่ า เช่นนี้ก็จะทําให้ส่วนประกอบของผูฝ้ ึ กไม่บริ สุทธิ์ ในเวลาเดียวกันก็ทาํ ให้ตา้ ฝ่ าได้รับการรบกวนจากอีกด้าน
หนึ่ง เช่นมีคนเมื่อได้รับแรงดลใจอะไรจากต้าฝ่ า ก็จะริ เริ่ มกิจกรรมอารยธรรมด้านสังคมอะไรขึ้นมา สิ่ งซึ่ งมีบ่อเกิด
จากต้าฝ่ า แต่กลับไม่สามารถยืนยันความเป็ นจริ งของต้าฝ่ า พฤติกรรมขโมยลอกเลียนฝ่ าแบบนี้ลบล้างต้าฝ่ าจากอีก
ด้านหนึ่ง อันที่จริ งการเคลื่อนไหวใดๆ ล้วนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธาตุแท้ของจิตใจคน ปรากฏการณ์ก็อยูไ่ ด้ไม่นาน
นานวันเข้าคนก็จะเลิกราไป เวลาผ่านไปยังจะมีปรากฏการณ์ไม่ดี อันยากแก่การแก้ไขมากยิง่ ขึ้นปรากฏออกมาอีก
ไม่สามารถจะให้ตา้ ฝ่ าตกอยูใ่ นสภาพนี้โดยเด็ดขาด
ปั จจุบนั นี้ คนดีเรื่ องดีที่ได้รับการประกาศเผยแพร่ โดยสื่ อมวลชน เช่นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ ฯลฯ ส่ วน
ใหญ่ลว้ นเป็ นผูฝ้ ึ กต้าฝ่ าเราซึ่ งเนื่องจากได้บาํ เพ็ญต้าฝ่ าแล้ว กระทําไปหลังจากซิ่นซิ่งได้รับการยกระดับ แต่ในรายงาน
ข่าวกลับให้การยกย่องว่าการกระทําของคนผูน้ ้ นั เป็ นเพราะเขาเป็ นบุคคลตัวอย่าง เป็ นบุคลากรสําคัญอะไรเป็ นต้น
ไม่ยอมรับโดยสิ้ นเชิงว่าเป็ นพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการบําเพ็ญต้าฝ่ า สาเหตุสาํ คัญเกิดจากตัวของศิษย์ท้งั หลายเอง
การบําเพ็ญเป็ นเรื่ องยิง่ ใหญ่และพิเศษ ทําไมจึงไม่สามารถบอกผูม้ าขอสัมภาษณ์อย่างสง่าผ่าเผยว่า ท่านกระทําไป
เพราะบําเพ็ญต้าฝ่ า หากผูส้ ื่ อข่าวไม่คิดจะเอ่ยถึงต้าฝ่ า พวกเราก็อย่าได้ทาํ การทาแป้ ง(กลบเกลื่อน) ให้แก่รูปแบบการ
ขโมยลอกเลียนใดๆ โดยไม่ยนื ยันความถูกต้องของต้าฝ่ า พวกเราทุกคนล้วนกําลังปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี เป็ นประโยชน์
ต่อสังคม ต่อมนุษยชาติ ทําไมจึงไม่สมควรมีสภาพแวดล้อมที่เป็ นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ศิษย์ท้งั หลาย พวก
ท่านต้องจําไว้ ต้าฝ่ ากลมกลืนกับพวกท่าน และพวกท่านก็กลมกลืนกับต้าฝ่ าด้วย
หลี่ หงจื้อ
1997.8.17
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70. หลักการของศิษย์ผอู้ อกบวช
ในระยะหลังนี้ ศิษย์จาํ นวนหนึ่งซึ่ งออกบวชอยูใ่ นศาสนากําลังบําเพ็ญต้าฝ่ า เพื่อให้พวกเขายกระดับขึ้นมา
โดยเร็ ว ต้องปล่อยวางความเคยชินที่เป็ นช่องโหว่ต่างๆ ซึ่ งก่อเกิดจากการอยูใ่ นศาสนายุคปั จจุบนั เป็ นเวลานาน ใน
ด้านนี้พวกเราศิษย์ตา้ ฝ่ าที่บาํ เพ็ญอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ ก็อย่าได้ส่งเสริ มพวกเขาในสิ่ งเหล่านี้ วิธีบาํ เพ็ญ
ปฏิบตั ิที่องค์ศากยมุนีทิ้งไว้ให้กบั ผูอ้ อกบวชนั้นดีมาก แต่ผอู ้ อกบวชในยุคปั จจุบนั ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมันไปแล้ว
เป็ นเพราะผูอ้ อกบวชจํานวนมากไม่สามารถปล่อยวางจิตใจที่มีต่อเงินทองและทรัพย์สิน เพื่อสิ่ งนี้ยงั คิดหาเหตุผลมา
หักล้างแบบข้างๆคูๆ เช่นเพื่อซ่อมแซมวัด สร้างพระพุทธรู ป จัดพิมพ์พระสู ตร เพื่อเป็ นค่าใช้ดูแลรักษาวัด อะไรต่างๆ
เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ลว้ นไม่ใช่การบําเพ็ญปฏิบตั ิ เป็ นเรื่ องที่มีจุดมุ่งหมาย(โหย่วเหวย)ทั้งสิ้ น เป็ นคนละเรื่ องกับการ
บําเพ็ญจริ งจัง ไม่สามารถหยวนหมัน่ ด้วยสิ่ งนี้อย่างแน่นอน
การบําเพ็ญต้าฝ่ าจําเป็ นต้องปล่อยวางจิตใจเพื่อเงินทอง เพื่อสิ่ งของ ไม่เช่นนั้นจะสามารถสอดคล้องกับ
มาตรฐานของศิษย์ตา้ ฝ่ าได้อย่างไร นอกจากนี้ศิษย์ผอู ้ อกบวช หากไม่ใช่กรณี พิเศษเวลาออกข้างนอก ต้องไม่เดินทาง
โดยรถยนต์ เครื่ องบิน หรื อเรื อ ให้เดินเท้าสถานเดียว ทนทุกข์จึงจะสามารถชําระกรรม เวลาหิ วให้ใช้บาตรขอ
บิณฑบาต (ขอได้แต่เฉพาะอาหาร จะขอเงินทอง ขอสิ่ งของ ไม่ได้โดยเด็ดขาด) ตกคํ่าสามารถขอพักค้างแรมในบ้าน
ของศิษย์ในแต่ละพื้นที่ แต่ขออาศัยอยูน่ านไม่ได้ จะต้องกําหนดกับตัวเองอย่างเข้มงวด ไม่เช่นนั้นก็ไม่ใช่ศิษย์ของ
ข้าพเจ้า เพราะสภาวะการบําเพ็ญของผูอ้ อกบวชไม่เหมือนกับศิษย์ซ่ ึ งอยูท่ ี่บา้ น สังคมก็ไม่ปฏิบตั ิต่อพวกท่านเหมือน
คนธรรมดาสามัญ เพื่อให้ศิษย์ผอู ้ อกบวชหยวนหมัน่ โดยเร็ ว ต้องฝึ กฝนตัวเองอยูใ่ นสังคมโลก จะแสวงหาความสุ ข
ความสบายไม่ได้โดยเด็ดขาด และละโมบในชื่อเสี ยงและผลประโยชน์โดยใช้ขอ้ อ้างใดๆไม่ได้ ยิง่ ไม่ให้ขอเงินทอง
เพื่อส่ งกลับบ้าน หากความคิดไม่สามารถตัดขาดจากทางโลกก็อย่าออกบวช ในอดีตการออกบวชในสมัยโบราณมี
ข้อกําหนดเข้มงวด ศิษย์ผอู ้ อกบวชของฝ่ ายิง่ สมควรมีขอ้ กําหนดเข้มงวดกับตัวเอง เมื่อออกบวชแล้ว ทําไมจึงไม่
สามารถปล่อยวางความคิดทางโลก
ศิษย์ท้ งั หลาย การสละจนหมดสิ้ นในสังคมโลกสําหรับศิษย์ซ่ ึ งอยูท่ ี่บา้ นนั้น เป็ นการค่อยๆกําจัดการยึดติดทิง้
ไป แต่สาํ หรับศิษย์ผอู ้ อกบวชแล้ว เป็ นสิ่ งแรกที่จาํ เป็ นที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้ได้ และเป็ นมาตรฐานของการออกบวช
หลี่ หงจื้อ
1997.10.16
71. สภาพแวดล้อม
รู ปแบบการบําเพ็ญปฏิบตั ิที่ขา้ พเจ้าทิ้งไว้ให้น้ นั เป็ นหลักประกันเพื่อให้ศิษย์ท้ งั หลายสามารถยกระดับขึ้นมา
ได้อย่างแท้จริ ง
อย่างเช่น
ข้าพเจ้าบอกให้พวกท่านไปฝึ กพลังกงรวมกันในสวนสาธารณะให้ก่อเกิดเป็ น
สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมนี้เป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงชั้นนอกของคน อาณาจักรเขตแดนอันสู งส่ งของ
พฤติกรรมของศิษย์ตา้ ฝ่ า ซึ่ งก่อเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมนี้ รวมทั้งการพูด การกระทํา สามารถทําให้คนรู้ถึง
ข้อบกพร่ องของตน สามารถทําให้คนค้นพบข้อแตกต่าง สามารถทําให้ผอู ้ ื่นตื้นตันใจ เป็ นพฤติกรรมที่สามารถหลอม
และฝึ กคน สามารถทําให้คนยกระดับได้เร็ วยิง่ ขึ้น ดังนั้นผูฝ้ ึ กใหม่หรื อศิษย์ที่ฝึกด้วยตัวเอง จะต้องไปฝึ กพลังกง ณ
ศูนย์ฝึกพลังกง ปั จจุบนั นี้ ณ ศูนย์ฝึกพลังกงในประเทศจีนมีผฝู ้ ึ กประมาณสี่ สิบล้านคน ที่ฝึกพลังกงรวมกันเป็ นหมู่
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คณะทุกวัน และยังมีศิษย์เก่าอีกนับสิ บล้านคนที่ไปฝึ ก ณ ศูนย์ฝึกพลังกงแบบไม่ประจํา (สําหรับศิษย์เก่าเป็ นเรื่ องปกติ
นี้เกิดจากสภาวะของการบําเพ็ญ) แต่สาํ หรับศิษย์ใหม่แล้วจะต้องไม่สูญเสี ยสภาพแวดล้อมนี้ เพราะคนที่พวกท่านคบ
หาในสังคมล้วนเป็ นคนธรรมดาสามัญ และเป็ นคนธรรมดาสามัญในยุคที่ศีลธรรมมนุษย์ ได้เลื่อนไหลตกตํ่าลงมา
อย่างรวดเร็ วแล้ว ในอ่างย้อมใบใหญ่น้ ี มีแต่จะพัดพาคนให้ไหลไปตามกระแสคลื่น
มีผศู้ ึกษาต้าฝ่ าใหม่จาํ นวนมากแอบฝึ กอยูท่ ี่บา้ น กลัวผูอ้ ื่นรู้แล้วจะอับอาย พวกท่านลองคิดดู จิตใจเช่นนี้คือ
อะไร ความกลัวโดยทัว่ ไปเป็ นการยึดติดแบบหนึ่ง ซึ่ งต้องบําเพ็ญให้ออกไปในระหว่างการบําเพ็ญ แต่ท่านกลัวว่าคน
อื่นจะรู ้วา่ ท่านกําลังศึกษาต้าฝ่ าอยู่ การบําเพ็ญเป็ นเรื่ องเข้มงวดจริ งจัง ตัวเองสมควรจะปฏิบตั ิตนต่อหลักธรรม
อย่างไร ยังมีคนที่เป็ นหัวหน้างานบางคน อายที่จะออกมาฝึ กพลังกง ฉิ ง(อารมณ์)น้อยนิดเท่านี้ยงั ไม่สามารถกําจัด
ออกไป แล้วจะบําเพ็ญอะไร ความจริ งท่านไปศูนย์ฝึกพลังกง ก็ไม่แน่วา่ จะมีคนรู ้จกั ท่าน ในที่ทาํ งานบางแห่ง หัวหน้า
เกือบทุกคนก็ศึกษาอยู่ แต่ต่างฝ่ ายต่างไม่รู้วา่ อีกฝ่ ายก็ศึกษาอยู่ สภาพแวดล้อมตัวท่านเองเป็ นผูส้ ร้าง และเป็ นส่ วน
สําคัญของการยกระดับด้วย บ่อยครั้งข้าพเจ้าพบว่า ในเวลาที่พวกท่านศึกษาฝ่ า ฝึ กพลังกง มีสภาวะจิตดีมาก แต่พอ
ทํางานหรื อติดต่อกับผูค้ น พวกท่านก็ทาํ ตัวเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ บางครั้งยังแสดงออกมาแย่ยงิ่ กว่าคนธรรมดา
สามัญเสี ยอีก นี้จะเป็ นพฤติกรรมของศิษย์ผบู ้ าํ เพ็ญต้าฝ่ าได้อย่างไร
ข้าพเจ้าคิดจะปฏิบตั ิต่อพวกท่านเหมือนศิษย์ แต่พวกท่านเองไม่คิดจะเป็ นศิษย์ จะทําอย่างไรได้ จิตใจทุก
ประเภทที่ตอ้ งกําจัดออกไปในการบําเพ็ญ ล้วนเป็ นกําแพงที่ขวางกั้นเส้นทางการบําเพ็ญของท่าน การไม่สามารถยึด
มัน่ ในตัวของฝ่ าจะไม่สามารถบําเพ็ญ อย่าเห็นตําแหน่งของท่านในหมู่คนธรรมดาสามัญเป็ นเรื่ องสําคัญเกินไปนัก
อย่าได้รู้สึกเอาเองว่าการศึกษาต้าฝ่ าจะทําให้คนอื่นไม่เข้าใจ
พวกท่านลองคิดดู
ทฤษฎีของมนุษย์ที่วา่ ตัวเอง
วิวฒั นาการมาจากวานร ยังสามารถขึ้นไปบนหอประชุมอันสง่างาม แต่สาํ หรับต้าฝ่ าของจักรวาลอันยิง่ ใหญ่เช่นนี้
พวกท่านกลับรู ้สึกอับอายที่จะจัดวางให้เขาอยู่ ณ ตําแหน่งที่ถูกต้อง นี้จึงจะเป็ นเรื่ องที่น่าอดสู ของคนอย่างแท้จริ ง
หลี่ หงจื้อ
1997.10.17
72. ขุดราก
ในระยะหลังนี้ จากการที่คนตํ่าทรามไม่กี่คน ในวงการประพันธ์ วิทยาศาสตร์ ชี่กง ซึ่ งตลอดมาคิดที่จะใช้
การต่อต้านชี่กงเพื่อบรรลุเป้ าหมายของการมีชื่อเสี ยง โดยก่อเรื่ องไม่หยุดหย่อน เกรงว่าใต้ฟ้าจะไม่ยงุ่ เหยิงพอ
หนังสื อพิมพ์บางฉบับ สถานีวทิ ยุ สถานีโทรทัศน์ในพื้นที่ต่างๆทัว่ ประเทศ พากันใช้อุปกรณ์โฆษณาชวนเชื่ อเหล่านี้
บ่อนทําลายต้าฝ่ าของเรา สร้างผลกระทบที่ไม่ดีอย่างยิง่ ต่อสาธารณชน นี้เป็ นการบ่อนทําลายต้าฝ่ าอย่างจงใจ ซึ่งไม่
อาจจะมองข้ามได้ ภายใต้สภาพการณ์พิเศษอย่างที่สุดแบบนี้ ศิษย์ตา้ ฝ่ าที่ปักกิ่งได้ใช้วธิ ี พิเศษวิธีหนึ่ง เพื่อขอให้คน
พวกนั้นยุติการบ่อนทําลายต้าฝ่ า อันที่จริ งไม่ผดิ นี้เพียงแต่กระทําภายใต้สภาพการณ์ที่จาํ กัดอย่างที่สุด (พื้นที่อื่นๆ จะ
กระทําตามแบบอย่างไม่ได้) แต่กลุ่มผูฝ้ ึ กที่อาสาไปอธิ บายสภาพการณ์ที่เป็ นจริ งของเราด้วยตัวเอง ให้กบั บุคคลที่ไม่
เข้าใจเรื่ องราวความจริ งเหล่านี้ ให้กบั องค์กรสื่ อมวลชนที่ไม่รับผิดชอบ นี่ก็ไม่สามารถบอกว่าผิด
สิ่ งที่ขา้ พเจ้าจะบอกพวกท่าน ไม่ใช่วา่ เรื่ องนี้โดยตัวของมันเองถูกหรื อผิด แต่ตอ้ งการจะชี้ให้เห็นว่า เรื่ องราว
เช่นนี้ได้เปิ ดโปงคนบางคน ซึ่ งยังไม่เปลี่ยนทัศนะความคิดของคนธรรมดาสามัญจากมูลฐาน ยังคงเข้าใจปั ญหาโดย
ใช้ทศั นะความคิดของคนในแบบคน ปกป้ องคน ข้าพเจ้าเคยพูดว่าต้าฝ่ าจะไม่ยงุ่ เกี่ยวกับการเมืองโดยเด็ดขาด แต่เรื่ อง
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นี้โดยตัวของมันเอง จุดประสงค์ก็คือเพื่อให้พวกเขามีความเข้าใจต่อสภาพการณ์ที่แท้จริ งของพวกเรา รู ้จกั พวกเราใน
ด้านถูกต้อง อย่าได้ลากพวกเราเข้าไปในการเมือง พูดจากอีกมุมหนึ่ง ต้าฝ่ าสามารถทําให้จิตใจคนหันสู่ ความดี ทําให้
สังคมสุ ขสงบ แต่พวกท่านต้องกระจ่างแจ้ง ต้าฝ่ าไม่ใช่ถ่ายทอดเพื่อสิ่ งเหล่านี้ แต่เพื่อบําเพ็ญปฏิบตั ิ
ต้าฝ่ าสร้างรู ปแบบการดํารงชี วติ ของชั้นนี้ให้แก่มนุษย์ในระดับที่ต่าํ สุ ด เช่นนั้นในรู ปแบบการดํารงชี วติ ของ
คนในชั้นนี้ พฤติกรรมของคนแต่ละประเภท รวมทั้งการรวมกลุ่มเพื่อสะท้อนสภาพการณ์ที่แท้จริ งต่อใครเป็ นต้น
เป็ นหนึ่งในรู ปแบบของการดํารงชีวิตนับจํานวนไม่ถว้ นของมนุษย์ระดับชั้นที่ต่าํ สุ ดใช่หรื อไม่ เพียงแต่เวลาที่คนทํา
เรื่ องอะไร ความดี ความชัว่ ร้ายคงอยูร่ ่ วมกัน ฉะนั้นจะมีการต่อสู ้ มีการเมือง แต่ภายใต้สภาพการณ์ที่พิเศษอย่างที่สุด
ศิษย์ตา้ ฝ่ าใช้รูปแบบเช่นนี้ของฝ่ าในระดับชั้นที่ต่าํ สุ ด อีกทั้งใช้ในด้านของความดีโดยสิ้ นเชิง นี้ไม่ใช่พฤติกรรมที่
กลมกลืนกับฝ่ า ณ ระดับชั้นนี้ของมนุษย์หรื อ เพียงแต่วา่ หากไม่อยูใ่ นสภาพการณ์ที่จาํ กัดและพิเศษอย่างที่สุด จะไม่
ใช้รูปแบบนี้
ข้าพเจ้ามองเห็นมานานแล้วว่า บางคนไม่ใช่มีจิตใจเพื่อจะปกป้ องต้าฝ่ า แต่เพื่อจะปกป้ องอะไรที่เป็ นของ
สังคมมนุษย์ ถ้าหากท่านเป็ นคนธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าจะไม่คดั ค้าน แต่ปัจจุบนั นี้ ท่านคือผูบ้ าํ เพ็ญ การปฏิบตั ิต่อต้า
ฝ่ าโดยยืนอยู่ ณ จุดพื้นฐานใด นี้คือปั ญหามูลฐาน ก็คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้าต้องการชี้ ออกมาให้ท่านเห็น ในระหว่างการ
บําเพ็ญของพวกท่าน ข้าพเจ้าจะใช้ทุกๆ วิธีการเพื่อเปิ ดโปงจิตใจที่พวกท่านมี ขุดมันทิ้งจากรากเหง้า
ท่านไม่สามารถจะปล่อยให้ขา้ พเจ้าพาเดินขึ้นไปสู่ ระดับสู งอยูร่ ่ าํ ไป โดยที่พวกท่านไม่เดินด้วยตัวเอง รอให้
อธิ บายจนชัดแจ้งแล้วพวกท่านจึงขยับ ไม่ได้อธิ บายชัดแจ้ง พวกท่านก็ไม่ขยับ หรื อขยับไปในทางกลับกัน ข้าพเจ้าไม่
สามารถยอมรับว่าพฤติกรรมแบบนี้วา่ เป็ นการบําเพ็ญ ในช่วงเวลาสําคัญ ข้าพเจ้าบอกให้พวกท่านตัดขาดจากคน พวก
ท่านกลับไม่เดินตามข้าพเจ้า โอกาสแต่ละครั้งจะไม่มีอีกหน การบําเพ็ญเป็ นเรื่ องเข้มงวดจริ งจัง ความแตกต่างนับวัน
จะห่างกันมากยิง่ ขึ้นแล้ว ในการบําเพ็ญ หากเพิ่มเติมสิ่ งใดของคนเข้ามา ล้วนอันตรายอย่างยิง่ อันที่จริ งสามารถจะ
เป็ นคนดีคนหนึ่งก็ได้ แต่พวกท่านต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้ง หนทางนั้นพวกท่านเป็ นผูเ้ ลือกเอง
ผ่านเหตุการณ์เรื่ องนี้ เห็นแล้วว่ายังมีหลายคนวิง่ พล่านไปทัว่ ในหมู่ศิษย์ บังเกิดผลในทางบ่อนทําลาย พวก
เขาไม่ใช่ใคร่ ครวญอย่างถูกต้อง เสนอความเข้าใจของตนต่อศูนย์ช่วยฝึ กสอนด้วยความหวังดี แต่กระจายข่าวลือใน
หมู่ผฝู ้ ึ ก ยุแหย่ ตั้งกลุ่ม โดยใช้วธิ ี การที่ไม่ดีที่สุดของคนธรรมดาสามัญ ยิง่ กว่านั้นบางคนขับไล่ผฝู ้ ึ กออกไปอย่างไม่มี
สติสัมปชัญญะ ผูฝ้ ึ กที่ถูกขับไล่ออกไปบําเพ็ญได้ดีกว่าท่านไม่รู้วา่ กี่เท่าเสี ยอีก พวกท่านเคยคิดบ้างไหม พวกท่าน
ทําไมจึงกระทําอย่างไม่มีสติสัมปชัญญะและโกรธแค้นเช่นนี้ จิตใจเช่นนี้ ยังไม่สามารถบอกให้ท่านรับรู ้ถึงจิตยึดติดที่
รุ นแรงของตัวเองหรื อ ขอบอกทุกท่าน ฝ่ านี้ใหญ่โตจนไม่อาจจะคาดคะเนได้ หลักการของฝ่ าพวกท่านก็ไม่รู้และ
เข้าใจได้ท้ งั หมดตลอดไป
ข้าพเจ้าไม่เน้นรู ปแบบเป็ นสําคัญ ข้าพเจ้าจะใช้ทุกๆรู ปแบบเพื่อเปิ ดโปงจิตใจที่พวกท่านซ่อนเร้นอยูล่ ึกๆ
และขจัดมันทิ้งไป
หลี่ หงจื้อ
1998.7.6
73. คงอยูเ่ พื่อใคร
ทัศนะความคิดคือสิ่ งที่คนปล่อยวางได้ลาํ บากที่สุด บางคนทุ่มเทชีวติ เพื่อหลักการปลอม โดยไม่สามารถ
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เปลี่ยนแปลง แต่ทว่าทัศนะความคิดนี้โดยตัวของมันกลับก่อเกิดขึ้นมาภายหลังกําเนิด ตลอดมาคนเข้าใจว่า ความคิด
ประเภทที่ทาํ ให้ตวั เองไม่ตอ้ งไตร่ ตรอง
แต่กลับสามารถทําให้ตนทุ่มเททุกสิ่ งทุกอย่างโดยไม่นึกเสี ยดายและไม่
สั่นคลอน คือความคิดของตัวเอง มองเห็นสัจธรรมก็ยงั ผลักไส อันที่จริ งคน นอกจากความบริ สุทธิ์ ผดุ ผ่องและไร้
เดียงสาแต่กาํ เนิ ดแล้ว ทัศนะความคิดทุกอย่างล้วนก่อเกิดภายหลังกําเนิด ไม่ใช่ตวั เอง
ถ้าทัศนะความคิดภายหลังกําเนิดเปลี่ยนไปอย่างรุ นแรงมาก เช่นนั้นเขาก็จะหันกลับมาควบคุมความคิดที่
แท้จริ งและพฤติกรรมของคน ถึงตอนนี้คนยังเข้าใจว่าเป็ นความคิดของตัวเอง คนยุคปัจจุบนั เป็ นเช่นนี้กนั แทบทุกคน
กับปั ญหาที่เกี่ยวข้องและสําคัญ ชีวติ หนึ่งหากสามารถพิจารณาปั ญหาโดยไม่มีทศั นะความคิดใดๆ เช่นนั้น
คนๆนี้ก็คือ ตัวเองสามารถควบคุมบังคับตัวเอง ความมีสติเช่นนี้คือปั ญญาแต่ไม่เหมือนกับความเฉลียวฉลาดอย่างที่
คนทัว่ ไปเรี ยกกัน ถ้าไม่สามารถเป็ นอย่างนี้ เช่นนั้นคนๆนี้ก็คือถูกควบคุมโดยทัศนะความคิดหรื อความคิดที่มาจาก
ภายนอก ถึงกับต่อสู ้เพื่อมันตลอดชีวิต แต่ถึงยามแก่เฒ่ากลับไม่รู้วา่ ตัวเองทําอะไรอยูต่ ลอดชีวิต ถึงแม้จะไม่ได้อะไร
ตลอดชีวิต แต่ได้ทาํ เรื่ องผิดๆนับไม่ถว้ น ภายใต้การควบคุมของทัศนะความคิดซึ่ งก่อเกิดภายหลังกําเนิด ทําให้ตวั เอง
ต้องชดใช้กรรมตามความผิดที่ตวั เองได้กระทํา
ในยามที่คนเกิดความตื่นเต้น (หุ นหันพลันแล่น) สิ่ งที่ควบคุมความคิดและอารมณ์ของคนไม่ใช่ความมี
เหตุผล แต่เป็ นความรู ้สึก เมื่อความเชื่อถือต่อวิทยาศาสตร์ ความเชื่อถือต่อศาสนา ความเชื่อถือต่อความนึกคิด เป็ นต้น
ทัศนะความคิดแต่ละประเภทถูกสัจธรรมของฝอฝ่ าตอบโต้ จะเกิดความตื่นเต้น(หุนหันพลันแล่น)เช่นกัน ทําให้ดา้ น
ชัว่ ร้ายของจิตมนุษย์กลายเป็ นหลักโน้มน้าว และแล้วตัวเองก็จะถูกทัศนะความคิดภายหลังกําเนิดควบคุม จน
สติสัมปชัญญะไม่แจ่มชัด พิจารณาตัดสิ นอย่างหลับหู หลับตาหรื อทําให้เรื่ องราวสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น ยิง่ กว่านั้น
คือคนที่มีบุญวาสนาก็พลาดโอกาสแห่งวาสนาไปด้วยเหตุน้ ี นําไปสู่ ความเสี ยใจอันเจ็บปวดตลอดกาลด้วยพฤติกรรม
ของตัวเอง
หลี่ หงจื้อ
1998.7.11
74. ละลายในฝ่ า
เวลานี้ผฝู ้ ึ กต้าฝ่ านับวันจะเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าผูม้ าทีหลังจะมีความเข้าใจมากกว่าความรู ้สึก ไม่มี
อุปสรรคทางความคิดแบบซ้ายจัดของสังคมในระยะแรก ไม่มีข้ นั ตอนของการเข้าใจทางทัศนะความคิด เวลาศึกษาฝ่ า
เป็ นกลุ่ม ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เวลามากเพื่อถกปั ญหา เช่นนั้นจึงสมควรใช้เวลามาศึกษาฝ่ าให้มาก เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
โดยเร็ วเท่าที่จะทําได้ ในความคิดบรรจุไว้ยงิ่ มากจะเปลี่ยนแปลงยิง่ เร็ ว
ที่ผา่ นมาข้าพเจ้าพูดถึงอะไรคือคนดี อะไรคือคนเลว ไม่ใช่วา่ คนปรากฏออกมาว่าทําเรื่ องไม่ดี คนๆนี้ก็คือคน
เลว ทําเรื่ องดีคนๆนี้ก็คือคนดี คนบางคนในสมองเต็มไปด้วยความคิดเลวทราม เพียงแต่ไม่ปรากฏออกมา หรื อซ่อน
เร้นได้มิดชิดยิง่ ขึ้นอย่างชาญฉลาด แต่คนๆนี้กลับเป็ นคนเลวอย่างแท้จริ ง แต่บางคนเดิมทีไม่เลวเพียงแต่ทาํ ผิดเป็ น
ครั้งคราว คนๆนี้ไม่แน่เสมอไปว่าต้องเป็ นคนเลว เช่นนั้นจะเข้าใจคนดีกบั คนเลวให้ถ่องแท้อย่างไร
คนก็เหมือนภาชนะใบหนึ่ง บรรจุอะไรเข้าไปก็คืออะไร ผ่านดวงตา หู สิ่ งที่คนมองเห็น ได้ยนิ ล้วนคือ ความ
รุ นแรง ตัณหาราคะ ต่อสู ้ชิงไหวชิงพริ บในผลงานวรรณกรรม และการต่อสู ้เพื่อผลประโยชน์ในสังคม ทัศนะ
ความคิดบูชาเงินทอง ตลอดจนการปรากฏของจิตมารอื่นๆเป็ นต้น บรรจุเข้าไปล้วนเป็ นสิ่ งเหล่านี้ คนอย่างนี้ก็คือคน
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เลวอย่างแท้จริ ง ไม่วา่ เขาจะปรากฏออกมาให้เห็นเป็ นอย่างไร พฤติกรรมของคนนั้นควบคุมโดยความคิด คนที่มีสิ่ง
เหล่านี้อยูเ่ ต็มสมองสามารถทําอะไรออกมาได้ล่ะ เพียงแต่วา่ คนเราล้วนมีปัญหามลภาวะทางความคิดมากหรื อน้อย
ในระดับที่ต่างกัน ไม่รู้สึกถึงปั ญหาที่ปรากฏออกมา เพราะแนวโน้มอันไม่ถูกต้องของสังคมสะท้อนอยูท่ วั่ ทุก
อาณาจักร กําลังเปลี่ยนแปลงคนอย่างไม่รู้สึกตัว เป็ นพิษทําร้ายคนอยู่ ยังกําลังสร้างมนุษย์จิตมารจํานวนมากตามที่
เรี ยกกันว่า ฝื นประเพณี ฝื นความถูกต้อง ฝื นทัศนะความคิดทางศีลธรรม นี้จึงจะเป็ นความกังวลใจที่แท้จริ ง! ถึงแม้
เศรษฐกิจจะเจริ ญก้าวหน้า ก็จะถูกทําลายไปในมือของคนเหล่านี้ เพราะพวกเขาไม่มีความคิดของคน
ในทางตรงกันข้าม ถ้าคนๆหนึ่งยอมรับความคิดประเพณี อนั ดีงามของมนุษย์ ที่สืบทอดกันมานับร้อยนับพัน
ปี พฤติกรรมและมาตรฐานของคนที่เชื่ อถือความถูกต้อง บรรจุเข้าไปล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่ดี เช่นนั้นพฤติกรรมของคนๆนี้
คืออะไร ไม่วา่ จะปรากฏออกมาหรื อไม่ คนๆนี้ก็เป็ นคนดีอย่างแท้จริ ง
การเป็ นผูฝ้ ึ ก หากในสมองสิ่ งที่บรรจุเข้าไปล้วนคือต้าฝ่ า เช่นนั้นคนๆนี้ยอ่ มต้องเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญอย่างแน่นอน
ดังนั้นในการศึกษาฝ่ า ปั ญหาคือต้องมีความเข้าใจที่แจ่มชัด อ่านหนังสื อมากๆ อ่านหนังสื อมากๆ คือหัวใจของการ
ยกระดับอย่างแท้จริ ง พูดให้ชดั เจนอีกหน่อย ขอเพียงแต่ท่านอ่านต้าฝ่ าท่านก็กาํ ลังเปลี่ยนแปลง ขอเพียงแต่ท่าน
อ่านต้าฝ่ าท่านก็กาํ ลังยกระดับสู งขึ้น ความหมายครอบคลุมภายในอันไร้ขอบเขตของต้าฝ่ าบวกกับวิธีเสริ ม — ฝึ กพลัง
กง ก็จะทําให้พวกท่านหยวนหมัน่ อ่านกันเป็ นกลุ่มหรื ออ่านเองคนเดียวก็เหมือนกัน
คนโบราณมีคาํ พูดประโยคหนึ่งว่า “เช้าได้ฟังเต๋ า เย็นสามารถตายได้” มนุษย์ในทุกวันนี้ คนที่สามารถจะรู้
ความหมายที่แฝงไว้อย่างแท้จริ ง ก็ไม่มีคนจะให้นบั แล้ว พวกท่านทราบไหม ในความคิดของคนๆหนึ่งเมื่อได้บรรจุ
ฝ่ าเข้าไปแล้ว เช่นนั้นส่ วนนั้นที่บรรจุฝ่าเข้าไปแล้ว มิใช่หล่อหลอมเข้ากับฝ่ าแล้วหรื อ ผูไ้ ด้ฟังเต๋ าเมื่อตายไปส่ วนนั้น
จะไปไหนล่ะ ข้าพเจ้าต้องการบอกให้พวกท่านศึกษาฝ่ าให้มาก ขจัดจิตยึดติดออกไปให้มาก ปล่อยวางทัศนะความคิด
แต่ละประเภทของคน เพื่อบอกให้พวกท่านนําไปไม่ใช่แต่เพียงส่ วนเดียว แต่คือหยวนหมัน่
หลี่ หงจื้อ
1998.8.3
75. ฝอฝ่ า(พุทธธรรม)กับศาสนาพุทธ
คนเราพอเอ่ยถึงพระพุทธ เช่นนั้น คนจํานวนมากก็จะคิดไปถึงศาสนาพุทธ อันที่จริ ง ศาสนาพุทธเป็ นเพียง
ปรากฏการณ์ของฝอฝ่ ารู ปแบบหนึ่งในโลกมนุษย์ แต่แล้วฝอฝ่ ายังมีปรากฏการณ์ในรู ปแบบอื่นในโลก ก็คือพูดว่า
ศาสนาพุทธไม่สามารถเป็ นตัวแทนของฝอฝ่ าทั้งหมดได้
พูดถึงศาสนาพุทธ ทั้งหมดก็ไม่ใช่ทรงถ่ายทอดโดยพระศากยมุนีพุทธเจ้า ในโลกนี้ ยงั มีศาสนาพุทธนิกาย
อื่นๆอีก ซึ่ งไม่ได้นบั ถือพระศากยมุนีพุทธเจ้าเป็ นองค์ศาสดา ยิง่ กว่านั้นบางนิกายโดยแท้จริ งก็ไม่เกี่ยวข้องกับพระ
ศากยมุนีพุทธเจ้า เช่นศาสนาพุทธนิกายเหลืองของทิเบต พวกเขาเคารพบูชาพระต้ายือ่ ยูไล และนิกายเหลืองถือว่าพระ
ศากยมุนีพุทธเจ้าเป็ นเพียงพระฝ่ าเซิ น(ร่ างฝ่ า)องค์หนึ่งของพระต้ายือ่ ยูไล และนิกายขาวศาสนาพุทธซึ่ งถ่ายทอดใน
ทิเบตนั้น เคารพบูชาพระหมีเล่อยือ่ ปา โดยแท้จริ งก็ไม่เกี่ยวข้องกับพระศากยมุนีพุทธเจ้า และไม่กล่าวถึงเรื่ องศาสนา
พุทธของพระศากยมุนีพุทธเจ้า ในเวลานั้นเหล่าสาวกไม่รู้จกั แม้แต่พระนามของพระศากยมุนี โดยพื้นฐานไม่รู้วา่ พระ
ศากยมุนีพุทธเจ้าคือใคร ศาสนาพุทธนิกายอื่นๆซึ่ งถ่ายทอดในทิเบตก็มีความเข้าใจต่อพระศากยมุนีพุทธเจ้าแตกต่าง
กัน ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท(หิ นยาน)มัน่ ใจตลอดมาว่าพวกเขาเป็ นศาสนาพุทธสายดั้งเดิม ซึ่ งได้รับการถ่ายทอด
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โดยพระศากยมุนีพุทธเจ้า เพราะโดยรู ปแบบพวกเขาได้สืบทอดรู ปแบบ การบําเพ็ญปฏิบตั ิที่ใช้กนั ในสมัยของพระ
ศากยมุนีพุทธเจ้าจริ งๆ คงรักษาไว้ซ่ ึ งศีลและเครื่ องแต่งกาย อีกทั้งเคารพบูชาแต่พระศากยมุนีพุทธเจ้าแต่เพียง
พระองค์เดียว ในขณะที่ศาสนาพุทธในแดนฮัน่ ประเทศจีนนั้น ถ่ายทอดเข้าสู่ ประเทศจีนหลังจากผ่านการปรับปรุ ง
แก้ไขแล้ว รู ปแบบการบําเพ็ญปฏิบตั ิก็แตกต่างกันโดยสิ้ นเชิง กลายเป็ นการเคารพบูชาพระพุทธหลายองค์ ไม่ใช่พระ
ศากยมุนีพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ศีลก็เพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเท่า ขณะเดียวกันก็เพิม่ ศาสนพิธีของชุมชนในแดนฮัน่
โบราณเข้าไปด้วย ในพิธีกรรม ยังมีการใช้ปลาไม้ ชนระฆัง ฆ้อง กลอง เครื่ องดนตรี จีนเป็ นต้น เครื่ องแต่งกายก็
เปลี่ยนไปใช้เสื้ อผ้าของชาวจีนโบราณ เปลี่ยนชื่อเรี ยกเป็ นศาสนาพุทธนิกายมหายาน นี้จึงแตกต่างกับศาสนาพุทธ
ของพระศากยมุนีในระยะแรกอย่างมาก ดังนั้นในเวลานั้นศาสนาพุทธนิกายเถรวาท จึงไม่ยอมรับศาสนาพุทธนิกาย
มหายานว่าเป็ นศาสนาพุทธของพระศากยมุนี
นี้เป็ นการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝอฝ่ ากับศาสนาพุทธจากด้านศาสนาพุทธ เช่นนั้น เรามาพูดจากด้าน
ประวัติศาสตร์ กนั อีกสักหน่อย ในสังคมตะวันตกจากวัตถุทางวัฒนธรรมของกรี กโบราณ มีการค้นพบรู ปสวัสติกะ
อันที่จริ งก่อนนํ้าท่วมใหญ่สมัยดึกดําบรรพ์ พวกเขาก็เชื่อถือศรัทธาพระพุทธ เมื่อครั้งเกิดนํ้าท่วมใหญ่ชาวกรี กโบราณ
ส่ วนหนึ่งที่อาศัยอยูใ่ นแถบเอเชียตะวันตก และแถบตะวันตกเฉี ยงใต้ของภูเขาหิ มาลัยรอดชีวิตอยูต่ ่อมา ก็คือคน
อินเดียผิวขาวในปั จจุบนั ในเวลานั้นเรี ยกว่าพราหมณ์ อันที่จริ ง ศาสนาพราหมณ์เริ่ มต้นก็เชื่อถือศรัทธาพระพุทธ สื บ
ทอดการเชื่อถือศรัทธาพระพุทธจากชาวกรี กยุคดึกดําบรรพ์ ในเวลานั้นพวกเขาเรี ยกพระพุทธเป็ นเทพ เวลาผ่านไป
ประมาณหนึ่งพันปี ศาสนาพราหมณ์เริ่ มมีการปรับปรุ งแก้ไข ก็เหมือนการปรับปรุ งแก้ไขในศาสนาพุทธนิกาย
มหายานของศาสนาพุทธยุคใหม่ การปรับปรุ งแก้ไขของศาสนาพุทธในทิเบต และการปรับปรุ งแก้ไขของศาสนาพุทธ
ในญี่ปุ่นเป็ นต้น จนกระทัง่ หนึ่งพันกว่าปี หลังจากนั้น ในประเทศอินเดียโบราณศาสนาพราหมณ์ได้เข้าสู่ ยคุ ช่วง
สุ ดท้ายของธรรมะ ผูค้ นเริ่ มเชื่อถือศรัทธาสิ่ งต่างๆอย่างยุง่ เหยิงนอกจากพระพุทธ ศาสนาพราหมณ์ในเวลานั้นไม่มี
คนเชื่อถือพุทธแล้ว ล้วนแต่เชื่อถือสิ่ งที่เป็ นมาร มีปรากฏการณ์ฆ่าชีวิตบูชายัญสัตว์ มาถึงตอนพระศากยมุนีพุทธเจ้า
ประสู ติ ศาสนาพราหมณ์ได้กลายเป็ นลัทธิ นอกรี ตโดยสิ้ นเชิง นี่ไม่ใช่จะพูดว่าพระพุทธเป็ นอย่างไรไป แต่ลทั ธิได้
เปลี่ยนเป็ นนอกรี ตไป ในจํานวนวัตถุโบราณทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากยุคอินเดียโบราณ ก็สามารถพบเห็นรู ปปั้ น
ในถํ้าที่เหลือตกทอดมาจากศาสนาพราหมณ์ในยุคแรกๆเป็ นต้น รู ปปั้ นของเทพที่แกะสลักไว้ลว้ นเป็ นรู ปลักษณ์ของ
พระพุทธ ศาสนาพุทธในแดนฮัน่ ของเราก็สามารถพบเห็นได้ เช่นในถํ้าหิ นใหญ่ๆหลายแห่ง มีรูปปั้ นของพระพุทธ
สององค์นงั่ หันหน้าเข้าหากันเป็ นต้น พระพุทธยังคงเป็ นพระพุทธ แต่ลทั ธิได้เปลี่ยนเป็ นนอกรี ตไป ศาสนาไม่
สามารถเป็ นตัวแทนของเทพและพระพุทธ คือจิตใจคนไม่ดีจึงทําให้ศาสนาเปลี่ยนสภาพไป
ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า ฝอฝ่ าเป็ นสิ่ งนิ รันดร ฝอฝ่ าเป็ นคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล ฝอฝ่ าอันยิง่ ใหญ่น้ นั
สร้างพระพุทธ ไม่ใช่พระศากยมุนีพุทธเจ้าสร้างฝอฝ่ า แต่พระศากยมุนีพทุ ธเจ้าได้ตรัสรู ้ในฝอฝ่ า ตรัสรู ้แจ้งในกัว่ เว่ย
(มรรคผล)ของพระองค์
ข้าพเจ้าจะพูดถึงอารยธรรมของมนุษยชาติในรอบนี้อีกสักเล็กน้อย พวกท่านรู ้ไหม เต๋ าคือเทพประเภทหนึ่ง
พระพุทธก็คือเทพประเภทหนึ่ง อีกทั้งพระยะโฮวาและพระเยซูตลอดจนพระแม่มาเรี ยก็คือเทพประเภทหนึ่ง เป็ น
เพราะจุดมุ่งหมายและความเข้าใจต่อต้าฝ่ าของจักรวาล ซึ่ งพวกเขาบรรลุรู้แจ้งต่างกัน จึงได้กวั่ เว่ย(มรรคผล)และ
รู ปแบบภายนอกต่างกัน เทียนถี่(ร่ างจักรวาล)อันใหญ่โตมโหฬารนั้นสร้างโดยฝอฝ่ า ไม่ใช่สร้างโดยพระพุทธ เต๋ า
เทพเหล่านี้ นี้ คือสิ่ งที่คนสามารถจะรู ้ สิ่ งที่คนไม่รู้ ยังไม่รู้วา่ มีอีกสักเท่าใด! พระศากยมุนีพุทธเจ้าไม่ใช่ตรัสหรื อว่า
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เพียงพระยูไลก็มีจาํ นวนมากดังเม็ดทรายในแม่น้ าํ คงคา ฝ่ าที่พระพุทธเหล่านี้พดู ออกมา สามารถจะเหมือนกับสิ่ งที่
พระศากยมุนีพุทธเจ้าตรัสหรื อ ถ้าพวกเขามาถ่ายทอดฝ่ าในสังคมมนุษย์ สามารถจะเหมือนกับสิ่ งที่พระศากยมุนีพุทธ
เจ้าตรัสก่อนหน้านี้โดยไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่คาํ เดียวหรื อ ในเวลานั้นก่อนหน้าพระศากยมุนีพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเจ็ด
พระองค์ที่มาถ่ายทอดฝ่ า สิ่ งที่พดู คือฝ่ าของพระศากยมุนีพุทธเจ้าตรัสหรื อ เช่นนั้น พระพุทธในอนาคตตามที่กล่าวกัน
ในศาสนาพุทธ พระศรี อารยเมตไตรย(หมีเล่อ)จะมาถ่ายทอดฝ่ าในโลก จะพูดซํ้าคําสอนของพระศากยมุนีพุทธเจ้า
หรื อ ข้าพเจ้าเห็นว่าศาสนาพุทธในทุกวันนี้เปลี่ยนจนกลายเป็ นเช่นนี้ ในใจรู ้สึกเสี ยใจอย่างยิง่ หลงใหลอย่างโง่เขลา
ในตัวของศาสนาแต่ไม่ใช่บาํ เพ็ญจริ ง สุ ภาพบุรุษจอมปลอม อันธพาลศาสนาบ่อนทําลายสถานที่ของการบําเพ็ญ
ปฏิบตั ิ ตลอดจนผูอ้ อกบวชอย่างร้ายแรง พูดขึ้นมาแล้วไม่แปลกใจ อันที่จริ งพระศากยมุนีพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ก่อน
นานแล้ว ถึงสภาพการณ์ของช่วงสุ ดท้ายของธรรมะ ศาสนาพุทธในยุคปั จจุบนั กับช่วงสุ ดท้ายของศาสนาพราหมณ์ยงั
แตกต่างกันสักกี่มากน้อย
วันนี้ขา้ พเจ้ามาถ่ายทอดฝ่ าในโลกอีกครั้ง ยิง่ กว่านั้นเป็ นการถ่ายทอดต้าฝ่ ามูลฐานของจักรวาลโดยตรง บาง
คนไม่กล้ายอมรับ ไม่ใช่เนื่ องมาจากการบําเพ็ญปฏิบตั ิ แต่เพื่อจะปกป้ องในตัวของศาสนา และอารมณ์ความรู ้สึกของ
คนธรรมดาสามัญที่กาํ ลังบังเกิดผล พวกเขาเข้าใจว่าศาสนาก็เหมือนกับพระพุทธ ยังมีบางคนเนื่ องจากชื่อเสี ยงและ
บารมีของตัวเองในศาสนาถูกกระทบกระเทือน ก็ออกมาต่อต้านด้วยจิตใจของคนธรรมดาสามัญ การยึดติดแบบนี้
เล็กน้อยหรื อ สําหรับคนพวกที่มีเจตนาอื่นแอบแฝง ซึ่ งกล้าด่าฝอฝ่ าและพระพุทธ พวกเขาเป็ นผีในนรกเรี ยบร้อยไป
นานแล้ว เพียงแต่ชีวติ ในโลกมนุษย์ยงั ไม่จบสิ้ นเท่านั้นเอง ตลอดมาพวกเขาแสดงตัวเป็ นนักปรัชญาศาสนา แต่ต่อฝอ
ฝ่ าพวกเขารู ้จริ งๆมากเพียงใด บ่อยครั้งพอผูค้ นเอ่ยถึงพระพุทธ พวกเขาจะคิดไปถึงศาสนาพุทธในทันที พอเอ่ยถึงสาย
พุทธ พวกเขาก็รู้สึกว่าสิ่ งที่เอ่ยถึงก็เป็ นศาสนาพุทธในสายของพวกเขาไป พอผูค้ นเอ่ยถึงฝอฝ่ า พวกเขาก็เข้าใจว่าเป็ น
สิ่ งเหล่านั้นที่พวกเขารู ้ ทัว่ โลกมีคนจํานวนมากมายที่บาํ เพ็ญปฏิบตั ิเป็ นเวลายาวนานอยูใ่ นภูเขาลึก ในหมู่พวกเขามี
เป็ นจํานวนมากที่บาํ เพ็ญตามวิธีบาํ เพ็ญปฏิบตั ิของสายพุทธที่แตกต่างกัน เป็ นเวลานับร้อยนับพันปี ที่ถ่ายทอดและสื บ
ทอดต่อกันตลอดมา ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธของพระศากยมุนีพุทธเจ้าแต่ประการใด อันธพาลศาสนาที่แม้แต่คาํ
นิยาม ความคิดก็แยกแยะได้ไม่ชดั เจน มีคุณวุฒิอะไรมาวิจารณ์ฝ่าหลุนต้าฝ่ า ในสมัยนั้นการปรากฏของพระเยซูได้
สร้างความโกรธแค้นให้แก่ศาสนายิว 2500 ปี ก่อน การปรากฏของพระศากยมุนีพุทธเจ้ายังความโกรธแค้นให้แก่
ศาสนาพราหมณ์ บทเรี ยนของประวัติศาสตร์ ในด้านบวก(ด้านหน้า) ดูเหมือนไม่เคยสามารถทําให้คนนํามาเป็ นสิ่ ง
เตือนใจ ตรงกันข้ามเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง คนมักจะนําบทเรี ยนในด้านลบ(ด้านหลัง)มาเป็ นสิ่ งเตือนใจ ใน
จักรวาลมีกฎเกณฑ์ของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่ อมไป ทุกสิ่ งทุกอย่างจะไม่คงอยูย่ าวนานโดยไม่เปลี่ยนแปลง ในยุคสมัย
ที่ต่างกันก็มีพระพุทธลงมายังโลกถ่ายทอดฝ่ าเพื่อช่วยเหลือผูค้ น ประวัติศาสตร์ ก็พฒั นามากันเช่นนี้ มนุษยชาติใน
อนาคตเช่นกันจะได้ยนิ ฝอฝ่ า
หลี่ หงจื้อ
1998.12.17
76. ถึงผูฝ้ ึ กเก่าในปั กกิ่ง
เกี่ยวกับเรื่ องการยืน่ จดทะเบียน ข้าพเจ้าขอพูดอะไรสักเล็กน้อย พวกเราสามารถแสดงท่าที(ความคิดเห็น)
ของเรา ต่อกรมพลศึกษาแห่งชาติ ก่อนอื่นใดต้องอธิ บายให้ชดั เจนดังนี้
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1. พวกเราไม่ใช่ชี่กงเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพ พวกเราเป็ นการบําเพ็ญ แต่พวกเราสามารถทําให้ผบู ้ าํ เพ็ญบรรลุ
ถึงความไม่มีโรคและสุ ขภาพแข็งแรง
2. พวกเราไม่ได้จดั ตั้งในรู ปแบบขององค์กร ดําเนินไปตามหนทางของเต๋ าใหญ่อนั ไร้รูปแบบ ไม่คงไว้ซ่ ึง
เงินทอง สิ่ งของ ไม่มีตาํ แหน่งทางราชการจะให้ ไม่มีตาํ แหน่งงานรับผิดชอบ ถ้าพื้นที่แต่ละแห่งต่างยืน่
จดทะเบียนอย่างไม่มีหลักการ ระบุวา่ มีตาํ แหน่งงานรับผิดชอบอะไรบ้าง มีระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง
เข้าร่ วมกิจกรรมของชี่กงประเภทเสริ มสร้างสุ ขภาพอะไรบ้าง หรื อกิจกรรมของชี่กงปลอม จะให้เป็ น
เช่นนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาด
3. ข้าพเจ้าอยากจะสะท้อนให้กรมพลศึกษาแห่งชาติ
ให้รู้ถึงวัตถุประสงค์ที่ขา้ พเจ้าได้ถอนตัวออกจาก
สมาคมค้นคว้าวิจยั วิทยาศาสตร์ ชี่กงในปี นั้น ก็คือไม่คิดที่จะอยูร่ วมกับพวกที่เรี ยกกันว่าชี่กงเหล่านั้น
พวกที่เรี ยกกันว่าชี่กงเหล่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อจะหลอกลวงเงินทอง
อ้างกันว่าเป็ นชี่กงที่สามารถ
เสริ มสร้างสุ ขภาพ จุดประสงค์ก็เพื่อเงินทอง มีการพิจารณากําหนดระดับของอาจารย์ชี่กงอะไรเอย สิ่ งที่
ใช้เวลาเป็ นกี่สิบปี บําเพ็ญออกมา ไม่ใช่จะประเมินกันออกมาได้ การประเมินสิ่ งเหล่านี้เป็ นการไม่
รับผิดชอบ เป็ นภัยต่อสังคม จะส่ งเสริ มคนให้มีจิตใจที่ไม่ดีแบบต่างๆ ซึ่ งจิตยึดติดเหล่านี้ของคนเป็ นสิ่ ง
ที่พวกเราต้องการขจัดทิ้งอยูพ่ อดี ด้วยเหตุน้ ีพวกเราจึงตัดสิ นใจอย่างแน่วแน่วา่ ไม่สามารถอยูร่ วมกับ
พวกเขา
จะเป็ นการดีที่สุดหากจะสามารถจดทะเบียนอย่างอิสระเป็ นเอกเทศ ให้ทางปั กกิ่งทําการจดทะเบียนอย่างเป็ น
เอกภาพ แต่ละพื้นที่อย่าได้ทาํ การจดทะเบียน หรื อยืน่ รายงานกันเอง หากไม่สามารถจดทะเบียนอย่างอิสระเป็ น
เอกเทศ เช่นนัน่ ก็ให้คงไว้ในลักษณะเดิม ฝูงชนศึกษาฝ่ า ฝึ กพลังกงกันเอง ไม่จดั ตั้งเป็ นองค์กร ร่ วมกันฝึ กท่าในเวลา
เช้าด้วยใจสมัคร รักษาความเป็ นเอกลักษณ์และความบริ สุทธิ์ เช่นนี้ไว้
หลี่ หงจื้อ
1998.12.25
77. ถึงศูนย์ช่วยฝึ กสอนต้าฝ่ ามณฑลซันตง
เกี่ยวกับเรื่ องที่ผฝู ้ ึ กชิ่งหยุ๋นสร้างวัด ต้องอธิ บายให้กบั ผูฝ้ ึ กทั้งหลายให้ชดั เจน นี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราต้าฝ่ าต้อง
ทํา ไม่เกี่ยวข้องกับการบําเพ็ญของต้าฝ่ า อย่าได้มุ่งจิตใจไปทางด้านนี้ ผูอ้ อกบวชสร้างวัดเป็ นพฤติกรรมส่ วนบุคคล
ของผูน้ ้ นั เป็ นเรื่ องของผูอ้ อกบวช ในปี นั้นเมื่อผูอ้ อกบวชมาศึกษาต้าฝ่ า ผูเ้ ป็ นอาจารย์ได้คาํ นึงถึงเรื่ องที่อยูข่ องศิษย์
เคยกังวลใจเกี่ยวกับเรื่ องนี้ มาถึงเวลานี้ได้ทาํ จนจิตใจคนว้าวุน่ ไม่สามารถสงบจิตสงบใจศึกษาฝ่ า ผูฝ้ ึ กจากต่างถิ่น
บางคนไม่สงบจิตใจศึกษาฝ่ าที่บา้ น พากันไปคลุกคลีอยูก่ บั ชิ่งหยุ๋นและพวกของเธอ เรื่ องนี้ได้รบกวนการบําเพ็ญของ
ผูฝ้ ึ กอย่างร้ายแรง ผูฝ้ ึ กที่อยูบ่ า้ นก็มุ่งจิตใจไปกับการสร้างวัด เมื่อผูฝ้ ึ กชี้ให้เห็นว่าสิ่ งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของต้าฝ่ า กลับใช้ขอ้ อ้างว่าอาจารย์เคยมาที่นี่อะไรต่างๆ มาบดบังจิตยึดติดของพวกเธอ พฤติกรรมบางอย่างได้
รบกวนการบําเพ็ญปกติของผูฝ้ ึ กอย่างร้ายแรงมาก จนกระทัง่ กลายเป็ นปฏิปักษ์ต่อรู ปแบบของต้าฝ่ า ก็ยงั หลงงมงาย
ไม่ยอมอู(้ รับรู ้) บอกผูฝ้ ึ กทั้งหลายให้ปล่อยวางจิตใจทั้งหมดแล้วศึกษาฝ่ า คนที่มาจากต่างถิ่นให้กลับไปทั้งหมด
ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหน รู ปแบบการบําเพ็ญของต้าฝ่ าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่ใช่ผอู ้ อกบวชจะติดตามผูอ้ อกบวช
ไปในที่ต่างๆไม่ได้โดยเด็ดขาด ยิง่ ไม่ให้วง่ิ เพ่นพ่านไปในหมู่ผฝู ้ ึ กแต่ละที่ อีกทั้งยังอ้างการสร้างวัดเพื่อขอเงินจากผู้
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ฝึ ก ข้าพเจ้าไม่คิดว่าการที่ผฝู้ ึ กบริ จาคเงินมากหรื อน้อย จะช่วยอะไรต่อการบําเพ็ญของพวกเขาได้ ในทางกลับกันมัน
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบําเพ็ญและการยกระดับแต่อย่างใด กลับจะสร้างภาระในระดับหนึ่งต่อผูฝ้ ึ กที่ความเป็ นอยู่
ลําบาก จนรบกวนไปถึงการบําเพ็ญ แต่ละคนคิดจะทําอย่างไรข้าพเจ้าไม่สนใจ แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ขา้ พเจ้าบอกให้พวก
ท่านทํา ไม่เกี่ยวข้องกับการบําเพ็ญ ศิษย์ท้ งั หลาย ทําไมพวกท่านจึงไม่สามารถปล่อยวางจิตใจที่มีจุดมุ่งหมาย(โหย่ว
เหว๋ ย)ดวงนั้นลงเล่า
อันที่จริ งเวลาที่พวกเธอทําอะไรไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าจะกระตุน้ เตือนพวกเธออยูต่ ลอด เพียงแต่วา่ พวกเธอใช้
จิตใจซึ่ งยึดติดต่อเรื่ องที่จะทําดวงนั้นบดบังเอาไว้ ไม่คิดและไม่กล้าเผชิญหน้านัน่ เอง เวลาศึกษาฝ่ าก็โอบอุม้ ด้วยจิต
ยึดติด เลือกดูแต่เฉพาะส่ วนที่เป็ นประโยชน์ต่อเรื่ องที่ตวั เองยึดติดที่จะทํา หาข้ออ้างให้กบั การยึดติดนั้น นี้ไม่ใช่
การศึกษาฝ่ า ยิง่ ไม่ใช่การบําเพ็ญ ที่ผา่ นมาข้าพเจ้าเคยพูดไว้หลายครั้งว่า อย่าได้วงิ่ เพ่นพ่านไปทัว่ ทุกที่ ให้สงบจิตใจ
บําเพ็ญ และเคยพูดไว้วา่ ไม่อนุญาตให้ไปบรรยายฝ่ าอะไรในหมู่ผฝู ้ ึ กในแต่ละพื้นที่ พฤติกรรมของพวกเธอได้ส่งผล
สะท้อนอย่างมากในแต่ละพื้นที่ ข้าพเจ้าเฝ้ าสังเกตการณ์พวกเธออยูโ่ ดยตลอด ให้โอกาสพวกเขาตื่นและอู(้ รับรู้)ด้วย
ตัวเอง แต่พวกเธอกลับผลักไสโอกาสที่ขา้ พเจ้าให้แก่พวกเธอครั้งแล้วครั้งเล่า ทําในเรื่ องที่ฝ่าฝื นต่อต้าฝ่ าครั้งแล้วครั้ง
เล่า ตัวเองไม่สามารถบําเพ็ญจริ งจังยังทําการรบกวนผูฝ้ ึ ก พลาดโอกาสไปครั้งแล้วครั้งเล่า ดีก็ไปตามทางของตัวเอง
เถิด! ข้าพเจ้าคิดว่าจากวันนี้ไปหนทางที่พวกเธอเลือก… มีปัญหาให้คน้ จากภายใน นี้คือข้อแตกต่างมูลฐานระหว่าง
ศิษย์ตา้ ฝ่ ากับคนธรรมดาสามัญ
หลี่ หงจื้อ
1999.3.3
78. ต้าฝ่ าไม่สามารถถูกใช้ประโยชน์
ต้าฝ่ าสามารถช่วยเหลือสรรพชีวติ ทั้งมวลให้หลุดพ้น ต่อหน้าความเป็ นจริ งอันยิง่ ใหญ่ แม้แต่พวกที่เรี ยกกัน
ว่าชีวติ ชั้นสู งซึ่ งเจาะเข้ามาในสามภพและพวกที่อยูใ่ นสามภพ บ่อนทําลายต้าฝ่ าเหล่านั้นก็ไม่ปฏิเสธ ฉะนั้นจึงนํามา
ซึ่งปั ญหาหนึ่งซึ่ งปรากฏออกมาในหมู่คนธรรมดาสามัญ เช่นคนส่ วนหนึ่งซึ่ งเดิมทีต่อต้านต้าฝ่ า หรื อไม่เชื่ อในต้าฝ่ าก็
มาเรี ยนฝึ กต้าฝ่ า ต้าฝ่ าสามารถช่วยเหลือสรรพชีวิตทั้งมวลให้หลุดพ้น ข้าพเจ้าไม่คดั ค้านใครก็ตามที่มาศึกษา ข้าพเจ้า
ถ่ายทอดต้าฝ่ าให้แก่สรรพชีวิต สิ่ งสําคัญคือคนเหล่านี้ในใจไม่ได้ถือว่าข้าพเจ้าเป็ นอาจารย์ที่แท้จริ งของพวกเขา(พวก
เธอ) เป้ าหมายของการศึกษาต้าฝ่ าคือ เพื่อใช้ตา้ ฝ่ ามาปกป้ องสิ่ งที่ในใจของพวกเขา(พวกเธอ)ปล่อยวางไม่ได้
ตลอดจนอะไรต่างๆในศาสนา หรื อเทพในใจของพวกเขา(พวกเธอ) นี้เป็ นพฤติกรรมของการขโมยฝ่ า คิดจะใช้
ประโยชน์จากต้าฝ่ าโดยตัวของมันเองก็คือบาปที่ให้อภัยไม่ได้ แต่ในหมู่พวกเขามีส่วนหนึ่ง ความนึกคิดในด้านนี้ของ
มนุษย์ไม่แจ่มชัด ดังนั้นข้าพเจ้าเฝ้ าดูพวกเขาอยูต่ ลอดมา เพราะข้าพเจ้าคิดว่า ไม่วา่ จะเข้ามาสู่ ตา้ ฝ่ าด้วยมูลเหตุอะไรก็
ตาม ก็ยงั เป็ นโอกาสที่หาได้ยากสําหรับพวกเขา(พวกเธอ) เปิ ดตาข่ายหนึ่งด้าน(เปิ ดโอกาสให้อีกครั้ง) อย่างไรเสี ยเขา
(พวกเธอ)ก็เกิดมาในช่วงเวลาของการถ่ายทอดต้าฝ่ าอย่างกว้างไกล อีกทั้งมีร่างคน ตลอดมาข้าพเจ้าเฝ้ ารอให้พวกเขา
(พวกเธอ)สํานึกตัว
อันที่จริ งก็มีคนส่ วนหนึ่งเข้ามาเช่นนี้จริ งๆ เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมอย่างหมดสิ้ น กลายเป็ นศิษย์ผบู้ าํ เพ็ญ
จริ งจังของต้าฝ่ าที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ แต่ก็ยงั มีคนส่ วนหนึ่งด้วยเช่นกัน พวกเขา(พวกเธอ)ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง ยุง่
วุน่ วายอยูใ่ นต้าฝ่ าเป็ นเวลายาวนาน เพื่อให้ตา้ ฝ่ าอยูใ่ นโลกอย่างมัน่ คง ข้าพเจ้าไม่สามารถอดกลั้นให้พวกเขา(พวก
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เธอ)ดําเนินต่อไปอีก ฉะนั้นพวกเขา(พวกเธอ)ก็จะสู ญเสี ยโอกาสไปจริ งๆ ข้าพเจ้าเคยพูดแล้ว การเปลี่ยนแปลง
ภายนอก นัน่ เพื่อให้คนอื่นดู ท่านสามารถจะรับการช่วยเหลือให้หลุดพ้นหรื อไม่ อยูท่ ี่การเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเอง
และการเลื่อนระดับ ตรงนั้นไม่เปลี่ยนก็ไม่สามารถยกระดับสู งขึ้น อะไรก็จะไม่ได้ ในความเป็ นจริ งเนื่องจากพวก
ท่านได้อ่าน“จ้วนฝ่ าหลุน” จึงประสบโชคลาภ ณ ชั้นภายนอกของร่ างกายคน นอกจากนั้นแล้วมันไม่ได้อะไรเลย มี
จิตใจที่ไม่ดีเช่นนี้ แล้วสามารถจะได้อะไรล่ะ คนเอ๋ ย! ลองคิดดู! สมควรเชื่ออะไร ไม่สมควรเชื่ออะไร บําเพ็ญเพื่อ
อะไร บําเพ็ญเพื่อใคร ชีวติ คงอยูเ่ พื่อใคร ข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกท่านจะจัดวางความสัมพันธ์ของประโยชน์ และความ
เสี ยหายนี้ได้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้น สิ่ งที่พวกท่านสู ญเสี ยไปจะเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถจะมีได้อีกตลอดไป เมื่อต้าฝ่ าปรากฏ
ต่อมนุษยชาติ สิ่ งที่พวกท่านสู ญเสี ยไปยังไม่เพียงแต่เป็ นสิ่ งเหล่านี้
หลี่ หงจื้อ
1999.3.16
79. แข็งแกร่ งและเหนียวแน่น
การบําเพ็ญปฏิบตั ิฝอฝ่ าเป็ นสิ่ งที่ยง่ิ ใหญ่ ขณะเดียวกันก็เป็ นสิ่ งที่เข้มงวดจริ งจัง ศิษย์ท้ งั หลาย พวกท่านรู ้แต่
ว่าในโลกของคนมีของแท้และแปลกปลอม แต่กลับไม่รู้ถึงชีวติ ในมิติอื่นรวมทั้งเทพ เนื่ องจากระดับชั้นที่ต่างกัน สิ่ งที่
รู้และสัจธรรมก็ไม่เหมือนกัน แตกต่างกันอย่างมากท่ามกลางจักรวาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายใต้สภาพการณ์ที่ไม่แจ่ม
ชัดต่อความเป็ นจริ งของการเจิ้งฝ่ า(ปรับฝ่ าให้ถูกต้องเที่ยงตรง) จึงเกิดการรบกวนและขัดแย้งอย่างรุ นแรง ดําเนินการ
บ่อนทําลายโดยใช้วธิ ี ต่างๆและติดต่อกับผูฝ้ ึ ก ทําให้ผฝู ้ ึ กบางคนซึ่ งเทียนมู่(ตาทิพย์) เปิ ดในระดับตํ่าเกิดความสงสัย
และไม่เข้าใจในต้าฝ่ า ชีวติ ภายในสามภพเหล่านี้(ที่เรี ยกกันว่าเทพ) และชีวติ ชั้นสู งตามที่เรี ยกกันแต่ละประเภท ซึ่ ง
หนีการเจิ้งฝ่ าเข้ามาจากมิติช้ นั สู ง พวกเขา(พวกมัน)จํานวนมากไม่รู้ถึงความเป็ นจริ งของการเจิ้งฝ่ าและขัดแย้งกับการ
เจิ้งฝ่ า ชี้แนะหรื อบอกเล่าความเข้าใจในทัศนะความคิดตัวเองของพวกเขา(พวกมัน)ให้ผฝู ้ ึ ก หรื อใช้วธิ ี ต่างๆถ่ายทอด
อะไรให้แก่ผฝู้ ึ กเป็ นต้น บ่อนทําลายความเชื่อที่ถูกต้องและความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ต่อต้าฝ่ าของผูฝ้ ึ ก อันที่จริ งล้วนเป็ น
สิ่ งที่อยูใ่ นระดับตํ่ามากและคําโกหกหลอกลวง เนื่ องจากเป็ นเทพ แสดงออกมาอย่างเมตตา ทําให้ผฝู ้ ึ กกลุ่มหนึ่งซึ่งมี
ความเข้าใจไม่ดีพอต่อต้าฝ่ า ทําให้ความนึกคิดไม่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ด้วยเหตุน้ ี บางคนไม่ศึกษาต้าฝ่ าแล้ว บางคนถึงกับ
เดินไปทางตรงกันข้าม ปั จจุบนั นี้ ปั ญหานี้ค่อนข้างรุ นแรง เพราะเหตุน้ ี สําหรับคนเหล่านี้แล้ว ตกอยูใ่ นสภาพที่น่า
เศร้าอย่างยิง่ ในเวลาเดียวกันสิ่ งที่พวกเขาสู ญเสี ยไป จะเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถจะมีได้อีกตลอดไป นี้ก็เป็ นภัยพิบตั ิใหญ่
ครั้งหนึ่งในชี วติ ของพวกเขา
ข้าพเจ้าได้พดู ไว้ท้ งั หมดกับพวกท่านแล้วใน “จิงจิง้ เหย้าจื่อ” และ “จ้วนฝ่ าหลุน” ในหัวข้อ “ไม่บาํ เพ็ญสอง
วิชา” ตลอดจนปั ญหาการบําเพ็ญอย่างไรเมื่อเปิ ดตาทิพย์แล้ว ทําไมพอเห็นชีวติ ชั้นสู งที่แสร้งเมตตาเหล่านั้นพูดกับ
พวกท่าน ก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่ พวกเขา(พวกมัน)สามารถทําให้พวกท่านหยวนหมัน่ ไหม พวกท่านทําไมไม่ลองคิดดู
ตอนที่ท่านยังไม่ได้ศึกษาต้าฝ่ า พวกเขา(พวกมัน)ทําไมไม่สนใจท่าน ทําไมหลังจากที่พวกท่านศึกษาต้าฝ่ าแล้ว พวก
เขา(พวกมัน)จึงเป็ นห่วงพวกท่านเช่นนี้ การบําเพ็ญเป็ นเรื่ องเข้มงวดจริ งจัง หลักการทั้งหมดของต้าฝ่ าข้าพเจ้าก็พดู ให้
พวกท่านแล้ว ทั้งหมดนี้ลว้ นเป็ นหนทางที่พวกท่านแต่ละคนต้องเดินในระหว่างการบําเพ็ญ ด่านที่ตอ้ งข้าม การที่ขา้ ม
ไปไม่ได้เกิดจากตัวพวกท่านเอง ตลอดมาข้าพเจ้าให้โอกาสพวกท่านอูก้ ลับมาด้วยตัวเอง เพื่อต้าฝ่ าข้าพเจ้าไม่สามารถ
รออีกต่อไป ได้แต่เขียนบทความนี้ออกมา ข้าพเจ้ารู ้วา่ เมื่อพวกท่านได้อ่านบทความนี้ ก็จะตื่นอย่างแน่นอน แต่นี่
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ไม่ใช่มาจากการบําเพ็ญของพวกท่าน คนอื่นทําไมจึงไม่ถูกรบกวน ข้าพเจ้าเคยพูดแล้วว่าการเจิ้งฝ่ าจะเริ่ มทําจากข้าง
นอกสามภพ ภายในสามภพเทพที่เรี ยกกันจํานวนหนึ่งมองไม่เห็น ดังนั้นจึงกล้าบ่อนทําลายงานของต้าฝ่ า พวกเขา
(พวกมัน)ก็ไม่มีที่จะหนีได้อีกแล้ว แต่การกระทําของพวกเขาทั้งหมดล้วนมีการบันทึก ในเวลาเดียวกันก็กลายเป็ น
เรื่ องที่ตวั พวกเขา(พวกมัน)เอง กําลังจัดวางตําแหน่งของตัวเองในอนาคต บ้างจะตกระดับชั้น บ้างจะเป็ นคน บ้างจะ
เป็ นผีในยมโลก บ้างจะถูกดับสลายจนหมดสิ้ น ด้วยการทําลายซํ้าแล้วซํ้าอีกแบบไม่จบไม่สิ้น ในระหว่างการชดใช้
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ได้กระทําในอนาคต เพราะนัน่ คือตําแหน่งที่พวกเขา(พวกมัน)จะได้รับ จากการแสดงออกของซินซิ่ง
แท้จริ งที่สุดของตัวเอง ชีวิตข้างบนล้วนเป็ นเช่นนี้ กําลังจัดวางตําแหน่งของพวกเขาใหม่ในต้าฝ่ า นับประสาอะไรกับ
สิ่ งเหล่านี้และคนธรรมดาสามัญในโลกเล่า ในระหว่างการเจิ้งฝ่ าบ้างจะยกระดับสู งขึ้น บ้างจะตกลงมา บ้างจะถูก
ทําลาย ไม่วา่ จะเป็ นเทพ คน ตลอดจนผี ล้วนจะต้องจัดวางทุกตําแหน่งกันใหม่ในอาณาจักรเขตแดนที่ต่างกัน ตั้งแต่
การคงอยูไ่ ปจนถึงการดับสลายโดยสิ้ นเชิง ทะนุทนอมพวกท่าน คน เพราะพวกท่านสามารถบําเพ็ญ ดังนั้นจึงพูด
หลักการของฝ่ าที่สูงเช่นนั้นให้แก่พวกท่าน ทะนุถนอมพวกท่าน เพราะพวกท่านสามารถบําเพ็ญสําเร็ จ เป็ นผูร้ ู ้แจ้งอัน
ยิง่ ใหญ่อย่างแท้จริ งแห่งฝ่ าถูกต้อง รู ้แจ้งถูกต้องในต้าฝ่ า
หลี่ หงจื้อ
1999.3.16
80. กวาดล้างจิตมารให้สิ้นซาก
หลังจากการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตา้ ฝ่ า ของเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริ กา คนส่ วน
หนึ่งซึ่ งฟังฝ่ าด้วยจิตยึดติดนําไปพูดว่า การบําเพ็ญจะสิ้ นสุ ดแล้ว ยังพูดอีกว่าอาจารย์จะพาคนส่ วนหนึ่งไป นี้เป็ น
พฤติกรรมบ่อนทําลายฝ่ าอย่างร้ายแรง เป็ นการเผยจิตมารออกมาอย่างขนานใหญ่ ข้าพเจ้าเคยกล่าวเช่นนี้เมื่อใด เป็ น
ท่านที่อู(้ รับรู ้)อย่างสับสนด้วยจิตยึดติดของตัวท่านเอง ท่านรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะหยวนหมัน่ แม้แต่ความยึดติดของ
ตัวท่านเอง ท่านไม่สามารถปล่อยวางแล้วจะหยวนหมัน่ ได้อย่างไร ต้าฝ่ าเป็ นเรื่ องเข้มงวดจริ งจัง จะทําแบบเดียวกับ
ลัทธิ นอกรี ตได้อย่างไร ท่านยังมีจิตมารอะไรอีก ให้ปล่อยออกมา ทําไมจะต้องเดินไปยังด้านที่เป็ นปฏิปักษ์กบั ต้าฝ่ า
หากยังสามารถจะเป็ นศิษย์ของข้าพเจ้า ก็ให้หยุดการพูดจาที่ถูกมารใช้ประโยชน์เสี ยทันที
ศิษย์ท้งั หลาย ข้าพเจ้าขอยํ้าอีกครั้ง การบําเพ็ญเป็ นเรื่ องเข้มงวดจริ งจัง เป็ นเรื่ องศักดิ์สิทธิ์ ในเวลาเดียวกันการ
บําเพ็ญของพวกเราต้องรับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อคน และต้องรับผิดชอบต่อตัวเอง ทําไมจึงไม่สามารถ
บําเพ็ญให้สอดคล้องกับสังคมคนธรรมดาสามัญอย่างสง่าผ่าเผย! ข้าพเจ้าเสนอว่าคนที่เคยพูดกับผูอ้ ื่นว่า ไม่มีเวลาแล้ว
ตัวเองต้องจัดการเรื่ องข้างหลังอะไรให้เรี ยบร้อย อาจารย์จะพาใครต่อใครไปเป็ นต้น ให้แก้ไขผลกระทบที่ท่านได้
กระทําในทันที ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม คําพูดแม้แต่ประโยคเดียวก็ไม่สามารถถูกมารใช้ประโยชน์
รู ปแบบการหยวนหมัน่ ของพวกเราจะต้องตรงไปตรงมาอย่าสง่าผ่าเผย
หลี่ หงจื้อ
1999.3.30
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