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การบรรยายธรรมในงานพธีิฉลองการก่อตั้งสมาคมศึกษาพทุธประเทศสิงคโปร์ 

 

หล่ี  หง จ้ือ 

28 กรกฎาคม ค.ศ. 1996 

 

เอาละข้าพเจา้ ยืนอยู่ตรงน้ีก็แลว้กัน  ให้ทุกท่านเห็นชัดๆ  ขอขอบคุณบุคคลฝ่ายต่างๆของ
สิงคโปร์ท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นต่างๆต่อสมาคมศึกษาพุทธฝ่าหลุน  และขา้พเจา้กข็อแสดงการขอบคุณ
บุคคลฝ่ายต่างๆของสิงคโปร์แทนทุกท่าน ส าหรับการสนบัสนุนพวกเราจนสามารถก่อตั้งสมาคมศึกษา
พุทธฝ่าหลุน  ขอใหทุ้กท่านปรบมือให(้เสียงปรบมือ)  การก่อตั้งสมาคมศึกษาพุทธจะท าใหค้นไดรั้บฝ่า
มากยิง่ข้ึน จะท าใหค้นท่ีมีวาสนาจ านวนมากยิง่ข้ึนสามารถศึกษาฝ่าน้ีได ้ ในความคุม้ครองของกฎหมาย
ประเทศ ไดใ้ห้เง่ือนไขท่ีสะดวกอย่างหน่ึง ส าหรับการฝึกพลงัของทุกท่านนบัจากวนัน้ีไป และการท า
เร่ืองท่ีดีน้ีเพื่อมวลชนอนัไพศาลใหดี้ยิง่ข้ึน    

     ไม่ไดเ้ตรียมอะไรมากนกั  ต่อจากน้ี ขา้พเจา้ขอยืมโอกาสของการประชุมใหญ่คร้ังน้ี คิดไดถึ้ง
ไหน กพ็ดูถึงนัน่นะ  ก่อนอ่ืนขา้พเจา้ขอแนะน าฝ่าหลุนกงสักหน่อย  ประวติัศาสตร์ของเขานั้นยาวนาน
มาก  คนในวงการบ าเพญ็ต่างทราบกนัว่าสังคมมนุษยไ์ม่เพียงเกิดอารยธรรมข้ึนเพียงหน่ึงคร้ัง  สังคม
มนุษยเ์คยเกิดอารยธรรมมาก่อนหนา้น้ี  ในกระแสธารประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เม่ือศีลธรรมของมนุษย์
ค่อยๆเดินสู่ความเส่ือม  เช่นนั้น  มนุษยชาติก็เดินสู่ความเส่ือมโทรม  มกัจะเป็นเช่นน้ีเสมอ  และเม่ือ
พฒันาไปจนถึงช่วงสุดทา้ย  จากความเบ่ียงเบนทางวตัถุ   ความเส่ือมทรามดา้นจิตใจบรรลุถึงจุดสูงสุด  
เช่นนั้นแลว้ก็จะน ามาซ่ึงการล่ืนไถลลงอย่างมากของทศันคติด้านศีลธรรมของมนุษย์  ภายใต้
สภาพการณ์เช่นน้ี  มนุษยชาติก็จะเดินสู่ความเส่ือมโทรม  เคยปรากฏสถานการณ์ชนิดน้ีหลายคร้ังกบั
มนุษยชาติแลว้  ดงันั้นอารยธรรมของมนุษยจึ์งไม่ใช่มีเพียงหน่ึงคร้ัง  เคยปรากฏอารยธรรมข้ึนหลายคร้ัง
แลว้ ยคุหินท่ีคนพดูกนัน้ีกไ็ม่ใช่มีเพียงหน่ึงคร้ัง  มนุษยชาติเคยปรากฏยคุหินข้ึนหลายคร้ัง  เน่ืองจากใน
เวลาท่ีมนุษยก์  าลงัเกิดเร่ืองยุ่งยากชนิดน้ีข้ึนนั้น  เคร่ืองทุ่นแรงทั้งหมดและบรรดาความรู้ท่ีมีอยู่ก็ถูก
ท าลายจนหมด 
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ทุกท่านทราบวา่ในช่วงแรกของอารยธรรมคร้ังน้ีของมนุษย ์เม่ือส่ีหา้พนัปีท่ีแลว้ บนโลกของเรา 
เคยเกิดน ้าท่วมใหญ่คร้ังหน่ึง อารยธรรมของชนผวิขาวทัว่ทวปียโุรปไดถู้กท าลายจนหมด แน่ละร่องรอย
ท่ีตกทอดลงมานั้นมีนอ้ยมาก  ก็คือยงัสามารถมองเห็นส่ิงของในอดีตก่อนประวติัศาสตร์จ านวนหน่ึง
จากซากวตัถุโบราณจ านวนหน่ึง  อาทิเช่น ในวตัถุโบราณท่ีขุดพบจ านวนหน่ึงของวฒันธรรมกรีก
โบราณท่ีตกทอดลงมา สามารถคน้พบเบาะแสท่ีคงอยู่ของอารยธรรมก่อนประวติัศาสตร์จ านวนหน่ึง 
ทางดา้นตะวนัออก  หลงัจากน ้าท่วมใหญ่ ส่ิงท่ีเหลือตกทอดลงมา เม่ือเปรียบกนัแลว้กลบัมีค่อนขา้งมาก 
ทุกท่านทราบนิทานตา้อวี่(ปฐมกษตัริยข์องราชวงศเ์ซียะ)ปราบอุทกภยั(น ้ าท่วม)  ในเวลานั้นน ้ ามาก
เหลือเกิน  เม่ือน ้ าลดแล้ว  ต้าอวี่ได้น าคนไปช่วยกันระบายน ้ าออกไปจากพื้นท่ีถูกน ้ าท่วมขัง ใน
ประวติัศาสตร์มีบนัทึกไวอ้ย่างน้ี   มนุษยใ์นช่วงอารยธรรมโบราณนั้น กบัอารยธรรมหน่ึงยคุก่อนหนา้
นั้นถูกน ้าท่วมท าลายไปแลว้  แต่บรรพบุรุษของชาวจีนจ านวนหน่ึงรอดมาไดจ้ากน ้ าท่วมใหญ่  วตัถุทาง
อารยธรรมท่ีเหลืออยู่ก็มีค่อนข้างมาก  ทว่าชาวตะวนัตกท่ีมีชีวิตรอดสืบมามีค่อนขา้งน้อย   ดังนั้น
วฒันธรรมตะวนัตกในปัจจุบนัจึงเป็นวฒันธรรมหน่ึงท่ีใหม่ทั้งหมด  เป็นวฒันธรรมใหม่หมดท่ีไม่มี
ร่องรอยของประวติัศาสตร์อันเก่าแก่ใดๆ   เช่นน้ีแล้วจึงท าให้อารยธรรมเก่าแก่ของประเทศจีนมี
ประวติัศาสตร์ท่ีลึกล ้ามากและไม่เหมือนกบัเส้นทางเดินของวทิยาศาสตร์ในปัจจุบนั 

ดงันั้นในบรรดาอารยธรรมท่ีเก่าแก่เหล่าน้ี   จึงมีส่ิงต่างๆมากมายท่ีคนในปัจจุบนัยงัไม่เขา้ใจ  ใน
ขณะเดียวกนัก็ห่างไกลจากวฒันธรรมยคุน้ี   ดงันั้นมีคนจ านวนมากรวมทั้งชาวตะวนัตกกท็ราบว่า ใน
ดินแดนน้ีของประเทศจีน มีส่ิงท่ีลึกลบัมากมาย ส่ิงท่ีคนยคุน้ีไม่เขา้ใจ ชาวจีนเองก็ทราบ ในดินแดนน้ี
ของประเทศจีนนั้น  ยงัมีวฒันธรรมเก่าแก่ท่ีคนยุคน้ียงัไม่รับรู้ บางคนได้ยินแลว้  ได้เห็นแลว้ แต่ก็
อธิบายไม่ไดแ้ละไม่มีใครน าส่ิงท่ีเก่าแก่เหล่าน้ีออกมาพดูคุยกบัผูค้น  เน่ืองจากบรรพบุรุษของชาวจีนใน
เวลานั้นเหลือรอดอยูค่่อนขา้งมากดงันั้นวฒันธรรมดึกด าบรรพจึ์งตกทอดลงมาส่วนหน่ึง 

ในอดีตในยุคโบราณดินแดนศูนยก์ลางชนชาติจีนไม่ใช่ลุ่มแม่น ้ าเหลือง(หวางเหอ)  ทว่าเป็น
ดินแดนในแถบพื้นท่ีซินเกียงน้ี  ในเวลานั้นยุคสมยัท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของชนชาติน้ีก็อยู่ในพื้นท่ีแถบน้ี   
เน่ืองจากภูเขาคุนหลุนอยู่ใกลเ้ขตแดนน้ี  ลกัษณะภูมิประเทศโดยรอบค่อนขา้งสูง  ในปีนั้นท่ีน ้ าท่วม
ใหญ่สูงถึงสองพนักวา่เมตร ท่วมไปทัว่ทั้งโลก  ตอนท่ีน ้ าทะลกัท่วมอยา่งรุนแรงมีคนจ านวนมากหนีไป
ถึงภูเขาคุนหลุน  มีชีวิตรอดลงมา  สืบทอดวฒันธรรมยุคดึกด าบรรพ์จ  านวนหน่ึงต่อมา  อย่างเช่น
ประเทศจีนปัจจุบนัยงัมีส่ิงท่ีคนไม่นอ้ยไม่เขา้ใจ  เหอถูเอย  ลัว่ซูเอย  ไท่จ๋ีเอย  ปากั้วตน้ก าเนิดเอย  เป็น
ตน้  ยงัมีช่ีกงเก่าแก่จ านวนหน่ึงท่ีผูค้นทุกวนัน้ีรู้จกักนั 
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           พูดใหช้ดัแลว้  ช่ีกงน้ีหนา  มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีคนเราในปัจจุบนัคิดคน้ข้ึนมา  มนัเป็นวฒันธรรมก่อน
ประวติัศาสตร์ชนิดหน่ึง   ในประเทศจีนน้ีกมี็ค่อนขา้งมาก  เน่ืองจากในอดีตนั้น ช่ีกง หาไดเ้รียกกนัว่า ช่ี
กงแต่อย่างใดไม่   มนัเรียกว่าอะไรหรือ เรียกว่าซิวเล่ียน(การบ าเพ็ญ)  แน่ละ  การบ าเพญ็นั้นแบ่งเป็น
ระดบัชั้น  ในระดบัชั้นของสังคมคนธรรมดาสามญัน้ี   ก็ไดแ้ต่บอกให้คนว่าจะขจดัโรคภยัเสริมสร้าง
สุขภาพไดอ้ยา่งไร  จะท าใหร่้างกายคนแขง็แรงไดอ้ยา่งไร  ดงันั้นอาจารยช่ี์กงส่วนหน่ึงจึงใชส่ิ้งน้ีมาท า
เร่ืองท่ีดีใหก้บัคน  หรือพูดว่าส่ิงต่างๆท่ีถ่ายทอดอยูใ่นสังคม รวมทั้งอาจารยช่ี์กงท่ีไปตามประเทศต่างๆ  
ก็เพียงแต่ถ่ายทอดส่ิงท่ีขจดัโรคภยัเสริมสร้างสุขภาพระดบัชั้นนั้น  ท่ีน่ีไม่ไดพู้ดว่าช่ีกงอย่างอ่ืนไม่ดี   
ข้าพเจ้านั้ นบอกทุกท่านว่าส่ิงท่ีสูงนั้ นพวกเขาไม่ได้ถ่ายทอด  เพียงแต่ถ่ายทอดส่ิงท่ีขจัดโรคภัย
เสริมสร้างสุขภาพ    ในขณะเดียวกนักมี็การแสดงความสามารถพิเศษบางอยา่งร่วมดว้ย  เน่ืองจากเวลาท่ี
ท าการขจัดโรคจ าเป็นต้องขจัดไปโดยผ่านความสามารถพิเศษบางอย่างดังนั้ นจึงมีการแสดง
ความสามารถพิเศษบางอยา่งออกมา 

  “ความสามารถพิเศษ”ค าน้ีเป็นเพียงค าศพัทส์มยัใหม่  ท่ีจริงกคื็อความสามารถเดิมของส่ิงมีชีวิต  
ในขณะน้ี ตามการเพิ่มพนูของวตัถุและ ความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตร์  ผูค้นนบัวนักย็ิง่รับรู้แต่ส่ิงท่ีเป็น
จริงเฉพาะหนา้ ท าใหล้ะท้ิงความสามารถเดิมแต่ก าเนิด  ส่ิงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดไปมากข้ึนเร่ือยๆ   หากเดินกนั
ไปอย่างน้ี  อาจเป็นไปไดว้่าในอนาคตเทคโนโลยีก็จะยิ่งพฒันา  คนก็จะยิ่งเส่ือมถอย  เด๋ียวน้ีมีรถไฟ 
รถยนต์  เคร่ืองบิน  ทุกคนก็ไม่ตอ้งเดินกนัมากนกั  ในอนาคต เม่ือวตัถุยิ่งเจริญกา้วหน้า  คนก็อาจจะ
เส่ือมถอยอย่างร้ายแรง  ถา้อนุมานตามทฤษฎีวิวฒันาการดงัว่า  ในอนาคตร่างกายชั้นผิวของคนก็จะ
เส่ือมถอยทั้งหมด สุดทา้ยแขนขาทั้งส่ีกจ็ะผิดรูป เส่ือมถอย  คงเหลือแต่สมองใหญ่  แน่ละตรงน้ีขา้พเจา้
เพียงแต่พดูเปรียบเทียบ กคื็อพดูวา่จะมีการละท้ิงส่ิงท่ีเป็นความสามารถเดิมของคน ส่ิงท่ีมีมาแต่ก าเนิด
มากข้ึนเร่ือยๆ   

 ในดินแดนน้ีของประเทศจีน  สังคมเก่าแก่ของมนัไม่ใช่พฒันาในลกัษณะน้ี  ดงันั้นอาจมีคนคิด
ว่า  ถา้พฒันาต่อไปตามสภาพสังคมเก่าแก่ของประเทศจีน  เช่นนั้นจะมีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
หรือ  แน่ละหากท่านยนือยูบ่นทฤษฎีของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นปัจจุบนัไปรับรู้วิทยาศาสตร์
แนวอ่ืน กไ็ม่อาจจะรับรู้ไดต้ลอดกาล  ท่านตอ้งกระโดดออกจากกรอบของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั  ไป
รับรู้วิทยาศาสตร์ในแนวทางอ่ืน  ในวฒันธรรมอย่างนั้น  ก็เช่นเดียวกนั คนก็จะรู้สึกว่ามนัควรจะเกิด
สภาพสังคมเช่นนั้น   บางคนพดูวา่ “หากพฒันาไปตามสภาพสังคมเก่าแก่ของชาวตะวนัออก เช่นนั้นจะ
มีรถยนต ์มีเคร่ืองบินหรือ เม่ือวานน้ีขา้พเจา้บินจากฮ่องกงมาสิงคโปร์  สามชัว่โมงกว่ากถึ็งแลว้  ช่างเร็ว
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มากนะ  มนุษยชาติพฒันากา้วหนา้ไปมากแลว้  ถา้เดินตามทางสภาพสังคมเก่าแก่ของประเทศจีน จะเป็น
อยา่งน้ีไดห้รือ”   

ท่ีจริงทุกท่านลว้นทราบว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีต่างกนัสามารถน ามาซ่ึงเส้นทางการพฒันา
ของวทิยาศาสตร์ท่ีต่างกนั   อาทิเช่น  สมมติว่าพฒันาไปตามสภาพสังคมเก่าแก่ของประเทศจีนเส้นทาง
นั้น  เช่นนั้นทุกท่านทราบว่าการฝึกช่ีกง  มนัสามารถเปิดความสามารถแฝงในร่างกายคนออกมาได ้ 
หรือพูดว่า การบ าเพ็ญช่ีกงสามารถท าให้ส่ิงท่ีไร้รูปกลายเป็นมีรูป  ส่ิงท่ีมองไม่เห็นสุดทา้ยเป็นส่ิงท่ี
สามารถมองเห็นได ้ และไม่ตอ้งผา่นเคร่ืองมืออุปกรณ์ใดๆ  ไม่ตอ้งผา่นวธีิการทางวิทยาศาสตร์ใดๆของ
ปัจจุบนั ช่ีกงนั้น หลงัจากนัง่สมาธิเขา้สู่ความสงบแลว้  เร่ิมแรกจะไม่มีความรู้สึกอะไรมากนกั  พอท่าน
สามารถสงบน่ิงลงมาไดท้ั้งหมด  คนจะพบว่าแมว้่าร่างกายภายนอกไม่เคล่ือนไหว  แต่ภายในร่างกาย
ก าลงัเคล่ือนไหว  คนจะรู้สึกถึงการเคล่ือนไหวท่ีภายใน และการเคล่ือนไหวน้ีจะเร่ิมจากไม่ชัดแจง้
จนกระทัง่ชดัแจง้มาก   และสุดทา้ยชดัแจง้จนจิตส านึกของท่านสามารถบงัคบัมนัได ้น่ีกคื็อจากไร้รูปถึง
มีรูป  สุดทา้ยจิตส านึกและความรู้สึกชนิดน้ี เม่ือผูฝึ้กพลงัเล่ือนชั้นข้ึนไปเร่ือยๆ กส็ามารถค่อยๆก่อเกิด
ส่ิงท่ีมีรูปข้ึนมาได ้  ในจกัรวาลยงัมีสสารพลงังานท่ีวิทยาศาสตร์ไม่อาจรับรู้ไดค้งอยู ่ เช่นนั้นในเวลาท่ี
พลังงานเหล่าน้ีเพิ่มความเข้มแข็งให้กับผูฝึ้กเร่ือยไป  สสารไร้รูปท่ีมองไม่เห็นเหล่าน้ี ก็จะค่อยๆ
เปล่ียนเป็นมีรูปข้ึนมาแลว้   ดังนั้นคนก็สามารถจะมองเห็นได้แลว้ กระทัง่สามารถใช้ประโยชน์ได ้  
หากเดินต่อไปตามเส้นทางการพฒันาอย่างน้ี  คุณสมบติัดั้งเดิมของคนก็ตอ้งเกิดการเล่ือนสูงข้ึนอย่าง
แน่นอน  นกัศึกษาในอดีตท่ีเรียกว่า นกัศึกษาหย(ูขงจ้ือ) ก่อนจะเร่ิมเรียนหนงัสือก็จะนัง่สมาธิดว้ยกนั
ทั้งนั้น ปรับลมหายใจ  สงบจิตใจ ภายใตส้ภาวะเช่นน้ี ก็จะสามารถท าเร่ืองมากมายท่ีปกติท าไม่ได ้ น่ีก็
ใกลเ้คียงการบ าเพญ็ของช่ีกงมากแลว้   ความคิดและทศันคติของชาวจีนโบราณเช่ือมโยงโดยตลอดกบั
วฒันธรรมชนิดน้ี  

แน่ละเม่ือครู่ขา้พเจา้เพิ่งพูดถึงว่า บางคนคิดว่า การพฒันาแบบน้ีสามารถจะมีเคร่ืองบินหรือ  
สามารถจะมีรถไฟหรือ  ทิศทางการพฒันาของวิทยาศาสตร์ท่ีต่างกนัสามารถน ามาซ่ึงสภาพการณ์ของ
วิทยาศาสตร์ท่ีต่างกนั  เช่นนั้นทุกท่านลองคิดดู  หากคนสามารถบินข้ึนมา  ลอยข้ึนมา  อยา่งนั้นยงัตอ้ง
ใชเ้คร่ืองบิน  รถไฟอีกหรือ  ในประเทศจีน  ในประเทศอินเดียมี  ในอเมริกาลว้นมีคนอยา่งน้ี  ในหมู่ผู ้
บ  าเพญ็ฝ่าหลุนกงกมี็คนอยา่งน้ีอยูม่าก  เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ีละ   หลงัจากชีพจรทัว่ร่างกายของคนๆหน่ึง
เปิดโล่งทั้ งหมดแล้ว  ไม่มีท่ีใดอุดตัน  คนๆน้ีก็สามารถลอยข้ึนบนอากาศได้แล้ว  แน่ละงานวิจัย
วทิยาศาสตร์ปัจจุบนัไม่รู้ว่ามนัเป็นเพราะอะไร    ท่ีจริงโดยแก่นแทแ้ลว้กไ็ม่มีคนกลา้ไปวิจยั   เพราะจะ
ถูกนกัวิทยาศาสตร์ท่ีไม่เช่ือหวัเราะเยาะเอา  และเส่ือมเสียช่ือเสียงดว้ยเหตุน้ี  ทุกท่านทราบว่าช่วงระยะ
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หน่ึงก่อนหนา้น้ี  มีคนอเมริกนัคนหน่ึงมาแสดงท่ีสิงคโปร์  คนมากมายคงไดเ้ห็นเขาบินข้ึนมาแลว้  น่ี
ลว้นเป็นปรากฏการณ์ท่ีคงอยู่จริง  คนกส็ามารถลอยข้ึนมา  เช่นนั้นทุกท่านลองคิดดู  ในอดีตคนจีนพูด
เร่ืองการไปมาไร้ร่องรอย  มีอาจารยช่ี์กงหลายคนจากท่ีตรงน้ีไปถึงท่ีตรงนั้น   ห่างไกลกนันับพนัล้ีก็
เพียงไม่ก่ีวินาทีกถึ็งแลว้  ท าไมเขาท าเช่นน้ีไดล้ะ  แน่ละมีส่ิงท่ีไม่ทราบกนัมากมาย ท่ีตอ้งพูดวิเคราะห์
อย่างละเอียด  วนัน้ีขา้พเจา้จะไม่พูดให้ละเอียด  ขา้พเจา้เพียงแต่พูดว่าการพฒันาของวิทยาศาสตร์ท่ี
ต่างกนัจะน ามาซ่ึงสภาพการณ์ท่ีต่างกนั  พูดว่าท่านมีเคร่ืองบิน  ในสามชัว่โมง ท่านบินจากฮ่องกงถึง
สิงคโปร์   เช่นนั้นเขานัง่อยูต่รงนั้นเขากล็อยข้ึนมาแลว้  บางทีแค่สิบกว่านาทีเขากล็อยขา้มมาแลว้  เขาก็
ไม่จ  าเป็นตอ้งสร้างเคร่ืองจกัรกลท่ีทึมทึกอยา่งน้ี  พูดข้ึนมาเร่ืองเหล่าน้ีไม่ใช่นิยายอาหรับราตรีอะไร  มี
ผูค้นไม่นอ้ยในเวลาน้ี เร่ืองราวท่ีไม่มีทางจะอธิบายไดน้ั้นกค่็อยๆถูกวิทยาศาสตร์พิสูจน์ยนืยนัไดแ้ลว้  ก็
คือสามารถบรรลุถึงสภาวะเช่นน้ีได ้ ท่านไม่อาจจะยืนอยู่บนวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ไปรับรู้
วทิยาศาสตร์อีกแนวทางหน่ึงได ้

แน่ละช่ีกงนั้นหากใช้ศพัท์ของยุคน้ีพูดข้ึนมา มันก็คือวิทยาศาสตร์แขนงหน่ึง  และยงัเป็น
วิทยาศาสตร์ท่ีเก่าแก่ยิ่งกว่า ชั้นสูงยิ่งกว่าดว้ย   มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนท่ีกลา้ออกมายืนยนัสรีระ
ศาสตร์  วิทยาศาสตร์เก่าแก่ เพราะว่าพวกเขาต่างมองเห็นปรากฏการณ์ชนิดน้ีของช่ีกงท่ีคงอยู่อย่าง
แทจ้ริง   

แน่ละก็มีคนคดัคา้นการคงอยู่ของช่ีกง  ผูฝึ้กฝ่าหลุนกงท่ีก าลงันัง่อยู่น่ี  ขา้พเจา้สามารถบอกทุก
ท่าน เม่ือท่านแนะน าผูอ่ื้นมาฝึกฝ่าหลุนกงนั้น  อาจจะมีคนท่ีไม่เช่ือหรือกระทัง่ต่อตา้น  น่ีก็เป็นเร่ือง
ปกติมาก   เพราะอะไรหรือ  เพราะสังคมมนุษยก์มี็ความขดัแยง้อยา่งน้ีด ารงอยู ่ ถา้ทุกๆคนต่างเช่ือถือช่ี
กง  ทุกๆคนต่างเช่ือในพุทธธรรม  ทุกๆคนต่างกส็ามารถจะบ าเพญ็ได ้ เช่นนั้นสังคมมนุษยก์จ็ะไม่คงอยู่
ต่อไปแลว้  ลว้นเป็นชาวสวรรค ์ ลว้นเป็นเทพแลว้   กเ็พราะว่ามีผูท่ี้ต่อตา้น มีผูท่ี้สนบัสนุน  มีผูท่ี้เช่ือ  มี
ผูท่ี้ไม่เช่ือ  ประกอบกนัเป็นสังคมหน่ึงท่ีขดัแยง้ตามหลกัการเสริมและตา้นซ่ึงกนัและกนั  ไม่ว่าจะเป็น
อาชีพการงานอะไร  รวมทั้งเร่ืองราวทั้งหมดของสังคมคนธรรมดาสามญั  กล็ว้นมีองคป์ระกอบสองดา้น 
บวกและลบชนิดน้ีคงอยู่ในเวลาเดียวกนั  ท่านคิดจะท าเร่ืองดีสักเร่ืองหน่ึง  เช่นนั้นก็รับรองไดว้่าจะมี
เร่ืองท่ีไม่ดีรอคอยท่านอยู่   ท่านตอ้งทะลวงผ่านความยากล าบากน้ีไปจึงจะสามารถท าเร่ืองท่ีดีนั้นได้
ส าเร็จ แน่ละหากคนคิดจะท าเร่ืองชัว่สักเร่ืองก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกนั  ก็มีกฎหมายของประเทศ  มีคนดี
ก าลงัรออยู่  ดงันั้นมนัจึงคงอยู่อย่างน้ี  น่ีลว้นเป็นเร่ืองปกติ  เพราะในจกัรวาลน้ี  มีสสารสองชนิดท่ีมี
ธาตุแทต่้างกนัซ่ึงเป็นปฏิปักษก์นัคงอยู ่ หลงัจากพฒันาลงมาแลว้ก็เกิดเป็นทฤษฎีไท่จ๋ี  หน่ึงอิน หน่ึงห
ยาง  เม่ือพฒันาลงมาอีก  จึงปรากฏหลกัการเสริมและตา้นซ่ึงกนัและกนั  หลกัการเสริมและตา้นซ่ึงกนั
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และกนัน้ี  ซ่ึงปรากฏออกมาในสังคมคนธรรมดาสามญัก็จะโด่ดเด่นท่ีสุด  ดงันั้นวิทยาศาสตร์เก่าแก่ท่ี
ขา้พเจา้พูดถึงเม่ือสักครู่  ก็อาจจะมีคนท่ีไม่เช่ือ และมีคนท่ีเช่ือ  รวมทั้งการบ าเพ็ญฝอฝ่าน้ีท่ีขา้พเจา้
ถ่ายทอดออกมาในวนัน้ี มีคนท่ีสนบัสนุนและมีคนท่ีคดัคา้น  น่ีก็เป็นเร่ืองปกติทั้งนั้น  ต่อไปทุกท่าน
ลว้นจะพบกบัเร่ืองอยา่งน้ี  ขา้พเจา้คิดวา่ กไ็ม่มีอะไรท่ีน่าแปลกประหลาดน่าตกใจ 

เม่ือครู่ก่อนท่ีจะพดูถึงประวติัศาสตร์ของฝ่าหลุนกง ขา้พเจา้กไ็ดพ้ดูขยายความไปอีกกา้วหน่ึงเสีย
มากมาย  บรรดาช่ีกงท่ีผูค้นรู้จกักนัในวนัน้ี   มนัก็เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีเก่าแก่  รวมทั้งฝ่าหลุนกง  ก็เป็น
วฒันธรรมก่อนประวติัศาสตร์  ไม่ใช่วนัน้ีหล่ี หง จ้ือ นึกสนุกข้ึนมา จึงแต่งของอะไรหน่ึงชุดออกมา
ถ่ายทอดให้ทุกท่าน   เช่นนั้นก็คือการท าร้ายคน  ปัจจุบนัมีอาจารยช่ี์กงปลอมไม่นอ้ยหลอกลวงคน  ท า
ร้ายคน ท าร้ายตวัเอง  เน่ืองจากในสภาพการณ์ทัว่ไป เม่ือปล่อยพลงัออกมามนัจะไม่เดินอยูใ่นมิติน้ี  ตา
เน้ือของคนจะมองไม่เห็น  ดงันั้นจึงมีช่ีกงปลอมมากมายหลอกลวงคน  ตาปลาและไข่มุกปะปนกนั  จน
เกิดสภาพจริงๆเท็จๆ   เดิมทีก็มีผูท่ี้ไม่เช่ือช่ีกง  จึงยิ่งต่อตา้นช่ีกง  โดยเฉพาะศีลธรรมของคนยุคน้ีใช้
ไม่ไดแ้ลว้  เร่ืองอะไรกมี็ทั้งจริงทั้งเทจ็   สินคา้ต่างๆกมี็ของปลอม  นบัประสาอะไรกบัช่ีกงละ  แน่ละช่ี
กงนั้นไม่อาจแต่งของอะไรชุดหน่ึงออกมาหลอกลวงคนไดต้ามอ าเภอใจ  เช่นน้ีจะท าร้ายคน  และท าร้าย
ตนเอง  เพราะผูท่ี้หลอกลวงนั้นก็ไม่รู้ว่าขา้งในนั้นสามารถฝึกของอะไรออกมาได ้ แน่ละ อะไรก็ฝึก
ออกมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร  ถา้ฝึกของอะไรออกมาได้จริงๆ  ไม่แน่ว่า ก็จะท าให้คนตกอยู่ในสภาพท่ี
อนัตรายมาก  น่ีคืออนัตรายท่ีช่ีกงปลอมน ามาสู่คน 

เ ช่นนั้ นฝ่าหลุนกงน้ี เกิดข้ึนได้อย่างไร  เ กิดข้ึนเม่ือไร  เ ม่ือสืบสาวเ ร่ืองราวข้ึนมาก็มี
ประวติัศาสตร์ท่ียาวนานเหลือเกินแลว้จริงๆ  คนธรรมดาสามญัฟังแลว้จะรู้สึกเหลือเช่ือมาก  เร่ืองเหล่าน้ี
ในตอนน้ีข้าพเจ้าก็ไม่ขอพูด พวกท่านจะค่อยๆทราบได้  แต่ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน  ในยุคก่อน
ประวติัศาสตร์ของมนุษย ์ ฝ่าหลุนกงเคยเป็นฝอฝ่าท่ีส าคัญเคยช่วยเหลือคนอยู่บนโลกมาก่อน  ก็
เหมือนกบัเม่ือ ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อนท่ีองคศ์ากยมุนีช่วยเหลือคนในเวลานั้น  เคยอยู่บนโลกช่วยเหลือ
สรรพชีวติอยา่งกวา้งขวาง  เป็นช่วงประวติัศาสตร์ท่ียาวนานมากไม่ไดเ้ปิดเผยใหแ้ก่คน  ประวติัศาสตร์
ช่างยาวนานเหลือเกินแลว้   โดยเฉพาะคือคนในโลกปัจจุบนักย็ิง่ไม่รู้แลว้  ประวติัศาสตร์ของฝ่าหลุนกง
นั้นยาวนานมาก เน่ินนานมากแลว้ 

วนัน้ีเหตุใดจึงสามารถถ่ายทอดเขาออกมาไดล้ะ  แน่ละขา้พเจา้ไดแ้ต่พูดจากสภาพการณ์ชั้นผิว
ท่ีสุด ต้ืนเขินท่ีสุด  ขา้พเจา้มองเห็นสภาพการณ์อยา่งหน่ึงแลว้  สภาพการณ์อะไรหรือ  กคื็อพร้อมกบัท่ี
สังคมมนุษยมี์ความอุดมสมบูรณ์ทางวตัถุ  กบัการกา้วรุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็วของวิทยาศาสตร์  ศีลธรรม
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ของมนุษยก์ลบัก าลงัล่ืนไถลอยา่งมาก เพราะคนปัจจุบนัต่างกเ็ช่ือในวิทยาศาสตร์  เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์
ปัจจุบนัคือสัจธรรม  แต่ผูค้นกลบัมิไดคิ้ดถึงปัญหาหน่ึง  คือวทิยาศาสตร์ปัจจุบนันั้นไม่สมบูรณ์แบบ  ยงั
มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีวทิยาศาสตร์ไม่อาจรับรู้ได ้  และยงัมีส่ิงต่างๆมากมายลว้นถูกวิทยาศาสตร์ปัดท้ิง
ไป  และมีคนท่ีด้ือร้ันมากมายอาศยัวิทยาศาสตร์ท่ีไม่สมบูรณ์แบบน้ีมาโจมตีปรากฏการณ์ท่ีผูค้นเช่ือถือ 
แต่ใชว้ทิยาศาสตร์อธิบายไม่ได ้ ในขณะท่ีปรากฏการณ์ท่ีไม่แจง้ชดัเหล่าน้ีท่ีวิทยาศาสตร์ไม่อาจอธิบาย
ได ้ มนักลบัสะทอ้นมาถึงมิติน้ีของสังคมมนุษยท่ี์คงอยู่จริง    วิทยาศาสตร์ปัจจุบนัไม่กลา้ยอมรับมนั  
เน่ืองจากวทิยาศาสตร์ไม่ยอมรับ คนมากมายท่ีเช่ือวทิยาศาสตร์จึงยดึถือทศันคติแบบเดียวกนัน้ีมาคดัคา้น  
แต่วทิยาศาสตร์น้ีไม่สมบูรณ์แบบจริงๆ  อาทิเช่น  หลายพนัปีมาแลว้ ผูค้นต่างพดูถึงเร่ืองกุศล  เด๋ียวน้ีคน
มากมายต่างรู้สึกว่ากุศลน้ีหรือ ก็คือส่ิงท่ีอยู่ในความนึกคิดของคน  คือจิตส านึกท่ีดีงามอย่างหน่ึงใน
สมองของคน  เป็นขอ้ก าหนดดา้นจิตใจชนิดหน่ึงต่อคน  ไม่ไดคิ้ดไปไกลกว่าน้ี  แต่ขา้พเจา้ขอบอกทุก
ท่าน  ส่ิงใดๆในจกัรวาลลว้นประกอบข้ึนมาจากสสาร  ดังนั้นจึงมีองค์ประกอบของมนัด ารงอยู่ได ้ 
คุณธรรมน้ีเป็นสสารท่ีคงอยู่อย่างแทจ้ริง  คือการแสดงออกมาของสสารท่ีคงอยู่อยา่งแทจ้ริง   ในอดีต
ชาวตะวนัออก โดยเฉพาะคือในประเทศจีน  คนเฒ่าคนแก่พูดว่า  สะสมกุศล  สะสมกุศล  คนหนุ่มสาว
ไม่เขา้ใจ  ท าไมตอ้งสะสมกุศลหรือ  สะสมกุศลอะไรกนั  ส่ิงท่ีไร้รูปน้ีไปสะสมได้อย่างไร  ท่ีจริง
ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  มนัมีรูป  เพียงแต่ตาคนมองไม่เห็นมนั  มนัคงอยูใ่นอีกมิติ  แต่มนักลบัอยูท่ี่นัน่
ตลอดเวลา  ท่านท าเร่ืองดีท่านกจ็ะมีกุศลสะสมอยู ่ ท่านทนทุกขแ์ลว้  ท่านกจ็ะมีกุศลสะสมอยู ่ เช่นนั้น
มนัจะตามคนไปทุกภพทุกชาติ มนัก าหนดผลบุญของท่านในอนาคต  ดว้ยเหตุน้ีบางคนสามารถเป็น
ขา้ราชการระดบัสูง  ดว้ยเหตุน้ีบางคนจะร ่ ารวยมาก  ดว้ยเหตุน้ี บางคนจะท าการคา้ใหญ่โตไดส้ าเร็จ  
นัน่เป็นเพราะเม่ือก่อนน้ีหรือภพก่อนท่านสะสมกุศลไวแ้ลว้  ภพน้ีไดรั้บผลบุญ  เช่นนั้นเหตุใดมีคน
มากมายชีวิตเขาไม่ร ่ารวยอยา่งนั้นเหมือนกบัคนอ่ืน  เพราะกุศลของเขาไม่ไดมี้มากอยา่งนั้นเหมือนคน
อ่ืน ไม่ไดส้ะสมมากอยา่งน้ี  กคื็อสาเหตุน้ี  ดงันั้นกุศลน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่   เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดถึง
ความไม่สมบูรณ์แบบของวิทยาศาสตร์  ปัจจุบนัวิทยาศาสตร์ทะลวงไม่พน้มิติวตัถุท่ีมีอยู่น้ีของมนุษย ์ 
ไม่อาจรับรู้ถึงอีกมิติ  แต่ปัจจุบนักมี็นกัวทิยาศาสตร์ท่ีพิเศษ ท่ีน่าท่ึงมากมาย สามารถรับรู้ไดแ้ลว้ว่า มีมิติ
เวลาอ่ืนคงอยู ่ แมว้า่จะทะลวงไม่พน้  แต่โดยทฤษฎีกมี็ค  าอธิบายคร่าวๆแลว้  และมีการตั้งค  าถามอยา่งน้ี
ข้ึนมา  พวกเขาเขา้ใจวา่มีมิติเวลาอ่ืนคงอยู ่ เช่นนั้นมิติเวลานั้นมีส่ิงมีชีวิตอยูห่รือไม่นะ  ชีวิตของมนัเป็น
อยา่งไร  รูปแบบท่ีคงอยูเ่ป็นอยา่งไร  กาลเวลาในมิติของมนักบักาลเวลาในมิติของเราน้ีมีอะไรแตกต่าง
กนันะ แนวคิดของมิติของมนั  รูปลกัษณ์ของชีวิต  รูปแบบของวตัถุเป็นอย่างไร  เร่ืองน้ีกล่าวส าหรับ
วิทยาศาสตร์ของมนุษยใ์นปัจจุบนั ลว้นเป็นส่ิงท่ีไม่รู้เลย  วิทยาศาสตร์ยคุปัจจุบนัไม่ยอมรับว่ามีมิติอ่ืน
คงอยู่  วิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบนัไม่ยอมรับว่ามีกุศลคงอยู่  เช่นนั้นทุกท่านคิดดู  มนุษยเ์ช่ือวิทยาศาสตร์
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เหลือเกินแลว้ ส่ิงท่ีมนัไม่ยอมรับคนกจ็ะไม่เช่ือ  น่ีมนัมิใช่กลายเป็นปัจจยัท่ีท าใหศี้ลธรรมของมนุษยล่ื์น
ไถลลงไปอยา่งมากหรอกหรือ  เน่ืองจากพอมนุษยเ์อ่ยถึงเร่ืองกุศล  ท่านตอ้งสะสมกุศลนะ เนน้กุศลนะ  
คนมากมายท่ีมีจิตส านึกแบบปัจจุบนักจ็ะพูดว่า ท่านพูดเร่ืองงมงาย  นัน่เป็นเร่ืองงมงายทั้งนั้น  พวกเรา
เช่ือวิทยาศาสตร์  ไม่เช่ือเร่ืองงมงายพวกน้ี  ทุกท่านดู  น่ีก  าลงัใชก้ระบองวิทยาศาสตร์น้ี ตีส่ิงท่ีเป็นธาตุ
แทท่ี้สุดของคนแลว้   เช่นนั้นท่านสามารถพูดไดห้รือว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงท่ีสมบูรณ์แบบ  เม่ือครู่ได้
พูดถึงการด ารงชีพทางวตัถุของมนุษยน์ั้นอุดมสมบูรณ์มาก   แต่เหตุใดทศันคติดา้นศีลธรรมก าลงัล่ืน
ไถลลงอยา่งมากละ  กเ็พราะวิทยาศาสตร์ปัจจุบนัไม่สามารถพิสูจน์ยนืยนัไดถึ้งการคงอยูข่องมิติอ่ืนกบั
ชีวิตชั้นสูง  พิสูจน์ไม่ไดว้่ามนุษยมี์การเวียนว่ายตายเกิดและกรรมสนอง  พิสูจน์ไม่ไดว้่ามีกุศลด ารงอยู ่   
ดงันั้นผูค้นจึงกลา้ท าเร่ืองชัว่  คนมากมายยคุปัจจุบนัเขา้ใจว่า “น่ีลว้นเป็นเร่ืองงมงายใช่ไหมละ ไม่เป็น
วทิยาศาสตร์” ไม่เช่ือการคงอยูข่องเทพ  ดงันั้นคนจึงกลา้ท าเร่ืองชัว่  ไม่เช่ือว่ามีการกรรมสนอง  คิดว่าน่ี
ลว้นเป็นเร่ืองงมงาย   น่ีคือปัญหาใหญ่ท่ีสุดท่ีน ามาโดยวทิยาศาสตร์ปัจจุบนัน้ีท่ีไม่สมบูรณ์แบบ  

เพราะขา้พเจา้คิดถึงไหนกพ็ูดถึงนัน่  เม่ือครู่พูดถึงความเป็นมาของฝ่าหลุนกง  จึงพูดขยายความ
ไปถึงปัญหาน้ี 

มีส่ิงต่างๆมากมายท่ีพูดคุยกนัอยูใ่นวงการบ าเพญ็  ซ่ึงสังคมคนธรรมดาสามญัไม่สามารถพูดได ้ 
แต่ในสังคมคนธรรมดาสามญัก็มีคนมากมาย  รู้จกับางส่ิงจากการไดย้ินไดเ้ห็น   มองเห็นโดยบงัเอิญ
หรือรู้สึกไดถึ้งปรากฏการณ์บางอย่างท่ีอธิบายไม่ได ้ และอาจจะสัมผสัปรากฏการณ์พิเศษบางอยา่งได้
โดยบงัเอิญ  แต่วา่  ไม่มีใครไปพิสูจนม์นั  ไปวจิยัคน้ควา้มนัอยา่งเป็นระบบ 

เม่ือครู่มีผูฝึ้กไดข้ึ้นเวทีพูดแลว้ว่าฝ่าชุดน้ีมีค่ายิ่งนกั   ขา้พเจา้อยู่ท่ีน่ีก็พูดให้ทุกท่านฟังมากมาย
อยา่งน้ีแลว้ คนท่ียงัไม่ไดอ่้านหนงัสือ ไม่เช่ือท่านลองไปพลิกๆ “จว้นฝ่าหลุน”เล่มน้ีดูกจ็ะเขา้ใจได ้ “จ้
วนฝ่าหลุน”คือหลกัการของฝ่า  แน่ละฝ่านั้นถ่ายทอดใหก้บัผูบ้  าเพญ็  เม่ือพูดถึงการบ าเพญ็  คนจ านวน
มากต่างรู้สึกว่ายากมาก  ท่ีแทก้ารบ าเพญ็โดยตวัเองนั้นไม่ยาก  การปล่อยวางจิตมนุษย ์ ปล่อยวางจิตยดึ
ติดของคนต่างหากท่ียากท่ีสุด  อะไรคือจิตของคนธรรมดาสามญัละ  อาทิเช่นในฐานะผูบ้  าเพญ็คนหน่ึง 
ก่อนอ่ืนตอ้งท าใหไ้ดถึ้งขั้นวา่ ถูกตีไม่ตีกลบั  ถูกด่าไม่ด่าตอบ คนธรรมดาสามญัท าไม่ได ้ เพราะพวกเขา
คือคนธรรมดาสามญั  ในฐานะผูบ้  าเพญ็ตอ้งท าใหไ้ด ้ และยงัตอ้งท าใหไ้ดเ้ม่ือคนอ่ืนรังแกท่าน ท่านตอ้ง
ไม่แคน้ไม่เคือง  ปฏิบติัต่อดว้ยใจท่ีสงบ  กระทัง่หวัเราะใหห้มดส้ินไปทั้งบุญคุณและความแคน้  กระทัง่
เม่ือถูกตีแลว้ในใจยงัตอ้งขอบคุณคนท่ีตีท่าน  คนธรรมดาสามญัจะรู้สึกว่าน่ีไม่อาจจะเขา้ใจได ้ ท าไม
เป็นคนอย่างน้ีนะ  ช่างอ่อนแอเกินไปแลว้  ท่ีจริง เน่ืองจากเม่ือคนอ่ืนรังแกท่าน เขาก็ก  าลงัให้กุศลแก่
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ท่าน  ให้กุศลกบัท่านจริงๆ  ในจกัรวาลน้ีมีสสารขนาดมหึมามากมายท่ีตาเน้ือของคนมองไม่เห็นคงอยู ่ 
ปัจจุบนัน้ีวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถคน้พบ  สสารขนาดมหึมาท่ีจุลทรรศน์ลงไปอีกจ านวนมากมายน้ี  
พวกมนันั้นลว้นมีจิตวญิญาณ มีชีวติ  พวกมนัก าลงัควบคุมชีวติทั้งปวงท่ีต ่ากวา่พวกมนั  ในขณะเดียวกนั
กก็  าลงัสร้างดุลยภาพใหก้บัทุกส่ิงในจกัรวาลโดยรวม  และจกัรวาลน้ีมีหลกัการหน่ึงเรียกว่า ไม่เสียกจ็ะ
ไม่ได ้ จะไดก้ต็อ้งเสีย  ฉะนั้นหากคนอยากจะไดอ้ะไร กต็อ้งแลกเปล่ียน  นัน่จึงเรียกว่าไดแ้ละเสีย  เสีย
อยา่งไรละ  ในมิติน้ี    คนธรรมดาสามญัไม่สามารถมองเห็นได ้ แต่บางคร้ังอาจรู้สึกได ้คนทัว่ไปจะได้
ส่ิงท่ีตอ้งการไดจ้ากการทุ่มเทขยนัขนัแขง็อยา่งยากล าบาก   หากไม่คิดจะทุ่มเทความพยายามแต่ใชก้  าลงั
ใหไ้ดม้า เทพกจ็ะท าใหเ้ขาตอ้งทุ่มเทความพยายาม  อาทิเช่นบางคนแยง่ชิงของๆคนอ่ืน  บางคนทุบตีคน  
น่ีคือการท่ีคนคิดจะใชก้  าลงัใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ีจบัตอ้งไดแ้ละทางดา้นจิตใจ  จึงไม่คิดจะชดเชย
กลบัคืนให้  แต่จกัรวาลน้ีมนัจะให้ผูท่ี้ใช้ก  าลงัให้ไดม้า  ตอ้งชดใชคื้น  ไม่อยากจะเสียก็ตอ้งเสีย  เสีย
อย่างไรหรือ  ท่ีฝ่ังน้ีท่านตีคนอ่ืน รังแกคนอ่ืน หรือครอบครองส่ิงของๆคนอ่ืน  ดงันั้นท่านไดม้ามาก
เท่าไร  ในอีกมิติหน่ีง กุศลภายในขอบเขตของตวัท่านเองจะบินขา้มไปใหฝ่้ายตรงขา้มมากเท่านั้น  และ
กศุลน้ีสามารถเปล่ียนเป็นผลประโยชนก์บัเงินทอง  หรือพดูไดว้า่เม่ือคนถูกบงัคบัใหสู้ญเสียส่ิงของ  ฝ่าย
ตรงขา้มกต็อ้งชดเชยคืนให้  จุดน้ีคนธรรมดาสามญัมองไม่เห็น  ดงันั้นจึงกลา้ท าเร่ืองไม่ดี  คนมากมาย
ท าการคา้ถูกหลอกลวงแลว้ หรือถูกบงัคบัใหเ้สียอะไรไปแลว้ ถา้ไม่ใช่เกิดข้ึนเพราะตนเองท าเร่ืองอะไร
ท่ีไม่ดีแล้วเสียกุศล  ผ่านไประยะหน่ึง  ยงัสามารถได้มาซ่ึงการชดเชยท่ีเท่าเทียมกัน นั่นก็คือผูท่ี้
ก่อใหเ้กิดการสูญเสียต่อผูอ่ื้น   ถูกบงัคบัใหช้ดใชคื้น  แต่คนมกัคิดว่ามนัเป็นความบงัเอิญ หรือไดม้าจาก
ความขยนัของตนเอง  คนมองไม่เห็นสาเหตุท่ีแทจ้ริง   ท่ีน่ีขา้พเจา้ขอบอกทุกท่านวา่กุศลนั้นมีค่าอยา่งยิง่  
มนัสามารถผนัแปรเป็นส่ิงของต่างๆ  คนยคุน้ีไม่เช่ือส่ิงเหล่าน้ี  เพราะวิทยาศาสตร์มองไม่เห็นส่ิงเหล่าน้ี  
น่ีก็คือสาเหตุประการหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการล่ืนไถลลงอย่างมากของมาตรฐานศีลธรรมมนุษย ์ แต่สสาร
มากมายมหาศาลของจกัรวาลน้ี กบัชีวิตชั้นสูง  ก าลงัจดัความสัมพนัธ์ของจกัรวาลน้ีใหส้มดุลอยู่จริงๆ  
ท่านสูญเสียส่ิงท่ีไม่ควรสูญเสียท่านก็จะไดรั้บการชดเชย ผลตอบแทน  คนคิดท่ีจะไม่ยอมเสียก็ไม่ได ้ 
เพราะเขาอยูฝ่ั่งนั้นบงัเกิดผลโดยตรง  น่ีคือตวัอย่างหน่ึงท่ีง่ายๆ  ท่ีจริงผูท่ี้ถูกท าร้ายยงัจะไดรั้บมากกว่า
เสียอีก  ดงันั้นบางคร้ังขา้พเจา้บอกว่าคนทนทุกขส์ักหน่อย  ไม่แน่ว่าจะเป็นเร่ืองไม่ดี  ในอดีตคนแก่นั้น 
โดยเฉพาะคนแก่ในประเทศจีนลว้นพูดกนัว่า  ตอนน้ีทนทุกขส์ักหน่อยในอนาคตจะดี  เป็นหลกัการ
อย่างน้ี  พระเยซูตรัสว่า เม่ือคนอ่ืนตบแกม้ซ้ายของท่าน ท่านก็หันแกม้ขวาให้เขาตบดว้ย  บางคนก็ไม่
เขา้ใจ  ท่ีจริงปัจจุบนัสาวกนิกายโรมนัคาธอลิก  กบัสาวกคริสเตียนลว้นไม่เขา้ใจ หากพูดตามหลกั
เหตุผล  เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ีละ  พระเยซูตรัสเพียงเปลือกนอก  หาไดต้รัสถึงความนยัท่ีลึกซ้ึงลงไปกว่าน้ี  
กคื็อพดูวา่  เม่ือเขาตบแกม้ท่านท่ีขา้งน้ี  เขาไดใ้หก้ศุลแก่ท่าน และช่วยท่านสลายบาปกรรม  ดงันั้นคนท่ี
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ตบ  ความโกรธยงัออกไม่หมด ท่านยื่นแกม้อีกขา้งให้เขาตบแกม้ขา้งนั้น  เขามิใช่ช่วยท่านสลายกรรม
และยงัให้กุศลท่านอีกดว้ยหรอกหรือ  ในท่ามกลางความเจ็บปวดของท่าน กรรมของตวัท่านเองก็จะ
สลายไป  คนต่างก่อกรรม  บางคนเคยฆ่าชีวิต รังแกคน  ด่าคน  เกลียดชงัใครหรือเคยท าเร่ืองไม่ดีเป็น
ตน้  ลว้นเป็นการก่อกรรม  น่ีเป็นสสารสีด าอย่างหน่ึง และคงอยู่รอบตวัคน   มนัก าหนดความเจบ็ปวด
และโรคภยัของคนๆหน่ึง หรือประสบกบัความยุง่ยากอะไร  ท าการคา้ไม่ส าเร็จ  ถูกคนตีหรือด่าเป็นตน้ 
ความเจบ็ปวดต่างๆ นานา  ลว้นเกิดจากกรรม  เวลาท่ีใครตีท่าน  รังแกท่าน  คนท่ีตีท่านไม่เพียงใหกุ้ศล
แก่ท่าน  ในขณะท่ีท่านไดรั้บความเจบ็ปวด กรรมสีด าของท่านน้ีกส็ามารถผนัแปรเป็นกุศล  น่ีคือการได้
ทีเดียวสองต่อ  ในฐานะคนธรรมดาสามญัเขาสามารถจะไดที้เดียวสองต่อพร้อมกนั แต่ในฐานะผูบ้  าเพญ็  
น่ีคือด่านท่ีตอ้งขา้มไป    ในขณะท่ีไดรั้บความเจบ็ปวด หากขา้มด่านไปไดด้ว้ยดี        ซินซ่ิงจะยกระดบั
ข้ึน  และการยกระดบัของซินซ่ิงกคื็อการยกระดบัของระดบัชั้น  ดงันั้นพลงักจ็ะเพิ่มข้ึนมา  กุศลกจ็ะผนั
แปรเป็นพลงั  หลกัการนั้นขา้พเจา้ไดพู้ดโดยกระจ่างไปแลว้  แต่ในการบ าเพญ็จริง ยงัจะตอ้งดูตวัพวก
ท่านเอง 

ท่ีจริงข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ถ่ายทอดฝ่า  ข้าพเจ้ายงัท าเร่ืองหน่ึงท่ีคนในอดีตไม่เคยท ามาก่อน  
ขา้พเจา้ไดใ้ห้บนัไดสู่สวรรค์ชุดหน่ึงไวใ้ห้กบัคนอย่างแทจ้ริง  ท่านเพียงแต่บ าเพ็ญไปตามตา้ฝ่าชุดน้ี  
รับรองว่าท่านสามารถจะหยวนหมัน่ได ้ ฝ่าชุดน้ีคนในอดีตไม่เคยมีใครบรรยายมาก่อน  โดยเฉพาะคือ
ในหมู่มนุษย ์  ถา้ไม่เช่ือท่านลองพลิกงานเขียนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนัทั้งหมดทั้งในและนอกประเทศ 
“เตา้เต๋อจิง” “ค าภีร์ไบเบ้ิล” “คมัภีร์พุทธ” ลว้นไม่ไดบ้รรยายฝ่าโดยเปิดเผยความลบัสวรรคท์ั้งหมดอยา่ง
น้ี 

องคศ์ากยมุนีเป็นพระพุทธ   ผูค้นเขา้ใจว่าองคศ์ากยมุนีพุทธทรงเหลือพุทธธรรมไวใ้ห ้แต่องค์
ศากยมุนีเองกลบัตรัสว่า  ชัว่ชีวิตขา้พเจา้ไม่ไดเ้หลือหลกัธรรมอะไรไว ้  คนไม่เขา้ใจความหมายท่ี
พระองค์ตรัสว่าคืออะไร  นิกายเซน(ฉันจง)จึงเขา้ใจว่าไม่มีหลกัธรรม องค์ศากยมุนีไม่ไดเ้หลือพุทธ
ธรรมไวใ้ห้เลย  ใครท่ีพูดออกมาลว้นไม่ใช่พุทธธรรม  ไม่สามารถพูดได ้ พอพูดออกมาก็ไม่ใช่พุทธ
ธรรมแลว้  ซ่ึงเป็นการเขา้ใจผดิเพี้ยนไปโดยส้ินเชิง  เช่นนั้น ค  าพูดน้ีท่ีองคศ์ากยมุนีตรัสทรงหมายความ
ว่าอะไรละ องค์ศากยมุนีเป็นเทพ พระองค์จุติลงมาในสังคมคนธรรมดาสามญัเพื่อช่วยเหลือคน  
หลงัจากหยวนหมัน่ก็เป็นพระพุทธ  ค  าพูดของพระองคมี์ความเป็นพุทธ   แมส่ิ้งท่ีพระองคต์รัสไม่ใช่
พุทธธรรมของการบ าเพญ็อยา่งเป็นระบบ   ภาษาท่ีมีความเป็นพุทธกคื็อหลกัการของธรรม ณ ระดบัชั้น
นั้น แต่มนักไ็ม่ใช่แก่นแทข้องหลกัธรรมของจกัรวาลท่ีเป็นระบบ   ท่ีจริงคมัภีร์ท่ีคนรุ่นหลงัจดัท ากข็าด
หายเป็นหว้งๆ  ไม่เป็นระบบ  เป็นอยา่งน้ีจริงๆ    สองพนัห้าร้อยกว่าปีก่อนองคศ์ากยมุนีตรัสใหก้บัคน
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ในเวลานั้นโดยเฉพาะ และองคศ์ากยมุนีพุทธกท็รงเห็นสภาพการณ์ของมนุษยใ์นวนัน้ีแลว้   ดงันั้นท่ีองค์
ศากยมุนีพุทธตรัสในเวลานั้นว่า หลกัธรรมของพระองค์ในยุคธรรมปลายจะใช้ไม่ไดแ้ลว้  ท่ีจริงคน
ปัจจุบนัต่างกไ็ม่เขา้ใจส่ิงท่ีองคศ์ากยมุนีพุทธตรัสแลว้ 

รวมทั้ง “คมัภีร์ไบเบ้ิล” ของศาสนาทางตะวนัตก  คนปัจจุบนัก็ไม่สามารถเขา้ใจไดจ้ริงๆแลว้  
เพราะความคิดของคนยคุปัจจุบนัเปล่ียนจนสลบัซบัซอ้นมากแลว้  คนเขา้ใจว่าอยา่งน้ี  เขา้ใจว่าอยา่งนั้น  
ลว้นใชค้วามรู้สึกกบัผลประโยชนท่ี์เห็นตรงหนา้ไปท าความเขา้ใจ ความนยัท่ีแทจ้ริงนั้นคนปัจจุบนักลบั
ไม่สามารถเขา้ใจได ้

 ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน “จว้นฝ่าหลุน” หนงัสือเล่มน้ีมีค่าจริงๆ  หนงัสือใดๆของมนุษยล์ว้นไม่
อาจเปรียบเทียบได ้ เพราะมนัเป็นหนงัสือของการบ าเพญ็เล่มหน่ึง   เป็นฝ่าท่ีเขม้งวดมาก  ซ่ึงสามารถ
ช้ีน าคนให้หยวนหมัน่ได ้ เม่ือครู่มีคนบอกว่า “จว้นฝ่าหลุน”หนังสือเล่มน้ีเม่ือหยิบข้ึนมาอ่าน แต่ละ
ตวัอักษรล้วนพร่างพราวด้วยแสงสีทอง  ข้าพเจ้าคิดว่า หากทุกท่านสามารถยืนหยดับ าเพ็ญต่อไป  
สามารถกา้วหน้าตลอดไปจนกระทัง่หยวนหมัน่  เช่นนั้นในระหว่างขั้นตอนท่ีท่านกา้วหน้าไป  ใน
ระหวา่งขั้นตอนการบ าเพญ็ของท่าน  ท่านจะเห็นได ้ ซาบซ้ึงเขา้ใจได ้ ในส่ิงต่างๆมากมายท่ีคนธรรมดา
สามญัมองไม่เห็น ซาบซ้ึงไม่ไดใ้นความรู้สึกและทศันียภาพ  ในเวลานั้นท่านจะพบว่า หนงัสือเล่มน้ีท่ี
แทแ้ลว้คืออะไรนะ  ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ีพูดอยา่งไรลว้นเป็นการพูดของขา้พเจา้  พูดมากไปฟังแลว้เหลือเช่ือ
มาก  ขา้พเจา้คิดว่า พวกท่านไปอู(้รับรู้)เอง  ไปพิสูจน์เองจะดีกว่า  ขา้พเจา้เพียงตอ้งการจะบอกทุกท่าน  
ฝ่าน้ีมีค่าอยา่งยิง่ 

   ในเวลานั้นท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่าชุดน้ี  มีชีวิตชั้นสูง กบัผูรู้้แจง้ใหญ่มากมาย ไม่ยอมให้ขา้พเจา้
ถ่ายทอด  พูดว่าศีลธรรมของมนุษยเ์ส่ือมทรามถึงระดบัน้ีแลว้  ท่านยงัน าส่ิงท่ีดีเช่นน้ีออกมา  ตอนท่ี
มนุษยอ์ยูใ่นยคุสมยัท่ีดีท่ีสุดท่านกไ็ม่น าออกมาถ่ายทอด  ตอนน้ีท่านยงัจะน าออกมาถ่ายทอดหรือ  เทพ
ลว้นแต่คิดกนัอยูอ่ยา่งน้ี 

 ทุกท่านคิดดู  เม่ือครู่ท่ีขา้พเจา้พูดถึงเร่ืองกรรมกบักุศล กรรมกบักุศลนั้นติดตามคนไปเกิด  ชีวิต
คนอยูใ่นโลกอะไรกเ็อาไปไม่ได ้ มีเพียงส่ิงเหล่าน้ีท่ีติดตามคนไปเวียนว่ายตายเกิด  พูดถึงการเวียนว่าย
ตายเกิด  ขา้พเจา้จะบอกพวกท่าน  ในศาสนาพูดว่าหลงัจากคนตายแลว้จะไปสู่มิติอ่ืน  โดยเฉพาะคือใน
ศาสนาตะวนัออก  ลว้นพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดหกทาง  คนนั้นสามารถกลบัชาติไปเกิดไดจ้ริงๆ  น่ี
คือเร่ืองจริง  ในวงการบ าเพญ็นั้นไร้ขอ้สงสัย  ทุกท่านต่างเห็นไดช้ดัเจน  ท าไมสามารถกลบัชาติไปเกิด
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ไดล้ะ และมีบางคนพูดว่า  คนตายแลว้ก็ไม่ใช่ตายไปเลยหรือ  ท่ีตายนั้นคือส่วนท่ีเติบโตจากการกิน
อาหารของมนุษยห์ลงัก าเนิด   แต่ชีวติคนนั้นไม่ไดต้ายไป  

 หากพดูโดยใชรู้ปแบบท่ีมนุษยปั์จจุบนัสามารถเขา้ใจได ้ ทุกท่านคิดดู  ร่างกายคนเป็นโครงสร้าง
ของสสารชั้นผิวท่ีประกอบข้ึนจากอนุภาคโมเลกุล  จุดน้ีใครก็ทราบทั้งนั้น  อากาศธาตุท่ีลอ้มรอบโลก  
ไม้ รวมทั้งวสัดุก่อสร้างเช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กกลา้ ล้วนเป็นสสารชั้นผิวท่ีประกอบข้ึนจากอนุภาค
โมเลกุลท่ีต่างกนั   และโมเลกุลก็ประกอบข้ึนมาจากอะตอม   อะตอมก็ประกอบข้ึนมาจากนิวตรอน 
อิเลคตรอน  นิวเคลียสอะตอม  เม่ือตรวจสอบนิวเคลียสอะตอมลงไปอีกละ กเ็ป็นควาร์กท่ีประกอบข้ึน
เป็นนิวเคลียสอะตอม  เช่นนั้นนิวเคลียสอะตอมกป็ระกอบข้ึนจากนิวทรีโนดว้ย  แต่สืบหาลงไปอีก  คน
กไ็ม่รู้อะไรแลว้  ท่ีจริงในเวลาท่ีคนตายก็เพียงแต่กายเน้ือในมิติสสารชั้นผิวท่ีประกอบข้ึนจากอนุภาค
โมเลกุลหลุดลอกไปแลว้เท่านั้น  เหมือนการถอดเส้ือผา้ท้ิงแลว้   ทว่าร่างกายส่วนท่ีประกอบข้ึนจาก
อะตอม  นิวเคลียสอะตอม หรือสสารท่ีเล็กกว่าควาร์ก  ไม่ไดต้ายไปแต่อย่างใด และไม่อาจตายไปตาม
การตายของชั้นผวิของคน  ทุกท่านคิดดู  ในเวลาท่ีนิวเคลียสอะตอมแตกตวั กคื็อระเบิดนิวเคลียร์   เวลา
ท่ีคนตายไปจะมีพลังงานมากอย่างนั้ นท่ีสามารถท าให้นิวเคลียสอะตอมแตกตัวได้หรือ    หาก
วทิยาศาสตร์ปัจจุบนัคิดจะท าใหนิ้วเคลียสอะตอมแตกตวั  จะตอ้งมีพลงังานความร้อนมหาศาล และพลงั
ปะทะท่ีรุนแรงมากจึงจะท าใหนิ้วเคลียสอะตอมแตกตวัได ้ ร่างกายของคนธรรมดาสามญัจะมีพลงังาน
มากขนาดนั้นท่ีสามารถท าใหม้นัแตกออกไดห้รือ   และอุณหภูมิของไฟในสถานท่ีเผาศพนั้นยอ่มไม่อาจ
ท าให้นิวเคลียสอะตอมแตกตวัไดอ้ยา่งเด็ดขาด  หรือพูดว่าสสารท่ีเลก็ยิ่งกว่าท่ีประกอบข้ึนเป็นร่างกาย
คนนั้น  ไฟในเตาเผาศพยอ่มไม่อาจท าลายไดเ้ลย ถา้มนัสามารถท าใหนิ้วเคลียสอะตอมของร่างกายท่าน
แตกตวัไดจ้ริง นัน่กคื็อระเบิดปรมาณู    หากนิวเคลียสอะตอมท่ีคงอยูข่องร่างกายคนๆหน่ึงระเบิดออก
แลว้  กจ็ะท าลายเมืองขนาดใหญ่มากเมืองหน่ึงได ้ อะตอมใช่ไหม พลงังานนั้นมหาศาลมาก  เหตุใดไม่
เกิดเร่ืองชนิดน้ีละ  กพ็ูดไดช้ดัว่า ส่วนประกอบของอะตอมในร่างกายคนนั้นไม่ไดถู้กท าลายแต่อยา่งใด
เลย 

 ทุกท่านทราบว่า กล่าวส าหรับคนแลว้ นิวเคลียสอะตอม กบัอะตอมนั้นมีคุณสมบติัของการแผ่
รังสีท่ีรุนแรงมาก  หรือพดูวา่มนัเป็นพลงังานอยา่งหน่ึง  ท่ีจริงสสารท่ีเลก็ยิง่กวา่ ลกัษณะการแผ่พลงังาน
รังสีของควาร์ก จะมากยิ่งกว่าลกัษณะการแผ่รังสีของนิวเคลียสอะตอม  ดงันั้นลกัษณะการแผ่รังสีของ
นิวทรีโน่ กย็ิง่มากกวา่ควาร์กไม่รู้ก่ีเท่า  ยิง่เลก็ลงไปพลงังานของอนุภาคยิง่มาก  ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน
พลงักงท่ีพวกท่านฝึกนั้น ขา้งในมีอะตอม นิวตรอน เร่ือยไปจนถึงสสารท่ีเลก็ยิง่กว่าซ่ึงมีพลงัมาก  พลงั
ท่ีฝึกออกมาเหตุใดจึงสามารถรักษาโรคไดล้ะ เหตุใดจึงสามารถเปล่ียนแปลงร่างกายคนละ  เหตุใดผู ้
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บ าเพ็ญสามารถแสดงปาฎิหารยม์ากมายออกมาไดล้ะ  เพราะพลงักบัความสามารถนั้น มนัประกอบ
ข้ึนมาจากสสารพลงังานระดบัสูงยิง่กว่าอยา่งน้ี  และสสารเหล่าน้ีในการบ าเพญ็เจ้ิงฝ่า(ฝ่าท่ีถูกตอ้ง)ลว้น
มีชีวติและคุณสมบติัดั้งเดิมท่ีดีงาม มนัถูกจิตส านึกของร่างหลกัของผูบ้  าเพญ็ควบคุมไว ้ ถูกความคิดคน
บงัคบับญัชา  ไม่เหมือนวธีิการท่ีวทิยาศาสตร์ใชท้  าใหอ้ะตอมแตกตวัซ่ึงก่อใหเ้กิดลกัษณะท าลายลา้งใน
ลกัษณะท่ีชัว่ร้าย   พลงังานท่ีแผ่กระจายออกหลงัจากการระเบิดของลูกระเบิดปรมาณูน้ี ในปัจจุบนัดว้ย
การใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นส่ิงท่ีชัว่ร้าย  ไร้ทิศทาง  เป็นอนัตรายต่อคน ต่อชีวิตอ่ืนๆทั้งหมด  
เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีคนด ารงอยู่ก็ร้ายแรงมาก แต่พลงังานท่ีปล่อยออกมาจากผูบ้  าเพญ็นั้นมี
จิตส านึก  สามารถก่อให้เกิดผลทางบวก  สถาบนัคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์ของจีนก็เคยท าการทดสอบ 
วนิิจฉยัประเมินค่าขา้พเจา้  ในระหว่างท่ีขา้พเจา้บรรยายฝ่าอยู ่สสารพลงังานท่ีปล่อยออกมานั้นพวกเขา
สามารถวดัได ้ สถาบนัวิจยัคน้ควา้ฟิสิกส์ชั้นสูงของจีนมุ่งคน้ควา้เก่ียวกบัฟิสิกส์ชั้นสูง  พวกเขาไดว้าง
อุปกรณ์ไวต้ามมุมทั้งส่ีและตรงกลางหอ้งประชุม บนโต๊ะท่ีขา้พเจา้บรรยายกว็างอุปกรณ์ไวด้ว้ย  ในการ
ตรวจวดัพวกเขาพบว่าพลังงานท่ีข้าพเจ้าปล่อยออกมานั้ นนอกจากประกอบด้วยอะตอมแล้ว ยงั
ประกอบดว้ยนิวตรอนมากมายเหลือเกิน  แน่ละเขากต็รวจวดัไดเ้พียงเท่าน้ี  สสารท่ีเลก็ลงไปกว่าน้ี พวก
เขากไ็ม่มีอุปกรณ์ท่ีจะไปวดั  ท่ีพวกเขารู้สึกแปลกใจกคื็อ  สนามพลงัท่ีขา้พเจา้ปล่อยออกไปนั้นกระจาย
เสมอกนัไปทัว่  พลงังานมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ  ในการวจิยัวทิยาศาสตร์ปัจจุบนัลว้นทราบว่าสสารปรมาณู
ท่ีออกมานั้นมนัไร้ทิศทาง  ไม่รู้ว่าแผ่ออกไปถึงท่ีไหน  และท่ีอยู่ใกล้จะแรง  ท่ีอยู่ไกลจะอ่อน  ใน
ระหว่างท่ีแผ่เป็นวงกวา้งออกไปจะเป็นอนัตรายต่อส่ิงของ  แน่ละวิทยาศาสตร์ปัจจุบนันั้นไม่สมบูรณ์
แบบ  การหลงงมงายต่อมนัมากเกินไปเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ต่อมนุษยชาติ 

 เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดว่าชีวิตคนไม่อาจตายไปตามการตายของคน  ดงันั้นจิตหลกัของคนสามารถ
หลุดพน้ออกจากการตายของกายเน้ือในมิติน้ี เดิมทีเขาก็อยู่อีกมิติหน่ึง  ในเวลาท่ีเกิดก็รวมเป็นร่าง
เดียวกบัร่างคนในมิติน้ี  เม่ือร่างในมิติน้ีตายไป  ฉะนั้นจิตหลกัจึงหลุดพน้ออกมา ดงันั้นวฏัจกัรตายเกิด
หกทางท่ีพูดกนัในศาสนาจึงเป็นเร่ืองจริง  ชีวิตสามารถกลบัชาติไปเกิดในวฏัจกัรตายเกิดหกทาง คน
สามารถกลบัชาติไปเกิดเป็นคนซ ้ าอีก  และสามารถไปเกิดเป็นวตัถุ/สสาร  เกิดเป็นสัตว ์กระทัง่เกิดเป็น
ชีวติชั้นสูง หรือเกิดเป็นส่ิงอ่ืนๆ 

พุทธศาสนาพดูถึง ทิพยจกัษุเอย  ปัญญาจกัษุเอย  ธรรมจกัษุเอย  พุทธจกัษุเอย  หา้จกัษุ  หากเปิด
ถึงธรรมจกัษุ  โลกท่ีปรากฏต่อหนา้ท่านกไ็ม่ใช่หนา้ตาอย่างน้ีแลว้  แลว้หนา้ตาเป็นอยา่งไรละ  ท่านจะ
พบวา่ตาของท่านสามารถมองทะลุวตัถุใดๆในระดบัชั้นของท่านได ้ มองเห็นสสารท่ีเลก็ยิง่กว่า  และยงั
จะพบว่าวตัถุใดๆลว้นแต่มีชีวิต  เม่ือวตัถุนั้นพบว่าท่านสามารถมองเห็นเขา  มนัก็จะติดต่อส่ือสารกบั
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ท่าน  ใชภ้าษาส่ือสาร  ใชค้วามคิดนึกส่ือสาร  คนธรรมดาสามญับางคนจะรู้สึกว่าเป็นนิทานอาหรับ
ราตรี  พูดเร่ืองแปลกประหลาดปาฏิหารย ์ แน่ละส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองในวงการบ าเพญ็  เป็นการพูดกบัผู ้
ฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ทุกท่านลว้นเป็นผูบ้  าเพญ็  ขา้พเจา้ไม่ไดพู้ดกบัคนธรรมดาสามญั  และไม่อาจพูดกบั
คนธรรมดาสามญัตามอ าเภอใจ  คนธรรมดาสามญัจ านวนมากไม่เช่ือ 

 ดงันั้นเม่ือถึงเวลานั้นท่านกจ็ะพบว่า ชีวิตของวตัถุชนิดใดๆ  ก่อนหนา้นั้นเขาอาจเป็นคน ต่อมา
ตายแลว้  กไ็ปเกิดเป็นวตัถุชนิดอ่ืน  พูดถึงตรงน้ีขา้พเจา้จะพูดสักหน่อยว่า  ในการไปเกิดนั้นคนมีกรรม
ติดไปด้วย  และมีกุศลติดไปดว้ยพร้อมกนั  มนุษยปั์จจุบนัเส่ือมทรามลงตามการเส่ือมทรามลงของ
ศีลธรรม กุศล สสารชนิดน้ีก็ยิ่งน้อยลง  แต่กรรมยิ่งมากข้ึนเร่ือยๆ  เน่ืองด้วยการกลบัชาติไปเกิดใน
รูปแบบของกนัและกนัของชีวิต ดงันั้นมองไปแลว้ ในปัจจุบนัไม่เพียงแต่บนร่างกายคนจะมีกรรมสีด า
คล ้าๆ แมแ้ต่บนวตัถุสสารกมี็กรรมอยูด่ว้ยกนัทั้งนั้น  เน่ืองจากในเวลาท่ีชีวติอยูใ่นวฏัจกัรตายเกิดหกทาง 
จะน ากรรมเหล่าน้ีไปดว้ย  ดงันั้นวตัถุสสารใดๆลว้นจะมีกรรมอยู ่ ลว้นสามารถชกัน าให้เกิดโรค  เม่ือ
กรรมสะทอ้นมาถึงมิติของมนุษยน้ี์  กคื็อเช้ือไวรัสในระดบัจุลทรรศน์  ปัจจุบนักรรมมากเสียจนอะไรๆ
กล็ว้นแต่มีกรรมอยู่   ทุกท่านทราบว่าในอดีต ชาวนาในประเทศจีน  หากระหว่างท่ีท านาอยู่ในทอ้งนา  
เกิดเป็นแผลท่ีมือ  กจ็ะใชดิ้นทาท่ีปากแผล  แลว้ไม่ไปสนใจมนัอีก  ไม่ชา้ก็จะหายดี  แต่ดินในทุกวนัน้ี
ท่านอยา่ไดไ้ปแตะมนัเขา้  คนธรรมดาสามญัแตะถูกมนันิดเดียว กไ็ม่แน่ว่าจะติดเช้ือเป็นหนองได ้  ไม่
แน่ว่าจะกลายเป็นโรคบาดทะยกัตาย  เพราะอะไรหรือ  น่ีก็เห็นไดช้ดัว่าดินในปัจจุบนัลว้นมีกรรมอยู ่ 
ดงันั้น หากอยู่ในมิติชั้นสูงหันกลบัมามอง  จะเห็นทุกหนแห่งลว้นคือกรรม  เป็นคล่ืนสีด าหมุนกล้ิงไป  
เพราะตาคนมองไม่เห็น ดงันั้นทุกคนต่างรู้สึกวา่ยงัดีอยู ่

 ทุกท่านทราบโรคระบาดไขห้วดัใหญ่น้ีกระมงั  การท่ีโรคไขห้วดัใหญ่ระบาดไดน้ั้น   ท่ีจริงกเ็กิด
จากกลุ่มกรรมท่ีมีความหนาแน่นมากหมุนกล้ิงผ่านมา  แต่โรคมะเร็ง  โรคเอดส์เหล่านั้น เป็นตน้ คือ
กรรมแห่งโรคท่ีมีลกัษณะร้ายแรงและมีเป้าหมายเฉพาะ   โรคเอดส์นั้นมีเป้าหมายเจาะจงต่อพวกส าส่อน
ทางเพศกบัพวกรักร่วมเพศ  ส่ิงเหล่าน้ีคือกรรมท่ีมีความหนาแน่นมากยิ่งกว่า   โดยทัว่ไปสถานท่ีท่ีมี
กรรมมาก คนก็จะเป็นโรค  กรรมท่ีมีความหนาแน่นสูงหากเกิดข้ึนท่ีใด  ท่ีนั่นก็จะเกิดโรคระบาด  ณ 
พื้นท่ีตรงนั้นมกัจะเป็นเพราะคนก่อกรรมหนกัเกินไป 

 เหตุใดขา้พเจา้ตอ้งพดูเร่ืองน้ี   เพราะขา้พเจา้มองเห็นศีลธรรมของมนุษยล่ื์นไถลลงอยา่งร้ายแรง
มาก  หากเป็นเช่นน้ีต่อไปอีก  คนกจ็ะเผชิญกบัอนัตรายท่ีร้ายแรงยิง่ข้ึน   หากในเวลาท่ีเทพไม่เห็นว่าคน
เป็นคนแลว้ นัน่คืออนัตรายจริงๆ  คนมีพฤติกรรมของคน  มีรูปลกัษณ์ของคนไม่แน่ว่าจะเป็นคน  ลิงกมี็
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รูปลกัษณ์คลา้ยคนนะ   เม่ือคนไม่มีเคร่ืองช้ีวดัทางศีลธรรมของคน   ไม่มีมาตรฐานศีลธรรมของคน   
เทพกไ็ม่ถือว่าคนเป็นคนแลว้  เช่นนั้นคนกจ็ะเผชิญกบัอนัตรายใหญ่หลวงท่ีสุด  เพราะเทพเป็นผูส้ร้าง
คน  ดูแลคน  วฒันธรรมดั้ งเดิมของมนุษยเ์กิดข้ึนภายใตเ้จตนารมณ์ของเทพ  หากคนออกห่างจาก
มาตรฐานของคน  เทพกจ็ะขจดัท่าน  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ ในความไม่รู้ คนกไ็หลไปตามกระแสและท าใหทุ้ก
ส่ิงเลวลง ให้ตวัเองเลวลง และท าใหส้ังคมเส่ือมทรามลง  โดยเฉพาะคือท าให้ศีลธรรมของมนุษยเ์ส่ือม
ถอยแลว้  ปัจจุบนัส่ิงท่ีปรากฏชดัเจนท่ีสุดคือวฒันธรรมท่ีกลายเป็นมาร จนท าใหอุ้ปนิสัยของคนเปล่ียน
จนชัว่ร้าย  ดงันั้นในสังคมจึงเกิดกลุ่มอิทธิพลมืดเอย  เสพยาเสพติด การส าส่อนทางเพศกบัรักร่วมเพศ  
มนุษยจ์มปลกัอยูท่่ามกลางการโกหกหลอกลวงอยา่งร้ายแรง เป็นตน้ มากมายเหลือเกิน  กระทัง่หวัหนา้
กลุ่มอิทธิพลมืด(มาเฟีย)ก็กลายเป็นท่ีเคารพยกย่อง  เร่ืองมากมายน้ี  ทุกท่านคิดดู  มนัปกติหรือไม่  
ทศันคติของมนุษยเ์กิดการเปล่ียนแปลงมากเพียงใดแลว้  ยงัไม่ใช่เพียงแค่ส่ิงเหล่าน้ีนะ  ทุกๆดา้น และ
อาณาจกัรต่างๆของความคิดคนลว้นมีลกัษณะมารอยู ่  จุดประสงคข์องการถ่ายทอดฝ่าชุดน้ีของขา้พเจา้
ก็คือให้คนหลุดพน้จากความน่ากลวัและอนัตรายน้ี  ท าให้คนสามารถได้รับการช่วยเหลือจากการ
บ าเพญ็  หากท่านสามารถบ าเพญ็ต่อไปไดจ้ริงๆ  ขา้พเจา้กส็ามารถท าใหท่้านหยวนหมัน่ไดจ้ริงๆ 

 เม่ือครู่พูดถึงปรากฏการณ์ของสังคมน้ี   ในขณะน้ีขา้พเจา้หาไดคิ้ดท าเร่ืองอะไรเพื่อสังคมไม่  
และไม่ไดคิ้ดจะท าเช่นน้ี  แต่ว่านะ ฝ่าน้ีสามารถช่วยคนได ้ สอนใหค้นใฝ่ดี  สามารถเปล่ียนแปลงท่าน
จากธาตุแทแ้ละจิตใจของคน  เช่นนั้นคนมากมาย เขาไม่ไดบ้  าเพญ็  แต่คนท่ีรู้จกัฝ่าน้ีแลว้  คนกจ็ะท าตวั
เป็นคนดีคนหน่ึง  คนรู้วา่ท าเร่ืองไม่ดีจะท าร้ายตวัเองมากเพียงไร  (เสียงปรบมือ)  เขากจ็ะท าตวัเป็นคนดี  
ฉะนั้นกพ็ดูไดว้า่ เม่ือฝ่าท่ีถูกตอ้งถ่ายทอดออกมา  เขาตอ้งมีประโยชนต่์อสังคมอยา่งแน่นอน 

 ในระหวา่งหลายปีของการถ่ายทอดฝ่าของขา้พเจา้  ขา้พเจา้กย็ดึถือหลกัการหน่ึงตลอดมา  คือ ยดึ
มัน่ในความรับผิดชอบต่อคน รับผิดชอบต่อสังคมในการท าเร่ืองน้ี   แต่ไหนแต่ไรมาขา้พเจา้ไม่เคยท า
สุ่มส่ีสุ่มหา้  ทุกท่านทราบว่า ขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่า  จากท่ีไกลโพน้นบัพนัๆ ล้ีมาถึงประเทศสิงคโปร์   แต่
ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการเงินแมแ้ต่สตางคแ์ดงเดียวจากทุกท่าน  อีกไม่นานขา้พเจา้ก็ไปแลว้ ขา้พเจา้เพียงแต่
มอบฝ่าน้ีใหก้บัทุกท่าน  มีผูฝึ้กมากมายถามขา้พเจา้ว่า  ท่านอาจารย ์ จกัรวาลน้ีมีหลกัการท่ีเรียกว่า ไม่
เสียกไ็ม่ได ้ เม่ือจะไดก้ต็อ้งเสีย   เม่ือเสียกต็อ้งได ้  เช่นนั้นท่านช่วยเหลือพวกเราเปล่าๆเช่นน้ี  ใหส่ิ้งท่ีดี
มากมายอยา่งน้ีกบัพวกเรา  ยงัแกไ้ขปัญหาของพวกเราในระดบัชั้นท่ีต่างกนั   บ าเพญ็อยูท่ี่ตวัเอง พลงัอยู่
ท่ีอาจารยใ์ช่ไหม  เช่นนั้นแลว้ท่านตอ้งการอะไรละ  ขา้พเจา้ตอบว่าอะไรก็ไม่ตอ้งการ  ขา้พเจา้ไม่
เหมือนกบัพวกท่าน  เพราะวา่ขา้พเจา้นั้นกคื็อมาท าเร่ืองน้ี หากพูดว่าขา้พเจา้ตอ้งการอะไรหรือ  ขา้พเจา้
ตอ้งการเพียงใจดวงนั้นของทุกท่าน  จิตท่ีบ าเพญ็  จิตท่ีใฝ่ความดี (เสียงปรบมือ) 
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 ขา้พเจา้ใชเ้วลามากเกินไปแลว้หรือไม่ (หวัเราะ) ถา้ยงัมีเวลาขา้พเจา้จะไดพู้ดอีก  วิธีการบ าเพญ็
พุทธมีมากมาย  ทุกท่านทราบว่าฝ่าหลุนกงท่ีพวกท่านบ าเพญ็  เป็นหลกัการของพุทธ  เพียงแต่ขา้พเจา้
ไม่ไดใ้ชภ้าษาท่ีองคศ์ากยมุนีตรัสในปีนั้น  และไม่อาจใชไ้ด ้ เพราะภาษาทุกวนัน้ีเกิดการเปล่ียนแปลง
แลว้  ดังนั้นจึงได้แต่ใช้ภาษาปัจจุบนัมาบรรยายฝ่า  ใช้ภาษาปัจจุบันมาถ่ายทอดพลงั  ฝ่าท่ีขา้พเจ้า
ถ่ายทอดออกมาในวนัน้ี  กบัพุทธธรรมท่ีองคศ์ากยมุนีทรงถ่ายทอดในปีนั้นมีความแตกต่างกนั  เพราะ
เหตุใดละ  เพราะขา้พเจา้ให้วิธีการบ าเพญ็แก่ผูบ้  าเพญ็  เป้าหมายของการบ าเพญ็ลว้นไม่ใช่รูปแบบใน
อดีต  ขอ้ก าหนดต่อซินซ่ิงกบัระดบัชั้นของผูบ้  าเพญ็นั้นสูงกว่า  มรรคผลสูงกว่า  เพราะส่ิงท่ีขา้พเจา้พูด
คือฝ่าท่ีแทจ้ริงท่ีสุดของจกัรวาล   ค  าพูดท่ีองคศ์ากยมุนีตรัสในปีนั้นมีความเป็นพุทธ  และพูดไดว้่าเป็น
ฝอฝ่า(พุทธธรรม)ของระดบัชั้นนั้น  แต่ไม่ใช่ฝ่ามูลฐานท่ีสร้างจกัรวาล  หรือสัจธรรมสูงสุด   สัจธรรม
สูงสุดของจกัรวาลกคื็อ เจิน ซัน่  เหร่ิน   สสารชนิดใดๆ เหลก็กลา้  เหลก็ ไม ้หิน อากาศ น ้ า  ดิน สสาร
ระดบัจุลทรรศน์ทั้งปวง จากองคป์ระกอบตน้ก าเนิดของมนัจนถึงสสารชั้นผิวของมนัลว้นมีคุณสมบติั
พิเศษ เจิน  ซัน่ เหร่ิน อยู ่  ชีวติทั้งปวง วตัถุสสารทั้งปวงทัว่ทั้งจกัรวาล  ลว้นเช่ือมโยงเขา้กบั เจิน ซัน่ เห
ร่ิน น่ีคือคุณสมบติัพิเศษท่ีเป็นธาตุแทท่ี้สุดของจกัรวาล  ขา้พเจา้ใชภ้าษาปัจจุบนัท่ีต้ืนเขินท่ีสุดอธิบาย
หลกัการอย่างง่ายๆแลว้  ตา้ฝ่าเหมือนกบัปิระมิด ยิ่งสูงข้ึนไปยิ่งเรียบง่าย  ยิ่งต  ่าลงมาก็ยิ่งใหญ่โตและ
สลบัซบัซอ้น  ดว้ยเหตุน้ีมนุษยก์บัจกัรวาลระดบัล่างจึงสลบัซบัซอ้น   เม่ือถึงท่ีๆสูงท่ีสุด  ถึงจุดสุดยอด
ของฝอฝ่าก็คือ เจิน ซั่น เหร่ิน  สามตวัอกัษรก็ครอบคลุมแลว้  วตัถุสสารกบัองค์ประกอบท่ีสูงท่ีสุด
ทั้งหมดของจกัรวาลลว้นประกอบข้ึนจาก “เจิน ซั่น เหร่ิน”  เขาก็คือจิตวิญญาณของจกัรวาล  เขาก็คือ
คุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล เขาก็คือรากฐานท่ีแทจ้ริงของฝอฝ่า  ในอดีตน่ีคือความลบัท่ีสูงท่ีสุดของ
สวรรค์  ชีวิตชั้นสูงมากมายต่างก็ไม่ทราบ    แมว้่าในหนังสือขา้พเจา้ได้เปิดเผยความลบัสวรรค์ไว้
มากมาย  ทุกท่านต่างก็เห็นแล้ว  แต่ข้าพเจา้หาได้เปิดเผยความลับสวรรค์ตามอ าเภอใจ  หากวนัน้ี 
ขา้พเจา้ หล่ี หง จ้ือเปิดเผยความลบัสวรรคต์ามอ าเภอใจ  พูดอยา่งสะเปะสะปะแลว้ ทุกท่านกดี็อกดีใจก็
จบเร่ืองแลว้หรือว่าพวกท่านถือว่าเขาเป็นความรู้  เท่ากบัว่าขา้พเจา้กอ็ยู่ท่ีน่ีท าลายหลกัการของสวรรค์
ตามชอบใจ  หากเป็นเช่นนั้น  วนัน้ีหล่ี หง จ้ือกไ็ม่อาจยนือยูท่ี่น่ีแลว้  กจ็ะถูกลงโทษไม่รู้ว่าไปอยูท่ี่ไหน
แลว้  ในการถ่ายทอดฝ่าขา้พเจา้นั้นรับผิดชอบต่อทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านสามารถบ าเพญ็ข้ึนมา ในทาง
ปฏิบติัขา้พเจา้กรั็บผดิชอบต่อคนตลอดมา  และมีคนมากมายบ าเพญ็ข้ึนมาไดแ้ลว้จริงๆ  ดงันั้นจึงยนืยนั
ไดว้า่ขา้พเจา้ไม่ไดท้  าเร่ืองอยา่งสะเปะสะปะ  ไม่ใช่นึกสนุกข้ึนมาคิดจะท ากท็  าตามชอบใจ  ท่ีจริงเร่ืองน้ี
ไดจ้ดัวางไวน้านแลว้ในประวติัศาสตร์  ไดจ้ดัเตรียมท าเร่ืองน้ีไวต้ั้งนานแลว้    วนัน้ีทุกท่านสามารถนัง่
อยู่ตรงน้ีฟังฝ่า  ก็เพราะพวกท่านมีวาสนาน้ี  วาสนาของท่านมาถึงแลว้  ไม่ว่าท่านกลบัชาติมาเกิดบน
โลกน้ีก่ีภพแลว้  วนัน้ีวาสนาของท่านมาถึงแลว้  ดงันั้นท่านจึงสามารถไดฝ่้า 
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 แมว้า่องคศ์ากยมุนีไม่ทรงทราบว่า  โดยแก่นแทแ้ลว้จกัรวาลน้ีใหญ่เพียงไร  และมองไม่เห็นเลก็
ลงไปในระดบัจุลทรรศนถึ์งระดบัไหน  แต่ พระองคท์รงมองเห็นไดใ้นระดบัจุลทรรศน์ท่ีเลก็มากๆแลว้  
พระองค์ทรงมองเห็นว่าในหน่ึงเม็ดทรายมี ตรีสหัสโลกธาตุ      ตรีสหัสโลกธาตุน้ีหมายถึงอะไรละ  
อาทิเช่นในทางช้างเผือกของเราน้ี  พระพุทธทรงมองเห็นว่ามีระบบของส่ิงมีชีวิต ๓๐๐๐ ระบบท่ี
เหมือนกบัระบบของมนุษยก์บัฟ้าดิน และขา้งในระบบชีวิตท่ีมีเทพกบั พระพุทธคงอยู่นั้นก็มีสังคมท่ี
เหมือนกบัของมนุษยค์งอยู ่ ในแต่ละสหสัโลกธาตุมีชีวิตนบัไม่ถว้น เหมือนระบบท่ีเทพสวรรคก์บัโลก
และมนุษยด์ ารงอยู ่ พระพุทธตรัสวา่ขา้งในหน่ึงเมด็ทรายกมี็โลกอยา่งน้ีสามพนัใบอยู ่ ทุกท่านคิดดู  ส่ิง
ท่ีองคศ์ากยมุนีตรัสนั้นเป็นระดบัจุลทรรศน์มากเพียงไร  โออ่ายิ่งใหญ่เพียงไร  น่ีไม่ใช่เร่ืองเหลือเช่ือ  
อาทิเช่น  โลกโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย ์ และวิทยาศาสตร์ปัจจุบันพบว่า อิเลคตรอนก็โคจรอยู่รอบ
นิวเคลียสอะตอมแบบเดียวกนั  น่ีมีอะไรต่างกนักบัท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตยล์ะ  เหมือนกนันัน่แหละ  
ถา้เช่นนั้นหากเราขยายภาพอิเลคตรอนนั้นให้ใหญ่เท่ากบัโลกเรา  ท่านก็จะสามารถเห็นไดว้่าบนนั้นมี
ส่ิงมีชีวติหรือไม่  มีชีวิตมากเท่าไร ชีวิตเหล่านั้นมีลกัษณะอยา่งไร  ในระดบัจุลทรรศน์ลงไปอีกกมี็ชีวิต
ท่ีเลก็ยิง่กวา่ด ารงอยู ่องคศ์ากยมุนีตรัสวา่ในหน่ึงเมด็ทรายมีตรีสหสัโลกธาตุอยู ่ หากเราตรวจสอบลงไป
อยา่งน้ี  ตามหลกัการท่ีองคศ์ากยมุนีตรัสไว ้ทรายเมด็นั้นมีตรีสหสัโลกธาตุ  และตรีสหสัโลกธาตุในเมด็
ทรายนั้น ใช่หรือไม่ว่าจะเหมือนกบัของมนุษยท่ี์มีแม่น ้ า ล  าธาร ทะเลสาบ และทะเล  และแม่น ้ า ล  าธาร 
ทะเลสาบ และทะเลของมนัก็ยงัมีทรายอยู่ใช่หรือไม่  และในเม็ดทรายนั้นใช่หรือไม่ว่ายงัมีตรีสหัส
โลกธาตุละ  ฉะนั้นหากพิจารณาตามตรรกน้ีต่อไป  เมด็ทรายในเมด็ทรายน้ีใช่หรือไม่ว่ายงัคงมีตรีสหัส
โลกธาตุละ  ขา้พเจา้พบวา่มีมากจนนบัไม่ถว้น  ผูรู้้แจง้ใหญ่ในระดบัชั้นท่ีสูงยิง่ข้ึน  ลว้นเขา้ใจไดว้่าชีวิต
และสสารนั้นเล็ก(จุลทรรศน์)อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด เช่นนั้นแลว้สสารนั้นมนัจุลทรรศน์ถึงระดบัไหนละ  
พระพุทธ  เทพชั้นสูงมาก       ต่างกม็องไม่เห็นตน้ก าเนิดของมนั ตน้ตอท่ีประกอบข้ึนเป็นสสารอยา่งไร   
ในดา้นน้ีวิทยาศาสตร์ของมนุษยน์ั้นยงัไม่ถึงระดบัอนุบาลดว้ยซ ้ าไป  ไม่มีทางรู้ไดต้ลอดกาล  เปรียบ
ไม่ไดก้บัฝอฝ่า  วิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบนัมนัเพียงรับรู้ถึงนิวตรีโน่  ควาร์ก จุดหน่ึงเล็ก ๆน้ี  ท่ีจริงทั้งค
วาร์กและนิวทรีโน่นั้นวทิยาศาสตร์ยคุน้ีเพียงแต่ตรวจวดัการคงอยูข่องมนัไดเ้ท่านั้น  แต่มองไม่เห็น  ไม่
มีกลอ้งจุลทรรศน์ท่ีมีก าลงัขยายใหญ่เพียงนั้น  ดงันั้นเม่ือครู่ขา้พเจา้เพิ่งพูดว่า องคศ์ากยมุนีพุทธก็ทรง
มองไม่เห็นว่าตน้ก าเนิดของสสารคืออะไร  และทรงมองไม่เห็นว่าสสารท่ีใหญ่ท่ีสุดของจกัรวาลคือ
อะไร  ดงันั้นพระองค์จึงตรัสไวป้ระโยคหน่ึงว่า “ใหญ่จนไม่มีขา้งนอก เล็กจนไม่มีขา้งใน”ใหญ่จน
จกัรวาลน้ีไม่มีขอบ  สสารท่ีเลก็นั้นหนา มองไม่เห็นกน้บ้ึง  พระยไูลพุทธนั้น  ยอดเยีย่มอยา่งเหลือเกิน
แลว้  ท่านมองเห็นไดเ้พียงระดบัน้ี  ท่านกม็องไม่เห็นจนถึงจุดสุดทา้ย  
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 หรือพูดไดว้่าจกัรวาลน้ีใหญ่มหึมามาก สสารนั้นใหญ่โตสลบัซบัซอ้นอย่างยิง่  พูดถึงตน้ก าเนิด
ของสสาร  ท่ีจริงไม่อาจเรียกวา่สสารไดแ้ลว้ คือพลงัแห่งหลกัธรรม คุณสมบติัพิเศษ  เจิน ซัน่ เหร่ิน  น า
องคป์ระกอบตน้ก าเนิดรวมกนัเขา้เป็นสสารแรกเร่ิม  จากนั้น กโ็ดย เจิน ซัน่ เหร่ิน ในระดบัชั้นต่างๆนั้น
อีก ท่ีประกอบรวมข้ึนเป็นสสารของระดบัชั้นท่ีต่างกนัท่ีใหญ่ยิ่งข้ึน  เร่ือยไปจนถึงสสารท่ีใหญ่ยิ่งข้ึน
หน่ึงชั้น  เร่ือยมาจนถึงนิวทรีโน่  ควาร์ก  นิวเคลียสอะตอม  อะตอม  โมเลกุล ตลอดจนถึงสสารชั้นผิวท่ี
มนุษยใ์นปัจจุบนัรู้จกักนั  ลว้นประกอบข้ึนมาโดย เจิน ซั่น เหร่ิน คุณสมบติัพิเศษน้ี  ดงันั้นหลกัการ
สุดทา้ยของจกัรวาลน้ีกคื็อ“เจิน ซัน่ เหร่ิน” เขากคื็อมูลฐานของฝอฝ่า  

 พูดข้ึนมาแลว้ สามตวัอกัษรนั้นเรียบง่ายมาก  ถา้แผ่ขยายฝ่าน้ีออกมา นั่นก็ใหญ่อย่างยิ่งแลว้  
“เจิน” ขา้งในนั้นแฝงไวด้ว้ยหลกัการของระดบัชั้นต่างๆมากมาย “ซัน่”กบั “เหร่ิน”กแ็ฝงไวด้ว้ยหลกัการ
ของระดบัชั้นต่างๆมากมาย พอมาถึงกา้วน้ีของคนธรรมดาสามญั ใน “เจิน”นั้นขา้งในกร็วมถึง ความ
กรุณา  คุณธรรม  มรรยาท  ปัญญา  ความเช่ือถือ  เป็นตน้ หลกัการของคนมากมาย “ซั่น”พอมาถึงคน
ธรรมดาสามญัระดบัชั้นน้ี  ครอบคลุมฉิงไวแ้ลว้ น่ีลว้นเป็นหลกัการของฝ่าท่ีแตกแขนงออกมาจาก เจิน 
ซัน่ เหร่ิน  หลกัธรรมใหญ่มูลฐานท่ีสุดของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง 

 พูดถึงฉิง  หากมนุษยไ์ม่มีฉิง คนก็จะเกิดสภาพการณ์สองอย่าง อย่างหน่ึงคือเย็นชาเหมือน
ส่ิงมีชีวติต่างดาว  หรืออีกอยา่งหน่ึงคือเพียบพร้อมไปดว้ยความเมตตาเหมือนเทพ   เน่ืองจากคนมีฉิง จึง
เป็นคน  คนพอใจหรือไม่พอใจ น่ีคือฉิง  คนชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ท่านโกรธเคืองใคร  เป็นมิตรท่ีดี
กบัใคร  ท่านชอบท าอะไร  ท่านตอ้งการไดเ้งินมากเท่าไร  ท่านอยากเป็นขา้ราชการใหญ่  ความช่ืนชอบ
ทั้งหมดท่ีท่านตอ้งการท า ท่านอยากอยา่งนั้นอยา่งน้ี.......ทุกส่ิงบนโลกของคนลว้นแต่อยูใ่นฉิงน้ี   และ
คนก็ถูกฉิงน้ีชกัน าให้แสวงหาดว้ยความยึดติด  ฝ่า พอมาถึงสังคมมนุษยก์า้วน้ีก็ไดส้ร้างคน  สร้างมิติ
ของคน  ในขณะเดียวกนักก็  าหนดสภาพการณ์ท่ีแน่นอนของคนไว ้ การบ าเพญ็นั้น ท่ีจริงกคื็อการกา้ว
ออกมาจากสภาพของคน  ขจดัจิตใจท่ีถูกฉิงชักน าท้ิงไป  ในระหว่างการบ าเพ็ญ ค่อยๆท าให้จืดจาง  
จากนั้นค่อยยกระดบัตนเอง  บางคนรู้สึกว่าถา้ไม่มีฉิงกจ็ะมีชีวิตอยูอ่ย่างไม่มีความหมายอยา่งมาก  กจ็ะ
ไม่ดูภาพยนตร์แลว้ ไม่หาคนรักท่ีสวยงามแลว้  ไม่แสวงหาอาหารท่ีน่ากินแลว้  เช่นนั้นแลว้ช่างไร้
ความหมายอยา่งมาก   ขา้พเจา้ขอบอกท่านนะ  น่ีคือการเขา้ใจบนจุดยนืนั้นของคนธรรมดาสามญั   หาก
ท่านเล่ือนข้ึนไปถึงเขตแดนท่ีสูงได ้ ท่านจะพบวา่มีสภาวะท่ีงดงามของเขตแดนนั้นอยู ่ งดงามยิง่กว่าทุก
ส่ิงของมนุษยน้ี์  งดงามจนบรรยายไม่ได ้ แต่ถา้ท่านตอ้งการความงดงามนั้น ท่านกต็อ้งปล่อยวางจิตใจ
ของคนธรรมดาสามญัท่ีถูกฉิงชกัน า  ท าให้ยึดติดต่อผลประโยชน์ของคน ปล่อยวางจิตยึดติดของคน  
ท่านจึงจะสามารถไดส่ิ้งท่ีงดงามกวา่ 
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 ทุกท่านต่างเป็นผูฝึ้ก  ในระหว่างขั้นตอนของการบ าเพ็ญ  ขอ้ก าหนดของขา้พเจา้ต่อทุกท่าน
อาจจะสูง  ในระหว่างขั้นตอนของการบ าเพ็ญ  มีจิตยึดติดมากมายของคนธรรมดาสามญัยงัปล่อยวาง
ไม่ไดใ้นขณะน้ี  ไม่ตอ้งห่วง  หากวนัน้ีขา้พเจา้บรรยายฝ่าจบแลว้ ทุกๆคนกท็ าไดก้นัหมด นัน่กเ็ป็นพระ
พุทธในทนัที (เสียงปรบมือ) แต่ผูท่ี้เร่ิมศึกษาใครกย็ากท่ีจะท าได ้ หากปล่อยวางทุกส่ิงของคนไดห้มด
ในทนัที  น่ีจะเป็นไปไดอ้ยา่งไรกนั  ทุกท่านนัง่อยูท่ี่น่ีฟังฝ่ารู้สึกว่าสบาย  ทุกท่านตอ้งการฟังขา้พเจา้พูด  
เพราะน่ีคือธรรมานุภาพของฝ่าท่ีถูกตอ้งท าให้เกิดข้ึน   การบ าเพญ็ฝ่าท่ีถูกตอ้งนั้นพลงังานท่ีมีอยู่ดว้ย
เป็นความเมตตา  สุขสงบ  สามารถขจดัท้ิงและแกไ้ของคป์ระกอบท่ีไม่ถูกตอ้งทั้งหมด  ดงันั้นพวกท่าน
นัง่อยูท่ี่น่ีจึงรู้สึกสบายมาก   ในอนาคตเม่ือพวกท่านบ าเพญ็ไดใ้นระดบัหน่ึงก็จะเป็นเช่นน้ี  เพิ่งเร่ิมตน้
พวกท่านไม่อาจจะบรรลุได้ในทนัที  เพราะยงัมีจิตยึดติดมากมายไม่ได้ท้ิงไป เจ้ิงเน่ียน(ความคิดท่ี
ถูกตอ้ง)ยงัไม่เขม้แขง็  ในสังคมคนธรรมดาสามญัเม่ือท่านประสบกบัการเสียดสีดา้นผลประโยชน์กบั
ความรู้สึกระหวา่งคนดว้ยกนั ยงัจะก่อใหเ้กิดการรบกวนท่ีแน่นอนระดบัหน่ึง   ในขณะท่ีสลายกรรมอยู ่ 
ร่างกายของท่านไม่สบาย ในความทุกขย์ากจะควบคุมตวัเองอยา่งไร   หากท่านสามารถยกระดบัตนเอง
ข้ึนมา  ปฏิบติัต่อความขดัแยง้ใดๆไม่เหมือนกบัคนธรรมดาสามญั  เช่นนั้นท่านก็ยกระดบัได ้ เสริม
ความเขม้แข็งของเจ้ิงเน่ียน  เม่ือผูอ่ื้นตีท่าน ท่านสามารถคิดได้ว่าฉันเป็นผูฝึ้กพลงั  พวกคุณเป็นคน
ธรรมดาสามญัฉนัจะไม่ท าเหมือนคุณ  ท่านกก็  าลงัยกระดบัอยู ่ ท่านสามารถท าไดถึ้งขั้น“ถูกตีไม่ตีกลบั  
ถูกด่าไม่ด่ากลบั” ในเวลาท่ีคนอ่ืนแย่งชิงผลประโยชน์กบัท่าน  ท่านสามารถท าให้ใจน้ีจืดจาง  แมว้่าน่ี
เป็นความคิดเพียงแวบเดียว  ท่านกห่็างไกลจากคนธรรมดาสามญันบัพนัล้ีแลว้  แต่ถา้ท่านคิดท่ีจะท าถึง
ขั้นน้ี  ท่านตอ้งค่อยๆบ าเพญ็ข้ึนมาในหมู่คนธรรมดาสามญั  ท่านจึงจะสามารถบรรลุไดถึ้ง  บอกว่าฉัน
จะบรรลุใหไ้ดใ้นทนัที กย็ากจะท าได ้ ตอ้งท้ิงจิตยดึติดในท่ามกลางการปฏิบติั  ในท่ามกลางการทดสอบ  
บ าเพญ็อยา่งน้ีข้ึนมาจึงจะแน่นแฟ้นไม่ฉาบฉวย 

 วทิยาศาสตร์ของมนุษย ์ไม่สามารถบรรลุถึงเขตแดนของพระพุทธไดช้ัว่นิรันดร์  เพราะอะไรละ  
เน่ืองจากสติปัญญาของมนุษยถู์กชีวิตชั้นสูงจ ากดั ควบคุมไว ้ เพราะอะไรละ  เพราะคนนั้น เทพเป็น
ผูส้ร้าง  หลกัการของคนกเ็ป็นหลกัการท่ีกลบักนั  อะไรคือ “พระพุทธ”หรือ  พระองคคื์อหลกัประกนั
ของสรรพชีวิตระดบัชั้นนั้น  เป็นผูคุ้ม้ครองสรรพชีวิต เป็นผูพ้ิทกัษส์ัจธรรมของจกัรวาล พวกท่านลอง
คิดดู  คนมีจิตยดึติดนานาชนิด ช่ือเสียง  ผลประโยชน ์ อารมณ์ทั้งเจด็ตณัหาทั้งหก  จิตอิจฉา  พอไปถึงท่ี
พระพุทธนัน่ไม่แน่วา่จะไปต่อสู้กบัพระพุทธ  อยา่งน้ีจะไหวหรือ  ดงันั้นท่านกต็อ้งท้ิงจิตเหล่าน้ีของคน
ในระหวา่งท่ีอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั   ท่านจึงจะสามารถบรรลุถึงเขตแดนและต าแหน่งนั้น  ปัจจุบนั
พระสงฆบ์างรูปพดูกบัคนธรรมดาสามญัว่า “ท่านกคื็อพุทธ  ท่านท่องพระพุทธแลว้  ร้อยปีใหห้ลงั(เม่ือ
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ตายไปแลว้)ท่านกเ็ป็นพระพุทธแลว้ ถึงแมท่้านไม่อยากจะเป็นกต็าม” น่ีคือการลบหลู่พระพุทธ  ลบหลู่
หลกัธรรม    พระสงฆเ์ป็นคน ถา้สามารถบ าเพญ็ไดจ้ริงกเ็ป็นเพียงผูบ้  าเพญ็  หากบ าเพญ็ไม่ดี เหมือนกบั
คนธรรมดาสามญั อะไรกไ็ม่ใช่ทั้งนั้น  ถา้เขาท าผิดแลว้บาปยงัจะหนกักว่าคนธรรมดาสามญั  น่ีเรียกว่า 
“สวมเส้ือผา้ของพระพุทธท าลายพระธรรม” ดงันั้นอย่าไปงมงายกบันกับวชเหล่านั้นท่ีไม่บ าเพญ็จริง   
การบ าเพ็ญท่ีแทจ้ริงก็คือบ าเพ็ญจิตน้ีของคน  จิตนั้นของคนไม่ท้ิงไปก็ไม่อาจบรรลุเขตแดนนั้นได้
ตลอดไป  หากพูดว่าคนใช้วิธีการวิทยาศาสตร์บรรลุได้ถึงแล้ว  นั่นก็จะเกิดสงครามใหญ่ระหว่าง
ดวงดาว  เกิดสงครามจกัรวาลข้ึนจริงๆแลว้  ดงันั้นพระพุทธจะให้ท่านบรรลุถึงไดอ้ย่างไรละ  มนัเป็น
เพียงความเพอ้ฝันของวิทยาศาสตร์ ไม่มีทางเป็นจริงไดต้ลอดกาล  หากคนคิดจะเดินไปสู่ระดบัชั้นท่ีสูง
กว่า  รู้จกัชีวิตชั้นสูงยิ่งข้ึน  ท่านคิดจะเป็นชีวิตชั้นสูง  ท่านคิดจะรู้จกัหลกัการท่ีแทจ้ริงของจกัรวาล  มี
เพียงเส้นทางเดียว กคื็อการบ าเพญ็ มีเพียงอยา่งน้ี  ดงันั้นขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน จากวนัน้ีไปท่านอยูใ่น
สังคมคนธรรมดาสามญั ไม่ว่าท่านจะประสบกบัความขดัแยง้อะไร  การเสียดสีทางจิตใจเอย  ใครยัว่ให้
ท่านโกรธ  ใครเอาเปรียบท่าน  ใครรังแกท่าน  ท่านไดรั้บความเจ็บปวดอะไรแลว้  ขา้พเจา้ขอบอกทุก
ท่าน  มนัไม่แน่วา่จะเป็นเร่ืองไม่ดี  ถา้ท่านคิดจะบ าเพญ็จริงๆ ขา้พเจา้ขอบอกท่าน  เส้นทางชีวิตคนของ
ท่านน้ี กจ็ะจดัวางใหท่้านใหม่  เหตุใดตอ้งจดัวางให้ใหม่ละ เน่ืองจากคนมีชีวิตหน่ึงของคน  ก่อนท่ีคน
จะบ าเพญ็ อนาคตของเขากคื็อชีวิตของคนธรรมดาสามญั  ไม่แน่ว่ามีชีวิตถึงวนัใดเขากไ็ม่มีชีวิตอีกแลว้  
บางคนอายยุนืหน่อย  แต่ไม่รู้ว่าเม่ือใดเขาจะป่วยหนกั  ป่วยนานก่ีปี  คนอยา่งน้ีจะบ าเพญ็ไดอ้ยา่งไรละ  
หรือบางคนอาจจะมีทุกขภ์ยัอะไรท่ีหนกัหนา  น่ีลว้นไม่อาจบ าเพญ็ได ้  เส้นทางน้ีขา้พเจา้ตอ้งช าระลา้ง
ให้ท่าน ช าระล้างส่ิงเหล่าน้ีท้ิงไป จดัวางเส้นทางบ าเพ็ญเส้นหน่ึงให้  แน่ละน่ีไม่อาจท าให้กับคน
ธรรมดาสามญัตามชอบใจ  จะท าใหเ้ฉพาะผูบ้  าเพญ็เท่านั้น 

ถา้เช่นนั้นเหตุใดผูบ้  าเพญ็จึงพิเศษอย่างน้ีละ  เพราะคนมีชีวิตอยู่ มิใช่เพื่อจะเป็นคน  ชีวิตของ
ท่านไม่ใช่มีท่ีมาจากโลกน้ี  ชีวิตของท่านมีท่ีมาจากมิติชั้นสูงกว่า  การหวนคืนกลบัไปนั้นคือเป้าหมาย
การมีชีวิตอยู่ของท่าน  ดงันั้นจิตท่ีคิดจะบ าเพญ็น้ีเม่ือออกมาแลว้ จึงสว่างยิ่งกว่าทองค า  พระพุทธทัว่
ทศทิศจึงมองเห็นได ้ พอคนมีความคิดอนัน้ี  คิดจะบ าเพญ็  จึงมีค่าอยา่งน้ี   คนธรรมดาสามญันั้นไม่อาจ
ไปแตะตอ้งเขาตามอ าเภอใจ  เพราะปกติคนธรรมดาสามญัในชาติก่อนของเขาไม่ไดท้ าเร่ืองท่ีดีไว ้ ชาติ
น้ีเขาจึงตอ้งชดใชคื้น  ท่านขจดักรรมใหเ้ขาตามอ าเภอใจแลว้  น าทุกขภ์ยัของเขาท้ิงไปตามชอบใจแลว้ 
จึงเท่ากบัพูดว่าคนสามารถท าเร่ืองไม่ดี แลว้ไม่ต้องชดใช้  น่ีเป็นการท าลายหลกัการของพระพุทธ  
ท าลายกฎสวรรค์  ท่ีไหนจะมีหลกัการอย่างน้ี   ไม่มีอย่างเด็ดขาด  พระพุทธ เต๋า เทพ ลว้นปกป้อง
หลกัการของจกัรวาลอยู ่  ท างานปกป้อง หลกัธรรม เจิน ซัน่ เหร่ิน  ดงันั้นขา้พเจา้จึงบอกว่าในฐานะผู ้
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ฝึกพลงัคนหน่ึง  เม่ือท่านไดรั้บความเจบ็ปวดอะไร  ประสบกบัทุกขภ์ยัอะไร  ท่านจะไดรั้บของส่ีอยา่ง  
เวลาท่ีผูอ่ื้นรังแกท่าน เอาเปรียบท่าน  เอาผลประโยชน์ของท่านไป เขาลว้นจะใหกุ้ศลแก่ท่าน  และส่ิง
เหล่าน้ีสามารถเปล่ียนเป็นผลประโยชนท่ี์มากยิง่กวา่ในขณะท่ีท่านไดรั้บความเจบ็ปวดนั้น  ท่านถือไดว้่า
เป็นฝ่ายสูญเสีย  ในเม่ือท่านเป็นฝ่ายไดรั้บความเจบ็ปวด กรรมของตวัเองยงัจะแปรผนัเป็นกุศล  มีความ
เจบ็ปวดเท่าไรกผ็นัแปรมากเท่านั้น  ในเม่ือท่านเป็นผูบ้  าเพญ็  ในความขดัแยง้น้ีท่านไม่คิดเหมือนกบัคน
อ่ืนทัว่ไป    ในใจท่านไม่ไดป้ฏิบติัต่อปัญหาน้ีเหมือนกบัเขา  พลงัของท่านกโ็ตข้ึนมาแลว้    เพราะอะไร
ละ  เพราะซินซ่ิงของท่านยกระดบัข้ึนมาแลว้  ซินซ่ิงสูงเท่าไรพลงัสูงเพียงนั้น  น่ีคือสัจธรรมท่ีเด็ดขาด  
พลงัเพิ่มสูงข้ึน ซินซ่ิงไม่ยกระดบัข้ึนมา นัน่ไม่อาจเป็นไปได ้  เพราะฝ่าของจกัรวาลน้ีก าลงัควบคุมชีวิต
ทั้งปวง  สสารทั้งปวงของจกัรวาลน้ีลว้นมีชีวิต  พวกเขาลว้นสร้างข้ึนมาจาก เจิน ซัน่ เหร่ิน  ดงันั้นพวก
เขาก็ก  าลงัควบคุมคนอยู่  ท่านไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานน้ีก็จะไม่ยอมให้ท่านข้ึนมา  ก็เหมือนเหตุผล
หน่ึงท่ีขา้พเจา้เคยพูดว่า ขวดใบหน่ึง ขา้งในบรรจุส่ิงสกปรกไวเ้ตม็  พอท่านโยนลงน ้ า “ตูม”ทนัใดมนัก็
จะจมลงสู่กน้บ้ึง  เม่ือท่านเทส่ิงสกปรกออกมานิดหน่ึง  มนัก็จะลอยข้ึนมานิดหน่ึง  เทออกไปนิดหน่ึง
มนักล็อยข้ึนมานิดหน่ึง  เม่ือท่านเทส่ิงสกปรกในขวดออกไปทั้งหมด ท่านกดมนักจ็ะกดไม่ลง  มนักจ็ะ
ลอยข้ึนมา  มนัควรจะอยู่ท่ีต  าแหน่งนั้นแลว้  หากท่านบ าเพ็ญจริง ท่านก็เหมือนก าลงัเทของสกปรก
ออกไป  เทท้ิงไปมากเท่าไร ท่านกค็วรบ าเพญ็ถึงท่ีนัน่  กคื็อเหตุผลน้ี 

ส่ิงท่ีจะพูดนั้นมากมาย เพราะขา้พเจา้คิดจะใหทุ้กท่านไดฝ่้ามากๆ ดงันั้นพอขา้พเจา้พูดข้ึนมาก็
อยากจะบอกทุกท่านมากมาย  แน่ละส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการพูดนั้นไม่อาจพูดออกมาใหทุ้กท่านทั้งหมดใน
เวลาท่ีจ  ากดัมากน้ี  หนังสือ “จว้นฝ่าหลุน”เล่มน้ี คือในเวลาท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดพลงัในประเทศจีนนั้น 
เน้ือหาท่ีขา้พเจา้บรรยายในชั้นเรียนก่ีคร้ัง  ขา้พเจา้น าเขามารวมเขา้ด้วยกนั  จากนั้นขา้พเจา้ท าการ
ปรับแกเ้ขาแลว้พิมพอ์อกมา  ดงันั้นเขาจึงเป็นฝ่าท่ีช้ีน าการบ าเพ็ญอย่างเป็นระบบ    ขณะน้ียงัมีเทป
บนัทึกเสียง  วดีิทศันท่ี์ขา้พเจา้ถ่ายทอดในชั้นเรียน  ทุกท่านสามารถไปฟัง ไปศึกษาปฏิบติัตาม 

ยงัจะขอบอกทุกท่าน ขา้พเจา้น าพลานุภาพของฝอฝ่า  น าพลงัมากมายของขา้พเจา้เอง  ลว้นบรรจุ
เขา้ไปในหนงัสือเล่มน้ีแลว้  บรรจุเขา้ไปในฝ่าน้ีแลว้  ไม่ว่าจะเป็นวิดีทศัน์  เทปบนัทึกเสียงและหนงัสือ
เล่มน้ี ท่านเพียงแต่อ่าน  ท่านก็จะเปล่ียนแปลง  ท่านเพียงแต่อ่าน ท่านก็ขจดัโรคไปได ้ ท่านเพียงไป
บ าเพญ็  ร่างกายท่านก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงธาตุแท ้ ท่านเพียงยืนหยดับ าเพญ็ต่อไป ท่านก็จะมีพลงั  
ท่านก็จะมองเห็น  ท่านก็จะได้ยิน  ท่านก็จะรู้สึกได้ถึงบุญคุณอนัยิ่งใหญ่ของตา้ฝ่า  ผูท่ี้บ าเพ็ญจริง 
ขา้พเจา้จะใหพ้ลานุภาพทั้งหมดของฝอฝ่าแก่ท่าน  ท่านเพียงไปบ าเพญ็  ท่านกจ็ะไดรั้บ แ น่ ล ะ ถ้ า
ท่านไม่บ าเพญ็ ท่านกจ็ะไม่ได ้
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เน้ือหาขา้งในหนงัสือนั้นลึกล ้ามาก  อ่านรอบแรกยงัไม่เผยออกมา  เพราะว่าตอ้งการใหทุ้กท่าน
บ าเพญ็ทีละกา้วละกา้ว   เร่ิมกา้วจากระดบัชั้นน้ีของคนธรรมดาสามญันะ  มีฝ่าในระดบัชั้นน้ีมาช้ีน าการ
บ าเพญ็ของท่าน  ฉะนั้นในเวลาท่ีท่านบ าเพญ็ยกระดบัชั้น ยงัใช้หลกัการน้ีช้ีน าท่านบ าเพญ็อีกก็ไม่ได้
แลว้  อาทิเช่น ท่านข้ึนชั้นมธัยมแลว้  ไปใชต้  าราชั้นประถมช้ีน าท่าน  ท่านกย็งัเป็นนกัเรียนชั้นประถม  
ท่านเขา้มหาวิทยาลยัแลว้  ยงัใชต้  าราชั้นประถมมาช้ีน าท่าน  ท่านกย็งัเป็นนกัเรียนชั้นประถม  หรือพูด
ว่า ท่านบ าเพ็ญถึงระดับชั้นไหน เช่นนั้น ก็จะมีฝ่าระดับชั้นนั้นปรากฏออกมาช้ีน าท่าน  ท่านจึงจะ
สามารถบ าเพญ็ข้ึนมา“จว้นฝ่าหลุน”หนงัสือเล่มน้ี ขา้พเจา้ไดผ้นวกหลกัการของฝ่าในเขตแดนน้ีของคน
ธรรมดาสามญั เร่ือยไปจนถึงเขตแดนสูงสุดของจกัรวาล  หลกัการของฝ่าของระดบัชั้นท่ีมีอยูท่ ั้งหมด  
ลว้นบรรจุเขา้ในหนงัสือเล่มน้ีแลว้   บนชั้นผิวจะมองไม่เห็น เม่ืออ่านรอบแรก กคื็อหลกัการท่ีสอนให้
คนเป็นคนดี  เม่ือท่านอ่านรอบท่ีสอง ท่านจะพบวา่เขาไม่ใช่เร่ืองน้ีแลว้  รอบท่ีสามท่านจะพบว่าเขาเป็น
หนงัสือของการบ าเพญ็ท่ีแทจ้ริงเล่มหน่ึง   ท่านยงัอ่านต่อไปท่านจะพบว่าเขาคือคมัภีร์สวรรคเ์ล่มหน่ึง  
กบัค าพูดประโยคเดียวกนั ท่านอยู่ในระดบัชั้นท่ีต่างกนั  เขตแดนท่ีต่างกนั  ท่านจะมีการรับรู้ท่ีต่างกนั  
ความเขา้ใจท่ีต่างกัน  เน้ือหาท่ีบรรจุอยู่ในหนังสือนั้นยิ่งใหญ่มาก  ปัจจุบนัมีคนมากมายก าลงัอ่าน
หนงัสือเล่มน้ีอยู ่ บางคนอ่านนบัร้อยเท่ียวแลว้กย็งัคงอ่านอยูอี่ก  ท่านอ่านหม่ืนรอบ  ท่านกจ็ะไม่รู้สึกว่า
ไม่มีอะไรใหอ่้านอีก  ตรงกนัขา้มท่านยงัจะพบวา่ยงัมีส่ิงท่ีท่านไม่เขา้ใจมากมาย  ท่านยงัจะมีความเขา้ใจ
ท่ีใหม่อีกมากมาย  ดงันั้นหนงัสือเล่มน้ีจึงมีค่าอยา่งยิง่  ขา้พเจา้อยู่ท่ีน่ีไม่อาจจะพูดออกมาไดค้รอบคลุม
หมดทุกๆดา้น  หากท่านสามารถบ าเพญ็  ขา้พเจา้คิดว่า ท่านกค็วรศึกษาเขาอยา่งมุมานะต่อไป  อ่านซ ้ า
แลว้ซ ้ าอีก  อะไรๆท่านกจ็ะได ้ ปัญหาท่ีท่านอ่านพบในรอบแรก  ในเวลาท่ีท่านอ่านหนงัสือรอบท่ีสอง
ปัญหาทั้งหมดท่ีมี กจ็ะไดรั้บค าตอบ  แต่ท่านจะเกิดปัญหาใหม่  เม่ือท่านอ่านรอบท่ีสาม  ปัญหาทั้งหมด
ท่ีท่านมีก็จะไดรั้บค าตอบอีก  ฉะนั้นเม่ืออ่านต่อไปกย็งัจะเกิดปัญหาท่ีสูงยิง่ข้ึน  เพียงท่านไม่หยดุท่ีจะ
อ่านหนงัสือ  กจ็ะตอบใหท่้านไดท้ั้งหมด 

ไม่ทราบวา่ส่ิงท่ีขา้พเจา้พดูถูกใจทุกท่านหรือไม่ (เสียงปรบมือ)     หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าทุกท่านจะ
บ าเพญ็ข้ึนมาโดยเร็ว  ท่ีพูดไปค่อนขา้งจะสูงสักหน่อย   ถา้ไม่เหมาะสม ทุกท่านสามารถพูดออกมาได ้ 
ขอบใจทุกท่าน (เสียงปรบมือยาวนาน) 

 


