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1.  ลุ่นอวี่ 

“พุทธธรรม (ฝอฝ่า)”เป็นส่ิงท่ีเลิศลํ้ าสุดยอด เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีลึกลํ้ ามหัศจรรยเ์หนือกว่าบรรดาทฤษฎี

ทั้งหลายในโลก หากจะเปิดส่ิงลึกลํ้าน้ีแก่มวลมนุษย ์ควรจะตอ้งเปล่ียนแปลงทศันคติของปุถุชนจากรากเหงา้เสียใหม่ 

หาไม่แลว้ความเป็นจริงของจกัรวาล จะยงัคงเป็นเทพนิยายของมนุษยต์ลอดไป มนุษยจ์ะยงัคงหลงวนเวียนอยู่ใน

กรอบท่ีตนเองขีดข้ึนดว้ยความเขลา  

ถา้เช่นนั้น “พุทธธรรม(ฝอฝ่า)” แทจ้ริงแลว้คืออะไร คือศาสนาหรือ คือปรัชญาหรือ ส่ิงเหล่าน้ีคือความเขา้ใจ

ของ “ผูศึ้กษาศาสนาพุทธในยุคปัจจุบนั” พวกเขาเหล่านั้นเพียงแต่ศึกษาทฤษฎี โดยนาํเอา “พุทธธรรม(ฝอฝ่า)” มา

วเิคราะห์คน้ควา้ดงัเช่นส่ิงท่ีอยูใ่นขอบข่ายของปรัชญา แทจ้ริงแลว้ “พุทธธรรม(ฝอฝ่า)” ไม่เพียงแต่เป็นส่ิงท่ีบนัทึกไว้

ในคมัภีร์เท่านั้น ส่ิงท่ีบนัทึกอยูใ่นคมัภีร์เป็นเพียงหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของ “พุทธธรรม(ฝอฝ่า)” เท่านั้น “พุทธธรรม(ฝอ

ฝ่า)” เป็นขอ้ไขปริศนาของความล้ีลบัทั้งมวล จากอนุภาค โมเลกุลไปจนถึงจกัรวาล จากสรรพส่ิงท่ีเล็กท่ีสุดไปสู่

สรรพส่ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด ไม่มีส่ิงใดไม่ครอบคลุม ไม่มีส่ิงใดตกหล่น “พุทธธรรม(ฝอฝ่า)”  คือการบรรยายและวิเคราะห์

คุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล “ความจริง ความเมตตา ความอดทน (เจิน ซัน่ เหยิ่น)” ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัตาม

ระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนั ก็คือ ส่ิงท่ีสายเต๋าเรียกวา่ “เต๋า” สายพุทธเรียกวา่ “หลกัธรรม(ฝ่า)”  

วทิยาการของมนุษยใ์นปัจจุบนัแมจ้ะเจริญกา้วหนา้อยา่งไร ก็เป็นเพียงส่วนหน่ึงในความลึกลบัของจกัรวาล 

เม่ือเรากล่าวถึงปรากฏการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมใน “พุทธธรรม(ฝอฝ่า)” ก็จะมีคนพูดวา่ “ยุคน้ีเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาศาสตร์ก็เจริญกา้วหนา้มาถึงขั้นน้ี ยานอวกาศก็บินไปถึงดาวดวงอ่ืนแลว้ ยงัจะพูดถึงเร่ืองงมงายแบบเก่าๆ อีก”  

ถา้จะพูดให้ชดั ต่อให้สมองกลจะมีศกัยภาพสูงเพียงไรก็ไม่อาจเปรียบไดก้บัสมองมนุษย ์แต่ในปัจจุบนัสมองมนุษย์

ยงัคงเป็นปริศนาท่ีคนเรายงัคน้ควา้และวิจยัไม่ทะลุปรุโปร่ง ยานอวกาศจะบินไดสู้งเพียงใด ก็ไม่อาจหลุดพน้จากมิติ

วตัถุท่ีมนุษยอ์าศยัอยูน้ี่ได ้ ความรู้ของมนุษยใ์นยุคปัจจุบนั สามารถเขา้ใจไดเ้พียงส่ิงผิวเผินเล็กๆ นอ้ยๆ เท่านั้น ยงั

ห่างไกลจากความเป็นจริงของจกัรวาลอีกมากมายนกั บางคนถึงกบัไม่กลา้เผชิญกบัความจริง ไม่กลา้สัมผสั ไม่กลา้

ยอมรับปรากฏการณ์ความจริงท่ีดาํรงอยูโ่ดยภววิสัย เพราะวา่พวกเขาเหล่านั้นมีความคิดแบบอนุรักษเ์กินไป ไม่ยอม

เปล่ียนแปลงความคิดจากทศันคติท่ีสืบทอดกนัมา ส่ิงท่ีจะสามารถไขขอ้ปริศนาของจกัรวาล มิติอวกาศ และร่างกาย

มนุษยไ์ด ้มีเพียง “พุทธธรรม(ฝอฝ่า)” เท่านั้น ซ่ึงจะสามารถแยกแยะระหวา่งความเมตตากบัความชัว่ร้าย ความดีกบั

ความเลวไดอ้ยา่งแทจ้ริง ขจดัความคิดเห็นท่ีผดิพลาดเหลวไหลทั้งปวง และใหป้ระจกัษใ์นส่ิงท่ีถูกตอ้ง  

แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาและคน้ควา้ของวิทยาศาสตร์ของมนุษยชาติในปัจจุบนั ไดแ้ต่จาํกดัอยูใ่นโลกของ

วตัถุเท่านั้น ต่อเม่ือส่ิงของชนิดหน่ึงไดเ้ป็นท่ีรู้จกัแลว้จึงค่อยเร่ิมดาํเนินการคน้ควา้ในส่ิงนั้น มนุษยเ์ราจะเดินตามกนั

ไปบนเส้นทางน้ี แต่ในมิติท่ีเราอาศยัอยูก่นัน้ียงัมีส่ิงท่ีเราสัมผสัไม่ถึงและมองไม่เห็น แต่คงอยูโ่ดยภววิสัย และได้

สะทอ้นเป็นปรากฏการณ์มายงัมิติอนัเป็นวตัถุของเราน้ี ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชดั แต่คนเรากลบัไม่กลา้ท่ีจะไป

สัมผสั โดยคิดวา่เป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่แน่ชดั คนท่ีถือทิฐิจะหาเหตุผลกล่าวหาวา่เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติโดย

ไร้หลกัฐาน คนท่ีมีเจตนาเป็นอย่างอ่ืนก็จะพูดเหมารวมอย่างขดักบัความรู้สึกของคนว่าเป็นเร่ืองงมงายเหลวไหล 

ผูค้นท่ีไม่แสวงหาก็ใช้ขอ้อา้งวา่วิทยาศาสตร์ไม่เจริญเพื่อหลีกเล่ียง ถา้หากมนุษยส์ามารถเร่ิมตน้ทาํความรู้จกัตวัเอง

กบัจกัรวาลอีกคร้ัง แกไ้ขเปล่ียนแปลงความคิดท่ีแข็งท่ือแลว้นั้น มนุษยก์็จะรุดไปขา้งหนา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว “พุทธ

ธรรม (ฝอฝ่า)” สามารถช่วยให้มนุษยเ์ขา้ใจโลกอนัหาขอบเขตท่ีสุดมิไดไ้ดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่ง นบัตั้งแต่อดีตกาลมา 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                                                   แกว้นัท่ี 6 กนัยายน ค.ศ. 2012 (V.02) 

หนา้ 6 จาก 56 

 

ส่ิงท่ีจะสามารถอธิบายการคงอยูข่องมนุษย ์วตัถุในแต่ละมิติ ชีวิตและจกัรวาลทั้งหมดไดอ้ยา่งสมบูรณ์มีเพียง “พุทธ

ธรรม (ฝอฝ่า)” เท่านั้น  

หล่ี หงจ้ือ 

1992.6.2 

  

 

2.  มัง่มีและมีกุศล 

 คนโบราณพดูวา่: เงินทองเป็นของนอกกาย ทุกคนต่างรู้ ทุกคนต่างแสวงหา ชายหนุ่มเพื่อสนองตณัหา หญิง

สาวเพื่อเกียรติยศความสุขสบาย ผูเ้ฒ่าเพื่อคลายกงัวลยามแก่เฒ่าของตน ปัญญาชนเพื่อช่ือเสียง ขา้ราชการปฏิบติั

หนา้ท่ีเพื่อส่ิงน้ี เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีต่างจึงแสวงหา 

 บางคนถึงกบัแยง่ชิงต่อสู้เพื่อส่ิงน้ี คนท่ีแขง็แรงยอมเส่ียงภยั คนท่ีอารมณ์ร้อนสามารถใชค้วามรุนแรงเพื่อส่ิง

น้ี คนท่ีอิจฉาริษยายอมตายเพื่อส่ิงน้ีดว้ยความโกรธ ประชามัง่มีคือภาระหนา้ท่ีของผูป้กครองและขา้แผน่ดิน การบูชา

เงินทองเป็นการส่งเสริมไปสู่ทางตกตํ่า มัง่มีแต่ไร้กุศลเป็นการทาํร้ายสรรพชีวิต มัง่มีและมีกุศลคือส่ิงท่ีผูค้นต่าง

คาดหวงั ดงันั้น ไม่อาจจะมัง่มีโดยไม่ส่งเสริมกุศล 

 กุศลเป็นส่ิงท่ีสะสมมาแต่ชาติก่อนๆ ผูป้กครอง ขา้แผน่ดิน เศรษฐี ผูสู้งศกัด์ิ ลว้นเกิดมาจากกุศล ไร้ซ่ึงกุศล

ยอ่มไม่ไดม้า สูญเสียกุศล สูญส้ินทุกอยา่ง ดงันั้นผูท่ี้แสวงหาอาํนาจและความมัง่มียอ่มตอ้งมีกุศลสะสมไวก่้อน การ

อดทนต่อความทุกขย์าก การทาํความดีสามารถสะสมกุศลในหมู่คน เพื่อส่ิงน้ีจะตอ้งเขา้ใจในเหตุและผลของเร่ืองราว 

เขา้ใจถ่องแทส้ามารถช่วยใหข้า้ราชการและเหล่าประชาควบคุมจิตใจตน ใตฟ้้าจะมัง่มีและสันติ 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.1.27 

 

3.  กวา้งใหญ่ลึกซ้ึง 

 ฝ่าและหลกัการของฝ่าหลุนตา้ฝ่า สามารถบงัเกิดผลการช้ีนาํต่อการบาํเพญ็ปฏิบติัธรรมของบุคคล รวมทั้งต่อ

การนบัถือศาสนา น่ีคือหลกัการของจกัรวาล ฝ่าอนัแทจ้ริงซ่ึงยงัไม่เคยมีบรรยายมาก่อน ในอดีตก็ไม่อนุญาตให้คน

ล่วงรู้ถึงหลกัการของจกัรวาล(ฝอฝ่า) เขาอยู่เหนือทฤษฎีทางวิชาการและจริยธรรมทั้งปวงในสังคมมนุษยม์าแต่

โบราณกาลจนถึงปัจจุบนั ท่ีผ่านมาส่ิงท่ีศาสนาถ่ายทอดและส่ิงท่ีมนุษย์เราสัมผสัได้ เป็นเพียงส่ิงผิวเผินและ

ปรากฏการณ์ แต่ความหมายอนักวา้งใหญ่และลึกซ้ึงขา้งใน มีเพียงผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัธรรมเท่านั้น จึงจะสามารถสัมผสั

และรับรู้ในแต่ละระดบัชั้นของการบาํเพญ็ปฏิบติัธรรม และปรากฏออกมาให้เห็น จึงจะสามารถมองเห็นอยา่งแทจ้ริง

วา่ฝ่าคืออะไร 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.2.6 
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4.  บาํเพญ็จริง 

 ศิษยผ์ูบ้าํเพ็ญจริงทั้งหลาย ส่ิงท่ีขา้พเจา้สอนท่านคือฝ่าของการบาํเพญ็พระพุทธ และบาํเพ็ญเต๋า พวกท่าน

กลบัพร่ําบ่นต่อขา้พเจา้ดว้ยเหตุท่ีตอ้งสูญเสียผลประโยชน์ในสังคมมนุษย ์ไม่ใช่ทุกขร้์อนเน่ืองจากตวัเองไม่สามารถ

ปล่อยวางจิตยดึติดในสังคมมนุษย ์น่ีคือการบาํเพญ็ปฏิบติัหรือ ท่านสามารถจะปล่อยวางจิตของมนุษยล์งไดห้รือไม่ น่ี

เป็นด่านช้ีเป็นช้ีตายของการเดินไปสู่คนเหนือสามญัวิสัยอยา่งแทจ้ริง เป็นด่านซ่ึงศิษยผ์ูบ้าํเพญ็จริงทุกคนตอ้งขา้มให้

พน้ น้ีเป็นเส้นแบ่งเขตระหวา่งผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัและคนธรรมดาสามญั 

 อนัท่ีจริง เวลาท่ีพวกท่านรู้สึกทุกข์ร้อนจากการท่ีช่ือเสียง ผลประโยชน์ ความรู้สึก ถูกละเมิดในหมู่คน

ธรรมดาสามญันั้น ก็คือไม่สามารถปล่อยวางจิตยึดติดของคนธรรมดาสามญัลงได ้พวกท่านตอ้งจาํไวว้า่ การบาํเพ็ญ

ปฏิบติันั้นไม่ลาํบาก ส่วนสําคญัคือไม่สามารถปล่อยวางการยึดติดของคนธรรมดาสามญั เม่ือพวกท่านจะปล่อยวาง

ช่ือเสียง ผลประโยชน์ ความรู้สึก จึงรู้สึกทุกข ์

 ท่านไดต้กลงมาจากโลกอนัศกัด์ิสิทธ์ิ บริสุทธ์ิผุดผ่อง สวยงามอย่างหาท่ีเปรียบมิได ้เพราะว่าขณะท่ีอยู่ใน

ระดบัชั้นนั้น พวกท่านเกิดมีจิตยึดติด เม่ือเปรียบเทียบแล้วตกลงมายงัโลกท่ีสกปรกท่ีสุด พวกท่านยงัไม่รีบท่ีจะ

บาํเพญ็กลบัไป กลบัยึดเหน่ียวอยูก่บัส่ิงสกปรกเหล่านั้นในโลกสกปรกไม่ยอมปล่อย ถึงกบัเจ็บปวดทุกขท์รมานเสีย

เหลือเกิน - เวลาสูญเสียอะไรเล็กๆนอ้ยๆ ท่านรู้หรือไม่ เพื่อช่วยให้ท่านหลุดพน้ พระพุทธเคยมาบิณฑบาตขออาหาร

ในหมู่คนธรรมดาสามญั วนัน้ีขา้พเจา้ก็เปิดประตูใหญ่ถ่ายทอดตา้ฝ่าเพื่อช่วยให้ท่านทั้งหลายหลุดพน้ ขา้พเจา้ไม่รู้สึก

ทุกขท่ี์ตอ้งรับโทษทณัฑ์ซ่ึงไม่อาจคณานบัได ้แลว้ท่านทั้งหลายยงัมีอะไรท่ีปล่อยวางไม่ไดอี้ก ท่านสามารถนาํส่ิงท่ี

ในใจปล่อยวางไม่ไดไ้ปสวรรคไ์ดห้รือ 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.5.22 

 

5.  ฉลาดปราดเปร่ือง 

 เวลาท่ีขา้พเจา้บอกกบัผูฝึ้กจาํนวนหน่ึงว่า ความคิดรุนแรงเกินไปเป็นผลสะทอ้นของกรรมแห่งความคิด

ประเภทหน่ึงนั้น เวลาน้ีมีผูฝึ้กจาํนวนมากเหมาคิดเอาวา่ ความคิดท่ีไม่ค่อยดีของตวัเองทั้งหมดคือกรรมแห่งความคิด 

น่ีเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง ถา้ตวัท่านเองปราศจากความคิดท่ีไม่ดีแลว้ ท่านยงัจะบาํเพญ็อะไรอีก ถา้สะอาดหมดจดเช่นนั้น 

ท่านมิใช่พระพุทธแลว้หรือ น่ีเป็นความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งแบบหน่ึง ถา้ในความคิดของตวัเองรุนแรงถึงขั้นสะทอ้น

ความคิดสกปรก หรือด่าอาจารย ์ด่าตา้ฝ่า ด่าผูค้น ฯลฯ โดยขจดัไม่ออก สะกดไม่อยู่ น้ีจึงจะเป็นกรรมแห่งความคิด 

แต่ก็มีความคิดประเภทท่ีอ่อนแอ แต่ผดิแผกแตกต่างจากความคิดปกติทัว่ไป ตอ้งเขา้ใจใหแ้จ่มชดั 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.5.23 

 

 

 6.  รู้แจง้ 

 โลกมนุษยอ์นัขุ่นมวั ไข่มุกตาปลาคละปนกนั พระยูไลตอ้งเสด็จลงมาบนโลกอย่างเงียบๆ เวลาถ่ายทอดฝ่า

ยอ่มมีวชิามารรบกวน เต๋าและมารถ่ายทอดวชิาพร้อมกนั อยูคู่่ในโลกเดียวกนั จริงๆปลอมๆสําคญัท่ีรู้แจง้ จะแยกแยะ
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อย่างไร ตอ้งมีคนระดบัสูง คร้ันผูมี้วาสนาสามารถรับรู้ ต่างพากนัเขา้มาสู่เต๋าได้ฝ่า สามารถแยกแยะจริงแทห้รือ

แปลกปลอม ได้คมัภีร์จริง เบากาย เพิ่มพูนสติปัญญา เสริมจิตใจให้แข็งแกร่ง ลงเรือฝ่าล่ิวตามลม ช่างดีงามอะไร

เช่นน้ี ขอจงมุมานะรุดไปขา้งหนา้ จวบจนหยวนหมัน่(สาํเร็จสมบูรณ์) 

 ผูท่ี้หลงอยู่ในโลกและรับรู้ยาก มีชีวิตเพื่อเงินตรา ยอมตายเพื่ออาํนาจ ดีใจและทุกข์ใจเพื่อผลประโยชน์อนั

นอ้ยนิด ต่อสู้เอาชนะอยา่งสาหสัสากรรจ ์ก่อกรรมชัว่ชีวิต คนพวกน้ีหากไดย้ินฝ่ายอ่มหวัเราะ เปล่งคาํพูดหลงงมงาย 

ในใจนั้นทั้งยากท่ีจะเขา้ใจยากท่ีจะเช่ือ คนพวกน้ีคือคนระดบัตํ่า ยากแก่การช่วยให้หลุดพน้ กรรมหนกัพนัธนาการ

ร่างกาย ปิดกั้นสติปัญญา จิตดั้งเดิมไม่มีเหลือ 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.6.14 

 

7.  เหตุใดจึงไม่เห็น 

 เห็นจึงจะเช่ือ ไม่เห็นก็จะไม่เช่ือ น่ีคือการเห็นของคนระดบัตํ่า มนุษยอ์ยูใ่นวงัวน ก่อกรรมมากมาย จิตดั้งเดิม

ถูกบดบงัจะเห็นไดอ้ยา่งไร รู้แจง้ก่อน เห็นภายหลงั บาํเพญ็จิตชาํระกรรม จิตดั้งเดิมเม่ือปรากฏก็จะไดเ้ห็น แต่ทวา่คน

ระดบัสูงเห็นก็ไดไ้ม่เห็นก็ได ้อาศยัการรู้แจง้เพื่อหยวนหมัน่(บรรลุสําเร็จสมบูรณ์) คนส่วนใหญ่เห็นบา้งไม่เห็นบา้ง 

ดว้ยกาํหนดตามระดบัชั้น กาํหนดตามเกินจี(รากฐาน) ผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัโดยมากไม่เห็นเพราะแสวงหาท่ีจะเห็น น้ีคือ

การยดึติด หากไม่ขจดัทิ้งไปยอ่มไม่เห็น โดยมากเป็นเพราะมีกรรมขวางกั้น หรือสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม หรือถูก

กาํหนดดว้ยวธีิบาํเพญ็ เหตุผลมีมากหลาย ข้ึนอยูก่บัแต่ละคน ผูเ้ห็นส่ิงท่ีเห็นอาจไม่ชดัแจง้ ไม่ชดัแจง้ก็สามารถบรรลุ

เต๋า เสมือนตวัไดเ้ผชิญกบัสภาพการณ์ ไม่มีอะไรไม่ชดัแจง้ คนผูน้ี้ไดบ้รรลุไคกง(เปิดพลงักง) ไม่สามารถบาํเพ็ญ

ต่อไปอีก ไม่เหลือสาํหรับการรู้แจง้ 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.6.16 

 

8.  ศึกษาฝ่า 

 ปัญญาชนศึกษาตา้ฝ่า ตอ้งระวงัปัญหาสําคญัท่ีสุดขอ้หน่ึงคือ ศึกษาตา้ฝ่าในวิธีเดียวกบัคนธรรมดาสามญั

ศึกษาบทความทางทฤษฎี เช่นศึกษาโดยเลือกบันทึกข้อความเฉพาะท่ีตรงประเด็นของบุคคลผู ้มีช่ือเสียงมา

เปรียบเทียบกบัการกระทาํของตน น่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการยกระดบัของผูบ้าํเพญ็ปฏิบติั ยงัมีบางคนพอไดย้ินวา่ตา้ฝ่า

มีความหมายลึกซ้ึงมาก ขา้งในมีส่ิงท่ีอยู่ในระดบัสูงท่ีจะช้ีแนะการบาํเพ็ญปฏิบติัธรรมในระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนั 

ดงันั้นจึงทาํการวิเคราะห์เจาะลึกชนิดคาํต่อคาํ ผลก็คือไม่พบอะไรเลย ความเคยชินเหล่าน้ีท่ีเกิดจากการศึกษาทฤษฎี

ทางการเมืองมานาน ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อการบาํเพญ็ปฏิบติั จนเขา้ใจฝ่าบิดเบือนไป 

 ทุกท่านเวลาศึกษาฝ่าตอ้งไม่คน้หาและศึกษาแต่เฉพาะส่วนท่ีตรงประเด็น โดยมีความคิดมุ่งแต่จะแกปั้ญหา

ให้จงได ้ความจริง น่ีเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการยึดติด (ไม่รวมถึงความขดัแยง้ท่ีรอการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน) จะ

ศึกษาตา้ฝ่าใหดี้ ตอ้งศึกษาโดยไม่ตั้งจุดมุ่งหมายใดๆจึงจะถูกตอ้ง ทุกคร้ังเม่ืออ่าน“จว้นฝ่าหลุน”จบแต่ละเท่ียว เขา้ใจ

บางส่วนก็คือการยกระดบั แมว้า่จะเขา้ใจเพียงหน่ึงปัญหาหลงัจากอ่านจบหน่ึงเท่ียว นัน่ก็บรรลุถึงการยกระดบัอยา่ง

แทจ้ริงแลว้ 
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 อนัท่ีจริงในการบาํเพ็ญปฏิบติั ก็คือท่านบาํเพ็ญข้ึนไปทีละเล็กละน้อย อย่างไม่รู้สึกตวั ขอจงจาํไว ้ตอ้งไม่

แสวงหาส่ิงใด แลว้จะไดเ้อง 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.9.9 

 

9.  ช่วยฝึกสอนอยา่งไร 

 มีผูช่้วยฝึกสอนมากมายในแต่ละแห่ง มีความเขา้ใจสูงมากต่อตา้ฝ่า สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งจดังาน

การฝึกสอนของศูนยฝึ์กสอนไดดี้ แต่ก็มีผูช่้วยฝึกสอนบางคนยงัทาํไดไ้ม่ดีพอ สาเหตุสําคญัสะทอ้นออกมาจากวิธี

ทาํงาน เช่น เพื่อใหผู้ฝึ้กเช่ือฟังผูช่้วยฝึกสอน เป้าหมายก็คือเพื่อความสะดวกในการทาํงาน จึงใชว้ิธีออกคาํสั่ง ณ ศูนย์

ช่วยฝึกสอน เช่นน้ีไม่ได ้การศึกษาฝ่าเป็นความสมคัรใจ ถา้ผูฝึ้กในใจตนไม่คิดจะทาํอยา่งนั้นอยา่งน้ี ปัญหาอะไรก็ไม่

สามารถแก้ไข ยงัจะเกิดความขดัแยง้ หากไม่แก้ไขให้ถูกต้อง ความขดัแยง้จะทวีความรุนแรงถึงขั้นบ่อนทาํลาย

การศึกษาฝ่าอยา่งร้ายแรง 

 ยงัมีบางคน เพื่อจะใหทุ้กคนเล่ือมใสศรัทธาและเช่ือฟัง ก็จะบอกเล่าแต่เร่ืองราวในทางสายยอ่ย หรือกุข่าวลือ

เพื่อเสริมช่ือเสียง บารมี หรือความเป็นอจัฉริยะของตน เหล่าน้ีลว้นทาํไม่ได ้ผูช่้วยฝึกสอนของเรานั้น เป็นผูอ้าสาท่ีจะ

รับใชทุ้กคนดว้ยความสมคัรใจ ไม่ใช่อาจารย ์ยิง่ไม่สมควรมีจิตยดึติดแบบน้ี 

 เช่นนั้นพวกเราจะทาํงานช่วยฝึกสอนให้ดีได้อย่างไร ก่อนอ่ืนตอ้งตั้งตนในหมู่ผูฝึ้ก ไม่ให้มีใจท่ีคิดว่าอยู่

เหนือผูฝึ้ก เวลาทาํงานเม่ือมีอะไรไม่เขา้ใจ ใหถ่้อมตนและปรึกษาหารือร่วมกบัทุกคน ส่ิงใดทาํผดิ ใหพ้ดูกบัผูฝึ้กอยา่ง

จริงใจวา่ “ฉนัก็เป็นผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัเหมือนทุกท่าน การทาํงานยากท่ีจะไม่มีความผดิพลาด เร่ืองน้ีฉนัทาํผิดไป ก็ขอให้

ปฏิบติัตามทางท่ีถูกตอ้ง” ความจริงใจท่ีหวงัจะให้ทุกคนร่วมกนัทาํงานให้ดี ท่านคิดวา่ผลจะเป็นอยา่งไร ใครก็ตาํหนิ

อะไรท่านไม่ได ้กลบัจะยอมรับวา่ท่านศึกษาฝ่าไดดี้ ใจกวา้ง อนัท่ีจริงมีตา้ฝ่าอยู ่คนทุกคนลว้นแต่กาํลงัศึกษากนัอยู ่

การกระทาํของผูช่้วยฝึกสอน ทุกบททุกตอน ดีหรือไม่ดี ผูฝึ้กก็จะเปรียบเทียบและวดักบัตา้ฝ่า เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน พอ

มีความคิดจะยกตวัเองให้สูง ผูฝึ้กก็จะคิดวา่ซินซ่ิงของท่านมีปัญหา ฉะนั้นการถ่อมตนจึงช่วยให้ทาํงานไดดี้ ช่ือเสียง

บารมีนั้นสร้างข้ึนมาจากการศึกษาฝ่าไดดี้ ผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัคนหน่ึงไม่มีความผดิพลาดไดอ้ยา่งไร 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.9.10 

 

 

10.  ทอ้งนภา 

ความกวา้งใหญ่ไพศาลของจกัรวาล ความมโหฬารของร่างจกัรวาล(เทียนถ่ี) ไม่ใช่ส่ิงท่ีมนุษยส์ามารถจะ

คน้หาและรับรู้ได ้ความเล็กของสสาร ไม่ใช่ส่ิงท่ีมนุษยส์ามารถจะตรวจพบ ความลํ้าลึกอยา่งท่ีสุดของร่างกายมนุษย์

ไม่ใช่เพียงกระจ๊ิดริดท่ีภายนอกตามท่ีคนเข้าใจ ความมากมายสลับซับซ้อนของชีวิต จะยงัคงเป็นปริศนาของ

มนุษยชาติตลอดไป 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.9.24 
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11.  อาณาจกัรเขตแดน 

คนเลวถูกครอบงาํดว้ยจิตอิจฉาริษยา ดว้ยความเห็นแก่ตวั ความโกรธ บอกวา่ตวัเองไม่ไดรั้บความยติุธรรม 

คนดีเป่ียมดว้ยจิตเมตตากรุณา ไม่โทษ ไม่โกรธแคน้ เห็นทุกขเ์ป็นสุข  

ผูรู้้แจง้จิตยดึติดไม่มีเหลือ สงบน่ิงมองดูผูค้นลุ่มหลงในภาพลวงตา 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.9.25 

 

 

12.  อะไรคือวา่งเปล่า 

 อะไรคือวา่งเปล่า ความยดึติดไม่เหลือคือความวา่งเปล่าท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่วตัถุธาตุวา่งเปล่า และแลว้ “ฉนัจง” ก็

มาถึงจุดสุดทา้ยของหลกัธรรม ไม่มีอะไรจะถ่ายทอด ในช่วงสุดทา้ยธรรมะอนัสับสนยุง่เหยิง มีนกัศึกษายงัด้ือร้ันยึด

ทฤษฎีของความว่างเปล่า สติฟ่ันๆเฟือนๆ ดงัเช่นรับรู้ในมูลฐานปรัชญา ปรมาจารยต๋์าหมอ(ตัก๊ม้อ)พูดเองว่า มี

หลกัธรรมถ่ายทอดไดเ้พียงหกรุ่นเท่านั้น หลงัจากนั้นไม่มีจะถ่ายทอด เหตุใดไม่รู้แจง้ เช่นพูดวา่ “ทั้งหมดวา่งเปล่า ไร้

ฝ่า ไร้พุทธ ไร้รูป ไร้ตวัฉนั ไร้การคงอยู”่ ต๋าหมอหมายถึงส่ิงใด ไร้ฝ่า ทฤษฎีความวา่งเปล่าของ“ฉนัจง” หมายถึงส่ิง

ใด ดงัเช่นไร้พุทธ ไร้รูป แลว้องคศ์ากยมุนีคือผูใ้ด ท่านไร้ช่ือ ไร้รูป ไร้ตวัฉนั ไร้การคงอยู ่ทั้งหมดคือว่างเปล่า  แลว้

รับประทานขา้วด่ืมนํ้ าเพื่อเหตุใด สวมเส้ือผา้เพื่อการใด ควกันยัน์ตาออกเสียจะดีไหม อารมณ์ทั้งเจ็ดกามคุณทั้งหก

ของคนธรรมดาสามญัท่านยดึติดไดอ้ยา่งไร พระยไูลพูดถึงความวา่งเปล่า ความจริงหมายถึงหมดส้ินซ่ึงจิตใจของคน

ธรรมดาสามญั ไร้จุดร่ัว คือสัจธรรมของความวา่งเปล่า จกัรวาลเป็นท่ี ท่ีสสารและวตัถุธาตุคงอยู ่เกิดข้ึน ตั้งอยู ่จะวา่ง

เปล่าไดอ้ย่างไร หากพระยูไลไม่ถ่ายทอดฝ่า ชีวิตย่อมจะสั้ น หลกัการหมดส้ินไม่เหลือ หลกัธรรมอรหันต์ไม่ใช่ฝ่า

ของพระพุทธ    จงรู้แจง้ จงรู้แจง้ 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.9.28 

 

13.  แน่วแน่ 

 อาจารยอ์ยูค่วามมัน่ใจเต็มสิบ อาจารยไ์ม่อยู ่ไม่มีอารมณ์อยากบาํเพญ็ เหมือนเพื่ออาจารยจึ์งบาํเพ็ญ มาดว้ย

อารมณ์อยาก น้ีคือขอ้เสียขอ้ใหญ่ของคนระดบักลาง องคศ์ากยมุนี พระเยซู เหลาจ่ือ ขงจ่ือ จากไปแลว้เกินกว่าสอง

พนัปี ศิษยข์องท่านเหล่านั้นไม่เคยรู้สึกวา่อาจารยไ์ม่อยูแ่ลว้ไม่สามารถจะบาํเพญ็ การบาํเพญ็เป็นเร่ืองของตวัเอง ไม่มี

ใครสามารถบาํเพญ็แทนกนัได ้อาจารยพ์ูดไดแ้ต่เพียงฝ่าและหลกัการชั้นภายนอก บาํเพญ็จิตตดักิเลส สติปัญญาแจ่ม

ชดัไม่สับสนนั้น ตวัเองรับผดิชอบ ผูม้าดว้ยอารมณ์อยาก จิตใจยอ่มไม่แน่วแน่ เขา้สังคมโลกยอ่มลืมตน้กาํเนิดของตน 

หากไม่ยนืหยดัรักษาความตั้งใจของตน ชัว่ชีวติอะไรก็ไม่ได ้ไม่รู้เม่ือใดจะประสบโอกาสอีก ยากนกัเอย 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.10.6 
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14.  บทบรรยายของศาสนาพุทธคือส่วนท่ีอ่อนแอและ เล็กท่ีสุดส่วนหน่ึงของฝอฝ่า 

 สรรพชีวิตทั้งหลาย อยา่ไดน้าํศาสนาพุทธมาวดัตา้ฝ่าแห่งความจริง ความเมตตา ความอดทน ไม่สามารถจะ

วดัได้ เพราะผูค้นต่างเคยชินกบัการยึดเอาพระสูตรของศาสนาพุทธเป็นฝ่า แทจ้ริงแล้วร่างจกัรวาล(เทียนถ่ี)นั้น 

ใหญ่โตนกั ใหญ่โตเกินกว่าท่ีพระพุทธจะสามารถหยัง่รู้ไดถึ้งจกัรวาล “ไท่จ๋ี”ของสายเต๋าก็เป็นเพียงความเขา้ใจต่อ

จกัรวาลในลาํดบัชั้นท่ีเล็ก มาถึงชั้นของคนธรรมดาสามญัก็ไม่มีฝ่าท่ีเป็นแก่นแทแ้ลว้ มีเพียงปรากฏการณ์เล็กๆนอ้ยๆ 

ณ ขอบจกัรวาลท่ีสามารถทาํให้คนบาํเพญ็ปฏิบติัเท่านั้น เพราะคนธรรมดาสามญัคือมนุษยใ์นระดบัชั้นตํ่าสุด ดงันั้น

จึงไม่ให้คนรู้จกัฝอฝ่าท่ีแทจ้ริง แต่ผูค้นไดย้ินนกัปราชญ์พูดว่า: การเคารพนบัถือพุทธสามารถปลูกมรรคผลแห่ง

โอกาสของการบาํเพญ็ปฏิบติั ผูบ้าํเพญ็ท่องคาถาสามารถไดรั้บการคุม้ครองจากชีวิตชั้นสูง การถือศีลสามารถบรรลุ

มาตรฐานของผูบ้าํเพญ็ปฏิบติั ในประวติัศาสตร์ตลอดมามีคนศึกษาวจิยักนัวา่ คาํพูดท่ีผูรู้้แจง้พูดนั้นก็คือฝอฝ่าหรือไม่ 

คาํพูดของพระยูไลคือการสะทอ้นให้เห็นของจิตพระพุทธ และสามารถเรียกไดว้า่เป็นการปรากฏให้เห็นของฝ่า แต่

ไม่ใช่ฝ่าท่ีเป็นแก่นแทข้องจกัรวาล เพราะในอดีตมนุษยไ์ม่ไดรั้บอนุญาตใหล่้วงรู้ถึงปรากฏการณ์อนัแทจ้ริงของฝอฝ่า 

ฝอฝ่าคืออะไร ตอ้งบาํเพ็ญปฏิบติัถึงระดบัชั้นสูงแลว้จึงจะสามารถรับรู้(อู)้ได ้ดงันั้นจึงไม่ให้คนไดรู้้ถึงแก่นแทข้อง

การบาํเพ็ญปฏิบติัท่ีแทจ้ริง ฝ่าหลุนตา้ฝ่าคือการนาํเอาคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล(ฝอฝ่า) ท่ีมีมาแต่โบราณกาลมา

มอบให้แก่คนเป็นคร้ังแรก ประหน่ึงให้บนัไดสู่สวรรค์แก่คน ดงันั้นท่านจะนาํส่ิงท่ีมีอยู่ในศาสนาพุทธในอดีตมา

วดัตา้ฝ่าของจกัรวาลไดอ้ยา่งไร 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.10.8 

 

15.  อะไรคือปัญญา 

 ในสังคมมนุษย ์บุคคลท่ีมีช่ือเสียง ปัญญาชน ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา ผูค้นรู้สึกวา่ยิ่งใหญ่มาก แทจ้ริงแลว้

เล็กนิดเดียว เพราะพวกเขาคือคนธรรมดาสามญั ความรู้ของพวกเขาก็เป็นเพียงความรู้เล็กๆนอ้ยๆ เท่าท่ีวิทยาศาสตร์

ปัจจุบนัในสังคมมนุษยจ์ะหย ัง่รู้ได้เท่านั้น ความใหญ่โตมโหฬารของจกัรวาล จากมหภาคท่ีสุดจนถึงจุลภาคท่ีสุด 

สังคมมนุษยอ์ยูต่รงก่ึงกลางพอดี อยู ่ณ ชั้นนอกสุด ชั้นผิวบนสุด ชีวิตก็คงอยูใ่นรูปแบบท่ีตํ่าสุด ดงันั้นความเขา้ใจต่อ

วตัถุ สสารและจิตใจก็นอ้ยมาก ผวิเผนิ อีกทั้งน่าสงสาร แมจ้ะกุมความรู้ทั้งหมดเก่ียวกบัมนุษยชาติไวไ้ด ้ ก็ยงัคงเป็น

คนธรรมดาสามญัคนหน่ึง 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.10.9 

 

16.  ไม่ใช่การงานแต่เป็นการบาํเพญ็ปฏิบติั 

 สามารถจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีขา้พเจา้ มีไวใ้หก้บัศูนยช่์วยฝึกสอนไดห้รือไม่ น้ีเป็นหลกัการท่ีสาํคญัมาก 

มนัเก่ียวโยงไปถึงรูปแบบการเผยแพร่ฝ่าในอนาคต ทาํไมจึงไม่สามารถปล่อยวางความเคยชินจนเป็นนิสัยท่ีสั่งสมมา

นานจากสถานท่ีราชการ อยา่ไดป้ฏิบติัต่อศูนยช่์วยฝึกสอนดว้ยวธีิทาํงาน และท่าทีเหมือนการดาํเนินงานของ

หน่วยงานปกครองในสังคมมนุษย ์ เช่น ออกเอกสารอะไรเอย ตั้งนโยบาย ดาํเนินการเอย ยกระดบัความเขา้ใจให้

สูงข้ึนอะไรเอย ผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัตา้ฝ่าเพียงแต่สามารถยกระดบัการบาํเพญ็ปฏิบติั        ซินซ่ิงและกัว่เวย่(มรรคผล)ให้
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สูงข้ึนเท่านั้น บางคร้ังจะประชุมสักคร้ัง ยงัจดัรูปแบบเหมือนกบังานในหน่วยงานของคนธรรมดาสามญั เช่น การ

กล่าวของขา้ราชการอะไร อะไร ผูน้าํอะไร อะไร กล่าวสรุป เวลาน้ีกระแสของการทุจริตในสังคม ขั้นตอนการทาํงาน

ของขา้ราชการ แมแ้ต่ประเทศชาติก็จะทาํการปฏิรูป การเป็นผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัคนหน่ึง ก็รู้แลว้วา่ช่วงสุดทา้ยของฝ่า 

มนุษยชาติไม่ไหวแลว้ทุกๆดา้น ทาํไมจึงไม่สามารถละทิ้งวธีิทาํงาน ท่ีไม่เหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการบาํเพญ็ปฏิบติั 

พวกเราไม่จดัตั้งเป็นองคก์รปกครอง หรือหน่วยงานธุรกิจในสังคมโดยเด็ดขาด 

ท่ีผา่นมายงัมีบางคนท่ีปลดเกษียณไม่มีงานทาํ รู้สึกวา่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าดี เสนออยากมาทาํงาน เพื่อจะถม

ความรู้สึกอา้งวา้งวา่งเปล่า อนัยากแก่การอดทนใหเ้ตม็ แน่นอนยอ่มไม่ได ้ ฝ่าหลุนตา้ฝ่าคือการบาํเพญ็ปฏิบติั ไม่ใช่

การงาน บุคลากรของพวกเราก่อนอ่ืนตอ้งเป็นผูบ้าํเพญ็จริงท่ีมีซินซ่ิงสูง เป็นบุคคลตวัอยา่งของการบาํเพญ็ปฏิบติัซิ

นซ่ิง เราไม่ตอ้งการผูน้าํในรูปของคนธรรมดาสามญั 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.10.12 

 

17.  ปลดเกษียณแลว้ค่อยปฏิบติั 

 มีผูฝึ้กปฏิบติัท่ีมีพื้นฐานท่ีดีพอควรจาํนวนหน่ึง หลงัจากฟังการบรรยายแลว้ เน่ืองจากมีงานรัดตวัก็ไม่ปฏิบติั

แลว้ ช่างน่าเสียดายนกั หากเป็นคนธรรมดาสามญัทัว่ไป ขา้พเจา้จะไม่พดูเลย ปล่อยพวกเขาไป แต่คนพวกน้ีเป็นพวก

ท่ีมีความหวงั ศีลธรรมของมนุษยชาติตกตํ่าลงวนัละนบัพนัล้ี คนธรรมดาสามญัต่างไหลไปตามกระแส ยิง่ห่างไกล

จากเต๋าก็ยิง่บาํเพญ็กลบัไปยาก แทท่ี้จริง การบาํเพญ็ปฏิบติัก็คือการบาํเพญ็จิตมนุษย ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

สภาพแวดลอ้มท่ีสลบัซบัซอ้นดงัเช่นในสถานท่ีทาํงาน คือโอกาสอนัดีท่ีจะยกระดบัซินซ่ิงใหสู้งข้ึน คร้ันปลดเกษียณ

แลว้ เขามิสูญเสียสภาพแวดลอ้มของการบาํเพญ็ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดไปหรอกหรือ ความขดัแยง้อะไรก็ไม่มีแลว้ยงัจะ

บาํเพญ็ปฏิบติัอะไร จะยกระดบัสูงข้ึนอยา่งไร ชีวติคนนั้นมีเวลาจาํกดั บ่อยคร้ังท่ีท่านคาํนวณไวอ้ยา่งดี แต่ท่านจะรู้

หรือวา่เวลาขา้งหนา้ท่ีเหลืออยูจ่ะบาํเพญ็ไดท้นัหรือ การบาํเพญ็ปฏิบติัไม่ใช่เร่ืองเล่นๆ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งเอาจริงเอาจงั 

ยิง่กวา่เร่ืองใดๆของคนธรรมดาสามญั ไม่ใช่เร่ืองแน่นอนตามท่ีคิด คร้ันสูญเสียโอกาสไปแลว้ วฏัสงสารหกทาง

เม่ือใดจะไดร่้างมนุษยอี์กคร้ัง โอกาสมีเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น เม่ือความฝันลวงตาท่ีปล่อยวางไม่ไดผ้า่นไป จึงจะรู้วา่ส่ิง

ท่ีสูญเสียไปนั้นคืออะไร 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.10.13 

 

18.  ฝ่าถูกตอ้งเท่ียงตรง 

คนไร้กุศล   ภยัพิบติัจากธรรมชาติ ภยัพิบติัจากมนุษย ์ 

แผน่ดินไร้กุศล สรรพส่ิงร่วงโรย  

สวรรคไ์ร้กุศล  แผน่ดินแยก แผน่ฟ้าทลาย จกัรวาลวา่งเปล่า  

ฝ่าถูกตอ้งเท่ียงตรง ฟ้าดินถูกตอ้งเท่ียงตรง พลงัชีวติคึกคกั ฟ้าดินมัน่คง ฝ่าคงอยูย่นืยง 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.11.12 
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19.  ผูมี้บุญญาธิการสูงส่ง 

 บุคคลผูน้ี้รับมอบหมายภารกิจในโลกและบนสวรรค ์ เป่ียมดว้ยกุศลอนัยิง่ใหญ่ อีกทั้งความเมตตาในหวัใจ

ของเขา พกพาอุดมการณ์อนัสูงส่ง อีกทั้งใส่ใจในรายละเอียด ความรู้ในฝ่าและหลกัการลึกซ้ึง สามารถไขขอ้ปริศนา 

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ช่วยเหลือคนใหพ้น้ทุกข ์พลงักงยอ่มเพิ่มพนูเองโดยอตัโนมติั 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.11.17 

 

20.  ไหวค้รู 

 ตา้ฝ่าเผยแพร่อยา่งกวา้งไกล ผูไ้ดย้นิข่าวเท่ียวคน้หา ผูไ้ดรั้บยนิดีปรีดา ผูบ้าํเพญ็เพิ่มข้ึนนบัวนั นบัจาํนวนไม่

ถว้น และแลว้ผูฝึ้กดว้ยตนเองส่วนใหญ่ตั้งใจคิดไหวค้รู กงัวลวา่จะไม่ไดรั้บการถ่ายทอดจริงหากไม่ไดพ้บหนา้ครู แท้

ท่ีจริงเน่ืองจากศึกษาฝ่าไม่ลึกซ้ึง ขา้พเจา้เผยแพร่อยา่งกวา้งไกลก็เพื่อช่วยเหลือโดยทัว่ไป ผูฝึ้กยอ่มเป็นศิษย(์ศิษย)์ของ

ขา้พเจา้ ไม่ยดึถือพิธีและประเพณีเก่า สละเปลือกนอกทิ้งไปดูเพียงใจคน หากไม่บาํเพญ็จริงไหวค้รูมีประโยชน์อนัใด 

ผูบ้าํเพญ็จริงไม่ยดึติดต่อการแสวงหายอ่มไดเ้องโดยอตัโนมติั ทั้งพลงักง ทั้งฝ่า ลว้นมีอยูใ่นหนงัสือ อ่านตา้ฝ่าให้ข้ึน

ใจยอ่มไดเ้องโดยอตัโนมติั ผูฝึ้กยอ่มเปล่ียนแปลงเองโดยอตัโนมติั อ่านทบทวนคร้ังแลว้คร้ังเล่าก็อยูใ่นเต๋าแลว้ ยอ่มมี

ฝ่าเซิน(ร่างฝ่า)ของอาจารยจ์ะคอยคุม้ครองอยา่งเงียบๆ ยดึมัน่ตลอดไป วนัหนา้ยอ่มสาํเร็จเจ้ิงกัว่(มรรคผลถูกตอ้ง) 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.12.8 

 

21.  ใหรู้้แจ่มแจง้ 

 เวลาน้ีมีปัญหาหน่ึงค่อนขา้งเด่นชดั คือมีผูฝึ้กจาํนวนหน่ึง เม่ือหยวนเสิน(จิตหลกั)ออกจากร่างไป ไดเ้ห็น ได้

สัมผสักบัมิติใดมิติหน่ึง รู้สึกวา่สวยงามยิง่นกั ทุกส่ิงลว้นมีคงอยูจ่ริงๆ ก็ไม่คิดกลบัมา เป็นผลใหก้ายเน้ือถึงแก่ความ

ตาย ตกคา้งอยู ่ณ อาณาจกัรเขตแดนนั้นกลบัมาไม่ได ้แต่ก็ยงัไม่ไดอ้อกไปพน้สามภพ ก่อนน้ีขา้พเจา้เคยพดูถึงปัญหา

น้ีวา่ การบาํเพญ็ปฏิบติัตอ้งไม่หลงใหลในมิติใดมิติหน่ึง บาํเพญ็ใหห้มดทุกขั้นตอนของท่านจึงจะสามารถหยวนหมัน่

(สาํเร็จสมบูรณ์) ดงันั้นเม่ือหยวนเสิน(จิตหลกั)ของท่านออกไป ต่อใหท่ี้ท่ีท่านเห็นจะดีอยา่งไรก็ตอ้งกลบัมา 

พวกเรายงัมีผูฝึ้กจาํนวนหน่ึงมีความเขา้ใจผดิแบบหน่ึง รู้สึกวา่การฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าก็เหมือนไดรั้บการประกนั 

วา่กายเน้ือจะไม่ถึงแก่ความตาย หลกัพลงักงของเราเป็นวิชาบาํเพญ็จิตและชีวติ ผูฝึ้กสามารถบาํเพญ็ไปพลาง และยดื

ชีวติใหย้นืยาวออกไปพลาง แต่มีผูฝึ้กบางคน ณ ฝ่าในภพบาํเพญ็ไม่ค่อยกา้วหนา้ วนเวียนอยูใ่นระดบัหน่ึง ดว้ยความ

พยายามอยา่งมาก หลงัจากยกระดบัสูงข้ึนชั้นหน่ึงแลว้ สุดทา้ยก็จะวนเวยีนอยู ่ณ ระดบัชั้นนั้น การบาํเพญ็ปฏิบติัเป็น

เร่ืองท่ีเขม้งวดจริงจงั ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะรับประกนัวา่ อายขุยัท่ีสวรรคก์าํหนดไวเ้ดิมจะไม่ส้ินสุด แต่เม่ือออก

พน้ซ่ือเจียนฝ่า(ฝ่าในภพ) การบาํเพญ็ปฏิบติัก็จะไม่มีปัญหาน้ี แต่ภายในซ่ือเจียนฝ่า(ฝ่าในภพ)สภาพการณ์จะค่อนขา้ง

สลบัซบัซอ้น 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.12.21 
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22.  เพื่อใครจึงบาํเพญ็ 

 พอมีคนใชเ้คร่ืองมือส่ือสารมวลชนทาํการวพิากษว์จิารณ์ช่ีกง ในหมู่ผูฝึ้กก็จะมีคนจาํนวนหน่ึงเกิดหวัน่ไหว

ไม่ฝึกแลว้ ประหน่ึงคนท่ีใชเ้คร่ืองมือส่ือสารมวลชนมีความสูงส่งมากยิง่กวา่ฝอฝ่า เหมือนฝึกเพื่อผูอ่ื้น ยงัมีบางคน

เม่ือเผชิญหนา้กบัแรงกดดนัก็เกิดความกลวัไม่บาํเพญ็แลว้ คนแบบน้ีสามารถจะสาํเร็จเจ้ิงกัว่(มรรคผลถูกตอ้ง)หรือ 

ในยามวกิฤตคบัขนั แมแ้ต่พระพุทธก็สามารถจะถูกหกัหลงัใช่หรือไม่ จิตหวาดกลวัเป็นการยดึติดใช่หรือไม่ การ

บาํเพญ็ปฏิบติัก็คือการชะลา้งทรายในคล่ืนใหญ่ ส่ิงท่ีเหลือจึงจะเป็นทองคาํ 

 แทจ้ริงแลว้ สังคมมนุษยต์ั้งแต่ดึกดาํบรรพจ์นถึงทุกวนัน้ีมีหลกัการอยูข่อ้หน่ึง เรียกวา่ การเสริมและการตา้น

ซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นเม่ือมีดียอ่มมีเลว มีความถูกตอ้งยอ่มมีความชัว่ร้าย มีความเมตตากรุณายอ่มมีความโหดร้าย

ทารุณ มีคนยอ่มมีผ ีมีพระพุทธยอ่มมีมาร สังคมมนุษยก์็ยิง่เป็นเช่นน้ี มีดา้นหนา้ยอ่มมีดา้นหลงั มีการสนบัสนุนยอ่มมี

การต่อตา้น มีคนเช่ือยอ่มมีคนไม่เช่ือ มีคนดียอ่มมีคนเลว มีคนท่ีเห็นแก่ส่วนรวม ยอ่มมีคนเห็นแก่ตวั มีคนท่ีสามารถ

เสียสละตวัเองเพื่อคนอ่ืน ยอ่มมีคนท่ีทาํเพื่อตวัเองโดยไม่คาํนึงถึงวธีิการใดๆ น่ีคือหลกัการในอดีต ดงันั้นบุคคลหน่ึง 

หมู่คณะหน่ึง แมก้ระทัง่ประเทศหน่ึง เม่ือคิดดาํเนินการเร่ืองดีสักเร่ืองก็จะไดรั้บแรงต่อตา้นท่ีมีกาํลงัใกลเ้คียงกนั 

ต่อเม่ือประสบความสาํเร็จแลว้ จึงจะรู้สึกวา่ส่ิงท่ีไดม้านั้นไม่ง่ายเลย จึงจะทะนุถนอม ท่ีผา่นมาการพฒันาของมนุษย์

เป็นเช่นน้ีมาโดยตลอด (หลกัการเสริมและการตา้นซ่ึงกนัและกนัต่อไปจะเปล่ียนแปลง) 

 พดูจากอีกดา้นหน่ึง การบาํเพญ็ปฏิบติัเป็นเร่ืองอยูเ่หนือคนธรรมดาสามญั ไม่วา่จะเป็นใครก็ตาม เขา

วพิากษว์จิารณ์ช่ีกง นัน่ไม่ใช่ความเขา้ใจของคนธรรมดาสามญัหรอกหรือ เขามีคุณวุฒิท่ีจะปฏิเสธฝอฝ่า และการ

บาํเพญ็ปฏิบติัหรือ องคก์รใดๆของมนุษยส์ามารถจะอยูเ่หนือเทพ เหนือพระพุทธหรือ คนท่ีวพิากษว์จิารณ์ช่ีกง มี

ความสามารถบงัคบับญัชาพระพุทธไดไ้หม เขาบอกวา่พระพุทธไม่ดี พระพุทธก็ไม่ดีเช่นนั้นหรือ เขาบอกวา่ไม่มีพระ

พุทธ  พระพุทธก็ไม่คงอยูห่รือ ภยัพิบติัของฝ่าในช่วง“การปฏิวติัทางวฒันธรรม” นั้นเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงแห่ง

ปรากฏการณ์สวรรค ์ พระพุทธ เต๋า เทพ ต่างก็ตอ้งดาํเนินไปตามท่ีสวรรคลิ์ขิต ภยัพิบติัของฝ่าคือภยัพิบติัของมนุษย ์

ภยัพิบติัของศาสนา แต่ไม่ใช่ภยัพิบติัของพระพุทธ 

สาเหตุใหญ่ท่ีสุดท่ีศาสนาถูกบ่อนทาํลายนั้น เกิดข้ึนจากการเส่ือมทรามของจิตมนุษย ์ ผูม้าไหวพ้ระไม่ใช่เพื่อ

จะบาํเพญ็เป็นพระพุทธ หากแต่เพื่อขอพระคุม้ครองใหร่ํ้ารวย ขจดัภยั คลอดลูกชาย ใหชี้วติอยูดี่มีสุขอยา่งไร มนุษย์

ทุกคนลว้นก่อกรรมมากมายมาแต่ชาติก่อนๆ จะอยูสุ่ขสบายไดอ้ยา่งไร สามารถจะทาํชัว่แลว้ไม่ตอ้งชาํระกรรมได้

อยา่งไร มารเห็นจิตมนุษยไ์ม่ถูกตอ้งต่างทยอยออกจากถํ้า มาสร้างความยุง่เหยงิในสังคมโลก เทพ พระพุทธเห็นจิต

มนุษยไ์ม่ถูกตอ้งต่างทยอยกนัละทิ้งฐานท่ีตั้ง ออกจากวดัวาอาราม ในวดัจึงเตม็ไปดว้ยปีศาจจ้ิงจอก พงัพอน ผ ี งู ซ่ึง

ผูค้นท่ีมาขอลาภขอยศนาํพาเขา้มา วดัประเภทน้ีจะไม่ทาํลายทิ้งไดห้รือ บาปอยูท่ี่มนุษย ์ พระพุทธไม่ถือโทษมนุษย ์

เพราะมนุษยน์ั้นตกอยูใ่นความโง่เขลา กาํลงัทาํลายตวัเอง อีกทั้งยงัก่อกรรมใหญ่หลวงใหแ้ก่ตวัเอง ไม่ชา้ยอ่มมีภยั

พิบติัใหญ่รอเขาอยู ่ ยงัจะตอ้งลงโทษหรือ อนัท่ีจริงคนท่ีก่อกรรมทาํชัว่ต่างตอ้งรับผลกรรมท่ีก่อไว ้ ณ เวลาหน่ึงใน

ภายหนา้ เพียงแต่คนไม่อู(้ไม่รับรู้) ไม่เช่ือ เม่ือเกิดเร่ืองเขา้ใจวา่เป็นเหตุบงัเอิญ 

 ไม่วา่คนหรือกาํลงัใดๆในสังคม บอกใหท้่านอยา่บาํเพญ็ปฏิบติั ท่านก็ไม่บาํเพญ็ปฏิบติัแลว้ ท่านบาํเพญ็

ปฏิบติัเพื่อพวกเขาหรือ พวกเขาจะใหเ้จิ้งกัว่(มรรคผลถูกตอ้ง)แก่ท่านหรือ มีจิตโนม้เอียงไปทางพวกเขาไม่ใช่หลงงม

งายหรือ แทจ้ริงแลว้น่ีคือความโง่เขลา ยิง่กวา่นั้นพวกเราไม่ใช่ช่ีกง แต่เป็นการบาํเพญ็ปฏิบติัฝอฝ่า แรงกดดนัใดๆ 
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ลว้นไม่ใช่เป็นการทดสอบความแน่วแน่มัน่คงของท่านต่อฝอฝ่าจากมูลฐานหรอกหรือ หากไม่แน่วแน่มัน่คงต่อฝ่า 

อะไรก็ไม่ตอ้งพูดถึง 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.12.21 

 

23.  คาํศพัทใ์นฝอฝ่า 

 มีผูฝึ้กบางคนก่อนหนา้น้ีคืออุบาสก อุบาสิกาในศาสนาพทุธ มีความฝังใจต่อคาํศพัทต่์างๆในพระสูตร พอผู ้

ฝึกเหล่าน้ีไดเ้ห็นในคาํบรรยายของขา้พเจา้ ท่ีมีส่วนคลา้ยกบัคาํศพัทข์องศาสนาพุทธ ก็เขา้ใจวา่มีความหมาย

เช่นเดียวกบัคาํศพัทข์องศาสนาพุทธ ความจริงแลว้ไม่เหมือนกนัเสียทีเดียว คาํศพัทข์องศาสนาพุทธในประเทศจีน

บางคาํเป็นคาํศพัทจ์ากภาษาจีน หาใช่คาํศพัทเ์ฉพาะของศาสนาพุทธเท่านั้น 

 ท่ีสาํคญัคือผูฝึ้กเหล่าน้ี มกัจะไม่ปล่อยวางส่ิงท่ีอยูใ่นศาสนาพุทธ สาเหตุคือไม่รู้สึกสํานึกวา่ ในความคิด

ความฝังใจในศาสนาพุทธยงัคงบงัเกิดผล ยงัเขา้ใจไม่ดีพอต่อการไม่บาํเพญ็ปฏิบติัสองวชิาพร้อมกนั แทท่ี้จริงความ

เขา้ใจท่ีคลา้ยกนันั้น มิใช่เป็นการรบกวนหรอกหรือ หากเขา้ใจเบ่ียงเบนในคาํพูดของขา้พเจา้แลว้ ท่านมิบาํเพญ็ปฏิบติั

ไปทางศาสนาพุทธหรอกหรือ 

หล่ี หงจ้ือ 

1995.12.21 

 

24.  บาํเพญ็ขา้งในสงบขา้งนอก 

 คนไม่เนน้กุศลเป็นสาํคญั ใตฟ้้ายุง่เหยงิไม่สงบ คนทุกคนเป็นศตัรูท่ีอยูใ่กล ้ มีชีวติอยูอ่ยา่งไร้ความสุข อยู่

อยา่งไร้ความสุขจึงไม่กลวัความเป็นความตาย เหลาจ่ือกล่าววา่: ถา้แมน้ชาวประชาไม่กลวัตาย ความตายหรือจะทาํให้

กลวั น้ีคืออานุภาพใหญ่หลวง ใตฟ้้าสันติเป็นส่ิงท่ีประชาชนหวงั ณ เวลาน้ีหากออกกฎหมายและขอ้บงัคบัมากมาย 

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ก็จะกลบัตาลปัตร หากจะแกไ้ขความกงัวลน้ี ก็ตอ้งบาํเพญ็กุศลกนัทัว่ใตฟ้้า จึงจะ

สามารถแกไ้ขท่ีตน้เหตุ ขา้ราชการหากไม่เห็นแก่ตวั ประเทศชาติจะไม่เส่ือมทราม ประชาชนหากบาํเพญ็ตนหล่อ

เล้ียงกุศลเป็นสาํคญั รัฐ ประชาชนต่างควบคุมจิตใจตน ประเทศสงบเรียบร้อย ประชาชนใหก้ารสนบัสนุน 

ประเทศชาติมัน่คงแขง็แกร่ง ภยัจากภายนอกยอ่มกลวัโดยอตัโนมติั ใตฟ้้าสันติ น้ีคือภารกิจของผูมี้บุญญาธิการ 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.1.5 

 

25.  ลดละการยดึติดลงอีก 

 ศิษยท์ั้งหลาย อาจารยร้์อนใจก็ไร้ประโยชน์ เหตุใดท่านจึงไม่สามารถปล่อยวางจิตใจของคนธรรมดาสามญั

ดวงนั้น ไม่ยอมกา้วไปขา้งหนา้อีกสักกา้ว ผูฝึ้กของเรารวมทั้งบุคลากรท่ีทาํงานของเรา แมแ้ต่การทาํงานเพื่อตา้ฝ่า 

พวกท่านยงัอิจฉาริษยาซ่ึงกนัและกนั ดว้ยส่ิงน้ีท่านจะสามารถสาํเร็จเป็นพระพุทธไดห้รือ ขา้พเจา้อยากให้

ควบคุมดูแลงานอยา่งอิสระ ก็เพราะท่านไม่สามารถปล่อยวางความเป็นคนธรรมดาสามญั ขณะทาํงานจิตใจจึงไม่

สมดุล ตา้ฝ่าเป็นของทั้งจกัรวาล ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเล็กๆ งานใครทาํลว้นเป็นการเผยแพร่ตา้ฝ่าให้
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กวา้งไกล มีอะไรตอ้งท่านทาํ ตอ้งฉนัทาํ พวกท่านไม่ขจดัจิตใจเช่นน้ีทิ้งไป หรือจะนาํติดตวัไปบนสวรรค ์ชิงดีชิงเด่น

กบัพระพุทธหรือ ใครๆก็ไม่สามารถรับผดิชอบตา้ฝ่าเอาไวค้นเดียว ขจดัจิตใจท่ีไม่สมดุลดวงนั้นทิ้งไปเสียเถอะ เวลา

ท่ีในใจท่านมีอะไรสะดุดขา้มไปไม่ได ้ นัน่มิใช่เกิดข้ึนจากจิตยดึติดหรือ ผูฝึ้กของเราอยา่ไดคิ้ดวา่ตวัเองไม่ไดร้วมอยู่

ขา้งในนั้น ขา้พเจา้หวงัวา่พวกท่านจะลองพิจารณาตวัเองดู เพราะพวกท่านต่างก็เป็นผูบ้าํเพญ็ปฏิบติั มีเพียงขา้พเจา้ 

“หล่ี หงจ้ือ” เท่านั้นท่ียกเวน้ ทุกท่านลองคิดดู เหตุใดขา้พเจา้จึงถ่ายทอดฝ่าท่ีใหญ่เช่นน้ีในยคุปลายกลัป์ หากขา้พเจา้

เปิดเผยความจริงออกมาก็เป็นการถ่ายทอดวชิามาร เพราะคนท่ีจะมาศึกษาฝ่า จะมาศึกษาฝ่าเพื่อส่ิงน้ีอยา่งแน่นอน น้ี

คือการศึกษาฝ่าอยา่งมีเจตนา การช่วยเหลือคนมีเพียงการแสวงหาความถูกตอ้งเท่านั้น จึงจะสามารถขจดัจิตยดึติดของ

พวกท่านได ้ ต่างก็รู้วา่ขจดัจิตยดึติดทิ้งไปไม่ไดก้็จะบาํเพญ็ไม่สาํเร็จ ทาํไมจึงไม่กลา้ปล่อยวางอีกสักคร้ัง แลว้กา้วไป

ขา้งหนา้อีกหน่ึงกา้ว อนัท่ีจริงขา้พเจา้ถ่ายทอดตา้ฝ่ายอ่มมีเหตุอนัยากแก่การอธิบาย เม่ือความจริงเผยออกมา เสียใจ

ภายหลงัก็สายเกินไป ขา้พเจา้เห็นจิตใจของบางคน แต่ขา้พเจา้ก็ไม่สามารถจะบอกท่านตรงๆ คร้ันอาจารยพ์ดูออกมา

ท่านก็จดจาํส่ิงท่ีขา้พเจา้พดูกบัท่าน และยดึติดไปตลอดชีวติ ขา้พเจา้ไม่อยากทาํลายลูกศิษยแ์มแ้ต่คนเดียว การ

ช่วยเหลือคนนั้นลาํบากมาก การรับรู้ยิง่ยากกวา่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทุกคนตอ้งวางตวัเองอยูข่า้งในและพิจารณาให้แจง้ 

ต่างรู้วา่ตา้ฝ่าดี เหตุใดจึงไม่สามารถปล่อยวาง 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.1.6 

 

26.  ยนืยนัความจริง 

 ฝอฝ่าสามารถช่วยใหค้นหลุดพน้ แต่มิใช่เพื่อช่วยใหค้นหลุดพน้จึงก่อกาํเนิดฝอฝ่า ฝอฝ่าสามารถไขขอ้

ปริศนาแห่งจกัรวาล ชีวติและวทิยาศาสตร์ สามารถนาํพามนุษยชาติเดินไปบนเส้นทางวทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งอีกคร้ัง 

แต่ฝอฝ่าไม่ไดก่้อกาํเนิดข้ึนมาเพื่อช้ีนาํวทิยาการของมนุษยชาติ 

 ฝอฝ่าคือคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล เป็นองคป์ระกอบซ่ึงก่อกาํเนิดสสารตน้กาํเนิด เป็นมูลเหตุการกาํเนิด

ของจกัรวาล 

 เช่นนั้น ในฝอฝ่า ผูฝึ้กท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ปัญญาจะเปิดในอนาคตเป็นจาํนวนมาก พวกเขาจะเป็นมนุษยรุ่์น

ใหม่ เป็นผูบุ้กเบิกในสาขาวิชาต่างๆ แต่ฝอฝ่าไม่ใช่เพื่อใหท้่านเป็นผูบุ้กเบิกจึงใหส้ติปัญญาแก่ท่าน เพราะท่านคือผู ้

บาํเพญ็ปฏิบติัจึงไดรั้บ ก็คือ ท่านคือผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัก่อนและเป็นผูเ้ช่ียวชาญภายหลงั ดงันั้น การเป็นผูบ้าํเพญ็ปฏิบติั

คนหน่ึงจะตอ้งใชเ้ง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ทั้งหมด เผยแพร่ตา้ฝ่าใหก้วา้งไกล ยนืยนัตา้ฝ่าวา่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็น

วทิยาศาสตร์ มิใช่ศาสนาและจิตนิยม น้ีเป็นภาระหนา้ท่ีของผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัทุกท่าน ปราศจากซ่ึงฝอฝ่าอนัยิง่ใหญ่น้ี 

ยอ่มไร้ซ่ึงทุกส่ิงทุกอยา่ง รวมทั้งจกัรวาล จากมหภาคท่ีสุดไปจนถึงจุลภาคท่ีสุด ตลอดจนวชิาความรู้ทั้งมวลในสังคม

มนุษย ์

หล่ี หงจ้ือ 

1996.1.8 
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27.  ผูบ้าํเพญ็ยอ่มอยูข่า้งในโดยอตัโนมติั 

 การเป็นผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัคนหน่ึง ความทุกขร้์อนกลดักลุม้ทั้งมวลท่ีประสบในหมู่คนธรรมดาสามญัลว้นเป็น

การผา่นด่าน การยกยอ่งชมเชยทั้งมวลท่ีประสบ ลว้นเป็นการทดสอบ 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.1.14 

 

28.  อะไรคือความอดทน 

 ความอดทนเป็นส่วนสาํคญัของการยกระดบัซินซ่ิงใหสู้งข้ึน ความโกรธเกลียด รู้สึกไม่เป็นธรรม อดทนทั้ง

นํ้าตาคลอเบา้ คือความอดทนของคนธรรมดาสามญั ท่ียึดติดกบัจิตใจท่ีห่วงกงัวล โดยแก่นแทต้อ้งไม่โกรธเกลียด ไม่

รู้สึกไม่เป็นธรรม จึงจะเป็นความอดทนของผูบ้าํเพญ็ปฏิบติั 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.1.21 

 

29.  อะไรคือ“หมีซ่ิน” (งมงาย) 

คนจีนในปัจจุบนัจะสีหนา้ซีดพอเอ่ยถึง“หมีซ่ิน”สองตวัอกัษรน้ี เพราะหลายๆคนนาํเอาเร่ืองท่ีตวัเองไม่เช่ือ

พดูเหมารวมเป็น“หมีซ่ิน” อนัท่ีจริง“หมีซ่ิน” สองตวัอกัษรน้ีถูกคลุมดว้ยเส้ือตวันอกของพวก“ซา้ยจดั” ในช่วงของ

การ“ปฏิวติัใหญ่ทางวฒันธรรม” เป็นคาํพดูท่ีมีกาํลงับ่อนทาํลายรุนแรงท่ีสุดประโยคหน่ึงต่อวฒันธรรมของชนชาติ

ในเวลานั้น เป็นหมวกใบโตท่ีน่ากลวัท่ีสุด จึงกลายเป็นคาํพดูติดปากอนัขาดความรับผดิชอบท่ีสุดประโยคหน่ึงของ

คนท่ีมีความคิดต้ืนๆ และด้ือร้ัน แมก้ระทัง่คนพวกท่ีอา้งตวัเองเป็นนกัวตัถุนิยม ยงัเหมาเรียกทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยู่

นอกเหนือความรู้ของตน หรือส่ิงท่ีวทิยาศาสตร์ยงัไม่สามารถเขา้ใจเป็น“หมีซ่ิน” หากจะเขา้ใจสรรพส่ิงตามทฤษฎี

แบบน้ี มนุษยชาติก็จะไม่มีความกา้วหนา้ วทิยาศาสตร์ก็จะไม่มีการพฒันา เพราะการพฒันาและการคน้พบส่ิงใหม่ๆ 

ทางวทิยาศาสตร์ ลว้นเป็นส่ิงท่ีคนรุ่นก่อนๆยงัเขา้ใจไม่ถึง เช่นนั้น คนเหล่าน้ีตวัเองกาํลงัทาํเร่ืองจิตนิยมอยูใ่ช่หรือไม่ 

มนุษยเ์ม่ือเช่ือในส่ิงใดแลว้ โดยตวัของมนัเองไม่ใช่เป็นการหลงหรอกหรือ ถา้เช่นนั้นคนท่ีเช่ือในวทิยาการสมยัใหม่ 

การแพทยปั์จจุบนั“หมีซ่ิน”ใช่หรือไม่ ผูค้นเคารพบูชารูปป้ัน“หมีซ่ิน”ใช่หรือไม่ แทท่ี้จริง“หมีซ่ิน”สองตวัอกัษรเป็น

คาํศพัทท่ี์ธรรมดามาก เม่ือคนเช่ือในส่ิงใดอยา่งจริงๆจงัๆ รวมทั้งสัจธรรม ก็คือ“หมีซ่ิน” ไม่มีความหมายในเชิงเส่ือม

เสีย เพียงแต่คนท่ีมีเจตนาอ่ืนแอบแฝง เพื่อจะโจมตีผูอ่ื้น ก็ป้ายความหมายในเชิงศกัดินาใหห้น่ึงชั้น กลายเป็นคาํพูดมี

แรงชกัจูงใหไ้ขวเ้ขวและต่อสู้ ก็ยิง่สามารถยยุงใหค้นท่ีหวัอ่อนคลอ้ยตาม 

 อนัท่ีจริง“หมีซ่ิน”สองตวัอกัษรโดยตวัของมนัเอง ไม่สมควรถูกนาํมาใชใ้นลกัษณะน้ี ความหมายตามท่ีถูก

ป้ายสีไม่มีคงอยู ่แมแ้ต่“หมีซ่ิน”สองตวัอกัษร โดยภาษาไม่ใช่เร่ืองไม่ดี ทหารหากไม่“หมีซ่ิน”ต่อกฎระเบียบวนิยั ก็จะ

ไม่มีกาํลงัต่อสู้ นกัเรียนหากไม่“หมีซ่ิน”ต่อโรงเรียน ต่อครูบาอาจารยก์็จะไม่ไดค้วามรู้ เด็กหากไม่“หมีซ่ิน”ต่อพ่อแม่

ผูป้กครองของตนก็ไม่สามารถจะอบรมเล้ียงดู คนเราไม่“หมีซ่ิน”ในการงานอาชีพของตนก็ทาํงานไดไ้ม่ดี มนุษยชาติ

หากไม่มีความเช่ือ ความศรัทธาก็จะไม่มีมาตรฐานทางศีลธรรม เช่นนั้นจิตใจคนก็จะไร้ซ่ึงความคิดท่ีดีงาม และถูก

ครอบงาํดว้ยความคิดชัว่ร้าย ยามน้ีศีลธรรมของมนุษยชาติก็จะตกตํ่าลงอยา่งรวดเร็ว ภายใตอิ้ทธิพลของความคิดชัว่
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ร้าย ทุกๆคนคือศตัรูท่ีอยูใ่กล ้ เพื่อสนองกิเลสส่วนตน ก่อกรรมทาํชัว่ไดไ้ม่มียกเวน้ คนเลวท่ีป้ายความหมายทางลบ

ดงักล่าวใหแ้ก่“หมีซ่ิน”สองตวัอกัษร แมจ้ะบรรลุเป้าหมายของตน แต่ก็เป็นไปไดอ้ยา่งมากท่ีไดบ้่อนทาํลาย

มนุษยชาติจากธาตุแทข้องมนุษย ์

หล่ี หงจ้ือ 

1996.1.22 

(แกไ้ข) 1996.8.29 

 

30.  กรรมแห่งโรค 

 เก่ียวกบัผูฝึ้กใหม่ในระยะแรกของการฝึกพลงักง และผูฝึ้กเก่าท่ีร่างกายไดรั้บการปรับเรียบร้อยแลว้ ทาํไมใน

ระหวา่งการบาํเพญ็ปฏิบติั ร่างกายจึงปรากฏอาการไม่สบายเหมือนป่วยเป็นโรคหนกั และยงัจะปรากฏออกมาเป็น

ระยะๆ ระหวา่งการบรรยายฝ่า ขา้พเจา้บอกพวกท่านวา่นัน่เป็นการสลายกรรม สลายหน้ีกรรมท่ีท่านติดคา้งไวใ้น

ทุกๆ ชาติ ในเวลาเดียวกนัก็เป็นการยกระดบัอูซ่ิ้ง(จิตรับรู้)ของคนคนหน่ึง อีกทั้งเป็นการทดสอบผูฝึ้กวา่แน่วแน่ต่อตา้

ฝ่าหรือไม่ ตลอดไปจนพน้การบาํเพญ็ปฏิบติัซ่ือเจียนฝ่า(ฝ่าในภพ) น้ีคือการอธิบายโดยสรุปอยา่งกวา้งๆ 

 อนัท่ีจริงคนเราเกิดมาไม่รู้ก่ีชาติต่อก่ีชาติแลว้ ติดคา้งหน้ีกรรมไวม้ากมายในแต่ละชาติ ร้อยปีใหห้ลงั(ตาย

แลว้)มาเกิดใหม่ กรรมแห่งโรคส่วนหน่ึงก็ถูกกดเขา้ไปอยูใ่นระดบัจุลภาคของร่างกาย เม่ือเกิดมาใหม่ ชั้นผวิใหม่ของ

กายเน้ืออนัเป็นวตัถุไม่มีกรรมแห่งโรค (ยกเวน้คนท่ีมีกรรมใหญ่) เช่นนั้นส่ิงท่ีถูกกดเขา้ไปในชาติท่ีแลว้ก็จะกลบัออก

สู่ภายนอก พอกลบัออกมาถึงชั้นผวิของกายเน้ือคนก็จะป่วย แต่เวลาท่ีป่วยโดยมากลว้นมีตน้เหตุจากเง่ือนไขภายนอก

ปรากฏออกมาในโลกแห่งวตัถุ เช่นน้ีมนัก็จะสอดคลอ้งกบักฎเกณฑใ์นเชิงวตัถุตามท่ีปรากฏในโลกแห่งวตัถุของเรา 

จึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของสังคมมนุษย ์ คนธรรมดาสามญัจึงไม่มีทางรู้ความเป็นจริงของแหล่งท่ีมาของโรคภยัไข้

เจบ็ จึงหลงและไม่อู(้ไม่รับรู้)เลย แต่คนเม่ือเจบ็ป่วยก็กินยา หรือเฟ้นหาการบาํบดัรักษาวธีิต่างๆ เช่นนั้นในความเป็น

จริงก็คือเอาโรคภยักดเขา้ไปขา้งในร่างกายอีก เช่นน้ีกรรมแห่งโรคท่ีตกคา้งจากการทาํเร่ืองไม่ดีในชาติก่อนไม่ไดรั้บ

การชาํระ แลว้ยงัทาํเร่ืองไม่ดีในชาติน้ีซ่ึงทาํร้ายต่อผูอ่ื้นอีก ก็จะมีโรคแห่งกรรมใหม่ๆ ปรากฏออกมาอีก ป่วยเป็นโรค

ต่างๆ แต่คนก็กินยาหรือบาํบดัรักษาดว้ยวธีิต่างๆ กดโรคภยัเขา้ไปขา้งในร่างกายอีก การผา่ตดัก็เพียงแต่ผา่เอากอ้น

เน้ือส่วนผวิของมิติวตัถุออกไปเท่านั้น โดยท่ีกรรมแห่งโรคภยัในอีกมิติโดยแทจ้ริงไม่ไดแ้ตะตอ้งเลย วทิยาการแพทย์

ปัจจุบนัโดยแทจ้ริงก็จดัการไม่ได ้ เม่ือโรคกาํเริบข้ึนมา ก็บาํบดัรักษากนัอีก ร้อยปีให้หลงั(ตายแลว้)กลบัมาเกิดใหม่

อีกคร้ัง มีกรรมแห่งโรคก็กดเขา้ไปขา้งในร่างกายอีก หมุนเวยีนซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า แต่ละชาติแต่ละชาติไม่รู้วา่มีกรรมแห่ง

โรคตกคา้งอยูข่า้งในร่างกายคนมากนอ้ยเท่าใด ดงันั้นขา้พเจา้วา่คนสมยัน้ีลว้นตกอยูใ่นกงเกวยีนแห่งกรรม นอกจาก

กรรมแห่งโรคแลว้ ยงัมีกรรมชนิดอ่ืนๆอีก ดงันั้นในชีวิตคนจึงมีความทุกข ์มีภยั มีถูกมีผดิ คิดแต่จะแสวงหาความสุข

สบายโดยไม่ชาํระกรรมเป็นไปไดอ้ยา่งไร คนมาถึงเวลาน้ีมีกรรมใหญ่จนกระทัง่จมอยูใ่นกรรมอยูต่ลอดเวลา พบกบั

เร่ืองท่ีไม่สบายใจตลอดเวลา ออกจากบา้นก็จะมีเร่ืองไม่ดีรอท่านอยู ่ แต่เม่ือมีเร่ืองขดัแยง้ ผูค้นก็ไม่อดทน ไม่รู้วา่

กาํลงัชาํระหน้ีกรรมท่ีติดคา้งไวแ้ต่ก่อน ท่านไม่ดีต่อฉนั ฉนัก็ยิง่ร้ายกบัท่าน ยงัไม่ไดช้าํระกรรมเก่าก็ก่อกรรมใหม่ ทาํ

ใหส้ภาพสังคมเส่ือมทรามและตกตํ่า ทุกๆ คนเป็นศตัรูท่ีอยูใ่กล ้ ก็มีคนจาํนวนมากท่ีคิดไม่ตกวา่ผูค้นสมยัน้ีเป็นอะไร

ไป สังคมปัจจุบนัเป็นอะไรไป มนุษยชาติเป็นเช่นน้ีต่อไปอนัตรายยิง่นกั 

 เช่นนั้น พวกเราผูบ้าํเพญ็ปฏิบติั นอกจากอาจารยจ์ะช่วยสลายกรรมใหแ้ลว้ ตวัเองยงัตอ้งชาํระส่วนหน่ึง 
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ดงันั้นร่างกายจึงรู้สึกไม่สบาย มีความรู้สึกเหมือนป่วยไข ้ การบาํเพญ็ปฏิบติัก็คือการชาํระลา้งใหแ้ก่ท่านจากตน้

กาํเนิดแห่งชีวติของท่าน เหมือนกบัวงปีของตน้ไม ้ แต่ละชั้นลว้นมีกรรมแห่งโรค ฉะนั้นจึงตอ้งชาํระลา้งร่างกาย

ใหแ้ก่ท่านจากจุดศูนยก์ลางท่ีสุด แต่จะใหผ้ลกัออกมาทั้งหมดในทนัที คนจะรับไม่ไหว จะเป็นอนัตรายแก่ชีวติได ้

ดงันั้นจึงไดแ้ต่ทยอยผลกัออกมาเป็นระยะๆ ทีละช้ินสองช้ิน เช่นน้ีคนก็จะขา้มไปได ้ ในขั้นตอนการทุกขท์รมานยงั

ไดช้าํระกรรม แต่น่ีก็เป็นเพียงส่วนเล็กนอ้ยท่ีเหลือไวใ้ห้ท่านแบกรับเอง หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดส้ลายกรรมใหแ้ก่ท่าน

แลว้เท่านั้น ตอ้งบาํเพญ็ปฏิบติัต่อไปจนถึงรูปแบบสูงสุดของซ่ือเจียนฝ่า(ฝ่าในภพ) เม่ือถึงสภาวะร่างขาวสะอาด จึง

ผลกัออกไดท้ั้งหมด แต่ยงัมีกรรมแห่งโรคภยัเล็กๆนอ้ยๆ และกรณีพิเศษอ่ืนๆ พน้จากการบาํเพญ็ปฏิบติัซ่ือเจียนฝ่า

(ฝ่าในภพ) ก็คือการบาํเพญ็ปฏิบติัร่างอรหนัตอ์นับริสุทธ์ิท่ีสุดแลว้ ก็ไม่มีกรรมแห่งโรคแลว้ แต่หากการบาํเพญ็ปฏิบติั

พน้จากซ่ือเจียนฝ่า(ฝ่าในภพ)ยงัไม่หยวนหมัน่(สาํเร็จสมบูรณ์) คนท่ีกาํลงับาํเพญ็ไปสู่ระดบัชั้นสูง เช่นนั้นเขาก็ยงัจะ

มีทุกขมี์ภยั เร่ืองของการผา่นด่านเพื่อยกระดบัชั้นใหสู้งข้ึน ลว้นแต่เป็นความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัคน คนกบัเร่ือง

ต่างๆ ทางดา้นยกระดบัซินซ่ิง และการขจดัจิตยดึติดออกไปอีก ร่างกายไม่มีกรรมแห่งโรคแลว้ 

 การสลายกรรมแห่งโรค เร่ืองแบบน้ีไม่มีใครสามารถทาํใหแ้ก่คนธรรมดาสามญัตามอาํเภอใจได ้ สาํหรับคน

ธรรมดาสามญัท่ีไม่บาํเพญ็ปฏิบติั จึงเป็นไปไม่ไดโ้ดยแทจ้ริง ไดแ้ต่อาศยัการรักษาทางการแพทย ์ หากทาํใหต้าม

อาํเภอใจก็คือการบ่อนทาํลายหลกัการของสวรรค ์หมายความวา่สามารถจะทาํเร่ืองไม่ดีโดยไม่ตอ้งชาํระกรรม ติดหน้ี

โดยไม่ตอ้งชาํระคืน นัน่เป็นเร่ืองท่ีทาํไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด หลกัการของสวรรคไ์ม่อนุญาต แมแ้ต่การรักษาโรคดว้ยช่ีกง

ทัว่ๆไปก็เหมือนกนั คือกดเอาโรคเขา้ไปขา้งในร่างกาย เม่ือกรรมของคนๆ หน่ึงใหญ่หลวงนกั และยงัคงทาํแต่เร่ือง

ไม่ดี เช่นนั้นเขาก็จะพบกบัการถูกทาํลาย เวลาตายจะดบัสลายทั้งกายและจิตจนหมดส้ินไม่มีเหลือ ผูรู้้แจง้ระดบัสูง

รักษาโรคใหค้น สามารถขจดักรรมแห่งโรคนั้นจากตน้ตอ แต่ลว้นจะกระทาํโดยมีจุดมุ่งหมาย คือเพื่อช่วยเหลือคน

เป็นสาํคญั 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.3.10 

 

 

31.  ผูบ้าํเพญ็พึงละเวน้ 

 

 ยดึติดในช่ือเสียง  คือตั้งใจปฏิบติัวชิามาร  

เช่นเพื่อช่ือเสียงในสังคมโลก พดูดีแต่ปาก แต่ใจเป็นมาร หลอกลวงผูค้นบ่อนทาํลายฝ่า 

 ยดึติดในเงินตรา  คือแสวงหาความร่ํารวย  

เสแสร้งบาํเพญ็ ทาํลายศาสนา ทาํลายฝ่า เสียเวลาไปร้อยปี(ตลอดชีวติ) โดยไม่ไดบ้าํเพญ็พระพุทธ 

 ยดึติดในกาม  ไม่แตกต่างจากคนชัว่  

ปากสวดมนต ์นยัน์ตาสกปรกคอยจอ้งมอง ช่างห่างไกลจากเต๋า น้ีคือคนธรรมดาสามญัท่ีชัว่ร้าย 

 ยดึติดในความรักแห่งสายสัมพนัธ์  ยอ่มไดรั้บความเหน่ือยยาก  

ถูกพนัธนาการ ลุ่มหลง ถูกสายใยแห่งความผกูพนัรบกวนตลอดชีวิต เวลาผา่นพน้ไป คิดเสียใจก็สายเกินไป 

หล่ี หงจ้ือ 
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1996.4.15 

 

32.  กลมกลืนเป็นเน้ือเดียว 

(1) 

 คนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มของการงานท่ีต่างกนั มีปัญหาของการฆ่าชีวติท่ีต่างกนั ความสมดุลของชีวติก็

สะทอ้นออกมาในรูปแบบท่ีต่างกนั การเป็นผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัก่อนอ่ืนสมควรตอ้งปล่อยวางการยดึติดทั้งมวล และ

สอดคลอ้งกบัสภาวะของสังคมคนธรรมดาสามญั ซ่ึงก็เป็นการปกป้องปรากฏการณ์ของฝ่าชั้นหน่ึง หากการงาน

อาชีพของมนุษยชาติไม่มีใครทาํ เช่นนั้นฝ่าชั้นน้ียอ่มไม่คงอยู ่

(2) 

 ชีวติในฝ่าจะอยูแ่ละตายไปตามธรรมชาติ จกัรวาลมีเกิดข้ึน คงอยู ่ เส่ือมไป มนุษยมี์เกิด แก่ เจบ็ ตาย ความ

สมดุลของชีวติก็เช่นกนั มีการคงอยูแ่ละตายอยา่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ในความอดทนนั้นมีการสละ สละหมดส้ิน

ไม่มีตกหล่นนั้นคือหลกัการของฝ่าท่ีสูงกวา่ 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.4.19 

 

 

33.  ไม่มีตกหล่น 

 ในความอดทนนั้นมีการสละ สามารถสละคือการเล่ือนระดบัของการบาํเพญ็ปฏิบติั ฝ่ามีระดบัชั้นต่างกนั 

ความเขา้ใจต่อฝ่าของผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัก็คือความเขา้ใจต่อฝ่าในระดบัชั้นน้ี ท่ีตวัเองบาํเพญ็ถึง ผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัแต่ละ

ท่านเขา้ใจฝ่าแตกต่างกนั เป็นเพราะระดบัชั้นท่ีแต่ละคนอยูน่ั้นต่างกนั 

 ต่อผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัในระดบัชั้นท่ีต่างกนั ฝ่าก็มีขอ้กาํหนดของระดบัชั้นท่ีต่างกนัสาํหรับเขา สละคือรูปธรรม

ของการไม่ยดึติดในจิตของคนธรรมดาสามญั หากสามารถสละไดโ้ดยไม่สะทกสะทา้นอยา่งจริงๆ ผูท่ี้จิตไม่หว ัน่ไหว 

อนัท่ีจริงก็อยู ่ ณ ชั้นนั้นแลว้ แต่การบาํเพญ็ปฏิบติัก็คือเพื่อยกระดบัใหสู้งข้ึน เม่ือท่านสามารถสละการยดึติดน้ีแลว้ 

ดงันั้นเหตุใดไม่สละความกลวัต่อการยดึติดในตวัของมนัทิ้งไปดว้ย สละจนหมดส้ินไม่มีตกหล่นมิเป็นการสละท่ีสูง

ยิง่ข้ึนหรอกหรือ แต่วา่ผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัหรือคนธรรมดาสามญัแมก้ระทัง่การสละขั้นพื้นฐานยงัทาํไม่ได ้ ก็พดูถึง

หลกัการน้ี นัน่เป็นเพราะไม่ปล่อยวางจิตยดึติด แต่หาขอ้อา้งเพื่อบ่อนทาํลายฝ่านัน่เอง 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.4.26 

 

 

34.  ปฏิบติักบัการงาน 

 พวกเราศิษย(์ศิษย)์ในฝ่าหลุนตา้ฝ่า นอกจากผูบ้าํเพญ็เป็นอาชีพในวดัวาอารามแลว้ ส่วนใหญ่จะบาํเพญ็

ปฏิบติัอยูใ่นสังคมมนุษย ์ ผา่นการศึกษาและฝึกตา้ฝ่า พวกเราต่างสามารถเห็นช่ือเสียง และผลประโยชน์เป็นเร่ือง

ธรรมดา แต่เน่ืองจากความเขา้ใจต่อฝ่าไม่ลึกซ้ึง จึงปรากฏปัญหาขอ้หน่ึง ศิษยบ์างคนเลิกทาํงานในคนธรรมดาสามญั 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                                                   แกว้นัท่ี 6 กนัยายน ค.ศ. 2012 (V.02) 

หนา้ 21 จาก 56 

 

ปฏิเสธท่ีจะรับการเล่ือนตาํแหน่งเป็นหวัหนา้ ก่อใหเ้กิดการรบกวนต่อการงาน และการดาํเนินชีวิตโดยไม่จาํเป็น 

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบาํเพญ็ปฏิบติั ยงัมีบางท่านท่ีประกอบอาชีพคา้ขายสุจริต เห็นเงินทองเป็นเร่ืองธรรมดา 

ขณะเดียวกนัก็รู้สึกวา่ การคา้ขายอาจทาํร้ายผูอ่ื้น จะกระทบต่อการบาํเพญ็ปฏิบติัของตน ก็เลิกทาํ 

 อนัท่ีจริงตา้ฝ่าครอบคลุมความหมายลึกซ้ึงยิง่นกั การปล่อยวางจิตใจของคนธรรมดาสามญั ไม่ใช่หมายถึง

การปล่อยวางการงานของคนธรรมดาสามญั การปล่อยวางในช่ือเสียง ผลประโยชน์ ไม่ใช่ใหห้ลีกหนีจากสังคมคน

ธรรมดาสามญั ขา้พเจา้ขอย ํ้าอีกคร้ัง การบาํเพญ็ปฏิบติัในสังคมคนธรรมดาสามญั ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะของ

สังคมคนธรรมดาสามญั 

 หากดูจากอีกดา้นหน่ึง งานระดบัหวัหนา้ในสังคมคนธรรมดาสามญั ถา้ลว้นเป็นคนแบบพวกเรา ซ่ึงสามารถ

ปล่อยวางในช่ือเสียงและผลประโยชน์ส่วนตนเป็นคนทาํแลว้ จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากเพียงใด ถา้เป็นคนท่ี

มีจิตใจโลภมากจะนาํอะไรมาสู่สังคม คนท่ีทาํการคา้ขายถา้บาํเพญ็ตา้ฝ่าดว้ย กระแสสังคมจะเป็นเช่นไร 

 ตา้ฝ่าแห่งจกัรวาล(ฝอฝ่า) จากชั้นสูงสุดลงมาถึงชั้นตํ่าสุดนั้นเช่ือมต่อถึงกนั ครบถว้นและสมบูรณ์ ตอ้งรู้วา่

สังคมคนธรรมดาสามญัก็เป็นโครงสร้างของฝ่าชั้นหน่ึง หากทุกๆ คนมาศึกษาตา้ฝ่า ทุกๆ คนต่างก็ไม่ทาํงานในสังคม

กนัแลว้ เช่นนั้นสังคมคนธรรมดาสามญัก็จะไม่คงอยู ่ ฝ่าชั้นน้ีก็จะไม่คงอยู ่ สังคมคนธรรมดาสามญัก็เป็น

ปรากฏการณ์ของฝอฝ่า ณ ระดบัชั้นตํ่าสุดชั้นหน่ึง ก็คือฝอฝ่าในรูปแบบการคงอยูข่องชีวติและวตัถุ-สสารในชั้นน้ี 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.4.26 

 

 

35.  แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

 เวลาน้ีหลายๆ แห่งไดน้าํเอาส่ิงท่ีสมาคมศึกษาและวจิยัเสนอ :  

อ่านตา้ฝ่าอยา่งพินิจพิเคราะห์ 

บาํเพญ็ซินซ่ิงอยา่งจริงจงั  

ฝึกกระบวนท่าอยา่งมุมานะ 

… ฯลฯ 

มาตั้งเป็นฝ่าหรือคาํพดูของขา้พเจา้เพื่อถ่ายทอดและศึกษากนั แทจ้ริงแลว้น่ีไม่ใช่คาํพูดของขา้พเจา้ ไม่มีความหมาย

ลึกซ้ึงแต่อยา่งใด ยิง่ไม่ใช่ฝ่า ความหมายของการอ่านอยา่งพินิจพิเคราะห์แตกต่างอยา่งมากจากขอ้กาํหนดต่อ

การศึกษาฝ่าของขา้พเจา้ อนัท่ีจริงเก่ียวกบัการอ่านหนงัสือ ขา้พเจา้ไดเ้ขียนไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ใน“ศึกษาฝ่า” เม่ือวนัท่ี 

9 เดือน 9 ปี 1995 ยิง่กวา่นั้น ความหมายของการอ่านอยา่งพินิจพิเคราะห์ไดร้บกวนการศึกษาฝ่าอยา่งรุนแรง ต่อไป

จะตอ้งระวงัความรุนแรงของปัญหาน้ี ขา้พเจา้ไดพ้ดูแลว้ถึงสาเหตุและบทเรียนท่ีศาสนาพุทธไดเ้ส่ือมสลายไปใน

อินเดีย ต่อไปหากไม่ระวงัก็จะเป็นจุดเร่ิมของการบ่อนทาํลายฝ่า ขอ้พึงระวงั ปัญหาเม่ือเกิดแลว้อยา่ไดห้าคน

รับผดิชอบ พึงดูวา่ตวัเองควรทาํอยา่งไร และไม่ตอ้งเสาะหาวา่ใครเขียน ยอมรับบทเรียน ต่อไปพึงระวงั 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.4.28 
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36.  จินกงั (ไม่เส่ือมสูญ) 

 เพื่อใหต้า้ฝ่าคงอยูต่ลอดไปโดยไม่เปล่ียนแปลง ดูเหมือนยงัมีปัญหาขอ้หน่ึง คือมกัจะมีผูฝึ้กเช่นน้ี จากผลของ

ภาวะจิตท่ีอยากโออ้วดและอยากสร้างส่ิงแปลกใหม่ พอมีโอกาสก็จะก่อเร่ืองท่ีจะรบกวนต่อตา้ฝ่า บางคร้ังร้ายแรง

มาก เช่นเม่ือเร็วๆน้ี มีคนพดูกนัอยูต่ลอดวา่ ขา้พเจา้สอนเคล็ดกระบวนท่าฝึกใหผู้ฝึ้กคนไหนๆ แบบตวัต่อตวั (ความ

จริงคือเม่ือผูฝึ้กถามขา้พเจา้ ก็เพียงแต่ช่วยแกไ้ขกระบวนท่าฝึกใหถู้กตอ้งเท่านั้นเอง) จากนั้นก็พากนัปฏิเสธกระบวน

ท่าฝึกการเคล่ือนไหวท่ีขา้พเจา้ไดถ้่ายทอดไว ้ ณ ท่ีต่างๆ ในหลายปีมาน้ีอยา่งโจ่งแจง้ ภายใตส้ภาพการณ์ท่ีตวัขา้พเจา้

ยงัอยู ่วดีิโอเทปสอนกระบวนท่าฝึกพลงักงยงัมีอยู ่ดาํเนินการแกไ้ขกระบวนท่าการเคล่ือนไหวของตา้ฝ่า บอกใหผู้ฝึ้ก

บาํเพญ็ไม่ตอ้งทาํตามกระบวนท่าสอนฝึกพลงักงในเทป ใหท้าํตามเขา บอกวา่พลงักงของอาจารยสู์งส่งไม่เหมือนกบั

ผูฝึ้กเป็นตน้ และสอนผูฝึ้กให้ฝึกตามในสภาพของตวัเองไปก่อน ต่อไปค่อยๆเปล่ียนกลบัมา เป็นตน้ 

 ขา้พเจา้สอนพลงักงคือกา้วเดียวถึงตาํแหน่ง(รวดเดียวตั้งแต่เร่ิมตน้) จุดประสงคคื์อกลวัผูฝึ้กแกไ้ขดดัแปลง

โดยพลการ กลไกบงัคบัเม่ือก่อเกิดแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง ดูเหมือนไม่ใช่เร่ืองใหญ่ แทจ้ริงแลว้คือจุดเร่ิมของ

การบ่อนทาํลายฝ่าอยา่งร้ายแรง ยงัมีบางคนนาํกระบวนท่าเช่ือมต่อออกมาตั้งเป็นกระบวนท่าเอกเทศ และบอกผูฝึ้ก

ใหฝึ้กตามใหเ้ป็นมาตรฐาน น้ีคือความคิดอยากสร้างส่ิงแปลกใหม่ ปัจจุบนัน้ีไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมากในแต่

ละแห่ง ศิษยท์ั้งหลาย ทั้งๆท่ีวดีิโอเทปสอนพลงักงของขา้พเจา้ยงัอยู ่ทาํไมจึงโอนอ่อนผอ่นตามอยา่งง่ายดายเช่นน้ี ตา้

ฝ่าเป็นหลกัธรรมใหญ่แห่งจกัรวาลท่ีเขม้งวดและจริงจงั หากบ่อนทาํลายแมเ้พียงนิดเดียว บาปของท่านจะหนกั

เพียงใด การเป็นผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัตอ้งบาํเพญ็อยา่งสง่าผา่เผย มองไปยงัภาพใหญ่ จะใหก้ระบวนท่าของทุกๆคน

เหมือนกนัโดยไม่ผดิเพี้ยนกนัเลยแมแ้ต่นอ้ย จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร อยา่ไดมุ้่งใส่ใจในรายละเอียดเหล่าน้ี กระบวนท่า

การเคล่ือนไหวเป็นรูปแบบของการหยวนหมัน่แบบหน่ึง แมว้า่จะสาํคญั แต่ตอ้งไม่เจาะเขา้สู่โพรงเขาควาย ควรทุ่มเท

ความพยายามไปทางดา้น ซินซ่ิง อนัท่ีจริงการรบกวนต่อตา้ฝ่าโดยมากมาจากภายใน ปัจจยัภายนอกเพียงแต่สามารถ

จะบ่อนทาํลายบางคนเท่านั้น ไม่สามารถเปล่ียนแปลงฝ่า ไม่วา่จะเวลาน้ีหรือในอนาคต ศิษยภ์ายในเท่านั้นท่ีสามารถ

บ่อนทาํลายฝ่าของเราได ้ พึงระวงัอยา่งยิง่ยวด ฝ่าของเราไม่เส่ือมสูญไม่เปล่ียนแปลง ใครก็ตามจะใชข้อ้อา้งใดๆ 

เหตุผลใดๆ สถานการณ์ใดๆ ก็ไม่สามารถดดัแปลงกระบวนท่าการเคล่ือนไหวท่ีพวกเราใชเ้พื่อหยวนหมัน่ไดแ้มแ้ต่

นิดเดียว ไม่เช่นนั้นไม่วา่เจตนาจะดีหรือเลว ลว้นเป็นการบ่อนทาํลายฝ่า 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.5.11 

 

 

37.  ไม่พดูจาเหลวไหล 

 ในระยะหลงัน้ีมีการพดูแบบหน่ึง เวลาท่ีทุกท่านเผยแพร่ตา้ฝ่า นาํพาผูมี้วาสนาบางคนมาไดฝ่้า เดินเขา้สู่

หนทางของการบาํเพญ็ปฏิบติั ดงันั้นจึงพดูเป็นวา่ตวัเองไดช่้วยใหค้นหลุดพน้ เช่น วนัน้ีฉนัไดช่้วยใหค้นหลุดพน้แลว้

ก่ีคน ท่านไดช่้วยใหค้นหลุดพน้แลว้ก่ีคน เป็นตน้ อนัท่ีจริงส่ิงท่ีช่วยใหค้นหลุดพน้คือฝ่า และผูท่ี้กระทาํเร่ืองน้ีมีแต่

เพียงอาจารยเ์ท่านั้น พวกท่านเพียงแต่นาํพาผูมี้วาสนามาไดฝ่้า สามารถจะช่วยใหห้ลุดพน้ไดจ้ริงๆ หรือไม่ ยงัตอ้งดูวา่

คนผูน้ั้นจะสามารถหยวนหมัน่ไดห้รือไม่ จึงจะแน่นอน ขอ้พึงระวงัอยา่งยิง่ยวด จะดว้ยเจตนาหรือไม่ การพูดจา

ใหญ่โตแมแ้ต่พระพุทธก็ต่ืนตระหนก อยา่ไดส้ร้างอุปสรรคใหก้บัการบาํเพญ็ปฏิบติัของตวัเอง การพูดจาทางดา้นน้ีก็
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ตอ้งบาํเพญ็ หวงัวา่ทุกท่านจะเขา้ใจ 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.5.21 

 

 

38.  ต่ืน 

 เวลาของการบาํเพญ็จริงของการศึกษาตา้ฝ่ามีจาํกดั ผูฝึ้กจาํนวนมากรู้จกัท่ีจะเร่งรีบ กา้วรุดหนา้อยา่งไม่

หยดุย ั้ง แต่มีผูฝึ้กส่วนหน่ึงไม่รู้จกัคุณค่าของเวลา ใส่ใจและใชค้วามคิดไปในทางท่ีไม่จาํเป็น ตั้งแต่“จว้นฝ่าหลุน”

หนงัสือตา้ฝ่าเล่มน้ีไดพ้ิมพอ์อกมา ก็มีคนจาํนวนมากนาํเอาเทปบนัทึกเสียงการบรรยายฝ่าของขา้พเจา้มาเปรียบเทียบ

กบัหนงัสือ บอกวา่สมาคมศึกษาวจิยัไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงคาํพดูของอาจารย ์ ยงัมีบางคนบอกวา่ หนงัสือเล่มน้ีมีใคร 

ใครช่วยเขียน อนัเป็นการบ่อนทาํลายตา้ฝ่า ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน ณ เวลาน้ี ตา้ฝ่าเป็นของขา้พเจา้หล่ี หงจ้ือ ถ่ายทอด

เพื่อช่วยใหพ้วกท่านหลุดพน้ พดูออกจากปากของขา้พเจา้หล่ี หงจ้ือ อีกทั้งเวลาท่ีขา้พเจา้บรรยายฝ่าก็ไม่มีร่าง หรือ

เอกสารขอ้มูลใดๆ มีเพียงกระดาษแผน่เดียว เขียนสั้นๆ เพียงหวัขอ้ท่ีจะบรรยายใหแ้ก่ผูฝึ้กในแต่ละวนั และคาํถาม

ไม่ก่ีขอ้ท่ีคนอ่ืนอ่านไม่เขา้ใจเท่านั้น แต่ละคร้ังท่ีขา้พเจา้บรรยายฝ่าก็จะบรรยายจากมุมท่ีต่างกนั โดยจะคาํนึงถึงระดบั

ความสามารถในการรับของผูฝึ้กจึงบรรยาย ดงันั้นการบรรยายแต่ละคร้ัง ต่อคาํถามเดียวกนั ขา้พเจา้จะบรรยายจากมุม

ท่ีต่างกนั ยิง่กวา่นั้น ฝ่าเล่มน้ีคือคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล เป็นการแสดงออกอยา่งแทจ้ริงของฝอฝ่าอนัยิง่ใหญ่ เป็น

ส่ิงท่ีหลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดบ้าํเพญ็ปฏิบติัจนไคอู(้รู้แจง้)แลว้ ระลึกข้ึนไดว้า่มีมาแต่กาํเนิด และใชภ้าษาของคนธรรมดา

สามญับรรยายออกมา ถ่ายทอดใหแ้ก่พวกท่านตลอดจนบนสวรรค ์ ฝ่าถูกตอ้งเท่ียงตรงชัว่ฟ้าปฐพี เพื่อความสะดวก

ของผูฝึ้กในการบาํเพญ็ปฏิบติั ขา้พเจา้มอบหมายผูฝึ้กให้ถอดเน้ือความการบรรยายของขา้พเจา้ จากเทปบนัทึกเสียง

ออกมาเป็นตวัอกัษรทุกถอ้ยทุกคาํ โดยไม่มีการแกไ้ขแมแ้ต่นอ้ย จากนั้นนาํมาใหข้า้พเจา้ทาํการแกไ้ข ผูฝึ้กเพียงแต่

คดัลอกอีกคร้ังหน่ึงในส่วนท่ีขา้พเจา้แกไ้ขแลว้ หรือใชค้อมพิวเตอร์พิมพอ์อกมา เพื่อใหข้า้พเจา้แกไ้ขอีกคร้ังหน่ึง

เท่านั้น เฉพาะ“จว้นฝ่าหลุน”เล่มน้ี หลงัจากขา้พเจา้ไดแ้กไ้ขดว้ยตวัเองสามคร้ังแลว้ จึงกาํหนดร่างและจดัพิมพอ์อกมา 

 ขอ้ความในตา้ฝ่าเล่มน้ีไม่มีผูใ้ดแกไ้ขแมแ้ต่นอ้ย ใครจะสามารถแกไ้ขได ้เหตุท่ีแตกต่างจากเทปท่ีบนัทึกเสียง

มีสาเหตุอยู่สามประการคือ หน่ึง ขา้พเจา้ได้รวมการบรรยายฝ่าหลายคร้ังเขา้ด้วยกนัและแก้ไขเพื่อสะดวกแก่การ

บาํเพ็ญปฏิบติั สอง เวลาท่ีขา้พเจา้บรรยายฝ่า จะบรรยายตามความสามารถในการรับท่ีต่างกนัของผูฝึ้ก และตาม

สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มในขณะนั้น ดงันั้นเม่ือจดัทาํเป็นหนงัสือจึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขโครงสร้างทางภาษา สาม 

คาํพูดกบัตวัอกัษรเวลาผูบ้าํเพ็ญศึกษาอาจเกิดความคลาดเคล่ือนในการเขา้ใจได้ จึงต้องปรับปรุง แต่ยงัคงไวซ่ึ้ง

ลกัษณะและสํานวนการบรรยายฝ่าของขา้พเจ้า “จว้นฝ่าหลุน เล่ม 2”และ“ฝ่าหลุนต้าฝ่าอ้ีเจ่ีย”ก็เช่นกัน ทั้งหมด

ขา้พเจา้ปรับปรุงแกไ้ขดว้ยตวัเอง ก่อนจะจดัพิมพอ์อกมา “จว้นฝ่าหลุน เล่ม 2”นั้น ขา้พเจา้เขียนออกมาโดยประมวล

เอาความคิดในระดบัต่างๆเขา้ดว้ยกนั ดงันั้นบางคนจึงรู้สึกว่าหลกัไวยากรณ์ไม่เหมือนกนั ไม่เป็นท่ีเขา้ใจ หนงัสือ

เหล่าน้ีตั้งแต่ตน้ก็ไม่ใช่เป็นของๆ คนธรรมดาสามญั อนัท่ีจริง“เล่ม 2”น้ี เขียนข้ึนเพื่อทิ้งไวใ้ห้คนรุ่นหลงัไดเ้ขา้ใจถึง

ความตกตํ่าเส่ือมทรามของมนุษยชาติในเวลาน้ี เหลือไวเ้ป็นบทเรียนอนัลํ้าค่าทางประวติัศาสตร์ให้แก่คน ส่วน“จงกัว๋

ฝ่าหลุนกง” รวมทั้งฉบบัปรับปรุงเป็นเพียงส่ิงท่ีอยูใ่นระหว่างกาล โดยเร่ิมตน้เขียนในรูปแบบของช่ีกงเพื่อให้คน

เขา้ใจ 
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 การบ่อนทาํลายฝ่านั้นมีหลายรูปแบบ ในจาํนวนนั้นการบ่อนทาํลายโดยไม่เจตนาของศิษย(์ศิษย)์ภายในนั้น 

ตรวจสอบไดย้ากท่ีสุด ช่วงสุดทา้ยของฝ่าของศาสนาพุทธนั้นก็เร่ิมตน้อยา่งน้ี เป็นบทเรียนท่ีลํ้าค่ายิง่นกั 

 ศิษยท์ั้งหลายจงจาํไว ้หนงัสือของฝ่าหลุนตา้ฝ่าทั้งหมดลว้นเป็นฝ่าท่ีขา้พเจา้ไดบ้รรยาย ปรับปรุงแกไ้ขดว้ย

ตวัขา้พเจา้เองทั้งส้ิน ต่อน้ีไปใครก็ไม่อาจจะคดัลอกหรือปรับปรุงบทความจากเทปบนัทึกเสียงการบรรยายฝ่าของ

ขา้พเจา้ ไม่วา่จะดว้ยขอ้อา้งใดๆ ก็เป็นการบ่อนทาํลายฝ่า รวมทั้งส่ิงท่ีเรียกวา่การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง

คาํพดูบรรยายและตวัอกัษร หรืออ่ืนๆ 

 การเปล่ียนแปลงของร่างจกัรวาล(เทียนถ่ี) การพฒันาของมนุษยชาติ ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นไม่ใช่เหตุบงัเอิญ ทิศ

ทางการพฒันาของสังคมมนุษยน์ั้นจดัวางโดยประวติัศาสตร์ เกิดข้ึนจากการขบัเคล่ือนของปรากฏการณ์สวรรค ์ ใน

อนาคตจะมีผูค้นทัว่โลกศึกษาตา้ฝ่ามากยิ่งข้ึน ไม่ใช่ส่ิงท่ีคนศีรษะร้อนข้ึนมานึกอยากทาํก็จะทาํได ้เร่ืองใหญ่อยา่งน้ี

ในประวติัศาสตร์จะไม่มีการตระเตรียมไวทุ้กๆ ดา้นไดอ้ยา่งไร อนัท่ีจริงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีขา้พเจา้ทาํ ลว้นไดจ้ดัเตรียม

เอาไวน้ับจาํนวนปีไม่ได้ในอดีต รวมทั้งผูท่ี้จะได้ฝ่าก็ไม่ใช่เหตุบงัเอิญ แต่โดยผิวเผินจะเหมือนรูปแบบของคน

ธรรมดาสามญั อนัท่ีจริงอาจารยห์ลายท่านท่ีไดถ่้ายทอดทุกส่ิงทุกอยา่งให้แก่ขา้พเจา้ ก็คือผูท่ี้ขา้พเจา้ตั้งใจให้พวกเขา

ไดว้ชิาในหลายๆ ชาติท่ีแลว้ รอจนวาสนามาถึง ค่อยจดัใหพ้วกเขาถ่ายทอดวชิากลบัคืนใหข้า้พเจา้อีกคร้ัง เพื่อเบิกทาง

สวา่งใหข้า้พเจา้ไดร้ะลึกในฝ่าทั้งหมดของขา้พเจา้ ดงันั้นขา้พเจา้ขอบอกพวกท่าน ฝ่าเล่มน้ีไม่ใช่เพียงมนุษยชาติชั้นน้ี

เท่านั้นท่ีศึกษาอยู ่ระดบัชั้นสูงข้ึนไปก็ศึกษากนัอยู ่เป็นเพราะร่างจกัรวาล(เทียนถ่ี)ในขอบเขตท่ีใหญ่มากไดเ้บนห่าง

ออกจากคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล จึงตอ้งปรับฝ่าให้ถูกตอ้งเท่ียงตรง มนุษยชาติอยูท่่ามกลางจกัรวาลอนัยิ่งใหญ่

ไพศาลนบัเป็นอะไรไม่ได ้โลกเป็นเพียงละอองฝุ่ นเม็ดหน่ึงในจกัรวาล หากคนคิดจะเป็นท่ียอมรับของชีวิตชั้นสูง 

เช่นนั้นก็ตอ้งบาํเพญ็ใหเ้ป็นชีวติชั้นสูงดว้ย 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.5.27 

 

 

39.  ฝ่ามัน่คง 

 สองปีมาน้ี ในการบาํเพญ็ปฏิบติัของผูฝึ้ก มีปัญหาเกิดข้ึนบางประการ ขา้พเจา้ก็ไดเ้ฝ้าติดตามสภาพการ

บาํเพญ็ปฏิบติัของผูฝึ้กอยูโ่ดยตลอด เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหท้นัท่วงที ขา้พเจา้จะเขียนบทความสั้นๆ (เหล่าผูฝึ้ก

เรียกวา่จิงเหวนิ) ออกมาอยา่งมีเป้าหมายอยูเ่สมอ เพื่อช้ีแนะทุกท่านบาํเพญ็ปฏิบติั จุดประสงคเ์พื่อวางแนวทางท่ี

มัน่คง แขง็แรง ถูกตอ้งของการบาํเพญ็ปฏิบติัตา้ฝ่าไวใ้ห้แก่คนรุ่นหลงั ใหค้นรุ่นต่อๆไปไดบ้าํเพญ็ปฏิบติัตามแนวทาง

ท่ีขา้พเจา้ไดว้างไวใ้ห้แก่ทุกท่านดว้ยตวัเอง จึงจะสามารถหยวนหมัน่(สาํเร็จสมบูรณ์) 

 แต่ทวา่เม่ือเร็วๆน้ี จากศูนยฝึ์กพลงักงแห่งหน่ึงในฮ่องกง ขา้พเจา้ไดเ้ห็นเอกสารชุดหน่ึง ซ่ึงส่งมาจากนอก

พื้นท่ี ขา้งในเอกสารชุดนั้น มีสองบทท่ีไม่ใช่บทความสั้นท่ีขา้พเจา้ตอ้งการจะส่งออกไป น้ีคือเจตนาบ่อนทาํลายตา้ฝ่า

อยา่งร้ายแรง แมแ้ต่การจดัเรียบเรียงจากเทปบนัทึกเสียงเป็นการส่วนตวัก็ไม่ถูกตอ้ง ขา้พเจา้ไดพ้ดูไวใ้นบทความ

“ต่ืน”อยา่งชดัเจนแลว้วา่ ไม่อนุญาตใหบุ้คคลใดๆ ใชข้อ้อา้งใดๆ จดัเรียบเรียงเป็นบทความจากเทปบนัทึกเสียงการ

พดูของขา้พเจา้ หากทาํก็เป็นการบ่อนทาํลายฝ่า พร้อมกนัน้ีขา้พเจา้ขอย ํ้าอีกคร้ัง พวกท่านจะนาํขอ้ความท่ีท่านบนัทึก

ไวเ้องส่วนตวัในเวลาท่ีขา้พเจา้บรรยายออกมาเผยแพร่ไม่ได ้ เหตุใดพวกท่านยงัทาํเช่นน้ีอีก ท่านทาํดว้ยจิตใจอะไร 
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ขอบอกทุกท่าน นอกจากหนงัสือก่ีเล่มท่ีขา้พเจา้จดัพิมพอ์อกมาเป็นทางการ และบทความสั้นๆท่ีขา้พเจา้ไดล้งช่ือและ

วนัท่ีไว ้ โดยสมาคมศึกษาและวจิยัเป็นผูส่้งออกไปยงัแต่ละท่ีแลว้ บทความท่ีจดัเรียบเรียงกนัเองส่วนตวัลว้นเป็นการ

บ่อนทาํลายฝ่า การบาํเพญ็เป็นเร่ืองของตวัท่านเอง แสวงหา ขออะไร ตวัท่านเองกาํหนด คนธรรมดาสามญัมีทั้งจิต

มารและจิตพุทธ ความคิดไม่ถูกตอ้งเพียงนิดเดียว จิตมารก็จะบงัเกิดผล ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่านอีกคร้ัง บุคคลภายนอก

ไม่สามารถจะบ่อนทาํลายฝ่า คนท่ีจะบ่อนทาํลายฝ่ามีแต่เพียงผูฝึ้กภายในเท่านั้น ขอใหจ้าํไว ้

 ขา้พเจา้ หล่ี หงจ้ือ แต่ละกา้วท่ีเดินลว้นเป็นการกาํหนดรูปแบบท่ีจะไม่เปล่ียนและไม่เส่ือมสาํหรับการ

เผยแพร่ตา้ฝ่าไปสู่คนรุ่นต่อไป ตา้ฝ่าท่ีใหญ่เช่นน้ี ไม่ใช่ถ่ายทอดออกมาเพียงเพื่อความนิยมชัว่ขณะก็หมดเร่ืองไป ไม่

สามารถจะใหค้ลาดเคล่ือนแมแ้ต่นิดเดียวตลอดกาลนานสืบไป การพิทกัษต์า้ฝ่าดว้ยการกระทาํของตนเช่นกนั คือ

ภาระหนา้ท่ีของศิษย(์ศิษย)์ตลอดไป เพราะเขา(ตา้ฝ่า)เป็นของสรรพชีวติในจกัรวาล ซ่ึงในนั้นรวมทั้งตวัท่าน 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.6.11 

 

40.  บาํเพญ็ปฏิบติักบัรับผดิชอบ 

 บาํเพ็ญจริงให้กา้วรุดหน้าก็เพื่อจะหยวนหมัน่(สําเร็จสมบูรณ์)ในเร็ววนั ผูบ้าํเพ็ญปฏิบติัคนหน่ึงก็คือคนท่ี

ขจดัจิตยดึติดของคนธรรมดาสามญัทิ้งไป ศิษย(์ศิษย)์ทั้งหลาย พวกท่านตอ้งเขา้ใจให้แจ่มแจง้วา่ตวัเองกาํลงัทาํอะไร

อยู ่

 เน่ืองจากศูนยช่์วยฝึกสอนแต่ละแห่ง ศูนยใ์หญ่และสมาคมศึกษาฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อตา้ฝ่า มีสิทธิท่ีจะ

สับเปล่ียนผูช่้วยฝึกสอนแต่ละคน รวมทั้งหัวหน้าศูนย์ฝึกสอนระดับสาขา ดังนั้นบางคร้ังจะทาํการสับเปล่ียน

ผูรั้บผิดชอบตามสถานการณ์ต่างกนัไป เพราะผูรั้บผิดชอบก่อนอ่ืนคือผูบ้าํเพ็ญปฏิบติัคนหน่ึง มาเพื่อบาํเพ็ญปฏิบติั 

ไม่ใช่มาด้วยวตัถุประสงค์เพื่อจะเป็นหัวหน้า ดังนั้นจะต้องสามารถข้ึนได้ สามารถลงได้ การมอบหมายให้เป็น

ผูรั้บผิดชอบคือเพื่อบาํเพญ็ปฏิบติั ไม่ใช่ผูรั้บผิดชอบก็บาํเพญ็ปฏิบติัดว้ยเช่นกนั หากคนท่ีถูกสับเปล่ียนตวัลงมาแลว้

ในใจขา้มไปไม่ได ้นัน่มิใช่จิตยดึติดบงัเกิดผลอยูห่รอกหรือ น้ีมิใช่โอกาสอนัดีท่ีจะขจดัจิตใจดวงนั้นทิ้งไปหรอกหรือ 

หากเป็นเช่นน้ี ยงัปล่อยวางจิตใจไม่ได ้ยอ่มแสดงให้เห็นวา่ การสับเปล่ียนตวัลงมาเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง การยึดติดต่อการ

เป็นผูรั้บผิดชอบโดยตวัของมนัเองนั้น วตัถุประสงคข์องการบาํเพญ็ปฏิบติัก็คือไม่บริสุทธ์ิ ดงันั้นขา้พเจา้จึงขอเตือน

ศิษยท์ั้งหลาย พวกท่านไม่สามารถจะหยวนหมัน่โดยไม่ขจดัจิตใจดวงน้ีทิ้งไป 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.6.12 

 

41.  การจดัการกบัจิงเหวนิท่ีคดัลอกดว้ยลายมือ 

 เวลาน้ีคนท่ีมาศึกษาตา้ฝ่านบัวนัจะมีมากข้ึน เพิ่มจาํนวนเป็นสองเท่าทุกๆสัปดาห์ เน่ืองจากแผนกจดัพิมพ์

จดัพิมพห์นงัสือออกมาไม่พอจาํหน่าย อุปทานมีไม่พอกบัอุปสงค ์ ดงันั้นในพื้นท่ีบางแห่ง หรือในชนบทหาซ้ือ

หนงัสือไม่ได ้ มีผูฝึ้กถามขา้พเจา้วา่ หนงัสือตา้ฝ่าท่ีคดัลอกดว้ยลายมือ ควรจะจดัการอยา่งไร ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน 

เป็นการเฉพาะกาล พวกท่านสามารถนาํขอ้ความของ“จว้นฝ่าหลุน” หรือจิงเหวนิอ่ืนๆ ท่ีคดัลอกดว้ยลายมือ ในเวลาท่ี

ท่านศึกษาตา้ฝ่า ใหค้นท่ีไปเผยแพร่พลงักง เผยแพร่ฝ่าในชนบท นาํไปใหเ้กษตรกร ขณะเดียวกนัก็สามารถช่วยลด
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ภาระทางเศรษฐกิจของพวกเขา เช่นนั้นก็ตอ้งขอใหผู้ฝึ้กคดัลอกดว้ยลายมือท่ีบรรจงอ่านง่าย เพื่อให้เกษตรกรท่ีมี

ความรู้ไม่สูงนกัสามารถอ่านเขา้ใจ เล่มท่ีคดัลอกดว้ยลายมือ มีอานุภาพของฝ่าเช่นเดียวกบัเล่มท่ีเรียงพิมพ ์

หล่ี หงจ้ือ 

1996.6.26 

 

42.  ฝ่าฮุ่ย(ประชุมธรรม) 

 การพูดคุยซ่ึงกนัและกนัระหว่างศิษย(์ศิษย)์ด้วยกนั ถึงความรู้สึกท่ีได้รับและประสบการณ์ประทบัใจใน

ระหวา่งการบาํเพญ็ปฏิบติั เป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่ง แต่ตอ้งไม่มีเจตนาอยากโออ้วดตวัเอง การส่งเสริมกระตุน้ซ่ึงกนั

และกนั ยกระดบัพร้อมกนันั้นไม่มีปัญหา เพื่อผลกัดนัการเผยแพร่ตา้ฝ่าให้กวา้งไกลยิ่งข้ึน แต่ละท่ีต่างไดจ้ดัประชุม

เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ประทบัใจจากการบาํเพ็ญปฏิบติั จากรูปแบบและเน้ือหาทั้งหมดดูดีและแข็งแรง แต่

บทความท่ีผูฝึ้กจะพูด ตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากศูนยช่์วยฝึกสอน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดา้นการเมืองอนัไม่เก่ียวขอ้ง

กบัการบาํเพ็ญปฏิบติั และปัญหาท่ีจะนาํไปสู่ความไม่ถูกตอ้งของการบาํเพ็ญปฏิบติัและสังคม ขณะเดียวกนัก็ตอ้ง

หลีกเล่ียงการพูดจาฉาบฉวยคุยโวโออ้วด ความเคยชินจนเป็นนิสัยท่ีได้มาจากการศึกษาทฤษฎีในหมู่คนธรรมดา

สามญั การแสดงจิตโออ้วดของตนออกมา โดยการจดัทาํเอกสารขอ้มูลในเชิงรายงานเพื่อเผยแพร่ 

 การประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงจดัโดยศูนยช่์วยฝึกสอนระดบัมณฑล ระดบัเมือง อยา่ได้

จดัเป็นรูปแบบระดบัประเทศ การประชุมระดบัประเทศหรือระดบัสากล ใหจ้ดัโดยศูนยใ์หญ่(สมาคมศึกษาฯ) และ

อยา่ไดจ้ดัถ่ีจนเกินไป ปีละคร้ังจะเป็นการดี (ยกเวน้กรณีพิเศษ) อยา่ไดมุ้่งในทางรูปแบบหรือนาํไปสู่การเปรียบเทียบ

แข่งขนั ตอ้งจดัใหเ้ป็นฝ่าฮุ่ยท่ีเคร่งขรึมจริงจงั อนัจะสามารถส่งเสริมกระตุน้การบาํเพญ็ปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.6.26 

 

43.  จดหมายถึงศูนยฝึ์กใหญ่ตา้ฝ่า สือเจียจวง 

ศูนยฝึ์กใหญ่ตา้ฝ่า สือเจียจวง: 

 เร่ืองท่ีการประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ของพวกท่านถูกยบัย ั้งนั้น ขา้พเจา้ทราบแลว้ มีสาเหตุสาม

ประการ พวกท่านก็คงจะหาขอ้สรุปจากบทเรียนในคร้ังน้ีไดอ้ยา่งแน่นอน อนัท่ีจริงเหตุการณ์คร้ังน้ีไดส่้งผลกระทบ

ไปถึงปักก่ิง ตลอดจนกิจกรรมของตา้ฝ่าทัว่ประเทศ ต่อกิจกรรมตามปกติของตา้ฝ่าต่อแต่น้ีไป ยอ่มมีผลลบในระดบั

หน่ึง ขา้พเจา้คิดวา่พวกท่านก็คงจะเขา้ใจอยา่งแน่นอน ต่อไปจะไดท้าํใหดี้ยิง่ข้ึน 

 นอกจากน้ีเก่ียวกบัการประชุมรายงานของจ่ิงจั้นอ้ี ขา้พเจา้ขอพดูสักก่ีประโยค ในกรณีของจ่ิงจั้นอ้ีนั้น จดัข้ึน

เพื่อยนืยนัความเป็นวทิยาศาสตร์ของตา้ฝ่า มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหว้งการวทิยาศาสตร์ วงการวชิาการมาเขา้ใจตา้ฝ่า แต่

ไม่ใช่ใหเ้ขาบรรยายในหมู่ผูฝึ้ก การทาํเช่นน้ีไม่มีประโยชน์แมแ้ต่นอ้ย ไดแ้ต่ทาํใหผู้ฝึ้กใหม่ หรือศิษย(์ศิษย)์ท่ีศึกษา

ฝ่าไม่จริงจงัเกิดจิตยดึติด ในขณะท่ีศิษยท่ี์ศึกษาไดดี้ไม่ตอ้งฟังรายงานเหล่าน้ี ก็จะยดึมัน่ในตา้ฝ่าเหมือนเดิม 

 ส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึง ขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่าสองปี ใหเ้หล่าศิษยบ์าํเพญ็จริงจงัสองปี ในสองปีท่ีเหล่าศิษย์

บาํเพญ็จริงจงั ขา้พเจา้ไม่เคยจดักิจกรรมใดๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการบาํเพญ็จริงจงั มารบกวนขั้นตอนการยกระดบัให้แก่

ผูฝึ้ก ซ่ึงไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้อยา่งเป็นขั้นเป็นตอน ถา้หากไม่ใช่เป็นการรายงานเพื่อยนืยนัความเป็นวทิยาศาสตร์
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ของตา้ฝ่า ใหแ้ก่วงการวทิยาศาสตร์ วงการวชิาการ แต่เป็นการรายงานใหแ้ก่ศิษยซ่ึ์งกาํลงับาํเพญ็ปฏิบติัและมีเวลา

จาํกดัฟัง พวกท่านลองคิดดู ยงัมีการรบกวนท่ีใหญ่กวา่น้ีต่อผูฝึ้กหรือ เพื่อไม่รบกวนผูฝึ้ก ขา้พเจา้ไม่แมแ้ต่จะพบปะ

กบัผูฝึ้ก พอผูฝึ้กไดพ้บกบัขา้พเจา้ อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็ไม่สามารถสงบจิตใจภายในเวลาหลายวนั เช่นนั้นก็จะทาํใหล้าํดบั

ขั้นตอน ท่ีขา้พเจา้บอกใหฝ่้าเซิน(ร่างฝ่า)ไปจดัเตรียมให้แก่ผูฝึ้กยุง่เหยงิ เร่ืองน้ีขา้พเจา้เคยพดูกบัสมาคมศึกษาวจิยั

แลว้ เป็นไดว้า่ไม่ไดพู้ดกบัจ่ิงจั้นอ้ีใหช้ดัเจน เร่ืองราวผา่นไปแลว้ ทุกท่านก็อยา่ไดห้าผูรั้บผดิชอบ ขา้พเจา้เห็นวา่

ประการสาํคญัคือ พวกท่านรับรู้(เขา้ใจ)ไม่ถึงนัน่เอง แต่จากน้ีไปใหพ้ึงระวงั ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเรากระทาํในวนัน้ี 

ลว้นเป็นการก่อรากสร้างฐานใหต้า้ฝ่าไดต้กทอดสืบไปชัว่กาลนาน สืบทอดรูปแบบการบาํเพญ็ปฏิบติัท่ีสมบูรณ์แบบ 

ถูกตอ้ง ไม่มีผดิพลาด ขา้พเจา้ยกเร่ืองน้ีข้ึนมาในวนัน้ี มิใช่เพื่อจะวจิารณ์ แต่เพื่อแกไ้ขรูปแบบการบาํเพญ็ปฏิบติัให้

ถูกตอ้ง เพื่อสืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป 

 ส่งต่อไปยงัศูนยช่์วยฝึกสอนแต่ละแห่ง 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.6.28 

 

 

44.  รับสภาพจิตใหถู้กตอ้ง 

 หลงัจากเขา้สู่การบาํเพญ็จริงจงัอยา่งลึกซ้ึงในตา้ฝ่า ศิษย(์ศิษย)์หลายๆคนทยอยกนัไคอู(้เปิดการรับรู้) เจ้ียนอู้

(ค่อยๆรับรู้) จะมองเห็นทศันียภาพท่ีแทจ้ริง โอ่อ่าสง่างาม สวยวจิิตรตระการตาในมิติอ่ืน ศิษยท่ี์อยูใ่นระหวา่งไคอู้

(เปิดการรับรู้)เกิดความต่ืนเตน้จนลืมตวั เรียกฝ่าเซิน(ร่างฝ่า)ของขา้พเจา้เป็นอาจารยค์นท่ีสอง หรือเขา้ใจวา่ฝ่าเซิน

ของขา้พเจา้เป็นอาจารยเ์อกเทศท่ีแทจ้ริง น้ีคือความเขา้ใจท่ีผดิ ฝ่าเซินคือรูปลกัษณ์แห่งสติปัญญาท่ีปรากฏใหเ้ห็นของ

ขา้พเจา้ ซ่ึงมีอยูท่ ัว่ทุกหนทุกแห่ง ไม่ใช่ร่างชีวติท่ีเป็นเอกเทศ ยงัมีศิษยบ์างคน เรียกฝ่าหลุนเป็น“อาจารยฝ่์าหลุน” น้ี

เป็นความผดิอยา่งใหญ่หลวง ฝ่าหลุนก็คือจุดเด่นของพลงัฝ่าของขา้พเจา้ และเป็นสติปัญญาแห่งตา้ฝ่าท่ีปรากฏใหเ้ห็น

ในรูปแบบอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงวเิศษสุดจะบรรยาย ฝ่าหลุนเป็นปรากฏการณ์ของความเป็นฝ่าของสสารทั้งมวล จากมห

ภาคจนถึงจุลภาคในจกัรวาล ไม่ใช่ร่างชีวติท่ีเป็นเอกเทศ 

 ศิษยท์ั้งหลายพึงจดจาํ อยา่ไดเ้ห็นวา่ฝ่าเซินของขา้พเจา้ หรือฝ่าหลุนไดก้ระทาํในส่ิงมหศัจรรย ์ สวยงามวจิิตร

ต่างๆมากมายใหแ้ก่พวกท่าน ก็ใชจิ้ตใจของคนธรรมดาสามญัไปเขา้ใจ ไปสรรเสริญและยกยอ่งฝ่าเซินของขา้พเจา้ 

และฝ่าหลุน จิตใจเช่นน้ีคือการแสดงออกซ่ึงความสับสนของคนท่ีมีอูซ่ิ้ง(จิตรับรู้) และซินซ่ิงตํ่ามาก อนัท่ีจริงรูปแบบ

ทั้งหมดท่ีปรากฏใหเ้ห็น ก็คือปรากฏการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมซ่ึงขา้พเจา้ใชพ้ลงัฝ่าอนัยิง่ใหญ่ปรับฝ่าใหถู้กตอ้งเท่ียงตรง 

และช่วยใหค้นหลุดพน้ 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.7.2 

 

 

45.  อธิบายซัน่(ความเมตตา) อยา่งง่ายๆ 

 ซัน่(ความเมตตา)เป็นคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลซ่ึงปรากฏอยู ่ ณ ระดบัชั้นท่ีต่างกนัในมิติท่ีต่างกนั และยงั
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เป็นคุณสมบติัพื้นฐานของเหล่าผูรู้้แจง้ใหญ่(ระดบัชั้นสูง)อีกดว้ย ดงันั้นผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัจะตอ้งบาํเพญ็ซัน่ ให้หล่อ

หลอมเขา้กบัคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล เจิน ซัน่ เหยิน่ (ความจริง ความเมตตา ความอดทน) เทียนถ่ี(ร่างจกัรวาล)

อนักวา้งใหญ่ไพศาล เกิดข้ึนจากคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล เจิน ซัน่ เหยิ่น การถ่ายทอดตา้ฝ่าออกมา ก็เพื่อแสดงให้

เหล่าชีวติในจกัรวาลไดเ้ห็นอีกคร้ังถึงคุณสมบติัพิเศษโดยกาํเนิดในประวติัศาสตร์ ตา้ฝ่ากลมกลืนเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั หากจะแยก “เจิน” “ซัน่” “เหยิน่” สามตวัอกัษรออกจากกนั เช่นเดียวกนัยงัคงบรรจุเตม็ไปดว้ยคุณสมบติั

พิเศษของเจิน ซัน่ เหยิน่ เพราะสสารประกอบข้ึนมาจากสสารระดบัจุลภาค และสสารระดบัจุลภาคก็ประกอบข้ึนมา

ดว้ยสสารระดบัจุลภาคท่ีเล็กลงไปอีก จวบจนหาท่ีสุดไม่ได ้ เช่นนั้น“เจิน”ก็ประกอบข้ึนดว้ยเจิน ซัน่ เหยิน่ “ซัน่”ก็

ประกอบข้ึนดว้ยเจิน ซัน่ เหยิ่น “เหยิน่”ก็เช่นกนัประกอบข้ึนดว้ย เจิน ซัน่ เหยิน่ สายเต๋าบาํเพญ็“เจิน” มิใช่บาํเพญ็เจิน 

ซัน่ เหยิน่หรอกหรือ และสายพุทธบาํเพญ็“ซัน่” มิใช่บาํเพญ็ เจิน ซัน่ เหยิน่ดว้ยหรอกหรือ อนัท่ีจริงต่างกนัเพียง

รูปแบบภายนอกเท่านั้น 

 เช่นนั้น หากพดูแต่เพียงซัน่ ซัน่สะทอ้นลงมาในสังคมคนธรรมดาสามญั คนธรรมดาสามญัท่ียดึติดและหลง

อยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญั จะหยบิยกปัญหาสังคมในหมู่คนธรรมดาสามญัขอ้หน่ึงออกมาพดูวา่ ถา้ผูค้นพากนั

ศึกษาตา้ฝ่ากนัทั้งหมด พดูถึงซัน่กนัทั้งหมด เช่นนั้นหากมีการถูกรุกรานจากภายนอก เกิดสงครามแลว้พวกเราจะทาํ

อยา่งไร อนัท่ีจริงขา้พเจา้ไดพ้ดูไปแลว้ใน “จว้นฝ่าหลุน” การพฒันาของสังคมมนุษยน์ั้นเกิดข้ึนจากการผลกัดนั 

ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์สวรรค ์ เช่นนั้น สงครามของมนุษยชาติเกิดข้ึนดว้ยเหตุบงัเอิญหรือ ในพื้นท่ี

ท่ีมีกรรมหนกั ในพื้นท่ีท่ีจิตใจคนตกตํ่าเส่ือมทรามก็คือไม่มีความมัน่คง ถา้ชนชาติหน่ึงมีจิตใจดีงามอยา่งแทจ้ริง 

กรรมยอ่มจะเล็ก ก็จะไม่มีสงครามเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน เพราะหลกัการของตา้ฝ่าไม่อนุญาต คุณสมบติัพิเศษของ

จกัรวาลควบคุมทุกส่ิงทุกอยา่งอยู ่ คนไม่ตอ้งกงัวลวา่ชนชาติท่ีมีจิตใจดีงามจะถูกรุกราน คุณสมบติัของจกัรวาล ---ตา้

ฝ่าปกคลุมไปทัว่เทียนถ่ี(ร่างจกัรวาล)จากมหภาคจนถึงจุลภาค ครอบคลุมทุกท่ี ตา้ฝ่าท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดวนัน้ีก็ไม่ใช่

ถ่ายทอดใหแ้ต่เฉพาะคนตะวนัออกเท่านั้น ขณะเดียวกนัก็ถ่ายทอดใหแ้ก่คนตะวนัตกดว้ย ผูค้นท่ีมีจิตใจดีงามของ

พวกเขา ก็สมควรไดรั้บการช่วยเหลือใหห้ลุดพน้ ชนชาติทั้งหมดท่ีสมควรเขา้สู่ประวติัศาสตร์ต่อไปในศตวรรษใหม่ 

จะไดฝ่้ากนัทั้งหมด ยกระดบัดว้ยกนัทั้งหมด ไม่ใช่เป็นเร่ืองของชนชาติใดชนชาติหน่ึงโดยเฉพาะ มาตรฐานศีลธรรม

ของมนุษยชาติก็จะหวนกลบัคืนสู่คุณสมบติัดั้งเดิมของมนุษยชาติ 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.7.20 

 

46.  หมายเหตุต่อการปรับสภาพจิตใหถู้กตอ้ง 

 หลงัจากท่ีขา้พเจา้พดูวา่ “ฝ่าเซินและฝ่าหลุนไม่ใช่ร่างชีวิตท่ีเป็นเอกเทศ” มีผูฝึ้กบางคนถามวา่ ในจว้นฝ่า

หลุนกล่าวไวว้า่ “จิตสาํนึกของฝ่าเซิน ความนึกคิดของฝ่าเซินรับการควบคุมโดยร่างหลกั แต่ฝ่าเซินโดยตวัเองก็เป็น

ร่าง เป็นชีวติจริงๆ ครบถว้นสมบูรณ์ เป็นเอกเทศ” นั้นขดัแยง้กนัใช่หรือไม่ ขา้พเจา้เห็นวา่น้ีเป็นการเขา้ใจฝ่าไม่ดีพอ 

ไม่สามารถจะเขา้ใจฝ่าเซินแบบเดียวกบัความคิดของชีวติท่ีเป็นเอกเทศโดยสมบูรณ์ เพราะพวกเขาก็คือความสมใจนึก

ท่ีแสดงออกมา ในรูปลกัษณ์ขององคเ์จา้ของและความนึกคิดของพลงัฝ่ากบัสติปัญญา มีความสามารถกระทาํทุกส่ิง

ทุกอยา่งตามความตั้งใจขององคเ์จา้ของโดยเอกเทศ ดงันั้นผูฝึ้กสนใจแต่เพียงประโยคหลงั โดยไม่ใส่ใจต่อประโยค

ขา้งหนา้ “จิตสาํนึกของฝ่าเซิน ความนึกคิดของฝ่าเซินรับการควบคุมโดยร่างหลกั” ดงันั้นจึงมีรูปลกัษณ์ขององค์
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เจา้ของท่ีเป็นเอกเทศ ครบถว้นสมบูรณ์ อีกทั้งมีอุปนิสัย เอกลกัษณ์ขององคเ์จา้ของ และสามารถกระทาํทุกส่ิงทุก

อยา่งใหลุ้ล่วงโดยเอกเทศตามท่ีองคเ์จา้ของตอ้งการ แต่ชีวติธรรมดาทัว่ไปไม่มีคนควบคุม เวลาท่ีผูค้นมองดูฝ่าเซิน ก็

จะเห็นเป็นร่างเป็นชีวิตจริงๆ ครบถว้นสมบูรณ์ เป็นเอกเทศ อนัท่ีจริงพดูใหช้ดัเจน ฝ่าเซินของขา้พเจา้ก็คือขา้พเจา้ 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.7.21 

 

 

47.  จิตพุทธกบัจิตมาร 

 ณ มิติท่ีสูงมากๆ จุลภาคมากๆในจกัรวาล มีสสารสองชนิดท่ีต่างกนัคงอยู ่ น้ีก็คือเจิน ซัน่ เหยิน่ คุณสมบติั

พิเศษสูงสุดของจกัรวาล เป็นรูปแบบการคงอยูข่องสสารสองชนิดซ่ึงปรากฏออกมา ณ ระดบัชั้นของมิติท่ีกาํหนดใน

จกัวาล จากบนลงล่าง จากระดบัจุลภาคจนถึงมหภาคเช่ือมต่อไปถึงมิติท่ีกาํหนด ยิง่ต ํ่าลงมาคุณสมบติัของสสารสอง

ชนิดน้ี ตามสภาวะท่ีปรากฏของฝ่า ณ ระดบัชั้นท่ีต่างกนั ยิง่ปรากฏออกมาไม่เหมือนกนั จะยิง่แตกต่างกนัมาก คร้ัน

แลว้จึงกาํเนิดส่ิงท่ีสายเต๋าเรียกวา่ หลกัการของ อินหยาง และ ไท่จ๋ี ต ํ่าลงมาอีก คุณสมบติัท่ีต่างกนัของสสารสองชนิด

ก็ยิง่เป็นปฏิปักษต่์อกนั ดงันั้นจึงก่อเกิดเป็นหลกัของการเสริมและการตา้นซ่ึงกนัและกนั 

 เม่ือมีการเสริมและการตา้นซ่ึงกนัและกนั จึงปรากฏออกมาเป็นความเมตตาและความชัว่ร้าย ถูกตอ้งและ

แปลกปลอม ดีและเลว ดงันั้นชีวติจึงปรากฏเม่ือมีพระพุทธก็ยอ่มมีมาร มีคนก็ยอ่มมีผ ีในสังคมคนธรรมดาสามญัก็จะ

ปรากฏออกมายิง่เด่นชดัและซบัซอ้น มีคนดีก็ยอ่มมีคนเลว มีคนท่ีเห็นแก่ส่วนรวมก็ยอ่มมีคนเห็นแก่ตวั มีคนใจกวา้ง

ก็ยอ่มมีคนใจแคบ เม่ือพดูถึงการบาํเพญ็ปฏิบติั มีคนเช่ือก็มีคนไม่เช่ือ มีคนสามารถอู(้รับรู้) ก็มีคนไม่อู ้ มีคน

สนบัสนุนก็มีคนคดัคา้น น้ีก็คือสังคมมนุษย ์ ถา้สามารถบาํเพญ็กนัทั้งหมด สามารถอูก้นัทั้งหมด เช่ือกนัทั้งหมด 

สังคมมนุษยก์็จะกลายเป็นสังคมของเทพ สังคมมนุษยก์็คือสังคมมนุษย ์ ไม่มีไม่ได ้ สังคมมนุษยจ์ะยงัคงอยูต่ลอดไป 

ไม่มีหยดุ ดงันั้นการมีคนคดัคา้นเป็นเร่ืองปกติ ตรงกนัขา้ม ไม่มีคนคดัคา้นนัน่จึงจะเป็นเร่ืองไม่ปกติ ไม่มีผ ี คนจะ

กลบัมาเกิดใหม่อยา่งไร ไม่มีมารก็ไม่สามารถบาํเพญ็เป็นพระพุทธ ไม่มีความทุกข ์(ขม) ก็จะไม่มีความสุข (หวาน) 

 เพราะมีหลกัของการเสริมและการตา้นซ่ึงกนัและกนัอยู ่ คนเราคิดจะทาํส่ิงใดจึงมีความลาํบาก ผา่นความ

พยายามอยา่งมุ่งมัน่ เอาชนะความลาํบาก จึงจะประสบความสาํเร็จในส่ิงท่ีทาํ ท่านจึงจะรู้สึกวา่ไดม้าไม่ง่าย ท่านจึงจะ

รู้จกัทะนุถนอมในส่ิงท่ีไดม้า คนจึงจะรู้สึกมีความสุข มิฉะนั้นหากไม่มีหลกัของการเสริมและตา้นซ่ึงกนัและกนัแลว้ 

เร่ืองอะไรพอทาํก็สาํเร็จ ท่านจะรู้สึกวา่มีชีวติอยูอ่ยา่งน่าเบ่ือเหน่ือย ไม่มีรสชาติของความสุข ไม่มีความยนิดีหลงัจาก

ประสบชยัชนะ 

 สสารและชีวติใดๆ ในจกัรวาลลว้นประกอบข้ึนมาจากอณูในระดบัจุลภาค เป็นอณูในชั้นท่ีใหญ่ข้ึนจนเป็น

ร่างวตัถุท่ีปรากฏ ภายในขอบเขตซ่ึงสสารท่ีมีคุณสมบติัต่างกนัสองชนิดเช่ือมต่อถึงกนั สสารทั้งหมด ชีวติทั้งมวล

เช่นกนั ก็มีคุณสมบติัสองอยา่งคงอยู ่ เช่นเหล็กกลา้นั้นมีความแขง็ แต่เม่ือฝังอยูใ่นดินก็จะเกิดสนิม ขณะท่ี

เคร่ืองป้ันดินเผาจะไม่เป็นสนิมเม่ือฝังอยูใ่นดิน แต่มนัมีความเปราะ ทุบทีเดียวแตก คนก็เช่นกนั คนมีจิตพุทธในเวลา

เดียวกนัก็มีจิตมารคงอยู ่ ส่ิงท่ีคนทาํโดยไม่อยูใ่นหลกัเกณฑแ์ละการควบคุมของศีลธรรมก็คือจิตมาร และการบาํเพญ็

พุทธก็คือการขจดัจิตมารของท่านทิ้งไป เสริมสร้างจิตพุทธของท่านใหแ้ขง็แกร่ง 

 จิตพุทธของคนคือความดีงาม ปรากฏออกมาเป็นความเมตตากรุณา ทาํอะไรจะคาํนึงถึงผูอ่ื้นก่อน สามารถ
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อดทนต่อความเจบ็ปวดทุกขท์รมาน จิตมารของคนคือความชัว่ร้าย ปรากฏออกมาเป็นการฆ่าชีวิต ลกัขโมยแยง่ชิง 

เห็นแก่ตวั ความคิดชัว่ร้าย ฟ้ืนฝอยหาความผิดถูก ปลุกป่ันกุข่าว อิจฉาริษยา บา้คลัง่ เกียจคร้าน ประพฤติผดิในกาม 

เป็นตน้ 

 ณ ระดบัชั้นท่ีกาํหนดในจกัรวาล สสารท่ีมีคุณสมบติัต่างกนัสองชนิดน้ี ตามคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล เจิน 

ซัน่ เหยิน่ ซ่ึงปรากฏออกมาต่างกนั ณ ระดบัชั้นท่ีต่างกนั และในเวลาเดียวกนัก็มีรูปแบบปรากฏออกมาต่างกนัใน

ระดบัชั้นท่ีต่างกนั ยิง่ต ํ่าลงมาความเป็นปฏิปักษต่์อกนัก็จะยิง่เด่นชดั คร้ันแลว้จึงมีการแบ่งดีและเลว ท่ีดีก็ยิง่ดี ท่ีชัว่ก็

ยิง่ชัว่ คุณสมบติัสองอยา่งในร่างวตัถุเดียวกนัก็ยิง่ซบัซอ้นและเปล่ียนแปลงมาก น้ีก็คือส่ิงท่ีพระพุทธพดู สรรพส่ิง

ลว้นมีจิตพุทธ แทจ้ริงก็มีจิตมารดว้ย 

 แต่ทวา่จกัรวาลมี เจิน ซัน่ เหยิน่ เป็นคุณสมบติัพิเศษ สังคมคนธรรมดาสามญัก็เช่นกนั สสารสองชนิดท่ี

ขา้พเจา้พดูถึง ก็เป็นเพียงสสารสองชนิดท่ีสามารถก่อกาํเนิดคุณสมบติัสองอยา่ง ซ่ึงมีคงอยูน่บัจาํนวนไม่ถว้นจากบน

ลงล่าง จากระดบัจุลภาคถึงมหภาค จนถึงสังคมมนุษย ์ ซ่ึงสะทอ้นอยูใ่นส่ิงมีชีวติและสสารนัน่เอง ขณะท่ีชีวติและ

สสารจากบนลงล่างจนถึงสังคมมนุษย ์ ประกอบข้ึนโดยสสารหลากหลายชนิดนบัจาํนวนไม่ถว้นจากระดบัจุลภาค

จนถึงมหภาค 

 สังคมมนุษยไ์ม่ผดุงรักษามาตรฐานศีลธรรมของมนุษย ์--- สังคมยอ่มวุน่วายยุง่เหยงิไม่สงบ ภยัธรรมชาติ ภยั

พิบติัจากมนุษย ์ ผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัไม่บาํเพญ็ขจดัจิตมารทิ้งไป --- พลงักงยอ่มยุง่เหยงิสับสนและไม่ได ้ หรือเขา้สู่ทาง

มาร 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.8.26 

 

48.  อาบแสง 

 เวลาน้ีผูฝึ้กกลุ่มใหญ่จาํนวนหน่ึงหยวนหมัน่แลว้ และกาํลงัจะหยวนหมัน่ คนบาํเพญ็หยวนหมัน่ น้ีเป็นเร่ือง

ท่ีน่าเกรงขามยิง่นกั ในโลกน้ีไม่มีส่ิงใดท่ีจะวเิศษ สง่างาม ยิง่ใหญ่ไปกวา่น้ีแลว้ เม่ือเป็นเช่นน้ี ดงันั้นในขั้นตอนของ

การบาํเพญ็ปฏิบติัจึงจาํเป็นตอ้งเขม้งวดกวดขนักบัผูฝึ้กทุกคน ยิง่กวา่นั้นการยกระดบัในแต่ละระดบัชั้น จาํเป็นตอ้ง

บรรลุมาตรฐานอยา่งแน่นแฟ้น ดูจากสภาพการณ์โดยรวม ศิษยผ์ูบ้าํเพญ็ปฏิบติัตา้ฝ่านั้นไดม้าตรฐาน แต่ก็มีบางคนซ่ึง

ยงัไม่ไดข้จดัจิตยดึติดต่างๆ ท้ิงไป แต่ยุง่วุน่วายอยูด่ว้ย เปลือกนอกก็พดูวา่ตา้ฝ่าดี แทจ้ริงกลบัไม่บาํเพญ็ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ภายใตก้ระแสนิยมในปัจจุบนั ต่างพากนัพดูวา่ตา้ฝ่าดี ตั้งแต่สังคมชั้นสูงลงมาจนถึงชาวบา้นทัว่ไปก็บอกวา่ดี 

บางรัฐบาลก็บอกวา่ดี ทุกคนต่างพากนัพดูตามวา่ดี เช่นนั้นพวกไหนท่ีจริงใจ พวกไหนท่ีโอนอ่อนไปตามสถานการณ์ 

พวกไหนท่ีปากบอกวา่ดี แทจ้ริงกาํลงับ่อนทาํลาย หากพวกเราลองปรับเปล่ียนสถานการณ์สังคมคนธรรมดาสามญั

กนัดู กลบักระแสความนิยมไปอีกสภาพหน่ึง แลว้ดูซิวา่ยงัมีใครจะพดูวา่ตา้ฝ่าดี ดูซิวา่สภาวะจิตใจของใครจะ

แปรเปล่ียน เช่นน้ีมิปรากฏไดช้ดัแจง้หรอกหรือ 

 หลงัจากเกิดเร่ือง “กวงหมิงยเึป้า” จนถึงบดัน้ี ศิษยต์า้ฝ่าทุกคนต่างแสดงบทบาทของตน บางคนแน่วแน่

บาํเพญ็จริงจงั เพื่อช่ือเสียงของตา้ฝ่า บางคนทาํหนงัสือแสดงความคิดเห็นออกมาแบบตรงไปตรงมา บางคนออกมา

รู้สึกไม่ยติุธรรมต่อการรายงานแบบไม่รับผิดชอบ แต่ก็มีบางคนภายใตส้ถานการณ์ท่ีลาํบาก ไม่บาํเพญ็และคน้หาจาก

ภายใน กลบัสร้างความแตกแยก ทาํใหส้ถานการณ์ในขณะน้ีซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน และมีบางคนกลวัช่ือเสียงและ
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ผลประโยชน์ตวัเองจะเสียหายก็ไม่บาํเพญ็ และมีบางคนไม่คาํนึงถึงความมัน่คงของตา้ฝ่าคอยกุเร่ืองราววชิาสายยอ่ยท่ี

ไม่จริง เพิ่มองคป์ระกอบของการบ่อนทาํลายฝ่าใหเ้ลวร้ายยิง่ข้ึน และมีผูรั้บผดิชอบส่วนหน่ึงในแต่ละแห่ง วเิคราะห์

สถานการณ์ตา้ฝ่าดว้ยอุปนิสัยความเคยชินท่ีไม่ดี ซ่ึงสะสมมาจากการต่อสู้ตามวถีิทางการเมืองโดยดูแนวโนม้ของ

สังคม แลว้นาํปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะท่ี มารวมเขา้ดว้ยกนั เขา้ใจวา่ไดเ้กิดแนวโนม้อะไรของสังคม และตั้งใจถ่ายทอด

ไปสู่ผูฝึ้ก แมว้า่จะมีสาเหตุต่างๆกนั แต่ยงัมีอะไรท่ีจะบ่อนทาํลายตา้ฝ่าไดร้้ายแรงไปกวา่น้ีอีก ยิง่กวา่นั้น ยงัมีบางคนกุ

ข่าวเพื่อก่อเร่ืองดว้ยจิตมาร กลวัวา่จะไม่ยุง่เหยงิพอ 

 ตา้ฝ่าเป็นของจกัรวาล เช่ือมต่อลงมาถึงสังคมคนธรรมดาสามญั การถ่ายทอดตา้ฝ่าท่ีใหญ่ขนาดน้ีออกมา ทุก

ส่ิงทุกอยา่งจะไม่ตระเตรียมไวไ้ดอ้ยา่งไร เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนมิใช่กาํลงัทดสอบซินซ่ิงของตา้ฝ่าต้ี    จ่ือหรอกหรือ อะไร

คือบาํเพญ็ ท่านพดูวา่ดี ฉนัพดูวา่ดี ทุกคนต่างพดูวา่ดี นัน่สามารถจะเห็นใจของคนหรือ ก็คือตอ้งดูใจคนวา่เป็น

อยา่งไรในช่วงเวลาสาํคญั จิตใจบางอยา่งไม่ขจดัทิ้งไป แมแ้ต่พระพุทธก็ยงักลา้ท่ีจะทรยศ น้ีเป็นปัญหาเล็กหรือ บาง

คนกลวั กลวัอะไร ศิษยท์ั้งหลาย พวกท่านมิใช่เคยไดฟั้งขา้พเจา้พดูหรอกหรือวา่ คนๆหน่ึงเม่ือบาํเพญ็สาํเร็จอรหนัต ์

ในใจเกิดความกลวัแลว้ตกลงมา จิตใจของคนธรรมดาสามญัอะไร ลว้นตอ้งขจดัทิ้งไปใหห้มด ศิษยบ์างคนพดูวา่ 

“กลวัอะไร ศีรษะหลุดไป ร่างกายก็ยงันัง่สมาธิอยู”่ เปรียบเทียบกนัแลว้ บาํเพญ็อยา่งไรมองปราดเดียวก็รู้ แน่นอนมี

ผูรั้บผดิชอบบางคนจิตใจกงัวลต่อความปลอดภยัของตา้ฝ่า น่ีเป็นอีกกรณีหน่ึง 

 เราตอ้งการบอกใหศิ้ษยท่ี์บาํเพญ็ไม่กา้วหนา้ไดเ้ห็นถึงขอ้บกพร่องของตวัเอง ใหพ้วกท่ียุง่วุน่วายอยูด่ว้ยได้

เผยออกมา ใหพ้วกท่ีตบตาบ่อนทาํลายไดเ้ปิดโปงออกมา ใหศิ้ษยบ์าํเพญ็จริงบาํเพญ็หยวนหมัน่ 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.8.28 

 

 

49.  บาํเพญ็ปฏิบติัไม่ใช่การเมือง 

 มีผูฝึ้กบางคนไม่พอใจต่อสภาพสังคม ต่อสภาพการเมือง ดว้ยจิตยดึติดท่ีรุนแรงไม่ปล่อยวางเช่นน้ี คร้ันมา

ศึกษาตา้ฝ่าของเรา ถึงกบัคิดจะใชต้า้ฝ่าไปเก่ียวขอ้งกบัการเมือง น้ีคือพฤติกรรมของจิตใจสกปรกท่ีดูหม่ินต่อพระ

พุทธ ดูหม่ินฝ่า ถา้หากไม่ขจดัจิตใจเช่นน้ีทิ้งไป จะไม่หยวนหมัน่อยา่งแน่นอน 

 ขา้พเจา้ไดเ้นน้แลว้เนน้อีกในระหวา่งการบรรยายวา่ รูปแบบของสังคมคนธรรมดาสามญั ไม่วา่จะเป็นระบบ

สังคมและการเมืองอะไร ลว้นแต่ถูกกาํหนดไวท้ั้งส้ิน เป็นลิขิตของสวรรค ์ ผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัไม่จาํเป็นตอ้งไปยุง่กบั

เร่ืองของคนในโลก ยิง่ตอ้งไม่ไปยุง่เก่ียวกบัการต่อสู้แยง่ชิงทางการเมือง สังคมปฏิบติัต่อพวกเราอยา่งไร นัน่ไม่ใช่

กาํลงัทดสอบจิตใจของคนบาํเพญ็(คนบาํเพญ็ปฏิบติั)หรอกหรือ ไม่สามารถพดูไดว้า่พวกเราถูกดึงเขา้ไปยุง่เก่ียวกบั

การเมือง 

 รูปแบบการบาํเพญ็ปฏิบติัตา้ฝ่าของพวกเราก็เป็นเช่นน้ี ไม่อิงกบัอิทธิพลทางการเมืองของในประเทศและ

ต่างประเทศ พวกท่ีมีอิทธิพลไม่ใช่ผูบ้าํเพญ็ปฏิบติั แน่นอนไม่สามารถใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูรั้บผดิชอบต่องาน

ของตา้ฝ่า ไม่วา่จะในนามหรือในทางปฏิบติั 

 ศิษยท์ั้งหลาย พวกท่านตอ้งจาํไว ้ พวกเราคือผูบ้าํเพญ็จริง คือผูป้ล่อยวางต่อช่ือเสียง ลาภยศ ผลประโยชน์ 

อารมณ์(ฉิง) ระบบสังคมจะเป็นอยา่งไร มีอะไรเก่ียวขอ้งกบัการบาํเพญ็ปฏิบติัของพวกเรา บาํเพญ็จนการยดึติดไม่
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หลงเหลือตกหล่นจึงจะสามารถหยวนหมัน่ ผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัคนหน่ึงนอกจากจะปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของตนให้ดีแลว้ 

จะไม่สนใจต่อการเมือง และอาํนาจทางการเมือง มิเช่นนั้นก็ไม่ใช่ศิษยข์องขา้พเจา้อยา่งแน่นอน 

 พวกเราสามารถช่วยใหผู้บ้าํเพญ็ปฏิบติัไดฝ่้าสาํเร็จเจิ้งกัว่(มรรคผลถูกตอ้ง) ยงัสามารถช่วยหนัเหจิตใจคนใน

สังคมไปสู่ความดี เป็นประโยชน์ต่อความมัน่คงของสังคมมนุษย ์ แต่ตา้ฝ่าไม่ใช่เพื่อสังคมมนุษยจึ์งถ่ายทอดออกมา 

หากแต่เพื่อใหพ้วกท่านสามารถบาํเพญ็หยวนหมัน่ 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.9.3 

 

50.  ผูรั้บผดิชอบก็คือผูบ้าํเพญ็ปฏิบติั 

 หวัหนา้ศูนยแ์ต่ละแห่งของเราต่างสามารถทาํงานเพื่อตา้ฝ่าดว้ยความทรหดอดทน แต่ก็มีหวัหนา้ศูนยจ์าํนวน

มาก ก็คือความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้ดว้ยกนัไม่ดี จนเกิดปัญหาทาํงานไม่ประสานกนั สร้างความเสียหายอยา่งมาก

ต่อภาพลกัษณ์ของตา้ฝ่าในใจของคน มีคนถามขา้พเจา้วา่ เป็นเพราะความสามารถไม่ถึงใช่หรือไม่ ขา้พเจา้วา่น้ีเป็น

การพดูของคนธรรมดาสามญั สาเหตุสาํคญัคือหวัหนา้ศูนย ์ รองหวัหนา้ศูนยต่์างก็เป็นผูบ้าํเพญ็ปฏิบติั ก็มีจิตยดึติดท่ี

ปล่อยวางไม่ได ้ จาํเป็นตอ้งมีสภาพแวดลอ้มใหท้่านไดข้จดัจิตใจของพวกท่าน และในเวลาท่ีความขดัแยง้เกิดข้ึน

ระหวา่งหวัหนา้ศูนยด์ว้ยกนั โดยมากพวกท่านมกัจะใชค้าํพดูวา่“ทาํงานไม่ประสานกนั”เป็นตน้ ใชง้านของตา้ฝ่ามา

เป็นขอ้อา้ง ผลกัความขดัแยง้ออกไป โดยไม่ใชโ้อกาสอนัดีน้ีเป็นประโยชน์คน้หาจากภายใน ยกระดบัใหสู้งข้ึนมา 

ไม่ขจดัจิตใจของท่านทิ้งไป ไม่ยกระดบัข้ึนมา คร้ังต่อไปความขดัแยง้ยงัจะเกิดข้ึนอีก น่ีก็จะรบกวนต่องานของตา้ฝ่า

จริงๆ พวกท่านทราบหรือไม่ ความขดัแยง้ระหวา่งพวกท่านหวัหนา้ศูนย ์ เป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้จดัเตรียมไวเ้พื่อใหท้่านได้

ยกระดบัสูงข้ึน ท่านกลบัเอางานของตา้ฝ่ามาบดบงัจิตใจท่ีท่านสมควรตอ้งยกระดบั แต่กลบัไม่ไดย้กระดบัจิตใจให้

สูงข้ึน แต่เม่ือความขดัแยง้ขยายใหญ่ข้ึน กา้วขา้มไปไม่ได ้ท่านก็โอดครวญกบัขา้พเจา้ถึงความยากลาํบากในความคิด

ของท่าน ณ เวลานั้น ท่านทราบหรือไม่วา่ขา้พเจา้คิดอยา่งไร ไม่ใช่เพราะท่านเป็นหวัหนา้ศูนย ์ทาํงานเพื่อตา้ฝ่า ท่าน

ไม่ตอ้งยกระดบัซินซ่ิงก็จะสามารถหยวนหมัน่ ผูฝึ้กต่างสามารถรับรู้ไดว้า่ ในความขดัแยง้ก็คือกาํลงัยกระดบัซินซ่ิง 

แลว้ทาํไมหวัหนา้ศูนยจึ์งไม่สามารถ เม่ือความขดัแยง้มาถึง เพื่อใหย้กระดบัใหสู้งข้ึน ไม่กระทบถึงจิตใจของท่านยอ่ม

ไม่ไดเ้ช่นกนั งานของตา้ฝ่าก็คือโอกาสอนัดีท่ีจะใหท้่านไดย้กระดบัซินซ่ิงใหสู้งข้ึนนัน่เอง 

 เหตุใดขา้พเจา้เขียนบทความน้ีใหพ้วกท่านโดยเฉพาะ เพราะการกระทาํ คาํพูดของพวกท่านทุกบททุกตอน

นั้น จะส่งผลกระทบต่อผูฝึ้ก ถา้ตวัเองบาํเพญ็ไดดี้ ก็จะเผยแพร่ตา้ฝ่าใหก้วา้งไกลในพื้นท่ีไดดี้ เหล่าผูฝึ้กก็จะบาํเพญ็

ไดดี้ยิง่ข้ึน มิเช่นนั้น จะบ่อนทาํลายฝ่า เพราะพวกท่านลว้นเป็นบุคคลชั้นนาํของตา้ฝ่าในชั้นของคนธรรมดาสามญัน้ี 

ขา้พเจา้จะใหพ้วกท่านเพียงแต่ทาํงานโดยไม่ใหท้่านหยวนหมัน่ไม่ได ้

หล่ี หงจ้ือ 
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51.  อะไรคือบาํเพญ็ปฏิบติั 

 พดูถึงบาํเพญ็ปฏิบติั คนจาํนวนมากก็จะคิดวา่ฝึกการเคล่ือนไหว นัง่สมาธิ ฝึกร่ายมนตท์่องคาถา ก็คือการ

บาํเพญ็ปฏิบติั ก็สามารถสาํเร็จเป็นเทพ เป็นพระพุทธ ไดเ้ต๋าแลว้ แทท่ี้จริงน้ีไม่ใช่การบาํเพญ็ปฏิบติั แต่เป็นการฝึก
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ศาสตร์ความสามารถบนโลกนัน่เอง 

 เช่นนั้นในศาสนาจะใหค้วามสาํคญักบัการบาํเพญ็ เรียกวา่การบาํเพญ็ตบะ น่ีก็เป็นการเดินเขา้สู่อีกสุดขั้วหน่ึง 

ผูอ้อกบวชขยนัหมัน่เพียรท่องคมัภีร์ คิดวา่การเขา้ใจคมัภีร์ไดม้ากนอ้ยคือวธีิหยวนหมัน่ แทท่ี้จริงในช่วงท่ีองคศ์ากย

มุนี พระเยซู รวมทั้งเหลาจ่ือ มีชีวติอยูบ่นโลก ไม่มีคมัภีร์ มีแต่การบาํเพญ็จริง และคาํสอนท่ีอาจารยก์ล่าวก็เพื่อจะ

ช้ีแนะการบาํเพญ็ปฏิบติั คนรุ่นหลงัก็นาํเอาส่ิงท่ีอาจารยพ์ูดไวม้าเขียนเป็นหนงัสือโดยระลึกจากความทรงจาํ เรียกวา่

คมัภีร์ แลว้ค่อยๆ ทาํการศึกษาและวจิยัเป็นพุทธศึกษา ฝ่าศึกษา ไม่เหมือนเช่นในสมยัท่ีอาจารยย์งัมีชีวติอยู ่ บาํเพญ็

จริงอยา่งแทจ้ริง นาํเอาฝ่าท่ีท่านเหล่าน้ีสั่งสอนมาเป็นส่ิงช้ีแนะของการบาํเพญ็จริง แต่กลบันาํเอาการศึกษาคมัภีร์ 

ความรู้ทางศาสนามาเป็นการบาํเพญ็ปฏิบติั 

 น้ีคือบทเรียนแห่งประวติัศาสตร์ ศิษยผ์ูบ้าํเพญ็ปฏิบติัฝ่าหลุนตา้ฝ่าจงจาํไว ้ จะนาํฝ่ามาตั้งเป็นวชิาความรู้ของ

คนธรรมดาสามญั หรือของผูอ้อกบวช โดยเพียงแต่ศึกษาวจิยัและไม่บาํเพญ็อยา่งจริงจงัไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด เหตุใด

ขา้พเจา้บอกใหพ้วกท่านศึกษา อ่าน จดจาํ“จว้นฝ่าหลุน” วตัถุประสงคคื์อเพื่อช้ีแนะใหพ้วกท่านบาํเพญ็ปฏิบติั 

สาํหรับผูท่ี้ฝึกแต่การเคล่ือนไหวโดยไม่ศึกษาฝ่า โดยแทจ้ริงก็ไม่ใช่ศิษยต์า้ฝ่า มีแต่การศึกษาฝ่า บาํเพญ็จิตใจ บวกกบั

วธีิหยวนหมัน่ --- ฝึกพลงักง เปล่ียนแปลงแกไ้ขจากธาตุแทข้องตนอยา่งแทจ้ริง ซินซ่ิงก็กาํลงัยกระดบัสูงข้ึน 

ระดบัชั้นก็กาํลงัยกระดบัสูงข้ึน น้ีจึงจะเป็นการบาํเพญ็ปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 
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52.  ตา้ฝ่าบริสุทธ์ิดุจจินกงั(ร่างวชัระ) ตลอดกาล 

 ศาสนากบัการเมืองรวมกนัไม่ได ้ ผูน้าํคนนั้นยอ่มใส่ใจในเร่ืองของฆราวาสในโลก ปากบอกวา่เพื่อหนัเห

จิตใจคนใหใ้ฝ่ดี กลบัคืนสู่ดินแดนบริสุทธ์ิ แต่จิตใจยอ่มชัว่ร้ายแสร้งเมตตา ส่ิงท่ีแสวงหายอ่มเป็นช่ือเสียงและ

ผลประโยชน์ อาํนาจคือส่ิงท่ีคนในโลกแสวงหา ช่ือเสียงคืออุปสรรคปราการใหญ่ต่อการไม่สามารถหยวนหมัน่ 

นานๆเขา้ คนผูน้ั้นก็จะกลายเป็นผูน้าํของลทัธินอกรีต เพราะวตัถุประสงคข์องศาสนาคือสอนคนใหใ้ฝ่ดี สุดทา้ย

กลบัคืนสู่โลกแห่งสวรรค ์ หลกัการของฝ่าท่ีสอนยอ่มตอ้งสูงกวา่หลกัการของสังคมมนุษย ์ หากนาํไปใชก้บัการเมือง

ในโลก ก็จะเป็นการบ่อนทาํลายฝ่าของสวรรคอ์ยา่งร้ายแรงท่ีสุด เทพ พระพุทธจะถูกชกันาํดว้ยจิตยดึติดของคน เพื่อ

เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัการเมืองอนัสกปรกของสังคมคนธรรมดาสามญั และการต่อสู้แยง่ชิงอาํนาจไดอ้ยา่งไร น้ีคือการ

กระทาํของคนภายใตก้ารชกันาํของจิตมาร ศาสนาท่ีเป็นเช่นน้ีแน่นอนจะถูกรัฐบาลนาํไปยุง่เก่ียวกบัความรุนแรงและ

ก่อสงครามศาสนา จากนั้นกลายเป็นลทัธินอกรีต ยงัความอนัตรายและใหร้้ายต่อมนุษยชาติ 

 “ศาสนาประชาชน” ก็ทาํไม่ไดเ้ช่นกนั 1.มนัง่ายท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บญัญติัของศาสนา และกลายเป็น

ทฤษฎีของสังคมคนธรรมดาสามญั 2.มนัง่ายท่ีจะกลายเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง บ่อนทาํลายภาพลกัษณ์ของศาสนา 

3.ผูน้าํศาสนาจะกลายเป็นนกัการเมือง ทาํใหศ้าสนาเดินสู่ช่วงสุดทา้ยของธรรมะ คร้ันแลว้กลายเป็นลทัธินอกรีต 

 ฝ่าหลุนตา้ฝ่าไม่ใช่ศาสนา แต่คนในอนาคตจะเขา้ใจวา่เป็นศาสนา วตัถุประสงคท่ี์ถ่ายทอดใหแ้ก่พลโลก

เพื่อใหบ้าํเพญ็ปฏิบติั แต่ไม่ใช่เพื่อจดัตั้งเป็นศาสนา คนท่ีศึกษาตา้ฝ่ามีมากได ้ แต่ไม่สามารถทาํจนประชาชนทั้ง

ประเทศเป็นศาสนิกชน ทุกๆคนต่างเขา้ร่วมกิจกรรมของการบาํเพญ็ปฏิบติัอยา่งเป็นเอกภาพ การบาํเพญ็ปฏิบติัตา้ฝ่า

เป็นไปอยา่งอิสระตลอดไป ไม่สามารถบงัคบั ลากผูใ้ดใหม้าร่วมบาํเพญ็ปฏิบติั 
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 ประวติัศาสตร์ในอนาคต ไม่วา่ยคุสมยัใดก็ไม่สามารถใหรั้ฐบาลใดๆ นาํไปใชเ้ป็นประโยชน์อยา่งเด็ดขาด ตา้

ฝ่าสามารถหนัเหจิตใจคนให้ใฝ่ดี และทาํใหส้ังคมมัน่คง แต่ตา้ฝ่าไม่ใช่เพื่อจะปกปักษรั์กษาส่ิงเหล่าน้ีของสังคมคน

ธรรมดาสามญัจึงถ่ายทอดอยา่งแน่นอน ศิษยท์ั้งหลายจงจาํ ในอนาคตไม่วา่จะมีแรงกดดนัทางการเมืองและอาํนาจ

อิทธิพลใหญ่เพียงใด ก็ไม่สามารถใหอ้าํนาจอิทธิพลทางการเมืองนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ 

 ไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมืองตลอดไป ไม่แทรกแซงเร่ืองของประเทศ บาํเพญ็จริงใฝ่ความดีงาม ยนืหยดัรักษาความ

บริสุทธ์ิของตา้ฝ่าตลอดไปไม่เปล่ียนแปลง จินกงัไม่สลาย คงอยูต่ลอดกาลนาน 
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53.  เขา้ใจอีกคร้ัง 

 เก่ียวกบัปัญหาจิตพุทธและจิตมาร ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายจนไม่มีอะไรจะชดัแจง้ไปกวา่น้ีแลว้ อนัท่ีจริง ด่านท่ี

พวกท่านขา้มก็คือกาํลงัขจดัจิตมารของพวกท่าน! แต่คร้ังแลว้คร้ังเล่า พวกท่านใชข้อ้อา้งต่างๆนานา หรือใชต้า้ฝ่าบด

บงัใหผ้า่นพน้ไป ซินซ่ิงไม่ไดย้กระดบัสูงข้ึน พลาดโอกาสไปคร้ังแลว้คร้ังเล่า 

 พวกท่านรู้ไหม ขอเพียงท่านเป็นผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัคนหน่ึง ไม่วา่จะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มอะไร ภายใต้

สถานการณ์เช่นไร ความยุง่ยากใดๆ และเร่ืองท่ีไม่เป็นท่ีพอใจอะไร แมก้ระทัง่การทาํงานเพื่อตา้ฝ่า ต่อใหพ้วกท่าน

เห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีดีเพียงใด เป็นเร่ืองท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเช่นไร ขา้พเจา้ก็จะนาํมาใชเ้พื่อขจดัจิตยดึติดของพวกท่าน เปิดโปงจิต

มารของพวกท่านออกมา ขจดัมนัทิ้งไป เพราะการยกระดบัของพวกท่านจึงจะเป็นเร่ืองสาํคญัอนัดบัหน่ึง 

 หากสามารถยกระดบัข้ึนมาจริงๆ ส่ิงท่ีพวกท่านทาํภายใตส้ภาวะจิตท่ีบริสุทธ์ิและสะอาด จึงจะเป็นส่ิงท่ีดี

ท่ีสุด จึงจะศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด 
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54.  คาํเตือน 

 ขา้พเจา้ถ่ายทอดตา้ฝ่ามาเป็นเวลาส่ีปีแลว้ มีผูฝึ้กส่วนหน่ึงซ่ินซ่ิงและอาณาจกัรเขตแดนยกระดบัสูงข้ึนชา้มาก 

ยงัคงหยดุอยู ่ ณ ขั้นตอนการรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัในการเขา้ใจต่อขา้พเจา้และตา้ฝ่า โดยจะรู้สึกซาบซ้ึงในบุญคุณ

ต่อขา้พเจา้เสมอ จากการเปล่ียนแปลงของร่างกายและความสามารถปรากฏ น้ีคือความเขา้ใจของคนธรรมดาสามญั 

พวกท่านไม่คิดจะเปล่ียนแปลงสภาวะของคน เล่ือนระดบับนพื้นฐานของความมีเหตุผลไปสู่การเขา้ใจต่อตา้ฝ่าอยา่ง

แทจ้ริง พวกท่านก็จะพลาดโอกาส พวกท่านไม่เปล่ียนแปลงหลกัการของคน ซ่ึงก่อเกิดอยูใ่นกระดูกของคนธรรมดา

สามญัมานบัพนันบัร้อยปี พวกท่านจึงไม่สามารถสลดัเปลือกนอกชั้นน้ีของคนทิ้งไป ก็จะไม่สามารถหยวนหมัน่ ไม่

สามารถรอแต่จะใหข้า้พเจา้สลายกรรมใหพ้วกท่าน โดยพวกท่านไม่ยกระดบัสูงข้ึนในฝ่าอยา่งแทจ้ริง กระโดดออก

จากความเขา้ใจ ทศันะความคิดของคน รูปแบบความคิด ความเขา้ใจ ความซาบซ้ึงในบุญคุณของพวกท่านท่ีมีต่อ

ขา้พเจา้และตา้ฝ่า ลว้นเป็นการแสดงออกทางความคิดของคนธรรมดาสามญั ในขณะท่ีขา้พเจา้พร่ําสอนใหพ้วกท่าน

กระโดดออกจากคนธรรมดาสามญั เขา้ใจตา้ฝ่าอยา่งแทจ้ริงบนพื้นฐานของความมีเหตุผล 
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 ในการบาํเพญ็ปฏิบติั พวกท่านไม่ใช่ยกระดบัสูงข้ึนอยา่งจริงๆจงัๆดว้ยตวัเองอยา่งแทจ้ริง เพื่อใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงอยา่งใหญ่หลวงบนธาตุแทจ้ากภายใน แต่กลบัจะอาศยักาํลงัของขา้พเจา้ ยมืใชก้าํลงัอนัแขง็แกร่งจาก

ปัจจยัภายนอก น้ีไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงธาตุแทข้องตวัท่านใหแ้ปรเปล่ียนเป็นจิตพุทธไดต้ลอดไป หากพวก

ท่านทุกคนต่างสามารถเขา้ใจฝ่าจากภายในจิตใจ นัน่จึงจะเป็นปรากฏการณ์ของฝ่าอนัมีอานุภาพอนัไร้ขอบเขต -- การ

ปรากฏของฝอฝ่าอนัแขง็แกร่งและยิง่ใหญ่อีกคร้ังในโลกมนุษย ์

หล่ี หงจ้ือ 

1996.9.10 

 

55.  หลกัธรรมใหญ่ขโมยไม่ได ้

 ศิษยท์ั้งหลาย ขา้พเจา้ขอบอกอีกคร้ัง การถ่ายทอดตา้ฝ่าใหแ้ก่คนคือความเมตตากรุณาต่อคนอยา่งใหญ่หลวง

ท่ีสุด น้ีเป็นเร่ืองท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนนบัเป็นร้อยๆลา้นปี! แต่มีบางคนไม่รู้จกัทะนุถนอม ยงัมีบางคนคิดจะ

เปล่ียนแปลงฝ่า หรือท่าการเคล่ือนไหวใหเ้ป็นส่ิงท่ีเป็นของเขาเอง หรือเป็นของชนชาติของพวกเขา เป็นของประเทศ

ของพวกเขา ลองคิดดู พวกท่านไม่รู้สึกวา่ผดิ เป็นเพราะยดึติดในผลประโยชน์ของตวัเอง หรือเพื่อชนชาติของพวก

ท่านอยา่งนั้นอยา่งน้ีเป็นตน้ น้ีคือความเขา้ใจของคนธรรมดาสามญั ถา้ปฏิบติัต่อส่ิงของในสังคมคนธรรมดาสามญั 

ทาํได ้ แต่น่ีไม่ใช่ส่ิงของ ของคนธรรมดาสามญั ไม่ใช่เพื่อใหช้นชาติของพวกท่านเป็นอยา่งไรจึงถ่ายทอด น้ีคือตา้ฝ่า

แห่งจกัรวาล มูลฐานของฝอฝ่า ถ่ายทอดใหแ้ก่คนเพื่อให้คนไดรั้บการช่วยเหลือใหห้ลุดพน้ ท่านกลบัเปล่ียนแปลงฝ่า

ท่ีใหญ่ขนาดน้ี... หากเปล่ียนแปลงแมเ้พียงเล็กนอ้ยบาปก็จะใหญ่หลวงเท่าฟ้า พวกท่านอยา่ไดมี้ความคิดชัว่ เพียง

เพราะยดึติดต่อสังคมคนธรรมดาสามญั อนัตรายยิง่นกั! 

 พวกท่านรู้ไหม หลายปีมาน้ีมีผูฝึ้กบางคนตายไปอยา่งกะทนัหนั ในจาํนวนนั้นบางคนตายก็เน่ืองมาจากการ

ทาํเช่นน้ี พวกท่านอยา่ไดคิ้ดวา่อาจารยจ์ะทาํอะไรต่อท่าน ตอ้งรู้วา่มีเทพผูพ้ิทกัษฝ่์าในแต่ละระดบัชั้นนบัจาํนวนไม่

ถว้น หนา้ท่ีของพวกเขาก็คือคอยปกป้องฝ่า ยิง่กวา่นั้นมารก็จะไม่ปล่อยท่าน เพราะท่านบาํเพญ็ฝ่าถูกตอ้งท่านจึงรอด

พน้จากกรรมท่ีติดคา้งไวใ้นชาติก่อนๆ เม่ือท่านตกลงมาเป็นคนธรรมดาสามญัแลว้ ไม่มีคนคอยปกป้องท่าน มารก็จะ

มาทวงชีวติท่าน! ต่อใหข้อพระพุทธ เต๋า เทพ องคอ่ื์นๆ ช่วยปกป้องก็ไร้ประโยชน์ พวกเขาจะไม่ปกป้องคนท่ีบ่อน

ทาํลายฝ่า และกรรมก็ยงัจะหวนกลบัมาสู่ร่างกายท่าน 

 คนบาํเพญ็ข้ึนมาลาํบาก แต่ตกลงไปง่ายเหลือเกิน หน่ึงด่านขา้มไปไม่พน้ หรือไม่สามารถปล่อยวางจิตยดึติด

อนัแรงกลา้ของคนธรรมดาสามญั ก็อาจเดินไปยงัดา้นตรงขา้ม บทเรียนในประวติัศาสตร์มีมากมาย เม่ือตกลงมาแลว้

จึงรู้สึกสาํนึกผดิ แต่ก็สายเกินไป 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.9.22 (ณ กรุงเทพฯ) 

 

56.  อะไรคือรู้แจง้ (ไคอู)้ 

รู้แจง้(ไคอู)้ ก็เรียกวา่ปัญญาเกิด ในตา้ฝ่าพวกเราเรียกวา่ไคกง(พลงักงเปิด) หมายความวา่คนผูน้ั้นไดบ้าํเพญ็

หยวนหมัน่(สาํเร็จสมบูรณ์)แลว้ สาํเร็จขั้นตอนทั้งหมดของการบาํเพญ็ปฏิบติั พร้อมท่ีจะไปโลกแห่งสวรรคแ์ลว้ 

 เช่นนั้นผูบ้รรลุรู้แจง้แลว้ มีสภาวะเป็นเช่นไร ผูบ้าํเพญ็สาํเร็จพระพุทธก็คือพระพุทธแลว้ ผูบ้าํเพญ็สาํเร็จ
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โพธิสัตวก์็คือโพธิสัตวแ์ลว้ ผูบ้าํเพญ็สาํเร็จอรหนัตก์็คืออรหนัตแ์ลว้ และผูบ้าํเพญ็สาํเร็จเต๋าก็คือเต๋า ผูบ้าํเพญ็สาํเร็จ

เทพก็คือเทพ เพราะผูรู้้แจง้บางคนหลงัจากหยวนหมัน่แลว้ ยงัตอ้งอยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญัเพื่อปฏิบติัภารกิจ

บางอยา่ง หรือปฏิบติัตามปณิธานใหลุ้ล่วงไป ดงันั้นจึงยงัตอ้งใชชี้วติอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญัสักระยะหน่ึง แต่การ

ใชชี้วติอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญัเช่นน้ี สาํหรับพวกเขาแลว้เป็นเร่ืองท่ีลาํบากมาก เน่ืองจากอาณาจกัรเขตแดน

ความคิดของพวกเขากบัของคนธรรมดาสามญัช่างแตกต่าง ห่างไกลกนัยิง่นกั ในความคิดของคนธรรมดาสามญั 

ทั้งหมดเตม็ไปดว้ยความคิดชัว่ร้าย เช่นความยดึติดท่ีรุนแรงและความเห็นแก่ตวั ความคิดสกปรก เจา้เล่ห์เพทุบายเป็น

ตน้ พวกเขาสามารถล่วงรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน ยิง่กวา่นั้นในเวลาเดียวกนัยงัสามารถล่วงรู้ถึงกิจกรรมทางความคิดท่ีเล็ก

มากๆ ของคนนบัหม่ืนนบัพนั อีกทั้งทุกหนทุกแห่งในสังคมคนธรรมดาสามญัลว้นเต็มไปดว้ยกรรมและเช้ือไวรัส ยงั

มีส่ิงท่ีไม่ดีต่างๆอีกมากมายท่ีคนไม่รู้ ล่องลอยและกระจดักระจายอยูใ่นอากาศ พวกเขาต่างมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

ปัจจุบนัในยคุปลายกลัป์สังคมมนุษยมี์กรรมใหญ่หลวง ในการหายใจ ผูค้นต่างสูดเอากรรมเป็นปริมาณมาก เช้ือไวรัส

และก๊าซพิษเขา้ไป โลกของคนธรรมดาสามญัน้ี สาํหรับพวกเขาแลว้อยูไ่ดอ้ยา่งยากลาํบากจริงๆ 

 เช่นนั้นพวกเขามีลกัษณะเป็นเช่นไร น่ีก็เป็นส่ิงท่ีเหล่าผูฝึ้กท่ียดึติดในส่ิงน้ีคาดเดากนัไปต่างๆนานา พวกท่าน

อยา่ไดเ้ฝ้าดูวา่คนน้ีเหมือนบรรลุรู้แจง้แลว้ คนนั้นเหมือนบรรลุหยวนหมัน่แลว้ จงทุ่มเทใจกบัการบาํเพญ็จริงใหก้า้ว

รุดหนา้ บรรลุหยวนหมัน่โดยเร็ว จะเฝ้าดูคนอ่ืนเพื่ออะไร อนัท่ีจริงโดยมากผูท่ี้บรรลุรู้แจง้แลว้ต่างจะไม่แสดงตน 

มกัจะเป็นศิษยผ์ูบ้าํเพญ็จริงจงัอยา่งเงียบๆ มีระดบัอายุต่างๆกนั มองดูไม่แตกต่างจากคนธรรมดาทัว่ไป เป็นไปไดม้าก

ท่ีจะไม่เป็นท่ีสะดุดตาคน แมว้า่พวกเขามีอิทธิฤทธ์ิทุกอยา่ง ความสามารถแปรเปล่ียน พวกเขากลบัพบวา่แทจ้ริงแลว้

คนเหมือนกบัส่ิงมีชีวติเล็กๆชั้นตํ่า ไม่คู่ควรท่ีพวกเขาจะนาํออกใช ้ ยิง่กวา่นั้นคนเห็นแลว้ก็จะเกิดความเขา้ใจ 

ความคิดระดบัความสามารถตํ่าในแบบต่างๆของคน ปฏิบติัต่อส่ิงเหล่าน้ีดว้ยจิตยดึติด จิตยนิดีของคน ซ่ึงไม่สามารถ

ทาํใหผู้รู้้แจง้ยอมรับได ้ คนธรรมดาสามญัยากท่ีจะเขา้ใจความหมายท่ีครอบคลุมอยูภ่ายในของอิทธิฤทธ์ิแห่งฝอฝ่าอนั

ยิง่ใหญ่อยา่งแทจ้ริง 

 เวลาน้ีมีผูฝึ้กบางคนท่ีชอบยุง่วุน่วายและไม่มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาใหก้า้วรุดหนา้ เท่ียวคน้หาวา่ใครท่ีบรรลุรู้แจง้

(ไคอู)้แลว้เป็นตน้ พวกท่านลองคิดดู ผูบ้รรลุรู้แจง้เขาคือพระพุทธแลว้ มีทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพระพุทธมี จะสามารถให้

คนรู้จกัอยา่งง่ายๆ ตามอาํเภอใจไดห้รือ จะใหค้นรู้จกัพระพุทธไดอ้ยา่งไร เวลาท่ีพวกท่านเท่ียวคน้หาพวกเขา จิตยึด

ติด จิตอยากเอาชนะ จิตโออ้วด จิตชอบยุง่วุน่วาย ปะปนดว้ยจิตแสวงหา ในเวลาเดียวกนัก็เป็นการรบกวนผูฝึ้กท่ี

บาํเพญ็ปฏิบติัดว้ยจิตใจสงบ ดว้ยเหตุน้ี พวกเขามีความรู้สึกอยา่งไร พวกท่านรู้ไหม สําหรับพวกเขาแลว้ การกระทาํ 

ความคิดท่ีมีจุดมุ่งหมายของคนจะทาํใหพ้วกเขารู้สึกทนไม่ได ้

 เพราะเวลาน้ีมีผูฝึ้กส่วนหน่ึงมาจากระดบัชั้นสูงมากเพื่อมาไดฝ่้า ดงันั้นพวกเขาจะรู้แจง้(ไคอู)้อยา่งรวดเร็ว

มาก ท่ีขา้พเจา้บอกวา่ให้เวลาผูฝึ้กบาํเพญ็ปฏิบติั 2 ปีนั้นหมายถึงศิษยส่์วนน้ี แต่ศิษยท์ั้งหมดในตา้ฝ่าของเรายกระดบั

ชั้นสูงข้ึนไดเ้ร็วมากจริงๆ ในการบาํเพญ็อยา่งจริงจงั และหลายๆคน ก็จะรู้แจง้(ไคอู)้อยา่งรวดเร็ว เป็นส่ิงท่ีผูบ้าํเพญ็

ปฏิบติัในอดีตไม่อาจจะคาดคิดได ้ หวงัวา่ทุกท่านจะสงบจิตสงบใจ กา้วรุดหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง ดว้ยความมุ่งมัน่

ตลอดไป หยวนหมัน่หน่ึงคน ขา้พเจา้รับและส่งหน่ึงคน 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.9.26 
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57.  สร้างมนุษยชาติใหม่ 

 ความเป็นจริงท่ีคนธรรมดาสามญัเขา้ใจ เป็นความเขา้ใจอยา่งโง่เขลาท่ีไดพ้ฒันามาตามประวติัศาสตร์ และ

มายาภาพท่ีเกิดข้ึนจากวทิยาศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยการพิสูจน์ ไม่ใช่ปรากฏการณ์แทจ้ริงของความเป็นจริงอนัยิง่ใหญ่ของ

จกัรวาล และความเป็นจริงท่ีแทจ้ริงนั้น จะตอ้งนาํมาซ่ึงวทิยาศาสตร์ใหม่ๆและความเขา้ใจใหม่ๆ หลกัการของ

จกัรวาลจะปรากฏอีกคร้ังในโลกมนุษย ์

 ความเห็นแก่ตวั ความโลภ ความโง่เขลา และความไม่รู้ของคน ประสานเขา้กบัจิตดั้งเดิมอนัดีงามของคน ก่อ

เกิดเป็นผลพวงของทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเขาเองจะตอ้งแบกรับอยา่งรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซ่ึงกาํลงักลืนสังคมอยู ่ ปัญหา

สังคมต่างๆมากมายเกิดข้ึนบนโลกอยา่งไม่หยดุหยอ่น วกิฤตการณ์รุมลอ้มทั้ง 4 ดา้น มนุษยชาติไม่รู้ท่ีจะคน้หาสาเหตุ

จากจิตดั้งเดิมของตวัเอง ดูไม่ออกวา่เบ้ืองหลงัการเส่ือมถอยของศีลธรรม จิตใจอนัน่ากลวัของคน จึงจะเป็นรากเหงา้

ท่ีเป็นพิษของปัญหาสังคม พวกเขามกัจะหาทางออกอยา่งโง่เขลาจากส่ิงท่ีปรากฏออกมาในสังคม เม่ือเป็นเช่นน้ีคน

จะไม่มีทางรู้เลยวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีตวัเองก่อ ส่ิงท่ีเรียกวา่ ทางออกนั้น แทจ้ริงคนกาํลงัปิดลอ้มตวัเอง ดว้ยเหตุน้ีจึงยิง่

ไม่พบทางออก จากนั้นปัญหาท่ีตามมาก็จะยิง่เลวร้าย ดว้ยความยากลาํบากเขาก็พบช่องวา่งเล็กนอ้ย จากนั้นเขาจะ

เลือกใชว้ธีิการใหม่ และก็ปิดลอ้มช่องวา่งอนันอ้ยนิดท่ีเหลืออยูน้ี่อีกคร้ัง ซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า เป็นเวลายาวนาน พอกพนูจน

ไม่เหลือช่องวา่ง ไม่สามารถหาทางออกไดอี้ก มองไม่เห็นภาพจริงท่ีอยูน่อกวงลอ้ม คนก็เร่ิมแบกรับทุกส่ิงท่ีตวัเองก่อ 

น่ีเป็นรูปแบบสุดทา้ยในการกาํจดัส่ิงมีชีวติของจกัรวาล 

 ความเมตตาของเจา้แห่งพุทธนั้นยิง่ใหญ่มหาศาล ไดถ่้ายทอดฝอฝ่าใหแ้ก่คนแลว้ จกัรวาลจะใหโ้อกาสแก่คน

อีกคร้ัง ให้ฝอฝ่าเปิดเผยความเป็นจริงอนัแทจ้ริงของจกัรวาลใหป้รากฏแก่คนในโลกอีกคร้ัง ชะลา้งส่ิงสกปรกและ

ความโง่เขลาใหห้มดไป ใชภ้าษาของมนุษยชาติ สร้างความโชติช่วงชชัวาลข้ึนมาอีกคร้ัง ขอจงทะนุถนอม ฝอฝ่าอยู่

ตรงหนา้พวกท่านแลว้ 

หล่ี หงจ้ือ 

1996.9.28 

 

58.  เปล่ียนสภาพ 

พฤติกรรมอนัไม่ถูกตอ้งของคนทาํงานทางศาสนา เป็นการฝ่าฝืนต่อความบริสุทธ์ิของคาํปฏิญาณอยา่งส้ินเชิง 

ทาํใหก้ารไหวว้านฝากฝังของเทพผูดู้แลก็กลายเป็นส่ิงไม่มีค่า ทาํใหม้นุษยแ์ละเทพต่างรู้สึกต่ืนตระหนก ผูค้นท่ีจิตใจ

ดีงามยดึถือพวกเขาเป็นท่ีพึ่งเดียวท่ีมีอยู ่ วา่ ตนจะไดรั้บการช่วยหรือไม่ ความผดิหวงัทาํใหผู้ค้นนบัวนัก็ยิง่หมด

ศรัทธาในศาสนา สุดทา้ยพวกเขาก็หมดศรัทธาในเทพ ดงันั้นจึงทาํความชัว่ไดทุ้กอยา่งโดยไม่คาํนึงถึงส่ิงใด พฒันา

มาถึงทุกวนัน้ี ผูค้นไดก้ลายเป็นคนท่ีเปล่ียนสภาพโดยส้ินเชิง จิตมารเผยออกมามาก ซ่ึงทาํใหเ้หล่าเทพหมดความ

เช่ือมัน่ต่อมนุษย ์น่ีเป็นสาเหตุสาํคญัขอ้หน่ึงวา่ ทาํไมเทพจึงไม่ดูแลมนุษย ์

หล่ี หงจ้ือ 

1996.10.10 
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59.  จิตพุทธไม่ร่ัวตกหล่น 

 ในการบรรยายฝ่า ขา้พเจา้ไดพ้ดูหลายคร้ังถึงการปรากฏของพระสูตรในศาสนาพุทธและช่วงสุดทา้ยของ

ธรรมะ ประเด็นสาํคญัเน่ืองมาจากสาเหตุท่ีมีคนใชค้าํพดูของตวัเอง ความเขา้ใจของตวัเองใส่เขา้ไปในฝอฝ่า น้ีเป็น

บทเรียนคร้ังใหญ่ท่ีสุดคร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์ แต่มีศิษยบ์างคน ไม่ขจดัจิตของคนธรรมดาสามญัทิ้งไป ถูกจิตมาร

ใช ้ มีจิตโออ้วดยดึติดกบัความสามารถทางคารม ความสามารถในงานประพนัธ์ คร้ันแลว้บ่อนทาํลายฝอฝ่าโดยไม่

รู้ตวั 

 ในระยะหลงัๆน้ี มีคนมกัจะนาํเอาการท่ีผูฝึ้ก ไดพู้ดถึงขอ้บกพร่องของตวัเองในอดีต ณ ท่ีประชุมแลกเปล่ียน

ประสบการณ์มาพดูเป็น“การเทนํ้าสกปรก” ซ่ึงเป็นการแกไ้ขเปล่ียนแปลงความหมาย ท่ีครอบคลุมของการบาํเพญ็

ปฏิบติัอยา่งส้ินเชิง การบาํเพญ็เป็นเร่ืองศกัด์ิสิทธ์ิ น่ีไม่ใช่เป็นเร่ืองการทบทวนความคิดตวัเองและสาํนึกผดิของคน

ธรรมดาสามญั ศิษยท์ั้งหลาย พวกท่านจะไปนาํเอาคาํศพัทอ์ะไรมาใหทุ้กคนใช ้ทุกคนพดู ตามอาํเภอใจไม่ได ้น่ีมิเป็น

การกาํลงัเพิ่มเติม ส่ิงท่ีเป็นของคนเขา้ไปในตา้ฝ่าหรอกหรือ ปีท่ีแลว้คาํพดูส่ีประโยคท่ีศูนยฝึ์กปักก่ิงพดูออกมา 

ขา้พเจา้ก็ไดเ้ขียนบทความ“แกไ้ขใหถู้กตอ้ง” เพื่อการน้ีโดยเฉพาะ สมควรตอ้งระวงัใหจ้งหนกั แน่นอนคาํศพัท์

สับสนยุง่เหยงิอ่ืนๆ ก็ยงัมีเผยแพร่กนัอยู ่ ทุกท่านลองคิดดู วนัน้ีเติมศพัทห์น่ึงคาํ มะรืนน้ีเติมอีกหน่ึงคาํ นานๆเขา้ 

ต้ึจ่ือรุ่นต่อไปจะแยกไม่ออกวา่เป็นคาํพดูของใคร อยา่งชา้ๆตา้ฝ่าก็จะถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

 ทุกท่านตอ้งเขา้ใจใหแ้จ่มแจง้ รูปแบบการบาํเพญ็ท่ีขา้พเจา้ทิ้งไวใ้หพ้วกท่านแกไ้ขเปล่ียนแปลงไม่ได ้ ส่ิงท่ี

ขา้พเจา้ไม่ทาํ พวกท่านก็อยา่ทาํ ส่ิงท่ีขา้พเจา้ไม่ใชพ้วกท่านก็อยา่ใช ้ ขา้พเจา้พดูอยา่งไรในการบาํเพญ็ พวกท่านก็พดู

อยา่งนั้น พึงระวงั การแกไ้ขเปล่ียนแปลงฝอฝ่าโดยไม่รู้ตวัก็เป็นการบ่อนทาํลายฝอฝ่าเช่นกนั 

 ขา้พเจา้ยงัขอบอกพวกท่าน อนัท่ีจริงจิตดั้งเดิมในอดีตของพวกท่านนั้นสร้างข้ึนมาบนพื้นฐานของการเพื่อ

ฉนั เพื่อส่วนตวั จากวนัน้ีไปพวกท่านจะทาํอะไร พดูอะไร ก็ตอ้งคิดถึงผูอ่ื้นก่อน บาํเพญ็จนไร้ความเห็นแก่ตวั ไร้ฉนั 

บรรลุการรู้แจง้แทจ้ริงแห่งการ“เขาก่อน ฉนัทีหลงั” ฉะนั้นจากวนัน้ีไป ท่านจะทาํอะไร พดูอะไรก็ตอ้งคาํนึงถึงผูอ่ื้น 

ตลอดจนคาํนึงถึงคนรุ่นต่อไป คาํนึงถึงความไม่เปล่ียนแปลงของตา้ฝ่าตลอดไป 

หล่ี หงจ้ือ 

1997.2.13 

 

 

60.  มีสติ 

 เก่ียวกบัวธีิทาํงานของหวัหนา้ศูนยฝึ์กในแต่ละพื้นท่ี จะตอ้งพดูกนัสักหน่อย ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ

สมาคมใหญ่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง แต่ตอ้งพิจารณาถึงวธีิการ ขา้พเจา้พดูเสมอวา่ ถา้ส่ิงท่ีคนๆหน่ึงพดูออกมา ทั้งหมดลว้น

เพื่อเป็นผลดีแก่ผูอ่ื้น โดยไม่มีเป้าหมายและความเขา้ใจของตวัเองแมแ้ต่นอ้ย คาํพดูท่ีพดูออกมาจะทาํให้อีกฝ่ายหน่ึง

หลัง่นํ้าตา ขา้พเจา้ไม่เพียงแต่สอนตา้ฝ่าแก่พวกท่าน การทาํตวัของขา้พเจา้ก็มอบไวใ้หแ้ก่พวกท่านเป็นแบบอยา่ง 

นํ้าเสียง จิตเมตตาในการทาํงาน บวกกบัเหตุผลสามารถจะเปล่ียนใจคน แต่คาํสั่งไม่สามารถทาํไดต้ลอดไป ถา้ในใจ

คนไม่ยนิยอม เพียงปฏิบติัตามแต่ภายนอก เช่นนั้นเวลาท่ีไม่เห็นก็ยงัจะปฏิบติัไปตามท่ีตวัเองอยากจะทาํ 
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 งานใดๆของตา้ฝ่าลว้นมีวตัถุประสงค ์ เพื่อใหไ้ดฝ่้าและการยกระดบัของศิษย ์ ปราศจากสองขอ้น้ีลว้นไม่มี

ความหมาย ฉะนั้นกิจกรรมใดๆ ลว้นตอ้งจดัทาํใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของทอ้งถ่ินและผูฝึ้ก ตอ้งไม่ทาํเป็นกฎ

ตายตวั ศึกษาตา้ฝ่าลว้นเป็นเร่ืองของความสมคัรใจ นบัประสาอะไรกบัการทาํกิจกรรม อนัท่ีจริงหวัหนา้ศูนยฝึ์กก่อน

อ่ืนตอ้งเป็นผูน้าํในการศึกษาฝ่า ตวัเองศึกษาไม่ดีก็จะทาํงานไดไ้ม่ดี การประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ของศูนย์

ช่วยฝึกสอนในแต่ละพื้นท่ี จะจดัทาํเป็นการประชุมตาํหนิตวัเองไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด การพดูถึงประสบการณ์บาํเพญ็

ปฏิบติัตา้ฝ่า “ฝ่าฮุ่ย”อนัเขม้งวดจริงจงัเช่นน้ี จะจดัใหเ้ป็นท่ีแสดงเพื่อเปิดโปงดา้นท่ีมืดมิดของสังคมไม่ไดโ้ดย

เด็ดขาด ยิง่กวา่นั้น ตอ้งไม่บีบบงัคบัใหผู้ฝึ้กพดูถึงขอ้บกพร่องและความผดิพลาดเม่ือคร้ังท่ีเป็นคนธรรมดาสามญั จน

เกิดผลกระทบดา้นลบอยา่งร้ายแรง บ่อนทาํลายช่ือเสียงของตา้ฝ่า พวกท่านตอ้งรู้วา่อะไรควรทาํ อะไรไม่ควรทาํ น่ี

เป็นการบาํเพญ็ท่ีเขม้งวดจริงจงั การจดัประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์นั้นเพื่อให้ผูฝึ้กยกระดบัและเผยแพร่ตา้ฝ่า 

ไม่ใช่เพื่อเผยแพร่วา่ผูฝึ้กของเราในอดีตไม่ดีอยา่งไร เป็นการพดูเก่ียวกบัการบาํเพญ็ตา้ฝ่า ไม่ใช่การเทนํ้าสกปรกอะไร 

งานท่ีพวกท่านทาํใหก้บัตา้ฝ่าไม่ไช่วา่จะไม่เก่ียวขอ้งกบัการบาํเพญ็ของตวัท่าน ในการทาํงาน ทุกๆจุดลว้นมี

องคป์ระกอบของการยกระดบัซินซ่ิงของพวกท่านปรากฏอยูข่า้งใน ท่านไม่สามารถทาํแต่งานเท่านั้น ก็ตอ้งหยวน

หมัน่ดว้ย ขา้พเจา้รู้พวกท่านบางคนอ่านหนงัสือศึกษาฝ่านอ้ยมาก บทความทั้งหลายท่ีขา้พเจา้เขียนใหพ้วกท่าน ซ่ึง

พวกท่านเรียกวา่“จิงเหวิน” ก็ไม่นาํมาเปรียบเทียบกบัตวัเอง อะไรคือ“จิงเหวิน” ก็คือบทความท่ีตอ้งอ่านบ่อยๆ พวก

ท่านอ่านไหม ศึกษาฝ่ามากอีกสักหน่อย ไม่ตอ้งเกรงวา่จะทาํงานไดไ้ม่ดี ขา้พเจา้ช้ีให้เห็นถึงส่ิงท่ีพวกท่านบกพร่อง 

เพื่อใหต้า้ฝ่าพฒันาอยา่งแขง็แรง ใหมี้ปัญหานอ้ยลง อนัท่ีจริงตา้ฝ่าก็กาํลงัเพิ่มพนูประสบการณ์ของพวกท่าน สร้าง

บุคคลชั้นสูงส่งของตา้ฝ่า 

หล่ี หงจ้ือ 

1997.6.13 ณ ฮ่องกง 

 

61.  จดจาํตลอดไป 

ถึงสมาคมตา้ฝ่า 

 ขา้พเจา้ขอใหศิ้ษยต์า้ฝ่าทุกคน จงนาํเอาส่ิงท่ีส่งต่อไปมากนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ส่ิงท่ีขา้พเจา้ไม่ไดน้าํออก

เปิดเผยต่อสาธารณะ ออกมาทาํลายทิ้งเสีย ณ จุดนั้นในทนัที เช่น คาํพดูของขา้พเจา้ท่ีทางเฉินเต๋อเผยแพร่ออกมา เร่ือง

เก่ียวกบักงเหนิง(ความสามารถ)อะไรต่างๆ ท่ีผูฝึ้กปักก่ิงพดูถึง คาํพดูของหวัหนา้ศูนยฝึ์กตา้เหลียน และเร่ืองในถํ้า

ตลอดจนคาํพดูอ่ืนๆ ของหวัหนา้ศูนยฝึ์กกุย้โจว คาํพดูของผูรั้บผิดชอบในแต่ละพื้นท่ี และอะไรต่างๆ ท่ีผูฝึ้กพดู

หลงัจากท่ีไดพ้บกบัขา้พเจา้ อีกทั้งคาํพดูของผูรั้บผดิชอบของศูนยใ์หญ่ของตา้ฝ่า เป็นตน้ รวมถึงร่างคาํบรรยาย เทป

บนัทึกเสียง เทปบนัทึกภาพของขา้พเจา้ ท่ีจดัทาํออกมาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เป็นตน้ ใหท้าํลายทิ้งเสียทั้งหมด ณ จุด

นั้น จะใชข้อ้อา้งใดๆ เพื่อเก็บเอาไวไ้ม่ได ้อะไรคือการปกป้องตา้ฝ่า น่ีเป็นการปกป้องตา้ฝ่าอยา่งถึงท่ีสุดคร้ังหน่ึง เป็น

การวดัศิษยว์า่จะสามารถปฏิบติัตามส่ิงท่ีขา้พเจา้พูดไดห้รือไม่ และใช่ศิษยข์องขา้พเจา้หรือไม่ ขา้พเจา้ขอบอกทุกคน

อีกคร้ัง ธรรมะ(ฝ่า)ท่ีองคศ์ากยมุนีตรัสก็ถูกบ่อนทาํลายเช่นน้ี น้ีเป็นบทเรียนของประวติัศาสตร์ จากวนัน้ีไปไม่ให้

บุคคลใดทาํการบนัทึกเสียง บนัทึกภาพคาํพดูของ ผูรั้บผิดชอบของตา้ฝ่าในพื้นท่ีต่างๆ หรือของผูฝึ้กคนใด ยิง่ไม่ให้

จดัเรียบเรียงออกมาเป็นหนงัสือเวยีนกนัอ่าน ณ ท่ีน้ีไม่ใช่เป็นปัญหาของคนใดคนหน่ึง และไม่ใช่เป็นการวจิารณ์คน

ใดคนหน่ึง แต่เป็นการปรับตา้ฝ่าใหถู้กตอ้ง นอกจากการประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผูฝึ้กตา้ฝ่า และกิจกรรม
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ท่ีศูนยใ์หญ่ยนิยอมใหศู้นยก์ลางของแต่ละพื้นท่ีจดัแลว้ ขอจงจาํไว ้ อะไรท่ีเผยแพร่อยูใ่นตา้ฝ่า แต่ไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็น

ของตา้ฝ่า ลว้นเป็นการบ่อนทาํลายตา้ฝ่าทั้งส้ิน 

หล่ี หงจ้ือ 

1997.6.18 

 

 

62.  ตีแรงๆ หน่ึงที 

 ตา้ฝ่า เพื่อใหก้ารบาํเพญ็ปฏิบติัสะดวกสาํหรับคนจาํนวนมาก ณ ขณะน้ีโดยหลกัจะเลือกใชว้ธีิบาํเพญ็อยูใ่น

สังคมคนธรรมดาสามญั ฝึกฝนอยูใ่นการทาํงานหรือในสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ ของคนธรรมดาสามญั มีแต่เพียงผูอ้อก

บวชจึงจะออกธุดงค ์ แต่เวลาน้ีมีบางคนอา้งตวัวา่เป็นศิษยต์า้ฝ่าวิง่เพน่พา่นไปทัว่ประเทศ เท่ียวขอพกัอาศยัตามบา้น

ของผูฝึ้ก ทั้งกิน ด่ืม หยบิ เอา แอบอา้ง หลอกลวง เอาเปรียบดา้นท่ีดีงามของผูฝึ้ก เจาะช่องวา่งของตา้ฝ่า แต่ผูฝึ้กของ

เราทาํไมจึงแยกแยะไม่ออก บาํเพญ็ปฏิบติัก็คือบาํเพญ็ตวัเอง ลองคิดดู คนเหล่าน้ีทาํไมไม่บาํเพญ็อยา่งจริงจงัอยูท่ี่บา้น

ของตวัเอง สภาพแวดลอ้มไม่ดียิง่สามารถจะบาํเพญ็ ทาํไมคนเหล่าน้ีไม่เช่ือฟังคาํพดูของขา้พเจา้ วิง่เพน่พา่นไปทัว่

ประเทศ ทาํไมทั้งกิน หยบิ เอาของของผูฝึ้ก แลว้กลบับอกใหผู้ฝึ้กปล่อยวางจิตใจ น้ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้สอนเขาหรือ 

ยิง่กวา่นั้นมีบางคนถึงกบัพกัอยูบ่า้นของผูฝึ้กเป็นเวลาหลายเดือน น่ีมิเป็นการรบกวน บ่อนทาํลายการบาํเพญ็ของผูฝึ้ก

อยา่งโจ่งแจง้หรอกหรือ ขา้พเจา้เห็นวา่คนเหล่าน้ีตอ้งชดใชต้ามจาํนวนท่ีไดห้ลอกกินหลอกเอาไป ไม่เช่นนั้นตา้ฝ่าไม่

ยอม จากวนัน้ีไปถา้มีเหตุการณ์เช่นน้ีอีก สามารถแจง้ตาํรวจจดัการเหมือนปฏิบติักบันกัหลอกลวงในหมู่คนธรรมดา

สามญั เพราะบุคคลผูน้ั้นไม่ใช่ผูฝึ้กของเราโดยเด็ดขาด 

 ยงัมีบางพื้นท่ีจดักลุ่มบรรยายฝ่าข้ึนมาโดยพลการ เท่ียวแอบอา้งหลอกลวงผูฝึ้กไปทัว่ทุกท่ี และมีการเชิญคน

นั้นคนน้ีมาบรรยาย อนัเป็นการบ่อนทาํลายและรบกวนการบาํเพญ็ของผูฝึ้ก คนเหล่าน้ีดูผวิเผินเหมือนกาํลงัช่วย

เผยแพร่ฝ่า แต่ในความเป็นจริงกาํลงัโฆษณาส่งเสริมตวัเอง ผูฝึ้กต่างมีฝ่าเซิน(ร่างฝ่า)ของขา้พเจา้ จดัเตรียมการบาํเพญ็

อยา่งเป็นระบบ เพียงแต่ผูฝึ้กบางคนไม่อู(้ไม่รับรู้) หรือไม่รู้สึกเท่านั้นเอง เช่นนั้นพวกเขากาํลงัรบกวนใช่หรือไม่ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับพวกท่ีเร่ิมศึกษาฝ่าไดไ้ม่นาน เป็นการยากมากท่ีจะแบ่งแยกไดช้ดัเจน บางคนยงัทาํการ

รายงานอะไรต่อท่ีประชุมนบัก่ีพนัคน ส่ิงท่ีพดูลว้นเป็นเร่ืองของตวัเขาเอง ถึงกบันิยามความหมายใหก้บัคาํพดูบาง

ประโยคของตา้ฝ่า หรืออธิบายตา้ฝ่า ร่างกายปล่อยกรรมสีดาํและสสารยดึติดออกไปยงัเหล่าผูฝึ้ก ในหนงัสือ “จว้นฝ่า

หลุน” ขา้พเจา้ไดบ้อกอยา่งชดัเจนแลว้วา่หา้มกระทาํเช่นน้ี พวกท่านทาํไมไม่ลองคิดดู โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้

รับผดิชอบงานตอ้นรับและจดัเชิญเหล่าน้ี เป็นไปไดม้ากวา่พวกท่านไดส้ร้างความเสียหายท่ีไร้รูปใหแ้ก่ศิษยต์า้ฝ่าใน

ระดบัหน่ึง ไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นผูรั้บผดิชอบของศิษยต์า้ฝ่าอีกต่อไป ไม่เช่ือฟังคาํพูดของขา้พเจา้ ไม่สามารถปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดของตา้ฝ่าจะเป็นศิษยข์องขา้พเจา้ไดห้รือ น่ีไม่ใช่ต่อตา้นตา้ฝ่าหรอกหรือ น่ีไม่ใช่บ่อนทาํลายแลว้คือ

อะไร ศิษยท์ั้งหลาย พวกท่านไม่สามารถคอยแต่จะใหข้า้พเจา้ช้ีส่ิงเหล่าน้ีออกมา แลว้พวกท่านจึงรับรู้ อนัท่ีจริง

ทั้งหมดมีอยูใ่นฝ่า ทาํไมจึงไม่อ่านหนงัสือใหม้าก ขา้พเจา้เสนอแนะใหทุ้กคนปล่อยวางจิตใจลงมา อ่านหนงัสือ“จิ

งจ้ิงเหยา้จ่ือ”(ส่ิงสาํคญัต่อการพฒันา) ท่ีขา้พเจา้เขียน ซ่ึงพวกท่านเรียกวา่จิงเหวินสักสิบเท่ียว ศึกษาฝ่าโดยจิตใจไม่

สงบจะไม่มีประโยชน์ สงบจิตใจลงมาศึกษา 

 ผูรั้บผดิชอบของเราในบางพื้นท่ี ไม่อ่านหนงัสือ ไม่ศึกษาฝ่า ยงับอกวา่พอจะอ่านฝ่าก็ปวดศีรษะ น่ีไม่ใช่
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แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัแจง้หรอกหรือวา่มีมารคอยรบกวน และตวัเองก็ไม่คิดท่ีจะสลดัออกจากการควบคุม ปัญหาน้ี

แมแ้ต่ผูฝึ้กใหม่ก็สามารถรับรู้ คนๆน้ียงัสามารถจะเป็นผูรั้บผดิชอบของตา้ฝ่าไดห้รือ คนเช่นน้ีขา้พเจา้คิดวา่ ดีท่ีสุดให้

ไปเป็นผูฝึ้กธรรมดาทัว่ไปดว้ยความสมคัรใจของตวัเอง สงบจิตใจลงมาบาํเพญ็อยา่งจริงจงัสักระยะหน่ึง จะเป็น

ประโยชน์ทั้งต่อตา้ฝ่าและต่อตวัเอง ยงัมีบางคนนาํเอาจดหมายท่ีขา้พเจา้ตาํหนิเธอ เขา้ใจไปทางดา้นตรงกนัขา้ม 

นาํไปจดัทาํสาํเนาอยา่งไม่รู้จกัอู(้ไม่รู้จกัรับรู้) ทาํการแจกจ่ายป่าวประกาศวา่ แมแ้ต่อาจารยย์งัเขียนจดหมายมาถึงฉนั 

ยงัมีบางคนเพื่อจะใหผู้ฝึ้กเช่ือฟังคาํสั่ง เวลาพดูมกัจะใชค้าํพดูเช่น “ฉนัเป็นตวัแทนอาจารยห์ล่ี”เป็นตน้ ใครก็ไม่

สามารถเป็นตวัแทนขา้พเจา้ คาํพดูของพวกท่านสามารถจะเป็นคาํพดูของขา้พเจา้พดูไดห้รือ? คาํพดูของขา้พเจา้คือฝ่า 

ส่ิงท่ีพวกท่านพดูคือฝ่าหรือ ศิษยเ์อย ขา้พเจา้เสนอแนะใหท้่านเป็นผูฝึ้กธรรมดาสักระยะหน่ึงก่อน รอใหมี้สติแลว้

ค่อยทาํงาน ผูรั้บผดิชอบไม่วา่เขาจะทาํงานในหมู่คนธรรมดาสามญัมามากนอ้ยเท่าใด ลว้นแต่ทาํงานเพื่อตา้ฝ่าดว้ย

ความสมคัรใจ ความสาํเร็จของงานเพียงแต่เป็นรูปแบบท่ีปรากฏในหมู่คนธรรมดาสามญั แต่การท่ีสามารถทาํให้คน

ไดรั้บฝ่าและการเผยแพร่ตา้ฝ่าเป็นอานุภาพโดยตวัของตา้ฝ่าเอง และการจดัเตรียมโดยรูปธรรมของฝ่าเซิน หากไม่มี

ฝ่าเซินของขา้พเจา้กระทาํในส่ิงเหล่าน้ี อยา่วา่แต่การเผยแพร่ แมแ้ต่การคุม้ครองตวัเองของผูรั้บผดิชอบ ก็ยากท่ีจะ

ไดรั้บ ฉะนั้นอยา่คิดแต่วา่ตวัเองสูงส่งเพียงใด ตา้ฝ่าไม่มีช่ือเสียง ไม่มีผลประโยชน์ ไม่มีตาํแหน่งทางราชการ มีแต่

บาํเพญ็ 

หล่ี หงจ้ือ 

1997.6.18 

 

63.  อธิบาย(วเิคราะห์)อีกคร้ัง การวดัมาตรฐาน 

 ในระยะหลงัน้ีมีผูฝึ้กใหม่เป็นจาํนวนมาก ต่อขอ้กาํหนดของตา้ฝ่ายงัไม่เขา้ใจลึกซ้ึง โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ผูรั้บผดิชอบของตา้ฝ่าในบางพื้นท่ีก็เป็นผูฝึ้กใหม่ น่ีก็ตอ้งขอใหพ้วกท่านศึกษาฝ่าให้ลึกซ้ึงภายในระยะเวลาอนัสั้น 

รูปแบบพฤติกรรมต่างๆทั้งหมดตอ้งสอดคลอ้งกบัตา้ฝ่า ในเวลาเดียวกนัศูนยฝึ์กกลางในแต่ละพื้นท่ีตอ้งระมดัระวงัใน

การคดัเลือกคนใหดี้ ต่อคนท่ีนาํพาผูฝึ้กไปในทางท่ีผิดตอ้งเปล่ียนลงมาใหท้นัการณ์ ใหศิ้ษยท่ี์ศึกษาตา้ฝ่าไดดี้

รับผดิชอบ 

 ในระยะหลงัน้ี มีศูนยช่์วยฝึกสอนบางแห่งใชค้นตาทิพยเ์ปิดแลว้ตามท่ีวา่กนั ใหดู้สภาพการบาํเพญ็ปฏิบติั

ของผูฝึ้ก อนัท่ีจริงส่ิงท่ีคนเหล่าน้ีมองเห็นเป็นภาพปลอมทั้งส้ิน ขา้พเจา้เคยพดูก่อนหนา้น้ีวา่ มาตรฐานในการวดัคนก็

คือดูซินซ่ิงของศิษย ์ และขา้พเจา้จะไม่ใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดท่ีไม่ไคอู(้เปิดการรับรู้) ไม่หยวนหมัน่ มองเห็นสภาพ

การบาํเพญ็ปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงของศิษยข์องขา้พเจา้ คนเหล่านั้นท่ีสามารถมองเห็น เป็นส่ิงท่ีมองเห็น ณ ระดบัชั้นท่ีตํ่า

มาก ซ่ึงปรากฏในระดบัชั้นของเขาเท่านั้นเอง ส่ิงท่ีสูงกวา่เขามองไม่เห็น หากผูรั้บผดิชอบใชค้นผูน้ี้ดูผูฝึ้ก คนผูน้ี้ก็จะ

เกิดจิตโออ้วด และดา้นท่ีเป็นจิตมารของคนผูน้ี้ก็จะบงัเกิดการรบกวนและบ่อนทาํลาย ส่ิงท่ีเห็นก็จะแปรเปล่ียนไป

ตามใจนึก คนผูน้ี้ดูศิษยต์า้ฝ่าโดยตวัมนัเองก็คือไม่ถูกตอ้ง ผูรั้บผดิชอบท่ีบอกใหค้นผูน้ี้ดูผูฝึ้ก ก็ไม่ไดป้ฏิบติัตาม

คาํพดูของขา้พเจา้ ทาํไมจึงไม่เช่ือฟังคาํพดูของอาจารยว์า่ การจะวดัวา่ผูฝึ้กบาํเพญ็ปฏิบติัเป็นอยา่งไรใหดู้ซินซ่ิงของ

เขาเล่า พวกท่านทราบไหม มิติทั้งหมดท่ีมีนั้นคงอยู ่ ณ เวลาเดียวกนั ณ ท่ีเดียวกนั ส่ิงมีชีวติในมิติใดมิติหน่ึงลว้น

สามารถซอ้นอยูก่บัร่างกายคน คลา้ยฟู่ ถ่ีมาก แต่ไม่อยูใ่นมิติเดียวกนั ไม่เก่ียวขอ้งกบัคน คนท่ีตาทิพยเ์ปิดตามท่ีวา่กนั 

จะสามารถเขา้ใจสภาพความสลบัซบัซอ้นเหล่าน้ีไหม 
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 ยงัมีบางคนทุกคร้ังท่ีเอ่ยปากก็จะบอกวา่ คนน้ีมีฟู่ ถ่ี คนนั้นมีฟู่ ถ่ี ขา้พเจา้ขอบอกทุกคน ก็คือคนท่ีพดูเร่ืองน้ี

ตวัเองมีปัญหา 

 มิติในจกัรวาลสลบัซบัซอ้นยิง่นกั ขา้พเจา้พดูถึงตรงน้ี เวลาน้ีก็เพียงแต่ใชภ้าษามนุษยจ์นหมดแลว้เท่านั้น มี

สภาพการณ์ต่างๆมากมาย ท่ีไม่สามารถใชภ้าษามนุษยถ่์ายทอด แมแ้ต่ศิษยท่ี์หยวนหมัน่แลว้ ก็เพียงแต่สามารถ

มองเห็นไดช้ดัในส่ิงท่ีเขาสามารถเจิ้งอู(้รับรู้โดยประจกัษแ์จง้) ไดถึ้ง ณ กัว่เวย่(มรรคผล)ท่ีเขาบรรลุถึง นบัประสา

อะไรกบัคนท่ีอยูใ่นระหวา่งการบาํเพญ็เล่า 

หล่ี หงจ้ือ 

1997.6.18 

 

64.  บทสรุปท่ีแน่นอน 

 ศิษยข์องตา้ฝ่าตอ้งจดจาํพฤติกรรมใดๆท่ีจะแบ่งแยกตา้ฝ่าออกเป็นหน่วย ฝ่าย วชิา หรือนิกาย จะโดยผูใ้ด 

เวลาใด ณ ท่ีใด และดว้ยขอ้อา้งใดก็ตามในอนาคต ลว้นเป็นการทาํใหฝ่้ายุง่เหยงิ ส่ิงท่ีขา้พเจา้ไม่ไดบ้อกใหท้่านทาํ 

พวกท่านก็ไม่ควรทาํ จิตโออ้วดบวกกบัจิตยนิดีนั้น ง่ายท่ีสุดต่อการถูกจิตมารใช ้ อะไรท่ีพวกท่านอู(้รับรู้)ไดถึ้งในตา้

ฝ่า เป็นเพียงหลกัการของฝ่าอนันอ้ยนิด ณ ระดบัชั้นหน่ึงในหลกัการของฝ่าอนัไร้ขอบเขตเท่านั้น ท่านตอ้งไม่นิยาม

ความหมายใหก้บัฝ่า หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของฝ่า แมแ้ต่ประโยคเดียว หากมีการบรรยายในท่ีสาธารณะ คาํพดูเม่ือ

ออกจากปาก บาปกรรมยอ่มก่อเกิดทนัที ในกรณีร้ายแรง บาปหนกัเท่าภูเขา เท่าสวรรค ์แลว้จะบาํเพญ็อยา่งไร หากมี

การแกไ้ขตา้ฝ่า จดัทาํข้ึนมาใหม่อีกหน่ึงชุด บาปกรรมของเขาจะใหญ่หลวงอยา่งไร้ขอบเขต ในเวลาท่ีชีวติตอ้งชดใช้

หน้ีกรรมชัว่ การถูกทาํลายเป็นชั้นๆจนดบัสูญ คือความเจ็บปวดทุกขท์รมานตลอดกาลไม่มีท่ีส้ินสุด 

 ตา้ฝ่าสามารถปรับฟ้าดิน(เฉียนคุน)ใหถู้กตอ้งเท่ียงตรง ดงันั้นจึงมีพลงัฝ่า อานุภาพไร้เทียมทานท่ีจะยบัย ั้ง

ความชัว่ร้าย ดบัความยุง่เหยงิ สร้างความกลมกลืน อนัท่ีจริงบทเรียนดา้นน้ีมีอยูม่ากมาย การทาํลายฝ่าในลกัษณะน้ีจะ

มีเทพมาจดัการปกป้องฝ่า สรรพชีวิตทะนุถนอมตา้ฝ่า ก็คือทะนุถนอมชีวิตของตน เมตตาต่อสรรพชีวติ ตา้ฝ่าไม่

เปล่ียนแปลงและไม่เคล่ือนไหว ทุกภพทุกชาติไม่มีดบั คงอยูคู่่โลกตลอดไป สวรรคแ์ละปฐพีคงมัน่นิรันดร 

หล่ี หงจ้ือ 

1997.7.1 

 

65.  คาํสนทนากบักาลเวลา 

อาจารย:์ ท่านเห็นวา่ศิษยข์องขา้พเจา้ยงัเหลือปัญหาอะไรอยูบ่า้ง 

เทพ: ศิษยข์องท่านแบ่งเป็นสองส่วน 

อาจารย:์ เป็นสองส่วนอยา่งไร 

เทพ: ส่วนหน่ึงสามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของท่าน กา้วรุดหนา้อยูใ่นฝ่า ส่วนน้ีค่อนขา้งดี อีกส่วนหน่ึง

ยดึอยูก่บัส่ิงของของคน ไม่ปล่อยวาง ไม่สามารถกา้วรุดหนา้ 

อาจารย:์ ใช่ ขา้พเจา้เห็นแลว้ 

เทพ: ท่านไดใ้หข้ั้นตอนการเขา้ใจฝ่าแก่พวกเขา ดงันั้นบางคนเขา้มาพร้อมกบัจุดประสงคแ์ต่ละชนิดแต่

ละอยา่ง ผา่นการศึกษาฝ่า คนส่วนใหญ่สามารถเปล่ียนแปลงจุดประสงคแ์รกเร่ิมของการศึกษาฝ่า 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                                                   แกว้นัท่ี 6 กนัยายน ค.ศ. 2012 (V.02) 

หนา้ 43 จาก 56 

 

อาจารย:์ ส่วนหน่ึงยงัไม่เปล่ียนแปลงขา้มมา 

เทพ: แต่เวลายาวนานเกินไปแลว้ 

อาจารย:์ ใช่! 

เทพ: ขา้ฯ เห็นวา่คนท่ีไม่สามารถเป็นเทพก็อยา่ไดล้ากต่อไปอีกเลย อนัท่ีจริงเขาสามารถเป็นไดแ้ต่คน 

อาจารย:์ (พดูกบัตวัเอง) ในโลกมนุษย ์ พวกเขาลุ่มหลงจนลึกเกินไปแลว้ สุดทา้ยพวกเขาสามารถเป็นไดเ้พียง

เช่นน้ี กลวัวา่ สุดทา้ยแมแ้ต่คนก็เป็นไม่ได ้

เทพ: อนัท่ีจริง สามารถเป็นคนในโลกใหม่ก็คือไม่เลวแลว้ล่ะ เปรียบเทียบกบัสรรพชีวิตชั้นสูงนบัจาํนวน

ไม่ถว้น ซ่ึงถูกชะทิ้งโดยประวติัศาสตร์ในจกัรวาล นบัวา่โชคดีไม่มีอะไรจะเปรียบแลว้ 

อาจารย:์ ขา้พเจา้ยงัคิดจะรออีกสักหน่อย เม่ือชะลา้งจุลสารซ่ึงบ่อนทาํลายมนุษยชาติจนหมดจด ค่อยดูวา่เป็น

อยา่งไร แลว้ค่อยตดัสินใจ อยา่งไรก็ดี พวกเขาคือมาเพื่อรับฝ่า 

เทพ: พดูถึงคนพวกน้ีในเวลาน้ี พวกเขาบางคนมาศึกษาฝ่าเพราะหาเป้าหมายในชีวติไม่พบ โอบอุม้ส่ิงน้ี 

ไม่คิดจะเปล่ียนแปลงความเขา้ใจ 

อาจารย:์ คนเช่นน้ีผูฝึ้กใหม่จะค่อนขา้งมาก 

เทพ: ในจาํนวนพวกเขา ยงัมีคนมาหาฝ่าในดา้นท่ีพวกเขาเขา้ใจวา่ดีต่อตวัเอง แต่กลบัไม่สามารถปล่อย

วางอีกดา้นหน่ึง ซ่ึงทาํใหต้วัพวกเขาเองไม่สามารถเขา้ใจฝ่าทั้งหมด 

อาจารย:์ คนเช่นน้ีในหมู่ศิษยเ์ก่าก็มี และปรากฏการณ์ท่ีเด่นชดัท่ีสุดคือ: พวกเขามกัจะเปรียบเทียบกบัคน 

เปรียบเทียบกบัอดีตของตวัพวกเขาเอง แต่กลบัไม่สามารถวดัตวัเองกบัขอ้กาํหนดของฝ่าในแต่ละ

ระดบัชั้น 

เทพ: ปัญหาเหล่าน้ีรุนแรงมากแลว้ พวกเขาทาํอยา่งไรจึงจะสามารถเห็นฝ่ายตรงขา้มเป็นอยา่งไร อยา่งไร 

แลว้หนักลบัมาดูตวัเองก็จะดี 

อาจารย:์ สมควรบอกใหพ้วกเขามีสติแจ่มชดัแลว้ ใหส้ภาพแวดลอ้มของพวกเขาเปล่ียนเป็นสภาพแวดลอ้ม

ของการบาํเพญ็ปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง เป็นเทพองคห์น่ึงอยา่งแทจ้ริง 

หล่ี หงจ้ือ 

1997.7.3 

 

66.  พดูถึงฝ่า 

 เป็นเวลานานมาแลว้ท่ีสรรพชีวติในตา้ฝ่า โดยเฉพาะศิษย ์ ตลอดมามีความเขา้ใจท่ีผดิต่อฝ่าในระดบัชั้นท่ี

ต่างกนัทางดา้นการยกระดบัซินซ่ิง ทุกคร้ังท่ีพบกบัมารผจญ ไม่ใชด้า้นของจิตดั้งเดิมของตนไปทาํความเขา้ใจ แต่ใช้

ดา้นของจิตมนุษยไ์ปทาํความเขา้ใจทั้งส้ิน ดงันั้นมารจึงใชจุ้ดน้ีมา รบกวนและบ่อนทาํลายอยา่งไม่ส้ินสุด ทาํใหผู้ฝึ้ก

ตอ้งผจญอยูก่บัมารเป็นเวลายาวนาน อนัท่ีจริงน่ีเกิดจากความเขา้ใจต่อฝ่าไม่ดีพอของดา้นท่ีเป็นมนุษย ์ ควบคุมดา้นท่ี

เป็นเทพของท่านดว้ยการกระทาํของคน(เหรินเหวย) ก็คือควบคุมดา้นท่ีพวกท่านบาํเพญ็สาํเร็จแลว้ ขดัขวางพวกเขา

เจ้ิงฝ่า(ปรับฝ่าใหถู้กตอ้งเท่ียงตรง) ทาํไมดา้นท่ีบาํเพญ็ยงัไม่สาํเร็จจึงสามารถควบคุมความคิดหลกัและดา้นท่ีไดฝ่้า

แลว้ เพราะมารซ่ึงถูกหล่อเล้ียงดว้ยการกระทาํของคน(เหรินเหวย) เจาะช่องวา่งของฝ่า ในฐานะศิษย ์ เม่ือมารมาผจญ 

ถา้สามารถบรรลุถึงความไม่สะทกสะทา้นหวัน่ไหว หรือปล่อยวางจิตใจใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ีมีต่างกนั
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สาํหรับท่าน ณ ระดบัชั้นอนัแตกต่างกนั ก็เพียงพอท่ีท่านจะผา่นด่านไดส้าํเร็จ หากยงัถูกมารผจญอยา่งไม่จบไม่ส้ิน 

ถา้ไม่ใช่เพราะซินซ่ิง หรือพฤติกรรมมีปัญหาอ่ืนคงอยู ่ แน่นอนคือมารกาํลงัใชป้ระโยชน์จากช่องวา่งท่ีท่านไม่ใส่ใจ 

อยา่งไรก็ดี ผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัไม่ใช่คนธรรมดาสามญั เหตุใดดา้นจิตดั้งเดิมจึงไม่เจ้ิงฝ่า 

 มีสาเหตุสองประการท่ีอาจารยพ์ดูถึงฝ่าขอ้น้ีในวนัน้ี หน่ึง เพราะปัญหาน้ีของพวกท่านปรากฏออกมาเด่นชดั 

สองคือ ท่านมีความเขา้ใจต่อฝ่าไดลึ้กซ้ึงจนไม่เขา้ใจฝ่าอยา่งง่ายๆ 

 พวกท่านควรจะรู้วา่“เป็นไปตามธรรมชาติ” นั้นไม่คงอยู ่ และ“ตอ้งเกิดข้ึนแน่นอน” นั้นมีสาเหตุ อนัท่ีจริง

“เป็นไปตามธรรมชาติ” เป็นคาํพดูของคนธรรมดาสามญัท่ีพดูเขา้ขา้งตวัเองอยา่งไม่รับผดิชอบ เม่ือพวกเขาไม่

สามารถอธิบายปรากฏการณ์ของจกัรวาล ชีวติและสสาร พวกเขาก็คิดไม่ออกวา่ตวั“ธรรมชาติ”คืออะไร ภายใต้

อิทธิพลของความเขา้ใจแบบน้ี พวกท่านเขา้ใจวา่ มารผจญทั้งหลายตอ้งเกิดข้ึนแน่นอน จึงเป็นเช่นน้ี ก่อเกิดสภาวะท่ี

ปล่อยไปตามยถากรรม ดงันั้นดา้นจิตมนุษยข์องพวกท่านตอ้งเขา้ใจ ท่ีสาํคญัยิง่กวา่นั้นดา้นท่ีไดฝ่้าแลว้ตอ้งแจ่มแจง้ 

 ขอ้พึงระวงั ขา้พเจา้ไม่ใช่ตอ้งการใหท้่านทาํอะไรดว้ยการกระทาํของคน(เหรินเหวย) เพียงแต่บอกใหท้่าน

เขา้ใจหลกัการของฝ่าใหแ้จ่มแจง้ ความเขา้ใจในดา้นน้ีตอ้งชดัเจน อนัท่ีจริงตา้ฝ่าไม่เพียงแต่ช่วยมนุษยเ์ท่านั้น ยงั

ถ่ายทอดใหส้รรพชีวิตในแต่ละภพ จิตดั้งเดิมท่ีรู้แจง้แลว้ยอ่มรู้เองวา่ควรจะทาํอยา่งไร ดา้นท่ีรักและปกป้องพวกท่าน

เหล่ามนุษย ์ บอกใหพ้วกท่านสามารถอู(้รับรู้)ข้ึนมาบนฝ่า ตา้ฝ่ากลมกลืนเขา้กบัสรรพชีวติ และสรรพชีวติก็กลมกลืน

เขา้กบัตา้ฝ่า ขา้พเจา้บอกให้พวกท่านรู้ถึงความงามสง่า น่าเกรงขาม ความศกัด์ิสิทธ์ิของฝ่า จุดประสงคเ์พื่อลบความ

สับสน ความเขา้ใจผดิต่อฝ่าของพวกท่าน 

หล่ี หงจ้ือ 

1997.7.5 

 

67.  ปล่อยวางจิตใจของคนธรรมดาสามญั ยนืหยดับาํเพญ็จริงจงั 

 พร้อมกบัการเผยแพร่ตา้ฝ่า คนท่ีสามารถเขา้ใจตา้ฝ่านบัวนัจะมีมากยิง่ข้ึน ฉะนั้นพวกเราตอ้งระวงัปัญหาขอ้

หน่ึง: อยา่ไดน้าํทศันะความคิดการแบ่งชั้นวรรณะของคนธรรมดาสามญัเขา้มาสู่ตา้ฝ่า ผูฝึ้กทั้งเก่าและใหม่ต่างตอ้ง

ระวงัปัญหาขอ้น้ี คนท่ีมาศึกษาตา้ฝ่า ไม่วา่จะมีความรู้มากเพียงใด ทาํการคา้ขายใหญ่โตแค่ไหน ตาํแหน่งทางราชการ

สูงเพียงไร มีความสามารถพิเศษอะไร มีกงเหนิง(พลงัความสามารถ)อะไร ลว้นตอ้งบาํเพญ็จริงจงั การบาํเพญ็ปฏิบติั

เป็นเร่ืองท่ีพิเศษ เขม้งวดจริงจงั พวกท่านสามารถจะปล่อยวางจิตใจชนิดน้ีของคนธรรมดาสามญัไดห้รือไม่ สาํหรับ

พวกท่านแลว้ มนัเป็นด่านใหญ่ท่ีขา้มยากลาํบากนกั แต่ก็จาํเป็นตอ้งขา้ม ไม่วา่จะอยา่งไร ในฐานะศิษยท่ี์บาํเพญ็

จริงจงั จึงจาํเป็นตอ้งปล่อยวางความยดึติดหน่ึงเดียวน้ี เพราะพวกท่านไม่สามารถจะหยวนหมัน่โดยไม่กาํจดัจิตใจน้ี

อยา่งแน่นอน 

 ศิษยเ์ก่าก็ตอ้งระวงัปัญหาขอ้น้ี เม่ือผูม้าศึกษาฝ่ามีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน ก็ตอ้งใหค้วามสาํคญันาํพาผูฝึ้กใหม่

บาํเพญ็จริงจงั ในเวลาเดียวกนัก็ตอ้งไม่ผอ่นปรนต่อตวัเอง หากเง่ือนไขเอ้ืออาํนวย สามารถขยายเวลาศึกษาฝ่าและฝึก

พลงักง รักษาประเพณีของตา้ฝ่า ปกป้องหลกัการบาํเพญ็ของตา้ฝ่า ยนืหยดับาํเพญ็จริงจงัเป็นการทดสอบระยะยาว

ของศิษยต์า้ฝ่าทุกคน 

หล่ี หงจ้ือ 

1997.7.31 
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68.  เลือกตรงกลาง 

 เพื่อใหศิ้ษยต์า้ฝ่าเดินทางออ้มนอ้ยลงในระหวา่งการบาํเพญ็ปฏิบติั ทุกคร้ังเม่ือมีปัญหาซ่ึงมีลกัษณะทัว่ไป 

หรือปัญหาร้ายแรงปรากฏ ขา้พเจา้ก็จะเขียนบทความช้ีออกมาอยา่งทนัท่วงที เพื่อใหศิ้ษยเ์ขา้ใจ ใหต้า้ฝ่ารับความ

เสียหายนอ้ยลง เพราะหนทางจะสามารถเดินไดถู้กตอ้ง(เจ้ิง)หรือไม่ ไม่เพียงแต่ดูวา่ศิษยบ์าํเพญ็ไดถู้กตอ้ง(เจ้ิง)

หรือไม่เท่านั้น รูปแบบโดยรวมของตา้ฝ่าถูกตอ้ง(เจ้ิง)หรือไม่ก็สาํคญัดว้ย ฉะนั้นตวัอาจารยต์อ้งคอยแกไ้ขการ

เบ่ียงเบนท่ีปรากฏออกมาให้ถูกตอ้ง(เจ้ิง)อยูเ่ป็นนิจ 

 เน่ืองจากศิษยท์ั้งหลายมีความเขา้ใจแตกต่างกนั ศิษยส่์วนหน่ึงมกัจะหนัจากสุดขั้วหน่ึงไปยงัอีกสุดขั้วหน่ึง 

ทุกคร้ังเม่ือไดอ่้านฝ่าท่ีขา้พเจา้เขียนก็จะปฏิบติัตามดว้ยอารมณ์ต่ืนเตน้เกินกวา่ปกติ และแลว้นาํมาซ่ึงปัญหาใหม่ 

ขา้พเจา้บอกใหพ้วกท่านเปล่ียนจากความเขา้ใจของคน ไม่ใช่ใหพ้วกท่านเขา้ใจตา้ฝ่าโดยยดึมัน่อยูก่บัสภาวะของคน 

แต่ก็ไม่ใช่ไร้สติสัมปชญัญะ ทาํตวัผดิจากปกติ แต่บอกให้พวกท่านเขา้ใจตา้ฝ่าอยา่งมีสติแจ่มแจง้ 

หล่ี หงจ้ือ 

1997.8.3 

 

69.  ฝ่าปรับจิตมนุษยใ์หถู้กตอ้ง 

 พร้อมกบัท่ีศิษยต์า้ฝ่ามีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน และคนท่ีคิดจะมาเรียนรู้ตา้ฝ่านบัวนัก็เพิ่มมากข้ึน แต่ในจาํนวน

นั้นคนส่วนหน่ึงไม่ใช่มาเพื่อจะบาํเพญ็ปฏิบติั แต่เพราะเห็นวา่สังคมมนุษยไ์ม่มีทางออกแลว้ คิดจะมาหาทางออก

ในตา้ฝ่า เช่นน้ีก็จะทาํใหส่้วนประกอบของผูฝึ้กไม่บริสุทธ์ิ ในเวลาเดียวกนัก็ทาํใหต้า้ฝ่าไดรั้บการรบกวนจากอีกดา้น

หน่ึง เช่นมีคนเม่ือไดรั้บแรงดลใจอะไรจากตา้ฝ่า ก็จะริเร่ิมกิจกรรมอารยธรรมดา้นสังคมอะไรข้ึนมา ส่ิงซ่ึงมีบ่อเกิด

จากตา้ฝ่า แต่กลบัไม่สามารถยนืยนัความเป็นจริงของตา้ฝ่า พฤติกรรมขโมยลอกเลียนฝ่าแบบน้ีลบลา้งตา้ฝ่าจากอีก

ดา้นหน่ึง อนัท่ีจริงการเคล่ือนไหวใดๆ ลว้นไม่สามารถเปล่ียนแปลงธาตุแทข้องจิตใจคน ปรากฏการณ์ก็อยูไ่ดไ้ม่นาน 

นานวนัเขา้คนก็จะเลิกราไป เวลาผา่นไปยงัจะมีปรากฏการณ์ไม่ดี อนัยากแก่การแกไ้ขมากยิง่ข้ึนปรากฏออกมาอีก   

ไม่สามารถจะใหต้า้ฝ่าตกอยูใ่นสภาพน้ีโดยเด็ดขาด 

 ปัจจุบนัน้ี คนดีเร่ืองดีท่ีไดรั้บการประกาศเผยแพร่โดยส่ือมวลชน เช่นวทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ ส่วน

ใหญ่ลว้นเป็นผูฝึ้กตา้ฝ่าเราซ่ึงเน่ืองจากไดบ้าํเพญ็ตา้ฝ่าแลว้ กระทาํไปหลงัจากซ่ินซ่ิงไดรั้บการยกระดบั แต่ในรายงาน

ข่าวกลบัใหก้ารยกยอ่งวา่การกระทาํของคนผูน้ั้น เป็นเพราะเขาเป็นบุคคลตวัอยา่ง เป็นบุคลากรสาํคญัอะไรเป็นตน้ 

ไม่ยอมรับโดยส้ินเชิงวา่เป็นพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากการบาํเพญ็ตา้ฝ่า สาเหตุสาํคญัเกิดจากตวัของศิษยท์ั้งหลายเอง 

การบาํเพญ็เป็นเร่ืองยิง่ใหญ่และพิเศษ ทาํไมจึงไม่สามารถบอกผูม้าขอสัมภาษณ์อยา่งสง่าผา่เผยวา่ ท่านกระทาํไป

เพราะบาํเพญ็ตา้ฝ่า หากผูส่ื้อข่าวไม่คิดจะเอ่ยถึงตา้ฝ่า พวกเราก็อยา่ไดท้าํการทาแป้ง(กลบเกล่ือน) ใหแ้ก่รูปแบบการ

ขโมยลอกเลียนใดๆ โดยไม่ยนืยนัความถูกตอ้งของตา้ฝ่า พวกเราทุกคนลว้นกาํลงัปฏิบติัตนเป็นคนดี เป็นประโยชน์

ต่อสังคม ต่อมนุษยชาติ ทาํไมจึงไม่สมควรมีสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นธรรม และชอบดว้ยกฎหมาย ศิษยท์ั้งหลาย พวก

ท่านตอ้งจาํไว ้ตา้ฝ่ากลมกลืนกบัพวกท่าน และพวกท่านก็กลมกลืนกบัตา้ฝ่าดว้ย 

หล่ี หงจ้ือ 

1997.8.17 
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70.  หลกัการของศิษยผ์ูอ้อกบวช 

 ในระยะหลงัน้ี ศิษยจ์าํนวนหน่ึงซ่ึงออกบวชอยูใ่นศาสนากาํลงับาํเพญ็ตา้ฝ่า เพื่อให้พวกเขายกระดบัข้ึนมา

โดยเร็ว ตอ้งปล่อยวางความเคยชินท่ีเป็นช่องโหวต่่างๆ ซ่ึงก่อเกิดจากการอยูใ่นศาสนายคุปัจจุบนัเป็นเวลานาน ใน

ดา้นน้ีพวกเราศิษยต์า้ฝ่าท่ีบาํเพญ็อยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญั ก็อยา่ไดส่้งเสริมพวกเขาในส่ิงเหล่าน้ี วธีิบาํเพญ็

ปฏิบติัท่ีองคศ์ากยมุนีทิ้งไวใ้หก้บัผูอ้อกบวชนั้นดีมาก แต่ผูอ้อกบวชในยคุปัจจุบนัไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงมนัไปแลว้ 

เป็นเพราะผูอ้อกบวชจาํนวนมากไม่สามารถปล่อยวางจิตใจท่ีมีต่อเงินทองและทรัพยสิ์น เพื่อส่ิงน้ียงัคิดหาเหตุผลมา

หกัลา้งแบบขา้งๆคูๆ เช่นเพื่อซ่อมแซมวดั สร้างพระพุทธรูป จดัพิมพพ์ระสูตร เพื่อเป็นค่าใชดู้แลรักษาวดั อะไรต่างๆ 

เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นไม่ใช่การบาํเพญ็ปฏิบติั เป็นเร่ืองท่ีมีจุดมุ่งหมาย(โหยว่เหวย)ทั้งส้ิน เป็นคนละเร่ืองกบัการ

บาํเพญ็จริงจงั ไม่สามารถหยวนหมัน่ดว้ยส่ิงน้ีอยา่งแน่นอน 

 การบาํเพญ็ตา้ฝ่าจาํเป็นตอ้งปล่อยวางจิตใจเพื่อเงินทอง เพื่อส่ิงของ ไม่เช่นนั้นจะสามารถสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานของศิษยต์า้ฝ่าไดอ้ยา่งไร นอกจากน้ีศิษยผ์ูอ้อกบวช หากไม่ใช่กรณีพิเศษเวลาออกขา้งนอก ตอ้งไม่เดินทาง

โดยรถยนต ์ เคร่ืองบิน หรือเรือ ให้เดินเทา้สถานเดียว ทนทุกขจึ์งจะสามารถชาํระกรรม เวลาหิวใหใ้ชบ้าตรขอ

บิณฑบาต (ขอไดแ้ต่เฉพาะอาหาร จะขอเงินทอง ขอส่ิงของ ไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด) ตกคํ่าสามารถขอพกัคา้งแรมในบา้น

ของศิษยใ์นแต่ละพื้นท่ี แต่ขออาศยัอยูน่านไม่ได ้ จะตอ้งกาํหนดกบัตวัเองอยา่งเขม้งวด ไม่เช่นนั้นก็ไม่ใช่ศิษยข์อง

ขา้พเจา้ เพราะสภาวะการบาํเพญ็ของผูอ้อกบวชไม่เหมือนกบัศิษยซ่ึ์งอยูท่ี่บา้น สังคมก็ไม่ปฏิบติัต่อพวกท่านเหมือน

คนธรรมดาสามญั เพื่อใหศิ้ษยผ์ูอ้อกบวชหยวนหมัน่โดยเร็ว ตอ้งฝึกฝนตวัเองอยูใ่นสังคมโลก จะแสวงหาความสุข

ความสบายไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด และละโมบในช่ือเสียงและผลประโยชน์โดยใชข้อ้อา้งใดๆไม่ได ้ ยิง่ไม่ใหข้อเงินทอง

เพื่อส่งกลบับา้น หากความคิดไม่สามารถตดัขาดจากทางโลกก็อยา่ออกบวช ในอดีตการออกบวชในสมยัโบราณมี

ขอ้กาํหนดเขม้งวด ศิษยผ์ูอ้อกบวชของฝ่ายิง่สมควรมีขอ้กาํหนดเขม้งวดกบัตวัเอง เม่ือออกบวชแลว้ ทาํไมจึงไม่

สามารถปล่อยวางความคิดทางโลก 

 ศิษยท์ั้งหลาย การสละจนหมดส้ินในสังคมโลกสาํหรับศิษยซ่ึ์งอยูท่ี่บา้นนั้น เป็นการค่อยๆกาํจดัการยดึติดทิ้ง

ไป แต่สาํหรับศิษยผ์ูอ้อกบวชแลว้ เป็นส่ิงแรกท่ีจาํเป็นท่ีตอ้งปฏิบติัใหไ้ด ้และเป็นมาตรฐานของการออกบวช 

หล่ี หงจ้ือ 

1997.10.16 

 

71.  สภาพแวดลอ้ม 

 รูปแบบการบาํเพญ็ปฏิบติัท่ีขา้พเจา้ทิ้งไวใ้หน้ั้น เป็นหลกัประกนัเพื่อใหศิ้ษยท์ั้งหลายสามารถยกระดบัข้ึนมา

ไดอ้ยา่งแทจ้ริง อยา่งเช่น ขา้พเจา้บอกใหพ้วกท่านไปฝึกพลงักงรวมกนัในสวนสาธารณะใหก่้อเกิดเป็น

สภาพแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มน้ีเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเปล่ียนแปลงชั้นนอกของคน อาณาจกัรเขตแดนอนัสูงส่งของ

พฤติกรรมของศิษยต์า้ฝ่า ซ่ึงก่อเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้มน้ี รวมทั้งการพดู การกระทาํ สามารถทาํใหค้นรู้ถึง

ขอ้บกพร่องของตน สามารถทาํใหค้นคน้พบขอ้แตกต่าง สามารถทาํใหผู้อ่ื้นต้ืนตนัใจ เป็นพฤติกรรมท่ีสามารถหลอม

และฝึกคน สามารถทาํใหค้นยกระดบัไดเ้ร็วยิง่ข้ึน ดงันั้นผูฝึ้กใหม่หรือศิษยท่ี์ฝึกดว้ยตวัเอง จะตอ้งไปฝึกพลงักง ณ 

ศูนยฝึ์กพลงักง ปัจจุบนัน้ี ณ ศูนยฝึ์กพลงักงในประเทศจีนมีผูฝึ้กประมาณส่ีสิบลา้นคน ท่ีฝึกพลงักงรวมกนัเป็นหมู่
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คณะทุกวนั และยงัมีศิษยเ์ก่าอีกนบัสิบลา้นคนท่ีไปฝึก ณ ศูนยฝึ์กพลงักงแบบไม่ประจาํ (สาํหรับศิษยเ์ก่าเป็นเร่ืองปกติ 

น้ีเกิดจากสภาวะของการบาํเพญ็) แต่สาํหรับศิษยใ์หม่แลว้จะตอ้งไม่สูญเสียสภาพแวดลอ้มน้ี เพราะคนท่ีพวกท่านคบ

หาในสังคมลว้นเป็นคนธรรมดาสามญั และเป็นคนธรรมดาสามญัในยคุท่ีศีลธรรมมนุษย ์ ไดเ้ล่ือนไหลตกตํ่าลงมา

อยา่งรวดเร็วแลว้ ในอ่างยอ้มใบใหญ่น้ี มีแต่จะพดัพาคนใหไ้หลไปตามกระแสคล่ืน 

 มีผูศึ้กษาตา้ฝ่าใหม่จาํนวนมากแอบฝึกอยูท่ี่บา้น กลวัผูอ่ื้นรู้แลว้จะอบัอาย พวกท่านลองคิดดู จิตใจเช่นน้ีคือ

อะไร ความกลวัโดยทัว่ไปเป็นการยดึติดแบบหน่ึง ซ่ึงตอ้งบาํเพญ็ใหอ้อกไปในระหวา่งการบาํเพญ็ แต่ท่านกลวัวา่คน

อ่ืนจะรู้วา่ท่านกาํลงัศึกษาตา้ฝ่าอยู ่ การบาํเพญ็เป็นเร่ืองเขม้งวดจริงจงั ตวัเองสมควรจะปฏิบติัตนต่อหลกัธรรม

อยา่งไร ยงัมีคนท่ีเป็นหวัหนา้งานบางคน อายท่ีจะออกมาฝึกพลงักง ฉิง(อารมณ์)นอ้ยนิดเท่าน้ียงัไม่สามารถกาํจดั

ออกไป แลว้จะบาํเพญ็อะไร ความจริงท่านไปศูนยฝึ์กพลงักง ก็ไม่แน่วา่จะมีคนรู้จกัท่าน ในท่ีทาํงานบางแห่ง หวัหนา้

เกือบทุกคนก็ศึกษาอยู ่ แต่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้วา่อีกฝ่ายก็ศึกษาอยู ่ สภาพแวดลอ้มตวัท่านเองเป็นผูส้ร้าง และเป็นส่วน

สาํคญัของการยกระดบัดว้ย บ่อยคร้ังขา้พเจา้พบวา่ ในเวลาท่ีพวกท่านศึกษาฝ่า ฝึกพลงักง มีสภาวะจิตดีมาก แต่พอ

ทาํงานหรือติดต่อกบัผูค้น พวกท่านก็ทาํตวัเหมือนกบัคนธรรมดาสามญั บางคร้ังยงัแสดงออกมาแยย่ิง่กวา่คนธรรมดา

สามญัเสียอีก น้ีจะเป็นพฤติกรรมของศิษยผ์ูบ้าํเพญ็ตา้ฝ่าไดอ้ยา่งไร 

 ขา้พเจา้คิดจะปฏิบติัต่อพวกท่านเหมือนศิษย ์ แต่พวกท่านเองไม่คิดจะเป็นศิษย ์ จะทาํอยา่งไรได ้ จิตใจทุก

ประเภทท่ีตอ้งกาํจดัออกไปในการบาํเพญ็ ลว้นเป็นกาํแพงท่ีขวางกั้นเส้นทางการบาํเพญ็ของท่าน การไม่สามารถยดึ

มัน่ในตวัของฝ่าจะไม่สามารถบาํเพญ็ อยา่เห็นตาํแหน่งของท่านในหมู่คนธรรมดาสามญัเป็นเร่ืองสาํคญัเกินไปนกั 

อยา่ไดรู้้สึกเอาเองวา่การศึกษาตา้ฝ่าจะทาํใหค้นอ่ืนไม่เขา้ใจ พวกท่านลองคิดดู ทฤษฎีของมนุษยท่ี์วา่ตวัเอง

ววิฒันาการมาจากวานร ยงัสามารถข้ึนไปบนหอประชุมอนัสง่างาม แต่สาํหรับตา้ฝ่าของจกัรวาลอนัยิง่ใหญ่เช่นน้ี 

พวกท่านกลบัรู้สึกอบัอายท่ีจะจดัวางใหเ้ขาอยู ่ณ ตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง น้ีจึงจะเป็นเร่ืองท่ีน่าอดสูของคนอยา่งแทจ้ริง 

หล่ี หงจ้ือ 

1997.10.17 

 

72.  ขดุราก 

 ในระยะหลงัน้ี จากการท่ีคนตํ่าทรามไม่ก่ีคน ในวงการประพนัธ์ วทิยาศาสตร์ ช่ีกง ซ่ึงตลอดมาคิดท่ีจะใช้

การต่อตา้นช่ีกงเพื่อบรรลุเป้าหมายของการมีช่ือเสียง โดยก่อเร่ืองไม่หยดุหยอ่น เกรงวา่ใตฟ้้าจะไม่ยุง่เหยิงพอ 

หนงัสือพิมพบ์างฉบบั สถานีวทิย ุ สถานีโทรทศัน์ในพื้นท่ีต่างๆทัว่ประเทศ พากนัใชอุ้ปกรณ์โฆษณาชวนเช่ือเหล่าน้ี

บ่อนทาํลายตา้ฝ่าของเรา สร้างผลกระทบท่ีไม่ดีอยา่งยิง่ต่อสาธารณชน น้ีเป็นการบ่อนทาํลายตา้ฝ่าอยา่งจงใจ ซ่ึงไม่

อาจจะมองขา้มได ้ ภายใตส้ภาพการณ์พิเศษอยา่งท่ีสุดแบบน้ี ศิษยต์า้ฝ่าท่ีปักก่ิงไดใ้ชว้ธีิพิเศษวธีิหน่ึง เพื่อขอใหค้น

พวกนั้นยติุการบ่อนทาํลายตา้ฝ่า อนัท่ีจริงไม่ผดิ น้ีเพียงแต่กระทาํภายใตส้ภาพการณ์ท่ีจาํกดัอยา่งท่ีสุด (พื้นท่ีอ่ืนๆ จะ

กระทาํตามแบบอยา่งไม่ได)้ แต่กลุ่มผูฝึ้กท่ีอาสาไปอธิบายสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงของเราดว้ยตวัเอง ใหก้บับุคคลท่ีไม่

เขา้ใจเร่ืองราวความจริงเหล่าน้ี ใหก้บัองคก์รส่ือมวลชนท่ีไม่รับผดิชอบ น่ีก็ไม่สามารถบอกวา่ผดิ 

 ส่ิงท่ีขา้พเจา้จะบอกพวกท่าน ไม่ใช่วา่เร่ืองน้ีโดยตวัของมนัเองถูกหรือผิด แต่ตอ้งการจะช้ีใหเ้ห็นวา่ เร่ืองราว

เช่นน้ีไดเ้ปิดโปงคนบางคน ซ่ึงยงัไม่เปล่ียนทศันะความคิดของคนธรรมดาสามญัจากมูลฐาน ยงัคงเขา้ใจปัญหาโดย

ใชท้ศันะความคิดของคนในแบบคน ปกป้องคน ขา้พเจา้เคยพดูวา่ตา้ฝ่าจะไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมืองโดยเด็ดขาด แต่เร่ือง
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น้ีโดยตวัของมนัเอง จุดประสงคก์็คือเพื่อใหพ้วกเขามีความเขา้ใจต่อสภาพการณ์ท่ีแทจ้ริงของพวกเรา รู้จกัพวกเราใน

ดา้นถูกตอ้ง อยา่ไดล้ากพวกเราเขา้ไปในการเมือง พดูจากอีกมุมหน่ึง ตา้ฝ่าสามารถทาํใหจิ้ตใจคนหนัสู่ความดี ทาํให้

สังคมสุขสงบ แต่พวกท่านตอ้งกระจ่างแจง้ ตา้ฝ่าไม่ใช่ถ่ายทอดเพื่อส่ิงเหล่าน้ี แต่เพื่อบาํเพญ็ปฏิบติั 

 ตา้ฝ่าสร้างรูปแบบการดาํรงชีวติของชั้นน้ีใหแ้ก่มนุษยใ์นระดบัท่ีตํ่าสุด เช่นนั้นในรูปแบบการดาํรงชีวติของ

คนในชั้นน้ี พฤติกรรมของคนแต่ละประเภท รวมทั้งการรวมกลุ่มเพื่อสะทอ้นสภาพการณ์ท่ีแทจ้ริงต่อใครเป็นตน้ 

เป็นหน่ึงในรูปแบบของการดาํรงชีวิตนบัจาํนวนไม่ถว้นของมนุษยร์ะดบัชั้นท่ีตํ่าสุดใช่หรือไม่ เพียงแต่เวลาท่ีคนทาํ

เร่ืองอะไร ความดี ความชัว่ร้ายคงอยูร่่วมกนั ฉะนั้นจะมีการต่อสู้ มีการเมือง แต่ภายใตส้ภาพการณ์ท่ีพิเศษอยา่งท่ีสุด 

ศิษยต์า้ฝ่าใชรู้ปแบบเช่นน้ีของฝ่าในระดบัชั้นท่ีตํ่าสุด อีกทั้งใชใ้นดา้นของความดีโดยส้ินเชิง น้ีไม่ใช่พฤติกรรมท่ี

กลมกลืนกบัฝ่า ณ ระดบัชั้นน้ีของมนุษยห์รือ เพียงแต่วา่หากไม่อยูใ่นสภาพการณ์ท่ีจาํกดัและพิเศษอยา่งท่ีสุด จะไม่

ใชรู้ปแบบน้ี 

 ขา้พเจา้มองเห็นมานานแลว้วา่ บางคนไม่ใช่มีจิตใจเพื่อจะปกป้องตา้ฝ่า แต่เพื่อจะปกป้องอะไรท่ีเป็นของ

สังคมมนุษย ์ ถา้หากท่านเป็นคนธรรมดาสามญั ขา้พเจา้จะไม่คดัคา้น แต่ปัจจุบนัน้ี ท่านคือผูบ้าํเพญ็ การปฏิบติัต่อตา้

ฝ่าโดยยนือยู ่ ณ จุดพื้นฐานใด น้ีคือปัญหามูลฐาน ก็คือส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการช้ีออกมาใหท้่านเห็น ในระหวา่งการ

บาํเพญ็ของพวกท่าน ขา้พเจา้จะใชทุ้กๆ วธีิการเพื่อเปิดโปงจิตใจท่ีพวกท่านมี ขุดมนัทิ้งจากรากเหงา้ 

 ท่านไม่สามารถจะปล่อยใหข้า้พเจา้พาเดินข้ึนไปสู่ระดบัสูงอยูร่ํ่าไป โดยท่ีพวกท่านไม่เดินดว้ยตวัเอง รอให้

อธิบายจนชดัแจง้แลว้พวกท่านจึงขยบั ไม่ไดอ้ธิบายชดัแจง้ พวกท่านก็ไม่ขยบั หรือขยบัไปในทางกลบักนั ขา้พเจา้ไม่

สามารถยอมรับวา่พฤติกรรมแบบน้ีวา่เป็นการบาํเพญ็ ในช่วงเวลาสาํคญั ขา้พเจา้บอกใหพ้วกท่านตดัขาดจากคน พวก

ท่านกลบัไม่เดินตามขา้พเจา้ โอกาสแต่ละคร้ังจะไม่มีอีกหน การบาํเพญ็เป็นเร่ืองเขม้งวดจริงจงั ความแตกต่างนบัวนั

จะห่างกนัมากยิง่ข้ึนแลว้ ในการบาํเพญ็ หากเพิ่มเติมส่ิงใดของคนเขา้มา ลว้นอนัตรายอยา่งยิง่ อนัท่ีจริงสามารถจะ

เป็นคนดีคนหน่ึงก็ได ้แต่พวกท่านตอ้งเขา้ใจใหแ้จ่มแจง้ หนทางนั้นพวกท่านเป็นผูเ้ลือกเอง 

 ผา่นเหตุการณ์เร่ืองน้ี เห็นแลว้วา่ยงัมีหลายคนวิง่พล่านไปทัว่ในหมู่ศิษย ์ บงัเกิดผลในทางบ่อนทาํลาย พวก

เขาไม่ใช่ใคร่ครวญอยา่งถูกตอ้ง เสนอความเขา้ใจของตนต่อศูนยช่์วยฝึกสอนดว้ยความหวงัดี แต่กระจายข่าวลือใน

หมู่ผูฝึ้ก ยแุหย ่ตั้งกลุ่ม โดยใชว้ธีิการท่ีไม่ดีท่ีสุดของคนธรรมดาสามญั ยิง่กวา่นั้นบางคนขบัไล่ผูฝึ้กออกไปอยา่งไม่มี

สติสัมปชญัญะ ผูฝึ้กท่ีถูกขบัไล่ออกไปบาํเพญ็ไดดี้กวา่ท่านไม่รู้วา่ก่ีเท่าเสียอีก พวกท่านเคยคิดบา้งไหม พวกท่าน

ทาํไมจึงกระทาํอยา่งไม่มีสติสัมปชญัญะและโกรธแคน้เช่นน้ี จิตใจเช่นน้ี ยงัไม่สามารถบอกใหท้่านรับรู้ถึงจิตยดึติดท่ี

รุนแรงของตวัเองหรือ ขอบอกทุกท่าน ฝ่าน้ีใหญ่โตจนไม่อาจจะคาดคะเนได ้ หลกัการของฝ่าพวกท่านก็ไม่รู้และ

เขา้ใจไดท้ั้งหมดตลอดไป 

 ขา้พเจา้ไม่เนน้รูปแบบเป็นสําคญั ขา้พเจา้จะใชทุ้กๆรูปแบบเพื่อเปิดโปงจิตใจท่ีพวกท่านซ่อนเร้นอยูลึ่กๆ 

และขจดัมนัทิ้งไป 

หล่ี หงจ้ือ 

1998.7.6 

 

73.  คงอยูเ่พื่อใคร 

 ทศันะความคิดคือส่ิงท่ีคนปล่อยวางไดล้าํบากท่ีสุด บางคนทุ่มเทชีวติเพื่อหลกัการปลอม โดยไม่สามารถ
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เปล่ียนแปลง แต่ทวา่ทศันะความคิดน้ีโดยตวัของมนักลบัก่อเกิดข้ึนมาภายหลงักาํเนิด ตลอดมาคนเขา้ใจวา่ ความคิด

ประเภทท่ีทาํให้ตวัเองไม่ตอ้งไตร่ตรอง แต่กลบัสามารถทาํใหต้นทุ่มเททุกส่ิงทุกอยา่งโดยไม่นึกเสียดายและไม่

สั่นคลอน คือความคิดของตวัเอง มองเห็นสัจธรรมก็ยงัผลกัไส อนัท่ีจริงคน นอกจากความบริสุทธ์ิผดุผอ่งและไร้

เดียงสาแต่กาํเนิดแลว้ ทศันะความคิดทุกอยา่งลว้นก่อเกิดภายหลงักาํเนิด ไม่ใช่ตวัเอง 

 ถา้ทศันะความคิดภายหลงักาํเนิดเปล่ียนไปอยา่งรุนแรงมาก เช่นนั้นเขาก็จะหนักลบัมาควบคุมความคิดท่ี

แทจ้ริงและพฤติกรรมของคน ถึงตอนน้ีคนยงัเขา้ใจวา่เป็นความคิดของตวัเอง คนยคุปัจจุบนัเป็นเช่นน้ีกนัแทบทุกคน 

 กบัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งและสาํคญั ชีวติหน่ึงหากสามารถพิจารณาปัญหาโดยไม่มีทศันะความคิดใดๆ เช่นนั้น

คนๆน้ีก็คือ ตวัเองสามารถควบคุมบงัคบัตวัเอง ความมีสติเช่นน้ีคือปัญญาแต่ไม่เหมือนกบัความเฉลียวฉลาดอยา่งท่ี

คนทัว่ไปเรียกกนั ถา้ไม่สามารถเป็นอยา่งน้ี เช่นนั้นคนๆน้ีก็คือถูกควบคุมโดยทศันะความคิดหรือความคิดท่ีมาจาก

ภายนอก ถึงกบัต่อสู้เพื่อมนัตลอดชีวิต แต่ถึงยามแก่เฒ่ากลบัไม่รู้วา่ตวัเองทาํอะไรอยูต่ลอดชีวิต ถึงแมจ้ะไม่ไดอ้ะไร

ตลอดชีวิต แต่ไดท้าํเร่ืองผดิๆนบัไม่ถว้น ภายใตก้ารควบคุมของทศันะความคิดซ่ึงก่อเกิดภายหลงักาํเนิด ทาํให้ตวัเอง

ตอ้งชดใชก้รรมตามความผดิท่ีตวัเองไดก้ระทาํ 

 ในยามท่ีคนเกิดความต่ืนเตน้ (หุนหนัพลนัแล่น) ส่ิงท่ีควบคุมความคิดและอารมณ์ของคนไม่ใช่ความมี

เหตุผล แต่เป็นความรู้สึก เม่ือความเช่ือถือต่อวทิยาศาสตร์ ความเช่ือถือต่อศาสนา ความเช่ือถือต่อความนึกคิด เป็นตน้ 

ทศันะความคิดแต่ละประเภทถูกสัจธรรมของฝอฝ่าตอบโต ้ จะเกิดความต่ืนเตน้(หุนหนัพลนัแล่น)เช่นกนั ทาํใหด้า้น

ชัว่ร้ายของจิตมนุษยก์ลายเป็นหลกัโนม้นา้ว และแลว้ตวัเองก็จะถูกทศันะความคิดภายหลงักาํเนิดควบคุม จน

สติสัมปชญัญะไม่แจ่มชดั พิจารณาตดัสินอยา่งหลบัหูหลบัตาหรือทาํใหเ้ร่ืองราวสลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน ยิง่กวา่นั้น

คือคนท่ีมีบุญวาสนาก็พลาดโอกาสแห่งวาสนาไปดว้ยเหตุน้ี นาํไปสู่ความเสียใจอนัเจ็บปวดตลอดกาลดว้ยพฤติกรรม

ของตวัเอง 

หล่ี หงจ้ือ 

1998.7.11 

 

74.  ละลายในฝ่า 

 เวลาน้ีผูฝึ้กตา้ฝ่านบัวนัจะเพิ่มมากข้ึน และมีแนวโนม้วา่ผูม้าทีหลงัจะมีความเขา้ใจมากกวา่ความรู้สึก ไม่มี

อุปสรรคทางความคิดแบบซา้ยจดัของสังคมในระยะแรก ไม่มีขั้นตอนของการเขา้ใจทางทศันะความคิด เวลาศึกษาฝ่า

เป็นกลุ่ม ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้วลามากเพื่อถกปัญหา เช่นนั้นจึงสมควรใชเ้วลามาศึกษาฝ่าใหม้าก เพื่อยกระดบัใหสู้งข้ึน

โดยเร็วเท่าท่ีจะทาํได ้ในความคิดบรรจุไวย้ิง่มากจะเปล่ียนแปลงยิง่เร็ว 

 ท่ีผา่นมาขา้พเจา้พดูถึงอะไรคือคนดี อะไรคือคนเลว ไม่ใช่วา่คนปรากฏออกมาวา่ทาํเร่ืองไม่ดี คนๆน้ีก็คือคน

เลว ทาํเร่ืองดีคนๆน้ีก็คือคนดี คนบางคนในสมองเตม็ไปดว้ยความคิดเลวทราม เพียงแต่ไม่ปรากฏออกมา หรือซ่อน

เร้นไดมิ้ดชิดยิง่ข้ึนอยา่งชาญฉลาด แต่คนๆน้ีกลบัเป็นคนเลวอยา่งแทจ้ริง แต่บางคนเดิมทีไม่เลวเพียงแต่ทาํผดิเป็น

คร้ังคราว คนๆน้ีไม่แน่เสมอไปวา่ตอ้งเป็นคนเลว เช่นนั้นจะเขา้ใจคนดีกบัคนเลวใหถ่้องแทอ้ยา่งไร 

 คนก็เหมือนภาชนะใบหน่ึง บรรจุอะไรเขา้ไปก็คืออะไร ผา่นดวงตา หู ส่ิงท่ีคนมองเห็น ไดย้นิลว้นคือ ความ

รุนแรง ตณัหาราคะ ต่อสู้ชิงไหวชิงพริบในผลงานวรรณกรรม และการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ในสังคม ทศันะ

ความคิดบูชาเงินทอง ตลอดจนการปรากฏของจิตมารอ่ืนๆเป็นตน้ บรรจุเขา้ไปลว้นเป็นส่ิงเหล่าน้ี คนอยา่งน้ีก็คือคน
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เลวอยา่งแทจ้ริง ไม่วา่เขาจะปรากฏออกมาใหเ้ห็นเป็นอยา่งไร พฤติกรรมของคนนั้นควบคุมโดยความคิด คนท่ีมีส่ิง

เหล่าน้ีอยูเ่ตม็สมองสามารถทาํอะไรออกมาไดล่้ะ เพียงแต่วา่คนเราลว้นมีปัญหามลภาวะทางความคิดมากหรือนอ้ย

ในระดบัท่ีต่างกนั ไม่รู้สึกถึงปัญหาท่ีปรากฏออกมา เพราะแนวโนม้อนัไม่ถูกตอ้งของสังคมสะทอ้นอยูท่ ัว่ทุก

อาณาจกัร กาํลงัเปล่ียนแปลงคนอยา่งไม่รู้สึกตวั เป็นพิษทาํร้ายคนอยู ่ ยงักาํลงัสร้างมนุษยจิ์ตมารจาํนวนมากตามท่ี

เรียกกนัวา่ ฝืนประเพณี ฝืนความถูกตอ้ง ฝืนทศันะความคิดทางศีลธรรม น้ีจึงจะเป็นความกงัวลใจท่ีแทจ้ริง! ถึงแม้

เศรษฐกิจจะเจริญกา้วหนา้ ก็จะถูกทาํลายไปในมือของคนเหล่าน้ี เพราะพวกเขาไม่มีความคิดของคน 

 ในทางตรงกนัขา้ม ถา้คนๆหน่ึงยอมรับความคิดประเพณีอนัดีงามของมนุษย ์ ท่ีสืบทอดกนัมานบัร้อยนบัพนั

ปี พฤติกรรมและมาตรฐานของคนท่ีเช่ือถือความถูกตอ้ง บรรจุเขา้ไปลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีดี เช่นนั้นพฤติกรรมของคนๆน้ี

คืออะไร ไม่วา่จะปรากฏออกมาหรือไม่ คนๆน้ีก็เป็นคนดีอยา่งแทจ้ริง 

 การเป็นผูฝึ้ก หากในสมองส่ิงท่ีบรรจุเขา้ไปลว้นคือตา้ฝ่า เช่นนั้นคนๆน้ียอ่มตอ้งเป็นผูบ้าํเพญ็อยา่งแน่นอน 

ดงันั้นในการศึกษาฝ่า ปัญหาคือตอ้งมีความเขา้ใจท่ีแจ่มชดั อ่านหนงัสือมากๆ อ่านหนงัสือมากๆ คือหวัใจของการ

ยกระดบัอยา่งแทจ้ริง พดูใหช้ดัเจนอีกหน่อย ขอเพียงแต่ท่านอ่านตา้ฝ่าท่านก็กาํลงัเปล่ียนแปลง ขอเพียงแต่ท่าน

อ่านตา้ฝ่าท่านก็กาํลงัยกระดบัสูงข้ึน ความหมายครอบคลุมภายในอนัไร้ขอบเขตของตา้ฝ่าบวกกบัวธีิเสริม — ฝึกพลงั

กง ก็จะทาํใหพ้วกท่านหยวนหมัน่ อ่านกนัเป็นกลุ่มหรืออ่านเองคนเดียวก็เหมือนกนั 

 คนโบราณมีคาํพดูประโยคหน่ึงวา่ “เชา้ไดฟั้งเต๋า เยน็สามารถตายได”้ มนุษยใ์นทุกวนัน้ี คนท่ีสามารถจะรู้

ความหมายท่ีแฝงไวอ้ยา่งแทจ้ริง ก็ไม่มีคนจะใหน้บัแลว้ พวกท่านทราบไหม ในความคิดของคนๆหน่ึงเม่ือไดบ้รรจุ

ฝ่าเขา้ไปแลว้ เช่นนั้นส่วนนั้นท่ีบรรจุฝ่าเขา้ไปแลว้ มิใช่หล่อหลอมเขา้กบัฝ่าแลว้หรือ ผูไ้ดฟั้งเต๋าเม่ือตายไปส่วนนั้น

จะไปไหนล่ะ ขา้พเจา้ตอ้งการบอกใหพ้วกท่านศึกษาฝ่าใหม้าก ขจดัจิตยดึติดออกไปใหม้าก ปล่อยวางทศันะความคิด

แต่ละประเภทของคน เพื่อบอกใหพ้วกท่านนาํไปไม่ใช่แต่เพียงส่วนเดียว แต่คือหยวนหมัน่ 

หล่ี หงจ้ือ 

1998.8.3 

 

75.  ฝอฝ่า(พุทธธรรม)กบัศาสนาพุทธ 

 คนเราพอเอ่ยถึงพระพุทธ เช่นนั้น คนจาํนวนมากก็จะคิดไปถึงศาสนาพุทธ อนัท่ีจริง ศาสนาพุทธเป็นเพียง

ปรากฏการณ์ของฝอฝ่ารูปแบบหน่ึงในโลกมนุษย ์ แต่แลว้ฝอฝ่ายงัมีปรากฏการณ์ในรูปแบบอ่ืนในโลก ก็คือพดูวา่

ศาสนาพุทธไม่สามารถเป็นตวัแทนของฝอฝ่าทั้งหมดได ้

 พดูถึงศาสนาพุทธ ทั้งหมดก็ไม่ใช่ทรงถ่ายทอดโดยพระศากยมุนีพุทธเจา้ ในโลกน้ียงัมีศาสนาพุทธนิกาย

อ่ืนๆอีก ซ่ึงไม่ไดน้บัถือพระศากยมุนีพุทธเจา้เป็นองคศ์าสดา ยิง่กวา่นั้นบางนิกายโดยแทจ้ริงก็ไม่เก่ียวขอ้งกบัพระ

ศากยมุนีพุทธเจา้ เช่นศาสนาพุทธนิกายเหลืองของทิเบต พวกเขาเคารพบูชาพระตา้ยือ่ยไูล และนิกายเหลืองถือวา่พระ

ศากยมุนีพุทธเจา้เป็นเพียงพระฝ่าเซิน(ร่างฝ่า)องคห์น่ึงของพระตา้ยือ่ยไูล และนิกายขาวศาสนาพุทธซ่ึงถ่ายทอดใน

ทิเบตนั้น เคารพบูชาพระหมีเล่อยือ่ปา โดยแทจ้ริงก็ไม่เก่ียวขอ้งกบัพระศากยมุนีพุทธเจา้ และไม่กล่าวถึงเร่ืองศาสนา

พุทธของพระศากยมุนีพุทธเจา้ ในเวลานั้นเหล่าสาวกไม่รู้จกัแมแ้ต่พระนามของพระศากยมุนี โดยพื้นฐานไม่รู้วา่พระ

ศากยมุนีพุทธเจา้คือใคร ศาสนาพุทธนิกายอ่ืนๆซ่ึงถ่ายทอดในทิเบตก็มีความเขา้ใจต่อพระศากยมุนีพุทธเจา้แตกต่าง

กนั ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท(หินยาน)มัน่ใจตลอดมาวา่พวกเขาเป็นศาสนาพุทธสายดั้งเดิม ซ่ึงไดรั้บการถ่ายทอด
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โดยพระศากยมุนีพุทธเจา้ เพราะโดยรูปแบบพวกเขาไดสื้บทอดรูปแบบ การบาํเพญ็ปฏิบติัท่ีใชก้นัในสมยัของพระ

ศากยมุนีพุทธเจา้จริงๆ คงรักษาไวซ่ึ้งศีลและเคร่ืองแต่งกาย อีกทั้งเคารพบูชาแต่พระศากยมุนีพุทธเจา้แต่เพียง

พระองคเ์ดียว ในขณะท่ีศาสนาพุทธในแดนฮัน่ประเทศจีนนั้น ถ่ายทอดเขา้สู่ประเทศจีนหลงัจากผา่นการปรับปรุง

แกไ้ขแลว้ รูปแบบการบาํเพญ็ปฏิบติัก็แตกต่างกนัโดยส้ินเชิง กลายเป็นการเคารพบูชาพระพุทธหลายองค ์ ไม่ใช่พระ

ศากยมุนีพุทธเจา้เพียงพระองคเ์ดียวเท่านั้น ศีลก็เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเท่า ขณะเดียวกนัก็เพิ่มศาสนพิธีของชุมชนในแดนฮัน่

โบราณเขา้ไปดว้ย ในพิธีกรรม ยงัมีการใชป้ลาไม ้ ชนระฆงั ฆอ้ง กลอง เคร่ืองดนตรีจีนเป็นตน้ เคร่ืองแต่งกายก็

เปล่ียนไปใชเ้ส้ือผา้ของชาวจีนโบราณ เปล่ียนช่ือเรียกเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน น้ีจึงแตกต่างกบัศาสนาพุทธ

ของพระศากยมุนีในระยะแรกอยา่งมาก ดงันั้นในเวลานั้นศาสนาพุทธนิกายเถรวาท จึงไม่ยอมรับศาสนาพุทธนิกาย

มหายานวา่เป็นศาสนาพุทธของพระศากยมุนี 

 น้ีเป็นการพูดถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งฝอฝ่ากบัศาสนาพุทธจากดา้นศาสนาพุทธ เช่นนั้น เรามาพูดจากดา้น

ประวติัศาสตร์กนัอีกสักหน่อย ในสังคมตะวนัตกจากวตัถุทางวฒันธรรมของกรีกโบราณ มีการคน้พบรูปสวสัติกะ 

อนัท่ีจริงก่อนนํ้าท่วมใหญ่สมยัดึกดาํบรรพ ์พวกเขาก็เช่ือถือศรัทธาพระพุทธ เม่ือคร้ังเกิดนํ้าท่วมใหญ่ชาวกรีกโบราณ

ส่วนหน่ึงท่ีอาศยัอยูใ่นแถบเอเชียตะวนัตก และแถบตะวนัตกเฉียงใตข้องภูเขาหิมาลยัรอดชีวิตอยูต่่อมา ก็คือคน

อินเดียผวิขาวในปัจจุบนั ในเวลานั้นเรียกวา่พราหมณ์ อนัท่ีจริง ศาสนาพราหมณ์เร่ิมตน้ก็เช่ือถือศรัทธาพระพุทธ สืบ

ทอดการเช่ือถือศรัทธาพระพุทธจากชาวกรีกยคุดึกดาํบรรพ ์ ในเวลานั้นพวกเขาเรียกพระพุทธเป็นเทพ เวลาผา่นไป

ประมาณหน่ึงพนัปี ศาสนาพราหมณ์เร่ิมมีการปรับปรุงแกไ้ข ก็เหมือนการปรับปรุงแกไ้ขในศาสนาพุทธนิกาย

มหายานของศาสนาพุทธยคุใหม่ การปรับปรุงแกไ้ขของศาสนาพุทธในทิเบต และการปรับปรุงแกไ้ขของศาสนาพุทธ

ในญ่ีปุ่นเป็นตน้ จนกระทัง่หน่ึงพนักวา่ปีหลงัจากนั้น ในประเทศอินเดียโบราณศาสนาพราหมณ์ไดเ้ขา้สู่ยคุช่วง

สุดทา้ยของธรรมะ ผูค้นเร่ิมเช่ือถือศรัทธาส่ิงต่างๆอยา่งยุง่เหยงินอกจากพระพุทธ ศาสนาพราหมณ์ในเวลานั้นไม่มี

คนเช่ือถือพุทธแลว้ ลว้นแต่เช่ือถือส่ิงท่ีเป็นมาร มีปรากฏการณ์ฆ่าชีวิตบูชายญัสัตว ์ มาถึงตอนพระศากยมุนีพุทธเจา้

ประสูติ ศาสนาพราหมณ์ไดก้ลายเป็นลทัธินอกรีตโดยส้ินเชิง น่ีไม่ใช่จะพดูวา่พระพุทธเป็นอยา่งไรไป แต่ลทัธิได้

เปล่ียนเป็นนอกรีตไป ในจาํนวนวตัถุโบราณทางวฒันธรรมท่ีตกทอดจากยคุอินเดียโบราณ ก็สามารถพบเห็นรูปป้ัน

ในถํ้าท่ีเหลือตกทอดมาจากศาสนาพราหมณ์ในยคุแรกๆเป็นตน้ รูปป้ันของเทพท่ีแกะสลกัไวล้ว้นเป็นรูปลกัษณ์ของ

พระพุทธ ศาสนาพุทธในแดนฮัน่ของเราก็สามารถพบเห็นได ้ เช่นในถํ้าหินใหญ่ๆหลายแห่ง มีรูปป้ันของพระพุทธ

สององคน์ัง่หนัหนา้เขา้หากนัเป็นตน้ พระพุทธยงัคงเป็นพระพุทธ แต่ลทัธิไดเ้ปล่ียนเป็นนอกรีตไป ศาสนาไม่

สามารถเป็นตวัแทนของเทพและพระพุทธ คือจิตใจคนไม่ดีจึงทาํใหศ้าสนาเปล่ียนสภาพไป 

 ทั้งหมดน้ีแสดงให้เห็นวา่ ฝอฝ่าเป็นส่ิงนิรันดร ฝอฝ่าเป็นคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล ฝอฝ่าอนัยิง่ใหญ่นั้น

สร้างพระพุทธ ไม่ใช่พระศากยมุนีพุทธเจา้สร้างฝอฝ่า แต่พระศากยมุนีพุทธเจา้ไดต้รัสรู้ในฝอฝ่า ตรัสรู้แจง้ในกัว่เวย่

(มรรคผล)ของพระองค ์

 ขา้พเจา้จะพดูถึงอารยธรรมของมนุษยชาติในรอบน้ีอีกสักเล็กนอ้ย พวกท่านรู้ไหม เต๋าคือเทพประเภทหน่ึง 

พระพุทธก็คือเทพประเภทหน่ึง อีกทั้งพระยะโฮวาและพระเยซูตลอดจนพระแม่มาเรียก็คือเทพประเภทหน่ึง เป็น

เพราะจุดมุ่งหมายและความเขา้ใจต่อตา้ฝ่าของจกัรวาล ซ่ึงพวกเขาบรรลุรู้แจง้ต่างกนั จึงไดก้ัว่เวย่(มรรคผล)และ

รูปแบบภายนอกต่างกนั เทียนถ่ี(ร่างจกัรวาล)อนัใหญ่โตมโหฬารนั้นสร้างโดยฝอฝ่า ไม่ใช่สร้างโดยพระพุทธ เต๋า 

เทพเหล่าน้ี น้ีคือส่ิงท่ีคนสามารถจะรู้ ส่ิงท่ีคนไม่รู้ ยงัไม่รู้วา่มีอีกสักเท่าใด! พระศากยมุนีพุทธเจา้ไม่ใช่ตรัสหรือวา่ 
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เพียงพระยไูลก็มีจาํนวนมากดงัเมด็ทรายในแม่นํ้าคงคา ฝ่าท่ีพระพุทธเหล่าน้ีพดูออกมา สามารถจะเหมือนกบัส่ิงท่ี

พระศากยมุนีพุทธเจา้ตรัสหรือ ถา้พวกเขามาถ่ายทอดฝ่าในสังคมมนุษย ์ สามารถจะเหมือนกบัส่ิงท่ีพระศากยมุนีพุทธ

เจา้ตรัสก่อนหนา้น้ีโดยไม่มีผิดเพี้ยนแมแ้ต่คาํเดียวหรือ ในเวลานั้นก่อนหนา้พระศากยมุนีพุทธเจา้ พระพุทธเจา้เจ็ด

พระองคท่ี์มาถ่ายทอดฝ่า ส่ิงท่ีพดูคือฝ่าของพระศากยมุนีพุทธเจา้ตรัสหรือ เช่นนั้น พระพุทธในอนาคตตามท่ีกล่าวกนั

ในศาสนาพุทธ พระศรีอารยเมตไตรย(หมีเล่อ)จะมาถ่ายทอดฝ่าในโลก จะพดูซํ้ าคาํสอนของพระศากยมุนีพุทธเจา้

หรือ ขา้พเจา้เห็นวา่ศาสนาพุทธในทุกวนัน้ีเปล่ียนจนกลายเป็นเช่นน้ี ในใจรู้สึกเสียใจอยา่งยิง่ หลงใหลอยา่งโง่เขลา

ในตวัของศาสนาแต่ไม่ใช่บาํเพญ็จริง สุภาพบุรุษจอมปลอม อนัธพาลศาสนาบ่อนทาํลายสถานท่ีของการบาํเพญ็

ปฏิบติั ตลอดจนผูอ้อกบวชอยา่งร้ายแรง พดูข้ึนมาแลว้ไม่แปลกใจ อนัท่ีจริงพระศากยมุนีพุทธเจา้เคยตรัสไวก้่อน

นานแลว้ ถึงสภาพการณ์ของช่วงสุดทา้ยของธรรมะ ศาสนาพุทธในยคุปัจจุบนักบัช่วงสุดทา้ยของศาสนาพราหมณ์ยงั

แตกต่างกนัสักก่ีมากนอ้ย 

 วนัน้ีขา้พเจา้มาถ่ายทอดฝ่าในโลกอีกคร้ัง ยิง่กวา่นั้นเป็นการถ่ายทอดตา้ฝ่ามูลฐานของจกัรวาลโดยตรง บาง

คนไม่กลา้ยอมรับ ไม่ใช่เน่ืองมาจากการบาํเพญ็ปฏิบติั แต่เพื่อจะปกป้องในตวัของศาสนา และอารมณ์ความรู้สึกของ

คนธรรมดาสามญัท่ีกาํลงับงัเกิดผล พวกเขาเขา้ใจวา่ศาสนาก็เหมือนกบัพระพุทธ ยงัมีบางคนเน่ืองจากช่ือเสียงและ

บารมีของตวัเองในศาสนาถูกกระทบกระเทือน ก็ออกมาต่อตา้นดว้ยจิตใจของคนธรรมดาสามญั การยดึติดแบบน้ี

เล็กนอ้ยหรือ สาํหรับคนพวกท่ีมีเจตนาอ่ืนแอบแฝง ซ่ึงกลา้ด่าฝอฝ่าและพระพุทธ พวกเขาเป็นผใีนนรกเรียบร้อยไป

นานแลว้ เพียงแต่ชีวติในโลกมนุษยย์งัไม่จบส้ินเท่านั้นเอง ตลอดมาพวกเขาแสดงตวัเป็นนกัปรัชญาศาสนา แต่ต่อฝอ

ฝ่าพวกเขารู้จริงๆมากเพียงใด บ่อยคร้ังพอผูค้นเอ่ยถึงพระพุทธ พวกเขาจะคิดไปถึงศาสนาพุทธในทนัที พอเอ่ยถึงสาย

พุทธ พวกเขาก็รู้สึกวา่ส่ิงท่ีเอ่ยถึงก็เป็นศาสนาพุทธในสายของพวกเขาไป พอผูค้นเอ่ยถึงฝอฝ่า พวกเขาก็เขา้ใจวา่เป็น

ส่ิงเหล่านั้นท่ีพวกเขารู้ ทัว่โลกมีคนจาํนวนมากมายท่ีบาํเพญ็ปฏิบติัเป็นเวลายาวนานอยูใ่นภูเขาลึก ในหมู่พวกเขามี

เป็นจาํนวนมากท่ีบาํเพญ็ตามวธีิบาํเพญ็ปฏิบติัของสายพุทธท่ีแตกต่างกนั เป็นเวลานบัร้อยนบัพนัปีท่ีถ่ายทอดและสืบ

ทอดต่อกนัตลอดมา ไม่เก่ียวขอ้งกบัศาสนาพุทธของพระศากยมุนีพุทธเจา้แต่ประการใด อนัธพาลศาสนาท่ีแมแ้ต่คาํ

นิยาม ความคิดก็แยกแยะไดไ้ม่ชดัเจน มีคุณวฒิุอะไรมาวจิารณ์ฝ่าหลุนตา้ฝ่า ในสมยันั้นการปรากฏของพระเยซูได้

สร้างความโกรธแคน้ใหแ้ก่ศาสนายวิ   2500 ปีก่อน การปรากฏของพระศากยมุนีพุทธเจา้ยงัความโกรธแคน้ใหแ้ก่

ศาสนาพราหมณ์ บทเรียนของประวติัศาสตร์ในดา้นบวก(ดา้นหนา้) ดูเหมือนไม่เคยสามารถทาํใหค้นนาํมาเป็นส่ิง

เตือนใจ ตรงกนัขา้มเพื่อผลประโยชน์ของตวัเอง คนมกัจะนาํบทเรียนในดา้นลบ(ดา้นหลงั)มาเป็นส่ิงเตือนใจ ใน

จกัรวาลมีกฎเกณฑข์องการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ เส่ือมไป ทุกส่ิงทุกอยา่งจะไม่คงอยูย่าวนานโดยไม่เปล่ียนแปลง ในยคุสมยั

ท่ีต่างกนัก็มีพระพุทธลงมายงัโลกถ่ายทอดฝ่าเพื่อช่วยเหลือผูค้น ประวติัศาสตร์ก็พฒันามากนัเช่นน้ี มนุษยชาติใน

อนาคตเช่นกนัจะไดย้นิฝอฝ่า 

หล่ี หงจ้ือ 

1998.12.17 

 

76.  ถึงผูฝึ้กเก่าในปักก่ิง 

 เก่ียวกบัเร่ืองการยืน่จดทะเบียน ขา้พเจา้ขอพดูอะไรสักเล็กนอ้ย พวกเราสามารถแสดงท่าที(ความคิดเห็น)

ของเรา ต่อกรมพลศึกษาแห่งชาติ ก่อนอ่ืนใดตอ้งอธิบายใหช้ดัเจนดงัน้ี 
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1. พวกเราไม่ใช่ช่ีกงเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พวกเราเป็นการบาํเพญ็ แต่พวกเราสามารถทาํใหผู้บ้าํเพญ็บรรลุ

ถึงความไม่มีโรคและสุขภาพแขง็แรง 

2. พวกเราไม่ไดจ้ดัตั้งในรูปแบบขององคก์ร ดาํเนินไปตามหนทางของเต๋าใหญ่อนัไร้รูปแบบ ไม่คงไวซ่ึ้ง

เงินทอง ส่ิงของ ไม่มีตาํแหน่งทางราชการจะให ้ ไม่มีตาํแหน่งงานรับผดิชอบ ถา้พื้นท่ีแต่ละแห่งต่างยืน่

จดทะเบียนอยา่งไม่มีหลกัการ ระบุวา่มีตาํแหน่งงานรับผิดชอบอะไรบา้ง มีระเบียบขอ้บงัคบัอะไรบา้ง 

เขา้ร่วมกิจกรรมของช่ีกงประเภทเสริมสร้างสุขภาพอะไรบา้ง หรือกิจกรรมของช่ีกงปลอม จะใหเ้ป็น

เช่นน้ีไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด 

3. ขา้พเจา้อยากจะสะทอ้นใหก้รมพลศึกษาแห่งชาติ ใหรู้้ถึงวตัถุประสงคท่ี์ขา้พเจา้ไดถ้อนตวัออกจาก

สมาคมคน้ควา้วจิยัวทิยาศาสตร์ช่ีกงในปีนั้น ก็คือไม่คิดท่ีจะอยูร่วมกบัพวกท่ีเรียกกนัวา่ช่ีกงเหล่านั้น 

พวกท่ีเรียกกนัวา่ช่ีกงเหล่านั้นมีจุดประสงคเ์พื่อจะหลอกลวงเงินทอง อา้งกนัวา่เป็นช่ีกงท่ีสามารถ

เสริมสร้างสุขภาพ จุดประสงคก์็เพื่อเงินทอง มีการพิจารณากาํหนดระดบัของอาจารยช่ี์กงอะไรเอย ส่ิงท่ี

ใชเ้วลาเป็นก่ีสิบปีบาํเพญ็ออกมา ไม่ใช่จะประเมินกนัออกมาได ้ การประเมินส่ิงเหล่าน้ีเป็นการไม่

รับผดิชอบ เป็นภยัต่อสังคม จะส่งเสริมคนใหมี้จิตใจท่ีไม่ดีแบบต่างๆ ซ่ึงจิตยดึติดเหล่าน้ีของคนเป็นส่ิง

ท่ีพวกเราตอ้งการขจดัทิ้งอยูพ่อดี ดว้ยเหตุน้ีพวกเราจึงตดัสินใจอยา่งแน่วแน่วา่ไม่สามารถอยูร่วมกบั

พวกเขา 

จะเป็นการดีท่ีสุดหากจะสามารถจดทะเบียนอยา่งอิสระเป็นเอกเทศ ใหท้างปักก่ิงทาํการจดทะเบียนอยา่งเป็น

เอกภาพ แต่ละพื้นท่ีอยา่ไดท้าํการจดทะเบียน หรือยืน่รายงานกนัเอง หากไม่สามารถจดทะเบียนอยา่งอิสระเป็น

เอกเทศ เช่นนัน่ก็ใหค้งไวใ้นลกัษณะเดิม ฝงูชนศึกษาฝ่า ฝึกพลงักงกนัเอง ไม่จดัตั้งเป็นองคก์ร ร่วมกนัฝึกท่าในเวลา

เชา้ดว้ยใจสมคัร รักษาความเป็นเอกลกัษณ์และความบริสุทธ์ิเช่นน้ีไว ้

หล่ี หงจ้ือ 

1998.12.25 

 

77.  ถึงศูนยช่์วยฝึกสอนตา้ฝ่ามณฑลซนัตง 

 เก่ียวกบัเร่ืองท่ีผูฝึ้กช่ิงหยุ๋นสร้างวดั ตอ้งอธิบายใหก้บัผูฝึ้กทั้งหลายใหช้ดัเจน น้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีพวกเราตา้ฝ่าตอ้ง

ทาํ ไม่เก่ียวขอ้งกบัการบาํเพญ็ของตา้ฝ่า อยา่ไดมุ้่งจิตใจไปทางดา้นน้ี ผูอ้อกบวชสร้างวดัเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล

ของผูน้ั้น เป็นเร่ืองของผูอ้อกบวช ในปีนั้นเม่ือผูอ้อกบวชมาศึกษาตา้ฝ่า ผูเ้ป็นอาจารยไ์ดค้าํนึงถึงเร่ืองท่ีอยูข่องศิษย ์

เคยกงัวลใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ี มาถึงเวลาน้ีไดท้าํจนจิตใจคนวา้วุน่ ไม่สามารถสงบจิตสงบใจศึกษาฝ่า ผูฝึ้กจากต่างถ่ิน

บางคนไม่สงบจิตใจศึกษาฝ่าท่ีบา้น พากนัไปคลุกคลีอยูก่บัช่ิงหยุ๋นและพวกของเธอ เร่ืองน้ีไดร้บกวนการบาํเพญ็ของ

ผูฝึ้กอยา่งร้ายแรง ผูฝึ้กท่ีอยูบ่า้นก็มุ่งจิตใจไปกบัการสร้างวดั เม่ือผูฝึ้กช้ีใหเ้ห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีไม่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม

ของตา้ฝ่า กลบัใชข้อ้อา้งวา่อาจารยเ์คยมาท่ีน่ีอะไรต่างๆ มาบดบงัจิตยดึติดของพวกเธอ พฤติกรรมบางอยา่งได้

รบกวนการบาํเพญ็ปกติของผูฝึ้กอยา่งร้ายแรงมาก จนกระทัง่กลายเป็นปฏิปักษต่์อรูปแบบของตา้ฝ่า ก็ยงัหลงงมงาย

ไม่ยอมอู(้รับรู้) บอกผูฝึ้กทั้งหลายใหป้ล่อยวางจิตใจทั้งหมดแลว้ศึกษาฝ่า คนท่ีมาจากต่างถ่ินใหก้ลบัไปทั้งหมด 

 ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหน รูปแบบการบาํเพญ็ของตา้ฝ่าจะเปล่ียนแปลงไม่ได ้ ไม่ใช่ผูอ้อกบวชจะติดตามผูอ้อกบวช

ไปในท่ีต่างๆไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด ยิง่ไม่ใหว้ิง่เพน่พา่นไปในหมู่ผูฝึ้กแต่ละท่ี อีกทั้งยงัอา้งการสร้างวดัเพื่อขอเงินจากผู ้
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ฝึก ขา้พเจา้ไม่คิดวา่การท่ีผูฝึ้กบริจาคเงินมากหรือนอ้ย จะช่วยอะไรต่อการบาํเพญ็ของพวกเขาได ้ ในทางกลบักนัมนั

ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการบาํเพญ็และการยกระดบัแต่อยา่งใด กลบัจะสร้างภาระในระดบัหน่ึงต่อผูฝึ้กท่ีความเป็นอยู่

ลาํบาก จนรบกวนไปถึงการบาํเพญ็ แต่ละคนคิดจะทาํอยา่งไรขา้พเจา้ไม่สนใจ แต่น่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีขา้พเจา้บอกใหพ้วก

ท่านทาํ ไม่เก่ียวขอ้งกบัการบาํเพญ็ ศิษยท์ั้งหลาย ทาํไมพวกท่านจึงไม่สามารถปล่อยวางจิตใจท่ีมีจุดมุ่งหมาย(โหยว่

เหว๋ย)ดวงนั้นลงเล่า 

 อนัท่ีจริงเวลาท่ีพวกเธอทาํอะไรไม่ถูกตอ้ง ขา้พเจา้จะกระตุน้เตือนพวกเธออยูต่ลอด เพียงแต่วา่พวกเธอใช้

จิตใจซ่ึงยดึติดต่อเร่ืองท่ีจะทาํดวงนั้นบดบงัเอาไว ้ ไม่คิดและไม่กลา้เผชิญหนา้นัน่เอง เวลาศึกษาฝ่าก็โอบอุม้ดว้ยจิต

ยดึติด เลือกดูแต่เฉพาะส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อเร่ืองท่ีตวัเองยดึติดท่ีจะทาํ หาขอ้อา้งใหก้บัการยดึติดนั้น น้ีไม่ใช่

การศึกษาฝ่า ยิง่ไม่ใช่การบาํเพญ็ ท่ีผา่นมาขา้พเจา้เคยพดูไวห้ลายคร้ังวา่ อยา่ไดว้ิง่เพน่พา่นไปทัว่ทุกท่ี ใหส้งบจิตใจ

บาํเพญ็ และเคยพดูไวว้า่ไม่อนุญาตใหไ้ปบรรยายฝ่าอะไรในหมู่ผูฝึ้กในแต่ละพื้นท่ี พฤติกรรมของพวกเธอไดส่้งผล

สะทอ้นอยา่งมากในแต่ละพื้นท่ี ขา้พเจา้เฝ้าสังเกตการณ์พวกเธออยูโ่ดยตลอด ใหโ้อกาสพวกเขาต่ืนและอู(้รับรู้)ดว้ย

ตวัเอง แต่พวกเธอกลบัผลกัไสโอกาสท่ีขา้พเจา้ใหแ้ก่พวกเธอคร้ังแลว้คร้ังเล่า ทาํในเร่ืองท่ีฝ่าฝืนต่อตา้ฝ่าคร้ังแลว้คร้ัง

เล่า ตวัเองไม่สามารถบาํเพญ็จริงจงัยงัทาํการรบกวนผูฝึ้ก พลาดโอกาสไปคร้ังแลว้คร้ังเล่า ดีก็ไปตามทางของตวัเอง

เถิด! ขา้พเจา้คิดวา่จากวนัน้ีไปหนทางท่ีพวกเธอเลือก… มีปัญหาใหค้น้จากภายใน น้ีคือขอ้แตกต่างมูลฐานระหวา่ง

ศิษยต์า้ฝ่ากบัคนธรรมดาสามญั 

หล่ี หงจ้ือ 
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78.  ตา้ฝ่าไม่สามารถถูกใชป้ระโยชน์ 

 ตา้ฝ่าสามารถช่วยเหลือสรรพชีวติทั้งมวลใหห้ลุดพน้ ต่อหนา้ความเป็นจริงอนัยิง่ใหญ่ แมแ้ต่พวกท่ีเรียกกนั

วา่ชีวติชั้นสูงซ่ึงเจาะเขา้มาในสามภพและพวกท่ีอยูใ่นสามภพ บ่อนทาํลายตา้ฝ่าเหล่านั้นก็ไม่ปฏิเสธ ฉะนั้นจึงนาํมา

ซ่ึงปัญหาหน่ึงซ่ึงปรากฏออกมาในหมู่คนธรรมดาสามญั เช่นคนส่วนหน่ึงซ่ึงเดิมทีต่อตา้นตา้ฝ่า หรือไม่เช่ือในตา้ฝ่าก็

มาเรียนฝึกตา้ฝ่า ตา้ฝ่าสามารถช่วยเหลือสรรพชีวิตทั้งมวลใหห้ลุดพน้ ขา้พเจา้ไม่คดัคา้นใครก็ตามท่ีมาศึกษา ขา้พเจา้

ถ่ายทอดตา้ฝ่าใหแ้ก่สรรพชีวิต ส่ิงสาํคญัคือคนเหล่าน้ีในใจไม่ไดถื้อวา่ขา้พเจา้เป็นอาจารยท่ี์แทจ้ริงของพวกเขา(พวก

เธอ) เป้าหมายของการศึกษาตา้ฝ่าคือ เพื่อใชต้า้ฝ่ามาปกป้องส่ิงท่ีในใจของพวกเขา(พวกเธอ)ปล่อยวางไม่ได ้

ตลอดจนอะไรต่างๆในศาสนา หรือเทพในใจของพวกเขา(พวกเธอ) น้ีเป็นพฤติกรรมของการขโมยฝ่า คิดจะใช้

ประโยชน์จากตา้ฝ่าโดยตวัของมนัเองก็คือบาปท่ีให้อภยัไม่ได ้แต่ในหมู่พวกเขามีส่วนหน่ึง ความนึกคิดในดา้นน้ีของ

มนุษยไ์ม่แจ่มชดั ดงันั้นขา้พเจา้เฝ้าดูพวกเขาอยูต่ลอดมา เพราะขา้พเจา้คิดวา่ ไม่วา่จะเขา้มาสู่ตา้ฝ่าดว้ยมูลเหตุอะไรก็

ตาม ก็ยงัเป็นโอกาสท่ีหาไดย้ากสาํหรับพวกเขา(พวกเธอ) เปิดตาข่ายหน่ึงดา้น(เปิดโอกาสใหอี้กคร้ัง) อยา่งไรเสียเขา

(พวกเธอ)ก็เกิดมาในช่วงเวลาของการถ่ายทอดตา้ฝ่าอยา่งกวา้งไกล อีกทั้งมีร่างคน ตลอดมาขา้พเจา้เฝ้ารอใหพ้วกเขา

(พวกเธอ)สาํนึกตวั 

 อนัท่ีจริงก็มีคนส่วนหน่ึงเขา้มาเช่นน้ีจริงๆ เปล่ียนแปลงความเขา้ใจเดิมอยา่งหมดส้ิน กลายเป็นศิษยผ์ูบ้าํเพญ็

จริงจงัของตา้ฝ่าท่ีเด็ดเด่ียวแน่วแน่ แต่ก็ยงัมีคนส่วนหน่ึงดว้ยเช่นกนั พวกเขา(พวกเธอ)ไม่คิดจะเปล่ียนแปลง ยุง่

วุน่วายอยูใ่นตา้ฝ่าเป็นเวลายาวนาน เพื่อใหต้า้ฝ่าอยูใ่นโลกอยา่งมัน่คง ขา้พเจา้ไม่สามารถอดกลั้นใหพ้วกเขา(พวก
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เธอ)ดาํเนินต่อไปอีก ฉะนั้นพวกเขา(พวกเธอ)ก็จะสูญเสียโอกาสไปจริงๆ ขา้พเจา้เคยพดูแลว้ การเปล่ียนแปลง

ภายนอก นัน่เพื่อใหค้นอ่ืนดู ท่านสามารถจะรับการช่วยเหลือใหห้ลุดพน้หรือไม่ อยูท่ี่การเปล่ียนแปลงจิตใจตวัเอง

และการเล่ือนระดบั ตรงนั้นไม่เปล่ียนก็ไม่สามารถยกระดบัสูงข้ึน อะไรก็จะไม่ได ้ ในความเป็นจริงเน่ืองจากพวก

ท่านไดอ่้าน“จว้นฝ่าหลุน” จึงประสบโชคลาภ ณ ชั้นภายนอกของร่างกายคน นอกจากนั้นแลว้มนัไม่ไดอ้ะไรเลย มี

จิตใจท่ีไม่ดีเช่นน้ี แลว้สามารถจะไดอ้ะไรล่ะ คนเอ๋ย! ลองคิดดู! สมควรเช่ืออะไร ไม่สมควรเช่ืออะไร บาํเพญ็เพื่อ

อะไร บาํเพญ็เพื่อใคร ชีวติคงอยูเ่พื่อใคร ขา้พเจา้เช่ือวา่พวกท่านจะจดัวางความสัมพนัธ์ของประโยชน์ และความ

เสียหายน้ีไดถู้กตอ้ง ไม่เช่นนั้น ส่ิงท่ีพวกท่านสูญเสียไปจะเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจะมีไดอี้กตลอดไป เม่ือตา้ฝ่าปรากฏ

ต่อมนุษยชาติ ส่ิงท่ีพวกท่านสูญเสียไปยงัไม่เพียงแต่เป็นส่ิงเหล่าน้ี 

หล่ี หงจ้ือ 
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79.  แขง็แกร่งและเหนียวแน่น 

 การบาํเพญ็ปฏิบติัฝอฝ่าเป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่ ขณะเดียวกนัก็เป็นส่ิงท่ีเขม้งวดจริงจงั ศิษยท์ั้งหลาย พวกท่านรู้แต่

วา่ในโลกของคนมีของแทแ้ละแปลกปลอม แต่กลบัไม่รู้ถึงชีวติในมิติอ่ืนรวมทั้งเทพ เน่ืองจากระดบัชั้นท่ีต่างกนั ส่ิงท่ี

รู้และสัจธรรมก็ไม่เหมือนกนั แตกต่างกนัอยา่งมากท่ามกลางจกัรวาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายใตส้ภาพการณ์ท่ีไม่แจ่ม

ชดัต่อความเป็นจริงของการเจ้ิงฝ่า(ปรับฝ่าใหถู้กตอ้งเท่ียงตรง) จึงเกิดการรบกวนและขดัแยง้อยา่งรุนแรง ดาํเนินการ

บ่อนทาํลายโดยใชว้ธีิต่างๆและติดต่อกบัผูฝึ้ก ทาํใหผู้ฝึ้กบางคนซ่ึงเทียนมู่(ตาทิพย)์ เปิดในระดบัตํ่าเกิดความสงสัย

และไม่เขา้ใจในตา้ฝ่า ชีวติภายในสามภพเหล่าน้ี(ท่ีเรียกกนัวา่เทพ) และชีวติชั้นสูงตามท่ีเรียกกนัแต่ละประเภท ซ่ึง

หนีการเจ้ิงฝ่าเขา้มาจากมิติชั้นสูง พวกเขา(พวกมนั)จาํนวนมากไม่รู้ถึงความเป็นจริงของการเจิ้งฝ่าและขดัแยง้กบัการ

เจ้ิงฝ่า ช้ีแนะหรือบอกเล่าความเขา้ใจในทศันะความคิดตวัเองของพวกเขา(พวกมนั)ใหผู้ฝึ้ก หรือใชว้ธีิต่างๆถ่ายทอด

อะไรใหแ้ก่ผูฝึ้กเป็นตน้ บ่อนทาํลายความเช่ือท่ีถูกตอ้งและความเด็ดเด่ียวแน่วแน่ต่อตา้ฝ่าของผูฝึ้ก อนัท่ีจริงลว้นเป็น

ส่ิงท่ีอยูใ่นระดบัตํ่ามากและคาํโกหกหลอกลวง เน่ืองจากเป็นเทพ แสดงออกมาอยา่งเมตตา ทาํใหผู้ฝึ้กกลุ่มหน่ึงซ่ึงมี

ความเขา้ใจไม่ดีพอต่อตา้ฝ่า ทาํใหค้วามนึกคิดไม่เด็ดเด่ียวแน่วแน่ ดว้ยเหตุน้ี บางคนไม่ศึกษาตา้ฝ่าแลว้ บางคนถึงกบั

เดินไปทางตรงกนัขา้ม ปัจจุบนัน้ี ปัญหาน้ีค่อนขา้งรุนแรง เพราะเหตุน้ี สาํหรับคนเหล่าน้ีแลว้ ตกอยูใ่นสภาพท่ีน่า

เศร้าอยา่งยิง่ ในเวลาเดียวกนัส่ิงท่ีพวกเขาสูญเสียไป จะเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจะมีไดอี้กตลอดไป น้ีก็เป็นภยัพิบติัใหญ่

คร้ังหน่ึงในชีวติของพวกเขา 

 ขา้พเจา้ไดพ้ดูไวท้ั้งหมดกบัพวกท่านแลว้ใน “จิงจ้ิงเหยา้จ่ือ” และ “จว้นฝ่าหลุน” ในหวัขอ้ “ไม่บาํเพญ็สอง

วชิา” ตลอดจนปัญหาการบาํเพญ็อยา่งไรเม่ือเปิดตาทิพยแ์ลว้ ทาํไมพอเห็นชีวติชั้นสูงท่ีแสร้งเมตตาเหล่านั้นพดูกบั

พวกท่าน ก็ควบคุมตวัเองไม่อยู ่พวกเขา(พวกมนั)สามารถทาํใหพ้วกท่านหยวนหมัน่ไหม พวกท่านทาํไมไม่ลองคิดดู 

ตอนท่ีท่านยงัไม่ไดศึ้กษาตา้ฝ่า พวกเขา(พวกมนั)ทาํไมไม่สนใจท่าน ทาํไมหลงัจากท่ีพวกท่านศึกษาตา้ฝ่าแลว้ พวก

เขา(พวกมนั)จึงเป็นห่วงพวกท่านเช่นน้ี การบาํเพญ็เป็นเร่ืองเขม้งวดจริงจงั หลกัการทั้งหมดของตา้ฝ่าขา้พเจา้ก็พดูให้

พวกท่านแลว้ ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นหนทางท่ีพวกท่านแต่ละคนตอ้งเดินในระหวา่งการบาํเพญ็ ด่านท่ีตอ้งขา้ม การท่ีขา้ม

ไปไม่ไดเ้กิดจากตวัพวกท่านเอง ตลอดมาขา้พเจา้ให้โอกาสพวกท่านอูก้ลบัมาดว้ยตวัเอง เพื่อตา้ฝ่าขา้พเจา้ไม่สามารถ

รออีกต่อไป ไดแ้ต่เขียนบทความน้ีออกมา ขา้พเจา้รู้วา่เม่ือพวกท่านไดอ่้านบทความน้ี ก็จะต่ืนอยา่งแน่นอน แต่น่ี
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ไม่ใช่มาจากการบาํเพญ็ของพวกท่าน คนอ่ืนทาํไมจึงไม่ถูกรบกวน ขา้พเจา้เคยพดูแลว้วา่การเจ้ิงฝ่าจะเร่ิมทาํจากขา้ง

นอกสามภพ ภายในสามภพเทพท่ีเรียกกนัจาํนวนหน่ึงมองไม่เห็น ดงันั้นจึงกลา้บ่อนทาํลายงานของตา้ฝ่า พวกเขา

(พวกมนั)ก็ไม่มีท่ีจะหนีไดอี้กแลว้ แต่การกระทาํของพวกเขาทั้งหมดลว้นมีการบนัทึก ในเวลาเดียวกนัก็กลายเป็น

เร่ืองท่ีตวัพวกเขา(พวกมนั)เอง กาํลงัจดัวางตาํแหน่งของตวัเองในอนาคต บา้งจะตกระดบัชั้น บา้งจะเป็นคน บา้งจะ

เป็นผใีนยมโลก บา้งจะถูกดบัสลายจนหมดส้ิน ดว้ยการทาํลายซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกแบบไม่จบไม่ส้ิน ในระหวา่งการชดใช้

ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีไดก้ระทาํในอนาคต เพราะนัน่คือตาํแหน่งท่ีพวกเขา(พวกมนั)จะไดรั้บ จากการแสดงออกของซินซ่ิง

แทจ้ริงท่ีสุดของตวัเอง ชีวิตขา้งบนลว้นเป็นเช่นน้ี กาํลงัจดัวางตาํแหน่งของพวกเขาใหม่ในตา้ฝ่า นบัประสาอะไรกบั

ส่ิงเหล่าน้ีและคนธรรมดาสามญัในโลกเล่า ในระหวา่งการเจ้ิงฝ่าบา้งจะยกระดบัสูงข้ึน บา้งจะตกลงมา บา้งจะถูก

ทาํลาย ไม่วา่จะเป็นเทพ คน ตลอดจนผี ลว้นจะตอ้งจดัวางทุกตาํแหน่งกนัใหม่ในอาณาจกัรเขตแดนท่ีต่างกนั ตั้งแต่

การคงอยูไ่ปจนถึงการดบัสลายโดยส้ินเชิง ทะนุทนอมพวกท่าน คน เพราะพวกท่านสามารถบาํเพญ็ ดงันั้นจึงพดู

หลกัการของฝ่าท่ีสูงเช่นนั้นใหแ้ก่พวกท่าน ทะนุถนอมพวกท่าน เพราะพวกท่านสามารถบาํเพญ็สาํเร็จ เป็นผูรู้้แจง้อนั

ยิง่ใหญ่อยา่งแทจ้ริงแห่งฝ่าถูกตอ้ง รู้แจง้ถูกตอ้งในตา้ฝ่า 

หล่ี หงจ้ือ 
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80.  กวาดลา้งจิตมารใหส้ิ้นซาก 

 หลงัจากการประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ตา้ฝ่า ของเขตพื้นท่ีภาคตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา คนส่วน

หน่ึงซ่ึงฟังฝ่าดว้ยจิตยดึติดนาํไปพดูวา่ การบาํเพญ็จะส้ินสุดแลว้ ยงัพดูอีกวา่อาจารยจ์ะพาคนส่วนหน่ึงไป น้ีเป็น

พฤติกรรมบ่อนทาํลายฝ่าอยา่งร้ายแรง เป็นการเผยจิตมารออกมาอยา่งขนานใหญ่ ขา้พเจา้เคยกล่าวเช่นน้ีเม่ือใด เป็น

ท่านท่ีอู(้รับรู้)อยา่งสับสนดว้ยจิตยดึติดของตวัท่านเอง ท่านรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ท่านจะหยวนหมัน่ แมแ้ต่ความยดึติดของ

ตวัท่านเอง ท่านไม่สามารถปล่อยวางแลว้จะหยวนหมัน่ไดอ้ยา่งไร ตา้ฝ่าเป็นเร่ืองเขม้งวดจริงจงั จะทาํแบบเดียวกบั

ลทัธินอกรีตไดอ้ยา่งไร ท่านยงัมีจิตมารอะไรอีก ใหป้ล่อยออกมา ทาํไมจะตอ้งเดินไปยงัดา้นท่ีเป็นปฏิปักษก์บัตา้ฝ่า 

หากยงัสามารถจะเป็นศิษยข์องขา้พเจา้ ก็ใหห้ยดุการพดูจาท่ีถูกมารใชป้ระโยชน์เสียทนัที 

 ศิษยท์ั้งหลาย ขา้พเจา้ขอย ํ้าอีกคร้ัง การบาํเพญ็เป็นเร่ืองเขม้งวดจริงจงั เป็นเร่ืองศกัด์ิสิทธ์ิ ในเวลาเดียวกนัการ

บาํเพญ็ของพวกเราตอ้งรับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อคน และตอ้งรับผดิชอบต่อตวัเอง ทาํไมจึงไม่สามารถ

บาํเพญ็ใหส้อดคลอ้งกบัสังคมคนธรรมดาสามญัอยา่งสง่าผา่เผย! ขา้พเจา้เสนอวา่คนท่ีเคยพดูกบัผูอ่ื้นวา่ ไม่มีเวลาแลว้ 

ตวัเองตอ้งจดัการเร่ืองขา้งหลงัอะไรใหเ้รียบร้อย อาจารยจ์ะพาใครต่อใครไปเป็นตน้ ใหแ้กไ้ขผลกระทบท่ีท่านได้

กระทาํในทนัที ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม คาํพดูแมแ้ต่ประโยคเดียวก็ไม่สามารถถูกมารใชป้ระโยชน์ 

รูปแบบการหยวนหมัน่ของพวกเราจะตอ้งตรงไปตรงมาอยา่สง่าผา่เผย 

หล่ี หงจ้ือ 

1999.3.30 
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