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การบรรยายธรรม ณ พิธีจัดจาหน่ าย [จ้ วนฝ่ าหลุน] ครั้งแรก ณ เมืองเป่ ยจิง
หลี่ หงจือ้
4 มกราคม ค.ศ. 1995
ก่อนอื่นขอกล่าวสวัสดีปีใหม่แด่ทุกท่าน
พวกเราบางคนที่นงั่ อยูเ่ ป็ นผูฝ้ ึ กเก่า บางคนยังไม่เคยเข้าร่ วมชั้นเรี ยนฟั งการบรรยาย แต่มีความ
เข้าใจระดับหนึ่ งในฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรา เมื่ อครู่ เจ้าหน้าที่ ของเราได้ทาข้อสรุ ปสาหรั บการทางานฝ่ า
หลุนต้าฝ่ าในปี 1994แล้ว ปั ญหาบางอย่างที่มีอยูโ่ ดยภาพรวมได้พดู ไปแล้ว ส่ วนข้อบกพร่ องนั้น พวก
เราไว้รอการทางานนับจากวันนี้ ไป ในการปรับปรุ งการสร้างสรรค์ตา้ ฝ่ า ขณะนี้ เมื่อดูจากรู ปแบบการ
พัฒนาของหลักพลังของเราทั้งหมด กาลังปรากฏแนวโน้มการขยายที่รวดเร็ วฉับพลันอย่างหนึ่ ง ส่ งผล
กระทบมากยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ ขึ้นสู งเป็ นเส้นตรง อัตราการเผยแพร่ เร็ วมาก เพราะเริ่ มจากที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอด
พลังจนถึ งขณะนี้ ก็เป็ นเวลาเพียงสองปี กว่า และเมื่ อเริ่ มการบรรยายฝ่ าเป็ นการถ่ายทอดโดยอาศัย
รู ปแบบของชี่ กงในระดับชั้นที่ ต่ าที่ สุดของการรั กษาโรคเสริ มสร้ างสุ ขภาพ เพราะต้องให้ทุกท่านมี
ขั้นตอนของการรับรู ้ พอออกมา ข้าพเจ้าพูดว่าจุดมุ่งหมายที่ขา้ พเจ้าออกมานั้น ก็คือการถ่ายทอดพลัง
ไปสู่ ระดับชั้นสู ง นาพาคนไปสู่ระดับชั้นสูง สิ่ งเหล่านี้ ของการบาเพ็ญระดับชั้นสู งยังไม่มีคนพูดกัน แน่
ละ เริ่ มต้นนั้นเรายังคงถ่ายทอดโดยอาศัยชี่ กง สิ่ งที่เป็ นของระดับชั้นต่ าชนิ ดนี้ จุดมุ่งหมายคือให้ทุก
ท่านมีข้ นั ตอนหนึ่ งของการรับรู้เสี ยก่อน โดยเฉพาะคือหนึ่ งปี มานี้ โดยพื้นฐานก็คือข้าพเจ้าบรรยายฝ่ า
แล้ว ดังนั้นผูฝ้ ึ กเราจึงทราบว่า ระดับชั้นที่ขา้ พเจ้าบรรยายนั้นค่อนข้างสู ง เรื่ องที่พดู ล้วนเป็ นสิ่ งที่คนอื่น
ไม่สามารถจะพูดได้ พูดถึงการบาเพ็ญอย่างแท้จริ ง และปั ญหาที่วา่ จะบาเพ็ญได้อย่างไร เพราะวิธีการ
บาเพ็ญก็มีมาก แพร่ หลายมาหลายปี อย่างนี้ มันจึงมีปัญหาอยูข่ อ้ หนึ่งว่าจะยกระดับขึ้นได้อย่างไร ท่าน
มัวแต่ติดอยู่กบั ทฤษฎี ที่มีอยู่เดิ มก็ไม่ไหว ที่ ผ่านมามี คนมากมายไม่ให้ความสาคัญกับซิ นซิ่ งในการ
บาเพ็ญ ไม่ให้ความสาคัญกับเรื่ องกุศล ดังนั้นจึงทากันอย่างค่อนข้างยุง่ เหยิง
ของเราคือต้าฝ่ าของสายพุทธ เราจึงพูดหลักการนี้ของสายพุทธ องค์ศากยมุนีเคยตรัสว่า ในยุค
ธรรมะปลายจะมีมารปรากฏออกมา สร้างความวุ่นวายยุง่ เหยิงให้กบั สังคมฯของเรา ที่จริ งที่พระองค์
ตรัสก็ไม่ใช่เพียงแค่วา่ ในวัดมีมารมาทาลายฝ่ าของพระองค์ ไม่ใช่ความหมายเพียงแค่ระดับนี้ หากตรัส
ถึงลักษณะทัว่ ไป เป็ นหลักการหนึ่ งที่ใหญ่ ทุกท่านลองคิดดู ยุคสมัยนี้ ในปั จจุบนั มาตรฐานศีลธรรม
ของคนเสื่ อ มทรามถึ ง ขั้น นี้ แล้ว ความขัด แย้ง ระหว่ า งคนกับ คนรุ น แรงถึ ง ขั้น นี้ แล้ว เห็ น เพี ย ง
ผลประโยชน์เพี ยงอย่างเดี ยว เพื่อเงิ นแล้ว เรื่ องอะไรคนเราก็กล้าทากัน ประเพณี ของสังคมตกต่ า
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ปัจจุบนั ระหว่างคนกับคนด้วยกันนั้นเป็ นความสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่ตึงเครี ยดมาก และมาตรฐานศีลธรรม
นี้ ก็เสื่ อมทรามมาก รักร่ วมเพศอะไรเอย การปลดปล่อยทางเพศเอย ยาเสพติดอะไรเอย อิทธิ พลมืด
อะไรเอย ช่างเลอะเทอะสับสน อะไรๆก็มี ในประเทศกับต่างประเทศล้วนเหมือนกัน พวกเราคนจีน
ที่อาวุโส อายุมากนั้นยังมีทศั นคติดา้ นศีลธรรมอยู่บา้ ง จึงประคองสถานการณ์ของสังคมนี้ ไว้ได้ ใน
โลกตะวันตกเขาพูดถึงวัฒนธรรมหนึ่ ง ดังนั้นวัฒนธรรมชั้นผิวนี้ ของเขาจึ งสามารถประคองไว้ได้ชวั่
ระยะหนึ่ ง แต่ในคนรุ่ นหนุ่ มสาว โดยเฉพาะในหมู่คนจี นเราก็เป็ นอย่างนี้ คนวัยหนุ่ มสาวนั้นไม่มี
ศีลธรรมอะไรที่จะพูดได้ ทุกท่านลองคิดดู หากพัฒนากันไปอย่างนี้ไม่อนั ตรายหรอกหรื อ
มีปรมาจารย์มากมาย นักพยากรณ์มากมายก็พดู ไว้วา่ มนุษยชาติจะเกิดภัยพิบตั ิก็ดี ทุกข์ภยั ก็ดี
ไม่ว่าพวกเขาจะพูดไว้อย่างไร แต่ทุกท่านลองพิจารณาดู หากสังคมนี้ พฒั นาอย่างนี้ ต่อไปยังจะไม่
อันตรายหรื อ สรรพสิ่ งเมื่อถึงที่สุดก็ตอ้ งพลิกกลับนะ พัฒนากันต่อไปอย่างนี้ ท่านว่าก้าวต่อไปคนจะ
เป็ นอย่างไร ข้าพเจ้านาสิ่ งนี้ ถ่ายทอดออกมา ในระดับชั้นสู งสามารถชี้ นาให้คนบาเพ็ญได้ ส่ วนใน
ระดับชั้นต่าสามารถชี้นาคนว่าจะเป็ นคนได้อย่างไร เขาสามารถเป็ นประโยชน์อย่างนี้ ได้จริ งๆ ดังนั้น
ผูฝ้ ึ กเรามากมายจึง อยากจะศึกษา ล้วนศึกษาตาม เข้าใจได้ว่าดีมาก เพราะฝ่ าที่แท้จริ ง เมื่อถ่ายทอด
ออกมานั้น เขาสามารถจะช่วยคนได้ และผูฝ้ ึ กมีความรู ้สึกได้ลึกซึ้ งมาก ไม่เพียงแต่ดา้ นเหตุผล แต่จาก
ร่ างกายท่าน จากคุณสมบัติ จากมาตรฐานศีลธรรม ล้วนแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ดังนั้นจึง
สามารถเกิดผลกระทบมากอย่างนี้ ต้าฝ่ านี้ของเรา เขาไม่เหมือนกับหลักพลังทัว่ ไป เราถ่ายทอดไปสู่
ระดับชั้นสู งอย่างแท้จริ ง
เดี๋ ย วนี้ ในสั ง คมมี ค นงานของโรงงานมากมายหลัง จากที่ ศึ ก ษาแล้ว ก็ ท าให้ส ภาพจิ ต ใจใน
โรงงานเปลี่ยนแปลงหมดแล้ว คนเข้าใจแล้วว่าจะเป็ นคนกันอย่างไร จะเน้นกุศลกันอย่างไร ดังนั้น
เขาก็สามารถกลายเป็ นพลังการผลิต ใจคนล้วนมุ่งสู่ ความดีงาม ตั้งใจทางานให้ดี หากท่านคิดจะเป็ น
ผูบ้ าเพ็ญที่ดีคนหนึ่ ง ท่านต้องเริ่ มทาจากรากฐาน ก่อนอื่นท่านต้องเป็ นคนดี คนหนึ่ ง คนดีไม่ว่าอยู่ที่
ไหนก็ตอ้ งแสดงออกซึ่งการเป็ นคนดีคนหนึ่ง ฉะนั้นการงานที่หวั หน้ามอบหมายให้ ท่านต้องทาให้มนั
บรรลุผลอย่างดี เพราะท่านนั้นคือ พยายามรับใช้สังคม ย่อมต้องเกิ ดประโยชน์ในการกระตุน้ อย่างนี้
เพราะข้าพเจ้าถ่ายทอดพลังไปสู่ ระดับชั้นสู ง สิ่ งที่พดู คือฝ่ าที่มุ่งสู่ ระดับชั้นสู ง สามารถชี้นาคนบาเพ็ญ
ไปสู่ ระดับชั้นสู ง กระทัง่ บาเพ็ญไปถึงระดับที่สูงยิง่ ๆขึ้น
เช่นนั้นหากท่านบอกว่า ฉันไม่คิดจะบาเพ็ญไปสู่ ระดับชั้นสู ง หรื อหลักการนี้เมื่อให้คนธรรมดา
สามัญรู้ เขาจะพบว่าในการเป็ นคนของเขาก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักการอย่างนี้เช่นกัน เพราะมาตรฐาน
ศีลธรรมของมนุษย์น้ นั ไม่วา่ มันจะลื่นไถลไปถึงขอบที่อนั ตรายเพียงไร แต่หลักการของจักรวาลนี้ เขา
จะไม่เปลี่ยนแปลง เพราะหลักการของจักรวาลนี้เขาไม่เปลี่ยนแปลง จึงสามารถมองออกว่าศีลธรรม
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ของคนนั้นลื่นไถลลงไปแล้ว ถ้าหากเขาก็เปลี่ยนด้วยแล้ว ก็จะมองไม่เห็นว่าศีลธรรมของมนุษย์ลื่น
ไถลลงไปแล้ว ข้าพเจ้าพูดแล้วว่าศีลธรรมของมนุษย์ลื่นไถลลงมาถึงขั้นนี้ คนมากมายยังไม่ค่อยเข้าใจ
โดยเฉพาะคือพวกเราที่เข้าร่ วมชั้นเรี ยน โดยมากในหนึ่งถึงสองวันแรก เรื่ องที่ขา้ พเจ้าพูดนั้นเขามักจะ
ไม่ค่อยเข้าใจ พอชั้นเรี ยนนี้สิ้นสุ ดลงแล้ว พอเขาหันกลับไปมองสังคมคนธรรมดาสามัญ อะไรๆเขาก็
เข้าใจได้แล้ว ท่านอยูใ่ นกระแสสังคมนี้ท่านไม่อาจจะรับรู ้ได้ ท่านยังรู ้สึกว่าท่านดีกว่าคนอื่น แต่พอ
ความคิดของท่านยกระดับสูงขึ้นมา
เมื่อท่านหันกลับไปมองอีกที ท่านจึงจะพบอันตรายของมัน
เพราะต้าฝ่ าสามารถมีพลังอย่างนี้ สามารถเกิดประโยชน์อย่างนี้ แม้วา่ จะเป็ นถึงขั้นนี้ แล้ว คนยังคงมีจิต
ที่ดีงาม ยังคงมีจิตพุทธอยู่ ดังนั้นพอท่านพูดเขาจึงเข้าใจได้ คนมากมายยังต้องการมุ่งสู่ ความดีงาม
อยากจะศึกษา แน่ละยังมีคนที่รากฐานไม่เลว ยังต้องการจะบาเพ็ญไปสู่ ระดับชั้นสูง ดังนั้นจึงสามารถ
ทาให้หลักพลังนี้ของเรา เกิดแนวโน้มชนิดหนึ่งอย่างนี้ ในระหว่างขั้นตอนของการเผยแพร่
หลายปี ก่อน เนื่องจากคนกลุ่มหนึ่งหลับหูหลับตาต่อต้านชี่กงนี้ ด้วยท่าทีที่ต่อต้านอย่างสิ้ นเชิง
ทาให้ชี่กงก้าวไปสู่จุดที่ตกต่า สองปี ก่อน กลับปรากฏสถานการณ์หลายอย่างที่ร้อนแรง แม้ไม่ร้อนแรง
เหมือนเมื่อก่อน แต่วา่ ก็ร้อนแรงมาก แต่ในระยะนี้กไ็ ด้เย็นลง เย็นลง ไม่ใช่เพราะมีใครไปต่อต้านมัน
ใครไปวิพากษ์วิจารณ์มนั หรื อเลือกใช้วิธีการทางการเมืองทาให้มนั เย็นลง หากเป็ นเพราะผูค้ นล้วน
สามารถสงบใจลงมาใคร่ ครวญ ว่าพวกไหนที่เป็ นของจริ ง(ของแท้)บ้าง อะไรที่เป็ นของปลอม อะไรที่
หลอกลวงคน ทาร้ายคน ผูค้ นล้วนกาลังใคร่ ครวญเรื่ องเหล่านี้ สามารถปฏิบตั ิต่อมันด้วยใจสงบได้แล้ว
จึงเกิดสถานการณ์น้ ีข้ ึน ดังนั้นชี่กงปลอมมากมายจึงไม่มีตลาดแล้ว มันเปิ ดชั้นเรี ยนหาเงินไม่ได้แล้ว
แน่ละข้าพเจ้าไปสถานที่ต่างๆถ่ายทอดพลัง มีผนู ้ าของสมาคมค้นคว้าวิจยั ชี่กง สมาคมค้นคว้าวิจยั
ร่ างกายมนุษย์หลายคน เล่าเรื่ องอย่างนี้ให้ขา้ พเจ้าฟัง ว่าเดี๋ยวนี้การจัดชั้นเรี ยนชี่กงในแต่ละแห่งล้วนจัด
ไม่ได้ และการรับสมัครคนเรี ยนก็ยากมาก ชี่กงทั้งหมดกาลังตกต่าลงไป ทว่ามีแต่ฝ่าหลุนต้าฝ่ า ที่
กาลังพุง่ สู งขึ้นเป็ นเส้นตรง และพัฒนาในอัตราที่เร็ วมาก แน่ละนี่เป็ นสิ่ งที่คนอื่นพูดกัน ข้าพเจ้าก็พดู
ในความหมายนี้ ในอนาคตอาจจะพัฒนาไปเร็ วยิง่ ขึ้นอีก เร็ วยิง่ ๆขึ้น เรื่ องนี้ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะออกมาก็
ทราบอยู่ ในอนาคตจะเกิดสภาพการณ์อะไรข้าพเจ้าก็ทราบ ข้าพเจ้าก็รู้แจ่มแจ้ง
กล่าวโดยสรุ ปแล้ว ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรา ในระหว่างขั้นตอนของการถ่ายทอดฝ่ า ด้วยความ
รับผิดชอบต่อผูฝ้ ึ ก รับผิดชอบต่อสังคม พวกเราจึงได้รับผลลัพธ์ที่ดีเช่นนี้ เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าจึงพูดอย่าง
ย่อๆถึงสถานการณ์ของการพัฒนาของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเรา ผูท้ ี่กาลังนัง่ อยู่ยงั มีผฝู ้ ึ กใหม่หลายคน อาจจะ
รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจ ผูฝ้ ึ กหลายคนยังอยากจะฟั งข้าพเจ้าพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าและ
บรรยายฝ่ าอีกสักหน่อย ผูท้ ี่นงั่ อยูม่ ีผฝู้ ึ กใหม่หลายคน ข้าพเจ้าก็จะใช้เวลาช่วงนี้แนะนาฝ่ าหลุนต้าฝ่ ากับ
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ทุกท่านสักหน่ อย ในขณะเดี ยวกันข้าพเจ้าก็จะบรรยายอย่างคร่ าวๆหลักการบางอย่างของฝ่ าในการ
บาเพ็ญ
ทุกท่านทราบว่า การฝึ กพลังในระดับชั้นนี้ ของการขจัดโรครักษาสุ ขภาพนั้น คือการพูดถึงการ
เลือกเอาสิ่ งต่างๆที่ดีของคนเขา เพราะทุกท่านต่างก็อยากฝึ กพลัง ฝึ กฝนร่ างกายปั ดเป่ าโรคทิ้งไป จึงพูด
ว่าเลื อกเอาสิ่ งที่ ดีของคนเขา นาสิ่ งของของใครมาปั ดเป่ าโรคทิ้งไปไม่ ดีหรื อ หากกลับไปเป็ นคน
ธรรมดาสามัญ นี้ ไม่ มีปัญหา ข้าพเจ้าบอกแล้วว่า ณ ระดับชั้นที่ ต่างกัน มี หลัก ธรรมที่ ต่างกันคงอยู่
หลักธรรมของระดับชั้นที่ต่างกัน เขามีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน ข้อกาหนดที่ต่างกันต่อผูบ้ าเพ็ญ คนธรรมดา
สามัญก็อยูใ่ นระดับชั้นนี้ ของคนธรรมดาสามัญ ฉะนั้นในระดับชั้นนี้ของคนธรรมดาสามัญ จึงสามารถ
พูดว่าเลือกเอาสิ่ งที่ดีของคนเขา ทาให้ร่างกายดีได้ นี้ ไม่มีปัญหา เช่นนั้น ที่จริ งชี่กงนี้ มนั ไม่ใช่เป็ นเพียง
การขจัดโรคเสริ มสร้ างสุ ขภาพ เดิ มที มนั ก็คือการบาเพ็ญ เนื่ องจากเพื่อให้เหมาะกับ การรั บรู้ ของ
ความคิดคนยุคปัจจุบนั ยอมรับได้ง่าย ไม่ถูกใส่ ร้ายป้ ายสี ได้โดยง่าย ผูค้ นจึงได้ต้ งั ชื่อให้มนั เรี ยกว่า
ชี่กง ในช่วงกลางและปลายของ “การปฏิวตั ิใหญ่ทางวัฒนธรรม” ก็ได้พฒั นาขึ้นมาและเข้าสู่ กระแสสู ง
แล้ว ในเวลานั้นหากท่านนาชื่อดั้งเดิมของมันพูดออกมา ท่านก็จะถูกวิพากษ์ แม้วา่ ท่านคิดจะทาเรื่ องที่
ดี เพื่อขจัดโรคเสริ มสร้างสุ ขภาพให้กบั มวลชนอย่างกว้างขวาง ให้มีร่างกายที่ดี ก็ไม่ได้ เพราะว่าซ้าย
สุ ดขั้วใช่ไหม ดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่เรี ยกชื่อเดิมของมัน จึงเรี ยกมันอย่างคร่ าวๆว่า ชี่กง แน่ละชี่กง
นั้นแบ่งเป็ นสานักต่างๆกัน แต่ละแนวทางแต่ละสานักย่อมมีวิธีปฏิ บตั ิ ต่างกัน ดังนั้นจึ งมีพลังกงนี้
พลังกงนั้น ปรากฏออกมาซึ่ งล้วนแต่ซ่อนชื่อเดิมของมันไว้ ชี่กงจึงเรี ยกกันออกมาอย่างนี้เอง
ชี่ กงนี้ คือการบาเพ็ญปฏิบตั ิ รวมทั้งวิธีการบาเพ็ญในศาสนาก็เป็ นหนึ่ งในวิธีการบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ในเมื่อเป็ นวิธีการบาเพ็ญปฏิบตั ิ มันจึงไม่ใช่เป็ นเพียงการขจัดโรคเสริ มสร้างสุ ขภาพแล้ว เพราะมันต้อง
บรรลุไปถึงเขตแดนที่สูงล้ ามาก ท่านคิดดูถา้ นาสิ่ งนั้นมาขจัดโรคเสริ มสร้างสุ ขภาพให้กบั คน แน่ละจึง
สามารถสาแดงความหัศจรรย์ของมันออกมา แต่มีอยูจ่ ุดหนึ่ ง เหตุใดจึงมีคนมากมายที่ฝึกพลังแล้วขจัด
โรคไปไม่ได้ละ เพราะอะไรมี คนมากมายที่ ฝึกพลังแต่พลังไม่เพิ่มขึ้ น เพราะชี่ กงนั้นคือการบาเพ็ญ
ปฏิบตั ิฉะนั้นเรื่ องของการบาเพ็ญปฏิบตั ิจึงไม่ใช่การบริ หารร่ างกายของคนธรรมดาสามัญ หรื อเทคนิ ค
ความสามารถของคนธรรมดาสามัญ หรื อ รู ป แบบของกิ จ กรรมการออกก าลังกายแบบนั้น ของคน
ธรรมดาสามัญ มันเป็ นสิ่ งที่อยูเ่ หนือสามัญวิสัย ในเมื่อเป็ นสิ่ งที่เหนื อสามัญวิสัย หากคิดจะใช้วิธีการที่
เหนือสามัญวิสยั นี้ทาให้ร่างกายท่านแข็งแรง ท่านคิดจะใช้วธิ ีการเหนือสามัญวิสัยไปบรรลุถึงเขตแดนที่
สู งล้ า เช่ นนั้นสิ่ งเหนื อสามัญวิสัยนี้ ก็ตอ้ งมีหลักการเหนื อสามัญวิสัยมาชี้ นาด้วยใช่ ไหม หลักเหนื อ
สามัญวิสัยอย่างนั้น จึงบังเกิดผลในการชี้นาและควบคุมอย่างหนึ่ ง หรื อพูดได้วา่ มันเป็ นสิ่ งที่อยูเ่ หนื อ
ระดับชั้นของคนธรรมดาสามัญ ท่านจึงต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดอย่างนั้นของหลักการเหนื อสามัญ
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วิสัย สิ่ งที่อยู่ในระดับชั้นนี้ ของคนธรรมดาสามัญ ท่านสามารถทุ่มเทกาลังกายสักหน่อย จ่ายเงินสัก
หน่อย ท่านก็สามารถซื้อมาได้ หรื อท่านออกกาลังกายสักหน่อย เหมือนกับเทคนิกความสามารถในหมู่
คนธรรมดาสามัญ ท่ านก็จะได้มนั มา แต่ ส าหรั บ การบาเพ็ญ ฯนั้นไม่ ไ ด้ ต้อ งบาเพ็ญ จิ ตใจของคน
บาเพ็ญจิตดวงนี้ของท่าน ท่านจึงจะสามารถเลื่อนระดับสูงขึ้นได้ ต้องเน้นกุศลบาเพ็ญซิ นซิ่ ง ท่านจึงจะ
ยกระดับขึ้นได้
เมื่อก่อนข้าพเจ้าเคยพูดแล้วว่าเหตุใดเมื่อคนให้ความสาคัญเรื่ องซินซิ่ ง บาเพ็ญกุศล จึงสามารถ
ยกระดับขึ้นมาได้ เพราะในจักรวาลนี้มีหลักการหนึ่งที่ควบคุมเอาไว้ หลักการอะไรหรื อ ก็คือที่ขา้ พเจ้า
พูดว่าในจักรวาลมีคุณสมบัติพิเศษประการหนึ่งคงอยู่ ก็เหมือนกับคนเรา จะพูดถึงร่ างกายนี้ของท่าน
นอกจากกายเนื้อนี้ของท่าน ท่านยังมีชีวติ อื่นคงอยู่ จึงจะสามารถประกอบเป็ นคนที่สมบูรณ์ได้ หาก
ท่านเป็ นแค่ร่างกายหนึ่ งวางอยูต่ รงนั้น ก็คือก้อนเนื้อก้อนหนึ่ง ท่านต้องมีอารมณ์ อุปนิสยั คุณลักษณะ
การคงอยูข่ องจิตท่าน ท่านจึงจะสามารถประกอบเป็ นคนที่สมบูรณ์คนหนึ่ง เป็ นคนที่เป็ นเอกเทศ เป็ น
คนที่มีเอกลักษณ์ของตน จักรวาลนี้กเ็ ป็ นเช่นเดียวกัน นอกจากที่พวกเราสามารถจะรับรู้ได้ถึงด้านนี้ที่
เป็ นวัตถุสสารคงอยู่ ดวงดาวอะไรเอย ทางช้างเผือกเอย ดวงดาว ดาวหาง ดาวเคราะห์ นอกเหนือจาก
การรับรู้ในสสารด้านนี้แล้ว มันยังมีการคงอยูข่ องคุณสมบัติพิเศษ และสามารถเรี ยกเป็ นการคงอยูข่ อง
จิต ฉะนั้นเมื่อพูดอย่างคร่ าวๆ เพราะฝ่ านี้เมื่อต่าลงมาก็จะใหญ่มาก วิธีเรี ยกก็มีมาก แต่ในระดับชั้นที่
สูงมากก็จะเรี ยบง่าย เพียงอักษรสามตัวก็ครอบคลุมคุณสมบัติพิเศษนี้ได้ เรี ยกว่า เจิน ซัน่ เหยิน่ (ความ
จริ ง ความเมตตา ความอดทน) ไม่ใช่เจิน ซัน่ เหม่ย (ความจริ ง ความเมตตา ความงดงาม) แต่คือเจิน ซัน่
เหยิน่
คุณสมบัติพิเศษนี้ แน่นอนว่าไม่ใช่ของพื้นๆอย่างนี้ ข้างในของเขาแบ่งออกเป็ นสิ่ งต่างๆมากมาย
ในแต่ละระดับชั้น ระดับชั้นที่ยงิ่ ต่าก็จะยิง่ ซับซ้อน ยิง่ สลับซับซ้อน ในระดับชั้นสู งใช้ อักษรสามตัวก็
ครอบคลุมได้แล้ว เรี ยกว่า “เจิน ซัน่ เหยิน่ (ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน)” ในแต่ละอณูของ
อากาศ ในแต่ละอณูที่เล็กที่สุดของสสาร ดิน ก้อนหิ น เหล็ก ไม้ แม้แต่พลาสติก ในสสารทั้งปวง ใน
อากาศล้วนมีคุณสมบัติพิเศษนี้คงอยู่ คนธรรมดาสามัญไม่อาจรู ้สึกได้ถึงการคงอยูข่ องเขา เพราะคน
ธรรมดาสามัญอยูใ่ นระดับชั้นของคนธรรมดาสามัญนี้ของตน ดังนั้นจึงรู้สึกไม่ได้ดงั นั้นพอท่านคิดจะ
พ้นไปจากระดับชั้นของคนธรรมดาสามัญนี้ ท่านจึงจะสามารถรู ้สึกได้ถึงการคงอยูข่ องเขา หรื อพูดได้
ว่า หากท่านคิดจะขจัดโรคโดยใช้วธิ ีการที่เหนือสามัญวิสยั แต่ท่านไม่ได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของเขา
ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานของสภาวะนี้ โรคนี้ของท่านก็ขจัดทิ้งไปไม่ได้ ท่านคิดจะให้พลังโตขึ้นมา แต่
ท่านไม่ปฏิบตั ิตามหลักการเหนือสามัญวิสยั นี้ หรื อพูดว่าหากไม่กาหนด(ตัวเอง)ตามหลักการที่เหนือกว่า
ระดับชั้นของคนธรรมดาสามัญนี้ พลังของท่านก็ไม่อาจโตขึ้นมาได้ตลอดไป
หน้า 5 จาก 144

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

วันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2012

ถ้าเช่นนั้นเหตุใดบางคนที่มีมาตรฐานศีลธรรมแย่มาก แต่เขายังมีพลังอยูบ่ า้ งละ หนึ่งคือเกิดจาก
รากฐานของตัวเขาเอง แต่เพราะมาตรฐานศีลธรรมของเขาแย่มาก เขาจึงกาลังใช้รากฐานของตนเองให้
หมดไป เมื่อใช้หมดไปแล้วเขาก็จะไม่มีอะไรแล้ว ก่อนที่เขายังใช้มนั ไม่หมด เขาก็จะยังมีเหลืออยู่
เล็กน้อย ยังมีบางคนที่มีตวั สิ งอยู่ มารนี้หนา ก็อนุญาตให้มนั นี้คงอยูไ่ ด้ในช่วงเวลาพิเศษ ในสภาวะที่
ต่ามากที่กาหนดไว้เป็ นพิเศษ มันมีประโยชน์ หากไม่มีมาร คนก็ไม่มีโรค หากไม่มีมาร คนก็ไม่มีทุกข์
ภัย เพราะคน ควรจะมีทุกข์ภยั ควรจะมีโรค เพราะคนก่อขึ้นเอง พูดในทางกลับกัน มารนั้นก็คือสิ่ งที่
คนสร้างขึ้นเอง หากเมื่อก่อนเคยรังแกใครไว้ ทาเรื่ องเลว เคยฆ่าชีวติ ฉะนั้นท่านต้องชดใช้ ท่านไม่
ชดใช้ยอ่ มไม่ได้ ในจักรวาลนี้ จากหลักการของ เจิน ซัน่ เหยิน่ แตกแขนงออกมาเป็ นหลักการ ที่เรี ยกว่า
“ผูไ้ ม่สูญเสี ยจะไม่ได้” จะได้กต็ อ้ งเสี ย ติดค้างไว้กต็ อ้ งชดใช้ ท่านไม่สูญเสี ยก็จะบังคับให้ท่านสูญเสี ย
เขาก็มีหลักการนี้กากับอยู่ ดังนั้นจึงมีทุกข์ภยั
เจิ น ซั่น เหยิ่น นี้ ที่ขา้ พเจ้าเพิ่งพูดไปนั้น ในการบาเพ็ญสายพุทธนั้น ให้รับรู ้ ซั่นของ เจิ น ซั่น
เหยิน่ เป็ นสาคัญ แต่เจิน เขาก็มี เหยิน่ เขาก็มี แต่จุดเน้นที่เขาบาเพ็ญ อยูท่ ี่ซนั่ บาเพ็ญซัน่ สามารถเกิด
จิ ตเมตตา พอเกิ ดจิ ตเมตตาแล้ว เขาเห็ นว่าใครๆก็เป็ นทุกข์อยู่ ด้วยเหตุน้ ี เขาจึ งมีความปรารถนาจะ
ช่วยเหลือสรรพชี วิต หลักธรรม(ฝ่ า)นี้ เมื่อแผ่ขยายลงมาจึงใหญ่ การช่วยเหลือสรรพชี วิตใช่ไหม เขา
ถ่ายทอดให้คนมากมาย ดังนั้นจึงแตกแขนงออกเป็ นแปดหมื่นสี่ พนั แนวทาง สายเต๋ านั้นรับรู้เจินเป็ น
สาคัญ บาเพ็ญเจินเป็ นสาคัญ แต่ซั่นก็มี เหยิ่นก็มี จุดสาคัญนั้นเขาบาเพ็ญเจิน ดังนั้นเขาจึงพูดว่า
พูดจริ ง ทาจริ ง เป็ นคนจริ ง บาเพ็ญความจริ ง บ่มเพาะคุณสมบัติ หวนคืนสู่ ความจริ ง สุ ดท้ายบาเพ็ญ
เป็ นคนจริ ง จุ ดส าคัญ เขาบ าเพ็ญที่ เจิ น นี้ เพราะเขาบ าเพ็ญ ที่ เจิ น เขาจึ งไม่ มี ค วามปรารถนาที่ จ ะ
ช่ วยเหลื อสรรพชี วิต ดังนั้นลูกศิ ษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดอย่างแท้จริ งของสายเต๋ าจึ งมี คนเดี ยว ส่ วน
ศาสนาเต๋ าเป็ นศาสนาที่ปรั บปรุ งใหม่ชนิ ดหนึ่ งซึ่ งเกิ ดขึ้นในยุคใกล้ ในอดี ตในยุคที่ ยาวไกล ในแต่
ละอารยธรรมก่ อนประวัติศ าสตร์ ล ้ว นไม่ มี ศาสนาเต๋ า ดังนั้นในประวัติ ศ าสตร์ ที่ ผ่า นมาสายเต๋ าจะ
ถ่ายทอดลูกศิษย์เพียงคนเดียว ในเมื่อเขาจะถ่ายทอดให้เพียงคนเดียว ขอบเขตของการถ่ายทอดของเขา
จึงแคบมาก หลักธรรมนี้ ของเขาเมื่อแผ่ขยายออกมาแล้ว ก็แตกแขนงเป็ นสามพันหกร้อยแนวทางเมื่อ
เปรี ยบกันแล้ว สายพุทธมีแปดหมื่นสี่ พนั แนวทาง จึงมากเหลือเกิน
เจิน ซัน่ เหยิน่ เขาเป็ นมาตรฐานหนึ่งเดียวในการประเมินความดี ความชัว่ หากท่านกลืนกลาย
เข้ากับคุณสมบัติพิเศษนี้ ท่านจึงจะเกิดพลังขึ้นมาได้ ถ้าท่านไม่กลืนกลายเข้ากับคุณสมบัติพิเศษนี้ ท่าน
ก็จะไม่เกิดพลังตลอดไป เรื่ องนี้เราได้พดู ไปแล้ว สาหรับผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่ง หรื อคนธรรมดาสามัญคน
หนึ่ง หลักการนี้เพียงไม่กี่คาพูดก็ครอบคลุมแล้ว อย่างเช่น คนดี คนชัว่ กับผูบ้ าเพ็ญจะแยกแยะได้
อย่างไร คนที่สามารถคล้อยตามคุณสมบัติพิเศษนี้ของจักรวาล จึงจะเป็ นคนดีคนหนึ่ง รับรองว่าต้อง
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เป็ นคนดีคนหนึ่ง ส่ วนคนที่ดาเนินชีวติ โดยหันหลังให้กบั คุณสมบัติพิเศษของจักรวาลนี้ นัน่ จึงจะเป็ น
คนเลวอย่างแท้จริ ง ในที่ทางานอาจจะมีบางคน ที่คนเขาพูดกันว่าท่านไม่ดี ชัว่ ชีวติ นี้ท่านได้แต่ทน
ทุกข์ ใครก็มองท่านไม่ข้ ึนหรื อรังแกท่านอยูเ่ สมอ ข้าพเจ้าขอบอกว่า ไม่แน่วา่ ท่านจะไม่ดีจริ งๆ หาก
ในที่ทางานใครๆก็เยินยอว่าท่าน บางทีเพราะท่านมีความสามารถ ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่า ไม่แน่วา่ ท่าน
จะดีจริ ง หลักการนั้นของจักรวาลจึงจะเป็ นมาตรฐานหนึ่งเดียวในการตัดสิ นดีชวั่ ฉะนั้นในฐานะผู ้
บาเพ็ญคนหนึ่ง ก็คือท่านสามารถกลืนกลายเข้ากับคุณสมบัติพิเศษของจักรวาลนี้ ท่านก็คือผูท้ ี่ได้ธรรมะ
ก็เป็ นหลักการง่ายๆอย่างนี้
พลังของคนไม่ใช่ออกมาจากการฝึ กแต่อย่างใด ทุกท่านล้วนกาลังฝึ กชี่กง ทุ่มเทฝึ กฝนอย่างมาก
ฝึ กแบบตื่ นแต่เช้านอนดึ ก ก็เข้าใจว่าพลังของเขาสามารถจะโตขึ้นมาได้ แต่กลับโตขึ้นมาไม่ได้เลย
คาพูดนี้ ที่ขา้ พเจ้าพูดมีคนมากมายอาจรู้ สึกตกใจ บอกว่าท่านมิ ใช่ สอนคนเขาฝึ กพลังด้วยหรอกหรื อ
เช่นนั้นท่านสอนอะไรให้คนละ ทุกท่านทราบว่า มีคาอยูส่ องคาเรี ยกว่า “บาเพ็ญปฏิบตั ิ” ผูค้ นต่างเน้นที่
ปฏิ บตั ิ ไม่เน้นที่ บาเพ็ญ ก็เข้าใจว่า คาว่าบาเพ็ญนี้ ดูเหมื อนเป็ นการขยายของคาว่าปฏิ บตั ิ นั้น
เป็ นคาขยายของคาศัพท์ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน บาเพ็ญต้องมาก่อน ปฏิบตั ิอยูข่ า้ งหลัง การบาเพ็ญจึง
จะสาคัญเป็ นอันดับแรก หากท่านไม่เน้นการบาเพ็ญซินซิ่ งของท่าน ไม่เน้นกุศล ท่านก็ไม่อาจจะพูดถึง
พลังงานได้เลย หากท่านไม่ให้ความสาคัญกับการบาเพ็ญซิ นซิ่ ง ท่านจะไม่มีพลังเลย และพลังงานที่
แท้จริ งก็คือพลังกง ก็คือความสู งต่าของระดับชั้น แรงพลังมากหรื อน้อยของพลังกงนี้ คนจะมีพลังกง
สู งเพียงไร หรื อที่ เรี ยกกันในศาสนาพุทธว่ามรรคผลสู งเพียงไร พลังกงนั้นออกมาจากการบาเพ็ญ
โดยเฉพาะ ทุกท่านเห็นว่าพระสงฆ์น้ นั ไม่ได้ฝึกพลัง แต่เขาก็ก่อเกิดพลังได้ เพราะอะไรละ ก็คือเขา
กาลังบาเพ็ญอยู่
ฉะนั้นการบาเพ็ญกับการปฏิบตั ิน้ ีที่เราพูดถึง มันมีความสัมพันธ์กนั อย่างไรละ อีกสักครู่ ขา้ พเจ้า
จะบอกว่าที่เราปฏิ บตั ิกนั คืออะไร การบาเพ็ญกับการปฏิ บตั ิสัมพันธ์กนั อย่างไรหรื อ เพราะอะไรเรา
บาเพ็ญแล้วก็สามารถเกิดพลังได้ละ ท่านว่าการบาเพ็ญซิ นซิ่ งสิ่ งนี้ ที่ท่านพูดนี้ ไม่ใช่สิ่งที่อยูใ่ นความคิด
ของคน อยูใ่ นแนวคิด อยูใ่ นสภาพจิตสานึ กของคนหรอกหรื อ บรรดาพลังกงที่ฝึกปฏิบตั ิที่เราพูดนั้น
เขาไม่ใช่ สสารที่ คงอยู่หรื อ ระหว่างพวกมันมี ความสัมพันธ์กนั อย่างไรละ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน
หลักการนี้พอไปถึงระดับชั้นสู ง ก็ไม่อาจจะปฏิบตั ิต่อมันเหมือนอย่างในระดับชั้นต่า คนธรรมดาสามัญ
อยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญ พูดเรื่ องของคนธรรมดาสามัญ ก็พูดได้ไม่กระจ่าง ฉะนั้นหากกระโดด
ออกไปจากหมู่คนธรรมดาสามัญ มองดูเรื่ องของคนธรรมดาสามัญ แค่มองปราดเดียวก็เห็นอย่างทะลุ
ปรุ โปร่ ง ตลอดมาในหมู่นกั คิด นักทฤษฎี ถกเถียงกันว่าสสารเป็ นคุณสมบัติอนั ดับแรก หรื อว่าจิตใจเป็ น
คุณสมบัติอนั ดับแรก ทาการถกเถียงปั ญหานี้ มาโดยตลอด ถกเถียงโดยแยกมันออกจากกัน รับรู้โดย
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แยกมันออกจากกัน ข้าพเจ้าว่ามันก็คือคุณสมบัติเดียวกัน เป็ นเอกภาพกัน เราขอยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุด
ปัจจุบนั พวกเราที่ศึกษาสรี ระวิทยาก็ดี หรื อวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ก็ดี เข้าใจกันว่าความคิดของคน สิ่ งที่
คนคิดกันก็คือพลังงานความนึ กคิดชนิ ดหนึ่ ง ความนึ กคิดที่คนส่ งออกมาก็คือสสารชนิ ดหนึ่ ง ปั จจุบนั
เป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปเช่นนี้ แล้ว ฉะนั้นในเมื่อมันเป็ นสสารชนิ ดหนึ่ ง มันเป็ นความคิดกับจิตใจของ
คนใช่หรื อไม่ เป็ นความนึ กคิดที่ท่านคิดใช่ไหม มันไม่ใช่คุณสมบัติเดียวกันหรื อ เรื่ องนี้ ขา้ พเจ้าก็ได้
ยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุด
เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดแล้วว่า สสารชนิดนี้ที่คงอยูใ่ นจักรวาล ในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติพิเศษนี้
คงอยูด่ งั นั้นมันจึงเป็ นสิ่ งที่มีคุณสมบัติเดียวกัน สิ่ งที่เป็ นร่ างวัตถุเดียวกัน ท่านไม่กลืนกลายเข้ากับ
คุณสมบัติพิเศษนี้ ท่านก็จะบาเพ็ญขึ้นมาไม่ได้ตลอดไป หมายความอะไรหรื อ ขอยกตัวอย่างง่ายๆ
สสารมากมายมหาศาลในจักรวาลนี้ ในสสารแต่ละชนิด ต่างมีคุณสมบัติพิเศษนี้คงอยูท่ ้ งั นั้น มันมีพลัง
ในการสร้างดุลยภาพและควบคุมชนิดหนึ่ง คนอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญแต่ละชาติแต่ละภพไม่รู้วา่
ได้ทาเรื่ องไม่ดีไว้มากมายเพียงไร หากให้ขา้ พเจ้าพูด คนก็อยูใ่ นกงกรรมกงเกวียนจนมาถึงขั้นนี้ ล้วนมี
กรรมหนักมาก ก็เหมือนกับขวดใบหนึ่ง ในขวดใบนี้บรรจุสิ่งสกปรกไว้เต็ม หากท่านปิ ดฝาไว้ให้แน่น
หากท่านไม่เทสิ่ งสกปรกนี้ทิ้งไป แล้วท่านทิ้งมันลงไปในน้ า “ตูม” ในทันใดก็จมลงจนถึงก้นบึ้ง หาก
ท่านเทมันทิ้งไปหน่อยหนึ่ง ท่านโยนมันลงไปอีกมันก็จะลอยขึ้นมานิดหนึ่ง ท่านเทออกไปอีกหน่อย
มันก็จะลอยขึ้นมาอีกนิด ยิง่ เทออกไปมากก็ลอยขึ้นมายิง่ สู ง พอท่านเทสิ่ งสกปรกนี้ออกไปหมด ขวดใบ
นี้ท่านปิ ดฝาของมันไว้ให้แน่น พอท่านกดมันลงไปในนั้น ก็จะกดไม่ลง มันก็จะลอยอยูอ่ ย่างนั้น
ตาแหน่งของมันก็ควรที่จะอยูต่ รงนั้น ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่าง คือว่า คนอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญล้วน
แต่ทาเรื่ องไม่ดีไว้ไม่นอ้ ย ใจของท่านถูกปนเปื้ อนแล้ว ความคิดของท่านถูกปนเปื้ อนแล้ว ท่านมีกรรม
ใหญ่มาก สิ่ งเหล่านี้ท่านไม่ทิ้งมันไป ซินซิ่ งของท่านไม่เปลี่ยนให้ดีข้ ึน ท่านยังจะก่อเกิดสิ่ งที่ไม่ดี
เหล่านี้ได้อีก และก่อเกิดอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นท่านต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจให้ดี นาสสาร กับสิ่ งที่ไม่ดี
เหล่านี้ทิ้งไป หรื อพูดได้วา่ ในเวลาที่ท่านบาเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ ท่านต้องทนทุกข์บา้ ง
เหนื่อยยากกายา ทุกข์ทรมานจิตใจ ท่านจึงจะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ ที่ขา้ พเจ้าพูดนี้ คือการบาเพ็ญ
ขึ้นมา หากท่านไม่บาเพ็ญจิตใจดวงนี้ คุณสมบัติพิเศษของจักรวาลที่ควบคุมท่านอยูน่ ้ นั เขาจะไม่ให้
ท่านขึ้นมา พวกเรายังสามารถอธิบายให้กบั ท่านโดยแบ่งแยกออกมา พลังนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
พูดถึงคนเรา ที่จริ งในแต่ละมิติลว้ นมีคน มีคงอยูใ่ นแต่ละมิติ เนื่องด้วยความแตกต่างของกาลมิติ
กับความแตกต่างของการคงอยูข่ องร่ างกาย ความแตกต่างของรู ปลักษณ์จึงมากเหลือเกิน ในมิติที่พิเศษ
อันหนึ่ง รอบๆ ร่ างกายเรามีสนามหนึ่ง และสนามนี้มีสสารสองชนิดคงอยู่ หนึ่งคือกุศล(เต๋ อ) ก็คือสสาร
ชนิดหนึ่งที่ขาวๆ เป็ นก้อนกลมๆ คนที่มีกศุ ลมากๆ จะมีความหนาแน่นมาก ในอดีตตลอดมาผูค้ นพูดถึง
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กุศลว่า เป็ นสิ่ งที่อยูใ่ นภาวะจิตสานึก เป็ นเขตแดนชนิดหนึ่ง ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่าน กุศลนั้นก็เป็ น
สสารชนิดหนึ่ง เป็ นสสารที่คงอยูโ่ ดยแท้ ยังมีของอีกชนิดหนึ่งที่คงอยูใ่ นสนามเดียวกัน เรี ยกว่ากรรม
แต่มนั เป็ นสี ดา กุศลสิ่ งนั้นได้มาด้วยการทาเรื่ องที่ดี หรื อถูกเขารังแก ทนทุกข์ หรื อประสบความทุกข์
แล้วได้กศุ ลอันนี้ แต่กรรม สสารสี ดาอันนั้นเกิดขึ้นจากที่ตนเองทาเรื่ องเลว ในอดีตคนพูดถึงรากฐานดี
กับเลวนั้น ก็คือดูอตั ราส่ วนของสสารสองชนิดนี้วา่ มีเท่าไร ทาให้เมื่อเขาอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ
เป็ นด้านหนึ่งที่สาคัญที่ผบู้ าเพ็ญพูดถึงว่ารากฐานดีกบั เลว แต่คนธรรมดาสามัญจะมองไม่เห็นด้วยตาเนื้ อ
เพราะคนธรรมดาสามัญอยูใ่ นวังวน เพราะท่านอยูใ่ นวังวนจึงให้ท่านคืนกลับไปจากในวังวน เนื่องจาก
ท่านเองทาให้ตวั เองตกลงมาที่ข้นั นี้แล้ว ดังนั้นท่านจึงต้องปิ ดตาบาเพ็ญกลับไป ไม่ให้ท่านมองเห็นภาพ
จริ ง หากเห็นภาพจริ งแล้วก็บาเพ็ญไม่ได้ เพราะจะไม่มีการรู ้แจ้งคงอยู่ และก็จะไม่มีการบาเพ็ญคงอยู่
หากบาเพ็ญโดยให้เห็น ใครจะไม่บาเพ็ญละ พระพุทธนั้น ทาไมพระองค์จึงอยูแ่ ต่ในระดับชั้นนั้น ไม่
ยกระดับขึ้นไปละ แน่ละอะไรๆพระองค์กร็ ู ้หมดแล้ว พระองค์ไม่มีปัญหาการบาเพ็ญซินซิ่ งเป็ นต้น อยู่
ในวังวนจึงจะบาเพ็ญได้ง่าย บางคนยังเน้นว่า หากฉันเห็นได้ชดั เจนจึงจะบาเพ็ญได้ง่าย หากท่านเห็น
ได้ชดั เจนท่านก็จะบาเพ็ญไม่ได้แล้ว บางคนพูดว่าฉันได้เห็นฉันจึงจะเชื่อ ฉันมองไม่เห็นฉันจะไม่เชื่อ
ตลอดมาพวกเราถือว่าคนชนิดนี้มีการรับรู ้ไม่ดี
เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดแล้วว่า พลังกงนี้ ที่แท้คือคนบาเพ็ญออกมา ฉะนั้นเมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดแล้วว่า
กุศล สนามนี้ คงอยู่รอบๆตัวคน หากกุศลของท่านมากท่านจึงสามารถมีพลังกงสู ง หากท่านกุศลไม่
มาก แน่ละ สสารสี ดานั้นเมื่อผ่านการทนทุกข์แล้ว ก็สามารถผันแปรเป็ นสสารสี ขาว มันจะไม่สลาย
หายไป สสารชนิ ดนี้ ไม่ดบั สลาย ก็คือพูดว่าคนๆหนึ่ ง ในเวลาที่ท่านบาเพ็ญอยู่ ที่แท้คือกุศลที่อยู่ใน
ขอบเขตสนามของมิติท่านผันแปรเป็ นพลัง แรงพลังที่แท้จริ งของท่านมากหรื อน้อย ระดับชั้นสู งหรื อต่า
ของพลังกง เป็ นสิ่ งที่ผนั แปรจากกุศลของท่านเอง ผันแปรอย่างไรหรื อ ที่ผา่ นมาในหมู่ผบู ้ าเพ็ญมีคาพูด
หนึ่ง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่วงการชี่กงพูดกัน) เรี ยกว่า “บาเพ็ญอยูท่ ี่ตวั เอง พลังอยูท่ ี่อาจารย์” หมายถึงอะไรหรื อ
ก็คือท่านเพียงแต่มีความปรารถนาไปบาเพ็ญแนวทางนั้น ท่านมีความปรารถนาหนึ่งคิดจะบาเพ็ญปฏิบตั ิ
อะไร ท่านเพียงมีความปรารถนา แต่ที่แท้คืออาจารย์ช่วยทาให้ท่าน บางคนพูดถึงการเคลื่อนไหวทาง
ความคิด คาดการณ์อย่างนี้ คาดการณ์อย่างนั้น ปั ญหาอะไรก็แก้ไขไม่ได้ มันเป็ นเพียงความปรารถนา
อันหนึ่ ง แต่ผทู ้ ี่ช่วยท่านอย่างแท้จริ งในการตั้งกระทะก่อเตาเคี่ยวยา เก็บสมุนไพร ก่อเกิดตาน หรื อก่อ
เกิ ดการหมุนเวียนของวงจรสวรรค์(โจวเที ยน) เปิ ดทะลวงชี พจร ล้วนคื ออาจารย์ ความคิ ดของคน
ธรรมดาสามัญไม่มีพลังงาน มือของคนธรรมดาสามัญย่อมจะทาเรื่ องเหล่านี้ไม่ได้อย่างแน่นอน
พลังกงที่แท้จริ งเกิดขึ้นมา ก่อเกิดเป็ นกลไกบังคับของสิ่ งเหล่านี้ มีความละเอียดและแม่นยากว่า
กลไกนั้นที่วา่ ละเอียดและแม่นยาเสี ยอีก สลับซับซ้อนอย่างยิง่ ท่านจะทาได้อย่างไร นี้ เป็ นคาพูดประโยค
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หนึ่งที่ถ่ายทอดอย่างลับๆ เรี ยกว่า “บาเพ็ญอยูท่ ี่ตวั เอง พลังอยูท่ ี่อาจารย์” เรื่ องนี้ ที่ผา่ นมาไม่อาจให้รู้ได้
ในระดับชั้นต่า ดังนั้นเมื่ออาจารย์เห็นท่านบาเพ็ญได้ไม่เลว ซิ นซิ่ งยกระดับขึ้นมาแล้ว เมื่อพลังงานที่
คุณสมบัติพิเศษของจักรวาลควบคุมท่านน้อยลงแล้ว ท่านจึงสามารถจะเกิดพลังกงขึ้นมาได้ ดังนั้นใน
เวลานี้ อาจารย์ก็จะให้พลังชนิ ดหนึ่ งแก่ท่าน เราเรี ยกมันว่าความสามารถการเกิ ดพลังกงชนิ ดหนึ่ ง นา
กุศลรอบๆร่ างกายของท่านผันแปรเป็ นพลังกงแบบหมุนเป็ นเกลี ยว หมุนเป็ นเกลี ยวโตขึ้นสู่ ขา้ งบน
หลังจากโตจนถึ งกระหม่อม ที่ กระหม่อมก็ค่อยๆก่อเกิ ดแกนพลังขึ้นมาหนึ่ งแกน พร้ อมไปกับที่แรง
พลัง และระดับชั้นของท่านสู งขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน แกนพลังนี้ ก็จะยกระดับสู งขึ้นอย่างไม่หยุด นี้ ก็
คือระดับชั้นสู งหรื อต่าของท่าน แรงพลังของพลังกงมากหรื อน้อย พลังงานที่ท่านส่ งออกมาล้วนมีที่มา
จากที่นี่ แต่ไม่ใช่ตานนั้น อีกสักครู่ ขา้ พเจ้าจะพูดถึงตานนี้ ระดับชั้นที่แท้จริ งก็จะอยูท่ ี่นี่
ทุกท่านทราบว่า มรรคผลที่พดู กันในศาสนาพุทธ นัน่ ก็คือแกนพลังของท่านสู งถึงตาแหน่งไหน
แล้ว บาเพ็ญได้สูงเพียงไร บรรลุถึงระดับชั้นสูงแค่ไหนแล้ว มันก็จะอยูท่ ี่นนั่ พูดกันว่าบางคนที่นงั่
สมาธิ จิตหลักออกจากร่ างไปสูงเพียงไหนแล้ว บอกว่าท่านขึ้นไปอีกซิ ไม่ไหว ขึ้นไปไม่ไหวแล้ว จะ
ขึ้นไปอีก แต่หากกลัวก็จะต้องตกลงไป ทาไมขึ้นไปไม่ได้แล้วละ ก็เพราะแกนพลังของเขาก็สูงเพียง
นั้น นัน่ คือมรรคผลที่เขาบาเพ็ญปฏิบตั ิได้ คือเขานัง่ แกนพลังของเขาขึ้นไป ในศาสนาพุทธกล่าวว่า
บาเพ็ญปฏิบตั ิได้สูงเพียงนั้น นัน่ ก็คือที่ที่เขาจะไปในอนาคต พลังกงนี้ท้ งั หมดคือการบาเพ็ญซิ นซิ่ งของ
ตนเอง กลืนกลายเข้ากับคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล คุณสมบัติพิเศษของจักรวาลก็จะไม่ควบคุมท่าน
แล้ว ฉะนั้นพลังกงของท่านจึงสามารถโตขึ้นมา อาศัยกุศลผันแปรเป็ นพลังกง นี่ไม่ใช่การบาเพ็ญ
ออกมาหรื อ พลังกงชนิดนี้ลว้ นอาศัยการบาเพ็ญจิตใจบาเพ็ญออกมา
เช่ นนั้น ส่ วนของท่าการเคลื่ อนไหวนั้นคื อการฝึ กอะไรละ คื อการเปลี่ ยนแปลงร่ างกายคน
ระยะแรกท่านสามารถเรี ยกว่า การทนุ บารุ งร่ างกาย สุ ดท้ายเรี ยกยืดชี วิตให้ยืนยาว ยังมีการเพิ่มเสริ ม
ความสามารถ อะไรที่เรี ยกว่าเพิ่มเสริ ม คือใช้พลังงานไปทาให้มนั แข็งแกร่ ง ยังมีการผันแปรสิ่ งที่เป็ น
ศาสตร์ ต่างๆ การผันแปรของร่ างชี วิตต่างๆ สลับซับซ้อนมาก ปรากฏการณ์ ของพลังกงในรู ปแบบ
นานาชนิ ด ล้วนต้องมี พลังงานไปเสริ มความแข็งแกร่ งของมัน ท่ านจึ งจะสามารถมี ได้ หากไม่ มี
พลังงานนี้ อะไรๆท่านก็ไม่ตอ้ งพูดถึง เมื่อคนมีพลังกงออกมา ท่านก็จะส่ งชี่ออกมาไม่ได้แล้ว ไม่มีแล้ว
สิ่ งที่ส่งออกมาได้อีกคือสสารพลังงานสู งชนิ ดหนึ่ ง แต่กลับที่จะสังเกตได้ถึงความรู ้สึกอย่างนั้นได้นอ้ ย
มากว่าส่ งออกมาจากภายในร่ างกายท่าน นี้ คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดถึง บรรดาสิ่ งเหล่านี้ ที่พูดกันในระดับ
ชั้นสู ง แต่ในอดีตเห็นว่าเป็ นความลับสวรรค์ตลอดมา ไม่อนุญาตให้คนพูด ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นามัน
ออกมาพูดในขั้นตอนของการบรรยายในชั้นเรี ยน ยังมีสิ่งที่สูงล้ ามากมาย จุดประสงค์คือเพื่อให้คน
สามารถจะบาเพ็ญได้อย่างแท้จริ ง รับผิดชอบต่อคน ข้าพเจ้าก็นาพาคนอยูอ่ ย่างนี้ จริ งๆ ดังนั้นจึงไม่จดั
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ว่าเป็ นการเปิ ดเผยความลับสวรรค์ตามชอบใจ สร้างความวุน่ วายโดยไม่รับผิดชอบตามอาเภอใจ และ
บังเกิดผลลัพธ์ชนิดหนึ่งอย่างนี้จริ งๆ ซินซิ่งของผูฝ้ ึ กเรายกระดับขึ้นเร็ วมาก ขณะนี้กพ็ ฒั นาไปเร็ วมาก
ผูฝ้ ึ กบางคนพูด ว่า หลัง จากฉัน ออกจากชั้น เรี ย นฝ่ าหลุ น ต้า ฝ่ า โลกทัศ น์ ข องฉัน ก็ เ ปลี่ ย น
หมดแล้ว ชัว่ ชี วิตฉันไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่มานานเช่นนี้ อย่างไร วันนี้ ฉันจึงรู ้ ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร นี่ ลว้ น
เป็ นสิ่ งที่ผฝู ้ ึ กพูดกัน จึงพูดกับทุกท่านว่า เรื่ องการบาเพ็ญที่แท้จริ ง ในอดีตไม่มีใครพูดกัน ท่านไม่เชื่อก็
ลองพลิกตาราโบราณดู ค้นหาใน “เต้าเต๋ อจิง”หรื อ คัมภีร์พุทธศาสนา เรื่ องเหล่านั้นของคนเขาในอดีต
ล้วนอาศัยการรับรู ้ ไม่มีการบอกกัน วันนี้ขา้ พเจ้าล้วนพูดออกมาหมดแล้ว ที่พดู ออกมาก็ได้พดู หมดแล้ว
เมื่อมนุ ษยชาติมาถึงขั้นนี้ หากท่านยังพูดแบบนั้นอีกเขาก็ไม่ฟังแล้ว ไม่เชื่ อแล้ว เข้าใจว่าเป็ นการสอน
ศาสนา(แสดงธรรมเทศนา)แต่ไม่ใช่ความเป็ นจริ ง แต่ต่อให้พูดมากขึ้นอีก เขาก็ยงั มีเรื่ องการรับรู้คงอยู่
เพราะทั้งหมดนั้นท่านก็มองไม่เห็นหรื อเห็นไม่ชดั ท่านยังต้องไปบาเพ็ญอยูใ่ นวังวน ยังมีปัญหาอย่างนี้
ที่ขา้ พเจ้าพูดไปเมื่อครู่ คือพลังนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ท่านเห็นว่าพระสงฆ์ในอดีตเขาไม่ฝึกพลัง พลังของ
เขาก็โตขึ้นมา ความสู งต่าของระดับชั้นที่แท้จริ ง แรงพลังของพลังกงจะมากหรื อน้อย ที่แท้ไม่ใช่ฝึก
ออกมา
เช่นนั้นท่าเคลื่อนไหวนั้นคือฝึ กอะไรกันหรื อ ท่าเคลื่อนไหวนี้ ที่จริ งคือสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดไปเมื่อครู่
คือการเปลี่ยนแปลงร่ างแท้ของคน แต่ถา้ ไม่มีพลังงานไปเสริ มมันให้แข็งแกร่ ง มันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้
โมเลกุลของเซลล์ในร่ างกายท่านเองต้องใช้สสารพลังงานสู งค่อยๆเสริ มให้มนั แข็งแกร่ ง ท่านจึ งจะ
สามารถบรรลุเป้ าหมายของการยืดอายุให้ยืนยาวได้ ท่านไม่มีพลังกงนี้ ไม่มีพลังงานนี้ ท่านจะอาศัย
อะไรเสริ มสร้ าง วางแผนบนกระดาษย่อมไม่มีประโยชน์ ทุกท่านทราบ มีความสามารถ(กงเหนิ ง)
มากมาย นอกเหนื อจากของที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ มีความสามารถเป็ นจานวนมากที่มีอยูใ่ นร่ างกายคน
ก็คือแต่ละคนล้วนมีกนั แต่มนั ไม่บงั เกิดผลอะไรเลย บางคนพูดด้วยความรู้สึก เมื่อฉันหลับ แล้วฝัน
วันที่สองก็เกิดเป็ นจริ งขึ้นแล้ว บางพูดว่า ฉันเห็นเรื่ องอะไรล่วงหน้าได้ ผลคือผ่านไปไม่กี่วนั ก็เกิดขึ้น
จริ งๆ หรื อบางคนรู้สึกว่าเมื่อฉันทาเรื่ องอะไรสักเรื่ อง โอ้ ฉันพบว่าดูเหมือนได้ทาเรื่ องอย่างนี้ ไปเมื่อ
เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ชวั่ ชีวติ ของเขายังไม่เคยทาเลย นี้เป็ นเรื่ องอะไรกันนะ ที่จริ งล้วนเป็ นปรากฏการณ์
ของความสามารถ(กงเหนิ ง) ล้ าหน้าเข้าสู่ อนาคตหรื อเข้าสู่ อดี ต แต่ว่าความสามารถของท่านอันนั้น
เลือนรางมาก ไม่ใช่ อะไรทั้งนั้น หากไม่มีพลังงานมันก็ใช้ไม่ได้ สามารถบังเกิ ดผลได้เพียงเล็กน้อย
เท่านั้น พอมีพลังงานเสริ มให้มนั แข็งแกร่ งขึ้นมาแล้ว นี้ เรี ยกว่าเสริ มสร้างความสามารถ(กงเหนิ ง)ให้
แข็งแกร่ ง ใช้แรงพลัง(กงลี่)เสริ มให้มนั แข็งแกร่ ง มันจึงสามารถเปลี่ยนแปลงพลังให้แข็งแกร่ งขึ้นมา
ใช้การได้ มันจึงสามารถบังเกิดผล หากว่าท่านไม่บาเพ็ญจิตดวงนี้ของท่าน ท่านคิดจะได้อะไรอะไร
ก็จะไม่ได้มา
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ผูฝ้ ึ กส่ วนหนึ่ งยังเรี ยกตัวเองว่าอาจารย์ของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ผูฝ้ ึ กเก่าของเราหลายคนต่างทราบว่า
หากใครเรี ยกเขาเป็ นอาจารย์สักคา เขาก็จะตกใจมาก เขาไม่กล้าเรี ยกตนเองเป็ นอาจารย์ เขาจะพูดว่า
อาจารย์มีเพียงหนึ่งท่าน มีแต่อาจารย์หลี่ ที่เป็ นอาจารย์ พวกเราล้วนเป็ นลูกศิษย์ ผูท้ ี่กล้าเรี ยกตัวเองเป็ น
อาจารย์น้ นั ข้อหนึ่งคือ จิตที่แสวงหาชื่อเสี ยงที่ก่อเหตุ ข้อสองคือมุ่งก่อความวุน่ วายให้ฝ่า จักรวาล
อันยิ่งใหญ่ไพศาล พระพุทธ เต๋ า เทพ จ้าวในระดับชั้นต่างๆ เทพสวรรค์ นับไม่ถว้ นล้วนกาลังศึกษาฝ่ า
นี้อยู่ ใครกล้าเรี ยกตัวเองเป็ นอาจารย์ละ เมื่อไม่บาเพ็ญจิต ไม่เน้นกุศล ท่านคิดจะบาเพ็ญอยูใ่ นแนวทาง
ใด พูดง่ายๆอย่างนั้นได้หรื อ การบาเพ็ญหลักธรรมที่ถูกต้องล้วนต้องเน้นกุศล เช่นนั้นเหตุใดสัตว์ที่
สิ งร่ าง ของเลอะเทอะต่างๆ มันจึงมีพลังกงละ เพราะอนุ ญาตให้มนั ซึ่ งอยู่ในระดับชั้นต่ ามีฤทธิ์ เดช
(หลิงชี่)ได้เล็กน้อย อาศัยมันที่อยูใ่ นระดับชั้นที่ต่ามากช่วยให้คนชดใช้กรรม ท่านอย่าเห็นว่าคนเป็ นโรค
นี้ ประสบภัยอันตรายอันนั้น เพราะคนเองติดค้างไว้ท้ งั สิ้ น ตนเองเรี ยกหามา
ที่ขา้ พเจ้าบรรยายอาจจะสู งไปสักหน่อย บางคนคงไม่เข้าใจ ที่จริ งข้าพเจ้าขอบอกหลักการหนึ่ ง
ที่ง่ายมากกับทุกท่าน วงการบาเพ็ญพูดกันว่าจิตหลักของคนไม่ดบั สลาย จิตหลักของคนจะไม่ดบั สลาย
ที่วา่ คนตายนั้น ที่แท้ไม่ได้ตายจริ ง ที่ขา้ พเจ้าเห็นคือไม่ได้ตายไป ทุกท่านลองคิดดู เซลล์ของร่ างกาย
คนมิใช่ประกอบด้วยโมเลกุลนับไม่ถว้ นหรื อ และโมเลกุลมิใช่ประกอบขึ้นมาจากอะตอมจานวนนับไม่
ถ้วนหรื อ ส่ วนอะตอมประกอบขึ้นมาจาก นิวเคลียสอะตอม อิเลคตรอน โปรตอนใช่ไหม ฉะนั้นสิ่ งที่
เล็กลงไปอีกที่ประกอบเป็ นอะตอม ยังมีควาร์ กอะไร เล็กลงไปอีกยังมีนิวตริ โน วิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั
ของเราเพียงรับรู้ได้ถึงขั้นนี้ เท่านั้น ที่จริ งนั้นยังห่ างไกลจากสสารต้นกาเนิ ด สสารนั้นไกลลิบลับ หรื อ
พูดว่าสสารระดับจุลทรรศน์เหล่านั้นที่อยูใ่ นร่ างกายคน ทุกท่านคิดดู ร่ างกายคน ในเวลาที่สิ้นลมหายใจ
ตายไป จะเป็ นไปได้อย่างไร เพียงเพราะว่าเขาตายแล้ว นิ วเคลียสอะตอมทั้งหมดของเขาก็ไม่คงอยูแ่ ล้ว
หรื อ อะตอม โปรตอน อิเลคตรอนของเขาล้วนไม่คงอยู่ละหรื อจะเป็ นไปได้อย่างไรกัน นิ วเคลียส
อะตอมจะเกิ ดการแตกตัวได้น้ นั ต้องใช้ความร้ อนและแรงกระแทกที่รุนแรงมาก จึงสามารถทาให้มนั
แตกตัว พลังงานตามปกติ ของคนธรรมดาสามัญ ย่อมไม่ อาจทาให้ม นั แตกตัวได้ ไฟในเตาเผาศพ
สามารถทาให้นิวเคลียสอะตอมของท่านเกิดการแตกตัวได้ไหม ระเบิดไหม หากไฟนั้นสามารถทาให้
นิ วเคลี ยสอะตอมนั้น ของท่ านเกิ ด การระเบิ ด ได้ ร่ างกายของคนๆหนึ่ ง ที่ ประกอบขึ้ น จากอะตอมก็
สามารถทาลายเมืองได้ส่วนหนึ่ ง ใช่เช่นนี้ หรื อไม่ เราพบว่า ชี วิตมิได้สูญสลายไปอย่างแท้จริ ง เมื่อคน
ตายแล้วเพียงแต่ รู ปกายนี้ ที่ท่านมี ณ ปั จจุบนั มิติสสารนี้ ที่เรามองเห็ นได้ตายไปแล้ว แต่ในมิติอื่นที่
ร่ างกายนี้คงอยู่ ล้วนไม่ได้ตายไป
มิติน้ ีที่ขา้ พเจ้าพูดถึงก็ไม่ยากที่จะเข้าใจได้ วิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั เข้าใจว่ามีสี่มิติอะไร ยังมีที่พดู
ว่ามีสิบเอ็ดมิติ นักวิทยาศาสตร์ของอดีตสหภาพโซเวียตได้ระบุออกมาอย่างชัดเจนว่า ถ้าจักรวาลเกิด
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จากการระเบิดครั้งใหญ่(บิ๊กแบง) ในทันใดนั้นย่อมไม่อาจระเบิดออกมาเพียงหนึ่งมิติ เขาเข้าใจว่าควร
จะมีมิติเวลาคงอยูย่ สี่ ิ บกว่ามิติในเวลาเดียวกัน คนเขาระบุออกมาแล้วอย่างชัดเจน นอกจากมิติสสาร
ของเรา เวลาอันนี้ ในเวลาเดียวกับมิติเวลานี้คงอยู่ ยังมีอีกมิติเวลาคงอยู่ ได้ช้ ีปัญหานี้ออกอย่างชัดเจน
นักวิทยาศาสตร์หลายคนก็กาลังวิจยั เรื่ องนี้ อภิปรายเรื่ องนี้กนั แน่ละรู ปแบบการคงอยูข่ องมิติจกั รวาล
นี้เป็ นสิ่ งที่สลับซับซ้อนอย่างยิง่ ข้าพเจ้าจะพูดถึงรู ปแบบของมิติที่เรี ยบง่ายที่สุด มนุษย์เราดารงชีวติ อยู่
ในมิติใดหรื อ ทุกท่านทราบว่า สสารที่ใหญ่ที่สุดที่เรามองเห็นได้คือดวงดาว ดวงดาวประกอบขึ้นเป็ น
ทางช้างเผือก ระบบดวงดาวต่างๆ สสารที่เล็กที่สุดที่มนุษย์เราสัมผัสได้กค็ ือโมเลกุล คนเราอาศัยอยู่
ในมิติระหว่างโมเลกุลกับดวงดาวนี้ เรารู้สึกว่ามันเป็ นมิติที่กว้างใหญ่มาก ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ เช่นนั้น
ทุกท่านลองคิดดู มิติน้ นั ที่คงอยูร่ ะหว่างโมเลกุลกับอะตอมนั้นเป็ นอย่างไรละ ข้าพเจ้าว่ามันก็กว้างใหญ่
อย่างยิง่ ใหญ่มากๆเช่นกัน แน่ละท่านไม่อาจยืนอยูใ่ นทฤษฎีของคนธรรมดาสามัญนี้ ใช้แนวคิดที่
รับรู้โลกแห่งวัตถุ/สสารของคนธรรมดาสามัญไปรับรู ้มนั หากในเวลาที่ท่านเข้าไปในมิติน้ นั ของมันได้
ท่านจะพบว่ามันก็เป็ นมิติที่กว้างใหญ่อย่างยิง่
เช่นนั้นระหว่างอะตอมกับควาร์ กละ ควาร์ กกับนิ วทริ โนละ เช่นนั้นในระดับจุลทรรศน์อย่างยิง่
ละ องค์ศากยมุนีตรัสไว้ว่าในหนึ่ งเม็ดทรายมีโลกใหญ่อยู่สามพันใบ ทฤษฎี โลกใหญ่สามพันใบ
(ตรี สหัส โลกธาตุ ) ที่ พ ระองค์ต รั ส ถึ งคื อ ในทางช้า งเผื อ กของเรามี ด วงดาวสามพันดวงที่ มี ชี วิ ต ที่ มี
สติ ปัญญาเหมื อนกับมนุ ษย์เราคงอยู่ พระองค์ตรั สว่าในทรายเม็ดหนึ่ งมี โลกใหญ่สามพันใบ หากที่
พระองค์ตรัสเป็ นความจริ ง ทุกท่านคิดดู เช่นนั้น ณ ระดับจุลทรรศน์ในเม็ดทรายนั้นก็คงจะอุดมสมบูรณ์
เหมือนทางช้างเผือกอย่างนี้ มีสงั คมมนุษย์เหมือนของคนอย่างนี้คงอยู่ ฉะนั้นหากทุกท่านตรวจสอบลง
ไปอีก ข้างในเม็ดทรายนั้นใช่หรื อไม่วา่ ยังมีแม่น้ าลาธาร และทราย เช่นนั้นข้างในเม็ดทรายของ
เม็ดทรายนั้น ใช่ หรื อไม่ว่ายังมีโลกใหญ่สามพันใบอีก เช่ นนั้นข้างในเม็ดทรายของเม็ดทรายนั้น ใช่
หรื อไม่วา่ ยังมีโลกใหญ่สามพันใบอีก ตรวจสอบลงไปอีก องค์ศากยมุนีทรงพบว่าไม่มีที่สิ้นสุ ด เพราะ
คนหลี กเลี่ ยงดวงตาที่ ประกอบขึ้นด้วยโมเลกุลนี้ ไปมองดู นั่นจึ งสามารถมองเห็ นภาพที่ แท้จริ งของ
จัก รวาล ผูท้ ี่ บ รรลุ ถึ ง ระดับ ชั้น ที่ ยิ่ ง สู ง เขาอยู่ภ ายใต้จุ ล ทรรศน์ จึ ง มองเห็ น ได้จุ ล ทรรศน์ ยิ่ ง กว่ า
ในมหทรรศน์จะเห็นใหญ่ยิ่งกว่า องค์ศากยมุนีมิได้ทรงเห็นจนถึงที่สุด และมิได้ทรงเห็นว่าสุ ดท้ายนั้น
จักรวาลใหญ่เพียงใด ดังนั้นในบั้นปลายของชี วิตพระองค์จึงตรัสไว้ประโยคหนึ่ ง “ ใหญ่จนไม่มีขา้ ง
นอก พระองค์ไม่ทรงรู้วา่ ใหญ่เพียงใด “เล็กจนไม่มีขา้ งใน” เล็กจนมองไม่เห็นที่สุด ก็คือจากบรรดาสิ่ ง
ที่องค์ศากยมุนีทรงตรัสกับการรับรู้ของวิชาฟิ สิ กส์ปัจจุบนั ข้าพเจ้าว่ามันก็ไม่ขดั แย้งกัน มีเหตุผลมาก
เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดแล้วว่า จากแง่ทฤษฎีก็สามารถเข้าใจได้กระจ่าง นี้ คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้ารับรู้ สิ่ งที่ขา้ พเจ้า
พูด จะเป็ นไปได้อย่างไรที่นิวเคลียสอะตอมจะหมดไปแล้วพร้อมกับการสิ้ นลมหายใจของท่าน ด้วยไฟ
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ในเตาเผาศพ ท่านก็จะทาให้นิวเคลียสแตกออก ข้าพเจ้าว่าเป็ นไปไม่ได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงบอกว่าแม้กาย
เนื้ อของคนได้ตายไปแล้ว แต่ชีวิตของเขาไม่ตาย ที่เราพูดว่าสสารไม่ดบั สลายจึงถูกต้อง ในอีกมิติหนึ่ ง
สสารก็ไม่ดบั สลายเช่นกัน
นักวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั ของเราเข้าใจว่า ปั จจุบนั มนุ ษย์สามารถรับรู ้ ได้ว่า ในสุ ญญากาศไม่มี
สสาร ที่ จริ ง นั่นเป็ นเพียงการรั บรู ้ ของวิทยาศาสตร์ ในปั จจุ บนั ที่ พฒ
ั นาไปถึ งขั้นนั้น ข้าพเจ้าว่าใน
สุ ญญากาศยังมีสสาร สุ ญญากาศโดยตัวมันเองก็คือสสาร เพราะ(เมื่อ)มันมุ่งสู่ ระดับจุลทรรศน์ยงิ่ ขึ้นอีก
ก็จะมองไม่เห็นแล้ว สุ ญญากาศยังห่ างไกลจากสสารระดับจุลทรรศน์ที่เป็ นต้นกาเนิ ดของชี วิต สสาร
ของสสารที่ จุ ล ทรรศน์ ที่ สุ ด คื อ อะไร สสารต้ น ก าเนิ ด คื อ อะไร ข้า พเจ้ า ว่ า จะผ่ า นไปอี ก กี่ ปี
นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั ใช้วิธีวิจยั ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ก็ไม่อาจรับรู้ได้ เพราะเส้นทางนี้ ของการพัฒนาของ
วิ ท ยาศาสตร์ ต ะวัน ตกนั้น ช้า ที่ สุ ด มนุ ษ ย์เ ลื อ กวิ ธี พ ัฒ นาที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ แ บบที่ สุ ด การพัฒ นาของ
วิทยาศาสตร์ จีนยุคโบราณนั้น ข้าพเจ้าว่ายังค่อนข้างถูกต้อง มันไปทาการวิจยั โดยตรงต่อร่ างกายคน
ชีวิตและจักรวาล ทุกท่านทราบว่ามนุษย์ต่างดาวนี้ จานบินนั้นบินมาบินไป ชนิ ดมาไร้ร่องรอย ไปก็
ไร้เงา มีความเร็ วสู งมาก อย่างคาดไม่ถึง กระทัง่ จานบินสามารถเปลี่ยนเป็ นใหญ่ เป็ นเล็กได้ ทาไมมัน
เป็ นเช่นนี้ ได้ละ ก็คือเทคโนโลยีของวิธีการวิจยั พัฒนาของมันไม่เหมือนกัน มันสามารถวิ่งในอีกมิติ
เนื่องจากความแตกต่างของกาลมิติ มันจะมาก็มา จะถึงก็ถึง จะไปก็ไป
เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดถึงพลัง พูดถึงปั ญหานี้ ที่จริ งเราขยับมือฝึ กพลังนั้น เพียงแต่เป็ นเรื่ องศาสตร์
เทคนิ ก เสริ มความสามารถให้แข็งแกร่ งและเปลี่ยนแปลงร่ างกาย ยืดชีวิต แต่ถา้ ไม่มีพลังงานนั้น ไม่มี
ระดับชั้นสู งต่าของพลัง ท่านก็ยดื ชีวติ ไม่ได้ หันกลับมาเราจะบอกทุกท่านจากในระดับชั้นต่าที่สุด หาก
ท่านไม่ เน้นซิ นซิ่ งในการบาเพ็ญ ท่านไม่เน้นกุศล โรคของท่ านก็ขจัดไปไม่ได้ท้ งั นั้น ท่ านฝึ กกาย
บริ ห ารจะขจัด โรคได้ไ หม ไม่ ไ ด้ ชี่ ก งไม่ ใ ช่ ก ายบริ หาร มัน เป็ นวิ ธี ก ารที่ เ หนื อ สามัญ วิ สั ย ที่ ม า
เปลี่ยนแปลงคน ฉะนั้นท่านจึงต้องใช้หลักการเหนือสามัญวิสัยไปกาหนดตัวท่าน บางคนเวลาฝึ กพลัง
รู้ สึ ก เคารพเลื่ อ มใสมาก แต่ พ อออกจากบ้า นก็ ไ ม่ ใ ช่ เ ขาแล้ว อยู่ ใ นสั ง คมท าตามชอบใจ เพื่ อ
ผลประโยชน์อนั นั้นเล็กเท่าหัวแมลงวัน ไปแก่งแย่งกัน ต่อสู ้กนั กระทัง่ ต่อสู้กนั ด้วยอารมณ์ชวั่ วูบ ท่าน
ว่าโรคนั้นของท่านจะหายได้ไหม นัน่ ก็จะไม่สามารถหายได้อย่างเด็ดขาด เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดว่าเหตุใด
เขาไม่มีพลัง ที่จริ งนี้ยงั เป็ นสาเหตุเพียงด้านหนึ่ง
ยังมีมูลเหตุอีกด้านหนึ่งที่ไม่เกิดพลัง บอกว่าท่านไม่ขจัดโรคไป มูลเหตุที่ไม่เกิดพลัง ก็คือท่าน
ไม่ทราบหลักธรรม(ฝ่ า)ในระดับชั้นสูง ไม่ทราบหลักการของระดับชั้นสู ง ท่านก็ไม่มีทางบาเพ็ญ หลาย
ปี มานี้ ทุกท่านล้วนคิดจะบาเพ็ญสู่ ระดับชั้นสู ง ยังคงยึดถือการก่อเตาตั้งกระทะ เก็บยาสมุนไพรฝึ กตาน
ทะลวงชีพจรอย่างไรเอย วงจรสวรรค์ใหญ่เล็ก ท่านฝึ กไปเถอะ ชัว่ ชี วิตนี้ ก็เป็ นแค่ของเล่น การฝึ กชี่
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ไม่ ใช่ เป้ าหมายสุ ดท้ายมันไม่ใช่ อะไรทั้งสิ้ น เป้ าหมายสุ ดท้ายของการฝึ กชี่ คือการชาระล้างร่ างกาย
วางรากฐานสาหรับการบาเพ็ญในระดับชั้นสู ง ขณะเดียวกัน ในระดับชั้นนี้ ของการฝึ กชี่ หากเป็ นการ
เดินตามแนวทางการฝึ กตาน ก็ตอ้ งก่อเกิดตาน เปิ ดจุดลมปราณ ทะลวงชี พจรสักกี่เส้น มันก็เป็ นการ
วางรากฐานอยูใ่ นระดับชั้นต่า แต่ยงั ไม่นบั ว่าเป็ นการฝึ กพลังกง มันเป็ นเพียงการวางรากฐานเล็กน้อย
ชาระล้างร่ างกาย การฝึ กชี่ ก็คือเป้ าหมายนี้ บางคนเนื่ องจากในร่ างกายสะสมชี่ น้ นั ไว้เต็มที่ รู้สึกว่าไม่
เลวเลย ข้าพเจ้าว่าท่านก็คือถุงเก็บชี่ ใบใหญ่ แต่ท่านถือว่ามันเป็ นพลัง นัน่ ไหนเลยจะเป็ นพลังได้ละ
พูดว่าส่ งชี่ช่วยรักษาโรคให้คน นัน่ เป็ นการรับรู้ที่ผิดอย่างหนึ่ งเท่านั้นเอง ชี่น้ นั จะรักษาโรคได้อย่างไร
กัน เราลองคิดดูให้ดี ร่ างกายของท่านก็เป็ นชี่ ร่ างกายฉันก็เป็ นชี่ ระหว่างคนธรรมดาสามัญด้วยกัน
ล้วนเป็ นชี่ เพียงแต่จุดเหลากง(จุดศูนย์กลางฝ่ ามือ)เปิ ดออกแล้ว หรื อจุดลมปราณตรงไหนของท่าน
เปิ ดแล้ว ท่านสามารถทาให้ชี่น้ ี ส่งออกมาได้หรื อรับเข้าไปได้ นัน่ ยังคงเป็ นชี่อยูม่ ิใช่หรื อ วัตถุที่อยูใ่ น
ระหว่างระดับชั้นเดียวกัน จะไม่มีผลในการบังคับ ท่านก็ชี่ ฉันก็ชี่ ท่านก็ส่งชี่ รักษาโรคให้คนเขาได้
แล้วหรื อ ดีไม่ดีชี่ของเขากลับจะรักษาท่านเสี ยแล้ว เป็ นเช่นนี้ หรื อไม่ละ มีแต่สิ่งที่อยูเ่ หนื อระดับชั้นนี้
จึงจะสามารถบังคับสิ่ งที่อยูใ่ นระดับชั้นต่า พลังกงนั้นจึงจะสามารถบังเกิดผลอย่างนี้ได้
หลายปี ก่อน ที่ทาให้คนเกิดการรับรู้ที่ผิดอย่างหนึ่ ง มีอาจารย์ชี่กงหลายคนออกมาเผยแพร่ ชี่กง
โดยทัว่ ไป เขาเองไม่มีพลังกง เขาก็ส่งพลังกง เหตุใดดูเหมือนเขาก็สามารถส่ งพลังกงออกมาได้ละ
การเกิดขึ้นของชี่กงนั้นเกิดจากปรากฏการณ์สวรรค์ มีอาจารย์หลายคนก็ไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องรู้ ให้
ท่อส่ งแก่ท่านเส้นหนึ่ ง พอท่านส่ งพลังกงออกไปเขาก็จดั ให้ท่าน อาจารย์ชี่กงปลอมนี้ ก็เหมื อนก๊อก
ประปาหัวหนึ่ง เขาไม่เคยฝึ กพลัง เขาก็ไม่มีพลัง พอเขาส่ งออกก็เหมือนเปิ ดก๊อกน้ าประปา ฝั่งนั้นก็ส่ง
ต่อให้เขา พอเขาไม่ปล่อยที่ฝั่งนั้นก็เหมือนปิ ดหัวน้ าก๊อก ตัวเขาเองไม่มีพลัง จุดประสงค์ที่ให้พลังแก่
เขา คือให้เขาบาเพ็ญตัวเอง ปฏิ บตั ิตนเป็ นคนดี ทาเรื่ องที่ดี ยกระดับตัวเขาเอง ชาระตัวเขาเอง ใน
สังคมของหมู่คนที่ ซับซ้อน เขาบาเพ็ญจิ ตใจของตนเองให้ดี เจริ ญงอกงามขึ้นมา แต่มีอาจารย์ชี่กง
มากมาย เขาไม่เข้าใจ เขาคิดว่าให้พลังนี้ แก่ฉันเพื่ออะไรนะ เขาก็ไม่รู้ว่ามาจากไหน ถึงอย่างไรก็มา
จากภายนอก เขาคิดว่าเพื่อให้เขาร่ ารวย เป็ นอาจารย์ชี่กงที่มีชื่อเสี ยง ปั จจุบนั คนเหล่านี้ มีเหลืออยูน่ อ้ ย
มาก ที่เหลืออยู่จานวนหนึ่ งยังมีตวั สิ งร่ าง(ฟู่ ถี่) ส่ วนใหญ่เป็ นตัวสิ งร่ าง กล่าวสาหรับคน นัน่ ก็น่ากลัว
ทีเดี ยว ท่านอย่าเห็นว่าเขาตั้งตัวเป็ นอาจารย์ชี่กง ชื่ อเสี ยงโด่งดัง ท่านดูพอผ่านไปสองปี เขาจะเป็ น
เหมือนมนุ ษย์พืชผัก สิ่ งสุ ดยอดของร่ างกายเขาถูกเอาไปหมดแล้ว เพราะมารมันก็ยึดกุมช่องว่างของ
จักรวาลไว้แล้ว ผูไ้ ม่สูญเสี ยจะไม่ได้ ฉันไม่อาจให้พลังแก่ท่านเปล่าๆ ท่านหาเงิ นมากอย่างนั้น มี
ชื่ อ เสี ย งแล้ว ฉั น ก็ ต้อ งเอาของของท่ า น ใช่ ห รื อไม่ ดัง นั้น มัน จึ ง เอาของของท่ า นไปได้ อย่ า ง
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สมเหตุสมผล ตัวสิ งร่ างนั้นที่จริ งคือสิ่ งที่คนๆนี้ แสวงหามาเอง บางคนพอรักษาโรคให้คนหายแล้ว ตัว
เขาเองกลับไม่สบายตรงนี้ ไม่สบายตรงนั้น เป็ นโรคที่ท่านแสวงหามาเอง
เช่นนั้นตานนี้ คืออะไรละ บางคนเข้าใจว่าตานนี้ เคลื่อนชี่ของตานเถียนนี้ เล็กน้อยทาเรื่ องอะไร
สักหน่ อย กระทัง่ มีความเข้าใจผิดอย่างหนึ่ ง ฉันเคลื่อนชี่ ของตานเถียนทาอะไร ๆได้ นี่ ก็คือชี่กงแล้ว
ข้าพเจ้าว่านัน่ คือการย่ายีชี่กง ชี่กงเป็ นสิ่ งที่ลึกซึ้ งกว้างใหญ่ เดิมทีเป็ นสิ่ งที่บาเพ็ญตามหลักธรรมใหญ่
(ต้าฝ่ า)ของจักรวาล อ้อ ท่านอยูใ่ นภาวะเคลิบเคลิ้มเคลื่อนชี่ของตานเถียนทาเรื่ องอะไรได้หน่อยก็คือชี่
กง ข้าพเจ้าว่าถ้าอย่างนั้นเคลื่อนชี่ของตานเถียนแล้วไปเข้าห้องน้ าโดยอยูใ่ นภาวะเคลิบเคลิ้มจะเป็ นอะไร
กันละ ท่านมิใช่ย่ายีชี่กงหรอกหรื อ ไม่อาจไปรับรู้ กนั อย่างนี้ ความนัยของเขายิ่งใหญ่มาก ไม่ใช่เรื่ อง
พื้นๆอย่างนั้น หากพูดถึงตานนี้ของคน ถ้าท่านให้ขา้ พเจ้าดู ที่แท้ก็คือระเบิดลูกหนึ่ง เมื่อคนบาเพ็ญถึง
การเปิ ดพลังในขั้นสุ ดท้าย มันจะระเบิด ศาสนาพุทธเรี ยกรู ้แจ้ง ในชัว่ พริ บตานั้นจะระเบิด การระเบิด
นี้ ก็จะระเบิ ดร้ อยชี พจรของท่านให้เปิ ดออก จุ ดลมปราณทั้งหมดของร่ างกายเปิ ดออก จุ ดมิ่ งเหมิ น
(ประตูชีวิต)เปิ ดออก แล้วปลดปล่อยความสามารถออกมา ตาทิพย์ระเบิดจนถึงระดับชั้นที่สูงที่สุดที่
ท่านอยู่ มองเห็ นภาพจริ งที่ คงอยู่ในจักรวาล ในระดับชั้นที่ ท่านอยู่ มันมี ประโยชน์เช่ นนี้ มันก็คือ
ระเบิดลูกหนึ่ ง ไม่มีประโยชน์อย่างอื่นอีก ทุกท่านเห็นพระสงฆ์ที่บาเพ็ญได้ดี ร้ อยปี ให้หลัง เผาร่ าง
ออกมากลายเป็ นพระธาตุ ก็คือก่อนที่พระสงฆ์จะมรณภาพหลายวันล้วนต้องระเบิดตาน ระเบิดออก
เสี ยงดังกึกก้อง อะไรๆเขาก็เข้าใจได้หมดแล้ว แต่อยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญเขาไม่พดู ใครก็ไม่รู้ คน
อื่นก็ไม่อาจรู้สึก เมื่อตานระเบิดจนแตกแล้ว ส่ วนที่อยูใ่ นมิติน้ ีจะเหมือนกับก้อนหิ น ของเราไม่บาเพ็ญ
ตาน ทาไมไม่บาเพ็ญตาน เราถือว่าตานนั้นไม่ขยับเขยื้อน นอกจากสามารถบรรจุพลังงานไว้สักหน่อย
ไม่มีประโยชน์อะไรมากนัก ท่านดูพระสงฆ์รูปนั้น หลังมรณภาพแล้วเผาออกมาเป็ นสารี ริกธาตุ มีแสง
แวววาว แข็งแกร่ งมาก มีพลังงานสะสมอยู่ แต่ตรวจสอบไม่ออกว่าเป็ นสสารอะไร มันรวบรวมสสาร
ในมิ ติอื่นเข้ามา กับสิ่ งที่ ประกอบขึ้นจากสสารชนิ ดนี้ ที่กุศลของเราผันแปรเป็ นพลัง ดังนั้นปั จจุบนั
นักวิทยาศาสตร์ ไม่อาจรับรู้ได้วา่ เป็ นสสารอะไร มันไม่ใช่สสารในสังคมคนธรรมดาสามัญเรา บางคน
ฝื นใจอธิ บาย อธิ บายอย่างเลอะเทอะ ว่าตานนั้นคือฟัน คือกระดูก ข้าพเจ้าว่านัน่ มิใช่อธิ บายอย่างเลอะ
เทอะหรื อ ทาไมคนธรรมดาสามัญเผาออกมาไม่ได้ละ ทาไมพระสงฆ์ หรื อ ผูบ้ าเพ็ญสามารถเผาออกมา
ได้ละ
เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดไปหน่อยแล้วเกี่ยวกับหลักเหตุผลในการบาเพ็ญไปสู่ ระดับชั้นสู งอย่างแท้จริ ง
ไม่วา่ ท่านจะเป็ นแนวทางใด สานักใด เช่นนั้นบางคนอาจคิดว่า พูดถึงเต๋ าแก่บาเพ็ญอยูใ่ นภูเขา หรื อคน
จานวนหนึ่ งที่ทาตามวิธีของสายพุทธที่ปิดประตูบาเพ็ญ บางทีท่านอาจเคยกราบไหว้คนแบบนี้ มาก่อน
เขาก็ไม่ได้บาเพ็ญตาม เจิน ซัน่ เหยิ่น แล้วเขาบาเพ็ญออกมาได้อย่างไรนะ ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าเขา
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บาเพ็ญอย่างไร เขาลาบากมากนะ เขาบาเพ็ญอยูห่ ลายปี หลายๆปี จึงได้มีพลังกงขึ้นมาเล็กน้อย แต่วา่ เขา
บาเพ็ญอยู่ในป่ าเขาลึ ก หลี กหนี จากสังคมคนธรรมดาสามัญ พลังกงของเขาไม่ได้ปิดเอาไว้ แต่ผูท้ ี่
บาเพ็ญอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญจะปิ ดเอาไว้ ก็คือให้ท่านบาเพ็ญโดยค่อยๆเปิ ดการรับรู ้ ก็ตอ้ งปิ ด
ไว้ส่วนหนึ่ ง หรื อปิ ดไว้ครึ่ งหนึ่ ง ดังนั้นท่านจึงไม่มีความสามารถมากอย่างนั้น ระดับชั้นของท่านสู ง
มาก แต่ท่านก็แสดงออกมาไม่ได้ แต่เมื่ออยูใ่ นป่ าเขาลึก ไม่เข้ามาในโลกียโลกของคนธรรมดาสามัญ
เขาไม่ยงุ่ เกี่ยวกับเรื่ องของคนธรรมดาสามัญ ดังนั้นเขาจึงบาเพ็ญโดยเปิ ดไว้ ไม่ปิดเอาไว้ ฉะนั้นเขาจึง
มีพลังอยูเ่ ล็กน้อย แต่ความสามารถของเขาแสดงออกมาได้มาก เพราะเปิ ดไว้ใช่ไหม ที่จริ งเขาบาเพ็ญ
อย่างยากลาบากมาก เป็ นเวลานานมากจึงสามารถมีพลังออกมาได้เล็กน้อย เขายังไม่รู้เลย
ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า แปดหมื่นสี่ พนั แนวทางเมื่อแผ่ขยายลงมา ตรงกลางคือการบาเพ็ญเต๋ าใหญ่
เป็ นการบาเพ็ญต้าฝ่ า ณ ที่ชายขอบ ช่วยเหลือสรรพชีวติ คนชนิดต่างๆล้วนมาศึกษากัน เขาศึกษาได้สูง
แค่น้ นั ก็เปิ ดการรู ้แจ้งแล้ว เขาก็บาเพ็ญได้สูงเพียงนั้น เขาบาเพ็ญสู งขึ้นไปอีกไม่ไหว เกิดจากรากฐาน
ของเขาเอง บาเพ็ญได้สูงเพียงนี้ก็เปิ ดการรู ้แจ้งแล้ว บ้างก็บาเพ็ญสู งแค่น้ ี ที่เปิ ดการรู ้แจ้ง (ทาท่ามือ
ประกอบ) บ้างบาเพ็ญสู งแค่น้ ี เปิ ดการรู้แจ้ง บ้างบาเพ็ญสู งแค่น้ ี เปิ ดการรู ้แจ้ง บ้างบาเพ็ญสู งแค่น้ ี เปิ ด
การรู้แจ้ง บ้างบาเพ็ญได้ต่ามากก็เปิ ดการรู ้แจ้งแล้ว ดังนั้นเมื่อเขาเปิ ดการรู ้แจ้งแล้ว เขาจึงมองเห็น
หลักการของระดับชั้นนี้ ที่สูงกว่าเขามองไม่เห็น ฉะนั้นเมื่อบาเพ็ญสู งแค่น้ ี เขาจึงเห็นเพียงหลักการที่สูง
แค่น้ ี แต่เขาก็กาลังนาพาลูกศิษย์อยู่ ดังนั้นเขาจึงบรรยายหลักการที่เขามองเห็น แปดหมื่นสี่ พนั
แนวทางนั้น ฝ่ าเล็กเต๋ าเล็กมีมากมาย และยิง่ ใกล้ชายขอบ ทฤษฎีวิธีการยิง่ มากยิง่ ซับซ้อน ยิง่ เข้าสู่
ศูนย์กลางหลักเต๋ าใหญ่ ฝ่ าใหญ่การบาเพ็ญก็ยงิ่ เรี ยบง่าย ยึดกุมหัวใจไปบาเพ็ญจึงค่อนข้างเร็ ว พวกเรา
นาพาคน นาพาได้เร็ ว ทาไมหรื อ ผูฝ้ ึ กบางคนเมื่อเปลี่ยนแปลงขึ้นมา พลังกงโตขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึง
จริ งๆ ถ้าไม่ได้ฝ่า ชัว่ ชีวติ ท่าน บางทีท่านอาจเดินออกไปจากระดับชั้นนี้ของชี่ไม่ได้
ข้าพเจ้าอยูใ่ นชั้นเรี ยนเก้าคาบ ขอเพียงท่านสามารถบาเพ็ญ ในชั้นเรี ยนเก้าคาบข้าพเจ้าก็จะผลัก
ท่านข้ามไป คน อยู่ในขั้นตอนการบาเพ็ญ การทะลุทะลวงระดับชั้นนั้นเร็ วมาก ผูบ้ าเพ็ญเต๋ าหลายคน
พูดกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็พูดกับพวกเขาว่า ท่านดูพลังกงนี้ ของผูฝ้ ึ กเหล่านี้ ของข้าพเจ้า เปรี ยบกับของ
พวกท่านแล้วเป็ นอย่างไรบ้าง พวกเขารู้สึกคาดคิดไม่ถึง พลังกงนี้ โตขึ้นอย่างคาดไม่ถึงจริ งๆ เพราะ
พวกเรายึดกุมแก่ นแท้ไปบาเพ็ญ ยึดกุมใจดวงนี้ ของคนไปบาเพ็ญ นี่ จึงเป็ นสิ่ งที่ สาคัญ ดังนั้นจึ ง
รวดเร็ วมาก ผูท้ ี่บาเพ็ญอยูใ่ นภูเขากับผูอ้ อกบวชบางคน พวกเขาไปบาเพ็ญเป็ นเวลายาวนาน ทนทุกข์
มากมาย เขาจึ งเข้าใจว่าเพราะเขาทนทุกข์จึงบาเพ็ญขึ้นมาได้ ที่ แท้คือ อยู่ในกาลเวลาที่ เนิ่ นนาน จึ ง
ค่อยๆขัดเกลาจิ ตดวงนั้นที่ยึดติดของคนธรรมดาสามัญทิ้งไปแล้ว เขาจึ งโตขึ้นมา พวกเราขณะนี้ พอ
เริ่ มต้นก็มุ่งต่อใจคนดวงนั้นไปบาเพ็ญ จิตยึดติดของท่าน จิตอิจฉา จิตยินดี จิตนานาชนิ ด เราก็ยึดกุม
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สิ่ งเหล่านี้ ไปบาเพ็ญ ล้วนแต่ให้ท่านบาเพ็ญสิ่ งเหล่านี้ทิ้งไป ดังนั้นมันจึงรวดเร็ ว เรื่ องนี้ขา้ พเจ้าก็ขอพูด
เพียงเท่านี้
มีหลายคนยังคิดจะศึกษาฝ่ าหลุนต้าฝ่ า และไม่เคยเข้าร่ วมชั้นเรี ยน ข้าพเจ้าก็สามารถจะแนะนา
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าให้กบั พวกท่านอย่างคร่ าวๆ ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของข้าพเจ้านี้ เป็ นหลักพลังของการบาเพ็ญจิต
และชี วิตชนิ ดหนึ่ ง การบาเพ็ญจิ ตและชี วิตที่ แท้จริ งนั้นเขามี จุด เด่ นอย่างหนึ่ ง คื อจะเปลี่ ย นแปลง
ร่ างกายคนอย่างรวดเร็ วมาก ในขณะเดียวกัน ดูภายนอกจะมีความแตกต่างจากคนธรรมดาสามัญมาก
ดัง นั้น เราจึ ง มี ผู้ฝึ กเก่ า หลายคนที่ ศึ ก ษาฝ่ าหลุ น ต้า ฝ่ าแล้ว กระทั่ง ผู้สู ง อายุ ผิ ว หนัง เปลี่ ย นเป็ น
ละเอียดอ่อนมาก ผิวขาวอมแดง ร่ างกายแข็งแรงมาก ที่ผ่านมาเดินขึ้นบันไดก็เหนื่ อยแล้ว เดี๋ยวนี้ ปีน
ขึ้นตึกสู งกี่ช้ นั ก็ไม่หอบ ใจไม่เต้นรัว รู้สึกสบายมากและไม่เหนื่ อยด้วย ที่ผ่านมาเดินไม่กี่กา้ วก็ไม่ไหว
แล้ว เดี๋ยวนี้เวลาขี่จกั รยานก็เหมือนกับมีคนช่วยผลักท่าน ข้าพเจ้าว่าสภาพการณ์อย่างนี้ ผูฝ้ ึ กเก่าที่กาลัง
นัง่ อยู่ ข้าพเจ้าขอถามพวกท่าน เป็ นสภาพการณ์น้ ีหรื อไม่ (เสี ยงตอบพร้อมกัน ใช่) นี่เป็ น ปรากฏการณ์
ทัว่ ๆไปที่มีอยู่ของพวกเรา ที่นี่ขา้ พเจ้าไม่ได้บอกว่าเป็ นอย่างนี้ เฉพาะผูฝ้ ึ กบางคน แต่มนั ทัว่ ไปมาก
หลักพลังบาเพ็ญจิตและชีวิตที่แท้จริ ง จึงสามารถบรรลุถึงจุดนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ช้ นั ผิวเห็นได้ชดั มาก
คนสู งอายุมากมายที่รอยเหี่ ยวย่นบนใบหน้าลดน้อยลง กระทัง่ ไม่มีเลย ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพก็มาก เพราะเกี่ยวกับเวลา จุดนี้ขา้ พเจ้าจะไม่พดู อีกแล้ว
ยังมี การบาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ านี้ ของข้าพเจ้ายังเป็ นหลักพลังที่มีลกั ษณะเฉพาะที่สุดข้อหนึ่ ง ใน
ประวัติศาสตร์ แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีคนถ่ายทอดมาก่อน แน่ ละข้าพเจ้าพูดคานี้ เด็ดขาดไปแล้ว ก็คือ
ในอารยธรรมครั้งนี้ ของมนุ ษย์แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีการถ่ายทอดมาก่อน ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
เป็ นเวลายาวนานมากในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยคุ หนึ่ ง เคยเป็ นวิธีการช่วยเหลือคนที่สาคัญและเคยช่วย
คนในสังคมมนุษย์มาก่อน แต่ในอารยธรรมมนุษย์ครั้งนี้ ไม่เคยถ่ายทอดมาก่อน ฉะนั้นต้าฝ่ านี้กบั บรรดา
ชี่ กงที่ มีอยู่ในปั จจุ บนั ทฤษฎี ของวิธี การบาเพ็ญของชี่ กงนั้นไม่เหมื อนกันอย่างสิ้ นเชิ ง สิ่ งที่ เป็ นการ
บาเพ็ญทั้งหมดของมนุ ษย์ปัจจุบนั โดยพื้นฐานคือการฝึ กตาน อะไรที่เรี ยกว่าฝึ กตานละ ก็คือท่านต้อง
งอกตาน รวมทั้งพระสงฆ์ในวัด แม้วา่ ไม่พดู เรื่ องการฝึ กพลัง เขาก็ตอ้ งงอกตาน สารี ริกธาตุของเขาที่
เผาออกมาที่ท่านเห็นนั้นก็คือตานนั้นของเขาระเบิดออกแล้ว นักพรตเต๋ าก็เป็ นอย่างนี้ วิธีการบาเพ็ญ
หลายอย่างที่ถ่ายทอดอยูใ่ นหมู่ประชาชนก็เหมือนกัน โดยพื้นฐานล้วนเป็ นการฝึ กตาน ทุกท่านอาจรู้จกั
มี่จง ดูเหมือนว่าไม่ฝึกตาน ที่จริ งยังคงฝึ กตาน เขาบาเพ็ญจุดสว่าง(ลูกแก้วใส)ก็เป็ นตาน ฉะนั้นหลุน
นั้นคือการใช้ความนึ กคิดควบคุมหลุน หากความคิดไม่ไปควบคุมมันก็ไม่หมุน และหลุนนั้นว่างเปล่า
แต่ฝ่าหลุนของเราเขาเป็ นของจริ ง
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ฝ่ าหลุนนี้ ของหลักพลังชุดนี้ ของข้าพเจ้านั้น แน่ ละหากท่านบาเพ็ญเอาเองย่อมยากลาบากมาก
ของเราผ่านคนหลายรุ่ นจึงก่อเกิดขึ้นมา ในประวัติศาสตร์ เป็ นการถ่ายทอดเดียว แต่ไหนแต่ไรมาไม่
ถ่ า ยทอดให้คนนอก ปั จ จุ บนั ข้าพเจ้า อยู่ใ นสภาพแวดล้อมที่ พิเ ศษทางประวัติศ าสตร์ จึ ง นาออกมา
ถ่ายทอดให้คน ผูฝ้ ึ กบางคนบอกว่า อาจารย์ท่านให้ฝ่าหลุนองค์หนึ่ งกับผมเถอะ ยังมีผฝู ้ ึ กเขียนคาถาม
ว่า อาจารย์ ผมไม่ได้เข้าร่ วมฟังการบรรยาย ผมให้เงินท่านสักเล็กน้อย ให้ค่าเรี ยนท่านสักเล็กน้อย ท่าน
ให้ฝ่าหลุนกับผมนะ ความหมายนั้นคือผมขอซื้ อหลุน ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ฝ่ าหลุนนี้ ล้ าค่ายิ่งนัก
ไม่อาจใช้มูลค่ามาตัดสิ น คนที่ไม่มีวาสนาท่านจ่ายเงินเท่าไรก็ซ้ื อไม่ได้ คนที่มีวาสนา ไม่เอาแม้สตางค์
แดงเดียว ก็ได้รับแล้ว พวกเราดู วันนี้ สามารถนาสิ่ งนี้ ออกมา ก็เพราะเห็นว่าสุ ดท้ายคนยังมีจิตพุทธอยู่
เล็กน้อยจึงนาออกมา ที่จริ งผลลัพธ์ของการถ่ายทอดออกมาของเรา ค่อนข้างดี เขาเป็ นสิ่ งล้ าค่ายิ่งนัก
ท่านต้องเป็ นผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่งจึงสามารถจะได้รับ พอใส่ หลุนนี้ให้ท่านแล้ว เขาไม่หยุดหมุนตลอดยีส่ ิ บ
สี่ ชวั่ โมง จะหมุนอยู่อย่างนี้ เขาจะหมุนตามเข็มนาฬิกา และหมุนทวนเข็มนาฬิ กา เมื่อหมุนตามเข็ม
นาฬิกาเขาจะดูดซับพลังงานจากจักรวาลโดยอัตโนมัติ แปรผันพลังงาน ฉะนั้นพลังงานที่เขาผันแปร
จะให้สิ่งที่ร่างกายทุกส่ วนของท่านต้องการ ขณะเดียวกันเมื่อเขาหมุนทวน เขาสามารถปล่อยพลังงาน
พลังงานที่ปล่อยออกไปจะนาสสารที่เสี ยจากการฝึ กของร่ างกายท่านทิ้งไป จากนั้นก็ดูดสสารพลังงาน
ใหม่เข้าไป เขามีเป้ าหมาย มีการคัดสรร เขาเป็ นชีวิตที่ชาญฉลาด ท่านจงใจประคองชี่กรอกลงไป เก็บ
ชี่ ท่านก็ทาไม่ถึงจุดนี้ อย่างแน่นอน ท่านไม่มีพลังมากเหมือนเขา ท่านทาไม่ได้อย่างแท้จริ ง ดังนั้นเขา
จึงต้องคัดสรร เขาเป็ นชีวิตที่ชาญฉลาด สิ่ งที่คนไม่มีทางบรรลุถึงได้
ฉะนั้นหลังจากใส่ ฝ่าหลุนนี้ให้แล้ว เขาจะไม่หยุดหมุนตลอดยีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมง หมุนอยูอ่ ย่างนี้เสมอ
ฝึ กฝนท่านอยูเ่ สมอ จึงเกิดเป็ นรู ปแบบที่เรี ยกว่า “ฝ่ า(หลักธรรม)ฝึ กคน” หลักพลังอย่างอื่นเมื่อท่านฝึ ก
พลังมันจึงจะเกิด ท่านเพิ่มเวลาฝึ กพลัง ฝึ กมากอีกหน่อย แต่หากท่านไม่ฝึก พลังก็ไม่โต แต่ฝ่าหลุนต้า
ฝ่ านี้ ของข้า พเจ้า ท่ า นไม่ ฝึ กเขาก็โ ตได้ ท่ า นฝึ ก ก็เ ป็ นการเสริ ม ให้ก ลไกนี้ แ ข็งแกร่ ง เสริ ม ความ
แข็งแกร่ งให้กบั กลไกเหล่านี้ และฝ่ าหลุนที่ขา้ พเจ้าใส่ ให้กบั ท่าน ขณะที่ท่านเสริ มความแข็งแกร่ งให้เขา
เพิ่มเติมให้เขา ท่านก็เพียงก่อให้เกิดผลอย่างนี้ แต่การบาเพ็ญที่แท้จริ ง คือฝ่ าชุดนี้ ท้ งั หมด ไม่เพียงแค่
ฝ่ าหลุนที่ฝึกอยู่ กลไกบังคับภายนอกที่ให้แก่ท่านหมุนเคลื่อนไหวอยู่ ฝ่ าหลุนหมุนอยู่ กลไกบังคับ
ภายนอกทั้งหมดในร่ างกายล้วนกาลังฝึ กโดยอัตโนมัติให้ท่าน
การบาเพ็ญที่เราพูด การบาเพ็ญปฏิบตั ิที่แท้จริ งส่ วนสาคัญคือ บาเพ็ญ ส่ วนการฝึ กมันก็เป็ นอีก
ด้านหนึ่ง ท่านเพียงแต่เน้นการบาเพ็ญซินซิ่ ง ยึดถือตัวท่านเองเป็ นผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิที่แท้จริ ง ควบคุม
พฤติกรรมของท่านเองในสังคมคนธรรมดาสามัญ ฉะนั้นพลังของท่านก็จะโตขึ้น เสริ มเข้ากับการฝึ ก
ท่าเคลื่อนไหวของท่านทุกวัน ท่านก็กาลังฝึ กของชุดนี้ของข้าพเจ้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทัว่ ด้าน ท่า
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เคลื่อนไหวเรี ยบง่ายมาก มีเพียงหลักพลังห้าชุด แต่การควบคุมอย่างทัว่ ด้านในมหทรรศน์น้ นั จะฝึ กฝน
สิ่ งต่างๆนับพันนับหมื่นอยูท่ ุกขณะ บางคนถามอาจารย์ชี่กงนั้นว่า ท่าเคลื่อนไหวนี้คือการฝึ กอะไร ท่า
เคลื่อนไหวนั้นคือการฝึ กอะไร อาจารย์ชี่กงบางคนก็พดู ไม่ออก เพราะอะไรจึงพูดไม่ออก และไม่
อาจจะพูดกับท่านได้ เพราะสิ่ งที่ร่างกายคนจะบาเพ็ญไม่เพียงแค่จานวนนับหมื่นนับพัน การเคลื่อนไหว
แต่ละท่าล้วนควบคุมสิ่ งต่างๆ ฝึ กฝนอยูใ่ นมหทรรศน์ ท่านว่ามันฝึ กอะไรละ จะบอกท่านอย่างไรได้ละ
เพราะอะไรๆก็ฝึกอยู่ ท่านเห็นว่าท่าการเคลื่อนไหวเรี ยบง่าย ไม่แน่วา่ แบบซับซ้อนแล้วจะดี หลักเต๋ า
ใหญ่น้ นั เรี ยบง่าย หลักเต๋ าเล็กฝ่ าเล็ก ท่าการเคลื่อนไหวจะซับซ้อนมาก การบาเพ็ญไม่ได้อยูท่ ี่ระดับ
ความซับซ้อนของท่าเคลื่อนไหวแต่เป็ นสิ่ งของชุดนี้ที่แนวทางนี้ใส่ ให้กบั ท่านในอีกมิติหนึ่ง มันซับซ้อน
หรื อไม่ละ ท่าเคลื่อนไหวโดยตัวมันเองกลับไม่ซบั ซ้อน
ในใจบางคนอาจคิดว่า ที่ท่านพูดนี้เรายังไม่ค่อยเข้าใจ คนเขาพูดถึงเมื่อตานงอกออกมา นี้เป็ น
พลังงาน ร่ างพระสงฆ์กส็ ามารถจะเผาสารี ริกธาตุออกมาได้ เรื่ องนี้น่าเชื่อ มันยังเป็ นสิ่ งที่เป็ นสสาร ฝ่ า
หลุนนี้ที่ท่านพูดว่าหมุนอยูใ่ นท้อง ไม่ค่อยน่าเชื่อ เขาจะมีชีวิตอยูไ่ ด้อย่างไรกันละ หมุนได้อย่างไรละ
ข้าพเจ้าขอถามกลับว่า ท่านว่าทางช้างเผือกกับจักรวาลนี้กาลังหมุนอยู่ ทางช้างเผือกกาลังเคลื่อนไหว
อยู่ ดาวเคราะห์เก้าดวงหมุนวนรอบดวงอาทิตย์อยู่ โลกของเรายังหมุนได้เอง ใครผลักมันละ ใครเพิม่
พลังให้กบั มันละ ข้าพเจ้าขอบอกท่าน พวกมันก็คือคงอยูใ่ นรู ปแบบของกลไกหมุนชนิดหนึ่ง ฝ่ าหลุน
นี้ของเราก็คงอยูเ่ ป็ นกลไกหมุนชนิดนี้ ดังนั้นเขาจึงหมุนได้เองไม่มีหยุด พวกเราส่ วนหนึ่งไม่เคยฟังการ
บรรยาย ข้าพเจ้าสามารถบอกให้ท่านเข้าใจได้ถึงความรู้สึกของการหมุนของฝ่ าหลุนนี้สกั หน่อย ทุก
ท่านยืน่ มือข้างหนึ่งออกมา กางฝ่ ามือแบนราบ มือไม่ออกแรง แต่พยายามยืดฝ่ ามือให้ตรง เอาละ
ตอนนี้ขา้ พเจ้าจะส่ งฝ่ าหลุนองค์หนึ่งไปให้แต่ละคน ให้หมุนอยูบ่ นฝ่ ามือท่าน ให้ท่านดู หมุนหรื อไม่
ละ (เสี ยงตอบ -หมุน) ผูท้ ี่อยูข่ า้ งบน หมุนหรื อไม่ (เสี ยงตอบ -หมุน) เอาละ ก็คือให้ทุกท่านประสบ
ด้วยตัวเองสักครั้ง บางคนที่ไม่รู้สึกว่าหมุน ก็จะรู ้สึกว่ามือเย็น และบางคนจะรู ้สึกร้อน นัน่ เป็ นผลที่
เกิดขึ้นเพราะสนามของกรรมนั้นที่มีอยูใ่ นตัวท่าน คนที่รู้สึกเย็น มักจะมีร่างกายที่ไม่ค่อยดี ยังมีที่
เกิดขึ้นจากมือนี้ส่วนนี้มีกรรมอยู่ แต่ไม่วา่ ท่านจะรู้สึกว่าหมุนหรื อไม่หมุน ท่านก็จะรู ้สึกร้อนหรื อเย็น
แน่ละคนส่ วนใหญ่จานวนมากจะรู้สึกว่าหมุน
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรานี้ เนื่องจากเขาเป็ นหลักพลังชนิดหนึ่งอย่างนี้ ดังนั้นเขาจึงค่อนข้างเหมาะสม
กับการเรี ยนที่จะฝึ กของคนยุคนี้ แน่ละ ข้าพเจ้าว่า ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าถ่ายทอดออกมา จะมีประโยชน์ต่อการ
ยกระดับมาตรฐานศีลธรรมของสังคมและมนุษย์ ในทางปฏิบตั ิก็ได้พิสูจน์ถึงจุดนี้ แล้ว กล่าวในฐานะ
คนธรรมดาสามัญคนหนึ่ ง ในฐานะคนๆหนึ่ ง หากท่านคิดจะบาเพ็ญ ท่านต้องเน้นการบาเพ็ญซิ นซิ่ ง
ของท่าน ในเมื่อท่านเน้นการบาเพ็ญซิ นซิ่ ง ท่านจึงต้องสะท้อนออกมาเป็ นคนดีคนหนึ่ งในสังคมคน
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ธรรมดาสามัญ รับรองว่าต้องเป็ นเช่นนี้ บางคนพูดว่าหลักพลังของเขาก็สามารถบรรลุถึงการฝึ กพลัง
ระยะยาว แต่มกั จะอยูใ่ นภาวะเคลิบเคลิ้ม ข้าพเจ้าว่านัน่ หาใช่การฝึ กพลังไม่ นัน่ เป็ นเพียงการขจัดโรค
เสริ มสร้ างสุ ขภาพ เป็ นสภาวะหนึ่ งของการฝึ กชี่ นัน่ ไม่ใช่การฝึ กพลัง จะขอพูดอีกนิ ด สมมติว่าเป็ น
การฝึ กพลังจริ ง ท่านลองดูซิ ท่านอยู่ในภาวะเคลิ บเคลิ้มท่านจะทางานได้ดีหรื อ ท่านจะสามารถ
ทางานที่หัวหน้ามอบหมายให้สาเร็ จได้หรื อ ไม่ว่าท่านจะเป็ นผูบ้ ริ หารองค์กรก็ดี หรื อเปิ ดบริ ษทั ของ
ตัวเองก็ดี ท่านก็มิใช่ เพื่อจะรับใช้สังคมหรื อ เช่นนั้นฉันก็ทางานในสานักงาน ท่านทางานในสานักงาน
ท่านก็อยูใ่ นอาการเคลิบเคลิ้ม ท่านจะเขียนเอกสารได้อย่างไร ล้วนแต่ทางานให้เสร็ จด้วยดีไม่ได้ ดีไม่ดี
อาจเกิดอันตรายเสี ยอีกนะ เช่นว่าคนงานคนนี้ อยูใ่ นอาการเคลิบเคลิ้ม ดีไม่ดีมือข้างนี้ ก็จะยื่นเข้าไปใน
ฟันเฟื องแล้ว ทางานก่อสร้างบนตึกสูงอยูใ่ นอาการเคลิบเคลิ้มไม่แน่วา่ อาจตกลงมา นัน่ มิใช่ปัญหาความ
ปลอดภัยในการผลิตหรื อ มันไม่อาจบรรลุถึงการฝึ กพลังระยะยาว แต่พลังกงของเรานี้ ได้แก้ไขปั ญหา
นี้อย่างแท้จริ งแล้ว พวกเราต้องกลืนกลายเข้ากับคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล การเป็ นคนดีคนหนึ่ง นี่จึง
จะเป็ นมาตรฐานของผูบ้ าเพ็ญ ผูฝ้ ึ กเราบางคนก็ทราบ พลังกงโตขึ้นเร็ วมาก หลักพลังของเรานี้ ไม่
พิถีพิถนั ในเรื่ องหยุมหยิม ทฤษฎี ก็ไม่มากเพราะการบาเพ็ญหลักเต๋ าใหญ่ บาเพ็ญต้าฝ่ า ทฤษฎี ก็น้อย
มาก พวกเราก็ไม่เน้นทิศทางไหนในการฝึ ก หรื อฝึ กเวลาไหน หันไปฝึ กทิศไหน เพราะฝ่ าหลุนต้าฝ่ านี้
ของเรา สิ่ งที่ฝึกนั้นใหญ่มาก ในช่วงประวัติศาสตร์ ของเรานี้ อารยธรรมของมนุ ษย์ที่ปรากฏออกมา
ครั้ งนี้ ยังไม่เคยฝึ กสิ่ งที่ใหญ่อย่างนี้ ก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสิ่ งนี้ ของเรา ท่านไม่เชื่ อท่านลองดู วิธี
บาเพ็ญ เหล่ านั้นที่ เลี ย นแบบท่ าเคลื่ อนไหวของสัตว์ กระทัง่ จะเป็ นผูม้ ี ชื่ อเสี ย งคนไหน นัก ปราชญ์
นักพรตเต๋ าก็ดี ท่านจะเป็ นเต๋ า เทพ พระพุทธก็ดี อย่างไรเสี ยเขายังคงมีขอ้ จากัด
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเราฝึ กตามหลักการผันแปรของจักรวาล เนื่องจากฝ่ าหลุนนั้นเกิดขึ้นตามหลักการ
ผันแปรของจักรวาล ชี้นาให้เราบาเพ็ญตามคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล เจิน ซัน่ เหยิน่ เราสามารถพูด
ได้วา่ เป็ นการฝึ กตามสิ่ งที่สูงที่สุด ฝึ กฝ่ าที่ใหญ่อย่างนี้ เท่ากับฝึ กจักรวาล เราก็ไม่พดู ถึงเรื่ องทิศทาง
ทุกท่านลองคิดดู จักรวาลนี้ไหนเลยจะมีทิศทางอะไรอยู่ จักรวาลเองกาลังเคลื่อนไหวอยู่ ทางช้างเผือก
ของเราก็เคลื่อนไหวอยูด่ าวเคราะห์เก้าดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ โลกยังหมุนรอบตัวเอง ไหนเลยจะมี
ทิศเหนือใต้ออกตกละ หมุนจนงงไปหมด ไม่มีแนวคิดเรื่ องทิศทางชนิดนี้คงอยูอ่ ย่างแท้จริ ง เพียงแต่
มนุษย์ยนื อยูใ่ นแง่มุมของมนุษย์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั แบ่งแยกโดยอยูบ่ นโลกของเรา ดังนั้นพวกเราจึงฝึ ก
สิ่ งที่ใหญ่อย่างนี้ เหมือนกับฝึ กจักรวาล ดังนั้นจึงไม่อาจพูดถึงความรู ้สึกต่อทิศทางได้ ดังนั้นท่านหันไป
ทิศใดฝึ กจึงเท่ากับหันไปทุกทิศทางฝึ ก ท่านฝึ กโดยหันไปทิศใด พูดให้ชดั แล้ว ก็เท่ากับหันไปฝึ กทั้ง
ทิศเหนือใต้ออกตก ดังนั้นเราจึงไม่พดู เรื่ องทิศทางแต่อย่างใด เพราะนี้คือสิ่ งที่เคลื่อนไหว สิ่ งที่หมุน
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เราก็ไม่เน้นเรื่ องเวลา ทาไมไม่เน้นเรื่ องเวลาละ หลักพลังมากมายเน้นว่าฝึ กพลังเวลาจื่อสื อ
(23.00 -01.00 น.) ฝึ กพลังเวลาเฉิ นสื อ (07.00 – 09.00 น.) ดี แน่ละเรารู ้สึกว่าในเวลาจื่อสื อ เวลาเฉิ นสื อ
นั้นค่อนข้างดีหน่อย แต่เราไม่ไปฝึ ก โดยจากัดอยูใ่ นขอบเขตเวลาที่แคบๆอย่างนี้ พูดถึงจักรวาลที่ใหญ่
อย่างนั้น บนโลกของท่านเวลาจื่อสื อนี้ดี หากท่านอยูใ่ นมิติอื่นเวลาจื่อสื ออันนี้ ไม่แน่วา่ จะดี ดังนั้นเรา
ไม่จากัดอยูต่ รงนี้ แต่เวลาจื่อสื อมีเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ประการหนึ่ง ก็คือมันค่อนข้างเงียบ ยามดึก
คนเงียบเหมาะสาหรับฝึ กพลัง ยังมีบางคนบอกว่าเวลาเฉิ นสื อฝึ กพลังดี แน่ละ เรายังคงเป็ นหลักการนั้น
เราก็ไม่เน้นเวลาเฉิ นสื อ แต่เราก็เสนอให้ตื่นเช้า ทุกท่านรวมตัวฝึ กด้วยกัน หรื อตอนค่ารวมตัวฝึ กพร้อม
กัน เพราะอะไรละ เพราะเวลาที่ทุกท่านฝึ กพลังร่ วมกัน หากพบกับปั ญหาอะไร ก็สามารถปรึ กษาซึ่งกัน
และกันได้ แก้ไขมันระหว่างกันและกัน ร่ วมมือกัน ศึกษาพิจารณาซึ่งกันและกัน จะมีประโยชน์ต่อการ
ยกระดับพร้อมกันของทุกท่าน ดังนั้นเราจึงเลือกรู ปแบบที่ทุกท่านฝึ กพลังร่ วมกันอย่างนี้ แน่ละบางคน
จะไปทางาน มีเวลาก็เป็ นช่วงเช้ากับค่า ดังนั้นจึงฝึ กเวลาเช้าหรื อค่า ที่จริ งนะ ตลอดเวลาที่ท่านไม่ได้ฝึก
ท่านก็ถูกพลังฝึ กอยู่ แต่ที่ท่านฝึ ก คือการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้กลไกเหล่านั้นที่ขา้ พเจ้าใส่ ให้กบั
ท่าน เราพูดว่าเคลื่อนไหวไปตามกลไก มือ ท่าเคลื่อนไหวเป็ นเพียงการเสริ มเพิ่มให้กบั กลไกนั้น
เราก็ไม่เน้นเรื่ องเก็บพลัง ไม่เน้นเรื่ องการเก็บพลังเพราะไม่มีแนวคิดเรื่ องการเก็บพลัง เพราะ
หลักพลังอื่นพอฝึ กพลังเสร็ จ จะเก็บพลังกลับมา กวาดโกยสนามพลังที่สาดกระจายรอบๆคืนมา พลังก็
หยุดลงแล้ว เราไม่มีแนวคิดนี้ เพราะเราฝึ กอยูต่ ลอดยี่สิบสี่ ชวั่ โมง ดังนั้นจึงไม่มีแนวคิดของการหยุด
พัก จึงไม่เน้นการเก็บพลัง เช่นนั้นบางคนคิดว่า ฉันอยูต่ รงนั้นฝึ กพลัง ทันใดโทรศัพท์เข้ามาแล้ว หรื อ
ทัน ใดมี ค นมาเคาะประตู ฉัน จะท าอย่า งไรละ เช่ น นั้น ท่ า นก็ ลุ ก ขึ้ น มาต้อ นรั บ แขก ลุ ก ขึ้ น มารั บ
โทรศัพท์ ไม่มีปัญหา เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้ ละ เพราะเวลาคนฝึ กพลัง รอบๆตัวจะมีสนามหนึ่ งคงอยู่ แต่
ฝ่ าหลุนของท่านเขามีความชาญฉลาด เวลาที่ในความคิดของท่านคิดจะไปทาอะไร เขารู ้ว่าตอนนี้ ท่าน
ไม่ฝึกแล้ว เขาจะรี บหมุนตามเข็มนาฬิกา ในทันทีก็ดูด สนามนี้ ที่อยู่นอกร่ างกายท่าน “ซวบ” กลับมา
ท่านจงใจทาก็ทาไม่ได้ ท่านประคองชี่กรอกใส่ กระหม่อม ให้ท่านประคองอีกก็หลุดหายได้ แต่เขานั้น
ไม่หายไป เพราะเขามีของอย่างนี้ ควบคุมอยู่ เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าได้แนะนาจุดเด่นของหลักพลังฝ่ าหลุนต้าฝ่ า
นี้ อย่างคร่ าวๆให้ทุกท่านแล้ว แน่ ละยังมีอีกมาก ยังมีที่ดียิ่งขึ้นอีก ในระหว่างการบรรยายของเราจึ ง
สามารถพูดได้ เพราะต้องพูดอย่างเป็ นระบบ
ต่อไปข้าพเจ้าจะพูดอีกเรื่ องหนึ่ง ก็คือคนในชนชั้นที่ต่างกันจะฝึ กพลังอย่างไร ทุกท่านคงทราบ
ว่าในอดีตมีการพูดอย่างหนึ่ง ว่าคนที่ยากจน คนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติจึงจะสามารถบาเพ็ญปฏิบตั ิได้ คน
ในศาสนาที่ต่างกันล้วนพูดหลักการของแนวทางนี้ของตน ศาสนาพุทธพูดไว้มากมายอย่างไรก็เพียงวน
อยูร่ อบๆสิ่ งที่องค์ศากยมุนีประจักษ์แจ้งเท่านั้น
แต่ที่คนรุ่ นหลังไปพูดทฤษฎีของพุทธศาสนาซึ่ งสื บ
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ทอดมีผิดพลาด และสายเต๋ าก็ออกไปไม่พน้ จากหลักการของไท่จี๋ แต่ใครก็ไม่พดู ถึงจักรวาลนี้อย่าง
ชัดเจนครบถ้วน มีแต่ท่านต้องกระโดดออกไปจากกรอบนี้พดู จักรวาลทั้งหมด จึงจะสามารถพูดฝ่ าของ
จักรวาล คุณสมบัติพิเศษของจักรวาล เทพ เต๋ า พุทธนั้น แท้จริ งคืออะไร ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นล้วนเป็ น
การพูดแนวทางนั้นของตนเอง ยิง่ กว่านั้นข้างในนี้ สายเต๋ าก็มีหลายสานัก สายพุทธก็มีหลายสานัก และ
ยังพูดแต่หลักการของสานักตน ส่ วนเรานั้นเปิ ดเผยทั้งหมดนี้ พดู ถึงความจริ งของจักรวาลนี้ โดยพูด
เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ และสรี ระศาสตร์ในปัจจุบนั เช่นนั้นเราพูดหลักเหตุผลอะไรหรื อ ทุกท่านคง
ได้ยนิ ที่ศาสนาพูดกันแล้ว พระเยซูกพ็ ดู ไว้คาหนึ่ง ว่าคนรวยจะขึ้นสวรรค์ยงั ยากกว่าอูฐมุดรู เข็มเสี ยอีก ที่
พระองค์ตรัสคือคนรวยนั้นบาเพ็ญได้ยากมาก แต่ที่เราพูดว่าบาเพ็ญได้ยาก ไม่ใช่คนรวยบาเพ็ญไม่ได้
ไม่อาจจะมองเปลือกนอกของเขา เนื่องจากคนรวยนั้นยากจะปล่อยวางเงินทองทรัพย์สินของตน แต่เรา
ดูที่แก่นแท้ไม่ดูเปลือกนอก ที่ขา้ พเจ้าพูดคือ ไม่ใช่วา่ ให้ท่านโยนสิ่ งที่เป็ นวัตถุท้ งั หมดทิ้งไปจริ งๆ จึงจะ
เป็ นการบาเพ็ญจริ ง แต่คือการปล่อยวางจิตยึดติดต่อทรัพย์สินเงินทอง สามารถมองมันให้จืดจาง เบาบาง
ขณะนี้ ข้า พเจ้า บอกว่า คนต่ า งชนชั้น จะบ าเพ็ญ อย่า งไร ข้า พเจ้า ขอบอกทุ ก ท่ า น เหตุ ที่ มี ค น
คนสามารถมีชีวิตอยู่บนโลก ก็คือเพื่อคา คาเดี ยว –ฉิ ง (อารมณ์ ) ความยินดี ความโกรธ ความเศร้ า
ความสุ ข ท่านชอบทาอะไร ไม่ชอบทาอะไร ท่านชอบกินอะไร ไม่ชอบกินอะไร ท่านชอบคนไหน ไม่
ชอบคนไหน ญาติสนิ ท มิตรสหาย ความรั ก พ่อแม่ ทุกสิ่ งทุกอย่าง ทุกสิ่ งของคนล้วนมาจากฉิ งนี้
เช่นนั้นฉิ งนี้สามารถก่อเกิดจิตยึดติดทั้งหลาย เมื่อกระทบถูกฉิ งนี้ของท่าน ท่านยังจะเกิดจิตอิจฉา ดังนั้น
คนจึงมีชีวติ อยูเ่ พื่อฉิ งนี้ ดังนั้นในทางปฏิบตั ิของการบาเพ็ญ ก็ตอ้ งละทิ้งจิตนี้ ของท่าน ค่อยๆขัดเกลาให้
จืดจางลง ท่านขัดเกลาจนหมดยิง่ ดีเพราะมันคือการแสดงออกของระดับชั้น ก็ค่อยๆมองสิ่ งเหล่านี้ให้จืด
จาง จืดจางลง มองสิ่ งเหล่านี้ ที่คนธรรมดาสามัญยึดติดกันให้จืดจาง คนธรรมดาสามัญนั้น คนเขาเห็น
ว่าสิ่ งที่คนธรรมดาสามัญยึดติดที่สุดก็คือชื่อเสี ยงกับผลประโยชน์ ดังนั้นจึงเห็นว่า คนที่แสวงหาสองสิ่ ง
นี้ คือผูท้ ี่บาเพ็ญยากที่สุด การแสวงหาชื่อเสี ยงนั้นรวมถึงการแสวงหาตาแหน่ง หน้าที่ อานาจ ส่ วนการ
แสวงหาผลประโยชน์น้ นั ที่สาคัญก็คือเงินทองและวัตถุ จึงถือว่าผูแ้ สวงหาของสองชนิ ดนี้ บาเพ็ญยาก
ที่สุด ที่จริ งนะ เราพูดว่าบาเพ็ญยากนั้นคือบาเพ็ญยาก แต่ลว้ นสามารถบาเพ็ญ ไม่ใช่ ว่าไม่สามารถ
บาเพ็ญได้ จะต้องทิ้งเงินทองเหล่านี้ ของท่านแล้วท่านจึงจะสามารถบาเพ็ญได้หรื อ ข้าพเจ้าว่าไม่ใช่
เช่นนั้น การบาเพ็ญที่แท้จริ ง ไม่ใช่เพราะว่าท่านมัง่ มีกบั ท่านไม่มงั่ มี หากพูดโดยใช้หลักการของสาย
พุทธ ความมัง่ มีน้ นั เกิดจากโชคลาภของท่านเอง นัน่ เป็ นสิ่ งที่เกิดจากกุศลนี้ ของท่านเอง ท่านจึงสมควร
มี ดังนั้นความมัง่ มีของเขาโดยตัวมันเองหาใช่เคยมีบาปมาก่อน
ที่เราพูดคือ ท่านจะทาตัวเป็ นคนดีในระดับชั้นนี้ ของท่านได้อย่างไร โดยมอง สิ่ งต่างๆทางวัตถุ
ตัณหา ชื่ อเสี ยง ผลประโยชน์ ให้จืดจาง ทรัพย์สมบัติล้ าค่าของครอบครัวท่าน ท่านไม่ให้ความสาคัญ
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กับมันจนเกินไป ท่านสามารถมองได้จืดจางมาก หรื อกระทัง่ ในใจดวงนี้ของท่านไม่มีเงินนี้ อยูเ่ ลย ก็จะ
ไม่มีปัญหา เงินในบ้านท่านนั้นเต็มไปหมด แม้แต่เตียงนอนก็ปูรองด้วยเงินทอง ข้าพเจ้าว่าก็ไม่เป็ นไร
การบาเพ็ญก็คือบาเพ็ญใจดวงนี้ ของคน ไม่ใช่ทิ้งอะไรทางวัตถุไปจริ งๆ บอกว่าท่านเป็ นข้าราชการ
ใหญ่แค่ไหน มองมันให้จืดจาง ไม่วา่ ท่านจะเป็ นข้าราชการใหญ่แค่ไหน ก็ลว้ นแต่เพื่อรับใช้ประชาชน
เพื่อความผาสุ กของราษฎร คือเพื่อผูอ้ ื่น นี้ ท่านมิใช่เป็ นข้าราชการที่ดีหรอกหรื อ แน่ละสังคมมนุษย์น้ ี
ซับซ้อน ท่านอยูใ่ นชนชั้นต่างๆ ท่านสามารถจัดความสัมพันธ์น้ ี ได้ถูกต้อง ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของ
ฝ่ านี้ของเรา ท่านย่อมจะเป็ นคนดีคนหนึ่งได้ เป็ นผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่งได้
เรามาพูดถึงคนชนชั้นที่ต่างกันก็แล้วกัน คนธรรมดาสามัญมีความขัดแย้งของคนธรรมดาสามัญ
สาหรับพนักงานทัว่ ไป เขาจะมีการขัดสี ดา้ นผลประโยชน์ระหว่างกันในหมู่พวกเขา ส่ วนคนตาแหน่ง
สูง พวกเขาก็มีความขัดแย้งต่อสู้แย่งชิงซึ่งกันและกันในระดับชั้นนั้นของเขา เช่นนั้นในระดับชั้นที่ยงิ่ สู ง
เขาก็จะมีสภาพความขัดแย้งอยูใ่ นระดับชั้นนั้นของเขา ก็คือในระดับชั้นนี้ ของท่าน ในสภาพแวดล้อม
นี้ ของท่าน ท่านจะมองการแสวงหาสิ่ งที่เป็ นผลประโยชน์ส่วนตนเหล่านี้ มองสิ่ งเหล่านี้ ให้จืดจางได้
อย่างไร จะทาตัวเป็ นคนดีได้อย่างไร ทาเรื่ องที่ดีให้มาก ทาเรื่ องที่ดีเพื่อผูอ้ ื่น จะยกระดับได้อย่างไร
ชนชั้นต่างๆล้วนสามารถบาเพ็ญได้ พวกเรากระโดดออกมาจากหลักการของศาสนาและแนวปฏิบตั ิ
ทั้งหลายที่มีอยูน่ ้ ี ไม่ใช่ให้ท่านละทิ้งสิ่ งของที่เป็ นวัตถุอะไรจริ งๆ ไม่มีอะไรเหลืออยูเ่ ลย จึงค่อยบาเพ็ญ
ไม่ใช่อย่างนี้ ก็คือท่านสามารถจะมองสิ่ งนี้ ให้จืดจางได้หรื อไม่ ที่พวกเราบาเพ็ญไม่ใช่ใจดวงนี้ หรอก
หรื อ บอกว่าหากไม่มีใจดวงนี้ มิใช่ก็บรรลุเป้ าหมายแล้วหรื อ บอกว่าหากสังคมมนุ ษย์ อะไรๆก็ไม่มี
แล้วจริ งๆ กลายเป็ นสังคมบุพกาลแล้ว ข้าพเจ้าว่านี่ ไม่ถูก ใช่ไหม มนุษยชาติพฒั นาไปตามทิศทางการ
พัฒนา ที่แท้คือปัญหาเช่นนี้
ที่ผา่ นมามีหลายคนถามข้าพเจ้าว่า พวกเราจะบาเพ็ญอย่างไร แน่ละสังคมปั จจุบนั ซับซ้อนมาก มี
เรื่ องมากมาย แต่ถึงอย่างไรข้าพเจ้าก็ไม่อาจพูดให้เป็ นรู ปธรรมมากเกินไป ให้ยดึ ถือฝ่ านี้ไปปฏิบตั ิ ถ้า
บอกให้ท่านทั้งหมด ก็จะไม่มีสิ่งที่ท่านจะบาเพ็ญ ไม่มีสิ่งที่ท่านจะรับรู้ และสาหรับปัญหารู ปธรรม ท่าน
ต้องรับรู ้เอาเอง บาเพ็ญเอง ท่านจึงจะบาเพ็ญได้ ท่านจึงจะยกระดับได้ ถ้าพูดออกมาทั้งหมดแล้ว ท่าน
ก็จะไม่มีการยกระดับ ทั้งหมดล้วนวางอยูต่ รงนั้น ท่านเพียงแต่ทาตามก็พอแล้ว เดิมทีคนก็อยูใ่ นวังวน
ให้ท่านรับรู ้โดยอยูใ่ นวังวน หากบอกว่าคนล้วนสามารถมองเห็นแล้ว ฉันจึงจะไปบาเพ็ญ ฉันจึงจะไป
รับรู้ ข้าพเจ้าว่านัน่ ก็จะรับรู้ไม่ได้ ผูร้ ู้แจ้งนั้น เหตุใดจึงยากที่จะบาเพ็ญ ยากที่จะยกระดับ เขาได้แต่อยู่
ในระดับชั้นนั้น ก็เพราะเขาอยูใ่ นสภาพแวดล้อมนั้นไม่มีความทุกข์ ที่ไหนๆล้วนดีอย่างนั้น เขาไม่มีวงั
วน เขาจะไปรับรู้ได้ที่ไหน แต่คนธรรมดาสามัญมีวงั วน มองไม่เห็นภาพจริ ง มองไม่เห็นสัจธรรม
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คนล้วนแต่แย่งชิงต่อสู้ในเรื่ องผลประโยชน์เฉพาะหน้า ถ้าในนั้นมีคนดีปรากฏ และบอกว่าฉัน
ไม่เห็นด้วยกับท่าน ฉันไม่แย่งชิงสิ่ งเหล่านี้ ทั้งชื่อเสี ยงผลประโยชน์ ล้วนมองจืดจางมาก คนๆนี้กโ็ ดด
เด่นมากแล้ว ท่านดูเมื่ออยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญมองดู เหมือนธรรมดามาก แต่เมื่ออยูใ่ นระดับชั้นสูง
มองดู คนๆนี้เหมือนกับทองคาเปล่งประกายแวววาว ในอดีตพูดกันว่า ผูม้ ีพลังสู งเลือกลูกศิษย์ ไม่ใช่
ลูกศิษย์คน้ หาอาจารย์ แต่เป็ นอาจารย์ที่คน้ หาลูกศิษย์ ก็คือเหตุผลนี้ คนเขาจะเลือกคนแบบนี้ คน
ธรรมดาสามัญล้วนหลงอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ คิดว่าเรื่ องที่คนธรรมดาสามัญทาเองเป็ นเรื่ องที่ดี ที่
แท้พอไปถึงระดับชั้นสู งมองดู ล้วนแต่กลับกัน คนล้วนแต่มีชีวติ อยูเ่ พื่อตนเอง เห็นแก่ตวั เอง ดังนั้นสิ่ งที่
ท่านยึดติดเหล่านี้ ก็เป็ นเพียงเพื่อความพอใจของจิตที่เห็นแก่ตวั ดังนั้นเมื่อจะบาเพ็ญก็ตอ้ งทิ้งไปให้ท่าน
พูดให้ชดั การบาเพ็ญก็คือทิ้งจิตยึดติดของคน ที่นี่ขา้ พเจ้าพยายามพูดสิ่ งที่เป็ นแก่นแท้ การบาเพ็ญก็คือ
การทิ้งจิตยึดติดต่างๆของท่านไป ที่แท้การบาเพ็ญก็คือบาเพ็ญใจดวงนี้ของท่าน ข้าพเจ้าว่าการบาเพ็ญ
ตามแนวทางของเรานี้กค็ ือเน้นตรงที่ใจคน และเรามุ่งตรงประเด็นพูดถึงจุดที่สาคัญ
ยังมีอีกปัญหาหนึ่งจะขอพูดกับทุกท่าน เพราะอย่างไรเสี ยก็มีผฝู ้ ึ กเก่าอยูท่ ี่นี่ ของเรายังเป็ นการ
ประชุมสรุ ป มีบางคนคิดจะออกมาทาลายต้าฝ่ า แต่มีนอ้ ยมาก เป็ นเฉพาะราย เฉพาะรายอย่างยิง่ และ
ไม่เหมือนกับหลักพลังอื่น บางคนเพื่อเงิน ก็ตีกนั ทะเลาะกันระหว่างสานัก ในสานักเดียวกันก็ตีกนั
สู้กนั เอย ถึงอย่างไรก็ไม่ได้พดู เรื่ องซิ นซิ่งอย่างแท้จริ ง เป็ นบรรยากาศอะไรที่ทะมึนทึง ทุกท่านทราบ
ว่า พวกเราที่นี่ ฝ่ าหลุนต้าฝ่ านี้คือดินแดนบริ สุทธิ์ ข้าพเจ้ากล้าพูดเช่นนี้ พวกเราที่น้ ีระหว่างกันและกัน
เป็ นสภาพจิตใจอะไรหรื อ ทุกท่านล้วนแต่ท่านช่วยฉัน ฉันช่วยท่าน ผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเมื่อพบหน้ากัน
เป็ นอย่างไรละ ในชั้นเรี ยนของเราที่กว่างโจว ผูฝ้ ึ กบางคนไม่มีเงิน ทุกท่านก็เอาออกมาเป็ นร้อยเป็ น
ร้อยช่วยเหลือคนเขา หากท่านอยูใ่ นสานักอื่น จะไม่พบเรื่ องอย่างนี้ พวกเราที่น้ ีมีคนดีเรื่ องดีเกิดขึ้นไม่
หยุดหย่อน เป็ นปรากฏการณ์ทวั่ ไปอย่างมาก ข้าพเจ้าว่ามันยังไม่ใช่ดินแดนบริ สุทธิ์ อีกหรื อ เพราะเรา
บาเพ็ญใจคนโดยตรง เน้นซินซิ่งของคนในการบาเพ็ญ ย่อมจะมีผลลัพธ์อย่างนี้ ดังนั้นในขั้นตอนการ
บาเพ็ญของเรา ต่อไปทุกท่านก็ตอ้ งเน้นหนักการบาเพ็ญซิ นซิ่ ง
ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งยึดกุมฝ่ านี้ ให้ดี ข้าพเจ้าว่านัน่ ก็ตอ้ งเข้าใจ หนังสื อเล่มนี้ ฝ่ านี้ ให้ทะลุปรุ
โปร่ ง ต้องศึกษาฝ่ า ท่านอย่าได้เอาแต่ฝึกท่าเคลื่อนไหว ท่านฝึ กท่าเคลื่อนไหวทั้งวัน อาจารย์พดู อะไร
ก็ลืมหมดแล้ว ข้าพเจ้าว่าท่านก็ไม่มีทางจะบาเพ็ญได้ จะใช้อะไรชี้ นาท่านละ ดังนั้นทุกท่านต้องอ่าน
หนังสื อให้มาก ศึกษาฝ่ า อ่านหนังสื อให้เหมือนกับการฝึ กท่าเคลื่อนไหวที่ทาอยูท่ ุกวัน อ่านทุกวัน จึง
จะสามารถชี้นาท่านให้เป็ นคนดี ซิ นซิ่ งของท่านจึงจะบาเพ็ญขึ้นมาได้ พลังจึงจะโตขึ้นมาได้ ท่านว่า
ฉันจะฝึ กแต่ท่าเคลื่อนไหว วันๆท่านฝึ กตั้งแต่เช้ายันค่า จนท่านเหนื่ อยล้า พลังนั้นก็ยงั ไม่โต ท่านอย่า
เห็นว่าฝ่ าหลุนนั้นหมุนเองโดยอัตโนมัติ ที่ท่านฝึ กคือการเสริ มสร้างกลไกนั้น การหมุนของฝ่ าหลุน
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เป็ นการนาพลังที่ใช้ผนั แปรสิ่ งของให้กบั ท่านเตรี ยมพร้ อมที่จะส่ งขึ้นไปทั้งหมด แต่คุณสมบัติพิเศษ
ของจักรวาลควบคุมท่านอยู่ เขาไม่ให้พลังท่านโตขึ้ น แล้วจะมี ประโยชน์อะไร ดังนั้นท่านจึ งต้อง
ยกระดับซิ นซิ่ งขึ้นมา พลังของท่านจึงจะโตขึ้น ต้องเน้นความสาคัญของเรื่ องนี้
ยังมีผฝู้ ึ กบางคน ถามปั ญหาอย่างนี้ ก็คือในอนาคตผูฝ้ ึ กเราจะเผยแพร่ พลังอย่างไร ข้าพเจ้าคิดว่า
เรื่ องนี้ขา้ พเจ้าก็สามารถจะพูดกับพวกท่านได้ ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะพูดเรื่ องนี้ ขอพูดปั ญหาหนึ่งให้ชดั
เสี ยก่อน ในหมู่ผฝู้ ึ กเราที่ศึกษาเอง ฝึ กเอง ไม่เคยเข้าร่ วมชั้นเรี ยน ท่านเพียงปฏิบตั ิตามมาตรฐานของ
ผูฝ้ ึ กพลังในการฝึ ก ไม่ตอ้ งให้ขา้ พเจ้าใส่ ฝ่าหลุน ฝ่ าเซิน(ธรรมกาย)ให้ท่านด้วยตัวเอง แต่อะไรๆท่านก็
จะได้รับทั้งหมด เพราะมีมูลเหตุหนึ่ง ถ้าหากเป็ นผูฝ้ ึ กของข้าพเจ้าสอนให้ท่าน เช่นนั้นผูฝ้ ึ กทั้งหมดของ
ข้าพเจ้าล้วนมีฝ่าเซินของข้าพเจ้าคุม้ ครอง ทุกท่านทราบนี่กไ็ ม่ใช่เรื่ องงมงายอะไร เขา(ฝ่ าเซิ น)คือร่ าง
ชีวติ ที่เหมือนกับรู ปลักษณ์ของข้าพเจ้าซึ่ งประกอบขึ้นจากพลังที่เกิดจากการฝึ กของข้าพเจ้า เขาก็มีฝ่า
อย่างเดียวกัน มีพลังที่ยงิ่ ใหญ่เหมือนกัน นี่กค็ ือฝ่ าเซิ น(ธรรมกาย) ข้าพเจ้ามีฝ่าเซิ นนับไม่ถว้ นสามารถ
คุม้ ครองผูฝ้ ึ ก ดังนั้นผูฝ้ ึ กแต่ละคน หากบาเพ็ญอย่างแท้จริ งก็จะได้รับการคุม้ ครอง ฉะนั้นผูฝ้ ึ กคนนี้หาก
ท่านคิดจะศึกษา เมื่อมีผฝู้ ึ กสอนท่าน เช่นนั้นฝ่ าเซินนี้กจ็ ะปรับร่ างกายให้กบั ท่านตามธรรมชาติ ใส่
ฝ่ าหลุนใส่ กลไกบังคับให้ท่านตามธรรมชาติ สิ่ งที่ควรให้ท่านก็จะให้ท่าน แต่ตอ้ งเป็ นผูบ้ าเพ็ญอย่าง
แท้จริ ง ล้วนจะได้รับ เช่นนั้นหลังจากใส่ สิ่งที่เหนือสามัญวิสยั เหล่านี้ให้ท่านแล้ว ถ้าไม่มีคนคุม้ ครอง
ท่าน ก็จะเป็ นอันตรายต่อท่าน จะทาอย่างไรละ เช่นนั้นข้าพเจ้ายังมีฝ่าเซิ นที่จะคุม้ ครองท่าน จุดนี้
รับรองได้ เช่นนั้นต่อไปพวกท่านจะเผยแพร่ พลังอย่างไรละ ข้าพเจ้าก็จะพูดให้กบั พวกท่านอย่างแจ่ม
แจ้งมาก ผูช้ ่วยฝึ กสอนในแต่ละแห่งของเราทัว่ ประเทศกับผูฝ้ ึ กแต่ละคนล้วนสามารถไปเผยแพร่ พลัง แต่
ไม่อนุญาตให้เก็บเงิน ทุกๆคนล้วนไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บค่าใช้จ่าย แม้แต่ศูนย์ช่วยฝึ กสอนก็ไม่อนุญาต
ให้เก็บค่าใช้จ่าย เผยแพร่ พลังโดยไม่รับค่าตอบแทน การบาเพ็ญที่แท้จริ งเป็ นการสะสมคุณความดีและ
กุศล และไม่แสวงหาชื่อเสี ยง ผลประโยชน์ ก็คือเผยแพร่ กนั อย่างนี้ หากท่านคิดจะทาอย่างนี้จริ งๆคือ
ท่านบอกว่าฉันก็จะเอาฝ่ าหลุนต้าฝ่ ามาหาเงิน อย่างนั้นดีละ อะไรๆท่านก็จะไม่มี ฝ่ าเซินของข้าพเจ้าก็
จะเอาทุกสิ่ งคืนจากท่าน ไม่อนุญาตให้ท่านใช้สิ่งนี้ทาลายฝ่ านี้
ปั ญหานี้เราพูดกันอย่างชัดเจนมาก
ดังนั้นท่านไม่ตอ้ งกังวล ว่าฉันเผยแพร่ พลังแล้ว คนเขาจะมีฝ่าหลุนกับกลไกบังคับได้หรื อไม่ มีได้
เหมือนกัน พอท่านเผยแพร่ ฝ่ าเซินของข้าพเจ้าก็จะทราบ
เช่นนั้นหากไม่มีคนสอนเขา เขาอ่านเองจะศึกษาได้หรื อไม่ จะได้รับหรื อไม่ ย่อมได้รับเช่นกัน
เราขอยกตัวอย่าง องค์ศากยมุนีกด็ ี เหลาจื่อก็ดี หรื อผูร้ ู ้แจ้งองค์อื่นก็ดี ไม่อยูใ่ นโลกกี่ปีแล้ว แต่คนของ
สานักนั้นยังคงบาเพ็ญอยู่ ในยุคโบราณก็บาเพ็ญออกมากันหลายคน ทาไมละ เพราะมีฝ่าเซิ นอยู่ ผูฝ้ ึ ก
ของเราหลายคนคงเห็นแล้ว บนรู ปถ่ายนั้นของข้าพเจ้า ก็คือรู ปถ่ายเหล่านั้นของข้าพเจ้าบนหนังสื อ ดู
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คล้ายกับว่า ตาสามารถขยับได้ หรื อบางคนมองเห็นร่ างกายขยับหรื อมีความรู ้สึกอื่นๆ บางคนพูดว่า ที่
ข้างบนนี้ (รู ปอาจารย์)มีฝ่าเซิ น ไม่เพียงแค่บนรู ปถ่ายที่มี เนื่ องจากที่นี่เรามีผฝู้ ึ กใหม่ ไม่สะดวกที่จะพูด
สู งเกินไป ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เพียงท่านไปศึกษา ท่านถือหนังสื ออยู่ นาวีดิทศั น์ นาเทปบันทึกเสี ยง
ไปดู ไปฟัง ล้วนสามารถจะได้รับ ก็กลัวแต่วา่ ท่านไม่บาเพ็ญ บอกว่าฉันฝึ กแต่ท่าเคลื่อนไหว ฉันก็คิด
จะได้สิ่งเหนื อสามัญวิสัยเหล่านี้ นัน่ เป็ นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด พวกท่านไปบาเพ็ญอย่างจริ งจังจึงจะ
ได้รับสิ่ งเหล่านี้ เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดเรื่ องอย่างนี้ ไปแล้ว เป็ นการพูดให้กบั ผูฝ้ ึ กเก่าหลายคน ผูฝ้ ึ กใหม่
ฟังๆหน่อยก็ได้ประโยชน์
ยังมีอีกเรื่ องหนึ่ง ข้าพเจ้าจะพูดเรื่ องการรักษาโรค บางคนพูดว่า มีหลายคนที่ความคิดมีทิฐิมาก
แข็งทื่อมาก กระทัง่ มีแพทย์ตะวันตกหลายคน ก็มีความคิดอย่างนี้ คือ เขาพูดว่าท่านใช้ความสามารถ
(กงเหนิ ง)รักษาโรคได้แล้วยังจะต้องการโรงพยาบาลของเราทาไม หรื อก็คือความหมายนอกเหนื อจาก
คาพูดไม่ยอมรับว่าความสามารถ(กงเหนิ ง)สามารถรักษาโรคได้ แต่เขาก็ไม่มีเหตุผล คาพูดนี้ พดู อย่าง
ไม่มีเหตุผลมาก เช่นนั้นพลังกง สามารถรักษาโรคได้หรื อไม่ละ
เราพบว่าคนที่บาเพ็ญในระดับชั้นตื้นๆ เขารักษารากเหง้าของโรคไม่ได้ แต่เขาสามารถรักษาที่
ชั้น ผิ ว ได้ หากสู ง ขึ้ นไปอี ก เล็ก น้อย เขาสามารถเคลื่ อ นย้ายโรคนี้ ของท่ า นได้ เคลื่ อนย้า ยไปอยู่ว นั
ข้างหน้า ตอนนี้ รู้สึกว่าหายแล้ว พอผ่านไปหลายปี ให้หลังจะกาเริ บอีก หรื อผันแปรเป็ นทุกข์ภยั อย่าง
อื่น หรื อเคลื่อนย้ายไปให้ญาติสนิ ทมิตรสหาย เขาสามารถทาเรื่ องอย่างนี้ ได้ หากจะรั กษาโรคนี้ ให้
หายขาด นัน่ ต้องเป็ นคนที่มีความสามารถชนิดนี้ หรื อพูดว่าเขาสามารถสลายกรรมให้คนได้ แต่น้ ีไม่ใช่
สิ่ งที่คนทัว่ ไปจะทาได้ ต้องเป็ นคนที่มีความสามารถชนิ ดนี้ และยังต้องเจาะจงต่อผูท้ ี่บาเพ็ญจริ งเหล่านั้น
จึงจะสามารถทาเช่นนี้ ได้ แต่จะทาให้คนธรรมดาสามัญตามอาเภอใจไม่ได้อย่างเด็ดขาด เพราะนี่ เท่ากับ
คนๆนี้ทาเรื่ องไม่ดีแล้วไม่ตอ้ งชดใช้
ฉะนั้นในนี้ จึงมีหลักการนี้ และก็คือพลังกงสามารถรักษาโรคได้ ในหลายปี นี้ มีคนมากมายที่
ผ่านการฝึ กฝนร่ างกายตนเอง หรื อผูบ้ าเพ็ญที่รักษาโรคให้หายได้แล้ว เป็ นที่ประจักษ์ชดั กันแล้ว ใครก็
ไม่อาจปฏิเสธเรื่ องจริ งนี้ได้ หรื อพูดได้วา่ มันสามารถรักษาโรคได้ สิ่ งที่บาเพ็ญอยูใ่ นระดับชั้นสู ง นามัน
ออกมาขจัดโรคให้คนในระดับชั้นต่า แน่ละย่อมจะแสดงออกมาซึ่ งปาฏิหาริ ย ์ คนป่ วยบางคนเริ่ มเน้น
เรื่ องกุศลแล้ว บางคนที่อยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ เป็ นคนที่ดีมาก หลังจากฝึ กพลังเขาจึงสามารถ
หายจากโรค แต่การบาเพ็ญนั้นเป็ นสิ่ งเหนื อสามัญวิสัย ฉะนั้นจึงมีหลักการเหนื อสามัญวิสัยกากับอยู่
ดังนั้นท่านจะนามันมารบกวนสังคมคนธรรมดาสามัญในวงกว้างนั้น ไม่อนุญาตให้โดยเด็ดขาด หาก
ชี่กงจะตั้งขึ้นมาเป็ นโรงพยาบาล ตั้งเป็ นแผนกรักษาคนไข้นอก ตั้งเป็ นศูนย์ฟ้ื นฟูสุขภาพ ผลลัพธ์ของ
การรักษาก็จะตกลงไปทันที รับรองว่าจะเป็ นเช่นนี้
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ทุกท่านทราบว่า คนที่ มีความเชี่ ยวชาญ เมื่ อรั กษาโรคก็เพียงครั้ งเดี ยว หากกรรมที่ สลายมาก
เกินไปก็ไม่ไหว โรคโดยพื้นฐานนั้นเพียงครั้งเดียวก็หายแล้ว พอส่ งพลังกงออกมา และไม่ตอ้ งพูดถึง
วิธีการอะไร ไหนเลยจะมี วิธีการอะไร เมื่ อความสามารถส่ งออกมา โดยผ่านส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของ
ร่ างกายก็สามารถส่ งออกมาได้ท้ งั นั้น เมื่อส่ งพลังไปถึงแล้ว โรคก็หาย เดิมทีก็ไม่พูดถึงวิธีการอะไร
แต่อาจารย์ชี่กงปลอม เพื่อที่จะหลอกคนจึงสร้ างวิธีรักษาอะไรออกมา วิธีผลักเอย ระบายเอย บารุ ง
อะไรเอย รวบจับอะไรเอย เข็มชี่เอย เข็มไฟฟ้ าเอย ปล่อยแสงอะไรเอย วิธีที่วนุ่ วายอะไร อย่างนี้ อย่าง
นั้นมากมายเหลือเกิ น เดิ มทีพลังกงของผูบ้ าเพ็ญจะส่ งออกไปอย่างไรก็ได้ท้ งั นั้น ยังจะพูดถึ งวิธีการ
อะไรอีก ไม่ใช่เรื่ องแบบนั้นแต่อย่างใด นัน่ ล้วนเป็ นการหลอกคนเอาเงิน การบาเพ็ญที่แท้จริ ง ที่แท้ก็
เป็ นเรื่ องอย่างนี้
แต่โรคในหมู่คนธรรมดาสามัญนั้น ไม่อาจไปแตะต้องได้ตามอาเภอใจ พอชี่กงนี้ต้ งั เป็ น
โรงพยาบาลขึ้นมา ผลลัพธ์ของการรักษาก็จะตกลงไปทันที ก็ไม่ไหวแล้ว เพราะไม่อาจใช้สิ่งเหนื อ
สามัญวิสยั รบกวนสังคมคนธรรมดาสามัญเป็ นวงกว้างตามอาเภอใจ คนธรรมดาสามัญก็อยูใ่ นระดับชั้น
นี้ของคนธรรมดาสามัญ มีกฎในระดับต่าที่สุดควบคุม หากนากฎของระดับชั้นสู งมาแทรกแซงหลักการ
ในหมู่คนธรรมดาสามัญ กฎในระดับชั้นนี้ของคนธรรมดาสามัญ ท่านคิดว่านัน่ จะใช้ได้หรื อ เท่ากับ
ทาลายหลักการของจักรวาล ทาลายหลักการของมิติคนธรรมดาสามัญ ดังนั้นหากท่านตั้งโรงพยาบาล
ขึ้นมาจริ งๆ ประสิ ทธิผลของการรักษาของท่าน ก็จะต้องเหมือนกับ ประสิ ทธิผลของการรักษาใน
โรงพยาบาลของคนธรรมดาสามัญ ดังนั้นท่านดูซิ ทั้งหมดที่ต้ งั เป็ นโรงพยาบาล ศูนย์ฟ้ื นฟูสุขภาพ ตั้ง
เป็ นแผนกชี่กงรักษาโรคอย่างนี้ เวลาที่มนั รักษาก็จดั เป็ นขั้นตอนการรักษาสักกี่ข้ นั ตอน รักษากันเป็ น
หลายขั้นตอน ฟังแล้วช่างน่าขัน ชี่กงยังต้องรักษากันเป็ นหลายขั้นตอน ฉะนั้นประสิ ทธิ ผลของการรักษา
ของมันจึงไม่ดี จากด้านใดด้านหนึ่งของการรักษายังเทียบไม่ได้กบั โรงพยาบาลของคนเขา จึงเกิดปั ญหา
นี้ เพราะมันเป็ นสิ่ งเหนือสามัญวิสัย
ในระหว่างขั้นตอนของการบาเพ็ญ คนเกิดจิตเมตตาออกมา เห็นสรรพชีวติ ว่าทุกข์ยากมาก
ตนเองก็ออกจากสามภพแล้ว มีพลังสูงแล้ว ช่วยคนเขาทาสักหน่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ นี้ทาได้
หากท่านไปทาตามอาเภอใจ นี้ไม่อาจทาได้ เมื่อคนๆนี้บาเพ็ญถึงระดับชั้นสู ง เขาสามารถจะทาให้คน
มากมายหายจากโรค แต่คนที่บาเพ็ญถึงระดับชั้นนี้ เขาพบว่าโรคของคนนั้น ไม่อาจจะทาให้หายได้
ตามอาเภอใจ เขามองเห็นหลักการนี้แล้ว คือกรรมแห่งโรคนั้นมีเหตุสมั พันธ์กนั คนล้วนกาลังชดใช้
กรรม ถ้าท่านไปขจัดให้ตามอาเภอใจ เท่ากับว่าทาเรื่ องไม่ดีแล้วไม่ตอ้ งชดใช้กรรม มันมีหลักการนี้
กากับอยู่ เช่นนั้นบางคนพูดว่า ชี่กงรักษาโรค เมื่อพูดจากความหมายใดความหมายหนึ่ง มันยังคงเป็ น
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การขจัดความเจ็บปวดในขณะนี้ ที่จริ งการรักษาโรคของโรงพยาบาลไม่ใช่อย่างนี้หรอกหรื อ มันเพียง
ช่วยเคลื่อนย้ายให้กบั ท่าน กรรมนั้นมันเอาออกไปไม่ได้
แท้ที่จริ งโรคที่เราพูดถึงนั้นเป็ นปั ญหาในอีกมิติหนึ่งที่สะท้อนมาถึงมิติน้ ี เช่นว่าส่ วนไหนของ
ร่ างกายมีอะไรงอกขึ้นมา หรื อเกิดอักเสบ เป็ นต้น ซึ่ งเกิดจากไวรัสหรื อแบคทีเรี ย ส่ วนกรรมที่มีขนาด
เล็กสักหน่อย ซึ่ งมีระดับความหนาแน่นมาก เมื่อสะท้อนมายังมิติน้ ีกค็ ือไวรัส กรรมที่มีขนาดใหญ่สกั
หน่อย นัน่ ก็คือแบคทีเรี ย ที่เราเห็นก็คือสิ่ งนี้ ซึ่งอยูใ่ นอีกมิติหนึ่ง คนจะรักษาให้ถึงรากเหง้าได้อย่างไร
ละ เพราะท่านยังไม่สามารถทะลวงผ่านมิติน้ ีไปได้ กรรมก็คือกรรมสี ดาๆเป็ นกลุ่มๆนั้น ดังนั้นวงการ
บาเพ็ญเราจึงไม่เรี ยกว่าโรค ไม่พดู ถึงโรค เพราะล้วนเป็ นกรรม ก็คือเรื่ องนี้ เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดแล้ว
แท้ที่จริ งโรคนั้นไม่อาจไปแตะต้องตามอาเภอใจ ท่านว่าด้วยจิตเมตตา และอยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อม
พิเศษ ช่วยคนทาสักหน่อย นี้เป็ นไปได้ หากเพื่อชื่อเสี ยงผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อเงิน เพื่อผลประโยชน์
แล้วไปทา นี้ไม่ได้ มันมีหลักการนี้กากับอยู่
เช่นนั้นมีคนพูดว่า การรักษาโรคมิใช่เพื่อช่วยเหลือสรรพชีวติ หรื อ นัน่ ไม่ใช่การทาเรื่ องดีหรื อ
ในช่วงธรรมะปลาย คัมภีร์น้ นั ก็ถูกตีความบิดเบือนหมดแล้ว ท่านลองเปิ ด “คัมภีร์พระไตรปิ ฏก”ในนั้น
มีหรื อไม่ที่พดู ว่าการรักษาโรคให้คนธรรมดาสามัญคือการช่วยเหลือสรรพชีวติ ไม่มีเลย การช่วยเหลือ
สรรพชีวติ หมายถึง การช่วยท่านจากสภาพแวดล้อมที่ทุกข์ยากนี้ของคนธรรมดาสามัญ ขึ้นไปสู่ระดับ
ชั้นสูง ให้ท่านไม่ตอ้ งอยูท่ ี่นี่รับความทุกข์ทรมานตลอดไป คือความหมายนี้ นี่จึงเรี ยกว่าการช่วยเหลือ
สรรพชีวติ ที่แท้จริ ง แก้ไขปัญหาของคนจากแก่นแท้ ส่ วนที่พดู ว่าการรักษาโรคให้คนธรรมดาสามัญ
เป็ นการช่วยเหลือสรรพชีวติ นั้นเป็ นการพูดของอาจารย์ชี่กงปลอมพวกนั้น ปั้ นแต่งออกมาหาเงิน ที่
พระพุทธตรัสว่าช่วยเหลือคนไม่ใช่จุดประสงค์น้ ีแต่อย่างใด ทุกท่านคิดดูหากการรักษาโรคให้คนคือการ
ช่วยเหลือสรรพชีวติ ท่านว่าอิทธิฤทธิ์ ของพระพุทธยิง่ ใหญ่หรื อไม่ละ พระพุทธใหญ่ของระดับชั้นสู ง
นั้น พระบาทของพระองค์ยงั ใหญ่กว่าโลกของท่านเสี ยอีก แค่โบกมือทีเดียวโรคทั้งหมดบนโลกก็ไม่มี
แล้ว เหตุใดพระองค์จึงไม่ทาละ นี่จะดีเพียงไร ช่วยเหลือสรรพชีวติ ใช่หรื อไม่ คนก็เป็ นอย่างนี้ ท่าน
ติดค้างหนี้กรรมท่านต้องชดใช้ ไม่อาจทาลายหลักการนี้ กรรมที่คนก่อไว้เอง ก็ตอ้ งชดใช้ ท่านคิดจะ
บาเพ็ญ ท่านต้องบาเพ็ญซินซิ่งไปพลางชดใช้กรรมไปพลาง หวนคืนกลับไป เราจะยกตัวอย่างหนึ่ง
เช่นว่า คนๆนี้คิดจะออกนอกประเทศ ไปยังประเทศที่ร่ ารวยเสวยสุ ข เช่นนั้นหนี้ที่ท่านติดค้างอยูใ่ น
ประเทศนี้ ท่านก็ตอ้ งชดใช้ให้หมด ท่านปัดๆแล้วก็ไป นัน่ จะใช้ได้หรื อ ต้องชดใช้ให้หมดท่านจึงจะ
ไปได้ หรื อพูดในความหมายนี้ คือท่านจะบาเพ็ญท่านก็ตอ้ งทนทุกข์ มันมีหลักการหนึ่ งอย่างนี้ แน่ละ
เมื่อบาเพ็ญต้าฝ่ าจะสามารถสลายไปส่ วนหนึ่ง หากไม่สลายส่ วนหนึ่งให้กบั ท่าน ท่านก็ไม่มีทางจะ
บาเพ็ญได้ คนนั้นอยูใ่ นกงกรรมกงเกวียนมาจนถึงขั้นนี้ อุปสรรคนั้นใหญ่เหลือเกินแล้ว ดังนั้นจึงต้อง
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ช่วยท่านสลายไปส่ วนหนึ่ง จึงจะสามารถบาเพ็ญได้ เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดถึงการรักษาโรค จึงถือโอกาสพูด
ถึงเหตุผลในนั้นให้กบั ทุกท่าน
เช่นนั้นเหตุใดจึงมีอาจารย์ชี่กงบางคนพูดว่า เรี ยนวิชาของฉันสามวันก็รักษาโรคได้ ห้าวันรักษา
โรคได้ สิ บวันท่านก็จะรักษาโรคได้ เป็ นอาจารย์ชี่กง พอออกจากชั้นเรี ยนก็เป็ นหมอชี่กง เช่นนั้นเหตุ
ใดคนจานวนมากจึงบรรลุไม่ถึงละ เหตุใดจึงมีคนจานวนน้อยกลับสามารถรักษาโรคบางอย่างให้คนเขา
ได้ละ มูลเหตุคืออะไร ที่บรรลุไม่ถึงเพราะเป็ นการทาลายหลักการของคนธรรมดาสามัญ ซึ่ งไม่อาจ
อนุญาตให้ได้ เช่นนั้นเหตุใดบางคนยืน่ มือรักษาโรคให้คนเขาก็รักษาให้หายได้หลายคนละ ตนเองดีใจ
อย่างล้นเหลือ ยิง่ เพิ่มความศรัทธาต่ออาจารย์ชี่กงดังกล่าว ข้าพเจ้าขอบอกท่าน นัน่ คือคนบางคนถูก
หลอก อาจารย์ชี่กงดังกล่าวที่ทาอย่างนี้มกั จะมีตวั สิ งร่ าง เพราะตัวสิ งร่ างมันก็มีพลังกงอยูบ่ า้ ง ถ้ามันไม่
มีพลังกงก็รักษาโรคไม่ได้ มันมีกระทัง่ ความสามารถพิเศษ มันให้สื่อสัญญาณกับท่านเล็กน้อย ให้
พลังงานเล็กน้อย แต่พลังงานมันก็หมดไปได้ ท่านรักษาไปหนึ่งโรค มันก็หมดไปส่ วนหนึ่ง เมื่อรักษา
อีกเล็กน้อยก็หมดไปอีก ท่านรักษาอีกไม่กี่คนก็หมดแล้ว จากนั้นมาจิตยึดติดในการรักษาโรคให้คน
กลับรุ นแรงอย่างมาก เมื่อหมดไปแล้ว ท่านยังรักษาอีกก็ไม่หายแล้ว
เมื่อไม่หาย ก็จะเกิดปั ญหาหนึ่ง ปั ญหาอะไรละ เมื่อท่านรักษาโรคอีกก็จะเป็ นการใช้รากฐาน
ของท่าน แลกเปลี่ยนกับโรคของคนอื่น หมายความว่าอะไรหรื อ ก็คือในจักรวาลนี้มีหลักการหนึ่ง
เรี ยกว่า “ไม่เสี ยก็ไม่ได้” จะได้ท่านก็ตอ้ งเสี ย อย่าเห็นว่าท่านได้ของที่ไม่ดี เนื่องจากท่านรักษาโรคของ
คนเขาไม่หาย ท่านคิดแต่จะให้โรคของคนอื่นหาย แล้วจะทาอย่างไรละ โรคนี้ท่านก็รับไปก็แล้วกัน
ให้คนป่ วยหายจากโรค เพราะท่านอยากให้โรคของเขาหายใช่ไหม บางคนยอมให้ตวั เองได้โรคมาก็จะ
รักษาเขาให้หาย ไม่ใช่เพราะเกิดจิตเมตตา จะให้เขาหายป่ วยให้ได้ เขากลัวว่าเขาจะเสี ยชื่อเสี ยง ท่านดู
อาจารย์ชี่กงคนนี้ให้ร้ายคนถึงระดับไหน เกิดจิตยึดติดต่อชื่อเสี ยงและผลประโยชน์หนักเพียงไร จิตยึด
ติดต่อชื่อเสี ยงและผลประโยชน์น้ ีทาร้ายคนรุ นแรงแค่ไหน เขากลัวเขาจะเสี ยชื่อเสี ยงเขาจึงคิดอย่างนี้
จะต้องให้เขาหายป่ วยให้จงได้ กระทัง่ ให้ตวั เองได้โรคก็เอา เอาละ ท่านจะรับก็ให้ท่านได้รับ ต้องแลก
กัน ไม่อาจได้ไปเปล่าๆ สิ่ งนั้นของคนเขานั้น ท่านอย่าเห็นว่าคือโรค เมื่อสลายทิ้งไปแล้วก็จะกลายเป็ น
กุศล สสารนั้นไม่ดบั สลาย มันสามารถผันแปรได้ อ้อ ท่านเอาไปแล้ว ดีละ ฉะนั้นท่านก็ให้กศุ ลกับ
คนเขาเพื่อแลกเปลี่ยน สิ่ งเดียวที่แลกเปลี่ยนกันในฝั่งนั้นก็คือกุศล ให้กศุ ลแก่คนเขาไป ตัวเองเอาโรค
ของคนเขามา เขาทาเรื่ องที่โง่เขลาที่สุด กุศลนี้ล้ าค่าแค่ไหนหนา
ที่ ผ่านมาในศาสนาพูดว่า คนสู งอายุก็พูดกันว่า ชาติ น้ ี ลาบากหน่ อยไม่ เป็ นไร ทาเรื่ องดี มาก
หน่ อย สะสมกุศล ชาติ หน้าก็จะมี โชคลาภ ความหมายอี กอย่างคื อ กุศลนี้ สามารถนาโชคลาภ น า
ตาแหน่งมาให้ท่านได้ ที่จริ งนั้น เราก็พบว่ามันเป็ นรู ปแบบการแลกเปลี่ยนชนิดหนึ่ง เมื่อท่านคิดจะได้
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โชคลาภนั้น แต่ท่านไม่มีกุศลไปแลกท่านก็จะไม่ได้มา บางคนทาการค้า พอทาก็ใหญ่โตมาก บางคน
ทาแต่กไ็ ม่มี เพราะเขาไม่มีกศุ ล กุศลน้อยมาก แลกมาไม่ได้ บางคน ข้าพเจ้าขอบอกท่าน ถ้ากุศลนั้นมี
น้อยแล้ว ท่านขอทานก็ขอไม่ได้ ท่านต้องให้กุศลแก่ คนเขา คนเขาจึ งจะให้อาหารท่าน ที่ ฝั่งนั้นมี
รู ปแบบการแลกเปลี่ยน ดังนั้นหากท่านไม่มีกศุ ล อะไรก็ไม่มี เป็ นกรรมสี ดาทั้งหมด ดังนั้นคนๆนี้ก็จะ
เป็ นคนสารพัดชัว่ ต้องเผชิญกับการดับสลายอย่างถึงที่สุด แม้แต่จิตก็จะดับสลาย นัน่ เรี ยกว่าดับสลาย
ทั้งกายและจิต เป็ นเรื่ องที่น่ากลัวยิง่ นัก เวลาที่ดบั สลายก็จะดับสลายชีวิตลงไปทีละชั้น ทีละชั้น ขณะ
แบกรับบาปกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ ชีวติ ก็กาลังดับสู ญ
ในเมื่อกุศลนี้เป็ นของล้ าค่าอย่างนี้ เช่นนั้นจะมอบให้คนเขาตามชอบใจได้ไหม ท่านว่าอาจารย์ชี่
กงคนนั้นมิใช่กาลังทาร้ายคนอยูห่ รื อ ทาร้ายคนและยังทาร้ายตัวเขาเองด้วย เขาทาความชัว่ มากเกินไป
เขาสอนให้ท่านรั กษาโรคให้ผูค้ น หลังจากเกิ ดจิ ตยึดติ ดแล้ว หากรากฐานของท่านดี ก็ใช้กุศลของ
ตัวเองรั กษาโรคให้คนเขา นาโรคมาสู่ ตวั ท่าน เอากุศลให้คนอื่ น หลายปี นี้ มีคนแบบนี้ สักเท่าไรที่
รักษาโรคให้คนเขาแล้ว ตัวเองก็คล้ายกับป่ วยหนักหนึ่งรอบ กลับบ้านไปทนทรมาน มีคนแบบนี้ เท่าไร
กันละ มิใช่มากมายเหลือเกินแล้วหรื อ คนไหนๆที่รักษาโรคมิใช่เช่นนี้ หรื อ ที่จริ งล้วนเป็ นเช่นนี้ รักษา
โรคให้คนเสร็ จ เขาก็กลับไปทนทรมาน ก็คือท่านใช้กุศลของท่านแลกกับโรคของคน นี่ ยงั ไม่นบั หาก
เดิมทีท่านคือคนที่จะสาเร็ จสมบูรณ์ได้ สามารถบาเพ็ญไปสู่ ระดับชั้นสู งได้มรรคผล แต่ในทันใดมันก็
ทาลายท่านแล้ว ทาลายถึงระดับไหนหรื อ จิตใฝ่ ในชื่อเสี ยงและผลประโยชน์น้ นั ยากที่สุดที่จะทิ้ง หาก
ใครบอกว่าตัวเองดี ก็ลิงโลดใจเสี ยเหลือเกิน ใครใครล้วนแต่มีจิตสานึ กที่ด้ือรั้นอย่างมากชนิ ดนี้ แฝงอยู่
ใครยกยอตนเอง ก็ตวั ลอยขึ้นมาแล้ว ใครเรี ยกท่านสักคาว่าอาจารย์ชี่กง โอ้ ท่านรักษาโรคให้ฉันหาย
แล้ว ท่านช่างเก่งกาจมากจริ งๆ ท่านก็ลืมตัวไม่รู้วา่ มากเพียงใดแล้ว
เช่นนั้นจิตใฝ่ ในชื่อเสี ยงและผลประโยชน์น้ ี พอขึ้นมา ทุกท่านคิดดู จะทิ้งจิตนี้ให้ท่านนั้นยาก
เสี ยเหลือเกินแล้ว มีหลายคนที่ขา้ พเจ้าบอกเขา ไม่ให้เขารักษาโรค มือเขาก็คนั ยิกยิก จะรักษาคนให้ได้
จิตใฝ่ ในชื่อเสี ยงและผลประโยชน์น้ ีข้ ึนมาแล้ว จะทิ้งไปได้อย่างไรละ โดยเฉพาะเวลาที่รักษาโรคให้
คน จะก่อเกิดเป็ นสนามหนึ่งร่ วมกับคนป่ วย เพราะท่านบาเพ็ญอยูใ่ นภพ ไม่วา่ ท่านจะบาเพ็ญสูงเพียงใด
ท่านไม่มีความสามารถที่จะปกป้ องตนเอง ท่านย่อมจะเชื่อมต่อกับคนป่ วยเป็ นหนึ่งสนาม ชี่แห่งโรค
บนร่ างกายคนป่ วยล้วนพลิกข้ามมาให้บนตัวท่าน กระทัง่ บนร่ างกายท่านยังมีชี่แห่งโรคมากกว่าคนป่ วย
เสี ยอีก แต่รากเหง้าของโรคอยูท่ ี่เขาท่านแตะต้องไม่ได้ ท่านก็รักษาไม่หาย ชี่สีดาของเขาลดน้อยลง
หน่อยแล้ว เขารู ้สึกสบายขึ้นแล้ว ส่วนท่านตรงนี้ตอ้ งไปทนทรมาน นานๆเข้า หนึ่ งโรค สองโรคที่
ได้มา ท่านไม่ใส่ ใจ นานๆเข้า โรคของใครท่านก็รักษาให้หมด ชี่แห่งโรคอะไรล้วนเต็มไปทั้งตัวท่าน
อาจารย์ชี่กงบางคนบอกให้ท่านผลักออกไป ข้าพเจ้าขอบอกท่าน การบาเพ็ญยังคงต้อง บาเพ็ญอยูท่ ี่ตวั
หน้า 31 จาก 144

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

วันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2012

พลังอยูท่ ี่อาจารย์ มือของคนธรรมดาสามัญเช่นท่าน ความนึกคิดของคนธรรมดาสามัญสามารถทาสิ่ ง
เหล่านี้ได้ไหม หากท่านสามารถผลักโรคนั้นออกไปได้ โรคเรื้ อรังที่ตวั ท่านได้รับ ท่านผลักออกไปแล้ว
หรื อ ท่านผลักออกไปไม่ได้เลย ดังนั้นรู ้สึกว่าชี่เคลื่อนลงไปข้างล่าง ชี่ดีชี่ไม่ดีกเ็ คลื่อนเหมือนๆกัน ที่
เคลื่อนออกไปยังจะหดกลับมา ดังนั้นเขา(อาจารย์ชี่กงปลอม)มิใช่ทาร้ายท่านจนเหลือทนหรอกหรื อ
ตัวท่านเองทาจนร่ างกายสกปรกทั้งตัว ชี่สีดานั้นคืออะไร ก็คือกรรม เมื่อสะท้อนมาถึงร่ างกายในมิติน้ ีก็
คือโรค ท่านเองทั้งตัวเต็มไปด้วยโรค จิตใฝ่ ในชื่อเสี ยงและผลประโยชน์ยงั ขึ้นมาแล้ว จิตนี้ยงั ยากจะ
ทิ้งไป ท่านรักษาโรคให้คนท่านต้องทนทรมาน
การบาเพ็ญในภพ คนจานวนมากล้วนไม่ทราบว่า เมื่อเริ่ มต้นบาเพ็ญนั้นก็คือต้องชาระร่ างกายให้
บริ สุทธิ์ ใช้ชี่กรอกทะลวงร่ างกาย กรอกให้ร่างกายสะอาด ก็คือจุดประสงค์น้ ี เพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับ
การบาเพ็ญในระดับชั้นสูง และวางรากฐานของสิ่ งต่างๆ เมื่อถึงการบาเพ็ญในระดับชั้นสู ง ก็ยงั คงชาระ
ต่อไปเรื่ อยๆ ชาระไม่หยุดหย่อน ให้บริ สุทธิ์ ยิง่ ขึ้น บริ สุทธิ์ยงิ่ ขึ้น บริ สุทธิ์ ยิง่ ขึ้น สุ ดท้ายถูกสสาร
พลังงานสู งแทนที่ การบาเพ็ญในภพทั้งหมดนั้น ล้วนคือการชาระร่ างกายตนเอง เช่นนั้นท่านคิดดู ท่าน
รักษาโรคให้คนไม่หยุดหย่อน ไม่หยุดที่จะนาของสกปรกมาใส่ ตวั เอง ท่านมิใช่กาลังทาสิ่ งตรงกันข้าม
กับการบาเพ็ญหรอกหรื อ ท่านรักษาโรคให้คน ท่านเกิดจิตเมตตาที่ยงิ่ ใหญ่น้ นั จริ งๆหรื อ ไม่ใช่ แต่เป็ น
จิตใฝ่ ในชื่อเสี ยงและผลประโยชน์บงการท่าน หากท่านไม่ทาเพื่อเงินก็ทาเพื่อชื่อเสี ยง สามารถรักษา
โรคได้แล้ว มือก็คนั ยิกๆ ถ้าไม่รักษาโรคให้คน ดูเหมือนจะไม่ได้แสดงความสามารถออกมา ไม่ใช่
เรื่ องอย่างนี้หรอกหรื อ เช่นนั้นการบาเพ็ญมิใช่การละทิ้งจิตยึดติดหรื อ ท่านว่าจิตดวงนี้ จะทิ้งไปอย่างไร
ละ เขาทาร้ายท่านไม่เบาเลยจริ งๆ ดังนั้นเราที่นี่ได้บอกสาเหตุที่แท้จริ งที่ไม่รักษาโรคออกมาแล้ว
ผูท้ ี่สามารถรักษาโรคได้จริ งๆ ผูท้ ี่บาเพ็ญได้สูงมาก แต่บางทียงั ไม่เปิ ดการรู ้แจ้ง คนแบบนี้ เมื่อ
ได้พบกับคนดี โดยบังเอิญจึ งให้การรั กษาสักหน่ อย นี้ ทาได้ แต่มกั จะไม่บอกชื่ อไม่เรี ยกค่าตอบแทน
ส่ วนมากเป็ นเช่นนี้ ที่จริ งเขาก็ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้โดยแก่นแท้ เขาเพียงแต่ช่วยท่านเคลื่อนย้าย
ทุกข์ภยั นี้ กดมันลงไปจากมิติสสารชั้นผิวนี้ ของเรา กดเข้าไปในมิติสสารระดับชั้นที่ลึก แต่สุดท้ายมัน
ยังจะกลับออกมาได้ ยังมีอีก ก็คือเขาผันแปรสิ่ งนี้ให้กบั ท่าน ผันแปรให้กลายเป็ นไม่ตอ้ งเจ็บป่ วย แต่ให้
ท่านประสบกับภัยอย่างอื่น มีวิธีการบาเพ็ญหลายอย่าง เป็ นการบาเพ็ญของจิตสานึ กรอง ท่านอย่าเห็น
ว่าเขามี พลัง ตัว เขามี พลังอะไร สภาวะอะไร พลังกงนั้นมี ส ภาพเป็ นอย่างไร ออกมาได้อย่างไร
บาเพ็ญผ่านมาอย่างไร พลังกงนั้นอยูท่ ี่ไหน เขาเองไม่เข้าใจแม้แต่นอ้ ย เขารู ้แต่ไปทา ที่จริ งผูท้ ี่ทาเรื่ อง
นั้นคือจิตสานึ กรอง เพราะจิตสานึ กรองกาลังบาเพ็ญใช่ไหม ดังนั้นเขาช่วยเคลื่อนย้ายให้กบั ท่านหรื อ
ผันแปรไปให้ร่างกายคนอื่น แต่จะผันแปรตามชอบใจไม่ได้ เป็ นได้แต่ญาติสนิ ทมิตรสหายเท่านั้น แต่ก็
ยังมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยน ไม่อาจรักษาโรคให้เปล่าๆได้ ท่านต้องยอมทุ่มเท มันมีหลักการในชั้นนี้
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พูดมาถึงตรงนี้ขา้ พเจ้าจะบอกทุกท่านว่า ท่านอย่าเห็นอาจารย์ชี่กงบางคนมีชื่อเสี ยงโด่งดังมาก
ทั้งหมดนั้นเขากาลังสร้างความวุน่ วายให้กบั สังคมมนุษย์ ปั จจุบนั ดินแดนบริ สุทธิ์ มีนอ้ ยมาก หน่วยงาน
ของสังคมคนธรรมดาสามัญเราล้วนเหมือนกัน หน่วยงานใดไม่มีคนเหล่านั้นที่ทาลายสังคมมนุษย์เรา
ทาลายเรื่ องในสังคมมนุษย์ละ ทุกแห่งหนล้วนเป็ นมาร ชี่กงโดยตัวมันเองคือการบาเพ็ญ พวกนี้จะเป็ น
ดินแดนบริ สุทธิ์ได้ไหม บางคนทาลายฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรา เพราะอะไรละ มิใช่เพื่อชื่อเสี ยงและ
ผลประโยชน์ที่เขาไม่ได้รับหรื อ แน่ละเจ้ามารนี้ หากไม่คงอยูก่ ย็ งั ไม่ได้ หากมารนี้ไม่คงอยูน่ นั่ ก็บาเพ็ญ
สะดวกเกินไปแล้ว ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของท่านไม่มีอุปสรรคอะไรเลยก็บาเพ็ญขึ้นไปได้ นี่กง็ ่ายเกินไปแล้ว
เพราะการละทิ้งจิตใจของคน ทุกๆด้านล้วนต้องปรากฏออกมา โดยเฉพาะคือ ศูนย์ฝึกบางแห่งของฝ่ า
หลุนต้าฝ่ า มีปรากฏคนอย่างนี้ คือพูดว่าตัวฉันก็คือพระพุทธแล้ว พวกคุณอย่าเรี ยนกับหลี่ หงจื้อเลย
ทาไมจึงมีปรากฏการณ์อย่างนี้ละ ก็คือจะดูวา่ โดยแก่นแท้ ท่านใจหวัน่ ไหวหรื อไม่ เรื่ อยไปจนท่าน
บาเพ็ญถึงก้าวสุ ดท้าย ยังจะทดสอบใจดวงนี้ของท่าน ดูวา่ จากแก่นแท้จะรับรู ้ฝ่าได้หรื อไม่ มัน่ คง
หรื อไม่ ต้องยกระดับในด้านต่างๆ ล้วนต้องแน่นหนา
ข้าพเจ้าพูดถึงตรงนี้ จะพูดปัญหาหนึ่งให้กบั ทุกท่าน ในอนาคตการรักษาโรคของเต๋ าเล็ก ฝ่ าเล็ก
ในภพอาจจะยังคงอยู่ มันเป็ นแต่เพียง รู ปแบบนั้นที่คงอยู่ มันจะรักษาอย่างไร ข้าพเจ้าก็พดู แล้ว
ความสามารถน้อยมาก โรคเบาๆสามารถรักษาได้ โรคหนักจะรักษาไม่ได้ แต่ผบู ้ าเพ็ญเฉพาะราย มุ่ง
ทาให้กบั คนจานวนน้อยเฉพาะรายนั้นทาได้ แต่หากรบกวนสังคมในวงกว้าง เรื่ องอย่างนี้รับรองว่าเขา
ทาไม่ได้แน่ อาจารย์ชี่กงบางคนตามที่เรี ยกกัน จัดชั้นเรี ยนที่มีคนมากๆ สอนคนไปรักษาโรค ล้วน
กลายเป็ นปรมาจารย์ชี่กง โรคอะไรก็รักษาได้ หากพูดกันตามนี้ สังคมมนุษย์กไ็ ม่มีโรคอะไรแล้ว แต่
เขาไม่อาจบรรลุได้ ก็คือหลักการนี้ แต่จะสามารถรักษาโรคได้หรื อไม่ละ รักษาก็จะเป็ นสภาพการณ์
นั้น ก็เป็ นรู ปแบบนั้น ดังนั้นฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเราคือการถ่ายทอดพลังไปสู่ ระดับชั้นสู ง เป็ นการบาเพ็ญที่
แท้จริ ง
การบาเพ็ญที่แท้จริ ง จึงเท่ากับช่วยคน ดังนั้นข้าพเจ้าก็พดู กับทุกท่านอย่างชัดเจนแล้ว ผูท้ ี่บาเพ็ญ
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอย่างแท้จริ ง ท่านก็ไม่อาจลงมือรักษาโรคให้คน หากท่านทาการรักษาโรคจริ งๆ ก็ถือว่า
ทาลายฝ่ านี้สร้างภัยพิบตั ิต่อฝ่ านี้ ดังนั้นหากเพียงท่านไปรักษาโรคให้คนเขา ข้าพเจ้าก็จะไม่ให้ท่าน
ทาลาย สร้างความแปดเปื้ อนต่อสิ่ งล้ าค่าเช่นนั้น ฉะนั้นฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้าจะเก็บฝ่ าหลุนและกลไก
บังคับทั้งหมดนั้นกลับคืนมา ท่านดูซิ ผูบ้ าเพ็ญที่แท้คนไหน เปิ ดประตูรักษาโรคให้คน ทาเรื่ องแบบนี้
ในอดีตผูบ้ าเพ็ญเต๋ านั้นก็ดี พระสงฆ์ที่บาเพ็ญพุทธะก็ดี ไหนเลยที่พดู ว่ารักษาโรคให้ท่าน ใช้ยารักษา
โรคละก็มี หรื อใช้ความสามารถพิเศษรักษาโรคเป็ นการเฉพาะราย ก็อนุญาตให้ทาได้ แต่ยงั ต้องไปทา
อย่างมีเงื่อนไข ถ้าไม่มีเงื่อนไขก็ไม่ได้ เรื่ องนี้เราพูดชัดเจนแล้ว คุณกับโทษของมันข้าพเจ้าก็พดู กับทุก
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ท่านแล้ว เป็ นการทาร้ายท่านอย่างมากจริ งๆ ท่านไม่คิดดู อาจารย์ชี่กงคนหนึ่ง หากรักษาโรคให้คนเขา
ต้องผ่านการบาเพ็ญกี่สิบปี จึงสามารถบาเพ็ญกงเหนิงนั้นออกมาได้ จึงจะสามารถบาเพ็ญความสามารถ
นั้นออกมา อ้อ ท่านเรี ยน สามวันสามารถรักษาโรคได้ ห้าวันรักษาโรคได้ สิ บวันรักษาโรคได้ นี้ไม่
เหมือนกับการละเล่นหรอกหรื อ ล้วนมีความคิดกัน ทาไมไม่คิดดู สามวันท่านก็เป็ นอาจารย์ชี่กงแล้ว
ข้าพเจ้าว่า “เต๋ า” นี้บาเพ็ญขึ้นมาง่ายเกินไปแล้ว เหมือนก้อนหิ นบนพื้น พอหยิบขึ้นมาก็กลายเป็ นพระ
พุทธแล้ว ปัญหานี้กพ็ ดู เพียงเท่านี้ เพราะสิ่ งที่จะพูดนั้นมากมายเหลือเกิน จัดชั้นเรี ยนสิ บห้าสิ บหก
ชัว่ โมง สิ่ งที่จะพูดก็ไม่อาจพูดออกมาให้ทุกท่านได้ในทันที
ถ้าคิดจะบาเพ็ญ ข้าพเจ้าว่าต้องศึกษาฝ่ าให้ดี “จ้วนฝ่ าหลุน” ของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเรา หนังสื อเล่มนี้
ก็ออกมาแล้ว ทั้งหมดล้วนเป็ นเนื้อหาการบรรยายของข้าพเจ้า ได้นาเขาออกมาอย่างครบถ้วนแล้ว
ดังนั้น นี้สามารถจะเป็ นรากฐานในการบาเพ็ญในแนวทางนี้ ของเราในอนาคต ไม่ขอพูดมากแล้ว พูด
อย่างคร่ าวๆก็เพียงเท่านี้ สุ ดท้ายหวังว่าทุกท่านที่บาเพ็ญอยูใ่ นต้าฝ่ านี้ จะสาเร็ จสมบูรณ์โดยเร็ ววัน
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การบรรยายธรรมตอบข้ อสงสั ย ทีเ่ มืองฉางชุน
หลี่ หงจือ้
ศิษย์
ท่านอาจารย์พดู ว่า ปัจจุบนั คือยุคธรรมะปลาย พระพุทธ เต๋ า เทพ ล้วนแต่ไม่ดูแลเรื่ องของคน
ธรรมดาสามัญแล้ว เช่นนั้นเหตุใดท่านยังดูแลละ
อาจารย์ เพราะข้าพเจ้าเป็ นคนในหมู่คนธรรมดาสามัญ คนอื่นล้วนไม่ดูแลแล้ว ข้าพเจ้าจะดูแล นี่เป็ น
เรื่ องที่ตวั ข้าพเจ้าจะทา แต่วา่ ไม่ใช่ร้อนวิชาขึ้นมาก็จะสามารถทาได้
ศิษย์

สามีดิฉนั ฝึ กชี่กงอย่างอื่นจะไม่ขดั กับการบาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของดิฉนั หรื อ

อาจารย์ ท่านฝึ กของท่าน เขาฝึ กของเขา ถ้าเขาคิดจะเรี ยนต้าฝ่ าท่านก็สอนเขา ถ้าไม่คิดจะเรี ยน ท่านก็
ฝึ กของท่าน ความกลัวก็เป็ นจิตยึดติด ใจไม่หวัน่ ไหวก็ไม่มีปัญหา
ศิษย์ ไม่มีความคิดที่จะบาเพ็ญไปสู่ ระดับชั้นสู ง ก็คือหยุดอยูท่ ี่ระดับชั้นของการขจัดโรครักษาสุ ขภาพ
เรี ยนถามท่านอาจารย์ผมจะสาเร็ จสมบูรณ์ได้ไหม ผมอาศัยจิตใจที่ดีงามของตัวเองทาตัวเป็ นคนดีคน
หนึ่งในหมู่คนธรรมดาสามัญในสังคม ตายแล้วจิตจะไปที่ไหน
อาจารย์ ท่านไม่มีแม้แต่ความคิดที่ จะบาเพ็ญไปสู่ ระดับชั้นสู ง ท่านยังจะสาเร็ จสมบูรณ์ อะไรได้ละ
ท่านดูซิ คาถามคือ “ ผมไม่มีความคิดที่จะบาเพ็ญไปสู่ ระดับชั้นสู ง ” ก่อนอื่นก็พูดอย่างนี้ แล้ว เช่นนั้น
ท่านยังจะต้องสาเร็ จสมบูรณ์อะไร ชาติหน้าไปเกิดเป็ นอะไรก็ยงั ไม่แน่ แต่อาจสะสมกุศลไว้แล้ว ทา
เรื่ องที่ดีไว้แล้ว เช่นนั้นเมื่อทาเรื่ องที่ดีไว้แล้ว สะสมกุศลไว้แล้ว ทนทุกข์แล้ว กุศลของท่านก็ยอ่ มจะ
มาก เพราะท่านไม่คิดจะฝึ กพลัง และไม่ผนั แปรเป็ นพลังกง ชาติต่อไปย่อมจะได้โชคลาภ
ศิษย์

ผูฝ้ ึ กที่วจิ ยั โจวอี้(ตาราว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง)จะกระทบต่อการฝึ กพลังหรื อไม่

อาจารย์ สิ่ งนั้นเป็ นเพียงหลักการหนึ่งของทางช้างเผือกเรา ไม่ใช่หลักการที่ใหญ่กว่า ส่ วนฝ่ าที่เราฝึ ก
นั้นใหญ่กว่า ต้าฝ่ านี้พอที่จะให้ท่านวิจยั ชัว่ ชีวติ
ศิษย์

ซิ ลิโคนที่ใส่ เข้าไปเสริ มจมูก สิ่ งนี้เป็ นอย่างไร

อาจารย์ ไม่เป็ นไร พวกเราบางคนถามว่า ผมทาหมันแล้วหรื อผ่าตัดอะไรทิ้งไปแล้ว ล้วนไม่เป็ นไร
ข้าพเจ้าขอบอกท่าน ร่ างแท้น้ นั ของท่านไม่ได้ตดั อะไรทิ้งไป ให้ฝึกต่อไป อะไรๆก็สามารถจะบาเพ็ญ
ออกมาได้
ศิษย์

ทุกครั้งที่ในใจผมคิดถึงฝ่ าหลุนก็สนั่ เทิ้ม นี้มีสาเหตุอะไร
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อาจารย์ หากมีตวั สิ งร่ าง อาจเกิดสภาพการณ์น้ ีได้ แต่ในชั้นเรี ยน เราได้จดั การให้เป็ นจานวนมากแล้ว
มีเพียงส่ วนน้อยที่ความคิดยังไม่ยอมเปลี่ยน ไม่ยนื หยัดคิดที่จะบาเพ็ญ ก็ไม่จดั การให้ เวลาจัดการให้ไม่
ได้ตรวจสอบมาก
ศิษย์
พูดกันว่าการเลื่ อนตาแหน่ งเป็ นสิ่ งที่ลิขิตไว้ในชี วิต คนๆนั้นก็ไม่ตอ้ งแสดงความขยันขัน
แข็งแล้ว ทั้งหมดก็รอการจัดวางชะตาชีวติ
อาจารย์ ฝ่ านั้นพูดให้กบั ผูบ้ าเพ็ญ ในฐานะคนธรรมดาสามัญคนหนึ่ ง หากวันนี้ ขา้ พเจ้าบอกท่านว่า
เป็ นเรื่ องอย่างนี้ ท่านก็ตอ้ งไปต่อสู้แย่งชิงทั้งหมด เพราะท่านเป็ นคนธรรมดาสามัญ ท่านจะไม่เชื่อ นี่ ก็
คือคนธรรมดาสามัญ คนธรรมดาสามัญเขาไม่เชื่อเรื่ องอย่างนี้ กระทัง่ การแย่งชิง การต่อสู ้ของท่านล้วน
เป็ นเรื่ องที่จาเป็ นต้องทา
ศิษย์

ในขณะฝึ กพลังร่ างกายของผมโอนเอนโดยควบคุมตัวเองไม่ได้

อาจารย์ อย่าโอนเอน อย่าโอนเอนโดยควบคุมตัวเองไม่ได้ หากท่านจะโอนเอนจริ งๆ(บังคับไม่อยู)่
ท่านก็ลืมตา มันก็จะไม่โอนเอน จนกว่าท่านจะไม่โอนเอนในอนาคต
ศิษย์
ขณะที่ฝึกฝ่ าหลุนต้าฝ่ า โดยเฉพาะคือฝึ กชุดที่สอง ยืนสมาธิ สองมือรู ้สึกว่าอุม้ ชี่กลุ่มหนึ่ งไว้
ถ้าไม่ต้ งั ใจควบคุมไว้จะถูกกลุ่มชี่น้ ีดึงมือเข้าข้างใน บางครั้งก็ผลักออกไปข้างนอก
อาจารย์ นี่คือฝ่ าหลุนกาลังหมุนอยู่ ความรู ้สึกของท่านก็คือความรู ้สึกว่าฝ่ าหลุนนั้นกาลังหมุนวนอยู่
ศิษย์

ท่องคาถาเลิงเอี้ยนเวลาฝึ กพลังจะมีผลกระทบไหม

อาจารย์ ข้าพเจ้าพูดแล้ว การท่องคาถาก็คือการแสวงหาการเสริ มพลังจากแนวทางนั้น พวกท่านมีฝ่า
หลุนของข้าพเจ้า มีธรรมกายของข้าพเจ้าดูแล ท่านยังจะท่องสิ่ งนั้นทาไมกัน ท่านคิดจะเหยียบเรื อสอง
แคมหรื อ ท่านคิดจะแทรกสิ่ งอื่นเข้าไปในการบาเพ็ญหรื อ ไม่ใช่ความหมายนี้ หรื อ เช่นนี้ ท่านก็จะไม่
ได้อะไรเลย
ศิษย์ ผมย้ายบ้านบ่อยๆ ธรรมกายของท่านจะช่วยชาระห้องพักให้หรื อไม่
อาจารย์ ผูบ้ าเพ็ญจริ งไปที่ไหน ก็จะช่วยเหลือทั้งนั้น หากย้ายบ้านเพื่อการชาระล้างบ้าน ท่านจะไม่
ได้อะไร ข้าพเจ้าไม่ได้มาชาระล้างบ้านให้ท่าน
ศิษย์
ขณะที่กาลังปรากฏทัศนียภาพ พอเก็บท่าจะกระทบอะไรต่อหลักพลังในการบาเพ็ญกับการ
เกิดพลังไหม
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อาจารย์ หากบอกว่ามองเห็นทัศนี ยภาพอยูต่ รงหน้าแล้ว พอดีการฝึ กพลังก็หยุดจะกระทบอะไรกับ
การฝึ กพลังของท่านไหม ไม่มีผลกระทบอะไร แต่โดยทัว่ ไปเวลาเกิ ดทัศนี ยภาพอยู่ตรงหน้า ดี ที่สุด
ท่านก็เฝ้ าดูมนั อย่างเงียบๆ เรื่ อยไปจนทัศนี ยภาพนี้ ผา่ นไปจะดีกว่า พอปรากฏออกมาท่านก็จะไม่ดูมนั
คล้ายกับว่าท่านไม่คิดอยาก เช่นนั้นบางทีสภาพการณ์น้ ี ก็เท่ากับละทิ้งมัน ดังนั้นเรายังคงบอกให้ท่านดู
แต่อย่าเกิดจิตยึดติดใดๆ
ศิษย์

การหาคู่นบั เป็ นการยึดติดหรื อไม่

อาจารย์
คนหนุ่มสาวเรามากมาย ล้วนต้องหาคู่สร้างครอบครัว การบาเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมดา
สามัญไม่ใช่บอกให้ท่านเป็ นแม่ชี นี้ ไม่มีปัญหา แนวทางนี้ ของเราที่สาคัญคือให้ท่านไปบาเพ็ญอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมที่ซบั ซ้อนนี้
ศิษย์
หรื อไม่

เด็กๆหลังจากฟังการบรรยาย ไม่สามารถยืนหยัดฝึ กพลัง ฝ่ าหลุนจะคุม้ ครองเขาตลอดไป

อาจารย์ ไม่สามารถยืนหยัดฝึ กพลัง นั่นก็ไม่ได้นะ ใช่ ไหม ต้องยืนหยัดฝึ กพลัง ข้าพเจ้ามาช่ วยผู ้
บาเพ็ญ ไม่ใช่มาช่วยคนธรรมดาสามัญโดยเฉพาะ
ศิษย์
ผมรู้สึกได้วา่ เวลาฝ่ าหลุนบนตัวผมหมุนวน บางทีไม่ครบหนึ่งรอบก็เปลี่ยนทิศแล้ว บางคน
ยังรู ้สึกว่าฝ่ าหลุนนี้หมุนร้อยกว่ารอบจึงกลับทิศหมุน เพราะอะไรหรื อ
อาจารย์ เพราะในระยะแรกเวลาที่ปรั บร่ างกายให้ท่าน เขาไม่ราบเรี ยบ เขาเป็ นร่ างชี วิต เขารู ้ ว่าจะ
ปรับให้ท่านอย่างไร เรื่ อยไปจนปรับให้ท่านเสร็ จ รอจนเมื่อร่ างกายปรับเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นก็จะเข้า
ที่ เขาก็จะหมุนตามเก้ารอบ หมุนทวนเก้ารอบเองตามธรรมชาติ แต่เมื่อถึงเวลานั้นท่านก็จะไม่รู้สึกแล้ว
ไม่ใช่วา่ จะรู ้สึกได้ตลอดไป ทุกท่านทราบว่ากระเพาะของท่านเคลื่อนไหวได้ แต่ทุกท่านทราบไหมว่า
กระเพาะของท่านกาลังเคลื่อนไหว เมื่อมันกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของร่ างกายท่านแล้ว เวลาที่มนั คล้อย
ตามกันไป ท่านก็ไม่รู้สึกถึงรู ปแบบการคงอยูข่ องมันแล้ว
ศิษย์
ท่านอาจารย์บรรยายฝ่ าและบอกความลับสวรรค์ให้เรา พวกเราสามารถบอกกับคนที่ไม่ได้
ฝึ กพลังฟังได้ไหม
อาจารย์ ต่อคนทัว่ ไป อย่าพูดกับเขาสูงมากอย่างง่ายๆ พูดแล้วเขาจะไม่เชื่อ หากเขาเชื่อก็สามารถพูด
ได้ หาไม่คนที่ไม่ชอบก็จะทาลายต้าฝ่ า
ศิษย์
ในสภาพการณ์ที่กาลังละทิ้งจิตยึดติดอยู่ ผูบ้ าเพ็ญจะสามารถคงไว้ซ่ ึ งสภาวะที่ขยันขันแข็ง
ในการดาเนินการช่วงชิงสิ่ งต่างๆได้หรื อไม่
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อาจารย์ ในขั้นตอนนี้ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั จะให้คนจงใจปล่อยวางทั้งหมด ย่อมไม่เป็ นจริ ง ท่านอยูใ่ น
ขั้นตอนนี้ ต่อให้ขา้ พเจ้าเรี ยกร้องท่านอย่างเข้มงวดมาก ท่านก็จะพยายามออกแรงมุมานะสักหน่อยเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตนในหมู่คนธรรมดาสามัญ เรื่ องนี้ โดยหลักการ ไม่มีปัญหา แต่เมื่อท่านค่อยๆยก
ระดับขึ้นเรื่ อยๆ จิตใจเหล่านี้ ก็จะค่อยๆจืดจางลง จะทาได้ในทันที ข้าพเจ้าว่านัน่ ไม่เป็ นจริ ง นอกจาก
นี้ ที่วา่ ละทิ้งจิตยึดติด แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งการมุมานะช่วงชิง การคงไว้ของท่าน โดยตัวมันเองมิใช่ยึดติดหรื อ
ปัญหาที่ท่านถามขัดแย้งกันมาก
ศิษย์
ผมใช้ภาพถ่ายของท่านเบิกเนตรให้กบั พระพุทธรู ป คัมภีร์และแท่นบูชาพระพุทธรู ปแล้ว
แต่ธรรมกายของพระพุทธรู ปนั้นจะเป็ นธรรมกายของท่านหรื อไม่ ตอนนี้จุดธูปไหว้ได้ไหม
อาจารย์ โดยหลักการ ข้าพเจ้าไม่ทาเรื่ องเหล่านี้ คนธรรมดาสามัญเราไม่สนใจ ผูบ้ าเพ็ญ หากท่านไม่
ค่อยเชื่อต่อไปก็จะยิง่ ยาก
ศิษย์

พอฝึ กพลังก็เหงื่อออกทัว่ ตัว ปรากฏการณ์ชนิดนี้ดีหรื อไม่

อาจารย์ ย่อมดี แน่ ละ เหงื่อออกโดยตัวมันเองก็คือกาลังระบายสิ่ งที่ไม่ดีออก พูดได้ชดั ว่าร่ างกาย
ท่านร้อนแล้ว คนที่มีโรค ร่ างกายจะเย็น พูดได้ชดั ว่าท่านฝึ กได้ไม่เลว
ศิษย์
ผูม้ ี กุศ ลมากล้นจาเป็ นต้องมี การเสื่ อ มทราม กับ สู ญ เสี ย กุศ ลของคนจานวนมาก จึ ง จะ
สามารถสะสมกุศลได้หรื อไม่
อาจารย์ ผูม้ ีกุศลมากล้น เขาเองสามารถจะมีจิตใจที่อดทนอย่างมาก เขาเองสามารถทนทุกข์แห่ ง
ทุกข์ได้ เรื่ องนี้ จะมีอะไรเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรื อ พูดถึงว่าเขาจะสามารถบาเพ็ญได้ถึงระดับชั้นสู งแค่
ไหน ต้องมีการสู ญเสี ยกุศลของผูอ้ ื่น ไม่ใช่เรื่ องอย่างนี้ ในระหว่างขั้นตอนของการบาเพ็ญ คนก็เป็ น
เช่นนี้ คือจะมาให้ท่านชดใช้กรรม นอกเสี ยจากท่านออกจากสภาพแวดล้อมนี้ ไปบาเพ็ญ เช่นนั้นก็ตอ้ ง
เปลี่ ย นวิ ธี ก ารชดใช้ก รรมอี ก แบบหนึ่ ง แม้ว่ า จะเป็ นเช่ น นี้ แต่ ที่ บ าเพ็ญ ก็ ไ ม่ ใ ช่ ท่ า น ท่ า นอยู่ใ น
สภาพแวดล้อมนี้ ไปบาเพ็ญมันเป็ นสิ่ งจาเป็ น คนหนา เขาย่อมจะต้องรบกวนท่าน ก็เหมือนท่านอยูใ่ น
หมู่คนธรรมดาสามัญย่อมจะต้องก่อกรรม
ศิษย์

วันหนึ่งฝึ กพลังกี่รอบดี

อาจารย์ มีเวลาก็ฝึกมาก ไม่มีเวลาก็ฝึกแต่นอ้ ย กี่รอบก็ได้ เริ่ มแรกพยายามฝึ กให้มากจะดี ที่ท่านฝึ ก
คือการเสริ มความแข็งแกร่ งให้กลไกนี้ แต่การที่พลังของท่านโตขึ้นและการเปลี่ยนแปลงร่ างกาย การ
เพิ่มทวีของกงเหนิง(ความสามารถพิเศษ)ของท่านล้วนเป็ นผลจากกลไกบังคับชนิ ดนั้นที่เราใส่ ให้ท่าน ที่
ท่านฝึ กคือการเสริ มความแข็งแกร่ งให้กบั สมรรถนะของกลไก
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ศิษย์
อยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญมักจะเกิดความนึกคิดนานาชนิ ด ครุ่ นคิดปัญหานานาชนิด จะ
ทาให้ฝ่าหลุนเปลี่ยนรู ปได้ไหม
อาจารย์ นี้ ไม่อาจเปลี่ยนได้ การทางานตามปกติกบั การใช้ความคิดทัว่ ไปในขั้นตอนของการบาเพ็ญ
นั้นเป็ นเรื่ องปกติ หากท่านครุ่ นคิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตน คนอื่นไม่อาจรบกวนท่าน เรื่ องเหล่านี้
จิตใจเหมือนคนธรรมดาสามัญแล้วจะยกระดับขึ้นได้อย่างไร ย่อมจะกระทบต่อการยกระดับของท่าน
ศิษย์
ขณะนัง่ สมาธิเกิดเสี ยงดังในหู แล้วในสมองก็เปลี่ยนเป็ นว่างเปล่า
อาจารย์ นี่เป็ นเรื่ องดี ก็คือความคิดวุน่ วายของท่านไม่มีแล้ว นี่ดีมาก แต่ตอ้ งรู้วา่ ตนเองกาลังฝึ กพลัง
อยู่
ศิษย์

เวลาที่พลังเกิดขึ้นแล้วใช่หรื อไม่วา่ ได้บาเพ็ญโดยมีจิตสานึกหลักเป็ นหลัก

อาจารย์ ไม่อาจรับรู้อย่างนี้ จิตสานึกรองก็ฝึกไปด้วย ได้พลังด้วย แต่ในอนาคตเขาจะคงอยูใ่ นฐานะ
จิตสานึกรองตลอดไป ท่านคือร่ างหลักตลอดไป
ศิษย์

ขณะฝึ กพลังผมรู ้สึกไม่ได้สติ

อาจารย์ รู้สึกไม่ได้สติกใ็ ห้ลืมตาฝึ ก อย่าฝึ กโดยสติเลอะเลือน
ศิษย์

เวลานอนหงายอยูท่ าท่าโอบหลุนสี่ ท่าจะได้ไหม

อาจารย์ อย่าทาอย่างนี้ ข้าพเจ้าก็ไม่ได้สอนอย่างนี้ให้ท่าน บางคนรู ้สึกว่าฝึ กพลังอย่างนี้สบายดี ไม่
เมื่อย นัน่ จะใช้ได้หรื อ ความทุกข์เล็กน้อยอันนั้นของการฝึ กพลังก็ทนไม่ไหวแล้วหรื อ
ศิษย์
อีกแล้ว

เมื่อก่อนขณะที่นงั่ สมาธิ มกั จะเห็นทัศนียภาพ แต่เพราะจิตใต้สานึกถูกปิ ดไว้ออกมาไม่ได้

อาจารย์ ไม่ตอ้ งสนใจมัน อย่ายึดติดกับมัน นัน่ เป็ นเรื่ องในอดีตไปแล้ว ต่อไปหากในขณะฝึ กพลัง
เกิดสภาพการณ์อะไร ก็ให้เป็ นไปตามธรรมชาติ เพียงแต่ไม่ยดึ ติด การมองเห็นนั้น เดิมทีเป็ นเรื่ องดี
ศิษย์

ครั้งนี้ไม่ได้เข้าร่ วมชั้นเรี ยน อ่านหนังสื อศึกษาด้วยตัวเองอย่างสม่าเสมอจะได้อะไรบ้างไหม

อาจารย์ ไม่ได้เข้าร่ วม ศึกษาด้วยตนเอง หากสามารถไปบาเพ็ญตามข้อกาหนดด้านซิ นซิ่ งที่อยู่ใน
หนังสื อได้จริ งๆ ก็จะสามารถบังเกิดผลอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน
ศิษย์

มรรคผลที่ต่าที่สุดของสายพุทธคืออะไร

อาจารย์ มรรคผลที่ต่าที่สุดของสายพุทธคืออรหันต์ เพราะต่า กว่านี้ อีกก็ไม่มีมรรคผลแล้ว ไม่ได้
มรรคผลถูกต้อง ออกจากสามภพไม่ได้
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ทั้งหมดที่เป็ นผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าหากมีความชานาญพอก็จะบรรลุถึงการบาเพ็ญร่ างพุทธใช่

อาจารย์ ต้าฝ่ าไร้ขอบเขต พุทธธรรมไร้ขอบเขต ทั้งหมดขึ้นอยูก่ บั ใจดวงนั้นของท่านไปบาเพ็ญ เมื่อ
บาเพ็ญถึงหลักธรรมนอกภพ ก็จะเริ่ มบาเพ็ญในร่ างพุทธะแล้ว
ศิษย์

จิตสานึกรองกับจิตสานึกหลัก ใช่หรื อไม่วา่ เป็ นคนละคน

อาจารย์ ล้วนเป็ นท่านคนเดียว เรี ยกชื่อเดียวกัน คลอดออกมาจากครรภ์มารดาพร้อมกัน แต่กลับเป็ น
สองสานึก
ศิษย์

เราจะเผยแพร่ หลักธรรม และพลังอย่างไร

อาจารย์ เกี่ยวกับปั ญหาว่าผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเราจะไปสอนการฝึ กพลังอย่างไร เราได้พูดไปแล้ว
ท่านสามารถไปสอน ไปเผยแพร่ การเผยแพร่ หลักธรรมที่ถูกต้องเป็ นการสะสมกุศลของท่าน ทาเรื่ องที่
ดี ช่วยเหลื อคน ท่านสามารถไปเผยแพร่ ไปพูด แต่อย่าเอาคาพูดของท่านไปพูด ต้องไปทาโดยใช้
คาพูดว่าอาจารย์พูดว่าอย่างไร หนังสื อของข้าพเจ้าเขียนว่าอย่างไร ทาตามวิธีการชุ ดนี้ หากแทรก
ความคิ ดใดๆของท่านเข้าไป พูดตามทัศนี ยภาพที่ ท่านเห็ นเอง ที่ เผยแพร่ ท้ งั หมดนั้นย่อมไม่ใช่ ฝ่า
หลุนต้าฝ่ าเรา ท่านอยูใ่ นระดับชั้นนั้น หลักการนั้นที่ท่านรับรู ้ไม่ใช่หลักธรรมที่สมบูรณ์ครบถ้วน เรา
พูดโดยเชื่อมโยงกับหลักการระดับชั้นสู ง ดังนั้นสิ่ งนั้นของท่านจะไม่มีประโยชน์ในการชี้ นา ท่านอย่า
เห็นว่าท่านมองเห็นอะไรได้แล้ว รู้อะไรแล้ว มันมีปัญหาอย่างนี้ อยู่ นอกจากนี้ คือในขั้นตอนของการ
เผยแพร่ หลักพลังของเราล้วนจัดเป็ นงานอาสา ทาเรื่ องดี สะสมคุณูปการและคุณธรรม ในฐานะผูฝ้ ึ ก
พลังท่ านจะแสวงหาอะไร ไม่ แสวงหาชื่ อเสี ย งและผลประโยชน์ ใ ช่ หรื อไม่ สิ่ งที่ เราแสวงหาคื อ
คุณูปการและคุณธรรม ดังนั้นจึงไม่อนุ ญาตให้ใครเก็บค่าใช้จ่าย ไม่อนุ ญาตให้ใครใช้รูปแบบนี้ ของ
ข้าพเจ้าเผยแพร่ หลักพลัง เปิ ดการสัมมนาทุกท่านแลกเปลี่ยนความเห็นกันที่สนามฝึ ก นี้ ทาได้ เพราะ
หลักธรรมนี้ ท่านไม่อาจจะบรรยายได้ บางคนพูดว่าฉันเป็ นครู สอน สิ่ งนั้นของท่านเป็ นคนละเรื่ องกัน
หลักธรรมนี้ มีความนัยที่ลึกซึ้ งมากๆ ในระดับชั้นที่ต่างกันจะมีจุดประสงค์ของการชี้นาที่ต่างกัน ซึ่ ง
ท่านไม่มีทางจะบรรยายได้
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การบรรยายธรรมตอบข้ อสงสั ย ทีเ่ มืองเจิง้ โจว
หลี่ หงจือ้
ศิษย์
ไหม

กับเด็กประเภทที่ซุกซนและไม่เชื่อฟังมากเป็ นพิเศษ ผมมักจะบ่น ตี ด่าทั้งวัน เรื่ องนี้ควรทา

อาจารย์ วิธีสงั่ สอนเด็กของพวกเรานั้นควรแก้ไขสักหน่อย ท่านก็เห็นว่า ด่าเขาก็ไม่ได้ผล ตีเขาก็ไม่
ได้ผล ท่านควรจะแก้ไขวิธีการสักหน่อย ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่านว่า เด็กก็เป็ นคนๆหนึ่ ง ท่านอย่าเห็น
ว่าเขาเป็ นบุตรธิ ดาของท่าน ร้อยปี ให้หลังใครก็ไม่รู้จกั ใครแล้ว ที่ท่านติดค้างเขาไว้ก็ตอ้ งชดใช้คืน ที่
ข้าพเจ้าพูดนี้ ท่านอาจไม่เชื่ อ บางคนก็หลงอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญ เขาก็ยึดติ ดในเรื่ องเหล่านี้
บังคับลูกเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้ามหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าขอบอกท่าน ที่ท่านติดค้างเขาไว้มากมายนัก
ในอนาคตจะกลับกัน เขาก็จะเป็ นพ่อของท่าน และจะทากับท่านอย่างนี้ นี้เป็ นปั ญหาวิธีการ ถ้าเลี้ยง
ลูกโดยไม่สงั่ สอนก็เป็ นการทาความชัว่ และติดค้างเขา
ศิษย์

ร่ างแปลง ร่ างตอบแทนคืออะไร

อาจารย์ ข้า พเจ้า ไม่ ข อพูด เรื่ อ งนี้ กับ ท่ า น เป็ นค าศัพ ท์ที่ ก าหนดไว้ใ นพุท ธศาสนา ที่ นี่ ข ้า พเจ้า
บรรยายโดยผสานเข้ากับวิชาสรี รวิทยา และพูดอย่างชัดเจนยิ่งแล้ว เดี๋ยวนี้ คาอะไรอย่าง สามวิญญาณ
เจ็ดวิญญาณ คานี้ คานั้น ข้าพเจ้าขอบอกท่าน เขาพูดคลุมเครื อมากเกิ นไป คลุมเครื อถึงระดับไหน
หรื อ อาทิ หัวใจ ตับ ปอด อวัยวะภายใน สมองใหญ่ สมอง แต่ละเส้นเลือดและเซลล์ของท่าน ล้วนแต่
เป็ นรู ปลักษณ์ของท่าน ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาหมายถึงอะไร สามวิญญาณ เจ็ดวิญญาณ หมายถึงสิ่ งใด
ร่ างกายครึ่ งหน้า มีรูปลักษณ์ของท่าน ร่ างกายครึ่ งหลัง มีรูปลักษณ์ของท่าน มือเท้าของท่านล้วนเป็ น
รู ปลักษณ์ของท่าน ท่านว่าเขาหมายถึงอะไร ดังนั้นข้าพเจ้าจึงรู ้สึกว่า ของพวกเขานั้นคลุมเครื อ ของเรา
ที่นี่พดู อย่างชัดเจนที่สุดแล้ว
ศิษย์ ขณะที่ผมฝึ กเสิ นทงเจียฉื อฝ่ า(นัง่ สมาธิ ) บางครั้งท้องน้อยจะกระเพื่อมขึ้นลง คล้ายการปรับลม
หายใจของชี่กงที่เคยฝึ กเมื่อก่อน
อาจารย์ ถูกต้อง จะเป็ นเช่นนี้ ก็ฝึกไปอย่างนี้ ไม่ตอ้ งไปสนใจมัน เป็ นสภาพการณ์หนึ่ ง การปรับลม
หายใจในระยะแรกของต้าฝ่ าก็เป็ นไปโดยอัตโนมัติ
ศิษย์

เวลาฝึ กพลังมือข้างหนึ่งจะร้อน อีกข้างจะเย็น เป็ นเพราะอะไร
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อาจารย์ นี้เป็ นปฏิกิริยาตามปกติ ที่พดู กันในสายเต๋ าเรี ยกว่าแยกอินหยางให้ชดั เจน ฝั่งนี้อาจจะร้อน
ฝั่งนั้นเย็น หรื อฝั่งนั้นร้อน ฝั่งนี้เย็น นี่ลว้ นเป็ นสภาพปกติ จะเกิดสภาพการณ์ชนิดต่างๆได้
ศิษย์
เวลาฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า กาหนดให้ปลายลิ้นแตะเพดานปาก เช่ นนั้นถ้ามี ฟันปลอมทั้งปาก
เพดานปากถูกฟันปลอมกั้นไว้
อาจารย์ ไม่มีปัญหา อย่าว่าแต่ฟันปลอมของท่านเลย ต่อให้ใส่ ฟันเหล็กก็ไม่เป็ นไร แผ่นตะกัว่ ก็ยงั
กั้นไม่อยู่ ที่เราฝึ กคือพลังงาน เมื่อตอนที่ขา้ พเจ้าอยูเ่ ป่ ยจิง เวลาที่พวกเขาทาการทดสอบข้าพเจ้า ใช้มือ
ถือแผ่นตะกัว่ หลายชั้นที่ใช้ก้ นั แสงเอ็กซเรย์ และยังห่ อด้วยกระดาษสี ดาหลายชั้น หลังจากนั้นเอาฟิ ล์ม
ไปล้าง ข้างบนนั้นก็มีรอยมือของข้าพเจ้า รอยมื อที่ ถือแผ่นตะกัว่ นั้น หรื อพูดได้ว่าแผ่นตะกัว่ ก็ก้ นั
พลังงานไว้ไม่ได้ เราไม่ได้ฝึกชี่ คนฝึ กชี่จะกลัวนัน่ กลัวนี่ บางคนพูดว่ากลัวลมไหม ลมพายุระดับสิ บ
ท่านจะสามารถยืนต้านได้ ท่านฝึ กไปเถอะ อะไรก็จะไม่ปลิวหายไป พลังงานจะไม่ปลิวหายไป ชี่จึง
จะปลิวหายไปได้
ศิษย์

เวลานัง่ สมาธิถา้ ขาไม่เจ็บ ก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหม

อาจารย์ ก็ไม่แน่ แนวทางนี้ ของเราไม่ได้เจาะจงสลายกรรมจากจุดนี้ ทางที่เราเดินคือการขัดเกลา
ซิ นซิ่ งของท่านในหมู่คนธรรมดาสามัญ แน่ ละ ทางด้านร่ างกายก็ตอ้ งแบกรั บส่ วนหนึ่ ง ปั ญหานี้
ข้าพเจ้าเคยพูดแล้ว ไม่ใช่บาเพ็ญโดยอาศัยการนัง่ ฌานทั้งหมด
ศิษย์
เปิ ด

เด็กอายุต่ากว่าหกขวบมองเห็ นภาพสัญลักษณ์ฝ่าหลุนแล้วโดยไม่ต้ งั ใจ ใช่ ไหมว่าตาทิพย์

อาจารย์ มองเห็นโดยไม่ต้ งั ใจ แต่เขาเปิ ดแล้วก็ไม่รู้ตวั เด็กๆ หลังจากตาทิพย์เปิ ดแล้ว ตัวเขาเองก็
ไม่ได้สงั เกต เวลามองเห็นสิ่ งของ เขาเข้าใจว่าคนอื่นก็เป็ นเหมือนกัน เขาไร้เดียงสามาก เขาก็ไม่ใส่ ใจ
ศิษย์
ลูกของดิฉนั เรี ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของท่านอาจารย์ น้อมรับความคิดของอาจารย์ แต่ไม่ต้ งั ใจฝึ ก
พลัง จะยังคงมีฝ่าหลุนอยูอ่ ีกไหม
อาจารย์ ไม่ได้ฝึกพลังให้ดี ไม่ทาตามข้อกาหนดของต้าฝ่ า นั่นยังนับว่าน้อมรับความคิดอะไรของ
ข้าพเจ้า เราไม่ใช่ ให้ฝ่าหลุนแก่คนธรรมดาสามัญตามชอบใจ ไม่ว่าผูใ้ หญ่หรื อเด็ก ล้วนต้องทาตาม
มาตรฐานของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า เพียงแต่วา่ เด็กนั้นไร้เดียงสา หลังจากเขาเรี ยนแล้ว ท่านอย่าเห็นว่าโดยผิว
เผินเขาไม่ได้ต้ งั ใจฝึ ก แต่ซินซิ่งของเขากาลังเปลี่ยนแปลง ฝ่ าในใจเขาได้หยัง่ รากลงแล้ว
ศิษย์

ต่อไปอาจารย์ไม่จดั ชั้นเรี ยนแล้ว เราจะสามารถพบอาจารย์ได้ไหม
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อาจารย์ เมื่อไม่จดั ชั้นเรี ยนแล้ว ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ออกมาจากป่ าเขา ข้าพเจ้าก็ไม่เข้าไปอยูใ่ นภูเขา ผูท้ ี่
ฝึ กได้ดีจะสามารถพบได้ทุกวัน ถึงท่านไม่พบ ข้าพเจ้าก็อยู่
ศิษย์
เมื่ อเราฝึ กจนออกไปพ้นสภาพร่ างขาวน้ านม จะมีความสามารถรู้ สึกได้ถึงความรู้ สึกของ
ผูอ้ ื่นไหม
อาจารย์ ข้าพเจ้าพูดไปแล้วว่า นัน่ ไม่ใช่กงเหนิง(ความสามารถพิเศษ) พวกเราจานวนมากที่อยูใ่ นชั้น
เรี ยนนี้ ยังไม่ทนั ที่จะรู ้ สึกสัมผัสได้ สภาพร่ างขาวน้ านมนั้นก็ผ่านไปแล้ว ที่จริ งข้าพเจ้านั้นดึ งท่าน
ขึ้นมา และยังผลักท่านไปอีกขั้น ขบวนการนี้ ถา้ ท่านจะฝึ กเอง ท่านต้องฝึ กชัว่ ชี วิต แต่เราทาให้ท่าน
เสร็ จได้ในเวลาเพียงแปดวัน ระดับชั้นนั้นทะลวงผ่านไปแล้วโดยท่านยังไม่รู้ตวั
ศิษย์
ขณะที่ ผมฝึ กสมาธิ พอข้าพเจ้าหลับตาลง มองเห็ นภาพช่ องทางพลังงานที่ เคลื่อนไหวอยู่
ภายในร่ างกาย อันนี้ไม่เหมาะสมกับฝ่ าหลุนต้าฝ่ าหรื อไม่
อาจารย์ ท่านมองเห็นแล้วก็คือตาทิพย์ท่านเปิ ดแล้ว นี้เป็ นเรื่ องปกติ
ศิษย์
ผมอยู่ห้อ งเดี ย วกับ ทารกแรกเกิ ด พลัง งานของฝ่ าหลุ น กับ กลไกชี่ ข องต้า ฝ่ าของเราบน
ร่ างกายผมที่ส่งออกไป จะมีผลกระทบต่อตาทิพย์ของทารกแรกเกิดไหม
อาจารย์ ท่านอย่ายึดติดสิ่ งเหล่านี้ เด็ก ทารกแรกเกิด ท่านปล่อยไปตามธรรมชาติเถิด หากควรได้ก็
จะได้ หากไม่ควรได้กไ็ ม่ควรได้ ตาทิพย์ของเด็กโดยทัว่ ไปนั้นจะเปิ ด
ศิษย์

ผมจะไปฮ่องกงทันที ฝ่ าเซิ นของท่านจะคุม้ ครองศิษย์ไหม

อาจารย์ ท่านไปฮ่องกง ท่านไปอเมริ กา ท่านไปถึงดวงจันทร์ หรื อดวงอาทิตย์ ก็ไม่เป็ นไร ฝ่ าเซิน
ของข้าพเจ้าล้วนสามารถคุม้ ครองได้ แต่อย่ายึดติด ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้าดูแลท่านเพื่อให้ท่านบาเพ็ญ
เท่านั้น
ศิษย์
แต่โบราณกาลมาการบาเพ็ญเซี ยน บาเพ็ญพระพุทธมีแต่เส้นทางเดียวของจินตานต้าเต้า กับ
จิตหลักที่ท่านพูด..
อาจารย์ นี่ คือส่ วนที่ท่านทราบ เส้นทางเดียวของจินตานต้าเต้าอะไรกัน ที่พูดว่าแต่โบราณกาลมา
นัน่ เป็ นเรื่ องที่คนธรรมดาสามัญพูดกัน บนสวรรค์ลว้ นทราบว่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของข้าพเจ้าคือฝ่ าที่ดีที่สุด
แน่ละยังมีวธิ ีการบาเพ็ญอย่างอื่นอีก ช่างลึกล้ ามหัศจรรย์เหลือเกินแล้ว คนจะเข้าใจได้อย่างไรกันละ
ศิษย์
ไม่วา่ จะฝึ กพลังชุดไหน ในสมองมักจะคล้ายกับว่ามีชี่ของเลือดกาลังไหลวนอยูม่ ากมาย นี่
คือฝ่ าหลุนที่หมุนหรื อเปล่า หรื อว่าฝ่ าหลุนกาลังปรับสมองใหญ่อยู่
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อาจารย์ ผูฝ้ ึ กพลังร่ างกายของเขาจะเกิ ดสภาพการณ์นานาชนิ ด นับไม่ถว้ น เป็ นพันเป็ นหมื่น ไม่
อาจจะพูดเรื่ องเหล่านี้ ทีละเรื่ อง ละเรื่ องได้ พูดไม่ไหว หากท่ านคิ ดจะฝึ กพลังท่านก็ถือว่ามันเป็ น
ปรากฏการณ์ที่ดี ไม่ตอ้ งใส่ ใจมัน วันนี้เป็ นสภาพการณ์อย่างนี้ พรุ่ งนี้ เป็ นสภาพการณ์อย่างนั้น ใส่ ใจ
แต่ว่าเป็ นเรื่ องดีก็พอ ที่จริ งล้วนเป็ นการปรับร่ างกาย แต่จิตใจที่ไม่มนั่ คงของท่านคืออะไร คือจิตยึด
ติดใช่ หรื อไม่ จิ ตหวาดกลัวรุ นแรงอย่างนั้น ท่านจะฝึ กพลังได้หรื อ ท่านจะข้ามไปได้หรื อ เช่ นนี้
ไม่ใช่เป็ นการหาทุกข์ภยั ใส่ ตวั หรื อ จิตยึดติดที่เกิดขึ้นจะสลายทิ้งไปได้อย่างไร อาจจะเป็ นไปได้วา่ จะ
ให้ท่านทิ้งจิตนี้ไปอย่างแท้จริ งภายใต้สภาพการณ์น้ ี
ศิษย์

ในระหว่างนัง่ สมาธิ ท่ารามือห้าท่ามีชื่อเรี ยกหรื อไม่

อาจารย์ ท่ารามือในระหว่างเคลื่อนไหวไม่ได้ต้ งั ชื่อไว้คงที่แน่นอน
ศิษย์

ท่ารามือดอกบัวใหญ่เป็ นชื่อรวมของท่ารามือท่าหนึ่งหรื อเป็ นของทั้งห้าท่า

อาจารย์ ท่ารามือดอกบัวใหญ่เป็ นเพียงท่ารามือหนึ่งที่กาหนดไว้คงที่แน่นอน
ศิษย์
หรื อไม่

ปัจจุบนั แรงพลังของท่านสู งเพียงไร เนื้อหาที่ท่านบรรยายนั้น เป็ นประสบการณ์ดว้ ยตัวเอง

อาจารย์ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์มากมายเหลือเกินแล้ว ต่อให้ขา้ พเจ้ามีหนึ่ งฟุต สิ บฟุต ร้อยฟุต แต่
แม้เพียงหนึ่ งนิ้วก็จะไม่พดู ออกมาให้ท่านฟัง ไม่อนุญาตให้พวกท่านรู ้มากเกินไปได้ อาจารย์ที่แท้จริ ง
ล้วนไม่เยินยอตัวเอง ที่เราถ่ายทอดอยู่ที่นี่ก็คือฝ่ านี้ ท่านก็ทาตามฝ่ านี้ ไป แต่ ข้าพเจ้ายังขอบอกท่าน
คนทั้งหมดที่บาเพ็ญฝ่ านี้ จะไม่เกิ ดปั ญหา ให้ท่านสนใจแต่เพียงการบาเพ็ญ ที่ผ่านมาในการบรรยาย
ที่กุย้ โจว ข้าพเจ้าพูดไว้คาหนึ่ ง เมื่อคนเขาถามข้าพเจ้า ว่า อาจารย์ท่านสู งส่ งเพียงไร ข้าพเจ้าตอบว่าให้
ท่านสนใจแต่เพียงการฝึ ก หลังจากข้าพเจ้าออกมาแล้ว กับก่อนที่ขา้ พเจ้าจะออกมาก็เหมือนกัน ไม่มี
อะไรที่แตะต้องข้าพเจ้าได้ ก็เพราะคานี้คาเดียว ณ ที่น้ นั ก็มีคนที่อายุสามร้อยกว่าปี คนหนึ่ งประลองฝ่ า
กับข้าพเจ้า เพราะจิตอิจฉาของเขา ต่อมาเขาก็จบเห่ ท่านอย่าเห็นว่าเขาบาเพ็ญมาสามร้อยกว่าปี แล้ว
ฝ่ านี้ ถ่ายทอดออกมา ไม่ใช่จะมาล้อเล่นกันได้ ใครที่กล้าแตะต้องตามอาเภอใจก็ใช้ไม่ได้ สุ ดท้ายเขารู้
ว่าข้าพเจ้ามาโปรดมนุษย์ แต่วา่ สายเกินไปแล้ว ฝ่ าไม่ให้อภัยเขา
ศิษย์

ขณะนัง่ สมาธิ อยู่ บางทีรู้สึกตัวเองใหญ่ข้ ึน บางทีกเ็ ล็กลง

อาจารย์ นี้ลว้ นเป็ นเรื่ องที่ดี พอคนฝึ กพลัง จิตของเขาก็จะมีพลังงานเพิ่มเติมให้เขา เขาจึงสามารถ
เปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดการขยายออกเขาก็รู้สึกว่าตนเองใหญ่ข้ ึน แต่กายเนื้อของท่านหาได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไม่ ส่ วนที่เปลี่ยนแปลงคือร่ างกายในอีกมิติ รู ้สึกว่าตนเองใหญ่มาก แต่เขาก็หดเล็กได้
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เล็กมากๆ ที่จริ งเขาก็เป็ นปกติดี ข้าพเจ้าไม่อยากจะอธิ บายปรากฏการณ์เหล่านี้ สภาพการณ์ชนิดต่างๆ
ล้วนมีท้ งั นั้น ไม่เพียงแค่เป็ นพัน เป็ นหมื่นชนิด
ศิษย์
ไหม

ขณะฝึ กนัง่ สมาธิ เพิ่มพูนอิทธิฤทธิ์ จะสัน่ ทั้งตัวหรื อสัน่ ส่ วนหนึ่งส่ วนใด จะสามารถฝึ กต่อได้

อาจารย์ ถ้าสั่นจนสะท้านเหมื อนหวาดกลัว นั่นอาจจะมี ตวั สิ งอะไรอยู่ มันหวาดกลัว หากเป็ น
ร่ างกายปกติ สัน่ ไหวแบบช้าๆ คงจะเป็ นพลังงานที่ไหลทะลวงชีพจร(ช่องทางพลังงาน) แต่อย่าสัน่ ตาม
มันไป
ศิษย์
ที่ผา่ นมามีคนสองคนเรี ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ ากับผูฝ้ ึ กเก่าได้สองเดือน ตอนนี้ขณะฝึ กนัง่ สมาธิ รู้สึก
ได้ถึงชี่ แล้วเกิดท่าเคลื่อนไหวต่างๆตามมา
อาจารย์ นัน่ คือการรบกวนของมาร ให้รีบปล่อยวางท่าเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเองนั้นเสี ย หากในขณะ
อยูใ่ นความสงบแล้วเกิดท่าเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ซึ่ งแน่ละ ที่ขา้ พเจ้าพูดนี้ คือผูบ้ าเพ็ญฝ่ า
หลุนต้าฝ่ าจริ งๆ ถ้าสิ่ งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ท่าเคลื่อนไหวของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ท่านต้องรี บปล่อยวางมันลงทันที
ทุ ก ท่ า นเห็ น เวลาที่ ขา้ พเจ้า ร ามื อ ชุ ด ใหญ่ ก็ คิด จะฝึ กตาม บางคนรู้ สึ ก ว่าพอท าดู ก็เ กิ ด ท่ า ร ามื อ ได้
ข้าพเจ้าขอบอกท่าน ไม่แน่ว่าอาจเป็ นมารรบกวนท่าน ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้าจะไม่สอนสิ่ งเหล่านี้ ให้ท่าน
อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะคื อการแทรกหลักพลังอื่ นเข้ามา หากเกิ ดสถานการณ์ เช่ นนี้ ตอ้ งเป็ นการ
รบกวนอย่างแน่นอน
ศิษย์
หลังจากติดตามเข้าชั้นเรี ยนมา หูขา้ งหนึ่งมีเสี ยงดังตูม ส่ วนอีกข้างมีชี่ทะลวงออกข้างนอก
ต่อมาเวลานอนหลับได้ยนิ เสี ยงดนตรี
อาจารย์ นัน่ ก็คือหูทิพย์เปิ ดแล้ว ก็คือหูทิพย์ระเบิดออกแล้ว
ศิษย์
จิ ตหลักและจิ ตรองล้วนเป็ นส่ วนหนึ่ งของร่ างกาย จิ ตหลักมักจะตาย ให้จิตรองบาเพ็ญ
สาเร็ จก็ไม่ได้หรื อ
อาจารย์ ไม่ได้ ในประวัติศาสตร์ คนเขาก็บาเพ็ญกันอย่างนี้ แต่ท่านอย่าฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของข้าพเจ้า
ให้ฝึกอย่างอื่น ท่านฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าท่านก็จะไม่ได้รับอะไร เพราะของของเรานี้ ก็จะให้กบั จิตหลัก
ใครบอกว่าจิตหลักตายได้ จิตหลักไม่ตาย แต่ขา้ พเจ้าว่าท่านช่างใจกว้างเสี ยเหลือเกินแล้ว ตัวเองตาย
แล้ว ให้จิตรองบาเพ็ญ ข้าพเจ้าว่านี่คือปั ญหาที่คนที่มีตวั สิ งเขียนขึ้นมา
ศิษย์
ได้ยินผูฝ้ ึ กเก่าพูดว่า ทัว่ ทั้งตัวมีฝ่าหลุนหมุนอยู่ แต่ผมรู ้สึกมีแค่หนึ่ งองค์ที่ทอ้ งน้อย ผมจะ
มีมากอย่างนั้นได้หรื อไม่
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อาจารย์ ช่างยึดติดนัก ที่มีฝ่าหลุนมากนั้น คือข้าพเจ้ากาลังปรับร่ างกายพวกเขาอยู่ ที่ให้กบั พวกท่าน
มีเพียงหนึ่ งองค์ แต่พวกท่านอยูเ่ หนื อสามัญวิสัยอย่างมากมายแล้ว ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ท่านเห็น
ว่าพวกท่านกาลังฟั งฝ่ าอยู่ แต่ยงั มีคนที่พวกท่านมองไม่เห็นอีกมากมายก็กาลังฟังฝ่ าอยู่ ขอบอกท่าน
เมื่อเริ่ มต้นพวกเขาก็ไม่เชื่ อพลานุ ภาพของต้าฝ่ า พลังกงของเราฝึ กได้เร็ วอย่างนี้ ได้อย่างไรกัน ผูฝ้ ึ ก
ของเราที่เคยนัง่ รถไฟไปกับข้าพเจ้านั้น เมื่อมีผบู ้ าเพ็ญเต๋ าจานวนหนึ่ งที่ฝึกบาเพ็ญอยู่ในป่ าเขาพอเห็น
พวกเขาแล้ว รู้สึกประหลาดใจมาก เขาจึงถามข้าพเจ้าว่า ผูฝ้ ึ กเหล่านี้ ฝึกมานานแค่ไหนแล้ว ข้าพเจ้าว่า
บ้างก็ครึ่ งปี บ้างก็หนึ่ งปี ข้าพเจ้าถามว่า เทียบกับพวกท่านแล้วเป็ นอย่างไรบ้าง พวกเขาตอบว่า พวก
เรามีไม่กี่คนที่จะสามารถตามพวกเขาทัน แต่พวกเขา(พวกเต๋ า)กลับบาเพ็ญมาแล้วหลายร้อยปี หรื อนับ
พันปี ท่านคิดดูวา่ ข้าพเจ้าให้อะไรกับพวกท่าน บางคนพูดว่านัง่ อยูต่ รงนั้นก็อยากร้องไห้ ท่านจะไม่
ร้องไห้ได้หรื อ
ศิษย์
ขณะที่ฝึกนัง่ สมาธิฝึกการเสริ มสร้างอิทธิ ฤทธิ์ พอเริ่ ม ขาจะเจ็บมาก ต้องบาเพ็ญถึงเมื่อไรขา
จึงไม่เจ็บ
อาจารย์

บาเพ็ญจนกรรมของท่านหมดแล้ว

ศิษย์
ฝ่ าหลุนที่อาจารย์ใส่ ให้เราที่ทอ้ งน้อย ไม่มีความรู ้สึก ใช่ไหมว่าต้องเข้าร่ วมชั้นเรี ยนหลาย
ครั้งจึงจะใส่ ให้เสร็ จ
อาจารย์ บางคนจะไม่รู้ สึก บางคนความรู้ สึกไวมาก ก็คือไม่ เหมื อนกัน มี ความรู ้ สึก ก็ดี ไม่ มี
ความรู ้สึกก็ดี ขอเพียงเป็ นคนที่บาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าจริ งๆ จะไม่ตกหล่นสักคนเดียว การรับรู ้ของท่าน
ไม่ถูกต้อง คนที่ศึกษาเองไปบาเพ็ญอย่างแท้จริ งก็ลว้ นสามารถจะได้รับ และไม่มีอย่างที่รับรู้วา่ ใส่ ให้
เสร็ จหรื อไม่เสร็ จ
ศิษย์ ผูฝ้ ึ กที่เข้าร่ วมชั้นเรี ยนของท่านเพียงครั้งเดี ยวกับผูฝ้ ึ กที่เข้าร่ วมชั้นเรี ยนหลายครั้ง สิ่ งที่ได้รับ
เหมือนกันหรื อไม่
อาจารย์ เหมือนกัน จะไม่ให้อะไรมากกว่าแม้แต่นอ้ ย ผูฝ้ ึ กหลายๆคนของเราที่เข้าชั้นเรี ยนหลายครั้ง
ไม่ใช่มาได้รับสิ่ งของ ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เข้าชั้นเรี ยน เพราะแต่ละครั้งที่ขา้ พเจ้าบรรยาย พวกเขาก็จะมี
การรับรู้ใหม่ คนเขามาเพื่อศึกษาฝ่ า ฟังฝ่ า พวกเขาทราบว่าฝ่ านี้ล้ าค่า ไม่ใช่มารับของ ครั้งหนึ่งได้ไป
หน่อยหนึ่ง อีกครั้งหนึ่งได้อีกหน่อยหนึ่ง ก็พดู กันเล่นๆอย่างนี้ ใจนี้ช่างละโมบเหลือเกิน
ศิษย์

เด็กที่ตาทิพย์เปิ ดแล้วจะปกป้ องเขาอย่างไร
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อาจารย์ ผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรา หรื อผูฝ้ ึ กเด็กในหมู่ผฝู ้ ึ กของเรา หรื อเด็กที่พามาก็ได้ฝ่าหลุนแล้ว
หรื อตาทิพย์เปิ ดแล้ว เมื่อออกไปข้างนอกอย่าพูดกับคนที่ไม่ได้บาเพ็ญตามชอบใจ และไม่ตอ้ งพูดกับ
เพื่อนในโรงเรี ยนหรื อครู ตามชอบใจ หาไม่ลูกของท่านนั้นจะไม่ได้อยูอ่ ย่างสงบ
ศิษย์
คนที่เคยอยูใ่ นโลกอย่างนี้ จิตวิญญาณของเขาจะสามารถกลับไปสู่ ความบริ สุทธิ์ ดังเดิมของ
ตนโดยไม่เหลือร่ องรอยแปดเปื้ อนได้หรื อไม่
อาจารย์ ได้ และยังสามารถเลยล้ ากว่าของเดิ มของท่าน แน่ ละหากท่านคิดจะบาเพ็ญอยู่ในหมู่คน
ธรรมดาสามัญให้บริ สุทธิ์ ได้ถึงอย่างนั้น จะอาศัยแต่กาลังของท่านย่อมเป็ นไปไม่ได้ ในชัว่ พริ บตานั้น
ของวาระสุ ดท้ายนั้น จะช่วยท่านทิ้งสิ่ งที่หลงเหลืออยู่ กับสสารที่ไม่ดีไปทั้งหมด ฉิ ง(อารมณ์ ความรัก
ความผูกพัน )นั้นเป็ นสสารที่ คงอยู่ เพราะท่านเองต้องไปบาเพ็ญมัน เปลี่ ยนแปลงตัวท่านเองจาก
ความคิดของท่าน อย่าให้มนั เกิดขึ้นอีก แต่สิ่งที่ยงั คงเหลืออยูอ่ ีกเล็กน้อยนั้นจะช่วยทิ้งไปให้ท่าน ใน
เวลานั้นก็จะบริ สุทธิ์จนบริ สุทธิ์อย่างถึงที่สุดแล้ว การบาเพ็ญก็คือบาเพ็ญความคิดของคน เปลี่ยนแปลง
จากด้านความคิด ความคิดท่านบริ สุทธิ์ ถึ งระดับใด นั่นก็คือมรรคผล หลังจากหยวนหมัน่ (สาเร็ จ
สมบูรณ์) ความคิดของท่านทั้งหมดคือวิธีคิดในระดับชั้นนั้นของการหยวนหมัน่ ไม่มีวิธีคิดของคนอีก
แล้ว
ศิษย์

สุ ดท้ายจิตหลักจะเข้าไปอยูใ่ นร่ างไหน อีกร่ างกายหนึ่งอยูใ่ นสภาวะอะไร

อาจารย์ จิตหลักจะเข้าไปอยูใ่ นร่ างไหน ร่ างกายที่ท่านบาเพ็ญล้วนเป็ นร่ างกายท่านทั้งหมด ร่ างกาย
อีกมิติก็เป็ นร่ างเดียวกันตั้งแต่ตน้ ล้วนคือร่ างหนึ่ งเดี ยวของท่าน หลังจากกายเนื้ อของท่านถูกสสาร
พลังงานสูงผันแปรแล้ว ก็จะไม่มีร่างกายในอีกมิติตามที่พดู นั้นแล้ว
ศิษย์

พอเดินเข้าไปในวิหารประธานวัดเส้าหลิน ฝ่ าหลุนในท้องน้อยก็หมุนกลับอย่างรวดเร็ วมาก

อาจารย์ หมุนทวนหรื อหมุนตามล้วนเป็ นปกติท้ งั นั้น ที่นนั่ เป็ นที่ที่ไม่เลว เป็ นวัดที่ดีมากแห่ งหนึ่ ง
แน่ละพระสงฆ์ที่บาเพ็ญนั้นจะเป็ นอย่างไรเราไม่ขอพูด ที่เราพูดคือวัด เป็ นวัดที่ดีมาก
ศิษย์

เมื่อทาท่าโอบหลุนที่ดา้ นข้างสองด้าน มักจะเกิดเสี ยงดังในหู

อาจารย์ ถูกต้อง โอบหลุนที่สองข้างสามารถจะเปิ ดหูคนได้ บางคนคิด นัน่ ดีละ ฉันก็จะฝึ กอย่างนี้
ทุกๆวันละ นี้ เป็ นจิตยึดติด ข้าพเจ้าจึงไม่อยากพูดเรื่ องเหล่านี้ ให้กบั ผูฝ้ ึ กใหม่ เพราะง่ายที่สุดที่จะเกิด
การยึดติดสิ่ งนั้น พอยึดติดก็จะถูกสกัดกั้น
ศิษย์
เมื่อก่อนที่ยงั ไม่ได้ฝึกฝ่ าหลุนต้าฝ่ า เคยฝันเห็นตัวเองขึ้นสวรรค์ ลอยอยูบ่ นสวรรค์ ลงมาสู่
โลก ที่ผมเห็นคือจิตรองใช่หรื อไม่
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อาจารย์ ไม่ ใ ช่ ถ้า ความรู ้ สึ ก ส านึ ก ของท่ า นบิ น อยู่บ นฟ้ า นั่น คื อ จิ ต หลัก ของท่ า นออกจากร่ า ง
ความรู ้สึกสานึ กของท่านอยูท่ ี่ไหน ตัวท่านเองก็จะอยูท่ ี่นนั่ ที่วา่ ฉันเห็นแล้วฉันกาลังบินอยูบ่ นฟ้ า แต่
ฉันกาลังนัง่ อยูต่ รงนี้ นัน่ ก็คือจิตสานึกรองกาลังบินอยู่
ศิษย์
หลังจากผมฝึ กสมาธิ ได้ครึ่ งชัว่ โมง ในเวลานั้นทั้งตัวรู ้สึกแน่ นไปหมด คิดจะออกแรง ต่อ
มาตัวม้วนเป็ นก้อนกลม พยายามฝึ กพลังอย่างสุ ดชีวติ นี้เป็ นเรื่ องอะไรกัน
อาจารย์ ท่านไม่ตอ้ งใส่ ใจมัน มันเกี่ ยวข้องกับชี วิตนั้นของท่านเมื่ อก่ อนนี้ ท่านไม่ตอ้ งใส่ ใจ ให้
สนใจแต่การฝึ ก
ศิษย์
ในขณะทางานเชื่ อมด้วยไฟฟ้ า ได้สัมผัสกับควัน ฝุ่ น ประกายไฟ พวกมันจะกระทบต่อ
ร่ างกายไหม
อาจารย์ ไม่เกี่ยวข้องกับผูฝ้ ึ กพลัง
ศิษย์
วันแรกที่ฝึกพลัง รู้สึกว่ามีของรู ปทรงกลมจากภายนอกเข้าไปในท้องจากนั้น ก็ค่อยๆไปอยู่
ที่สะดือ คือฝ่ าหลุนที่อาจารย์ใส่ ให้ใช่หรื อไม่
อาจารย์ ผูฝ้ ึ กพลังอย่าใส่ ใจเรื่ องเหล่านี้ เลย ข้าพเจ้าไม่อาจอธิ บายสภาพการณ์แต่ละชนิ ดให้ได้หมด
อย่าเพิ่มเติมจิตยึดติดเลย
ศิษย์ ผมซื้อปฏิทินกับหนังสื อเล่มหนึ่งของอาจารย์ชี่กงคนหนึ่ง จะสามารถแขวนไว้ในห้องเดียวกับที่
แขวนรู ปถ่ายอาจารย์และอ่านหนังสื อนั้นได้หรื อไม่
อาจารย์ ไม่ได้ จะบาเพ็ญก็ตอ้ งเดินแนวทางเดียว แม้จะเป็ นอาจารย์ชี่กงที่แท้จริ ง หรื อเป็ นอาจารย์ชี่
กงที่ไม่เลว ข้าพเจ้าขอบอกท่าน เขาก็ไม่มีกาลังที่จะผลักไสสิ่ งที่เป็ นของลัทธินอกรี ตหนทางคดงอเหล่า
นั้นออกไปได้ เขาก็ตอ้ งคล้อยตามพวกมัน ดังนั้นในหลักพลังบางอย่าง จึงมีสิ่งนี้ อยูด่ ว้ ย แม้ตวั เขาเอง
จะบาเพ็ญหนทางที่ถูกต้อง แต่เขาก็หมดปั ญญา ไม่สามารถจะจัดการกับสิ่ งที่เขาถ่ายทอดออกไปได้
ศิษย์

คนที่ทางานอยูบ่ นเรื อนานๆ เมื่อบาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าจะได้ผลเหมือนกันหรื อไม่

อาจารย์ เหมือนกัน ฝึ กพลังอยูบ่ นทะเลก็เหมือนกัน ฝึ กพลังอยูบ่ นแม่น้ าก็เหมือนกัน
ศิษย์

ผูฝ้ ึ กพลังเมื่อเวลากินข้าว ใช่หรื อไม่วา่ กินพอประทังให้อิ่มเป็ นใช้ได้ มีกาลังก็พอแล้ว

อาจารย์ รับประทานพอประทัง พอประทังหรื อว่ากินอิ่ม กินข้าวก็คือกินให้อิ่ม จะเหลือไว้อีกนิ ด
ไปทาไม ถ้าอยูใ่ นช่วงที่ยากจน จะกินน้อยหน่อยก็ไม่เป็ นไร ร่ างกายของท่านยังฝึ กอยูใ่ นหลักธรรมใน
ภพ ยังต้องการใช้สิ่งที่อยูใ่ นหลักธรรมในภพ เป็ นสารอาหารหล่อเลี้ยง หาไม่แล้ว ร่ างกายนี้มิจบสิ้ นกัน
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แล้วหรื อ ก่อนหน้าที่ท่านยังไม่ถูกสสารพลังงานสู งแทนที่ ท่านไม่กินข้าวจะได้ไหม ถ้ากินของที่ดีแต่
ใจไม่ยดึ ติดก็ไม่มีปัญหา
ศิษย์

คนที่เรี ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ าสามารถเลี้ยงสัตว์เล็กได้ไหม

อาจารย์ สายพุทธกล่าวว่า ไม่ฆ่า ไม่เลี้ยง สายเต๋ าก็พดู เช่นนี้ แต่สายเต๋ ามีส่วนหนึ่ งที่มีสัตว์ที่มีฤทธิ์
เช่นเลี้ยงเต่าอะไรเอย แต่ ระดับชั้นที่สูงมากๆจะรับเอาไว้เพียงตัว สองตัว เป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ฝ่า ฉะนั้นจึงต้อง
เลือกตัวที่ดีมากๆ เพราะสิ่ งเหล่านี้ พร้ อมไปกับที่ท่านฝึ กพลังและเมื่ อยกระดับชั้นขึ้นไป มันจะได้
อิทธิฤทธิ์โดยง่าย พอได้อิทธิฤทธิ์แล้ว มันไม่เน้นเรื่ อง ซิ นซิ่ ง และทาเรื่ องเลว ก็จะกลายเป็ นมาร
ศิษย์
พอตกกลางคืน เวลาผมหลับตาฝึ กพลังอยู่คนเดียว พอรู้ ว่ารอบตัวเงียบสงบมากก็จะรู ้สึก
กลัวมาก
อาจารย์ ขอบอกทุกท่านว่า เดี๋ยวนี้ฝ่าหลุนต้าฝ่ าเราไม่วา่ มิติไหนๆก็เป็ นที่รู้จกั กันหมด ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า
ถ่ายทอดอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ มีสิ่งที่เลอะเทอะนานาชนิ ด และสิ่ งต่างๆในมิติชนิ ดต่างๆก็คิด
จะมาดู ดังนั้นพวกมันจึงมีรูปร่ างแปลกประหลาด อะไรก็มีท้ งั นั้น ท่านฝึ กพลังอยู่ตรงนั้น มันก็มาดู
ท่าน ท่านจึงรู้สึกกลัว น่ าสยองขวัญ แต่ท่านจาไว้ว่ามีฝ่าเซิ นของข้าพเจ้าอยู่ ใครก็ทาร้ ายท่านไม่ได้
มันเพีย งแต่ ตอ้ งการมาดู ๆหน่ อย ทาไมจึ งน่ าสยองขวัญ ละ เพราะจิ ตรองของท่ านเห็ น แล้วจึ งรู้ สึ ก
หวาดกลัว ที่จริ งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลย
ศิษย์

โลกฝ่ าหลุนเป็ นอย่างไร

อาจารย์ ท่านเคยได้ยนิ ว่ามีแดนสุ ขาวดีไหม โลกฝ่ าหลุนนั้นงดงามยิง่ กว่านัก
ศิษย์
ถ้าหากรู้ ว่าในบรรดาญาติ สนิ ทของตัวเองมี ความสัมพันธ์ของกรรมสนอง จะอยู่ร่วมกัน
อย่างไร จะชดใช้คืนอย่างไร จะตอบแทนบุญคุณอย่างไร
อาจารย์ ไม่วา่ จะเป็ นอย่างไรท่านก็จะไม่รู้ เรื่ องเหล่านี้ ของคนธรรมดาสามัญก็ไม่อนุญาตให้คนอื่นรู ้
ผูบ้ าเพ็ญหยวนหมัน่ แล้วจึ งจะรู้ แต่ท่านก็ไม่ได้ยึดติดกับสิ่ งเหล่านี้ แล้ว แต่ละคนล้วนมีชีวิตของตน
ปล่อยไปตามวาสนาเถิด
ศิษย์

ควรห่วงใยดูแลคนพิการอย่างไร

อาจารย์ เรื่ องของคนธรรมดาสามัญท่ านยังมาถามข้าพเจ้าทาไมละ ท่านจะดูแลพ่อแม่ของท่าน
อย่างไรก็ตอ้ งมาถามข้าพเจ้าหรื อ จะดูแลลูกอย่างไรก็ตอ้ งถามข้าพเจ้าหรื อ ล้วนเป็ นเรื่ องของคน
ธรรมดาสามัญ ที่นี่ขา้ พเจ้ากาลังบรรยายฝ่ า เรื่ องการบาเพ็ญสู่ ระดับชั้นสู ง แต่ถา้ คนพิการนั้นสบาย
เกินไป ก็จะชดใช้กรรมไม่ได้ ภพต่อไปอาจจะยังพิการอีก
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ระดับบน(หัวหน้า)สัง่ การไม่ถูกต้อง จะปฏิบตั ิอย่างไรดี

อาจารย์ นี่ เรื่ องเป็ นเรื่ องของคนธรรมดาสามัญ ในฐานะผูบ้ าเพ็ญ จะทาอย่างไร ก็ใ ห้ทาไปตาม
ข้อกาหนดของฝ่ า เรื่ องราวใดๆล้วนมีความเกี่ยวข้องกับดวงสัมพันธ์คงอยู่ ท่านรู ้สึกว่าไม่ถูกต้อง บาง
ทีไม่แน่ ก็อาจจะถูกต้อง เขาเป็ นผูน้ า คนเขาบอกท่านว่าทาอย่างไร ท่านก็ทาให้ดี แน่ ละถ้าบอกให้
ท่ า นไปฆ่ า คนวางเพลิ ง ท าเรื่ อ งเลว ท่ า นก็ ไ ม่ ท าแน่ น อน โดยหลัก การเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง แต่
มาตรฐานของปั ญหาหลักการที่เราพูดนั้นไม่เหมือนกัน
ศิษย์
ผูฝ้ ึ กพลังทาเรื่ องที่ผิดไปโดยไม่ต้ งั ใจ ฝ่ าเซิ นของอาจารย์จะทราบหรื อไม่ และจะลงโทษ
เขาหรื อไม่
อาจารย์ แน่ ละต้องทราบ หากท่านบาเพ็ญได้ดีมาก ในตอนนั้นก็จะสะกิ ดเตื อนท่าน และอาจจะ
ได้รับผลกรรม ณ บัดนั้น ชดใช้กรรมที่เกิดจากการทาเรื่ องที่ผิดนั้นไป ถ้าท่านบาเพ็ญไม่ดี อาจจะไม่
ลงโทษท่าน พอเห็นว่าท่านก็ไม่ไหวแล้ว ท่านมักเป็ นอย่างนี้ เสมอ ก็ไม่อาจให้มนั เกิ ดกรรมสนอง ณ
บัดนั้นอยู่ร่ าไป เกิดขึ้นครั้งหนึ่ ง ให้ท่านชดใช้ครั้งหนึ่ ง เกิ ดขึ้นครั้งหนึ่ ง ให้ท่านชดใช้ครั้งหนึ่ ง การ
ยกระดับอูซ้ ิ่ง(การรับรู้)ของท่านอย่างนี้จะไหวหรื อ และไม่อนุญาตให้ทาเช่นนี้
ศิษย์

จะแสดงฝ่ าหลุนกับฝ่ าเซิ นของท่านให้พวกเราเห็นได้อย่างไร

อาจารย์ ท่านยังจะดูอะไร นัน่ คือการให้คนธรรมดาสามัญดูใช่ไหม ใจของท่านสะท้อนจิตยึดติดที่
ไม่ดีอย่างนี้ ออกมา คนที่สามารถมองเห็นพระพุทธนั้น เป็ นคนที่มีมรรคผลแล้ว นี่เหมือนคาถามของผู้
ฝึ กพลังควรถามหรื อ ถ้ามองเห็นได้หมดแล้วก็ไม่มีการรับรู ้คงอยูแ่ ล้ว ซึ่ งจะไม่อนุญาตให้บาเพ็ญแล้ว
ท่านบาเพ็ญไม่ได้และยังจะทาลายคนมากมายเช่นนี้ดว้ ยหรื อ
ศิษย์

ขณะฝึ กนัง่ สมาธิ บางครั้งศีรษะเคลื่อนไหว

อาจารย์

ไม่ให้เคลื่อนไหว ก็คือเคลื่อนไหวไม่ได้ ต้องผ่อนคลายตามธรรมชาติ

ศิษย์

สนามฝึ กของเรามักจะมีควันพิษจากการเผาใบไม้ลอยฟุ้ ง ควรจะหยุดฝึ กพลังหรื อไม่

อาจารย์ ในสวนสาธารณะเผาใบไม้ที่กวาดไปรวมกัน นี้ ไม่กระทบการฝึ กพลังของท่าน ถ้าแสบ
จมูกเกินไปท่านก็หยุดหรื อเปลี่ยนสถานที่ หาไม่แล้วข้าพเจ้าว่าไม่มีปัญหา
ศิษย์
ของใช้ประจาวันถูกทาลายเป็ นการก่อกรรมและสู ญเสี ยกุศลพร้ อมกันด้วย หรื อว่าเพียงก่อ
กรรมไม่เสี ยกุศล
อาจารย์ องค์ศากยมุนีเคยตรัสไว้ทุกสรรพสิ่ งล้วนมีชีวิต ที่จริ งข้าพเจ้าว่าในอีกมิติสิ่งใดๆล้วนมีชีวิต
ถ้าหากตาทิพย์ของท่านบรรลุถึงธรรมจักษุ พอท่านออกจากบ้าน พอเปิ ดประตูท่านจะเห็ นว่าแม้แต่
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ก้อนหิ น กาแพงล้วนพูดกับท่ าน ทักทายท่ าน แต่ ขา้ พเจ้าขอบอกท่ าน เราต้องมองไปยังภาพรวม
บ าเพ็ญ อย่า งสง่ า งามอย่า ยึด ติ ด กับ เรื่ อ งเล็ก น้อ ยเหล่ า นี้ คนมี รู ป แบบการด ารงชี วิ ต ของคน คนที่
บาเพ็ญต้าฝ่ าอย่างแท้จริ ง วันหนึ่ งๆสามารถสลายกรรมได้มากมาย ดังนั้นกรรมนั้นกล่าวสาหรับคนที่
บาเพ็ญต้าฝ่ าก็ไม่น่ากลัวอย่างนั้นเลย
ศิษย์
เวลาทาท่าชงกว้านมือเดียว(เลื่อนมือขึ้นลง) บางคนหัวไหล่กบั มือจะเลื่อนขึ้นลงพร้ อมกัน
ทั้งตัวก็เคลื่อนตามไปด้วย
อาจารย์ นี่ไม่ถูกต้อง หัวไหล่กบั ร่ างกายต้องผ่อนคลายไม่ขยับ
ศิษย์

ในครอบครัวมีคนฝึ กพลังฟู่ ถี่(ตัวสิ งร่ าง) เตือนเขา เขาไม่ฟังจะทาอย่างไร

อาจารย์ ก็แล้วกันไป ท่านคิดจะควบคุมความคิดของใครก็ควบคุมไม่ได้ ได้แต่เตือนด้วยความหวัง
ดี ได้แต่เตือนด้วยความหวังดี เมื่อไม่ฟังก็แล้วกันไป อาจารย์จะช่วยชาระล้างสภาพแวดล้อมให้ศิษย์
ที่บาเพ็ญจริ ง ไม่ให้สิ่งของเลอะเทอะของเขาเข้าประตูได้
ศิษย์

การมอบของเพื่อมิตรภาพ

อาจารย์ การมอบของเพื่อมิตรภาพไม่เป็ นไร สองคนดีต่อกัน เขาจึงให้ของท่านเล็กน้อย เป็ นความ
สมัครใจ นัน่ จะเป็ นไรไปละ
ศิษย์

ในใจทนไม่ได้ จึงด่าคน ด่าตัวเองก็สูญเสี ยกุศลด้วยไหม

อาจารย์ ท่านด่าตัวเองจะเสี ยกุศลให้ใครกัน เสี ยกุศลให้ท่านเองหรื อ แต่ในฐานะผูฝ้ ึ กพลัง ท่านจะ
ด่าคนไม่ได้ ด่าตัวท่านเอง ก็คือท่านโกรธแล้ว ฉะนั้นก็คือท่านไม่ได้อดกลั้นไว้ ใช่หรื อไม่ เราพูดถึง
ความอดทน ต่อเด็ก ต่อลูกตนเองก็ไม่สมควรตีด่าตามชอบใจ ท่านดูแลอบรมลูกเป็ นเรื่ องสมควร ไม่
สั่งสอนลูกก็ไม่ถูกต้องนะ ต้องสั่งสอนอบรม การสั่งสอนอบรมเป็ นปั ญหาวิธีการ แต่หากท่านเอง
โกรธจนหัวเสี ยเพราะสัง่ สอนลูก นัน่ จะถูกหรื อ สัง่ สอนลูกก็จะโกรธไม่ได้ ท่านต้องไม่โกรธจริ งๆ
ศิษย์

เด็กอายุหา้ หกขวบฝึ กพลังกับผม แต่เขาไม่รู้ฝ่า ก็สามารถจะบาเพ็ญขึ้นไปได้หรื อไม่

อาจารย์ เช่นนั้นก็บอกเด็กว่าจะเป็ นคนดีได้อย่างไร เหมือนเล่านิทาน บอกว่าอาจารย์พดู ว่าอย่าง ไร ๆ
ก็พอแล้ว ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่า เด็กเล็กของเราที่อยูท่ ี่นี่ฟังเข้าใจดีแล้วนะ ท่านอย่าคิดว่าเขาฟังได้ไม่
ดีเหมือนท่าน
ศิษย์
ไหม

ผูบ้ าเพ็ญของเรายังจะสามารถเก็บเกี่ยวสิ่ งของจากหนังสื อของพุทธศาสนาและศาสนาเต๋ าได้
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อาจารย์ ไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาด ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด นัน่ มิยงุ่ เหยิงหมดแล้วหรื อ วิ่งพล่านไปอยู่
แนวทางอื่นแล้วหรื อ จะต้องไม่เดินสองแนวทาง แน่ละหากท่านว่าท่านไม่ฝึกฝ่ าหลุนต้าฝ่ า จะใช้ฝ่านี้
ของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าชี้นาฉันฝึ กหลักพลังอย่างอื่น แน่นอน ฝ่ านี้ที่ขา้ พเจ้าบรรยายออกมาก็ยอ่ มมีประโยชน์
ในการชี้นาต่อหลักพลังทั้งหมด ล้วนต้องเน้นซิ นซิ่ งอย่างนี้ในการบาเพ็ญ
ศิษย์

หลังจากศึกษาหลักการของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าแล้ว ควรจะดารงชีวิตด้วยภาวะจิตใจอะไร

อาจารย์ กิจกรรมรู ปแบบชนิดต่างๆ หรื อเรื่ องของคนธรรมดาสามัญที่ท่านอยากเข้าร่ วม ท่านก็ไปเข้า
ร่ วม ไม่กระทบต่อพลังกง ตามการฝึ กพลังที่ลึกซึ้ งขึ้นเรื่ อยๆของท่าน เรื่ องเหล่านี้ ท่านเองจะมองให้จืด
จางได้ท้ งั หมด เพราะเมื่อบาเพ็ญถึงระดับสู งยิง่ ขึ้น สิ่ งเหล่านี้ ก็เป็ นการยึดติด แต่วา่ ตอนนี้เราไม่อาจให้
ท่านปล่อยวางทั้งหมดในทันที ถ้าปล่อยวางได้หมดวันนี้ ท่านก็คือพระพุทธแล้ว ขณะนี้ ท่านก็วางไม่
ลง คนเอย ก็เพราะมีฉิง จึงมีความชอบพอของคนธรรมดาสามัญ
ศิษย์
ขณะที่ผมฝึ กพลัง ในเวลาเดียวกันก็ได้ยินเสี ยงระฆังทองที่มีจงั หวะชนิ ดหนึ่ งจากในดนตรี
ของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า นี้คืออะไร หรื อว่าเป็ นบทบาทของจิตรอง
อาจารย์ ไม่ใช่ ก็คือเสี ยงในอีกมิติ ซึ่งมีมากมายนัก ไม่ตอ้ งสนใจมัน
ศิษย์
ในขณะฝึ กพลังจะนึ กภาพได้ไหม หรื ออาศัยการคิด หนึ่ งชี พจรนาพาร้ อยชี พจร ช่ วยนาสู่
ความสงบได้หรื อไม่
อาจารย์ ไม่มีความนึ กคิด เราบาเพ็ญในระดับชั้นสู งโดยตรง พยายามปล่อยวางความคิดแบบหมาย
มัน่ ท่านยังคิ ดจะแทรกอะไรเพิ่มเข้าไปหรื อ ทาตามชอบใจหรื อ จะไม่อนุ ญาตให้ท่านสร้ างความ
วุ่นวายให้ของชุ ดนี้ ของเรา ถ้าท่านจะแทรก ฝ่ าหลุนจะเปลี่ยนรู ปได้ เราพูดถึงร้ อยชี พจรโล่งตลอด
พร้อมกัน ไม่ทาเรื่ องหนึ่งชีพจรนาพาร้อยชีพจรอะไร
ศิษย์
จุดประสงค์ของการบาเพ็ญของชาวโลก เพียงเพื่อให้ตวั เองเป็ นผูร้ ู ้แจ้งแต่ไม่สนใจคนอื่น นี่
เป็ นคนชนิดไหนกัน
อาจารย์ พระพุทธสามารถช่วยคน แต่พระพุทธมิได้เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยคน ท่านคิดว่าพระพุทธควรจะ
ช่วยท่านหรื อ บรรลุถึงการหลุดพ้นของตนเอง อรหันต์ก็บาเพ็ญสาเร็ จอย่างนี้ สมมติท่านจะมีความ
ปรารถนาที่จะช่วยเหลือสรรพชีวิต เช่นนั้นท่านต้องบาเพ็ญขึ้นไป ท่านต้องไปถึงระดับชั้นนั้น ท่านจึง
จะสามารถประจักษ์แจ้งเรื่ องการโปรดชาวโลก พูดถึงการโปรดชีวิต จะโปรดชีวิตอย่างไรละ ท่านก็
ต้องไปบรรยายเหมือนข้าพเจ้าอย่างนี้เท่านั้น ไปทาอย่างนี้ ที่วา่ จะสลายทุกข์ภยั ของใครทิ้งไปหมด แล้ว
นาท่านขึ้นไป พอถึงเวลานั้น ท่านก็จะทราบ ยังไม่ทนั ที่ท่านจะนาเขาขึ้นไป ท่านก็ตกลงไปแล้ว ซึ่ ง
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ไม่อนุญาตให้ทาได้อย่างเด็ดขาด ยังมีอีกอย่าง คือพูดไม่ได้ว่าการบาเพ็ญนั้นต้องสนใจคนอื่น นัน่ ล้วน
เป็ นจิตยึดติด
ศิษย์

อาจารย์ออกนอกประเทศบรรยายให้ชาวต่างชาติ จะใส่ ฝ่าหลุนให้หรื อไม่

อาจารย์ คนที่บาเพ็ญจริ ง เป็ นใครก็จะใส่ ให้หมด ต้าฝ่ าเป็ นของจักรวาล แต่ละประเทศทัว่ โลกมีคน
ที่มีวาสนาล้วนสามารถศึกษา สามารถจะได้รับทั้งนั้น
ศิษย์

แพทย์จีนสามารถใช้การฝังเข็มรักษาโรคได้ไหม

อาจารย์ ได้แน่นอน นัน่ เป็ นงานในหมู่คนธรรมดาสามัญ
ศิษย์

ผูเ้ ข้าร่ วมชั้นเรี ยนทั้งหมด ท่านจะใส่ ฝ่าหลุนให้ท้ งั นั้นหรื อ

อาจารย์ ไม่ใช่ ข้าพเจ้าทราบคนที่เรี ยนอยูท่ ี่นี่ บางคนเขาไม่เชื่อ ยังมีบางคนมีท่าทีที่สงสัย ยังมีเวลา
ฟังรู ้สึกว่าดีมาก แต่สุดท้ายเขายังคงไม่อาจฝึ กได้
ศิษย์
หลังจากฝ่ าหลุนถูกฝ่ าเซิ นของอาจารย์เอากลับคืนแล้ว จะเริ่ มต้นใหม่ทาตามข้อกาหนดของ
อาจารย์ ยังจะให้ฝ่าหลุนไหม
อาจารย์ นัน่ ต้องตั้งใจแน่วแน่จริ งๆ ก็เหมือนกับผูท้ ี่ไม่เคยศึกษามาก่อนที่เริ่ มต้นศึกษาใหม่
ศิษย์
ผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าพูดว่าสามารถยืมฝ่ าหลุนของท่านรักษาโรคให้ผฝู ้ ึ กได้ และสามารถตรวจ
โรคให้ท่านได้
อาจารย์ นัน่ คือจิตมารกาเริ บ ใครก็อย่าได้เชื่ อเขา บรรดาคนที่พูดอย่างนี้ ก็ไม่ใช่ ศิษย์ฝ่าหลุนต้าฝ่ า
ของข้าพเจ้า เป็ นการทาลายฝ่ าอย่างร้ายแรง ข้าพเจ้าโตจนป่ านนี้ไม่รู้วา่ อะไรคือโรค คนที่จะตรวจโรค
ให้ขา้ พเจ้าท่านก็ตอ้ งเข้ามาในห้องนี้ให้ได้ก่อน
ศิษย์

ควรเข้าใจ “ไร้ความหมายมัน่ (อู๋เหวย)” อย่างไรดี

อาจารย์ ก็คือรักษาซิ นซิ่ งไว้ไม่ทาเรื่ องที่มีความหมายมัน่ (โหย่วเหวย)ตามชอบใจ แต่ถา้ เห็นการฆ่า
คน วางเพลิง ก็ตอ้ งช่วย นัน่ เป็ นปัญหาซิ นซิ่ ง
ศิษย์

ผมอยูใ่ นสนามฝึ กพลังคล้ายกับมีคนพูดกับผม ผมก็คุยในใจกับเขา

อาจารย์ ข้าพเจ้าถึงได้พดู ว่า คนที่บาเพ็ญโดยเปิ ดพลังบางส่ วนนั้นก็ไม่ง่ายที่จะบาเพ็ญ ก็คือสาเหตุน้ ี
พอเขาได้ยินว่ามีเสี ยงพูดคุยกับเขาแล้ว หรื อเห็นของอะไรแล้ว เขาก็จะยึดกุมตัวเองไม่ได้แล้ว เขาก็ดี
ใจขึ้นมาแล้ว เขาก็ติดต่อกับมันแล้ว แต่เขาไม่รู้ว่า นัน่ เป็ นมารหรื อไม่ หากเขาไม่ใช่มารก็ไม่ใช่ผรู้ ู้
แจ้ง ที่ บ าเพ็ญ ฝ่ าที่ ถู ก ต้อง ถึ ง แม้เ ขาจะมาจากสวรรค์ ไม่ ใ ช่ สิ่ งชั่ว ร้ า ย เขาก็ไ ม่ ไ ด้ม รรคผลถูก ต้อ ง
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ไม่เช่นนั้นก็จะไม่รบกวนคนที่บาเพ็ญฝ่ าที่ถูกต้อง ท่านคิดดู เมื่อท่านรับของของเขาแล้ว ท่านยังจะ
บาเพ็ญได้อีกไหม ของของท่านจะยุง่ เหยิงหรื อไม่ จิตยึดติดของท่านจะออกมาหรื อไม่ คนที่มีกงเหนิ ง
ออกมาแล้วก็ไม่ง่ายที่จะควบคุมตัวเอง เปิ ดพลังกงแล้วก็ไม่ง่ายที่จะบาเพ็ญ ก็คือสาเหตุน้ ี ยากมากหนา
พูดว่ามีคนเท่าไรที่จะสามารถบาเพ็ญออกมาได้ ข้าพเจ้ากาลังดูอยู่ สวรรค์เบื้องบนก็กาลังดูอยู่
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การบรรยายธรรมตอบข้ อสงสั ย ทีเ่ มืองจี่หนาน
หลี่ หงจือ้
ศิษย์

ระหว่างที่ฝึกพลังมีคาพูดด่าคนแว่บขึ้นมา มันเป็ นเรื่ องอะไรกัน

อาจารย์ ก็คือท่านมีจิตที่ไม่ดี หรื อกรรมทางความคิดที่ก่อผล บางคนอาจมีฟู่ถี่ (ตัวสิ ง) หรื อมีการ
แทรกปะปนหลักพลังอื่นเข้าไปฝึ กด้วยก็เป็ นอย่างนี้ เราจะไม่แทรกอะไรเข้าไปในการฝึ ก ถ้าฝึ กฝ่ า
หลุนต้าฝ่ าอย่างบริ สุทธิ์จะไม่มีฟถีู่ ่ ส่ วนใหญ่เป็ นผลจากกรรมทางความคิด
ศิษย์

การมุมานะบาเพ็ญ โดยตัวเองเป็ นจิตยึดติดชนิดหนึ่งหรื อไม่

อาจารย์ การบาเพ็ญไม่ใช่การยึดติด การบาเพ็ญคือการหวนคืนกลับสู่ ความจริ งแท้ ฟื้ นคืนธาตุแท้
ของคนออกมา นัน่ คือธาตุแท้ของท่าน ดังนั้นมันไม่ใช่การยึดติด แต่หากท่านเอาแต่พดู ติดปากว่า ฉัน
จะบาเพ็ญเป็ นพระพุทธ วันนี้ฉนั ยกระดับได้เท่าไร เมื่อไรฉันจึงจะสาเร็ จเป็ นพระพุทธ นัน่ คือท่านยึด
ติด จงมีใจฝึ กพลัง แต่ไม่มีใจคิดจะได้พลัง ท่านสนใจแต่ไปบาเพ็ญ มีเพียงความปรารถนานี้กพ็ อแล้ว
ศิษย์
คนที่ไม่ได้ร่วมชั้นเรี ยนศึกษาและฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ฝ่ าเซิ นของอาจารย์กจ็ ะช่วยชาระร่ างกาย
ให้เขาจนถึงขั้นร่ างขาวน้ านม กับได้รับกลไกชี่ดว้ ยหรื อไม่
อาจารย์ คนที่ไม่เข้าร่ วมชั้นเรี ยน เขาไม่ใช่ผฝู ้ ึ กของเรา ข้าพเจ้าจะดูแลเขาเพื่ออะไรละ ข้าพเจ้าใส่ สิ่ง
นี้ ให้กบั คนทั้งหมดของประเทศ ดูแลคนธรรมดาสามัญตามชอบใจ จะถูกหรื อ ถ้าตนเองศึกษาหลัก
พลัง ศึกษาตามหนังสื อ หรื อศึกษาตามวีดีโอเทป จะได้รับหรื อไม่ละ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน รู ปแบบ
การศึ กษาหลักพลังในอนาคตก็จะเป็ นรู ปแบบชนิ ดนี้ เพราะท่านมี ฝ่าเซิ นของข้าพเจ้าดู แลอยู่ ใน
หนังสื อข้าพเจ้ามีฝ่าเซิ น ในเทปวิดีโอ เทปบันทึกเสี ยง ก็ลว้ นมีอยู่ หากสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ของผูบ้ าเพ็ญได้จริ ง เขาก็สามารถจะได้รับ แต่ตอ้ งเป็ นคนที่ไปบาเพ็ญตามมาตรฐานของผูฝ้ ึ กพลังอย่าง
แท้จริ ง จึงจะได้รับ หากพูดว่าฉันแค่ตอ้ งการฝึ กฝนร่ างกาย ไม่คิดจะบาเพ็ญไปสู่ ระดับชั้นสู ง นัน่ จะ
ไม่ได้รับ
ศิษย์
ผมเป็ นผูฝ้ ึ กใหม่ ฝึ กมาได้หนึ่งเดือนแล้ว พบว่าไม่มีน้ าลาย จะให้ปลายลิ้นแตะเพดานปาก
ทาได้ลาบาก ขอเชิญท่านอาจารย์แนะนาสักนิด
อาจารย์ ไม่ใช่ ว่าเมื่อฝึ กพลังแล้ว ท่านก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หมดในทันที ซิ นซิ่ งของ
ท่านเป็ นอย่างไรละ ท่านคิดจะบรรลุถึงภาวะของผูฝ้ ึ กพลังท่านก็ตอ้ งเปลี่ยนแปลงตัวเอง เริ่ มเปลี่ยน
แปลงจากซิ นซิ่ ง มีคนพูดว่าฉันฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าแล้ว ทาไมฉันยังไม่หายจากโรคละ เมื่ออยูใ่ นหมู่คน
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ธรรมดาสามัญท่านยังคงเป็ นคนธรรมดาสามัญ ท่านฝึ กท่าเคลื่อนไหวนี้ ก็คิดจะให้โรคหายแล้ว นัน่ จะ
เป็ นไปได้หรื อ จุดประสงค์ไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์จึงไม่เหมือนกัน
ศิษย์

ในการฝึ กพลังจะเพิ่มอี้เนี่ยน(ความนึกคิด)เข้าไป ฝ่ าหลุนจะเปลี่ยนรู ปได้ไหม

อาจารย์ เมื่อเพิ่มอี้เนี่ ยนของหลักพลังอื่นเข้าไป ฝ่ าหลุนก็จะเปลี่ยนรู ปได้ พูดถึงความคิดเลอะเทอะ
ของท่าน มันจัดเป็ นจิตยึดติดของคนธรรมดาสามัญ นัน่ จะไม่ทาให้ฝ่าหลุนเปลี่ยนรู ป มีแต่การเพิ่มสื่ อ
สัญญาณของหลักพลังอื่นเข้าไป ไม่เพียงแค่ท่าเคลื่อนไหวมือของท่าน แต่ในความคิดท่านเพิ่มอี้เนี่ ยน
ชนิ ดนี้ เข้าไปชี้ นา วิธีหายใจอะไรเอย หรื อความคิดของหลักพลังนั้น ล้วนทาให้ฝ่าหลุนเปลี่ยนรู ป
เพราะการบาเพ็ญเป็ นเรื่ องเข้มงวดจริ งจัง ต้องบาเพ็ญแนวทางเดียวเท่านั้น
ศิษย์
กายเนื้ อของพระสงฆ์ที่มรณภาพไปพันปี ไม่ เน่ าเปื่ อย ใช่ หรื อไม่ว่า เป็ นเพราะถูกสสาร
พลังงานสูง แปรผันแล้ว
อาจารย์ ที่จริ งก็ได้ถูกสสารพลังงานสู ง แปรผันแล้ว เนื่องจากในพุทธศาสนาพูดเรื่ องนิ พพานไม่นา
ร่ างกายไป ดังนั้นร่ างกายนั้นเขาจึ งไม่เอา ถ้าเขาคิดจะเอา ร่ างกายของเขานั้นถูกสสารพลังงานสู ง
แปรผันแล้ว เหมือนพระสงฆ์สามรู ปบนเขาจิ่วฮว๋ าซัน ร่ างกายนั้นล้วนเป็ นกายเนื้ ออายุหลายร้อยปี
หลายพันปี ที่ไม่เสื่ อมสลาย ก็เพราะร่ างกายของเขาถูกสสารพลังงานสู งทดแทนแล้ว เขาไม่ใช่ร่างกาย
ของคนธรรมดาสามัญ ดังนั้นเขาจึงไม่เสื่ อมสลาย
ศิษย์

หลักพลังที่สามารถฝึ กหยวนอิงออกมาได้ลว้ นเป็ นหลักธรรมที่ถูกต้องทั้งหมดใช่หรื อไม่

อาจารย์ นั่นไม่แน่ บางอย่างเมื่อเริ่ มต้นไม่ใช่ ลทั ธิ นอกรี ต เริ่ มต้นนั้นยังคงไม่เลวที เดี ยว พอไม่
บาเพ็ญซิ นซิ่ ง ต่อมาก็เปลี่ยนเป็ นชัว่ ร้าย ไม่แน่ ว่าหลังจากนั้นหยวนอิงก็จะสลายไป ถ้าไม่สลายไปก็
จะชัว่ ร้ายมาก ไม่อาจพิจารณาโดยอาศัยการเกิดพลังกง ไม่ว่าจะเกิดของอะไรออกมาก็ไม่อาจอาศัยสิ่ ง
นั้นในการพิจารณา ไม่วา่ หลักพลังไหนก็ตอ้ งบาเพ็ญซินซิ่ ง
ศิษย์

ฝ่ าหลุนที่ทอ้ งน้อยจะสามารถนาไปภพหน้าได้ไหม

อาจารย์ เราก็ไม่พูดเรื่ องภพหน้าอะไร ไม่ภพหน้าอะไร ข้อกาหนดของเราคือมีเป้ าหมายให้บรรลุ
การเปิ ดพลังเปิ ดการรู้แจ้งในสังคมคนธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าขอบอกท่าน พอถึงระดับชั้นสู งมากยัง
สามารถบาเพ็ญได้ แต่การบาเพ็ญของคนธรรมดาสามัญโดยทัว่ ไป พอถึงระดับชั้นหนึ่ งที่แน่นอน พอ
เปิ ดพลังแล้วก็จะหยุดอยูแ่ ค่น้ นั ท่านจะฝึ กอีกพลังก็ไม่โต ก็สูงเพียงเท่านั้น แต่ในสถานการณ์ที่พิเศษ
อย่างยิง่ ก็มีที่อยูใ่ นมิติน้ นั พลังกงสามารถโตได้จากการฝึ ก ในอนาคตเมื่อท่านบาเพ็ญฝ่ าหลุนของตัวเอง
ออกมาได้ ก็จะใช้การได้ตลอดไป ติดตัวไปตลอดกาล
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ศิษย์
อาจารย์มกั พูดถึง บาเพ็ญจริ ง สองคานี้ และในการบรรยายก็พดู ถึงศิษย์ที่บาเพ็ญจริ ง ขอเชิญ
ท่านอาจารย์อธิ บาย
อาจารย์

บาเพ็ญจริ งก็คือท่านไปบาเพ็ญอย่างแท้จริ งแล้ว ก็คือความหมายนี้

ศิษย์
ซานฮวาจวี้ติ่ง(ดอกไม้สามดอกรวมอยู่บนกระหม่อม)บนกระหม่อมมีเพียงสองดอก นี้ เป็ น
อย่างไรกัน
อาจารย์ อย่างนั้นก็ ไม่ ใ ช่ ซ านฮวาจวี้ติ่ง พลัง กง สภาพการณ์ น านาชนิ ดที่ ออกมาช่ า งมากมาย
เหลือเกิ นแล้ว มากมายเหลือเกิน เส้นทางนี้ ที่ขา้ พเจ้าเดินผ่านมา ในระยะแรกหรื อในระดับชั้นที่ต้ืน
มาก รู ปแบบการเปลี่ยนแปลงของพลังกงนั้นมีนับพันนับหมื่ น จนจาไม่ไหว ข้าพเจ้าก็ไม่ไปจามัน
รู ปแบบการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายในแต่ละระดับชั้นก็ไม่เหมือนกัน
ศิษย์
ใคร

รู ปลักษณ์ที่เกิดขึ้นตรงส่ วนล่างของท้องน้อยคือหยวนอิง แล้วรู ปลักษณ์ตรงหน้าอกนี้คือ

อาจารย์ ท่านฝึ กสิ่ งอื่นอะไรแล้ว เมื่อผูฝ้ ึ กพลัง บาเพ็ญอย่างแท้จริ ง ปล่อยวางทุกสิ่ งลง ฝ่ าเซิ นของ
ข้าพเจ้าจะช่วยท่านจัดการ แน่ ละบางครั้งคนของเราเกิดพลังกง ผิวชั้นนอกจะเกิดรู ปลักษณ์ของพระ
พุทธจานวนหนึ่ ง หรื อเกิดขึ้นมากมาย เขายังเคลื่อนไหวได้ดว้ ย เพราะเขาเป็ นสสารที่คงอยู่ สามารถ
พูดได้ ขยับได้ แน่ละนัน่ ล้วนจัดเป็ นเรื่ องปกติ
ศิษย์
ได้ไหม

สมมติว่ามีคนคิดขโมยของบนตัวของผูฝ้ ึ กหรื อทาร้ายเขา ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าสามารถจะป้ องกัน

อาจารย์ ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่า ทุกเรื่ องล้วนมีเหตุสมั พันธ์กนั ท่านทาเงินหายแล้ว เรื่ องนี้ ฝ่าหลุนไม่
สนใจ นัน่ อาจเป็ นว่ามีสาเหตุอะไร ใจนี้ ของท่านคือจะใช้ฝ่าหลุนจัดการคนที่ขโมยทรัพย์สินของท่าน
ใช่หรื อไม่ นัน่ จะใช้ได้หรื อ ไม่แน่วา่ เคยติดค้างคนเขาบางอย่าง ตัวเองไม่สบายใจแล้วคิดจะใช้ฝ่าหลุน
ไปตีคนอื่น นัน่ จะใช้ได้หรื อ เช่นนั้นมิเท่ากับข้าพเจ้าสอนหลักธรรมนอกรี ตแล้วหรื อ อย่าเสี ยเวลาคิด
เรื่ องเหล่านี้ ผูบ้ าเพ็ญมีฝ่าเซิ นของข้าพเจ้าดูแลท่าน อะไรที่สมควรปกป้ องก็จะปกป้ องให้ท่าน
ศิษย์

ท่านมองพระสูตรว่าอย่างไรบ้าง

อาจารย์ พระสู ตรที่แท้จริ ง พระสู ตรที่องค์ศากยมุนีตรัสไว้ ข้าพเจ้ายอมรับ แต่องค์ศากยมุนีพุทธะ
เคยตรัสว่า ในพระสูตรทั้งหมดที่มีอยู่ สิ่ งที่เป็ นของพระองค์จริ งๆ มีไม่ถึงร้อยละสิ บ
ศิษย์
หรื อไม่

ผมไปเที่ยวชมหลุมฝังศพยุคโบราณ ขอถามว่า ไปดูหลุมฝังศพจะกระทบต่อฝ่ าหลุนต้าฝ่ า
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อาจารย์ ไม่กระทบ แต่สถานที่เหล่านี้พยายามไปให้นอ้ ย สิ่ งเหล่านี้อินชี่ แรงมาก ยังมี จะพูดอย่างไร
ดีละ สถานที่ที่ไม่สะอาดพวกเราก็ไม่อยากไป สิ่ งเลอะเทอะพวกนั้นไม่ดีมากๆ เพราะนัน่ เป็ นหลุมฝังศพ
ใช่ไหม
ศิษย์
ในความฝันของผมมีงูตวั หนึ่งมุดเข้ามาในเสื้ อ จึงบีบมันตายไปแล้ว เป็ นการจัดวางของ
อาจารย์เพื่อทดสอบซิ นซิ่ งของผมใช่ไหม
อาจารย์ สิ่ งเหล่านี้ มุดเข้ามา ท่านฆ่ามันตายก็ถูกต้องแล้ว สิ่ งที่ชวั่ ร้ายเหล่านี้ กจ็ ะมาสิ งร่ าง นัน่ ก็คือ
มาร สังคมมนุษย์พฒั นามาถึงวันนี้ ถูกมันรบกวนอย่างร้ายแรงเหลือเกินแล้ว วงการชี่กงถูกมันก่อภัย
พิบตั ิจนแทบจะไม่ไหวแล้ว ในวัดนั้นก็เหมือนกัน ล้วนเป็ นสิ่ งเหล่านี้ที่กาลังก่อภัยพิบตั ิ
ศิษย์

โลกฝ่ าหลุนมีอยูแ่ ต่เดิมหรื อว่าเป็ นของใหม่

อาจารย์ มีอยูแ่ ต่เดิม ท่านคิดฟุ้ งซ่านเกินไปแล้ว
ศิษย์
ไม่ใช้ชี่กงรักษาโรค แต่ใช้การนวด ฝังเข็ม เป็ นต้น และนอกจากหนังสื อชี่กง เช่น “คัมภีร์
ซานไห่(ภูเขา ทะเล)” “คัมภีร์ฮวางตี้เน่ยจิง (จักรพรรดิเหลือง)” เป็ นต้น จะอ่านได้ไหม
อาจารย์ ท่านยังปล่อยวางจิตเหล่านี้ ไม่ได้ จุดประสงค์ที่ท่านอ่านนั้น เพื่ออะไร หนังสื อเหล่านี้ ลว้ น
ไม่ใช่หนังสื อบาเพ็ญของต้าฝ่ า ท่านอ่านมันไปทาไม ท่านคิดจะได้ของอะไรจากในนั้นหรื อ หาไม่แล้ว
ท่านอ่านมันทาไม หากท่านคิดว่าคาพูดในหนังสื อพวกนั้นดี ท่านก็ยอมรับเข้าแล้ว พลังกงของท่าน
ก็จะยุง่ เหยิง เหตุใดในอดีต พุทธศาสนา ศาสนาเต๋ า ไม่ยอมให้สัมผัสกับหนังสื ออื่นใด นอกเหนือจาก
พระสู ตร ก็เพราะกลัวว่าสิ่ งของของพวกเขาจะยุง่ เหยิง เพื่อรับประกันการบาเพ็ญที่เป็ นของแท้ของท่าน
จึงต้องปฏิบตั ิต่อปั ญหานี้ อย่างเข้มงวด แก้ไขปั ญหาที่แท้จริ งของท่าน ท่านไม่เข้มงวดจะได้หรื อ ท่าน
จะปล่อยวางจิตใจดวงนี้ ลงได้อย่างไร ข้าพเจ้าจึงพูดถึงเหตุผลนี้ ไม่คิดจะบาเพ็ญ จึงได้คิดศึกษาค้นคว้า
สิ่ งเหล่านี้ ท่านอ่านได้ตามสบาย ข้าพเจ้าไม่ใช่หา้ มคนธรรมดาสามัญอ่าน พูดถึงว่าจะนวด หรื อฝังเข็ม
ได้หรื อไม่ หากท่านเป็ นแพทย์จีน ท่านไปรักษาได้เลย ไม่มีปัญหา หากท่านไม่ใช่แพทย์และท่าน
ฝึ กต้าฝ่ า ก็คือคิดจะรักษาโรคให้คน ข้าพเจ้าว่าท่านก็ปล่อยวางจิตยึดติดนี้เสี ย
ศิษย์

ผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ านอกเหนือจากอาจารย์ยงั มีคนอื่นที่สูงกว่าอาจารย์หรื อไม่

อาจารย์ ในหมู่ผฝู้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าไม่มีคนไหนที่สามารถเรี ยกตัวเองว่าอาจารย์ ล้วนเป็ นผูฝ้ ึ ก ล้วนเป็ น
ศิษย์ ทุกคนต่างกาลังศึกษา ต่างกาลังบาเพ็ญ ในอนาคตหลังจากเปิ ดพลังเปิ ดการรู้แจ้ง จะใช้ได้เพียง
ฉายานามตามวิธีเรี ยกอย่างนั้นในระดับชั้นนั้นๆของสายพุทธ ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าก็ไม่มีอาจารย์ในระดับสู ง
คนอื่นอีก
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มารดาที่แท้จริ งของเราคือใคร ท่านเป็ นมารดาของพวกเราร่ วมกันหรื อไม่

อาจารย์ คิดฟุ้ งซ่าน จะนาพวกท่านมาพิจารณาร่ วมกับข้าพเจ้าได้อย่างไรกันละ ชีวิตมีรูปแบบความ
เป็ นมาสองชนิด ชนิดหนึ่งคือ เกิดขึ้นท่ามกลางการเคลื่อนไหวของสสารนานาชนิดในระดับชั้นต่างๆ
ของจักรวาล ดังนั้นจึงค่อนข้างดั้งเดิม แต่สืบทอดเรื่ อยมาจนถึงวันนี้ ท่ามกลางการเคลื่อนไหวของ
จักรวาลยังสามารถก่อเกิดชีวติ และยังกาลังก่อเกิดอยู่ ดังนั้นบางคนชีวติ จึงไม่ยาวนาน บางคนมีประวัติ
สั้นมาก ยังมีอีกรู ปแบบหนึ่งก็คือในแต่ละระดับชั้น ชีวติ ระดับชั้นสู งเหล่านั้นที่ปรากฏออกมาตั้งนาน
มาแล้ว คนอย่างนี้ขา้ พเจ้าเห็นว่าค่อนข้างโชคดี เพราะเขายังมีมารดา แม้แต่พวกนั้นที่เกิดมาแต่กาเนิด
พวกเขารู้สึกอิจฉาพวกที่มีมารดา เพราะพวกเขาไม่มีมารดา
ศิษย์
เพื่อแสวงหาหนทางที่ถูกต้องและหลักธรรมใหญ่ จึงคิดทุกวิธีติดตามอาจารย์ไปที่ต่างๆเพื่อ
ฟังการบรรยาย จะได้ไหม
อาจารย์ บางคนติดตามชั้นเรี ยนเพื่อฟังการบรรยาย เพื่อให้ได้ฝ่า จิตใจนั้นข้าพเจ้าก็ไม่อาจคัดค้านแต่
มีจุดหนึ่ง ทุกท่านอย่าลืมว่า ต้องไปบาเพ็ญอย่างจริ งจัง ท่านเอาแต่ตามไปตลอดก็ไม่ถูก ท่านเอาแต่ฟัง
ซินซิ่ งของท่านเองก็ตอ้ งขัดเกลาท่ามกลางการบาเพ็ญอย่างแท้จริ ง ท่านต้องไปบาเพ็ญอย่างจริ งจัง บาง
คนคิดว่าติดตามข้าพเจ้าแล้วจะไม่มีภยั แล้วท่านจะบาเพ็ญอะไร บางคนเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะเข้าไปใน
ภูเขา จะตามข้าพเจ้าขึ้นเขาไปบาเพ็ญ เช่นนั้นท่านมิใช่บาเพ็ญจิตสานึ กรองแล้วหรื อ เป็ นรู ปแบบการ
บาเพ็ญสองชนิ ด หากท่านคิดจะยกระดับตัวท่านเอง บรรลุข้ นั ตอนทั้งหมดของการบาเพ็ญนี้ ของท่าน
ท่านก็ตอ้ งไปบาเพ็ญอย่างหนักแน่นจริ งจังในหมู่คนธรรมดาสามัญ และศึกษาฝ่ าให้ดี
ศิษย์

ท่านจะพูดเกี่ยวกับจุดกาเนิดของมนุษยชาติสกั นิดได้หรื อไม่

อาจารย์ ทุกตัวอักษรในบรรทัดล้วนแต่กระหายใคร่ รู้ ท่านวางจิตใจนี้ ลงเถอะ ข้าพเจ้าได้พูดถึงจุด
กาเนิดของมนุษยชาติแล้ว ชีวติ มิใช่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของสสารแรกเริ่ มที่สุดในจักรวาลหรื อ
ศิษย์

กล่าวสาหรับคนที่ดบั สลายทั้งกายและจิตนั้น จิตหลักของเขาจะยังอยูไ่ หม

อาจารย์ ดับสลายทั้งกายและจิตแล้วยังจะมีอะไรอยูอ่ ีกละ ก็เหมือนในจักรวาลนี้ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา
ไม่เคยมีเขาอยู่ แต่ข้ นั ตอนที่ถูกดับสลายจนหมดสิ้ นนั้นเจ็บปวดทรมานและรู ้ สึกสานึ กผิดอย่างเหลือ
แสน ที่มิติของเรานี้รู้สึกว่าตายไปแล้วในทันที แต่ในสนามเวลาที่ถูกดับสลายนั้นจะรู ้สึกยาวนานอย่าง
ไร้ที่เปรี ยบ
ศิษย์

หญิงชรากลับมีประจาเดือนอีก จะมีปัญหาว่าจะตั้งครรภ์ได้หรื อไม่
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อาจารย์ ขณะที่เราฝึ กพลังร่ างกายผันแปรกลับสู่ วยั หนุ่ มสาวเพื่อให้ท่านมาบาเพ็ญชีวิต แต่ไม่ใช่ให้
ท่านใช้ชีวติ อย่างคนธรรมดาสามัญชนิดนั้น มันอาจเกี่ยวข้องกับปั ญหานี้ เพราะทั้งร่ างกายล้วนผันแปร
สู่วยั หนุ่มสาว ดังนั้นท่านต้องระวังเรื่ องเหล่านี้
ศิษย์
ในขณะที่เผยแพร่ ฝ่าหลุนต้าฝ่ าให้คนอื่นอยูน่ ้ นั ควรจะใช้ภาษาที่อาจารย์บรรยายฝ่ ามาชี้นา
ความคิดหรื อไม่ หรื อว่าอาศัยแนวคิดโดยรวมของเจิน ซัน่ เหยิน่ ที่อาจารย์พดู มาชี้นาความคิด
อาจารย์ ฝ่ าของข้าพเจ้า ก็คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูด เป็ นสิ่ งที่เป็ นระบบ สิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดออกมาก็คือสิ่ งที่อยู่
ในต้าฝ่ านี้ สิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดอยูท่ ี่นี่ไม่ได้พดู ทัศนะส่ วนตัวของข้าพเจ้า ดังนั้นในขณะที่ทุกท่านพูดสิ่ งนี้
อยูพ่ ดู ได้แต่เพียงว่า ในหนังสื อเขียนไว้อย่างไร อย่างไร หรื ออาจารย์พดู ว่าอย่างไร อย่างไร ก็ได้ ดีที่สุด
คืออ่านหนังสื อ ท่านอย่าไปพูดโดยนาคาพูดของข้าพเจ้าไปเป็ นคาพูดของตนเอง เช่นนั้นเขา(ฝ่ า)ก็จะ
ไม่บงั เกิดผลอย่างนี้ และยังเป็ นการขโมยฝ่ า แต่สามารถพูดถึงความรู ้สึกของแต่ละคนได้ นัน่ เป็ นคน
ละเรื่ องกับฝ่ า
ศิษย์

ภาพลวงตาที่ผคู ้ นเห็นกันคืออะไร

อาจารย์ ข้าพเจ้าว่า ก็คือทัศนี ยภาพของอีกมิติ ซึ่ งปรากฏออกมาแบบจับพลัดจับผลู สิ่ งก่อสร้างที่ฝั่ง
นั้นก็หาได้มีแต่แบบสมัยโบราณนั้น แต่มีตึกรามบ้านช่องอย่างปั จจุบนั ชนิดนี้ดว้ ย และสิ่ งที่มีอยูใ่ นมิติ
ฝั่งนั้นบางส่ วนยังสามารถเคลื่อนที่ได้
ศิษย์

จะมองการโกหกด้วยเจตนาที่ดีได้อย่างไร อย่างเช่นคนๆนั้นป่ วยหนักแล้ว

อาจารย์ อย่างเช่นเขาป่ วยเป็ นโรคมะเร็ งแล้ว ท่านไม่อยากจะบอกสถานการณ์ที่แท้จริ งให้เขาฟัง การ
ฝื นทาอย่างนี้ ใช้ได้ จุดมุ่งหมายของท่านคือเพื่อคนอื่น หรื อเพื่อประโยชน์ของคนอื่น แน่ละข้าพเจ้า
นึ กถึงเรื่ องเหล่านี้ ของระดับชั้นสู ง ท่านเองก็สามารถจะจัดวางให้ถูกต้องได้ ข้าพเจ้าคิดว่าไม่ควรพูด
โกหกกับคนป่ วย กลัวคนป่ วยระทมใจนัน่ ไม่ใช่หลักการนี้ ของคนธรรมดาสามัญหรื อ เมื่อบาเพ็ญถึง
ระดับชั้นสูงจะพบว่าไม่ใช่เรื่ องอย่างนั้น ความทุกข์ระทมสามารถสลายกรรมได้ ชาติต่อไปจะได้ดี
ศิษย์
ด้วยความรู้สึกเคารพและซาบซึ้งใจ เราจึงจุดธูปบูชาพระพุทธรู ป พระโพธิสตั ว์และฝ่ าเซิน
ของอาจารย์ การถวายของบูชานับเป็ นจิตยึดติดหรื อไม่
อาจารย์ อย่างแรกนั้นคือความเคารพ อย่างที่สองที่จริ งนั้นผูค้ นล้วนเข้าใจว่ามันเป็ นสิ่ งที่เป็ นรู ปแบบ
ชนิ ดหนึ่ ง ธูปที่จุด หมดดอกแล้ว ควันที่ฟุ้งขึ้นมานั้น ที่ท่านมองเห็นเป็ นควันในมิติน้ ี ของเรา แต่ใน
อีกมิติหนึ่ งมันก็มีควันด้วย สสารที่ฝั่งของเราสลายไปแล้ว ก็จะเกิดขึ้นที่ฝั่งนั้น พวกเขา(ฝั่งนั้น)ต้อง
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การสิ่ งนี้ ไปผันแปรฝ่ าของพวกเขา ดังนั้นการถวายของบูชาเขา ไม่เพียงเป็ นการแสดงความเคารพ ยังมี
ความสัมพันธ์อย่างนี้อยูช่ ้ นั หนึ่ง ถวายของบูชาใช่ไหม หาไม่จะเรี ยกได้อย่างไรว่า ถวายของบูชาละ
ศิษย์

บนร่ างกายของผูฝ้ ึ กพลังปรากฏรู ปลักษณ์ของพระพุทธขึ้นมานั้น เรื่ องราวเป็ นอย่างไร

อาจารย์ เป็ นเรื่ องปกติ พลังกงก็คืออย่างนี้ ช่วงเริ่ มต้นจะเล็กกว่าเมล็ดข้าว ต่อมาจะออกมาใหญ่
ยิง่ ขึ้น เพราะอณูในแต่ละชั้นของร่ างกายล้วนต้องเปลี่ยนแปลง สุ ดท้ายกลายเป็ นร่ างพระพุทธ
ศิษย์

ท่านอาจารย์จะกรุ ณาเล่าเรื่ องโลกฝ่ าหลุนให้เราฟังได้หรื อไม่

อาจารย์ ผูฝ้ ึ กเราบางคนมองเห็นแล้ว มีภูเขาเอย น้ าเอย หอสู ง ศาลาเอย ถ้าอยากจะรู้ อย่างละเอียด
ท่านก็ตอ้ งบาเพ็ญ
ศิษย์
มีผรู ้ ู้แจ้งหลายองค์ที่ถ่ายทอดต้าฝ่ าช่วยเหลือสรรพชีวิต แต่ทาไมแต่โบราณกาลมาไม่เคยได้
ยินว่ามีคนพูดถึง
อาจารย์ องค์ศากยมุนีตรัสว่าพระยูไลมีมากดัง่ จานวนเม็ดทรายในแม่น้ าคงคา แล้วจะสามารถพูดให้
หมดทีละองค์ ละองค์ได้ไหม สิ่ งที่ไม่ควรให้ท่านทราบก็จะไม่ให้ท่านทราบนะ ถ้าคนธรรมดาสามัญรู้
อะไรทุกอย่างหมดแล้ว นัน่ มิใช่กลับตาลปัตรแล้วหรื อ ท่านเป็ นพระพุทธแล้ว พวกเขาก็เป็ นคนธรรมดา
สามัญแล้วหรื อ คนธรรมดาสามัญจะสามารถรู ้สิ่งที่สูงส่ งเช่นนั้นได้หรื อ ในอดีตสิ่ งที่อยูเ่ หนื อกว่าพระ
ยูไลจะไม่ให้คนได้รู้ และโลกฝ่ าหลุนไม่ได้อยูใ่ นจักรวาลนี้ ที่จริ งองค์ศากยมุนีเคยตรัสเรื่ องของพวก
เราไว้ และเคยตรัสเรื่ องในอดีตของข้าพเจ้า บ้างก็บนั ทึกเอาไว้ บ้างก็ไม่ได้บนั ทึกเอาไว้
ศิษย์

ถ้าหากคนที่มีฟถีู่ ่(ตัวสิ ง)ทาให้พลังกงของเรากระจายออกไปแล้วจะทาอย่างไร

อาจารย์ ทาให้พลังกงกระจาย หมายความว่าอะไร มันไม่มีความสามารถนั้น เพราะท่านยึดกุมตัว
เองไว้ไม่ได้ จึงชักชวนให้สิ่งเหล่านี้ เข้ามา ท่านอยากได้ นัน่ ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ งแล้ว หากใจท่านไม่
กระเพื่อม มันจะทาร้ายท่านไม่ได้ ในใจหวาดกลัวก็คือการยึดติด และไม่แน่วแน่ในต้าฝ่ า ฝ่ าเซิ นของ
ข้าพเจ้าได้แต่รับผิดชอบต่อผูท้ ี่แน่วแน่บาเพ็ญต้าฝ่ าเท่านั้น
ศิษย์
ปกติเมื่อลืมตาจะเห็นมีฝ่าหลุนใหญ่เล็กกาลังหมุนอยูร่ อบๆตัว พอหลับตากลับมองไม่เห็น
นี่เพราะอะไร ควรทาอย่างไร
อาจารย์ จะลืมตาหรื อหลับตาก็เหมือนกัน นี่ คือความเคยชินชนิ ดหนึ่ งของวิธีการมอง เมื่อเคยชิน
แล้วก็จะเห็นได้ท้ งั นั้น
ศิษย์
จะวิจยั วิชาฉี เหมินตุนเจี่ย(วิชาการสงครามฉี เหมิน เช่นการร่ ายคาถาเรี ยกลมฝน) และจูโหยว
เคอ(วิชารักษาโรค) ได้ไหม
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อาจารย์ จูโหยวเคอ จัดเป็ นสิ่ งของจาพวกวิญญาณผีช้ นั ต่า เมื่อบาเพ็ญต้าฝ่ าแล้วท่านจะวิจยั มันทาไม
โจวอี้(ตาราว่าด้วยการเปลี่ ยนแปลง) ฉี เหมิ นตุนเจี่ ย นั้นหากท่านคิ ดจะวิจยั สิ่ งเหล่านี้ ท่านก็ไปวิจยั
ฉะนั้นในฐานะศิษย์ฝ่าหลุนต้าฝ่ า ข้าพเจ้าว่าก็ไม่สอดคล้องกัน สิ่ งเหล่านี้ บางอย่างเป็ นศาสตร์ เทคนิ ค
บางอย่างเป็ นของชั้นต่าที่สุดของสายเต๋ า ท่านไตร่ ตรองเอาเองเถิด ว่าจะทาอย่างไร
ศิษย์
ในศาสนาพุทธเห็นว่าการปล่อยชีวิตสัตว์เป็ นเรื่ องสาคัญ ถือว่าการปล่อยชีวิตสัตว์สามารถ
สลายทุกข์ภยั มีอายุวฒั นะ......
อาจารย์ เรื่ องเหล่านี้ ลว้ นเป็ นเรื่ องของความหมายมัน่ (โหยว่เหวย) ไม่ใช่ การบาเพ็ญ พูดได้อีกว่า
ท่านก็ปล่อยไม่ได้จริ ง ไม่แน่วา่ ในจานวนนั้นบางตัวก็หมดอายุขยั แล้ว หากมีเจตนาทาเรื่ องเหล่านี้ก็คือ
จิตยึดติด เราพูดเรื่ องไร้ความหมายมัน่ (อู๋เหวย) ทาไมท่านเอาแต่จะทาเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ยความหมายมัน่
การยิงนกก็ดี จับปลาก็ดี ที่จริ งคนเหล่านั้นทาเรื่ องเหล่านี้โดยเฉพาะ มีคนซื้ อไปปล่อยแล้ว ครั้งต่อไป
เขาก็ไปจับมันมาอีก ท่านซื้ อกับเขามาจนหมด ท่านเอาไปปล่อยชีวิต ดีละ พรุ่ งนี้ ไปทาอีก ท่านยังจะ
ซื้ อไปปล่อยชี วิตไหม ก็เท่ากับช่วยเขาทาเรื่ องชัว่ ข้าพเจ้าว่าพยายามอย่าทาเรื่ องเหล่านี้ ปั จจุบนั ใน
ศาสนาพุทธก็กาลังทาเรื่ องที่มีความหมายมัน่ เหล่านี้ เนื่ องจากในเวลาที่องค์ศากยมุนีถ่ายทอดฝ่ านั้น
ไม่มีเรื่ องเหล่านั้น
ศิษย์
ผมไม่ฝึกพลังกงอันนั้นแล้ว คิดจะเผาภาพที่แขวนไว้ทิ้งไป แต่มีคนอยากฝึ ก ขอเอาไปแล้ว
ผมรู้วา่ มันไม่ดี ถ้ามอบให้คนไป จะผิดศีลธรรมหรื อไม่
อาจารย์ เขาจะเอาให้ได้ ท่านได้ให้เขาไปแล้ว ก็อย่าไปสนใจเขาเลย มอบให้คนไม่ดีแน่ สิ่ งนั้นจะ
ทาร้ายคนอื่นได้
ศิษย์
บางครั้งรู ปของท่านปรมาจารย์ ปรากฏเป็ นพระพุทธใหญ่สีทองเปล่งปลัง่ บางครั้งมีสีหน้า
เคร่ งขรึ ม
อาจารย์ เป็ นเช่นนี้ แหละ เมื่อท่านทาเรื่ องที่ดี ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้าก็จะแสดงออกมาอย่างยินดี หรื อ
เปล่งแสงออกมา แต่เมื่อท่านทาเรื่ องไม่ดี เขาก็จะเข้มงวดมาก
ศิษย์

เพื่อนสนิทเชื่อในหลักธรรมนอกรี ต ควรจะเตือนให้เขาหยุดไหม

อาจารย์ สามารถจะเตือนให้เขาหยุด เขาเชื่อลัทธิ นอกรี ต หนทางคดงอ ที่ไม่ให้เขาเรี ยน ท่านก็กาลัง
ช่วยคนใช่ไหม แต่ถา้ เขาจะเชื่อให้ได้ ท่านก็อย่าฝื นยุง่ เกี่ยวด้วย ปล่อยเขาไปเถิด
ศิษย์

หลังจากจิตสานึกรองไปแล้ว จิตสานึกหลักจะอยูใ่ นสภาพอะไร

อาจารย์ หลังจากจิตสานึกรองไปแล้วท่านจะไม่รู้ สภาวะอะไรก็ไม่มี
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การข้ามด่านกามารมณ์จะเกิดซ้ าได้อีกไหม

อาจารย์ ถูกต้อง จะเกิดได้ ท่านข้ามได้ไม่ดีครั้งหนึ่ง เขาก็จะเกิดซ้ าได้อีก หากเดี๋ยวนี้ท่านรักษาใจ
ไว้ได้ดี ต่อไปจะเป็ นอย่างไร ยังจะทดสอบท่านได้อีก
ศิษย์

ผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าหลังจบการศึกษานานแค่ไหน ชายหญิงจึงจะสามารถอยูด่ ว้ ยกันได้

อาจารย์ ในชั้นเรี ยนเราก็ไม่ได้บอกว่าท่านทั้งสอง ให้แยกจากกันนะ เราพูดว่าท่านต้องปล่อยวาง
จิตใจนี้ ให้จืดจาง ในการดารงชีพ ปั จจุบนั ท่านยังสามารถรักษาการดารงชีพตามปกติก็พอแล้ว ขณะนี้
ได้แต่กาหนดท่านอย่างนี้ ถ้าท่านบอกว่าหลังจากศึกษาจบแล้ว กลายเป็ นพระสงฆ์ หรื อพระสงฆ์ที่
ไม่ใช่พระสงฆ์ เป็ นแม่ชีที่ไม่ใช่แม่ชี แต่คนรักของท่านไม่ได้ฝึกพลัง แล้วเอะอะจะขอหย่าร้างกับท่าน
ศิษย์ฝ่าหลุนต้าฝ่ าล้วนจะกลายเป็ นแบบนี้ไปหมดหรื อ ก็คือท่านอย่าคิดถึงมันมากเกินไป ต่อไปหลังจาก
ค่อยๆยกระดับขึ้นแล้ว ท่านจะทราบว่าควรจะทาอย่างไร
ศิษย์

ดิฉนั เคยผ่าตัดมดลูกทิ้ง จะกระทบต่อการฝึ กพลังไหม

อาจารย์ ไม่กระทบ ร่ างกายท่านที่เป็ นสสารในมิติน้ ี ได้ตดั มันทิ้งไปแล้ว แต่ที่ฝั่งนั้นไม่ได้ตดั ทิ้ง
ศิษย์
เมื่อบาเพ็ญซิ นซิ่ งถึงระดับที่แน่นอนหนึ่ง ใช่หรื อไม่วา่ จะไม่สามารถมีความนึกคิดที่ไม่ดีใดๆ
เกิดขึ้นอีก
อาจารย์ เนื่ องจากตลอดขั้นตอนของการบาเพ็ญซิ นซิ่ ง ล้วนเป็ นการทิ้งความนึ กคิดที่ไม่ดีและตัณหา
นานาชนิด ที่วา่ ในท่ามกลางขั้นตอนของการบาเพ็ญท่านทิ้งมันไปได้หมดแล้ว ความนึ กคิดอะไรที่ไม่ดี
ไม่เกิดขึ้นทั้งนั้นแล้ว เช่นนั้นท่านมิใช่บาเพ็ญถึงที่สุดแล้วหรื อ ท่านก็สาเร็ จสมบูรณ์แล้วใช่ไหม ดังนั้น
ในระหว่างขั้นตอนของการบาเพ็ญยังจะเกิ ดขึ้นได้ บางครั้งความคิดที่ไม่ดีที่แวบออกมา นัน่ เป็ นเรื่ อง
ปกติ แต่กต็ อ้ งระวังสิ่ งเหล่านี้ ต้องระวังผลักไสมันไป
ศิษย์
ได้ไหม

ผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าจะไปปั ดกวาดสุ สานเพื่อเซ่นไหว้วญ
ิ ญาณบรรพชน หรื อเยีย่ มคนป่ วยหนัก

อาจารย์ เรื่ องนี้ ถา้ จะต้องทาให้ได้ท่านก็ไปทา ในครอบครัวไม่มีใครทาท่านก็ไปทา แต่มีจุดหนึ่ ง
เมื่อระดับชั้นของท่านสู งมากแล้ว พลังงานแรงมากแล้วเมื่อท่านไปมันจะกลัว จะกระแทกมันไปไกล
มาก
ศิษย์

หลาน(ตาหรื อยาย)คนเล็กของผมอายุแปดขวบ ตาทิพย์เปิ ด แต่พอเก้าขวบกว่าก็ปิดแล้ว

อาจารย์ เมื่อเด็กควบคุมตัวเองได้ไม่ดี หรื อผูใ้ หญ่ในครอบครัวไม่ระวัง มักจะบอกให้เด็กดูไปดูมา
เมื่อจิตยึดติดของท่านโตมากขึ้น ย่อมง่ายที่จะทาลายเด็กแล้ว ข้าพเจ้าขอบอกท่าน ข้าพเจ้ามองเห็น เด็กๆ
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ของเราที่ฝึกพลัง ส่ วนมากล้วนแต่มีที่มา ท่านอย่าทาลายเขาไปเสี ย ท่านบาเพ็ญขึ้นไปไม่ได้ แล้วยัง
ทาลายเขาแล้ว ช่างเป็ นบาปหนักยิง่ นัก
ศิษย์

ถ้าผูฝ้ ึ กเราถูกคนชัว่ กระทาความรุ นแรง ควรโต้ตอบหรื อไม่

อาจารย์ ผูบ้ าเพ็ญที่แท้จริ งของเราจะไม่พบกับเรื่ องอย่างนี้ เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการบาเพ็ญ จะ
ไม่จดั วางให้ท่าน
ศิษย์

คนในครอบครัวอยากจะศึกษาฝ่ าหลุนต้าฝ่ า แต่ยงั ไม่ได้เริ่ มศึกษาจะให้ฟังวิดีโอเทปได้ไหม

อาจารย์ คนที่อยากจะเรี ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ าสามารถฟั งได้ แต่ถา้ ให้คนที่ไม่เชื่ อหรื อคนที่ทาลายฝ่ าตาม
ชอบใจ ไม่รับผิดชอบเที่ยวให้คนฟั งตามชอบใจ ข้าพเจ้าว่านัน่ ก็ใช้ไม่ได้ ดีไม่ดีเครื่ องเล่นเทปของ
ท่านก็จะเสี ยได้ เทปของท่านก็จะถูกลบทิ้ง
ศิษย์

ชุดฝึ กพลังนี้ที่ท่านสอนทาไมต้องทาเก้ารอบ

อาจารย์ สายพุทธพูดว่า เก้า เก้า คืนสู่ ความจริ งแท้นะ จักรวาลนี้ ของเรา ปั จจุบนั ได้เกิดการดับสลาย
เก้าครั้งแล้ว และประกอบขึ้นมาใหม่ เรื่ องราวต่างๆในจักรวาลนี้ ล้วนแต่อิงเลขเก้านี้ เป็ นเลขที่ใหญ่
ที่สุด
ศิษย์

บนตัวและส่ วนศีรษะ สามารถจะมีฝ่าหลุนคงที่(ประจาที่)ได้ไหม

อาจารย์ นอกเหนือจากที่ทอ้ งน้อย จะไม่มีฝ่าหลุนที่คงที่(ประจาที่)อยูอ่ ีก บนไหล่ บนศีรษะของท่าน
นี้ ลว้ นเป็ นการปรับร่ างกายให้ท่าน นัน่ ไม่ใช่ให้แก่ท่าน หลังจากปรับร่ างกายเสร็ จแล้วก็ไม่จาเป็ นแล้ว
เขาก็จะกลับไปแล้ว องค์ที่ให้ท่านอย่างแท้จริ งก็คือองค์น้ นั ที่อยูต่ รงท้องน้อย ต่อไปเมื่อท่านฝึ กพลังจะ
สามารถฝึ กที่เป็ นของตัวเองออกมาได้
ศิษย์
มีบางคน สามารถมองเห็ นฝ่ าเซิ นมากมายของท่านหลังจากที่ตาทิ พย์ของเขาเปิ ด บางคน
บอกว่าในบ้านมีฝ่าเซินได้เพียงหนึ่งองค์
อาจารย์ นัน่ ไม่แน่ ฝ่ าเซินของข้าพเจ้ามากจนนับไม่ถว้ น มากเหลือเกินแล้ว
ศิษย์

ในขณะนัง่ สมาธิ จะทบทวนความผิดที่ผา่ นมาของตน ทาให้รู้และเข้าใจในคติโบราณ

อาจารย์ คติโบราณนั้นไม่ใช่หลักธรรมสาหรับบาเพ็ญ ท่านอย่ามัวคิดถึงคติโบราณ คติโบราณ สิ่ งที่
คนสมัยโบราณพูดไม่แน่วา่ จะเป็ นสัจธรรม มีแต่คุณสมบัติพิเศษของจักรวาลนี้ จึงจะเป็ นมาตรฐานเดียว
ในการประเมินคนดี หรื อคนเลว ความดีกบั ความเลวที่คนสมัยโบราณพูดนั้นเป็ นมาตรฐานในหมู่คน
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ธรรมดาสามัญ แน่ละที่บางคนพูดกันหรื อนักปราชญ์พูดกันนั้นเป็ นไปได้วา่ จะเป็ นปรัชญาในระดับสู ง
มาก ข้าพเจ้าว่าท่านอย่ายึดติดกับสิ่ งเหล่านี้ การบาเพ็ญต้าฝ่ านั้นท่านต้องทาตามที่ฝ่าของข้าพเจ้าชี้นา
ศิษย์
ผูฝ้ ึ กบางคนตาทิพย์เปิ ดแล้วสามารถพูดคุยกับฝ่ าเซิ นของท่าน บางครั้งฝ่ าเซิ นของท่านจะพูด
ล้อเล่นด้วยโดยบังเอิญ
อาจารย์ นี่ เป็ นไปได้ พูดล้อเล่นหรื อพูดในทางตรงกันข้ามให้ท่านรับรู ้ได้ แต่เขาจะไม่พดู ฝ่ าอะไร
ให้กบั ท่านตรงๆ หรื อทาเรื่ องอะไรให้กบั ท่าน
ศิษย์

ถ้าซิ นซิ่งผ่านด่านไม่ได้ ฝ่ าหลุนจะเปลี่ยนรู ปไหม

อาจารย์ ซิ นซิ่ งข้ามไปไม่ได้ฝ่าหลุนจะไม่เปลี่ยนรู ป ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ าหลุน ฝ่ าหลุนจะเปลี่ยนรู ป
ล้วนเกิดจากการฝึ กแทรกหลักพลังอื่นเข้าไป
ศิษย์

เขตฐานของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าสร้างขึ้นเมื่อไร

อาจารย์ ยังไม่ได้คิด เขตฐานของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเมื่อสร้างสาเร็ จแล้ว ก็จะให้ศิษย์ที่บาเพ็ญเป็ นหลักกับ
ศิษย์ที่ออกบวช ดูแล แต่ไม่แตะต้องเงินทองเช่นกัน
ศิษย์

ธาตุแท้ของฝ่ าเซิ นกับกงเซิน(ร่ างพลัง)ของอาจารย์ มีอะไรไม่เหมือนกัน

อาจารย์ พวกท่านไม่มีกงเซิ น รู ปลักษณ์ของกงเซิ นของข้าพเจ้าเหมือนกับรู ปลักษณ์ของข้าพเจ้าใน
ขณะนี้ คือประกอบขึ้นมาจากพลังกง ส่ วนฝ่ าเซิ นนั้นออกมาจากภายในกาย และก่อเกิดขึ้นจากพลังกง
กับฝ่ า รู ปลักษณ์ ของฝ่ าเซิ นมี ผมสี น้ าเงิ นเป็ นขดๆ สวมชุ ดจี วรสี เหลื อง ส่ วนกงเซิ นจะเหมื อนกับ
ข้าพเจ้า
ศิษย์
ในชี วิตผมลิ ขิตไว้ว่าไม่มีบุพเพสันนิ วาส ใช่ หรื อไม่ว่าถ้าไม่ผ่านการดารงชี วิตอย่างคน
ธรรมดาสามัญก็จะไม่ได้มรรคผลถูกต้องตลอดไป
อาจารย์ ไม่มีเรื่ องนี้ เราพูดแล้ว แต่เดิมท่านก็สามารถปล่อยวางสิ่ งเหล่านี้ ได้ จะปล่อยวางสิ่ งเหล่า
นี้ ทางด้านรู ปแบบก็ได้ ที่ขา้ พเจ้าบอกท่านก็คือความหมายอย่างนี้ ก็เหมือนกับวันนั้นที่ขา้ พเจ้าพูดถึง
ปั ญหาการรับประทานเนื้ อสัตว์ บางคนนั้นไม่กินเนื้ อสัตว์ จะเกิ ดสภาพการณ์น้ ี หรื อไม่ก็ไม่กินแล้ว
ข้าพเจ้าว่านัน่ ก็ดีมาก ไม่กินก็ไม่ตอ้ งกิน ไม่เกิดจิตยึดติดนี้
ศิษย์
หลานคนเล็กวัยหกขวบของดิฉันไม่ได้ฝึกพลัง ก็มองเห็นข้างบนระหว่างสองคิ้วมีฝ่าหลุน
หมุนอยู่
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อาจารย์ เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดแล้ว มีผฝู้ ึ กพลังหลายคน ที่จริ งเมื่อก้าวเข้ามาที่นี่กค็ ือวาสนา บางคนนา
เด็กมาด้วย มีเด็กเล็กๆหลายคนนั้นที่มี ล้วนมาได้ฝ่านี้ท้ งั นั้น เด็กบางคนมีเกินจีดีมาก ที่สมควรจะได้
ก็ได้แล้ว คนหนึ่งได้ฝ่า ทั้งครอบครัวจะได้ประโยชน์
ศิษย์
ตอนบ่ายขณะที่อาจารย์กาลังบรรยาย ผมมองเห็นตรงกลางห้องโถงใหญ่มี คนตัวใหญ่มาก
สองคน แต่มองไม่เห็นหน้ายืนอยูต่ รงนั้น
อาจารย์ นัน่ เป็ นกงเซิ นของข้าพเจ้า
ศิษย์

ในความฝันพบท่านอาจารย์สอนให้ผมฝึ กชงกว้าน(ท่าฝึ กชุดที่สาม)สองมือ

อาจารย์ นัน่ คือฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้าสอนท่านฝึ กพลัง
ศิษย์

ตอนกลางคืนฝันเห็นตัวเองฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า นัน่ เป็ นจิตสานึกรองใช่ไหม

อาจารย์

ตัวท่านเองแจ่มแจ้งว่าตนเองกาลังอยูท่ ี่นนั่ ฝึ ก นัน่ ก็คือจิตสานึกหลักของท่านที่ฝึก

ศิษย์

บางครั้งผมสามารถอดทนได้ ควบคุมเรื่ องราวไว้ได้ แต่ในใจกลับไม่สงบอยูเ่ สมอ

อาจารย์ ก็คือแม้โดยเปลือกนอกตัวท่านสามารถอดทนได้ แต่ในใจท่านยังไม่ปล่อยวาง ก็ใช้ไม่ได้
ทุกท่านทราบคนที่บรรลุถึงระดับอรหันต์น้ นั เมื่อพบกับเรื่ องอะไรจะไม่เก็บไว้ในใจ ทุกสิ่ งในหมู่คน
ธรรมดาสามัญต้องไม่ใส่ ไว้ในใจเลย ยิม้ แย้มอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเสี ยเปรี ยบเท่าไรคนเขาก็ยมิ้ แย้มได้ ถ้า
สามารถทาได้ตามนี้จริ งๆ ท่านก็บรรลุถึงมรรคผลอรหันต์ช้ นั ต้นแล้ว
ศิษย์

ผูท้ ี่ฝึกฝ่ าหลุนต้าฝ่ าจะสามารถฝึ กกายบริ หารไปด้วยได้ไหม

อาจารย์ ทาได้ ท่านอยากฝึ กก็ฝึกไปเถอะ ตอนนี้ อะไรๆท่านก็วางได้แล้ว ท่านก็มิเท่ากับบาเพ็ญ
สาเร็ จแล้วหรื อ เมื่อท่านฝึ กพลังไปเรื่ อยๆ ท่านก็จะสามารถมองบางอย่างให้จืดจางได้เอง ถึงบอกให้
ท่านไปทาท่านก็จะไม่ไปทาแล้ว
ศิษย์

ขณะฝึ กสมาธิอยู่ ยุงกัดเอา จะใช้มือจับได้ไหม

อาจารย์ จับก็จบั ได้ แต่ดีที่สุดอย่าจับ ขณะที่กาลังฝึ กอยู่พอท่านจับ กลไกชี่ บนตัวก็จะยุ่งเหยิงแล้ว
ที่จริ งนี่ลว้ นเป็ นรู ปแบบการรบกวนของมาร อย่าสนใจมัน ได้ชดใช้กรรมคืน ไม่ดีหรื อ
ศิษย์

เมื่อฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าแล้ว จะฝึ กมวยไท่เก๊กด้วยได้ไหม

อาจารย์ ไม่ได้ มวยไท่เก๊ก ก็เป็ นชี่กง ไม่เพียงแต่มวยไท่เก๊กเป็ นชี่กง กระบี่ไท่เก๊ก ยังมีมวยปากั้ว
มวยสิ งอี้ ประเภทนี้ลว้ นจัดเป็ นชี่กง เช่นนั้นหากท่านว่าท่านอยากจะฝึ ก เช่นนั้นท่านก็ไปฝึ กมันก็แล้วกัน
ข้าพเจ้าพูดที่นี่คือการรับผิดชอบต่อผูฝ้ ึ กอย่างแท้จริ ง จึงพูดถึงข้อกาหนดให้ฟัง การบาเพ็ญไปสู่ ระดับ
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ชั้นสู งต้องเดินแนวทางเดียว ท่านว่าท่านคิดจะฝึ กสิ่ งนั้น ข้าพเจ้าว่าท่านก็ไปได้ ถ้าท่านสามารถจะ
บาเพ็ญออกมาได้ก็ดี ไม่ใช่จะต้องให้ท่านบาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าให้ได้ ข้าพเจ้าเพียงแต่บอกท่านเรื่ องการ
เดินแนวทางเดียว เรื่ องการปฏิบตั ิต่อการบาเพ็ญอย่างเข้มงวด มวยไท่เก๊กก็ไม่เลว แต่หลักธรรมด้าน
จิตใจส่ วนนี้ของเขาไม่ได้ถ่ายทอดออกมา ดังนั้นจึงได้แต่เสริ มสร้างสุ ขภาพ ไม่อาจบาเพ็ญได้
ศิษย์

การเปิ ดการรับรู้ในระดับต่าที่สุด สามารถไปโลกฝ่ าหลุนได้หรื อไม่

อาจารย์ การเปิ ดพลังในระดับชั้นต่า ก็คือการเปิ ดพลังในระดับชั้นที่ต่ ามาก เขาจะไปโลกฝ่ าหลุน
ไม่ได้ และไปไม่ถึงระดับชั้นที่สูงกว่า เพราะเขาสามารถจะบาเพ็ญได้สูงแค่น้ ีเอง
ศิษย์

ทางานอยูใ่ นสหภาพแรงงานไม่อาจหลีกเลี่ยงการยืม การปรับย้ายบุคลากร จะทาอย่างไร

อาจารย์ ในทุกๆระดับชั้นล้วนสามารถเป็ นคนดี ล้วนสามารถฝึ กพลังกง ท่านทางานอะไร นัน่ เป็ น
งานในหมู่คนธรรมดาสามัญ การทาตามกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานของท่าน ท่านไม่น่าจะทาอะไรผิด
แต่ในการจัดการกับปั ญหาท่านต้องทาดีต่อคน พยายามคานึ งถึงผูอ้ ื่น ท่านก็ทาไปตามต้าฝ่ านี้ เรื่ องที่
เป็ นรู ปธรรมเหล่านี้ หากมาถามข้าพเจ้าทั้งหมด จะให้ขา้ พเจ้าบอกท่านทั้งหมด ท่านยังจะบาเพ็ญอะไร
ได้ ท่านจะรับรู้อะไรได้ละ
ศิษย์
เพื่อนร่ วมงานกับคนในครอบครัวผมล้วนไม่ได้เข้าร่ วมชั้นเรี ยน เวลาปกติพวกเขาจะฝึ ก
พลังร่ วมกับผูฝ้ ึ กเก่าได้ไหม
อาจารย์ ปฏิบตั ิตนให้เหมือนผูฝ้ ึ กพลัง เมื่อถึงเวลาที่ควรจะได้ ก็จะได้ท้ งั หมด แต่ถา้ วันนี้ ท่านออก
จากชั้นเรี ยนไป ท่านไม่ปฏิบตั ิตนเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง ท่านก็จะไม่ได้อะไร
ศิษย์

การฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ห้ามเข้าร่ วมกิจกรรมใดบ้าง กิจกรรมใดที่สามารถให้ความร่ วมมือ

อาจารย์ เรื่ องที่ไม่ดีก่อนอื่นท่านต้องละเว้น ให้บาเพ็ญอย่างเป็ นธรรมชาติในหมู่คนธรรมดาสามัญ
และอย่าเจตนาสร้างความขัดแย้ง เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ ฝ่า สามารถร่ วมมือได้
ศิษย์

ศาสนกิจในวัด เป็ นเรื่ องอะไร

อาจารย์

มันเป็ นรู ปแบบของศาสนา ไม่เกี่ยวข้องกับเรา

ศิษย์

ต้องฝึ กถึงระดับใดจึงจะสามารถเข้าสู่ โลกฝ่ าหลุนได้

อาจารย์

บาเพ็ญสาเร็ จ

ศิษย์

ฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าแล้วจะเต้นราดิสโก้ได้ไหม
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อาจารย์ เมื่อท่านยกระดับขึ้นไปเรื่ อยๆ ท่านจะรู ้สึกยิง่ ขึ้นเรื่ อยๆว่ามันน่าเบื่อ สุ ดท้ายจะพบว่าระบา
ชนิดนี้มีลกั ษณะมาร
ศิษย์

มีบางคนรู้สึกว่าตัวเองเล็กมากขณะที่ฝึกพลังอยู่

อาจารย์ ใช่ บางคนนั้นเดิมทีจิตหลักของเขาจะเล็กมาก เมื่อเขานัง่ ยองๆ อยู่ที่หนี หวานกง (ต่อม
ไพเนี ยล) ท่านจะรู ้สึกเล็กมาก แต่ร่างกายนี้ ก็สามารถเปลี่ยนเป็ นใหญ่ได้ บางครั้งท่านรู ้สึกว่าตนเองสู ง
ใหญ่เทียมฟ้ า นี่ลว้ นแต่ปกติ ร่ างกายในอีกมิติหนึ่งสามารถผันแปรได้
ศิษย์

บางคนโมโหง่ายมากเพียงแค่เรื่ องเล็กๆ อย่างนี้พลังกงจะโตขึ้นได้ไหม

อาจารย์ เรื่ องเล็กก็ผา่ นไปไม่ได้ และโกรธ ยังจะคิดให้พลังโตขึ้นได้หรื อ พวกเราควรปฏิบตั ิตนเป็ น
คนฝึ กพลัง ถ้านานๆครั้ งอารมณ์เสี ยเล็กน้อยกับเรื่ องเล็กๆนัน่ ก็ไม่กระทบ แต่ท่านจะเป็ นอย่างนี้ อยู่
เรื่ อยก็ไม่ถูก ท่านต้องยกระดับ
ศิษย์

นิตยสาร “หน้าต่างวรรณกรรม” ฉบับที่สี่ มีทศั นะเหมือนกับต้าฝ่ าของท่านหรื อไม่

อาจารย์ มันไม่อาจนามาเทียบกับฝ่ าของข้าพเจ้าได้ ฝ่ าของข้าพเจ้าก็มีเนื้ อหาตามที่ขา้ พเจ้าพูด ไม่มี
อะไรอื่ นอี ก แล้ว หน้าต่ างวรรณกรรม เขี ยนบทความจากมุ มของวรรณศิ ล ป์ และศิ ล ปะ ศิ ล ปะจะ
บรรยายให้เหนื อชีวิตจริ ง หรื อจับเอาจุดใดจุดหนึ่ งไปขยายความให้มนั ใหญ่ข้ ึน หรื อใช้วิธีการของมัน
แสดงออกมา ทุกท่านอย่าไปฝึ กตามสิ่ งนี้ หรื อทาตามการชี้ นาของสิ่ งนี้ นัน่ ก็ไม่ถูก เพราะมันเป็ น
ผลงานด้านศิลปะ ดังนั้นในนั้นจึงมีสิ่งที่ป้ ั นแต่งขึ้น หากจะบาเพ็ญก็ให้ทาตามการชี้นาของฝ่ านี้
ศิษย์

ท่านเคยอ่านคัมภีร์ของทิเบตไหม

อาจารย์ ของทิเบตข้าพเจ้าไม่ดูเลย พระสู ตรของแดนฮัน่ ข้าพเจ้าก็ไม่อ่าน
ศิษย์

ขณะนัง่ สมาธิ ในท่าเจียอิ้นรู้สึกว่าใบหน้ากับแขนผ่อนคลายไม่ได้ ไม่เจียอิ้นได้ไหม

อาจารย์ สองแขนผ่อนคลายไม่ได้นั่นเป็ นปกติ ในระหว่างขั้นตอนของการไหลเวียนของกระแส
พลังงาน เกิดพลังแม่เหล็กชนิดหนึ่ง จึงดูดแน่นไว้ ท่านไม่เจียอิ้นจะได้หรื อ ควรทาอย่างไรก็ทาอย่างไร
หากท่านไม่เจียอิ้นก็ไม่เกิดกระแสพลังงานนี้ หากกระแสพลังงานนี้ ไม่ไหลผ่านแล้วจะผันแปรตัวท่าน
กับพลังกงได้หรื อ
ศิษย์

หนังสื อชี่กงที่มีอยูเ่ มื่อก่อนนี้จะจัดการอย่างไรดี

อาจารย์ ท่านคิดว่าจะจัดการอย่างไรดีก็จดั การอย่างไร ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าขจัดมารนั้นไปให้ถึงที่สุดจะ
ดีกว่า
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ท่านทาเรื่ องแทนพระพุทธองค์ใดหรื อเปล่า

อาจารย์ ข้าพเจ้ามีเรื่ องของข้าพเจ้า พวกเขามีเรื่ องของพวกเขา ไม่ใช่ใครทาแทนใคร การถ่ายทอด
ฝ่ าช่วยเหลือคนเรื่ องนี้ไม่มีคนทาแทนได้
ศิษย์

ขณะที่ผมฝึ กพลังหาวนอนติดต่อกันครั้งแล้วครั้งเล่า

อาจารย์ เกิดจากการที่สมองของท่านอยูใ่ นระหว่างขั้นตอนของการปรับแก้ หรื อในขณะฝึ กพลังเมื่อ
ชี่กรอกเข้าไปมากๆ ก็จะเกิดสภาพการณ์น้ ี เป็ นเรื่ องปกติเหลือเกิน
ศิษย์

ขณะที่ฝึกสมาธิชุดที่หา้ เวลารามือออกแรงที่แขนท่อนล่างหรื อทั้งแขน

อาจารย์ การรามือมีลกั ษณะเฉพาะอันหนึ่ งก็คือให้แขนท่อนล่างนาพาแขนท่อนบน ส่ วนหลักพลัง
สายเต๋ านั้นมักจะมาจากวิชาวิทยายุทธ์ ท่าเคลื่ อนไหวของเขานั้น มักจะเป็ นแขนท่อนบนนาพาแขน
ท่อนล่าง แต่การรามือของเรา แขนท่อนล่างจะนาพาแขนท่อนบน แขนท่อนล่างเคลื่อนไหว โดยมันจะ
พาแขนท่อนบนให้เคลื่อนไหว ดังนั้นเวลารามือ ให้แขนท่อนล่างออกแรงเล็กน้อย
ศิษย์
ขณะหลับอยู่ รู้ตวั ชัดๆว่าทาท่าเคลื่อนไหวไปตามกลไก รามือขึ้นมา ผมเห็นว่าดีมาก นี่เป็ น
เรื่ องอย่างไรกัน
อาจารย์ ก็คือเกิดจากจิตยินดี หากท่าเคลื่อนไหวของท่านไม่ใช่ท่าเคลื่อนไหวของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเรา
ให้ท่านรี บหยุดทันที เพราะนี่ คือมารกาลังรบกวนท่านอยู่ มันคิดจะแทรกสิ่ งเลอะเทอะยุง่ เหยิงเข้าไป
ในพลังกงของท่าน ทาลายท่าน ดังนั้นท่าเคลื่อนไหวที่ขา้ พเจ้าไม่ได้สอนท่านก็อย่าทา ส่ วนการรามือชุด
ใหญ่น้ นั ข้าพเจ้าขอบอกท่าน ท่านจะทาไม่ได้อย่างเด็ดขาด หากท่านทาแล้วก็คือมารที่รบกวนท่าน
ดูแลท่าน ให้ร้ายท่าน ใส่ สิ่งของเข้ามาให้ ท่านอย่าได้เกิ ดจิ ตยินดี ข้ ึ นมา จุดนี้ ท่านก็ยึดกุมไว้ไม่ได้
ต่อไปหากท่านได้เห็นพวกที่บินไปบินมา มีความสามารถมาก ท่านก็ไปกับเขาแล้ว ท่านก็จะจบสิ้ น
ศิษย์

ความนัยของมรรคผลถูกต้องคืออะไร

อาจารย์ ความนัยของมรรคผลถูกต้องก็คือการบรรลุความสาเร็ จสมบูรณ์ในการบาเพ็ญฝ่ าที่ถูกต้อง ก็
คือได้มรรคผลถูกต้อง มรรคผลถูกต้องนี้มีการแบ่งมรรคผลออกเป็ น มรรคผลอรหันต์ มรรคผลพระ
โพธิสตั ว์ ยังมีที่ได้มรรคผลพุทธะ ล้วนเรี ยกว่ามรรคผล
ศิษย์
ในความฝันหรื อในสมาธิจะแยกแยะอย่างไร ระหว่างพระโพธิ สตั ว์จริ งกับปลอม หรื อฝ่ า
เซิ นจริ งกับปลอม
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อาจารย์ ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้านั้น ไม่วา่ ใครจะแปลงอย่างไรก็ไม่เหมือน ท่านมองให้ละเอียดจะรู ้วา่ ไม่
เหมือน ไม่อาจแปลงให้เหมือนได้ หากแยกแยะไม่ออกจริ งๆให้เรี ยกชื่อข้าพเจ้า ส่ วนพระโพธิ สัตว์
นั้นยากจะบอกได้
ศิษย์

ระหว่างผูร้ ับผิดชอบกับผูช้ ่วยฝึ กสอนบางคนทะเลาะกันไม่สามัคคีกนั

อาจารย์ ปรากฏการณ์ ชนิ ดนี้ ในฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเราดูเหมื อนจะมี ไม่มาก พูดถึ งว่าระหว่างผูช้ ่ วย
ฝึ กสอนด้วยกันมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันบ้างในการมองปั ญหา ซึ่ งเป็ นโอกาสในการยกระดับซิ นซิ่ ง
เราก็ไม่ได้พดู ศัพท์คาว่า สามัคคีหรื อไม่สามัคคี เราล้วนพูดเรื่ องการบาเพ็ญซิ นซิ่ ง บาเพ็ญตนเอง ใคร
ที่ทาไม่ดีนนั่ เป็ นปั ญหาของตัวเขาเอง ใครแสดงความโกรธกับคนเขา ใครที่นินทาคนเขา จะดีหรื อไม่
ดีก็คือตนเอง เขาไม่บาเพ็ญตนเอง บรรดาคนที่ทาเช่นนี้ ซินซิ่ งของเขาก็ไม่ดี อย่างน้อยที่สุดต่อปั ญหานี้
เขาก็ใช้ไม่ได้
ศิษย์
ผมเป็ นผูฝ้ ึ กเก่ า ในชั้นเรี ยนครั้ งนี้ ในทันใดก็มีพลังงานอย่างหนึ่ งอยากจะให้ผมละทิ้งฝ่ า
หลุนต้าฝ่ า และทาให้ผมเกิดความคิดที่ไม่ดีข้ ึนมาจริ งๆ
อาจารย์ นั่นก็พูด ได้ชัดว่าท่ านเอาชนะมัน ได้ บรรดาสภาพการณ์ ช นิ ด นี้ ที่เกิ ด ขึ้ น ก่ อนหรื อหลัง
จะต้องยืนหยัดบาเพ็ญต้าฝ่ า แยกแยะตัวเองให้ชดั มันเป็ นกรรมทางความคิดและฟู่ ถี่ที่ทา ขอเพียง
สามารถแยกแยะว่านัน่ ไม่ใช่ตนเอง ฝ่ าเซินของข้าพเจ้าก็จะช่วยชาระให้
ศิษย์

การรวมกลุ่มฝึ กพลัง กับการฝึ กพลังตามลาพังจะได้ผลเหมือนกันหรื อไม่

อาจารย์ เหมือนกัน การรวมกลุ่มฝึ กพลัง ที่สาคัญคือ ทุกท่านอยู่ดว้ ยกันปรึ กษาหารื อซึ่ งกันและกัน
ยกระดับได้เร็ วหน่ อย และเป็ นประโยชน์ ต่อการเสริ มความชื่ นชอบการฝึ กพลังนั้นของท่าน จะฝึ ก
ตามลาพังหรื อปิ ดประตูฝึก ดูเหมือนตัวเองจะเก็บตัวมากไปหน่อย ก็เป็ นอย่างนี้ ที่จริ งล้วนเหมือนกัน
ศิษย์

คนไม่เข้าใจการฝึ กพลังของเรา เราสามารถจะทาตามที่เราต้องการโดยไม่สนใจเขาได้ไหม

อาจารย์ อย่างน้อยที่สุดท่านต้องทาให้คนเข้าใจให้ได้ จะเอาแต่แสดงออกอย่างเหนื อสามัญวิสัยนั้น
ใช้ไม่ได้ ต้องระวังปั ญหานี้ ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ท่านต้องระวังปฏิบตั ิให้เข้ากับคนธรรมดาสามัญ
โดยเปลือกนอกไม่ให้มีความแตกต่างระหว่างคนกับคนด้วยกัน แต่ในใจตนต้องบาเพ็ญ ยกระดับตัว
ท่านเอง
ศิษย์

เวลาที่ทาท่าประสานมือหน้าท้องน้อย ถ้ามือแตะกันจะทาให้พลังลดลงหรื อไม่

อาจารย์ มืออย่าแตะกัน พลังจะไม่ลดลง แต่จะทาให้กลไกยุง่ เหยิงได้ง่าย ท่านฝึ กพลังเพื่อเสริ มสร้าง
ความแข็งแกร่ งให้กบั กลไกชี่
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หลังจากนัง่ สมาธิจิตใจไม่สงบ มีนิสยั สันโดษเอาแต่ใจตัว

อาจารย์ ไม่ว่าอย่างไรเวลาที่เกิ ดสภาพการณ์ชนิ ดนี้ ให้แน่ วแน่ ในการบาเพ็ญต้าฝ่ า ท่านต้องยึดกุม
ตัวเองให้ดี ขณะเดียวกันต้องแยกแยะตนเองกับกรรมทางความคิดให้ชดั เจน
ศิษย์

หลังจากฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ผ่านไประยะเวลาหนึ่งรู ้สึกว่าขาแข็งขึ้นเรื่ อยๆ เพราะอะไร

อาจารย์ มีสภาพการณ์สองชนิ ด ชนิ ดหนึ่ งคือผูฝ้ ึ กเรา ขณะที่ฝึกพลังได้ทาเรื่ องที่ผิดไปแล้ว อีกชนิ ด
หนึ่ งคือ เป็ นระยะเวลานานที่ฝึกพลังแต่ไม่ได้ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานของผูฝ้ ึ กพลัง ซิ นซิ่ งขึ้นไปไม่ได้
ล้วนจะเกิดสภาพการณ์น้ ี ทั้งหมดที่เป็ นการฝึ กพลังแล้วพบว่าตนเองถอยหลัง มีตรงไหนที่ไม่ถูกต้อง
ท่านต้องค้นหาจากซินซิ่ง รับรองว่าท่านจะสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ศิษย์

การต่อสู้ทางความคิดของคน เป็ นจิตสานึกหลักหรื อจิตสานึกรอง

อาจารย์ จิตสานึ กรอง ทัศนคติต่างๆของคนกับกรรมทางความคิด หรื อฟู่ ถี่ (ตัวสิ ง)ล้วนจะเกิ ดการ
ต่อสู ้กนั แต่ผบู ้ าเพ็ญโดยทัว่ ไป ส่ วนมากคือทัศนคติของท่าน ในเวลาที่ทศั นคติของตัวท่านกับกรรม
ทางความคิดถูกสลายไปจะเกิดการต่อสู้ อย่างนี้ ไม่ดี อย่างนั้นไม่ดี เป็ นสภาวะที่เกิ ดขึ้นในความคิด
ของท่านเอง
ศิษย์

อุปนิสยั กาหนดโดยจิตหลักหรื อเป็ นการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่

อาจารย์ อุปนิ สัยของคน มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพ่อแม่ จิตหลักของท่านมีบทบาทสาคัญในการ
นา แต่สิ่งนี้ที่พอ่ แม่ของท่านมีติดตัวอยูก่ บ็ งั เกิดผลได้ในระดับหนึ่ง
ศิษย์
ในวารสาร “หน้าต่างวรรณกรรม” บทความชื่ อ “อิทธิ ฤทธิ์ ต้าฝ่ า”นั้นอาจารย์เห็นชอบให้
พิมพ์ออกมาหรื อไม่
อาจารย์ ไม่ได้ผ่านการตรวจต้นฉบับ และไม่ได้บอกกล่าวข้าพเจ้าก่อน สิ่ งเหล่านี้ เป็ นเพียงผลงาน
วรรณกรรม ท่านไม่ตอ้ งใส่ ใจมัน มันเป็ นเพียงรู ปแบบของนิ ทานอย่างหนึ่ ง ในอนาคตเมื่อมีความ
จาเป็ น ข้าพเจ้าสามารถจะเขียนชีวประวัติของขั้นตอนการบาเพ็ญของข้าพเจ้าและเรื่ องเหล่านี้ ที่ขา้ พเจ้า
ทาออกมาให้ทุกท่าน ขณะนี้ ยงั ไม่เหมาะ โอกาสยังไม่พร้ อม เพราะมีหลายอย่างที่สูงมาก หากเขียน
ออกมาคนทัว่ ไปจะรับไม่ได้
ศิษย์

ท่านมองอย่างไรเกี่ยวกับ การเล่นหุน้ กับความจาเป็ นในการยังชีพ

อาจารย์ ท่านทาการค้าจะดีมาก การเล่นหุ ้นคือการพนัน เป็ นการเอาเงินคนอื่น คนที่เล่นหุ น้ บางคน
สู ญเสี ยทรัพย์สินจนหมด ท่านรู้หรื อไม่วา่ ความรู ้สึกนี้ รสชาติเป็ นอย่างไร ผูบ้ าเพ็ญจะทาสิ่ งเหล่านี้ไม่ได้
แล้วจะบาเพ็ญจิตใจนั้นได้อย่างไรกัน ยังมีการเล่นไพ่ จะเล่นไพ่ได้หรื อไม่ ท่านยังจะต้องถามข้าพเจ้า
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อีกหรื อ อาจารย์ฉนั เล่นพนันได้หรื อไม่ ผูฝ้ ึ กพลังจะไปประเมินซิ นซิ่ งนี้ ของท่านอย่างไรดีนะ ท่านเอง
ได้ทาตามต้าฝ่ านี้แล้วหรื อ
ศิษย์
มีผฝู ้ ึ กพลังคนหนึ่ งพูดว่าชี วิตเดิมของผมคือสุ นขั จิ้งจอก จากนั้นพอฝึ กพลังก็จะคิดถึงสุ นขั
จิ้งจอกเสมอ
อาจารย์ ท่านอย่าฟังสิ่ งนี้ ที่เขาพูด เขาคงจะเป็ นฟู่ ถี่สุนขั จิ้งจอกเสี ยมากกว่า เขาพูดว่าท่านเป็ นอะไร
ท่านก็จะเป็ นอะไรกระนั้นหรื อ ขอบอกทุกท่าน จิตหลักของท่านในชาติก่อนเป็ นอะไรก็ไม่มีความหมาย
ชาติน้ ี ภพนี้ ท่านสามารถบาเพ็ญ ก็เป็ นเรื่ องของชาติน้ ี ภพนี้ รอจนท่านบาเพ็ญถึงระดับที่แน่นอนหนึ่ ง
สิ่ งที่ไม่ดีเหล่านี้ ของท่านก็จะถูกถอนทิ้งไปหมด สื่ อสัญญาณแหล่านี้ จะถูกถอนทิ้งไปหมด ไม่ตอ้ งห่ วง
ฝ่ าที่เราบรรยายวันนี้ เมื่อพูดมาถึงตรงนี้ ก็ขอบอกทุกท่านว่า คนกลับชาติมาเกิ ดเป็ นคนมี ไม่มาก การ
เวียนว่ายตายเกิดหกทางก็เป็ นอย่างนี้
ศิษย์

ไปวัดซื้อยันต์สีเหลืองขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายกลับบ้านได้ไหม

อาจารย์ ส่ วนใหญ่ของมันก็เป็ นสิ่ งชัว่ ร้ายโดยตัวมันเอง ในบ้านจะบูชาสิ่ งเหล่านี้ ได้อย่างไรนะ ขับ
ไล่สิ่งชัว่ ร้ ายอะไรละ ยุคธรรมะปลายในวัดก็ยงุ่ เหยิงมาก องค์ศากยมุนีไม่ได้สอนศิษย์ให้ทาเรื่ องที่มี
ความหมายมัน่ เหล่านี้ ซึ่ งสร้างความยุง่ เหยิงให้กบั ฝ่ า บนตัวพระสงฆ์บางรู ปก็มีฟู่ถี่ จึงขายให้ท่านเพื่อ
หาเงิน ถ้าของนั้นของเขามีฟถีู่ ่จะเป็ นอย่างไรละ
ศิษย์

ฝ่ าหลุนที่อาจารย์ให้ต่างจากที่ตวั เองฝึ กออกมาอย่างไร

อาจารย์ ท่านยังฝึ กออกมาไม่ได้เป็ นการชัว่ คราว
แล้วท่านจึงจะมีของตัวเอง
ศิษย์

ท่านยังต้องไปบาเพ็ญให้ดีๆ เมื่อสาเร็ จสมบูรณ์

วิธีเฝ้ าดูใจของลัทธิเซนมีประโยชน์ต่อการเข้าสู่ ความสงบหรื อไม่

อาจารย์ เช่นนั้นท่านก็ไปบาเพ็ญลัทธิ เซนแล้ว เราบอกท่านว่าไม่คิดอะไร ให้ปฏิบตั ิตามวิธีการ
บาเพ็ญของเรา วิธีการบาเพ็ญมากมายเป็ นการบาเพ็ญจิ ตสานึ กรอง ลัทธิ เซนหลังจากฮุ่ยเหนิ งแล้ว
วิธีการบาเพ็ญก็ยงุ่ เหยิงแล้ว สุ ดขั้วมากขึ้นเรื่ อยๆ เลอะเทอะยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ ข้างบนล้วนไม่ยอมรับแล้ว
เหตุใดท่านยังจะบาเพ็ญตามลัทธิ เซนอีกละ ในศาสนาไม่วา่ นิ กายใดก็ไม่อาจรบกวนซึ่ งกันและกัน ไม่
บาเพ็ญปะปนซึ่ งกันและกัน พูดเรื่ องไม่เดินสองแนวทาง เหตุใดจนถึงขณะนี้ ขา้ พเจ้าบรรยายมาจนถึง
วันนี้ท่านยังมีปัญหานี้ละ ทาอย่างนี้จะใช้ได้หรื อ
ศิษย์

ถ้าหากมีคนที่ฝ่าหลุนเปลี่ยนรู ปไปแล้วจะทาอย่างไรดี
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อาจารย์ ผูท้ ี่ฝ่าหลุนเปลี่ยนรู ปไปแล้วส่ วนมาก เขาก็ไม่อาจบาเพ็ญได้อีกแล้ว เพราะไม่วา่ จะพูดจาก
ความหมายใดๆ เขาได้ทาเรื่ องเลวแล้ว ทาเรื่ องที่เลวมาก แต่มีอยูส่ ่ วนหนึ่ ง ที่ผา่ นมา มีฝ่าหลุนที่เปลี่ยน
รู ปไปแล้ว สามารถปรับกลับมาได้ แต่ท้ งั หมดที่กลับมาได้อย่างนี้ จะไม่เหมือนกับฝ่ าหลุนที่ขา้ พเจ้าใส่
ให้แล้ว สิ่ งที่ใส่ ให้ท่านเกือบจะเหมือนกลไกชนิ ดนี้ ที่ก่อเกิ ดฝ่ าหลุน ท่านค่อยๆไปบาเพ็ญเถอะ ไม่
อาจจะให้ท่านอยูร่ ่ าไป นัน่ จะไหวหรื อ เมื่อท่านฝึ กพลังเรื่ อยไปเขาก็สามารถก่อเกิดขึ้นมาได้ แต่ท่าน
ต้องทุ่มเทให้มากด้วยตัวเอง
ศิษย์

บางครั้งในขณะฝึ กพลังรู้สึกว่าพื้นดินกาลังหมุน

อาจารย์ เป็ นเรื่ องปกติ ต่อให้ภูเขาโอนเอน พื้นดิ นสั่นสะเทือน ก็เป็ นเรื่ องปกติท้ งั นั้น แต่กายเนื้ อ
ของท่านไม่ขยับ
ศิษย์

ตาทิพย์เปิ ดถึงระดับทิพยจักษุจะสามารถเห็นฝ่ าหลุนได้ไหม

อาจารย์ มองไม่เห็น ต้องอยูใ่ นระดับปั ญญาจักษุ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเปิ ดให้ท่านที่ระดับปั ญญาจักษุ
เพราะฝ่ าหลุนคงอยูใ่ นอีกมิติ
ศิษย์

เดิมทีเราฝึ กพลังชนิดนั้นๆ จะกระทบต่อฝ่ าหลุนต้าฝ่ าหรื อไม่

อาจารย์ เดิมเคยฝึ กพลังอะไรก็ไม่เป็ นไร ท่านอยู่ในสนามของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ปรั บให้ท่านข้าม
มาแล้ว ผูท้ ี่บาเพ็ญต้าฝ่ าอย่างแท้จริ ง แม้แต่ท่านที่ไม่ได้ผา่ นชั้นเรี ยนซึ่ งข้าพเจ้าปรับให้ดว้ ยตนเอง แต่
ในสนามฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า เมื่อบาเพ็ญจริ ง ก็จะได้รับการปรับเหมือนกัน
ศิษย์

ปกติผมจะนวดศีรษะให้กบั คนอื่น รักษาโรคปวดศีรษะ

อาจารย์ ข้าพเจ้าได้บอกมาตรฐานของผูฝ้ ึ กพลังแล้ว ท่านรู ้ สึกว่าในฐานะผูฝ้ ึ กพลังจะทาอย่างไรดี
ท่านก็ทาอย่างไร เมื่อรักษาโรคก็ไม่ใช่ศิษย์ของข้าพเจ้า
ศิษย์
นัง่ สมาธิในระหว่างอยูใ่ นชั้นเรี ยนได้เห็นฝ่ าเซิ นของอาจารย์กบั ทัศนียภาพอย่างอื่น หลังจาก
ชั้นเรี ยนก็มองไม่เห็นแล้ว เป็ นเพราะฝ่ าเซินของอาจารย์จากไปแล้วหรื อ
อาจารย์ ท่านอยูใ่ นห้องนี้ สภาวะจิตใจของท่านดีมาก บรรลุถึงมาตรฐานระดับหนึ่ง หลังจากท่าน
ออกไปแล้ว ท่านก็ยอ่ หย่อนแล้ว ดังนั้นยังต้องบาเพ็ญขึ้นไปอย่างองอาจก้าวหน้า แต่ตาทิพย์ที่อยูใ่ น
ระหว่างการซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมจะมองไม่เห็น และอาจทาเพื่อให้ท่านละจิตยึดติดของท่าน
ศิษย์

ผมคิดจะเขียนหนังสื อเกี่ยวกับท่านและฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ขอให้ท่านปรมาจารย์อนุญาตด้วย.....
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อาจารย์ ข้าพเจ้าไม่ชอบให้คนอื่ นเขียนเกี่ ยวกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถ่ายทอดฝ่ านี้ ให้ทุกท่านศึกษาฝ่ า
เท่านั้น
ศิษย์

ผมเป็ นแพทย์ที่เคยเรี ยนวิชาฝังเข็ม สามารถใช้การฝังเข็มรักษาโรคได้ไหม

อาจารย์ แพทย์แผนจีน แพทย์แผนตะวันตกรักษาโรค นั้นเป็ นเรื่ องปกติ ที่ขา้ พเจ้าพูดคือไม่ให้ใช้
พลังกงรักษาโรค
ศิษย์
ลูกสาวดิฉนั อายุ ๑๑ ปี ไม่ได้มาร่ วมชั้นเรี ยน เมื่อก่อนมีโรค เล่าเรี ยนไม่ดี ผ่านการเข้าชั้น
เรี ยนของดิฉนั โรคของลูกสาวก็หายแล้ว แต่อารมณ์ไม่เปลี่ยนแม้แต่นอ้ ย
อาจารย์ นี่ ตอ้ งค่อยๆสอนลูก บอกเหตุผลนี้ ที่ขา้ พเจ้าบรรยายให้เธอฟัง อายุ ๑๑ ปี สามารถศึกษาฝ่ า
ได้แล้ว
บทส่ งท้ าย
ไม่มีอะไรที่จะพูดอีกแล้ว เนื่ องจากข้าพเจ้ารู้ สึกว่า ที่ควรพูดก็ พูดไปหมดแล้ว ชั้นเรี ยนครั้งนี้
ของเรา มีหลายสิ่ งหลายอย่าง ที่ไม่ได้พดู ในชั้นเรี ยนครั้งก่อนๆ เราก็พดู หมดแล้วในครั้งนี้ ที่สาคัญคือ
ข้าพเจ้าคิดว่า เวลาที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดพลังกงนี้กจ็ บลงแล้วโดยพื้นฐาน ดังนั้นจึงคิดจะเหลือสิ่ งที่แท้จริ ง
ทั้งหมดไว้ให้ทุกท่าน เพื่อให้ความสะดวกแก่ทุกท่าน ให้มีพลังกงและฝ่ านี้ ชี้ นาทุกท่าน ในระหว่าง
ขั้นตอนของการบาเพ็ญจากนี้ไป ในระหว่างขั้นตอนทั้งหมดของการถ่ายทอดพลังกง เราก็พยายามที่จะ
รับผิดชอบต่อทุกท่าน ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบต่อสังคม เช่นนี้ เราจึงสามารถได้รับผลลัพธ์ที่ดีมาก
ที่จริ งเราก็พยายามทาตามหลักการอย่างนี้ พดู ถึงว่าทาได้ดีหรื อไม่ดี ข้าพเจ้าก็ไม่อยากจะพูดแล้ว เพราะ
จะทาได้ดีหรื อไม่ ที่ขา้ พเจ้าทานั้นเป็ นอย่างไร ได้รับผิดชอบต่อทุกท่านหรื อไม่ ผูท้ ี่กาลังนัง่ อยู่ยอ่ มมี
ข้อสรุ ปได้เอง ดังนั้นข้าพเจ้าจะไม่พดู เรื่ องเหล่านี้ อีก แน่ ละความปรารถนาของข้าพเจ้าก็คือ อยากจะ
ถ่ายทอดสิ่ งนี้ ออกมา ให้พวกเรามากยิ่งขึ้นได้รับประโยชน์ ผูท้ ี่ คิดจะบาเพ็ญอย่างแท้จริ ง จะมี ฝ่าที่
สามารถบาเพ็ญขึ้นไปได้ ขณะเดียวกันในระหว่างขั้นตอนของการถ่ายทอดฝ่ า ข้าพเจ้าก็ได้พูดว่า ใน
ฐานะคนๆหนึ่ง ควรเป็ นคนอย่างไร และหวังว่าหลังจบจากชั้นเรี ยนของเรานี้ คนที่สามารถปฏิบตั ิตาม
ฝ่ านี้ ได้ อย่างน้อยที่สุดก็จะเป็ นคนดีคนหนึ่ งได้ ที่จริ งท่านสามารถเป็ นคนดี คนหนึ่ งได้แล้ว ข้าพเจ้า
ทราบ ก็คืออยูท่ ี่นี่ ท่านไม่คิดจะบาเพ็ญ จากนี้ ไปท่านก็จะเป็ นคนดีได้อย่างแน่นอน เช่นนี้ แล้วย่อมจะ
เป็ นประโยชน์ต่อสังคมของเรา
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ในระหว่างขั้นตอนของการถ่ายทอดพลัง ถ่ายทอดฝ่ า แน่ละก็มีเรื่ องที่ไม่ราบรื่ น มีการรบกวน
ในด้านต่างๆอย่างมาก แต่ในชั้นเรี ยนที่จี่หนาน เนื่ องจากหน่ วยงานผูจ้ ดั ของเราและบรรดาผูน้ าของ
สนามกีฬาแห่ งนี้ และผูน้ าของสมาคมชี่กงทั้งระดับมณฑลและเมืองที่ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกๆ
ด้าน ทาให้การจัดชั้นเรี ยนนี้ ของเราค่อนข้างสมบูรณ์ ในระหว่างการจัดชั้นเรี ยน สิ่ งเหล่านี้ ที่ขา้ พเจ้า
ได้พดู ไป ทั้งหมดคือการชี้นาให้ทุกท่านฝึ กพลัง ชี้นาการบาเพ็ญไปสู่ระดับชั้นสู ง ในการบรรยายฝ่ าที่
ผ่านมาไม่มีใครพูดสิ่ งเหล่านี้ กระทัง่ บางคนของเรานั้น ไม่วา่ ท่านจะยอมรับหรื อไม่ สิ่ งที่เราบรรยายใน
วัน นี้ มี ค วามชัด เจนมากแล้ว เป็ นการบรรยายโดยเชื่ อ มโยงกับ วิ ท ยาศาสตร์ ยุค ปั จ จุ บ ัน และวิ ช า
สรี รศาสตร์ ไม่เหมือนสิ่ งที่พูดกันในอดีต ซึ่ งคลุมเครื อ ของเราที่นี่พูดกันอย่างแจ่มแจ้งแล้ว และ
ระดับชั้นที่ พูดก็สูงมาก เช่ นนี้ หนา ที่ สาคัญคือเพื่อทุกท่ าน ให้ท่านบาเพ็ญได้ ในอนาคตสามารถ
บาเพ็ญยกระดับขึ้นไปได้อย่างแท้จริ ง นี้คือจุดมุ่งหมายของข้าพเจ้า
ในระหว่างขั้นตอนของการถ่ายทอดพลัง คนจานวนมากรู ้ สึกว่าดีมาก แต่ปฏิบตั ิได้ยาก ที่จริ ง
ข้าพเจ้าว่า ยากหรื อไม่ยาก ขึ้นอยู่กบั ว่าใครเป็ นคนพูด คนธรรมดาสามัญทัว่ ๆไปคนหนึ่ งที่ไม่คิดจะ
บาเพ็ญ เขาจะพูด เขาจะรู้ สึกว่าการบาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าช่างยากเหลือเกิ น ไม่น่าเชื่ อ บาเพ็ญไม่ไหว
เขาเป็ นคนธรรมดาสามัญ เขาไม่คิดจะบาเพ็ญจึงเห็นว่ายากมาก ส่ วนคนที่บาเพ็ญอย่างแท้จริ ง ข้าพเจ้า
ว่า ก็ง่ายมาก ไม่ใช่สิ่งที่ไม่อาจจะเอื้อมถึงได้ ที่จริ งผูท้ ี่กาลังนัง่ อยู่ มีผฝู ้ ึ กเก่าหลายคน และยังมีผฝู้ ึ กเก่า
ที่ไม่ได้มา ได้บาเพ็ญไปถึงระดับที่สูงอย่างยิ่งแล้ว แต่ขา้ พเจ้าไม่ได้พดู สิ่ งเหล่านี้ กบั พวกท่าน ที่สาคัญ
คือเกรงว่าพวกท่านจะเกิดจิตยึดติด ลาพองใจ ซึ่ งจะกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของแรงพลังของพวกท่าน
เพราะในฐานะที่เป็ นคนหนึ่งที่ต้ งั ใจแน่วแน่วา่ จะบาเพ็ญอย่างแท้จริ ง เขาสามารถจะอดทนได้ สามารถ
ปล่อยวางจิตใจดวงนั้นต่อหน้าชื่อเสี ยงและผลประโยชน์นานาชนิ ด สามารถมองมันให้จืดจางมากๆได้
ที่จริ งข้าพเจ้าว่า แม้เพียงทาให้ได้ถึงจุดนี้ คนจะก็รู้สึกว่ายากมากแล้ว บรรดาคนที่พูดว่ายาก ก็คือเขา
ปล่อยวางสิ่ งเหล่านี้ ไม่ได้ หลักพลังของการบาเพ็ญโดยตัวเองนั้นไม่ยาก การยกระดับโดยตัวเองนั้นก็
ไม่ยาก ก็คือใจคนปล่อยวางไม่ได้จึงพูดว่ายาก เพราะอยูท่ ่ามกลางผลประโยชน์ตรงหน้า ยากที่จะปล่อย
วางมันลงได้ ผลประโยชน์น้ ี ก็อยู่ตรงนี้ แล้ว ท่านว่าจิ ตใจดวงนี้ เขาจะปล่อยวางได้อย่างไรละ ที่เขา
เข้าใจว่ายาก ที่จริ งก็คือยากอยู่ตรงนี้ เวลาที่พวกเราเกิ ดความขัดแย้งระหว่างคนด้วยกัน อดทนไม่ได้
อดทนไม่ไหวต่อความโกรธนี้ กระทัง่ ไม่อาจปฏิบตั ิตนเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง ข้าพเจ้าว่านี่ ใช้ไม่ได้ ที่จริ งพวก
เราในฐานะผูฝ้ ึ กพลัง ไม่เชื่อท่านก็ลองทาดู ในอดีตเมื่อข้าพเจ้าบาเพ็ญอยูก่ ็มีคนระดับสู งเคยพูดอย่างนี้
กับข้าพเจ้า ก็คือ อย่าเห็นว่าเรื่ องนี้ ท่านรู้สึกว่ายากมาก อดทนได้ยากก็สามารถอดทนได้ เมื่อท่านเห็น
ว่าทาไม่ได้ ทาได้ยากก็อาจจะทาได้ ที่ จริ งก็เป็ นเช่ นนี้ ไม่เชื่ อทุ กท่านกลับบ้านไปลองทาดู ใน
ระหว่างความยากลาบากอย่างแท้จริ งหรื อระหว่างที่ขา้ มด่าน ท่านลองทาดู ที่ทนได้ยากก็ลองทนดู ถ้า
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เห็นว่าทาไม่ได้ ทาได้ยาก เช่นนั้นท่านก็ลองทาดู ว่าสุ ดท้ายทาได้หรื อไม่ หากท่านสามารถทาได้ดงั
ว่า ท่านจะพบว่าเป็ นเช่ น เมื่อผ่านหมู่ตน้ หลิวอันมืดครึ้ ม จะมีมวลดอกไม้บานสะพรั่ งและหมู่บา้ นอยู่
ข้างหน้า
ไม่อยากจะพูดมากเกินไปแล้ว เพราะที่ขา้ พเจ้าพูดไปก็มากแล้ว ถ้าพูดมากเกินไป ทุกท่านก็ยาก
จะจาได้ หวัง ว่าจากนี้ ไปในระหว่า งการบ าเพ็ญ ทุ ก ท่ า นจะลองปฏิ บตั ิ ตนเป็ นผูฝ้ ึ กพลังคนหนึ่ ง ดู
บาเพ็ญตนเองอย่างแท้จริ ง ดังนั้นข้าพเจ้าหวังว่าผูฝ้ ึ กใหม่และเก่าที่นั่งอยู่ ล้วนจะสามารถบาเพ็ญอยู่
ในต้าฝ่ า สามารถจะสาเร็ จสมบูรณ์ได้ ชั้นเรี ยนครั้งนี้ ของเราจบลงแล้ว หวังว่าทุกท่านจะกลับไป
บาเพ็ญจริ งจังแข่งกับเวลา ก็ขอพูดเพียงเท่านี้
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การบรรยายธรรมตอบข้ อสงสั ย ทีเ่ มืองเยีย๋ นจี๋
หลี่
ศิษย์

หงจือ้

สามารถขัดสมาธิได้ตามธรรมชาติ กับเกินจี(รากฐาน)ดีหรื อไม่ดี เกี่ยวข้องกันหรื อไม่

อาจารย์ เรื่ องนี้ ไม่เกี่ ยวข้องกันมากนัก แต่ก็ไม่อาจพูดว่าไม่มีเลย สาเหตุน้ ันซับซ้อนมาก ทางาน
หนักเป็ นเวลานาน หรื อแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยนัง่ ขัดสมาธิ พอขัดขึ้นมาก็จะทนไม่ได้
ศิษย์

องค์ปฐมแห่ งเทพคือผูร้ ู้แจ้งสูงที่สุดของจักรวาลใช่ไหม

อาจารย์ ที่จริ งนี้เป็ นวิธีคิดของคนธรรมดาสามัญ การคิดอย่างนี้โดยตัวมันเองก็มีความไม่เคารพอยู่
เขามีพลังกงสู งกว่าพระยูไลหน่อยหนึ่ง แต่ไม่ใช่เทพที่ใหญ่ที่สุด
ศิษย์

จักรวาลมี เจิน ซัน่ เหยิน่ เป็ นสัจธรรมที่สูงสุ ดใช่หรื อไม่

อาจารย์ จักรวาลก็คือ เจิ น ซั่น เหยิ่น คุ ณสมบัติพิเศษชนิ ดนี้ ระดับชั้นยิ่งสู ง จะปรากฏออกมายิ่ง
ชัดเจน
ศิษย์
หลังจากบาเพ็ญจนถึงระดับชั้นที่องค์ประกอบลิขิตไว้แล้ว เช่นเกินจีของตนเป็ นต้น ถ้ายังคิด
จะบาเพ็ญสูงขึ้นไปอีก ต้องอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญบาเพ็ญต่อไปใช่หรื อไม่
อาจารย์ ถูกต้อง อยูท่ ี่อื่นท่านจะบาเพ็ญไม่ได้แล้ว มีแต่อยูใ่ นสภาพการณ์น้ ีของคนธรรมดาสามัญจึง
จะบาเพ็ญง่ายที่สุด แต่ในระดับชั้นอื่น ไม่ใช่วา่ เขาไม่สามารถจะบาเพ็ญ แต่ ขอยกตัวอย่างหนึ่ง ก็คือ
เขาไม่มีความทุกข์ที่จะต้องทน ดังนั้นเขาจึงบาเพ็ญได้ชา้ มาก กระทัง่ ไม่อาจจะบาเพ็ญ ไม่มีโอกาส
และสภาพแวดล้อมอย่างนี้ให้เขายกระดับซินซิ่ ง จึงทาให้เขาไม่อาจจะบาเพ็ญได้ ในระดับชั้นสู งนั้น ไม่
มีความขัดแย้งเลยระหว่างคนกับคน ชีวติ กับชีวติ และล้วนแต่สุขสบายอย่างยิง่ ท่านว่าเขาจะบาเพ็ญได้
อย่างไรละ ก็จะยากมากๆ
ศิษย์
อยูใ่ นแนวทางปั จจุบนั บาเพ็ญหยวนหมัน่ (สาเร็ จสมบูรณ์)แล้ว จะต้องผ่านสภาวะเกิดแก่เจ็บ
ตายของพระพุทธนั้นใช่หรื อไม่
อาจารย์ สภาวะอะไรของการเกิ ด แก่ เจ็บ ตายนั้นของพระพุทธหรื อ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ใน
ระดับชั้นที่สูงมากๆ มันก็มีองค์ประกอบชนิ ดหนึ่ งคงอยู่ เรี ยกว่าเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่ อมถอยอย่างนี้ ข้าพเจ้า
ก็พูดแล้วว่ามันเกี่ ยวข้องกับการเกิ ด แก่ เจ็บ ตาย นั่นเป็ นการแสดงออกของตัวพวกเขาเองที่ อยู่ใน
ระดับชั้นเดียวกัน แต่นนั่ เป็ นตัวเลขของยุคสมัยหนึ่ งที่ไกลโพ้น อย่างไม่น่าเชื่อ และยังมากกว่าตัวเลข
ทางดาราศาสตร์ ท่านก็ไม่จาเป็ นต้องไปใส่ ใจมันแต่อย่างใดเลย
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คาพูดที่วา่ “ไหว้อ๋ ูเซิ ง(无生)ก่อน ค่อยไหว้พระพุทธรู ป” อู๋เซิ งเหลาหมู่ (无生老母) คือ

อาจารย์ ที่ไหนจะมีอ๋ ูเซิ งเหลาหมู่(无生老母)อะไรกัน ไม่มีเทพอย่างนี้ แต่อย่างใดเลย ในหมู่คน
ธรรมดาสามัญปัจจุบนั มีคาศัพท์ที่เลอะเทอะมากมายเต็มไปหมด ไม่มีเรื่ องอย่างนี้โดยแน่แท้ ข้าพเจ้า
ขอบอกทุกท่าน มีลทั ธิ นอกรี ตบางอย่าง เป็ นพวกจิ้งจอก พังพอน ต้นหลิวขาว เนื่องจากระดับชั้นหนึ่ ง
ไม่รู้เรื่ องของอี กระดับชั้นหนึ่ ง ผูร้ ู้ แจ้งฝ่ าที่ ถูกต้องล้วนไม่สนใจมัน มันรู ้ สึกว่า ที่ มนั บาเพ็ญนั้น
คล้ายกับว่าสู งมากแล้ว แต่มนั ไม่เคยพบสิ่ งที่สูงกว่ามัน และมันก็ไม่เชื่ อว่าจะมีผทู ้ ี่สูงกว่ามัน เรื่ อง
อะไรมันก็กล้าพูด สวรรค์เป็ นที่ สอง มันเป็ นที่ หนึ่ ง ดังนั้นมันก็ไม่พูดเรื่ องซิ นซิ่ ง แต่งคามากมาย
ขึ้นมา ก่อความวุน่ วายให้โลกและหลักธรรม ทุกท่าน จงบาเพ็ญตามสิ่ งที่ถ่ายทอดในแนวทางของเรา
ปล่อยวางเรื่ องเลอะเทอะยุง่ เหยิงนานาชนิดเสี ย
ศิษย์
เหล่าอาจารย์ของท่านทาไมคุกเข่าอยูใ่ นห้องเรี ยนนี้ และทัว่ ทั้งห้องล้วนเป็ นดอกบัวสวรรค์
(เหลียนฮวา) ยังมีนกั รบสวรรค์ ขุนพลสวรรค์อีก
อาจารย์ ผูใ้ ดก็ไม่ใช่อาจารย์ของข้าพเจ้า ข้างบนนั้นใครๆก็ลว้ นปฏิบตั ิต่อข้าพเจ้าเช่นนี้ มีแต่พวก
ท่านที่เป็ นคน ไม่รู้ ท่านคิดว่าพวกเขาเป็ นพระพุทธ ท่านคิดว่าพวกเขาเป็ นเต๋ าแล้ว เขาก็เป็ นอาจารย์
ของข้าพเจ้าแล้วหรื อ มีระดับชั้นที่สูงยิง่ กว่าอีกมากนัก ไม่ใช่เห็นใครก็เป็ นอาจารย์ของข้าพเจ้าไปหมด
เวลาที่ขา้ พเจ้าบรรยายฝ่ าอยู่ จากบนถึงล่างมีเทพผูพ้ ิทกั ษ์ฝ่าอยูม่ ากมาย ท่านมองเห็นแล้วก็แล้วกันไป
รวมทั้งผูฝ้ ึ กอื่นก็มีที่มองเห็นเช่นกัน
ศิษย์
ขอเรี ยนเชิญท่านอาจารย์อธิ บายสักหน่อยเรื่ องที่พดู กันใน ไท่จี๋(ไท่เก๊ก) ปากว้า ได้แก่ บ้าน
ที่พกั หลุมศพบรรพชน ฮวงจุย้ สิ่ งเหล่านี้
อาจารย์ ท่านรี บโยนสิ่ งเหล่านี้ทิ้งไปเถอะ นี่ลว้ นเป็ นของในเต๋ าเล็กในโลก ข้าพเจ้าถ่ายทอดต้าฝ่ าให้
ท่าน ทุกท่านทราบผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่งนั้น ทุกสิ่ งของท่านล้วนเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ทุกสิ่ งที่วา่ นี้ไม่มีผล
ต่อผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่ง ดังนั้นท่านต้องปล่อยวางมัน แต่ท่านมีจิตยึดติดที่ไม่ยอมทิ้ง ย่อมไม่ได้ ท่านมัว
แต่คิดว่าฮวงจุย้ นั้นมีผลต่อท่าน นัน่ ก็คือจิตยึดติด เช่นนั้นอาจเป็ นไปได้วา่ จะมีสภาพการณ์ชนิดนี้อยู่
จริ งๆ นัน่ ก็เพื่อให้ท่านละจิตยึดติด
ศิษย์
เนื่องจากชีวิตนั้น พ่อแม่เป็ นผูใ้ ห้กาเนิด การกตัญญูต่อพวกท่านเป็ นการชดใช้กรรมคืนให้
ใช่หรื อไม่
อาจารย์ ในเรื่ องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่ องกรรม คนมีชีวติ อยูก่ เ็ พื่อฉิ ง(อารมณ์ความรัก ความผูกพัน) คนก็คือ
มีชีวติ อยูเ่ พื่อฉิ งนี้ ท่านกตัญญูต่อพ่อแม่กค็ ือเพื่อฉิ งนี้ พ่อแม่รักใคร่ ท่านก็เป็ นฉิ งนี้ ล้วนแต่เป็ นฉิ งใน
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หมู่คน แต่แน่ละเราจะพูดจากอีกแง่มุมหนึ่ง พ่อแม่ให้กาเนิดท่าน เลี้ยงดูท่าน ท่านก็ควรดีต่อพ่อแม่ ก็
ควรจะเป็ นเช่นนี้นะ ดังนั้นหากท่านไม่ทาดีต่อพ่อแม่ พูดจากหลักการของคนธรรมดาสามัญก็ไม่ถูกต้อง
มองในระดับชั้นสู งก็ไม่ถูกต้อง แต่การบาเพ็ญก็ตอ้ งค่อยๆปล่อยวางฉิ งนี้ลงไป
ศิษย์

แนวทางนี้ ของพวกเราอยูเ่ หนือกว่าแนวทางของกวนอินและมีเล่อ(พระเมตไตรย์)ใช่หรื อไม่

อาจารย์ กวนอินไม่มีแนวทาง มีเล่อก็ไม่มีแนวทางบาเพ็ญ คือเรื่ องที่กขุ ้ ึนโดยมารที่ก่อความวุน่ วาย
ต่อฝ่ า ท่านก็ศึกษาฝ่ านี้ให้ละเอียดท่านก็จะทราบได้ ที่จริ งมีเรื่ องมากมายที่ขา้ พเจ้าพูดออกมาไม่ได้ ที่
พวกเราฝึ กคือสิ่ งหนึ่งที่ใหญ่อย่างนี้ของทั้งจักรวาล
ท่านคิดดูวา่ เขา(ฝ่ า)คืออะไรจะนาลัทธินอกรี ต
เหล่านั้นมาเปรี ยบได้อย่างไรกัน
ศิษย์
สามปี ก่อนผมได้บวชเข้าไปในพุทธศาสนาแต่ไม่ได้รับศีล จะกระทบต่อการบาเพ็ญฝ่ า
หลุนต้าฝ่ าในภายหลังหรื อไม่
อาจารย์
แม้แต่พิธีกรรมก็ไม่ได้ทาจะนับว่าได้บวชแล้วอย่างไร คือไม่ได้บวช ท่านเพียงแต่เชื่อ
ในพุทธศาสนา พูดได้เพียงแค่น้ ี ถึงจะบวชแล้วก็ไม่เป็ นไร เรื่ องนี้ไม่กระทบอะไร พระพุทธไม่เน้นใน
ศาสนา เพียงเน้นที่ใจคน บวชแล้ว ไม่ได้บวชไปหาพระพุทธ แต่บวชไปหาศาสนา จะบาเพ็ญแนวทาง
ไหนเป็ นเรื่ องของส่ วนตัวของท่าน หากท่านบอกว่าฉันก็จะบาเพ็ญอยูใ่ นพุทธศาสนา เช่นนั้นท่านก็
บาเพ็ญอยูใ่ นพุทธศาสนา หากท่านบอกว่าฉันจะบาเพ็ญอยูใ่ นฝ่ าหลุนต้าฝ่ า เช่นนั้นท่านก็บาเพ็ญอยูใ่ น
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ทุกท่านได้มาแล้วก็เป็ นวาสนา ข้าพเจ้าก็ตอ้ งรับผิดชอบต่อทุกท่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพูด
กับทุกท่านว่า ปั จจุบนั ในพุทธศาสนาไม่เหมาะที่จะบาเพ็ญ ยุคธรรมะปลายนี้ยงุ่ เหยิงมาก พระสงฆ์เอง
ยังยากจะช่วยตัวเอง ถ้าไม่บอกท่านอย่างนี้กเ็ ท่ากับไม่ได้รับผิดชอบ
ศิษย์
หยวนอิงคือจิตสานึกหลักที่บาเพ็ญสาเร็ จหรื อ แล้วจิตสานึกรองจะบาเพ็ญได้มรรคผลอะไร
หลังจากหยวนอิงบาเพ็ญสาเร็ จไปอยูใ่ นอีกมิติแล้ว เช่นนั้นเขากับร่ างแท้ ใครที่ควบคุมเขา
อาจารย์ ก็คือจิตสานึกหลักควบคุมร่ างกายนี้จนบาเพ็ญสาเร็ จ จิตสานึกรองอยูใ่ นแนวทางนี้ ของเรา
ต่อไปจะเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ฝ่าของท่าน ได้ธรรมพร้อมกัน หยวนอิงของท่านคือสิ่ งที่ท่านบาเพ็ญออกมาเอง
แน่นอนตัวท่านควบคุมเอง อะไรที่วา่ ไปยังมิติอื่น หากท่านไม่ควบคุมเขา เขาก็จะไม่ขยับ เขาคือร่ างที่
บาเพ็ญสาเร็ จแล้ว เป็ นร่ างพระพุทธ
ศิษย์

ในสถานการณ์อะไร ที่จะสามารถใช้กงเหนิง(ความสามารถพิเศษ)ของตนเองได้

อาจารย์ คนที่ถามปัญหานี้ หากท่านไม่ได้ฟังการบรรยาย ข้าพเจ้าสามารถอภัยให้ท่านได้ วันนี้เป็ น
การบรรยายคาบที่สิบแล้ว ท่านยังคิดอยูต่ ลอดเวลาที่จะใช้กงเหนิง จะใช้กงเหนิงทาอะไรละ ทาเรื่ อง
อะไรหรื อ จิตยึดติดนั้น เหตุใดยังไม่ทิ้งไป แน่ละในฐานะผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่ง เมื่อควรจะเกิดมันก็จะเกิด
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(กงเหนิง) สมควรจะใช้ พอถึงเวลาก็จะรู ้ได้ ท่านอย่ายึดติดกับสิ่ งเหล่านี้ หากมีจิตแสวงหาใดๆล้วนจะ
ไม่ได้ฝ่าเลย
ศิษย์
ผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าจะบรรลุถึงระดับชั้นที่ต่างกันโดยผ่านการบาเพ็ญ หลายปี หลังจากนี้พวก
เขาจะไปที่ไหนบ้าง
อาจารย์ ทุ่มเทมากเท่าไรก็จะได้มากเท่านั้น ที่ดีที่สุดคือหยวนหมัน่ (สาเร็ จสมบูรณ์) หากบาเพ็ญด้อย
ไปสักหน่อย ระดับชั้นที่บรรลุน้ นั ก็ไม่เลว แต่วา่ อาจกระโดดออกไปจากสามภพไม่ได้ เพราะท่านต้อง
ได้มรรคผลถูกต้องอย่างแท้จริ งแล้วเท่านั้น จึงจะกระโดดออกไปนอกสามภพได้ บางคนนั้นไม่เลวเลย
ทีเดียว สามารถบาเพ็ญได้สูงมาก บางคนบาเพ็ญบ้างไม่บาเพ็ญบ้าง นัน่ ก็อาจได้บา้ ง สามารถจะเป็ น
ชาวสวรรค์ของระดับชั้นที่ต่างกันในสามภพ
ศิษย์

ในสถานการณ์อะไรที่ฝ่าเซินจะจากไปเอง

อาจารย์ เพียงท่านเป็ นผูบ้ าเพ็ญเขาก็จะดูแลท่าน ตราบจนท่านหยวนหมัน่ นอกเสี ยจากไม่บาเพ็ญ
แล้ว ไม่บาเพ็ญอีกต่อไปแล้ว เขาก็จะผิดหวัง เห็นว่าท่านไม่ไหวแล้วจริ งๆ เช่นนั้นเขาก็จะไม่ดูแลท่าน
แล้ว ฝ่ าหลุนก็เหมือนกัน หากว่าท่านไม่บาเพ็ญแล้ว คนธรรมดาสามัญจะมีสิ่งของอย่างนี้ได้หรื อ
ท่านต้องการเอาเขาไว้กไ็ ม่มีประโยชน์ เพราะท่านไม่บาเพ็ญ เขาจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อท่าน
ศิษย์

จิต จิตหลัก และจิตสานึก เป็ นความหมายเดียวกันหรื อไม่

อาจารย์
จิตหลักก็คือตัวท่านเอง ท่านคิดอะไร ท่านทาอะไร ในยามปกติท่านทาอะไรก็คือตัว
ท่านเอง จิตรองนั้นเขาคลอดออกมาจากครรภ์มารดาพร้อมกับท่าน เรี ยกชื่อเดียวกับท่าน แต่เขามีความ
แตกต่างจากท่าน ท่านทาเรื่ องอะไรเขาจะรู ้ได้ แต่เขาทาเรื่ องอะไรท่านก็ไม่รู้เลย ดังนั้นโดยแก่นแท้
แล้วก็ไม่ใช่จิตเดียวกัน เช่นนั้นว่าโดยแก่นแท้กไ็ ม่ใช่ตวั ท่านเอง มีแต่ตวั ท่านเอง ก็คือเมื่อฉันคิดจะทา
อะไร ทาอะไร ในเวลาที่มีสติสมั ปชัญญะแจ่มแจ้ง นี้คือตัวท่านเองที่แท้จริ ง คนก็เป็ นเช่นนี้ ใน
ประวัติศาสตร์ กค็ ือรู ปแบบชนิดหนึ่งอย่างนี้ ดังนั้นล้วนมีจิตรอง ส่ วนจิตเป็ นการพูดอย่างคร่ าวๆ ซึ่ง
นับรวมจิตรอง กับจิตเอาไว้ดว้ ยกัน ดังนั้นที่เราว่าจิต จิต เราที่นี่พดู กันก็คือ จิตหลัก จิตรอง พูดถึง
จิตสานึกนั้น เป็ นคาที่พดู กันในศาสนาเต๋ า ที่พวกเขาหมายถึงคือจิตหลัก
ศิษย์

ตั้งครรภ์แล้วสามารถจะฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าได้หรื อไม่

อาจารย์ ได้ ไม่มีปัญหาอะไร ที่ผา่ นมามีคนถามว่า สตรี ที่มีครรภ์เมื่อฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า มีฝ่าหลุนหมุน
อยูใ่ นท้อง ท่านว่าเด็กในท้องนั้นจะทนไหวหรื อ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เขาไม่ได้อยูใ่ นมิติเดียวกัน
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ถ้าอยูใ่ นมิติเดียวกัน ฝ่ าหลุนนั้นหมุนไปหมุนมาอยูข่ า้ งในนั้น ลาไส้ท่านก็ทนไม่ไหว แต่เขาไม่ได้อยู่
ในมิติเดียวกัน แต่ละมิติลว้ นมีรูปแบบของร่ างกายท่านคงอยู่
ศิษย์

ผมรู้สึกกลัดกลุม้ เพราะตัวเตี้ย ขอเรี ยนถามว่าจะสู งขึ้นได้ไหม

อาจารย์ ทาไม อะไรๆก็มาถามข้าพเจ้ากันละ ที่นี่ขา้ พเจ้าสอนให้ผฝู้ ึ กพลัง หากมีจิตยึดติดเหล่านี้มา
บาเพ็ญจะไหวหรื อ ตัวเตี้ยจะกระทบต่อการบาเพ็ญของท่านได้ไหม ที่ขา้ พเจ้าสอนอยูท่ ี่นี่คือต้าฝ่ าของ
การบาเพ็ญในระดับชั้นสูง หากท่านคิดจะเป็ นคนธรรมดาสามัญ ยังคิดจะเป็ นคนธรรมดาสามัญที่รูปร่ าง
สวยงามสมบูรณ์ ท่านมีจิตยึดติดนี้มาฟังการบรรยายก็ไม่ได้ อะไรก็จะไม่ได้รับ แต่ขา้ พเจ้าทราบ
หลังจากผ่านการศึกษาฝ่ า ท่านจะเข้าใจได้
ศิษย์

ก่อนฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเคยนวด

อาจารย์ นวดอะไรละ ในขณะที่ชีพจรใหญ่ กลไกชี่น้ ีของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเราโคจรอยู่ อะไรๆก็ทาให้
ท่านหมดแล้ว ท่านยังจะนวดอะไรอีก เราสอนอะไรท่าน ท่านก็ฝึกอะไร สิ่ งที่ไม่ได้สอนท่านก็อย่าได้
เพิ่มสิ่ งเหล่านี้เข้าไปในหัวให้วนุ่ วาย ล้วนมีชี่นานาชนิด สื่ อสัญญาณเลอะเทอะ สื่ อสัญญาณของอาจารย์
ชี่กงปลอม อะไรก็มีท้ งั นั้น อย่าใส่ อะไรเพิ่มเข้าไป แม้แต่อ้ ีเนี่ยน(ความนึกคิด)ก็เพิ่มเข้าไปไม่ได้ ให้
บาเพ็ญอย่างบริ สุทธิ์ สะอาดจึงจะเร็ ว
ศิษย์
ผมเป็ นครู สอนพละ ผมถูกกาหนดให้สอนหลักพลังของสานักอื่นให้นกั เรี ยน เช่น ฌานหนึ่ง
ดัชนี มวยไท่จี๋ ผมควรทาอย่างไรดี
อาจารย์ เช่นนั้นท่านก็สอนฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรา ทาอย่างนี้จะดีมากเพียงไรละ แน่ละท่านคิดจะฝึ กฝ่ า
หลุนต้าฝ่ า ข้าพเจ้าจึงบอกให้ท่านทาอย่างนี้ ถ้าท่านจะสอนสิ่ งอื่น คงจะไม่ได้จริ งๆ ถ้าท่านบอกว่าฉัน
ไม่ฝึกฝ่ าหลุนต้าฝ่ า เช่นนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ยงุ่ เกี่ยวด้วย เพราะข้าพเจ้าได้บอกกับท่านแล้วว่า การบาเพ็ญ
ต้องยึดมัน่ แนวทางเดียว ที่จริ งปัญหารู ปธรรมประเภทนี้ ข้าพเจ้าก็ไม่อยากตอบ ท่านสามารถทาโดยจะ
วิเคราะห์ได้เอง จะใช้วธิ ีการของชี่กงอื่นรักษาโรคให้คนก็ไม่ได้ พอท่านใช้กจ็ ะเพิ่มสิ่ งอื่นเข้าไป มันก็
จะมา พลังของท่านก็จะยุง่ เหยิงทันที
ศิษย์
ใช้เทปบันทึกเสี ยงของหลักพลังอื่นฝึ กพลังได้หรื อไม่
อาจารย์ สิ่ งเหล่านี้ลว้ นมีสื่อสัญญาณของสานักนั้นอยู่ ข้าพเจ้าพูดอย่างนี้แล้ว แต่ทาไมยังเลอะเลือน
อย่างนี้ได้ ท่านฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ท่านก็ฝึกฝ่ าหลุนต้าฝ่ า สิ่ งเหล่านั้นท่านจะแตะต้องไมได้ ทันทีที่ท่าน
ทาก็จะปนเปื้ อนร่ างกายท่าน อัญเชิญเทพง่าย แต่จะส่ งเทพออกไปยาก ท่านส่ งมันออกไปไม่ได้ ฝ่ า
เซิ นของข้าพเจ้าก็ไม่อยากยุง่ เกี่ยว อูซ้ ิ่ง(การรับรู้)ของท่านแย่ถึงอย่างนี้ ฝ่ านี้ได้บรรยายจนถึงขั้นนี้แล้ว
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ท่านยังจะเป็ นอย่างนี้อีกหรื อ เช่นนั้นก็รอให้ท่านรับรู้เอง ล้มลุกคลุกคลานเอง ทาจนท่านยา่ แย่จริ งๆ
ไม่ไหวอีกแล้ว จึงจะทิ้งใจของท่านไปได้
ศิษย์

ชี่ที่เรอออกมาจะกลืนกลับเข้าไปในปากหรื อว่าปล่อยมันออกมา

อาจารย์ ชี่ที่ท่านเรอออกมาท่านจะกลืนมันเพื่ออะไร ปล่อยออกมา
ขณะที่เราปรับร่ างกายอยู่
ส่ วนมากที่เรอออกมาล้วนเป็ นชี่ที่ไม่ดี เป็ นชี่สกปรก เพราะมันจัดเป็ นชี่ที่สกปรกของอวัยวะภายในที่
สกปรก
ศิษย์

ด้วยจุดประสงค์ที่จะทาความดี สามารถจะห้ามคนฝึ กหลักพลังอื่นได้หรื อไม่

อาจารย์ ไม่ได้ คนก็เป็ นเช่นนั้น เขาจะเข้าสานักไหน เป็ นการเลือกของตัวคนเอง ท่านดูซิพอฝ่ า
หลุนต้าฝ่ าเราจัดชั้นเรี ยนก็มกั จะมีชี่กงปลอมบางอย่างมาเปิ ดชั้นเรี ยนพร้อมกัน ก็คือจะดูวา่ ท่านจะเข้า
ประตูไหน คนจะได้ฝ่าไม่ใช่ง่าย จะได้ฝ่าที่ถูกต้องก็ยงิ่ ยาก เราสามารถบอกทุกคน เตือนด้วยความหวัง
ดี แต่ถา้ เขาไม่ฟัง ก็แล้วกันไป ท่านแข็งขืนห้ามเขา เขาไม่คิดจะเป็ นพระพุทธ ท่านฝื นคิดจะให้เขา
เป็ นพระพุทธให้ได้ ไหนเลยจะมีหลักการนี้ละ ตัวเขาเองต้องใช้ใจของตนเองไปบาเพ็ญ แต่เขาไม่คิด
จะบาเพ็ญท่านจะสามารถยุง่ ด้วยได้ไหม หากเขาคิดจะเป็ นมารก็จนปั ญญา ก็คือหลักการนี้
ศิษย์

หลังจากฝึ กพลังแต่ละชุดจบลง จะทาท่าเจียอิ้นต่อเนื่องไปกับชุดถัดไปได้หรื อไม่

อาจารย์ ได้ ท่านฝึ กชุดถัดไปไม่ตอ้ งแยกมือออกจากกัน ทาเจียอิน้ ต่อเนื่องไปได้ จากนั้นก็ฝึกชุด
ถัดไปติดต่อกันไป แต่ในแต่ละชุดที่กาหนดให้ทาเก้ารอบก็ตอ้ งทาเก้ารอบ แล้วหยุดทาเจียอิ้น จากนั้น
ท่านค่อยทาต่อ ทาไมต้องทาเช่นนี้ละ เนื่องจากทุกท่านทราบ เมื่อฝึ กพลังกงในระดับชั้นสู งจะพูดถึง
การไร้ความหมายมัน่ ไม่มีอ้ ีเนี่ยนใดๆ ท่านเอาแต่นบั เลข ที่จริ งพอถึงการบาเพ็ญในระดับชั้นสูง ท่าน
สามารถจะเอาแต่ฟังดนตรี ได้หรื อ จุดประสงค์ของการฟังเทปบันทึกเสี ยงคือฟังดนตรี ของสานักเรานี้ที่
มีพลังงานที่ดีอยูด่ ว้ ย ขณะเดียวกันยังเป็ นการให้หนึ่งความคิดแทนหมื่นความคิด เมื่อได้ยนิ ดนตรี ท่าน
ก็ไม่คิดเรื่ องอื่นที่ไม่ดี ความคิดท่านก็จะไม่วนุ่ วาย ที่สาคัญคือจุดประสงค์น้ ี พอไปถึงการบาเพ็ญ
ระดับสูง ทุกท่านคิดดู ท่านจะเอาแต่ฟังดนตรี หรื อนับเลขเสมอได้ไหม ไม่ได้ แต่ละครั้งที่เราฝึ กพลัง
ล้วนทาเก้ารอบ เช่นนี้แล้วจึงทาให้กลไกนี้ คือกลไกชี่ที่ขา้ พเจ้าให้ท่าน กลไกบังคับนี้กจ็ ะกาหนด
ตายตัวไว้ที่เก้ารอบ ดังนั้นหากท่านจะไปบาเพ็ญในระดับสู งท่านไม่ตอ้ งนับเลขเลย ตัวท่านเองฝึ กพลัง
อยูต่ รงนี้ เมื่อท่านทาถึงเก้ารอบ รับรองว่ากลไกนั้นจะปิ ดตัวเอง พลังงานของเขาสูงมาก สามารถรู้สึก
ได้ถึงการคงอยูข่ องพลังงานของเขา ตัวเขาก็จะเตี๋ยโค่วเสี ยวฝู่ เอง (ประสานมือเป็ นรู ปกากบาทหน้า
ท้องน้อย) พอถึงเก้ารอบเขาก็จะหมุนฝ่ าหลุนเอง มือของท่านนี้เพียงเคลื่อนไหวไปตามกลไก พอถึง
ระดับชั้นสู งก็จะเป็ นเช่นนี้
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ก่อนฝึ กกว้านทงเหลี่ยงจี๋ ฝ่า(ทะลวงสองขั้วจักรวาล)ให้คิดถึงกระบอกที่ว่างเปล่าสองใบ

อาจารย์ แน่ละ เวลาฝึ กทะลวงสองขั้วจักรวาลที่สาคัญคือจะบอกทุกท่านว่า ให้ทุกท่านเพิ่มแนวคิด
นี้เข้าไปในความคิด ว่าร่ างกายของฉันเหมือนกระบอกที่วา่ งเปล่า เหมือนกระบอกที่วา่ งเปล่าสองใบ
หรื อกระบอกที่วา่ งเปล่าใบหนึ่ง ที่สาคัญคือเวลาที่กว้านทง(ประคองมือขึ้นลง) ทาให้กระแสพลังงานนี้
ของท่านโล่งหมดไม่ติดขัด ในร่ างกายไม่ติดขัด ที่สาคัญคือความคิดนี้ แต่เวลาที่ท่านฝึ กพลังก็อย่าได้
เอาแต่คิดว่าท่านคือกระบอกโล่งเปล่าอยูเ่ รื่ อยไป ก่อนฝึ กพลังเพิ่มความคิดอย่างนี้กพ็ อแล้ว
ศิษย์

ไม่อาจยืนหยัดในท่ายืนฝึ กได้ นัง่ ฝึ กจะได้หรื อไม่

อาจารย์ ต้าฝ่ าของเรานี้ กาหนดไว้สาหรับคนที่สามารถจะบาเพ็ญได้อย่างแท้จริ ง ท่านบอกว่าท่านยืน
ขึ้นมาไม่ได้ แต่คิดจะฝึ ก เพราะท่านฝึ กอย่างนี้ ไม่สามารถบรรลุถึงข้อกาหนดของการฝึ กพลัง กลไกนี้ก็
จะผิดเพี้ยนได้ง่าย ไม่เหมือนกับสาระสาคัญของการฝึ กของเรา
ศิษย์

ท่องชื่อพระพุทธ ไหว้พระพุทธ จะกระทบต่อการบาเพ็ญหรื อไม่

อาจารย์ มีผลกระทบ คนที่เชื่อศาสนาพุทธ ข้าพเจ้าขอบอกท่าน หลักธรรมของพุทธศาสนาไม่ใช่
ทั้งหมดของพุทธธรรม มันเป็ นเพียงส่ วนเล็กๆส่วนหนึ่งของฝอฝ่ า(พุทธธรรม) สาวกในพุทธศาสนา
ไม่กล้ายอมรับความจริ งนี้ตลอดมา ที่จริ งในคัมภีร์กม็ ีการบรรยายไว้ ท่านจะบาเพ็ญแนวทางไหน เป็ น
เรื่ องเข้มงวด ท่านคิดจะบาเพ็ญแนวทางไหน เราไม่คดั ค้าน ท่านก็บาเพ็ญไป ท่านจะบาเพ็ญแนวทางนี้
ท่านก็บาเพ็ญในแนวทางนี้ ไม่เดินสองแนวทาง ในอดีตในพุทธศาสนาล้วนไม่อนุญาตบาเพ็ญปะปน
กัน ท่านท่องชื่อเขา ท่านมิใช่คิดจะให้เขาดูแลท่านหรื อ หาไม่ท่านท่องชื่อเขาไปทาไมละ
ศิษย์

ในบรรดาชี่กงที่แพร่ หลายอยูใ่ นประเทศจีน พวกไหนที่จดั เป็ นฝ่ าที่ถูกต้อง

อาจารย์ ของปลอมมากกว่าของแท้หลายร้อยเท่า เราไม่อาจเอ่ยชื่อได้ ไม่สามารถทาอย่างนี้ได้ ไม่
อาจจะพูดเรื่ องอะไรๆให้ชดั เจนได้ท้ งั หมด หาไม่คนก็บาเพ็ญกันง่ายเกินไปแล้ว แต่มีบางอย่าง เราก็ควร
จะสามารถวินิจฉัยแยกแยะออกมาได้
ศิษย์

สุ รางคมสมาธิ สูตรเป็ นสิ่ งที่องค์ศากยมุนีตรัสออกมาเองใช่หรื อไม่

อาจารย์ สุ รางคมสมาธิ สูตรนี้ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน องค์ศากยมุนีไม่เคยตรัสว่าพระองค์เคย
ถ่ายทอดสุ รางคมสมาธิสูตร วัชระสูตร หรื อพระหทัยสูตร ในเวลาที่องค์ศากยมุนีทรงอยูใ่ นโลกนั้น
ไม่ได้ตรัสเลยว่าข้าพเจ้าเคยถ่ายทอดพระสูตรอะไร และไม่เคยตั้งชื่อด้วย องค์ศากยุมนีเคยบรรยายฝ่ า
นั้นเป็ นสิ่ งที่คนรุ่ นหลังจัดทาขึ้นมาเป็ นพระสูตร แล้วตั้งชื่อขึ้นมาให้ เรี ยกว่าพระสู ตรอะไรๆ
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ล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่คนรุ่ นหลังจัดทาขึ้น ตั้งชื่อกันขึ้น และสิ่ งที่พระพุทธองค์ตรัสเมื่อทรงอยู่
ในโลก ล้วนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่ อง เวลา สถานที่ ความหมายที่เจาะจง บวกกับความเข้าใจของ
คนรุ่ นหลังในเวลาที่จดั ทากัน และการเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ต้ งั ใจ
และบวกกับความทรงจาที่ไม่
สมบูรณ์ครบถ้วน จึงเหลือสิ่ งที่เป็ นของพระพุทธอยูใ่ นนั้นไม่มากแล้ว
ศิษย์

พระพุทธรู ปที่ในบ้านบูชา จะจุดธูปให้ได้หรื อไม่

อาจารย์ ท่านอยากจะจุดธูปให้กท็ าเถอะ พระพุทธนั้นต่างก็เคารพซึ่งกันและกัน ล้วนแต่เป็ นสาย
พุทธด้วยกัน ไม่มีที่ฉนั เคารพคุณ ไม่เคารพเขา ไม่มีความหมายนี้ ล้วนเป็ นสายพุทธ จึงต้องเคารพ
ทั้งหมด แต่การบาเพ็ญแนวทางไหนก็เป็ นปัญหาที่เข้มงวด การเคารพก็เป็ นเรื่ องของการเคารพ ส่ วน
การบาเพ็ญก็เป็ นเรื่ องของการบาเพ็ญ
ศิษย์

คนที่บาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าสามารถรับประทาน หอม ขิง กระเทียมได้ไหม

อาจารย์ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน คนธรรมดาสามัญเราที่ทาอาหาร ท่านว่าใส่ หอม ขิง กระเทียม
ข้าพเจ้าว่าก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าท่านไม่ได้บาเพ็ญรวมกันท่านไม่รบกวนคนอื่น ท่านทานให้นอ้ ยหน่อย
ท่านอย่าทานมาก เพราะสิ่ งเหล่านี้กลิ่นฉุนมาก หากบอกว่าฉันเสพติดมัน ชอบกินหอมใหญ่ จิ้มเต้าเจี้ยว
นัน่ ก็เป็ นการเสพติด ก็เป็ นจิตยึดติด ก็คือเราไม่แสวงหาสิ่ งเหล่านี้ โดยเฉพาะเรื่ องรสชาติ สิ่ งที่มีกลิ่น
ฉุนทั้งหมด จะกระตุน้ ประสาทนี้ของท่านอย่างมาก ง่ายต่อการเสพติด ในขณะเดียวกันร่ างชีวติ (หลิงถี่)
เหล่านั้นที่บาเพ็ญออกมาจากร่ างกายท่าน ก็ทนกลิ่นนี้ไม่ได้ ดื่มเหล่าก็เป็ นอย่างนี้ ดังนั้นทุกท่านคิดดู
มันก็คือปั ญหานี้ แน่ละท่านก็ทานให้นอ้ ยหน่อย เพราะท่านบาเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ ท่าน
ไม่ยดึ ติด ทานเล็กน้อยก็ไม่เป็ นไร ตัวเองจัดวางความสัมพันธ์ให้ดีเถิด บอกว่าเราบาเพ็ญอยูใ่ นหมู่คน
ธรรมดาสามัญ ให้สอดคล้องมากที่สุด อย่างไรก็ให้ท่านเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ แต่ตวั เองสมควร
ใช้มาตรฐานของผูฝ้ ึ กพลัง กาหนดตนเอง
ศิษย์
เหตุใดบางคนที่ได้ฟังการบรรยายเป็ นครั้งแรก พอในวันที่สามหรื อสี่ ค่อยรู้สึกว่าฝ่ าหลุน
หมุน มีอยูใ่ นทัว่ ทุกแห่ง และหมุนอยูท่ ้ งั หมด แต่บางคนได้เรี ยนถึงสามรอบแล้ว แต่กไ็ ม่รู้สึกเลย
อาจารย์ บางคนที่เรี ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า คอยติดตามการเปิ ดชั้นเรี ยนไปด้วย รู ้สึกว่าฝ่ านี้ดี นี้เป็ นเรื่ อง
แน่นอน แต่วา่ จิตที่คิดรักษาโรคไม่ได้ทิ้งไปอย่างแท้จริ ง พูดว่าฉันติดตามชั้นเรี ยนกี่ครั้งโรคนี้กห็ าย
แล้ว มีคนอย่างนี้ แน่ละ คนที่มาด้วยภาวะจิตใจอะไรก็มีท้ งั นั้น คนที่ติดตามชั้นเรี ยนนั้นไม่ใช่มาบาเพ็ญ
มาแสวงหาฝ่ า กันทั้งหมด ยังมีบางคนเดิมทีไม่ไวต่อความรู้สึก พอฝ่ าหลุนหมุนก็ไม่รู้ รอจนเขา(ฝ่ า
หลุนหมุน)มัน่ คงแล้ว ท่านยิง่ ไม่รู้เลย พวกเรามีคนมากมายที่ความรู้สึกไวมาก พอเริ่ มต้นก็รู้สึกว่าฝ่ า
หลุนหมุนไปมา สุ ดท้ายไม่รู้สึกแล้ว เพราะอะไรไม่รู้สึกแล้วละ เพราะฝ่ าหลุนนั้น เมื่อเขาคล้อยตาม
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เข้ากับท่าน ท่านก็จะไม่รู้สึกแล้ว นัน่ ยังจะรู ้สึกอะไรได้ละท่านรู ้วา่ ปกติกระเพาะนี้ ของท่านขยับได้
ไหม ก็คือเมื่อกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของร่ างกายแล้ว ท่านก็จะไม่รู้สึกแล้ว เลือดที่อยูใ่ นเส้นเลือดนั้นท่าน
รู้สึกได้ไหม ก็คือความหมายนี้
ศิษย์ ปัจจุบนั ผมกำลังจะไปประเทศเกำหลี ถ้ำคนเกำหลีตอ้ งกำรเรี ยนฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำจะสำมำรถสอน
ให้พวกเขำได้ไหม
อาจารย์ ทำได้แน่นอน ใช้ภำษำเกำหลีแปลให้พวกเขำ ท่ำนสำมำรถแปลและพูดให้พวกเขำฟัง นั่ น
ไม่เป็ นไร ต้ำฝ่ ำจะถ่ำยทอดให้กบั มนุษยชำติท้ งั หมด
ศิษย์ คนๆหนึ่ งศึกษำฝ่ ำ คนทั้งบ้ำนได้ประโยชน์ เช่นนั้นหำกคนทั้งบ้ำนไม่ศึกษำฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำ และ
ไม่เชื่อเรื่ องกำรฝึ ก บำงครั้งยังพูดจำเสี ยดสี พวกเขำสำมำรถจะได้ประโยชน์ดว้ ยหรื อไม่
อาจารย์ ปั ญหำนี้ ตอ้ งมองเป็ นสองด้ำน บำงคนที่ยวั่ ยุท่ำน บำงทีเป็ นกำรทดสอบใจท่ำนว่ำมัน่ คงใน
ฝ่ ำนี้ หรื อไม่ แน่วแน่หรื อไม่ บำงทีคนในครอบครัวพูดจำไม่น่ำฟั งกับท่ำน ยังจะช่วยท่ำนสลำยกรรม
มันอำจจะมี องค์ประกอบหลำยด้ำนคงอยู่ แน่ ละพวกเรำพูดแล้ว ในสถำนกำรณ์ ทวั่ ๆไป ที่ ไม่ใช่ มี
ลักษณะเฉพำะมำกๆ กำรฝึ กพลังจะทำให้ท้ งั ครอบครัวได้ประโยชน์แน่ นอน สนำมของบ้ำนท่ำนล้วน
ต้องชำระล้ำง แน่ละสภำพแวดล้อมภำยในสนำมแบบนี้ ตัวเขำเองก็ได้รับประโยชน์แล้ว อีกแบบหนึ่ ง
คนในบ้ำนอำจจะถูกควบคุมโดยมำร เมื่อมองในทำงกลับกันก็เป็ นเรื่ องที่ดี ทำให้ท่ำนแน่วแน่ ใช่ไหม
เมื่อแน่วแน่แล้วอำจำรย์กจ็ ะช่วยชำระล้ำงให้
ศิษย์
พวกเรำตั้งใจหนึ่งเดียวจะบำเพ็ญต้ำฝ่ ำ คนที่มีใจจริ งไปบำเพ็ญก็คือศิษย์ฝ่ำหลุนต้ำฝ่ ำแล้ว แต่
ยังไม่ทนั บำเพ็ญถึงมรรคผลอรหันต์กเ็ สี ยชีวติ แล้ว
อาจารย์ ก็เหมือนกับที่ขำ้ พเจ้ำเพิ่งพูดไป ท่ำนทุ่มเทมำกเท่ำไรจะได้มำกเท่ำนั้นดังนั้นเรำได้พดู แล้ว
ว่ำ หำกคิดจะหยวนหมัน่ ในกำรบำเพ็ญก็ตอ้ งรี บเร่ งบำเพ็ญ ทุกท่ำนทรำบในวัดนั้น เหตุใดจึงเรี ยกศำลำ
ที่องค์ศำกยมุนีทรงนัง่ ว่ำศำลำพญำรำชสี ห์ละ เพรำะองค์ศำกยมุนีตรัสว่ำกำรบำเพ็ญพุทธธรรมจะต้อง
องอำจสง่ำงำมเหมือนรำชสี ห์ ดังนั้นในเวลำนั้นบำงคนจึงถือว่ำพระองค์เป็ นดุจพญำรำชสี ห์ นอกจำกนี้
ของเรำยังเป็ นกำรบำเพ็ญจิ ตและชีวิตควบคู่กนั ผูท้ ี่กำ้ วหน้ำอย่ำงแท้จริ งย่อมจะมีชีวิตยืนยำวจนหยวน
หมัน่ ได้อย่ำงแน่นอน
ศิษย์

คิดจะกรำบท่ำนเป็ นอำจำรย์

อาจารย์ ขอบอกทุกท่ำน คนที่บำเพ็ญฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำอย่ำงแท้จริ ง ข้ำพเจ้ำล้วนนำพำท่ำนในฐำนะศิษย์
ให้สิ่งของต่ำงๆแก่ท่ำนมำกมำยอย่ำงนี้ ใส่ สิ่งต่ำงๆมำกมำยอย่ำงนี้ ให้ท่ำน และบรรยำยฝ่ ำให้ท่ำนจน
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มำถึงขั้นนี้ พลังกงก็สอนให้ท่ำนแล้ว ฝ่ ำเซิ นของข้ำพเจ้ำจะคุม้ ครองท่ำนฝึ กพลัง นี่ ไม่ใช่นำพำท่ำนใน
ฐำนะศิ ษย์อีกหรื อ คนเขำที่ บำเพ็ญ เดี่ ย ว ถ่ ำยทอดเดี่ ย ว ยังไม่ น ำพำกัน อย่ำงนี้ เลย ขอบอกท่ ำนว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้ทำในสิ่ งที่คนในอดีตไม่เคยทำกันมำก่อนเลย ได้เปิ ดประตูบำนใหญ่ที่สุดให้แล้ว แต่เรำไม่
พูดถึงพิธีกรรมในอดีต เช่นว่ำทุกท่ำนคุกเข่ำอยูต่ รงนี้ กนั หมดโขกศีรษะก้มกรำบข้ำพเจ้ำ ทำเป็ นพิธี ก็
เป็ นกำรกรำบไหว้อำจำรย์แล้ว ข้ำพเจ้ำไม่พูดเรื่ องนี้ ทำไมไม่พูดเรื่ องนี้ ละ ทุกท่ำนคิ ดดู ท่ำนไม่
บำเพ็ญ ท่ำนกรำบไหว้แล้วจะมีประโยชน์อะไรกัน ท่ำนพูดว่ำฉันเป็ นศิษย์ฝ่ำหลุนต้ำฝ่ ำ ฉันก็โขกศีรษะ
กรำบไหว้อำจำรย์แล้ว หลี่ หงจื้อ ยอมรับฉันเป็ นศิษย์ แต่พอท่ำนออกจำกประตูก็ทำตำมใจชอบ ท่ำน
ได้ทำเรื่ องเสื่ อมเสี ยต่อฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำ และท่ำนไม่ทำตำมข้อกำหนดของฝ่ ำนี้ จะนับว่ำท่ำนเป็ นศิษย์ได้
หรื อ ดังนั้นเรำจึงไม่พดู ถึงพิธีกรรมนี้ ในทำงกลับกันท่ำนยังจะทำลำยชื่อเสี ยงของเรำ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึง
ไม่พูดถึงพิธีกรรมนี้ เลย เมื่อท่ำนบำเพ็ญก็จะเป็ นศิษย์ของสำนักนี้ เรำก็จะรับผิดชอบต่อท่ำน ถ้ำท่ำน
ไม่บำเพ็ญ เรำก็จะไม่รับผิดชอบต่อท่ำน ท่ำนก็ไม่ใช่ศิษย์ของสำนักนี้ ก็คือจะปฏิบตั ิกนั เช่นนี้
ศิษย์
ในเวลำที่ ฝึกชุ ด “ทะลวงสุ ดสองขั้ว”(กว้ำนทงเหลี่ ยงจี๋ ฝ่ำ) “คิ ดนึ ก ” “รู้ สึก ” เป็ นกำรไม่
สอดคล้องกับข้อกำหนดใช่หรื อไม่
อาจารย์ ใช่ ไม่ตอ้ งรู้สึกและไม่ตอ้ งคิดนึ กอะไร ท่ำนสนใจแต่กำรฝึ ก ฝึ กไปอย่ำงเงียบๆอะไรก็ไม่
คิด
ศิษย์
เวลำที่คนอื่นพูดคุยกัน ก่อนที่ พวกเขำจะพูดคุยกัน ทำไมผมจึ งมักจะรู ้ ว่ำเขำจะพูดอะไร
อาจารย์ นี้ ก็คือท่ำนมีควำมสำมำรถหยัง่ รู ้ใจเขำ หำกท่ำนฝึ กให้ดีๆจะสำมำรถเสริ มมันให้แข็งแกร่ ง
แต่อย่ำใช้มนั ทำเรื่ องที่ไม่ดี อย่ำทำเรื่ องที่ไม่ดี ก็จะสำมำรถรักษำมันไว้ได้ คนอื่นคิดไม่ดีต่อท่ำน ท่ำน
ก็อย่ำโกรธ ให้ใช้มำตรฐำนของผูฝ้ ึ กพลังกำหนดตัวเอง
ศิษย์

ผมอยูไ่ กลถึงเซี่ยงไฮ้ ในระหว่ำงที่ฝึกพลัง ถ้ำมีขอ้ สงสัย ควรติดต่อใคร

อาจารย์ เซี่ ยงไฮ้ไม่นบั ว่ำไกล ผูฝ้ ึ กเรำเรื่ องบำงเรื่ องให้ปรึ กษำหำรื อกันจะดีกว่ำ เนื่ องจำกบำงคนที่
ฟังกำรบรรยำยแล้ว แต่หำกข้ำพเจ้ำบรรยำยมำกเกินไป ก็ไม่อำจจะจดจำได้ สำมำรถจะบันทึกเสี ยงได้
พยำยำมฟั งเทปบันทึกเสี ยง สถำนที่ที่ใกล้เซี่ ยงไฮ้มำกที่สุดคือศูนย์ช่วยฝึ กสอนเหอเฝย เซี่ ยงไฮ้มีเทียบ
เชิ ญมำ แต่สุดท้ำยไม่ได้กำหนดแน่นอนเสี ยที เซี่ ยงไฮ้ก็มีคนไม่นอ้ ยที่เรี ยนแล้ว และมีคนมำกมำยมำ
เรี ยน สำมำรถจะศึกษำซึ่ งกันและกัน ยกระดับขึ้นได้ เซี่ ยงไฮ้ อู่ฮนั่ กว่ำงโจว เจิ้นโจว ฉงชิ่ ง เฉิ งตู
อย่ำงไรเสี ยเมื องใหญ่ ๆมำกมำยแทบจะทัว่ ประเทศ ล้วนมี ศูนย์ช่วยฝึ กสอนฝ่ ำหลุน ต้ำฝ่ ำของเรำอยู่
สำมำรถจะติดต่อได้ท้ งั นั้น ที่จริ งมีหลำยเรื่ อง ตัวเองไปปฏิบตั ิตำมฝ่ ำนี้ ข้ำพเจ้ำคิดว่ำก็สำมำรถจะรับรู้
ได้หมด เพรำะข้ำพเจ้ำได้พูดออกมำอย่ำงเป็ นระบบทั้งหมดแล้ว ต่อไปเรำยังจะออกหนังสื อ อำนวย
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ควำมสะดวกต่อกำรบำเพ็ญอย่ำงมำก
ศิษย์

ขณะนัง่ สมำธิมกั จะได้กลิ่นหอมอยูเ่ สมอ

อาจารย์ นี้เป็ นเรื่ องปกติมำก ปกติมำกๆ เพรำะกลิ่นหอมนี้มนั มำจำกอีกมิติหนึ่ง
ศิษย์

ไม่ได้เข้ำร่ วมชั้นเรี ยน สำมำรถจะได้ฝ่ำหลุนหรื อไม่

อาจารย์ คนที่ บำเพ็ญ ฝ่ ำหลุ นต้ำฝ่ ำอย่ำงแท้จริ ง ท่ ำนศึ กษำตำมหนังสื อ และสำมำรถปฏิ บตั ิ ตำม
ข้อกำหนดในหนังสื อได้จริ งๆ ก็จะได้รับโดยปริ ยำย ก็คือหำกท่ำนบำเพ็ญอย่ำงแท้จริ งก็จะได้ฝ่ำหลุน
ศิษย์
ในขณะหลับ ผมใช้มื อ คล ำฝ่ ำหลุ น ได้แ ล้ว อยู่ด้ำ นซ้ำ ยของหน้ำ อก จ ำได้อ ย่ำ งชัด เจน
สำมำรถใช้มือคลึงสำมำรถเคลื่อนไปทำงซ้ำยทำงขวำได้ แต่เมื่อผมตื่นขึ้นมำคลำอีกก็ไม่มีอะไรเลย
อาจารย์ นั้นคือท่ำนควบคุม อีกร่ ำงกำยหนึ่ งคลำได้ ถูกต้อง พอท่ำนตื่นขึ้นมำไปคลำด้วยร่ ำงกำยนี้ ก็
ไม่มีแล้ว เพรำะหลังจำกที่กำยเนื้อกลืนกลำยแล้วทั้งหมดแล้วจึงจะคลำได้
ศิษย์ คำว่ำ “เหยิ่น”ของคุณสมบัติพิเศษของจักรวำล เจิน ซัน่ เหยิ่น นี้ ในสังคมคนธรรมดำสำมัญจะ
เข้ำใจได้ง่ำย ว่ำในระดับชั้นสู งไม่มีกำรต่อสู้ แย่งชิง ไม่มีควำมขัดแย้ง แล้วต้องกำร เหยิ่นเพื่ออะไร
จักรวำลต้องกำรเพรำะเหตุใด
อาจารย์ จักรวำลนี้ไม่เหมือนกับที่ท่ำนเข้ำใจเช่นนั้น มันเป็ นระบบที่ใหญ่มหึ มำซึ่ งสลับซับซ้อนอย่ำง
ยิ่ง นอกเหนื อจำกมนุษย์ ที่มีรูปร่ ำงชนิ ดนี้ คงอยู่ ยังมีมนุษย์ที่ไม่มีรูปร่ ำง ชนิ ดนี้ คงอยู่ มิติน้ ี ที่เรำพูด
ถึ ง ณ มิ ติร ะดับ ชั้นสู ง ก็มีปั ญ หำของระดับชั้น นั้น ของพวกเขำคงอยู่ ข้ำ พเจ้ำขอบอกท่ ำน ในที่ ที่
ห่ ำงไกลมำกๆล้วนมีร่ำงที่เหมือนมนุษย์เรำคงอยู่ ร่ ำงกำยอย่ำงนี้ มีอยูม่ ำกมำยเหลือเกิน ทัว่ ไปหมดทั้ง
จักรวำล และในระดับชั้นที่ต่ำงกันยังมีผรู้ ู้แจ้งที่ต่ำงกัน พวกเขำก็มีควำมสัมพันธ์ทำงสังคมระหว่ำงกัน
และกันคงอยู่ ยังมีรูปร่ ำงชนิ ดนี้ ของระดับชั้นที่สูงยิ่งกว่ำคงอยู่ เหยิ่น(ควำมอดทน)ที่ท่ำนเข้ำใจนั้น
เป็ นควำมเข้ำใจต่อเหยิน่ บนพื้นฐำนควำมคิดของคน เหยิน่ ยังมีควำมนัยที่สูงยิง่ กว่ำอีก ดังนั้นท่ำนไม่มี
สิ่ งนี้ จะได้ไหม ท่ำนยืนอยู่บนมุมมองนี้ ของคนธรรมดำสำมัญ ท่ำนจะไม่อำจเข้ำใจต้ำฝ่ ำนี้ ได้อย่ำง
แท้จริ ง
ศิษย์

ระหว่ำงสำมีภรรยำมีเรื่ องกำรสูญเสี ยกุศลหรื อไม่

อาจารย์ ถูกต้อง ถ้ำท่ำนตบตีภรรยำอยูเ่ สมอ ข้ำพเจ้ำว่ำท่ำนก็ติดค้ำงเธอแล้ว ท่ำนด่ำว่ำสำมีท่ำนอยู่
เสมอ ท่ำนก็ติดค้ำงเขำเช่นเดียวกัน ล้วนเป็ นคน ล้วนเป็ นชีวิต ใครกับใครก็ลว้ นแต่เป็ นควำมสัมพันธ์
ด้ำนกรรมชนิ ดนี้ ลูกกับพ่อแม่ก็มีควำมสัมพันธ์ชนิ ดนี้ คงอยู่ เนื่ องจำกกำยเนื้ อของเขำนั้น ท่ำนเป็ น
ผูใ้ ห้ แต่ชีวิตของเขำ ไม่ใช่ท่ำนเป็ นผูใ้ ห้ ดังนั้นจึงไม่อำจปฏิบตั ิต่อเขำจนเกิ นเลยไป ในฐำนะบุตร
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ธิ ดำ นั้น พ่อแม่ที่ให้กำเนิ ดท่ำน เลี้ยงดูท่ำน อย่ำงน้อยที่สุดเขำก็อุปกำระเลี้ยงดูท่ำนแล้ว จึงมีบุญคุณ มี
กุศลต่อท่ำน ท่ำนจึงต้องกตัญญูเขำ หำไม่ท่ำนก็ติดค้ำงคนเขำ
ศิษย์

เข้ำร่ วมชั้นเรี ยนจนถึงวันนี้ โรคของขำผมไม่เห็นดีข้ ึน

อาจารย์ ท่ำนปล่อยวำงใจดวงนี้ ไม่ลง ที่ นี่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้มำรั กษำโรคให้ท่ำน หำกท่ำนปล่อยวำง
ไม่ได้ อะไรๆข้ำพเจ้ำก็ดูแลให้ไม่ได้ ไม่กลัวว่ำท่ำนจะมีโรค ก็กลัวแต่ท่ำนปล่อยวำงใจลงไม่ได้ บวก
กับที่ท่ำนไม่เชื่ อเรื่ องกำรบำเพ็ญก็ยงิ่ ไม่มีทำง ที่นี่ดูแลแต่ผบู ้ ำเพ็ญ คนธรรมดำสำมัญคนหนึ่ ง ฝ่ ำเซิ น
ของข้ำพเจ้ำจะไม่สนใจ ข้ำพเจ้ำก็ไม่อำจลงมือรักษำโรคให้ท่ำนได้ ควำมคิดชนิ ดนี้ ที่มำเพื่อรักษำโรค
ของท่ำน ควำมคิดอย่ำงนี้ ไม่ยอมทิ้งไป ท่ำนไม่อำจทำตัวเหมือนคนฝึ กพลัง จะดูแลให้ได้อย่ำงไร
ข้ำพเจ้ำไม่ได้มำรักษำโรค แต่มำถ่ำยทอดฝอฝ่ ำ
ศิษย์ ในควำมฝันมองเห็น ที่ตำแหน่งตำทิพย์มีฝ่ำหลุนหมุนอยู่ และยังเห็นสสำรสี ขำว และยังเห็นผูม้ ี
วิทยำยุทธ์ช้ นั สู ง เป็ นต้น
อาจารย์ นั่นไม่ใช่ควำมฝัน ก็คือท่ำนมองเห็ นแล้ว นี้ ลว้ นเป็ นเรื่ องปกติ ไม่ว่ำเห็ นอะไรล้วนเป็ น
เรื่ องปกติ อย่ำยึดติดกับมัน อย่ำแสวงหำมัน ปล่อยไปตำมธรรมชำติให้เฝ้ ำดูไปอย่ำงเงียบๆก็พอแล้ว
ศิษย์
มักจะปรำกฏว่ำรู้สึกทั้งตัวสู งใหญ่ ว่ำงเปล่ำ
อาจารย์ ถูกต้อง ร่ ำงกำยคน คือร่ ำงกำยในอีกมิติ ในเวลำที่ฝึกพลังมันจะเปลี่ยนใหญ่ข้ ึนได้ ร่ ำงกำย
ในอีกมิติ รวมทั้งจิตด้วย ล้วนแต่สำมำรถเปลี่ยนใหญ่ข้ ึนหรื อหดเล็กลงบำงคนรู ้ สึกว่ำตนเองเล็กมำก
บำงคนรู ้สึกว่ำใหญ่มำก นี่ ลว้ นเป็ นปรำกฏกำรณ์ที่ปกติ ในขณะที่ฝึกพลัง ล้วนสำมำรถจะเกิ ดขึ้นได้
พลังกงกำลังโตขึ้น ควำมจุ(ปริ มำตร)ของร่ ำงกำยก็มำกขึ้น
ศิษย์
พลังกงห้ำชุด ชุดที่หนึ่ ง สำม ห้ำมีกำรเคลื่อนไหวของชำยซ้ำย หญิงขวำ ด้ำนไหนที่ถือเป็ น
อิน ด้ำนไหนเป็ นหยำง
อาจารย์ ฝั่ งซ้ำยจัดเป็ นหยำง ฝั่งขวำจัดเป็ นอิน ด้ำนหลังจัดเป็ นหยำง ด้ำนหน้ำจัดเป็ นอินร่ ำงกำย
ด้ำนบนจัดเป็ นหยำง ร่ ำงกำยด้ำนล่ำงจัดเป็ นอิน
ศิษย์

สรรพชีวติ บนโลกจะไม่เข้ำสู่ วฏั สงสำรอีกใช่หรื อไม่

อาจารย์ จุดสำคัญของวัฏสงสำรก็คือพูดถึงชี วิตบนโลก จะไม่เข้ำสู่ วฏั สงสำรได้อย่ำงไรละ คนมำ
เกิดเป็ นคน นั้นไม่ใช่เป้ ำหมำย รี บคว้ำโอกำสนี้ ของกำรเป็ นคนซึ่ งง่ำยที่จะบำเพ็ญ ภพต่อไปไม่รู้วำ่ จะ
กลับชำติไปเกิดเป็ นสิ่ งของอะไร เมื่อไม่มีร่ำงคนก็ไม่อนุญำตให้ท่ำนได้บำเพ็ญแล้ว แต่เป็ นไปไม่ได้ที่
ทุกๆคนจะบำเพ็ญ ทุกๆคนที่บำเพ็ญก็ไม่แน่วำ่ จะก้ำวหน้ำ สังคมมนุษย์จะคงอยูต่ ลอดไป
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ศิษย์
ในควำมฝั น เชิ ญให้อำจำรย์เซ็ นชื่ อ เซ็ นชื่ อของตัวเอง แล้วได้ยินอำจำรย์พูดเรื่ องซิ นซิ่ ง
หลังจำกตื่นขึ้นมำกลับรู้สึกว่ำคนในฝันนั้นยิง่ คิดยิง่ ไม่เหมือนอำจำรย์
อาจารย์ ใช่ ทุกท่ำนระวังเรื่ องเหล่ำนี้ ไว้ เขำจะอยูใ่ นควำมฝันเซ็นชื่อให้ท่ำนได้อย่ำงไร พูดเรื่ อง
ซินซิ่ งอะไร ชูธงของพวกเรำ สิ่ งที่พดู ก็ไม่แน่วำ่ จะเป็ นอะไร ทุกท่ำนพึงระวังไว้ นี้ ก็คือ เกิดจำกจิตยึด
ติดที่ตอ้ งกำรลำยเซ็น ที่จริ งฝ่ ำนี้ ของเรำได้บรรยำยอย่ำงชัดเจนมำกแล้ว ก็คือท่ำนคิดจะนำไปประเมิน
ตนเองหรื อไม่ ทุ กท่ำนคิ ดดู เรำขอเน้นอี กครั้ ง ผูร้ ู ้ แจ้งนั้นไม่อำจบรรยำยฝ่ ำอยู่ที่ฝั่งนั้นได้ หำก
บรรยำยฝ่ ำก็เป็ นกำรเปิ ดเผยควำมลับสวรรค์ ก็จะตกลงมำหมด เขำจะกล้ำบรรยำยฝ่ ำให้ท่ำนในควำม
ฝันได้อย่ำงไรกัน ก็เป็ นปัญหำนี้ ดังนั้นเรำจึงพูดเรื่ องเหล่ำนี้อีกครั้งล้วนเป็ นกำรรบกวนของมำร
ศิษย์
อำจำรย์บ อกว่ำ ไม่ บ ำเพ็ญ ซิ น ซิ่ ง ฝึ กแต่ ท่ ำ เคลื่ อ นไหวจะไม่ ไ ด้พ ลัง กง สิ่ ง ของประเภท
เดียวกับพวกจิ้งจอกนั้นไม่เน้นเรื่ องซิ นซิ่ ง พวกมันเพียงแต่ทำท่ำเคลื่อนไหวฝึ กพลัง พวกมันจะได้พลัง
กงได้อย่ำงไร
อาจารย์ คนธรรมดำสำมัญก็มีพลังงำนที่ แน่ นอนระดับหนึ่ ง แต่ อ่อนมำก และคนที่ มีเกิ นจี ดี จะ
สำมำรถนำพลังงำนที่ใหญ่มำกติดตัวมำ ส่ วนพวกสัตว์และของประเภทเดียวกัน มันอยูใ่ นอีกมิติไม่อยู่
ในวังวนของสังคมคนธรรมดำสำมัญ จึ งสำมำรถมองเห็ นพลังงำน ดังนั้นมันจึ งสำมำรถได้พลังมำ
เล็กน้อยโดยกำรฝึ กหรื อขโมยเอำ แต่ไม่อนุญำตให้มีพลังงำนสู ง คนที่มีเกินจีดีหน่อย ท่ำนฝึ กๆพลังกง
แต่เขำไม่ได้บำเพ็ญซิ นซิ่ งเขำก็สำมำรถมีพลังกงได้เล็กน้อย เพรำะอะไรละ เพรำะซิ นซิ่ งของเกินจีท่ำน
อำจจะสู งอยูเ่ ล็กน้อย มำตรฐำนซิ นซิ่ งของท่ำนอยูต่ รงนั้น แต่ถำ้ ท่ำนคิดจะบำเพ็ญอย่ำงแท้จริ ง ท่ำนก็
ต้องไปบำเพ็ญให้ได้มำตรฐำน หำไม่พลังของท่ำนก็สูงขึ้นไม่ได้ ถ้ำท่ำนไม่ได้ฝ่ำที่ถูกต้อง ในฐำนะคน
ทัว่ ๆไปที่คิดจะบำเพ็ญ ล้วนต้องไปบำเพ็ญซิ นซิ่ งอย่ำงแท้จริ ง ท่ำนจึงจะสำมำรถกะเทำะเปลือกออกมำ
ได้ จึงจะสำมำรถกระโดดออกไปได้ ในอีกมิติสิ่งเหล่ำนั้นมันสำมำรถได้รับพลังงำนจำนวนเล็กน้อย
คนก็สำมำรถจะได้รับพลังงำนเล็กน้อย แต่นนั่ ก็นบั เป็ นอะไรไม่ได้ ข้ำพเจ้ำพูดแล้วว่ำ มันบำเพ็ญเต๋ ำ
พันปี หมื่นปี ก็ยงั ไม่พอจะให้พระพุทธใช้นิ้วก้อยเกี่ยวได้ มันก็จะหำยไปหมดแล้ว แต่ในหมู่คนธรรมดำ
สำมัญกลับเห็นว่ำมันล้ ำลึกมำก
ศิษย์
บำงคนบอกว่ำหลำยเมืองทำงภำคใต้มีกรรมหนัก ผมอยูใ่ นเซี่ ยงไฮ้เรี ยนอยูใ่ นมหำวิทยำลัย
จะได้รับผลกระทบหรื อไม่
อาจารย์ ข้ำพเจ้ำขอบอกทุกท่ำน เมื่อถึงยุคธรรมะปลำย ไม่ได้อยูท่ ี่วำ่ เป็ นสถำนที่ไหน แต่ละที่ลว้ น
มี คนดี อยู่ แต่ ละที่ ล ้วนมี คนไม่ดี อยู่ แต่หำกพูด จำกแง่ มุ มของกรรมเบำหรื อหนัก แต่ ล ะแห่ งจะมี
สภำพแวดล้อมต่ำงกัน แต่ควำมคิดของคน เมื่อมองจำกจุดหนึ่ งจุดใด จะพบว่ำบำงแห่ งจะโดดเด่น
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อย่ำงนี้กม็ ีอยู่
ศิษย์

เมื่อใช้ตำทิพย์ดูรูปถ่ำยของอำจำรย์ สี น้ ำเงินจะเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองทอง

อาจารย์ นี่เป็ นเรื่ องปกติ เมื่อตำทิพย์เปิ ด พอตำนี้ทะลวงผ่ำนมิติหนึ่งก็อำจจะเป็ นอีกสี หนึ่ง
ศิษย์

โลกฝ่ ำหลุนอยูท่ ำงทิศใด ตำแหน่งใดในจักรวำล

อาจารย์ จักรวำลไม่มีกำรรู้สึกรับรู้ทำงด้ำนทิศทำงของคนเรำ ข้ำพเจ้ำว่ำ นัน่ เป็ นสถำนที่ใด ไกลมำก
ระยะห่ ำงนี้ จะวัดออกมำได้อย่ำงไรละ ไม่อำจใช้หน่วยกิโลเมตรนั้นมำคำนวณได้ แต่ สำมำรถสะท้อน
ออกมำในร่ ำงกำยของข้ำพเจ้ำ เพรำะข้ำพเจ้ำเชื่ อมต่อกับมันอยู่ ดังนั้นผูฝ้ ึ กเรำจึงมองเห็นว่ำ ข้ำงหลัง
ข้ำพเจ้ำมีภูเขำ มีน้ ำ หอและศำลำที่งดงำมมำก มีผฝู้ ึ กมำกมำยก็พดู กับข้ำพเจ้ำว่ำ เขำมองเห็นทัศนียภำพ
เหล่ำนี้แล้ว ที่จริ งก็คือท่ำนมองเห็นส่ วนหนึ่งของมันได้แล้ว
ศิษย์

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงโลกฝ่ ำหลุนกับแดนสุ ขำวดีคืออะไร

อาจารย์

โลกฝ่ ำหลุนของเรำใหญ่ยงิ่ กว่ำ ระดับชั้นสู งยิง่ กว่ำ และไกลกว่ำ

ศิษย์

ผมเป็ นศิษย์ของศำสนำคริ สต์ที่ผำ่ นพิธีลำ้ งบำปโดยบำทหลวงแล้ว

อาจารย์ สำมำรถจะบำเพ็ญ ต้ำฝ่ ำได้เช่ นกัน กำรฝึ กฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำ ถ้ำท่ ำนคิ ดจะฝึ กก็ฝึกได้ ไม่ มี
ปั ญหำ ใครก็ไม่อำจลงโทษท่ำนได้ ล้วนเป็ นกำรบำเพ็ญฝ่ ำที่ถูกต้อง ท่ำนคิดจะอยูใ่ นสำนักไหน นัน่
คือตัวเองตัดสิ นได้ดว้ ยตนเอง ข้ำพเจ้ำขอบอกท่ำนว่ำ ศำสนำคริ สต์ก็เป็ นศำสนำที่ถูกต้อง แต่ลว้ นอยู่
ในช่วงปลำยของยุคธรรมะปลำยแล้ว แต่คนปั จจุบนั เข้ำใจคำสอนทำงศำสนำบิดเบือนไปแล้ว แต่
ข้ำพเจ้ำไม่เห็นชำวตะวันออกในสวรรค์ของพระเยซู ในสมัยนั้นพระเยซู กบั พระยะโฮวำห์ก็ไม่ได้บอก
ให้เผยแพร่ ศำสนำของเขำมำทำงตะวันออก
ศิษย์

กำรทำงำนวิจยั และขยันศึกษำควำมรู ้ทำงวัฒนธรรมถือว่ำยึดติดหรื อไม่

อาจารย์ พวกเรำในฐำนะนักเทคนิ ก ในที่ทำงำนหน้ำที่กำรงำนของท่ำนก็คือทำเรื่ องวิจยั นี้ หำกท่ำน
ไม่มีผลงำนวิจยั ออกมำ ไม่สำมำรถทำอะไรสำเร็ จออกมำได้ ข้ำพเจ้ำคิดว่ำ ท่ำนก็จะรู ้สึกผิดต่อคนเขำใน
ที่ทำงำน ที่ให้งำนส่ วนนี้และเงินเดือนกับท่ำน คนฝึ กพลังไม่วำ่ อยูท่ ี่ไหนๆก็สำมำรถจะแสดงออกมำว่ำ
เป็ นคนดี ได้ พวกเรำทำงำน ก็ควรทำมันให้ดี เพรำะนี้ ไม่ใช่ กำรยึดติ ด เพรำะอะไรจึ งพูดเช่ นนี้ ละ
เพรำะท่ำนกำลังสร้ ำงควำมผำสุ กให้แก่ผูอ้ ื่น สร้ ำงสรรค์คุณค่ำให้คนในสังคมมำกยิ่งขึ้น อย่ำงน้อย
ที่สุดคือทำเพื่อหน่วยงำน ไม่ใช่เพื่อตัวท่ำนลำพังคนเดียว นี้ เป็ นเรื่ องที่ท่ำนควรทำในสังคมคนธรรมดำ
สำมัญ ถำมว่ำกำรศึกษำควำมรู้ ทำงวัฒนธรรมนับเป็ นกำรยึดติ ดไหม ข้ำพเจ้ำพูดแล้วว่ำ เรำก็ตอ้ ง
เลื่อมใสและส่ งเสริ มกำรศึกษำทำงวัฒนธรรม เพรำะหำกคนไม่มีควำมรู ้ ก็ยำกมำกที่จะเข้ำใจฝ่ ำของเรำ
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เช่ นว่ำ นัก เรี ย นคนนี้ คิ ด จะเข้ำมหำวิทยำลัย จิ ต ใจนี้ คื อ จิ ตยึด ติ ด หรื อ ไม่ หำกท่ ำนมัวแต่ คิด จะเข้ำ
มหำวิทยำลัย คนในครอบครั วท่ำนพูดย้ ำว่ำท่ำนต้องเข้ำมหำวิทยำลัย มี แรงกดดันด้ำนจิ ตใจสู งมำก
ข้ำพเจ้ำว่ำนี่ คือยึดติด นัน่ ไม่ใช่ยึดติดหรอกหรื อ ก็เหมือนกับที่ขำ้ พเจ้ำพูดในวันนั้น ท่ำนทำหน้ำที่กำร
งำนของท่ำนให้ดี ท่ำนตอบแทนพ่อแม่ ตอบแทนโรงเรี ยน ท่ำนเล่ำเรี ยนให้ดี ดังนั้นสิ่ งที่ท่ำนควรมีก็
จะมีได้แล้วมิใช่หรื อ หำกท่ำนไม่เล่ำเรี ยนให้ดี ท่ำนจะเข้ำมหำวิทยำลัยได้หรื อ เมื่อท่ำนเล่ำเรี ยนให้ดี
แล้ว สิ่ งที่ ท่ ำนควรจะได้ ก็จะได้แล้วมิ ใ ช่ หรื อ ท่ ำนเล่ ำเรี ย นให้ดีตำมควรก็พอแล้ว ท่ ำนก็จะเข้ำ
มหำวิทยำลัยได้ แต่ถำ้ เอำแต่ไปคิด ไปแสวงหำ นัน่ คือยึดติด
ศิษย์
หลังจำกฟังอำจำรย์บรรยำยจบ ก็ไม่สนใจเรื่ องของคนธรรมดำสำมัญอีกแล้ว ไม่สนใจเรื่ อง
กำรปรับตำแหน่ง หรื อหนังสื ออื่นๆ ไม่ทรำบว่ำถูกหรื อไม่
อาจารย์ เป็ นเช่นนี้ ที่จริ งเป็ นปรำกฏกำรณ์ตำมธรรมชำติ ก็คือ ตำมกำรฝึ กพลังของเรำเอง และกำร
เลื่ อนชั้นของควำมนึ กคิ ด จะพบว่ำเรื่ องรำวหลำยเรื่ องในหมู่คนธรรมดำสำมัญนั้นเป็ นสิ่ งที่ ต่ ำมำก
สิ่ งของในระดับชั้นนี้ของคนธรรมดำสำมัญ เขำก็รู้สึกว่ำไม่มีควำมหมำยแล้ว ที่จริ งคือเขตแดนควำมคิด
ของท่ำนเลื่อนขึ้นมำแล้ว ข้ำพเจ้ำมิใช่พูดคำนั้นเสมอๆหรื อ ข้ำพเจ้ำว่ำ ผูฝ้ ึ กพลังนี้ เมื่อขึ้นไปถึงระดับ
ชั้นสู งแล้ว ก็จะรู ้สึกว่ำระหว่ำงตนกับคนธรรมดำสำมัญมีช่องว่ำงห่ ำงกันอยู่ สิ่ งที่ท่ำนอยำกจะพูดคน
อื่นฟั งไม่เข้ำใจ ท่ำนก็ไม่อยำกคุยกับคนธรรมดำสำมัญ เรื่ องเหล่ำนั้นที่คุยกันในหมู่คนธรรมดำสำมัญ
ท่ำนไม่อยำกฟั งเลยจริ งๆ พูดกลับไปกลับมำ ก็คือเรื่ องแค่น้ นั ของคนธรรมดำสำมัญ กี่พนั ปี มำก็ลว้ น
แต่พล่ำมบ่นในเรื่ องเล็กๆนั้นในหมู่คนธรรมดำสำมัญ ท่ำนไม่อยำกจะฟั งแล้ว ผูบ้ ำเพ็ญมักจะพูดน้อย
ไม่อยำกพูด นี่ ก็เป็ นสำเหตุหนึ่ ง จะเกิดปั ญหำนี้ ได้ เมื่อท่ำนเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่ อยๆ ท่ำนจะพบว่ำเรื่ อง
เหล่ำนี้จะยิง่ มองยิง่ จืดจำงลงเรื่ อยๆ
ศิษย์ ในพลังกงชุดที่หำ้ ท่ำหยุดนิ่งสี่ ท่ำ แต่ละท่ำค้ำงไว้นำนแค่ไหน
อาจารย์ กำรเสริ มสร้ำงกงเหนิ ง ท่ำเคลื่อนไหวนี้ กำหนดให้ฝึกยิ่งนำนยิ่งดี คนที่มีงำนทำ ตอนเช้ำให้
ฝึ กตำมเทปบันทึกเสี ยงก็พอแล้ว ที่จริ งไม่มีเวลำที่เฉพำะเจำะจง พลังกงชุดนี้ แม้จะเรี ยบง่ำย แต่ลำบำก
มำก เพรำะกำหนดให้คนนัง่ เป็ นเวลำนำนมำก ขณะนี้ บำงคนไม่อำจนัง่ ได้นำนอย่ำงนั้น ไม่อำจนัง่ ได้
เป็ นเวลำนำนอย่ำงนั้น เช่นนั้นท่ำนสำมำรถนั่งได้นำนแค่ไหนก็นั่งนำนแค่น้ ัน ท่ำนแบ่งมันออกให้
เท่ำๆกัน สำมำรถจะนัง่ ได้นำนแค่ไหนจำกนั้นท่ำนก็ลดทอนลงครึ่ งหนึ่ ง ที่จริ งในเวลำที่นงั่ สมำธิ น้ นั
สุ ดท้ำยเมื่ อเข้ำสู่ สมำธิ นิ่ง กำหนดเวลำไว้ยิ่งนำน ขณะนี้ ท่ำนทำไม่ได้ถึงจุ ดนั้น ท่ำนก็ค่อยๆฝึ กไป
หำกตอนนี้กำหนดไว้ตำยตัว ก็ไม่เป็ นจริ ง
ศิษย์

เพื่อนร่ วมงำนของเรำกำลังฝึ กวิชำมำร ต่อไปหำกทำงำนด้วยกันในระยะยำวจะทำอย่ำงไรดี
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อาจารย์ กำลังฝึ กวิชำมำร ท่ำนก็บอกเขำว่ำ สิ่ งที่เขำฝึ กนั้นไม่ดี ถ้ำเขำจะฝึ กให้ได้ ก็ตำมใจเขำ เรื่ อง
ของกำรทำงำนท่ำนก็ทำไปตำมปกติ กำรบำเพ็ญฝ่ ำที่ ถูกต้องไม่กลัวอะไรไม่ตอ้ งสนใจมัน นั่นไม่มี
ปัญหำ
ศิษย์

ผูฝ้ ึ กที่เข้ำร่ วมชั้นเรี ยนครั้งนี้กเ็ ป็ นศิษย์ฝ่ำหลุนต้ำฝ่ ำแล้วหรื อไม่

อาจารย์ เรื่ องนี้ เคยพูดแล้ว ถ้ำบำเพ็ญอย่ำงแท้จริ งข้ำพเจ้ำก็จะนำพำท่ ำนในฐำนะศิ ษย์ แต่ถำ้ ไม่
บำเพ็ญ ข้ำพเจ้ำก็ไม่อำจถือท่ำนเป็ นศิษย์
ศิษย์

ศึกษำฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำแล้วจะศึกษำควำมรู้อื่นนอกจำกหลักพลังด้วยได้ไหม

อาจารย์ ไม่เป็ นไร คณิ ตศำสตร์ เคมี เรขำคณิ ต ท่ำนศึกษำควำมรู ้ในหมู่คนธรรมดำสำมัญของท่ำน
ท่ำนยังอำศัยอยูใ่ นหมู่คนธรรมดำสำมัญ ท่ำนเพียงแต่บำเพ็ญอยูใ่ นฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำ เรื่ องในหมู่คนธรรมดำ
สำมัญของท่ำน จะไม่ทำก็ไม่ได้
ศิษย์

ในขณะที่ฝึกพลังในปำกเกิดมีน้ ำลำยหรื อเสมหะจะจัดกำรอย่ำงไร

อาจารย์ ท่ำนอย่ำบ้วนออกมำ ถ้ำเป็ นน้ ำลำยให้กลืนเข้ำไป เพรำะข้ำพเจ้ำได้ใส่ กลไกสำเร็ จรู ปให้
แล้ว ท่ำนไม่ตอ้ งสนใจมัน มันจะกลืนลงไปเอง ส่ วนใครที่ไม่มีอะไรแต่มกั จะบ้วนบ่อยๆ นั้น มีคำพูด
หนึ่งว่ำ “น้ ำลำยทอง กับน้ ำหยก ดังนั้นผูฝ้ ึ กพลังจะมองมันว่ำล้ ำค่ำ
ศิษย์
ในหมู่คน มีบำงคนที่เลวมำก ควำมคิดเลว คนชนิ ดนี้ เดิมทีควรได้รับกรรมสนอง แต่คนที่
ทำดีชอบช่วยเหลือคน กลับไม่ได้รับกรรมดีสนองเพรำะอะไร
อาจารย์ ควำมหมำยของท่ำนนี้ คือจะพูดว่ำ ทำไมคนดี จึงมี ชีวิตอยู่ไม่สุขสบำย แต่คนเลวมี ชีวิตที่
สบำยอย่ำงนี้ เป็ นควำมหมำยนี้ ใช่ไหม ขอบอกทุกท่ำน คนดีมีชีวิตไม่สบำยเพรำะในสำยตำของชีวิต
ชั้นสูงนั้น คนมีชีวติ อยู่ มิใช่ให้ท่ำนเป็ นคน ดังนั้นที่ท่ำนเป็ นคนเพรำะท่ำนตกลงมำถึงชั้นนี้ แล้ว จึงให้
โอกำสท่ำนสักครั้งให้หวนคืนกลับไป แต่กลับยังรับรู ้ไม่ได้ และอยู่ที่นี่ยงั ก่อกรรมอีก ทำเรื่ องชัว่ อีก
ดังนั้นจึงมีกำรหมุนเวียนชดใช้กรรม ผูร้ ู้แจ้งเห็นว่ำ จงรี บชดใช้กรรมเหล่ำนี้ ให้หมดโดยเร็ ว ท่ำนจึงจะ
จำกที่นี่ไปได้ง่ำย ยิ่งเป็ นคนดีก็ยิ่งให้ท่ำนเร่ งรี บชดใช้กรรม ท่ำนจะชดใช้สิ่งนี้ ท่ำนไม่ตอ้ งทนทุกข์
ทรมำนได้หรื อ ดังนั้นมักจะมีบำงคนในชัว่ ชีวิตนี้ เป็ นคนที่ไม่เลวทีเดียว แต่มกั จะต้องทนทุกข์ทรมำน
กระทัง่ ไม่ว่ำจะทำเรื่ องดี อะไร คนเขำก็ไม่เข้ำใจ มักจะถูกใส่ ร้ำยป้ ำยสี ยังมี บำงคน ตัวเองทำอะไร
สำเร็ จแล้ว แต่กลับถูกคนอื่นช่วงชิงผลงำนไป มักปรำกฏออกมำเป็ นเรื่ องอย่ำงนี้ เป็ นอย่ำงนี้ ที่เรำเห็นก็
คืออย่ำงนี้ เป็ นเหตุผลนี้ นี่กค็ ือสำเหตุที่วำ่ คนดีมกั จะมีชีวติ ที่ไม่สุขสบำย แต่ไม่ใช่อย่ำงนี้ ท้ งั หมด มัน
เกี่ ยวกับกรรมมำกหรื อน้อย จุดประสงค์คือหลังจำกให้ท่ำนชดใช้กรรมแล้วก็หลุดพ้นทะเลแห่ งทุกข์
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แล้วคนชัว่ เป็ นอย่ำงไรกันละ คนเลวนั้น เทพก็มองจำกมุมมองของจิตเมตตำ คนเลวนั้นท่ำนดูเขำทำ
เรื่ องไม่ดี เขำให้กุศลแก่คนอื่น เขำทำเรื่ องเลวเท่ำไร ก็ให้กุศลคนเขำมำกเท่ำนั้น จึงเห็นว่ำคนๆนี้กำลัง
ทำร้ำยตัวเองโดยไม่รู้ตวั เขำทำร้ำยตัวเขำเองอยู่ ท่ำนยังจะดูแลเขำอย่ำงไร เทพจึงไม่อยำกลงโทษเขำ
ตัวเขำเองกำลังทำร้ำยตัวเองอยูแ่ ล้ว ท่ำนยังจะลงโทษเขำไปทำไม เขำทำชัว่ แล้ว ดูเหมือนไม่ได้ลงโทษ
เขำ ไม่มีใครดูแลเขำ ก็เหมือนเขำหลุดจำกกำรควบคุม ใครก็ไม่อยำกดูแลเขำ เพรำะอะไรละ เพรำะ
กำลังรอให้ตวั เองดับสลำยตัวเอง รอวันที่เขำตำยแล้วก็จะดับสลำยจนถึงที่สุด อะไรก็ไม่มีแล้ว เขำก็
เป็ นอย่ำงนี้ สิ่ งที่คนเข้ำใจว่ำดีชวั่ นั้นจะกลับกัน มำตรฐำนที่คนธรรมดำสำมัญใช้ประเมินคนดี คนชัว่
มักจะเป็ นกำรยืนอยูบ่ นมุมมองของตนในกำรประเมิน ถ้ำดีกบั ฉัน ฉันก็วำ่ เขำดี หรื อในทัศนคติของ
ฉัน ฉันคิดว่ำดี ก็จะบอกว่ำเขำดี นัน่ ใช้ไม่ได้ ถ้ำดีกบั ท่ำนก็วำ่ ดี ทัศนคติของท่ำนยังคงเป็ นทัศนคติของ
คนธรรมดำสำมัญที่จำกัด มำตรฐำนของเขำก็ต่ำด้วย คุณสมบัติพิเศษของจักรวำลนี้ จึงจะเป็ นมำตรฐำนที่
แท้จริ ง ในกำรประเมินควำมดี ควำมชัว่
ศิษย์

ผมอยูใ่ นห้ำงสรรพสิ นค้ำใหญ่มองเห็นพระพุทธรู ป แล้วรู ้สึกว่ำศีรษะหนักมำก

อาจารย์ ใช่ มีสิ่งที่ไม่ดีบำงอย่ำงที่แทรกซึ มไปทัว่ แต่กบั ผูท้ ี่บำเพ็ญต้ำฝ่ ำไม่มีผลอะไร
ศิษย์
เมื่อก่อนเคยสัมผัสกับภำษำของศำสนำพุทธ ขณะฝึ กพลังจะได้ยินเสี ยง เวิงปำฮงมีแว่บในหู
โดยบังเอิญ
อาจารย์ นี่ คือของ ของมี่จง นี่ เป็ นคำสวดคำถำของมี่จง ปั จจุบนั สิ่ งที่เป็ นพวกชัว่ ร้ำยนอกรี ตก็ท่อง
กัน กำลังใช้กนั อยู่ แม้แต่ศำสนำเต๋ ำก็สวดกัน ปั จจุบนั ยุง่ เหยิงไปหมด อย่ำให้สิ่งเหล่ำนี้ รบกวน บำง
คนขณะหลับยังรำมือชุดใหญ่ รำมือชนิดต่ำงๆ ท่ำนต้องปล่อยวำง อย่ำรำมือ สิ่ งที่ขำ้ พเจ้ำสอนพวก
ท่ำนก็คือสิ่ งเหล่ำนี้ของเรำ ท่ำนก็ยดึ กุมสิ่ งเหล่ำนี้ไปฝึ ก
ศิษย์

พบว่ำอำหำรเป็ นพิษ

ควรทำอย่ำงไร

อาจารย์ ผูฝ้ ึ กเรำที่บำเพ็ญอย่ำงแท้จริ งมีเรื่ องเหล่ำนี้นอ้ ยมำก เรำพบกับทุกข์ภยั อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรบำเพ็ญ ในฐำนะผูบ้ ำเพ็ญที่แท้จริ ง ย่อมสำมำรถจะหลบหลีกได้ รับรองว่ำเป็ นเช่นนี้ ต่อให้เป็ น
ทุกข์ภยั ที่ ใหญ่ข้ ึนไปอี กก็สำมำรถหลบหลี กได้หมด แต่กรณี ที่ยกขึ้ นมำก่ อนหน้ำนั้นเป็ นผูบ้ ำเพ็ญที่
แท้จริ ง ถ้ำบรรลุไม่ถึงมำตรฐำนของกำรบำเพ็ญ คืออยู่ในหมู่คนธรรมดำสำมัญไม่ได้ยกระดับซิ นซิ่ ง
ของตนอย่ำงแท้จริ ง ก็ยำกจะพูดได้แล้ว บำงคนถำมข้ำพเจ้ำ ว่ำ ผมฝึ กมำนำนอย่ำงนี้ แล้ว ทำไมโรคนี้ไม่
หำยเสี ยทีละ แล้วซิ นซิ่ งของท่ำนเป็ นอย่ำงไรละ ท่ำนฝึ กท่ำเคลื่อนไหวไม่กี่ท่ำก็คิดจะให้โรคหำยแล้ว
เรำก็ไม่ใช่ มำเพื่อรั กษำโรคให้ท่ำน เรำที่นี่คือกำรบำเพ็ญ มิ ใช่ ปัญหำนี้ หรื อ บอกว่ำหำกพบว่ำมีพิษ
ข้ำพเจ้ำว่ำในหมู่ผฝู้ ึ กเรำจะไม่มีปรำกฏกำรณ์ชนิ ดนี้ แน่ บำงคนที่พบกับเรื่ องชนิ ดนี้ ชำมนั้นก็จะถูกตี
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แตกหมดแล้ว ก็จะเข้ำปำกไม่ได้ หำกท่ำนโดนพิษจริ งๆ เช่นนั้นท่ำนต้องไปโรงพยำบำล เพรำะหำก
ท่ำนไม่อำจควบคุมตัวเองได้จริ งๆ รู้ว่ำตัวเองไม่ใช่ผฝู ้ ึ กพลังที่แท้จริ ง เมื่อเกิดปั ญหำนี้ ข้ ึน ท่ำนยังต้อง
ไปโรงพยำบำลจริ งๆ สำหรับผูฝ้ ึ กพลัง เรื่ องเหล่ำนี้ โดยทัว่ ไปจะไม่เกิดขึ้น
ศิษย์

คนที่ฝึกฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำบริ จำคเลือด ไม่มีปัญหำกระมัง

อาจารย์ แน่ ละเรำก็ไม่เสนอไม่ให้ท่ำนบริ จำค ถึงอย่ำงไรเลือดนี้ ของท่ำนฉี ดให้กบั คนอื่น ก็ล้ ำค่ำ
เหลือเกินแล้ว แต่วำ่ เรื่ องเหล่ำนี้ ดูเหมือนว่ำในหมู่ศิษย์และผูฝ้ ึ กฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำเรำ จะมีนอ้ ยมำก เรื่ องนี้
ข้ำพเจ้ำไม่อำจจะพูดให้ตำยตัว ถ้ำจำเป็ นให้ท่ำนบริ จำค เช่นนั้นท่ำนก็ตอ้ งบริ จำค
ศิษย์

หวังว่ำทุกๆปี ในเทศกำลหรื อวันหยุด ท่ำนจะพบกับพวกเรำทำงทีวี ปี ละครั้งก็ยงั ดี

อาจารย์ นัน่ เป็ นเรื่ องของสถำนีทีวี ที่จริ งมีบำงเรื่ องพวกเรำควรปล่อยให้เป็ นไปตำมวำสนำ
ศิษย์

ในขณะที่ผมฝึ กพลังอยู่ อักษรมงคลตัวหนึ่งที่มีผำ้ คลุมเอำไว้ ก็ค่อยๆเปิ ดออกมำ ให้ผมดู

อาจารย์ นี่คือกำรบอกว่ำท่ำนได้ฝ่ำแล้ว สะกิดเตือนท่ำน ว่ำเรี ยนต้ำฝ่ ำแล้ว
ศิษย์
คนที่กรรมหนักมำกมักจะฝึ กอยูด่ ว้ ยกันกับคนที่มีพลังกงค่อนข้ำงสู ง จะกระทบอะไรกับคน
ที่มีพลังกงสูงไหม
อาจารย์ ผลกระทบแม้แต่นอ้ ยก็ไม่มี ในสำยตำของคนที่มีพลังกงสู ง กรรมนั้นไม่ใช่อะไรเลย
ศิษย์

ฝ่ ำหลุนจะเปลี่ยนรู ปในสถำนกำรณ์อะไร

อาจารย์ เมื่อฝึ กแทรกพลังกงอย่ำงอื่นเข้ำไป ในควำมคิด มีกำรแทรกควำมคิดของพลังกงอย่ำงอื่นเข้ำ
ไป ฝึ กแล้วก็จะเปลี่ยนรู ปได้ พลังจำกภำยนอกไม่อำจทำลำยฝ่ ำหลุนได้ตลอดกำล
ศิษย์
กำรเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่ อมถอยในจักรวำล เป็ นผลของกำรผันแปรของมันเองหรื อว่ำเป็ นกำร
ควบคุมของผูร้ ู้แจ้ง
อาจารย์ จักรวำลนี้ ก็คือรู ปแบบอย่ำงนี้ ที่คงอยู่ ในขณะเดี ยวกันจักรวำลนี้ ยงั มี ผูร้ ู ้ แจ้งที่ใหญ่มำกที่
สำมำรถควบคุมมัน แต่ก็ ดำเนิ นกำรไปตำมหลักกำรนี้ ของจักรวำล เรี ยกว่ำเกิดขึ้นตำมธรรมชำติ ดับ
ไปตำมธรรมชำติ มันจะดับหรื อไม่ดบั ไม่เกี่ยวอะไรกับเขำ ยุ่งเกี่ ยวกับเขำไม่ได้ เมื่อมัน(จักรวำล)
ระเบิดแล้วก็ระเบิดไม่ถูกเขำ แล้วเขำก็สร้ำงขึ้นอีก ประวัติศำสตร์ ของจักรวำลช่ำงยำวนำนเหลือเกิน
แล้ว พระพุทธ เต๋ ำ เทพไม่จำเป็ นต้องไปพิจำรณำมัน แต่สำหรับคนนั้นก็น่ำกลัวมำก
ศิษย์

ในท้องของผม มีฝ่ำหลุนกำลังหมุนอยู่ ทั้งร้อนทั้งบวม เป็ นปกติไหม

อาจารย์ โอ้ ในท้องท่ำนก็มีฝ่ำหลุน สิ่ งมีชีวิตชั้นสู งอย่ำงนั้น ทำไมใจท่ำนยังไม่มนั่ คงนะ ฝ่ ำหลุน
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ยังสำมำรถทำร้ำยท่ำนได้หรื อ พูดอีกอย่ำงหนึ่งนัน่ คือพระพุทธนะ
ศิษย์
ก่อนกำรปฏิวตั ิวฒั นธรรม เมืองเยีย๋ นจี๋มีวดั อยูห่ ำ้ แห่ง ในช่วงกำรปฏิวตั ิวฒั นธรรมถูกทุบทิ้ง
ไปแล้ว ได้ยนิ ว่ำปัจจุบนั กำลังก่อสร้ำงขึ้นใหม่ ผูฝ้ ึ กฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำจะช่วยบริ จำคเงินได้ไหม
อาจารย์ ข้ำพเจ้ำคิดว่ำเรื่ องแบบนี้ ไม่ตอ้ งไปสนใจ คนเขำบริ จำคของคนเขำ คนเขำบูรณะของของ
สำนักเขำ
ศิษย์
ผมตัดสิ นใจจะฝึ กฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำให้ดี มักคิดเสมอว่ำกำรกำหนดตนเองอย่ำงนี้ ถือเป็ นกำรยึด
ติดหรื อไม่
อาจารย์ กำรกำหนดตัวเองให้เป็ นคนดี นี่ ไม่นับว่ำยึดติ ด คิดจะหวนคื นกลับสู่ ควำมจริ งแท้ นี่ คือ
คุณสมบัติด้ งั เดิมของคนออกมำแล้ว แต่กลับสำมำรถทำลำยจิตยึดติดได้
ศิษย์

ผมเป็ นอุบำสกคนหนึ่ง ขอเรี ยนถำมว่ำ จะอ่ำนพระสู ตรสุ รำงกำมำได้ไหม

อาจารย์ เรำมีหนังสื อบำเพ็ญฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำเล่มนี้ ท่ำนสำมำรถอ่ำนได้ จะพิมพ์ออกมำในอนำคต
ท่ำนมัวแต่อ่ำนพระสู ตรสุ รำงกำมำ วัชรสู ตร พระสู ตรนี้ พระสู ตรนั้น ไม่เท่ำกับท่ำนบำเพ็ญของ ของ
สำนักนั้นแล้วหรื อ ก็คือปั ญหำนี้ ข้ำพเจ้ำก็ไม่คดั ค้ำนท่ำนอ่ำน ท่ำนก็ไปบำเพ็ญของสำนักนั้นเถอะ
ท่ำนไม่อำจจะเหยียบเรื อสองแคม เป็ นควำมหมำยนี้
ศิษย์

จะสอนคนที่เป็ นโรคจิตระดับอ่อนได้ไหม

อาจารย์ ข้ำพเจ้ำว่ำดีที่สุดท่ำนอย่ำหำเรื่ องเดือดร้อน เพรำะเขำควบคุมตัวเองไม่ได้ เขำฟังไม่เข้ำใจ
พอสมองเขำถูกสื่ อสัญญำณภำยนอกควบคุม มำรอะไรก็สำมำรถรบกวนเขำ ในเวลำนั้น ท่ำนก็ยำกจะ
รับมือไหว พอเขำตกอยู่ในภำวะนั้น มำรอะไรก็สำมำรถควบคุมเขำได้ ดังนั้นเขำไม่เพียงไม่ส่งผลดี
เขำยังจะทำลำยภำพลักษณ์ของฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำ แต่ไหนแต่ไรมำ เรำจึงไม่อยำกสอนคนป่ วยโรคจิต ก็คือ
ควำมหมำยนี้ เขำควบคุมตัวไม่ได้ พอถึงเวลำนั้น มำรอะไรก็จะรบกวนเขำ อะไรๆก็เสี ยหำยแล้ว ฝึ ก
ไปเสี ยเปล่ำ
ศิษย์
เมื่อหลำยวันก่อนเพื่อนคนหนึ่ งมำที่บำ้ นและนำตัวสิ งมำด้วย เช้ำวันถัดมำฝึ กพลัง ตัวสิ งร่ ำง
นั้นก็ฝึกด้วย ฝึ กเสร็ จก็ไป นี่จะทำอย่ำงไรดี
อาจารย์ เห็นเรื่ องนี้แล้วให้เรี ยกชื่อข้ำพเจ้ำ ที่จริ งก็เป็ นกำรทดสอบท่ำน เรื่ องเหล่ำนี้ซบั ซ้อนมำก
ศิษย์

จะปกป้ องต้ำฝ่ ำได้อย่ำงไร

อาจารย์ เรำไม่ อำจไปต่ อตี กับ คนเขำ ไม่ ใ ห้ตลำดกับเขำก็พอแล้ว ผูบ้ ำเพ็ญ เมื่ อประสบกับกำร
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รบกวน โดยตัวมันเองก็คือกำรทดสอบด่ำนหนึ่ง
ศิษย์

มีคนพูดไม่ดีต่อฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำ จะปฏิบตั ิกบั เขำอย่ำงไรดี

อาจารย์ ไม่ตอ้ งใส่ ใจเขำ ถ้ำเขำดึงดันจะพูด ไม่ฟังเหตุผล ท่ำนจะทำตัวอย่ำงเดียวกับเขำได้ไหม
อย่ำไปสนใจเขำ ไม่มีตลำดก็จบแล้ว ที่จริ งนี่คือสิ่ งที่เกิดขึ้นเพื่อทดสอบซิ นซิ่ งคน
ศิษย์

ฝ่ ำหลุนที่ท่ำนให้กบั เรำจะเปลี่ยนแรงขึ้นได้หรื อไม่

อาจารย์ จะแรงมำกขึ้นเรื่ อยๆ เขำเองก็สำมำรถเปลี่ ยนให้ใหญ่มำกหรื อเล็กมำกได้ ในอีกมิติเขำ
สำมำรถจะเปลี่ยนได้
ศิษย์

เวลำฝึ กพลัง ยังไม่สำมำรถเข้ำสู่ควำมสงบได้ จะฝึ กวิชำมำรออกมำได้ไหม

อาจารย์ ไม่เป็ นอย่ำงนั้น ท่ำนไม่คิดสิ่ งที่ไม่ดี ปฏิบตั ิตนเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง สกัดกั้นกรรมทำงควำมคิดที่
สะท้อนควำมคิดที่ไม่ดีในสมอง
ศิษย์

ท่ำนพูดว่ำต้นไม้มีจิตวิญญำณ มันจะบำเพ็ญได้ไหม สำมำรถจะสำเร็ จเป็ นพระพุทธไหม

อาจารย์ นอกจำกคนแล้ว จะไม่ยนิ ยอมให้สิ่งอื่นบำเพ็ญได้ฝ่ำถูกต้อง สรรพสิ่ งล้วนมีจิตวิญญำณ ไม่
เพียงแต่ตน้ ไม้ มีแต่คนจึงจะสำมำรถบำเพ็ญฝ่ ำที่ถูกต้องได้ธรรมะ
ศิษย์

คนที่ฝึกฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำจะบูชำป้ ำยบรรพชนได้หรื อไม่

อาจารย์ บรรดำที่เรี ยกว่ำบรรพชนของท่ำนไม่ใช่ตน้ กำเนิ ดบรรพชนของท่ำนก่อนกำเนิ ด นัน่ ไม่ใช่
คนที่ได้ธรรมะ และไม่ใช่พระพุทธของระดับชั้นสู ง นัน่ เป็ นวิญญำณระดับชั้นต่ำ ซิ นซิ่ งของเขำนั้น
จำกัดมำก ล้วนสำมำรถรบกวนกำรบำเพ็ญของท่ำนได้ ถ้ำท่ำนมีจิตใจที่ว่ำนั้น ก็บำเพ็ญให้ดีๆ เมื่อได้
มรรคผลถูกต้องแล้วก็ไปช่วยพวกเขำ
ศิษย์

กำรฝึ กพลังเมื่อเกิดจิตเมตตำ จะหลัง่ น้ ำตำใช่หรื อไม่

อาจารย์ มีสองสภำพกำรณ์ ปั จจุบนั มีคนที่ฝึกพลังมักจะน้ ำตำไหล พอเห็นข้ำพเจ้ำเขำก็จะน้ ำตำไหล
เวลำฝึ กพลังก็อยำกน้ ำตำไหล นี่เป็ นเรื่ องอะไรกัน ก็คือจิตรองที่มองเห็นข้ำพเจ้ำช่วยท่ำนชำระร่ ำงกำย
ล้ำงสิ่ งที่ไม่ดีออกไปไม่นอ้ ย ขณะเดียวกันข้ำพเจ้ำก็ให้สิ่งที่ล้ ำค่ำอย่ำงหำที่เปรี ยบมิได้แก่ท่ำน ดังนั้นเขำ
จึงตื้นตันใจมำก แต่จิตหลักของท่ำนไม่รู้ ทำไมจึงมักจะน้ ำตำไหล เพรำะเขำมองเห็นแล้ว หำกจิตหลัก
ของท่ำนได้เห็นเองจริ งๆแล้ว ท่ำนจะขอบคุณข้ำพเจ้ำอย่ำงไร จิตใจนี้ ท่ำนล้วนไม่สำมำรถที่จะแสดง
ออกมำได้ ยังมีอีกสภำพกำรณ์หนึ่ง เมื่อพวกเรำฝึ กจนถึงระดับหนึ่ง ก็จะเกิดจิตเมตตำ ซึ่ งจะน้ ำตำไหล
เช่ น กัน แต่ นั่น มี ล ัก ษณะเฉพำะ มองเห็ นกำรฆ่ ำชี วิ ต เห็ น คนๆนี้ ถู ก รั ง แก ไม่ ว่ำ อย่ำ งไรมัน จะมี
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ควำมจำเพำะ ซึ่ งก็จะน้ ำตำไหล นี่กค็ ือจิตเมตตำออกมำแล้ว
ศิษย์

ขณะที่ฝึกพลังอยู่ ทันใดก็มีงำนจะทำอย่ำงไร

อาจารย์ ข้ำพเจ้ำเคยพูดแล้วว่ำ เมื่อมีงำน เรำไม่พดู ถึงกำรเก็บพลัง ท่ำนลุกขึ้นมำก็ไปได้เลย ควรจะ
ทำอะไรก็ทำอะไร ฝ่ ำหลุนนี้เขำเองจะเก็บพลังงำนของท่ำนที่สำดกระจำยออกไปกลับมำในทันที
ศิษย์
กลม

ขณะฝึ กฝ่ ำหลุนจวงฝ่ ำ(ชุดที่สอง) ต้องรู้สึกว่ำฝ่ ำหลุนหมุนที่หว่ำงคิ้วจึงจะนับว่ำโอบแขนได้

อาจารย์ นัน่ ไม่แน่ บำงคนไม่รู้สึกว่ำหมุน ที่นี่ร้อยละแปดสิ บ ถึงเก้ำสิ บล้วนรู ้สึกว่ำหมุน
ศิษย์

ขณะบำเพ็ญจะสำมำรถใส่ เครื่ องประดับทองหรื อเงินได้ไหม

อาจารย์ ขณะฝึ กพลัง ดีที่สุดอย่ำใส่ สิ่งเหล่ำนี้ ที่จริ งคนใส่ มิใช่เป็ นเพรำะจิตโอ้อวดหรื อ เมื่อแต่งงำน
แล้ว ใส่ เป็ นสัญลักษณ์ของกำรแต่งงำน ข้ำพเจ้ำว่ำก็ไม่เป็ นไรนัก แต่เวลำฝึ กชี่ มนั จะบังเกิ ดผลเป็ น
อุปสรรคได้ ทองและเงินล้วนสำมำรถปล่อยสสำรสี ขำวเหลืองชนิ ดหนึ่ งออกมำ คล้ำยชี่ชนิ ดหนึ่ ง มัน
สำมำรถจะบังเกิดผลเป็ นอุปสรรคได้ เพรำะมันมีกำลังแรงกว่ำชี่ของร่ ำงกำยคนธรรมดำสำมัญเช่นท่ำน
ดังนั้นมันสำมำรถขัดขวำงได้ แต่กำรฝึ กพลังกงมันขวำงกั้นไม่อยู่ บำงคนรู ้สึกว่ำสำมำรถขับไล่สิ่งชัว่
ร้ำยได้ แน่ละจิตนำนำชนิ ดล้วนมีกนั ทั้งนั้น เมื่อฝึ กพลังท่ำนกลัวสิ่ งชัว่ ร้ำยอะไรกัน กำรบำเพ็ญฝ่ ำที่
ถูกต้อง อะไรก็ไม่กลัว
ศิษย์

เวลำฝึ กพลังมือมักจะร้อนเสมอ

อาจารย์ นัน่ ก็ถูกแล้ว โรคล้วนจัดเป็ นสิ่ งที่เป็ นอิน บำงครั้งพวกเรำจะเกิดสภำพที่อิน หยำง แยกกัน
อย่ำงชัดเจน ร่ ำงกำยครึ่ งหนึ่งร้อน อีกครึ่ งหนึ่งเย็น มันยังสลับที่ได้ บอกว่ำฝั่งนี้ เย็น ฝั่งนั้นร้อน นี้ ลว้ น
เป็ นปรำกฏกำรณ์ปกติ นี้จดั เป็ นสภำวะของอินหยำงแยกกันอย่ำงชัดเจน
ศิษย์

คนที่ฝึกฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำ สำมำรถจะคุกเข่ำก้มศีรษะคำนับให้กบั คนตำยได้ไหม

อาจารย์ หำกท่ำนเป็ นผูฝ้ ึ กพลังที่มีพลังออกมำแล้ว มันจะทนกำรก้มศีรษะคำนับนี้ ของท่ำนไม่ได้
กำรก้มศี รษะคำนับนี้ ของท่ำนพอก้มลง มันจะตกใจจนหำยไปไม่เหลื อเงำเลย ถ้ำเป็ นคนที่ ไม่ค่อยดี
จริ งๆกำรก้มศีรษะคำนับนี้ ของท่ำนสำมำรถทำให้มนั ตำยได้ แน่ ละคนธรรมดำสำมัญวิเครำะห์เรื่ อง
เหล่ำนี้ ไม่ออก ผูบ้ ำเพ็ญท่ำนสำมำรถโค้งคำนับได้ ทำท่ำมื อตำมพิธีของพระพุทธได้ ข้ำพเจ้ำว่ำจะ
ค่อนข้ำงดี ไม่อำจก้มกรำบคนตำย พวกมันยังรอให้ท่ำนช่วยด้วยนะ ท่ำนจะก้มกรำบอะไร
ศิษย์

ซิ นซิ่งยกระดับขึ้นไปไม่ได้ เวลำนัง่ สมำธิ จะปวดไหม
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อาจารย์ ซิ นซิ่งท่ำนยกระดับขึ้นไปแล้ว ขำก็จะปวดได้เหมือนกัน
ศิษย์
เวลำเตี๋ยโคว่เสี ยวฝู่ กับสองมือหมุนฝ่ ำหลุนสี่ รอบตำมเข็มนำฬิกำ ฝ่ ำมือจะทำเป็ นมือดอกบัว
หรื อเปล่ำ
อาจารย์ ใช่ ล้วนเป็ นมือดอกบัว ชุดฝึ กพลังทั้งห้ำ ตั้งแต่ตน้ จนจบล้วนเป็ นรู ปแบบนี้
ศิษย์

บำงนิตยสำรเคยลงว่ำสุ นขั จิ้งจอกกลำยเป็ นคนได้จริ งหรื อไม่

อาจารย์ จักรวำลนี้ เดิมทีก็ซบั ซ้อนมำก เพียงแต่คนไม่เชื่ อ เรื่ องเหล่ำนี้ ผูฝ้ ึ กพลังเรำอย่ำไปสนใจมัน
เรื่ องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรำผูฝ้ ึ ก ก็อย่ำถำมเลย
ศิษย์

ผูท้ ำงำนวิจยั โจวอี้(ตำรำว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลง)จะฝึ กฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำได้หรื อไม่

อาจารย์ ดีที่สุดท่ำนปล่อยวำงเสี ย ในนั้นก็มีสิ่งอื่นอยู่ เมื่อเทียบกับต้ำฝ่ ำ มันก็เล็กเสี ยเหลือเกิน ไม่
มีค่ำพอให้ผบู ้ ำเพ็ญต้ำฝ่ ำไปวิจยั ยกเว้นเป็ นงำนตำมปกติของท่ำน
ศิษย์

ระดับชั้นของคนนี้มีกรรมหนักมำก จะเกิดผูม้ ีรำกฐำนยอดเยีย่ มได้อย่ำงไร

อาจารย์ โดยทัว่ ไปล้วนแต่มีที่มำนะ ล้วนมีที่มำนะ
ศิษย์

ในกำรฝึ กเสิ นทงเจียฉื อฝ่ ำ(ฝึ กพลังชุดที่หำ้ ) จะใช้แรงและกลไกชี่ จะขัดแย้งกันหรื อไม่

อาจารย์ เวลำรำมือให้แขนท่อนล่ำงนำพำแขนท่อนบน ดังนั้นระหว่ำงแขนท่อนล่ำงกับข้อมือ แม้แต่
นิ้วมือก็มีกำลังอยูร่ ะดับหนึ่ ง พอถึงท่ำเจียฉื อเสิ นทง(เสริ มสร้ำงอิทธิ ฤทธิ์ )ค่อยผ่อนคลำย ผ่อนคลำย
ทั้งหมด เป็ นกำรร่ วมมือกันอย่ำงยอดเยีย่ มกับกลไก
ศิษย์

ฝึ กพลังถึงระดับชั้นไหนจึงจะมีฝ่ำเซิน

อาจารย์ ฝ่ ำเซิ นนั้นล้วนเป็ นรู ปลักษณ์ของพระพุทธ ผมสี น้ ำเงิน สวมจีวรสี เหลือง กำรบำเพ็ญต้อง
บรรลุถึงระดับชั้นนั้นจึงจะสำมำรถมีฝ่ำเซินออกมำ
ศิษย์

จะกินยำได้หรื อไม่

อาจารย์ บำงคนถำมข้ำพเจ้ำว่ำ ถ้ำหำกบำเพ็ญฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำ หำกกินยำก็ใช้ไม่ได้แล้วหรื อ ท่ำนจะกิน
ยำหรื อไม่ ข้ำพเจ้ำไม่สนใจ ที่นี่ขำ้ พเจ้ำเพียงแต่กำหนดให้คนบำเพ็ญปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนของผูบ้ ำเพ็ญ
ท่ำนทำไม่ถึงจุดนี้ ท่ำนไม่ได้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน ซิ นซิ่ ง ถึงเวลำแล้วท่ำนไม่กินยำ แล้วเกิดปั ญหำขึ้น
ท่ำนพูดว่ำ หลี่ หงจื้อ ไม่เรี ยกให้ท่ำนกิน ทุกท่ำนคิดดู ท่ำนไม่อำจทำตัวเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง เมื่อท่ำนมีปัญหำ
แล้ว ท่ำนไม่กินยำ ย่อมจะเกิดอันตรำยอย่ำงแน่นอน คนธรรมดำสำมัญเขำก็เป็ นเช่นนั้น ผูฝ้ ึ กเรำก็อย่ำ
ถือมันเป็ นเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ของผูฝ้ ึ กใหม่ที่จะเข้ำมำ ต้องให้เขำรับรู ้ดว้ ยตัวเอง แต่สำมำรถแนะ
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เตือนได้
ศิษย์

ในระหว่ำงที่อบรมลูกๆ อดรนทนไม่ไหว ตีหรื อด่ำลูก จะทำให้ตนเองมีกรรมหรื อไม่

อาจารย์ ลูกๆนี้ สมควรจะอบรมสั่งสอน ไม่อบรมสั่งสอนก็เป็ นกำรให้ทำ้ ยย่อมเสี ยกุศลได้ ถ้ำท่ำน
ไม่อบรมสั่งสอนก็จะขำดควำมรับผิดชอบในฐำนะพ่อแม่ ดังนั้นจึงสมควรดูแล ถ้ำลูกไม่เชื่อฟั ง เรำ
จัดกำรหนักไปหน่ อยก็ไม่เป็ นไร แต่ท่ำนอย่ำเห็ นเขำเป็ นเหมื อนสัตว์เลี้ ยง นั่นไม่ ถูกต้อง นี่ ตอ้ ง
แยกแยะให้ชดั เจน เรำดูแลลูกก็อย่ำโมโห ถ้ำท่ำนโมโหจริ งๆก็ไม่ถูกต้อง อย่ำงนั้นตัวท่ำนเองก็ยงั มี
ปั ญหำเรื่ องเหยิน่ (ควำมอดทน) เหยิน่ ไม่ใช่วำ่ โมโหแล้วค่อยเหยิ่น แต่ตอ้ งไม่โกรธ ชีวิตที่แท้จริ งของ
ลูกไม่ใช่ ท่ำนเป็ นผูใ้ ห้ ลูกก็มีที่มำของเขำเองก่อนกำเนิ ด ดังนั้นเขำก็เป็ นชี วิตที่เป็ นเอกเทศ ต้องดูแล
อย่ำงมีสติสมั ปชัญญะ
ศิษย์

ถ้ำหำกฝึ กพลังของตัวสิ งแล้วจะเกิดผลลัพธ์อะไร

อาจารย์ นัน่ ก็จะมีตวั สิ งแล้ว แต่ละวันจะดูดสิ่ งสุ ดยอด ในร่ ำงกำยท่ำนไป
ศิษย์

ฝึ กฝ่ ำหลุนต้ำฝ่ ำ พลังกงของเรำจะสำมำรถระเบิดออกไหม

อาจารย์ ไม่ได้ ทุ่มเทเท่ำไรจะได้เท่ำนั้น จะไม่ระเบิด
ศิษย์

ในสนำมฝึ ก ใครที่สำมำรถขัดสองขำได้เร็ ว ทำได้นำนก็ถือว่ำเขำฝึ กพลังได้ดีหรื อ

อาจารย์ เขำนัง่ สมำธิ ได้นำน พูดได้แต่เพียงว่ำเขำฝึ กได้ดีในด้ำนนี้ แต่พูดถึงว่ำกำรบำเพ็ญโดยรวม
ของคนดีแค่ไหน นัน่ ไม่อำจประเมินได้จำกเรื่ องกำรนัง่ สมำธิ ส้ นั หรื อยำวและไม่อำจใช้ควำมสำมำรถ
พิเศษ(กงเหนิ ง)มำประเมิน เช่นว่ำคนๆนี้ มีกงเหนิ ง ระดับชั้นของตำทิพย์สูง เขำก็บำเพ็ญได้สูง ไป
เคำรพบูชำเขำ ไม่ถูกต้อง มำตรฐำนหนึ่ งเดียวของเรำในกำรประเมินควำมดี ควำมเลวก็คือ ดูที่ซินซิ่ ง
ของคนว่ำสู งหรื อต่ำ ถือต้ำฝ่ ำเป็ นมำตรฐำน ถือควำมสู งต่ำของซิ นซิ่ งประเมินควำมดี ควำมเลวของผู ้
บำเพ็ญ ต่อไปเมื่อถึงระดับชั้นที่แน่นอนหนึ่ง จะดูสีบนร่ ำงกำยคนก็จะสำมำรถเห็นระดับชั้นของคน
ได้ เพรำะอะไรหรื อ เพรำะว่ำสี น้ ี เป็ นเช่ นนี้ คื อ แดง ส้ม เหลื อง เขียว น้ ำเงิ น ม่วง มี สี ไร้ สี กำร
เปลี่ ย นแปลงของสี เ ก้ำชนิ ด เมื่ อถึ งสี ขำวนี้ ทั้งตัวขำวผุด ผ่อง คนๆนี้ ก็ฝึกถึ งระดับชั้นสู งสุ ดของ
หลัก ธรรมในภพแล้ว เมื่ อ ถึ ง ขั้น ไร้ สี นั่น ก็ จ ะเข้ำ สู่ ส ภำวะเปลี่ ย นผ่ ำ นที่ มี ร่ ำ งโปร่ ง แสง ก้ำ วสู่
หลักธรรมนอกภพ ดังนั้นในระดับชั้นนี้ ของ แดง ส้ม เหลื อง เขี ยว น้ ำเงิ น ม่วง ก็สำมำรถแยกแยะ
ระดับชั้นของกำรบำเพ็ญของคนได้ เมื่อเริ่ มต้นฝึ ก ร่ ำงกำยเขำจะเป็ นสี แดงอ่อน ก็คือสี แดง เมื่อถึง
กำรบำเพ็ญอรหันต์ฝ่ำ(อรหัตธรรม) ก็ยงั คงเป็ นกำรเริ่ มต้นใหม่ของสี แดง ส้ม เหลือง เขียว น้ ำเงิน ม่วง
แต่สีชนิดนั้นจะสวยงำมกว่ำสี ในกำรบำเพ็ญหลักธรรมในภพของท่ำนอย่ำงมำก เป็ นสี ที่โปร่ งแสง เมื่อ
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ก้ำวออกจำกมรรคผลอรหันต์ข้ นั ต้น เข้ำสู่ มรรคผลถูกต้องของอรหันต์ ยังคงเป็ นแดง ส้ม เหลือง เขียว
น้ ำเงิน ม่วง แต่สีน้ ีจะยิง่ งดงำมยิง่ กว่ำ เมื่อเลื่อนสูงขึ้นไปเรื่ อยๆ แสงที่ร่ำงกำยท่ำนเปล่งออกมำ สี ของ
พลังกงล้วนจะเป็ นเช่นนี้
ศิษย์

กลไกบังคับกับกลไกชี่

มีอะไรต่ำงกัน

อาจารย์ กลไกบัง คับ คื อ องค์ป ระกอบที่ ใ ส่ เ ข้ำ ไปในร่ ำ งกำยท่ ำ น ท ำให้พ ลัง กงของท่ ำ นเกิ ด ขึ้ น
เพิ่มขึ้น และสำมำรถเปลี่ยนแปลงแก้ไขร่ ำงกำยท่ำนและทุกสิ่ งของท่ำนที่บำเพ็ญออกมำ รวมทั้งเกิ ด
หยวนอิง เป็ นสิ่ งเหล่ำนี้ เรำเรี ยกมันโดยรวมว่ำกลไกบังคับ ส่ วนกลไกชี่น้ นั ที่แท้ก็คือสิ่ งของชนิดนั้น
ที่ใส่ ไว้นอกร่ ำงกำยท่ำนนำพำมือของท่ำนฝึ กพลัง โดยที่มือของท่ำนไม่ได้เคลื่อนไหว
ศิษย์ ชนชำติเกำหลีบำงคนฟังไม่เข้ำใจ จะกระทบต่อกำรได้ฝ่ำหลุนไหม
อาจารย์ ข้ำพเจ้ำคิดว่ำผูท้ ี่มำถึงที่นี่ จำนวนมำกล้วนแต่มีวำสนำ พวกเรำหลำยคนฟังภำษำจีนกลำงไม่
ออก แต่โรคของเขำก็หำยหมดแล้ว เพรำะว่ำผูท้ ี่มีเกินจีดี อย่ำงไรก็จะได้รับ ในนี้ยงั มีปัญหำเรื่ องเกินจีดี
บทส่ งท้ าย
หลำยวันนี้ ลว้ นเป็ นกำรบรรยำยของข้ำพเจ้ำ ไม่มีจะให้พูดมำกไปกว่ำนี้ แล้ว ผูฝ้ ึ กเรำหลำยคน
ล้วนอยำกจะให้ขำ้ พเจ้ำ มอบคำพูด อะไรให้เขำสัก หน่ อย ข้ำ พเจ้ำไม่ อำจมอบคำพูด ให้แต่ ล ะคนได้
ทั้งหมด เพรำะทุกท่ำนจะบำเพ็ญหรื อไม่ยงั คงต้องดูที่ตวั ท่ำนเอง ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงขอมอบคำพูดให้ทุก
ท่ำนพร้อมกัน เมื่อข้ำพเจ้ำเริ่ มกำรถ่ำยทอดพลัง ได้ประสบกับควำมยำกลำบำกมำกมำย อย่ำงไม่อำจ
คำดคิด ในเวลำนั้นข้ำพเจ้ำมีควำมคิดหนึ่ งอย่ำงนี้ เมื่อเหล่ำผูร้ ู ้แจ้งใหญ่ระดับสู งมำกมองเห็นข้ำพเจ้ำ
ในเวลำที่ ยำกจะอดทนได้ เขำจึ งพู ดว่ำ ที่ ทนได้ยำกก็สำมำรถทนได้ ที่ ทำได้ย ำก ก็สำมำรถทำได้
ข้ำพเจ้ำจึงคิดจะนำสองประโยคนี้ มอบให้ทุกท่ำน พลังกงนี้ ของข้ำพเจ้ำถ่ำยทอดมำถึงวันนี้ ก็จะหยุดอยู่
เพียงแค่น้ ี ข้ำพเจ้ำจะขอพักสักระยะ
ระหว่ำงขั้นตอนกำรถ่ำยทอดพลังของข้ำพเจ้ำ ตลอดมำก็รักษำจิตใจอย่ำงนี้ ที่รับผิดชอบต่อผูฝ้ ึ ก
รับผิดชอบต่อสังคม ระหว่ำงขั้นตอนทั้งหมดของกำรถ่ำยทอดพลังได้รับผลลัพธ์ค่อนข้ำงดี ค่อนข้ำง
เป็ นที่ น่ำพอใจ แม้ว่ำเรำจะมี ผูฝ้ ึ กที่ เป็ นชนชำติ ส่วนน้อยที่ ฟังภำษำจี น กลำงไม่ เข้ำใจ แต่ ก็ได้รั บ
ผลลัพธ์ที่น่ำพอใจตำมลำดับ เนื่ องจำกสำยพุทธมีคำพูดหนึ่ ง เรำพูดกันเรื่ องวำสนำ ทุกท่ำนนัง่ อยูท่ ี่นี่
ล้วนคือวำสนำ ในเมื่อมีวำสนำนี้กนั ทั้งนั้นแล้ว พวกเรำก็จงคว้ำโอกำสนี้ ไว้ให้มนั่ อย่ำได้พลำดพลั้งไป
สำมำรถจะมีวำสนำอย่ำงนี้ได้ พวกเรำจึงควรรู ้ค่ำของมัน ในเมื่อได้เรี ยนแล้วข้ำพเจ้ำก็คิดว่ำทุกท่ำนจง
ยืนหยัดฝึ กต่อไป เช่นนี้ แล้ว อย่ำงน้อยที่สุด หำกท่ำนไม่คิดจะบรรลุถึงระดับชั้นที่สูงเท่ำไร เพรำะเรำ
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พูดว่ำ ทุ่มเทเท่ำไร จะได้มำกเท่ำนั้น อย่ำงน้อยที่สุดท่ำนก็จะมีร่ำงกำยที่ดีหรื อหำกท่ำนสำมำรถยกระดับ
ชั้นของท่ำน เรื่ องนี้รับรองว่ำจะบรรลุถึงได้ แน่ละ จุดประสงค์ของเรำคือคิดจะนำพำคนชนิดที่สำมำรถ
จะหยวนหมัน่ ได้ ไปสู่ ระดับชั้นสู งอย่ำงแท้จริ ง วันนั้นข้ำพเจ้ำพูดแล้วว่ำ อย่ำเห็นว่ำมีคนหลำยพันอยู่
ที่นี่ฟังฝ่ ำ ข้ำพเจ้ำว่ำข้ำพเจ้ำไม่ค่อยมีควำมมัน่ ใจ ไม่รู้ว่ำจะมีสักกี่ คนที่สำมำรถบำเพ็ญต่อไปได้อย่ำง
แท้จริ ง สำมำรถจะบรรลุถึงเป้ ำหมำยที่น่ำพอใจที่สุดนี้ได้อย่ำงแท้จริ ง ข้ำพเจ้ำก็คิดอย่ำงนี้ ข้ำพเจ้ำหวัง
ว่ำทุกท่ำนจะปั กใจแน่ วแน่บำเพ็ญต่อไป ก็เหมือนคำพูดสองประโยคที่ขำ้ พเจ้ำมอบให้กบั ทุกท่ำนเมื่อ
ครู่ น้ ี หำกสำมำรถยืนหยัดได้จนถึงที่สุดนัน่ จึ งจะเป็ นทองแท้ ใครที่ ยืนหยัดได้จนถึงที่ สุดนัน่ จึงจะ
หยวนหมัน่
วิธีกำรบำเพ็ญพุทธะโดยตัวมันเองนั้นไม่ยำก ที่วำ่ ยำกก็ยำกตรงที่กำรปล่อยวำงจิตยึดติดของคน
ธรรมดำสำมัญนี้ ในท่ ำมกลำงสังคมคนธรรมดำสำมัญ นี้ คือสิ่ งที่ ยำกที่ สุด แต่ ดีที่วนั นี้ ขำ้ พเจ้ำได้
บรรยำยหลักกำรนี้ และฝ่ ำของระดับชั้นสูงออกมำให้กบั ทุกท่ำนแล้ว สำมำรถจะน้อมนำฝ่ ำนี้ ไปบำเพ็ญ
ไปฝึ กปฏิบตั ิ ในอดีตมีคนมำกมำยอยำกจะบำเพ็ญไปสู่ ระดับชั้นสู ง เขำก็ไม่ได้ฝ่ำ ลำบำกอยูก่ บั กำรไม่
มีฝ่ำ จึงไม่มีทำงบำเพ็ญขึ้นไปได้ วันนี้ ที่สะดวก ก็สะดวกอยูต่ รงนี้ ฝ่ ำนี้ ได้ส่งถึงประตูบำ้ นของทุกท่ำน
แล้ว ที่ ผ่ำนมำมี คนมำกมำย แต่ ล ะพื้นที่ ล ้วนมี กัน คื อคิ ด จะไปที่ ไหน ค้นหำอำจำรย์ที่มี ชื่ อเสี ย ง
บำเพ็ญสักหน่ อย ศึกษำสักหน่อย แนวทำงนี้ ของเรำสำมำรถพูดได้ว่ำเป็ นแนวทำงที่สะดวกที่สุดและ
เมื่อบำเพ็ญขึ้นมำก็เร็ วที่สุด เพรำะเขำมุ่งตรงไปที่ใจคนในกำรบำเพ็ญ อันนี้ ท่ำนก็ไม่ตอ้ งไปที่ไหนเพื่อ
กรำบไหว้อำจำรย์แล้ว สิ่ งนี้เรำได้ส่งมำถึงประตูบำ้ นท่ำนแล้ว ดูวำ่ ท่ำนจะสำมำรถบำเพ็ญได้หรื อไม่ ถ้ำ
สำมำรถจะบำเพ็ญได้ท่ำนก็บำเพ็ญ ถ้ำบำเพ็ญไม่ไหว ท่ำนก็อย่ำได้คิดเรื่ องกำรบำเพ็ญอีกแล้ว ก็คือ
เหตุผลอย่ำงนี้ ระหว่ำงขั้นตอนทั้งหมดของกำรบรรยำย ปั ญหำที่เกี่ยวโยงไปถึงนั้นค่อนข้ำงสู ง เนื้อหำ
ที่พดู ออกมำก็เป็ นสิ่ งที่พวกท่ำนไม่เคยได้ยินมำก่อน ไม่ใช่แค่อำจำรย์ชี่กง ยังรวมถึงสิ่ งที่อยูใ่ นศำสนำ
มีสิ่งต่ำงๆมำกมำยซึ่ งล้วนไม่อนุญำตให้รู้ได้สูงอย่ำงนี้ ชัดเจนอย่ำงนี้ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงพูดว่ำ ข้ำพเจ้ำได้
ทำเรื่ องที่คนในอดีตไม่เคยทำกันมำก่อน เปิ ดประตูใหญ่ไว้บำนหนึ่งแล้ว และมีหลำยเรื่ องที่พดู ไว้อย่ำง
ชัด เจนมำกแล้ว ถ้ำบอกว่ำ ยังบ ำเพ็ญ ไม่ ไ ด้อี ก ก็เป็ นปั ญ หำของตัวเองแล้ว แน่ ล ะเรำนอกจำกจะ
รับผิดชอบต่อทุกท่ำน บรรยำยฝ่ ำให้ท่ำนอย่ำงทะลุปรุ โปร่ ง อธิ บำยหลักกำรให้ท่ำนอย่ำงทะลุปรุ โปร่ ง
ในอนำคตเรำยังจะคุม้ ครองท่ำน
สนำมฝึ กพลังของเรำไม่เหมือนสนำมทัว่ ๆไป ทัว่ ทั้งสนำมฝึ กนั้นมีครอบอันหนึ่ งครอบเอำไว้
หำกหลักพลังอื่นคิดจะเข้ำมำฝึ ก พอมำถึงกลุ่มคนของเรำนี้ ผูฝ้ ึ กของเรำนี้ เขำก็เข้ำมำไม่ได้ ครอบอันนี้
ของเรำ เนื่ องจำกมันเหมือนกับลูกโป่ ง เมื่อท่ำนเข้ำมำถึงตรงกลำงสนำม ท่ำนก็จะเข้ำไปไม่ได้ ทัว่ ทั้ง
สนำมมีพลังงำนสู ง ไม่ตอ้ งให้ขำ้ พเจ้ำชำระล้ำง เพรำะฝ่ ำเซิ นของข้ำพเจ้ำก็จะทำเรื่ องนี้ โดยตรงแล้ว
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ท่ำนมี ฝ่ำเซิ นของข้ำพเจ้ำดูแล เขำย่อมจะต้องทำเรื่ องอย่ำงนี้ แน่ นอน เรำให้สิ่งของกับทุกท่ำนมำก
เท่ำไรหรื อ ข้ำพเจ้ำก็ไม่อยำกพูดให้ละเอียดอีกแล้ว จุดประสงค์โดยรวมก็คือ ให้ทุกท่ำนสำมำรถ
บำเพ็ญได้อย่ำงแท้จริ ง ก็คือจุดประสงค์น้ ี และหวังว่ำทุกท่ำน จำกนี้ ไป ในระหว่ำงขั้นตอนของกำร
บำเพ็ญ สำมำรถจะก้ำวหน้ำขึ้นไปเรื่ อยๆ ยกระดับแรงพลังของตนเองเรื่ อยไป สำมำรถหยวนหมัน่ ได้
ทั้งหมด
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การบรรยายธรรมตอบข้ อสงสั ย ทีเ่ มืองกว่ างโจว
หลี่

หงจือ้

ข้าพเจ้าขอพูดสักหน่อยเกี่ยวกับว่า เทปบันทึกเสี ยงฝ่ าหลุนต้าฝ่ าจะสามารถบันทึกต่อๆกันไปได้
หรื อไม่ ที่ผา่ นมาในการจัดชั้นเรี ยนของเรา ไม่อนุญาตให้ทาการบันทึกเสี ยง แต่นบั จากเมื่อข้าพเจ้าเริ่ ม
ถ่ายทอดหลักธรรม(ฝ่ า)จึงอนุญาตให้บนั ทึกได้ เนื้ อหาของการบรรยายกี่ครั้งของข้าพเจ้าที่ จี่หนาน ต้า
เหลียน ฉางชุน เหอเฟยนั้น ได้สรุ ปรวมเข้าไว้ดว้ ยกัน ขณะนี้ ได้เริ่ มพิมพ์หนังสื อเล่มที่สามคือ “จ้วน
ฝ่ าหลุน”แล้ว ในที่สุดนี้ก็จะเป็ นหนังสื อที่จะชี้นาการบาเพ็ญของเรา หนังสื อเล่มนี้ นอกเหนื อจากเทป
บันทึกเสี ยงที่ขา้ พเจ้าเห็นชอบให้จดั จาหน่ายอย่างเป็ นทางการแล้ว คุณภาพของเทปบันทึกเสี ยงอื่นๆนั้น
ข้าพเจ้าว่าไม่แน่ว่าจะมีผลลัพธ์ดีเหมือนของพวกเขา ยังมีอีกนะ สิ่ งที่ขา้ พเจ้าบรรยายนั้นเป็ นภาษาพูด
มากมาย แต่หนังสื อที่จะออกมาได้ผา่ นการปรับแก้ของข้าพเจ้า ตัดภาษาพูดออกไปมากแล้ว แต่มีบา้ งที่
ยังคงมีภาษาท้องถิ่นทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของข้าพเจ้า ทาให้เกิ ดปั ญหาในการทาความเข้าใจ
ดังนั้นอย่าคัดลอกข้อมูลการบรรยายของข้าพเจ้าจากเทปบันทึ กเสี ยงอีก หลังจากหนังสื อเล่มนี้ ของ
ข้าพเจ้าออกมาแล้ว ก็กาหนดแน่ นอนลงไปแล้ว ให้เป็ นที่ อา้ งอิ งในการบาเพ็ญ ของพวกเรา ซึ่ งจะ
ออกมาในไม่ชา้ ทุกท่านสามารถไปติดต่อ ไปสัง่ จองกับทางศูนย์ใหญ่ของสมาคมได้
ศิษย์

คนที่ออกบวชในแนวพุทธ ทุกวันสามารถจะอ่านคัมภีร์กวนอินกับคาถามหาเมตตาได้ไหม

อาจารย์ ท่านออกบวชในแนวพุทธ คาพูดนี้ คลุมเครื อมาก ของเราก็เป็ นแนวพุทธ ควรพูดว่าที่ท่าน
ออกบวชคือพุทธศาสนา ท่านถามว่าสามารถจะอ่านคัมภีร์กวนอิน คาถามหาเมตตาได้หรื อไม่ ท่าน
อ่านคัมภีร์กวนอินก็ดี คาถามหาเมตตาก็ดี ที่แท้ท่านก็กาลังบาเพ็ญตามวิธีการบาเพ็ญของศาสนา นี้
ยังคงเป็ นปั ญหาการไม่บาเพ็ญสองแนวทาง นี้ ยงั เป็ นปั ญหาการบาเพ็ญโดยยึดมัน่ แนวทางเดียว แน่ละ
ข้าพเจ้าไม่ได้คดั ค้านท่านไปออกบวชบาเพ็ญในแนวทางนั้น หากท่านต้องการจะบาเพ็ญ ท่านก็ไป
บาเพ็ญดีแล้ว แต่ของเราที่นี่กค็ ือให้ทุกท่านบาเพ็ญเฉพาะแนวทางเดียว บางคนนั้นวางใจดวงนั้นไม่ลง
เมื่อวางใจดวงนั้นไม่ลง ท่านก็อย่าได้ทนทรมานด้วยเรื่ องนี้ เลย ในใจมัวแต่กงั ขาอยู่ ท่านรู ้สึกว่าบาเพ็ญ
อันไหนดีตวั ท่านก็บาเพ็ญอันนั้น แต่ขา้ พเจ้านั้นรับผิดชอบต่อท่าน ดังนั้นจึงต้องพูดให้กระจ่าง เดี๋ยวนี้
วงการศาสนาก็ไม่ใช่ดินแดนบริ สุทธิ์ พระสงฆ์กย็ ากจะช่วยตัวเองได้ ผูท้ ี่บาเพ็ญจริ งมีนอ้ ยมาก แน่ละ
ผูท้ ี่บาเพ็ญจริ งยังคงมีอยู่ ถ้าไม่มีอยูก่ ห็ มดสิ้ นกันแล้ว จะบาเพ็ญอะไร ตัดสิ นด้วยตัวเองก็แล้วกัน แต่ไม่
อาจจะบาเพ็ญร่ วมกันได้อย่างเด็ดขาด
ศิษย์

หนังสื อชี่กงอย่างอื่นกับหนังสื อของอาจารย์ชี่กงอื่น จะเก็บไว้ได้หรื อไม่
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อาจารย์ เราเคยพูด เรื่ อ งนี้ แล้ว จะบ าเพ็ญ แนวทางไหน จะท าอย่า งไรดี เรื่ อ งนี้ ให้ ต ัด สิ น ใจเอง
อาจารย์ชี่กงบางคน แม้แต่อาจารย์ที่ดีจริ งๆ เขาออกมาเผยแพร่ ชี่กงในวงกว้างก็ดี ตัวเขาเองแม้จะไม่มี
สิ่ งที่ไม่ดี แต่เขาก็จดั การสิ่ งเหล่านี้ ไม่ได้ ดังนั้นสนามของเขาจึงยุง่ เหยิงมาก หนังสื อเรี ยนทัว่ ไปของ
สังคมคนธรรมดาสามัญ หนังสื อทางเทคนิ ก เป็ นต้นไม่ มี ปัญ หา แต่ หนังสื อที่ ต่ าทราม หรื อไม่ ดี
เหล่านั้นอย่าว่าแต่จะเก็บไว้เลย ซื้ อก็อย่าไปซื้ อ ยิง่ ไม่ตอ้ งไปดู มันกระทบต่อศีลธรรมของสังคมอย่าง
รุ นแรง หนังสื อชี่กงเหล่านั้นหากเพียงไม่ใช่เป็ นของแนวทางนี้ของเราจะเก็บไว้ไม่ได้อย่างแน่นอน
ศิษย์

สายเต๋ าบาเพ็ญจิตสานึกหลักหรื อจิตสานึกรอง

อาจารย์ ล้วนเหมือนกัน แต่วา่ คนที่บาเพ็ญจิตสานึ กหลักนั้น มาจากระดับชั้นสู งมาก หรื อจิตสานึ ก
หลักของเขา มีลกั ษณะพิเศษอย่างยิง่ จึงสามารถจะทาเช่นนี้ ได้ วิธีการบาเพ็ญที่ถ่ายทอดในวงกว้างล้วน
เป็ นการบาเพ็ญจิตสานึกรอง
ศิษย์

จิตสานึกหลักในชาติน้ ี จะเป็ นจิตสานึกรองในชาติหน้าได้ไหม

อาจารย์ นัน่ เป็ นเรื่ องที่เอาแน่ไม่ได้ เรื่ องนี้ไม่มีขอ้ กาหนดตายตัว
ศิษย์

สองมือเจียอิ้นที่ทอ้ งน้อยต้องเว้นช่องว่างใช่ไหม จะวางชิดท้องน้อยได้ไหม

อาจารย์ เรื่ องเหล่านี้ ในระหว่างการบรรยาย ได้พูดไปแล้ว ที่พูดเมื่อวานท่านไม่ได้ต้ งั ใจฟั ง เวลา
เจียอิ้น มือต้องชิดร่ างกาย แนบชิดเบาๆกับร่ างกาย หลักพลังชุดที่ห้า เสริ มสร้างอิทธิ ฤทธิ์ เวลาสองมือ
เจียอิ้น สามารถวางมือบนเท้าได้ หาไม่ เวลาที่ท่านกาลังนัง่ สมาธิ สองแขนจะหนักมาก หนักหลายสิ บ
ชัง่ จะถ่วงจนกระดูกสันหลังท่านงอลงมาได้ จะนั่งไม่ตรง เวลาเจี ยอิ้นวางมือบนขาจะช่ วยลดทอน
น้ าหนักได้
ศิษย์
ช่วงตรงท่ามีเล่อเซิ นเยา(พระอาริ ยเมตไตรย์ยืดเอว)ของชุดฝอจัน่ เชียนโสว่(พระพุทธเหยียด
พันมือ) มีแต่การยืดจากนั้นก็ทาหยูไหลกว้านติ่ง(พระยูไลกรอกพลังลงบนกระหม่อม)เลยหรื อ
อาจารย์ ถูกต้อง ท่าเคลื่อนไหวทั้งสองนั้นเชื่อมโยงต่อเนื่ องกัน หลังจากท่ามีเล่อเซิ นเยาพอหมุนมือ
ก็ผอ่ นคลาย ผ่อนคลายลงมาแล้วก็เรี ยกว่าหลูไหลกว้านติ่ง แต่ไม่มีความนึกคิดการกรอก(พลัง)ลงศีรษะ
ที่พดู กันว่าฉันใช้ชี่กรอกเข้าไปนั้น ไม่มีแนวคิดอันนี้เลย หากเป็ นผลที่เกิดจากกลไกบังคับโดยอัตโนมัติ
ศิษย์

ที่องค์ปฐมแห่งเทพ องค์ศากยมุนีพทุ ธ บาเพ็ญนั้น เป็ นจิตสานึกหลักหรื อจิตสานึกรอง

อาจารย์ ข้าพเจ้าไม่อาจเจาะจงที่ใคร ไม่อาจเจาะจงชื่อใดๆในการพูดเรื่ องนี้ ขอบอกทุกท่านว่าใน
อดีตสิ่ งที่สืบทอด ทั้งหมดนั้น จานวนส่ วนใหญ่ หลักพลังร้อยละเก้าสิ บห้าขึ้นไปล้วนเป็ นการบาเพ็ญ
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จิตสานึกรอง หลักพลังโดยตัวมันเองก็กาหนดไว้อย่างนั้น นี้ เป็ นความลับสวรรค์ ในอดีตไม่อาจพูดได้
อย่างเด็ดขาด
ศิษย์

อะไรคือเสวียนจี (กลไกหมุน)

อาจารย์ เสวียนจี(旋机 กลไกหมุน)ที่ขา้ พเจ้าพูด กับเสวียนจี(玄机 กลไกลับ)ที่เขียนไว้ในหนังสื อ
การบ าเพ็ญ เต๋ า ในยุค โบราณของประเทศจี น ก็ คื อ เสวี ย น( 玄)ของค าว่า เสวีย นเมี่ ย ว( 玄妙 ลึ ก ลับ
มหัศจรรย์) ซึ่ งต่างกัน เสวียนจี(旋机 ) นี้ของเราคือเสวียน(旋 ) ของคาว่าเสวียนจ้วน(旋转 หมุน)
จี(机)ของคาว่าจีเหนิ ง(机能 การทาหน้าที่) และจี(机)คาว่าจีจ้ือ(机制 กลไกบังคับ) ก็เป็ นจี(机)ของ
คาว่าจีชี่(机器 เครื่ องยนต์) คือความหมายนี้ จากร่ างจักรวาลจนถึงดวงดาว และจากดวงดาวจนถึงสสาร
จุลทรรศน์ ทั้งหมดล้วนกาลังหมุนอยู่ กลไกบังคับชนิดนี้เราเรี ยกว่าเสวียนจี(กลไกหมุน)
ศิษย์

บนหน้าปกวารสารชี่กงมีภาพถ่ายอาจารย์อยู่ จะมีฝ่าเซิน(ธรรมกาย)อยูด่ ว้ ยหรื อไม่

อาจารย์ บนภาพถ่ายของข้าพเจ้าล้วนมีอยู่ อะไรทั้งหมดที่มีภาพของข้าพเจ้าหรื อบทความที่ขา้ พเจ้า
เขียน หรื อภาพที่พิมพ์อยูใ่ นหนังสื อ ที่พิมพ์ออกมาล้วนเหมือนกัน นี้ไม่ใช่เรื่ องประหลาด
ศิษย์

บนกระหม่อมของดิฉนั มักจะมีสิ่งหนึ่งหมุนอยู่

อาจารย์ ข้าพเจ้าคิดว่าคาถามประเภทนี้ ทุกท่านอย่าได้ถามข้าพเจ้าอีกเลย ปฏิกิริยาอย่างนี้ อย่างนั้น
บนร่ างกายท่านนั้น หากท่านเป็ นผูฝ้ ึ กพลังย่อมเป็ นเรื่ องดีท้ งั สิ้ น ท่านก็ทราบว่าหมุนอยู่ ฝ่ าหลุนกาลัง
หมุน คิดแต่จะให้ขา้ พเจ้าพูดออกมาให้ได้ ความรู้สึกนานาชนิ ดท่านอย่าได้ถามอีกเลย ความรู ้สึกนับ
พันนับหมื่นมีมากเหลือเกิน ถ้าท่านมาถามข้าพเจ้าทั้งหมด ตัวท่านเองก็ไม่รับรู ้แล้ว ที่จริ งล้วนเป็ นเรื่ อง
ที่ดี หาไม่แล้วต่อไปท่านจะถามใคร
ศิษย์
ขณะศึกษา “ฝ่ าหลุนกง (ฉบับปรับปรุ ง)”ได้คดั ลอกไว้ส่วนหนึ่ งวางอยู่ในบ้าน ใช้กระดาษ
มากมาย การวางอยูใ่ นบ้านเกรงว่าคนจะหยิบไปตามชอบใจจะทาอย่างไรดี
อาจารย์ เรื่ องนี้ไม่ตอ้ งกังวล ข้าพเจ้าว่าปิ ดผนึกเก็บไว้ดว้ ยกัน หรื อรวบรวมส่ งไปให้กบั ผูร้ ับผิดชอบ
ดูแลต่อไปส่ งมอบให้กบั ชาวนาในพื้นที่ยากจน
ศิษย์

ขอเรี ยนเชิญท่านอธิบายความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธ พุทธธรรม (ฝอฝ่ า) พุทธศาสตร์

อาจารย์ หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็ นเพียงส่ วนเล็กๆส่ วนหนึ่ งในพุทธธรรม(ฝอฝ่ า) มันไม่อาจจะ
เป็ นตัวแทนฝอฝ่ าทั้งหมด องค์ศากยมุนีพุทธตรัสว่า วิธีการบาเพ็ญมีอยู่ ๘๔๐๐๐ แนวทาง แต่ในพุทธ
ศาสนามีเพียงสิ บกว่าแนวทาง เทียนไถ่จงเอย ฮว๋ าเหยียนจงเอย ดินแดนบริ สุทธิ์ เซน มี่จง มีเพียงสิ บ
กว่าแนวทาง ข้าพเจ้าว่าไม่เพียง แค่๘๔๐๐๐ แนวทาง ฝอฝ่ าที่ ใหญ่อย่างนี้ ศาสนาในปั จจุ บนั จะ
หน้า 105 จาก 144

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

วันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2012

ครอบคลุมฝอฝ่ าทั้งหมดได้หรื อ มันเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของฝอฝ่ า มันเป็ นส่ วนเล็กๆส่ วนหนึ่ งในฝอฝ่ า
ก่อตั้งขึ้นเป็ นศาสนา ดังนั้นจึงเรี ยกว่าพุทธศาสนา ส่ วนพุทธศาสตร์ น้ นั เป็ นคาศัพท์และการรับรู ้ของคน
ธรรมดาสามัญ
ศิษย์

ทาไมฝึ กสมาธิ แต่ไม่สามารถเข้าสู่สมาธิ

อาจารย์ ฝึ กสมาธิ แต่ไม่สามารถเข้าสู่ สมาธิ เนื่ องจากเรากาลังถูกรบกวนจากสิ่ งต่างๆที่ยึดติด ไม่อาจ
ปล่อยวางได้ในสังคมคนธรรมดาสามัญ ตามการยกระดับการรับรู ้ในต้าฝ่ า(หลักธรรมใหญ่) สิ่ งที่ยดึ ติด
จะจืดจางลงไปเรื่ อยๆ เวลาที่ฝึกสมาธิ ก็จะค่อยๆสงบลงมาได้ หากเดี๋ยวนี้ ท่านสามารถปล่อยวางได้
ทั้งหมด ระดับชั้นก็จะเลื่อนขึ้นไปตั้งนานแล้ว และบาเพ็ญได้สูงมากแล้ว ขณะนี้ มีความคิดที่วนุ่ วายอยู่
ไม่ตอ้ งกังวล ตามการยกระดับซิ นซิ่ งของท่านในสังคมคนธรรมดาสามัญที่ซบั ซ้อนอย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป ปล่อยวางสิ่ งของของคนธรรมดาสามัญที่ยึดติดอยู่ ก็จะค่อยๆสงบเงียบได้ ในขณะที่ค่อยๆปล่อย
วางจิตยึดติด ซิ นซิ่ งก็จะยกระดับขึ้นได้ ระดับชั้นก็จะได้รับการยกระดับ มันเสริ มซึ่ งกันและกัน ใน
เวลานั้นท่านก็จะเข้าสู่ความสงบได้โดยสิ้ นเชิง
ศิษย์

อะไรคืออิทธิฤทธิ์

อาจารย์ อิทธิฤทธิ์ นี้คือสิ่ งที่สายพุทธเรี ยกความสามารถที่เหนือสามัญวิสยั ของร่ างกายคนว่าอิทธิฤทธิ์
ในระดับชั้นต่าที่สุด คนธรรมดาสามัญเรี ยกกันว่าความสามารถพิเศษ
ศิษย์

อะไรคือการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ ง

อาจารย์ การเสริ มสร้ างฯไม่ใช่ การเพิ่มพลังกง สมมติว่าตั้งพลังกงส่ วนหนึ่ งขึ้นไปให้ท่าน ให้ท่าน
สูงขึ้นสักหน่อย ตั้งพลังกงส่ วนหนึ่ งขึ้นไปให้ท่านอีก ให้ท่านสู งขึ้นอีกหน่อย ไม่มีเรื่ องอย่างนี้ พลังกง
นั้น ล้วนแต่ อาศัย ใจดวงนี้ ของท่ านเองไปบาเพ็ญ ใครตั้งให้กับท่ านไม่ ไ ด้ท้ งั นั้น หากท่ านไม่ เชื่ อ
ข้าพเจ้าลองเอาแกนพลัง(กงจู)้ ลาหนึ่ ง เชื่อมให้กบั ท่านเดี๋ยวนี้ ในทันใด ให้ท่านบรรลุถึงระดับการฝึ ก
หลักธรรมนอกภพ แต่พอท่านก้าวออกไปจากประตูน้ ี ก็จะล่วงลงมา เพราะพลังกงนั้นไม่ใช่ของท่าน
มาตรฐานซิ นซิ่ งของท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้น ดังนั้นมันจึ งตั้งไม่อยู่ เพราะในมิติหนึ่ งที่พิเศษมากๆ ยังมี
มาตรวัดมาตรฐานซิ นซิ่ งคงอยูใ่ นเวลาเดียวกัน มันมีขีดวัดระดับด้วย หากซิ นซิ่ งบรรลุไม่ถึงระดับสู ง
เพียงนี้ แกนพลังนั้นก็บรรลุไม่สูงถึงเพียงนั้น ในอดีตมิใช่มีคนพูดหรื อว่าปล่อยพลังกงออกไปแล้ว
พลังงานนี้ สิ้นเปลืองแล้ว ช่างน่าเสี ยดาย เราไม่อาจเข้าใจกันเช่นนี้ เนื่ องจากเวลาที่ท่านปล่อยออกไป
มาตรฐานซินซิ่ งของท่านอยูต่ รงนี้ เมื่อปล่อยพลังงานออกไประดับหนึ่งแกนพลังก็ส้ นั ลง แต่ ในขณะที่
ท่านฝึ กพลัง ไม่ตอ้ งทนทุกข์ก็จะชดเชยกลับคื นไปได้ เพราะซิ นซิ่ งของท่ าน มาตรฐานของท่ าน
มรรคผลของท่านอยูต่ รงนี้ แน่ละหากท่านจะให้พลังกงเพิ่มขึ้นอีก ท่านก็ตอ้ งยกระดับซิ นซิ่ งของท่าน
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ต่อไป หาไม่ก็ไม่มีประโยชน์อะไร การเสริ มสร้ างเป็ นเพียงการชาระร่ างกายขั้นสู ง กับการช่วยผัน
แปรสิ่ งอื่นที่อยูใ่ นพลังกง
ศิษย์

ถ้าในชีวิตผมมีเงิน เรื่ องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับการเพิ่มพลังกงหรื อไม่

อาจารย์ มีสภาพการณ์หลายอย่าง บางคนใช้กุศลของตนแลกเปลี่ยนมา เป็ นโชคลาภที่ขอมา บางคน
เป็ นสิ่ งที่สะสมมาจากอดีต ยังมีที่นามาจากระดับชั้นสู ง มีสภาพการณ์ที่ต่างกันอยู่ ดังนั้นมันจึงค่อนข้าง
ซับซ้อน ไม่อาจมองเรื่ องเหล่านี้ เหมือนกันไปหมด เพราะมีบางคน เขานั้นมีกุศล กุศลมาก เขาจึงได้สิ่ง
ที่ตอ้ งการ เนื่ องจากสิ่ งนี้ สาคัญมาก เป็ นสภาพการณ์อย่างนี้ จริ งๆ กุศลนี้ สามารถผันแปรเป็ นพลังกง
กาหนดระดับชั้นสู งหรื อต่าของผูบ้ าเพ็ญและมรรคผลเล็กหรื อใหญ่ นี้ นบั เป็ นด้านหนึ่ง หากอยูใ่ นสังคม
คนธรรมดาสามัญต้องการจะได้ความร่ ารวยเป็ นสิ่ งตอบแทน เช่นนั้นสิ่ งนี้ ก็สามารถจะแลกเปลี่ยนกับ
คนอื่นได้ แลกเป็ นเงินทอง ทรัพย์สิ่งของ บางคนเรื่ องอะไรเล็กน้อยก็ได้เงินมามากมาย เพราะกุศลของ
เขาใหญ่มาก บางคนทาอะไรก็ไม่มีเงิน อาจเพราะกุศลเล็ก นี้ ไม่ตายตัว แน่ละบางคนนั้นซับซ้อนมาก
ข้าพเจ้าจึงขอพูดกฎเกณฑ์ทวั่ ๆไป คนที่กุศลน้อย แม้แต่ขอทานยังขอไม่ได้ เนื่ องจากเวลาที่คนอื่นให้
อาหารท่าน ท่านก็ตอ้ งให้กุศลแก่เขาเป็ นการแลกเปลี่ยน หากท่านไม่มีกุศลให้เขา ท่านก็จะขออาหาร
นั้นมาไม่ได้ ที่ตอ้ งแลกเปลี่ยนก็เป็ นผลจากการสร้างสมดุลของคุณสมบัติพิเศษชนิ ดนี้ ของจักรวาล คือ
ถ้าไม่เสี ย ก็จะไม่ได้
ศิษย์

พระพุทธรู ปเก่าแล้วจะจัดการอย่างไรดี

อาจารย์ ในศาสนาพุทธมีกฎข้อหนึ่ง หากไม่ตอ้ งการสิ่ งเหล่านี้แล้วก็ส่งให้วดั ไป
ศิษย์

ทาไมเวลาฟังการบรรยาย จึงคิดฟุ้ งซ่าน

อาจารย์ ท่านรวบรวมแรงสมาธิ ฟังก็พอแล้ว จิตสานึ กหลักต้องเข้มแข็ง ที่จริ งเป็ นการรบกวนของ
กรรมทางความคิด
ศิษย์

ยังจะรักษาโรคได้ไหม

อาจารย์ หากท่านเป็ นหมอในโรงพยาบาล หรื อเป็ นหมอนวด ข้าพเจ้าว่า มีปัญหาไม่มาก หากท่านเอง
คิดจะทาเรื่ องนี้หรื อทาเป็ นอาชีพหรื อเปิ ดคลินิกเอง นี้ ลว้ นเป็ นเรื่ องของคนธรรมดาสามัญ หากท่านใช้
พลังกงไปรักษาโรค นัน่ ทาไม่ได้อย่างเด็ดขาด สิ่ งที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดอยู่ที่นี่ ไม่ใช่ การรั กษาโรคเสริ ม
สร้างสุ ขภาพ เป็ นการบาเพ็ญอย่างแท้จริ ง และการบาเพ็ญที่แท้จริ งก็เป็ นเรื่ องที่เข้มงวดจริ งจังอย่างยิ่ง
ถ้าท่านคิดจะบาเพ็ญสาเร็ จเป็ นผูร้ ู้แจ้งอย่างนั้น แต่ท่านไม่กาหนดตนเองอย่างเข้มงวด เช้าชามเย็นชาม
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จะได้อย่างไรกัน ต้องเข้มงวดมาก ผูบ้ าเพ็ญจริ งต้องทนทุกข์มากมาย ท่านต้องตัดสิ นใจแน่ วแน่ ไป
บาเพ็ญตามต้าฝ่ า หากจะบาเพ็ญจริ ง ข้าพเจ้าว่า เรื่ องเหล่านี้ท่านอย่าไปคิดเลย
ศิษย์

จิตสานึกหลักคือวิญญาณของคนใช่หรื อไม่

อาจารย์ คาว่าวิญญาณนี้ พดู กันอย่างคลุมเครื อมาก แต่ร่างกายคนนั้นซับซ้อนมาก มันหมายถึงอะไร
ไม่ชดั เจนเลย ดังนั้นของเราที่น้ ี จึงขจัดวิธีพูดชนิ ดนั้นไปทั้งหมด ทั้งหมดที่ เราบรรยายเชื่ อมโยงกับ
หลักสรี รวิทยาในปั จจุบนั เราที่นี่พดู กันอย่างชัดเจนมาก
ศิษย์

บางครั้งใจลอย

อาจารย์ ในขณะนี้ ท่านไม่อาจบรรลุความสงบได้อย่างสมบูรณ์ น้ ัน เป็ นเรื่ องปกติ นั้นคื อ
ปรากฏการณ์ของการยกระดับชั้น หากท่านสามารถสงบลงมาได้จริ งๆ ระดับชั้นของท่านก็ไม่ต่าแล้ว
ศิษย์
เมื่อก่อนเคยศึกษาหลักพลังอย่างอื่น หนึ่งในนั้นมีบางสิ่ ง เช่น การท่องคาถาเป็ นต้น บางครั้ง
จะแวบขึ้นมาในสมอง
อาจารย์ ต้องขจัดมันทิ้งไปให้หมด นี้ไม่เหมือนกับกรรมทางความคิด ต้องขจัดมันทิ้งไป
ศิษย์

เหตุใดเวลาที่จะทิ้งความคิดที่ไม่ดีน้ นั ยากมาก กระทัง่ บางครั้งรู ้สึกว่ามันกลับยิง่ แรงขึ้นอีก

อาจารย์ ท่านจะสลายมัน มันจึ งไม่ยอมให้ท่านบาเพ็ญ ดังนั้นจะมี ปฏิ กิริยาได้ บางคนมี ปฏิ กิริยา
รุ นแรงมาก แต่ความคิดหลักของท่านต้องแจ่มชัด ขจัดมันไป รอจนท่านสามารถแยกแยะได้แล้ว
ความคิดก็แน่วแน่ ฝ่ าเซินของข้าพเจ้าก็จะสลายมันไปให้ท่าน
ศิษย์

ผมฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ส่ วนน้องสาวผมบูชาเซียน

อาจารย์ ผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าไม่มีอะไรต้องกลัว แม้แต่เป็ นคนธรรมดาสามัญ ย่อมจะพบกับเรื่ องไม่ดี
เสมอๆ แต่มนั ทาร้ายท่านไม่ได้ แตะต้องท่านไม่ได้ แต่ความคิดของท่านเองต้องมัน่ คง ผลักไสสิ่ งเหล่านี้
ไป หากท่านแน่วแน่บาเพ็ญต้าฝ่ า ฝ่ าเซินของข้าพเจ้าก็จะจัดการมัน
ศิษย์

เมื่อก่อนตาทิพย์เคยเปิ ดอยู่ ต่อมามองไม่เห็นแล้ว

อาจารย์ เมื่อก่อนเคยเปิ ด ต่อมาปิ ดเสี ยแล้ว มีหลายสาเหตุ บางคนอาจจะถูกปิ ดไว้ บางคนอาจจะ
บาดเจ็บเสี ยหายไปแล้ว แต่เมื่อบาเพ็ญก็กาลังซ่ อมแซมอยู่ เมื่อจาเป็ นต้องเปิ ดก็จะเปิ ดได้เลย เรื่ องนี้
ไม่ตอ้ งสนใจ ให้เป็ นไปตามธรรมชาติเถิด
ศิษย์

ชุดเสิ นทงเจียฉื อฝ่ า(วิธีเสริ มสร้างอิทธิฤทธิ์)ไม่อาจยืนหยัดได้นาน จะทาอย่างไรดี
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อาจารย์ ข้อกาหนดคือ ฝึ กยิ่งนานได้ ยิ่งดี เพราะหลักพลังชุดที่ห้าคือสิ่ งที่ขา้ พเจ้าบาเพ็ญตามลาพัง
ไม่ได้แก้ไขแม้แต่นอ้ ยก็นาออกมาให้ทุกท่านแล้ว จุดประสงค์สาคัญคือ ในเวลาที่ให้ท่านบาเพ็ญอยูใ่ น
ระดับชั้นสู งนั้น จะมีฝ่าที่จะใช้ในการบาเพ็ญ มีพลังกงให้ฝึก ณ เวลานี้ ท่านฝึ กมีความยากมาก ท่านไม่
อาจนัง่ ได้นานอย่างนั้น ท่านปรับเวลานี้ ให้สมดุลสักหน่อย การเสริ มสร้างอิทธิ ฤทธิ์ จะใช้เวลานานแค่
ไหน สงบนิ่ งลงมาใช้เวลานานแค่ไหน พิจารณาตามเหตุการณ์เอาเองเถอะ แต่ท่านจะค่อยๆยกระดับ
ขึ้นได้ เมื่อนานเข้าก็จะนัง่ ได้นาน
ศิษย์

รู้สึกเสี ยดายมาก ผมจะไปต่างประเทศแล้ว ไม่สามารถอยูร่ ่ วมชั้นเรี ยนวันสุ ดท้ายได้

อาจารย์ ต่อไปก็อ่านหนังสื อให้มาก ไม่มีปัญหา ผูท้ ี่ศึกษาเองก็สามารถหยวนหมัน่ (สาเร็ จสมบูรณ์)
ได้ ดูแต่วา่ จะบาเพ็ญจริ งหรื อไม่
ศิษย์

ใครที่สามารถให้กาเนิดจิตหลักของคนได้

อาจารย์ ท่านสนใจสิ่ งเหล่านี้ไปทาไมกัน ใจของท่านใช้ในการแสวงหาความรู ้หรื อใช้ในการบาเพ็ญ
หรื อ ที่จริ งข้าพเจ้าได้พดู ไปหมดแล้ว สสารนานาชนิดในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ ผลของการ
เคลื่อนไหวของมันก็สามารถให้กาเนิดชีวติ ในร่ างกายคนแบ่งเป็ นจิตหลัก จิตรอง ทั้งหมดนั้นมิใช่ชีวติ
หรื อ
ศิษย์
ขณะที่ ท่ า นบรรยาย ในทัน ใดก็ เ ห็ น ท่ า นปรากฏเป็ นนัก พรตเต๋ า ที่ มี ม วยผมสู ง อยู่บ น
กระหม่อม ร่ างกายยาวมาก ผมสี ขาว
อาจารย์ ข้าพเจ้าลงมาทาเรื่ องนี้ เป็ นเวลานานแล้ว เคยเป็ นพระพุทธ เต๋ า เทพมาก่อนทั้งสิ้ น มองเห็น
แล้วก็แล้วกันไป
ศิษย์

อยูใ่ นบ้านฝึ กพลังบรรพบุรุษจะกลัวไหม

อาจารย์ ที่ท่านยึดติดอยู่น้ นั มีมากจริ งๆ ชี วิตของพ่อแม่ บุตรภรรยาของท่านที่อยู่ในโลก ท่านก็ทา
อะไรไม่ ไ ด้ท้ งั นั้น ยังจะสนใจผูท้ ี่ ไม่ อ ยู่ใ นโลก การบาเพ็ญ ฝ่ าที่ ถู ก ต้อง ล้วนมี ประโยชน์ต่อ ใครๆ
แนวทางนี้ ของข้าพเจ้าเป็ นแนวทางที่สะดวกที่สุด บาเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าขอพูดอีก
ครั้งว่าการบาเพ็ญเป็ นเรื่ องเข้มงวดอย่างยิง่ ท่านกังวลกับสิ่ งนี้ กังวลกับสิ่ งนั้น ฉิ งอันนี้ ท่านไม่ตดั ขาด
ฉิ งอันนั้นท่านก็ไม่ตดั ขาด ในอดีต อะไรที่เรี ยกว่าออกบวชหรื อ พระสงฆ์ในปั จจุบนั นั้นยากจะไปพูด
ถึงแล้ว ในอดีตพระสงฆ์น้ นั หลังจากออกบวชแล้ว แม้แต่พอ่ แม่ก็ไม่รู้จกั ตัดขาดจากสายสัมพันธ์ทาง
โลกทั้งหมด แม้แต่ ชื่ อก็ต้ งั ขึ้ นใหม่ ทาไมเขาต้องตั้งชื่ อทางธรรม ก็คือตัด ขาดจากตัณหาทางโลก
ทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดผูกมัด หรื อ เกี่ยวข้องกับเขาอีก เขาจึงสามารถสงบใจลงมาบาเพ็ญได้ การบาเพ็ญ
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เป็ นเรื่ องเข้มงวดอย่างยิ่ง ท่านไม่ตอ้ งสนใจสิ่ งเหล่านี้ ท่านสนใจแต่การบาเพ็ญก็พอแล้ว แต่ในบ้าน
อย่ากราบไหว้บูชาบรรพบุรุษ ซึ่ งจะดีต่อท่านและบรรพบุรุษ คนกับผีไม่อาจอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน
วาสนาในโลกจบสิ้ นไปแล้ว
ศิษย์

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ ามีผลกระทบต่อการเล่นหุน้ หรื อไม่

อาจารย์ (ผูฝ้ ึ กล้วนขาท่านแล้ว) ท่านกาลังยึดติดการพนัน ข้าพเจ้าขอบอกท่านมีคนกระโดดตึกเมื่อ
เสี ยพนันแล้วหนา จิตใจในเวลาที่เล่นหุ ้น เป็ นจิตใจอะไรละ เรื่ องดีเลว ข้าพเจ้าว่าปั จจุบนั มีคนไม่นอ้ ย
ยากที่จะแบ่งแยกได้ชดั เจน บางคนยังถามข้าพเจ้าว่าเล่นไพ่ได้ไหม ท่านมิใช่ตอ้ งการเล่นพนันเพื่อเอา
เงินคนอื่นหรื อ นัน่ ไม่ใช่การพนันหรื อ อย่างไรเสี ยที่ขา้ พเจ้าขอบอกกับทุกท่านก็คือคานี้ คือการบรรยาย
ที่นี่ของเราไม่ใช่ให้คนธรรมดาสามัญฟั งตามอาเภอใจ ของเราคือการรับผิดชอบต่อผูฝ้ ึ กอย่างแท้จริ ง
พูดให้กบั ผูฝ้ ึ กพลัง หากท่านบอกว่าอยู่ในสังคมอะไรท่านก็จะทาหมด ท่านอยากจะทาอะไรก็ไปทา
อะไร และไม่จาเป็ นต้องบาเพ็ญ
ศิษย์
ลูกดิฉนั อายุ ๗ ขวบ ในระยะนี้ มกั ฝันว่าได้ฝึกพลังกับท่าน กลางวันมองเห็นท่านทางานเอง
แต่เขาก็ไม่อยากศึกษาฝ่ าหลุนต้าฝ่ า
อาจารย์ เช่นนั้นก็ตอ้ งดูวา่ ที่เขาศึกษานั้นคืออะไรละ ดูวา่ ที่เขาเห็นนั้นเป็ นของจริ งหรื อของปลอม
เมื่อฝ่ าที่ถูกต้องเผยแพร่ มารก็พยายามที่จะทาลายอย่างเต็มที่ ตัวเองไม่ฝึก ก็มีปัญหา
ศิษย์
ในมิติเวลาที่เร็ วชีวติ ของคนได้จบสิ้ นไปแล้ว แล้วเหตุใดเดี๋ยวนี้ เรายังสามารถเปลี่ยนแปลง
ชะตาชีวติ ผ่านการบาเพ็ญ
อาจารย์ เพราะร่ างหลักของท่านยังไม่จบสิ้ น เราก็สามารถจะหมุนทวนเวลาของมิติเหล่านั้น นี้ คือ
สิ่ งที่ขา้ พเจ้าจะพูดในระหว่างการบรรยาย และขอถือโอกาสพูดเรื่ องหนึ่งกับทุกท่าน ชีวิตคนนั้น ตนเอง
ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย ไม่วา่ คนธรรมดาสามัญคนไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ท่านได้
ทั้งนั้น ผูร้ ู ้แจ้งก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงให้ท่านโดยไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นคนจึงควบคุมชีวิตตนเองไม่ได้
ท่านยิง่ ควบคุมชีวติ ของผูอ้ ื่นไม่ได้ บางคนอยากจะร่ ารวย หาเงินได้มากมาย จัดเตรี ยมไว้ให้ครอบครัว
เรี ยบร้อยแล้ว ให้พวกเขาสุ ขสบาย ตัวเองค่อยไปบาเพ็ญ ช่างน่ าขันนัก คนต่างมีชีวิตของเขา อย่าว่า
แต่ญาติสนิ ท แล้วจะให้ท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นได้อย่างไร พูดต่อว่า ความยากลาบากอะไรก็
ไม่มีแล้ว ท่านจะบาเพ็ญอะไรได้ ท่านทราบไหมว่าพวกเขามีกรรมหนักเพียงไร ชีวิตหนึ่ งของเขาควร
จะเดินอย่างไร ท่านจะสามารถควบคุมคนอื่นได้หรื อ ควบคุมไม่ได้เลย อาจมีบางคนคิดว่าฉันไม่เชื่อ
ฉันหาเงินไว้มากๆ ฉันร่ ารวยมากแล้ว คนรุ่ นหลังฉันก็สืบทอดต่อไปได้ ข้าพเจ้าว่าไม่แน่นกั ไม่แน่วา่
อาจเกิดภัยพิบตั ิ ไฟไหม้หมดไปแล้วในคราวเดียว หรื อถูกปล้น ทาหายไป ไม่แน่วา่ จะเป็ นเรื่ องอะไร
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ต้องดูวา่ เขามีโชคลาภนี้ หรื อไม่ หากไม่มีโชคลาภนี้ อะไรก็สืบทอดไม่ได้ ก็พดู ในความหมายนี้ คนต่าง
มีชะตาชีวติ ไม่ใช่วา่ ใครก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวติ ของใครได้ นี้ทาไม่ได้
เช่นนั้นชีวิตของผูบ้ าเพ็ญสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรื อ ใช่ มีสองทางที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
คือคนเดิ นบนเส้นทางของการบาเพ็ญ สามารถจะเปลี่ ยนแปลงชี วิตเขาได้ คนๆหนึ่ งต้องการที่ จะ
บาเพ็ญนี้กค็ ือจิตพุทธ ปรากฏออกมาแล้ว สามารถจะช่วยเขาได้อย่างไม่มีเงื่อนไข แต่สาหรับคนอื่น(คน
ธรรมดาสามัญ )นั้น ไม่ อ าจท าให้ต ามชอบใจได้ เพราะเดิ ม ในชี วิ ต ท่ า นไม่ มี ก ารบ าเพ็ญ จึ ง ต้อ ง
เปลี่ยนแปลงให้ท่าน สิ่ งเหล่านั้นทั้งหมดต้องปรับใหม่ ก็คือจัดวางให้ใหม่ นี้ เป็ นสิ่ งที่สามารถทาได้
ยังมี อีกสภาพการณ์ หนึ่ ง ก็คือพวกเราบางคนยึดติ ดกับสิ่ งที่ เป็ นของคนธรรมดาสามัญเกิ นไป ผ่าน
วิธีการที่ไม่ชอบธรรม หรื อค้นหาวิธีการอะไรให้ร้ายคนอื่น หรื อที่ท่านรู ้สึกว่าไม่ได้ทาร้ายคนอื่น ผ่าน
ความมานะพยายามทาเรื่ องอะไรบางอย่าง จนคล้ายกับว่าท่านได้มนั มาแล้ว ที่จริ งนะ ที่ท่านสามารถจะ
เปลี่ยนแปลงได้น้ นั น้อยมาก บางทีท่านทาเรื่ องนั้นผ่านความมานะพยายาม ก็คือควรต้องมานะพยายาม
ท่านท าเช่ นนั้น ท่ านจึ งจะได้มา นั้นก็เป็ นการจัด วางไว้แล้ว แต่ ว่านะ ที่ แท้ใ นด้านเล็ก ๆ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้บา้ ง แต่ในทิศทางใหญ่ไม่อาจจะเปลี่ ยนแปลงได้ หากเปลี่ ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็
อาจจะก่อกรรมแล้ว หาไม่ก็จะไม่มีคนดี คนชัว่ คงอยู่ ในชะตาชี วิตของท่านไม่ได้จดั วางสิ่ งนี้ ไว้ให้
แต่ท่านจะเอามาให้ได้ โดยใช้วิธีการที่ไม่สมควร เช่นนั้นสิ่ งที่ท่านได้มาก็คือของของคนอื่น เช่นนั้น
ท่านก็ทาร้ ายผูอ้ ื่น ติดค้างผูอ้ ื่น ท่านก็ก่อกรรมแล้ว ก็คือความหมายนี้ ชาติน้ ี ไม่ชดใช้ ชาติหน้าต้อง
ชดใช้
ศิษย์ เนื่องจากซินซิ่ งของผมไม่ดี ฝึ กโดยปะปนเอาพลังกงอย่างอื่นเข้ามา หลังจากนั้นไม่กี่วนั ทาให้ฝ่า
หลุนเสี ยหายแล้วจะทาอย่างไรดี
อาจารย์ การบาเพ็ญคือเรื่ องที่เข้มงวด บางคนเขาก็ไม่ฟังคาเตือน เขาเอาแต่ฝึกปะปนเข้าไป ก็จบกัน
ฝ่ าหลุ น นี้ กับ กลไกบัง คับ ชุ ด นี้ ทั้ง หมดของเรา สิ่ ง เหล่ า นี้ ผ่ า นกาลเวลาอัน ยาวนานมาก ผ่ า นช่ ว ง
ประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานมาก หลายชัว่ คนจึงก่อเกิดขึ้นมา นัน่ ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามัญทาขึ้น ล้ าค่า
อย่างยิ่ง บาเพ็ญผูร้ ู้ แจ้งใหญ่ออกมานับไม่ถว้ น ท่านพูดว่าจะทาลายก็ทาลายเขาแล้ว แทรกการฝึ ก
ปะปนเอาพลังกงอื่นทาลายเขาแล้ว ข้าพเจ้าขอบอกท่าน เราขอพูดสู งสักหน่ อย ฝ่ าหลุนนั้น เมื่อมอง
จากคุณค่าความหมายอย่างหนึ่ง เขาก็คือจักรวาลหนึ่ง เขาล้ าค่ายิง่ กว่าชีวิตของตัวท่านเอง สาคัญกว่าจิต
หลักของท่านไม่รู้กี่เท่า ท่านทาลายเขาตามชอบใจ ทุกท่านคิดดู แน่ละ ในเมื่อข้าพเจ้าจะช่วยท่าน จึง
นาสิ่ งนี้ออกมา สามารถจะศึกษาก็ศึกษา หากไม่ศึกษาก็ไม่มีหนทาง ทั้งหมดที่ฝ่าหลุนเปลี่ยนรู ปไปนั้น
ข้าพเจ้าไม่อาจจะให้ฝ่าหลุนกับเขาได้อีกตามชอบใจ หากเขาคิดจะศึกษาจริ งๆ จะศึกษาให้ได้ ยังต้องดู
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ว่าเขาคิดจะศึกษาจริ งหรื อไม่ สามารถจะยืนหยัดต่อไปได้ไหม หากศึกษาได้จริ ง หากสามารถศึกษาได้
ก็สามารถจะให้กลไกบังคับชุดหนึ่ง เมื่อค่อยๆผ่านการบาเพ็ญก็สามารถก่อเกิดฝ่ าหลุนได้
ศิษย์
นอกรี ต

ท่านอาจารย์หลี่ หากท่านคือพระพุทธ ท่านก็ไม่อาจพูดว่า หลักธรรมทั้งหมดล้วนเป็ นสิ่ ง

อาจารย์ ผูฝ้ ึ กเราทุกคน ได้ยินข้าพเจ้าพูดหรื อไม่วา่ หลักธรรมทั้งหมดเป็ นสิ่ งนอกรี ต (เสี ยงตอบ ไม่
มี) คนๆนี้ ถูกตัวสิ งร่ างควบคุมสมองของเขาไว้ จึงไม่รู้ว่าพูดอะไรไป คนที่จิตสานึ กหลักไม่แจ่มแจ้ง
นั้นไม่อาจจะช่วยเหลือได้ ปั จจุบนั ในยุคธรรมะปลาย ก็ยงุ่ เหยิงเหลือเกิน พูดอีกก็คือ สิ่ งที่เลอะเทอะ
กับ หลัก ธรรมนอกรี ต เหล่ า นั้น สามารถจะเรี ย กเป็ นหลัก ธรรมได้ห รื อ มัน มี ห ลัก ธรรมอะไรหรื อ
หลักธรรมมีเพียงหนึ่งเดียว คือ เจิน ซัน่ เหยิน่ หลักธรรมกับศาสนาที่ถูกต้องอย่างอื่น ล้วนเป็ นหลักการ
ที่ประจักษ์แจ้งได้ในระดับชั้นที่ต่างกันของจักรวาล
ศิษย์

ในความฝันรักษาซินซิ่ งไว้ไม่ได้แล้วจะทาอย่างไรดี

อาจารย์ นั่นก็คือซิ นซิ่ งของตัวท่านไม่แน่ วแน่ กาหนดตัวเองยังไม่สูงพอ สาเหตุคือในเวลาปกติ
ไม่ได้วางพื้นฐานของการศึกษาฝ่ าให้มนั่ คง ดังนั้นจะต้องบาเพ็ญจริ ง และเอาจริ งเอาจัง ในความคิดจึง
จะเห็นความสาคัญเรื่ องเหล่านี้ข้ ึนมาได้
ศิษย์
ไม่เคยเข้าร่ วมชั้นเรี ยน หากฝึ กตามข้อกาหนดในหนังสื อของท่าน จะสามารถก่อเกิดฝ่ าหลุน
ได้หรื อไม่
อาจารย์ ทุกท่านทราบ สิ่ งที่เราถ่ายทอดคือการบาเพ็ญ เป็ นการบาเพ็ญในระดับชั้นสู ง หาใช่การ
ขจัดโรคเสริ มสร้างสุ ขภาพอะไร ดังนั้นจึงมีขอ้ กาหนดต่อคนสู ง ไม่ใช่ท่านฝึ กแล้วก็จะได้รับฝ่ าหลุน
ต่อให้ท่านฝึ กดีแค่ไหน เวลานานแค่ไหน หากท่านไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้านซิ นซิ่ งนี้ ที่เรากาหนด
ไม่กาหนดตนเองอย่างเข้มงวด ไม่เน้นกุศล ไม่ศึกษาฝ่ า อะไรก็ไม่มีท้ งั นั้น อะไรก็จะก่อเกิดไม่ได้
ทั้งนั้น หากท่านไปทาตามข้อกาหนดของฝ่ านี้ เช่นนั้นอะไรๆก็จะได้รับหมด ที่สมควรจะได้ เมื่อท่าน
ศึกษาเองก็เหมือนกัน อะไรก็จะไม่ตกหล่น ตัวอักษรในหนังสื อนั้นล้วนเป็ นฝ่ าเซิ น(ธรรมกาย)ของ
ข้าพเจ้า ดังนั้นท่านก็จะได้รับโดยอัตโนมัติ และไม่ตอ้ งก่อเกิดฝ่ าหลุนด้วยตัวเอง และจะมีฝ่าเซิ นของ
ข้าพเจ้าคอยปกป้ องท่านโดยอัตโนมัติ
ศิษย์
ในสังคมมีคนโจมตีฝ่าหลุนต้าฝ่ าต่อหน้าผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า เราควรจะปกป้ องฝ่ าหลุนต้าฝ่ า
อย่างไร
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อาจารย์ ไม่ตอ้ งสนใจเขาก็จบแล้ว และไม่ตอ้ งไปต่อสู้กบั เขา เขาอยากพูดอะไรก็ช่างเขา ไม่ตอ้ ง
สนใจเขาก็พอแล้ว ไม่ให้ตลาดแก่เขา ไม่ไปฟังเขาก็จบแล้ว
ศิษย์

ศิษย์ฝ่าหลุนต้าฝ่ าจะไปที่หอ้ งเด็กทารกแรกเกิดได้หรื อไม่

อาจารย์ นัน่ เกี่ยวข้องอะไรด้วยละ มีบางปั ญหาถามอย่างไร้เดียงสา การบาเพ็ญต้าฝ่ าไม่ตอ้ งกลัวอะไร
หนึ่ งความถูกต้องสยบร้อยสิ่ งชัว่ ร้าย ห้องทารกแรกเกิ ดนั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งชัว่ ร้าย ยังจะมีประโยชน์ต่อ
เด็กทารกด้วยนะ
ศิษย์

นักประพันธ์ที่ไม่ใช่อาจารย์ชี่กง เขียนหนังสื อชี่กง จะมีปีศาจร้ายสิ งอยูข่ า้ งในหรื อไม่

อาจารย์ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ไม่วา่ เขาจะเป็ นนักประพันธ์กด็ ี หรื อว่าเป็ นใครก็ดีไม่ใช่อาจารย์ชี่กง
แต่เขียนหนังสื อชี่กงออกมา ก็จะมีสิ่งเลอะเทอะ และตัวสิ งร่ างเหล่านั้นควบคุมเขาให้ทา ความคิดของ
คนมาจากไหนกัน เขาเข้าใจว่าเขาคิดขึ้นมาเอง และมีนกั ประพันธ์คิดจะเขียนสิ่ งที่เป็ นของชี่กง เขาไป
สัมภาษณ์อาจารย์ชี่กงปลอมเหล่านั้น เพราะเขาก็ไม่รู้วา่ พลังกงของอาจารย์ชี่กงคนนั้นได้มาจากที่ไหน
ก็จะนาสิ่ งเหล่ านี้ เข้ามาได้ สิ่ งที่ เขี ยนลงไปก็เป็ นสิ่ งเหล่ านั้นเช่ นกัน ปั จจุ บนั สังคมยุ่งเหยิงมาก ชี่ กง
ปลอมชนิ ดต่างๆ นานามีท้ งั นั้น ถึงแม้ไม่มีสิ่งที่ชวั่ ร้ายอยูข่ า้ งใน แต่ไม่ใช่เขียนโดยอาจารย์ชี่กง จะ
สามารถบาเพ็ญได้ไหม
ศิษย์
ในเวลาที่วา่ งจากการฝึ กพลังกงจะหาหนังสื อมาอ่าน ที่สาคัญคือเพื่อทาความเข้าใจกับ
คาศัพท์และศัพท์เทคนิคบางคา แต่ไม่ได้คิดจะศึกษาหลายๆแนวทาง
อาจารย์ อย่าพยายามแก้ตวั เราที่นี่จะรับผิดชอบต่อท่าน สิ่ งที่พดู ในสานักเหล่านั้น เป็ นของสานักนั้น
ซึ่ งมีองค์ประกอบของสานักนั้นติดอยู่ ท่านสามารถจะใช้มนั ที่นี่ได้หรื อไม่ เราที่นี่พดู กันอย่างไร สอน
กันอย่างไร ศัพท์เทคนิ คอื่นๆก็ไม่ใช่ความนัยของสานักนี้ ของเรา ท่าเคลื่อนไหวหรื อแต่ละตัวอักษรที่
ปี ศาจสิ งอยู่ ล้วนเป็ นสิ่ งนั้น เมื่ออ่านก็จะเข้าไปในร่ างกายท่าน เกี่ ยวกับการบาเพ็ญและความรู้ ของ
พุทธศาสตร์ ข้าพเจ้าจะคัดเลือกบุคคลที่เป็ นผูบ้ าเพ็ญในประวัติศาสตร์ จดั พิมพ์ออกมา ซึ่ งล้วนเป็ นคนดี
ถูกต้องสาหรับเป็ นหนังสื อความรู้ทวั่ ไปให้ทุกท่านรับรู ้ได้
ศิษย์

กระดาษที่ใช้จดการตอบปั ญหาในชั้นเรี ยนของท่านอาจารย์จะจัดการอย่างไร

อาจารย์ เก็บรักษาไว้เถอะ จะพูดกับทุกท่านอีกเรื่ อง พวกเราที่นงั่ อยู่ บางคนเคยชินกับการจดบันทึก
แต่มกั จะฟั งการบรรยายได้ไม่ดีพอ ก็คือคนเหล่านี้ ที่จดบันทึก เพราะความคิดของเขาใช้ในการบันทึก
แต่เขามักจะจดได้ไม่ครบถ้วนและฟั งได้ไม่ครบถ้วน ท่านทาได้แต่สงบใจฟั ง ท่านจดไม่ครบถ้วน
แล้วท่านทาไปตามที่จดบันทึกไว้ แต่ในนั้นจะไม่ครบถ้วน และเป็ นไปได้วา่ จะเป็ นการฟังไม่ได้ศพั ท์จบั
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ไปกระเดียด เพราะท่านจดไม่ครบถ้วน และเมื่อท่านไปทาตาม ดีไม่ดีกจ็ ะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดี ที่ขา้ พเจ้า
พูดกับทุกท่านคือ ตั้งแต่ขา้ พเจ้าจัดชั้นเรี ยนเป็ นต้นมา ได้บอกทุกท่านถึงประสบการณ์ในเรื่ องเหล่านี้
หลายครั้ง เมื่อก่อนมีคนไม่นอ้ ยที่ทาเช่นนี้ นี้ ไม่ใช่ทฤษฏีในหมู่คนธรรมดาสามัญ ผลลัพธ์มกั จะไม่ดี
ทั้งนั้น ท่านฟังไม่ครบถ้วนก็จดบันทึกได้ไม่ครบถ้วน ในอนาคตเรายังจะมีหนังสื อ ให้อ่าน
ศิษย์

ผลลัพธ์ของการฝึ กพลังกง เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใช่หรื อไม่

อาจารย์ เวลาอารมณ์ ไม่ ดี ไม่ควรฝึ กพลังกง โดยเฉพาะเวลาโกรธยิ่งไม่ควรฝึ ก การบาเพ็ญฝ่ าที่
ถูกต้อง สมควรที่จะอดทน ความอดทนไม่ใช่ว่า เกิ ดอารมณ์ไม่ดีข้ ึนแล้วค่อยอดทน ไม่ใช่โกรธแล้ว
ค่อยคิดอดทน ท่านมีอารมณ์ที่ไม่ดี เช่นนั้นท่านจะฝึ กอะไรได้ละ ในใจท่านโกรธ เกลียด จิตนานาชนิ ด
ที่เกิดจากความโกรธนั้น ท่านจะสามารถสงบใจลงมาได้หรื อ แล้วท่านไปฝึ กพลังกงจะมีผลลัพธ์ที่ดีได้
ไหม ไม่ได้ไปปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของฝ่ า นัน่ ไม่ใช่ฝึกฝ่ าที่ถูกต้อง นัน่ คือฝึ กวิชามาร ไม่ใช่วา่ ฝึ กท่า
เคลื่อนไหวนี้แล้ว ก็คือฝ่ านี้แล้ว มีอาจารย์หลายคนที่สอนคน แต่เขาไม่ได้ทาตามมาตรฐานซิ นซิ่ ง และ
ศีลธรรมที่อาจารย์กาหนด ผลคือสิ่ งที่เขาฝึ กออกมาล้วนเป็ นสิ่ งนอกรี ต เลอะเทอะยุ่งเหยิง ท่านอย่า
เห็นว่าสิ่ งที่เขาสอนเป็ นพลังกงที่ดี หลักพลังกงเดียวกัน แต่สิ่งที่ฝึกออกมากลับไม่เหมือนกัน ท่านต้อง
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานซินซิ่งของเขา การบาเพ็ญเป็ นเรื่ องที่เข้มงวดอย่างยิง่
ศิษย์

การอ่านตาราแพทย์โบราณและปั จจุบนั จะกระทบกับฝ่ าหลุนต้าฝ่ าหรื อไม่

อาจารย์ นี้ไม่มีอะไรกระทบ อ่านตาราแพทย์ไม่กระทบอะไร แต่ตาราแพทย์ชี่กงในปัจจุบนั อย่าไป
อ่าน
ศิษย์

ตาราโยคะชนิดหนึ่งพูดถึงคัมภีร์เทพ บอกว่าเทพองค์น้ ีสร้างจักรวาลทั้งหมด

อาจารย์ อย่าฟังสิ่ งเหล่านี้ โยคะอะไรละ ในยุคธรรมะปลายที่ไหนๆก็ไม่ใช่ดินแดนบริ สุทธิ์
ศิษย์

การได้มาทั้งหมดผ่านการใช้แรงงานก็เป็ นการแลกมาด้วยกุศลใช่ไหม

อาจารย์ ก็เกี่ ยวข้องกับการทุ่มเทมากหรื อน้อย การใช้แรงงานโดยตัวมันเองก็เป็ นการทุ่มเท การ
ได้มามากกว่าที่ทุ่มเทไป ก็ตอ้ งให้กศุ ลไป
ศิษย์

บาเพ็ญแต่ซินซิ่งไม่ฝึกพลังกง จะเป็ นอย่างไร

อาจารย์ เช่นนั้นท่านก็เป็ นแค่คนดีคนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ผบู ้ าเพ็ญ ในอนาคตท่านเป็ นได้เพียงคนดี ชาติ
หน้าจะได้โชคลาภ
ศิษย์

การหมุนฝ่ าหลุน ทาไมจึงหมุนเพียงสี่ รอบ ไม่หมุนเก้ารอบ
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อาจารย์ หมุนสี่ รอบก็พอใช้แล้ว หากหมุนมากไปท่านจะปวดท้อง ท้องจะพองโต เวลาที่ท่านเรี ยนฝึ ก
นั้นไม่ตอ้ งกังวล หลังจากฝึ กเป็ นแล้ว พอท่านฝึ กพลังกงก็ไม่อาจจะหมุนมาก หมุนมากแล้วท้องจะโต
ศิษย์

คลอดลูกแล้ว ภายในหนึ่งเดือนสามารถจะฝึ กพลังกงได้ไหม

อาจารย์ ทาได้แน่นอน ไม่มีปัญหา เพราะไม่มีการเคลื่อนไหวที่รุนแรง
ศิษย์
อีก

ไม่เคยร่ วมชั้นเรี ยนที่อาจารย์จดั ขึ้น พอฝึ กพลังกงชุดที่หา้ แล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวอย่างอื่น

อาจารย์ นัน่ ก็คือมีสิ่งอื่นควบคุมเธอไว้แล้ว ปั ญหานี้ ขา้ พเจ้าเคยพูดแล้ว ที่เราถ่ายทอดมีเพียงพลังกง
ห้าชุดเท่านั้น เธอรู้ สึกว่าดี พอจิตยินดีเกิ ดขึ้นมา ก็เคลื่อนไหวตามขึ้นมาแล้ว หากท่านไม่ตอ้ งการ
ท่านก็หยุดเสี ย มันก็จะไม่มีแล้ว หากท่านทาตาม ท่านยิ่งทาก็ยิ่งยินดี โอ้ช่างดีจริ ง เช่ นนั้นมันก็จะ
บังคับบัญชาท่าน แต่ว่าสิ่ งเหล่านั้น ท่านอย่าเห็นว่าท่าเคลื่อนไหวของมันเรี ยบง่าย แต่ท้ งั หมดจะทา
ร้ายร่ างกายท่านได้ ท่านอย่าเห็นว่าท่านราท่าเหล่านั้นได้ ทั้งหมดเป็ นการทาลายสิ่ งนั้นของร่ างกายท่าน
และในชัว่ ประเดี๋ยวเดียวก็สามารถทาลายท่านได้แล้ว
ศิษย์

เชื่อในศาสนาโรมันคาทอลิก และฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าด้วย

อาจารย์ พูดมาถึงปัญหานี้ อาจจะต้องพูดสูงมาก สาหรับชาวตะวันออกข้าพเจ้าได้แต่บอกทุกท่านที่นี่
ว่า ท่านสนใจแต่ไปบาเพ็ญ ต้าฝ่ า ฝ่ าที่ถูกต้องยากจะพานพบ ได้แต่บอกสิ่ งเหล่านี้ กบั ท่าน หากศาสนา
ในวันนี้สามารถช่วยคนได้ ข้าพเจ้าก็ไม่มาถ่ายทอดต้าฝ่ าแล้ว อย่างไรก็ตามทุกท่านก็ไปรับรู้เอาเองเถอะ
ขณะนี้พวกท่านคือคน พูดสู งเกินไปท่านก็จะรับไม่ได้
ศิษย์

คนหนุ่มสาวที่ฝึกฝ่ าหลุนต้าฝ่ า จะได้รับอนุญาตให้มีความรักต่างเพศได้ไหม

อาจารย์ ข้าพเจ้าได้บอกกับทุกท่านแล้ว หากอยู่ในระดับชั้นนี้ จะให้ท่านปล่อยวางทุกสิ่ งทั้งหมด
ย่อมเป็ นไปไม่ได้ ท่านก็ทาไม่ได้ดว้ ย แน่ละบางคนอาจจะมองเรื่ องนี้ ได้จืดจางมาก ถึงกระนั้นข้าพเจ้า
ขอบอกทุกท่าน การบาเพ็ญอยู่ในสังคม เราไม่ส่งเสริ มให้ทาเช่ นนี้ แต่ฝ่าหลุนต้าฝ่ าเราที่จริ งก็มีผูท้ ี่
บาเพ็ญเป็ นหลักอยูก่ ลุ่มหนึ่ ง ในอนาคตเมื่อเรามีวดั คงจะเสนอสถานที่บาเพ็ญอย่างนี้ ให้พวกเขาใช้ มี
พระสงฆ์มากมายหลายรู ป หลังจากบาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ในวัดนั้นอาจจะสร้างความยากลาบากให้พวก
เขาอย่างมาก ในอนาคตต้องเสนอสถานที่บาเพ็ญอย่างนี้ ให้พวกเขาใช้ แต่ในส่ วนของคนที่บาเพ็ญอยู่
ในสังคมคนธรรมดาสามัญนี้ เราไม่เสนอแนะให้ท่านทาเช่นนี้ เช่นนั้นทุกๆคนต่างบาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ า
แล้วไม่แต่งงานกันหมด ก็จะสื บทอดคนรุ่ นหลังต่อไม่ได้แล้ว สู ญสิ้ นเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้ว นัน่ ใช้ไม่ได้
ก็คือในขณะนี้ ที่ท่านเป็ นอยู่ ท่านสามารถมีครอบครัว บาเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ พยายามทา
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ให้ส อดคล้องกับ สภาพแวดล้อมของคนธรรมดาสามัญ ให้ม ากที่ สุด เราขอยกตัวอย่า ง ถ้า ท่ า นไม่
แต่งงาน พ่อแม่ของท่านก็จะเป็ นห่ วงท่านมาก เขาไม่เข้าใจท่าน คนอื่นก็ไม่เข้าใจท่าน ให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคมคนธรรมดาสามัญนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการบาเพ็ญของเรา เพราะสภาพแวดล้อมที่
ซับซ้อนที่สุด จึงจะเกิดคนระดับสูงได้
ศิษย์

ท่านอาจารย์สามารถจะเล่าความรักที่ผา่ นมาของท่านได้ไหม

อาจารย์ ท่านไม่ได้มาศึกษาฝ่ า ท่านมาทาอะไรหรื อ ท่านยังอยากจะรู ้ อะไร การบาเพ็ญเป็ นเรื่ องที่
เข้มงวดมาก ขณะนี้ท่านยังถูกฉิ งชักนา ยึดติดกับสิ่ งเหล่านี้อยู่ ช่างห่างไกลมากเหลือเกินนะ
ศิษย์

เมื่อบาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าสาเร็ จ สามารถจะไปโลกอื่นได้ไหม

อาจารย์ อยากจะไปที่ไหนก็ไปที่ไหนหรื อ บาเพ็ญสาเร็ จแล้วหรื อ ตอนนี้ ถามคาถามนี้ ในอนาคต
หากมีวนั นั้นที่บาเพ็ญสาเร็ จแล้ว ท่านก็จะรู ้สึกละอายจนแทบจะเอาหน้าแทรกแผ่นดิน ท่านไม่รู้วา่ ท่าน
พูดอะไรออกมา ขณะนี้ท่านใช้ความคิดของคน ไม่มีความนึกคิดในเขตแดนนั้นของเทพ
ศิษย์
ในขณะฝึ กพลังสมาธิ กาหนดให้ใจบริ สุทธิ์ สงบ ไร้ ความหมายมัน่ ไม่มีความนึ กคิด(อี้
เนี่ยน)ใดๆ เช่นนั้นในด้านซินซิ่งก็ตอ้ งบาเพ็ญให้เกิดสภาพจิตชนิดนี้
อาจารย์ ใช่ แต่ตอ้ งค่อยเป็ นค่อยไปจึงจะบรรลุถึงได้ ตามปกติตอ้ งระวัง ไม่วา่ จะเข้าสู่ ความสงบได้
ถึงขั้นไหน ท่านต้องรู ้ว่าตนเองกาลังนัง่ สมาธิ อยูต่ รงนี้ ฝึ กพลังอยูต่ รงนี้ ต้องคงความคิดหนึ่ งเดียวอัน
เล็กน้อยนี้ไว้ ถ้าไม่คงไว้ท่านก็จะเลอะเลือนจนไม่รู้อะไรทั้งหมด ที่บาเพ็ญอยูก่ จ็ ะไม่ใช่ท่าน
ศิษย์
นักเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนขยันเรี ยนเพื่อจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย พฤติกรรมที่ตอบแทนคุณพ่อ
แม่น้ ีขดั กับ เจิน ซัน่ เหยิน่ ไหม
อาจารย์ นี้ ไม่ขดั กับ เจิน ซัน่ เหยิน่ สิ่ งไหนที่จดั เป็ นการยึดติด สิ่ งไหนที่ไม่จดั เป็ นการยึดติด ง่ายที่
จะปะปนกันได้ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เรื่ องที่ทาเพื่อเป้ าหมายส่ วนตัว สนองความพอใจ หรื อตัณหา
ส่ วนตัว นี้ ก็คือการยึดติด แต่การทาเรื่ องอะไรเพื่อส่ วนรวม เพื่อปวงชน เพื่อผูอ้ ื่น หรื อขยันทางานให้
ดี เล่าเรี ยนให้ดี นี้เป็ นเรื่ องสมควร ทุกท่านคิดดู เช่นนั้นในฐานะผูฝ้ ึ กคนหนึ่ง ในฐานะนักเรี ยนคนหนึ่ง
หน้าที่อนั พึงกระทาของท่าน ก็คือเรี ยนให้ดี เพราะท่านเป็ นนักเรี ยน เช่นนั้นบางคนจึงคิดว่า เป้ าหมาย
ของฉันคือสอบเข้ามหาวิทยาลัย แน่ละเป้ าหมายของการเรี ยนก็คือพัฒนาขึ้นไปสู่ ระดับที่สูงยิง่ ขึ้น จาก
ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ท่านก็ไม่อาจจะอยูแ่ ค่ระดับประถมนะ เป็ นเช่นนี้ แน่ นอน เช่นนั้นพวก
เราคิดว่าการเข้ามหาวิทยาลัยนี้ก็ไม่เลว แต่วา่ หากท่านไม่ต้ งั ใจเรี ยนให้ดี ในสมองท่านคิดอยูแ่ ต่จะเข้า
มหาวิทยาลัย เข้ามหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าว่านัน่ คือจิตยึดติด ฉะนั้นทุกท่านคิดดู เราหันกลับมาพูดใหม่
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ท่านเป็ นนักเรี ยนคนหนึ่ ง หน้าที่อนั พึงกระทาของท่านก็คือสมควรเรี ยนให้ดี ตอบแทนคุณผูป้ กครอง
ตอบแทนคุณโรงเรี ยน ตอบแทนคุณครู อาจารย์ ครู อาจารย์ทุ่มเทให้กบั ท่าน สอนหนังสื อให้ท่าน
ผูป้ กครองส่ งเสี ยท่านเรี ยนหนังสื อ เลี้ยงดูท่านให้ได้เล่าเรี ยน เช่นนั้นท่านตอบแทนคุณผูป้ กครอง
ตอบแทนคุณครู ของโรงเรี ยนนี้ ตัวท่านขยันเรี ยนให้ดี ท่านมิเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยธรรมชาติแล้วหรื อ
ท่านเฝ้ าคิดแต่จะเข้ามหาวิทยาลัย เข้ามหาวิทยาลัย แต่ท่านเรี ยนได้ไม่ดี แล้วท่านจะเข้ามหาวิทยาลัยได้
หรื อ ท่านไม่ตอ้ งเฝ้ าคิดแต่จะเข้ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย แต่ท่านเข้าไม่ได้ มิเสี ยเวลาเปล่าหรอกหรื อ
ท่านไม่ ไปคิ ดเรื่ องของมหาวิทยาลัย ท่ านขยันเรี ย นก็พอแล้ว เมื่ อท่ านเรี ยนได้ดีแล้ว มิ ใ ช่ ได้เป็ น
นักศึกษาปริ ญญาตรี แล้วหรื อ ได้เป็ นนักศึกษาปริ ญญาโทแล้วหรื อ ก็เป็ นเหตุผลอย่างนี้ มีบางเรื่ องนั้น
ง่ายมาก แต่ง่ายที่จะสับสนปนเป ยังมีพวกเราบางคนทางานค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ทางานวิจยั ถือว่า
ยึดติดหรื อไม่ละ ผลสาเร็ จของงานวิจยั ของท่าน เรื่ องเหล่านี้ ที่ท่านทา เป็ นกิจการสาธารณประโยชน์
เป็ นการบริ การเพื่อสังคมในวงกว้าง บริ การผูอ้ ื่น ทาเรื่ องเหล่านี้ ให้ดี นี้ เป็ นหน้าที่ ของท่าน นี่ เป็ น
หน้าที่โดยมูลฐานของท่าน ในฐานะคนทางานคนหนึ่ งก็สมควรทาให้ดีๆ ตอบแทนค่าแรงที่ท่านได้รับ
ตอบแทนเงินเดือนที่ท่านได้รับ เป็ นเช่นนี้ กระมัง เพราะผูฝ้ ึ กพลังกง ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนก็สมควรแสดง
ออกมาว่าเป็ นคนดีคนหนึ่ง
ศิษย์
หายไป

เวลาที่ฝึกพลังเข้าสู่ ภาวะลืมตนทั้งหมด แม้แต่เสี ยงรอบตัวก็ไม่ได้ยนิ รู ้สึกว่าร่ างกายตนเอง
เป็ นสภาพการณ์ชนิดนี้

อาจารย์ สภาพการณ์ ช นิ ด นี้ ดี ม าก การฝึ กพลัง ของเราก าหนดให้ เ ข้า สู่ ค วามสงบ จะเกิ ด
สภาพการณ์สองชนิ ด แต่ไม่เหมือนหลักพลังอย่างอื่น พอนัง่ ลงตรงนั้น ก็ไม่รู้อะไรแล้ว ฝึ กอยู่นาน
หลายชัว่ โมง พอออกจากสมาธิ นิ่ง โอ้ รู้ สึกว่าคล้ายกับนั่งได้เพียงครู่ เดี ยว แค่สิบกว่านาที แต่พอดู
นาฬิกา ก็ผา่ นไปเป็ นเวลานานมากแล้ว เขายังดีใจเป็ นล้นพ้น พลังสมาธิ สูงจริ งๆ ฝึ กได้ดีจริ งๆ ถ้าท่าน
ฝึ กอยู่ในแนวทางอื่น ย่อมจะพูดว่าเขาฝึ กได้ดีดว้ ยกันทั้งนั้น แต่อยู่ที่นี่ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าว่าเขาน่ า
เวทนา น่าเวทนาเหลือเกิน
ทุกท่านทราบ การบาเพ็ญของเรา ต้องการให้ตวั ท่านบาเพ็ญตัวเองอย่างแท้จริ ง ให้ตวั ท่านได้
พลังอย่างแท้จริ ง ดังนั้น ท่านอยูใ่ นสภาวะนิ่ งลึกมาก ท่านก็ตอ้ งรู้ว่าตนเองฝึ กพลังอยูท่ ี่นี่ ท่านจะเกิด
สภาวะเหมือนคาถามที่ถาม ไม่รู้วา่ ขาเอย ร่ างกายเอย แขนเอย มือเอยหายไปไหนแล้ว กระทัง่ สมอง
ของตนเองก็ไม่มีแล้ว คล้ายกับมีเพียงความนึ กคิดหนึ่ งอยู่ ความนึ กคิดนี้ ในการรับรู ้ รู ้ ว่าตนเองฝึ ก
พลังอยูต่ รงนี้ นี้เป็ นสภาวะที่ดีมาก ยังมี ของเรายังสามารถมีอีกสภาวะหนึ่ง คล้ายกับนัง่ อยูใ่ นเปลือก
ไข่ขยับไม่ได้เลย ช่างมหัศจรรย์มาก แต่รู้วา่ ตนเองฝึ กพลังอยูต่ รงนี้ ก็อาจเกิดสภาวะนี้ได้
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ศิษย์
กลางดึกผมตื่นขึ้นมาพบว่าตนเองกาลังทาท่าเคลื่อนไหวของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ตนเองรู้สึกได้วา่
ฝ่ าหลุนกาลังหมุน กระแสพลังงานแรงมาก
อาจารย์ ถ้าเป็ นท่าเคลื่อนไหวของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า อย่างนั้นก็ดีมาก นั้นอาจเป็ นจิตหลักของท่านกาลัง
ฝึ กอยู่ แต่ถา้ เป็ นท่าเคลื่อนไหวอย่างอื่น ก็มีปัญหาแล้ว
ศิษย์

ในขณะที่ผมฝึ กพลัง ๔ ชุดแรก ในร่ างกายมีแรงที่ทาให้แขนขาโอนเอน

อาจารย์ เรามีคนมากมายที่ความรู้สึกไว ในร่ างกายท่านนั้น เมื่อฝ่ าหลุนกาลังหมุนอยู่ จะโอนเอนตาม
แต่อย่าเคลื่อนไหวตามเขา บางคนความรู้สึกไม่ไว พลังงานที่หมุนแรงมากเขาก็ไม่รู้สึก สภาพการณ์ของ
แต่ละคนล้วนไม่เหมือนกัน
ศิษย์
เราเคยบาเพ็ญมี่จงหลายปี เดี๋ยวนี้ มีกงเหนิ งแล้วและยังสามารถเชื่ อมต่อกับฝ่ าเซิ นของท่าน
ปรมาจารย์ หากสิ่ งเหล่านี้ เป็ นความจริ ง จะเป็ นประโยชน์ต่อการชี้นาการบาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรา
หรื อไม่
อาจารย์ ไม่ เ กิ ด ผลในการชี้ น า และไม่ เ กิ ด ผลในการชี้ น าใดๆ มี่ จ งคื อ หลัก ธรรมของพระยูไ ล
ระดับชั้นต่าที่สุดของจักรวาล จะสามารถชี้นาหลักธรรมของจักรวาลได้อย่างไรละ ข้าพเจ้าพูดกับทุก
ท่านแล้ว ที่เห็นนั้น จริ งหรื อเท็จก็ยากจะบอกได้ แม้ว่าที่เห็นจะเป็ นจริ ง ก็ยากมากที่จะบรรลุถึงการ
เชื่อมต่อกับฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้า เขาจะไม่ติดต่อกับท่านแบบนี้ หากแต่เป็ นสิ่ งเหล่านี้ที่ท่านเคยเรี ยนมา
แต่ก่อนผันแปรออกมาหลอกท่าน ดังนั้นต้องระวังสิ่ งเหล่านี้ จากกงเหนิ งจะดูไม่ออกว่าใครสู งหรื อต่า
ต้องแยกแยะมรรคผลสู งต่าของผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่งด้วยซินซิ่ ง
ศิษย์
การเขียนบันทึกประจาวันตรวจสอบความบกพร่ องของตนโดยเปรี ยบเทียบกับต้าฝ่ าของ
อาจารย์จะได้ไหม
อาจารย์ ข้าพเจ้าว่า ก็ไม่แน่วา่ จะบันทึกมันลงมาได้ ในเมื่อท่านอยากจะบันทึกก็บนั ทึกเถอะ ในใจรู ้
ว่าผิดที่ตรงไหนแล้ว ต่อไปฉันใส่ ใจศึกษาฝ่ า ยกระดับตนเองก็ใช้ได้แล้ว
ศิษย์
ขณะอ่านบทความเฉพาะของอาจารย์มกั จะเห็นสองสามบรรทัดเปล่งแสง พอตรวจสอบก็
เป็ นปัญหาที่ตนเองประสบพอดี นี้เป็ นการสะกิดเตือนของอาจารย์ใช่ไหม
อาจารย์ นี้คือพลังของฝ่ าที่มีอยูใ่ นต้าฝ่ า แต่ละตัวอักษรล้วนเป็ นฝ่ าเซิ น ของพระพุทธ เต๋ า เทพ
ศิษย์
ในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง แต่ละครั้งที่ทาผิดเรื่ องหนึ่ งหรื อพูดผิดไปคาหนึ่ งล้วนจะถูกฝ่ าเซิ นของ
ท่านลงโทษ แต่เมื่อทาผิด พูดผิดในอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ าเซิ นของท่านกลับไม่สนใจ
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อาจารย์ ดูแลท่านอยู่เรื่ อย ท่านยังทาผิด แล้วไม่สานึ กแก้ไข ก็ไม่อาจจะสะกิ ดเตือนเช่นนี้ ร่ าไปนะ
จะพูดอีกเรื่ องหนึ่ ง ผูฝ้ ึ กมากมายอยากจะติดต่อกับฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้า จุดประสงค์น้ นั คือ ต้องการจะ
ถามเรื่ องอะไรบางอย่าง เช่นบาเพ็ญเป็ นอย่างไรๆบ้าง ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ท่านเพียงสนใจแต่ไป
บาเพ็ญ ที่สมควรให้ท่านรู ้ ท่านย่อมจะรู้ได้แน่นอน ที่ท่านไม่สมควรรู ้ ก็พูดได้วา่ ยังไม่ถึงเวลาที่ท่าน
จะรู ้ ในเวลาปกติ ใ ห้อ่านหนังสื อให้มากอ่านให้ทะลุ ปรุ โ ปร่ ง ปั ญหาอะไรของท่ านก็จะแก้ไขได้
ทั้งหมดอยูใ่ นหนังสื อ ปั ญหาบางอย่างที่ตวั ท่านรับรู ้ไม่ได้ก็ดี พูดว่ามีปัญหาที่ยงุ่ ยากก็ดี หลังจากท่าน
ศึกษาฝ่ านี้จริ งๆ ท่านจะพบว่าปัญหาอะไรล้วนไม่มีแล้ว แต่ละปั ญหาล้วนจะแก้ตกไปตามๆกัน
ศิษย์

มีแต่เปิ ดพลังกงเปิ ดการรู ้แจ้งก็คือมรรคผลถูกต้อง ก็จะสามารถไปโลกฝ่ าหลุนหรื อ

อาจารย์ การรู้แจ้งมีแบบค่อยๆ รู ้แจ้งกับรู ้แจ้งในฉับพลัน จนสุ ดท้ายเปิ ดการรู ้แจ้งนั้นทั้งหมดเรี ยกว่า
หยวนหมัน่ (สาเร็ จสมบูรณ์) แต่มีบางคนเพียงสามารถบาเพ็ญบรรลุอยูใ่ นสามภพและเปิ ดพลังกงเปิ ดการ
รู้แจ้ง ซึ่ งไม่เรี ยกว่าหยวนหมัน่ ไม่อาจได้มรรคผล ที่ขา้ พเจ้าพูดคือมีบางคนไม่อาจมุมานะมากอย่างนั้น
ไม่มีใจเด็ดเดี่ยวมากอย่างนั้นไปบาเพ็ญ ดังนั้นเขาบรรลุไม่ถึงการได้รับมรรคผลที่ถูกต้อง(เจิ้งกัว่ ) นั้นก็
จะไปโลกฝ่ าหลุนไม่ได้ จะเปิ ดการรู ้ แจ้งในสามภพ เพราะเขาสามารถจะบาเพ็ญสู งเพียงแค่น้ ี เอง ผูท้ ี่
บาเพ็ญต้าฝ่ า ไม่แน่วา่ จะไปโลกฝ่ าหลุนทั้งหมด ผูท้ ี่หยวนหมัน่ ในมรรคผลที่สูงกว่าจะไปโลกที่สูงกว่า
ศิษย์

คนตกลงมาที่มิติสสารนี้ ใช่ไหมว่าเพราะมีฉิง(อารมณ์)

อาจารย์ ไม่ใช่ท้ งั หมด ข้างบนไม่มีฉิง ภายในตรี ภูมิจึงจะมีฉิง ท่านตกลงมาเพราะท่านเปลี่ยนแปลง
ไป ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานข้างบน จึงตกลงมา ส่ วนมิติน้ ีของคนธรรมดาสามัญนี้ ฉิ งเป็ นสิ่ งที่หนัก
ที่สุด ฉิ งคือรากเหง้าที่ทาให้เกิดจิตยึดติด
ศิษย์

จะแยกแยะตัวสิ งร่ างกับ จิตหลักได้อย่างไร

อาจารย์ ขณะนี้ ท่านแยกแยะไม่ออก อย่าได้มวั แต่สนใจสิ่ งเหล่านี้ เพราะตัวสิ งร่ างนั้นจะปรากฏ
ออกมาใหญ่เท่ากับร่ างกายท่าน ร่ างกายเมื่อก่อนของท่านก็สามารถปรากฏออกมาในชาติน้ ี ได้ ดังนั้น
ท่านจึงแยกแยะให้ชดั เจนได้ยากมาก ว่าเป็ นร่ างในชาติก่อนหรื อตัวสิ ง ตัวสิ งบางตัวอยูใ่ นร่ างกาย บ้างก็
อยูน่ อกร่ างกาย นัง่ อยูบ่ นศีรษะ บนไหล่หรื อนอนอยูห่ ลังคอ นี่ ง่ายต่อการแยกแยะ ส่ วนที่นอนอยูใ่ น
ร่ างกายนั้น ท่านแยกแยะไม่ออก คนที่บาเพ็ญต้าฝ่ าล้วนไม่มีเรื่ องตัวสิ งคงอยู่ นัน่ ไม่อนุ ญาตให้อย่าง
เด็ดขาด
ศิษย์

ขอเรี ยนถามว่าเทพที่อยูเ่ หนือกว่าพระพุทธเรี ยกว่าอะไร
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อาจารย์ อะไรคือเทพที่อยูเ่ หนื อกว่าพระพุทธ คนธรรมดาสามัญทัว่ ไปไม่อาจจะให้รู้เรื่ องที่สูงอย่าง
นั้นได้ตลอดไป ในหนังสื อเล่มใหญ่ขา้ พเจ้าได้เคยพูดถึงสองสายใหญ่คือพุทธกับเต๋ า เหนือกว่าพวกเขา
ขึ้นไปก็เป็ นพระพุทธ และเป็ นเต๋ า ท่านถือมันเป็ นความรู ้ พอท่านก้าวออกไปจากประตูน้ ี ก้าวออกไป
จากชั้นเรี ยนนี้ ผ่านไปไม่กี่วนั ท่านก็จะค่อยๆคิดไม่ออกว่าคืออะไร สิ่ งเหล่านี้ ที่ขา้ พเจ้าบรรยาย ท่านรู้
ได้เพียงคร่ าวๆ และท่านสับสนเลอะเลือนก็จะพูดออกมาไม่ได้ คนที่ไม่สามารถบาเพ็ญ ความทรงจาใน
สมองก็จะถูกลบทิ้งไป คนธรรมดาสามัญไม่ได้รับอนุญาตให้รู้สิ่งเหล่านี้
ศิษย์

ความนัยที่แท้จริ งของ ฉิ ง ในพุทธธรรมคืออะไร

อาจารย์ คือองค์ประกอบชนิ ดหนึ่ งในระดับชั้นที่ต่าที่สุดของต้าฝ่ าของจักรวาล และคุณสมบัติพิเศษ
ของจักรวาล ที่ผา่ นมาเราไม่ได้พดู ถึงแก่นแท้ของสิ่ งนี้ โดยตรง ในศาสนาพุทธล้วนพูดถึงจิตยึดติด จิต
ยึดติดนี้ จิตยึดติดนั้น เราที่นี่ก็พดู ถึงจิตยึดติดนานาชนิ ด แต่วา่ ในพุทธศาสนาก็ไม่ได้พดู ถึงว่าที่แท้จิต
ยึดติดคืออะไร เราที่นี่ได้พดู ออกมาให้กบั ทุกท่านแล้ว ก็เพราะมีฉิงอยู่ แน่ละเมื่อจะบาเพ็ญถึงอยากจะ
ได้มรรคผลถูกต้อง โดยพื้นฐานก็ตอ้ งละทิ้งฉิ งนี้ไป
ศิษย์

เวลาฝึ กพลังต้องให้ปลายลิ้นแตะเพดานปาก ถ้าใส่ ฟันปลอมก็ทาไม่ได้ จะทาอย่างไร

อาจารย์ ใส่ ฟันปลอมไม่กระทบ ต่อให้ในปากท่านมีแผ่นตะกัว่ ฝังไว้ก็ไม่เป็ นไร พลังกงจะสามารถ
ทะลวงผ่านได้ นี่ไม่เป็ นไร เราไม่ได้ฝึกชี่แต่ฝึกพลังกง
ศิษย์

ชาติก่อนท่านเป็ นใคร

อาจารย์ ข้าพเจ้าก็คือหลี่

หงจื้อ ข้าพเจ้าไม่ใช่องค์ศากยมุนี

ศิษย์
ในการบรรยายที่ผา่ นมา ท่านได้พดู ถึงฝ่ าหลุนเซิ่ งหวัง(ราชาศักดิ์สิทธิ์ ผูห้ มุนฝ่ าหลุน)นั้นเป็ น
องค์เดียวกับฝ่ าหลุนเซิ่งหวังที่องค์ศากยมุนีตรัสไว้ในพระสู ตรอัศจรรย์พระธรรมดอกบัว
อาจารย์ ในประวัติศาสตร์ องค์ศากยมุนีพทุ ธะได้พดู ถึงฝ่ าหลุนเซิ่ งหวัง ในอดีตองค์ศากยมุนีพุทธะ
เคยตรัสเรื่ องฝ่ าหลุนกับฝ่ าหลุนเซิ่ งหวังไว้หลายครั้ง ในเวลาที่คนรุ่ นหลังหวนคิดถึงเรื่ องเหล่านี้ ที่องค์
ศากยมุนีพุทธะตรัสไว้ ก็ไม่สามารถจะพูดออกมาได้ครบถ้วน ดังนั้นคนรุ่ นหลังจึงไม่สามารถเข้าใจ
ความหมายเดิ มที่องค์ศากยมุนีพุทธะตรัสไว้ และเกิ ดการบิดเบือนไป ภายหลังยังเกิ ดธรรมจักรเงิน
ธรรมจักรโลหะ ธรรมจักรทองแดงอะไรออกมาเป็ นต้น วิธีพูดล้วนแต่เป็ นการปั้ นแต่งขึ้นของคนรุ่ น
หลัง พูดกันว่าองค์ศากยมุนีพทุ ธะหมุนฝ่ าหลุน อย่างนี้ อย่างนั้น เรื่ องนั้นองค์ศากยมุนีพุทธะไม่ได้ตรัส
ว่าตนเองหมุนฝ่ าหลุนแต่อย่างใด องค์ศากยมุนีพทุ ธะทรงทานายถึงสิ่ งที่จะเห็นได้ในอนาคต ทรงรู ้วา่
เรื่ องหนึ่งอย่างนี้จะเกิดขึ้นในอนาคต
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ตอนค่าพอนัง่ สมาธิฝึกเสิ นทงเจียฉื อฝ่ า(เสริ มสร้างอิทธิ ฤทธิ์ )ก็สะลึมสะลือหลับไป

อาจารย์ อันนี้ ใช้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ต้องควบคุมอาการผิดปกติน้ ี หาไม่ที่บาเพ็ญนั้นอาจจะไม่ใช่ตวั
ท่านเอง เราต้องบาเพ็ญอย่างมีสติแจ่มแจ้ง พอนัง่ ก็หลับ ที่จริ งไม่ได้ฝึกพลังก็คือนัง่ หลับนัน่ เอง นี่ ก็
เป็ นการรบกวน
ศิษย์

สรรพชีวิตในแดนสุ ขาวดีไม่มีเรื่ องยุง่ ยากใจ ไม่มีความยากลาบากจะบาเพ็ญได้อย่างไร

อาจารย์ ข้าพเจ้าขอบอกท่านไม่มีเรื่ องยุง่ ยากใจก็ไม่อาจบาเพ็ญได้ ดังนั้นในโลกแดนสุ ขาวดีจึง
บาเพ็ญได้ยากมาก
ศิษย์

ชื่อทางธรรมของฝ่ าเซินของอาจารย์คืออะไร

อาจารย์ ฝ่ าเซินของข้าพเจ้าก็คือข้าพเจ้า เป็ นร่ างเดียวกัน เรื่ องนี้ยากจะเข้าใจได้ ไม่มีชื่อทางธรรม
อะไร
ก็คือ หลี่ หงจื้อ
ศิษย์
หรื อไม่

ข้อสงสัยในระหว่างที่ บาเพ็ญจะสามารถปรึ กษากับผูฝ้ ึ กเก่ าที่ เราเห็ นว่าฝึ กได้ค่อนข้างดี

อาจารย์ การปรึ กษากันระหว่างผูฝ้ ึ กไม่มีปัญหา ดีมาก
ศิษย์
ขณะทางานอยู่ โดยไม่รู้เนื้อรู ้ตวั ก็รู้สึกว่าตรงระหว่างคิ้วบนหน้าผากมีแสงสี ชมพู สี น้ าเงิน สี
เงินสาดส่ องออกมาหลายครั้ง
อาจารย์ นี่ คือปรากฏการณ์ของการเปิ ดตาทิ พย์ มีปรากฏการณ์นานาชนิ ดมากมาย บางคนพูดว่า
พลังงานของเรานี้ เป็ นแสง แล้วมันคงอยูใ่ นร่ างกายของเราได้อย่างไร เมื่อวานข้าพเจ้าเห็นคาถามหนึ่ ง
แต่ตอบให้ไม่ทนั ข้าพเจ้าขอบอกท่าน ที่เห็นเป็ นแสงนั้น เพราะเป็ นการมองเห็นปรากฏการณ์ของตา
ทิพย์ที่อยูใ่ นระดับชั้นที่ไม่สูง แต่ร่างวัตถุน้ นั ที่คงอยู่ เป็ นสสารอย่างแท้จริ ง ระดับชั้นของตาทิพย์ของ
ท่านไม่สูง จึงเห็นร่ างชีวิตในอีกมิติเป็ นเหมือนแสง เพราะมีพลังงานมากใช่ไหม หากระดับชั้นของตา
ทิพย์ท่านสู งมาก ท่านจะพบว่าวัตถุที่ฝั่งนั้นยังสมจริ งยิ่งกว่าที่ท่านใช้ตามองวัตถุที่ฝั่งนี้ เสี ยอีก ดังนั้นผู้
บาเพ็ญในอดีตจึงพูดว่าสังคมคนธรรมดาสามัญคือมายาภาพที่ไม่ใช่ของจริ ง
ศิษย์
ท่านบอกว่าต้องละทิ้งจิตยึดติดทั้งหมด แต่ท่านทาเพื่อโปรดสรรพชีวติ เรื่ องนี้โดยตัวมันเอง
มิใช่จิตยึดติดหรื อ
อาจารย์ คนนี้ เลอะเลือนแล้ว ถ้าเห็นคนตกน้ ากาลังจะจมน้ าตายแล้วช่วยเขาขึ้นมา นี่ คือยึดติดหรื อ
ข้าพเจ้ามาเพื่อช่วยท่าน ข้าพเจ้าไม่ได้มาบาเพ็ญ ท่านต้องแยกให้ชดั ในเรื่ องนี้ และข้าพเจ้ายังทาเรื่ องที่
ใหญ่กว่า เพียงแต่บรรยายฝ่ าอยูใ่ นโลกเท่านั้นเอง
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เพื่อช่วยเหลือสรรพชีวติ ให้พน้ จากความทุกข์ยาก เกิดจิตเมตตา นี่นบั เป็ นฉิ งหรื อไม่

อาจารย์ บนพื้นฐานในขณะนี้ของท่านพูดถึงความเมตตา ที่จริ งก็เป็ นผลมาจากฉิ ง ความเมตตาไม่ใช่
ฉิ ง คนธรรมดาสามัญนั้นมีฉิง เมื่อเลื่อนระดับขึ้นไปแล้วจะไม่มีฉิง ท่านจึ งจะเข้าใจอย่างแท้จริ งว่า
อะไรคือความเมตตา(ฉื อเปย)
ศิษย์

คนที่มีตาทิพย์ค่อนข้างสู งมักบอกกับผูฝ้ ึ กว่า ฝึ กไปถึงขั้นไหนแล้ว

อาจารย์ เขากาลังทาลายฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ของเราไม่วา่ จะเป็ นเวลาไหนก็อย่าเชื่อ
ฟังสิ่ งเหล่านี้ คนๆหนึ่งฝึ กได้สูงแค่ไหน ย่อมไม่ให้ใครไปพูดตามชอบใจได้อย่างเด็ดขาด บางคนที่อยู่
ภายใต้อิทธิ พลของจิตโอ้อวด จึงชอบพูดเรื่ องนี้ เมื่อตาทิพย์เปิ ดแล้ว ท่านก็ไม่แน่ ว่าจะเห็ นได้ว่าเขา
บาเพ็ญได้สูงแค่ไหน คนที่พิเศษ(บาเพ็ญได้ดี)จริ งๆ แม้จะเห็นได้จริ งๆ เขาก็จะไม่พดู พวกเราหารื อซึ่ ง
กันและกัน พูดว่าที่ตรงไหนของท่านพลังกงเป็ นอย่างไร ฝึ กสิ่ งที่ดีออกมาได้ นี่ เป็ นสิ่ งที่ทาได้ คนๆนี้
ฝึ กได้สูงแค่ไหนแล้ว ฉันสู งแค่ไหนแล้ว ท่านสู งแค่ไหนแล้ว เขาสู งแค่ไหนแล้ว นี่ ก็คือการทาลายฝ่ า
ไม่อาจให้เขาได้เห็นปรากฏการณ์ชนิดนี้อย่างเด็ดขาด นัน่ มิใช่เป็ นการส่ งเสริ มจิตยึดติดของคนหรื อแข่ง
กันปี นป่ าย และปรากฏการณ์อะไรล้วนจะเกิดขึ้นได้ระหว่างพวกท่านด้วยกัน ข้าพเจ้ายังคงต้องพูดคา
นั้น ไม่วา่ จะเป็ นเวลาใด ทุกท่านล้วนแต่ตอ้ งอาศัยความสู งต่าของการบาเพ็ญซิ นซิ่ งเป็ นมาตรฐาน คนที่
ซิ นซิ่ งต่าจึงจะทาเรื่ องเหล่านี้ ในเมื่อซิ นซิ่ งต่า พลังกงจะสู งได้หรื อ เมื่อพลังกงไม่สูงจะเห็นได้แม่นยา
ไหม
ศิษย์
ผูฝ้ ึ กใหม่ที่อยูใ่ นชั้นเรี ยนได้รับฝ่ าหลุน กลไกชี่ ฝ่ าเซิ น ที่อาจารย์มอบให้ ล้วนเป็ นของล้ าค่า
ด้วยเหตุน้ ี ตามหลักการไม่เสี ยก็จะไม่ได้ของจักรวาล พวกเราควรให้อะไรตอบแทน
อาจารย์ ฝ่ าเซิ นนั้นจะคุม้ ครองท่าน แต่ไม่ใช่ให้กบั ท่าน ที่จริ งข้าพเจ้าก็ให้ท่านได้ฝ่า ให้ท่านบาเพ็ญ
ให้ท่านหวนคืนกลับไปสู่ความจริ งแท้ ก็ตอ้ งการจิตใจที่มุ่งสู่ ที่สูงขึ้นไปของท่าน
ศิษย์

ฝ่ าหลุนที่พดู กันในมี่จงกับฝ่ าหลุนของอาจารย์มีความแตกต่างกันหรื อไม่

อาจารย์ ไม่ใช่เรื่ องเดียวกัน ฝ่ าหลุนของมันนั้นคืออี้เนี่ยน(ความนึ กคิด) และตั้งใจควบคุมด้วยอี้เนี่ ยน
ของข้าพเจ้าที่นี่เป็ นของจริ ง มีรูปร่ าง เป็ นรู ปเป็ นร่ างอย่างแท้จริ ง
ศิษย์
ผมอยูท่ ี่ฮ่องกงได้เข้าชมพระพุทธรู ปใหญ่เทียนถาน ขอเรี ยนถามท่านอาจารย์เหตุใดสังคม
ปัจจุบนั จึงทาพระพุทธรู ปใหญ่อย่างนี้
อาจารย์ นัน่ เป็ นเรื่ องที่คนธรรมดาสามัญคิดทากัน ปั จจุบนั หลายคนในศาสนาพุทธยังคิดจะสร้างวัด
ที่ใหญ่ยงิ่ กว่า ล้วนเป็ นเรื่ องของคนธรรมดาสามัญ
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หากมีคนบาเพ็ญหยวนหมัน่ (สาเร็ จสมบูรณ์)ได้ เมื่ออยูข่ า้ งบนจะสามารถเห็นท่านปรมาจารย์

อาจารย์ หากท่านบาเพ็ญจริ งๆ ไม่ตอ้ งรอท่านหยวนหมัน่ ท่านก็จะเห็นได้ แน่ละเมื่อหยวนหมัน่ แล้ว
ก็จะยิง่ เห็นได้
ศิษย์

อะไรคือศิษย์ที่บาเพ็ญเป็ นหลัก อะไรคือศิษย์ที่บาเพ็ญจริ ง

อาจารย์ ศิษย์ที่บาเพ็ญเป็ นหลักก็คือรู ปแบบที่คล้ายกับในวัดชนิ ดนั้น ก็เท่ากับศิษย์ที่บาเพ็ญเป็ นหลัก
ศิษย์ที่บาเพ็ญจริ งก็คือศิษย์ที่บาเพ็ญอย่างแท้จริ ง
ศิษย์

ผมเป็ นนักเรี ยน เวลาปกติที่อ่านหนังสื อหรื อทาการบ้านจะนัง่ ขัดสมาธิ ได้ไหม

อาจารย์ เวลาปกตินงั่ ขัดสมาธิ อ่านหนังสื อหรื อทาการบ้าน เช่นนั้นท่านก็เพียงแต่ฝึกขัดขาอย่างเดียว
นัน่ ไม่นบั เป็ นการฝึ กพลังกง แต่อย่างไรเสี ยก็มีประโยชน์ สามารถทาให้ขดั ขาได้นาน เป็ นเพียงการฝึ ก
ขัดขาอย่างเดียว
ศิษย์

เวลาที่เกิดซานฮวาจวี้ติ่ง หยวนอิงจะโตเท่ากับเจ้าตัวหรื อไม่

อาจารย์ นัน่ เป็ นไปไม่ได้ หยวนอิงของซานฮวาจวี้ติ่งก็โตเหมือนเด็กหนึ่งถึงสองขวบ ยังต้องฝึ กให้
ดีๆ บ้างก็จะโตเหมือนเด็กอายุไม่กี่เดือน
ศิษย์
การเกิดขึ้นของร่ างชีวติ และการกลืนกลายเข้ากับคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล ควรมีแต่ เจิน
ซัน่ เหยิน่ แล้วยังมีอุปนิสัยก่อนกาเนิดได้อย่างไรละ
อาจารย์ อุปนิ สัยเป็ นเรื่ องอุปนิ สัยของคน เช่นว่าคนๆนี้ทาอะไรว่องไว อุปนิ สัยค่อนข้างรี บร้อน ทา
อะไรเร็ ว ส่ วนคนนั้นเชื่องช้า ทาอะไรก็ชา้ อุปนิสัยก็คืออุปนิ สัย นี่ เป็ นคนละเรื่ องกัน เหตุใดสสารต้น
กาเนิ ดประกอบขึ้นเป็ นวัตถุที่ต่างกัน เช่นหิ น เหล็ก นี้ เป็ นเรื่ องเดียวกัน แต่คุณสมบัติพิเศษล้วนเป็ น
เจิน ซัน่ เหยิน่
ศิษย์

การรามือชุดใหญ่ที่ท่านรานั้นมีความนัยเหมือนกับการถ่ายทอดฝ่ า

อาจารย์ เนื่องจากอันนั้นพูดค่อนข้างสู งสักหน่อย ถึงอย่างไรคนจะได้ฝ่าก็ไม่ง่าย วาสนาที่ได้มานี้ก็
ไม่ง่าย ก็คือบอกให้ทุกท่านอย่าได้พลาดโอกาสครั้งนี้
ศิษย์

คนจะสามารถบาเพ็ญได้เหนือกว่าระดับชั้นของพ่อแม่ที่ให้กาเนิดจิตหลักของเขาหรื อไม่

อาจารย์ ขณะนี้ ท่ า นอย่า คิ ด ฟุ้ งซ่ า น ข้า พเจ้า ขอบอกท่ า น ท่ า นยัง ไม่ ท ราบว่า ขณะนี้ ท่ า นอยู่ใ น
ระดับชั้นต่าแค่ไหน ท่านยังกล้าคิดเรื่ องที่สูงอย่างนั้น คนๆหนึ่ งจะสามารถบาเพ็ญสู งได้แค่ไหน ต้องดู
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ความสามารถในการแบกรับของเขาเอง ดูอตั ราส่ วนของสสารที่เป็ นกุศลกับกรรมนี้ ที่เขามีอยู่ หรื อก็
คือรากฐานของท่านกับความสามารถที่จะอดทนของท่าน องค์ประกอบเหล่านี้ ตดั สิ นว่าท่านจะสามารถ
บาเพ็ญสู งเพียงใด ดังนั้นท่านว่า ฉันคิดจะบาเพ็ญสู งเท่านั้น แต่ท่านไม่มีกาลังที่จะแบกรับ ถึงเวลานั้น
ท่านจะเสี ยสติได้ แต่กไ็ ม่ตายตัว เพียงแต่ขณะนี้ความคิดของท่านเป็ นของคนธรรมดาสามัญ
ศิษย์
สี แดง ส้ม เหลือง เขียว คราม น้ าเงิน ม่วง ขาว ไม่มีสีเป็ นตัวแทนของระดับชั้นต่างๆ จะมอง
จากด้านไหนจึงจะเห็นได้ ถ้าตาทิพย์ไม่เปิ ดจะมองจากสี ผวิ บนใบหน้าได้หรื อไม่
อาจารย์ ตรงนั้นมองไม่ออก นี้ไม่ใช่เรื่ องที่คนธรรมดาสามัญจะเห็นได้ ดังนั้นตาของคนจึงมองไม่
ออก
ศิษย์
พลังกงนั้นๆที่ผมเคยเรี ยนเมื่อก่อนเพี้ยนไป มักจะมี วตั ถุมุดไปมุดมาในร่ างกายผม ออก
นอกลู่นอกทาง เดี๋ยวนี้ตดั สิ นใจบาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ า แต่ในความฝันเห็นสิ่ งนั้นมารบกวน
อาจารย์ ท่านคิดจะบาเพ็ญอะไร หรื อฝึ กอะไร ก็ดูที่ใจดวงนี้ ของท่าน ทั้งหมดตนเองเป็ นผูต้ ดั สิ น
หากใจที่บาเพ็ญต้าฝ่ าแน่วแน่มาก ใครก็จะรบกวนไม่ได้ และไม่อนุ ญาตให้รบกวนอีกต่อไป ข้าพเจ้าก็
ไม่ยอม
ศิษย์

จิตหลักที่มีอายุนอ้ ยมากจะสามารถบาเพ็ญได้สูงมากไหม

อาจารย์ นี้ไม่ใช่วา่ จิตหลักมีอายุนอ้ ยหรื อมาก แก่มากน้อยแค่ไหน ไม่อยูท่ ี่ตรงนี้
ศิษย์
หลังจากได้ฟังต้าฝ่ าแล้วทราบว่าการบาเพ็ญเป็ นเรื่ องเร่ งด่วน ทาอย่างไรจึงจะเพิ่มพูนจิตใจที่
อดทนอย่างใหญ่หลวงซึ่ งจะก้าวหน้าได้อย่างอาจหาญ
อาจารย์ สามารถที่จะอดทนได้หรื อไม่ อดทนได้ถึงระดับไหน นัน่ ล้วนขึ้นอยูก่ บั ท่านเอง การเพิ่มพูน
ความสามารถในการอดทนนั้น ไม่มีการฝึ กฝนอะไร นัน่ ล้วนดูที่ความสามารถของท่านเองในการแบก
รับระหว่างที่ทนทุกข์ ในใจมีฝ่า จงเมตตาต่อทุกสิ่ งรอบตัว พอประสบกับเรื่ องอะไรก็จะทาได้ดีหน่อย
ศิษย์

กงเซิน (ร่ างพลังกง)กับฝ่ าเซิ น มีอะไรต่างกัน

อาจารย์ พวกท่านไม่อาจจะมีกงเซิ น ต่อไปก็ไม่อาจจะมีได้ หลังจากบาเพ็ญหยวนหมัน่ มีได้แต่ฝ่า
เซิ น ชีวติ ทั้งปวงในจักรวาลล้วนไม่มีกงเซิน
ศิษย์
การทดสอบต่อการละทิ้งจิตนานาชนิ ดในระหว่างการบาเพ็ญหลักธรรมในภพผ่านไปรอบ
หนึ่ง พอถึงมรรคผลหนึ่งของการบาเพ็ญนอกภพก็ผา่ นรอบหนึ่ง หรื อว่าแต่ละระดับบน กลาง ล่างของ
มรรคผลหนึ่งๆ ผ่านรอบหนึ่ง
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อาจารย์ ในขั้นตอนโดยรวมของการบาเพ็ญของคน ได้จดั วางเส้นทางนี้ ท้ งั หมดไว้ให้ท่าน ก็คือตราบ
จนกระทัง่ ท่านเปิ ดการรู ้แจ้ง จะเป็ นขั้นตอนหนึ่ งของการบาเพ็ญ ที่จะนาจิตใจทั้งหมดที่มีอยูข่ องท่าน
ทิ้งไปทั้งหมดในระหว่างขั้นตอนของการบาเพ็ญ ไม่ใช่อย่างที่พดู ว่าบาเพ็ญในภพอะไรชั้นหนึ่ง บาเพ็ญ
นอกภพชั้นหนึ่งอย่างนั้น ตราบจนท่านหยวนหมัน่ (สาเร็ จสมบูรณ์) ล้วนจัดวางไว้ให้ท่านอย่างนี้
ศิษย์
ใช่ไหมว่า การเกิ ดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่ อมถอย ในจักรวาลก็คือจะนาสิ่ งที่ไม่ดีท้ งั หมดระเบิดทิ้งไป
แล้วประกอบขึ้นใหม่
อาจารย์ ที่ผา่ นมาเป็ นเช่นนี้ สิ่ งที่ไม่ดีก็ทาลายทิ้งแล้วสร้างขึ้นใหม่ มนุษยชาติดบั สลายไปแล้วหลาย
ครั้ง หลายคนก็ไม่อาจเข้าใจ ท่านไม่อาจยืนอยู่บนจุดยืนของคนธรรมดาสามัญพิจารณาปั ญหาเหล่านี้
วันนั้นข้าพเจ้าเคยพูดหลักการนี้ ว่า พระพุทธ เต๋ า เทพของระดับชั้นสู งมากๆนั้น มองมนุ ษย์ว่าช่างเล็ก
กระจิ ดริ ดเหลือเกิ น และผูร้ ู้ แจ้งของระดับชั้นสู งมากๆนั้น ก็ มองพระยูไลทั้งหมดว่าเป็ นคนธรรมดา
สามัญ
ศิษย์

ขอเรี ยนเชิญท่านอาจารย์ช่วยชาระจิตหลักของศิษย์ที่บาเพ็ญจริ งของพวกเรา

อาจารย์ ที่ควรทาข้าพเจ้าก็ได้ทาไปหมดแล้ว ท่านอย่าได้คิดวุน่ วายไป มีหลายเรื่ องที่ท่านไม่เข้าใจ
อนาคตของพวกท่านย่อมจะดีที่สุด
ศิษย์
ในอดีตมีคนใช้ธูปกวนอิมพยากรณ์เรื่ องราว ตอนนี้จะใช้รูปถ่ายอาจารย์ทาเบิกเนตรให้รูป
ปั้นกวนอิม หลังจากนั้นคู่มือทานายเสี่ ยงทายเถ้าธูปยังจะใช้ต่อไปได้หรื อไม่
อาจารย์ ท่านจะใช้คู่มือทานายเสี่ ยงทายเถ้าธูปนั้นทาอะไรหรื อ นัน่ มิใช่วิธีการของคนธรรมดาสามัญ
หรื อ ผูบ้ าเพ็ญ ท่านจะพยากรณ์อะไร ท่านอยากจะรู ้อะไร ท่านจะมีทุกข์ภยั หรื อไม่ ท่านจะได้หลบหลีก
เมื่อหลบหลีกแล้วท่านก็จะยกระดับไม่ได้แล้ว นัน่ ยังจะบาเพ็ญได้อย่างไร ดูวา่ ท่านจะร่ ารวยหรื อไม่
ท่านทาเรื่ องที่ดี ท่านทางานดีหรื อทาการค้าใหญ่โต ก็จะได้เอง เรื่ องเหล่านี้ ลว้ นเป็ นเรื่ องของคนธรรมดา
สามัญ ผูท้ ี่ไม่ได้บาเพ็ญต้าฝ่ า ก็แล้วแต่เขา พวกเต๋ าเล็ก เขาย่อมสามารถจะใช้ได้
ศิษย์
ท่ า นบอกว่า การบ าเพ็ญ ของศิ ษ ย์ที่ บ าเพ็ญ เป็ นหลัก คล้า ยกับ การบ าเพ็ญ ของพระในวัด
เช่นนั้นการหลีกหนีออกจากสังคมคนธรรมดาสามัญจะขัดเกลาซิ นซิ่ งได้อย่างไร
อาจารย์ ปัญหาว่าศิษย์บาเพ็ญเป็ นหลักจะบาเพ็ญอย่างไร เราจะไม่พดู ในชั้นเรี ยนนี้ นัน่ เป็ นเรื่ องใน
อนาคต ศิษย์ที่บาเพ็ญเป็ นหลักก็ตอ้ งมาสู่สงั คมคนธรรมดาสามัญ ในอดีตพระสงฆ์ไปธุดงค์ ต้องขอ
บิณฑบาตอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ ไม่ให้สะสมเงิน สะสมวัตถุ การธุดงค์อยูใ่ นหมู่คนธรรมดา
สามัญนี้ลว้ นเป็ นโอกาสที่ดีในการขัดเกลา
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ศิษย์

เวลาฝึ กท่าขัดสองขา สามารถจะมัดขาด้วยเข็มขัดหลังจากขัดขาแล้วเพื่อให้มนั่ คงได้ไหม

อาจารย์

เรื่ องนี้เราไม่ได้กาหนดไว้เป็ นพิเศษ ทาไปตามสภาพของตนเองก็แล้วกัน

ศิษย์

ประเทศ..........

อาจารย์ อีกอย่างการถามเรื่ องของประเทศ หรื อเรื่ องรู ปธรรมในหมู่คนธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าไม่
อาจตอบให้ท่านได้ มีบางเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเมืองท่านก็อย่ามาถามข้าพเจ้า แต่ไหนแต่ไรมา
เราไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายบ้านเมือง ผูฝ้ ึ กพลังของเราจะทาอย่างไร จะ
เรี ยกว่าไร้ความหมายมัน่ ได้อย่างไร ควรทาอย่างไร เรื่ องเหล่านี้เราได้พดู ไปแล้ว
ศิษย์
ทุกๆคนมีจิตธรรมะควบคุม มนุ ษยชาติก็กลายเป็ นดินแดนบริ สุทธ์ของสายพุทธจะเป็ นไป
ได้หรื อไม่
อาจารย์ มาตรฐานศีลธรรมของมนุษย์ลว้ นหวนคืนกลับ นี้เป็ นไปได้ ไม่เพียงแต่เป็ นไปได้ แต่จะต้อง
เป็ นเช่นนี้ แน่ มองจากปั จจุบนั ก็เป็ นอย่างนี้ ถ้าพูดว่าล้วนกลายเป็ นพระพุทธกันหมด นัน่ เป็ นไปไม่ได้
คนมีซินซิ่ งสู งต่าไม่เท่ากัน ความสามารถในการแบกรับมากน้อยก็ไม่เท่ากัน สังคมมนุษย์ตอ้ งคงอยูแ่ น่
เพราะมันเป็ นปรากฏการณ์ระดับชั้นหนึ่งที่ต่าที่สุดของฝ่ าจากบนสู่ล่าง
ศิษย์

ผูฝ้ ึ กพลังกงกระดูกหักได้อย่างไร

อาจารย์ บางคนก็ฝึกพลังกง สามวันจับปลาสองวันตากแห (เอ้อระเหยลอยชาย) และไม่ ฝึกตาม
มาตรฐาน และไม่ได้กาหนดตัวเองตามซิ นซิ่ งนั้น ท่านก็ไม่ใช่ศิษย์ที่บาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ า เรื่ องอะไรก็
อาจจะเกิดกับท่านได้ อ้อ ถึงเวลานั้นท่านพูดว่าศิษย์ฝ่าหลุนต้าฝ่ ากระดูกหักแล้ว ก็พดู ยาก ดังนั้นต้อง
ระวัง ผูช้ ่วยฝึ กสอนอย่าได้ฝืนให้ผฝู้ ึ กใหม่ฝึกพลังกง พอฝื นทาก็จะเกิดปั ญหา นี้ ไม่ใช่วิธีการทางาน
ของข้าพเจ้า ต้าฝ่ าก็พดู ถึงการเปลี่ยนแปลงใจตนเอง การฝื นทามิใช่การบังคับหรื อ ต้องระวังปั ญหานี้
เป็ นพิเศษ
ศิษย์
หลังจากตนเองแนะนาฝาหลุนต้าฝ่ าให้เพื่อนบางคน ผมรู ้สึกว่าสภาพซิ นซิ่ งและร่ างกายของ
ตนเองแย่ลง ใช่ไหมว่าได้พดู กับคนอื่นแล้ว
อาจารย์ เรื่ องนี้ เป็ นเพราะท่านรู้สึกไปเองกระมัง บางคนเขาคิดจะเรี ยน พอท่านพูดเขาก็คิดจะเรี ยน
ท่านจะไม่ รู้สึกว่ามี สภาพอะไรที่ แย่ลงหรื อไม่ แย่ลง นั่นเป็ นสภาวะของการชาระล้างร่ างกาย หรื อ
ปรากฏการณ์ของการชาระกรรม
ศิษย์

ผมเป็ นครู ระดับมัธยม อยากจะสอนนักเรี ยนฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ ามาก ไม่ทราบว่าถูกไหม
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อาจารย์ ถูกต้องแน่นอน หากไม่อาจเข้าใจได้สูงมากอย่างนั้น แต่ก็ยงั สามารถฝึ กฝนร่ างกาย แต่ถา้
สามารถเข้าใจฝ่ านี้ได้จริ งๆ เป็ นคนดีกนั หมด ใจคนมุ่งสู่ ความดีงาม ข้าพเจ้าว่า นัน่ มิใช่เรื่ องดีมากหรอก
หรื อ หากเขาคิดจะบาเพ็ญไปสู่ระดับชั้นสูง เช่นนั้นข้าพเจ้าว่าท่านยังได้สะสมผลบุญมากแล้ว
ศิษย์

ขณะที่ยา้ ยบ้าน ไม่ระวังทาให้รูปถ่ายอาจารย์เสี ยหายแล้ว

อาจารย์ ไม่เจตนา ใครก็ตาหนิท่านไม่ได้
ศิษย์
หากคนที่ดารงชี วิตอยู่รอบๆตัวเราถามผมเรื่ องการฝึ กพลังกง สามารถจะบอกพวกเขาและ
สอนให้พวกเขาฝึ กด้วยได้ไหม
อาจารย์ ทุกคนมีความปรารถนานี้ที่คิดจะเรี ยน ท่านก็สอนให้เถิด คนเขาตั้งใจมาถามท่านยังไม่
สอนอีกหรื อ เป็ นการเผยแพร่ ฝ่าใช่ไหม
ศิษย์
เหตุใดหลังจากผมพูดเรื่ องฝ่ าหลุนต้าฝ่ าจบ จากคนที่จิตใจซื่ อตรงกลับเปลี่ยนเป็ นว่าสงสัยใน
หลักพลังกงของฝาหลุนต้าฝ่ า
อาจารย์ นี้ มีสาเหตุหลายด้าน อูซ้ ิ่ ง(การรับรู ้)ของท่านเอย กรรมทางความคิดของท่าน ความเข้าใจ
ของตัวเองไม่ลึกซึ้ง เวลาที่ท่านพูดกับคนอื่นคนจึงไม่เชื่อ เพราะท่านก็เพิ่งเริ่ มศึกษา การรบกวนต่อท่าน
ย่อมจะเกี่ยวข้องกับด้านนี้ โดยทัว่ ไปการรบกวนจากภายนอกจะเบามาก ล้วนเป็ นกรรมทางความคิด
ของท่านกับความเข้าใจที่ไม่ลึกซึ้ งต่อหลักการของต้าฝ่ าของตัวท่านเอง บวกกับความไม่เชื่อของคนอื่น
ย่อมจะทาให้ท่านเกิดความคิดอย่างนี้ข้ ึน
ศิษย์
ในฤดูหนาวเมื่อฝึ กเสิ นทงเจียฉื อฝ่ า(นัง่ สมาธิ )เสร็ จ เอาขาลงมาแล้วร่ างกายรู ้สึกหนาวมาก
สภาพการณ์อย่างนี้ปกติหรื อไม่
อาจารย์ เมื่อเริ่ มฝึ กพลังกงใหม่ๆไม่อาจบรรลุถึงเขตแดนที่สูงในทันที คือนัง่ อยูต่ รงนั้นร่ างกายเบา
สบายมาก อบอุ่นดี เริ่ มต้นไม่อาจเป็ นเช่นนี้ ช่วงเริ่ มต้นฝึ กพลังกง ร่ างกายท่านมีกรรมอยูส่ ิ่ งนี้ มีสีดา
เป็ นของเย็น การฝึ กพลังกงก็เป็ นการสลายกรรม จึ งรู ้ สึกเย็น หนาว จะมี สภาพการณ์ อย่างนี้ คงอยู่
บวกกับเป็ นฤดูหนาว ร่ างกายของท่านไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ วในทันที นัน่ เป็ นไปไม่ได้
ต่อไปก็จะดีเอง
ศิษย์

เมื่อก่อนตนเองไม่ได้รักษาซิ นซิ่ งไว้ให้ดี ตอนนี้เริ่ มต้นบาเพ็ญใหม่จะทันเวลาหรื อไม่

อาจารย์ ตอนนี้มิใช่มีผฝู ้ ึ กใหม่มากมายล้วนเริ่ มบาเพ็ญกันหรื อ แต่วา่ นะ ควรรี บเร่ งจริ งจัง โดยเฉพาะ
คนสูงอายุ
หน้า 127 จาก 144

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

วันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2012

ศิษย์
เมื่อเห็นคนทุกข์ยาก ก็ช่วยเขา กรณี น้ ีกรรมของตนเองผันแปรเป็ นกุศลหรื อเป็ นการเอากุศล
ของคนอื่นมา
อาจารย์ ท่านเห็นคนเขาทุกข์ยาก ให้การช่วยเหลือเขา ทาความดี ทาเรื่ องที่ดีใช่ไหม เวลาที่ท่านช่วย
คนเขา ทาความดี หากเรื่ องนี้มีความยากมาก ท่านจะต้องทนทุกข์ กรรมของตัวท่านจะได้รับการผันแปร
โดยทัว่ ไปถ้าตัวเองริ เริ่ มช่วยเหลือคน เป็ นความสมัครใจ จะไม่เกิดการผันแปรกุศล ถ้าเรื่ องนี้ มีมูลค่าที่
แน่นอน คือเป็ นคนละเรื่ องแล้ว อีกอย่างถ้ามีทุกข์ภยั บ่อยๆก็จะสามารถชดใช้กรรม หรื อมีดวงสัมพันธ์
อะไร ผูบ้ าเพ็ญ หากใจจดจ่อกับเรื่ องนี้ ก็อาจจะทาเรื่ องไม่ดีได้ เพราะท่านมองไม่เห็นดวงสัมพันธ์ในนั้น
ดัง นั้น เราจึ งบอกให้ผูฝ้ ึ กพลัง กงรั ก ษากุศ ล ไร้ ความหมายมัน่ ที่ เ ราพูด ยัง มี ความหมายชั้น นี้ อยู่ คน
ธรรมดาสามัญพูดเรื่ องสะสมกุศล สะสมกุศล นัน่ เป็ นเรื่ องที่คนธรรมดาสามัญทาเรื่ องของคนธรรมดา
สามัญ เขามีกฎระดับชั้นนั้นของคนธรรมดาสามัญควบคุมอยู่ ส่ วนท่านมีฝ่าชั้นนี้ของการบาเพ็ญควบคุม
อยู่ ยึดติดสิ่ งเหล่านี้จึงไม่ถูก
ศิษย์

หากบาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าจริ งๆ อาจารย์จะจัดวางทุกข์ภยั จนบาเพ็ญสาเร็ จได้มรรคผลไหม

อาจารย์ ใช่ ในขั้นตอนของการบาเพ็ญ คนล้วนต้องมีทุกข์ภยั และทุกข์ภยั คือกรรมที่ตนเองก่อขึ้น
จากในทุกข์ภยั ช่วยยกระดับซิ นซิ่ งของตัวท่าน ท่านจะพบกับเรื่ องยุง่ ยากนานาชนิ ด ท่านจะปฏิบตั ิกบั
มันอย่างไร ท่านจะแสดงออกมาได้อย่างไรว่าท่านเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง ไม่ทาอย่างคนอื่นๆ ดังนั้นในขั้นตอน
ทั้งหมดของการบาเพ็ญ ล้วนจะประสบกับปั ญหานี้ ตราบจนท่านหยวนหมัน่ และตราบจนกว่าจะ
หยวนหมัน่ ล้วนแต่จะปรากฏปั ญหาว่าท่านสามารถจะแน่ วแน่ ต่อฝ่ าได้หรื อไม่ จะเกิ ดการทดสอบ
ทางด้านนี้ หากโดยแก่นแท้ต่อฝ่ า ท่านไม่เชื่อเลย ฉะนั้นเรื่ องอะไรอื่นก็ไม่อาจจะพูดได้แล้ว
ศิษย์
กล่าวสาหรับคนที่มีรากฐาน(เกิ นจี)ระดับกลาง กับล่าง เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างโลกแดน
สุ ขาวดีกบั โลกฝ่ าหลุน อันไหนบาเพ็ญได้ง่ายกว่า ที่ตรงกลางของจักรวาลการบาเพ็ญเต๋ าใหญ่จะเร็ วหรื อ
ว่าบาเพ็ญที่ริมขอบจึงจะเร็ ว
อาจารย์ การบาเพ็ญต้าฝ่ าไม่อาจจะนาไปเปรี ยบเทียบกับอย่างอื่น ในขั้นตอนของการบาเพ็ญ ไม่ว่า
ท่านจะบาเพ็ญอย่างไรล้วนมี ขอ้ กาหนดเหมื อนกัน มี มาตรฐานข้อกาหนด เหมื อนกัน บาเพ็ญได้สูง
เพียงไรท่านจะได้ระดับชั้นที่สูงเพียงนั้น เช่นนั้นในศาสนาจึงเรี ยกว่ามรรคผล ได้มรรคผลที่สูงเพียงนั้น
ศิษย์
ในกว่างโจวมีคนบูชากวนกง(เทพเจ้ากวนอู) จะใช้รูปถ่ายของท่านเบิกเนตรให้กวนกง (เทพ
เจ้ากวนอู)ได้หรื อไม่
อาจารย์ กวนกง(เทพเจ้ากวนอู) ในประวัติศาสตร์ พุทธศาสนาเรี ยกเขาว่าพระโพธิ สัตว์เจียหลาน แต่
เป็ นสิ่ งที่คนกราบไหว้ออกมา เช่นนั้นทาไมสายเต๋ าก็กราบไหว้กวนกง(เทพเจ้ากวนอู)ด้วยละ นัน่ เป็ น
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จิตรองของเขาที่บาเพ็ญสาเร็ จ ยังมีคนที่ทาการค้าหลายคนที่บูชากวนกง(เทพเจ้ากวนอู) นับถือเขาเป็ น
เทพเจ้าแห่ งโชคลาภ ข้างบนนั้นล้วนเป็ นสิ่ งที่คนกราบไหว้ออกมา หรื อเป็ นสัตว์ที่สิงร่ าง ท่านจะใช้ฝ่า
เซิ นของข้าพเจ้าเบิกเนตรเพื่ออะไร พระพุทธนั้นไม่สนใจว่าท่านจะร่ ารวย บางทีเมื่อท่านมีทุกข์ภยั พระ
พุทธ หรื อพระโพธิ สัตว์สามารถช่วยท่านได้ แต่ตอ้ งช่วยคนที่มีรากฐาน(เกินจี)ดี หรื อผูบ้ าเพ็ญ ช่วย
ท่านให้พน้ จากทะเลแห่งทุกข์ของคนธรรมดาสามัญนี้อย่างแท้จริ ง ไม่ใช่ให้ท่านร่ ารวย คนๆหนึ่งถ้าไม่
มีโรคอะไรเลย ไม่มีทุกข์ภยั อะไรเลย สุ ขสบายดี มีชีวิตดียิ่งกว่าเทพเซี ยน จะให้ท่านบาเพ็ญท่านก็ไม่
ยอมไปแล้ว เพราะนัน่ ต้องทนทุกข์ จะขึ้นไปยังโลกแดนสุ ขาวดีได้หรื อในทันใดก็สุขสาราญยิง่ นักแล้ว
จะมีเรื่ องอย่างนี้ ที่ไหนกันละ แต่ละชาติแต่ละภพที่ก่อกรรมไว้ จะไม่ชดใช้ได้หรื อ จะชดใช้กรรมแล้ว
จะมีชีวิตที่สุขสบายได้หรื อ ที่จริ งสิ่ งเหล่านี้ ที่ท่านกราบไหว้ออกมาก็ดีหรื อตัวสิ งร่ างเหล่านั้นก็ดี สิ่ งที่
เลอะเทอะเหล่านี้ มันไม่ใช่จะช่วยท่านอย่างปราศจากเงื่อนไข มันจะเลือกสรร เลือกเอาจากร่ างกาย
ท่าน ดังนั้น ท่ านอย่าเห็ นแก่ ความร่ ารวย นั่นไม่ ใช่ เรื่ องดี แน่ ล ะคนจะร่ ารวยหรื อไม่ นี้ มี มู ล เหตุ ที่
ซับซ้อน ไม่ใช่เรื่ องที่จะขอมาได้ หากแต่เป็ นสิ่ งที่ตวั เองนามาจากภพก่อน
ศิษย์
ความรักในญาติสนิ ท ความรักของคู่รัก ความรักระหว่างเพื่อนกับความรักที่เกิดขึ้นจากจิต
เมตตา(ฉื อเปย)จะวัดประเมินอย่างไรดี
อาจารย์ ขณะนี้ท่านไม่อาจจะรู ้สึกสัมผัสได้วา่ เมื่อคนไม่มีฉิงจะเป็ นความรู ้สึกอะไร และไม่รู้วา่ อะไร
คือฉื อเปย ขณะนี้ ฉือเปยที่ท่านจินตนาการนั้น ออกมาจากฉิ ง ดังนั้นท่านจึงรู ้สึกสัมผัสไม่ได้ จิตอะไร
ต่างๆของคน จิ ตอิจฉา จิ ตยินดี จิ ตต่อสู้แย่งชิ ง จิ ตที่ไม่พึงพอใจ จิ ตหวาดกลัว ถึงอย่างไรมันก็คือ
ตัณหา และสิ่ งต่างๆที่ยึดติด ซึ่ งต้องทิ้งให้หมด ชอบหรื อไม่ชอบ ทาเรื่ องอะไร สนใจหรื อไม่สนใจ
อยากกินอะไรหรื อไม่อยากกินอะไร ดีใจอย่างไรอย่างไร ไม่ดีใจอย่างไรอย่างไร ทั้งหมดล้วนมาจากฉิ ง
คนก็คือมีชีวติ อยูเ่ พื่อฉิ งนี้ เช่นนั้นชีวิตชั้นสู งที่ไม่มีฉิงจะมีชีวิตเป็ นอย่างไรละ แต่ละคนล้วนหน้านิ่ วคิ้ว
ขมวดหรื อ ไม่ ใช่ เช่ นนี้ ถ้าคนละทิ้ งฉิ งนี้ จิ ตเมตตาก็จะปรากฏออกมา และผูร้ ู ้ แจ้งใหญ่ ทาไมจึ ง
สามารถช่วยคนได้ละ เพราะเขามีจิตเมตตา เขาเวทนาสรรพชีวติ
ศิษย์

เพือ่ ฝึ กขัดขา เวลานอนหงายแล้วขัดขาขึ้น

อาจารย์ เรื่ องนี้เราไม่คดั ค้านอะไร ฉันกดๆ ขา หรื อเลือกวิธีอะไรเพื่อฝึ กขัดขา แต่เราไม่ได้เสนอให้
ทุกท่านทาอย่างนี้กนั หมด อีกอย่างคนที่มีกรรมด้านนี้ติดค้างอยู่ ยังมีคนที่บาเพ็ญได้ชา้ มาก และยกระดับ
ขึ้นไม่ได้เรื่ อยมา การรับรู ้(อูซ้ ิ่ ง)ก็ไม่สูงขึ้น เขาฝึ กแต่ท่าเคลื่อนไหว ก็คือคนเหล่านี้ ซ่ ึ งเขาใช้ของอะไร
ไปกดทับขาไว้จริ งๆ หรื อเลื อกใช้วิธีรุนแรงอะไร “เปาะ”กระดูกก็หักทันที นั่นยังทาให้เราเกิ ดการ
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สูญเสี ยอย่างมาก คนอื่นก็จะพูดว่าเพราะฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ดังนั้นเราจึงไม่อาจกาหนดเป็ นสู ตรตายตัวให้
ทุกท่านทาอย่างนี้เหมือนกันหมด เนื่องจากสภาพการณ์ของแต่ละคนซับซ้อนมาก
ศิษย์

บางครั้งความฝันกลายเป็ นจริ ง

นี่ใช่ไหมว่า.......

อาจารย์ กลางคื นฝั นไป พอรุ่ งขึ้ นคล้ายกับเป็ นดังฝั น หรื อผ่านไปสักกี่ วนั หลังจากนั้น เรื่ องนี้ ก็
เกิ ดขึ้นจริ งๆหรื อในขณะที่เรากาลังทาเรื่ องหนึ่ งอยู่ รู้สึกว่าเมื่อก่อนฉันเคยทาเรื่ องนี้ แล้ว แต่ในความ
ทรงจาไม่เคยทา แต่รู้สึกว่าตนเองเคยทาเรื่ องนี้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง คนจานวนมากจะมีความรู ้สึกเช่นนี้
ก่อนท่านเกิด หรื อเมื่อนานมาแล้วท่านเคยทาเรื่ องนี้ นัน่ ก็อาจเป็ นว่าท่านได้เข้าไปในเรื่ องนั้นล่วงหน้า
ก่อนที่มนั จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ท่านเห็นในฝันก็คือสาเหตุอย่างนี้
ศิษย์
บางครั้ง เจินกับเหยิน่ เกิดขัดกัน เช่นรู ้ชดั ว่าบางคนพูดโกหก จะชี้ออกมาตามความเป็ นจริ ง
หรื อว่าอดทนไว้
อาจารย์ ยังคงเป็ นคาพูดนั้นที่ขา้ พเจ้าพูดไว้ ในฐานะผูฝ้ ึ กพลัง ควรรักษากุศล ไม่เสี ยกุศล คนธรรมดา
สามัญในทุกวันนี้ลว้ นเป็ นเช่นนี้ กลายเป็ นคนที่พออ้าปากก็พดู โกหก นี้ เป็ นเรื่ องของคนธรรมดาสามัญ
ท่านก็ไม่สามารถจะดูแลได้ หากท่านชี้ออกมาให้เขา จี้ถึงใจดาของเขา เขาก็จะเกลียดท่านจริ งๆ เกลียด
จนถึงกับกัดฟั น ดังนั้นเราจะบาเพ็ญตัวเองให้ดีได้อย่างไร นี้ คือข้อหนึ่ ง หากพบกับคนที่เลวมากหรื อ
เรื่ องอะไรที่เลวมากจริ งๆ เป็ นปั ญหาหลักการที่ใหญ่ เช่นฆ่าคนวางเพลิง แล้วท่านไม่สนใจ ข้าพเจ้าว่า
นัน่ คือซิ นซิ่งท่านไม่ดี ก็คือดูวา่ ท่านจะปฏิบตั ิต่อปัญหาเหล่านี้อย่างไร
ศิษย์

ผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าจะเรี ยนกวาซา(ขูดผิวรักษาอาการ)ได้หรื อไม่

อาจารย์ บาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าแล้ว ท่านจะทาสิ่ งนี้ ไปทาไม ท่านขูดตัวเองหรื อขูดให้คนอื่น ข้าพเจ้า
ขอบอกทุกท่าน นัน่ เป็ นไสยศาสตร์ ในอดีตในทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเราจะทาเรื่ องนี้ เมื่อมีการ
เต้นราหมอผีหรื อคนทรงเจ้า เต้นราหมอผี แบบบ้าๆบอๆ คนที่เต้นราหมอผีเป็ นตัวสิ งร่ าง เขาจึงทา
เรื่ องนี้
ศิษย์

คนที่ฝึกวิทยายุทธ์ในขณะเดียวกันก็บาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ า จะเกิดผลกระทบในด้านร้ายหรื อไม่

อาจารย์ ไม่ เลย วิชาวิทยายุทธ์ แท้ๆ จะไม่เป็ น แต่วิชาวิทยายุทธ์ บางอย่างของสายเต๋ านั้นมี การ
บาเพ็ญภายในอยูด่ ว้ ย ดังนั้นจะรบกวนได้ เช่นไท่จี๋ฉวน(มวยไท่เก๊ก) สิ งอี้ ปากั้ว ประเภทนี้ ไม่อาจฝึ ก
ถ้าท่านฝึ กก็จะปะปนเข้าไป มันจัดเป็ นชี่ กง ฉะนั้นของชุ ดนี้ ที่ขา้ พเจ้าใส่ ให้ท่านก็จะยุ่งเหยิง แน่ ละ
ข้าพเจ้าก็ใช่ ว่าจะให้ท่านฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าให้ได้ ถ้าท่านรู้ สึกว่าไท่จี๋ดี สิ งอี้ ปากั้วดี ท่านก็ไปฝึ ก แต่
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ข้าพเจ้าเพียงแต่บอกหลักการนี้ กบั ท่าน การฝึ กพลังกง การบาเพ็ญ เป็ นเรื่ องที่ เข้มงวด ต้องยึดมัน่
แนวทางเดียว
ศิษย์
พลังอยู่

ขณะที่ผมฝึ กพลังอยู่ ได้เห็นโดยไม่ต้ งั ใจว่า ข้างๆตัวเองมีเงาหนึ่งที่เหมือนกับตัวเองกาลังฝึ ก

อาจารย์ โดยทัว่ ไปจะไม่ให้จิตรองออกจากร่ างไปบาเพ็ญ ล้วนอยูด่ ว้ ยกันกับท่าน บาเพ็ญพร้อมกับ
ท่าน ฝึ กพร้อมกัน แน่ละก็ไม่ตายตัว อาจมีสภาพการณ์เฉพาะ คือในช่วงที่ปรับร่ างกายให้ท่านเขาอาจ
ออกมาก็ได้
ศิษย์
ในการเปิ ดชั้นเรี ยนวันที่สองและวันที่สาม ผมอาเจียนออกมาเป็ นก้อนๆคล้ายกับเส้นใยไม้
หรื อผ้าที่ขาดวิน่ ต่อจากนั้นอีกหลายวันก็อาเจียนและไอเป็ นเลือด
อาจารย์ นี่ ยงั ไม่ดีหรื อ ก็เหมือนกับที่ขา้ พเจ้าพูด บางคนถ่ายท้องและอาเจี ยน ถึงอย่างไรก็จะต้อง
ชาระอวัยวะภายในของท่านให้บริ สุทธิ์ ท่านจึงจะสามารถบาเพ็ญได้อย่างแท้จริ ง ถ้าไม่ชาระให้บริ สุทธิ์
มีร่างกายที่สกปรกนี้ ย่อมจะไม่เกิดพลังกง ดังนั้นปรากฏการณ์น้ ี จึงดีมาก บางคนถ่ายออกมาคล้าย
ก้อนเลือดปนหนอง ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ก็เพราะอะไรๆคนก็กินทั้งนั้น เรื่ องเลวอะไรก็ทา ทาจน
ร่ างกายยุง่ เหยิงไปหมด ถึงอย่างไรก็ตอ้ งเอาออกมา ชาระล้างให้หมด ต่อไปทุกท่านก็ บาเพ็ญให้ดีๆ มี
คนมากมายที่ ไม่บาเพ็ญ อนาคตจะป่ วยด้วยโรคร้ ายแรง หลังจากบาเพ็ญเวลาปรั บร่ างกายก็จะผลัก
ออกไปได้แล้ว
ศิษย์
เมื่ อบรรลุถึงซานฮวาจวี้ติ่ง(ดอกไม้สามดอกรวมอยู่บนกระหม่อม)ก็จะหลุดพ้นความเป็ น
ความตายได้หรื อ
อาจารย์ ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเรา ในเวลาที่ บาเพ็ญถึงระดับชั้นของซานฮวาจวี้ติ่งนี้ เป็ นการก้าวเข้าไปใน
ระดับชั้นที่สูงที่สุดของการบาเพ็ญหลักธรรมในภพ แต่ยงั ไม่ออกไปจากสามภพ เช่นนั้นเมื่อมุ่งหน้า
บาเพ็ญต่อไป เขาจะก้าวเข้าสู่ สภาพร่ างขาวบริ สุทธิ์ ร่ างกายถูกแทนที่ดว้ ยสสารพลังงานสู งทั้งหมด
เมื่อถึงเวลานี้ จึงก้าวเข้าไปในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างหลักธรรมในภพกับหลักธรรมนอกภพ ฉะนั้นมี
เรื่ อ งมากมายซึ่ งจะท าให้ท่ า นจนเสร็ จ ในช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า นนี้ แน่ ล ะเมื่ อ ท่ า นก้า วมาถึ ง การบ าเพ็ญ
หลักธรรมนอกภพ ท่านจึงจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดออกไปจากสามภพได้
ศิษย์
ขณะนัง่ สมาธิ อดทนถึงระดับที่ยากจะอดทนต่อได้ หากอดทนนัง่ สมาธิ ต่อไปนัน่ เป็ นจิตยึด
ติดหรื อไม่
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อาจารย์ ไม่ใช่จิตยึดติด เวลาที่ท่านอดทนคือความอดทนต่อความเจ็บปวด ท่านกาลังทนทุกข์ กาลัง
ทุ่ ม เท นั่น ไม่ ใ ช่ จิ ต ยึด ติ ด นั่น คื อ การสลายกรรม ที่ ผ่า นมามี บ างคนไม่ เ ข้า ใจ เขาอยู่ต รงนั้น ฝึ ก
นั่งขัดสมาธิ เมื่อขาของเขาปวดทรมาน ก็รีบเอาขาลงมา ขยับไปมาแล้วค่อยฝึ กต่อ จากนั้นพอปวด
ทรมานอีกก็รีบเอาลงมาอีก เขาเข้าใจว่าฝึ กอย่างนี้ ดีมาก ที่จริ งไม่เกิ ดประโยชน์อะไรเลย การฝึ กนัง่
สมาธิที่แท้จริ ง เวลาที่ขาปวดมาก ปวดอย่างรุ นแรง พบว่ากรรมขนาดใหญ่มากกาลังสลายไป เมื่อสลาย
ไปแล้ว สสารชนิ ดนี้ ไม่ได้ดบั สลาย มันจะผันแปรเป็ นสสารสี ขาว เพราะท่านทุ่มเทแล้ว ทนทุกข์แล้ว
มันจะผันแปรเป็ นกุศล เนื่องจากเมื่อนัง่ สมาธิ มกั จะปวดเป็ นพักๆ ปวดระยะหนึ่งจนสุ ดทน สักพักมัน
ก็จะทุเลาลง อีกครู่ หนึ่ งก็เริ่ มปวดอีก มันเชื่อมต่อกับการบาเพ็ญซิ นซิ่ ง ดังนั้นมันจึงกระวนกระวายใจ
ได้ เหนื่อยยากร่ างกาย เจ็บปวดจิตใจ ขณะนัง่ สมาธิ จะทาให้ใจท่านว้าวุน่ ว้าวุน้ จนไม่ไหว ก็คิดจะเอา
ลงมา นี่ไม่ใช่ความอดทน
ศิษย์
ทาตามข้อกาหนดของท่าน บาเพ็ญซินซิ่งอย่างจริ งจัง ชาติน้ ีกจ็ ะสามารถฝึ กออกไปสู่
หลักธรรมนอกภพไหม
อาจารย์ ใครจะสามารถบอกท่านอย่างนี้ได้ละ ท่านมีจิตใจแน่วแน่น้ ีไหม ความสามารถในการแบก
รับของท่าน กับระดับความสามารถอดทนนั้น ตัวท่านเองเป็ นผูต้ ดั สิ น อาจารย์นาเข้าสู่ ประตู การบาเพ็ญ
อยูท่ ี่แต่ละคน
ศิษย์

ตอนกลางวันรักษาซิ นซิ่งในด้านนั้นๆไว้ได้ แต่ในความฝันทาไม่ได้

อาจารย์ กลางวัน รักษาซิ นซิ่ งไว้ได้โดยรู้แจ่มแจ้ง นัน่ ก็ง่ายมากแน่ละ การทดสอบซิ นซิ่ งนี้ ของท่าน
ว่าบาเพ็ญได้แน่นหนาหรื อไม่ รักษาไว้ได้แน่นหนาหรื อไม่ โดยจะทดสอบท่านในระหว่างที่ท่านหลับ
หรื อในสมาธิ นิ่งที่นิ่งได้ลึกมาก นัน่ จะแม่นยาที่สุด ดูว่าท่านนั้นแน่ นหนาหรื อไม่ ใครๆก็ลว้ นจะเกิ ด
ปัญหานี้ข้ ึนได้ หากรักษาไว้ไม่ได้ แสดงชัดว่ายังไม่ค่อยแน่นหนา
ศิษย์

คนที่มีตวั สิ งร่ างมาศึกษาฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ตัวสิ งร่ างนั้นก็จะถูกฆ่าตายใช่หรื อไม่

อาจารย์ ฝ่ าของเรานี้ ไม่อนุญาตให้สัตว์มาฟัง มันไม่กล้าเข้ามา ถ้าเข้ามาเราก็จะจัดการ วันที่สามเรา
ได้ชาระล้างร่ างกายให้กบั ผูฝ้ ึ กอย่างถึงที่สุดทั้งหมดแล้ว
ศิษย์

หลังจากฝึ กพลังเข้าสู่สมาธิมองเห็นสัตว์หลายตัวเข้ามาใกล้ตนเองหรื อเฝ้ าดูอยูข่ า้ งๆ

อาจารย์ ท่านอย่าไปสนใจมัน ถ้ามันจะมาอยูข่ า้ งกายท่าน ท่านก็ร้องเรี ยกชื่ ออาจารย์ ถ้ามันสนใจ
อยากจะดูๆก็ไม่ตอ้ งไปสนใจมัน จะไม่อนุญาตให้มนั เข้าใกล้ได้
ศิษย์

เวลาฝึ กพลังชุดที่หา้ ขณะอยูใ่ นท่าเสริ มสร้างแกนพลังระหว่างสองมือมีกระแสชี่แรงมาก
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อาจารย์ การเสริ มสร้างคือเสริ มสร้างกลุ่มพลังงานชนิดนั้น ก็คือกงเหนิ ง(ความสามารถพิเศษ)นานา
ชนิ ด ส่ วนใหญ่จะเป็ นกงเหนิ งรู ปทรงกลม คล้ายลูกบอล กงเหนิ งประเภทนี้ มีมากที่สุด กงเหนิ งนั้นมี
ไม่ต่ากว่าหมื่นชนิ ด ศูนย์กลางฝ่ ามืออยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้ เป็ นการเสริ มสร้ างแกนพลัง ปล่อยออกมา
เหมื อ นแสงเลเซอร์ ฝ่ ามื อ สายฟ้ าอะไร ตรงกลางฝ่ ามื อ ก็ มี ก ระแสชี่ ที่ รุ น แรงมาก บางคนไวต่ อ
ความรู้สึก แต่บางคนไม่ไวต่อความรู้สึก
ศิษย์

จิตสานึกรองที่ท่านพูดถึง คือวิญญาณที่มกั พูดถึงกันใช่ไหม

อาจารย์ อย่าเอาค าศัพ ท์ใ นอดี ตชนิ ด นั้นสวมเข้า มาไว้ที่ นี่ ข้าพเจ้า พูด ถึ ง สิ่ งนี้ โดยเชื่ อมโยงกับ
สรี รศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั และพูดไว้อย่างชัดเจนยิ่งแล้ว สามวิญญาณเจ็ดวิญญาณอะไรเอย
หรื อเป็ นอย่างไรอย่างไรนั้นคลุมเครื อมาก อวัยวะภายในของท่านล้วนเป็ นรู ปลักษณ์ของท่านเอง แต่ละ
เซลล์ของร่ างกายท่านล้วนเป็ นรู ปลักษณ์ของท่านเอง แต่ละอณูของพลังกงของท่าน ล้วนเป็ นรู ปลักษณ์
ของท่านเอง วิญญาณสามดวง เจ็ดดวงที่เขาพูดหมายถึงอะไรนั้น คลุมเครื อมากและท่านมีจิตสานึ ก
หลัก จิตสานึ กรอง เมื่อครู่ ที่ขา้ พเจ้าพูดไม่ใช่เรื่ องงมงายอะไร วิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ของเรารับรู้ถึง
ปัญหานี้ได้แล้ว การทดลองฝานเนื้อเยือ่ หนูขาวนั้น เมื่อตัดเซลล์ของมันออกมา ชิ้นหนึ่ง ใช้สื่อนาอะไร
อย่างหนึ่ง ส่ งออกไปไกลกว่าพันลี้ พอรับภาพได้แล้ว ภาพที่ปรากฏออกมาของเซลล์กค็ ือรู ปลักษณ์ของ
หนูขาวตัวนั้น แค่เซลล์หนึ่ งเท่านั้นนะ นี้ ไม่ใช่วา่ ข้าพเจ้าพูดเรื่ องเหลือเชื่ออะไร วิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั
ได้พฒั นามาถึงวันนี้ มีหลายสิ่ งที่ท่านเข้าใจว่าเป็ นเรื่ องงมงาย เดี๋ยวนี้ ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็ นวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ไม่ได้พฒั นาไปถึงขั้นนั้น หรื อสิ่ งที่เรารับรู ้ได้แต่ไม่ได้เผยแพร่ ในวงกว้าง ก็ไม่เท่ากับว่า
มันไม่คงอยู่
ศิษย์
ในระหว่างที่ท่านบรรยาย ผมเห็นดอกเบญจมาศสี เหลืองดอกหนึ่งอยูต่ รงหน้า ไม่ทราบว่า
แทนความหมายอะไร
อาจารย์ ที่ท่านเห็นคือแสงสี เหลืองเป็ นกลุ่มๆ แต่ไม่ใช่ดอกเบญจมาศ ในแสงสี เหลืองนั้นมีความ
มหัศจรรย์อยู่ ผูฝ้ ึ กเราคนนี้มีรากฐานไม่เลวทีเดียว
ศิษย์
ผมทางานด้านเทคนิก เดินทางพันลี้มีวาสนาได้ฟังท่านถ่ายทอดฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ในการฟังการ
บรรยายหลายครั้ง ผมได้เห็นฝ่ าเซินของท่านแล้ว รู ้สึกดีใจมาก แต่ชวั่ ประเดี๋ยวเดียวก็หายไป หรื อเป็ น
ผลจากจิตยินดี
อาจารย์ ไม่ใช่ หลายๆคนในขณะที่ใจลอยไม่ได้ต้ งั ใจก็เห็นทัศนี ยภาพบางอย่าง แล้วทาไมจึงมองไม่
เห็นอีกแล้วละ เพราะในเวลาที่ท่านเห็น พอความคิดของท่านรู ้วา่ ฉันเห็นแล้ว ฉันอยากจะดูให้ละเอียด
สักหน่ อย ก็หายไปแล้ว พอท่านคิดจะดูให้ละเอียด ก็ขยับนัยน์ตาแล้ว เนื่ องจากท่านเคยชิ นที่จะใช้
หน้า 133 จาก 144

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

วันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2012

นัยน์ตามองดูสิ่งของ ในขณะที่ไม่ต้ งั ใจท่านใช้ตาทิพย์มองสิ่ งของ จะลืมตาหรื อหลับตาก็เหมื อนกัน
บางคนเคยชิ นกับการหลับตามอง บางคนเคยชิ นกับการลื มตามอง ดังนั้นพอท่านคิดจะดูให้ละเอียด
พอดูนัยน์ตาก็ขยับแล้ว พอท่านขยับนัยน์ตาก็ใช้เส้นประสาทตาแต่ไม่ได้ใช้ช่องทางของตาทิ พย์น้ ี
ดังนั้นท่านจึงมองไม่เห็น ก็คือขณะนี้ท่านยังใช้ไม่เป็ น
ศิษย์

ใช่หรื อไม่วา่ ต่างคน ก็จะสามารถบาเพ็ญไปถึงระดับชั้นที่ต่างกัน

อาจารย์ แน่ ละ เรื่ องนี้ ก็ไม่ตายตัว ข้าพเจ้าเคยพูดกับทุกท่านแล้ว จะมี ปัญหาเรื่ องความอดทนอยู่
เรื่ องนี้ไม่ใช่ตายตัว
ศิษย์

สามารถจะลงโฆษณาในนิตยสารต่างประเทศ เผยแพร่ ฝ่าหลุนต้าฝ่ าของอาจารย์ได้หรื อไม่

อาจารย์ การเผยแพร่ ฝ่าหลุนต้าฝ่ า หลายปี มานี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้ริเริ่ มไปทาเรื่ องอย่างนี้ แต่เป็ นเรื่ องที่ผู้
ฝึ กริ เ ริ่ ม ไปท ากันเอง ของเราแม้แ ต่ ค นที่ เ ขี ย นบทความก็ ดู เ หมื อ นจะมี น้อ ยมากการลงโฆษณาใน
หนังสื อพิมพ์ก็ทาน้อยมาก เราจัดชั้นเรี ยนได้ใหญ่อย่างนี้ ล้วนแต่เป็ นเพราะทุกท่านได้รับประโยชน์
ด้วยตนเอง รู้สึกว่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ าดี จึงมากัน วันนี้มาเข้าร่ วมคนหนึ่ง ครั้งต่อไปก็เป็ นทั้งครอบครัว ครั้ง
ต่อไปอี กแม้แต่ ญาติ สนิ ทมิ ตรสหายก็พากันมาหมด ล้วนมากขึ้ นมาอย่างนี้ ทุกท่านรู ้ สึกได้เองว่าดี
ข้าพเจ้าว่า การพูดชักชวนนี้ มีพลังมากที่สุด ยังดี กว่าการโฆษณานั้น แน่ ละการเผยแพร่ เป็ นเรื่ องที่
จาเป็ น ที่ผา่ นมามีนอ้ ยคนที่ช่วยเราทาเรื่ องนี้ แน่ละผูร้ ิ เริ่ มไปทาก็เป็ นพวกเราผูฝ้ ึ กเอง สามารถทากันได้
ศิษย์

ถ้าบ้านผมเลี้ยงสุ นขั สามารถจะฝึ กพลังอยูใ่ นบ้านได้หรื อไม่

อาจารย์ สิ่ งเหล่านี้ ง่ายที่จะได้หลิงชี่(พลังจิต) เมื่อได้หลิงชี่(พลังจิต)มันก็จะทาร้ายคน ที่ผา่ นมาใน
พุทธศาสนามีคาพูดหนึ่ ง เรี ยกว่าไม่ฆ่า ไม่เลี้ยงดู เรื่ องนี้ ก็อย่าได้เห็นเป็ นเรื่ องตายตัว ก็คือเราสามารถ
จะจัดการให้ดีได้กพ็ อแล้ว
ศิษย์

หลายวันมานี้ไม่วา่ ผมเดินไปที่ไหน ก็รู้สึกได้ถึงเสี ยงดนตรี ของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

อาจารย์

นัน่ ดีมาก นี้เรี ยกว่าหูทิพย์ บนสวรรค์กก็ าลังฟังดนตรี ฝึกพลังนี้

ศิษย์

ไม่อาจขีดเส้นใต้เน้นข้อความบนเอกสารได้หรื อ

อาจารย์ มีบางอย่างที่ขา้ พเจ้าเขียนหรื อพูด ทุกท่านอย่าได้ขีดเขียนบนนั้น โดยเฉพาะคือ “จ้วนฝ่ า
หลุน” หนังสื อเล่มนั้น พวกเราหลายคนที่ ตาทิ พย์เปิ ดจะเห็ น และพูดว่ามี แสงสี ทองอาบอยู่ แต่ละ
ตัวอักษรคือฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้า คนนั้นมีกรรมอยู่ ศิษย์ที่ไม่ได้บาเพ็ญถึงหลักธรรมนอกภพ ร่ างกายก็
ไม่บริ สุทธิ์ เส้นที่ท่านขีดเขียนอยูบ่ นนั้นจะเป็ นสี ดาๆ เพราะร่ างกายท่านยังไม่บรรลุถึงการชาระล้างให้
บริ สุทธิ์ในระดับสู ง แต่ละเส้นที่ขีดคือรู ปลักษณ์ของท่าน และมีกรรมติดอยูด่ ว้ ย
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ผมเป็ นทหารคนหนึ่ ง บางครั้งออกไปทางานนอกพื้นที่หนึ่ งถึงสองสัปดาห์ไม่สามารถฝึ ก
ท่านจะนาฝ่ าหลุนกลับคืนไปหรื อไม่

อาจารย์ ไม่เลย นัน่ เป็ นเพราะการงานของท่าน การบาเพ็ญนี้ บาเพ็ญจึงจะเป็ นอันดับแรกที่สาคัญ
ที่สุด บอกว่าท่านคนนี้ คือผูท้ ี่บาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ า มีขอ้ กาหนดที่เข้มงวดทางด้านซิ นซิ่ งต่อท่าน ใน
เวลาปกติพวกเราทาได้ดีมาก เนื่ องจากต้องออกไปทางานข้างนอกชัว่ ระยะหนึ่ ง ฝ่ าหลุนของท่าน พลัง
กงของท่าน ไม่เพียงไม่อ่อนลงแต่จะกลับยกระดับขึ้นอีก เพราะอะไรหรื อ เพราะข้าพเจ้าพูดแล้วว่า สิ่ ง
ที่ตดั สิ นระดับสู งต่าของพลังกงของท่านนั้นคือบาเพ็ญออกมา หาใช่ฝึกออกมา พวกเราฝึ กโดยผ่านท่า
เคลื่อนไหวมือนั้น เป็ นเพียงการเสริ มสร้างสิ่ งที่มีอยูใ่ ห้แข็งแกร่ ง เสริ มสร้างเขา เมื่อก่อนพวกเราก็มี
คนไม่นอ้ ยที่ออกไปทางานนอกพื้นที่ ออกไปครั้งหนึ่ งประมาณครึ่ งเดือน พอกลับมาดูพลังกงนี้ ยงั คง
โตขึ้น ดังที่ว่าไม่ว่าฉันเดิ นไปที่ไหน ล้วนแต่จะเป็ นคนดี ล้วนใช้ฝ่านี้ กาหนดตัวเองเสมอ หลังจาก
กลับมาก็ฝึกพลังชดเชยก็พอแล้ว
ศิษย์

คนที่เคยเข้าร่ วมสงครามจะสามารถบาเพ็ญได้หรื อไม่

อาจารย์ ขออธิ บายคาถามที่ ถามนี้ ว่า ในอดี ตพูดกันในศาสนาว่า หลังจากฆ่าชี วิต โดยเฉพาะคื อ
หลังจากที่ทาร้ายชีวติ คนจะบาเพ็ญได้ยากมาก มีหลายคนที่เคยผ่านสมัยสงครามมา ยังมีบางคนที่เคยอยู่
แนวหน้าของสนามรบ จะปฏิบตั ิต่อปัญหานี้อย่างไรดี ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ที่เราพูดคือการละทิ้งจิต
ยึดติดของคนนั้น ล้วนคือ ทุกสิ่ งที่เกิดจากความปรารถนาของตนเองและเป็ นความเห็นแก่ตวั และการ
ฆ่าชีวิตที่เกิดจากจิตยึดติดในสังคมคนธรรมดาสามัญ สถานการณ์อย่างเช่นสงครามนี้ ลว้ นจัดเป็ นสิ่ งที่
นามาจากการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์สวรรค์ และ การเปลี่ยนแปลงของสังคม ท่านเป็ นเพียง
องค์ป ระกอบหนึ่ งของการเคลื่ อนไหวเปลี่ ย นแปลงของปรากฏการณ์ สวรรค์ และสังคม หากไม่ มี
บทบาทขององค์ประกอบนี้ ย่อมไม่อาจประกอบขึ้ นเป็ นการเปลี่ ยนแปลงของปรากฏการณ์สวรรค์
ดังนั้นปัญหานี้ทุกท่านต้องแยกมันออกมา นี่เป็ นคนละเรื่ องกัน
ศิษย์

ได้ยนิ ว่าเทพนิยาย “ท่องแดนปัจฉิ ม”เป็ นหนังสื อของการบาเพ็ญเล่มหนึ่ง

อาจารย์ หาใช่ หนังสื อของการบาเพ็ญอะไร มันเขียนถึงขั้นตอนหนึ่ งที่ น่าตื่ นเต้นของการบาเพ็ญ
เรื่ องนี้กล่าวถึงความทุกข์ยากแปดสิ บเอ็ดด่าน ประสบกับทุกข์ภยั มากมาย มีรูปแบบของทุกข์ภยั ต่างๆกัน
เขาก็เป็ นรู ปแบบทุกข์ภยั ชนิ ดนั้นของการบาเพ็ญ ตลอดทางไปจนถึงจุดหมายจะขาดไปแม้แต่ด่านเดียว
ไม่ได้ ต้องชดเชยให้ครบ ก็คือความหมายนี้
ศิษย์

ผูช้ ายเรี ยนขัดขา ต้องขัดขาซ้ายก่อน ขัดขาขวาทีหลังใช่หรื อไม่
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อาจารย์ การนัง่ ขัดขาข้างเดียวของผูช้ ายนั้น ขาซ้ายอยูบ่ นขาขวาอยูล่ ่าง ส่ วนผูห้ ญิงขาขวาอยูบ่ นขา
ซ้ายอยูล่ ่าง การนัง่ ขัดสองขาก็คือจากด้านนอกนาขาที่อยูข่ า้ งล่างขัดขึ้นมาก็เป็ นขัดเพชร เพราะเหตุใด
ผูช้ ายจึ งเป็ นขาซ้ายอยู่ขา้ งบน ผูห้ ญิ งขาขวาอยู่ขา้ งบนละ เจี ยอิ้นก็เหมื อนกัน เพราะผูช้ ายร่ างกาย
จัดเป็ นธาตุหยางบริ สุทธิ์ ผูห้ ญิง ร่ างกายจัดเป็ นธาตุอินบริ สุทธิ์ การฝึ กพลังต้องเน้นการปรับสมดุล อินหยาง ควบคุมหยางบริ สุทธิ์ หรื ออินบริ สุทธิ์ ของท่านไว้ เสริ มความเข้มแข็งของหยางหรื ออินของท่าน
ทาให้อินหยางสมดุล หากว่าท่านเป็ นหญิงจะเป็ นการเสริ มกาลังให้หยางของท่าน ควบคุมอินของท่าน
ไว้ มันมีประโยชน์อย่างนี้
ศิษย์
ขณะฟั งเทปการบรรยายฝ่ าของท่าน มีอยูว่ นั หนึ่ งผมนอนอยูบ่ นเตียงไม่ได้ลืมตาได้ยินว่ามี
คนคุยกันอยูข่ า้ งเตียงของผม ทันใดรู้สึกว่าร่ างกายหนักมากไม่สามารถขยับได้ ต่อมาขากรรไกรทั้งสอง
ของผมถูกคนใช้กาลังบีบเข้าหากัน เมื่อตื่นขึ้นพบว่า ปากผมซึ่ งแต่เดิ มปิ ดไม่ลงก็ปิดสนิ ทได้เองแล้ว
ต่อมาคนอื่นได้เห็นก็พดู ว่า ขากรรไกรของผมต่าลงแล้ว
อาจารย์

นี้คือฝ่ าเซิ นหลายองค์กาลังปรับร่ างกายให้ท่าน

ศิษย์
ทุกครั้ งที่ ผมฝึ กอยู่หน้ากระจกเงา เมื่ อหลับตาอยู่มกั จะเห็ นโดยไม่ต้ งั ใจว่าเงาของตนเอง
เหมือนกับฟิ ล์มของรู ปถ่ายขาวดา
อาจารย์ เมื่อตาทิพย์เพิง่ เปิ ด จะเห็นของเป็ นสี ขาวดา เห็นขาวเป็ นดา เห็นดาเป็ นขาว
ศิษย์
นัง่ ขัดสมาธิ ฝึกสมาธิ น้ นั ยากจะทนได้ แต่ก็ไม่อยากจะเอาขาลงมา เพราะคิดถึงคาพูดของ
อาจารย์ นี่เป็ นการเพิ่มอี้เนี่ยน (ความนึกคิด)เข้าไปไหม
อาจารย์ นัน่ ไม่ใช่การเพิ่มอี้เนี่ยน คิดถึงคาพูดของอาจารย์เพิ่มความอดทนให้เรา ว่าต้องยืนหยัด นัน่
ไม่นบั ว่าเป็ นอี้เนี่ยนของท่าน คือด้านของความก้าวหน้า
ศิษย์

ที่สนามฝึ ก ผูฝ้ ึ กเก่าบอกว่าบนตัวผมมีของ

อาจารย์ อย่าฟั งคนพูดเลอะเทอะ ผูฝ้ ึ กหลายคนหลังจากตาทิ พย์เปิ ดแล้ว ในใจตนก็เกิ ดมายาภาพ
โดยเฉพาะคื อ เขาแยกแยะได้ไ ม่ ชัด เจนระหว่า งตัว สิ งร่ า งกับ รู ปลัก ษณ์ ที่ ติ ด ตัว มาจากชาติ ก่ อน แต่
รู ปลักษณ์น้ นั ก็ไม่แน่วา่ จะเป็ นจิตหลักของท่าน อาจเป็ นรู ปลักษณ์ของจิตรองก็ได้ ดังนั้นเขาจึงแยกแยะ
เรื่ องเหล่านี้ ได้ไม่ชดั เจนแม้แต่น้อย อย่าฟั งผูฝ้ ึ กบางคนที่พูดเลอะเทอะ แยกแยะไม่ออกแล้วพูดเลอะ
เทอะก็คือการสร้างความวุน่ วายให้ฝ่า
ศิษย์
บางครั้งผมพบกับปั ญหาที่ยากจะแก้ไข จึงมองภาพถ่ายของอาจารย์ ณ เวลานั้นภาพถ่ายของ
อาจารย์จะขยับได้ ฝ่ าหลุนโดยรอบก็จะขยับได้ ทุกครั้ง ณ เวลานั้นผมจะน้ าตาร่ วงเอง จิตใจก็จะดีข้ ึน
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อาจารย์ นี้ เป็ นปรากฏการณ์อย่างหนึ่ ง ศิษย์ที่บาเพ็ญจริ งล้วนจะพบกับปรากฏการณ์ชนิ ดต่างๆ ให้
กาลังใจท่านก้าวหน้า
ศิษย์
เราสามารถใช้มาตรฐาน เจิ น ซั่น เหยิ่น มาตรวจสอบหลักพลังชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ งว่าเป็ น
หลักธรรมที่ถูกต้องหรื อชัว่ ร้ายได้หรื อไม่
อาจารย์ นัน่ แน่ นอนละ คุณสมบัติพิเศษของจักรวาลก็คือ เจิน ซัน่ เหยิ่น ไม่ใช่มีเฉพาะในพลังกง
ของเรา นี่ ก็ คื อ คุ ณ สมบัติ พิ เ ศษของจัก รวาล เราบ าเพ็ญ ตามเจิ น ซั่น เหยิ่น ถ้า ไม่ ส อดคล้อ งกับ
คุณสมบัติพิเศษ เจิน ซัน่ เหยิน่ ไม่สอดคล้องกับ คุณสมบัติพิเศษของจักรวาล นัน่ ล้วนเป็ นสิ่ งชัว่ ร้าย
ศิษย์

มีแต่กลไกชี่ แต่ผมต้องทนทุกข์ยากบาเพ็ญนานแค่ไหนจึงจะสามารถก่อเกิดฝ่ าหลุน

อาจารย์ นัน่ ต้องดูว่าตัวท่านจะสามารถทนทุกข์ได้หรื อไม่ ตั้งใจแน่ วแน่ ไปบาเพ็ญไหม หากท่าน
ตั้งใจ เด็ดเดี่ยวในการบาเพ็ญจริ งๆ และท่านทาได้จริ งแล้ว ทราบได้ถึงความผิดเมื่อก่อนของตนจริ งๆ
และทาได้ดียิ่งขึ้น ข้าพเจ้าว่า ไม่แน่ก็อาจจะให้ฝ่าหลุนกับท่าน นัน่ ล้วนเป็ นไปได้ ก็คือเรื่ องเหล่านี้ ไม่
ตายตัว
ศิษย์
บนเส้นทางการบาเพ็ญเคยพบกับความยากลาบากมากมาย คนอย่างนี้เมื่อผ่านความมุมานะ
จะสามารถบาเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าได้ไหม
อาจารย์ ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ขอเพียงท่านคิดจะบาเพ็ญ และมีวาสนา ใครก็สามารถมาบาเพ็ญได้ เราที่นี่
ขอเน้นว่า สาหรับผูท้ ี่ไม่คิดจะบาเพ็ญ ท่านก็อย่าฝื นลากเขามา พูดว่าคนเขาไม่มีความสนใจ ไม่เชื่ อ
ท่านก็เอาแต่จะบอกว่าไปกันเถอะ เอาแต่จะลากคนมาเรี ยน ข้าพเจ้าว่า นี่ไม่ถูก
ศิษย์
ตัวสิ งร่ างอยู่กบั คนมายี่สิบแปดปี หลังจากศึ กษาฝ่ าหลุนต้าฝ่ าจนวันนี้ ยงั ไม่จากไปจะทา
อย่างไร จะบาเพ็ญได้มรรคผลถูกต้องหรื อไม่
อาจารย์ ติ ด ตามมานานถึ ง อย่า งนี้ ท่ า นก็ ไ ม่ ไ ล่ ม ัน ไป จุ ด ประสงค์ที่ ท่ า นเรี ย นฝ่ าหลุ น ต้า ฝ่ าคื อ
ต้องการจะไล่มนั ก็คือเพื่อที่จะไล่มนั ไปจึงมาเรี ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า นี้ คือการเรี ยนโดยมีจิตแสวงหา ฝ่ านี้
ถ่ายทอดออกมาให้คนได้บาเพ็ญอย่างแท้จริ ง แม้แต่การปรับร่ างกายให้ท่าน ขจัดโรคให้ท่านล้วนมี
จุดประสงค์เพื่อให้ท่านบาเพ็ญ ท่านบอกว่าฉันมาเพื่อแสวงหาการรักษาโรค เราย่อมไม่อาจทาเรื่ อง
เหล่านี้ ให้ได้ ข้าพเจ้านี้ ไม่ได้พูดเรื่ องชี่ กงทัว่ ๆไป แต่เป็ นสิ่ งของในระดับชั้นสู ง ลองคิดดูเองว่าจะ
ปฏิบตั ิ ต่อเรื่ องนี้ อย่างไร มีบางเรื่ องล้วนเป็ นปั ญหาของตัวเอง อย่าว่าแต่ยี่สิบแปดปี สองพันแปดร้อย
ปี ก็เป็ นเรื่ องเพียงชัว่ พริ บตา
ศิษย์

เหตุใดในยามปกติสามารถอดทนในเรื่ องของซินซิ่ง แต่ในความฝันอดทนไม่ได้
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อาจารย์ ก็คือท่านยังไม่หนักแน่น การบาเพ็ญที่แท้จริ งเป็ นเรื่ องที่เข้มงวดอย่างยิง่ ท่านว่าอยูใ่ นหมู่
คนธรรมดาสามัญไม่ใส่ ใจอย่างจริ งจัง ก็คือทาตามชอบใจ ดังนั้นในความฝันท่านจึงข้ามด่านไม่ได้
ศิษย์ ริ เริ่ มสนใจช่วยเพื่อนร่ วมงานและเพื่อนที่อยูร่ อบตัว จะขัดกับที่อาจารย์พดู เรื่ องการไร้
ความหมายมัน่ หรื อไม่
อาจารย์ ยังคงเป็ นคาพูดนั้น ขณะนี้ ให้ท่านปล่อยวางเรื่ องที่ มีความหมายมัน่ ทั้งหมด ย่อมเป็ นไป
ไม่ได้ ในขณะนี้ท่านพยายามไปรับรู ้ดว้ ยตนเอง ทาด้วยตัวเอง ก็จะสามารถค่อยๆปล่อยวางเรื่ องมากมาย
ได้เอง ทีละเล็กทีละน้อย การช่วยให้คนรอบตัวได้ฝ่าเป็ นอีกกรณี หนึ่ง
ศิษย์

จ้วนฝ่ าหลุนหมายความว่าอะไร

อาจารย์ นัน่ ก็คือหมุนฝ่ าหลุนใหญ่ ใหญ่ถึงระดับไหนละ เขาก็ใหญ่เหลือประมาณ ข้าพเจ้าจะเจิ้งฝ่ า
(ปรับหลักธรรมให้ถกู ต้อง)ในร่ างจักรวาลที่ใหญ่เพียงไรก็จะหมุนฝ่ าหลุนที่ใหญ่เพียงนั้น
ศิษย์

ที่คนเขาพูดว่านัยน์ตาอินหยางมองเห็นผีและวิญญาณ นี่คือคนๆนี้ตาทิพย์เปิ ดแล้วใช่ไหม

อาจารย์ อย่างไรเสี ยข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ท่านเห็นสิ่ งที่คนธรรมดาสามัญมองไม่เห็น ก็คือตาทิพย์
ของท่านเปิ ดแล้ว แน่ละ ช่องทางหลักของตาทิพย์น้ ีอยูท่ ี่นี่ ยังมีคนทัว่ ไปที่เห็นได้จากตาแหน่งโคนจมูก
ซึ่งมีค่อนข้างมาก แน่ละก็มีเฉพาะรายที่สามารถมองผ่านนัยน์ตาได้
ศิษย์
อยู่

เวลาที่ผมนัง่ สมาธิ บางครั้งร่ างกายท่อนบนเอนไปข้างหลัง สองขาลอยขึ้นมาแทบจะนัง่ ไม่

อาจารย์ นี้ คื อ ท่ า น นั้น เหมื อ นกับ ที่ ข ้า พเจ้า พูด ถึ งเรื่ อ งนั้นที่ ชี พ จรโล่ ง การเอนไปด้านหลัง ก็คื อ
ด้านหน้าของร่ างกายท่านโล่งดีแล้ว ด้านหลังไม่โล่ง จึงรู ้สึกจมลง ถ้าโล่งตลอดร่ างกายก็จะยกขึ้น จึง
รู้สึกว่าจะลอยขึ้นมา
ศิษย์
การฝึ กพลังต้องเดินแนวทางเดียว ปั ญหานี้ผมไม่แจ่มแจ้ง คนที่ฝึกฝ่ าหลุนต้าฝ่ าสามารถ
คงไว้ซ่ ึ งงานอดิเรกที่เคยมีอยูไ่ ด้หรื อไม่
อาจารย์ ขณะนี้ ท่านสามารถทาเช่นนี้ได้ หากวันนี้บอกให้ท่านปล่อยวางตัณหาทั้งเจ็ด กามคุณทั้งหก
ลงทั้งหมด ท่านจะทาได้หรื อ ทาไม่ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากบางอย่างก่อเกิดเป็ นภาวะที่เป็ นธรรมชาติ
ในทัศนคติของท่านไปแล้ว ดังนั้นท่านจึงรับรู้หรื อสัมผัสสภาพจิตใจที่ไม่ดีน้ นั ของตนเองไม่ได้แล้ว ก็
คือว่าในขั้นตอนการบาเพ็ญของทุกท่าน ท่านต้องกาหนดตนเองอย่างเข้มงวด ค่อยๆทิ้งจิตยึดติดนานา
ชนิดไป ก็จะค่อยๆยกระดับขึ้นมาได้ ในเวลานั้นแม้แต่ปัญหาที่ท่านถาม เมื่อคิดขึ้นมา ท่านก็จะละอาย
จนหน้าแดง
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ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเคยอยู่ในยุคสมัยต่างๆ ที่มนุ ษยชาติ เผชิ ญกับภัยพิบตั ิช่วยเหลือมนุ ษย์มาก่อน

อาจารย์ ข้าพเจ้าจะพูดหลักการอย่างนี้ จะว่ามนุษยชาติมาถึงยุคที่อนั ตรายก็ดีหรื อมีภยั พิบตั ิกด็ ี แม้วา่
เราไม่พดู ถึงมัน แต่เราก็มองเห็นแล้ว ศีลธรรมของมนุษย์ไม่อาจจะเสื่ อมทรามอย่างนี้ ต่อไป หากเสื่ อม
ทรามต่อไปก็อนั ตรายอย่างแน่ นอน ดังนั้นเรื่ องที่เราทาในวันนี้ ทุกท่านคิดดู การถ่ายทอดพลังไปสู่
ระดับชั้นสู ง เดิมทีก็คือการช่วยคน อะไรที่เรี ยกว่าการช่วยเหลือคนและทาเรื่ องที่ดี ข้าพเจ้าได้ทาเรื่ อง
ของข้าพเจ้าตามกาลังความสามารถ เรื่ องที่ท่านถามนั้นสู งเกินไป ไม่อาจเปิ ดเผยอย่างชัดเจนให้ได้
ศิษย์

ความอดทนต่างจากคนดีที่ไม่ยงุ่ อะไรกับใครอย่างไร

อาจารย์ คนที่ไม่ยุ่งอะไรกับใคร จะเข้าใจอย่างไรดี มาตรฐานที่ท่านขีดไว้ให้เขาคืออะไรละ หาก
บอกว่าคนนี้ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ถ้าไปยุ่งเกี่ ยวกับใคร ก็จะถูกโจมตี ที่มองเห็ นก็ลว้ นเป็ น
เช่นนี้ และทาอะไรไม่ได้ ไม่สู้กล้ ากลืนความไม่เป็ นธรรมเพื่อรักษาหน้าทุกฝ่ าย ในฐานะคนธรรมดา
สามัญ ย่อมไม่คิดแกว่งเท้าไปหาเสี้ ยน ข้าพเจ้าคิดว่าคนๆนี้ ยงั ไม่แน่ วา่ จะเหมือนที่ท่านพูดถึง คนที่ไม่
ยุ่งอะไรกับใคร พูดว่ามีความสามารถนี้ แต่ไม่ไปดูแล ข้าพเจ้าว่านัน่ แหละคือคนที่ไม่ยุ่งอะไรกับใคร
ฉะนั้นความอดทนที่เราพูดนี้ คือการยับยั้งตัณหาและจิตยึดติดนานาชนิ ดของท่านเอง ซึ่ งจะนาความ
เดือดร้อนที่ไม่จาเป็ นมาให้ท่านน้อยหน่อย นี้กไ็ ม่ใช่คนที่ไม่ยงุ่ อะไรกับใครอะไรเลย
ศิษย์

หากพบกับอันตรายถึงชีวติ

อาจารย์ ถ้าท่านเป็ นผูบ้ าเพ็ญที่แท้จริ ง แต่น้ ี ไปเส้นทางการบาเพ็ญที่จดั วางไว้ให้ท่านจะไม่จดั วางสิ่ ง
เหล่านี้ให้ท่าน ทุกเรื่ องล้วนมีเหตุสมั พันธ์กนั และไม่ใช่เรื่ องบังเอิญ เรื่ องที่ไม่ได้จดั วางไว้ให้ท่าน ท่าน
ก็จะไม่มีทางได้พบ แล้วมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับการบาเพ็ญของท่านหรื อ ถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับ
ท่าน เราพยายามจะไม่จดั วางให้ท้ งั สิ้ น ถ้าฆ่าท่านแล้วจริ งๆ ท่านยังจะบาเพ็ญได้ไหม แต่มีอยูจ่ ุดหนึ่ ง
คนธรรมดาสามัญที่ไม่อาจจะบาเพ็ญหรื อคนที่ไม่มุมานะ คนที่เอ้อละเหยลอยชาย คนที่ไม่กาหนดตัวเอง
ตามฝ่ าอย่างเข้มงวด คนอย่างนี้ยงั ไม่ใช่ผบู้ าเพ็ญ เช่นนั้นคนธรรมดาสามัญจะพบกับเรื่ องอะไร เขายังคง
ต้องพบกับเรื่ องอย่างนั้น เพราะเขาคือคนธรรมดาสามัญ
ศิษย์

เวลาจิตใจไม่สงบจะฝึ กพลังได้ไหม

อาจารย์ เวลาที่อารมณ์ไม่ดีไม่อาจฝึ กพลัง ท่านก็เข้าสู่ สมาธิ ไม่ได้ ท่านโกรธกริ้ วอยูต่ รงนั้น ท่านจะ
บรรลุถึงความอดทนในตัวเหยิ่น(ความอดทน)ของเจิน ซัน่ เหยิ่นได้ไหม ท่านก็ทาไม่ได้ เช่นนั้นท่าน
ฝึ กเพื่ออะไรละ ใช่หรื อไม่ ความอดทนนั้น ไม่ใช่วา่ เกิดความโกรธแล้วค่อยไปอดทน ทว่าไม่โกรธเลย
อย่างแท้จริ ง
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ศิษย์
ความคิดของคนอื่นเข้ามาในสมองของผมทาให้ผมเข้าสู่ ความสงบไม่ได้ กระทัง่ นอนก็นอน
ไม่หลับ ผมไม่รู้วา่ นี้เป็ นเรื่ องดีหรื อไม่
อาจารย์ มีกงเหนิงชนิดหนึ่ง สามารถรู้ถึงความคิดของคนอื่น และเรี ยกว่าทาซินทง(หยัง่ รู ้จิตใจคน)
ที่วา่ ท่านสามารถรู้ถึงความคิดของคนอื่น เดิมเป็ นเรื่ องที่ดี แต่พอควบคุมตัวเองได้ไม่ดี ในสมองของ
คนปั จจุบนั เรื่ องไม่ดีอะไรก็คิดกัน กระทัง่ คนที่ไม่รู้จกั ท่าน พอพบหน้าท่านก็คิดไม่ดีต่อท่าน ดังนั้น
ท่านพยายามอย่าไปสนใจเรื่ องเหล่านั้น ก็เหมือนกับข้าพเจ้าที่นงั่ อยูท่ ี่นี่ในวันนี้ ข้าพเจ้าพูดกับทุกท่าน
อย่างปากเปี ยกปากแฉะอย่างนี้ ในห้องคนที่คิดอะไรอยูก่ ม็ ีท้ งั นั้น โดยมูลฐานข้าพเจ้าก็ไม่ไปรู ้สึก
สัมผัสความคิดของท่าน
ศิษย์
ตัวผมเวลาฝึ กเสิ นทงเจียฉื อฝ่ า(ชุดนัง่ สมาธิ) บางครั้งมีของรสหวานร่ วงเข้ามาในปากไม่รู้วา่
เป็ นของอะไร
อาจารย์ นัน่ คือสิ่ งที่อยูใ่ นชีพจรไหลข้ามมาในเวลาที่วงจรสวรรค์โคจรอยู่ สิ่ งที่ท่านรู ้สึก ไม่ใช่เช่นนี้
ทั้งหมด สภาพการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ศิษย์
เมื่อปิ ดตาพอจะเข้าสู่ความสงบก็คล้ายกับฝันไป ในสมองจะเกิดภาพหรื อคนที่ค่อนข้างคงที่
มีท้ งั ยุคโบราณ ยุคปัจจุบนั เป็ นมายาภาพใช่หรื อไม่
อาจารย์ นี้กไ็ ม่ใช่มายาภาพ สาเหตุเกิดจากตาทิพย์ของท่าน
ศิษย์

จิตยึดติดของคนเป็ นความเคยชินทางความคิดอย่างหนึ่งใช่หรื อไม่

อาจารย์ กล่าวสาหรับคนธรรมดาสามัญทัว่ ไป มันก่อเกิดเป็ นธรรมชาติไปแล้ว ไม่วา่ อย่างไรพออ้า
ปากก็เป็ นเรื่ องผลประโยชน์ส่วนตัว พอสมองขยับก็เป็ นเรื่ องผลประโยชน์ส่วนตัว และทั้งหมดได้
กลายเป็ นธรรมชาติไปแล้ว แต่มนั ไม่ใช่มีมาตั้งแต่ก่อนกาเนิด นี่เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นภายหลังกาเนิด เรื่ องที่
ไม่ดีชนิดนี้มีมากเหลือเกิน ทาให้ตนเองกลายเป็ นคนที่มีความคิดที่ซบั ซ้อน
ศิษย์
ตัวผมเมื่อก่อนฝึ กหลักพลังอย่างอื่น วันหนึ่ งขณะที่อ่านนิตยสาร“วิทยาศาสตร์ กบั ชี่กง” เห็น
รู ปถ่ายอาจารย์แล้วรู ้สึกสบายใจ แล้วทันใดก็มีของบางอย่างเข้าไปในสมองจากจุดไป่ ฮุ่ย(จุดตรงกลาง
กระหม่อม) และแล้วผมก็เริ่ มศึกษาฝ่ าหลุนต้าฝ่ า
อาจารย์ ก็คือเกินจี(รากฐาน)ของท่านดีมาก มีวาสนาได้ตา้ ฝ่ า พอท่านเกิดความรู ้สึกที่ดี คิดจะศึกษา
ดังนั้นจึงช่วยท่าน ฝ่ าหลุนของข้าพเจ้ามีอยูท่ ุกที่
ศิษย์

ทาไมสี น้ าเงินจึงเป็ นสี พ้ืนของหนังสื อกับเทปคาสเซทของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า
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อาจารย์ เรื่ องนี้ หาได้มีมูลเหตุพิเศษแต่อย่างใด เนื่ องจากเมื่อใช้นยั น์ตาของคนธรรมดาสามัญมองดู
จักรวาล พบว่าท้องฟ้ าเป็ นสี น้ าเงินเข้ม ดังนั้นเราจึงใช้ในความหมายนี้ เดิมทีฝ่าหลุนต้าฝ่ าคือการฝึ ก
ตามคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล ฝึ กตามการผันแปรของจักรวาล เป็ นสิ่ งที่ใหญ่มากอย่างนี้ เราจึงแสดง
สี ของจักรวาลนี้ ออกมา เป็ นความหมายอย่างนี้ แต่ก็ไม่ตายตัว เพราะสี น้ ี เมื่อใช้ตาคนมองก็เป็ นอย่างนี้
มิติน้ ีเป็ นอย่างนี้ อีกมิติหนึ่งหาใช่เช่นนี้ และมันยังมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นสี อื่น
ศิษย์
ในการฝึ กเสิ นทงเจียฉื อฝ่ า หลังจากเจียอิ้ง บางครั้งจะทาท่ารามือตอนเริ่ มฝึ กพลังซ้ าอีกหรื อ
ทาท่าเคลื่อนไหวอย่างอื่น
อาจารย์ นี้ไม่ถูกต้องเลย ให้ท่านรามือซ้ าอีกครั้ง ความหมายคือให้ท่านลองดู นี่ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอม
แต่แล้วในทันทีก็กลายเป็ นสิ่ งแปลกปลอม ทุกท่านพึงจาเอาไว้ ท่านต้องบาเพ็ญอย่างมี สติแจ่มแจ้ง
คาพูดนี้ ขา้ พเจ้าเน้นมากแล้ว ข้าพเจ้าส่ งพลังกงที่แรงกล้าเข้าไปในสมองของท่าน แต่บางคนเขานั้นใช้
ไม่ได้ เขาปล่อยวางจิตยินดีเล็กน้อยนั้นไม่ได้ พอมีกลไกอะไรนาพาเขาฝึ ก โอ้ จิตยินดีก็ข้ ึนมาทันที ดี
ใจขึ้นมาแล้ว เขาก็ฝึกตามไป นัน่ ท่านฝึ กอย่างมีสติแจ่มแจ้งหรื อ คือความคิดหลักของท่านที่ตอ้ งการ
ฝึ กหรื อ ท่านฝึ กให้กบั ใครกัน ใครฝึ กพลัง ใครได้พลัง เรื่ องนี้เป็ นปั ญหาที่ร้ายแรงมากเลย
ศิษย์

อาจารย์เน้นให้ฝึกพลังเป็ นกลุ่ม ใช่หรื อไม่วา่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของปี ศาจร้าย

อาจารย์ ไม่ใช่ ท่านมีฝ่าเซิ นของข้าพเจ้า มีฝ่าหลุนดูแลท่านอยู่ เป็ นความหมายนี้ คือ เราฝึ กพลัง
เป็ นกลุ่มเพื่อทุกท่านสามารถปรึ กษากัน หารื อกัน เมื่อพบปั ญหาอะไร สามารถจะยกระดับได้ดียงิ่ ขึ้นก็
คือเพื่อจุดประสงค์น้ ี
ศิษย์
ปกติเวลาที่ผมฝึ กพลังอยูท่ ี่บา้ น ซิ นซิ่ งค่อนข้างสงบ และมีสื่อสัญญาณไม่มากรบกวนใจผม
หนึ่งปี มานี้ เฝ้ ารอคอยจะได้พบท่าน อาจารย์ผมคิดว่าผมมีตวั สิ งร่ างชั้นต่าอยูใ่ ช่หรื อไม่
อาจารย์ คนที่ฝึกฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ตัวสิ งร่ างชั้นต่านั้นจะมาได้หรื อ เป็ นเพราะเกิดจากวาสนาชาติก่อน
ถ้าท่านไม่ศึกษาต้าฝ่ า คิดแต่จะพบข้าพเจ้า นี้กเ็ ป็ นจิตยึดติด ดังนั้นจึงลากยาวมาปี กว่ายังรับรู ้ไม่ได้อีก
ศิษย์
ไม่ได้

บางครั้งขณะนอนอยูบ่ นเตียง ทันใดนั้นทั้งตัวรู้สึกชาไปหมดคล้ายมีคนกดมือกดขาไว้ขยับ

อาจารย์ พวกเราหลายคน ที่ฝึกพลังอาจเกิดภาวะที่คล้ายกับมือขยับไม่ได้ ร่ างกายขยับไม่ได้
ปรากฏการณ์ ช นิ ด นี้ ก็ เ ป็ นปรากฏการณ์ ที่ ดี และซั บ ซ้ อ น คนที่ ฝึ กพลัง จะเกิ ด สภาวะเช่ น นี้ มี
ความสามารถพิเศษชนิ ดหนึ่งเรี ยกว่าความสามารถสะกด ซึ่ งสามารถทาให้ตนเองรู ้สึกสัมผัสได้ ดังนั้น
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พวกเราบางคนจึงรู้สึกว่ามือนี้ขยับไม่ได้ นี่เป็ นปรากฏการณ์ชนิดหนึ่ง ยังมีอีกปรากฏการณ์หนึ่ง คือ จิต
หลักออกจากร่ างของท่านไปแล้ว ยังมี ขณะที่อาจารย์ปรับร่ างกายให้ท่าน ก็จะสะกดท่านไว้
ศิษย์

เพื่อเข้าสู่ความสงบ จึงท่องชื่ออาจารย์

อาจารย์ ข้าพเจ้าได้พูดถึงสาเหตุที่สงบใจไม่ได้ ท่องชื่ อ จะดีข้ ึนได้บา้ ง และเพียงแต่เกิ ดผลของ
หนึ่งความคิดแทนหมื่นความคิด จะบริ สุทธิ์ สงบได้อย่างแท้จริ งนั้น ต้องทิ้งจิตยึดติดของคนจึงสามารถ
จะบรรลุถึงได้
ศิษย์
หลักการของ เจิน ซั่น เหยิ่น ที่ท่านอาจารย์พูด กับ หลักการใน“คัมภีร์ไบเบิ้ล”ของศาสนา
โรมันคาทอลิ กเรา ต่างกันที่ วิธีการแต่ได้ผลเหมื อนกัน นี้ คือความรู ้ สึกของผม ดังนั้นด้านหนึ่ งผม
ศรัทธาในพระเยซูคริ สต์ อีกด้านหนึ่งฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า
อาจารย์ อนุญาตให้ท่านมีข้ นั ตอนหนึ่งในการรับรู้ตา้ ฝ่ า ต่อไปเมื่อท่านเข้าใจแล้วค่อยว่ากันใหม่
ศิษย์
ในระหว่างที่ฝึกพลัง ถ้าเห็นอะไรจะทาร้ายตนเอง จะร้องเรี ยกชื่ออาจารย์ได้ไหม
อาจารย์ ใช่ ให้ทาอย่างนี้ ระหว่างที่ฝึกพลังหากพบอะไรที่น่ากลัวท่านสามารถร้องเรี ยกชื่อของ
ข้าพเจ้า แต่ถึงแม้ท่านไม่ร้องเรี ยกมันก็ทาร้ายท่านไม่ได้ การร้องเรี ยกชื่อ โดยตัวมันเองก็เป็ นปั ญหาว่า
ท่านเชื่อต้าฝ่ ากับอาจารย์หรื อไม่ ที่จริ งตลอดเวลาฝ่ าเซิ นก็เฝ้ าดูอยูน่ ะ
ศิษย์
ครั้ งนี้ หลังจากผมได้เรี ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ าในกว่างโจวแล้ว จะกลับไปรวบรวมคนที่ บา้ นเกิ ด
ศึกษาร่ วมกันได้ไหม
อาจารย์ ได้แน่ นอน ท่านสามารถรวบรวมคนที่บา้ นเกิ ดศึกษา ถ้าคนที่เรี ยนมีมาก ยึดกุมได้ดีแล้ว
ท่านยังสามารถจัดตั้งเป็ นศูนย์ฝึกได้ การเผยแพร่ ฝ่าก็คือการช่วยคน
บทส่ งท้ าย
ฝ่ านี้ จนถึงวันนี้ เราก็บรรยายจบทั้งหมดแล้ว มากกว่านี้ จะบรรยายต่อได้หรื อไม่ หากแบ่งออก
บรรยายก็ยงั ทาได้ ข้าพเจ้านัง่ อยูท่ ี่นี่บรรยายปี หนึ่ งก็ทาได้ แต่จะไม่มีประโยชน์ต่อการบาเพ็ญต่อไป
ของพวกเรา มีปัญหาหลายอย่างนั้นต้องอาศัยทุกท่านรับรู้เอาเอง ปั ญหารู ปธรรมข้าพเจ้าก็ไม่อาจบอก
พวกท่านได้ ถ้าข้าพเจ้าบอกปัญหารู ปธรรมให้ท่านแล้ว ท่านจะไปรับรู ้อะไรได้ ท่านจะไปทาอะไรได้
โอกาสและสภาพแวดล้อมที่ท่านจะบาเพ็ญ ก็ไม่มีแล้ว ไม่มีเงื่อนไขแล้ว ดังนั้นเมื่อทุกท่านประสบกับ
ปั ญหารู ปธรรม ต้องปฏิบตั ิตามฝ่ านี้ จะทาให้ดีได้อย่างไร สิ่ งที่ควรบอกกับทุกท่าน ก็ได้พูดหมดแล้ว
โดยพื้นฐาน และยังสามารถเปรี ยบเทียบกับเทปบันทึกเสี ยงการบรรยายของข้าพเจ้าในชั้นเรี ยนอื่น สิ บ
คาบของการบรรยายนี้ ข้าพเจ้าได้บอกสิ่ งต่างๆมากมายให้กบั ทุกท่านแล้ว ในชั้นเรี ยนนี้ ขา้ พเจ้าได้
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รับผิดชอบต่อทุกท่านหรื อไม่ ทุกท่านย่อมตัดสิ นได้เอง ปั ญหาเหล่านี้ ขา้ พเจ้าจะไม่พูดแล้ว ชั้นเรี ยน
ของเรานั้นเมื่ อดูโดยรวมแล้ว ข้าพเจ้า คิ ด ว่าดี มาก มี ตน้ มี ปลาย และสุ ดท้ายเราก็จบลงอย่างส าเร็ จ
สมบูรณ์แล้ว
ทุกท่านที่มาไกลนับพันลี้จากที่ต่างๆก็มีสามพันกว่าคน ที่ไกลที่สุดคือเฮยหลงเจียง ซิ นเจียง สี่
ห้าพันกิโลเมตร แปดพันกว่ากิโลเมตร เดินทางมากัน เป็ นเส้นทางไกลมาก ทุกท่านลาบากกันมากมาย
กระทัง่ มีบางคนไม่มีค่าใช้จ่ายพอ แต่ละวันต้องกิ นบะหมี่สาเร็ จรู ป และขนมปั งกรอบ ล้วนมีท้ งั นั้น
เพื่ออะไรหรื อ ทุกท่านมาที่นี่ ก็เพื่อศึกษาฝ่ านี้ ได้ฝ่านี้ ใช่ไหม ดังนั้นทุกท่านก็รู้ถึงความล้ าค่าของฝ่ า
นี้ แน่ ละในสิ บคาบของการบรรยาย ข้าพเจ้าได้พยายามทาตามข้อเรี ยกร้ องของทุกท่าน พยายามให้
ความสะดวกแก่ทุกท่าน ข้าพเจ้าก็พยายามบรรยายให้มากสักหน่อย พูดให้กระจ่าง ให้ทุกท่านสามารถ
เข้าใจ การบาเพ็ญจากนี้ ไปมีฝ่าเป็ นที่พ่ ึง และพูดได้ว่า ในการบรรยายสิ บคาบนี้ ทุกท่านเฝ้ าดูขา้ พเจ้า
ข้าพเจ้านาพาทุกท่านไปสู่ ระดับชั้นสู งก็ดี หรื อชาระร่ างกายให้ทุกท่านก็ดี จุดประสงค์คืออะไรละ คือ
ให้ทุกท่านสามารถจะบาเพ็ญได้จากนี้ ไป หรื อพูดได้วา่ การบรรยายสิ บคาบได้ผา่ นไปแล้ว ต่อไปก็จะ
ดูทุกท่านจะสามารถบาเพ็ญหรื อไม่ ท่านจะไหวหรื อไม่ ทั้งหมดนั้นก็ตอ้ งดูตวั ท่าน แต่ขา้ พเจ้าพูดแล้ว
ว่า ในเมื่อได้นงั่ อยูท่ ี่นี่แล้ว ทุกท่านล้วนมีวาสนา ข้าพเจ้าคิดว่า เมื่อกลับไปให้ท่านลองพยายามดูสัก
ครั้ง ดูวา่ จะเป็ นอย่างไร คนที่สามารถยืนหยัดต่อไปได้ ท่านก็ยืนหยัดต่อไป บาเพ็ญต่อไป ทุ่มเทมาก
เท่าไรจะได้มากเท่านั้น เรื่ องนี้รับประกันได้
เรามีประสบการณ์มากมาย ผูฝ้ ึ กมากมายมีความเข้าใจและซาบซึ้ งด้วยตัวเองจากการบาเพ็ญของ
ตัวเองมากมาย ข้าพเจ้าคิดว่าก็เพียงพอที่จะให้ประสบการณ์และบทเรี ยนต่างๆนานาแก่พวกเรา ขอพูด
สรุ ปด้วยคาพูดคาหนึ่ง ก็คือ วันนี้พวกเรานัง่ อยูท่ ี่นี่ ไม่อาจจะให้เวลาแปดวัน สิ บวันนี้ หรื อเวลาที่มากกว่า
ต้องสู ญเปล่า คนจะได้สิ่งของที่แท้อย่างแท้จริ งสักนิดนั้นยากมาก พอได้รับแล้วหากไม่ทะนุถนอมเขา
ในอนาคตสานึกเสี ยใจภายหลังก็ไม่ทนั การแล้ว คนจีนมีคาพูดหนึ่งเรี ยกว่า “ผ่านหมู่บา้ นนี้ไป อาจไม่มี
ที่ พกั แรมนี้ ” ใช่ หรื อไม่ ก็คือพวกเราได้ผ่านการฟั งการบรรยาย ทุกท่านคงจะรู ้ สึกได้แล้วว่า ไม่ มี
พระสงฆ์รูปใดหรื อผูบ้ าเพ็ญเต๋ าคนไหนที่บรรยายอย่างนี้เหมือนกับข้าพเจ้า ในประเทศของเรา ข้าพเจ้า
ว่าผูท้ ี่นาพาคนไปสู่ ระดับชั้นสู งอย่างแท้จริ ง บรรยายฝ่ าระดับชั้นสู งเหล่านี้ ก็มีแต่ขา้ พเจ้าคนเดียวที่
กาลังทาอยู่ ทัว่ ทั้งโลกก็คือข้าพเจ้าที่กาลังทาอยู่ แต่ไม่วา่ อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ก็คือสามารถทา
ให้ทุกท่านที่อยูใ่ นประวัติศาสตร์ ยคุ นี้ ที่มีใจคนอย่างนี้ ที่อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ซบั ซ้อน สามารถได้ฝ่า
สามารถได้รับการยกระดับอย่างแท้จริ ง สามารถได้รับการบาเพ็ญที่แท้จริ ง แม้ท่านจะไม่บาเพ็ญ เมื่อ
ท่านออกจากชั้นเรี ยนไป ท่านก็สามารถจะเป็ นคนดีคนหนึ่งได้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะเป็ นเช่นนี้
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ผูฝ้ ึ กหลายคนพูดกับข้าพเจ้าว่า ท่านอาจารย์หลังจากผมได้ฟังการบรรยายหลายคาบของท่าน
โลกทัศน์ของผมเองล้วนเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว เป็ นเช่นนี้ ผูค้ นในปั จจุบนั อยูใ่ นท่ามกลางกระแส
ใหญ่ เห็นสิ่ งผิดเป็ นสิ่ งถูก เห็นสิ่ งที่ไม่ดีเป็ นดี เห็นความเลวเป็ นความดีงาม จนกลายเป็ นทัศนคติไป
หมดแล้ว เมื่ อผูค้ นล้วนยึดติด และแสวงหาอยู่ในท่ามกลางกระแสใหญ่อย่างนี้ ในทันที ที่ขา้ พเจ้าได้
บรรยายสิ่ งที่แตกต่างจากการรับรู้ทางทัศนคติของท่านโดยสิ้ นเชิง มีผฝู ้ ึ กใหม่หลายคน เมื่อได้ฟังเขาก็รู้
ว่าดี แต่ไม่แน่ ว่าจะเข้าใจได้ในทันที ขอพูดอย่างชัดเจนว่า ต่อไปท่านยังต้องไปศึกษา ไปฝึ ก ไปฟั ง
เพิ่มเติมให้แข็งขันอย่างต่อเนื่ อง ท่านจึงจะสามารถค่อยๆเข้าใจ รับรู ้อย่างลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น ดังนั้นข้าพเจ้าก็
หวังว่า หลังจากฟั งการบรรยายนี้ จบแล้วทุกท่านอย่าได้ลืมหมดทุกอย่าง ต้องกลับไปอ่านหนังสื อให้
มาก ฟังเทปบันทึกเสี ยงให้มาก จึงจะทาให้ท่านได้รับการยกระดับเรื่ อยไป
ไม่ คิด จะพูด ให้มากความแล้ว สุ ด ท้ายขอมอบค าพูด หนึ่ ง ให้กับทุ ก ท่ าน ต่ อ ไปในระหว่า ง
ขั้นตอนของการบาเพ็ญของท่าน หากท่านรู ้สึกว่ายากจะทนได้ หากท่านรู ้สึกว่าไม่ไหว ท่านต้องคิดถึง
คาพูดนี้ของข้าพเจ้า คาพูดอะไรหรื อ ก็คือ สาเร็ จได้ยากก็สาเร็ จได้ ทนได้ยากก็ทนได้ หวังว่าทุกท่าน
จะสามารถหยวนหมัน่ สาเร็ จในการบาเพ็ญต้าฝ่ า
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