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คาํนํา 

 เพื$อให้งานช่วยฝึกสอนของฝ่าหลุนตา้ฝ่าดาํเนินไปไดดี้ยิ$งขึ>น  เพื$อตอบรับคาํขอของ

สมาคมวจิยัและศูนยช่์วยฝึกสอนแต่ละพื>นที$  ฝ่าที$ขา้พเจา้ไดบ้รรยายและฝ่าที$อธิบาย ณ ที$ประชุม

ผูช่้วยฝึกสอนผ่านการตรวจทานและเห็นชอบของขา้พเจา้แลว้  เวลานี> ก็ไดตี้พิมพอ์อกมาอยา่ง

เป็นทางการ 

 ผูที้$เขา้ร่วมประชุมในเวลานั>นยงัมีผูช่้วยฝึกสอนส่วนนอ้ยที$มาจากมณฑลอื$นและเมืองอื$น  

หลงัจากที$ขา้พเจา้ไดบ้รรยายฝ่าและอธิบายฝ่าแลว้  บางคนไดเ้รียบเรียงจากเทปบนัทึกเสียงเป็น

ตวัหนงัสือ  ยิ$งกวา่นั>นในบางพื>นที$ยงัไดเ้วียนกนัคดัลอกต่อ ๆ กนั และถ่ายสาํเนา  เนื$องจากเวลา

ขา้พเจา้บรรยายฝ่าและอธิบายฝ่า ลว้นแต่บรรยายและอธิบายภายใตส้ภาวะแวดลอ้มที$พิเศษ

เฉพาะ เงื$อนไขพิเศษ และให้กบักลุ่มบุคคลเฉพาะ  หากไม่อยู่ในปัจจยัเหล่านี>  การเวียนกนั

คดัลอกจะเกิดความเขา้ใจคลาดเคลื$อนต่อตา้ฝ่าที$ขา้พเจา้บรรยาย  และง่ายที$จะทาํใหค้นเขา้ใจผดิ  

ไม่เป็นประโยชนต่์อการเผยแพร่ตา้ฝ่า 

 การตีพิมพ ์«ฝ่าหลุนตา้ฝ่าอี> เจี$ย» เพื$อใหผู้ช่้วยฝึกสอนอ่านกนัภายใน ผูช่้วยฝึกสอนทุก

คนเวลาเผยแพร่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าตอ้งรับผิดชอบต่อตวัเอง รับผิดชอบต่อผูฝึ้ก รับผิดชอบต่อสังคม 

รับผิดชอบต่อตา้ฝ่า  เวลาที$ทาํการเผยแพร่และอธิบายปัญหาตอ้งขึ>นอยูก่บัระดบัความเขา้ใจและ

ความสามารถยอมรับของผูรั้บต่อตา้ฝ่า  ไปเผยแพร่ตา้ฝ่าใหเ้หมาะสม 
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 นั$งอยู่ ณ ที$นี> ลว้นเป็นผูช่้วยฝึกสอนและแกนนาํ  ในการก่อตั>งฝ่าหลุนตา้ฝ่า โดยเฉพาะ

การต่อตั>งฝ่าหลุนตา้ฝ่าที$เมืองฉางชุนมีบทบาทสาํคญัอยา่งมาก  ผูฝึ้กของศูนยฝึ์กกงมากมายถาม

ปัญหามากมาย ผูฝึ้กสอนหรือแกนนาํของเราอธิบายปัญหาบางประการไดไ้ม่ดีหรืออธิบายไม่ได ้ 

นี$ มีสาเหตุสองประการ : หนึ$ งคือเขา้ใจฝ่าไม่ถ่องแท  ้ ที$จริงพวกเราในการสอนในชั>นเรียน 

อะไร ๆ ลว้นบรรยายออกมาแลว้  เพียงแต่เขา้ใจฝ่าใหท้ะลุปรุโปร่ง อะไร ๆ ลว้นสามารถอธิบาย

ได ้ นี$คือสาเหตุหนึ$ง และเป็นสาเหตุที$สาํคญัที$สุด  อีกประการหนึ$งคือผูฝึ้กถามปัญหาบางอยา่งที$

เป็นรูปธรรมที$อธิบายยาก เพราะผูฝึ้กสอนติดต่อกบัผูฝึ้กโดยตรง  หลายปัญหาที$เป็นรูปธรรม

อธิบายยาก 

 ขา้พเจา้รักษาท่าทีอยา่งนี> เสมอมา ฝ่าขา้พเจา้กไ็ดบ้รรยายอยา่งครบถว้นและสรุปรวบยอด

ใหแ้ลว้  ปัญหาของการซิวเลี$ยนของตวัคุณเอง ก็ตอ้งปฏิบติัตามฝ่านี>   ถา้อะไร ๆ ก็พูดออกมาจน

หมด กไ็ม่มีสิ$งที$ตวัคุณเองจะบาํเพญ็แลว้  ฉะนั>นขา้พเจา้จึงไม่สามารถจะพดูมากไปกวา่นี> อีกแลว้  

ถา้พูดอีกก็เท่ากบัวา่ขา้พเจา้ยกคุณขึ>นมาอยา่งนั>น  ที$เหลือก็คือปัญหาบางประการที$เป็นรูปธรรม  

แต่ผูฝึ้กบางคนก็ยงัอยากจะถาม  ก็คือวางใจไม่ได ้ เขาถามขา้พเจา้ไม่ได ้ก็ยงัจะถามผูฝึ้กสอน

หรือศิษยข์องเราที$ฝึกกงมาเป็นเวลาค่อนขา้งนาน แต่ปัญหาที$ผูช่้วยฝึกสอนหรือศิษยที์$ฝึกมานาน

ไม่เคยประสบดว้ยตวัเอง กใ็หค้าํตอบไม่ได ้

 ทาํไมขา้พเจา้ใหทุ้กคนฝึกกงดว้ยกนัเป็นกลุ่ม  เวลาพบกบัปัญหาสามารถแลกเปลี$ยนซึ$ ง

กนัและกนั ร่วมกนัศึกษาพิจารณา ปัญหาเหล่านี>ก็จะสามารถแกไ้ขได ้ ฝึกกงเองคนเดียว พบกบั

ปัญหาแลว้ไม่เขา้ใจ จะเกิดความสับสน  แต่อยูที่$ศูนยฝึ์กกง ทุกคนร่วมกนัศึกษาพิจารณา ปัญหา

มากมายลว้นสามารถจะแกไ้ขได ้ ที$จริงการจดัการกบัปัญหาหนึ$ง ๆ ใหส้าํเร็จได ้ตอ้งคน้หาจาก

ซินซิ$ง ปัญหาอะไรลว้นสามารถแกไ้ขให้ลุล่วงได ้ แต่ก็ยงัมีปัญหาบางประการที$เป็นรูปธรรม 

มนัยากเกินกว่าที$ผูช่้วยฝึกสอนจะจดัการไดจ้ริง ๆ  เพื$อปัญหาเหล่านี> โดยเฉพาะ ขา้พเจา้เปิด

ประชุมหนึ$งครั> งใหก้บัทุกคน  นี$จดัเป็นกรณีพิเศษสาํหรับผูช่้วยฝึกสอนเมืองฉางชุน พื>นที$อื$นยงั

ไม่มีโอกาสเช่นนี>   การกลบัมาครั> งนี> มีปัญหาหลายประการตอ้งจดัการ  ผูฝึ้กทั>งหลายต่างก็รู้  
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ดงันั>นจึงพยายามไม่รบกวนขา้พเจา้  เป็นไปไดว้่า เสียงโทรศพัท์เพียงกริY งเดียวก็จะรบกวน

ขา้พเจา้อยา่งรุนแรง  ฉะนั>นผูฝึ้กหลายคนจึงไม่โทรศพัทม์าหา  จุดนี>ขา้พเจา้ทราบ  ที$เรียกทุกคน

มาประชุมก็เพื$อจะตอบปัญหาบางประการให้กับทุกคน   ศูนย์ใหญ่ได้ส่งบทความจาก

ประสบการณ์ของผูฝึ้กบางส่วนมาให้  อีกทั>งปัญหาต่าง ๆ ที$รวบรวมกนัขึ>นมา  ขา้พเจา้ยงัไม่มี

เวลาอ่านเลย  เพราะขา้พเจา้กาํลงัปรับแกห้นงัสือเล่มที$สามอยู ่– «จว้นฝ่าหลุน»  และยงัมีเรื$อง

ตอ้งจดัการอีกมากมาย 

 วนันี> จะตอบปัญหาให้กบัทุกคน  โดยหลกัคือเพื$อให้ทุกคนทาํงานไดส้ะดวกหลงัจากนี>

ไป  พูดถึงตรงนี>ขา้พเจา้ยงัจะตอ้งพูดถึงปัญหาหนึ$ง : ผูช่้วยฝึกสอนทั>งหลายที$นั$งอยู ่ณ ที$นี>  ตอ้ง

รับผิดชอบขึ>นมา  รับผิดชอบสอนแต่ท่าฝึกเพียงอยา่งเดียวยงัไม่ได ้ควรตอ้งเขา้ใจฝ่าให้ถ่องแท ้

ยึดกุมให้ไดอ้ย่างแทจ้ริง  ตอ้งอ่านหนงัสือให้มาก  ฟังเทปบนัทึกเสียงให้มาก  อย่างน้อยที$สุด

ตอ้งเขา้ใจไดช้ดัเจนมากกว่าผูฝึ้กทั$วไปจึงจะสามารถเป็นผูช่้วยฝึกสอนไดดี้อยา่งแทจ้ริง  ความ

เขา้ใจต่อฝ่าจะตอ้งเขา้ใจให้แจ่มชดั  ผูฝึ้กมีปัญหาอะไร อย่างน้อยตอ้งตอบไดใ้นระดบัทั$วไป  

ถึงแมไ้ม่อาจจะพดูวา่เป็นประโยชน์ในการชี>นาํ  ในภาพรวมสามารถพดูไดช้ดัเจน  การถ่ายทอด

กงไปสู่ระดบัชั>นสูงอยา่งแทจ้ริง  นั$นก็คือการช่วยคน  ก็คือการซิวเลี$ยนอยา่งแทจ้ริง  หากดูกนั

อยา่งนี>แลว้  นั$นกคื็อไม่มีอะไรแตกต่างจากการมุ่งซิวเลี$ยนเป็นหลกัในวดัวาอารามหรือในป่าเขา 

 ฝ่าของเรานี> โดยหลกัถ่ายทอดอยูใ่นสงัคมคนธรรมดาสามญั  ส่วนใหญ่ซิวเลี$ยนอยูใ่นหมู่

คนธรรมดาสามญั  เช่นนั>นพวกเรากาํหนดผูซิ้วเลี$ยน ในการซิวเลี$ยนอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั 

โดยพื>นฐานสมควรแสดงออกเหมือนกบัคนธรรมดาสามญั  พูดให้ชดั  พวกเราผูรั้บผิดชอบคน

หนึ$ งของศูนยฝึ์กกงก็เหมือนกบัเจ้าอาวาส พระสงฆ์เปรียญสูง ที$ซิวเลี$ยนอยู่ในวดั  ขา้พเจ้า

เพียงแต่พดูเปรียบเทียบ  ไม่มีใครแต่งตั>งหรือใหต้าํแหน่ง  พวกเรากคื็อรูปแบบการซิวเลี$ยนอยา่ง

นี>   คุณคิดดูนั$นไม่เหมือนกนัหรอกหรือ  การนาํพาผูซิ้วเลี$ยนกลุ่มหนึ$งใหดี้เป็นเรื$องของคุณูปการ

และคุณธรรมที$หาที$สุดมิได ้ นาํพาไม่ดี ขา้พเจา้วา่ก็คือไม่ไดป้ฏิบติัภาระหนา้ที$อยา่งเตม็ที$  ดว้ย

จุดประสงค์นี> จึงเรียกทุกคนมาประชุม  ผูรั้บผิดชอบของศูนย์ใหญ่ต่างก็หารือปัญหานี> กับ

ขา้พเจ้า : จะเปิดสอนอีกสักครั> งดีไหม  ขา้พเจ้ารู้สึกว่าฝ่านี> บรรยายชัดเจนเกินไปก็ไม่เป็น

ประโยชนก์บัการซิวเลี$ยนของทุกคน  เช่นนั>นกจ็ะกลายเป็นหลกัการของคนธรรมดาสามญั  พวก

เราไม่ตอ้งพูดถึงปัญหาการซิวเลี$ยนกนัอย่างไรอย่างไรในหมู่คนธรรมดาสามญั  อีกประเด̂ียว

ขา้พเจา้จะตอบปัญหาเหล่านี> ที$ส่งขึ>นมาใหก้บัทุกคน  เวลาที$เหลือทุกคนมีปัญหาอะไรค่อยยกขึ>น

มาถามอีก  ที$คิดจะคน้หาความรู้อะไรคุณอย่าถาม  ปัญหาที$เกี$ยวโยงถึงนโยบายประเทศก็อย่า

ถาม  พวกเราอยูใ่นขั>นตอนของการซิวเลี$ยน ปัญหาที$พบเจอนั>นค่อนขา้งจะเป็นแบบฉบบั  โดย
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หลกัจะตอบปัญหาเหล่านี>   ทุกคนสามารถหยบิยกขึ>นมาถาม 

 พวกเราแจง้เฉพาะผูช่้วยฝึกสอนและคนทาํงานให้มาประชุม  หลงัจากวนันี>  คนที$ไม่ได้

รับแจง้ อยา่ไดพ้ามาประชุมดว้ยอยา่งเดด็ขาด  มีคนมากนัมาก เรื$องบางอยา่งจดัการไม่ได ้เพราะ

ทั>งหมดเป็นผูช่้วยฝึกสอน  เดิมทีคิดจะพดูสูงสกัหน่อย เป็นรูปธรรมสกัหน่อย เพื$อใหส้ะดวกต่อ

การทาํงานของผูช่้วยฝึกสอนจากนี> ไป  แต่บางคนเป็นผูฝึ้กใหม่ เขา้เรียนในชั>นเพียงครั> งเดียว  

ยิ$งกวา่นั>นบางคนยงัไม่เคยเขา้เรียนในชั>นเลย  ทนัทีทนัใดมาฟังสิ$งที$สูงและลึกซึ> งอยา่งนี>  ยากมาก

จะยอมรับได ้ ไม่ส่งผลดีต่อเขา  อีกทั>งยงัจะก่อเกิดอารมณ์ขดัแยง้ในความคิดของเขาไดง่้าย  กจ็ะ

เป็นการทาํลายคนคนนี>  

 ผูช่้วยฝึกสอนตอ้งรับภาระหน้าที$อย่างจริง ๆ จงั ๆ  ผูฝึ้กใหม่ที$ท่าฝึกทาํไม่ถูกตอ้งตอ้ง

ปรับแกใ้หถู้กตอ้งใหพ้วกเขา  ผูฝึ้กเก่าบางคนที$ท่าฝึกใชไ้ดแ้ลว้ คลาดเคลื$อนเพียงเลก็นอ้ย ก็ให้

บอกเขาภายหลงัการฝึกกง จะไดไ้ม่รบกวนการเขา้สู่สมาธิ  เวลาฝึกกง อยา่รบกวนเขา  ผูฝึ้กใหม่

จะตอ้งช่วยฝึกสอน  มีคนถามปัญหาตอ้งอดทน ค่อย ๆ อธิบาย ผูฝึ้กทั>งหมดที$ศูนยฝึ์กกงของเรา 

ลว้นมีภาระหนา้ที$นี>   ตอ้งช่วยเหลือสรรพชีวติทั$วไป  อะไรเรียกวา่ช่วยเหลือสรรพชีวติทั$วไป  ให้

สรรพชีวิตไดฝ่้าจึงจะเป็นการช่วยเหลือสรรพชีวิตทั$วไปอย่างแทจ้ริง  คนเขามาถาม  คุณไม่

อธิบาย  นั$นจะใชไ้ดห้รือ 

 ผูช่้วยฝึกสอนฝึกกงจะตอ้งแน่วแน่หนึ$งเดียว  สาํหรับผูฝึ้กเหล่านั>นที$ไม่แน่วแน่หนึ$งเดียว

ในการฝึกกง ตอ้งบอกเขา ช่วยเหลือเขา ไม่สามารถแน่วแน่จริง ๆ เขาปล่อยวางสิ$งเหล่านั>นของ

เขาไม่ได ้ กบ็อกใหเ้ขาไปฝึกกงอื$น  จะไดไ้ม่รบกวนพวกเราผูฝึ้ก  หากเขาไม่ยอมไปจริง ๆ นั$นก็

ไม่มีวิธีอื$น  เขาฝึกก็จะไม่ไดอ้ะไร  นี$คือจิตรับรู้ (อูซิ้$ง1) ไม่ดี  พวกเราสายพุทธ เริ$มจากความ

เมตตากรุณา  บอกว่าจะลงโทษเขาสักหน่อย  เช่นนั>นไม่ได ้ ไม่บ่อนทาํลายฝ่าที$ถูกตอ้งอย่าง

รุนแรง  ไม่อาจจะลงมือตามใจชอบ 

 บางคนรักษาโรคให้คน หรือบอกให้คนมารักษาโรคที$ศูนยฝึ์กกงของเรา  ลว้นเป็นการ

บ่อนทาํลายตา้ฝ่า  นี$เป็นปัญหาที$ร้ายแรงอยา่งยิ$ง และไม่อนุญาตใหใ้ครทาํอยา่งนี>   ถา้ทาํอยา่งนี>ก็

ไม่ใช่ศิษย์ของข้าพเจ้า  ถ้าผูช่้วยฝึกสอนทําอย่างนี> ละก็ ให้เปลี$ยนคนทันที  ต้องไม่ให้มี

ปรากฏการณ์สองแบบนี> เกิดขึ>นอยา่งเดด็ขาด 

 ผูช่้วยฝึกสอนตอ้งพยายามรับผิดชอบในงานอยา่งสุดความสามารถ  งานยากก็ตอ้งอาสา

ทาํ  ผูช่้วยฝึกสอนบางคนอาจมีอายุมาก มีความเขา้ใจต่อฝ่าดอ้ยสักหน่อย  ตวัเองรู้สึกว่าดีแต่

อธิบายไดไ้ม่ชดัเจน ก็สามารถหาคนมาช่วยทาํงานของผูช่้วยฝึกสอน  ความรับผิดชอบต่อฝ่า 
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ไม่ใช่การไดห้รือเสียของตวัคุณ  การไดห้รือเสียของตวัคุณก็สัมพนัธ์กบัฝ่าอยา่งแนบแน่นดว้ย  

ในการสอนตอ้งไม่สอดแทรกความคิดของตวัเองเขา้ไป  ไม่เช่นนั>นก็จะส่งผลกระทบต่อการซิว

เลี$ยนของตวัเองและของกลุ่ม  ท่าฝึกของผูช่้วยฝึกสอนตอ้งพยายามทาํใหถู้กตอ้ง  พยายามทาํให้

เหมือนกับในเทปบนัทึกภาพ  โดยภาพรวมตอ้งทาํให้เหมือน  สําหรับความแตกต่างเล็ก ๆ 

นอ้ย ๆ กห็ลีกเลี$ยงไดย้าก  จะใหเ้หมือนกนัอยา่งกบัแกะออกมาจากแม่พิมพเ์ดียวกนัทั>งหมด เป็น

เรื$ องที$ทาํไม่ได ้ โดยพื>นฐานดูไม่แตกต่างเป็นอนัใช้ได ้ แต่ถา้แตกต่างกนัมากนักละก็ไม่ได ้ 

โดยเฉพาะคือผูช่้วยฝึกสอน คุณสอนคนกจ็ะทาํใหเ้พี>ยนไป 

 จากนี>ไปจะเริ$มตอบปัญหา 

ศิษย ์: กายและจิตดบัสลายพร้อมกนั (สิงเสินจวี> เมี>ยะ2) เป็นสภาวะแบบหนึ$งอยา่งไร 

อาจารย ์: สิงเสินจวี> เมี> ยะ เป็นคาํศพัทโ์บราณ  พวกเราเรียกว่ากายและจิตดบัสลายทั>งหมด (สิง

เสินฉวนเมี> ยะ3)  ตวัอกัษรจวี>  ออกเสียงฟังไม่สู้ดี  เมี> ยะก็คือกระจายทิ>งไป  จวี>  (พรั$งพร้อม) 

และจวี>  (รวมตวั) ออกเสียงเหมือนกนั  จวี>  (รวมตวั) คือจบัเขารวมกนัเขา้มา  ดงันั>นต่อจากนี> ไป

พวกเราเรียกเป็น สิงเสินฉวนเมี>ยะ  แน่ละ ในหนงัสือยงัเขียนว่า สิงเสินจวี> เมี> ยะ  หนงัสือเล่มนี>

จดัเป็นเอกสารสาํหรับอ่านเฉพาะกาล  หนงัสือเล่มที$หนึ$ งของเรา «จงกั%วฝ่าหลุนกง»  ตอนที$

เขียนออกมานั>น มีบางดา้นคลา้ยกบัชี$กงในระดบัตํ$า  หนงัสือเล่มที$สองก็คือ «จงกั%วฝ่าหลุนกง 
(ฉบบัปรับปรุง)» มีระดบัสูงกว่าชี$กงมากทีเดียว  เวลานี> ขา้พเจา้กาํลงัเรียบเรียงฝ่าทั>งหมดที$

ขา้พเจา้บรรยาย  ในอนาคตเมื$อเขียนออกมาเป็นตา้ฝ่าเพื$อชี>นาํใหพ้วกเราบาํเพญ็จริง  ในหนงัสือ

ใหม่ คาํศพัทม์ากมายลว้นตอ้งปรับแกใ้หถู้กตอ้งทั>งหมด 

 สิง4 หมายถึงร่างกายที$มีรูปลกัษณ์  ไม่ใช่เพียงแค่หมายถึงร่างกายในมิติวตัถุนี> ที$ เรา

มองเห็นไดด้ว้ยตาเนื>อเท่านั>น  ทุกมิติลว้นมีร่างกายของคุณคงอยู่  ลว้นมีรูปลกัษณ์  ลว้นเป็น

สสารคงอยู ่เรื$อยไปจนถึงระดบัจุลภาคมาก ๆ กมี็ร่างกายคงอยู ่ หมายความวา่มีมิติมากเท่าใด คน

กมี็ร่างกายมากเท่านั>น  สิงเสินฉวนเมี>ยะ กห็มายถึงร่างกายเหล่านี>ลว้นไม่คงอยูแ่ลว้ 

 เสิน5(จิต) หมายถึงเหวียนเสิน6 (จิตตน้กาํเนิดหรือจิตหลกั) ของคน  จิตหลกักดี็  จิตรองก็

ดี  ร่างชีวิตทุกประเภทก็ดี  เมื$อไปถึงสิงเสินฉวนเมี> ยะ  นั$นเป็นเรื$องที$น่ากลวัอย่างยิ$ง ! ทั$วทั>ง

จกัรวาลไม่มีอะไรที$น่ากลวัยิ$งกวา่เรื$องนี>แลว้  ก็คือดบัสลายทั>งหมด  อะไรก็ไม่มีแลว้  แน่ละ ยงั

มีสสารที$จุลภาคมาก  ๆ คงอยู ่ ขา้พเจา้เคยพูดวา่ สุญญากาศก็มีสสารคงอยู ่ การคน้ควา้ทางวิชา

ฟิสิกส์ของเราในปัจจุบนับรรลุไดถึ้งนิวทริโนระดบัชั>นนี> เท่านั>น  สสารที$เล็กที$สุดคือนิวทริโน 

ยงัห่างไกลมาก  ไกลมาก ๆ จากสสารของสสารตน้กาํเนิด  จากชีวิตที$เล็กที$สุดของสสารตน้
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กาํเนิด สสารที$จุลภาคมาก ๆ เมื$อถูกทาํลายถึงสภาวะที$ดั>งเดิมที$สุด พวกเราเรียกว่าสิงเสินฉวน

เมี>ยะ  เพราะไดก้ลบัไปสู่สภาวะที$ดั>งเดิมที$สุดอีกแลว้  มนัจึงไม่คงอยูแ่ลว้  แมแ้ต่ผูบ้รรลุธรรม ณ 

ระดบัชั>นที$สูงมาก ๆ ลว้นมองไม่เห็นแลว้  ขณะเดียวกนักไ็ม่มีความคิด  ทั>งหมดเป็นรูปแบบของ

จุลภาคที$สุดที$กระจดักระจายและยุง่เหยิง  ในอดีต ณ ระดบัชั>นสูง เมื$อละเมิดตา้ฝ่าจึงจดัการกนั

เช่นนี>   การทาํลายมนุษยก์เ็ป็นเช่นนี>   เพราะเขาไดต้กลงมาถึงระดบัชั>นที$ต ํ$าที$สุดแลว้  เขาทาํเรื$อง

ไม่ดีจึงพบกบัปัญหาอยา่งนี>   หมายความว่ากาํจดัเขาอยา่งถึงที$สุดจากในจกัรวาล  ไม่มีความคิด  

แทบจะไม่มีสสาร  ทาํลายจนถึงสภาวะที$ดั>งเดิมที$สุด ดั>งเดิมที$สุด 

ศิษย  ์: เพศของพระพุทธชาย พระพุทธหญิงเป็นไปตามเพศของกายเนื>อของผูซิ้วเลี$ยน หรือ

เป็นไปตามเพศของจิตหลกั (จู่เหวยีนเสิน7) 

อาจารย ์: เมื$อคนซิวเลี$ยนจนถึงการซิวเลี$ยนฝ่านอกภพ ก็เขา้สู่การซิวเลี$ยนมรรคผล (กั$วเว่ย8) 

อรหันต์  ก็คืออรหันต์ขั>นตน้  เมื$อนั>นก็สามารถพูดไดว้่าเป็นพระพุทธแลว้  ที$จริงคุณก็คือซิว

เลี$ยนร่างพระพุทธแลว้  อรหนัตแ์บ่งเป็นอรหนัตข์ั>นตน้ เจิ>งกั$วอรหนัต ์และอรหนัตใ์หญ่  แต่ละ

ระดบัชั>นลว้นห่างกนัมาก  และพระโพธิสัตวใ์หญ่ก็สามารถพูดว่าเป็นพระพุทธ  เมื$อซิวเลี$ยน

ถึงกั$วเวย่อรหนัต ์ รู้แจง้ (ไคอู้9)  ไม่วา่จะเป็นชายหรือหญิง ลว้นจะแสดงรูปลกัษณ์ชาย  คุณกาํลงั

ซิวเลี$ยนในหมู่คนธรรมดาสามญั แต่เพศของกายเนื>อของคุณจะไม่เปลี$ยน กายเนื>อของคุณ

ประเด̂ียวเป็นชาย ประเด̂ียวเป็นหญิง อยา่งนั>นจะเป็นอะไรล่ะ !  ในอดีตมีคนซิวเลี$ยนบรรลุถึงกั$ว

เว่ยอรหันต์และบาํเพญ็สําเร็จบริบูรณ์ (หยวนหมั$น10)  หยวนหมั$นกบัการบรรลุอาณาจกัรเขต

แดนเป็นคนละเรื$องกนั  ถา้คนสามารถบาํเพญ็ถึงกั$วเวย่อรหนัตเ์ท่านั>นและหยวนหมั$น  สูงขึ>นไป

อีกเขาบาํเพญ็ขึ>นไปไม่ไดแ้ลว้  เริ$มที$จะคงที$แลว้  ครั>นเมื$อเขาเปิดกง (ไคกง11) แลว้  ไม่วา่เดิมที

จะเป็นชายหรือหญิง  ทั>งหมดจะแสดงรูปลกัษณ์ชาย เพราะร่างกายของเขาเป็นร่างพุทธที$เขาซิว

เลี$ยนออกมา  ณ กั$วเวย่อรหนัตล์ว้นแสดงร่างชาย 

 เหวียนเสินที$แทจ้ริง อาจจะเป็นชายหรือหญิง  ร่างกายนั>นของเขา ไม่ว่าจะแปรผนัจาก

สสารพลงังานสูงก็ดี  หรือเป็นร่างที$ไม่เสื$อมสลายนั>นที$เขาบาํเพ็ญสําเร็จก็ดี  หรือ ณ เวลา

นิพพาน พระพทุธใหร่้างพทุธนั>นแก่เขากดี็  ณ กั$วเวย่อรหนัต ์ลว้นแต่แสดงรูปลกัษณ์ในร่างชาย  

เมื$อถึงอาณาจกัรเขตแดนพระโพธิสตัวล์ว้นแสดงรูปลกัษณ์ในร่างหญิง แต่เพศของเหวยีนเสินไม่

เปลี$ยน  เมื$อถึงอาณาจกัรเขตแดนของพระพทุธ เขายงัมีร่างกาย  เพียงแต่ร่างกายชนิดนี>ประกอบ

ขึ>นจากสสารพลงังานสูง  สูงยิ$งขึ>นไปอีกก็มีร่างกาย คือร่างกาย (ร่างพระพุทธ) ในมิติที$ต่างกนั  

เมื$อถึงอาณาจกัรเขตแดนพระพุทธ  เพศก็จะกลบัคืนสู่เพศของจู่เหวียนเสิน  พระพุทธชายก็คือ
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พระพทุธชาย  พระพทุธหญิงกคื็อพระพทุธหญิงแลว้ 

ศิษย ์: ความหมายของการบาํเพญ็ร่างแท้12 (เป̂ินถี$) และร่างพทุธ 

อาจารย ์: ในที$นี> เป̂ินถี$ที$เราพูดถึงคือคาํศพัทโ์ดยรวมของการซิวเลี$ยนในระดบัชั>นตํ$า  หมายถึง

ร่างกายของคุณในแต่ละมิติ  กายเนื>อของคุณกร็วมอยูด่ว้ย 

ศิษย ์: ไดฝ่้าที$ถูกตอ้ง สาํเร็จมรรคผล13 (เจิ>งกั$ว) จดัวา่บรรลุหยวนหมั$น  เช่นนั>นพวกเราบาํเพญ็ถึง

ขั>นใดจึงจะบรรลุหยวนหมั$น 

อาจารย ์: หยวนหมั$นกบักั$วเวย่ของพวกเราสูงหรือตํ$าเป็นคนละเรื$องกนั  นั$นคือคุณบาํเพญ็ถึงกั$ว

เวย่อรหนัตแ์ลว้  คุณไดเ้ขา้สู่การซิวเลี$ยนร่างพระพทุธแลว้  ที$ผา่นมามีเพียงพระยไูลจึงจะเรียกวา่

พระพุทธ  ปัจจุบนัมีพระพุทธค่อนขา้งมาก  แบ่งแยกออกมา คือพระยไูลก็ดูแลพระพุทธจาํนวน

หนึ$ง พระพทุธเหล่านั>นที$ยงัไม่บรรลุระดบัชั>นพระยไูล  สูงเลยพระโพธิสตัวก์เ็รียกเป็นพระพทุธ  

พระโพธิสตัวใ์หญ่กเ็รียกเป็นพระพทุธ  กระทั$งพระอรหนัต ์พระโพธิสตัวก์ไ็ดรั้บการขนามนาม

วา่พระพทุธ  เพราะลว้นคือสายพทุธ  ดงันั>นขา้พเจา้จะบอกทุกคน คุณบาํเพญ็ถึงกั$วเวย่อรหนัตก์็

คือกาํลงัซิวเลี$ยนในร่างพระพุทธแลว้  เป็นความหมายอยา่งนี>   แต่ถึงแมคุ้ณกาํลงัซิวเลี$ยนในร่าง

พระพุทธ ไม่แน่นอนเสมอไปว่าคุณจะหยวนหมั$น  รากฐาน14 (เกินจี) ของคนไม่เหมือนกนั  

ความสามารถแบกรับก็ไม่เหมือนกนั  บางคนสามารถบาํเพญ็ถึงกั$วเว่ยพระโพธิสัตว ์ บางคน

สามารถบาํเพญ็ถึงกั$วเวย่พระพทุธ  บางคนสามารถบาํเพญ็สูงขึ>นไปอีก สูงเลยกั$วเวย่พระยไูลขึ>น

ไป  มีบางคนเพียงสามารถบรรลุถึงกั$วเวย่อรหนัตเ์ท่านั>น  แต่ไม่วา่จะบรรลุถึงระดบัชั>นใด ลว้น

แต่หลุดพน้สามภพแลว้  ลว้นนบัวา่ไดก้ั$วเวย่แลว้  หมายความวา่คุณไดเ้จิ>งกั$วแลว้  แต่ไม่แน่วา่จะ

หยวนหมั$น  สมมติว่าจดัวางใหคุ้ณไคอู ้ณ กั$วเว่ยพระโพธิสัตว ์ บาํเพญ็สาํเร็จบรรลุหยวนหมั$น  

หากคุณบรรลุถึงกั$วเวย่อรหนัตแ์ลว้ แต่ยงัไม่บรรลุถึงจุดหมายสุดทา้ยของการซิวเลี$ยนของคุณ ก็

ไม่หยวนหมั$น  จึงเป็นความสมัพนัธ์หนึ$งชั>นอยา่งนี>   คุณทุ่มเทมากนอ้ยเพียงใด ซิวเลี$ยนมากนอ้ย

เพียงใด กจ็ะไดม้ากเท่านั>น  ถึงแมคุ้ณซิวเลี$ยนยงัไม่หยวนหมั$น แต่คุณไดก้ั$วเวย่แลว้  อยา่งไรกดี็

คุณยงัซิวเลี$ยนไม่หยวนหมั$น  ยงัมีปัญหาของระดับชั>นประการหนึ$ งคงอยู่   ยงัไม่บรรลุถึง

จุดหมายสุดทา้ยของการซิวเลี$ยนของคุณ  

ศิษย ์: ความสัมพนัธ์ของการหวนกลบัคืนสู่ดั>งเดิมแทจ้ริง15 (ฝันเปิ$ นกุยเจิน)  กบัการไดเ้จิ>งกั$ว ?  

ความหมายของเปิ$ นและเจิน ? 

อาจารย ์: ฝันเปิ$ นกุยเจิน กบั การกลบัสู่ความเรียบง่ายและความบริสุทธิ_ 16 (ฝันผูกุ่ยเจิน) ที$พูดกนั

ในหมู่คนธรรมดาสามญัเป็นคนละเรื$องกนั  ฝันเปิ$ นกุยเจินที$เราพูดก็คือการกลบัไปสู่คุณสมบติั
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ดั>งเดิมก่อนกาํเนิดของคุณ  การกลบัไปสู่คุณสมบติัดั> งเดิมของคุณ ธาตุแทข้องคุณ โฉมหน้า

ดั>งเดิมของคุณ  คุณตกลงมาในสังคมคนธรรมดาสามญั โฉมหนา้ดั>งเดิมของคุณถูกปกคลุมไป  

อยู่ในสังคมคนธรรมดาสามญัดาํและขาวสลบักลบัที$กนั  ถูกและผิดสลบักลบัที$กนั  คุณตอ้ง

กลบัไป  คืนสู่ดั>งเดิมแทจ้ริง (กุยเจิน) เป็นคาํศพัท์ของสายเต๋า เพราะสิ$งที$เราซิวเลี$ยนนั>นใหญ่

มาก ๆ  เลยลํ> าขอบข่ายของตวัสายพุทธเองไปแลว้  บางส่วนเป็นฝ่าที$พูดในสายเต๋า  สายเต๋า

บาํเพญ็สาํเร็จแลว้ก็คือผูส้าํเร็จธรรมสายเต๋า17 (เจินเหยนิ)  ก็คือบาํเพญ็สาํเร็จเป็นพระพุทธ  พวก

เขาเรียกเจินเหยนิ  คนที$แทจ้ริง 

ศิษย ์: ฉนัตั>งปณิธานวา่จะบาํเพญ็ตลอดไป กบัหนทางที$ท่านอาจารยจ์ดัวางใหเ้รานั>น สมัพนัธ์กนั

อยา่งไร 

อาจารย ์: คุณตั>งปณิธานวา่จะบาํเพญ็ตลอดไป คาํวา่ตลอดไปคงไม่เดด็ขาดแน่นอนหรอกนะ  ไม่

ไดเ้จิ>งกั$ว  ไม่หยวนหมั$น  บาํเพญ็เรื$อยไปนะหรือ  การบาํเพญ็ตอ้งมีเป้าหมาย  บาํเพญ็ถึงระดบั

ชั>นสูง คือเป็นไปตามปณิธานที$ตวัคุณเองตั>งไว ้ บวกกบัถึงที$สุดแลว้คุณสามารถบาํเพญ็ไดสู้ง

เพียงใด  อาจารยจึ์งจะจดัวางใหคุ้ณ  ลว้นเป็นอะไรที$วิทยาศาสตร์มาก ๆ  เดิมคุณเป็นเหลก็กลา้

ชิ>นหนึ$ง  จดัใหคุ้ณเป็นเหลก็ชิ>นหนึ$ง  นั$นไม่ได ้ คุณสามารถบาํเพญ็ถึงกั$วเวย่พระโพธิสัตว ์ จดั

ให้คุณอยู ่ณ กั$วเว่ยอรหนัต ์ นี$ก็ไม่ได ้ มองไดแ้ม่นยาํมาก  จะอยูต่รงไหนลว้นมองไม่ผิดแมแ้ต่

นอ้ย 

ศิษย ์: ในจกัรวาลมีสิ$งที$เหมือนกนัโดยสิ>นเชิงหรือไม่ 

อาจารย์ : วิธีซิวเลี$ยนเป็นวิธีซิวเลี$ยนหนึ$ งที$พระพุทธใหญ่องค์หนึ$ งควบคุม  ที$ไหนล้วน

เหมือนกนั  แต่วิธีของการซิวเลี$ยนไม่เหมือนกนั  กบัสิ$งที$เหมือนฝ่าหลุนนี>ของเราในวนันี>  ไม่มี  

แต่ก็มีบางสิ$งที$หมุน  โลกก็ยงัหมุนอยู่  มี$จงใชค้วามนึกคิด18 (อี> เนี$ยน) ผลกัวงลอ้ชนิดหนึ$ งให้

หมุน  สิ$งของประเภทนี> ยงัมี  ฉางชุนมีอาจารยชี์$กงนั>น ๆ ก็ฝึกโดยหมุนไทจ̂ี้  แต่ไม่เหมือนอนันี>

ของเรา  ของเขานั>นรับเขา้ไม่ปล่อยออก  ไม่เหมือนกบัของเรา  ดาวเคราะห์โคจรรอบดาวฤกษ ์ 

อิเล็กตรอนหมุนรอบนิวเคลียสอะตอม ลว้นมีกลไกหมุนอยู่ แต่ความหมายที$ครอบคลุมนั>น

แตกต่างกนันบัพนัลี>   สองสิ$งที$เหมือนอาจมีคงอยู ่ แต่นอ้ยมาก นอ้ยมาก ๆ ขา้พเจา้ยงัไม่เคยเห็น  

 ขา้พเจา้จะบอกทุกคน  เหล่าผูบ้รรลุธรรมระดบัสูงจดัวางเรื$ องนี> ในวนันี>   เช่นนั>นใน

ขั>นตอนการเปลี$ยนแปลงของจกัรวาล เรื$องราวทั>งหมดลว้นตอ้งเปิดทางใหก้บัเรื$องนี>   การก่อเกิด

ของจกัรวาลในระยะแรก ก็ไดจ้ดัเตรียมงานใหญ่ที$อยูท่า้ยสุดไวแ้ลว้  เช่นนั>นเรื$องราวมากมาย

ลว้นอาจจดัวางไวเ้พื$อถ่ายทอดฝ่าที$ถูกตอ้ง (เจิ>งฝ่า19) ครั> งสุดทา้ยในวนันี> ซึ$ งเป็นช่วงปลายกลัป์  



 

 

8 

 

ขา้พเจา้วา่เหตุใดความนิยมชี$กงปรากฏออกมาในช่วงสมยันี>  ศตวรรษนี>  อยา่งไม่เคยมีมาก่อนใน

ประวติัศาสตร์  นั$นไม่ใช่บงัเอิญ  ทาํไมจึงมีวิธีบาํเพญ็แบบนั>นแบบนี>ปรากฏออกมา  นี$ก็ไม่ใช่

บงัเอิญ  ขา้งในนี>ไม่ธรรมดาพื>น ๆ เหมือนที$คนธรรมดาสามญัคิด 

ศิษย ์: ฝ่าหลุนและโลกฝ่าหลุนสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

อาจารย ์: โลกฝ่าหลุนเป็นโลกที$ใหญ่โต สวยงามวิเศษมาก ๆ ที$ควบคุมโดยพระยไูลของโลกฝ่า

หลุน  ฝ่าหลุนเป็นเพียงปรากฏการณ์ของฝ่าทางด้านกง  เขายงัมีปรากฏการณ์ทางด้านฝ่า  

ปรากฏการณ์ในดา้นของฝ่านอกจากฝ่าที$ขา้พเจา้บรรยาย ฝ่าที$สูงยิ$งขึ>นและรูปแบบของฝ่าเรายงั

ไม่ไดเ้ปิดเผย และไม่อนุญาตใหเ้ปิดเผย  สาํหรับดา้นของกง ขา้พเจา้ไดว้าดรูปออกมาใหแ้ลว้ แต่

เขายงัมีด้านของฝ่า  ด้านของกงก็เป็นรูปแบบอย่างนี>   พวกเราผูฝึ้ก ในอนาคตเมื$อได้เจิ>งกั$ว  

หลงัจากบาํเพญ็จนไดก้ั$วเว่ย ตวัเองก็สามารถซิวเลี$ยนฝ่าหลุนออกมาไดแ้ลว้  สามารถบาํเพญ็

ออกมาไดอ้งคเ์ดียวเท่านั>น  คุณบรรลุถึงระดบัชั>นที$สูงมาก ๆ ก็มีฝ่าหลุนเพียงองคเ์ดียว  นั$นเป็น

ปรากฏการณ์ของตวัคุณเอง  เขาจะทดแทนฝ่าหลุนองคน์ั>นที$ขา้พเจา้ใหคุ้ณ ณ ตาํแหน่งทอ้งนอ้ย  

นั$นคือความสาํเร็จที$แทจ้ริงของคุณ  แต่ฝ่าหลุนก็เป็นปรากฏการณ์ของฝ่าอีกดว้ย  เขาสามารถ

แบ่งตวัได ้ เมื$อคุณใชอิ้ทธิฤทธิ_ เพียงเลก็นอ้ย เขาสามารถจะแบ่งตวัได ้ คุณยงัสามารถปล่อยฝ่า

หลุนบางส่วนออกมา  แต่จะไม่มีร่างที$เป็นเอกเทศมากมายในรูปแบบชนิดนั>นอย่างที$ขา้พเจา้

บาํเพญ็ในวนันี>  

 ทุกคนทราบ  สิ$งนี> ใหญ่มาก  ลํ>าค่ามาก  เป็นสิ$งที$จดัสร้างขึ>นมาโดยคนรุ่นแลว้รุ่นเล่า  ใน

หนึ$ งขั>นตอนของการซิวเลี$ยน คุณคิดจะบาํเพญ็สิ$งที$ใหญ่ขนาดนี> เหมือนอยา่งที$ขา้พเจา้บาํเพญ็

ออกมานั>น ไม่อาจจะทาํได ้ ทาํไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน  พวกคุณสามารถบาํเพญ็ฝ่าหลุนออกมาหนึ$ง

องค ์ อนันี> แน่นอน  ฝ่าหลุนองคนี์> มีอานุภาพใหญ่มาก  ถา้สามารถนาํมาถึงมิตินี> ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

เวลาเขาขยบั จะกลายเป็นเรื$องใหญ่จริง ๆ  นั$นเป็นสิ$งที$มีอานุภาพยิ$งใหญ่มาก  แมแ้ต่ฝ่าหลุนองค์

นั>นที$คุณซิวเลี$ยนออกมาในอนาคต  หมุนอยูใ่นมิตินี>   ขา้พเจา้วา่จะหมุนเป็นพายทุอร์นาโด  เขา

เป็นสิ$งที$มีอานุภาพยิ$งใหญ่มาก ทาํไมไม่ใหเ้ขาปรากฏออกมาในสังคมคนธรรมดาสามญั  ทาํไม

ไม่ให้เขาเขา้มาบงัเกิดผลในมิตินี> ล่ะ  ก็เพราะว่าอานุภาพของเขาใหญ่โตเหลือเกินจริง ๆ  ถึงแม้

เขาจะบงัเกิดผลอยูใ่นมิติอื$นกเ็พียงพอที$จะปกป้องคุณ  บงัเกิดผลที$ใหญ่มาก 

ศิษย ์: ฝ่าหลุนเป็นภาพยอ่ส่วนของจกัรวาล โลกฝ่าหลุนใหญ่เท่าจกัรวาลหรือไม่ 

อาจารย ์: ไม่ใช่ โลกฝ่าหลุนคือโลกหนึ$ งหน่วย อยู ่ณ ระดบัชั>นสูงมาก ๆ ในจกัรวาลของเรานี>   

จกัรวาลนั>นใหญ่มหึมา  เนื$องจากบางส่วนเป็นผูฝึ้กใหม่  มีบางคาํพูดขา้พเจา้ไม่อาจจะพูดได ้ 
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พวกเขาจะรับไม่ได ้ ในจกัรวาลอนัใหญ่มหึมาของเรานี>  มีจกัรวาลเล็กอยู่นับจาํนวนไม่ถว้น  

มนุษยค์งอยู่ในจกัรวาลเล็กจกัรวาลหนึ$ ง  และในจกัรวาลเล็กเหล่านี> มีระบบทางช้างผือกนับ

จาํนวนไม่ถ้วน  พระพุทธของระดับชั>นยูไลมองดูจักรวาลเล็กจักรวาลหนึ$ ง มองไม่ถึงฝั$ง  

จกัรวาลใหญ่นั>นใหญ่โตเพียงใด ในอดีตไม่ใหค้นรู้  มนัช่างใหญ่มหึมาเหลือเกิน  คนในระหวา่ง

ขั>นตอนของการซิวเลี$ยน ร่างกายจะขยายออกสู่ภายนอก  หมายความว่าปริมาณความจุของ

ร่างกายจะเพิ$มขึ>น  ปริมาณความจุของร่างกายค่อย ๆ เปลี$ยนใหญ่ขึ>น  ใจก็เปลี$ยนใหญ่ขึ>น  

ความคิดเลื$อนระดบัขึ>นไป  ยกระดบัชั>นสูงขึ>น  แต่ร่างกาย ณ ฝั$งคนธรรมดาสามญันี> จะมองไม่

เห็นการเปลี$ยนแปลง  เหมือนกบัคนธรรมดาสามญั  นอกจากจะถึงเวลาหยวนหมั$น เขาจึงจะ

รวมเขา้ดว้ยกนั  ฉะนั>นในชั$วพริบตาที$จะรวมเขา้ดว้ยกนั กระทั$งยงัไม่ทนัที$คุณจะสามารถสมัผสั

ถึงพลงัของฝ่าในหมู่คนธรรมดาสามญั กพ็าคุณไปแลว้  เพราะการรบกวนของเขาต่อคนธรรมดา

สามญัจะใหญ่หลวงมาก  ลว้นเป็นเช่นนี>   ขา้พเจา้พูดเสมอว่า เต๋าแก่ซิวเลี$ยนอยู่ในป่าเขาเป็น

เวลานานหลายปี  ผูค้นเขา้ใจว่าพวกเขามีความสามารถมาก ที$จริงความสามารถของพวกเขามี

นอ้ยมาก  จึงอนุญาตใหพ้วกเขาปล่อยอิทธิฤทธิ_ อยูใ่นโลก  แต่ปัจจุบนัแสดงใหค้นเห็นนอ้ยมาก

แลว้  พวกเขาก็รู้ว่าไม่อาจจะบ่อนทาํลายสังคมคนธรรมดาสามญัได ้ ไม่เช่นนั>นตวัเขาเองก็เป็น

อนัจบสิ>น 

ศิษย ์ : ไม่ไดเ้ขา้ร่วมชั>นเรียนจะสามารถบาํเพญ็ฝ่าหลุนออกมาไดห้รือไม่ 

อาจารย ์: ปัญหานี> ขา้พเจา้เคยพูดหลายครั> งแลว้  อ่านหนงัสือก็เหมือนกนั  เพียงแต่คุณบาํเพญ็

โดยปฏิบติัตามตา้ฝ่าอย่างแทจ้ริง  ถึงแมคุ้ณจะอยู่ในที$ที$ห่างไกลเงียบเหงาที$สุด นั$นลว้นไม่มี

ปัญหา  ในหนงัสือของขา้พเจา้มีฝ่าเซินของขา้พเจา้  มองดูจากระดบัชั>นตื>นทุกตวัอกัษรลว้นเป็น

ฝ่าหลุนที$ใหญ่ขนาดนี>   เพียงคุณคิด อะไรเขาลว้นรู้  เหมือนกนั  สามารถบาํเพญ็อยา่งแทจ้ริงกจ็ะ

ได ้ ตวัเองอ่านหนงัสือและฝึก  ไปศูนยฝึ์กกง ฝึกกบัผูฝึ้กเก่าดว้ยกนั  ก็ไดท้ั>งนั>น  เพียงแต่คุณ

บาํเพญ็จริงก็จะได ้ ทุกคนทราบ องคศ์ากยมุนีจากไปแลว้สองพนักวา่ปี  ก่อนจะถึงธรรมะปลาย 

มีพระภิกษุซิวเลี$ยนออกมาเป็นจาํนวนมากแลว้  บางคนบาํเพญ็ถึงระดบัชั>นที$สูงมาก  ไม่ใช่วา่คุณ

จะตอ้งอยูต่่อหนา้อาจารย ์สอนดว้ยตวัเองคุณจึงจะสามารถบาํเพญ็ 

ศิษย ์: ฉันในมิตินี> บาํเพญ็ไปถึงโลกฝ่าหลุนแลว้  ตวัของฉันมากมายในมิติอื$น ๆ ก็สามารถจะ

บาํเพญ็ไปถึงโลกฝ่าหลุนดว้ยไหม 

อาจารย ์: นั$นไม่แน่นอน  ถา้พวกเขาบาํเพญ็สาํเร็จแลว้และก่อรูปเป็นร่างเดียวกบัคุณ สามารถคง

อยูเ่ป็นผูพิ้ทกัษฝ่์าของคุณ  แต่คุณเป็นผูส้ั$งการ  เขาจะจดัเป็นผูพิ้ทกัษฝ่์าและเป็นคลา้ยกบัจิตรอง 
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(ฟู่ เหวยีนเสิน20)  ถา้เขาบาํเพญ็ไม่สาํเร็จ เขากจ็ะเป็นร่างชีวติที$เป็นเอกเทศ  เขากไ็ม่ไหวแลว้  คุณ

บาํเพญ็ กเ็ป็นคุณที$ได ้ ใครบาํเพญ็ใครได ้

ศิษย ์: ฝ่าหลุนตา้ฝ่าคือค่อย ๆ อู ้(เจี>ยนอู้21)  พวกเราจะเขา้สู่สภาพเจี>ยนอูเ้มื$อใด 

อาจารย ์: ผูฝึ้กของเราจาํนวนมากไดเ้ขา้สู่สภาวะเจี>ยนอูแ้ลว้  ผูฝึ้กจาํนวนมากบาํเพญ็ไดดี้ทีเทียว  

ไม่ออกเสียง  ไม่พดู  พวกเขากคื็อไม่พดู  ขา้พเจา้พดูเมื$อครั> งเปิดสอนอยูที่$ฮาร์บิน : ขา้พเจา้พดูวา่ 

4,000 กว่าคน ที$นั$งอยู ่ณ ที$นี>  จะมีคนสามารถบาํเพญ็ออกมาไดม้ากนอ้ยเท่าใด  ในอนาคตจะมี

คนไดเ้ต๋า22(หลกัธรรม) มากน้อยเท่าใด  ขา้พเจา้บอกว่า ขา้พเจา้ไม่มั$นใจ  ตอ้งดูว่าทุกคนจะ

บาํเพญ็อยา่งไร  จะพดูไดอ้ยา่งไรวา่ 4,000 กวา่คนนี>  ลว้นสาํเร็จเป็นพระพทุธในทนัที  4,000 กวา่

คน ลว้นเขา้สู่สภาวะเจี>ยนอูแ้ลว้  นั$นเป็นไปไม่ได ้ แมแ้ต่ที$ฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าอยูที่$ศูนยฝึ์กกง มีคน

จาํนวนมากนอ้ยเท่าใดที$เขา้สู่สภาวะเจี> ยนอูแ้ลว้ บาํเพญ็จริงอยา่งแทจ้ริงแลว้  การเขา้สู่สภาวะ

เจี>ยนอูที้$ต่างกนั ไม่ใช่วา่พอคุณเขา้สู่สภาวะเจี>ยนอู ้อิทธิฤทธิ_ กจ็ะปรากฏออกมา  

 ณ ที$นี> ขา้พเจา้จะถือโอกาสพูดถึงปัญหาหนึ$ง  พวกเราจาํนวนมากไดเ้ขา้สู่สภาวะเจี>ยนอู้

แลว้  แต่เขาเกิดความกลวัอยูเ่รื$อย  กลวัอะไรนะหรือ  เพราะปัจจุบนัจิตยึดติดของสังคมมนุษย์

ใหญ่เหลือเกิน  ขา้พเจา้ขอเนน้หนกัทางดา้นนี>   ขา้พเจา้ว่า เมื$อมีพลงัความสามารถ (กงเหนิง23) 

ออกมาแลว้ไม่ตอ้งไปสนใจมนั  ตาทิพยเ์ปิดแลว้กอ็ยา่ไปแสวงหา  แต่ขา้พเจา้ขอบอกทุกคน : ตา

ทิพยข์องคุณเปิดแลว้อย่างแทจ้ริง คุณไม่มีจิตที$จะแสวงหาสิ$งใด คุณไปดูก็ไม่เป็นไร  คุณมี

อิทธิฤทธิ_ ออกมา อยูใ่นที$ที$ไม่มีคน จะลองใชดู้ก็ไม่มีปัญหา  จุดนี> จะพูดชดัเจนกบัทุกคน  อยา่

เห็นมนัเป็นจิตยึดติด  เป็นฝ่าของตวัคุณเอง  คุณลองใชฝ่้าของตวัคุณเอง  นี> กบัจิตยึดติดเป็นคน

ละเรื$อง  เวลานี> มีคนเขา้สู่สภาวะเจี>ยนอูแ้ลว้  ตวัเขาเองเกิดความกลวั  เขาจึงเก็บมนัไวอ้ยูต่ลอด  

ไม่ใชก้็ไม่ได ้ ตาทิพยข์องหลายคนเปิดแลว้  เขารู้สึกอยูเ่รื$อยว่าเป็นความรู้สึกลวง  เป็นอยา่งนี>

ไม่ได ้ เปิดแลว้ สามารถดูไดก้ดู็ ไม่เป็นไร  จิตยดึติดกบัการเผชิญดว้ยตวัเองเป็นคนละเรื$อง 

ศิษย ์: ปัจจุบนัมีคนบรรลุถึงดอกไมส้ามดอกรวมอยูบ่นศรีษะ (ซนัฮวาจวี> ติ$ง24) หรือไม่  มีคนได้

เจิ>งกั$วหรือไม่ 

อาจารย ์: ปัจจุบนัมีคนจาํนวนมากไดเ้ลยพน้ซนัฮวาจวี> ติ$งแลว้  ที$บรรลุหยวนหมั$น เวลานี> ยงัไม่มี  

ลว้นกาํลงับาํเพญ็อยูใ่นกั$วเวย่  กาํลงับาํเพญ็อยูใ่นกวัเวย่ ณ ระดบัชั>นที$ต่างกนั 

ศิษย ์: พวกเราเริ$มฝึกกงและบาํเพญ็ซินซิ$งอยา่งมุมานะบากบั$นจากนี> ไป  ภายในเวลา 1 ปีครึ$ ง จะ

สามารถบรรลุถึงการซิวเลี$ยนฝ่านอกภพไหม 
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อาจารย ์: ไม่มีการจาํกดัเวลา  บาํเพญ็หรือไม่เป็นปัญหาของตวัคุณ  บาํเพญ็สูงเพียงใด  มีความ

อดทนมากเพียงใด  มีความสามารถแบกรับมากเพียงใด  ก็เป็นปัญหาของตวัคุณ  คุณบอกว่า

อาจารยก์าํหนดช่วงเวลาให้คุณบาํเพ็ญออกไป  จิตของคุณจะบรรลุถึงจุดนั>นไดไ้หม  ซินซิ$ง

สามารถจะเลื$อนระดบัขึ>นไปไดไ้หม  การเขา้ใจต่อฝ่าสามารถจะบรรลุไดสู้งเพียงนั>นไหม  จิตยดึ

ติดในหมู่คนธรรมดาสามัญ คุณสามารถจะปล่อยวางลงได้ไหม  ต่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ตรงหนา้ กบัเรื$องที$ต่อสู้แยง่ชิงกบัคน คุณสามารถจะปล่อยวางไดไ้หม  ลว้นเป็นปัญหาของการ

บาํเพญ็แต่ละคน  ไม่มีใครกาํหนดใหคุ้ณ  ไม่มีจาํกดัเวลา  คนเขาบาํเพญ็ถึงกั$วเวย่อรหนัต ์อาจจะ

บําเพ็ญขึ> นไปได้อย่างรวดเร็ว   ในขณะที$บางคนอาจจะต้องบําเพ็ญตลอดชีวิต   ก็อยู่ที$

ความสามารถแบกรับของตวัคุณเอง  กาํหนดตวัเองอยา่งเขม้งวดหรือไม่  นี$ลว้นเป็นปัญหาของ

แต่ละคน  

ศิษย ์: พวกเราบาํเพญ็จนถึงสามารถปกป้องตวัเองแลว้ แต่พวกเรายงัอยากบาํเพญ็ขึ>นไป  จะทาํ

อยา่งไร 

อาจารย ์: เมื$อครู่ขา้พเจา้พูดแลว้วา่ องคศ์ากยมุนีไม่อยูใ่นโลกแลว้  ศิษยข์องพระองคย์งัสามารถ

บาํเพญ็ขึ>นไป  สมมติอาจารยไ์ม่อยูใ่นโลกแลว้จริง ๆ ฝ่าเซินของขา้พเจา้ยงัอยู ่ ขา้พเจา้ก็ไม่ใช่

สูญหายไปจริง ๆ  และกไ็ม่ใช่กายและจิตดบัสลายแลว้  

ศิษย ์: มีคนบางส่วนฝึกกงเพื$อหลีกเลี$ยงทุกขภ์ยั  ผลสรุปสุดทา้ยของพวกเขาจะเป็นอยา่งไร 

อาจารย ์: ผูที้$มาฝึกกงโดยมีจิตแสวงหาใด ๆ ลว้นจะไม่ไดเ้จิ>งกั$ว  แต่ในการเขา้ใจฝ่าของคน  คุณ

ตอ้งอนุญาตให้คนเขามีขั>นตอนหนึ$งของการเขา้ใจ  มีคนจาํนวนมากเขา้มาฝึกกงเพื$อรักษาโรค  

ผา่นการค่อย ๆ เขา้ใจจึงรู้วา่มีสิ$งที$อยูใ่นระดบัชั>นสูง  วนันี>พวกเรากาํลงัถ่ายทอดฝ่าอยู ่ณ ระดบั

ชั>นสูง  คนเขาเพิ$งจะเขา้มาร่วมเรียนในชั>น  ยงัไม่รู้วา่เรื$องราวเป็นอยา่งไร  ทนัใดนั>นไดย้นิวา่เป็น

การถ่ายทอดกงไปสู่ระดบัชั>นสูง  ค่อย ๆ ผา่นการบรรยายฝ่าของเรา เขาเขา้ใจไดแ้ลว้  คุณใหเ้ขา

มีขั>นตอนอยา่งนี>   นี$เป็นเรื$องแน่นอน  เขามีจิตอยากจะรักษาโรค  มีจิตอยากจะหลีกเลี$ยงทุกขภ์ยั  

ไม่ว่าเขาจะเข้ามาพร้อมกับจิตอะไรก็ตาม  เขาต้องปล่อยวางจิตนั> น  จึงจะสามารถบรรลุ

จุดประสงค์ของการซิวเลี$ยน  แมแ้ต่เพื$อจะบรรลุจุดประสงค์ของการรักษาโรค เสริมสร้าง

สุขภาพ  เขาเขา้มาโดยมีความคิดเพื$อจะหลีกเลี$ยงทุกขภ์ยักไ็ม่ได ้ 

 ทุกขภ์ยัเป็นสิ$งที$เกิดขึ>นเนื$องจากตวัคนเอง  เป็นสิ$งที$ตวัเองติดคา้งไวจ้ากการทาํเรื$องที$ไม่

ดีในแต่ละภพแต่ละชาติ  จึงตอ้งคืน  คุณดูคุณอยูใ่นขั>นตอนของการซิวเลี$ยน ทนทุกข ์ นั$นลว้น

เป็นกรรมที$ตวัคุณเองก่อขึ>นที$ขดัขวางคุณ  แต่นั$นกเ็ป็นเรื$องที$ดี  พวกเราใชม้นัเป็นประโยชนเ์พื$อ
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ยกระดบัซินซิ$งของคุณ  นั$นไม่ใช่เป็นเรื$องดีหรอกหรือ  สามารถบาํเพญ็สาํเร็จเป็นพระพทุธและ

สาํเร็จเป็นมาร  กคื็อหลกัการนี>   มีกรรมคงอยู ่อยูท่่ามกลางวงัวน จึงสามารถใหคุ้ณซิวเลี$ยน  

ศิษย ์: ตวัฉนัมากมายในมิติอื$นอยู ่ณ ระดบัชั>นของมิติกายเนื>อไหม 

อาจารย ์: ไม่ใช่ ในมิติของระดบัชั>นอื$นพวกเรามองไม่เห็น  ในมิติของระดบัชั>นเดียวกนั นอกจาก

พวกเรามนุษยที์$มีร่างกายนี> แลว้ ยงัมีมิติหนึ$ งที$มีร่างกายคน  คนของมิตินั>นเหนือกว่าพวกเราคน

ที$นี$มาก  พวกเขาไม่มีชื$อเสียงและผลประโยชน ์ แต่มีอารมณ์และความรู้สึกผกูพนั (ฉิง25)  ดงันั>น

เขากมี็ร่างกายที$เป็นวตัถุคงอยู ่ รูปลกัษณ์ภายนอกไม่แตกต่างจากพวกเรามากนกั  ดูดีกวา่พวกเรา

หน่อยหนึ$ ง  แต่ร่างกายของพวกเขานั>นลอยได ้พวกเขาไม่เดิน  ดงันั>นส่วนใหญ่แทบจะมองไม่

เห็นขา  ลอยมาลอยไป  มีมิติอยา่งนี>   นี$เป็นมิติในระดบัชั>นเดียวกนั 

 ขา้พเจา้จะอธิบายใหก้บัทุกคนเกี$ยวกบัปัญหามิติอีกสกัหน่อย  นกัวทิยาศาสตร์ของเราใน

ปัจจุบันค้นควา้วิจัยพบว่า อิเล็กตรอนหมุนรอบนิวเคลียสอะตอม  การหมุนเวียนของมัน 

คลา้ยกนัหรือไม่กบัการที$โลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย ์ นั$นไม่ใช่เรื$องเดียวกนัหรอกหรือ  

พวกเราเวลานี> ไม่มีกลอ้งจุลทรรศน์ที$จะสามารถมองเห็นว่ามีอะไรอยู่บนนั>น  ถา้คุณสามารถ

มองเห็น ไม่แน่วา่คุณสามารถจะคน้พบวา่ขา้งบนนั>นมีร่างชีวติ  ขา้พเจา้พดูแลว้วา่ สิ$งเหล่านี>ลว้น

สอดคลอ้งกบัความเขา้ใจตามวิชาฟิสิกส์ของเราปัจจุบนั  แต่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบนัของ

เรายงัมีขอ้จาํกดัมาก ๆ  

ศิษย ์: ผูฝึ้กจาํนวนมากมีความรู้สึกไวต่อสภาพแวดลอ้มโดยรอบ ชี$แห่งโรค ชี$สีดาํอยา่งมาก  เป็น

เพราะเหตุใด 

อาจารย ์: ผูฝึ้กประเภทนี>ลว้นแต่กงใกลจ้ะออกแลว้  ยงัไม่กา้วพน้จากระดบัชั>นตํ$าของการฝึกชี$  

อยูใ่นรูปแบบสูงสุดของการฝึกชี$  เมื$อเขา้สู่สภาวะร่างขาวนํ>านมแลว้ จะมีปรากฏการณ์เช่นนี>   แต่

นั$นจะเป็นขั>นตอนที$สั>นมาก  คุณไม่ตอ้งไปสนใจมนั  อยา่กลวั  ปล่อยไปตามสบาย  คุณกลวัจน

เกินเหตุกเ็ป็นจิตยดึติดแบบหนึ$ง  ไม่ตอ้งสนใจมนั  ใหดู้ทุกสิ$งลว้นตอ้งเป็นไปตามนั>น  ปล่อยไป

ตามธรรมชาติดีแลว้  เมื$อผา่นระดบัชั>นนี>ไปแลว้ คุณกจ็ะไม่รู้สึกอีก  หลงัจากกงออกแลว้ ร่างกาย

ของคุณจะถูกปกคลุมด้วยกง  ชี$ สีดาํ ชี$แห่งโรคเหล่านี> ก็ไม่อาจจะเขา้สู่ร่างกายของคุณแลว้  

ดงันั>นจึงไม่มีความรู้สึกแลว้ 

ศิษย ์: ผูฝึ้กบางคน ซินซิ$งยกระดบัสูงขึ>นเรื$อย ๆ แต่ไม่สามารถนั$งขดัสมาธิสองขา  จะใชข้อง

หนกักดทบั ใชเ้ชือกมดั ไดห้รือไม่  
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อาจารย ์: ในอดีตพระภิกษุบางราย เวลานั$งสมาธิ ขา้พเจา้รู้วา่ใชลู้กกลิ>งหิน ฐานของโม่หินกดทบั  

แต่จะใชลู้กกลิ>งหินหรือฐานของโม่หินกดี็ ลว้นแต่เป็นความสมคัรใจของตน  เขาบอกใหค้นเขา

ทาํอย่างนั>น  แต่นักพรตเต๋าไม่ทาํเช่นนั>น  สายเต๋านาํพาลูกศิษยเ์พียงหนึ$ งหรือสองคนเท่านั>น  

และหนึ$ งในนั>นจะไดรั้บการถ่ายทอดอย่างแทจ้ริง  เขาจะควบคุมดูแลลูกศิษยอ์ย่างเขม้งวด  มี

อะไรนิดอะไรหน่อยเขากจ็ะตีลูกศิษย ์ เขาไม่สนใจวา่คุณจะรับไหวหรือไม่  กจ็ะตอ้งใหคุ้ณผา่น

ขา้มไป  ฉะนั>นโดยทั$วไปเขากจ็ะใชว้ธีิแขง็กร้าว  มดัขาลูกศิษย ์ มดัมือไพล่หลงั  คุณแกอ้อกดว้ย

ตวัเองไม่ได ้ นอนลงคุณกแ็กอ้อกไม่ได ้ ดงันั>นบางคนเจบ็จนหมดสติไป  ในอดีตมีทาํกนัอยา่งนี>   

ในเวลานั>นการซิวเลี$ยนเป็นเรื$องลาํบากมาก 

 วนันี> เราไม่กาํหนดเช่นนี>   เพราะวิชาของเรามุ่งเนน้การบาํเพญ็จิตของคนโดยตรง  ฉะนั>น

เราจดัการยกระดบัซินซิ$งของคนเป็นเรื$องสาํคญัที$สุด และจดัการซิวเลี$ยนร่างกายเป็นเรื$องรอง  

คุณต้องพยายามอดทน  ยืดเวลานั$งขดัสมาธิของคุณให้นานขึ>น  แต่ไม่อาจจะกาํหนดเป็น

กฎเกณฑ์ตายตวัได ้ เพราะอะไร  ทุกคนทราบ ในสมยัขององค์ศากยมุนีมีขอ้บญัญติัของศีล  

เนื$องจากในช่วงที$องคศ์ากยมุนียงัทรงพระชนชีพอยูไ่ม่มีพระสูตร  ไม่ไดท้รงทิ>งลายลกัษณ์อกัษร

ไวข้า้งหลงัแต่อยา่งใด  หลงัจากองคศ์ากยมุนีเสดจ็ปรินิพพาน คนรุ่นหลงัหวนคิดถึงคาํพดูที$องค์

ศากยมุนีตรัสแลว้เรียบเรียงออกมาเป็นพระสูตร  ในช่วงที$องคศ์ากยมุนียงัทรงพระชนชีพได้

บญัญติักฎเกณฑ์สําหรับซิวเลี$ยนเอาไวม้ากมาย  จดัไวเ้ป็นขอ้บญัญติัของศีล  นี$มีลายลกัษณ์

อกัษรตกทอดสืบต่อมา  แต่ของเราวนันี> มีฝ่าอยู่  ดงันั>นจึงไม่มีขอ้บญัญติัของศีล  จะบาํเพ็ญ

หรือไม่  สามารถจะบาํเพญ็ไดห้รือไม่  ไดม้าตรฐานหรือไม่  ลว้นแต่ประเมินโดยฝ่า  ฉะนั>นการ

ซิวเลี$ยนของเราไม่สามารถกาํหนดให้เป็นแบบเดียวกนัหมด  ทุกคนคิดดู ถึงยุคปลายกลัป์ คน

บางคนไม่ไหวแลว้จริง ๆ  ไม่อยูใ่นข่ายที$จะช่วยเหลือได ้แต่อยูใ่นข่ายที$จะถูกทาํลาย  เวลาเปิด

สอนในชั>น อาจมีคนอยา่งนี> เขา้มาเรียน  อาจเป็นเพราะถูกดึงเขา้มา  เมื$อคุณปล่อยใหเ้ขาทาํอยา่ง

นั>น  ไม่แน่อาจจะกระดูกหัก  ดงันั>นเราจึงไม่กาํหนดเป็นกฎเกณฑต์ายตวั  ใชว้ิธีสมคัรใจ  คุณ

สามารถจะอดทน ก็พยายามอดทน  แต่ขา้พเจา้จะบอกทุกคน คิดจะบาํเพญ็จริง ๆ คนที$รู้สึกถึง

อานุภาพของฝ่าไดอ้ยา่งแทจ้ริงลว้นสามารถบาํเพญ็  คุณกล็องพยายาม  น่าจะลองดูสกัหน่อย  จะ

ไม่เกิดปัญหา 

ศิษย ์: จกัรวาลมีขอบไหม  

อาจารย ์: จกัรวาลมีขอบ  แต่อยา่ไดค้น้หาสิ$งเหล่านี>   ขอบอนันี> ใหญ่เหลือเกิน  ณ ระดบัชั>นของ

พระยไูล ขอบของจกัรวาลที$หมายถึงลว้นเป็นขอบของจกัรวาลเลก็  และจกัรวาลเลก็อนันี>  อยา่วา่
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แต่มนุษย ์แมแ้ต่พระยไูลมองดูกไ็ม่มีขอบไม่มีที$สิ>นสุด  ไม่อาจจะวดัได ้ มนัใหญ่มหึมามาก ๆ  

ศิษย ์: ในหนงัสือ «เหวินอี> จือชวง (หนา้ต่างศิลปะวรรณคดี)» เขียนไวว้่ามีงูเหลือมใหญ่ นาํ

ทางใหอ้าจารยห์ลี$ หงจื>อ  จริงไหม  

อาจารย ์: นี$เป็นงานเขียนในมุมของศิลปวรรณคดี ที$เขียนขึ>นโดยหนงัสือ «เหวินอี> จือชวง»  ผู ้

ฝึกคนนั>นมาฟังการบรรยายสองครั> ง  เขา้ใจไม่ลึกซึ> ง  หลงัจากฟังการบรรยายครั> งแรก เขาก็เริ$ม

เขียนแลว้  เขาตื$นเตน้มาก  เขาเห็นวา่ฝ่านี> ดีเหลือเกิน  จึงลงมือเขียนทนัที  เมื$อมาฟังการบรรยาย

ครั> งที$ 2 เขาฟังโดยตั>งใจจะเขียนบทความ  ทุกคนทราบ การฟังดว้ยจิตใจที$สงบเงียบเท่านั>นจึงจะ

เขา้ใจ  ดงันั>นเขายงัไม่เขา้ใจดี จึงเขียนออกมาในรูปแบบศิลปวรรณคดีที$พวกเราทุกคนไดอ่้าน  

เรื$องบางอยา่งเป็นการแต่งเติมทางศิลปะ  ไม่มีเรื$องงูเหลือมใหญ่  บอกว่าพระโพธิสัตวก์วนอิน

เป็นอาจารยข์องขา้พเจา้  นั$นก็เป็นการแต่งเติมทางศิลปะที$ไม่คงอยู ่ แต่เขามีจุดประสงคที์$ดี  คือ

คิดจะเผยแพร่ฝ่านี>   เป็นเจตนาที$ดี  จุดนี>ตอ้งยนืยนั  เนื$องจากความเขา้ใจของเขามีจาํกดั  ฉะนั>น

จึงเขียนออกมาเป็นผลงานเช่นนี>   เป็นผลงานทางศิลปะวรรณคดี  เดิมทีเขาก็เขียนออกมาจาก

มุมมองของศิลปวรรณคดี  เพราะนิยายสามารถเขียนให้เกินจริงได ้ อาจมีความยืดหยุน่ไดม้าก  

อยา่นาํมนัมาเป็นสิ$งชี>นาํการฝึกของพวกเราก็ใชไ้ดแ้ลว้  สาํหรับที$กล่าวไวใ้นหนงัสือว่า ศีลห้า 

ความชั$วสิบประการ ความดีสิบประการ ลว้นแต่เป็นสิ$งที$อยูใ่นพุทธศาสนาดั>งเดิม  เราไม่พูดถึง

ศีล  จะบาํเพญ็หรือไม่บาํเพญ็  มาตรฐานเราไดบ้รรยายใหทุ้กคนฟังแลว้ในฝ่า 

ศิษย  ์: “ฝ่าที$ลึกลํ> ามหัศจรรยไ์ปสู่ที$สุด (เสวียนฝ่าจื>อจ̂ี26)” กับ “ฝ่าหมุนไปสู่ความว่างเปล่า 

(เสวยีนฝ่าจื>อซวี27)” มีความแตกต่างกนัอยา่งไร   

อาจารย ์: เสวียนฝ่าจื>อจ̂ี ที$พวกเราพูดถึงเป็นคาํศพัทโ์ดยรวม  นี$เป็นปัญหาของความเขา้ใจของ

การถ่ายทอดฝ่าในระยะแรก  ไม่ใช่ “เสวียน (ลึกลํ>ามหศัจรรย)์” อกัษรตวันี>    ควรจะเป็น เสวียน 

(หมุน) ของคาํว่า เสวียนจว้น (หมุน)  เดิมทีฝ่าของเราเป็นฝ่าที$ประสานกลมกลืน  ฉะนั>นเขาจึง

หมุน  ฝ่าหลุนปรากฏในรูปแบบเหมือนกบัวงลอ้  เสวียนฝ่าจื>อจ̂ีไม่ผิด  สามารถบรรลุอาณาจกัร

เขตแดนที$สูงมาก ๆ  บรรลุถึงจุดที$สุด  คือความหมายนี>   เสวียนฝ่าจื>อซวี นี$เป็นศพัทค์าํหนึ$ งใน

ระหวา่งขั>นตอนซิวเลี$ยนของเรา และเป็นคาํเคลด็ในกงของเรา  

 ทุกคนทราบ คาํเคลด็นั>นมนัสามารถส่งผลในการอญัเชิญผูบ้รรลุธรรม หรือผูบ้รรลุธรรม

ที$ซิวเลี$ยนในวิธีบาํเพญ็นี>  หรือผูบ้รรลุธรรมที$สาํเร็จในวิธีบาํเพญ็นี>  ให้มาพิทกัษฝ่์าใหคุ้ณ เสริม

พลงัใหคุ้ณ  มนัสามารถส่งผลเพื$อการนี>   ในศาสนาคาํเคลด็ก็ส่งผลเพื$อการนี>   การพูดวา่ ท่องคาํ

เคล็ดกงก็จะเพิ$มขึ>น นั$นเป็นไปไม่ไดโ้ดยแทจ้ริง  มนัแค่สามารถส่งผลเพื$อการนี>   จื>อซวี (ไปสู่



 

 

15 

 

ความว่างเปล่า) หมายถึงไปถึงระดบัชั>นที$สูงมาก  อาณาจกัรเขตแดนที$ผูค้นมองไม่เห็นเรียกว่า

เขตแดนที$วา่งเปล่า  ก็คือความหมายเช่นนี>   ในศาสนาเต๋ามีคาํศพัทอ์ยา่งนี>ปรากฏอยูเ่สมอ  ก่อน

การก่อเกิดเป็นไทจ̂ี้เรียกวา่ ไทซ้ว ี(ความวา่งเปล่าที$ยิ$งใหญ่) กคื็อมนัสูงมาก ดั>งเดิมมาก  

ศิษย ์: เวลานั$งสมาธิ เพื$อจะยืดเวลานั$งให้นานขึ>น ท่องคาํเคล็ดในใจซํ> าแลว้ซํ> าอีก  ท่องเป็นพนั

รอบ จะทาํใหฝ่้าหลุนเปลี$ยนรูปหรือไม่  

อาจารย ์: ท่องคาํเคลด็มีประโยชน์ ท่องเป็นพนัรอบไม่ทาํใหฝ่้าหลุนเปลี$ยนรูป  แน่นอน เมื$อคุณ

ไคกงไคอู ้คุณก็จะเขา้ใจแลว้  ถึงระดบัชั>นสูงมาก คุณจะท่องคาํเคล็ดไม่ได ้ การท่องของคุณ 

แรงสั$นสะเทือนยิ$งใหญ่มาก  คุณท่องอยูต่ลอด สั$นสะเทือนจนคนเขาทนไม่ไหว  เสียงดงัโวง ๆ   

ศิษย ์: ผูฝึ้กบางคนหลงัจากฝึกกง  ทาํไมศีรษะเหมือนกบัจะแยกออก  

อาจารย  ์: “แยกออก” ถูกตอ้งแลว้ พวกเราพูดว่าไคติ$ง (เปิดส่วนบนของศีรษะ) “แยกออก” 

ถูกตอ้งแลว้ บางคนเวลาแยกออกมีเสียงดงัป้าบหนึ$ งที ไม่รู้สึกอะไรมากนกั  บางคนแยกออก

อยา่งชา้ ๆ ทรมานมาก แต่เรื$องตอ้งดูจากทั>งสองดา้น  บางคนไม่ปล่อยวางจิตยดึติด  สิ$งที$ไม่ดีที$

ตวัเองเอามาไม่ยอมทิ>ง  เวลาฝึกกง ฝ่าจึงตอ้งชาํระมนัทิ>งไป  มนัก็ให้คุณปวดศีรษะ ไม่ให้คุณ

บาํเพญ็ฝ่าที$ถูกตอ้ง ก็จะปรากฏสถานการณ์แบบนี>  ที$สาํคญัคือจะดูว่าคุณสามารถจะบาํเพญ็ได้

หรือไม่  สามารถจะใชฝ่้าประเมินไดห้รือไม่ และละทิ>งสิ$งเหล่านั>น  

ศิษย ์: บางคนฝึกกง อ่อนเพลีย เหงื$อออกที$ศีรษะ และมีอาการจะเป็นลม  ควรจะทาํอยา่งไร  

อาจารย ์: อาจมีปรากฏการณ์ประเภทนี>   ในการเปิดสอนของเรากมี็คนเช่นนี>   ในการเปิดสอนทุก

ครั> งก็มีปรากฏ  ทาํไมหรือ  เพราะเวลาจะชาํระร่างกายและขจดัโรคภยั  ปฏิกิริยาการตอบสนอง

ลว้นรุนแรงมาก  แต่อยูที่$ศูนยฝึ์กกงโดยทั$วไปจะไม่รุนแรงเช่นนี>   เพราะมนัจะขจดัออกไปอยา่ง

ชา้ ๆ  ถา้คนคนนี> เป็นคนดี  ขา้พเจา้คิดว่าเป็นเรื$องปกติ  ถา้คนคนนี> ไม่เขม้งวดกบัตวัเอง  เขาทาํ

ตวัวุ่นวาย  ประเด̂ียวฝึกกงนี>   ประเด̂ียวฝึกกงนั>น  ไม่มั$นคง  ซินซิ$งไม่สูง  ก็อาจจะเป็นปัญหา  

สามารถจะบอกกล่าวใหเ้ขาพกัผอ่นชั$วคราว  ถามเขาดูวา่เคยฝึกกงอะไรมา  หรือเคยทาํอะไรผิด  

ผา่นช่วงนั>นไปแลว้ค่อยลองฝึกดู  เพราะเวลานี>คนที$มาฝึกกง ไม่อาจจะรับประกนัไดว้่าลว้นคือ

คนที$ซิวเลี$ยนอยา่งแทจ้ริง   

ศิษย ์: จุดลมปราณนวดไดไ้หม 

อาจารย ์: พวกเราไม่ทาํเรื$องการนวดจุดลมปราณ   การซิวเลี$ยนฝ่าในภพไม่ใหรั้กษาโรคใหผู้อื้$น 

ไม่มีสิ$งนี>   คนที$บาํเพญ็จริง ๆ ไม่มีโรค  ฝ่าเซินของขา้พเจา้จะขจดัทิ>งใหท้ั>งหมด  สิ$งที$ควรทาํจะ
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ทาํใหท้ั>งหมด  ไม่มีเรื$องการนวดจุดลมปราณ  กรรมของผูซิ้วเลี$ยนจะนวดทิ>งไปไดห้รือ  คุณนวด

ใหค้นอื$น มีกงติดอยู ่ เราไม่แนะนาํ  ถา้เป็นแพทยน์ั$นไม่มีปัญหา  เพราะนั$นเป็นอาชีพของคุณใน

หมู่คนธรรมดาสามญั 

ศิษย ์: จิตสาํนึกรอง (ฟู่อี> ซื$อ28) ของคนติดตามคนชั$วชีวติ  เขามีบทบาทอะไร  

อาจารย  ์: ฟู่อี> ซื$อของคนโดยหลกัคือทาํให้คนไม่ทาํเรื$ องไม่ดีในสภาพที$ไม่ได้ตั> งใจ  เวลาที$

จิตสาํนึกหลกั (จู่อี> ซื$อ29) ของคนแขง็แกร่งมาก ๆ เขากคุ็มไม่อยู ่

ศิษย ์: ฉันนั$งสมาธิ  บางเวลาสามารถขดัสมาธิไดเ้ป็นเวลานาน  บางเวลาสามารถขดัสมาธิได้

เพียงสิบนาที  เป็นเพราะเหตุใด 

อาจารย ์: นั$นคือปกติ  การขดัสมาธิกเ็ป็นการชาํระกรรม  ทุกขท์รมานจิตใจ  เหนื$อยลา้กาํลงักาย  

พวกเราเหนื$อยลา้กาํลงักายอย่างไรหนา  ก็คือเพิ$มเวลาฝึกกงให้นานขึ>นอีกหน่อย  ทนทรมาน

ขดัสมาธิต่อไปอีกหน่อย  โดยหลกัคือสะทอ้นออกมาสองดา้นนี>   การเหนื$อยลา้กาํลงักายโดย

ตวัเองกเ็ป็นขั>นตอนการชาํระกรรมและยกระดบั  การขดัสมาธิไม่ใช่เป็นการชาํระกรรมหรือ  พดู

ถึงกรรม  ไม่ใช่ว่าจะผลกัไปที$ขาทั>งหมดในทนัที  มนัเป็นกลุ่ม เป็นกลุ่ม  ขึ>นมาหนึ$ งกอ้น ปวด

จนทนไม่ไหว  สลายไป รู้สึกสบาย  การขดัสมาธิมกัจะทรมานพกัหนึ$ง  เบาสบายพกัหนึ$ง  แลว้

ทรมานอีก  ลว้นเป็นเช่นนี>   กรรมกอ้นนี>  คุณชาํระมนัทิ>งไปแลว้  เวลาของการขดัสมาธิครั> งนี>กจ็ะ

นาน  แต่เวลาที$กรรมขึ>นมา คุณเพิ$งจะเอาขาขึ>นมา ก็อาจจะทรมานมาก  แต่เมื$อคุณสามารถ

อดทน เวลาของการขดัสมาธินั>นเหมือนกนั  เดิมทีสามารถขดัสมาธิไดน้านเพียงใด ยงัสามารถ

ขดัสมาธิไดน้านเพียงนั>น  เพียงแต่เจบ็ปวดทรมาน  

ศิษย ์: การดื$มเหลา้สามารถทาํใหชี้วติที$ฝึกออกมาของผูฝึ้กกงออกจากร่างกายไปไหม 

อาจารย ์: ใช่  การสูบบุหรี$ก็จะส่งผลอยา่งนี>ดว้ย  สิ$งนั>นของคุณพอถูกรมดว้ยควนั เขาก็ไม่อยูใ่น

ร่างกายคุณ  นั$นจะไม่ใช่อะไรเลย  คนอื$นมองดูร่างกายของคุณไม่มีกง  เราพูดแลว้วา่ หากคิดจะ

ซิวเลี$ยนอยา่งแทจ้ริง จิตยดึติดจุดนี>ก็ปล่อยวางไม่ไดห้รือ  ไม่อาจจะถือเอาการซิวเลี$ยนเป็นเรื$อง

เล่น ๆ  นี$เป็นปัญหาหนึ$ งที$เขม้งวดมาก  เราไม่พูดว่ามนุษยป์ระสบกบัเรื$องยุ่งยากที$ใหญ่อะไร

แลว้  เพื$อจะรักษาชีวิตจึงบาํเพญ็  เราไม่พูดสิ$งนี>  และไม่ใชสิ้$งนี> มาเป็นแรงกระตุน้ชนิดหนึ$ งมา

ผลกัดนัใหคุ้ณซิวเลี$ยน  เราพดูวา่การซิวเลี$ยนอยา่งแทจ้ริงนั>น ไม่ใช่เป็นการแกปั้ญหาส่วนบุคคล

ของคุณตลอดไปหรอกหรือ 

 ในพทุธศาสนาคนเขาพดูถึงการเวยีนวา่ยตายเกิดหกทาง  บอกวา่ในสงัคมมนุษย ์คุณรู้สึก
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วา่เวลายาวนาน  แต่อยูใ่นมิติที$เวลายาวนานยิ$งกวา่มองดู เวลาของมนุษยผ์า่นไปรวดเร็วอยา่งยิ$ง  

คนสองคนพดูคุยอยูต่รงนั>น พอหนักลบัไปคุณมาเกิดแลว้  พดูอีกสองประโยค หนักลบัไปดู คุณ

แก่เฒ่าเสียชีวิตไปแลว้  ทาํไมคนไม่อยู่ในขั>นตอนที$มีร่างคนนี>  เร่งซิวเลี$ยนเพื$อรักษาไวซึ้$ งร่าง

ของคนเล่า  ในพุทธศาสนากล่าวว่า ครั>นเมื$อเขา้สู่การเวียนว่ายตายเกิดหกทาง บอกไม่ไดว้่าคุณ

จะหมุนเวียนมาเกิดเป็นอะไร  หมุนเวียนมาเกิดเป็นสัตว์ ต้องหลายร้อยปีหลายพนัปีจึงจะ

สามารถไดร่้างคนสักครั> ง  หากหมุนเวียนมาเกิดเป็นกอ้นหิน กอ้นหินกอ้นนั>นไม่ผกุร่อน คุณยงั

จะออกมาไม่ได ้ หมื$นปีกอ็อกมาไม่ได ้ สตัว ์ไม่ใหม้นับาํเพญ็  แต่ตวัมนัเองมีปัจจยัที$ติดตวัมาแต่

กาํเนิดนั>นสามารถบาํเพญ็  นี$เกิดขึ>นจากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ แต่ไม่อนุญาตใหม้นัเกิดกง

สูง  เกิดกงสูงแลว้ มนัก็คือมาร  เพราะมนัไม่เพียบพร้อมดว้ยคุณสมบติัดั>งเดิมของคน  ฉะนั>นจึง

ตอ้งฆ่ามนั  สัตว ์บาํเพญ็สูงแลว้กต็อ้งฆ่ามนั  ฟ้าผา่มนั  ทาํไมมนัตอ้งสิงร่าง (ฟู่ถี$30)  มนัตอ้งการ

ร่างคนสักร่าง  ไดร่้างคนก็สามารถบาํเพญ็ต่อไปอยา่งสง่าผา่เผยแลว้  ในอดีตเป็นอยา่งนี>   มนัมี

ร่างคนแลว้ก็อนุญาตให้มนับาํเพญ็  ปัจจุบนัมีร่างคน ก็ไม่ได ้ ถา้คุณคิดจะบาํเพญ็ คิดจะไดฝ่้า 

คุณก็ตอ้งถูกลา้งสมองมาไดรั้บในหมู่คนธรรมดาสามญั  ปัจจุบนันี$เป็นกฎตายตวัแลว้  มาอยูใ่น

หมู่คนธรรมดาสามญัโดยเขา้ใจแจ่มแจง้ลว้นไม่ได ้ ลา้งสมองแลว้ไปบาํเพญ็ท่ามกลางการรับรู้ 

(อู ้31)  อะไรลว้นรู้หมด ใครจะไม่ไปบาํเพญ็ล่ะ  พระพุทธองคน์ั>นยงัคิดจะยกระดบัชั>นให้สูงขึ>น 

มาทนทุกขใ์นหมู่คนธรรมดาสามญั ก็ตอ้งถูกลา้งสมอง  เช่นนั>นอะไร ๆ ก็มองเห็นชดัเจนแลว้  

อะไรลว้นรู้หมดแลว้  เช่นนั>นใครจะไม่บาํเพ็ญล่ะ  ก็ไม่มีปัญหาของการยกระดบัคงอยู่แลว้  

ความหมายนี> เป็นการบอกทุกคนว่า การซิวเลี$ยนเป็นเรื$องที$เขม้งวดมาก  การยึดติดใด ๆ ลว้น

ส่งผลกระทบต่อการซิวเลี$ยน 

ศิษย ์: สตรีสูงอายเุขา้สู่วยัทองแลว้ ไม่มีประจาํเดือนมา  จะบาํเพญ็ไดห้รือไม่  

อาจารย ์: สตรีสูงอายเุขา้สู่วยัทองแลว้  ไม่มีประจาํเดือนมา ในการซิวเลี$ยนอาจจะชา้สักหน่อย  

สตรีสูงวยับางคนจาํเป็นตอ้งรีบเร่งจริง ๆ  พวกเธอบางคนไม่รีบเร่งก็จะทาํไม่ได ้ พอบอกวา่ให้

รีบเร่ง กโ็หมฝึกท่าเคลื$อนไหว  ควรจะเขา้ใจการบาํเพญ็ซินซิ$งเป็นสิ$งที$สาํคญัที$สุด  คนส่วนนอ้ย

มากทางดา้นนี>จะมาชา้สกัหน่อย  แต่ที$เดินตามปกติลว้นสมควรมี 

ศิษย ์: ทาํไมผูฝึ้กรู้สึกปวดส่วนนั>นส่วนนี>  ปวดศีรษะ ปวดทอ้ง..... 

อาจารย ์: ในการฝึกกง ปฏิกิริยาชนิดต่าง ๆ ลว้นเป็นปกติ สลายกรรมไม่มีการไม่ทุกขท์รมาน 

การขจดัโรคภยัยงัตอ้งเจบ็ปวดทุกขท์รมาน  ผูฝึ้กบางคนจะเกิดกง  กงนี>อยูใ่นร่างกายของคุณ  กง

เหนิงยงัมากกว่าหมื$นชนิด  แต่ละกงลว้นเป็นพลงังานที$ใหญ่มาก มีความหนาแน่นสูงมาก เป็น
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มวลสสารพลงังานสูงที$มีอานุภาพแขง็แกร่งมาก  เคลื$อนไหวไปมาอยูใ่นร่างกายของคุณ คุณลว้น

จะทรมาน  ยิ$งกว่านั>นกงที$รูปแบบต่างกนั กงเหนิงที$รูปแบบต่างกนั สิ$งที$เป็นศาสตร์ที$รูปแบบ

ต่างกนั อยูใ่นร่างกายของคุณจะปรากฏออกมา  มนัเคลื$อนไหวไปมาคุณลว้นทรมาน  คุณก็จะ

บอกวา่มนัคือโรค คุณวา่อยา่งนี> คุณยงัจะบาํเพญ็อยา่งไร  คุณบาํเพญ็ไปตามฝ่าอยา่งแทจ้ริง  คุณ

จะพบวา่ทั>งหมดลว้นเป็นปกติ  

 ที$ผา่นมามีคนคนหนึ$งในร่างกายมีฟู่ถี$  มีอาจารยชี์$กงคนหนึ$งบอกเขาวา่ : ร่างกายของคุณ

มีฟู่ถี$งูเหลือมใหญ่  เขากรู้็สึกวา่มีฟู่ถี$งูเหลือมใหญ่อยูเ่สมอ  ขา้พเจา้บอกเขาวา่เวลานี> คุณไม่มีแลว้  

เขายงัไม่ยอมเชื$อ  เขายงัคิดว่ายงัเคลื$อนไหวไปมาอยูข่า้งในร่างกายเขา  ดี  คุณเขา้ใจว่าเป็นฟู่ถี$  

สภาพเมื$อตอนที$งูเหลือมใหญ่นั>นอยูก่มี็ปฏิกิริยาสะทอ้นออกมาในร่างกายเขา  เมื$อไรกต็ามที$ไม่

ขจดัจิตนี> ทิ>งไป มนัจะไม่หยดุ  กคื็อเพื$อจะใหคุ้ณขจดัจิตนั>นทิ>งไปหนา  ถา้ทาํใหม้นักลายเป็นจิต

ยดึติดชนิดหนึ$ง  นั$นกข็จดัทิ>งไปยาก  เป็นเวลานานมากคนนั>นถึงขจดัทิ>งไปได ้

ศิษย ์: จะปฏิบติัต่อกงเหนิงอยา่งไร เช่น ตาทิพยม์องเห็นสิ$งเลก็ ๆ นอ้ย ๆ และแสง จะดูหรือไม่ดู 

อาจารย ์: สามารถมองเห็นกดู็ได ้ เวลาฝึกกง มองดูเงียบ ๆ  อยา่งนี>ไม่ถือวา่ยดึติด 

ศิษย ์: ผูฝึ้กบางคนตาทิพยเ์ปิดแลว้มองเห็นปรากฏการณ์บางอย่าง  ผูช่้วยฝึกสอนไม่มีกงเหนิง

มองไม่เห็น  

อาจารย ์: มองเห็น มองไม่เห็นขึ>นอยูก่บัแต่ละคนที$ซิวเลี$ยนอยู ่ณ ระดบัชั>นที$ต่างกนัของเจี>ยนอู ้ 

ถึงแมจ้ะบรรลุเจี>ยนอู ้กไ็ม่แน่เสมอไปวา่กงของคุณสูงมาก กเ็ปิดใหคุ้ณสูงมาก  เขามีกงตํ$ามากก็

เปิดใหต้ํ$ามาก  ไม่เหมือนกนั  เพราะระดบัชั>นของตาทิพยสู์งหรือตํ$าไม่อาจกาํหนดระดบัชั>นของ

กงของคนสูงหรือตํ$า  ขึ> นอยู่กับองค์ประกอบของตัวเอง เงื$อนไข เหตุผลหลาย ๆ ด้านที$

กาํหนดให้คุณมองเห็นไดช้ดัหรือไม่ชดั หรือมองเห็นและมองไม่เห็น  นี$กาํหนดจากเหตุผล

หลาย ๆ ดา้น  มนัไม่สามารถอธิบายไดว้่าคนคนหนึ$ งซิวเลี$ยนไดดี้หรือไม่ดี จะตอ้งระวงัจุดนี>   

บอกวา่ตาทิพยฉ์นัเปิดแลว้  กงฉนัสูงกวา่คนอื$น  นี$เป็นความเขา้ใจที$ผดิ 

 พวกเราที$ฉางชุนไม่ใช่มีคนหนึ$ งอย่างนี> หรือ  ตาทิพยข์องเขาเปิดแลว้  รู้สึกว่าฝึกได้

เหนือกว่าใคร  บอกว่าคนนี> ในตวัมีฟู่ถี$  คนนั>นก็มีอะไร ลว้นคือตวัเขาเองคิดออกมา  ทาํจนที$

ศูนยฝึ์กกงของเรายุง่เหยิงไปหมด  สุดทา้ยไม่ว่าใครเขาก็ไม่เลื$อมใสแลว้  เขาบอกว่ายงัสูงกว่า

ขา้พเจ้า  ฉะนั>นพวกเราอย่าใช้การเปิดตาทิพยแ์ลว้มาประเมินว่าใครบาํเพ็ญถึงระดบัชั>นสูง

เพียงใด  ภายใตส้ถานการณ์ปกติคือตามขึ>นมาโดยเสริมซึ$งกนัและกนั  พวกเราผูฝึ้กที$ดีเป็นพิเศษ

ยงัจะไม่ให้เขามองเห็น  รอจนซิวเลี$ยนไดสู้งพอสมควรแลว้จึงจะใหเ้ขามองเห็น  ฉะนั>นอยา่ใช้
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สิ$งนี>มาประเมินวา่ดีหรือไม่ดี 

 หลงัจากนี> ไปทุกคนสามารถพบเห็นขา้พเจา้ก็ดี ไม่ไดพ้บเห็นขา้พเจา้ก็ดี  ก็เหมือนกบัมี

คนถามเมื$อครู่วา่ อาจารยไ์ม่อยูแ่ลว้พวกเราจะทาํอยา่งไร  องคศ์ากยมุนีเมื$อครั> งที$ยงัมีชีวิตอยูใ่น

โลกกมี็คนถามวา่ : ท่านอาจารย ์ท่านไม่อยูแ่ลว้ จะยดึใครเป็นอาจารย ์ องคศ์ากยมุนีตรัสวา่ : ให้

ยึดศีลเป็นอาจารย  ์ พวกเรายึดฝ่าเป็นอาจารย  ์ตอ้งใช้ซินซิ$งสูงหรือตํ$าเป็นมาตรฐานในการ

ประเมินว่าซิวเลี$ยนไดดี้หรือไม่ดี  ไม่อาจจะใชก้งเหนิงมากหรือนอ้ยเป็นมาตรฐาน  ไม่เช่นนั>น

นั$นมิลว้นพากนัแสวงหากงเหนิงแลว้หรือ  กงเหนิงเป็นสิ$งที$พ่วงออกมาในขั>นตอนการซิวเลี$ยน

ของคุณ  อยูใ่นฝ่าในภพกงเหนิงที$ซิวเลี$ยนออกมาลว้นเป็นความสามารถเดิม (เปิ$ นเหนิง32) ของ

คน  ตามที$ความคิดของคนซบัซอ้น กค่็อย ๆ เสื$อมถอยลงแลว้ 

 ตามไปกบัเวลาที$คุณซิวเลี$ยน มนัก็จะออกมาโดยธรรมชาติ  เมื$อคุณกลบัสู่ตน้กาํเนิด  

หวนกลบัไป  จึงจะสามารถคืนสู่คุณสมบติัดั>งเดิมของคน  ต่อใหเ้ขามองเห็นไดช้ดัเจนเพียงไรก็

มองไม่เห็นระดบัชั>นที$ขา้พเจา้มองเห็น  ต่อใหเ้ขามองเห็นไดช้ดัเจนเพียงไรกย็งัห่างกนัไกลมาก

กบัสจัธรรมสูงสุดของจกัรวาล  ที$เขามองเห็นเป็นเพียงปรากฏการณ์ของระดบัชั>นนั>น  อยา่นาํมนั

มาตั>งเป็นสัจธรรม  คนอยู่ในขั>นตอนของการซิวเลี$ยน ใชร้ะดบัชั>นใดมาเป็นมาตรฐานในการ

ประเมินคือไม่ถูกต้อง   ที$พูดว่า  “ฝ่า  ไม่มีฝ่าที$แน่นอนตายตัว”  ก็คือหลักการนี>   อย่านํา

ปรากฏการณ์ของระดบัชั>นใดมาตั>งเป็นสจัธรรม  ฝ่า ไม่มีฝ่าที$แน่นอนตายตวั  ฝ่าในระดบัชั>นใด

จะบงัเกิดผลในระดบัชั>นนั>นเท่านั>น  ฉะนั>นสิ$งที$เขามองเห็นในระดบัชั>นใด สภาพในระดบัชั>น

นั>น  หากมองเห็นไดช้ดัเจนแลว้ก็จะกระหยิ$มยิ>มยอ่ง นั>นเป็นสิ$งที$อยูใ่นระดบัชั>นที$ตื>นเขินมาก  

จะตอ้งจดจาํจุดนี> เอาไว ้

ศิษย ์: เดก็ซิวเลี$ยน กงทั>ง 5 ชุด จาํเป็นตอ้งฝึกทั>งหมดใช่หรือไม่  

อาจารย ์: เด็กสามารถฝึกมากก็ฝึกมาก  สามารถฝึกน้อยก็ฝึกน้อย  เป้าหมายสําคญัของการซิว

เลี$ยนคือการยกระดบัซินซิ$งของคน  ฉะนั>นสาํหรับเด็กการพูดถึงสิ$งที$เกี$ยวขอ้งกบัดา้นซินซิ$งจะ

เป็นประโยชน์ต่อเขา  ขา้พเจา้ในวยัเด็กไม่สามารถฝึกสิ$งที$เป็นรูปลกัษณ์ภายนอกแต่อย่างใด  

โดยหลกัคือบาํเพญ็ดา้นซินซิ$ง  ปัจจุบนัเด็กบางคน คุณอยา่เห็นวา่เป็นเด็กทั$ว ๆ ไป  เด็กบางคน

ยอดเยี$ยมมากจริง ๆ  เพราะในครั> งแรกที$กาํหนดให้พวกเราทาํเรื$ องนี>  ก็มีคนในระดบัชั>นสูง

มาก ๆ ตามลงมา  เมื$อตอนที$ขา้พเจา้มา ในแต่ละระดบัชั>นลว้นมีคนตามลงมา  พวกเขาคาดเดาถึง

เรื$ องที$ขา้พเจา้จะทาํ  โดยเฉพาะเมื$อถึงยุคใกล  ้ๆ นี>   ในจกัรวาลเล็กของเรานี> และระบบทาง

ชา้งเผือกมากนัมากเป็นพิเศษ  เพราะก่อนหนา้นี>สักหน่อย  พวกเขาคาดเดาไม่ออก  มีเพียงก่อน
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หนา้ที$ขา้พเจา้จะออกมาถ่ายทอดช่วงเวลานั>น  พวกเขารู้แลว้  มองเห็นแลว้ว่าจะเกิดเรื$องอะไร  

จึงตามลงมาไม่นอ้ย  มาทาํอะไรหรือ  มาไดฝ่้า  เขารู้วา่ฝ่าของอดีตไดถู้กบ่อนทาํลายแลว้  มาเพื$อ

หล่อหลอมฝึกฝนใหม่อีกครั> ง  คุณอยา่ดูพวกเขาเป็นคนทั$ว ๆ ไป  พวกเขาลว้นแต่ไม่เลวทีเดียว  

แต่กไ็ม่ใช่วา่ลูกของคนทุกคนเป็นเช่นนี>กนัทั>งหมด  เดก็บางส่วนไม่เลวทีเดียว 

ศิษย ์: จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ตวัเองฝึกถึงระดบัชั>นอะไร  

อาจารย ์: พวกเราผูฝึ้กบางคนไดบ้รรลุถึงสภาวะเจี>ยนอูแ้ลว้ ผูฝึ้กบางคนจะค่อย ๆ บรรลุสภาวะ

เจี>ยนอู ้ ที$บรรลุถึงหรือยงัไม่บรรลุถึง  หรือมองเห็นไดช้ดัเจนก็ดี มองเห็นไดไ้ม่ชดัเจนก็ดี  อยูที่$

ศูนยฝึ์กกง  หลงัจากฝึกกงเสร็จแลว้  เวลาศึกษาและแลกเปลี$ยนซึ$งกนัและกนั  สามารถพดูใหทุ้ก

คนฟัง  ไม่เป็นไร  คุณไปพูดโดยไม่มีจิตโออ้วด  จะเป็นประโยชน์ต่อการซิวเลี$ยนโดยรวมของ

พวกเรา  บางคนบอกวา่สิ$งที$มองเห็นผา่นตาทิพยพ์ดูไม่ได ้ ถา้พดูตาทิพยก์จ็ะปิดลง  อนันี> ในการ

ฝึกกงในอดีต ไดก้ลายเป็นเรื$องที$คนเขา้ใจโดยทั$วไปแลว้  ไม่ใช่เพราะเขาพูดตาทิพยก์็ไม่มีแลว้  

ทุกคนคิดดู ความแพร่หลายของชี$กง  ในเวลานั>นคนที$ฝึกกงมีใครที$เนน้กุศลมาก ๆ ที$ซิวเลี$ยน

อยา่งแทจ้ริงมีนอ้ยมาก  เขาไม่รู้จกัเนน้กุศล  มองเห็นเรื$องอะไรเขาก็พูด  มีจิตยึดติดของตวัเขา

เองอยูด่ว้ย  มีจิตโออ้วดของตวัเขาเองอยูด่ว้ย  ตาทิพยย์อ่มปิดไปอยา่งแน่นอน 

 มีบางคน สิ$งที$ควรพูดหรือไม่ควรพูดเขาก็พูด  ดงันั>นตาทิพยข์องเขาจึงตอ้งปิดทิ>งไป  ก็

คือเหตุผลนี>   หากเพื$อเป็นการยกระดบัความเขา้ใจต่อฝ่า  ศึกษาพิจารณาซึ$งกนัและกนั  ขา้พเจา้วา่

ปัญหาอะไรลว้นไม่มี  จุดนี>ตอ้งแยกแยะใหช้ดัเจน  ถา้หากตาทิพยข์องเขาถูกปิดทิ>ง บาดเจบ็  เป็น

เพราะเขาไดพู้ดสิ$งที$ไม่ควรพูดกบัคนธรรมดาสามญั หรือมีจิตโออ้วด  จิตโออ้วดของผูฝึ้กกง  

นั$นไม่ใช่การแสดงจิตยึดติดให้เห็นหรือ  ดงันั>นจึงตอ้งปิดทิ>ง  ในระยะแรกเมื$อตาทิพยข์องบาง

คนถูกปิดทิ>ง  ก็ให้โอกาสแก่เขา  ในเวลาที$เขามองเห็นได้ชัดหรือมองเห็นไม่ชัด  บางเวลา

มองเห็น  บางเวลามองไม่เห็น  ก็คือกาํลงัเตือนสติเขา  แต่คนเหล่านั>นไม่อูสุ้ดทา้ยก็ปิดทิ>งอยา่ง

สิ>นเชิง  บางคนกบ็าดเจบ็เลย บาดเจบ็อยา่งรุนแรงมาก 

ศิษย ์: ไดเ้จิ>งกั$วกบัหยวนหมั$น คือระดบัชั>นอะไร  

อาจารย ์: ปัญหานี>ขา้พเจา้ไดพ้ดูไปแลว้ ไดเ้จิ>งกั$ว  บรรลุกั$วเวย่อรหนัต ์กคื็อไดเ้จิ>งกั$วแลว้  หยวน

หมั$น นั$นคือซิวเลี$ยนสิ>นสุด  โดยทั$วไปหมายถึงไดเ้จิ>งกั$วและไคกงแลว้  ก็คือทั>งสองส่วนซิว

เลี$ยนสิ>นสุดในเวลาเดียวกนัคือหยวนหมั$น 

ศิษย ์: หลงัจากนั>นจะซิวเลี$ยนอยา่งไร  มีอะไรแตกต่างกบัคนธรรมดาสามญั  
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อาจารย ์: ยงัตอ้งอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามญั  ทนทุกขท์นลาํบากเหมือนกบัคนธรรมดาสามญั  

คุณไดก้ั$วเว่ยอรหันต์แลว้  ในคนธรรมดาสามญั เด็กเกเรในหมู่คนธรรมดาสามญัก็ด่าว่าคุณ  

เพราะคุณยงัซิวเลี$ยนอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั  ยงัตอ้งละทิ>งจิตยดึติดของคุณต่อไป  มีบางคน 

คนที$มีเกินจีสูงคนนั>น ละทิ>งจิตยึดติดของเขาไดดี้มากแลว้ แต่ยงัตอ้งวกกลบัมาให้คุณอีกรอบ  

การซิวเลี$ยนทั$ว ๆ ไป การซิวเลี$ยนปกติ  หนึ$ งขั>นตอนก็หยวนหมั$นแลว้  มีบางคนจะปรากฏ

กลบัไปกลบัมา  วกกลบัไปกลบัมาให้คุณสองรอบ  ถา้คุณบาํเพ็ญไปสู่ระดบัสูง  วกกลบัไป

กลบัมาสามรอบ ก็บาํเพญ็ขา้มไปแลว้  กลบัมาให้คุณบาํเพญ็อีก  บาํเพญ็ไปสู่ระดบัสูงยิ$งขึ>น  ก็

จะปรากฏปัญหานี>   ดงันั>นคุณยงัตอ้งบาํเพญ็อยู่ในหมู่คนธรรมดาสามญั  สมมติว่าคุณบาํเพญ็

สาํเร็จกั$วเวย่อรหนัตแ์ลว้ ไม่มีคนก่อความยุง่ยากแก่คุณแลว้  ในหมู่คนธรรมดาสามญัใครกไ็ม่ก่อ

ความยุง่ยากแก่คุณแลว้  คุณออกห่างจากสภาพแวดลอ้มนี>  จะบาํเพญ็อยา่งไรล่ะ  ถา้ที$ก่อความ

ยุ่งยากแก่คุณไม่ใช่คนธรรมดาสามญั  ในหมู่คนธรรมดาสามญั มีปรากฏพระพุทธเอย พระ

โพธิสัตว  ์พระอรหันต์ สร้างความยุ่งยากให้คุณขจดัจิตยึดติดของคุณ  นั$นจะเป็นไปไดห้รือ  

ถึงแมเ้ป็นอาจารยที์$จดัสร้างเรื$องเหล่านี> ใหคุ้ณ  จดัวางเรื$องเหล่านี>   จดัวางทุกขภ์ยัทั>งหมด  กล็ว้น

แต่ใช้คนธรรมดาสามัญมาทํา   คนธรรมดาสามัญมารบกวนคุณ   ยกระดับสูงขึ> นใน

สภาพแวดลอ้มของคนธรรมดาสามญั 

ศิษย ์: ผูฝึ้กบางคนหลงัจากมาร่วมชั>นเรียน ยงัไปร่วมเรียนวิธีบาํเพญ็อื$น  แต่ยงัคิดจะซิวเลี$ยนฝ่า

หลุนตา้ฝ่าต่อไป จะทาํอยา่งไร  

อาจารย ์: คนประเภทนี> ส่วนใหญ่อูซิ้$งของเขาค่อนขา้งดอ้ย  แต่เราพูดว่าการซิวเลี$ยนตอ้งขึ>นอยู่

กบัวาสนา  คนเขาอยากจะได ้เขาก็มาเรียนฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ไม่มีใครให้เขามาเรียน  เขารู้สึกว่าฝ่า

หลุนตา้ฝ่าไม่ดีแลว้ เขาก็ไม่เรียน  ภายหลงัเขาก็รู้สึกวา่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าดีแลว้ เขาก็คิดจะมาเรียนอีก  

เช่นนั>นคุณสามารถเรียนไดคุ้ณก็มาเรียนก็แลว้กนันะ  จะบาํเพญ็ไดดี้หรือไม่เป็นปัญหาของตวั

เขา  สาํหรับวา่จะสามารถเขา้มาเป็นศิษยที์$บาํเพญ็จริงในกลุ่มของพวกเราฝ่าหลุนตา้ฝ่าไดห้รือไม่  

เช่นนั>นพวกเราก็ตอ้งพูดกบัเขาอย่างจริง ๆ จงั ๆ : คุณบาํเพญ็อยู่ที$ตรงนี> ของพวกเรา ก็ตอ้งซิว

เลี$ยนยึดมั$นหนึ$ งเดียว  มุ่งมั$นตั>งใจซิวเลี$ยนฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ไม่เช่นนั>นอะไรคุณก็จะไม่ได ้ คุณอยู่

ตรงนี> ฝึกอะไรเลอะเทอะโดยไม่ยดึมั$นวิชาเดียวก็ไม่มีประโยชน์  พวกเราสามารถพูดกบัเขาดว้ย

ความหวงัดี  อยา่พูด : คุณไม่อาจจะฝึกกงอยูต่รงนี>ของพวกเรา  พวกเราก็ไม่มีอาํนาจอะไร  ไม่มี

คุณสมบติัที$จะออกคาํสั$งคน  ไดแ้ต่เตือนคนเขา  เตือนดว้ยความเมตตา เตือนดว้ยความเมตตา

หนา 
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ศิษย ์: สถานการณ์การจดัสอนในแต่ละพื>นที$  ฝ่าหลุนตา้ฝ่าทั$วประเทศมีสภาพเป็นอยา่งไร   

อาจารย ์: ณ ปัจจุบนันี> การจดัสอนฝ่าหลุนตา้ฝ่าไดเ้ลื$อนออกไปทั>งหมดเป็นการชั$วคราวแลว้ 

เหตุผลของการเลื$อนออกไปก็คือ เวลานี>ขา้พเจา้มีเรื$องตอ้งจดัการมากมาย  เรื$องดา้นต่าง ๆ ลว้น

ตอ้งจดัการ  พูดถึงว่าต่อไปจะจดัการอย่างไร  เวลานี> ยงัไม่ไดคิ้ด  รอให้จดัการเสร็จแลว้ ค่อย

ตดัสินตามสถานการณ์การจัดการ  พูดถึงสถานการณ์การพฒันาของฝ่าหลุนต้าฝ่า ขา้พเจ้า

สามารถบอกทุกคน : ปัจจุบนัพวกเราฝ่าหลุนตา้ฝ่าเป็นการถ่ายทอดคนต่อคน  ผูฝึ้กที$เรียนฝ่า

หลุนตา้ฝ่ามีจาํนวนคนค่อนขา้งมากแลว้  ขา้พเจา้ว่ามีหลายแสนคนแลว้  เพราะเมื$อขา้พเขา้ไป

จดัการสอนทุก ๆ เมือง ลว้นมีคนจากแต่ละเมือง แต่ละอาํเภอ เรียกว่าทุก ๆ อาํเภอไม่มีขาด  

เช่นนี>  พอกลบัไปพวกเขาก็ถ่ายทอดต่อ ๆ กนั  ถ่ายทอดต่อ ๆ กนัเช่นนี>   ดงันั>นจึงพฒันาไดอ้ยา่ง

รวดเร็วมาก มีจาํนวนคนมากแลว้  ที$หูเป่ยมี์อาํเภอหนึ$ง ระยะเริ$มแรกมีคนเรียนสองคน  ปัจจุบนั

พฒันาถึงพนัคน มีตวัอยา่งเช่นนี>มากมาย  บางคนไปฝึกที$ศูนยฝึ์กกง  บางคนไม่ไปฝึกที$ศูนยฝึ์ก

กง  ยากที$จะรวมยอดตวัเลขที$แน่นอน 

ศิษย ์: คนที$เคยป่วยเป็นโรคประสาทและโรคลมบา้หมูจะฝึกกงไดห้รือไม่  

อาจารย ์: ขา้พเจา้ขอเตือนทุกคน อยา่ไดพ้าคนอยา่งนี>มาที$ศูนยฝึ์กกงของเรา หรือมายงัชั>นเรียน

ของเรา  ทาํไม่ดีคุณก็คือมาบ่อนทาํลายฝ่าของเราแลว้  ถา้หากเขาอาการกาํเริบขึ>นมาในชั>นเรียน

หรือที$ศูนยฝึ์กกงของเรา  คนเขากจ็ะพดูวา่เป็นเพราะฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า  คุณมิทาํลายฝ่าของเราหรือ  

เพราะเรามีหลกัเกณฑข์อ้หนึ$งวา่ : ไม่สามารถรักษาโรคใหค้น  แต่เรามีเงื$อนไขขอ้หนึ$ง คนที$ซิว

เลี$ยนอย่างแทจ้ริง  โรคเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของเขา ก็อาจจะจดัการให้เขาในขณะนั>น  คนที$เป็นโรค

หนกั  คนที$ในร่างกายมีสิ$งที$ไม่ดีมาก ๆ  มีเพียงเขาเปลี$ยนแปลงความคิด จึงจะสามารถจดัการให้

ได ้ เขาคิดจะซิวเลี$ยนจึงจะสามารถขจดักรรมใหเ้ขา  แน่นอน บางคนยงัไม่มีความคิดจะซิวเลี$ยน 

กจ็ดัการใหเ้ขาแลว้  พออ่านหนงัสือกจ็ดัการใหเ้ขาแลว้  ทาํไมหรือ  เพราะเกินจีของเขาดีมาก เขา

จึงสมควรไดรั้บ  อนันี>ไม่อาจจะดูกนัเป็นสูตรตายตวั  ในครอบครัวมีคนป่วยอยา่งนี>  รู้สึกวา่ตา้ฝ่า

ดี ก็ให้เขาฝึก  คุณอาจบอกให้เขาฝึกอยูที่$บา้น  พวกเราขอพูดไวก่้อน  ขา้พเจา้ก็ไม่อาจจะแกไ้ข

ปัญหาเหล่านี>ของคนธรรมดาสามญัตามใจชอบ  เขาจะบาํเพญ็ไดห้รือไม่  ตอ้งดูที$ตวัเขาเอง  เขา

ไม่สามารถบาํเพญ็ คุณก็อยา่บอกใหเ้ขาบาํเพญ็  ถา้เกิดปัญหาขึ>นมาก็จะทาํลายตา้ฝ่า  ขา้พเจา้จะ

แกไ้ขปัญหาเหล่านี> ของคนธรรมดาสามญัไดอ้ยา่งไรล่ะ  ขา้พเจา้ไม่รักษาให้เขา เขาไปกระพือ

ข่าวยงัที$ต่าง ๆ ว่าฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าจนเป็นโรคประสาทแลว้  อาจารยไ์ม่รักษาให้ เขายงัจะทาํให้

ขา้พเจา้เสื$อมเสีย  อยา่งไรก็ตามพวกเราขอบอกไวก่้อน  ไม่รับเขา้ชั>นเรียน และก็ไม่ให้เขามาที$
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ศูนยฝึ์กกง  คนที$ป่วยเป็นโรคลมบา้หมูโดยทั$วไปไม่มีปัญหา  ในชั>นเรียนพวกเราไม่ไดก้าํหนด

อย่างชดัเจนว่าไม่ให้คนที$ป่วยเป็นโรคลมบา้หมูร่วมชั>นเรียน  แต่โดยทั$วไปพวกเราคนทาํงาน

ลว้นไม่ยนิดีใหเ้ขาเขา้มา  เพราะก่อนที$ความคิดของเขาจะเปลี$ยนแปลง  อาการของโรคจะกาํเริบ

ขึ>นมาง่าย  เมื$ออาการกาํเริบจะส่งผลกระทบให้กบัพวกเราไดง่้าย  ผูที้$ป่วยเป็นโรคลมบา้หมูไม่

เหมือนกบัผูป่้วยเป็นโรคประสาท  เพราะสาํหรับเขาเป็นปัญหาเฉพาะ  เพียงแต่ว่าขา้งในสมอง

ของเขามีของสิ$งหนึ$ง  ของสิ$งนั>นที$ไม่ดีเอาออกมากห็ายแลว้  โดยทั$วไปเป็นอยา่งนี>  

ศิษย ์: ยกระดบัทั$วทั>งร่างจะเขา้ใจอยา่งไร  

อาจารย ์: ยกระดบัทั$วทั>งร่างก็คือยกระดบัอย่างครบถว้น  พวกเราในระหว่างขั>นตอนซิวเลี$ยน 

ร่างกายของคุณ บรรดาร่างชีวิตในร่างกายคุณ และร่างชีวิตที$คุณซิวเลี$ยน ลว้นจะยกระดบัตามขึ>น

ไปพร้อมกบัคุณ  การปรับทั$วทั>งร่างที$พวกเราพดูถึง ปรับร่างกายทั$วทั>งร่างใหทุ้กคน และปรับร่างกาย

ให้ผูฝึ้ก  การยกระดบัทั$วทั>งร่างโดยหลกัหมายถึงซินซิ$งของคุณขึ>นไปแลว้ กงของคุณก็จะตาม

ขึ>นไป  กเ็หมือนอยา่งที$ขา้พเจา้พดูไปเมื$อครู่ มีคนถามวา่ ทาํไมประจาํเดือนไม่มาล่ะ  ซินซิ$งของ

คุณขึ>นไปแลว้ กงกต็ามขึ>นไปแลว้  คนที$มีกรรมมากเหลือเกิน ปรับร่างกาย ส่วนหนึ$งตามขึ>นไป

ไม่ได ้ เป็นไปไดที้$เขาจะรั> งทา้ย  ก็คือการยกระดบัขึ>นมาทั$วทั>งร่าง เงื$อนไขที$จาํเป็นอนัดบัแรก

ก่อนอื$น คือการยกระดบัซินซิ$ง  บอกวา่ฉนัคิดจะเปลี$ยนแปลงร่างกาย กคื็อฉนัคิดจะขอหลบหลีก

ทุกขภ์ยั อยา่งนั>นไม่ได ้ เพราะการซิวเลี$ยนคิดจะเปลี$ยนแปลงคุณ จาํเป็นตอ้งเริ$มจากการบาํเพญ็

ซินซิ$ง  ไม่มีกงที$จะกาํหนดระดบัชั>นสูงตํ$า  กคื็อซินซิ$งสูงตํ$าของคุณสิ$งนี>   เช่นนั>นทุกสิ$งลว้นเป็น

การวางแผนบนแผน่กระดาษ 

ศิษย ์: ผูฝึ้กบางคนถาม จะปฏิบติัอยา่งไรกบัการรบกวนต่อตา้ฝ่าของมาร 

อาจารย ์: จะบอกกบัทุกคน พวกเราถ่ายทอดฝ่าที$ถูกตอ้ง  ถา้ไม่มีคนมาต่อตา้น นั$นจึงจะเป็นเรื$อง

แปลกนะ  ทุกคนคิดดู วนันี> ถา้ขา้พเจา้ไม่ทาํเรื$องนี>  ขา้พเจา้จะสบายที$สุด  เนื$องจากขา้พเจา้ทาํ

เรื$องนี> ใหก้บัทุกคน ความยุง่ยากที$ขา้พเจา้ประสบตรงนี>  และความยุง่ยากที$พวกคุณประสบ ลว้น

แต่ขดัขวางฝ่านี>  ไม่ใหค้นไดฝ่้า  คนมาถึงขั>นนี> แลว้ จะไดฝ่้า มารนั>นจึงไม่ยอม  มนัตอ้งขดัขวาง

คุณ  มนัคิด : คุณติดคา้งฉนั  ฉนัมาหาใหคุ้ณชดใช ้ คุณไดฝ่้า หนี> ที$ติดคา้งฉนัจะทาํอยา่งไร  มนั

ยงัแคน้คุณ  ปัจจยัแต่ละดา้นลว้นมีผลในการขดัขวางแบบหนึ$ง  พูดใหช้ดั  ก็ลว้นคือเกิดขึ>นจาก

ตวัของผูค้นเอง  คนลว้นมีกรรม  ในอดีตพระเยซูกล่าวว่า : คนเอย คุณมีบาป  เขากล่าวว่าคนมี

บาป  พดูวา่กรรมเป็นบาป  ในความเป็นจริงเป็นเช่นนี>   กคื็อเพราะกรรมที$ก่อขึ>นจากตวัคนเองทาํ

เรื$องที$ไม่ดี  นั$นไม่ใช่บาปหรือ  มนัจะก่อผลในการขดัขวางทุก ๆ ดา้น  คุณไดฝ่้าที$ถูกตอ้งแลว้  
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แน่นอนจะรบกวนคุณ  กคื็อสาเหตุนี>   ฉะนั>นพวกเราประสบกบัเรื$องเหล่านี>ลว้นเป็นการทดสอบ

ซินซิ$งของเรา  บางคนจะพดูวา่ ฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าไม่ดีอยา่งไรอยา่งไร หรือเป็นอยา่งไรอยา่งไร  ก็

คือดูวา่คุณสามารถจะมีความตั>งใจที$เดด็เดี$ยวแน่วแน่ไดห้รือไม่ จะสามารถเขา้ใจฝ่านี> โดยธาตุแท้

ไดห้รือไม่  โดยธาตุแทคุ้ณยงัไม่เขา้ใจฝ่านี>   คุณยงัจะบาํเพญ็อยา่งไร  ก่อนที$คุณจะไคอู ้ลว้นมี

ทศันคติอย่างนี> ที$จะสามารถเด็ดเดี$ยวแน่วแน่ต่อฝ่าโดยตลอดไดห้รือไม่  อยู่ในวิธีบาํเพญ็ใดก็

ลว้นเป็นเช่นนี>   สิ$งที$เป็นธาตุแทคุ้ณยงัไม่สามารถเดด็เดี$ยวแน่วแน่  เช่นนั>นคุณยงัจะบาํเพญ็อะไร  

ดงันั>นเขาจะมีการทดสอบและการรบกวนทางดา้นนี>  

 คุณดูในทนัทีที$ขา้พเจา้เปิดสอนชั>นเรียน รับรองว่าก็จะมีชี$กงต่าง ๆ เปิดสอนในเวลา

เดียวกนั  หากขา้พเจา้ไม่จดัสอนที$ใดเลยก็ไม่มีเรื$องต่าง ๆ มากอย่างนี>   ทนัทีที$ขา้พเจา้เปิดชั>น

เรียน กจ็ะมีกงนอกรีตต่าง ๆ มากมายพากนัเปิดชั>นเรียน  ทาํไมหรือ  กคื็อคุณจะทาํเรื$องนี>   เสริม

ซึ$ งกนัและกนักจ็ะมีมารจาํนวนหนึ$งตามขึ>นมา และเป็นการจดัวางเช่นนี>   กจ็ะดูวา่คนคนนี>จะเขา้

ประตูไหน  ไดฝ่้าที$ถูกตอ้งหรือไดฝ่้านอกรีต  คุณคิดจะเขา้ประตูไหน กดู็คุณ  ไม่ใช่พดูแลว้หรือ 

คนบาํเพญ็ไดย้ากมาก ๆ  ก็คือสมควรเป็นเช่นนี>   ก็สมควรที$จะยากมาก ๆ  เพราะทุกสิ$งของพวก

เราลว้นแต่เกิดจากตวัเอง  แต่ทุกขภ์ยันี>  จากขา้งในนั>นก็สะทอ้นใหเ้ห็นถึงซินซิ$งและอูข้องคนวา่

สามารถจะยกระดบัขึ>นไปไดห้รือไม่ และสาเหตุอื$น ๆ เป็นตน้  มนัเสริมซึ$งกนัและกนั ปฏิบติักบั

เรื$องเหล่านี>อยา่งแยกแยะและวเิคราะห์  ฉะนั>นเขาจะมีการรบกวนเหล่านี>   

 ก็เหมือนพวกเราที$ฉางชุนมีคนหนึ$ง  เขาพูดว่า : ฉนัก็คือพระพุทธแลว้  คุณไม่ตอ้งเรียน

กบัคนอื$นแลว้  ฉันอย่างนั>นอย่างนี> แลว้  รบกวนกนัทุก ๆ ดา้น แมแ้ต่การทาํลายชื$อเสียงของ

ขา้พเจา้ก็ลว้นมี  ฉะนั>นจะดูว่าคุณจะฟังหรือไม่ คุณจะเชื$อหรือไม่ คุณจะทาํอย่างไร  มนัจะใช้

วธีิการต่าง ๆ มาทาํลาย  กคื็อทาํใหใ้จของคุณหวั$นไหว  ดูวา่คุณจะมั$นคงหรือไม่  

 บางคนพดูวา่ฉนัตดัสินใจเดด็ขาดจะบาํเพญ็ฝ่าที$ถูกตอ้ง  ฉนัไม่เชื$อเรื$องเหล่านั>นของคุณ  

ที$จริงพวกเราผูฝึ้กจาํนวนมากไดส้ัมผสัถึงอานุภาพของฝ่า และการเปลี$ยนแปลงของร่างกาย

ตวัเองอยา่งมาก และเขา้ใจแจ่มแจง้ถึงหลกัการนี> ที$ขา้พเจา้พูดออกมา  เขายงัไม่มั$นคง  นั$นไม่ใช่

ปัญหาอูซิ้$งหรือ  กคื็ออูซิ้$งตํ$ามาก  กคื็อหลกัการนี>   ฉะนั>นการรบกวนเหล่านี>  ขา้พเจา้วา่กคื็อปกติ  

ซิวเลี$ยนก็คือการชะลา้งทรายในคลื$นใหญ่  ทรายถูกร่อนออกไป ที$เหลืออยู่นั$นจึงเป็นทองคาํ  

สามารถเหลือทองคาํอยูม่ากนอ้ยเพียงไร  นั$นกดู็วา่ทุกคนจะบาํเพญ็ตวัเองอยา่งไร   

ศิษย ์: เกี$ยวกบัเอกสารเผยแพร่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าควรออกมามากสกัหน่อย จะไดเ้ผยแพร่ที$ศูนยฝึ์กกง 

อาจารย ์: การเผยแพร่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรา วิธีถ่ายทอดกงทั>งหมด ลว้นไม่เหมือนกบัวิธีเผยแพร่
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ของชี$กงในปัจจุบนั  ทุกคนอาจเห็นแลว้ พวกเราไม่ไดน้าํเรื$องใดไปพูดขยายความจนเกินจริง 

และไม่ไดน้าํเรื$องอะไรออกมาโออ้วด  ไม่มีเรื$องอย่างนี>   อาจารยชี์$กงอื$นหากรักษาโรคให้คน

ป่วยคนหนึ$งหาย เขาก็จะโฆษณาแลว้โฆษณาอีกจนกวา่จะไม่มีคนฟังเขาอีกต่อไป  พวกเราไม่มี

เรื$องอยา่งนี>   พวกเราผูฝึ้กนบัพนันบัหมื$นคน พวกเขาลว้นแต่ไม่มีโรคแลว้  พวกเราก็ไม่เคยพูด

อะไร  ไม่พูดถึงเรื$องเหล่านี>   แน่นอนในระยะแรก ทุกคนอาจไดอ่้านข่าวจากหนงัสือพิมพบ์า้ง  

ทาํไมหรือ  เพราะในระยะแรก พวกเราเปิดตวัออกมาดว้ยรูปแบบของชี$กงทั$วไป  พอขึ>นมากพ็ดู

สูงขนาดนั>น ผูค้นยอมรับไม่ได ้ ดงันั>นพวกเราไดเ้ดินผ่านขั>นตอนแรกของการให้คนรับรู้และ

เขา้ใจอยา่งค่อยเป็นค่อยไป  ทุกคนทราบ เมื$อตอนที$พวกเราเปิดชั>นเรียนที$ฉางชุนในระยะแรก 

ขา้พเจา้ไดบ้รรยายในระดบัที$สูงมาก  แต่กเ็อ่ยถึงชี$กงอยูโ่ดยตลอด  พวกเราวนันี> ล่ะ เนื$องจากเป็น

การถ่ายทอดไปสู่ระดบัชั>นสูงแลว้ จึงไม่พูดถึงพวกนี> แลว้  นี$ก็คือขั>นตอนหนึ$ งของการบอกให้

คนเขา้ใจอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

ศิษย ์: นิคมรถยนตเ์ป็นที$ทาํงานของพนกังานแสนกวา่คน  ดาํเนินการไม่ดีจะทาํอยา่งไร  

อาจารย ์: ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรานี> ที$โรงงานรถยนตเ์ดิมทีดาํเนินการไดค่้อนขา้งดี  ทุกคนอาจจะรู้

เกี$ยวกบัมารเหล่านั>น  พวกเขารบกวนอยา่งรุนแรงมาก  นั$นก็คือมาร  แต่พวกเราพูดแลว้วา่ เรื$อง

เหล่านี> ล้วนเสริมซึ$ งกันและกัน  มีคนจาํนวนเท่าใดสามารถบาํเพ็ญ  มีคนจาํนวนเท่าใดไม่

สามารถบาํเพญ็  นั$นก็ตอ้งดูแต่ละคน  บอกว่าไม่มีการรบกวนจะเป็นไปไดอ้ยา่งไรล่ะ  บอกว่า

ไม่มีคนรบกวน  เช่นนั>นคุณมิบาํเพญ็ไดง่้ายเกินไปแลว้หรือ !  เต๋าใหญ่ราบรื$นอยา่งนี>   บาํเพญ็ขึ>น

ไป  ทุกขภ์ยัอะไรก็ไม่มี  นี$ เป็นการซิวเลี$ยนที$ไหนล่ะ  เป็นเช่นนี>หรือไม่  มีการทนทุกขจึ์งจะ

สามารถมองเห็นวา่คนจะบาํเพญ็ไดห้รือไม่  จึงจะสามารถขจดัจิตยดึติดแต่ละชนิดของคนทิ>งไป

ได ้ แต่มารนี> ใหญ่มากจริง ๆ  มนัไดก่้อผลในการทาํลายที$ใหญ่พอควรชนิดหนึ$ ง  ไดท้าํลายคน

กลุ่มใหญ่ไปกลุ่มหนึ$ ง  ผลที$ก่อเกินเลยกว่าผลของมารทั$วไปแลว้  ระดบัชั>นสูงมากลว้นรู้เรื$อง

เหล่านี>   ชีวิตชั>นสูงต่างก็รู้  จะจดัการอยา่งไรล่ะ  เพราะเรื$องบางอยา่งตอ้งไดรั้บการยินยอมจาก

ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ชอบที$จะให้โอกาสแก่คนเขาอีกครั> ง  แต่ดูแลว้โอกาสนี> ไม่สามารถให้ไดแ้ลว้  

ในอนาคตที$โรงงานรถยนต ์คนที$ศึกษาตา้ฝ่าจะมีมากขึ>นอยา่งแน่นอน 

ศิษย ์: ผูฝึ้กบางคนเตรียมจะมาร่วมชั>นเรียน แต่จนแลว้จนรอดก็มาร่วมไม่ได ้ ผูฝึ้กที$ฝึกช่วงเชา้

และเยน็ที$ศูนยฝึ์กกงจะทาํอยา่งไร 

อาจารย ์: ผูฝึ้กบางคนเตรียมจะมาร่วมชั>นเรียน  ชั>นเรียนนี> ถึงแมข้า้พเจา้จะจดัตลอดไป จดัอีกสิบ

ปี ก็ยงัมีคนเตรียมที$จะมาร่วม  พวกเรามีผูฝึ้กเก่ามากขนาดนี>  ยงัมีหนังสือของขา้พเจ้า เทป
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บนัทึกเสียง และเทปบนัทึกภาพ  ทั>งหมดลว้นสามารถส่งผลในการเผยแพร่ฝ่าและช่วยคนได ้ ที$

จริงทุกคนไดบ้งัเกิดผลของกองกาํลงัหลกั  โดยเฉพาะคือในช่วงเวลานี>  รับรองว่าคุณเป็นกาํลงั

หลกัแลว้  ไม่ตอ้งให้ขา้พเจา้ถ่ายทอดโดยตรงก็สามารถจะไดรั้บ  เป็นเช่นนี> ใช่หรือไม่  ในเมื$อ

เป็นเช่นนี>  ขา้พเจา้คิดว่าพวกเราทุกคนก็ทาํดา้นนี> ให้มากสักหน่อย  ช่วยเหลือช่วยเหลือคนอื$น  

โดยเฉพาะคนในครอบครัวให้มาฝึกที$ศูนยฝึ์กกง  ขา้พเจ้าว่าผูช่้วยฝึกสอนยิ$งสมควรจะรับ

ภาระหนา้ที$นี>   ภาระหนา้ที$ของคุณไม่เล็กเลย  อยา่เห็นมนัเป็นแค่การรวบรวมคนเท่านั>น  ตอ้ง

พยายามเขา้ใจฝ่าใหม้าก  ศึกษาฝ่าใหม้าก  ยดึกมุสิ$งต่าง ๆ ใหม้าก  

 ยงัมีจุดหนึ$ งขา้พเจา้ตอ้งพูดเป็นพิเศษ  ที$ศูนยฝึ์กกงของเรา เมื$อปรากฏเรื$องยุ่งยาก คน

ประเภทนี> ที$ออกนอกลู่นอกทาง สติเลอะเลือน  ลว้นแต่ไดฝึ้กกงอยา่งอื$นแลว้  ไม่ปล่อยวางการ

แสวงหาอยา่งอื$น  นี$เป็นเรื$องแน่นอน  ไม่ผิดแมแ้ต่นอ้ยอยา่งแน่นอน  คนอยา่งนี> ร้อยทั>งร้อยคือ

ไดฝึ้กสิ$งอื$น หรือเขากราบไหวบู้ชาสิ$งอื$นไวใ้นบา้น ไม่ไดป้ล่อยวาง  นี$คือประการหนึ$ ง  อีก

ประการหนึ$ งคือฝ่าหลุนไดเ้ปลี$ยนรูปไปแลว้  ก็คือไดป้ะปนวิธีบาํเพญ็อย่างอื$นในการฝึกแลว้  

หรือปะปนเขา้ไปในจิตสาํนึกแลว้  สถานการณ์สองแบบนี>ขา้พเจา้สามารถบอกทุกคน  รับรองวา่

เกิดจากสถานการณ์แบบนี>   มีแต่สถานการณ์สองแบบนี> ที$ฝ่าเซินของขา้พเจา้โดยปกติจะไม่ดูแล  

เพราะเขาฝึกกงอื$น  เขาฝึกปะปนกนั  เขาไม่ใช่คนของฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรา  ฝ่าเซินของขา้พเจา้

จะไม่ดูแลเขา  และไม่ให้ฝ่าแก่เขา  มารยุ่งเหยิงเหล่านั>นเห็นเขามาฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า  แน่นอน

จะตอ้งจดัการเขา  ทาํร้ายเขา  เขาสติเลอะเลือน  ยงัจะทาํลายฝ่าหลุนตา้ฝ่า  จะเกิดปัญหานี>   มีบาง

คนตั>งใจจะฝึกแต่ฝ่าหลุนตา้ฝ่า  แต่ในอี> เนี$ยนของเขาหรือในท่าเคลื$อนไหว มกัจะคิดอยากให้

ตวัเองสมัผสัความรู้สึก  เติมสิ$งอื$นเขา้ไปสกัหน่อย  ที$ผา่นมาเคยฝึกกงอื$นแลว้มีความรู้สึก  ครั> งนี>

มาฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าแลว้ ไม่มีความรู้สึกแบบนั>นแลว้  เขายงัตอ้งการจะรู้สึก  นั$นไม่ใช่แสวงหา

การยึดติดหรือ  พอเขาเติมสิ$งของที$เป็นของเดิมของเขา ฝ่าหลุนก็เปลี$ยนรูป  ฝ่าก็จะเกิดปัญหา  

รับรองจะเป็นเช่นนี>  

ศิษย ์: ความหมายที$แทจ้ริงของชีวติคนคือเพื$อจะมีชีวติที$ดียิ$งขึ>น ใช่หรือไม่ 

อาจารย ์: บางคนยงัมีความคิดเช่นนี>   บอกวา่ฉนัจะบาํเพญ็สาํเร็จเป็นพระพทุธเพื$ออะไร  แสดงวา่

มีความเขา้ใจต่อพระพุทธแยม่าก  บอกวา่ถา้เขาบาํเพญ็จะมีประโยชน์อะไร  คุณอยา่เพิ$งหวัเราะ  

เขาไม่รู้จริง ๆ  บาํเพญ็พระพทุธเพื$ออะไรหรือ  หนึ$งคือสามารถรักษาร่างคนไวต้ลอดไป  สองคือ

สามารถไม่ตอ้งทนทุกขต์ลอดไป  มีแต่ความดีงามตลอดไป  ชั$วชีวิตหนึ$งของคนนั>นสั>นมาก  คง

รักษาไวซึ้$งร่างคนคือดา้นหนึ$ง  นอกจากนี> เขาจะไม่ตอ้งทนทุกข ์ สถานที$ที$ก่อเกิดชีวติของคุณอยู่
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ในมิติจกัรวาลที$สูงมาก  มาจากมิติของจกัรวาล  คุณสมบติัดั>งเดิมคือดีงาม  เป็นเพราะตวัเอง

เปลี$ยนไม่ดีแลว้  ตกลงมาถึงตรงนี> ทีละขั>นทีละขั>นแลว้  รอคอยที$จะถูกดบัสลายแลว้  เขาเป็น

ขั>นตอนเช่นนี>   ถา้บอกวา่กลบัไปทาํไมล่ะ  สถานที$ที$คุณก่อเกิดอยา่งแทจ้ริงอยูท่่ามกลางมิติชั>นที$

สูงมาก  นั$นจึงจะเป็นที$ที$ดีงามที$สุด  สถานที$ที$คุณสมควรอยู ่

 พูดดว้ยคาํพูดของผูส้ําเร็จธรรมชั>นสูงก็เหมือนคนตกลงมาในบ่อโคลนแลว้ ลว้นกาํลงั

เล่นนํ> าโคลนอยูต่รงนี>   แต่เวลาที$คนมาลว้นเป็นเช่นนี>   ยงัรู้สึกว่าดีทีเดียว  คนลว้นรู้สึกว่าดีมาก  

คลุกเคลา้ไปมาอยูใ่นนํ> าโคลน  เขายงัรู้สึกสบายดี  ดีทีเดียว  เราจะยกตวัอยา่งหนึ$ง แต่ไม่ใช่จะด่า

ว่าคน  พูดถึงหมูตวันั>น  นอนอยู่ในคอกหมู  ทั>งอุจจาระทั>งปัสสาวะคลุกเคลา้อยู่ในดินโคลน  

ความรู้สึกในเขตแดนของมนั มนัรู้สึกดีมาก  คนอยู่ท่ามกลางเขตแดนนั>น เมื$อเขาเลื$อนระดบั

ขึ>นมา  หนักลบัไปดู เขาไม่อาจจะทนดูไดแ้ลว้  ก็คือหลกัการนั>น  คนเขาพูดว่าคนอยูใ่นหมู่คน

ธรรมดาสามญัก็คือคลุกเคลา้ดินโคลน  ทุก ๆ ที$ลว้นคือสกปรกมาก  ก็คือความหมายนี>   อยูใ่น

สภาพแวดลอ้มที$ไม่สะอาดนี>  เขายงัรู้สึกวา่ตวัเองสะอาดกวา่คนอื$นนิดหนึ$ง  ก็ดีกวา่นิดหนึ$งแลว้  

ในความเป็นจริงก็เป็นเพียงใช้นํ> าโคลนไปลา้งร่างกายที$แปดเปื> อนเต็มไปดว้ยโคลนเลนเท่า

นั>นเอง  ขา้พเจา้วา่กไ็ม่สะอาดสกัเท่าใด 

ศิษย ์: ความหมายที$แทจ้ริงของชีวติคนคือซิวเลี$ยนสาํเร็จ กลายเป็นพระพทุธ ใช่หรือไม่  

อาจารย ์: ไม่ใช่กลายเป็นพระพทุธ  คือฝันเปิ$ นกยุเจิน  ซิวเลี$ยนสาํเร็จกลบัไป  นี$คือความหมายที$

แทจ้ริง  ชีวิตชั>นสูงมองกนัเช่นนี>   แต่คุณอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามญั  ถามอาจารยใ์นโรงเรียน

ของคุณในหมู่คนธรรมดาสามญั  เขาจะไม่บอกคุณเช่นนี>   เพราะคนธรรมดาสามญัเห็นเรื$องใน

หมู่คนธรรมดาสามญัสําคญัมากเกินไป  เพราะเขามองไม่เห็นความจริงของจกัรวาลเหล่านั>น  

มนุษยใ์นปัจจุบนัถูกความรู้ที$ถ่ายทอดมาจากทางตะวนัตก ครอบงาํอยา่งสมบูรณ์ทุกรูปแบบ  ทาํ

ให้คนกลายเป็นวตัถุนิยมมากขึ>นเรื$ อย ๆ แลว้  ใช้ทฤษฏีที$มีอยู่ในปัจจุบนัมาประเมินทุกสิ$ ง  

มนุษยต์กอยูท่่ามกลางหล่มของคนธรรมดาสามญันี> รุนแรงมากขึ>นเรื$อย ๆ     

ศิษย ์: ในฝันเที$ยวหาหอ้งนํ>าไปทั$วทุกที$จนพบอยูที่$หนึ$ง  ตื$นขึ>นมาไดห้ลั$งไปแลว้  

อาจารย ์: จะยกตวัอยา่งหนึ$งใหทุ้กคนฟัง  เจินอู่ก็คือเสวียนอู่  ภูเขาอู่ตงัเป็นสถานที$ซิวเลี$ยนของ

จกัรพรรดิผูย้ิ$งใหญ่เสวียนอู่ที$สายเต๋าพูดถึง  ที$ภูเขาอู่ตงัไดอ่้านนิทานเกี$ยวกบัการซิวเลี$ยนของ

เสวียนอู่เรื$องหนึ$ ง กล่าวถึงขั>นตอนการซิวเลี$ยนของเขา  ขา้งในนั>นไดบ้รรยายเรื$องของเขาไว้

ตอนหนึ$ ง  เขาซิวเลี$ยนเป็นเวลานานหลายปี  ประมาณ 40 กว่าปี  เขาซิวเลี$ยนถึงระดบัชั>นที$สูง

มากแลว้  มีวนัหนึ$งในความฝัน  ในดินแดนแห่งความฝันมารมารบกวนเขา  ก็คือแปลงเป็นสาว
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งาม และไม่มีอาภรณ์ติดตวัสกัชิ>น  สุดทา้ยในชั$วขณะที$เขาเคลิบเคลิ>มคุมไม่อยู ่ เขาเกิดหวั$นไหว

ในอารมณ์  หลงัจากนั>นเขาโกรธตวัเองมาก  เขาเสียใจมาก  เขาคิด การซิวเลี$ยนของฉนัยงัจะมี

ความหวงัหรือ  บาํเพญ็มาหลายปีอยา่งนี> ยงัไม่สาํเร็จสักเรื$องหนึ$ ง  ยงัควบคุมจิตใจตวัเองไม่อยู ่ 

ในใจคิดวา่ไม่ไหวแลว้  ดว้ยความโกรธจึงลงเขาไป  ลงเขาลงมาถึงครึ$ งทางเห็นหญิงชราคนหนึ$ง

กาํลงัฝนเข็มอยู่ตรงนั>น  ใชแ้ท่งเหล็กฝนให้เป็นเข็ม  บางทีคนโบราณในสมยันั>นต่างก็ฝนเข็ม

ดว้ยวธีินี>  

 เฮอ้ เขากถ็ามหญิงชราคนนี>  : ทาํไมคุณใชแ้ท่งเหลก็ที$หนาขนาดนี>ฝนใหเ้ป็นเขม็ล่ะ หญิง

ชราบอกเขาว่า : เวลานานเขา้ยอ่มจะฝนจนเป็นเขม็  เจินอู่เขา้ใจทนัที  หญิงชราคนนี>ฝนเขม็ไป

พลางก็เทนํ> าใส่ชามไปพลาง  นํ> าเทเต็มแลว้  เธอก็ยงัคงเทลงอีก  เขาจึงพูดกบัหญิงชราว่า : นํ> า

ไหลออกมาแลว้  เธอพดูวา่ : เตม็แลว้กจ็ะไหลออกโดยธรรมชาติ  ในความเป็นจริงเธอกาํลงับอก

เป็นนยัแก่เขา  ความหมายของเธอบอกเขาว่า : คนคนหนึ$ งอยู่ในขั>นตอนของการซิวเลี$ยน คุณ

ตอ้งไม่เห็นมนัสาํคญัจนเกินไป  ครั> งหนึ$งทาํไดไ้ม่ดี ครั> งต่อไปกจ็ะทาํใหดี้  เป็นเพราะร่างกายคน

ลว้นมีสัญชาตญาณ  เตม็แลว้มนัก็จะระบาย  เธอบอกเป็นนยัแก่เขาความหมายนี>   แต่ในนี> ไดเ้ล่า

นิทานไวเ้ช่นนี>   ก็ไม่สมบูรณ์นกั  ดูเหมือนยงัไม่ค่อยตรงประเด็นเสียทีเดียว  แต่ขา้พเจา้จะบอก

ทุกคน  เรื$องกอ็าจเป็นเช่นนี>   กเ็หมือนอยา่งคาํถามเมื$อครู่ อาจเป็นเรื$องเช่นนี>กไ็ด ้

ศิษย ์: ทุกครั> งที$ฝึกท่าจั>นจวง (ท่ายนืสมาธิ) หรือนั$งขดัสมาธิ พอเขา้สู่สภาวะการฝึกกง ทนัทีกไ็ม่

อยากฝึกแลว้  หลงัจากหยดุลงมากนึ็กเสียใจ 

อาจารย ์: นั$นก็คือการรบกวนของมารที$เกิดจากใจตวัเอง ใจของคนธรรมดาสามญัก็สามารถเกิด

มารได ้(การรบกวนของกรรมแห่งความคิด) ทาํไมหรือ เพราะสสารความคิดที$ไม่ดีเหล่านั>นซึ$ ง

ก่อเกิดขึ>นมาในจิตใจ ในความคิดของคุณในอดีตลว้นแต่ส่งผลของการต่อตา้น คุณบาํเพญ็ไดดี้

แลว้สสารที$ไม่ดีชนิดนี>กจ็ะสลายไป  ดงันั>นมนัไม่ยอม มนัจึงไม่ใหคุ้ณฝึก ทาํไมเวลาคุณฝึกกงจึง

วอกแวกอยูเ่รื$อยล่ะ  ในความคิดคิดว่า : ไม่ฝึกแลว้ ลาํบากอะไรอยา่งนี>   ขา้พเจา้จะบอกคุณนะ  

ความคิดนั>นมีสาเหตุ  ไม่มีมารภายนอกรบกวน กมี็มารในตวัเองรบกวน  เพราะเป็นผลที$เกิดจาก

สสารที$ไม่ดีเหล่านั>น สสารใด ๆ ในมิติอื$นลว้นเป็นร่างวญิญาณ (หลิงถี$33) 

 ขา้พเจา้เคยพดูเช่นนี>ไม่ใช่หรือ  ถา้คุณจะบาํเพญ็ใหดี้ กต็อ้งสลายมนัไป  สลายมนั คุณจึง

จะสามารถบาํเพ็ญไดดี้  คุณจึงจะสามารถขจดัความคิดที$ไม่ดีนั>นทิ>งไป  บางคนนั$งสมาธิไม่

สามารถเขา้สู่ความสงบ  ความคิดผดุออกมาอยูเ่รื$อย  กเ็ป็นเพราะคุณมีสสารเหล่านี>คงอยู ่ มนักมี็

ชีวติ มนักคื็อสิ$งที$ก่อเกิดขึ>นมาในความคิดในอดีต  ดงันั>นมนักาํลงัส่งผลรบกวน  คุณบาํเพญ็ไดดี้
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แลว้ มนักจ็ะถูกดบัสลาย ยิ$งสลายยิ$งนอ้ยลง  สุดทา้ยดบัสลายไปทั>งหมด  มนัจะยอมหรือ  คุณซิว

เลี$ยน มนักจ็ะรบกวน  

 บางคนในความคิดยงัจะด่าอาจารย ์ด่าตา้ฝ่าของเรา  แต่จะตอ้งแยกแยะให้ชดัเจน  นั$น

ไม่ใช่จู่อี> ซี$อของตวัคุณเองที$ตอ้งการด่า  แต่เกิดจากกรรมแห่งความคิด  สสารไม่ดีชนิดนี> ที$

สะทอ้นเขา้ไปในความคิดของคุณ  เมื$อใดที$มีปัญหานี>ปรากฏ ตอ้งยบัย ั>งมนัทนัที  จู่อี> ซี$อจะตอ้ง

เขม้แขง็  ไม่ใหบ้าํเพญ็ ฉนักจ็ะบาํเพญ็  ขจดัมนัไป  เมื$อเป็นเช่นนี>  ฝ่าเซินของขา้พเจา้มองเห็นวา่

ความคิดของคุณแน่วแน่มาก ก็จะช่วยคุณสลายส่วนใหญ่ทิ>งไป  ฉะนั>นคุณจะมีประสบการณ์

เช่นนี>  

ศิษย ์: ระดบัชั>นของการฝึกกงไดก้าํหนดไวแ้ลว้  แต่ตา้ฝ่าไร้ขอบเขต  ยงัสามารถบาํเพญ็สาํเร็จ

เป็นพระพุทธใหญ่ระดบัสูงนั>น  หมายถึงระดบัชั>นที$ตวัเองบาํเพญ็ถึงใช่หรือไม่  เช่นหลงัจาก

บรรลุถึงอรหนัตแ์ลว้ตั>งปณิธานบาํเพญ็ใหม่อีก 

อาจารย ์: คนคนหนึ$งบาํเพญ็ถึงกั$วเว่ยอรหนัตแ์ลว้ เดิมทีกาํหนดให้หยวนหมั$นที$กั$วเว่ยอรหนัต ์ 

บอกไม่ได ้ ฉนัยงัคิดจะบาํเพญ็สู่ระดบัสูง  ถา้คุณมีความสามารถนั>นจริง ๆ  คุณตั>งปณิธานใหม่

อีก  ยงัสามารถบาํเพญ็สู่ระดบัสูง  ในอดีตมีเช่นนี>   แต่พบเห็นไม่มาก  ทาํไมพบเห็นไม่มากล่ะ  

เพราะโดยมากเมื$อจดัวางให้คนซิวเลี$ยน  ระดบัชั>นที$จดัวางให้นั>นก็จดัวางตามสภาพของตวัเขา

เอง  สสารแต่ละชนิดจะมากหรือน้อยคือกาํหนดตามความสามารถแบกรับของตวัเอง  ฉะนั>น

โดยทั$วไปมีความคลาดเคลื$อนไม่มากนกั  แต่ก็มีบางคนที$ดีเป็นพิเศษ  สิ$งของบางชนิดของเขา

นั>นถูกปิดซ่อนไว ้ ในระดบัชั>นที$กาํหนดจะมองไม่เห็น  บางคนพบว่า หลงัจากที$ซิวเลี$ยนถึง

ระดบัชั>นที$กาํหนด  อาจารยค์นนั>นมองดูเห็นวา่ไม่อาจจะดูแลไดแ้ลว้  เขาก็ถอยออกไปเอง  ก็มี

คนอื$นมารับดูแลต่อ  ก็มีสถานการณ์นี>   การนาํพาไปสู่ระดบัชั>นสูง  ก็ไม่ตอ้งใหต้วัเองพูด  เขาก็

จะนาํพาคุณไปสู่ระดบัชั>นสูงแลว้ 

ศิษย ์: มีวนัหนึ$งฝันวา่ไดพ้บอาจารยห์ลี$ในฝัน  อาจารยพ์ูดวา่ สถานการณ์ของคุณค่อนขา้งพิเศษ  

ความหมายดูเหมือนว่า ฉนัมีบางดา้นที$อาจจะใชไ้ม่ได ้ หลงัจากนั>นอาจารยห์ลี$ปรับร่างกายให้

ฉนั  ฉนักรู้็สึกวา่ที$ทอ้งนอ้ย กลางฝ่าเทา้ ซวบหนึ$งที..... 

อาจารย ์: นี$คือธรรมดามาก  นี$ไม่ไดพู้ดวา่คุณไม่สามารถบาํเพญ็  คือในขั>นตอนการบาํเพญ็ของ

คุณยงัมีสาเหตุอื$นอีก  โดยทั$วไปฝ่าเซินสามารถแกไ้ขได ้ สภาพชนิดนี>ไม่ใช่ฝัน ชดัแจง้มาก ลว้น

แต่สัมผสัได ้ เนื$องจากกลางวนัคุณมีสมาธิไม่เพียงพอ  ขณะอยูใ่นสมาธิคุณไม่สามารถมองเห็น  

ดงันั>นที$มองเห็นในฝันไม่เป็นไร  การไดพ้บกบัขา้พเจา้ในฝันเป็นเรื$องปกติ 
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ศิษย ์: เพื$อจะซิวเลี$ยนใหดี้ยิ$งขึ>น ในชีวติประจาํวนัท่อง เจิน ซั$น เหยิ$น อยูใ่นใจ ทาํไดไ้หม 

อาจารย ์: ในชีวิตประจาํวนัท่อง เจิน ซั$น เหยิ$น อยูใ่นใจ  ไม่มีอะไรไม่ดี  ไม่มีปัญหา  เวลาฝึกกง

กอ็ยา่คิดสิ$งใด 

 ศิษย ์: «ฉางชุนหว่านเป้า (หนังสือพิมพฉ์างชุนฉบบัเยน็)» รายงานว่า ฤดูร้อนปีนี>  xxx ของ

ทิเบตบรรยายพระสูตร  มีพระพุทธที$ยงัมีชีวิตใหญ่น้อยสองร้อยกว่ารูปเขา้ร่วม  มองเรื$ องนี>

อยา่งไร  

อาจารย ์: พระสงฆ ์พระลามะ กเ็ป็นคน  พวกเขาชอบทาํอะไรกท็าํอะไร  เรื$องที$พวกเขาทาํไม่ใช่

ที$พระพทุธทาํ และไม่ใช่ที$พระพทุธบอกใหท้าํ  คนธรรมดาสามญัใหค้วามสาํคญักบัเรื$องเหล่านี>

มาก  ผูซิ้วเลี$ยนจึงควรเขา้ใจให้แจ่มแจง้  บรรยายพระสูตรก็เช่นเดียวกนั เป็นเพียงกิจกรรมทาง

ศาสนาประเภทหนึ$งของผูบ้าํเพญ็เท่านั>นเอง  นอกจากนี>  ยคุธรรมะปลายไม่มีอะไรจะบรรยายได้

แลว้  จะพูดถึงอีกปัญหาหนึ$ง  ทุกคนทราบ พระสงฆก์็ดี พระลามะก็ดี คือไม่สามารถยุง่เกี$ยวกบั

การเมืองและกฎหมายของประเทศ ไม่ยุง่เกี$ยวกบัเรื$องในหมู่คนธรรมดาสามญั การเดินขบวน 

ก่อตั>งกระบวนการเป็นอิสระอะไรเอย  ทุกคนคิดดู การเป็นผูซิ้วเลี$ยนคนหนึ$ง เขาทาํเรื$องเช่นนี>

ไหม  นี$ไม่ใช่จิตยึดติดในหมู่คนธรรมดาสามญัหรอกหรือ  ให้ความสําคญักับเรื$ องของคน

ธรรมดาสามญัมากเกินไปแลว้ไหม  ก็พูดเรื$องเหล่านี>   มนัไม่ใช่จิตยดึติดที$ผูซิ้วเลี$ยนตอ้งขจดัทิ>ง

ไปหรอกหรือ  ขา้พเจา้วา่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรานี> เป็นดินแดนบริสุทธิ_   ขา้พเจา้กลา้พูดเช่นนี>   ผูฝึ้ก

ของเรามีขอ้กาํหนดซินซิ$งที$สูงมากนะ  พวกเรากาํหนดให้ผูฝึ้กเน้นหนักการซิวเลี$ยนซินซิ$ง  

ขา้พเจา้วา่ไม่วา่จะเป็นวีรบุรุษ บุคคลตวัอยา่งกดี็ ถึงอยา่งไรเขากคื็อวีรบุรุษ บุคคลตวัอยา่งในหมู่

คนธรรมดาสามญั  พวกเรากาํหนดให้คุณเป็นคนที$เหนือสามญัวิสัยคนหนึ$ งโดยสิ>นเชิง ละทิ>ง

ผลประโยชน์ของตวัเองโดยสิ>นเชิง ทาํเพื$อคนอื$นโดยสิ>นเชิง  ผูส้าํเร็จธรรมชั>นสูงคนนั>นเขาทาํ

เพื$ออะไร  เขาทาํเพื$อผูอื้$นโดยสิ>นเชิง  จึงพูดว่า ขอ้กาํหนดของขา้พเจา้ต่อผูฝึ้กก็สูงมาก  ผูฝึ้กก็

ยกระดบัสูงขึ>นไดร้วดเร็วมาก  

 พวกเราจะยกตวัอยา่งให้ฟัง  คาํพูดของขา้พเจา้เมื$อครู่ไม่ไดโ้ออ้วดเกินจริง  ในพื>นที$ทุก

แห่งทั$วประเทศ ไม่ว่าการประชุมระดบัใหญ่ที$จดัโดยองคก์รการคา้หรืออุตสาหกรรม  เวลามี

ของหายยากที$คุณจะหาพบ  แน่ละ บางคนที$เป็นคนดียงัคงมีอยู ่แต่เขาเป็นจาํนวนส่วนนอ้ย  ใน

ชั>นเรียนฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรา มีของอะไรหายลว้นสามารถหาพบ  ชั>นเรียนทุกชั>นลว้นเป็นเช่นนี>   

ชั>นเรียนที$มีจาํนวนคนหลายพนัคน นาฬิกาเอย สร้อยทองเอย แหวนเอย เงินเอย ที$เก็บไดใ้นทุก

ชั>นเรียน ตั>งแต่มากถึงน้อย เงินมากหรือน้อยก็มี เป็นพนัหยวนก็มี  เก็บไดก้็ส่งขึ>นมา  ขา้พเจา้
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ประกาศอยู่ตรงนั>น  เจา้ของก็มารับ  คนเขา ผูฝึ้กก็พูดว่า สถานการณ์เช่นนี>  เคยเห็นในยุคที$

เลียนแบบเหลยฟง  ปัจจุบนัไม่เคยเห็นมาเป็นเวลาหลายปีแลว้  หลงัจากจบชั>นเรียน ผูฝึ้กลว้น

สามารถกาํหนดซินซิ$งดว้ยตวัเอง รับผิดชอบเพื$อผูอื้$น เพื$อสังคม กาํหนดตวัเองอย่างเขม้งวด  

ขา้พเจา้วา่พวกเราตรงนี> เป็นดินแดนบริสุทธิ_ ไม่ถูกตอ้งหรือ 

ศิษย ์: มีผูฝึ้กลองพลิกหนงัสือชี$กงที$เรียกวา่กงธรรมชาติอะไรสักอยา่ง  ในหนงัสือโตแ้ยง้คนอื$น

ยกยอกงของตวัเอง ดูแคลนฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ผูฝึ้กดงักล่าวหลงัจากอ่านไดส้องหนา้  ในกงมีเงาของ

สตัวข์องกงดงักล่าวเคลื$อนไหวอยู ่รบกวนการเขา้สู่ความสงบ  

อาจารย ์: เราพดูแลว้วา่ สิ$งเหล่านี> อ่านไม่ได ้ คุณอ่านมนัทาํไมล่ะ  ศิษยที์$บาํเพญ็จริงต่างกน็าํสิ$งที$

ปลอม สิ$งที$ชั$วร้ายเหล่านี> ไปเผาทิ>งหมดแลว้  แต่คุณยงัอ่าน  นี$ไม่แตกต่างกนัมากหรือ  คุณอ่าน

มนัไม่ใช่มีจิตแสวงหาหรือ  อยา่อ่านสิ$งที$เลอะเทอะยุง่เหยงิ  วธีิบาํเพญ็ที$แทจ้ริง คนเขาไม่ออกมา

ถ่ายทอด และไม่ดูแลเรื$องเหล่านั>นของคุณแลว้  อาจารยชี์$กงที$เผยแพร่ชี$กงใหแ้พร่หลาย คนเขา

ไดท้าํเรื$องนี> เสร็จแลว้  เวลานี>  วนันี>  มีกงอะไรออกมา พรุ่งนี> มีกงอะไรออกมา  ชี$กงเหล่านั>นโดย

หลกัลว้นเป็นของปลอม  มนัอยูข่า้งนอกก่อกวนและบ่อนทาํลายฝ่าที$ถูกตอ้ง   

 อาจารยชี์$กงที$แจ่มแจง้ต่างก็ไม่ถ่ายทอดกนัแลว้  คุณถ่ายทอดอีก  คุณมิรบกวนฝ่าหรือ  

เรื$องที$ควรทาํกไ็ดท้าํแลว้  ไดส้ร้างคุณความดีที$ใหญ่แลว้  คุณทาํอีกกคื็อการรบกวน  ฉะนั>นโดย

พื>นฐานอาจารยชี์$กงปลอมที$ทาํเพื$อเงิน เพื$อชื$อเสียง เพื$อผลประโยชน ์ลว้นคือมาร  ตวัเขาเองไม่รู้

วา่ตวัเองเป็นมาร  แต่ในชั>นเรียนพวกเราไม่ไดพู้ดใหเ้ด็ดขาด  โดยหลกัคือกลวัวา่บางคนอาจจะ

ยอมรับไม่ได ้ ที$จริงโดยพื>นฐานลว้นเป็นมารที$กาํลงัรบกวน 

ศิษย ์: ผูฝึ้กขณะเขา้สู่สมาธิ ฝึกกง  มกัจะมีความคิดที$ไม่ดีออกมา 

อาจารย ์: ใช่  นี$กคื็อที$ขา้พเจา้กล่าวไปเมื$อครู่  เนื$องจากในอดีตตวัเองไดท้าํเรื$องที$ไม่ดีและไดก่้อ

เกิดความคิดแต่ละชนิด  สสารเหล่านั>นลว้นแต่คงอยู ่ สิ$งเหล่านั>นลว้นเกิดผล  คุณนั$งอยูต่รงนั>น

เวลาฝึกกง ความคิดที$ไม่ดีเหล่านั>นอาจจะคิดด่าคน ยงัคิดเรื$องไม่ดี บงัคบัคุณใหคิ้ด  กคื็อสสารที$

ไม่ดีซึ$ งก่อเกิดในความคิดในอดีตยงับงัเกิดผลอยู่  ยิ$งกว่านั>นยงัจะด่าอาจารย ์ คุณไม่ตอ้งเป็น

กงัวล  ใหคุ้ณพยายามยบัย ั>งมนั ปฏิเสธมนั  มนักจ็ะสลายไป  จะตอ้งปฏิเสธความคิดที$ไม่ดีชนิดนี>

อยา่งแน่นอน  เมื$อปรากฏออกมาก็ไม่ตอ้งกงัวล นั$นไม่ใช่คุณตอ้งการด่าอาจารย ์แต่เป็นกรรม

แห่งความคิดที$สะทอ้นอยูใ่นสมองของคุณ 

ศิษย ์: เวลาที$ผูฝึ้กกงอยูใ่นสมาธิ มกัจะมีผูฝึ้กกบัคนอื$นพดูถึงกงนั>น ๆ เป็นกงของฟู่ถี$พงัพอน  ตก

กลางคืนผูฝึ้กดงักล่าวฝันวา่มีคนสอนเขาจุดธูป 
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อาจารย ์: ต่อไปคาํพูดเหล่านี> ไม่ควรพูดกบัคนที$ฝึกพลงักงเลอะเทอะยุง่เหยงิเหล่านั>นโดยตรง  ผู ้

ฝึกบางคนของเรามีเพื$อนที$สนิทมาก  เขาฝึกกงที$มีฟู่ถี$ชนิดนั>น  คุณสามารถพูดกบัเขาไดไ้ม่

เป็นไร  ดีที$สุดอยา่พูดตรง ๆ  คุณไปพูดกบัคนที$ไม่รู้จกัและคนที$ฝึกว่ากงชนิดนั>นไม่ดีอยา่งไร  

แน่นอนเขาจะโจมตีคุณ รุมโจมตีคุณ กระทั$งพูดคาํพูดที$ไม่ดี  พวกเราตอ้งหลีกเลี$ยงเรื$องยุง่ยาก

เหล่านี>   พวกเราเตือนดว้ยความหวงัดี  เขาสามารถเขา้ใจเขาก็จะเขา้ใจ แต่พวกเราตอ้งพยายาม

หลีกเลี$ยงเรื$องเหล่านี>   การเขา้ไปสาํนกัของกงชนิดนั>นอยา่งแทจ้ริง คนเหล่านั>นที$อยูข่า้งในก็ไม่

อยากออกมา  เขาไดเ้ขา้สู่สาํนกันอกรีตและหนทางชั$วร้ายแลว้ คุณสมบติัดั>งเดิมของเขาหลงทาง

และสูญหายไปแลว้ อยา่งนอ้ยที$สุดคืออูซิ้$งไม่ดี  คนเหล่านั>นหันกลบัมา ยอ่มดี  ไม่หันกลบัมา 

คุณพยายามเตือนก็ทําไม่ได้  อย่างไรก็ตามให้ระมัดระวังกลยุทธ์และวิธีการสักหน่อย  

ระมดัระวงัเรื$องเหล่านี>สกัหน่อยเป็นใชไ้ด ้ สิ$งชั$วร้ายจะไม่ทาํร้ายคุณ 

ศิษย ์: บางคนถ่ายรูปจากปฏิทินขายใหผู้ฝึ้กตามราคาทุน ไม่ทาํกาํไร ทาํไดไ้หม 

อาจารย ์: เรื$องเหล่านี> ขา้พเจา้คิดเช่นนี>   บอกว่าผูฝึ้กคนนี> ของเราดีมาก  ทาํเรื$องนี> ให้กบัทุกคน  

โดยหลกัการก็ไม่ไดฝ่้าฝืนอะไร  แต่ตรงนี> มีปัญหาของการแลกเปลี$ยนเงิน  ถึงแมเ้ป็นราคาทุนก็

เกี$ยวพนักบัเงินแลว้  ขา้พเจา้คิดวา่พยายามหลีกเลี$ยงเรื$องเหล่านี>   อยา่แตะตอ้งเงิน  เพราะถา้คุณ

แตะตอ้งเงินแลว้ ทาํไม่ดีนาน ๆ เขา้ ในใจจะสูญเสียความสมดุล  ทาํเรื$องเหล่านี> เรื$อย ๆ ก็จะมี

ความคิด : นี$ฉันก็ยงัไม่คิด ค่าเดินทางของฉันจะคิดจากในนี> ดีหรือไม่  บอกว่าฉันเขา้เนื>อตรงนี>

นิดหน่อย  ควรจะบวกเขา้ไปดีไหมนะ  มนัจะส่งเสริมจิตยดึติดแต่ละชนิดของคน  อยา่งชา้ ๆ ก็

จะควบคุมสิ$งนี> ไม่อยู ่ ฉะนั>นตอ้งระมดัระวงัเรื$องเหล่านี>   

 ทุกคนทราบไหมทาํไมพวกเราไม่ใหทุ้กคนแตะตอ้งเงิน  องคศ์ากยมุนีเมื$อสองพนัหา้ร้อย

ปีก่อนเพื$อไม่ใหค้นแตะตอ้งเงินและสิ$งของ  นาํพาทุกคนเขา้ป่าไปซิวเลี$ยน  มีเพียงบาตรหนึ$งใบ  

ยงับรรยายฝ่าครั> งหนึ$ งเฉพาะเจาะจงกบับาตรใบนี>   แมแ้ต่บาตรก็ลว้นยึดติดไม่ได ้ สิ$งเหล่านี> ถา้

จดัการไดไ้ม่ดีก็จะรบกวนคนอยา่งร้ายแรง  ส่งผลกระทบต่อการซิวเลี$ยนของคน  ฉะนั>นเรื$องนี>

ตอ้งระวงัให้ดี  คุณว่าพระเยซูในปีนั>นก็ไม่ใช่นาํพาคนเขาไปถึงที$ใดก็หารับประทานที$นั$นไม่

แตะตอ้งเงินหรือ  ขา้พเจา้กพ็ดูถึงเรื$องนี> เป็นการยกตวัอยา่ง  พวกคุณอาจไม่สามารถเขา้ใจลึกซึ> ง

เช่นนั>น  ขา้พเจา้จาํเป็นตอ้งเดินให้ถูกตอ้งเที$ยงตรง  ขา้พเจา้ก็ไม่อาจจะสอนให้คุณทาํเช่นนี> ได ้ 

ผา่นไปหลายปีในภายหนา้คนเขาจะพดูวา่ ในช่วงเวลาของหลี$หงจื>อ กมี็คนทาํเช่นนี>แลว้  เช่นนั>น

ฝ่านี> ยงัจะสามารถถ่ายทอดไดห้รือ  มนัก็จบลงนานแลว้  ผ่านไปไม่นานก็จะจบลงแลว้  มีคน

อยากไดรู้ปถ่าย  อยากได ้คุณเอาไปถ่ายเอง  คุณเอาไปลา้งเองดีแลว้  แต่พวกเราพยายามรักษาไว้
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ในหมู่ผูฝึ้ก  ในอนาคตสิ$งเหล่านี>  พวกเราอาจพิมพอ์อกจาํหน่ายอย่างเปิดเผยในสังคม  เพราะ

แมแ้ต่ปฏิทินของขา้พเจา้ก็มีเลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือ (ISBN) แลว้  ในอนาคตพวกเรา

ตอ้งจดัการเรื$องเหล่านี> ให้เป็นเอกภาพ  อยา่ไดต้ดัสินใจเองเป็นอนัขาด  จดัการไม่ดียงัจะบ่อน

ทาํลายตา้ฝ่า  

 จะขายอยา่งไรล่ะ  ขายเท่าทุนกไ็ม่ได ้ อยา่ไดเ้กิดจิตยดึติดใด ๆ ชนิดนี>อยา่งเดด็ขาด  ไม่มี

ประโยชน์  ซิวเลี$ยนและยกระดบัตวัเอง  ช่วยเหลือผูอื้$น  ไม่จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบนี> เสมอไป  

บอกให้ทุกคนรู้เกี$ยวกบัฝ่า  พูดกบัทุกคนเกี$ยวกบัฝ่าสักเล็กนอ้ยจะดีกว่าสิ$งอื$น  ซินซิ$งของคน

ยกระดบัสูงขึ>นดีกวา่สิ$งที$เป็นรูปแบบภายนอกอยา่งมาก  สิ$งเหล่านี> ใหส้มาคมคน้ควา้วจิยัฝ่าหลุน

กงจดัการดูแลอยา่งเป็นเอกภาพ  ศูนยใ์หญ่ ศูนยส์าขา ศูนยช่์วยฝึกสอน ลว้นไม่อนุญาตให้แตะ

ตอ้งเงิน  พวกเราสมาคมคน้ควา้วิจยัฝ่าหลุนกงจะทาํเรื$ องอะไรก็ตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก

ขา้พเจา้ก่อนพวกเขาจึงจะทาํ  ที$ใชชื้$อต่าง ๆ ไปทาํส่วนตวั ลว้นทาํไม่ได ้ เป็นการละเมิดสิทธิ_   

กฎหมายของสงัคมกไ็ม่อนุญาต 

ศิษย ์: มีคนคิดจะซิวเลี$ยนซินซิ$งให้ดี ๆ แต่ในชีวิตประจาํวนัไม่มีสิ$งที$กระทบถึงจิตใจของเขา 

และไม่เคยฝัน  กงัวลวา่อาจารยไ์ม่ดูแลเขาแลว้ 

อาจารย ์: อนันี> ไม่ใช่  เพราะแต่ละคน  สิ$งที$เขามีติดตวัและสภาวะของตวัเขาลว้นต่างกนั  สิ$งที$

เขามีติดตวัอาจจะมีความซบัซอ้น  แน่นอนขา้พเจา้สามารถยกตวัอยา่งใหทุ้กคน  ไม่ใช่พดูถึงใคร

คนใดคนหนึ$ ง  คนบางคนมาจากระดบัชั>นที$ค่อนขา้งสูง  เขาไม่จาํเป็นตอ้งทนทุกข ์ เขามาเพื$อ

หล่อหลอมกบัฝ่านี>   เมื$อหล่อหลอมเสร็จแลว้ก็นบัว่าจบเรื$องของเขาแลว้ และมีส่วนหนึ$งคือคน

เช่นนี> เป็นส่วนที$น้อยมาก ๆ แต่อาจจะไม่ใช่สถานการณ์แบบที$คุณพูดถึง  ข้าพเจ้าพูดใน

ความหมายนี>   มีคนจาํนวนมากอาจมีองคป์ระกอบแต่ละชนิดคงอยู่  แต่ไม่ว่าคุณตอ้งทนทุกข์

หรือไม่กต็าม  การหล่อหลอมกบัฝ่านี>  ศึกษาฝ่านี> เป็นสิ$งที$สาํคญัที$สุด  

ศิษย ์: มีผูฝึ้กไม่นอ้ยฝันเห็นอาจารยส์อนกงที$ไม่ใช่อยูใ่นกงฝ่าหา้ชุด ควรทาํอยา่งไร  

อาจารย ์: ไม่ใช่ท่าเคลื$อนไหวจากกงฝ่าห้าชุด  นั$นก็คือมารมาสอนคุณ  นั$นลว้นเป็นของปลอม 

ไม่ใช่ขา้พเจา้ที$สอนคุณอย่างแน่นอน  ที$ขา้พเจา้ถ่ายทอดให้ทุกคนในวนันี> ก็คือกงฝ่าห้าชุดนี>   

เหล่านี> เพียงพอที$จะเปลี$ยนแปลงร่างกายของคุณ และฝึกสิ$งที$เป็นศาสตร์กบัสิ$งที$มีรูปลกัษณ์

ทั>งหมดออกมา  กงอนันั>นที$กาํหนดระดบัชั>นสูงตํ$าของคุณอยา่งแทจ้ริง เพราะไม่ใช่ฝึกออกมา  

มนัเพียงพอที$จะใชแ้ลว้  ฝึกกงในฝัน  ในสมองถา้สะทอ้นขา้มมากอ็ยา่ฝึกแลว้  ฝึกนี$คือซินซิ$งยงั

ไม่ค่อยแน่นแฟ้น  ถา้แน่นแฟ้นเพียงแต่คิดเท่านั>นกส็ะทอ้นขา้มมาแลว้ 
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ศิษย ์: ถา้แมมี้คนเสียชีวติไปโดยที$ยงัไม่หยวนหมั$นจะทาํอยา่งไร 

อาจารย ์: บาํเพญ็ไม่หยวนหมั$น  ไม่บรรลุหยวนหมั$น เขาอยู่ ณ กั$วเว่ยนั>น ไดก้ั$วเว่ยแลว้ เขาก็

บาํเพญ็สาํเร็จแลว้  แต่วา่แมแ้ต่ฝ่าในภพก็ยงัออกไปไม่ได ้เช่นนั>นก็แยม่าก  แต่ยงัไม่ออกจากฝ่า

ในภพ  เขาสามารถมีที$ไปของเขาในมิติที$แตกต่างกนัภายในตรีภูมิ  เขาบาํเพญ็ถึงระดบัชั>นใดก็

อยู่ ณ ระดบัชั>นนั>น ก็ดีเหมือนกนั  ถา้เขาบอกว่า : เช่นนั>นไม่ได ้ฉันยงับาํเพญ็ไดไ้ม่ดี  ฉันตั>ง

ปณิธานจะบาํเพญ็ต่อในชาติหนา้  เช่นนั>นก็สามารถใหเ้ขาเขา้สู่สภาพของการบาํเพญ็จริง ๆ  ใน

ชาติหนา้ ยงัจะบาํเพญ็ต่อไป  แต่มีจุดหนึ$ง ถา้ยดึกมุไม่ดีเป็นเรื$องอนัตรายมาก  บาํเพญ็ไดไ้ม่ดีอีก 

ยงัจะตกลงไปเช่นเดิม ยงัจะแยก่วา่เดิมอีก  ถา้บาํเพญ็ไดดี้ กจ็ะดีกวา่เดิม  เขาลว้นมีความสมัพนัธ์

เช่นนี>คงอยู ่ 

ศิษย ์: ในขั>นตอนของการซิวเลี$ยนซินซิ$ง กลวัวา่ตวัเองจะทาํผดิอยูทุ่กเวลานาที  ใชฝ่้าประเมินอยู่

เสมอ  ยงัคงมีเรื$อง  ไม่ทราบวา่ถูกตอ้งหรือไม่   

อาจารย ์: ทาํแต่ละเรื$องลว้นกงัวลมาก  ขา้พเจา้คิดวา่อยา่ไดย้ดึติดขนาดนั>น  เป็นการยากที$จะจดั

ความสมัพนัธ์นี>   คิดมากไปเป็นความยดึติด  คิดนอ้ยไปล่ะ  ดูเหมือนวา่พวกเรากลวัทาํเรื$องอะไร

ผดิ  ขา้พเจา้คิดวา่กไ็ม่ตอ้งถึงกบัทาํใหค้วามคิดเกิดความตึงเครียดอยา่งนั>น  ฉะนั>นเวลาที$พวกเรา

ทาํเรื$องอะไร  เรื$องทั$ว ๆ ไป  พอทาํก็รู้แลว้ว่าดีหรือไม่ดี และคุณก็ไม่ควรมีเรื$องอะไรมากมาย

เช่นนั>น  ปล่อยวางเรื$องนี> แลว้ก็มีเรื$องนั>น  ขา้พเจา้คิดวา่เรื$องต่าง ๆ ในหมู่คนธรรมดาสามญั ไม่

ตอ้งคิดก็รู้แลว้ว่ามนัเป็นเรื$องดีหรือไม่ดี  เรื$องบางเรื$องที$เกิดขึ>นอยา่งปัจจุบนัทนัด่วน พวกเรา

ตอ้งไตร่ตรอง  ไตร่ตรองว่านี$เป็นเรื$องดีหรือเรื$องไม่ดี  คิดอยา่งนั>นอยูต่ลอดเวลา  ทุกครั> งที$ทาํ

เรื$องอะไรก็คิดอยูอ่ยา่งนั>น  เรื$องเล็ก ๆ ก็คิด  ขา้พเจา้ว่านั$นก็คือจิตใจยึดติดเกินไปแลว้  ให้ซิว

เลี$ยนอยา่งสง่าผา่เผย  มองไปที$เรื$องใหญ่ ๆ  แน่นอนขา้งในนี> ในขั>นตอนของการซิวเลี$ยน เรื$องที$

ฉนัยงัไม่เขา้ใจ ทาํผดิไปแลว้ ยดึกมุไดไ้ม่ดี  ขา้พเจา้คิดวา่นั$นคือคุณยงัซิวเลี$ยนไม่ถึงตรงนั>น เรื$อง

บางอย่างคุณยงัไม่ตระหนัก  คุณก็อย่ายึดติดจนเกินไป  ถึงเวลาที$ควรขจดัจิตนี> ไป  มนัก็จะ

สะทอ้นออกมาโดยอตัโนมติั 

ศิษย ์: บาํเพญ็จิตและชีวติควบคู่กนัรวมเขา้กบัหยวนอิง ถูกตอ้งไหม 

อาจารย ์: ก็คือคุณบาํเพ็ญจิตและชีวิตควบคู่กนั การเปลี$ยนแปลงของเป̂ินถี$และหยวนอิงที$ซิว

เลี$ยน เมื$อถึงเวลากจ็ะรวมเขา้กบัเหวยีนเสินของคุณ รวมเป็นร่างเดียวกนั  

ศิษย ์: รับประทานเนื>อสตัวมี์กรรมไหม 
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อาจารย ์: รับประทานเนื>อสัตวโ์ดยตวัเองมนัไม่มีกรรม และไม่มีแนวคิดของการฆ่าชีวิตคงอยู่  

รับประทานเนื>อสัตวโ์ดยตวัเองไม่ใช่จิตยดึติด  รับประทานเนื>อสัตวส์ามารถส่งเสริมใหค้นมีจิต

ยดึติดต่อความอร่อยของเนื>อสตัว ์

ศิษย ์: ทุกคนในร่างกายมีกุศล (เต๋อ34) อยูจ่าํกดั การบาํเพญ็กงไปสู่ระดบัสูงเป็นสิ$งที$กาํหนดไว ้ 

หลงัจากไคกงไคอูแ้ลว้ ยงัสามารถสะสมเต๋อ ยกระดบัสูงไดอี้กไหม 

อาจารย ์: เต๋อนั>นมีจาํกดั  หลงัจากไคกงไคอูแ้ลว้ไม่สามารถยกระดบัให้สูงขึ>นอีกอยา่งแน่นอน

แลว้  เพราะหลงัจากไคกงแลว้ อะไรคนคนนี>ลว้นมองเห็นแลว้ อะไรลว้นสัมผสัไดแ้ลว้ อะไร

ลว้นเขา้ใจแลว้  จึงไม่มีอูซิ้$งคงอยูแ่ลว้  เขา้ใจแจ่มแจง้ไปทนทุกข ์สามารถบาํเพญ็ไดสู้ง เช่นนั>น

ใครจะไม่ทาํล่ะ  พระพุทธองคน์ั>นบาํเพญ็ต่อขึ>นไป  ทาํไมเขาจึงบาํเพญ็ไดช้า้มากแลว้  ก็คือเขา

แทบจะไม่มีวิธีทนทุกข์แลว้  เขาได้แต่ตอ้งทุ่มเทอุทิศเป็นพิเศษ เขาจึงจะยกระดบัสูงขึ>นได้

เล็กน้อยเท่านั>น ขา้งในนี> มีความสัมพนัธ์ชั>นหนึ$ งเช่นนี>  บอกว่าเต๋อมีไม่พอแลว้ เต๋อไม่พอยงัมี

กรรมนี$นะ  หลงัจากทนทุกข์แลว้ กรรมยงัสามารถแปรผนันี$ แปรผนัเป็นเต๋อ  ถา้ยงัสามารถ

บาํเพญ็ต่อไปอีกจริง ๆ  บอกวา่ฉนัยงัสามารถบาํเพญ็  ยงัคิดจะบาํเพญ็  ไปรับเอากรรมของญาติ

สนิทมิตรสหายมา  คุณสลายไปแลว้ยงัสามารถเปลี$ยนเป็นเต๋อ  อยา่งไรกต็ามยากมาก  เพราะมนั

กบัปริมาณที$รับไดข้องซินซิ$งและจิตใจของคนนั>นประกอบเสริมซึ$งกนัและกนั  ฉะนั>นเมื$อถึงขั>น

นั>นบรรจุเต็มแลว้ บรรจุไม่เขา้แลว้  มนัมีปรากฏการณ์เช่นนี>   คนที$ทนทุกข์ต่อไปอีกก็อาจ

เนื$องจากปริมาณที$รับไดไ้ม่พอแลว้เปลี$ยนไม่ดี  ตกลงไป  บาํเพญ็สูญเปล่า  

ศิษย ์: องคศ์ากยมุนีไคกงแลว้  ทาํไมใชเ้วลาถ่ายทอดฝ่าถึงสี$สิบเกา้ปีจึงบรรลุระดบัยไูล 

อาจารย ์: คนที$มาจากระดบัชั>นที$สูงมาก ๆ คนหนึ$ง  เหนือกว่าระดบัยไูลหลาย ๆ เท่า  ถา้เขาจะ

บาํเพญ็  บางทีหลงัจากไคกงอาจไม่ตอ้งใชเ้วลาสี$ สิบเกา้ปี  ใชเ้วลาครึ$ งหนึ$ งของขั>นตอน หรือ

ขั>นตอนที$สั>นกวา่นั>นกส็ามารถบรรลุเขตแดนที$สูงมาก  นี$เกี$ยวขอ้งกบัเกินจีของเขา และเกี$ยวขอ้ง

โดยตรงกบัระดบัชั>นที$เขาอยู ่และเกี$ยวขอ้งอยา่งมากกบัระดบัชั>นที$เขาอยูใ่นชาติก่อน  แต่ละคน

ลว้นไม่อาจถือเป็นสูตรตายตวั  

ศิษย ์: องคศ์ากยมุนีใชเ้วลาสี$สิบเกา้ปีบรรลุระดบัชั>นยไูล  ใครแปรผนักงให้พระองค ์ พระองค์

จดัเป็นประเภทอูอ้ยา่งฉบัพลนัทนัที (ตุน้อู ้35) หรือเป็นเจี>ยนอู ้

อาจารย ์: พระองคจ์ดัเป็นประเภทตุน้อู ้ พระองคม์าเพื$อช่วยเหลือคน  ไม่ใช่มาซิวเลี$ยน  ใครแปร

ผนักงใหพ้ระองคน์ะหรือ  ไม่มีใครแปรผนักงใหพ้ระองค ์ ใครกต็ามที$ลงมาทาํเรื$องเช่นนี>   ก่อน

จะลงมา ตอ้งถกเรื$ องนี> ร่วมกบัผูส้ําเร็จธรรมชั>นสูงมากมาย  ตวัพระองค์เองตดัสินใจเรื$ องที$
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พระองคเ์องจะตอ้งทาํในภายหลงั  เมื$อกาํหนดแลว้ ก็ดาํเนินการตามแผน  เมื$อใดไคกง เมื$อใด

หยวนหมั$น เมื$อใดเสร็จสิ>นภารกิจ  นี$ลว้นแต่กาํหนดไวแ้ลว้  พระองคก์็ไม่ใช่ไคกงไคอูอ้ยา่งที$

พวกเราพูดกนั  คุณอาจยงัไม่ค่อยเขา้ใจ  ก็คือในทนัทีทนัใดความทรงจาํของพระองคก์็เปิดออก

แลว้  พระองคจึ์งระลึกถึงสิ$งของที$พระองคซิ์วเลี$ยนในอดีต  พระองคจึ์งนาํออกมาถ่ายทอดใหแ้ก่

คน  ขา้พเจา้วา่ฝ่าที$องคศ์ากยมุนีถ่ายทอดในเวลานั>น ฝ่าของศาสนา ฝ่าของพทุธศาสนานั>นไม่สูง  

ตรงนี> ไม่ใช่จะพูดว่าองค์ศากยมุนีไม่สูง  เพราะองค์ศากยมุนีก็ไม่ได้นําสิ$ งของทั> งหมดของ

พระองคอ์อกมาถ่ายทอดทั>งหมด  พระองคถ่์ายทอดโดยมีเป้าหมายต่อคนที$เพิ$งออกจากสงัคมดึก

ดาํบรรพ ์คนประเภทนี> เมื$อสองพนัหา้ร้อยปีก่อน  นั$นไม่ใช่ฝ่าทั>งหมดของพระองค ์

ศิษย ์: กงจะแปรผนัในขณะนั$งสมาธิเท่านั>นหรือ  หรือในเวลาเดียวกบัการยกระดบัของซินซิ$ง 

อาจารย ์: ขณะนั$งสมาธิ ขณะฝึกกง ขณะทนทุกข์ ขณะประสบทุกข์ภยั ลว้นกาํลงัแปรผนักง  

ขั>นตอนของการยกระดบัซินซิ$งกก็าํลงัเพิ$มกงที$กาํหนดระดบัชั>นสูงหรือตํ$าของกงนี>  

ศิษย ์: มีคนบอกวา่กวนซื$ออิน สาํเร็จเป็นพระพทุธแลว้ 

อาจารย ์: อยา่เชื$อคาํพูดเลอะเทอะที$คนอื$นพูด  ขา้พเจา้จะบอกกบัทุกคน  สังคมมนุษยที์$ไดม้าถึง

ยคุธรรมะปลาย  เหล่าผูส้าํเร็จธรรมต่างวางมือไม่ดูแลแลว้ และไม่อนุญาตให้พวกเขาดูแลแลว้  

ไม่เพียงแต่วางมือไม่ดูแลสงัคมมนุษยแ์ลว้  ยิ$งกวา่นั>นในช่วงปลายกลัป์พวกเขากต็กอยูใ่นสภาวะ

ที$ลาํบากมากแลว้  จะช่วยตวัเองยงัไม่ไหวเลย  เนื$องจากสิ$งเหล่านี>  ในระดบัชั>นที$พวกเขาอยูก่เ็กิด

ปัญหาแลว้  ขา้พเจา้เคยพูดกบัทุกคนเมื$อก่อน ขา้พเจา้วา่ปัจจุบนัไม่มีคนดูแลแลว้  ขา้พเจา้ไม่ใช่

พูดเรื$องเกินจริง  ขา้พเจา้จะบอกทุกคน  เรื$องเหล่านี> ถูกตอ้งอยา่งยิ$ง  คุณกราบไหวพ้ระพุทธก็ดี 

คุณกราบไหวรู้ปลกัษณ์ของศาสนาก็ดี บนนั>นอะไรก็ไม่มี  บางรูปอาจมีเงาคงอยู่ตรงนั>น แต่

นอกจากจะสามารถพูดแลว้ เขาทาํอะไรไม่ไดแ้ลว้  นี$คือช่วงปลายกลัป์แลว้  ถึงช่วงเวลานี>กเ็ป็น

เช่นนี>   

 ปัจจุบนัพระโพธิสตัวก์วนอินที$คนรู้จกัคือพระโพธิสตัวก์วนอินที$คนกราบไหวเ้มื$อหลาย

ปีก่อน  กงของพระโพธิสตัวก์วนกินที$แทย้งัสูงกวา่พระพทุธยไูล  เทียบกบัพระพทุธอาหนีถอฝอ 

(อมิตตพุทธ) ยงัสูงกวา่เลก็นอ้ย  เพราะพระโพธิสัตวใ์หญ่โดยตวัพระองคเ์องก็คือพระพุทธแลว้  

แต่พระองค์ยงับรรลุไม่ถึงเขตแดนของพระยูไล  แต่พระองค์มีกงบางส่วนที$สูงเลยพระยูไล  

เพราะที$พระองคบ์าํเพญ็คือพระโพธิสตัว ์ พระองคท์าํในเรื$องของพระองค ์ ขา้งในนี> มีหลกัการที$

ลึกซึ> งมากมายที$ไม่อาจจะพดูไดแ้ลว้  เพราะสิ$งเหล่านี>ไม่สมควรใหม้นุษยล่์วงรู้ ไม่เหมือนอยา่งที$

พวกเราคิด และไม่เหมือนความสัมพนัธ์ของระดบัชั>นแบบนั>นของคนธรรมดาสามญั  นี$เป็นคน
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ละเรื$องกนั 

ศิษย ์: มีคนบอกว่าพระอรหนัต ์พระโพธิสัตวใ์นโลกของฝ่าหลุน มีบางองคก์ระทั$งสูงกว่าพระ

พทุธของโลกอื$น ๆ  เป็นเช่นนี>หรือ 

อาจารย ์: นี$สามารถะพดูเช่นนี>ได ้ พระพทุธในโลกบางแห่งอาจสูงกวา่พระพทุธในโลกบางแห่ง  

ซึ$ งถูกตอ้ง  เพราะระดบัชั>นก็กาํหนดตาํแหน่งของโลกของพระพุทธดว้ย  พระพุทธในระดบัชั>น

ของยไูล  ถา้นาํพาคนจาํนวนมากบรรลุกั$วเวย่พระพทุธดว้ยแลว้  คนเหล่านี>กมี็ทั>งระดบัสูงและตํ$า  

ในโลกของฝ่าหลุนโดยรวมก็มีปรากฏการณ์ชนิดนี> คงอยู่เช่นกนั  พูดกนัว่าพระอรหันต์ พระ

โพธิสัตวใ์นโลกของฝ่าหลุนสูงกวา่พระพุทธในโลกอื$น  ระดบัชั>นของโลกฝ่าหลุนนั>นสูงมาก ๆ 

ฝ่าที$พวกเราถ่ายทอดวนันี> นั>นใหญ่มาก  ไม่ไดจ้าํกดัให้ถ่ายทอดอยู่แต่ในโลกของฝ่าหลุน  ที$

ขา้พเจา้ให้คนเขาสมควรรู้คือโลกของฝ่าหลุน  แต่สิ$งที$สูงเลยจากโลกของฝ่าหลุนก็ไม่สามารถ

บอกให้คนรู้  เพราะไม่อนุญาตให้คนรู้  ขา้พเจา้ว่าคนจาํนวนมากรู้สึกไดแ้ลว้ว่าฝ่านี> เป็นสิ$งที$

ใหญ่โตมาก ๆ ผูส้าํเร็จธรรมจาํนวนมาก ลว้นมาหล่อหลอมกบัฝ่านี>   เขาไม่ใช่ฝ่าทั$ว ๆ ไป  เขา

นาํพาใหค้นบาํเพญ็ไดสู้งมาก  จุดนี> ยนืยนัได ้ ไม่ใช่วา่การซิวเลี$ยนของแต่ละคนลว้นจาํกดัอยูใ่น

โลกของฝ่าหลุน นี$ก็คือแน่นอน  องค์ศากยมุนี พระพุทธอาหนีถอฝอก็ไม่ไดบ้อกว่าใครที$ซิว

เลี$ยนอยูใ่นวิชาของพระองคก์ล็ว้นจะไปยงัที$ของพระองคท์ั>งหมด หรือไปที$ใด  สูงเลยจากอาณา

เขตของพระองคแ์ลว้ กอ็าจจะไปที$อื$น 

ศิษย ์: เมื$อบรรลุถึงอรหนัต ์ความสูงของกงมีมาตรฐานไหม  อรหนัตข์ั>นตน้คือกาํหนดโดยซินซิ$ง

กบัความสูงของกงใช่ไหม  

อาจารย ์: ระดบัชั>นของอรหนัตเ์ป็นมาตรฐานที$ไม่เปลี$ยนแปลงซึ$งกาํหนดโดยพระพทุธของโลก

ต่าง ๆ  

 ระดับซินซิ$งของผูฝึ้กสูงหรือตํ$าและรูปแบบการแปรผนัของกงทั> งหมดของเขานั> น

เหมือนกนั  ลว้นตอ้งบรรลุขึ>นมาถึงขั>นนี>   ทั>งหมดจะถูกทดแทนดว้ยสสารพลงังานสูง  มนัเสริม

และประกอบซึ$ งกนัและกนั  เหล่านี> ขา้พเจา้ไดเ้น้นย ํ>าอย่างหนกัแน่นแลว้  ปัญหาเหล่านี> ผูช่้วย

ฝึกสอนลว้นสมควรสามารถอธิบายไดแ้ลว้  การเดินสู่การซิวเลี$ยนฝ่านอกภพมิใช่การซิวเลี$ยน

ร่างพระพุทธหรอกหรือ  การซิวเลี$ยนฝ่านอกภพ คุณมีร่างพระพุทธแลว้ ร่างพระพุทธเป็น

ร่างกายที$ถูกทดแทนดว้ยสสารพลงังานสูงโดยสิ>นเชิง  การเดินสู่ฝ่านอกภพเขา้สู่ร่างขาวบริสุทธิ_

มิใช่ร่างโปร่งใสที$ทั$วทั>งร่างถูกสสารพลงังานสูงทดแทนแลว้หรือ  บาํเพญ็ต่อไปอีกนั$นมิใช่ร่าง

พทุธแลว้หรือ  และมิใช่เขา้สู่อรหนัตข์ั>นตน้แลว้หรือ  กเ็ป็นเช่นนี>  
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ศิษย ์: ร่างชีวติที$ก่อเกิดในร่างกาย เช่น มงักร เป็นตน้ อยูภ่ายในวฏัสงสารหกทางไหม 

อาจารย ์: ภายในวฏัสงสารก็มีสิ$งมีชีวิตบางส่วน  ภายนอกวฏัสงสารหกทางก็มีสัตวค์งอยู่  ใน

ระดับชั> นที$ สูงขึ> นไปอีกก็มี   โดยทั$วไปมันไม่สามารถบําเพ็ญขึ> นไป   มันก่อเกิดอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มธรรมชาตินั>น  คนที$ซิวเลี$ยนอยู่ในระดบัชั>นสูง ร่างชีวิตที$ร่างกายก่อเกิด เช่น 

มงักร เป็นตน้ แน่นอนเป็นของคุณ  และก็จะตามคุณขึ>นไปสู่ระดบัชั>นสูงพร้อมกบัที$คุณหยวน

หมั$น 

ศิษย ์: ร่างชีวิตที$ก่อเกิดในร่างกายมีลิขิตหรือไม่ว่าจะบาํเพญ็เส้นทางใด  ผูบ้าํเพญ็เต๋าถา้หากยึด

มั$นบาํเพญ็หนึ$งเดียว สามารถจะบาํเพญ็พทุธไหม 

อาจารย ์: อนันี> ไม่มีกาํหนดไวอ้ยา่งเจาะจง  บอกว่าคุณนั>นบาํเพญ็พุทธแลว้คุณก็บาํเพญ็เต๋า  นี$ก็

ไม่มีปัญหา  เพียงแต่วา่อาจารยใ์นวชิานั>นในระยะแรกจะไม่ปล่อยคุณ  เมื$อไม่ไหวแลว้จริง ๆ เขา

ก็จะไม่ดูแลคุณแลว้  บอกวา่คุณตดัสินใจแน่วแน่แลว้จะบาํเพญ็ใหจ้งได ้เขาก็จะไม่ดูแลคุณแลว้  

ถา้บาํเพ็ญโดยเหยียบเรือสองแคม  เป็นเช่นนั>นไม่ได ้ อาจารยข์า้งไหนก็จะไม่ดูแลคุณ  นี$คือ

ปัญหาของซินซิ$ง  นี$คือปัญหาการบ่อนทาํลายวธีิบาํเพญ็ทั>งสอง 

ศิษย ์: มีหรือไม่ที$ถูกลิขิตใหบ้าํเพญ็หนทางชั$ว 

อาจารย ์: มี  มีคนเจาะจงออกมาในช่วงธรรมะปลายเพื$อบ่อนทาํลายฝ่า  ลว้นมีการใชรู้ปแบบ

ต่าง ๆ  จากภายนอกอาจโจมตีฝ่าหลุนตา้ฝ่าอยา่งเปิดเผย  โจมตีขา้พเจา้อยา่งเปิดเผย  พวกเราผูฝึ้ก

ลว้นสามารถแยกแยะได ้ มารชนิดนี>มนัไม่น่ากลวั  ชี$กงปลอมกไ็ม่น่ากลวั  พวกเราผูฝึ้กสามารถ

วินิจฉยัแยกแยะไดแ้ลว้  เวลานี> อยา่งนอ้ยที$สุดทุกคนลว้นสามารถสงบจิตใจลงมา ตรึกตรองว่า

มนัคือของจริงหรือปลอม  หลงัจากเขา้ใจแลว้ ก็จะไม่ไปเรียนแบบหลบัหูหลบัตาเหมือนที$ผา่น

มา 

 ที$แยกแยะไดล้าํบากที$สุดก็คือมารชนิดนี>   มนัมีกาํลงับ่อนทาํลายที$ใหญ่มาก  มนัก็มา

ศึกษาฝ่าหลุนตา้ฝ่า และพูดว่าฝ่าหลุนตา้ฝ่าดี  พูดอยา่งตื$นเตน้ยิ$งกว่าคนอื$นเสียอีก  มีความรู้สึก

แรงยิ$งกวา่คนอื$น  ยงัมองเห็นรูปลกัษณ์อะไรบางอยา่ง  หลงัจากนั>นอยู ่ๆ เขากต็ายไป  หรืออยู ่ๆ 

เขาเดินไปยงัหนทางตรงกนัขา้มและบ่อนทาํลายฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ก็คือคนประเภทนี> ที$แยกแยะได้

ลาํบากที$สุด  ดว้ยเหตุที$แยกแยะไดล้าํบาก จึงเป็นการบ่อนทาํลายที$ใหญ่ที$สุด  รูปแบบการบ่อน

ทาํลายของมนัก็คือจดัวางอย่างนี> ไวแ้ลว้  ก็ลิขิตให้เขาทาํอย่างนี>  เขาจะทาํทุกสิ$งที$จะก่อปัญหา

ความยุง่ยากใหใ้หญ่โต  มารที$มีความสามารถบ่อนทาํลายใหญ่ ที$ขา้พเจา้พดูไปเมื$อครู่กจ็ดัอยูใ่น

ประเภทนี>  
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ศิษย ์: พระโพธิสตัวตี์>จา้งสามารถบาํเพญ็สาํเร็จพระพทุธไหม 

อาจารย ์: พระโพธิสตัวใ์หญ่กส็ามารถเรียกวา่เป็นพระพทุธไดแ้ลว้ พระโพธิสตัวใ์หญ่ คุณพดูถึง

อ๋องตี> จา้งหรือพระโพธิสัตวตี์> จา้ง  คนเขาก็เรียกพระองค์เป็นพระพุทธ คือความหมายนี>   แต่

พระองคท์าํเรื$องประเภทนั>นของพระองค ์

ศิษย ์: เหวยีนเสินของคนมาอยา่งไร 

อาจารย ์: นี$ขา้พเจา้ก็พูดไปแลว้  ชีวิตดั>งเดิมก่อเกิดขึ>นจากผลของการเคลื$อนไหวของสสารที$

ใหญ่มหึมาแต่ละชนิดในจกัรวาล 

ศิษย ์: มีคนพดูขอ้มูลทางสายเลก็ 

อาจารย ์: อย่าฟังขอ้มูลทางสายเล็กเหล่านี> ของคนเขา  โดยเฉพาะคือส่งผลกระทบต่อฝ่าของ

ขา้พเจา้ บ่อนทาํลายภาพลกัษณ์ของฝ่าของพวกเรา ทุกคนลว้นอยา่เผยแพร่  มาถึงคุณก็หยดุเลย 

ทุกคนต่างทาํอยา่งนี>  มนักไ็ม่มีที$จะเผยแพร่แลว้ 

ศิษย ์: การวจิารณ์ความสาํเร็จและความผดิพลาดของคนอื$นเป็นการก่อกรรมหรือไม่ 

อาจารย ์: ความดีกบัความไม่ดี ความสาํเร็จกบัความผดิพลาดในหมู่คนธรรมดาสามญั ขา้พเจา้คิด

วา่การเป็นผูฝึ้กกงคนหนึ$งควรปล่อยวางใหเ้บาบางสกัหน่อย  เรื$องราวของคนธรรมดาสามญัคุณ

อยา่ไดพู้ดคุยกนัอยา่งสนุกสนานเช่นนั>น  คุณสนใจและยดึติดกบัสิ$งเหล่านี>  หรือคุณอยากจะซิว

เลี$ยนล่ะ ในหมู่คนธรรมดาสามญักมี็เรื$องราวเพียงเท่านี>   ขา้พเจา้พดูแลว้ไม่ใช่หรือวา่ เรื$องราวใน

หมู่คนธรรมดาสามญัก็เป็นเพียงเรื$องราวเหล่านั>น  พูดไปพูดมา  นั$นมิเท่ากบัคนธรรมดาสามญั

กาํลงัพดูเกี$ยวกบัคนธรรมดาสามญัหรือ 

ศิษย  ์: หลงัจากคนไคอูแ้ลว้ก็ไม่สามารถบาํเพ็ญสูงขึ>นแลว้  แต่องค์ศากยมุนีไคอูใ้ตต้น้โพธิ_   

ทาํไมยงัสามารถบาํเพญ็สูงขึ>นล่ะ 

อาจารย ์: คนหยวนหมั$นแลว้ก็ไม่อาจจะบาํเพญ็สูงขึ>น  ไคอูก้็คือหยวนหมั$นแลว้  องคศ์ากยมุนี

ในเวลานั>นพระองคอ์ยูใ่นสภาวะกึ$งไคอู ้ แต่ความทรงจาํบางส่วนของพระองคเ์ปิดแลว้  แต่ยงัมี

อีกมากมาย มากมายที$ยงัไม่เปิด ยงัมีอีกมากมายที$พระองคไ์ม่รู้  พระองคจึ์งสามารถบาํเพญ็ขึ>น

ไปได ้ อะไรพระองคล์ว้นรู้แลว้ พระองคจึ์งบาํเพญ็ขึ>นไปไม่ไดแ้ลว้  พระองคใ์ชเ้วลาสี$สิบเกา้ปี

ถ่ายทอดฝ่า  คือซิวเลี$ยนบรรรลุถึงระดับชั>นยูไลแลว้  และเกิดขึ>นเพราะสภาวะกึ$ งไคอูข้อง

พระองคบ์รรลุถึงระดบัที$สูงมาก  กึ$ งไคอูข้องพวกเราจะไม่บรรลุระดบัที$สูงเช่นนั>น  เนื$องจาก

องคศ์ากยมุนีมาเพื$อช่วยคน  แต่สาํหรับคนบางคน ขา้พเจา้ยงัคงเนน้ย ํ>า คนบางคนอาจจะสูงมาก  
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เนื$องจากสถานการณ์ของแต่ละคนลว้นต่างกนั 

ศิษย ์: หลงัจากที$คนตายไป ความสัมพนัธ์ทางญาติก็ไม่คงอยูแ่ลว้ เหวียนเสินไปคนละทาง  ทาํ

ไมเต๋อและกรรมของบรรพบุรุษสามารถสะสมไปยงัรุ่นลูกหลาน 

อาจารย ์: ใช่  จกัรวาลนี> มีหลกัการเช่นนี>   มนักเ็ป็นหลกัการของการควบคุมคน  คุณก่อกรรมแลว้ 

คุณตายไป  รุ่นหลงัของคุณจะตอ้งชดใชก้รรม  ฉะนั>นจะสร้างความผาสุกใหแ้ก่คนรุ่นหลงั  เขา

อยากจะหาเงินเป็นจาํนวนเท่านั>นเท่านี>   ตวัเองรู้วา่ใชไ้ดไ้ม่มาก  เหลือใหค้นรุ่นหลงัไดเ้สวยสุข  

เขาเห็นเรื$องต่าง ๆ ในโลกเป็นเรื$องสาํคญั  เห็นครึ$ งหลงัของชีวิตของเขาเป็นเรื$องสาํคญั กระทั$ง

ชื$อเสียงหลงัจากเขาตายไปลว้นเห็นว่าสําคญัมาก  ตวัไม่อยู่แลว้เหลือแต่ชื$อ  เขาลว้นเห็นว่า

สาํคญัมาก  เขามีเหตุปัจจยัอนันี>   ดงันั>นเขาจะสะสมกรรม สะสมกรรมไปยงัรุ่นหลงั   

ศิษย ์: กล่าวกนัวา่คนคนหนึ$งสาํเร็จเป็นพระพทุธ บรรพบุรุษเกา้รุ่นจะขึ>นสวรรค ์

อาจารย ์: พวกเราบางคนไดท้าํสิ$งที$เป็นกุศลใหญ่ หรือบาํเพญ็ไดดี้  พ่อแม่อาจสบโอกาสไดรั้บ

การช่วยเหลือให้ขึ>นไปเลย  แต่จะไดรั้บการช่วยเหลือขึ>นไปถึงระดบัชั>นไหน นั$นตอ้งขึ>นอยูก่บั

สถานการณ์แต่เดิมของพ่อแม่เขา  นอกจากนี> สถานการณ์การซิวเลี$ยนของพวกเราลว้นส่งผล

กระทบต่อพวกเขา  บรรพบุรุษสะสมเต๋อย่อมไดบุ้ญวาสนาตอบแทน  คนพูดว่าคนหนึ$ งฝึกกง 

บรรพบุรุษสะสมเต๋อ  บอกว่าคุณบาํเพญ็สาํเร็จเป็นพระพุทธแลว้ พ่อแม่ของคุณจะสะสมเต๋อที$

ยิ$งใหญ่ แต่มีนอ้ยมากที$ออกพน้สามภพ  เขาเพียงแต่ไดส้ะสมเต๋อ  ไดท้าํเรื$องที$ดี  มีลูกชายคน

หนึ$ งอยา่งคุณเช่นนี>   มีลูกสาวคนหนึ$ งอยา่งคุณเช่นนี>   เขาก็นบัว่าไดส้ะสมเต๋อแลว้  เนื$องจากมี

เหตุปัจจยัเช่นนี>คงอยู ่ แต่บอกวา่พอ่แม่กจ็ะสาํเร็จเป็นพระพทุธดว้ยเหตุนี>  นั$นเป็นไม่ได ้ นั$นตอ้ง

บาํเพญ็  เขาเป็นไดแ้ต่เพียงคนบนสวรรคที์$เสวยสุขในระดบัชั>นที$ต่างกนั  ไม่มีเรื$องบรรพบุรุษ

เกา้รุ่นขึ>นสวรรค ์ นี$เป็นการพดูเรื$อยเปื$ อย 

ศิษย ์: มีอยูคื่นหนึ$ งนอนหลบัฝันเห็นพ่อและแม่ซิวเลี$ยน โดยฉีกใบกระดาษต่าง ๆ ที$กราบไหว้

ในบา้น  กระดาษเหล่านั>นเกิดไหมขึ้>นมาเอง  เนื$องจากคนในครอบครัวไม่ฟังคาํเตือน  ฉัน

อยากจะหาท่านอาจารย ์ และแลว้กเ็ห็นท่านอาจารยเ์ดินมา จึงเรียนสถานการณ์ใหท้ราบ  พอ่และ

แม่จุดไฟเผากระดาษใบหนึ$ งซึ$ งกระดาษใบนั>นก็ไหม ้ ภายหลงัคนคนนั>นที$เห็นก็ไม่ใช่อาจารย์

แลว้  ใส่เสื>อผา้ของคนฆ่าสตัว ์ยนือยูที่$ตลาดขายเนื>อ มือถือไมโครโฟน  ฉนัจึงร้องไห ้ 

อาจารย ์: นี$เป็นมารอยา่งแน่นอน  บอกเป็นนยัวา่กาํลงัด่าคน  ป้ายชื$อของมารตนนี> ถูกเผาไป  ถูก

ฆ่าตายไป  ความหมายนั>นก็คือคนฆ่าสัตวฆ่์าคน  ก็คือความหมายนี>   เพราะมนัก็มีความสามารถ

บา้ง  ดงันั>นมนัสามารถแปรผนัสิ$งเหล่านี> เพื$อทาํให้คนสับสน  ทาํไมวนันี>มารเหล่านี> ตอ้งชาํระ
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สะสางใหห้มดจด  ทุกคนคิดดู กเ็หมือนที$ขา้พเจา้ยกตวัอยา่งผลแอปเปิ> ล  สงัคมมนุษยม์าถึงขั>นนี>

แลว้  ไม่เพียงแต่มนุษย ์สสารและสัตวเ์หล่านั>น ลว้นนาํกรรมติดตวัไปสู่วฏัสงสาร มนัลว้นมี

กรรมและใหญ่มาก คุณอยา่เห็นวา่มนัรู้จกัซิวเลี$ยน เป็นตน้  เรื$องของมนุษยไ์ม่สามารถจะใหส้ตัว์

เหล่านี> รบกวนและควบคุมอยา่งเดด็ขาด  พวกมนัส่งผลกระทบเช่นนี>   นี$กเ็ป็นการฝ่าฝืนหลกัการ

สวรรคแ์ลว้  มารใหญ่ผูท้รยศก็สมควรฆ่าให้ตาย  นี$ก็เป็นสิ$งที$ไม่อาจหลีกเลี$ยงไดใ้นยคุธรรมะ

ปลาย  มนัซิวเลี$ยนมีกงสูงขึ>นสกัเลก็นอ้ยกค็วรฆ่าแลว้  ปัจจุบนัยุง่เหยงิสบัสนโดยแท ้

 ขา้พเจา้เคยพูด ที$คนเขา้ใจว่าเป็นหลกัการ เมื$อถึงระดบัชั>นสูงมองดูลว้นแต่ผิด  ผูส้าํเร็จ

ธรรมชั>นสูงมองจากระดบัชั>นสูง  ในสงัคมมนุษยพ์วกมารเหล่านี>ลว้นวิ$งออกมาแลว้  คนไหนคิด

จะเอาสิ$งของในร่างกายคนก็เอา  คิดจะดูแลคนก็ดูแล  มนัยงัรู้สึกว่าไดท้าํความดี  รักษาโรคให้

คน  รักษาโรคอะไร  มนัรักษาโรค ไม่ใช่เอาสิ$งหล่านั>นของมนัใส่เขา้ไปในร่างกายคนหรือ  พูด

ไดว้า่นั$นกเ็ป็นการทาํเรื$องไม่ดีแลว้ 

ศิษย ์: เกี$ยวกบัที$ผา่นมา สตัวใ์นยคุโบราณเหล่านั>นที$พวกเราคน้พบ 

อาจารย  ์: บอกว่าสัตวใ์นวนันี> มาจากการวิวฒันาการ ขา้พเจ้าว่าไม่ใช่อย่างแทจ้ริง  จากการ

ปรับเปลี$ยนของผืนแผน่ดินใหญ่ และการแปรผนัของวงจรการวิวฒันาการของยคุสมยัที$ต่างกนั  

พนัธ์ุของสิ$งมีชีวติไดเ้ปลี$ยนไป  ถา้ผนืแผน่ดินใหญ่ของเราในวนันี>จมลงไป และผนืแผน่ดินใหญ่

ต่าง ๆ ขา้งใตม้หาสมุทรแปซิฟิค มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแอตแลนติก โผล่ขึ>นมา  จะมี

สิ$งมีชีวิตพนัธ์ุใหม่ ๆ เกิดขึ>น จะมีพนัธ์ุของสิ$งมีชีวิตก่อเกิด เช่นนั>นถา้มนัจมลงไปอีก ก็ยงัจะก่อ

เกิดสิ$งมีชีวิตพนัธ์ุใหม่ ๆ  แผน่ดินผืนนี>ถา้เปลี$ยนเป็นแผน่ดินผืนนั>นอีกครั> ง ผา่นเวลาไปหลาย ๆ 

ปี แลว้เปลี$ยนแผน่ดินผืนนี> ขึ>นมาใหม่  เช่นนั>นมนัก็ไม่ใช่สิ$งมีชีวิตพนัธ์ุดั>งเดิม  มนัยงัจะก่อเกิด

สิ$งมีชีวติพนัธ์ุที$ใหม่กวา่  ฉะนั>นเมื$อมนัเป็นเช่นนี>   คนเขาจึงพดูวา่เป็นววิฒันาการมา  โดยแทจ้ริง

ไม่ใช่ปัญหานั>น  เช่นนั>นทาํไมคุณคน้ไม่พบสิ$งที$อยู่ข ั>นตอนตรงกลางนั>นในขั>นตอนของการ

วิวฒันาการล่ะ  ลว้นแต่มองเห็นพนัธ์ุของสิ$งมีชีวิตในสองรูปแบบที$คงอยู่ต่างกนั  ในขณะที$

รูปแบบระหวา่งกลางไม่มีคงอยู ่

ศิษย ์: ผูซิ้วเลี$ยนหลงัจากสาํเร็จเป็นพระพุทธ  ร่างกายใดที$สาํเร็จเป็นพระพุทธ  คือร่างแท ้หรือ

คือที$อาจารยใ์ห ้ 

อาจารย ์: ในอดีตผูซิ้วเลี$ยนในนิกายจิ>งถู่ เขาไม่เนน้การซิวเลี$ยนร่างกาย  พดูแต่การบาํเพญ็ซินซิ$ง

เท่านั>น  โดยเฉพาะคือในวิชาที$ไม่นั$งสมาธิบาํเพญ็จริงเหล่านั>น  เช่นนั>นร่างพระพทุธของเขานั>น

จะผนัแปรให้โดยพระพุทธที$รับและนาํพาเขา  เวลาที$มารับและนาํพาเขาก็จะให้ร่างพระพุทธ
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หนึ$งร่างแก่เขาโดยตรง  แต่คนที$นั$งสมาธิบาํเพญ็จริงอยา่งแทจ้ริงเหล่านั>น  เขาสามารถบาํเพญ็

หยวนอิงออกมาดว้ยตวัเอง  นอกจากนี> ในวิธีซิวเลี$ยนที$พิเศษเฉพาะของสายเต๋าและสายพทุธบาง

วิธี สามารถเปลี$ยนแปลงร่างกายตวัเอง ให้บรรลุถึงการบาํเพ็ญจิตและชีวิตควบคู่กนั และยงั

สามารถบาํเพญ็สิ$งอื$น ๆ ออกมา โดยจู่เหวยีนเสินของตวัเองควบคุมทุกสิ$ง  

ศิษย ์: เหวยีนเสินเป็นสสารพลงังานสูงใช่ไหม 

อาจารย ์: ไม่สามารถเขา้ใจกนัเช่นนี>   เหวียนเสินของคุณนั>นประกอบขึ>นจากสสารที$จุลทรรศน์

ที$สุด และเลก็ที$สุด  และประกอบขึ>นจากสสารที$ดั>งเดิมที$สุด  อุปนิสยัของคุณ เอกลกัษณ์ของคุณ

ไดก้าํหนดไวแ้น่นอนแลว้ในสสารดั>งเดิม  ฉะนั>นไม่ว่าจะผ่านไปกี$ปี  ชาติแลว้ชาติเล่าลว้นยาก

มากที$จะเปลี$ยนแปลง  แต่คุณสมบติัดั>งเดิมนั>นดีงาม   

ศิษย ์: พระคริสตม์าเพื$อช่วยโปรดคนที$มาจากโลกบนสวรรคข์องพระองคห์รือ 

อาจารย ์: เป็นคาํพูดที$ไม่ผิด เพราะชนชาติยุโรป ชนชาติที$ดั> งเดิมที$สุดลว้นมาจากมิติที$พิเศษ

เฉพาะตรงนั>นของพวกเขา ที$ตรงนั>นของเขามีสถานการณ์ที$พิเศษเฉพาะของเขาตรงนั>น  

ศิษย ์: ก่อนที$ฉนัจะเรียนฝ่าหลุนตา้ฝ่า ไดพ้บท่านในฝัน เรื$องเป็นอยา่งไร 

อาจารย ์: ก่อนเรียนตา้ฝ่า มีคนจาํนวนมากที$เห็นขา้พเจา้  หลายปี หลายสิบปีที$แลว้ ก็มีคนรู้จกั

ขา้พเจา้แลว้  กมี็คนเห็นขา้พเจา้ในฝัน  นี$กมี็จาํนวนมาก  ยงัมีคนที$ทาํนายดวงชะตาบอกกล่าวไว้

เมื$อหลายปีก่อน เป็นตน้  นี$เป็นการสะทอ้นของมิติเวลาที$ต่างกนั 

ศิษย ์: ลูกของฉนับอกวา่เคยเห็นท่าน และรู้จกัท่าน 

อาจารย ์: เกินจีของเด็กคนนี> ไม่เลวทีเดียว  เด็กพูดไม่ผิด  เด็กบางคนนั>นมีที$มาที$ไม่ธรรมดาและ

มาเพื$อไดฝ่้า  

ศิษย ์: เต๋อ กง และเจิน ซั$น เหยิ$น เป็นสสารประเภทเดียวกนัใช่หรือไม่ 

อาจารย ์: เจิน ซั$น เหยิ$น ไม่สามารถจะเขา้ใจวา่เป็นสสารทั$ว ๆ ไป  ไม่ใช่แนวคิดเดียวกนั  แต่สิ$ง

ใด ๆ ลว้นประกอบขึ>นจากสสาร  แต่มนัไม่ใช่แนวคิดอย่างนี>   มนัก็เหมือนกบัเหวียนเสินของ

คนเรา  คุณบอกว่ามนักบัร่างกายของคนเราประกอบขึ>นจากสสารอะไร  ก็เหมือนคาํถามที$

ขา้พเจา้หยบิยกขึ>นมาเมื$อครู่  มนัไม่ถูกตอ้ง แต่สสารใด ๆ ลว้นเป็นวตัถุ  ที$คงอยูอ่ยา่งแทจ้ริงคือ

คุณสมบติัพิเศษชนิดนี>  และเป็นปรากฏการณ์ของฝ่า  ขณะที$เต๋อและกงก็ปรากฏในรูปแบบของ

สสาร แต่ลว้นไม่ใช่สสารประเภทเดียวกนั  แต่ก็ลว้นหล่อหลอมเขา้กบัคุณสมบติัพิเศษของ

จกัรวาล เจิน ซั$น  เหยิ$น  
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ศิษย ์: ตน้หอม ขิง กระเทียม สามารถกินไดห้รือไม่ 

อาจารย ์: วนันี>พวกเราซิวเลี$ยนอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญัไม่ไดก้าํหนดปัญหานี> เป็นพิเศษ แต่ใน

การมุ่งซิวเลี$ยนเป็นอาชีพของพวกเรา พระสงฆใ์นอนาคตตอ้งงดสิ$งนี>   คนที$ตอ้งนั$งสมาธิบาํเพญ็

จริงเป็นกลุ่มกบัทุกคนก็กินไม่ได ้ ในอดีตเพราะมนัเคยรบกวนผูซิ้วเลี$ยน ดงันั>นจึงยกปัญหานี>

ขึ>นมา  ตน้หอม ขิง กระเทียมสามารถกระตุน้ประสาทของคน  ดงันั>นกินบ่อย ๆ กจ็ะติด  ไม่กินก็

อยาก  สามารถเกิดจิตยดึติดได ้ สิ$งเหล่านี>ตอ้งปล่อยวางให้เบาบาง  พูดถึงว่าทาํสุกแลว้นั$นไม่มี

ปัญหา มนัไม่มีกลิ$น ตน้หอมสับ  พวกเราดูจากความหมายในทางปฏิบติั  เพราะในปีนั>นองค์

ศากยมุนีไม่ใหกิ้น ก็เพราะมนัรบกวนผูซิ้วเลี$ยน  กลิ$นที$โชยออกมาแสบจมูกคนมาก เขา้สู่สมาธิ

ไม่ได ้ ในเวลานั>นพระสงฆสิ์บคน แปดคน นั$งลอ้มเป็นวง นั$งสมาธิเขา้สู่ความสงบ  เมื$อกลิ$นนี>

โชยออกมา ทุกคนใครกไ็ม่สามารถเขา้สู่ความสงบ  เพราะการนั$งสมาธิบาํเพญ็จริงถือวา่เป็นเรื$อง

ที$สาํคญัมาก  ดงันั>นการงดสิ$งเหล่านี> จึงถือเป็นเรื$องที$เขม้งวด 

ศิษย ์: เต๋อ กง กบั เจิน ซั$น เหยิ$น เป็นสสารประเภทเดียวกนัไหม 

อาจารย ์: เต๋อเป็นสสารสีขาวชนิดหนึ$ ง เป็นสสารที$พิเศษชนิดหนึ$ ง  กรรมก็เป็นสสารที$พิเศษ

ชนิดหนึ$ ง  สาํหรับกง นั$นเป็นสสารชนิดหนึ$งที$เลื$อนระดบัขึ>นจากเต๋อ และยงัก่อเกิดขึ>นโดยได้

ผสมผสานกบัสสารอื$นของจกัรวาล  เจิน ซั$น เหยิ$น คือฝ่า คือคุณสมบติัพิเศษชนิดหนึ$ ง ไม่

สามารถเขา้ใจดว้ยแนวคิดที$เป็นสสารทั$ว ๆ ไป  เป็นสิ$งที$เหนือสสาร 

ศิษย ์: ร่างที$ไม่เสื$อมถอยจะเขา้ใจอยา่งไร 

อาจารย ์: ออกพน้ฝ่าในภพแลว้ก็คือร่างที$ไม่เสื$อมถอย  ร่างพระพุทธจะเสื$อมถอยไดห้รือ  เขา

ประกอบขึ>นจากสสารที$ดีที$สุดและอุดมสมบูรณ์ที$สุดในจกัรวาล  จกัรวาลไม่เสื$อมถอย เขาก็ไม่

เสื$อมถอย 

ศิษย ์: คนที$ซิวเลี$ยนฝ่าหลุนตา้ฝ่า สุดทา้ยลว้นไปโลกฝ่าหลุนทั>งหมดหรือไม่ 

อาจารย ์: โลกฝ่าหลุนของขา้พเจา้ไม่อาจจะบรรจุไดท้ั>งหมดหรอกนะ มีแต่คนที$ไดเ้จิ>งกั$วและ

หยวนหมั$นอย่างแทจ้ริงเท่านั>นจึงจะไปได ้ บอกว่าซิวเลี$ยนฝ่าหลุนตา้ฝ่าแลว้ก็ไปโลกฝ่าหลุน  

ปัจจุบนัมีคนเป็นหลายร้อยลา้นคนนะ  ในอนาคตจะศึกษาตา้ฝ่ากนัมากยิ$งขึ>น คนชาติแลว้ชาติ

เล่ายงัจะบาํเพญ็สืบเนื$องไป  ลว้นไปโลกฝ่าหลุนกนัทั>งหมดคงจะบรรจุไดไ้ม่หมด  ที$บาํเพญ็ไม่

หยวนหมั$นก็จะไปมิติชั>นสูงดีงามดว้ย  ในหมู่ผูฝึ้กของเรา มีคนส่วนใหญ่มาจากระดบัชั>นต่าง ๆ 

กนั  หลงัจากไดฝ่้าแลว้กจ็ะกลบัไปยงัโลกเดิมของตวัเอง  
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ศิษย ์: หลานสาวดิฉนัห้าขวบเขา้ร่วมชั>นเรียนสองครั> ง  ขึ>นมาฝึกกงในฝันบ่อย ๆ  ผูใ้หญ่พูดกบั

เธอ เธอไม่สนใจ  เป็นปกติหรือไม่  เธอยงัเห็นท่านอาจารยส์อนใหรู้้จกัตวัหนงัสือ สอนวาดภาพ

บ่อย ๆ และเห็นท่านอาจารยอ์ยูใ่นอวกาศและบนเมฆหลากสี 

อาจารย ์: ที$ฝึกคือฝ่าหลุนตา้ฝ่า  กคื็อปกติ เป็นเดก็ที$มีเกินจีดี  อยา่ใหเ้ดก็ฝึกกงที$เลอะเทอะต่าง ๆ 

เป็นอนัขาด  อยา่ทาํลายเดก็  เดก็ประเภทนี>ลว้นมาเพื$อไดฝ่้า  อยา่ใหเ้ดก็ทาํเรื$องที$ไม่ดีเป็นอนัขาด  

ทั$วประเทศมีเดก็อยา่งนี> เป็นจาํนวนมาก 

ศิษย ์: การรับผูฝึ้กใหม่ มีมาตรฐานอยา่งไร 

อาจารย ์: ไม่มี  สามารถฝึกก็ฝึกได ้ แน่นอนควรจะบอกให้รู้ว่ามีโรคสองชนิดที$ไม่สามารถจะ

บาํเพญ็  นี$คือที$ขา้พเจา้กาํหนด : ผูป่้วยดว้ยโรคที$รุนแรงนั>นมีกรรมหนกัมาก และไม่สามารถซิว

เลี$ยน  ผูป่้วยดว้ยโรคประสาทมีกรรมแห่งความคิดมาก  จู่เหวียนเสินไม่แจ่มชดัไม่สามารถซิว

เลี$ยน 

ศิษย ์: การซิวเลี$ยนในหมู่คนธรรมดาสามญั องคป์ระกอบของโมเลกลุในร่างกายไม่เปลี$ยนแปลง  

เช่นนั>นพวกเราออกจากฝ่าในภพ  องคป์ระกอบของโมเลกุลในร่างกายก็เปลี$ยนแปลงแลว้ ใช่

หรือไม่ 

อาจารย ์: ในระหว่างซิวเลี$ยนคุณไม่เปลี$ยนแปลง  หลงัจากออกจากฝ่าในภพแลว้ เช่นนั>นคุณยงั

จะเปลี$ยนแปลงอยา่งไรล่ะ  อยูใ่นช่วงฝ่าในภพ กเ็ริ$มเปลี$ยนแปลง และยกระดบัสูงขึ>นทีละขั>น ที

ละขั>น  เมื$อเดินออกจากฝ่าในภพ โดยหลกักเ็ปลี$ยนแปลงเสร็จสิ>นทั>งหมดแลว้ 

ศิษย ์: ในทีวมีีการแสดง “นิทานตัYกมอ้” บอกผูฝึ้กไม่ใหดู้ ถูกตอ้งหรือไม่ 

อาจารย ์: นี$ไม่เป็นไร  ผูฝึ้กจะดูมนัเป็นนิทาน  จะไม่ลอกเลียนแบบ  คนในปัจจุบนัคุณไม่สอนฝ่า

ให้เขา เขาก็จะไม่เรียนอยา่งแน่นอน  แมแ้ต่พระสงฆรู์ปนั>นในพุทธศาสนานั$งอยูต่รงนี>   จะพูด

อยา่งไรเขากจ็ะไม่เรียน  นี$ไม่เป็นไร  เพราะตอนเปิดชั>นเรียนพวกเรากเ็คยเนน้แลว้ นิกายฉนัจงก็

ไม่คงอยูแ่ลว้  ไม่เพียงแต่ปัจจุบนัไม่คงอยูแ่ลว้เท่านั>น  ถึงผูน้าํรุ่นหกฮุ่ยเหนิงก็ไม่มีแลว้  ภายใน

ไม่กี$ร้อยปีมนัก็ไม่มีแลว้  ที$เหลือสืบทอดมาคือประวติัศาสตร์  คุณดูพระสงฆข์องฉนัจงปัจจุบนั

ดูอะไรล่ะ  พระสูตรของพระอาหนีถอฝอเขากเ็อาออกมาอ่าน  สิ$งที$เป็นของฉนัจงไม่มีเหลือแลว้  

ฝ่าของฉนัจงไม่มีเหลืออยูใ่นโลกแลว้  ที$จริงยคุธรรมะปลายอะไรก็ไม่เหลือแลว้  ไม่เพียงแต่ฝ่า

ของฉนัจงเท่านั>น 

ศิษย ์: บางคนไม่เคยเขา้ร่วมชั>นเรียนแต่ร่วมฝึกกง ซื>อหนงัสือและเหรียญฝ่าหลุน  ต่อมาภายหลงั
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กไ็ม่ฝึกแลว้  หนงัสือ เหรียญฝ่าหลุน ควรจะนาํคืนมาหรือไม่ 

อาจารย ์: เขาซื>อไปแลว้ก็ซื>อไปแลว้ แกไ้ขไม่ได ้เพราะเขาจ่ายเงินแลว้  พวกเราก็ไม่มีวิธีการ

บริหารจดัการใด ๆ  ในระยะแรกขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ยที$นาํสิ$งเหล่านี>ออกมา  ที$นาํออกมาในเวลานี>

เนื$องจากผูฝึ้กและศิษยร้์องขอ  ไดแ้ต่เป็นเช่นนี>    

ศิษย ์: เวลาทาํ “โถวติ$งเป้าหลุน (อุม้หลุนบนศีรษะ)”  รู้สึกวา่ศีรษะหนกัมาก  เงยศีรษะไม่ขึ>นเป็น

เพราะอะไร 

อาจารย ์: ไม่ตอ้งไปสนใจมนั  ศีรษะหนกัไม่ใช่เป็นเรื$องไม่ดีเสมอไป  บาํเพญ็กงจูอ้อกมา แลว้ก็

มีนํ> าหนกั ก็มีความรู้สึก  ถา้ขา้งบนมีลูกบอลแสงลูกใหญ่ออกมา มนัก็จะกดทบัคุณ  ถา้ขา้งบนมี

พระพทุธนั$งอยูก่จ็ะยิ$งกดทบัคุณ  อยา่ไปสนใจวา่ขา้งบนนั>นมีสิ$งของอะไร  การฝึกกงกเ็ป็นเช่นนี>  

ลว้นเป็นเรื$องดี  ส่วนบนสุดของศีรษะของคนจะมีสิ$งต่าง ๆ มากมายปรากฏออกมา  การฝึกชี$ยงั

จะมีเสาชี$ใหญ่อนัหนึ$งปรากฏออกมา  

ศิษย ์: เวลาถูกทดสอบในฝัน จะตอบสนองไดดี้กวา่เวลาตื$น เป็นฟู่เหวยีนเสินหรือไม่ 

อาจารย ์: แน่นอนทาํไดดี้ทีเดียวแลว้  ไม่ใช่ฟู่เหวียนเสิน  ฟู่เหวียนเสินทาํเรื$องไม่ใหคุ้ณเห็น คุณ

กจ็ะไม่รู้ดว้ย  นั$นคือตวัคุณเอง 

ศิษย ์: เมื$อซิวเลี$ยนถึงระดบัชั>นร่างขาวบริสุทธิ_ ขึ>นไป ร่างกายจะไม่ตอบสนองต่อความเยน็ ร้อน 

ชา บวม เป็นตน้ ใช่หรือไม่ 

อาจารย  ์: ก็จะมีบา้ง  เพราะสิ$งนั>นเป็นสิ$งต่าง ๆ ของระดบัชั>นที$ต่างกนัซึ$ งปรากฏออกมาใน

ร่างกายของคุณ  สภาวะของความรู้สึกไม่สบายเหมือนป่วยเป็นโรคจะนอ้ยลงเรื$อย ๆ แต่ไม่ใช่วา่

อะไรก็ลว้นไม่มีเลย  ขา้พเจา้จะบอกพวกคุณ  ไถซ้ั$งเหล่าจวินมีคาํพูดประโยคหนึ$ งอยา่งนี>   ใน

หนงัสือของสายเต๋ากมี็คาํพดูประโยคหนึ$งอยา่งนี>  : ไม่วา่จะบาํเพญ็สูงเพียงใด ทาํไมทรมานอยา่ง

นี>   เพียงเพราะยงัอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั 

ศิษย ์: ฝ่าหลุนตา้ฝ่ากบัศาสนาขดัแยง้กนัหรือไม่ 

อาจารย ์: ในประวติัศาสตร์พวกเราไม่เคยเดินเขา้สู่ศาสนา  ปัจจุบนัพวกเราส่วนใหญ่ซิวเลี$ยนอยู่

ในหมู่คนธรรมดาสามญั  เขาก็ไม่ใช่ศาสนา  จุดประสงคข์องศาสนา : หนึ$งคือซิวเลี$ยน  หนึ$งคือ

ช่วยเหลือคน บอกใหค้นทาํเรื$องดี ใหศี้ลธรรมคงอยูใ่นโลกมนุษยอ์ยา่งย ั$งยนื  นี$คือสองเรื$องที$เขา

ทาํ  พวกเราซิวเลี$ยนอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญักส็ามารถบงัเกิดผลเช่นนี>  แต่พวกเราไม่มีรูปแบบ

ประเภทนี>ของศาสนา  ในอนาคตจะมีศิษยที์$มุ่งบาํเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าเป็นหลกั แต่ปัจจุบนัพวกเรา
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ยงัไปไม่ถึงขั>นนี>   จะปฏิบติักบัปัญหานี>อยา่งไร  ปัจจุบนักมี็พระสงฆซิ์วเลี$ยนตา้ฝ่าแลว้  ไม่วา่จะ

อย่างไร  ฝ่าของพวกเรานี> มีประโยชน์ต่อสังคม มีประโยชน์ต่อคน  พวกเราไม่ยุ่งเกี$ยวกับ

การเมืองของสังคม  ไม่ฝ่าฝืนนโยบายของรัฐบาล  พวกเราไม่ทาํเรื$ องเหล่านี>   ไม่มีผลร้ายต่อ

ประเทศชาติ ต่อคนธรรมดาในสงัคม และต่อเรื$องใด ๆ  มีแต่ผลดีเท่านั>น 

ศิษย ์: เวลาที$ฉันนั$งสมาธิบ่อยครั> งเหมือนนั$งลิฟต์เลื$อนลงไป  ตวัเองเปลี$ยนจนเล็กมาก ๆ ไม่

ทราบเพราะอะไร 

อาจารย ์: นี$ก็ปกติ  เพราะเหวียนเสินนั>นเล็กมาก ๆ และก็อาจจะเปลี$ยนจนใหญ่มาก ๆ  ฉะนั>น

เวลาคนฝึกกง ร่างกายจะขยายออกสู่ภายนอก  ฉะนั>นบางคนจะรู้สึกว่าสูงเทียมฟ้ายืนอยูบ่นดิน  

บางคนรู้สึกวา่เปลี$ยนเป็นเลก็มาก  ลว้นคือปกติ  แต่มีจุดหนึ$ง ผูซิ้วเลี$ยนเมื$อทาํเรื$องที$ไม่ค่อยดีนกั

กจ็ะมีความรู้สึกตกลงสู่เบื>องล่าง  นั$นคือระดบัชั>นตกลงมาแลว้  ปริมาณความจุของร่างกายกห็ด

เลก็ลง 

ศิษย ์: หลายเดือนมานี>  มกัจะฝันวา่ฉนักบัญาติ ๆ ที$อยูร่อบตวับางคนกาํลงัทาํงานยุง่อยูด่ว้ยกนัใน

ที$ที$เฉอะแฉะเตม็ไปดว้ยโคลนเลนและลื$นมาก 

อาจารย ์: นี$กคื็อคนที$อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั  คนเขามองวา่มนุษยน์ั>นคลุกอยูก่บัดินโคลนน่ะ 

ศิษย ์: ซิวเลี$ยนฝ่าหลุนตา้ฝ่าจนไดม้รรคผล  จะตอ้งนาํพาเป̂ินถี$ใช่หรือไม่ 

อาจารย ์: วิธีบาํเพญ็ของเรานี>กาํหนดใหห้ยวนหมั$นคือนาํพาเป̂ินถี$  นาํพาเป̂ินถี$ไม่ได ้ ร่างกายนี>

บรรลุไม่ถึงรูปแบบชนิดนี>  นั$นก็อาจจะไม่ได ้ ทาํไมหรือ  เพราะพวกเราลว้นสามารถบรรลุถึง  

ซิวเลี$ยนอยา่งแทจ้ริงส่วนใหญ่ลว้นสามารถบรรลุถึง  เพียงแต่คุณเขา้สู่กั$วเว่ย และเดินสู่การซิว

เลี$ยนฝ่านอกภพ ร่างกายคุณกส็าํเร็จแลว้  มีคนจาํนวนมากที$บรรลุถึงขั>นนี>แลว้ตวัเองไม่รู้  เพราะ

ร่างกายส่วนหนึ$ งถูกล็อกไวแ้ละถูกพนัธนาการไวบ้างส่วน ดงันั>นจึงไม่รู้สึก  ตามการซิวเลี$ยน

ของคุณ จะชดัเจนขึ>นเรื$อย ๆ  แต่ตอ้งอธิบายปัญหาหนึ$งใหเ้ขา้ใจ  บางคนอาจถูกจาํกดัดว้ยสาเหตุ

หลายดา้น บรรลุไม่ถึงหยวนหมั$น  เป็นไดแ้ต่ชาวสวรรค์ (เทพ เซียน) ในระดบัชั>นที$ต่างกนั

เท่านั>น  ฉะนั>นร่างกายมีการเปลี$ยนแปลงนอ้ยมาก  ที$จริงในสายตาของคนทั$วไปแลว้ก็เป็นบุญ

วาสนาใหญ่หลวงที$สูงจนเอื>อมไม่ถึง และสวยงามเกินกวา่จะขอได ้ เป็นชี$กงทั$วไป และกงที$มีฟู่

ถี$ ฝ่าชั$วร้าย ไม่สามารถจะบรรลุไดโ้ดยแทจ้ริง  

 ใบคาํถามหมดแลว้ ปัญหาเหล่านี> ที$ขา้พเจา้ตอบให้ในวนันี>  ขา้พเจา้คิดว่าโดยหลกัเป็น

การอธิบายในประเดน็ที$ผูช่้วยฝึกสอนและผูฝึ้กที$เป็นแกนหลกัหยบิยกขึ>นมาโดยเฉพาะ  แน่นอน 



 

 

47 

 

ผูฝึ้กบางคนของเราแมแ้ต่คนที$ยงัไม่เคยเขา้ร่วมชั>นเรียน หรือที$เคยเขา้ร่วมชั>นเรียนเพียงครั> งเดียว 

ที$ไม่ควรมาก็มาแลว้ ไม่ใช่วา่คุณไม่ควรฟังฝ่านี>  และไม่ใช่วา่คุณไม่สามารถบาํเพญ็  หมายความ

ว่าคุณยงัรับสิ$ งเหล่านี> ไม่ได้  มนัเกี$ยวโยงถึงปัญหาที$ใหญ่มาก  ไม่ให้คุณเขา้มาคุณอาจจะมี

ความคิดบางอยา่ง  ซินซิ$งยงัไม่สูง อาจจะพูดอะไรต่าง ๆ นานา มาแลว้ก็กลวัว่าคุณจะรับไม่ได ้ 

เกิดความสงสัยแลว้ทาํลายอนาคตของคุณ  ไม่ว่าจะอยา่งไร เมื$อฟังแลว้ไม่เชื$อก็ถือว่าฟังนิทาน

และอยา่ไดเ้กิดอารมณ์ต่อตา้นขึ>นมาเป็นอนัขาด    

 ฝ่าเหล่านี> ที$อธิบายโดยหลกัคือพดูใหก้บัผูช่้วยฝึกสอน ผูฝึ้กที$เป็นแกนหลกัเหล่านี>ของเรา 

ซึ$ งจะเป็นประโยชน์สาํหรับการทาํงานของพวกคุณจากนี> ไป  บางปัญหาที$มีลกัษณะคลา้ยกนั ผู ้

ฝึกถามขึ>นมาแลว้ตอบไม่ได ้อยา่งนอ้ยที$สุดใหพ้วกเราสามารถรู้บางสิ$งบางอยา่ง  ที$จริงขา้พเจา้

กล่าวแลว้วา่ ไม่จดัประชุมผูช่้วยฝึกสอนครั> งนี> ก็ทาํได ้เป็นตน้วา่  เมื$อครั> งขา้พเจา้บรรยายจบใน

ชั>นเรียนที$จี>หนานและจะกลบั ผูส้าํเร็จธรรมชั>นสูงหลาย ๆ ท่านกล่าวกบัขา้พเจา้วา่ : บรรยายทั>ง

หมดแลว้ในชั>นเรียนครั> งนี>   ความหมายคือที$ควรใหค้นธรรมดาสามญัรู้ลว้นบรรยายออกมาแลว้  

ขา้พเจา้บอกใหศึ้กษาโดยปฏิบติัตามฝ่านี>   เพียงแต่ศึกษาใหถ่้องแทไ้ม่มีปัญหาอะไรที$แกไ้ขไม่ได ้ 

ฝ่านี> ที$ขา้พเจา้บรรยายนั>น ไม่เพียงแต่เป็นสิ$งที$อยูใ่นวิชาของขา้พเจา้เท่านั>น  ฉะนั>นจึงพูดว่าเขา

เป็นสิ$งที$ใหญ่มาก ๆ  แน่นอนเรื$องที$พวกเราทาํในวนันี>กบักงที$ถ่ายทอดในอดีตนั>น เรื$องที$ทาํนั>น

ไม่เหมือนกนั  การช่วยเหลือสรรพชีวิตที$คนเขากล่าวนั>น องคศ์ากยมุนีไดร้วมสัตวไ์วด้ว้ย  การ

ช่วยเหลือสรรพชีวติที$องคศ์ากยมุนีกล่าวนั>น พระองคส์ามารถช่วยเหลือสรรพชีวติ  พระองคท์รง

ตอ้งการจะเมตตาต่อชีวิตทั>งหมด  ทาํไมพวกเราไม่ทาํเช่นนี> ในวนันี>นะหรือ  พวกเราช่วยเหลือ

คนยงัจะตอ้งเลือกล่ะ  เขา้มาร่วมชั>นเรียนของเรา ยงัจะตอ้งมีเงื$อนไขในการเลือกสรรล่ะ  เพราะ

ทุกสิ$งทุกอย่างลว้นแตกต่างจากในระยะแรกแลว้  บางคนเลวทรามเสียจนไม่ไหวแลว้ ก็ตอ้ง

ชาํระสะสาง  บางคนจะคงเหลือไว ้ บางคนอาจจะซิวเลี$ยนขึ>นไปได ้ จึงปรากฏปัญหาอยา่งนี>  

 ดีแลว้ ขา้พเจา้คิดว่าพวกเราจะปฏิบติัอย่างไรต่อการประชุมครั> งนี>นะ  หลงัจากนี> จะทาํ

อยา่งไรในสิ$งที$ควรพดูและไม่ควรพดู  พวกเราทุกคนลว้นรู้วา่ควรจะทาํอยา่งไร  ขา้พเจา้กจ็ะไม่

เนน้ปัญหานี>มากไปกวา่นี>   มีแต่คาํพดูประโยคเดียว : ใหย้ดึมั$นในความรับผดิชอบต่อฝ่าของเรานี>  

รับผดิชอบต่อตวัคุณเอง  คุณกจ็ะรู้วา่ควรจะทาํอยา่งไรแลว้  กพ็ดูเพียงเท่านี>  

 ...... พวกเราหลงัจากพดูคุยหารือกนัแลว้ อาจจะเขา้ใจตา้ฝ่าลึกซึ> งมากขึ>นอีกขั>นหนึ$ง และ

ช่วยใหค้วามเขา้ใจของพวกเราเป็นเอกภาพมากขึ>น  ในอนาคตการตอบปัญหาในบางเรื$องของผู ้

ฝึก ขา้พเจา้คิดวา่ก็จะทาํไดดี้  นี$เป็นประการหนึ$ง  อีกประการหนึ$งขา้พเจา้ยงัไม่ไดพู้ดเรื$องนี>กบั
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ผูรั้บผิดชอบหลายคนของเรา  ก็คือให้พวกเราเป็นผูริ้เริ$มที$บา้นเกิดของขา้พเจา้ไดห้รือไม่  จดั

กลุ่ม  พวกเราไม่อาจจะเพียงแต่ฝึกกงเป็นกลุ่มเท่านั>น  พวกเราจดัเวลาสําหรับการศึกษาฝ่า

ดว้ยกนัไดห้รือไม่  ทีละบททีละตอน ทุกคนอ่าน  และพูดคุยหารือกนั  การจดัเวลาศึกษาให้

กําหนดแน่นอนเหมือนการฝึกกงเป็นกลุ่ม  ข้าพเจ้าคิดว่าการทาํเช่นนี> จะมีประโยชน์  มี

จุดมุ่งหมายมากยิ$งขึ>น  การทาํเช่นนี> ในอนาคตเวลาพวกเราประสบกบัปัญหาจริง ๆ ก็จะมีฝ่าให้

ปฏิบติัตามได้  ให้พวกเราเป็นผูริ้เริ$ มโดยให้ศูนยฝึ์กกงแต่ละสถานที$ทั$วประเทศสามารถมี

บทบาทในการนาํไดดี้  หลงัจากนั>นพื>นที$อื$น ๆ ทั$วประเทศสามารถปฏิบติัตามแบบอยา่ง  การทาํ

เช่นนี>จะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ$งต่อการยกระดบัความเขา้ใจของพวกเรา  นี$เป็นขอ้เสนอ  

 

                      บนัทึกเสียงโดยฝ่าหลุนตา้ฝ่า ศูนยใ์หญ่เมืองฉางชุน 
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ข้อเสนอแนะต่อที@ประชุมผู้ช่วยฝึกสอนฝ่าหลนุต้าฝ่าปักกิ@ง 

หลี@หงจืBอ 

17-12-1994 

 

 ขา้พเจา้จะยนืพดู  ทุกคนจะไดม้องเห็นไดช้ดัเจน 

 เป็นเวลานานมากที$ไม่ไดพ้บกบัทุกคน เนื$องจากมีเรื$องมากยมายที$ตอ้งจดัการเกี$ยวกบั

การถ่ายทอดกง  ลว้นเป็นเรื$ องที$คนธรรมดาสามญัยงัไม่ค่อยเขา้ใจ และไม่สามารถเขา้ใจนัก  

ดงันั>นจึงไดห้ยุดจดัการสอน  ในช่วงระยะนี> จึงจดัการกบัปัญหาเหล่านี> อยู่  เวลานี> โดยพื>นฐาน

ปัญหาเหล่านี> ก็จดัการใกลจ้ะแลว้เสร็จ  เดิมทีหลงัจากจดัการเสร็จ จดัการเรื$ องเหล่านี> เสร็จ

เรียบร้อยแลว้  ขา้พเจา้จะออกมาอีกครั> งเพื$อจดัวางเรื$องการถ่ายทอดกงอยา่งไรต่อไป  แต่การเปิด

สอนจัดขึ> นที$กวางเจาครั> งนี>   เนื$องจากในตอนนั> นกําหนดอย่างเร่งรีบ  ลงประกาศทั> งใน

หนังสือพิมพแ์ละลงโฆษณา  แลว้ยงัเก็บค่าเล่าเรียนไวม้ากมาย  ดงันั>นขา้พเจา้จึงตอ้งออกมา

กลางคนั  จึงถือโอกาสมาเตรียมงานบางอย่างที$ปักกิ$งก่อนที$จะเปิดการสอนที$กวางเจา  จึงถือ

โอกาสนี>พบกบัทุกคน  ขา้พเจา้ดีใจมากที$ไดพ้บกบัทุกคน  

 เมื$อก่อนขา้พเจา้เคยพดูเช่นนี>  : ขา้พเจา้วา่คนในปัจจุบนัมาตรฐานศีลธรรมตกตํ$ามากแลว้  

ในทุกสาขาอาชีพ จะหาดินแดนที$บริสุทธิ_ สักแห่งหนึ$ งเป็นเรื$องที$ยากมาก  แต่พอมาถึงที$ตรงนี>  

ขา้พเจา้มองเห็นสนามของเรานี> สงบและสมคัรสมานอย่างยิ$ง  ฝ่าหลุนตา้ฝ่า ที$ตรงนี> ของเรา 

ขา้พเจา้กลา้พดูวา่มนัเป็นดินแดนบริสุทธิ_  (เสียงปรบมือ)  ในเวลาเดียวกนั ขา้พเจา้กม็องเห็นการ

ซิวเลี$ยนของพวกเราทุกคนบรรลุผลสาํเร็จเป็นที$น่ายนิดีอยา่งยิ$ง  ทุกคนลว้นตอ้งการยกระดบัจิต

ไปสู่ความเมตตา  น่ายินดีอย่างยิ$ง  ดงันั>นบรรยากาศนี> และสภาวะจิตอย่างนี> ก็เหมือนกนัโดย

สิ>นเชิง  พูดอีกนยัหนึ$ง ไม่ไดศึ้กษาตา้ฝ่าโดยเปล่าประโยชน์  ลว้นไดรั้บผลสาํเร็จในระดบัหนึ$ง  

ขา้พเจา้กไ็ม่ไดถ่้ายทอดตา้ฝ่านี> โดยเสียแรงเปล่า  นี$เป็นเรื$องที$ทาํใหข้า้พเจา้ปลื>มปิติ  ในช่วงแรก

ที$ขา้พเจา้มาปักกิ$งบรรยายฝ่าและถ่ายทอดกงใหม่ ๆ  การเปิดชั>นเรียนครั> งแรกก็มีคนเท่านี>  แต่

หลงัจากพวกเราผา่นเวลาไปช่วงหนึ$ง  มาถึงเวลานี>กเ็พียงสองปี  ที$จริงขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่านี>อยา่ง

เป็นทางการก็เพียงปีเดียว  เมื$อตอนเริ$มตน้ถ่ายทอดฝ่าดว้ยรูปแบบของชี$กงระดบัตํ$า  พวกเราใน

วนันี>  ที$ปักกิ$งตรงนี>  ผูช่้วยฝึกสอนก็มีจาํนวนมากเท่านี> แลว้  แปลว่าตา้ฝ่าของเรานี> ไดเ้ป็นที$รู้จกั

ของผูค้นที$มีจิตใจดีงามมากยิ$งขึ>น  สามารถยกระดบัอยู่ในฝ่านี>   ซิวเลี$ยนตวัเอง  นี$ เป็นเรื$องที$
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น่ายินดีอยา่งยิ$ง  ปัจจุบนัจะคาํนวณจาํนวนผูซิ้วเลี$ยนฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเราว่ามีจาํนวนเท่าใดนั>น 

คาํนวณไดย้ากมากแลว้  ถ่ายทอดแบบคนต่อคน  นบัจาํนวนนบัไม่ถว้น  ในบางพื>นที$ อาํเภอหนึ$ง

หรือเมืองหนึ$ งมีคนเรียนกนัคนหรือสองคน  ผลปรากฏว่าเพิ$มจาํนวนนบัเป็นพนัคน  หลาย ๆ 

พื>นที$ลว้นมีสภาพแบบนี>  ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 

 ทาํไมจึงเป็นเช่นนี>นะหรือ  เพราะขา้พเจา้พูดแลว้ว่า ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรา เป็นการซิว

เลี$ยนซินซิ$งของคน  กาํหนดใหค้นยกระดบัมาตรฐานศีลธรรมใหสู้งขึ>น และชี> ใหรู้้ถึงสาเหตุมูล

ฐานที$แทจ้ริงวา่พวกเราซิวเลี$ยนแลว้ทาํไมกงจึงสูงขึ>นไปไม่ได ้ ชี> ใหเ้ห็นถึงปัญหานี>   ฉะนั>นพวก

เราไดก้ล่าวถึงปัญหาที$แทจ้ริง  ที$ผ่านมาขา้พเจา้เคยพูด บางคนไดพู้ดกบัขา้พเจา้ในที$ประชุม

แลกเปลี$ยนประสบการณ์  บอกว่าหลงัจากที$อาจารยถ่์ายทอดฝ่านี>ออกมา มีประโยชน์อยา่งมาก

ต่อการพฒันาอารยธรรมดา้นจิตใจของสังคมของเรา  แน่นอนขา้พเจา้พูดแลว้ว่า นี$ยงัไม่ใช่

จุดประสงคห์ลกั  ขา้พเจา้ตอ้งการจะมอบฝ่านี> ไวใ้ห้กบัผูค้น  นาํเขาถ่ายทอดออกมาเพื$อให้คน

จาํนวนมากไดรั้บประโยชน์  สามารถไดรั้บการยกระดบัอยา่งแทจ้ริง  ใชค้าํพดูของสายพทุธของ

เราพดู กคื็อสามารถเลื$อนระดบัสูงขึ>นอยา่งแทจ้ริง บรรลุหยวนหมั$น  แต่เขาจะนาํมาซึ$ งผลเช่นนี>  

ทาํให้มาตรฐานศีลธรรมของคนยกระดบัสูงขึ>น  เพราะขอ้กาํหนดของวิธีบาํเพญ็ชุดนี> ของเรา 

ขา้พเจา้ว่าเราไดชี้> ถึงประเด็นที$แทจ้ริง กาํหนดให้คนเห็นความสําคญัของการซิวเลี$ยนซินซิ$ง  

ทาํไมคนจาํนวนมาก รวมทั>งพระภิกษุมากมาย ผูซิ้วเลี$ยนเต๋าเป็นหลกักเ็ช่นเดียวกนั เขาไม่รู้วา่จะ

ยกระดบัสูงขึ>นอยา่งไรแลว้  เขาเห็นความสาํคญัแต่เพียงสิ$งที$เป็นรูปแบบ แต่ไม่เห็นความสาํคญั

กบัสิ$งที$เป็นแก่นแทจ้ริง 

 ถา้ซินซิ$งของคนไม่สามารถเลื$อนระดบัขึ>นไป ขา้พเจา้วา่นั$นคือโดยมูลฐานเป็นไปไม่ได้

ที$จะยกระดบัสูงขึ>น เพราะคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลนี> เขาไม่อนุญาตให้ซินซิ$งไม่สูงแต่เลื$อน

ระดบัขึ>นไป  ถา้คนสามารถบรรลุถึงระดบัหนึ$งเช่นนี>  ก็คือไดย้กระดบัสูงขึ>น ณ ระดบัที$ต่างกนั  

ขา้พเจา้วา่คนคนนี> ถึงแมจ้ะไม่หยวนหมั$น เขากจ็ะมีประโยชน์ต่อสงัคม  เขาจะไม่ไปทาํเรื$องที$ไม่

ดีโดยมีสติแจ่มแจง้  เขารู้ว่าการทาํเรื$องที$ไม่ดีจะนาํมาซึ$ งผลพวงที$ไม่ดีเหล่านั>นมาสู่ตวัเขาเอง  

เช่นนี> เขากจ็ะสร้างอารยธรรมดา้นจิตใจใหแ้ก่สงัคม  ต่อมาตรฐานศีลธรรมของมนุษย ์ลว้นมีการ

ยกระดบัที$สอดคลอ้งกนั  จุดนี>แน่นอน  พวกเราถ่ายทอดกงนี>ดว้ยความรับผิดชอบต่อคนและต่อ

สังคม  ดงันั>นพวกเราก็ทาํไดถึ้งจุดนี>   ผลสะทอ้นที$เกิดขึ>นในหมู่ประชาชน ในหมู่ผูซิ้วเลี$ยนนั>น

ค่อนขา้งดี  ตลอดมาพวกเราก็ทาํเช่นนี> โดยปฏิบติัตามฝ่านี> อยา่งเคร่งครัด  กงของเรานี>ก็ไม่ออก

นอกลู่นอกทาง คงสภาพการซิวเลี$ยนที$สะอาดและบริสุทธิ_ เช่นนี>ตลอดมา 
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 ตามสถานการณ์ของเราในปัจจุบัน ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นไปได้ว่ากงนี> จะถ่ายทอดได้

กวา้งขวางมากยิ$งขึ>นในอนาคต  อีกไม่นาน คงจะเป็นปีหนา้ อาจจะถ่ายทอดกงในต่างประเทศ

มากสักหน่อย  เมื$อเป็นเช่นนี> ผลกระทบไม่เพียงแต่เกิดขึ> นในประเทศของเรา  อันที$จริง

ผลกระทบในต่างประเทศกใ็หญ่มาก  คนที$กลบัจากต่างประเทศเคยพดูกบัขา้พเจา้วา่ เมื$อพวกเขา

รับประทานอาหารอยูใ่นภตัตาคารแห่งหนึ$งในสหรัฐอเมริกา ไดเ้ห็นเอกสารแนะนาํสถานการณ์

ของฝ่าหลุนกงแขวนอยูใ่นภตัตาคารแห่งนั>น เขารู้สึกแปลกใจ  จากนั>นจึงถามคนเขา  นี$เป็นเรื$อง

ที$พวกเราไม่รู้ ยงัไม่มีขอ้มูล  อาจเป็นกระแสที$พฒันาอย่างรวดเร็วมาก  สาเหตุที$แทจ้ริงเป็น

เพราะพวกเราเห็นความสําคญัของการยกระดบัซินซิ$งของคนให้สูงขึ>น  ต่อสังคมก็ดี คนใน

ระดบัชั>นต่าง ๆ ก็ดี หรือคนที$มีความคิดต่างกนัก็ดี ลว้นสามารถยอมรับฝ่าหลุนตา้ฝ่า  นี$คือที$

ขา้พเจา้พูดไปเมื$อครู่  เพียงแต่พูดให้ฟังสั> น ๆ ถึงสถานการณ์การพฒันาของฝ่าหลุนตา้ฝ่าที$

เป็นอยูเ่ช่นนี> ในปัจจุบนั  

 เนื$องจากนี$ เป็นการประชุมผูช่้วยฝึกสอน ข้าพเจ้าจึงพูดเกี$ยวกับเรื$ องทางด้านนี>   ดู

สถานการณ์การพฒันาของฝ่าหลุนตา้ฝ่าในพื>นที$แต่ละแห่ง ลว้นมีจุดแขง็ที$ต่างกนั และไดจ้ดัทาํ

ขอ้สรุปประสบการณ์ขึ>นมาไม่นอ้ย  เกี$ยวกบัการศึกษาตา้ฝ่า  ในการซิวเลี$ยนกมี็ประสบการณ์ที$ดี

ไม่นอ้ย  เนื$องจากในช่วงเวลานี> ขา้พเจา้อยูบ่า้น อยู่ที$ฉางชุนตลอด  ดงันั>นจึงรู้สถานการณ์ของ

ฉางชุนค่อนขา้งมากสักหน่อย  เป็นตน้วา่ปัจจุบนัมีการเปิดกระแสนิยมศึกษาฝ่าเกิดขึ>นที$ฉางชุน  

เป็นกระแสนิยมศึกษาฝ่าเช่นไรหรือ  ปัจจุบนัในพื>นที$อื$น จดัเรื$องการฝึกท่าเคลื$อนไหวเป็นเรื$อง

สาํคญัมาก  แน่นอนมนัเป็นเรื$องที$สาํคญัมาก  วิธีบาํเพญ็จิตและชีวิตควบคู่กนั แน่นอนยอ่มขาด

ไม่ได ้ แต่ที$ฉางชุน พวกเขาจดัเรื$องการศึกษาฝ่านี> ไว ้ณ ตาํแหน่งที$สาํคญัยิ$งกว่า  ดงันั>นทุกวนั

พวกเขายนืหยดัหลงัจากฝึกกงเสร็จแลว้ นั$งอยูต่รงนั>นกเ็ริ$มอ่านหนงัสือกนั เริ$มศึกษาฝ่า  หลงัจาก

ศึกษาแลว้ทุกคนยงัแสดงความคิดเห็น  แสดงความคิดเห็นทีละตอน ทีละตอน  ต่อมาภายหลงั 

พวกเขายงัพฒันาไปสู่การท่องหนงัสือ  พวกเรารู้สึกว่านี$เป็นสิ$งที$ดี (แน่นอนนี$เป็นคาํพูดของผู ้

ฝึก ไม่ใช่เป็นคาํพูดของขา้พเจา้)  ในอดีตมีพระสูตรมากมายที$บรรยายไวไ้ม่ชดัเจนมาก  ลว้น

บรรยายไวอ้ยา่งคลุมเครือมาก  ผูค้นกย็งัท่องจาํกนั  แน่นอนยงัมีการพดูแบบอื$น ๆ  ขา้พเจา้กพ็ดู

ในความหมายนี>   บอกว่าสิ$ งที$ดีเช่นนี> พวกเราทาํไมไม่ท่องเขาให้ได้ล่ะ  กาํหนดให้พวกเรา

สามารถปฏิบติัตนเป็นคนดีอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญัทุกเวลานาที  สามารถพฒันายกระดบัให้

สูงขึ>น  คุณท่องจาํไดมิ้ยิ$งดีกว่าหรือ  จะไดมี้ไวเ้ปรียบเทียบอา้งอิงทุกเวลานาที  เมื$อเป็นเช่นนี>

กระแสนิยมการท่องหนงัสือจึงเกิดขึ>น   

 ปัจจุบนัที$ฉางชุนมีคนท่องหนงัสือนบัหมื$นคน  ปัจจุบนัการศึกษาฝ่าของพวกเขาพฒันา
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เป็นสถานการณ์อยา่งไรหรือ  กคื็อนั$งอยูต่รงนั>นเริ$มศึกษา ไม่ตอ้งใชห้นงัสือ  เขาเริ$มท่องหนงัสือ

จากเริ$มตน้  พอหยุด อีกคนก็ท่องต่อ  ไม่มีผิดพลาดแมแ้ต่น้อย  ท่องต่อ ๆ กนัหนงัสือไม่มีผิด

แมแ้ต่ตวัเดียว  จากนั>นคุณท่องหนึ$งตอน เขาท่องหนึ$งตอน ท่องต่อ ๆ กนัเช่นนี>   ต่อมาภายหลงัก็

พฒันามาเป็นการคดัหนังสือ  ถา้คดัผิดหนึ$ งตวัก็เริ$ มคดัทั>งหมดใหม่อีกรอบ  คดัใหม่อีกรอบ

ทั>งหมด  มีจุดประสงคอ์ะไรหรือ  กคื็อเพิ$มความเขา้ใจและรับรู้ต่อฝ่าใหลึ้กซึ> งมากขึ>น  เช่นนี>กจ็ะ

มีประโยชน์ต่อการยกระดบัของผูฝึ้กอยา่งยิ$ง  เพราะในความคิดของเขา  เขามีภาพในความคิดอยู่

อยา่งลึกซึ> งเช่นนั>นแลว้  ทุกครั> งที$เขาทาํเรื$องอะไร เขากส็ามารถกาํหนดตวัเองดว้ยมาตรฐานของ

ผูฝึ้กกง  ไม่เหมือนกนัจริง ๆ 

 ก่อนหนา้นี>ขา้พเจา้ไม่ไดก้าํหนดใหผู้ฝึ้กทาํเช่นนี>   กอ็ยา่งที$กล่าวไปเมื$อครู่  ประสบการณ์

อื$น ๆ ที$สรุปและรวบรวมขึ>นมาในพื>นที$แต่ละแห่งลว้นแต่ดีมาก  ขา้พเจา้ก็ไดก้ล่าวกบัศูนย์

ฝึกสอนฉางชุน  ขา้พเจ้าว่าประสบการณ์ของพวกคุณสมควรที$จะขยายออกไปทั$วประเทศ  

หลงัจากที$ศึกษาฝ่ากนัเช่นนี> ผูฝึ้กเหล่านี> ยกระดบัสูงขึ>นไดร้วดเร็วอยา่งยิ$ง  ระดบัชั>นก็ยกระดบั

สูงขึ>นไดร้วดเร็วอยา่งยิ$ง  นั$นเป็นเรื$องแน่นอน  บางทีพวกเราหลาย ๆ คน  เพราะพวกเราฝึกกงนี$

นะ  ที$นั$งอยูทุ่กคนลว้นเป็นผูช่้วยฝึกสอน  ขา้พเจา้สามารถจะพูดใหลึ้กอีกหน่อยกไ็ม่เป็นไร  ใน

หนงัสือของขา้พเจา้ มองดูในระดบัผวิเผนิ ทุกตวัอกัษรคือฝ่าหลุนองคห์นึ$ง  มองดูในระดบัชั>นที$

ลึกนั>นก็คือฝ่าเซินของขา้พเจา้  แมแ้ต่ส่วนประกอบของตวัอกัษรดา้นขา้ง ดา้นบนก็เป็นแต่ละ

องค ์ เวลาอ่านออกมาจากปากของคุณ นั$นกไ็ม่เหมือนกนั  หลายคนไดซิ้วเลี$ยนจนมีกงไดไ้ม่เลว

ทีเดียว  ตวัอกัษรที$อ่านออกมาลว้นแต่มีรูปลกัษณ์  ที$ออกมาจากปากลว้นคือฝ่าหลุน  หมายความ

ว่าหนังสือเล่มนี> ไม่ใช่หนังสือทั$ว ๆ ไป  แน่นอนคนที$มีระดับชั>นยงัไม่สูงพอก็ยงัใช้ไม่ได้  

สามารถทาํให้คุณอ่านหนงัสือศึกษาฝ่าโดยตวัเองก็คือกาํลงัยกระดบัสูงขึ>น  เพราะพวกเราเนน้

ความสาํคญัที$การซิวเลี$ยนซินซิ$ง  การรับรู้เขา้ใจเขาดว้ยเหตุผลกคื็อการยกระดบั     

 ของเราเป็นวธีิบาํเพญ็จิตและชีวติควบคู่กนั  ท่าเคลื$อนไหวโดยหลกัเป็นการเปลี$ยนแปลง

ร่างกาย  ก็คือเปลี$ยนแปลงกายเนื>อของเราและรูปแบบการเปลี$ยนแปลงของร่างกายที$เป็นสสาร

นั>นที$คงอยู่ในแต่ละมิติ  โดยหลกัคือความหมายนี>   ยงัมีสิ$งที$เป็นศาสตร์บา้ง  คิดจะยกระดบั

สูงขึ>นอยา่งแทจ้ริง ขา้พเจา้วา่นั$นก็ตอ้งยกระดบัสูงขึ>นจากในฝ่า  ถา้ซินซิ$งของเราขึ>นไปไม่ได ้ก็

ไม่สามารถยกระดบัสูงขึ>นจากในฝ่า นอกนั>นลว้นเป็นการพูดโดยเปล่าประโยชน์  ทาํไมจึงพูด

เช่นนี>นะหรือ  เพราะคุณไม่มีระดบัชั>น ซินซิ$งไม่ไดขึ้>นมา ก็ไม่มีกงนี> ที$กาํหนดระดบัชั>นสูงหรือ

ตํ$า  ไม่ไดซิ้วเลี$ยนซินซิ$ง ก็ไม่มีกง ไม่มีพลงังานนี>มาเสริมเพิ$มเติม  คุณคิดจะเปลี$ยนแปลงเป̂ินถี$

ของคุณ จะเปลี$ยนแปลงอยา่งไรล่ะ  ก็ขาดสิ$งที$สาํคญัที$สุด  ไม่มีพลงังานชนิดนี>มาเสริมเพิ$มเติม 
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คุณก็ไม่สามารถเปลี$ยนแปลงอะไร  ฉะนั>นการศึกษาฝ่าเป็นสิ$งที$สาํคญัอยา่งยิ$ง  ขา้พเจา้คิดว่า ผู ้

ซิวเลี$ยนตอ้งอ่านหนงัสือใหม้าก  รับรองวา่การยกระดบัของทุกคนก็จะเป็นไปอยา่งรวดเร็วมาก 

(คาํพูดแทรก : พวกเขาบอกว่าท่านเหนื$อยมากแลว้  ขอเชิญอาจารยน์ั$งบรรยาย บรรยายมากอีก

หน่อย)  อยากจะใหข้า้พเจา้พดูต่ออีก (เสียงปรบมือกึกกอ้ง)  

 เมื$อครู่โดยหลกัเป็นการพูดถึงสถานการณ์การพฒันาของฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรา “ฝ่าหลุน

กง” คาํศพัทนี์> คือวิธีที$เราเรียกตั>งแต่แรกเริ$มที$พวกเราถ่ายทอดกงที$ปักกิ$ง  เพราะขา้พเจา้พูดแลว้

ว่า ชี$กงเป็นคาํศพัทที์$ตั>งขึ>นโดยคนในสมยันี>   โดยแทจ้ริงชี$กงเป็นการซิวเลี$ยนประเภทหนึ$ ง ที$

แพร่หลายอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั  เป็นเพียงสิ$งที$เป็นรูปแบบตํ$าสุดของชี$กงเท่านั>น  เพียงแต่

เริ$มจะสามารถเปลี$ยนแปลงร่างกายคนเพื$อเดินสู่การฝึกกง  เป็นเพียงสิ$งที$อยูใ่นขั>นตอนระยะแรก 

นาํมนัออกมาถ่ายทอด  ที$จริงแลว้มนักคื็อการซิวเลี$ยน  วิธีบาํเพญ็ของพวกเราคือการถ่ายทอดใน

ระดบัชั>นสูงโดยตรง  เนื$องจากในการเผยแพร่ชี$กงทั$วไปหลายปีเช่นนี>  ไดว้างพื>นฐานให้คนได้

รู้จกัชี$กงในขั>นตน้  ฉะนั>นจึงไม่จาํเป็นตอ้งพูดถึงสิ$งเหล่านั>นอีกแลว้  ทนัทีที$เริ$มตน้พวกเราก็จะ

พดูถึงปัญหาของการซิวเลี$ยน ณ ระดบัชั>นสูง  ในอนาคตพวกเราอยา่เรียกมนัเป็นชี$กงอะไร ชี$กง

อะไร  

 ฝ่าหลุนกงของเรานี>  แน่นอนเมื$อยงัไม่เป็นที$รู้จกัคุณเรียกเช่นนี> ได ้ แต่ขา้พเจา้คิดว่าของ

เราคือวิธีซิวเลี$ยนฝ่าหลุนตั> งแต่ตน้  การซิวเลี$ยนฝ่าหลุน หรือเรียกว่าฝ่าหลุนซิวเลี$ยนตา้ฝ่า  

ปัญหาที$พดูถึงตรงนี>  การเรียกคาํศพัทนี์>  ขา้พเจา้คิดไปถึงปัญหาหนึ$ง  คือพวกเราผูฝึ้กจาํนวนมาก

ทาํเรื$องดีอยา่งเงียบ ๆ  อยูใ่นสังคม ในสภาพแวดลอ้มอื$น ๆ ในการทาํงาน ไดท้าํเรื$องดีมากมาย 

ไม่เห็นแก่ชื$อเสียงไม่เห็นแก่รางวลั  มีตวัอยา่งมากมาย  จุดนี> ขา้พเจา้ก็รู้  คุณไม่พูดขา้พเจา้ก็รู้ดี  

พวกเราไม่เห็นแก่ชื$อเสียงนี$เป็นเรื$องที$ดี  แต่พวกเราทุกคนคิดดู พวกเราถ่ายทอดวิธีบาํเพญ็นี>

ออกมา  เวลานี> มีปรากฏการณ์เช่นนี> ที$จะทาํใหค้นในสังคมมีจิตใจใฝ่ความดี ยกระดบัมาตรฐาน

ศีลธรรม  หากบรรลุถึงสภาพนี>  ขา้พเจา้คิดวา่ผลกระทบของฝ่าหลุนตา้ฝ่ากจ็ะส่งผลในระดบัหนึ$ง

ที$แน่นอน  ฉะนั>นขา้พเจา้คิดว่า บางคนเมื$อทาํเรื$องที$ดีแลว้ คนเขาถามคุณ : คุณแซ่อะไร คุณไม่

พูดอะไร ไม่เห็นแก่ชื$อเสียงไม่เห็นแก่รางวลั สิ$ งที$พวกเราต้องการคือบุญบารมีหรอกหนา  

ขา้พเจา้คิดว่าคุณอาจพูดอะไรบา้ง  คุณอาจพูดว่า : ฉนัซิวเลี$ยนฝ่าหลุนกง หรือบอกว่าฉนัเป็นผู ้

ซิวเลี$ยนของฝ่าหลุนต้าฝ่า  เช่นนี> จะมีผลกระทบต่อสังคม  เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม

เผยแพร่ตา้ฝ่าของเรา  ผูค้นต่างมาแสวงหาฝ่าที$ถูกตอ้ง  เช่นนี>ไม่ดีหรือ  ขา้พเจา้คิดวา่เป็นเช่นนี>ยงั

จะดีกว่า  เพราะผลสะท้อนของเราเหล่านี>  ทั$วประเทศ แต่ละพื>นที$คนที$มาฝึกกงมีจาํนวน

ค่อนขา้งมากแลว้  ผลกระทบนี> ก็ใหญ่มากแลว้  เวลานี> ในสังคมผูค้นทาํเรื$องดีอะไรสักหน่อย 
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ผูค้นลว้นรู้สึกแปลกใจแลว้  แน่นอนสาํหรับบางคนรู้สึกว่าทาํไมยงัมีเหลยฟงออกมาในเวลานี>   

คนนี> ช่างดีจริง ๆ  พวกเราอาจบอกพวกเขาใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้กไ็ด ้   

 ในช่วงเวลานี> ยงัมีบางปัญหา  เป็นตน้วา่ผูฝึ้กบางคนในขั>นตอนของการซิวเลี$ยนมีปัญหา

มากมายที$ตวัพวกเขาเองแกไ้ม่ไดอ้ยูเ่สมอ  ทาํไมจึงเป็นเช่นนี>   นี$หมายความว่าอยา่งไร  ปัญหา

เหล่านี>   พวกเราผูช่้วยฝึกสอนที$นั$งอยู ่ณ ที$นี>  ถา้คุณไม่เชื$อขา้พเจา้จะใหคุ้ณถามปัญหาตรงนี>   คุณ

ยงัจะถามปัญหาต่าง ๆ มากมายที$ผูฝึ้กทั>งหลายยกขึ>นมาถามในชั>นเรียน  ทาํไมจึงเป็นเช่นนี>นะ

หรือ  ก็เหมือนอย่างที$ขา้พเจา้พูดไปเมื$อครู่  ความเขา้ใจต่อฝ่ายงัคงไม่ลึกซึ> ง  เพราะขา้พเจา้ได้

รวมสิ$งที$อยูใ่นระดบัชั>นที$ต่างกนัเขา้ดว้ยกนัในการบรรยาย  บางคนเมื$ออ่านหนงัสือจบหนึ$งรอบ 

เขารู้สึกว่าดีมาก  หลงัจากนั>นเมื$ออ่านใหม่ก็จะมีความเขา้ใจที$ใหม่อีก  อ่านอีกก็ยงัจะมีความ

เขา้ใจที$ใหม่อีก  ดูราวกบัวา่ความหมายของตวัหนงัสือนั>นลว้นเปลี$ยนไปแลว้  พวกเราหลายคน

ลว้นมีความรู้สึกอยา่งนี>   เป็นเพราะขา้พเจา้ไดผ้นึกสิ$งที$อยูใ่นระดบัชั>นที$ต่างกนัเขา้ไวใ้นหนงัสือ  

ตามที$คุณเลื$อนขึ>นไปคุณก็จะมีความเขา้ใจที$แตกต่าง  นี$ก็คือฝ่า  ขา้พเจา้คิดว่าถา้คุณสามารถ

ศึกษาฝ่าจริงจงัอย่างแทจ้ริง  เอาฝ่ามาประเมิน  ปัญหาอะไรคุณก็ลว้นสามารถแกไ้ขไดอ้ย่าง

ง่ายดาย  รับรองวา่เป็นเช่นนี>   ขอเพียงเป็นปัญหาเกี$ยวกบัการซิวเลี$ยน ลว้นสามารถแกไ้ขได ้   

 ขา้พเจา้จาํไดว้า่ในชั>นเรียนที$จี>หนานเป็นการบรรยายที$ครบถว้นที$สุดครั> งหนึ$ง และปัญหา

ต่าง ๆ กไ็ดอ้ธิบายออกมาใหห้มดแลว้  แต่ปัญหาเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ที$ไม่ไดอ้ธิบายใหล้ะเอียด แต่กไ็ด้

ชี>แนะความหมายใหแ้ลว้  คุณไม่เชื$อ เมื$อพวกเราทุกคนสามารถศึกษาอยา่งแทจ้ริง  ปัญหาอะไรก็

ลว้นไดค้าํตอบ  ที$จริงพวกเรามีปัญหามากมาย  บางคนบอกวา่ทาํไมฉนัไม่สบายตรงนี>  ไม่สบาย

ตรงนั>น  หลายคนไม่คิด ถา้คุณไม่รู้สึกไม่สบาย  นั$นคงจะแยแ่ลว้  ขา้พเจา้ไม่ไดดู้แลคุณ  เพราะ

คุณคิดจะซิวเลี$ยน  ยงัคงเป็นคาํพูดประโยคนั>น  นั$นคือไม่ใช่เรื$องง่าย  พวกเราอาจพูดไดว้่า คน

ลว้นมีกรรม แลว้จะไม่ชาํระคืนไดอ้ยา่งไรล่ะ  บอกวา่อะไรก็ชาํระใหคุ้ณทิ>งไปทั>งหมดในทนัที  

ให้คุณขึ>นไปเป็นพระพุทธ  เพราะเห็นว่าคุณเป็นคนที$พิเศษอะไรทาํนองนั>น  ขา้พเจา้ก็พูดใน

ความหมายนี>   ไม่ว่าใครมิตอ้งลว้นผ่านการซิวเลี$ยนจึงจะสามารถยกระดบัสูงขึ>นหรอกหรือ  

ขั>นตอนการซิวเลี$ยนก็คือการสลายกรรม  ก็คือการทนทุกข ์ คุณไม่ทนทุกข ์กรรมนั>นมนัก็ไม่

สลายไป  ฉะนั>นความเจบ็ปวดบนร่างกาย มนัไม่ใช่เรื$องที$ไม่ดีเสมอไป  ปัญหาความยุง่ยากที$คุณ

ประสบในชีวติ มนักไ็ม่ใช่เรื$องที$ไม่ดีเสมอไป  คุณแบกรับผา่นไปแลว้ แต่คุณไม่รู้ 

 เรามายกตวัอยา่งหนึ$ ง ในอดีตในพุทธศาสนากล่าวว่า การซิวเลี$ยนน่ะตอ้งทนทุกขอ์ยา่ง

มากมาย  เพราะว่าคุณยงัไม่รู้ความทุกขเ์ล็กน้อยที$คุณประสบนั>นนบัเป็นอะไรได ้ เนื$องจากมี
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อาจารยดู์แลคุณแลว้ ชาํระทิ>งไปมากมายให้คุณแลว้  ทุกภพทุกชาติมีใครบา้งที$ไม่เคยทาํเรื$องที$

ไม่ดี  ขา้พเจา้ว่าคนในวนันี>มาถึงขั>นนี>   คนที$ไม่เคยฆ่าชีวิต ไม่เคยติดหนี>กรรมที$ใหญ่นั>นหาได้

ยากอยา่งยิ$งแลว้  เราลองหมุนประวติัศาสตร์กลบัมา ในเวลานั>น เวลาที$คุณทาํเรื$องที$ไม่ดี คนอื$น

ตอ้งแบกรับทุกขภ์ยัมากเพียงไรล่ะ  เช่นนั>นวนันี> คุณแบกรับสิ$งเล็กนอ้ยนี>  คุณก็แบกรับไม่ไหว

แลว้  แน่นอนก็พูดถึงความหมายนี>   คนมากมายมองไม่เห็น  ตรงนี> เราพูดถึงการซิวเลี$ยน  ก็คือ

พดูเกี$ยวกบัปัญหาของอูซิ้$ง  คุณมองไม่เห็น  ใช่ มองไม่เห็น  คุณลว้นมองเห็นแลว้ กจ็ะไม่ไปทาํ

เรื$องที$ไม่ดีแลว้ กไ็ม่มีปัญหาของการซิวเลี$ยนคงอยูแ่ลว้  ฉะนั>นเมื$อคนตกลงมาถึงขั>นนี>แลว้ กคื็อ

ใหคุ้ณมองไม่เห็น  ใหต้กลงมาซิวเลี$ยนท่ามกลางวงัวน  

 ยงัมีอีกปัญหาหนึ$ง เมื$อพูดมาถึงตรงนี>แลว้ขา้พเจา้ก็ถือโอกาสพูดสักหน่อย ก็คือพวกเรา

หลายคนตาทิพยเ์ปิดแลว้  ตาทิพยเ์ปิดแลว้ ณ ระดบัชั>นที$ต่างกนั  แต่ลว้นไม่ไดบ้รรลุถึงระดบัชั>น

ที$สูงมาก  สิ$งที$มองเห็นไม่ใช่ธาตุแทข้องสรรพสิ$ง  มองไม่เห็นความสัมพนัธ์ของเหตุของมนั  

ฉะนั>นตรงนี> ยงัจะนํามาซึ$ งปัญหาหนึ$ ง  ก็คือเขาอาจพูดไปตามอาํเภอใจ  เมื$อเขาพูดไปตาม

อาํเภอใจ กจ็ะส่งผลที$รุนแรงตามมา  คนคนนั>นพดูวา่ ฉนัซิวเลี$ยนถึงระดบันี>แลว้ ทาํไมเป็นเช่นนี>

ล่ะ อนัที$จริงที$เขามองเห็นไม่ถูกตอ้งแม่นยาํ  ยกตวัอยา่ง หลายคนที$ตาทิพยเ์ปิดแลว้บอกวา่ : คุณ

มีฟู่ ถี$ เขามีฟู่ถี$ ลว้นมีฟู่ถี$  ขา้พเจา้เคยพดูเช่นนี> ก่อนแลว้วา่ : ขา้พเจา้บอกวา่ผูฝึ้กของฝ่าหลุนตา้ฝ่า 

พวกเราผูซิ้วเลี$ยนที$แท้จริงนั>นไม่มีฟู่ถี$  นี$ขา้พเจ้าล้วนชาํระให้แล้ว  เช่นนั>นเหตุใดบางคน

มองเห็นรูปลกัษณ์ของสตัวต่์าง ๆ  มองเห็นรูปลกัษณ์อยา่งนี>  รูปลกัษณ์อยา่งนั>นล่ะ ที$จริงขา้พเจา้

จะบอกกบัทุกคน  พวกเราจาํนวนมากแยกแยะไดไ้ม่ชดัเจนถึงรูปแบบการคงอยูข่องจู่เหวยีนเสิน  

ฟู่เหวยีนเสิน และฟู่ถี$  ที$จริงที$เขามองเห็นเป็นเพียงฟู่เหวยีนเสินในชาติก่อนของคุณหรือจู่เหวยีน

เสินในชาติก่อนของคุณ  เป็นสถานการณ์เหล่านี>   คุณพูดเลอะเทอะเช่นนี>   มิทาํให้จิตใจของคน

อื$นหวาดกลวัหรอกหรือ  คุณบอกวา่คนไหนคนไหนมีฟู่ถี$ ที$จริงเขาไม่มีฟู่ถี$  

 ในอดีต ในพุทธศาสนาเคยกล่าวถึงวฏัสงสารหกทาง  พุทธศาสนายงัมีคาํพูดประโยค

หนึ$ งเช่นนี>  : กล่าวว่าคนมาเกิดเป็นคนน้อยมากแล้ว  ล้วนแต่เป็นสัตว์ที$มาเกิดใหม่เป็นคน

ค่อนขา้งมาก  แน่นอน เป็นสถานการณ์ชนิดนี> ใช่หรือไม่  เป็นสิ$งที$กล่าวกนัในพุทธศาสนา  

ขา้พเจา้เพียงแต่ยกตวัอยา่งนี>   กพ็ดูในความหมายนี>   แน่นอนทุกคนกอ็ยา่ไดท้อ้แทใ้จ  ใครจะรู้วา่

ชาติก่อน ๆ เป็นอะไรล่ะ  วนันี> เป็นการประชุมของผูช่้วยฝึกสอน  คนที$ไม่เคยเขา้ร่วมฟังการ

บรรยายมาก่อน ถา้ไม่เชื$อคุณก็ถือว่าเป็นการฟังนิทานก็ได ้ตามที$กล่าวกนัในอดีต กล่าวกนัว่า

เวลาที$คนมาจากฝั$งนั>นลว้นแต่คิดจะเป็นสตัว ์ มนัไม่มีความสมัพนัธ์ทางสงัคมที$ซบัซอ้น  มีชีวิต

อยู่อย่างอิสระ  คิดจะเป็นสัตวย์งัไม่ใช่ง่ายหรอกนะ  เปรียบเทียบกนัแลว้เป็นคนยงัจะง่ายกว่า  
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คนตอ้งทนทุกขท์นลาํบาก  กคื็อความหมายนี>   แต่กเ็นื$องจากคนมีความลาํบาก คนจึงสามารถซิว

เลี$ยน  ชีวิตอื$น ๆ ไม่สามารถจะซิวเลี$ยน  ซิวเลี$ยนขึ>นไปก็คือเขา้สู่ทางมาร  ไม่อนุญาตให้มนัมี

ระดบัสูง  ฉะนั>นจากวนันี>ไปพวกเราคนที$ตาทิพยเ์ปิดแลว้ ใหร้ะวงัปัญหานี> ใหดี้  ตอ้งไม่พดูอะไร

เลอะเทอะ  คุณเห็นไดไ้ม่ถูกตอ้งแม่นยาํ  นอกจากนี> เรื$องบางอยา่งที$คุณรู้สึกสัมผสัได ้ สัญญาณ

ที$คุณรู้สึกสัมผสัไดน้ั>นมาจากที$ใด อาจจะเป็นมารถ่ายทอดใหคุ้ณ  ฉะนั>นไม่อาจจะยึดติดกบัสิ$ง

เหล่านี> เป็นอนัขาด 

 พวกเราผูฝึ้กก็อยา่เห็นว่าคนที$ตาทิพยเ์ปิดแลว้สูง มีระดบัชั>นสูง  เพราะสิ$งเหล่านี> ไม่ใช่

กาํหนดตามระดบัชั>นที$ตาทิพยเ์ปิด  ไม่เปิดตามระดบัชั>นของการซิวเลี$ยนของคน  คุณอาจจะไม่

เปิดแต่คุณสูงกว่าเขามาก  นี$ เป็นเรื$องธรรมดาทั$วไปมากเลย  ปรากฏการณ์ประเภทนี> ยงัไม่ใช่

เพียงเฉพาะสองสามกรณี  พวกเราดูคนคนหนึ$งวา่ซิวเลี$ยนไดดี้หรือไม่ดี  นั$นกคื็อดูซินซิ$งของคน

คนหนึ$ งว่าสูงหรือตํ$า และระดบัความเขา้ใจต่อฝ่า  มีคนบอกว่าถา้อาจารยไ์ม่อยู่หรืออาจารย์

ถ่ายทอดกงเสร็จแลว้  ทุกคนไม่ไดพ้บแลว้จะทาํอยา่งไร  บางคนบอกว่าเช่นนั>นก็บาํเพญ็ไม่ได้

แลว้  ไม่มีอะไรบาํเพญ็ไม่ได ้ ทุกคนคิดดู  ขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่านี> เพื$ออะไร  องคศ์ากยมุนีเมื$อครั> งที$

ยงัทรงมีชีวิตอยู ่ พระองคไ์ม่ไดเ้หลือลายลกัษณ์อกัษรทิ>งไว ้ ที$พระองคเ์หลือไวคื้อเรื$องเหล่านั>น

ที$องคศ์ากยมุนีเคยตรัส  เพียงแต่เป็นตอน ๆ ที$ไม่ประติดประต่อกนัในความทรงจาํของคนรุ่น

หลงั คือไม่เป็นระบบ  พระสูตรที$ทุกคนดูก็เป็นเช่นนี>   เพราะในเวลานั>นให้คนรู้ไดใ้นระดบันี>

เท่านั>น  จึงตั>งใจทาํเช่นนั>น ขา้งในนั>นยงัมีบางสิ$งที$ไม่ใช่องคศ์ากยมุนีตรัสปะปนอยูด่ว้ย  วนันี>

พวกเราบรรยายฝ่านี> ค่อนขา้งชดัเจนแลว้  องคศ์ากยมุนีในปีนั>นเหลือไวแ้ต่ศีลเท่านั>น  เมื$อครั> งที$

องคศ์ากยมุนียงัทรงมีชีวิตอยูไ่ม่ไดเ้หลือลายลกัษณ์อกัษรเอาไว ้ ในบั>นปลายชีวิตขององคศ์ากย

มุนี ในขั>นตอนของการซิวเลี$ยน เพื$อจะให้ผูค้นสามารถไดรั้บการซิวเลี$ยน สามารถซิวเลี$ยนขึ>น

ไป  จึงกาํหนดศีลเอาไวม้ากมาย แต่วนันี>พวกเราไม่มีสิ$งนี>   อนัที$จริง สิ$งสาํคญัที$สุดที$องคศ์ากย

มุนีเหลือทิ>งไวก้คื็อศีล 

 พวกเรากไ็ม่จาํเป็นตอ้งมีขอ้หา้มอะไร และไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดใหคุ้ณทาํอยา่งไร  ทาํไม

หรือ  เพราะวนันี>พวกเราไดใ้หฝ่้าไวแ้ลว้  ฝ่านี>กจ็ะบอกคุณวา่ควรจะทาํอยา่งไร  ฉะนั>นขา้พเจา้วา่ 

ขา้พเจา้ไม่อยู่แลว้ก็ดี  คุณหาขา้พเจา้ไม่พบก็ดี  ตอ้ง “ยึดฝ่าเป็นอาจารย”์  ก็ศึกษาฝ่านี>   คุณจะ

สาํเร็จหรือไม่  ไหวหรือไม่ไหวลว้นคือฝ่านี>   ถา้วนันี>หลี$หงจื>อเห็นวา่ผูฝึ้กคนใดไม่เลว  เปิดประตู

หลงัให้คุณ  และให้กงคุณสักเล็กน้อย  ให้คุณขึ>นไปเถอะ  ทุกคนคิดดู  เรื$ องอย่างนี> มิเท่ากบั

ขา้พเจ้ากาํลงับ่อนทาํลายฝ่าหรือ  ฉะนั>นพวกเราทุกคนลว้นต้องซิวเลี$ยน  ลว้นต้องบาํเพ็ญ  

บาํเพญ็อยา่งจริง ๆ จงั ๆ  แน่นอนพวกเราบางคนทุ่มเทอุทิศเป็นพิเศษใหก้บัฝ่าหลุนตา้ฝ่า  นั$นก็
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กาํลงับาํเพญ็  เพียงแต่รูปแบบการซิวเลี$ยนไม่เหมือนกนั  เขาเป็นการซิวเลี$ยนอีกวิธีหนึ$ ง  ที$จริง

ขา้พเจา้พดูมาครึ$ งวนั  กคื็อบอกใหทุ้กคนสามารถศึกษาฝ่าอยา่งจริงจงั  ซิวเลี$ยนอยา่งจริงจงั 

 ในอนาคตโอกาสที$ขา้พเจา้จะถ่ายทอดกงในประเทศอาจจะมีไม่มากแลว้  ฉะนั>นที$สาํคญั

คือทุกคนจะยดึกุมฝ่านี> ใหดี้ไดอ้ยา่งไร  ฝ่าไดถ่้ายทอดไวใ้หแ้ก่ทุกคนแลว้  อนัที$จริงจุดประสงค์

ของขา้พเจา้ก็คือถ่ายทอดฝ่านี> ให้ไวก้บัทุกคน  ถา้ขา้พเจา้เฝ้าดูใครบาํเพญ็อยูโ่ดยตลอด ขา้พเจา้

อยู่ต่อหน้าคุณ คุณไม่ปฏิบติัตามที$ขา้พเจา้บอก  นั$นจะมีประโยชน์อะไร  ลว้นไม่มีประโยชน์  

ขา้พเจา้พูดแลว้วา่ ขา้พเจา้บอกวา่ฝ่าเซินของขา้พเจา้สามารถปกป้องคุณ  ที$จริงขา้พเจา้ไม่ไดพู้ด

ถึงสถานการณ์ที$สูงยิ$งกวา่  ยงัไม่ไดพ้ดูถึงที$ใหญ่กวา่  เพราะคนอยูใ่นมิติอื$นลว้นมีร่างกาย  ทุก ๆ 

คน ร่างกายนั>นเมื$อมีพลงังานในระดบัหนึ$งที$แน่นอนลว้นจะเปลี$ยนเป็นใหญ่  ร่างกายที$ซิวเลี$ยน

ของขา้พเจา้ ณ ฝั$งนั>นใหญ่มากแลว้  ใหญ่ถึงระดบัใดนะหรือ  มีคนถามขา้พเจา้ : อาจารยไ์ป

สหรัฐอเมริกาแลว้  ฉนัจะฝึกกงอยา่งไร  ท่านสามารถจะปกป้องฉนัหรือ  ขา้พเจา้บอกวา่มีฝ่าเซิน

ปกป้องคุณ  ที$จริงยงัมีความหมายชั>นหนึ$ ง  ยงัไม่เพียงแต่ฝ่าเซินของข้าพเจ้าที$ปกป้องคุณ  

ขอบเขตมิติที$ใหญ่มาก ขอบเขตมิติที$กาํหนดแน่นอนในจกัรวาล ลว้นออกไปไม่พน้ทอ้งของ

ขา้พเจา้  ต่อให้คุณไปที$ใด  นั$นมิใช่อยู่กบัขา้พเจา้ตรงนี>หรือ  หมายความว่าให้คุณพยายามไป

บาํเพญ็ใหดี้ 

 แน่นอนยงัมีมารส่วนหนึ$งคงอยู ่ ทาํไมมีมารส่วนหนึ$งคงอยูน่ะหรือ  ขา้พเจา้พูดแลว้ว่า 

ช่วงใกล ้ๆ นี> จดัการกบัปัญหาบางอยา่งอยู ่ ซึ$ งเรื$องเหล่านี>กร็วมอยูใ่นนั>นดว้ย  ทุกคนคิดดู ในแต่

ละพื>นที$ทั$วประเทศ หรือแมแ้ต่ศูนยฝึ์กกงใด ๆ ของเราก็มีเรื$ องเช่นนี> ปรากฏอยู่บ่อย ๆ บ่อน

ทาํลายฝ่าของเรา  มีคนด่าวา่ขา้พเจา้  มีคนบอกวา่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าไม่ดีอยา่งไร อยา่งไร  รบกวนการ

ซิวเลี$ยนของพวกเราอย่างร้ายแรง  แต่ทุกคนคิดดู เรื$ องนี> มนัคือเรื$ องดีใช่หรือไม่ล่ะ  ตลอด

ขั>นตอนของการซิวเลี$ยนของคุณลว้นมีปัญหามูลฐานของความเขา้ใจต่อฝ่าคงอยู ่ ปัญหาที$วา่คุณ

เด็ดเดี$ยวแน่วแน่หรือไม่  ตลอดไปจนคุณซิวเลี$ยนถึงขั>นสุดทา้ย  ยงัคงทดสอบว่าคุณเด็ดเดี$ยว

แน่วแน่ต่อฝ่าหรือไม่  หากปัญหามูลฐานนี> ไม่ได้รับการแก้ไข  ปัญหาอื$น ๆ ก็ไม่ตอ้งพูดถึง  

อะไรก็ไม่ตอ้งพูดถึง  นี$ไม่ใช่ปัญหาหรอกหรือ  คุณไม่เด็ดเดี$ยวแน่วแน่ต่อฝ่า  คุณจะสามารถ

ปฏิบติัไปตามฝ่าหรือ เช่นนั>นลว้นไม่หวั$นไหวกบัอยา่งอื$นหรือ  เขาจะเขา้ใจว่านี$ลว้นเป็นของ

ปลอม  เขาจะมีปัญหาเช่นนี>คงอยูต่ ั>งแต่เริ$มตน้จนถึงสุดทา้ย  ดงันั>นจึงมีมารในรูปแบบชนิดนี>มา

รบกวนพวกเรา  ถา้ไม่มีมารชนิดนี>จะเป็นอยา่งไรนะ  คนเขากพ็ดูแลว้  ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของคุณนี>  ถา้

ไม่มีการบ่อนทาํลายเหล่านี>  ถา้ไม่มีสิ$งเหล่านี>มารบกวน  คุณกบ็าํเพญ็ง่ายเกินไปแลว้  เช่นนั>นจะ

ดูว่าคนเขายกระดบัสูงขึ>นอยา่งไร  เพียงแต่มีความรู้สึกไม่สบายเล็กนอ้ย  ไม่สบายทางร่างกาย  
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เพียงแต่มีปัญหาความยุง่ยากเหล่านั>นที$คุณประสบในเวลาปกติ  เช่นนั>นคุณมิเท่ากบัพลาดบาง

รายการไปแลว้หรือ  แลว้เรื$องที$วา่คุณเดด็เดี$ยวแน่วแน่ต่อฝ่าหรือไม่  ทางดา้นนี>จะทาํอยา่งไรล่ะ  

ผูซิ้วเลี$ยนคือสมควรตอ้งยกระดบัสูงขึ>นในทุก ๆ ดา้น  จิตที$สั$นคลอนเป็นจิตยดึติดชนิดหนึ$งที$มี

ความไม่มั$นคง  กเ็ป็นจิตยดึติด 

 ตรงนี> ขา้พเจา้ถือโอกาสพูดถึงอีกปัญหาหนึ$ ง พูดถึงอีกเรื$องหนึ$ ง  เพราะพูดมาถึงตรงนี>

แลว้  ขา้พเจา้เห็นวา่ทุกคนลว้นคิดจะใหข้า้พเจา้พูดอีกหน่อย  ก็คือเวลาที$ขา้พเจา้เปิดสอน มีการ

ถามถึงปัญหาหนึ$ง  ก็คือเกี$ยวกบัปัญหาของกรรม  ทาํเรื$องไม่ดีก็ไดรั้บกรรม  ทาํความดีสามารถ

สะสมเต๋อ ไดเ้ต๋อ  ในการเปิดสอนรอบหลงั ๆ ขา้พเจา้ก็ไดพู้ดถึงว่า คนจะก่อเกิดกรรมแห่ง

ความคิดชนิดหนึ$ง  เรื$องนี> ที$ผา่นมาไม่ไดพ้ดูละเอียด  เพราะขา้พเจา้เพียงแต่พดูอยา่งกวา้ง ๆ วา่มี

กรรมคงอยู ่ เกี$ยวกบักรรมแห่งความคิดไม่ไดพ้ดูละเอียด  เช่นนั>นกรรมชนิดนี>มนัจะส่งผลที$ไม่ดี

อย่างไรล่ะ  ทุกคนลว้นเป็นผูช่้วยฝึกสอน  ในอนาคตเมื$อพบกบัสถานการณ์นี> ก็สามารถจะไป

อธิบายกบัทุกคน  ผูฝึ้กใหม่บางคนพอฝึกกง กด่็าอาจารย ์ ผูฝึ้กใหม่บางคน พอฝึกกงด่าฝ่าหลุนตา้

ฝ่า  ความคิดไม่เดด็เดี$ยวแน่วแน่ 

 ทาํไมมีสถานการณ์นี> เกิดขึ>นล่ะ และยงัด่าวา่ดว้ยคาํพูดที$สกปรกหยาบคายมาก ๆ  คาํพูด

สกปรกหยาบคายที$เวลาปกติคิดไม่ถึงก็พูดออกมาได ้ ถึงแมไ้ม่พูดออกมาก็คิดถึงมนัในอี> เนี$ยน  

หลายคนเคยผ่านขั>นตอนเช่นนี>   โดยเฉพาะการฝึกกงในระยะแรกจะมีปัญหานี>ปรากฏ  เมื$อคุณ

บาํเพญ็จริงอยา่งแทจ้ริง  คนมากมายลว้นจะพบกบัปัญหานี>   ดงันั>นบางคนจึงคิด : “ทาํไมฉนัด่า

อาจารยน์ะ”  ความคิดนั>นกก่็อเกิด “ฝ่านี> เป็นของปลอม ! จะฝึกตามเขาไม่ได”้ จะมีความคิดเช่นนี>   

บางคนอี> เนี$ยนไม่เด็ดเดี$ยวแน่วแน่ ก็โอนเอนตามไป  ไม่ฝึกแลว้ ไม่เชื$อแลว้  พวกเราพูดแลว้ว่า 

การซิวเลี$ยนวิธีบาํเพญ็ชุดนี> คือซิวเลี$ยนจู่อี> ซื$อของคน  ตวัคุณเองก็ไม่สามารถควบคุมตวัเองแลว้ 

ใครก็ช่วยคุณไม่ได ้ ทาํไมพวกเราจึงเนน้ย ํ>าไม่ให้คนป่วยเป็นโรคประสาทเขา้ร่วมชั>นเรียนนะ

หรือ  ก็คือตวัเขาเองลว้นควบคุมตวัเองไม่ได ้ควบคุมตวัเองไม่ได ้ เช่นนั>นใครที$พวกเราช่วยล่ะ  

พวกเราไม่ใช่ช่วยตวัคุณหรือ  ดงันั>นพวกเราจึงพดูถึงปัญหานี>  

 เช่นนั>นมีคนส่วนหนึ$งสามารถแยกแยะ  บางคนก็คิด : “ทาํไมฉนัด่าอาจารยน์ะ ทาํไมฉนั

ด่าฝ่านะ ฉนัควบคุมมนั”  เวลานานเขา้ทาํใหจิ้ตใจตึงเครียด  ตวัเองกค็วบคุมไม่อยู ่แต่ฝ่าเซินของ

ขา้พเจา้ลว้นจะรู้  พอเห็นวา่ความคิดของคุณเดด็เดี$ยวแน่วแน่อยา่งนี>  กจ็ะช่วยคุณสลายกรรมแห่ง

ความคิดอนันี> ทิ>งไป  ที$จริงลว้นเป็นกรรมแห่งความคิดนั>นที$กาํลงัก่อปัญหา  ในอดีตคุณเคยด่าคน  

ความคิดที$ไม่ดีในอดีตของคุณลว้นสามารถพลิกกลบัขึ>นมา  ทาํไมมีสถานการณ์เช่นนี>ปรากฏขึ>น
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นะหรือ  ทุกคนคิดดู พวกเราฝึกกงกคื็อการสลายกรรม  ในมิติอื$นวตัถุทั>งหมดลว้นมีชีวติ  ขา้พเจา้

ก็เคยพูดก่อนหน้านี>   ขา้พเจา้เคยพูดเรื$องนี> ในชั>นเรียนว่า กรรมนั>นก็มีชีวิต  คุณจะสลายกรรม 

กรรมนั>นเมื$อถูกสลายไป มนัก็จะตายแลว้ หมดแลว้  เช่นนั>นมนัจะยอมหรือ  คุณจะให้มนัตาย

มนัจะยอมไดห้รือ  มนัมีชีวิตอยูแ่ลว้ ฉะนั>นมนัจึงไม่ใหคุ้ณฝึก  ไม่ใหฝึ้กเป็นเพราะมนัอยากจะมี

ชีวิตอยู่ต่อไป  ไม่ให้คุณสลายมนัทิ>ง  ดงันั>นมนัจึงสะทอ้นคาํพูดสกปรกหยาบคายเขา้ไปใน

สมองของคุณ  ไม่ใหคุ้ณเชื$อฝ่าหลุนตา้ฝ่า  กระทั$งด่าขา้พเจา้  คาํพดูอะไรกคิ็ดออกมาได ้ บางคน

จึงเขา้ใจว่าเป็นตวัเขาเอง  อธิบายไม่ถูกแลว้  ใช่หรือไม่ว่ามีใครกาํลงัคิดคาํพูดให้แก่เขา  หรือ

ตวัเองรู้อย่างแทจ้ริงนะ  เขาแยกแยะไม่ออก  ก็โอนเอนตามไป  คนคนนี> ก็จบแลว้  ใครก็ช่วย

ไม่ไดแ้ลว้  ที$จริงกคื็อกรรมแห่งความคิดนี>กาํลงัก่อผลในการขดัขวาง 

 มนัเป็นขั>นตอนหนึ$ ง ขั>นตอนที$สั>นมาก  เพียงแต่ความคิดของคุณสามารถเด็ดเดี$ยวแน่ว

แน่ ก็สามารถสลายมนัทิ>งไปได ้ ก็สามารถสลายกรรมนี> ทิ>งไปได ้ ที$ผ่านมาเวลาจดัการสอน

ไม่ไดเ้นน้อธิบายสิ$งนี>   ในระยะหลงั ๆ นี>  มีคนจาํนวนไม่นอ้ยสะทอ้นสถานการณ์นี> ใหแ้ก่ขา้พเจา้ 

ทุกคนไม่ตอ้งกงัวล คุณด่าขา้พเจา้ก็ดี ด่าฝ่าหลุนตา้ฝ่าก็ดี นั$นไม่ใช่ตวัคุณเองที$กาํลงัด่า จะตอ้ง

แยกแยะใหช้ดัเจน  ถา้จู่อี> ซื$อไม่แจ่มชดัก็เป็นอนัจบกนั  ใครก็ช่วยไม่ไดแ้ลว้  ปรากฏการณ์นี> เคย

เกิดขึ>นในหลายพื>นที$  บางคนถึงกบัคิด “ฉนัทาํไมทาํผิดต่ออาจารย ์ฉนัทาํไมด่าอาจารยน์ะ”  ที$

เมืองฉางชุนมีผูฝึ้กพูดว่า : “ฉันทาํไมด่าอาจารย ์ด่าฝ่าหลุนตา้ฝ่านะ”  แลว้ก็พูดต่อหน้ารูปถ่าย

ของขา้พเจา้ว่า : “อาจารย ์ฉนัไม่สามารถฝึกแลว้ พอฉนัฝึกในความคิดก็ด่าท่าน ฉนัไม่สามารถ

บาํเพ็ญแลว้ ฉันขอโทษอาจารย”์  พอสัมผสักับฝ่าหลุนตา้ฝ่าก็จะด่า  หยิบหนังสือขึ>นมาใน

ความคิดก็ด่า  สุดทา้ยพูดวา่ : “อาจารยดี์อยา่งนี>  ฝ่าที$ดีอยา่งนี>  ฉนัขอโทษอยา่งยิ$ง”  แน่นอนผูฝึ้ก

ของเราคนนี>  ความคิดของเขาไม่สับสนเลยแมแ้ต่นอ้ย  เขามีสติแจ่มชดั บอกว่าฉนัทาํอยา่งนี>ขอ

โทษอาจารย ์ ต่อมาภายหลงัเมื$อเขาฝึกกงกไ็ดน้าํเรื$องนี>บอกกล่าวแก่ผูช่้วยฝึกสอนของเราที$ศูนย์

ฝึกกง  ผูช่้วยฝึกสอนจึงรายงานไปยงัศูนยใ์หญ่ทนัที  ต่อสถานการณ์นี> ทุกคนบอกเขาว่านี$ลว้น

เป็นมารที$กาํลงัก่อผล  ที$จริงกรรมชนิดนี>กเ็ป็นรูปแบบชนิดหนึ$งของมารนี$นะ  ในช่วงระยะนั>นที$

เขาฝึกกงชกันาํมาร  ทุกคนฝึกลอ้มรอบตวัเขา  ลอ้มเป็นวงรอบตวัเขาอ่านหนงัสือ  เขาจึงมีสติ

แจ่มชดัแลว้  ในความเป็นจริงคือช่วยเขาสลายกรรม 

 แน่นอน หนังสือของข้าพเจ้าสามารถบังเกิดผลเช่นนี>   คุณไม่เชื$อ บางคนเป็นโรค 

แน่นอนขา้พเจา้ไม่อยากบอกว่าเป็นโรค  ที$จริงโรคนั>น เชื>อแบคทีเรียและเชื>อไวรัส เป็นตน้  

สิ$งมีชีวิตจุลภาคประเภทนี>  ลว้นเป็นกรรมที$ปรากฏอยู่บนร่างกายของเราในมิตินี>   ดงันั>นอ่าน

หนงัสือของขา้พเจา้กจ็ะสามารถสลายมนั  เวลาที$อ่านหนงัสือที$ส่งออกมาลว้นเป็นกง  ที$ส่งออก



 

 

60 

 

มาลว้นคือฝ่า  จึงสามารถบงัเกิดผลในการสลายกรรม  เขารู้สึกวา่มีสติแจ่มชดัมาก ดีมาก  แต่พอ

กลบัไปเขากป่็วยอีก  ทาํไมป่วยอีกแลว้ล่ะ  ที$จริงในช่วงเวลานี> เป็นเพราะกรรมแห่งความคิดของ

เขาค่อนขา้งใหญ่  เขาตอ้งแบกรับมากกวา่คนอื$นสักหน่อย  แต่เมื$อเขาเขา้ใจแลว้ เขาอดทนแบก

รับไปได ้ เวลาผ่านไปไม่นาน  ฝ่าเซินของขา้พเจา้ก็จะช่วยสลายกรรมให้เขา และสลายส่วนที$

เหลือทิ>งไปแลว้  เขาก็จะขา้มมาแลว้  เวลานี>หายดีแลว้  ไม่มีเรื$องอะไรแลว้  ปรากฏปัญหานี>  ทุก

คนกอ็ยา่ถือวา่เกิดจากประสาทไม่ดี  หรือถูกฟู่ถี$แลว้  ไม่ใช่สถานการณ์เช่นนี>  

 สุดทา้ยนี> ขา้พเจา้พูดถึงความหวงัสักหน่อย  ไม่อยากจะใชเ้วลาของทุกคนมากไปกว่านี>   

เนื$องจากเป็นการประชุมของผูช่้วยฝึกสอน  ในศูนยข์องพวกคุณยงัมีเรื$องอื$นอีก  หวงัว่าทุกคน

จากวนันี> ไปจะสามารถริเริ$ มความนิยมศึกษาฝ่า  ต้องไม่คิดว่าการฝึกกงทุกวนัสําคัญกว่า

การศึกษาฝ่า  พวกเราตอ้งยนืหยดัฝึกกงทุกวนั  การศึกษาฝ่ากต็อ้งยนืหยดัทุกวนัเช่นกนั  ยดึกมุฝ่า

นี> ใหดี้อยา่งแทจ้ริง  จึงจะสามารถชี>นาํใหคุ้ณซิวเลี$ยน  บางคนจะรอแต่อาจารย ์ มีเรื$องกจ็ะรอแต่

อาจารยต์อบให้เขา  ที$จริงในฝ่านั>นอะไรลว้นมี  เพียงแต่คุณไปศึกษาอะไรลว้นสามารถไดรั้บ

คาํตอบ  แน่นอน คุณไม่เชื$อฝ่า หวั$นไหว  ขา้พเจา้วา่นั$นกคื็อปัญหาของอูซิ้$ง  นอกจากนี>  พวกเรา

นั$งอยู่ ณ ที$นี>   ทุกคนลว้นเป็นผูช่้วยฝึกสอน ทาํงานของผูช่้วยฝึกสอนอยู่  แน่นอน ทุกคนลว้น

อาสา  พวกเราไม่ได้กาํหนดให้ทุกคนทาํอย่างไรอย่างไร  ทาํอะไรอะไรโดยการบีบบงัคบั  

แน่นอนพวกเรากาํหนดว่าผูช่้วยฝึกสอนตอ้งจริงจงัและรับผิดชอบ  การฝึกกงตอ้งยึดมั$นหนึ$ ง

เดียว  นี$เป็นสิ$งจาํเป็นที$จะขาดไม่ได ้ พวกเราไม่จาํเป็นตอ้งใชว้ิธีการบริหารต่าง ๆ มาควบคุม

ใคร  พวกเรากไ็ม่มีอาํนาจนี>ดว้ย  การซิวเลี$ยนตอ้งพึ$งตวัเอง  พวกเราเพียงแต่อาสารับหนา้ที$เช่นนี>

ในการจดัรวบรวมคน  ช่วยทุกคนแกไ้ขปัญหา 

 เช่นนั>นขา้พเจา้คิดว่าผูช่้วยฝึกสอนควรจะเขา้ใจรับรู้ฝ่าไดสู้งกว่าผูฝึ้กทั$วไปสักหน่อย  

ฉะนั>นตอ้งศึกษาฝ่าให้มาก  ผูฝึ้กบางคนถามคาํถามแลว้ตอบไม่ได ้ ขา้พเจา้คิดว่านี$ก็คือปัญหา

หนึ$ง  คุณมีการศึกษาตํ$าไม่เป็นไร  เวลาจดัรวบรวมคนศึกษา  เวลาทุกคนอ่านหนงัสือ  เวลาทุก

คนพูดถึงความเขา้ใจก็ช่วยคุณยกระดบัสูงขึ>น  ขา้พเจา้อยูที่$ฉางชุน  พวกเขาจดัการประชุมของ

ผูช่้วยฝึกสอนครั> งหนึ$ ง  ขา้พเจา้ไดพู้ดอย่างนี>  : ขา้พเจา้บอกว่ารูปแบบการซิวเลี$ยนชนิดนี> ของ

พวกเราในวนันี>   คนเหล่านี> ที$กาํลงัซิวเลี$ยนอยูใ่นสงัคมคนธรรมดาสามญั  นั$นกคื็อเหมือนกบัคน

ธรรมดาสามญั  แต่ในความเป็นจริงพวกเราเป็นผูฝึ้กกงคนหนึ$ง  และไม่เหมือนกบัคนธรรมดา

สามญั  เช่นนั>นการเป็นผูช่้วยฝึกสอนคนหนึ$ง  ทุกคนคิดดู เวลาที$คุณจดัรวบรวมคนกลุ่มหนึ$งฝึก

กง  หนา้ที$ของคุณคืออะไร  ถา้ซิวเลี$ยนกนัเป็นอาชีพ นั$นกคื็อเจา้อาวาส สมภารในวดั  ทุกคนคิด

ดู  เช่นนั>นพวกเราไม่สมควรจะทาํงานนี> ให้ดีหรอกหรือ  การเป็นผูซิ้วเลี$ยนคนหนึ$ง คุณตอ้งซิว
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เลี$ยน  ยงัตอ้งช่วยเหลือทุกคนในการซิวเลี$ยน  ไม่ใช่พดูวา่ตั>งขอ้กาํหนดต่อทุกคนไวสู้ง  ในความ

เป็นจริงก็คือเช่นนี>   ทุกคนจะตอ้งทาํให้ดีในบทบาทนี>   จดัรวบรวมผูฝึ้กให้ดี  เพื$อให้พวกเรา

สามารถส่งเสริมฝ่าหลุนตา้ฝ่านี> ให้เจริญรุ่งเรือง  สร้างความผาสุกให้แก่มนุษยชาติ  นี$คือที$พวก

เราพดู ณ ระดบัชั>นที$ต ํ$าสุด  ในความเป็นจริงกเ็ป็นเช่นนี>   

 ยงัมีอีกสถานการณ์หนึ$งที$ขา้พเจา้นึกขึ>นมาได ้ เมื$อครู่เป็นขอ้กาํหนดบางประการที$มีต่อ

พวกเราทุกคน  นอกจากนี>บางคนไม่ตั>งใจทาํงาน  เรื$องอะไรของสังคมดูเหมือนลว้นไม่สนใจ

แลว้  รอคอยแต่มหันตภยัที$จะมา  บางคนยงัตอ้งการจะถามขา้พเจา้  มหันตภยัจะเริ$มขึ>นเมื$อไร

นะ  ในช่วงของการเปิดสอนขา้พเจา้เคยพดูถึงปัญหานี>    ขา้พเจา้พดูวา่มหนัตภยัอะไร ทุกคนคิดดู 

มหันตภยันั>นมุ่งตรงมาที$ใคร  คนดีจะไม่อยู่ในมหันตภยั  ถา้มีมหันตภยัจริง ๆ เช่นนั>นคนดีก็

จะตอ้งคงเหลืออยู่  มนัจะกวาดลา้งคนเลวทิ>งไป  ฉะนั>นคุณเป็นผูซิ้วเลี$ยนคนหนึ$ ง คุณกาํลงั

ยกระดบัสูงขึ>น คุณยงัจะสนใจสิ$งเหล่านั>นไปทาํไม  มนัจะเป็นภยัพิบติัอะไร จะเป็นภยัพิบติั

อะไรกแ็ลว้แต่ จะไม่เกี$ยวกบัคุณ  นี$พดูถึงวา่ถา้จะมีมหนัตภยัจริง ๆ  แต่วนันี>ขา้พเจา้สามารถบอก

กบัทุกคนอยา่งชดัเจน : มหนัตภยันี> ไม่คงอยูแ่ลว้  ที$ผ่านมาคนเขาพูดว่า โลกจะระเบิดอะไรเอย  

การชนกนัของดาวบริวารอะไรเอย  เกิดนํ> าท่วมใหญ่อะไรเอย  ทุกคนทราบภยัพิบติันี>  ในอดีตภยั

พิบติัที$กาํหนดคือภยัพิบติัหนึ$ งต่อดว้ยภยัพิบติัอีกอย่างหนึ$ ง  ภยัพิบติัที$กาํหนดไว ้ณ ระดบัชั>น

ต่าง ๆ ลว้นผา่นไปแลว้  ดาวหางชนดาวจูปิเตอร์ไปแลว้  ไม่ไดช้นโลก นํ> าท่วมนั>นกผ็า่นไปแลว้  

เมื$อปีที$แลว้นํ> าท่วมครั> งนั>นใหญ่มาก เป็นไปทั$วโลก  อ่อนลงมากแลว้  เลก็ลงถึงระดบัที$ผา่นไป

ทั>งหมดแลว้  เรื$องมากมายลว้นผา่นไปแลว้  กคื็อภยัพิบติัอยา่งนี>ไม่คงอยูแ่ลว้  หนึ$งเดียวที$คงอยูก่็

คือ พวกเรากไ็ม่มีอะไรตอ้งปิดบงั  หนึ$งเดียวที$คงอยูใ่นอนาคต อาจจะตอ้งกวาดลา้งคนกลุ่มหนึ$ง

ทิ>งไป  พวกคนที$ไม่ดีอย่างมากเหล่านั>น อาจจะตอ้งถูกกาํจดัทิ>งไปท่ามกลางโรคภยัที$ร้ายแรง

ชนิดหนึ$ ง  นี$ เป็นไปได ้ ฉะนั>นพวกเรามีคนบางส่วนพูดเรื$ องเหล่านี> อยู่เรื$ อย  คุณก็ไม่ตอ้งไป

สนใจเรื$องเหล่านี>   ภยัพิบติัชนิดนี> ไม่คงอยูแ่ลว้  จะซิวเลี$ยนอยา่งไร  จะยกระดบัตวัเองใหสู้งขึ>น

อยา่งไร  นี$เป็นปัญหาสาํคญั 

 ขา้พเจา้กจ็ะพดูเพียงเท่านี>   ต่อจากนี>พวกเรากป็ระชุมกนัต่อ (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) 

 

            บนัทึกเสียงโดยศูนยช่์วยฝึกสอนฝ่าหลุนตา้ฝ่า ศูนยใ์หญ่ปักกิ$ง  
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การบรรยายฝ่าให้กบัหัวหน้าศูนย์ช่วยฝึกสอนส่วนหนึ@งจากทั@วประเทศ ณ กวางเจา 

หลี@หงจืBอ 

27-12-1994 

 

 ศูนยช่์วยฝึกสอนของเราได้ทยอยก่อตั> งขึ>นมาในหลายพื>นที$  หลายคนที$เขา้ร่วมการ

สัมมนาในพื>นที$อื$นแลว้รู้สึกว่าวิธีบาํเพญ็นี> ดีมาก  อยากจะถ่ายทอดวิธีบาํเพญ็นี> ให้แก่ผูค้นใน

พื>นที$  ริเริ$มสอนกงในสวนสาธารณะหรือถ่ายทอดกงดว้ยรูปแบบอื$น  ทาํให้ผลกระทบของฝ่า

หลุนตา้ฝ่ามากขึ>นเรื$อย ๆ  ทุกคนไดท้าํเรื$องมากมาย ไดอุ้ทิศตนอยา่งมาก  สรุปเป็นคาํพูดหนึ$ ง

ประโยค คืออยากใหค้นไดฝ่้ามากยิ$งขึ>น  ใหค้นมากยิ$งขึ>นไดย้กระดบัสูงขึ>น  ใหค้นมากยิ$งขึ>นได้

ประโยชน์  ทุกคนลว้นแต่กาํลงัทาํเรื$องดี  ศูนยช่์วยฝึกสอนไดท้ยอยก่อตั>งขึ>นมาเป็นจาํนวนมาก  

ในอนาคตยงัจะมีมากยิ$งขึ>น  ที$ประสบก็คือปัญหาการจดัการดูแลอย่างไร และจะเป็นปัญหาที$

เด่นชดัในอนาคต  ดงันั>นจึงอยากใหพ้วกเรานั$งลงมาพดูคุยกนัใหท้นักบัเวลา 

 การจดัการดูแลศูนยช่์วยฝึกสอนของเรานั>นที$ผ่านมามีการกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร

อยา่งชดัเจนมาตลอด  ทุกคนทราบ การมาศึกษาฝ่าหลุนตา้ฝ่า  การบริหารจดัการอะไร  จะตอ้ง

ให้คนเขามาศึกษาให้ได ้ แต่งตั>งตาํแหน่งให้ใคร  ไดเ้งินทองมากเท่าไร  พวกเราลว้นไม่มี  ทุก

คนลว้นมาดว้ยความสมคัรใจกนัทั>งหมด และลว้นตอ้งการจะศึกษาฝ่านี>   อยากใหค้นจาํนวนมาก

ยิ$งขึ>นไดรั้บประโยชน์  ทุกคนจึงทาํงานนี> ดว้ยความกระตือรือร้น  หมายความว่าทาํโดยไม่มี

เงื$อนไขผูกมดั  ยิ$งกว่านั>นการทาํงานนี>ก็ลาํบากมาก  เพียงเพื$อทาํเรื$องดีให้ทุกคน  ทุ่มเทเพื$อทุก

คน  ไม่มีค่าตอบแทน แน่นอนไม่มีค่าตอบแทน  นั$นเป็นการพูดจากมุมมองของคนธรรมดา

สามญั  ขา้พเจา้วา่การเผยแพร่ตา้ฝ่าใหก้วา้งไกลเป็นเรื$องคุณูปการและบุญกุศลอนัประเมินมิได ้ 

ก่อนหน้านี>พวกเราไดก้าํหนดไวห้ลายครั> งแลว้  ในหนงัสือก็มีเงื$อนไขของการก่อตั>งศูนยช่์วย

ฝึกสอน  ศูนยช่์วยฝึกสอนที$พวกเราก่อตั>ง ไม่เหมือนกบัหน่วยงานใดในสงัคม  และไม่เหมือนกบั

บริษทัหนึ$ ง ๆ หรือหน่วยงานองคก์รหนึ$ ง ๆ  พวกเราไม่ทาํอยา่งนี>   นี$เป็นลกัษณะเด่นที$สุดของ

เรา  ทาํไมไม่ทาํอยา่งนี>นะหรือ  เพราะมนัจะกระตุน้ใหค้นคิดอยากทาํเป็นธุรกิจไดง่้าย  ทาํใหเ้กิด

จิตยดึติดอนันี> ไดง่้าย  นอกจากนี> ยงัจะเกี$ยวโยงไปถึงปัญหาส่วนหนึ$ง  หากศูนยช่์วยฝึกสอนของ

เราดาํเนินการเหมือนกบัหน่วยงานหนึ$ง ๆ  ในนั>นกจ็ะเกี$ยวโยงถึงปัญหาอีกมากมาย  ตวัอยา่งเช่น

สถานที$ตอ้งใชเ้งิน ติดตั>งโทรศพัทต์อ้งใชเ้งิน ค่านํ> าค่าไฟลว้นตอ้งใชเ้งิน  เช่นนั>นเงินทุนเหล่านี>
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จะมาจากไหนล่ะ  ทุกคนลว้นแต่อาสาสอนฝึกกง  พวกเรากไ็ม่เกบ็ค่าสมาชิกเลย  ไม่เกบ็เงินจาก

ทุกคน  ทั>งหมดลว้นเกิดจากความสมคัรใจ  ฉะนั>นพวกเราจึงไม่ทาํเช่นนี>   การซิวเลี$ยนที$แทจ้ริงก็

ไม่สามารถทาํสิ$งเหล่านี>   องคศ์ากยมุนีเมื$อตอนที$ถ่ายทอดฝ่าอยูน่ั>น เพื$อไม่ใหค้นเกิดจิตยดึติดอนั

นี>  พระองคท์รงนาํลูกศิษยอ์อกบวชไปซิวเลี$ยนในวดั  พระองคท์รงทาํเช่นนี>   แต่ศาสนาอื$นบาง

ศาสนา เช่น ศาสนาทางตะวนัตกบางศาสนา กไ็ม่ปฏิบติัอยา่งนี>   ไม่ไดป้ฏิบติัอยา่งนี>   โดยแทจ้ริง

ก็มีการพูดถึงเรื$องการมองดูชื$อเสียง ผลประโยชน์อย่างเบาบาง ปัญหาอย่างนี>   หมายความว่า 

พวกเราคิดจะซิวเลี$ยนจริง ๆ  คิดจะยกระดบัสูงขึ>น  คิดจะทาํเรื$องที$ดีนี>   พวกเรากไ็ม่อาจทาํเรื$องนี>

ใหเ้ป็นธุรกิจ และไม่อาจทาํเหมือนกบัหน่วยงาน  ทุกคนพึงระวงัเรื$องนี> ใหดี้  

 นอกจากนี>  ในนี>ยงัมีอีกปัญหาหนึ$ง ถา้คุณหาเงิน ใชม้นัเพื$อหาเงิน  เช่นนั>นกเ็ป็นการบ่อน

ทาํลายฝ่าโดยสิ>นเชิง เพราะฝ่าคือการช่วยเหลือคน  ไม่สามารถนาํมาทาํการคา้ขาย ทาํการคา้  

นอกจากนี>  ก่อนหนา้นี> มีอาจารยชี์$กงมากมายที$ทาํการรักษาโรคเอย ใหค้าํปรึกษาเอย และหาเงิน

ไดจ้าํนวนหนึ$ ง  ในกงสาํนกัอื$น ๆ มีการทาํเช่นนี>   ยงัมีบางสาํนกัพูดอยา่งเปิดเผยว่าไม่มีเงินไม่

อาจจะทะนุบาํรุงเต๋า  โดยแทจ้ริงลว้นเป็นการพูดเหลวไหล  ราวกบัว่าผูซิ้วเลี$ยนยคุโบราณของ

จีนลว้นมีเงินมาก  แท้จริงแลว้พวกเขายากจนมาก  แน่นอนพวกเราก็ไม่คดัคา้นที$คุณมีเงิน  

ปัญหานี>ขา้พเจา้เคยพดูไปแลว้  ในการทาํงานคุณสามารถทาํงานในความรับผดิชอบใหดี้  หาเงิน

ไดม้ากสักหน่อย  นี$เป็นเรื$องในหมู่คนธรรมดาสามญั  ในขั>นตอนของการซิวเลี$ยนก็คือพวกเรา

จะปกป้องฝ่านี> อยา่งไร  ไม่ทาํให้ฝ่านี> เปลี$ยนไปจากเดิม  ไม่ผิดเพี>ยนไปไดอ้ยา่งไร  ไม่เพียงแต่

ทุกคนเท่านั>นที$เรียนฝ่านี> ในวนันี>   ในอนาคตยงัจะสืบทอดอยู่ต่อไปในประวติัศาสตร์เป็นเวลา

ยาวนาน  ทุกคนลว้นกาํลงัศึกษาฝ่านี>  ปฏิบติัตามฝ่านี>   ถา้พวกเราไม่ปฏิบติัต่อเขาให้ดีตั> งแต่

เริ$มตน้  เดินผิดเพี>ยนไปตั>งแต่เริ$มตน้  เช่นนั>นในอนาคตโฉมหนา้ก็จะเปลี$ยนไปจนไม่เหลือเคา้

เดิม  ทุกคนทราบ  ขา้พเจา้ตรงนี>  ที$ตวัขา้พเจา้ตรงนี>จะพยายามปฏิบติักบัเขาใหดี้ที$สุด  ไม่ใหเ้กิด

เรื$องที$ไม่ดี  ปรากฏการณ์ที$ไม่ดีใด ๆ ในอนาคตศูนยช่์วยฝึกสอนแต่ละแห่งก็เช่นเดียวกนั  สิ$ง

เหล่านี> ที$คุณทาํกเ็ป็นตวัแทนฝ่าหลุนกง  จากอีกนยัหนึ$งกเ็ป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นภาพลกัษณ์ของ

ฝ่าหลุนกง  ทุกคนตอ้งระวงัภาพลกัษณ์ของตวัเอง  ระวงัวิธีทาํงานใหดี้  ตอ้งไม่ทาํใหฝ่้าหลุนกง

มวัหมอง  ถา้ก่อตั>งเป็นหน่วยงานองคก์รขึ>นมาหาเงิน ขา้พเจา้ว่านี$ก็จะไม่ใช่ฝ่าแต่อยา่งใดแลว้  

ในนี> เมื$อเกี$ยวโยงไปถึงเงิน สิ$งของ ปัญหาเรื$องผลประโยชน์ ก็จะเกิดเรื$องคุณหาเงินไดม้าก ฉนั

หาไดน้้อย ฉันทาํงานมากควรจะไดรั้บการชดเชยซิ จะเบิกค่าใชจ่้ายอย่างไรดีนะ  สังคมยงัจะ

ขอใหคุ้ณช่วยออกค่าใชจ่้ายอะไร เป็นตน้  ขา้พเจา้คิดวา่ ถา้ทาํในรูปแบบนี> ขึ>นมาจริง ๆ  นั$นกจ็ะ

ไม่ใช่การซิวเลี$ยนแลว้  นั$นเป็นบริษทัโดยสิ>นเชิง  ใหเ้ป็นเช่นนี>ไม่ไดเ้ดด็ขาด 
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วนันี>พวกเรานาํฝ่านี>ออกมาถ่ายทอด  เหตุผลที$สามารถถ่ายทอดออกมาไดเ้ป็นเพราะพวก

เราสามารถจดัการดูแลเขาไดดี้  สามารถทาํให้เขาไม่เปลี$ยนไปจากเดิม ไม่ผิดเพี>ยนไป  ถา้พวก

เราทาํไม่ดีตั> งแต่เริ$ มต้น ก็ไม่รู้ว่าคนรุ่นหลังจะทาํให้ผิดเพี> ยนไปถึงระดับใด  เมื$อก่อนใน

สถานการณ์ที$หลี$หงจื>อยงัอยูท่าํเช่นไร วนันี> ก็ทาํเช่นนี>   ขา้พเจา้อยู ่เรื$องบางอยา่งสามารถแกไ้ข

ให้ถูกตอ้งได ้ ไม่อยู ่ก็ไม่แน่ว่าจะทาํจนกลายเป็นอยา่งไร  ดงันั>นพวกเราจึงกาํหนดใหท้าํเช่นนี>

อยา่งเขม้งวดตั>งแต่เริ$มตน้  ไม่ก่อตั>งเป็นองคก์ร  การจดัการดูแลกงของเราคือ ศูนยช่์วยฝึกสอน

ไม่เกบ็เงินไว ้ ทั>งหมดเป็นการช่วยฝึกสอนดว้ยความสมคัรใจ  พวกเรากไ็ม่จดัตั>งเป็นองคก์ร เป็น

กลุ่มเป็นพรรค หมายความวา่ทุกคนอาสาทาํความดีเพื$อผูค้น เพื$อผูค้นจาํนวนมาก 

 คนเขาอยากจะซิวเลี$ยนพวกเราก็ช่วยสอนเขา  ตวัพวกเราเองก็เป็นผูซิ้วเลี$ยน  ก็คือ

หลกัการอยา่งนี>   ดงันั>นการก่อตั>งศูนยช่์วยฝึกสอน  ทุกคนกไ็ม่ควรอยากจะตั>งสาํนกังานอะไรเอย 

โทรศพัท์เอย อย่างนี> อย่างนั>น ไม่ทาํเช่นนี>   ศูนยช่์วยฝึกสอนของเราบางแห่งใชเ้งื$อนไขที$มีอยู่ 

หรือตั>งอยูที่$บา้น หรือแมก้ระทั$งใชห้้องทาํงานของตวัเอง ก็สามารถทาํไดดี้มาก  มีความพร้อม

อะไร พวกเราทาํไดแ้ค่ไหนกไ็ม่เป็นไร  สิ$งสาํคญัคือความเขา้ใจต่อฝ่าและการรับรู้และเขา้ใจต่อ

ฝ่า  สามารถยนืหยดัซิวเลี$ยนต่อไปไดห้รือไม่ นี$จึงสาํคญั  จะยกระดบัตวัเองใหสู้งขึ>นไดอ้ยา่งไร 

อนันี> จึงจะเป็นเรื$องสาํคญั  เรื$องอื$น ๆ ลว้นเป็นเรื$องรอง  แน่นอน เพื$อใหท้าํงานไดส้ะดวก มีบาง

คนเสนอสิ$งอาํนวยความสะดวกแก่เราบา้ง  ขา้พเจา้ว่านี$ไม่มีปัญหา  ยกตวัอยา่งเช่น ในหมู่ผูฝึ้ก

ของเรา บางคนเป็นเจา้หนา้ที$ระดบัผูน้าํในสถาบนัหนึ$ง ๆ หรือในองคก์รธุรกิจ หรือในหน่วยงาน

อื$น ๆ หรือเป็นผูจ้ดัการในองคก์รธุรกิจ เสนอสิ$งอาํนวยความสะดวก จดัสถานที$ให้พวกเราใช้

ประชุม  ขา้พเจา้ว่าอนันี> ไม่มีปัญหา  มนัก็ไม่เกี$ยวโยงถึงปัญหาเรื$องเงิน  เพราะทุกสาขาอาชีพ

ลว้นมีผูฝึ้กของเรา  สามารถแกปั้ญหาในเรื$องเหล่านี>   ยิ$งกว่านั>นคนเขายงัยินดีที$จะทาํอย่างนี>   

อาสาทาํงาน  อุทิศอะไรเลก็นอ้ยเพื$อฝ่าหลุนกง  รู้สึกยินดีมาก  เรื$องประเภทนี>ลว้นมีปรากฏทุก

แห่ง  เสนอสถานที$ให้ฝ่าหลุนกงใช้  เสนอเงื$อนไขที$เอื>ออาํนวย  ทุกคนทาํเรื$ องอย่างนี> อย่าง

กระตือรือร้นมาก 

 นอกจากนี>  เพื$อช่วยเหลือผูฝึ้กในการฝึกกง ศูนยช่์วยฝึกสอนแต่ละแห่งไดจ้ดัทาํสิ$งพิมพ์

ประเภทรายงานข่าวย่อยออกมาเป็นระยะ ๆ เช่น “ฝ่าหลุนตา้ฝ่าที$ฉางชุน”  “ฝ่าหลุนตา้ฝ่าที$

ปักกิ$ง” “ฝ่าหลุนตา้ฝ่าที$อู่ฮั$น” และอื$น ๆ  ขา้พเจา้รู้สึกว่ารูปแบบอย่างนี> ก็ดีมาก  ไม่ว่าจะเป็น

หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารแนะนํา ลว้นเป็นประสบการณ์ภายในผูฝึ้กของเรา  เมื$อมีเรื$ องที$

ตอ้งการใหทุ้กคนทาํก็แจง้ใหทุ้กคนรับรู้ไดท้นัเวลา  แต่โดยมากพวกเขาทาํเรื$องนี>อยา่งเรียบง่าย

มาก ใช้กระดาษแผ่นสองแผ่น หรือจดัพิมพ์ให้ดีขึ>นอีกหน่อยก็ไม่เป็นไร  เช่นนั>นค่าใช้จ่าย
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จาํนวนนี>จะจดัการกนัอยา่งไรล่ะ  ในนี>ก็เกี$ยวโยงถึงปัญหาเรื$องเงิน  ตามที$ขา้พเจา้ทราบ พื>นที$ที$

จดัทาํสิ$งเหล่านี>ลว้นเลือกใชว้ิธีเช่นนี>  : หนึ$งคือในหมู่ผูฝึ้กมีบางคนทาํการคา้ เวลานี> มีคนจาํนวน

ไม่นอ้ยเปิดบริษทั หรือทาํงานอยา่งนี> ในหน่วยงาน หรือเป็นเจา้หนา้ที$ฝ่ายบริหาร มีความพร้อมที$

เอื>ออาํนวย หน่วยงานมีโรงพิมพ ์จึงใชค้วามพร้อมที$เอื>ออาํนวยเช่นนี>   หรือมีองคก์รธุรกิจเสนอ

สิ$งอาํนวยความสะดวกทาํเรื$องนี> ใหคุ้ณ  พวกเราศูนยช่์วยฝึกสอนไม่แตะตอ้งเงิน  เขาช่วยทาํให้

เรา  พวกเราเพียงแต่จดัทาํร่าง จดัทาํเสร็จแลว้พวกเราก็แจกจ่ายออกไป ลว้นแต่ทาํกนัเช่นนี>   

ขา้พเจา้รู้สึกวา่อยา่งนี>ก็ดี  บางคนเห็นวา่เรื$องนี> เป็นเรื$องที$ตอ้งทาํ มีกาํหนดการจดัทาํเป็นประจาํ 

ทาํไม่ไดก้คิ็ดหาวธีิ  พวกเราไม่จาํเป็นตอ้งมีกาํหนดการจดัทาํเป็นประจาํ  มีความพร้อมกส็ามารถ

กาํหนดการจดัทาํเป็นประจาํ ไม่มีความพร้อมกอ็ยา่ฝืน  คือหลกัการเช่นนี>  

 การจดัการดูแลศูนยช่์วยฝึกสอนมีขอ้กาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้  ทุกคนก็ทาํไป

ตามขอ้กาํหนด  การจดัตั>งศูนยช่์วยฝึกสอนก็มีเงื$อนไข และก็ไดบ้อกกบัทุกคนแลว้  ใหแ้จง้ศูนย์

ช่วยฝึกสอนใหม่ต่อทางปักกิ$งหรือต่อทางศูนยฝึ์กสอนใหญ่ที$มีอยูห่ลายแห่ง โดยเฉพาะคือศูนย์

ช่วยฝึกสอนระดบัมณฑลหรือของเมืองใหญ่   ภายในขอบข่ายการดูแลของมนั เช่น ศูนยช่์วย

ฝึกสอนเมืองกุย้หยางก็ตอ้งรับผิดชอบมณฑลกุย้โจวขึ>นมา  ศูนยช่์วยฝึกสอนในแต่ละอาํเภอก็

ตอ้งติดต่อประสานงานกบัพวกเขาใหท้นัเวลา  ถา้ทุกศูนยติ์ดต่อประสานงานกบัปักกิ$ง ไม่แน่วา่

จะมีเงื$อนไขเอื>ออาํนวยอย่างนี>   ตอ้งดูแลแต่ละอาํเภอที$อยู่ใกลก้บัเมืองใหญ่ เพื$อให้พวกเขา

สะดวกในการดาํเนินงาน  ทุกคน เพื$อรับผดิชอบต่อฝ่าหลุนกง คุณไม่จดัการดูแล ปล่อยใหเ้ขาทาํ

ไปตามอาํเภอใจและไม่เขา้ใจเจตจาํนงของเรา อนัที$จริงกท็าํเพี>ยนไปแลว้  นี$กจ็ะเป็นการสูญเสีย

สําหรับฝ่าหลุนกง  นอกจากนี> เหมือนศูนยที์$ใหญ่ขนาดศูนยอู่์ฮั$นซึ$ งช่วยดูแลหลายมณฑลที$อยู่

ใกล ้ๆ ขา้พเจา้คิดวา่ก็ดีมาก  พวกเขามีประสบการณ์ค่อนขา้งมาก เวลานานแลว้ขา้พเจา้ก็วางใจ  

พวกเขามีความเขา้ใจต่อฝ่าค่อนขา้งดี ดาํเนินงานไดค่้อนขา้งดี  โดยหลกัเป็นสถานการณ์เช่นนี>   

ศูนยช่์วยฝึกสอนของเราอยา่ไดเ้ดินผดิเพี>ยนเป็นอนัขาด 

 มีคนส่งคาํถามขึ>นมาถามว่าบุคลากรของศูนยช่์วยฝึกสอนจดัสรรกนัอย่างไร  บุคลากร

ลว้นแต่เป็นอาสาสมคัร แต่มีขอ้กาํหนดขอ้หนึ$ ง : หวัหนา้ศูนยช่์วยฝึกสอนตอ้งเป็นคนที$เคยเขา้

ร่วมการสัมมนาที$ขา้พเจา้จดั  ยิ$งฟังมากจะยิ$งเขา้ใจไดลึ้กซึ> ง  คนที$ฟังนอ้ยมกัจะเขา้ใจไม่ลึกซึ> ง  

กระทั$งยงัมีบางสิ$งที$ยงัไม่เขา้ใจวา่เรื$องราวเป็นอยา่งไร  จึงนาํพาผิดเพี>ยนไดง่้าย  แน่นอนต่อไป

เมื$อฟังใหม้าก ดูใหม้าก ศึกษาใหม้าก ความเขา้กจ็ะเพิ$มมากขึ>นได ้ การรับรู้เขา้ใจจะมีมากขึ>นไป

อีกขั>นหนึ$ง  เวลาคดัเลือกคนตอ้งเลือกคนที$มีความกระตือรือร้น ซื$อสัตยสุ์จริต ไม่ทาํอะไรนอก

รีต 
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 นอกจากนี>การซิวเลี$ยนของฝ่าหลุนกงไม่ใช่การซิวเลี$ยนชี$กงทั$วไป   เขาเป็นการซิวเลี$ยน

ในระดบัชั>นสูง   ทาํเรื$องนี> ยากมาก   การชาํระร่างกายใหแ้ก่คนคนหนึ$ง  ยกระดบัมาตรฐานของ

ซินซิ$งให้สูงขึ>นอย่างแทจ้ริงเป็นเรื$ องที$ยากมาก  ขา้พเจา้ตอ้งส่งกงออกไปมากมายเพื$อชาํระ

ร่างกายใหแ้ก่พวกเขา  ชาํระสะสางร่างกาย ตอ้งใส่สิ$งของมากมายใหแ้ก่พวกเขา  ยงัตอ้งอธิบาย

ฝ่าใหถึ้งแก่น เรื$องนี> ยากมาก  ขา้พเจา้สามารถทาํเรื$องเหล่านี> ไดภ้ายในเวลาอนัสั>น  ถา้พวกเขาซิว

เลี$ยนดว้ยตวัเอง ไม่แน่ว่าตอ้งใชเ้วลานบัหลายสิบปีจึงจะสามารถบรรลุถึงขั>นนี>   ถึงแมจ้ะเป็น

อาจารยท์ั$วไปก็ยากมากที$จะทาํใหเ้ขาบรรลุถึงขั>นนี>ภายในเวลาหนึ$งหรือสองปี การนาํพาคนคน

หนึ$ งอย่างแทจ้ริงนั>นไม่ง่ายเลย  หากจะทาํลายคนคนหนึ$ งนั>นใชเ้วลาเพียงชั$วพริบตา  ง่ายมาก  

ดงันั>นพวกเรามีขอ้กาํหนดเช่นนี> เสมอมา 

มีกฎขอ้หนึ$ งเช่นนี>  : ไม่ให้ผูที้$มีตาํแหน่งในสมาคมชี$กงของแต่ละพื>นที$รับผิดชอบงาน

ของศูนยช่์วยฝึกสอนของเรา  แต่มีสถานการณ์พิเศษหนึ$ง เช่น มีหวัหนา้ศูนยช่์วยฝึกสอนคนหนึ$ง 

เป็นคนที$ดีมาก  เขาคิดจะถอนตวัจากสมาคมชี$กงเพื$อมาทาํงานของศูนยช่์วยฝึกสอน เพราะ

สมาคมชี$กงนี>อยูใ่นสภาพแทบจะไม่สามารถดาํเนินการต่อไปไดแ้ลว้  ตวัเขาเองกเ็ป็นคนที$ดีมาก 

และสามารถประคองตวัเองไวไ้ด ้ นี$คือตวัอยา่งพิเศษเพียงหนึ$ งเดียว  คนของสมาคมชี$กงพื>นที$

อื$น ๆ มีความเขา้ใจต่อฝ่าของเรานี> ไม่ลึกซึ> ง  ในสมองของพวกเขา โดยหลกัคือจะหาเงินได้

อยา่งไร  เรื$องดูแลจดัการกงแต่ละกลุ่มเอย  ความคิดเดิม ๆ ฝังแน่นอยูใ่นสมองของเขา  เมื$อเป็น

เช่นนี>  เขาจดัการพวกเราเหมือนชี$กงทั$วไป กอ็าจจะทาํลายผูฝึ้กของเรา  ดงันั>นตลอดมาพวกเราได้

ตั>งกฎไวว้่าไม่อาจจะให้คนของสมาคมชี$กงรับผิดชอบงานของศูนยข์องเรา  หัวหน้าศูนยช่์วย

ฝึกสอนของเราลว้นแต่อนุมติัโดยสมาคมคน้ควา้วิจยัของเรา  ส่วนใหญ่ลว้นแต่ไดรั้บมอบหมาย

และกาํหนดโดยตวัขา้พเจา้เอง ซึ$ งจะเป็นประโยชน์โดยตรงที$จะไม่ทาํให้ตา้ฝ่าของเราเบี$ยงเบน

ไป  ไม่เช่นนั>นหากดูแลจดัการตามแบบชี$กงทั$วไปแลว้  ทุกคนคิดดู ตรงนั>นมีขอ้มูลสับสนยุ่ง

เหยิงมากมาย นาํเอาเอกสารขอ้มูลมาขายสักหน่อย เขาดีใจมากเลย เป็นโอกาสดีที$จะหาเงิน 

สามารถหาเงินไดม้าก เอานี$นิด เอานั$นหน่อย เขามีเป้าหมายอยูที่$หาเงิน ไม่ไดต้ั>งใจบ่อนทาํลาย

วิธีบาํเพญ็ของเรา แต่ว่ามนัส่งผลในการบ่อนทาํลาย  สิ$งที$สับสนยุ่งเหยิงต่าง ๆ ในนั>นลว้นจะ

รบกวนผูฝึ้กของเรา  บางคนที$เขา้ใจหลกัการของฝ่าไม่ลึกซึ> งก็จะเดินผิดเพี>ยนไดง่้าย  ยงัอาจเอา

หนงัสือชี$กงที$สบัสนยุง่เหยงิมาขาย  สาํนกักงอื$นกท็าํกนัเช่นนี>  

 เวลานี> มีอาจารยชี์$กงมาจัดสัมมนา  ผูค้นต่างตรึกตรองอย่างสุขุม  ไม่หลบัหูหลบัตา

เหมือนเมื$อก่อน พอมีอาจารยชี์$กงมาเปิดสอนสักคนก็พากนัไปร่วมสัมมนา ปัจจุบนัทุกคนลว้น

สุขมุมาก ตอ้งสังเกตดูวา่เป็นอาจารยชี์$กงจริงหรือปลอม ไม่เหมือนแต่ก่อนแลว้ ดงันั>นอาจารยชี์$
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กงจึงจดัสัมมนาไดล้าํบากมาก  ครั>นเมื$อเขารับผูส้มคัรไม่ได ้ก็จะมาลากผูฝึ้กของเราไปร่วม  เขา

ก็เปิดสอนได ้เงินก็ไดแ้ลว้ แต่ก็ทาํลายผูฝึ้กของเราไปแลว้  พวกเราทาํเรื$องที$ใหญ่ขนาดนี>   พวก

เราทุ่มเทกาํลงัไปมากขนาดนี>   ในชั$วพริบตากท็าํลายผูฝึ้กของเราแลว้  แน่นอนผูฝึ้กบางคนคุณไม่

อาจกาํหนดเขาใหสู้งเกินไปนกั  เขาเพิ$งจะศึกษาฝ่า  ความเขา้ใจต่อฝ่าอาจจะไม่ลึกซึ> งนกั  อาจจะ

ทาํลายตวัเองไปโดยไม่รู้ตวั  ที$ผ่านมาเรามีขอ้กาํหนดไวเ้ช่นนี>  : ไม่ว่าหัวหนา้ศูนยช่์วยฝึกสอน

ของพื>นที$ใด มณฑลหรือเมืองใดที$ทาํเช่นนี>ลว้นตอ้งเปลี$ยนคน  ปล่อยทิ>งไวไ้ม่ไดเ้ดด็ขาด 

คนของศูนยช่์วยฝึกสอนของแต่ละพื>นที$  ผูช่้วยฝึกสอนของศูนยฝึ์กกงมาลากผูฝึ้กของเรา

ไปฟังการบรรยายของอาจารยชี์$กงอื$น ขายเอกสารขอ้มูลชี$กงอื$นใหแ้ก่ผูฝึ้กของเรา หรือนาํผูฝึ้ก

ของเราออกสู่ทางนอกรีต  พบเห็นผูช่้วยฝึกสอนเช่นนี> เมื$อใดให้เปลี$ยนคน  ปล่อยไวไ้ม่ได้

เดด็ขาด  หากปล่อยไวผ้ลร้ายจะตามมาในภายหนา้อยา่งไม่สิ>นสุด  นี$เป็นการบ่อนทาํลายฝ่าอยา่ง

ร้ายแรง  เป็นการบ่อนทาํลายฝ่าจากภายใน  นี$เป็นเรื$องที$ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด  นี$เป็นเรื$องที$

เห็นแก่ใครไม่ไดโ้ดยเดด็ขาด  มีหนึ$งคนใหเ้ปลี$ยนหนึ$งคน 

 หลกัการของพวกเราคือการดูแลจดัการแบบอิสระ  แต่ปัญหาการฝึกกงนั>นพวกเราเอา

จริงเอาจงั  ใครก็ไม่อาจจะบ่อนทาํลาย  รูปแบบการจดัตั>งของเรานั>นอิสระอยา่งยิ$ง  คุณอยากจะ

มาร่วมฝึกกงคุณก็มาร่วม  คุณไม่อยากมาร่วมฝึกกงคุณก็ไป  คุณเขา้มาแลว้เราก็ตอ้งรับผิดชอบ

ต่อคุณ  บอกคุณให้ปฏิบติัอยา่งไร  คุณไม่อยากเรียน ใจของคุณดวงนี> ใครจะรั> งคุณให้อยูไ่ดล่้ะ  

รั> งคุณใหอ้ยูที่$นี$แลว้คุณไม่ปฏิบติัใหดี้  อะไรคุณกพ็ดู  อะไรลว้นตามอาํเภอใจ  คุณทาํใหแ้ตกแยก

กนัภายใน  บ่อนทาํลายฝ่าของเรา  เราไม่อนุญาตใหท้าํเรื$องอยา่งนี>   ใครอยากเรียนคนนั>นก็เรียน

เอาเอง  รับรู้เขา้ใจฝ่าแลว้เขาก็บาํเพญ็  ใจคนใฝ่ดีลว้นแต่สํานึกดว้ยตวัเอง  ไม่มีใครบงัคบัได ้ 

บอกวา่คุณคนนี>ตอ้งเป็นตวัอยา่งที$ดี  ไม่ทาํอยา่งนี> ไม่ได ้ แต่ถา้เขาไม่อยากทาํ คุณจะทาํอยา่งไร

กบัเขาล่ะ  คนเขาพูดว่าถา้คนคนนี> ไม่อยากบาํเพญ็  พระพุทธลว้นหมดหนทาง  เขาจาํเป็นตอ้ง

สมคัรใจ จะไปบงัคบัไม่ได ้

ยงัมีอีกเรื$องหนึ$ ง พวกเรามีผูฝึ้กเป็นจาํนวนมาก  มีจาํนวนมากทีเดียวที$อ่านหนงัสืออยู่

อยา่งเงียบ ๆ  อ่านทุกวนั  แมก้ระทั$งเมื$อพบกบัปัญหากอ่็านกนัอยู ่ ดูจากจุดนี>พวกเขาทาํไดดี้กวา่

ผูช่้วยฝึกสอนของเราเสียอีก  ดงันั>นศูนยช่์วยฝึกสอนแต่ละแห่งควรจะจดัให้ทุกคนศึกษาฝ่าให้

มาก  โดยเฉพาะผูช่้วยฝึกสอนของศูนยฝึ์กกงแต่ละแห่งควรจะเป็นผูริ้เริ$ม  สาํหรับผูช่้วยฝึกสอน 

เรามีขอ้กาํหนด (สาํหรับผูฝึ้ก คุณอยากเรียนกเ็รียน) จาํเป็นตอ้งซิวเลี$ยนฝ่าหลุนกงเพียงวิชาเดียว

เท่านั>น  ไม่เช่นนั>นผูฝึ้กกลุ่มนี>ก็จะถูกเขานาํพาไปสู่ทางที$ผิด  ในเมื$อคุณเป็นผูช่้วยฝึกสอนคุณก็
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สมควรทาํให้ดี  เราก็ตอ้งให้ผูช่้วยฝึกสอนมีความเขา้ใจต่อฝ่าให้ลึกซึ> งมากขึ>น  ให้พวกเขาอ่าน

หนงัสือให้มากในเวลาปกติ  แน่นอนมีผูช่้วยฝึกสอนที$ตั>งใจและยินดีที$จะทาํงานนี> เป็นจาํนวน

มาก  แต่โดยมากพวกเขามีระดบัการศึกษาจาํกดั  กระทั$งอ่านหนงัสือยงัอ่านไดล้าํบาก  อายกุม็าก

แลว้  อนันี> ไม่เป็นไร  เขาสามารถจดัให้ทุกคนศึกษาดว้ยกนั  เวลาที$จดัให้ทุกคนศึกษาดว้ยกนั 

เวลาอ่านหนังสือ เขาก็ไดฟั้งมิใช่หรือ  เมื$อทุกคนพูดถึงประสบการณ์เขาก็ไดย้กระดบัสูงขึ>น

พร้อมกบัทุกคนดว้ย  ขอเพียงทุกคนศึกษาลว้นสามารถไดรั้บการยกระดบัสูงขึ>น  ควรจะจดั

การศึกษาฝ่าและการฝึกท่าใหร้วมอยูด่ว้ยกนั พฒันาไปพร้อมกนั 

เวลานี> มีหลายพื>นที$จดัการฝึกกงเป็นกลุ่มไดดี้มาก แต่มกัจะละเลยการศึกษาฝ่า  เมื$อผูฝึ้ก

ถามปัญหา ผูช่้วยฝึกสอนตอบไม่ไดห้รืออธิบายไดไ้ม่ชดัเจน  จึงรอจะถามอาจารย ์ คอยดูว่า

อาจารยจ์ะไปที$ไหน  ที$จริงบางปัญหาก็มีอธิบายอยูใ่นหนงัสือแลว้  ไม่ไดจ้ริง ๆ สามารถจดัให้

ทุกคนฟังเทปบนัทึกเสียง  ฟังให้มาก  ปัญหาเหล่านี> ในหนงัสือลว้นมีคาํตอบ  ในหนงัสือ «ฝ่า
หลุนกง (ฉบบัปรับปรุง)» ไดอ้ธิบายอยา่งครอบคลุมไวแ้ลว้  เพียงแต่ตอ้งไปศึกษาอยา่งจริงจงั

ลว้นจะสามารถแกไ้ขได ้ นบัตั>งแต่ฉางชุนริเริ$มกระแสศึกษาฝ่าเป็นตน้มา  ผูฝึ้กพอพบกบัขา้พเจา้

ก็ไม่มีอะไรจะถาม  เมื$อพบกบัขา้พเจา้ก็ไม่ถามแลว้  ไม่เช่นนั>นพอขา้พเจา้ออกไปขา้งนอก 

ใคร ๆ กรู้็จกัขา้พเจา้ เพราะเป็นบา้นเกิด  พอออกไปบนถนนมีคนศึกษาฝ่ามาก  มีคนรู้จกัขา้พเจา้

มากมาย  คนจาํนวนมากกจ็ะถามนี$ถามนั$น  เวลานี>พอพบหนา้อาจารยก์ก็ล่าวคาํสวสัดีกบัอาจารย ์ 

ไม่มีอะไรจะพูดแลว้  เพราะไม่มีอะไรจะถาม  นบัตั>งแต่มีการริเริ$มท่องหนงัสือ ผูฝึ้กไม่ใช่นาํมา

เปรียบเทียบหลงัจากที$ไดท้าํเรื$องนั>นแลว้ แต่ก่อนที$จะทาํเรื$องเขากรู้็แลว้วา่ควรหรือไม่ควรทาํ  นี$

เป็นเรื$องที$ดีมาก  ทุกคนศึกษาฝ่าใหเ้หมือนกบัการฝึกกง เป็นสิ$งจาํเป็นที$ตอ้งศึกษา และเป็นเรื$อง

ที$สาํคญัยิ$งกวา่  ขา้พเจา้คิดวา่ทุกพื>นที$กค็วรศึกษาฝ่าเหมือนฉางชุนอยา่งนั>น  เมื$อกระแสศึกษาฝ่า

ขยายออกไป หลายปัญหาก็แกต้กไดอ้ย่างง่ายดาย  ปัญหาเหล่านี> ตวัเองก็แกไ้ขได ้ นอกจากนี>

เวลาเลือกผูช่้วยฝึกสอน ตอ้งไม่คาํนึงวา่ระหวา่งคุณกบัเขามีความสมัพนัธ์ที$ดีต่อกนัอยา่งเดด็ขาด  

มีมิตรภาพที$ดีต่อกนั  คุณตอ้งไม่ใชค้วามรู้สึกในการเลือกเป็นอนัขาด หรือเมื$อตั>งผูช่้วยฝึกสอน

แลว้จะเปลี$ยนคนใหม่ไม่ไดแ้ลว้  เช่นนั>นไม่ได ้ ตอ้งรับผดิชอบต่อฝ่า  ตอ้งระวงัเรื$องเหล่านี> ใหดี้  

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที$ทาํได้ก็ทาํ  ที$ไม่ได้ หาคนมาทาํชั$วคราว  ก็ไม่เหมะสม  ที$ผ่านมา

ขา้พเจา้เคยอธิบายปัญหาเช่นนี>   พระภิกษุที$บาํเพญ็ในวดั เป็นหวัหนา้ในวดัแห่งนั>น เป็นสมภาร 

เป็นเจา้อาวาส  เขาบาํเพญ็เป็นอาชีพ  พวกเราบาํเพญ็อยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญั  ฝ่าของเรานี>

เป็นฝ่าที$ดี  สามารถซิวเลี$ยนไปสู่ระดบัชั>นสูง  ผูช่้วยฝึกสอนของศูนยฝึ์กกงของคุณกบัเจา้อาวาส

ในวดั สมภารมีอะไรแตกต่างกนั  ไม่ใช่ตั>งขอ้กาํหนดกบัทุกคนไวสู้ง แต่เป็นคุณูปการและบุญ
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กุศลที$มิอาจวดัไดจ้ริง ๆ  ศูนยฝึ์กกงสามารถบาํเพ็ญออกมาไดม้ากน้อยเท่าไร  ต่อให้บาํเพ็ญ

ออกมาไดห้นึ$ งคน  ผูช่้วยฝึกสอนคนนี> ก็มีคุณูปการและบุญกุศลที$มิอาจวดัได้  นี$ เป็นเรื$ องที$

เขม้งวดจริงจงัมาก  ควรตอ้งทาํเรื$องนี> ใหดี้  ถึงแมพ้วกเราไดใ้ชเ้งื$อนไขที$สะดวกที$สุดในการซิว

เลี$ยน ให้ทุกคนยกระดบัสูงขึ>น แต่เงื$อนไขที$สะดวกเราก็ไม่สามารถจะปฏิบติัต่อฝ่าแบบตามใจ

ชอบโดยไม่รับผิดชอบ  ในอนาคตอาจมีคนที$ซิวเลี$ยนเป็นอาชีพปรากฏก็เป็นได ้ นี$ลว้นเป็นไป

ได ้ ตอ้งใหก้ารสนบัสนุนเงื$อนไขบางประการ 

 การฝึกกงในระยะนี>  แต่ละพื>นที$อาจมีปัญหาต่าง ๆ ปรากฏออกมา  ทุกคนสามารถหยิบ

ยกขึ>นมาถาม ทั>งเรื$องการฝึกกง เรื$องงาน เรื$องบางอยา่งที$ไม่รู้ว่าควรจะจดัการอยา่งไร  ทุกคน

สามารถหยบิยกขึ>นมาถาม  ขา้พเจา้จะตอบปัญหาใหแ้ก่พวกคุณ 

ศิษย ์: เกี$ยวกบัปัญหาผูฝึ้กฝ่าหลุนกงไปร่วมการแสดงพลงัความสามารถพิเศษ36 (เท่ออี>กงเหนิง) 

อาจารย ์: นี$ขา้พเจา้ยงัไม่เห็น  หา้มทาํเช่นนี>อยา่งเด็ดขาด  ไม่ไดเ้ด็ดขาด  เขาซิวเลี$ยนฝ่าหลุนกง

แต่เพียงวิชาเดียวหรือ  ก่อนหนา้นี> ล่ะ (พูดแทรก : คนคนนี> เคยฝึกวิธีบาํเพญ็อื$น แต่กงของเขาขึ>น

ไปไม่ได ้ หลงัจากฝึกฝ่าหลุนกงแลว้กงจึงขึ>นไปได ้ เขาบอกวา่ “ซนัฮวาจวี> ติ$ง (ดอกไมส้ามดอก

รวมอยู่บนศีรษะ)” แลว้)  พวกเราตอ้งให้ความรู้แก่คนเหล่านี> ว่า ถา้คิดจะฝึกฝ่าหลุนกง ก็ตอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของฝ่าหลุนกง  โดยแทจ้ริงเขาไม่ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของฝ่าหลุนกง  

ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของผูฝึ้กฝ่าหลุนกงเลย และคนคนนี>อาจมีฟู่ถี$  ตวัเขาเขา้ใจว่าการทาํ

เช่นนี> ดี  เมื$อตวัเองแสวงหา ฝ่าเซินของขา้พเจา้ก็จะไม่ดูแลเขา  อาจจะเป็นสถานการณ์เช่นนี>   

สถานการณ์เช่นนี> เป็นการบ่อนทาํลายฝ่าของเราจากอีกมุมหนึ$ง  ใหเ้ป็นเช่นนี> ไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด  

คนคนนี>สามารถยืนหยดัซิวเลี$ยนอยา่งแทจ้ริง  ก็ให้ปฏิบติัตามมาตรฐานของเรา  มิเช่นนั>นพวก

เราไม่ตอ้งใหอ้ะไรแก่เขา  ไม่นบัว่าเป็นผูซิ้วเลี$ยนฝ่าหลุนกง  คนที$ฝึกวิธีบาํเพญ็อื$น คิดอยากจะ

มาเรียนฝ่าก็ให้มาเรียน  ขึ>นอยูก่บับุญวาสนา  การไปเรียกคนให้มาเรียน หรือไปพาคนจาํนวน

หนึ$งมาเรียน หรือคนเขาไม่อยากเรียน แต่เพราะทุกคนมาเรียนกต็ามมาเรียน  ขา้พเจา้วา่อยา่งนี>ก็

ไม่มีประโยชน์  คนนั>นบางคนช่วยเหลือได ้บางคนช่วยเหลือไม่ได ้ พวกเราขึ>นอยูก่บับุญวาสนา  

อย่าเห็นว่าเขาพาเขา้มาจาํนวนกี$คนแลว้  คนเหล่านี> จะสามารถฝึกฝ่าหลุนกงได้หรือไม่  จะ

สามารถฝึกโดยยึดมั$นวิชาเดียวไดห้รือไม่  ลว้นแต่เป็นปัญหา  ทุกคนเมื$อกลบัไปแลว้ตอ้งริเริ$ม

กระแสศึกษาฝ่า  ข้อกาํหนดนี> ล้วนสามารถปฏิบัติได้โดยทั$วไป  ล้วนสามารถจะเข้าใจได้  

ไม่เช่นนั>นปัญหานี>จะทวคีวามรุนแรงขึ>นเรื$อย ๆ 

ศิษย ์: พวกเราสามารถจะเพิ$มจาํนวนผูรั้บผดิชอบฝึกกงไดห้รือไม่ 
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อาจารย ์: เพิ$มคนได ้ พวกคุณเลือกดว้ยตวัเอง  จะเพิ$มอีกคนสองคนก็ได ้ จะตอ้งเลือกคนที$มี

ความเขา้ใจต่อฝ่าค่อนขา้งดี  คนที$กระตือรือร้นทาํงานนี>  

ศิษย ์: มีผูฝึ้กคนหนึ$งพูดวา่ : ฉนัไดซ้นัฮวาจวี> ติ$งแลว้ เมื$อวนัที$ 15 สิงหาคม  อาจารยห์ลี$หงจื>อพา 

“ฝ่าเซิน” ของฉนัไปแลว้ 

อาจารย ์: ให้ทุกคนระวงั  คนอยา่งนี> ลว้นเป็นความรู้สึกลวงอนัเกิดจากจิตยึดติดแต่ละชนิด คน

อยา่งนี>ปรากฏเป็นระยะ ๆ ในหลายพื>นที$  เหมือนอยา่งที$คุณพดูเมื$อครู่ เขาอนัตรายมาก  ที$เขาพดู

วา่ : ฉนัไดซ้นัฮวาจวี> ติ$งแลว้  ฉนัมีความสามารถมากแลว้ สุดทา้ยฉนักคื็อพระพทุธแลว้  พวกคุณ

อย่าไปเรียนกบัหลี$หงจื>อแลว้  มาเรียนกบัฉันเถอะ !  ก็อาจพฒันาต่อไป  สุดทา้ยก็เกิดปัญหา

เช่นนี>  กบัคนประเภทนี>ตอ้งบอกใหเ้ขารู้ทนัที  ตอ้งใหเ้ขาละทิ>งจิตยดึติดเหล่านี>   มนัเกิดปัญหาได้

ง่าย  เริ$มแรกคนเหล่านี>นบัถือขา้พเจา้อยา่งมาก  บางคนถึงกบัเขียนหนงัสือดว้ยเลือดใหข้า้พเจา้  

กรีดนิ>วเขียนหนงัสือดว้ยเลือดเพื$อแสดงเจตจาํนงว่า ซิวเลี$ยนฝ่าหลุนกงตอ้งบาํเพญ็ให้ถึงที$สุด  

สุดทา้ยเขาคือ “พระพุทธ” แลว้  เขาบอกว่า : คุณไม่ตอ้งเรียนกบัหลี$หงจื>อแลว้  คุณมาเรียนกบั

ฉนัเถอะ  เพราะเขาลื$นลงไปแลว้  ตวัเขาแสวงหาจิตเพื$อชื$อเสียงและผลประโยชน์  และจิตยนิดี  

บวกกบัการรบกวนของมาร  ตวัเองไม่สามารถถอนตวัแลว้  โดยผวิเผนิเขายงับอกวา่ฝ่าหลุนกงดี  

แต่ในความเป็นจริง พฤติกรรมของเขากาํลงับ่อนทาํลายฝ่าหลุนกง  เหมือนอย่างที$ขา้พเจา้เคย

กล่าวไว ้ มีคนบอกวา่ : ฝ่าหลุนกงดี  เรียนฝ่าหลุนกงแลว้ไม่เป็นอะไร  คุณดูฉนัถือหนงัสือเล่มนี>

เดินอยูบ่นถนนใหญ่  รถยนตไ์ม่กลา้ชนฉัน  นี$เขาไม่ใช่กาํลงับ่อนทาํลายฝ่าหลุนกงหรอกหรือ  

โดยผวิเผนิดูเหมือนกาํลงัปกป้องฝ่าหลุนกง  แทจ้ริงแลว้กคื็อการบ่อนทาํลายฝ่าหลุนกง 

ศิษย ์: เกี$ยวกบัปัญหาช่วงก่อนหนา้นี>  สมาคมคน้ควา้วิจยัชี$กงในเขตกวางเจาจดัใหช้มและจดัให้

แสดงชี$กง 

อาจารย ์: สมาคมคน้ควา้วิจยัชี$กงในพื>นที$บางแห่งอยูใ่นความดูแลของคณะกรรมการกีฬา  คณะ

กรรมกีฬาจึงจดัชี$กงเป็นกิจกรรมกีฬาประเภทหนึ$ง เป็นกิจกรรมกีฬาของมวลชน  บางครั> งก็จดั

กิจกรรมกลุ่มวิธีบาํเพญ็แต่ละประเภทของแต่ละสาํนกั  เหมือนการบริหารร่างกาย  จดักิจกรรมชี$

กงในโอกาสต่าง ๆ เพราะพวกเขาจดัมนัเป็นกิจกรรมกีฬาประเภทหนึ$ง ไม่ถือวา่เป็นเรื$องที$ไม่ดี  

เรื$องประเภทนี>  ถึงแมว้า่พวกเราไม่อยากจะไปทาํ  ถา้พวกเขาจะจดัจริง ๆ  เพื$อเป็นการใหเ้กียรติ 

พวกเราก็สามารถรวบรวมทุกคนไป  ไปทาํท่าการเคลื$อนไหวเหมือนกบัการบริหารร่างกาย  แต่

ตอ้งระวงั เงื$อนไขคือเราตอ้งไม่ถือว่ามนัเป็นเรื$ องที$ตอ้งไปทาํเช่นนี>   แต่อยู่ในสถานการณ์ที$

สมาคมคน้ควา้วจิยัชี$กงขอใหพ้วกเราทาํอยา่งนี>   พวกเราสามารถพดูกบัทุกคนใหช้ดัเจน  พวกเรา
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รวมกลุ่มไปฝึกท่าการเคลื$อนไหวดว้ยกนัสักท่าสองท่าก็นบัว่าเป็นการสนบัสนุนกิจกรรมกีฬา

ของพวกเขา  ภายใตส้ถานการณ์พิเศษสามารถทาํเช่นนั>นได ้ แต่มีจุดหนึ$งจาํเป็นตอ้งยนืยนั ถา้ใน

นั>นมีการแสดงเป็นหมู่ของอาจารยชี์$กงอื$น กิจกรรมประเภทนี>พวกเราลว้นไม่เขา้ร่วม  ถา้เป็น

กิจกรรมประเภทการบริหารร่างกายลว้น ๆ สามารถไปร่วมได ้ เรื$องนี> ทุกคนตอ้งยดึกมุใหดี้ 

ยงัมีอีกปัญหาหนึ$ ง ปัจจุบนัศูนยช่์วยฝึกสอนของเราแต่ละพื>นที$มีสถานการณ์แบบหนึ$ ง  

ทุกคนลว้นกาํลงัเผยแพร่ฝ่าหลุนกง บางแห่งใชรู้ปแบบการจดัอบรม ให้ดีพวกเราอย่าเรียกว่า 

“จดัอบรม”  สามารถเรียกเป็นชื$ออื$น  เพราะเวลาจดั ใครก็ไม่สามารถบรรยายฝ่านี>   แน่นอนไม่

สามารถทาํเช่นนี> ได ้ ถา้มีใครยนือยูต่รงนี>บรรยายฝ่าหลุนกง  ควรทาํอยา่งไรอยา่งไร บรรยายฝ่า

นี>   เช่นนั>นเขาคือกาํลงัถ่ายทอดฝ่านอกรีต  บ่อนทาํลายตา้ฝ่า  ฝ่าหลุนตา้ฝ่ามีเพียงหนึ$ งเดียว

เท่านั>น  ถา้เขาหยิบหนังสืออ่าน สามารถทาํได้  หัวหน้าศูนยข์องเรามอบหมายให้ใครหยิบ

หนงัสืออ่าน อยา่งนี>ทาํได ้

 นอกจากนี>  จดัใหทุ้กคนดูวดีิโอเทป  หมายถึงวดีิโอเทปการบรรยายทั>งหมด  ดูจบหนึ$งบท  

ใหห้ยดุลงมาฝึกกง  วนัรุ่งขึ>นเมื$อดูบทที$สองแลว้ ใหห้ยดุลงมาฝึกกงอีก 

ยงัมีอีกคือการฟังเทปบันทึกเสียง  ฟังทีละบททีละบท  หลังจากนั> นมีคนสอนท่า

เคลื$อนไหวโดยเฉพาะ  อยา่งนี> ไม่มีปัญหา  ท่าเคลื$อนไหวใหทุ้กคนฝึกดว้ยกนัได ้ จากวนันี> เป็น

ตน้ไปพวกเราสามารถใชรู้ปแบบเช่นนี>   นี$เป็นรูปแบบที$ดีที$สุด  พวกเราสามารถจดัใหทุ้กคนมา

เรียนฝึกกงเป็นกลุ่มดว้ยกนั  สามารถเรียนฝึกกนัเช่นนี>  

นอกจากนี>คนที$ต่างคนต่างมาสามารถฝึกกบัทุกคนที$ศูนยฝึ์กกงโดยตรง  หลกัจากนั>นให้

อ่านหนงัสือ ฟังเทปบนัทึกเสียง ให้ทาํเช่นนี>   แต่มีจุดหนึ$ งตอ้งทาํให้ได ้: พวกเราตอ้งไม่จดัทาํ

กิจกรรมถ่ายทอดกงทั>งหมดในลกัษณะธุรกิจ  พวกเรามีเงื$อนไขอะไรก็ทาํถึงระดบันั>น  และไม่

สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่าย  ไม่ว่าพวกเราจะขอใช้ห้องเรียนก็ดี ขอใช้ห้องประชุมก็ดี หรือ

เนื$องจากคนมากขอใชห้อประชุม สามารถทาํเช่นนี>ได ้ แต่ไม่สามารถเรียกเกบ็ค่าใชจ่้าย  พวกเรา

พดูกนัเป็นที$แน่นอนแลว้วา่ ไม่สามารถจดัทาํเป็นองคก์รธุรกิจ  พึงระวงัจุดนี>   ถา้มีสถานการณ์ที$

พิเศษมาก ๆ พวกเรามีผูฝึ้กมาก มีคนศึกษาฝ่ามากจนตอ้งใชส้ถานที$ที$ใหญ่และขอยืมสถานที$

ไม่ได ้จาํเป็นตอ้งใชห้อประชุมของคนเขา และหอประชุมเรียกเกบ็ค่าใชจ่้าย  เช่นนั>นสถานการณ์

ที$พิเศษแบบนี>ก็ตอ้งติดต่อกบัทางปักกิ$งโดยตรง  ถา้เป็นสถานการณ์แบบนี> จริง ๆ สามารถเรียก

เกบ็ค่าใชจ่้ายสาํหรับการเช่าหอประชุมได ้และแมแ้ต่สตางคแ์ดงเดียวกไ็ม่ใหมี้เหลือเอาไว ้ กล่าว

โดยสรุป พวกเราไม่สามารถมีเงินคงเหลืออยูใ่นมือ  ศูนยช่์วยฝึกสอนไม่อาจมีเงินเกบ็เอาไว ้ ไม่
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จดัทาํกิจกรรมในลกัษณะธุรกิจใด ๆ  ปัญหานี>ขา้พเจา้พูดกบัทุกคนชดัเจนมากแลว้  เพราะเป็น

เรื$องที$เขม้งวดจริงจงั  กงของเรานี>สามารถเดินบนหนทางที$ถูกตอ้งเที$ยงตรงได ้และจุดนี> เป็นจุด

ที$แตกต่างอยา่งแทจ้ริงกบักงสาํนกัอื$น ๆ 

ศิษย ์: ทางเซี$ยงไฮร้ายงานว่ามีผูฝึ้กฝ่าหลุนกงที$ยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมการสมัมนาคนหนึ$ง  ก่อนที$จะฝึกกง

เขาจะบอกให้ทุกคนพูดว่า : “ไหวอ้าจารยห์ลี$หงจื>อที$เคารพ ศึกษาตา้ฝ่าฝ่าหลุนกง บาํเพญ็ซินซิ$ง 

เจิน ซั$น เหยิ$น”  เมื$อท่องเสร็จแลว้กฝึ็กกง  หลงัจากฝึกเสร็จแลว้กใ็หพ้ดูวา่ : “เสร็จแลว้ ขอบคุณ

อาจารย”์  เขาบอกวา่เป็นการบูชาอาจารย ์

อาจารย ์: เขาไม่เคยเขา้ร่วมการสมัมนาหรือ (ตอบ : ไม่เคย)  เรื$องที$คุณพดูมานี>สาํคญัมาก  เพราะ

ผูฝึ้กในหลายพื>นที$  พอเขาไดอ่้านหนงัสือหรือบางคนไดฟั้งเทปบนัทึกเสียง  เขารู้สึกว่าดีมาก  

แต่เขาก็ไม่รู้จะทาํอยา่งไร  อาจปรากฏปัญหาอยา่งนี>   พื>นที$อื$นก็อาจจะมีปรากฏในอนาคต  ทุก

คนตอ้งระวงัให้ดี  เมื$อไดย้ินการบอกกล่าวเช่นนี>   ไม่ว่าคุณจะอยู่ศูนยช่์วยฝึกสอนในพื>นที$ใด  

ลว้นมีหนา้ที$ไปบอกเขาไม่สมควรทาํเช่นนี>   เรื$องแบบนี>มกัจะชกันาํใหค้นที$ไม่เคยเรียนฝ่าหลุน

กงไปในทางนั>นโดยไม่รู้ตวั  ในความเป็นจริงคนคนนี> ไม่เคยเขา้ร่วมการสัมมนา  เขาไม่ค่อย

เขา้ใจ  เขาอาจจะใช้วิธีนี> มาโออ้วดตวัเองก็เป็นได ้ แต่อย่าด่วนสรุปเกี$ยวกบัคนคนนี>   ต่อไป

หลงัจากที$เขาเขา้ร่วมการสัมมนาแลว้  เขาก็จะรู้ว่าจะปฏิบติักบัเรื$ องนี> อย่างไร  นี$ เป็นปัญหา

จริง ๆ  ทุกคนพึงระวงัจุดนี> ให้ดี  ไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ>นในพื>นที$ใด  ศูนยช่์วยฝึกสอนไดย้ินแลว้  

ใครที$อยู่ใกลพื้>นที$ของเขา ทุกคนสามารถติดต่อทางโทรศพัท์หรือใชรู้ปแบบอื$น  ๆ ยบัย ั>งเขา  

ตอ้งปรับแกเ้รื$องประเภทนี> ใหถู้กตอ้ง  

เซี$ยงไฮพื้>นที$นี>  ในอนาคตมีโอกาสขา้พเจา้จะไป  เพราะขา้พเจา้คิดจะไปตลอดมา 

ศิษย ์: เกี$ยวกบัปัญหาที$ศูนยใ์หญ่ฮาร์บินจดัผูช่้วยฝึกสอนกลุ่มหนึ$งไปศึกษาที$เมืองฉางชุน 

อาจารย ์: สถานการณ์ของฮาร์บินนั>นดีมาก  ตั>งแต่ที$ไดจ้ดัผูช่้วยฝึกสอนกลุ่มหนึ$งไปฉางชุนเขา้

ร่วมการประชุมแลกเปลี$ยนประสบการณ์ครั> งหนึ$งที$ศูนยใ์หญ่จดัขึ>นเป็นตน้มา  ความเขา้ใจของ

พวกเขาสูงขึ>นมาก  ไดจ้ดัทาํกิจกรรมต่าง ๆ  ทางดา้นนี>ทาํไดดี้มาก  ศูนยใ์หญ่ฉางชุนไดร้ายงาน

สถานการณ์ของฮาร์บินให้ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ทราบแลว้  ขา้พเจา้ว่าฤดูร้อนที$ฮาร์บินอากาศดีมาก  

โดยเฉพาะเมื$อพวกเรานั$งอ่านหนงัสือดว้ยกนัเป็นกลุ่มอยูริ่มแม่นํ>า  นี$ดีมาก 

ศิษย ์: เกี$ยวกบัเรื$องที$ตา้ชิ$งเรียนเชิญท่านอาจารยไ์ปเปิดสมัมนา 

อาจารย ์: เรื$องจดัสมัมนาไม่ตอ้งพดูแลว้ ในอนาคตขา้พเจา้จะจดัโดยวางแผนเป็นองคร์วม  เวลา
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นี> จดหมายเชิญมีมากมาย  จดหมายเชิญจากตา้ชิ$งขา้พเจา้เห็นสองฉบบัแลว้  ปีกลายจดัที$ฉีฉีฮาร์

เอ่อ  คนจากตา้ชิ$งกไ็ปเรียนดว้ย 

ศิษย ์: ปัญหาเกี$ยวกบัการถ่ายทอดฝ่าในพื>นที$ที$ท่านอาจารยย์งัไม่เคยจดัการสมัมนา 

อาจารย ์: สามารถทาํเช่นนี> ได ้ หลงัจากไดม้าฟังที$กวางเจาครั> งนี> แลว้  เมื$อกลบัไปใหพ้วกคุณไป

รวบรวมผูฝึ้กที$ยงัไม่เคยเขา้ร่วมการสัมมนามาปรึกษาหารือกนั  เทปบรรยายฝ่าที$พวกคุณบนัทึก

ไว ้ คุณสามารถจดัใหทุ้กคนมาฟัง  เทปบรรยายฝ่าที$จี>หนานก็มี  ดีมาก  สามารถจดัใหทุ้กคนมา

ฟังเทปการบรรยายดว้ยกนั  ไม่ตอ้งฟังทั>งหมดรวดเดียว  ฟังช่วงหนึ$งแลว้หยดุไว ้ พูดกบัทุกคน

ตามที$ตวัเองสามารถเขา้ใจ  แลว้ให้ทุกคนพูดถึงความรู้สึกของตวัเอง  สร้างบรรยากาศให้มี

ชีวติชีวาสกัหน่อย 

ศิษย ์: ปัญหาเกี$ยวกบัการสนบัสนุน 

อาจารย ์: ไม่ตอ้งสนใจว่าคนอื$นจะมีเงินมากเท่าใด หรือเขาคิดอยากจะให้เงินสนบัสนุนแก่ฝ่า

หลุนกงมากเท่าใด  พวกเราก็ไม่เอา  ทาํไมหรือ  เพราะคุณก็จะมีเงินเหลือไว ้ เช่นนั>นศูนยช่์วย

ฝึกสอนอื$น ๆ ก็มีเงินเหลือไวไ้ด ้ ใช่หรือไม่  เมื$อศูนยช่์วยฝึกสอนทั>งหมดลว้นแต่มีเงินเหลือไว ้ 

ในอนาคตเมื$อมีปัญหาของเงินเขา้มาเกี$ยวขอ้ง  ใจคนก็จะเปลี$ยน  ดงันั>นพวกเราจึงไม่ทาํ  ถา้คน

คนนี> คิดจะอุทิศใหฝ่้าหลุนกงจริง ๆ ละก ็ เช่น การซื>อเอกสารขอ้มูลบางอยา่งเอย หรือกิจกรรมที$

พวกเราจัดการศึกษาฝ่าเอย  สามารถให้เขาทาํเรื$ องที$เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรม  ให้เขาทาํ

สาํเร็จรูป  เช่นนี>กไ็ด ้

ศิษย ์: ผูช่้วยฝึกสอนที$ตาทิพยเ์ปิดแลว้ควรจะยดึกมุอยา่งไร 

อาจารย ์: ผูช่้วยฝึกสอนที$ตาทิพยเ์ปิดแลว้ควรจะยดึกมุอยา่งไร  เวลาปกติที$ทุกคนฝึกไดดี้  ไม่ตอ้ง

บอกพวกเขา  สําหรับผูฝึ้กบางคนที$ยงัมีจุดบกพร่อง ให้คุณบอกเขามีจุดใดยงัตอ้งปรับปรุง  มี

ปัญหาตรงไหน ให้บอกเขาเช่นนี> ก็พอแลว้  ถา้คุณพูดอย่างเปิดเผยว่า : ฝ่าหลุนของคุณใหญ่

เพียงใด  ฝ่าหลุนของเขาเป็นอยา่งไร  คุณพูดอยา่งนี>  ทุกคนก็จะพากนัเขา้มาหาคุณทุกวนั  พะวง

อยูแ่ต่เรื$องนี>   บางคนอยากถามวา่ตวัเองบาํเพญ็สูงเพียงใดแลว้  อยา่พดูตามอาํเภอใจเดด็ขาด  พอ

พดูออกไปคนคนนั>นกจ็ะเกิดจิตยดึติด  จุดนี>ตอ้งยดึกมุใหดี้ 

ศิษย ์: มีบางคนพดูถึงการฝึกกงไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งดียิ$งจากหน่วยงาน 

อาจารย ์: ในหลายพื>นที$  ในพื>นที$ที$อากาศหนาวเยน็ การฝึกกงในฤดูหนาวนั>นลาํบากมาก แต่บาง

หน่วยงานใหก้ารสนบัสนุนมาก  หน่วยงานจดัสถานที$ให ้ ตวัอยา่งเช่นนี>ก็มีมาก  เพราะพวกเรา
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ให้ผลสะทอ้นที$ดีมาก  ผูฝึ้กทาํความสะอาดสถานที$เมื$อฝึกกงเสร็จแลว้  แมก้ระทั$งกวาดลาน

สนามหลงัหิมะตก  พวกเราปฏิบติัตนได้ดีในทุก ๆ ที$  แน่นอนคนเขาจึงจดัสิ$ งอาํนวยความ

สะดวกให ้

ศิษย ์: เกี$ยวกบัเรื$องผูฝึ้กฝ่าหลุนกงประชุมกนัเพื$อแลกเปลี$ยนประสบการณ์ 

อาจารย ์: ฉางชุนไดบ้นัทึกวิดีโอเทปชุดหนึ$งโดยผูฝึ้กกล่าวบทความที$มีชีวิตชีวามาก  ผูฝึ้กที$ฟัง

อยู่ก็รู้สึกตื$นเตน้ประทบัใจมาก  บางคนนํ> าตาไหล  เพราะการประชุมจดัไดอ้ย่างมีชีวิตชีวามี

บรรยากาศดี  ทุกคนก็ดีใจมาก  เหมือนอย่างที$มีคนกล่าวไปเมื$อครู่ว่า อยู่ในสนามพลงันี>  ไม่มี

อะไรขาดนอกจากขา้พเจา้ไม่อยูที่$นั$น  เหมือนกบัเวลาที$ขา้พเจา้จดัสมัมนา  สนามพลงัแรงมาก ๆ  

อาจพูดไดว้่านั$นเป็นการรวมตวักนัของฝ่าหลุนกง  เหมือนการจดัประชุมฝ่าฮุ่ย  จึงไดผ้ลลพัธ์ดี

อย่างยิ$ง  ในอนาคตเมื$อผูฝึ้กมีจาํนวนมากแลว้ ผูฝึ้กอาจทาํเช่นนี> ได ้ พูดถึงประสบการณ์และ

ความเขา้ใจ  ผ่านการศึกษาฝ่า  นี$ เป็นการให้ความรู้แก่คน  คือผูฝึ้กพูดถึงสิ$ งที$ตวัเองได้รับ

หลงัจากที$ไดฝึ้กกง  ดูจากบางดา้นนี$ยงัจะมีชีวติชีวามากกวา่พวกเราพดูเสียอีก 

ศิษย ์: เกี$ยวกบัพวกเราแลกเปลี$ยนประสบการณ์และความเขา้ใจ 

อาจารย ์: บรรลุถึงระดบัชั>นสูง จะเห็นวา่สิ$งเหล่านี>ลว้นแต่ไดม้าโดยบุญวาสนา  ยกระดบัสูงขึ>น

ตามระดบัชั>น สิ$งนี> ไม่อาจจะแลกเปลี$ยนกนัได ้ การแลกเปลี$ยนเป็นเพียงการที$พวกเรายกระดบั

สูงขึ>นอย่างไรในการซิวเลี$ยนซินซิ$ง  พวกเราซิวเลี$ยนฝ่าที$ถูกต้อง  ไม่กลัวผลกระทบจาก

สภาพแวดลอ้มที$ซบัซอ้น 

ศิษย ์: จะจดัการความสมัพนัธ์ระหวา่งศูนยช่์วยฝึกสอนฝ่าหลุนกงกบัสมาคมชี$กงในพื>นที$ใหดี้ได้

อยา่งไร 

อาจารย  ์: ปัญหานี> สําคญัมาก  เมื$อครู่ขา้พเจ้าพูดแลว้ว่า โดยหลกัการสมาคมวิจยัชี$กงวิทยา 

สมาคมวิจยัสรีระมานุษยวิทยา หรือสมาคมชี$กง  ลว้นไม่สามารถเขา้ร่วมทาํงานเป็นผูน้าํของเรา  

ไม่อาจให้เป็นหัวหน้าศูนยช่์วยฝึกสอนของฝ่าหลุนกง และผูช่้วยฝึกสอน  แต่พวกเราต้อง

ประสานความสัมพนัธ์กบัพวกเขาใหดี้  เพราะปัจจุบนัสมาคมวิจยัชี$กงวิทยาจีนมีขอ้กาํหนดเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรวา่ : การซิวเลี$ยนที$เป็นของสาํนกัวธีิบาํเพญ็นั>นโดยตรงใหอ้าจารยข์องสาํนกันั>น

ดูแลเอง และใหพ้วกเขาบริหารจดัการงานในทอ้งที$ แต่พวกเราไม่มีการบริหารจดัการ  การดูแล

จดัการสาํนกัวิธีบาํเพญ็ทั>งหมดคือดูแลจดัการแบบอิสระ  พวกเราสามารถแจง้ชื$อหัวหนา้ศูนย์

ช่วยฝึกสอนไปที$พวกเขาได ้ มีการประชุมที$เป็นทางการ สามารถหาหวัหนา้ศูนยข์องเราไปเขา้

ร่วม ไม่เป็นปัญหา แต่ถา้พวกเขาจะมาลากผูฝึ้กของเราไปทาํสิ$งอื$นที$ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด
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ของเรา พวกเราไม่ทาํ  เรื$องเหล่านี>สามารถพดูกบัเขาใหช้ดัเจน  ถา้หากพวกเขาจดักิจกรรมที$เป็น

ประโยชน์ โดยไม่ครอบคลุมถึงปัญหาอื$น เหมือนกิจกรรมการบริหารร่างกาย มีคนเขา้ร่วมเป็น

ร้อย ๆ คน เพราะเป็นกิจกรรมของมวลชน  จดักงสาํนกัวิธีบาํเพญ็ต่าง ๆ มาทาํท่าเคลื$อนไหวสัก

สองสามชุด  มาแข่งกนัดูวา่ของใครดี  จากนั>นมอบรางวลัให ้ ขา้พเจา้คิดวา่มนัเป็นเพียงกิจกรรม

ส่งเสริมพฒันาวงการกีฬา  กิจกรรมกีฬาอนันี>พวกเราไปร่วมได ้ นี$ไม่มีปัญหา  ถา้เขาใชส้าํนกัวธีิ

บาํเพญ็ของเราไปทาํสิ$งอื$น  นี$กไ็ม่ได ้ สามารถพดูกบัเขาใหช้ดัเจนได ้

สามารถไปขึ>นทะเบียนกบัทางทอ้งที$ได ้ สามารถไปขึ>นทะเบียนไวก้บัพวกเขา  ที$จริงการ

ไปขึ>นทะเบียนกบัพวกเขาตรงนั>นก็ไม่ตอ้งทาํกิจกรรมอะไร  ไม่ตอ้งทาํเรื$องอะไร  เมื$อถึงเวลา

พวกเขากจ็ะเรียกคุณไปแจง้วา่มีอาจารยชี์$กงคนใดจะจดัสมัมนา ใหพ้วกคุณไปร่วมฟัง !  จะเชื$อก็

ดี ไม่เชื$อก็ดี ตวัผูฝึ้กตดัสินใจเอง  พวกเขาแจง้ให้ไป ผูฝึ้กไม่ไปเอง เป็นปัญหาแบบนี>   สมาคม

วิจยัสรีระมานุษยวิทยาโดยทั$วไปไม่ค่อยสนใจเรื$องนี>   ศูนยใ์หญ่ฝ่าหลุนกงของกวางเจาไดขึ้>น

ทะเบียนไวก้ับสมาคมวิจยัสรีระมานุษยวิทยาเมืองกวางเจา  ไม่ใช่เพิ$งจดทะเบียนแต่ได้จด

ทะเบียนไวก่้อนหนา้นี>นานแลว้  เมื$อมีกิจกรรมอะไรพวกเราหวัหนา้ศูนยส์ามารถไปร่วมได ้ ไม่

มีปัญหา  มนัเป็นความสมัพนัธ์อยา่งนี>   เหมือนที$ตา้เหลียน สมาคมวิจยัชี$กงวิทยามีความสมัพนัธ์

ที$ดีมากกบัพวกเราในหลายพื>นที$  พวกเขาหลายคนลว้นแต่กาํลงัฝึกฝ่าหลุนกงอยู่  เช่นนี> ก็เป็น

การอาํนวยความสะดวกใหฝ่้าหลุนกงของเราในการจดักิจกรรม และดีกบัประชาชนในการฝึกกง  

ไม่มีอุปสรรค  อยา่งนี> ดีมาก  หมายความวา่จะประสานความสัมพนัธ์กบัพวกเขาใหดี้ไดอ้ยา่งไร  

ตวัพวกเราตอ้งยดึกมุหลกัการใหดี้  กคื็อพวกเราตอ้งยดึหลกัการของขอ้กาํหนดฝ่าหลุนกงใหม้ั$น  

สาํหรับเรื$องอื$น ๆ  เรื$องเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ที$ไม่ไดพ้ดูถึง นั$นไม่มีปัญหาอะไร 

ศิษย ์: ควรจะใชว้ธีิทาํงานอยา่งไรกบัพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกา  

อาจารย ์: ตามเวลาที$ผา่นไป เกรงวา่พวกเขาจะเป็นคนกลุ่มสุดทา้ยที$จะเขา้ใจ  ดูจากปัจจุบนัโดย

หลกักเ็ป็นสภาพการณ์เช่นนี>   เพราะคนที$ไดฝ่้าก่อนลว้นไดรั้บแลว้  อนาคตค่อยดูกนั !  เมื$อตอน

ที$ขา้พเจา้ออกมา เรื$องนี>ไดมี้การพดูกบัขา้พเจา้อยา่งชดัเจนวา่ คนเหล่านี>ตอ้งรอจนถึงเมื$อพวกเขา

รู้กนัจริง ๆ วา่เรื$องเหล่านั>นไม่คงอยูแ่ลว้  จะรู้สึกวา่ไม่มีที$ที$จะกลบัไปแลว้  คนส่วนหนึ$งอาจจะ

กลบัคืนสู่ฆราวาส  คนอีกส่วนหนึ$งจะบาํเพญ็ฝ่าหลุนกง  จะปรากฏปัญหาอยา่งนี>   นั$นเป็นเรื$อง

ในภายหนา้  ถา้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นเรื$องง่าย  อุบาสกอุบาสิกาอยูใ่นสังคมโดยมากมกัจะ

ยินยอมลองฝึกชี$กงดู  อย่างนั>นอย่างนี>   ไปคน้หาจากภายนอก  พอคน้พบฝ่าหลุนกงก็อยากฝึก  

อยา่งไรก็ตามถา้เขาฝึกจริง ๆ  ขา้พเจา้ว่าความเขา้ใจต่อฝ่า สามารถเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง ไดส้ัมผสั
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ติดต่อแลว้  เช่นนั>นถา้เขาสามารถศึกษาต่อไปอีกกส็ามารถจะเขา้ใจ สาํคญัคือการศึกษาฝ่า จดัให้

พวกเขาศึกษาฝ่า 

ศิษย ์: จะจดัการอยา่งไรกบัคนที$มีสติไม่ปกติ 

อาจารย ์: ใหจ้ดัการกบัปัญหานี> เช่นนี>  : ถา้คาํพูดและการกระทาํของเขาไม่ปกติ  แน่นอนยอ่มไม่

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของการฝึกฝ่าหลุนกง  เมื$อใดที$เกิดปัญหานี> รับรองว่าเป็นคนอยา่งนี>  : 

หนึ$งคือเกินจีของตวัเองอาจจะไม่ดี หรือคนคนนี> เกินจีดี แต่ไดช้กันาํสิ$งที$ไม่ดีเขา้สู่ตวัเนื$องจากมี

จิตยึดติดที$เขาปล่อยวางไม่ได ้ เกิดจากสาเหตุสองดา้นนี>   ให้พวกเราพูดกบัเขา  สามารถละทิ>ง

และสามารถมีสติแจ่มชดัขึ>นมากดี็  ไม่สามารถมีสติแจ่มชดัขึ>นมาพวกเรากห็มดปัญญา  แน่นอน

มีวิธีบงัคบัที$ดีที$สุด  ถา้คนคนนี> เป็นคนที$ไม่เลว  ส่งผลกระทบในวงกวา้ง  พวกเราสามารถ

ร่วมกนัอ่านหนงัสือเป็นกลุ่มต่อเขาตามสภาวะของเขา  ถามเขาว่าอยากศึกษาหรือไม่  เขาอยาก

ศึกษา พวกเรากอ่็านหนงัสือกบัเขา  ใหทุ้กคนนั$งลอ้มตวัเขาอ่านหนงัสือ  อ่านหนงัสือต่อเขา  ใน

ขั>นตอนการอ่านหนงัสือสามารถเลือกอ่าน  สติของเขาเลอะเลือนนั$นก็คือชกันาํมาร  เกิดมารสิ$ง

เหล่านี>   อ่านต่อเขา  ใหเ้ขาฟัง  ตวัเขาเองอ่านกจ็ะเขา้ใจ  จู่เหวยีนเสินของเขากขึ็>นมาแลว้  แจ่มชดั

ขึ>นมาแลว้  ก็รับรู้แลว้  เช่นนั>นเขาอาจจะแจ่มชดัขึ>นมาไดแ้ลว้  ถา้เขาไม่แจ่มชดัขึ>นมา และเกี$ยว

โยงกบัพลงัของเรา  ขา้พเจา้คิดว่าก็อย่าปล่อยให้คนคนนี> ส่งผลกระทบต่อผูฝึ้กของเรา  ใครก็

ตามที$สมองไม่แจ่มชัด ไม่ปกติ พูดจาสับสนยุ่งเหยิง  หรือบอกว่าตวัเองมีระดบัสูงเพียงใด

เพียงใด หรือพดูอะไรที$เหลือเชื$อ สบัสนเลอะเทอะ คาํพดูไม่ชดัเจน  เขากมี็สติไม่ปกติ  คนคนนี>

มีปัญหาอยา่งแน่นอน  สาํหรับคนเหล่านี>ถา้เป็นผูช่้วยฝึกสอนใหถ้อดออกทนัที  ถา้เป็นผูฝึ้กอื$น

ให้พวกเราพูดกบัเขา  ถา้เขาแกไ้ม่ได ้พวกเราก็แนะนาํให้เขาอยา่ฝึก  ถา้เขาจะฝึก พวกเราใครก็

อยา่ไปฟังเขาและไม่ตอ้งไปรายลอ้มตวัเขา  ไม่วา่ใครกอ็ยา่เปิดโอกาสใหเ้ขาทาํสิ$งเหล่านี>   เมื$อไม่

มีคนฟัง มารนั>นก็ไม่สนใจแลว้  คาํพูดของเขาไม่มีคนฟัง เขาก็ไม่สามารถทาํลายพวกเรา  เขาก็

ไม่มีความหมายแลว้ 

ศิษย ์: เกี$ยวกบัปัญหานิตยสาร «เหวนิอี> จือชวง (หนา้ต่างศิลปะวรรณคดี)» 

อาจารย์ : เรื$ องนิตยสาร «เหวินอี> จือชวง»  ปัญหานี> ข้าพเจ้าได้พูดกับพวกเขาแล้ว  ตั> งแต่

บรรณาธิการถึงนักเขียน  จุดประสงค์ของพวกเขาไม่ใช่ต้องการจะบ่อนทาํลายฝ่าหลุนกง  

ต้องการจะเผยแพร่ฝ่าหลุนกง  แต่พวกเขามักจะเขียนจากมุมของศิลปวรรณคดี  งานศิลป

วรรณคดีมีการเรียบเรียง ขยายความจนเกินจริง จินตนาการตามใจชอบ  สามารถทาํไดต้าม

อาํเภอใจเช่นนี>   ขา้พเจา้ไดพู้ดกบัพวกเขาแลว้ว่า ตอ้งพยายามเขา้ใจฝ่านี> ของเราแลว้ค่อยเขียน  
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นกัเขียนคนนี>มาฟังการสัมมนาหลายครั> งแลว้  แต่หลงัจากเขาฟังการสัมมนาครั> งเดียวก็รู้สึกดี

มาก  ตื$นเตน้มากจึงลงมือเขียนเลย  แต่เขาเขา้ใจไม่ลึกซึ> ง บวกกบัครั> งหลงั ๆ เขามาฟังการ

สมัมนากเ็พื$อจะเขียนบทความนั>น  เขายุง่อยูก่บัการจดบนัทึก  เป็นผลทาํใหเ้ขาฟังไดไ้ม่ครบถว้น 

เขา้ใจไดไ้ม่ลึกซึ> ง  ในตอนเริ$มตน้บทความที$เขาเสนอมานั>นยงัไม่มีปัญหามากนกั  บรรณาธิการ

คนนี>ก็มาฟังการสัมมนาหลายครั> ง  จากนั>นก็ไปเรียบเรียงตามอาํเภอใจ แกไ้ขตามใจชอบ  เมื$อมี

การแกไ้ข บทความกเ็ปลี$ยนไปจนไม่เหลือเคา้เดิมโดยสิ>นเชิง  สิ$งที$ออกมากเ็ป็นอยา่งนั>น  แต่เรา

พูดแลว้ว่า จุดประสงค์ของพวกเขาไม่ไดคิ้ดจะบ่อนทาํลายฝ่าหลุนกง  จุดนี> แน่นอน  แต่โดย

แทจ้ริงกไ็ดส่้งผลกระทบต่อพวกเราในระดบัหนึ$ง  ขา้พเจา้คิดอยา่งนี>   คนเขามีจุดประสงคดี์  คน

เขาไม่ไดคิ้ดจะบ่อนทาํลาย  เพียงแต่ระดบัของการใชภ้าษา การจินตนาการ บางสิ$งบางอย่าง

อาจจะไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของฝ่าหลุนกง  แน่นอนขา้พเจา้ไม่ไดอ่้านบทความชุดนี>   

ไม่ไดอ่้านแมแ้ต่เล่มเดียว  เรื$ องนี> พวกเราตอ้งอธิบายให้ผูฝึ้กเขา้ใจ  มนัไม่สามารถนาํมาเป็น

หลกัฐานในการซิวเลี$ยนของเรา  หลกัฐานอา้งอิงการซิวเลี$ยนของเราคือหนงัสือของฝ่าหลุนกงที$

ตีพิมพอ์อกมาในปัจจุบนั หนงัสือที$ออกมาอย่างเป็นทางการ หรือเทปบนัทึกการบรรยายของ

ขา้พเจา้  สําหรับสิ$งเหล่านั>นที$ตวัขา้พเจา้ซิวเลี$ยน เมื$อถึงเวลาเหมาะสมขา้พเจา้จะเขียนออกมา  

เวลานี> ไม่อยากเขียนอยา่งนี>  เพราะเวลานี> เป็นช่วงเวลาของการถ่ายทอดฝ่า  เขียนออกมาแลว้คน

เขาจะเชื$อก็ดี ไม่เชื$อก็ดี  เมื$อผูฝึ้กยงัไม่มีความเขา้ใจในระดบัสูง ก็อาจทาํให้ผูฝึ้กก่อเกิดจิต

แสวงหาสิ$งปาฏิหาริย ์กงเหนิง สิ$งเหล่านี>   นอกจากนี>คนที$ไม่เขา้ใจอาจคิดวา่คุณกาํลงั..... 

ศิษย ์: เกี$ยวกบัการจะจดัใหผู้ฝึ้กพดูถึงประสบการณ์และความเขา้ใจอยา่งไร 

อาจารย ์: พวกเราสามารถคดัเลือก ฟังดูก่อนว่าเขาจะพูดอะไร โดยเฉพาะเวลาพวกเราจดัการ

ประชุมระดบัใหญ่สักหน่อย  จะตอ้งตรวจสอบบทความ  พึงระวงัปัญหาขอ้หนึ$ ง  ถา้มีผูฝึ้กคน

หนึ$งพดูผดิไปหนึ$งประโยค ดีไม่ดีการประชุมของเรากจ็ะเกิดปัญหา 

ศิษย ์: เกี$ยวกบัเรื$องการบริจาคเงิน 

อาจารย ์: เหมือนอย่างที$ขา้พเจา้พูดไปเมื$อครู่  ถา้ธุรกิจการคา้ของเขาดีมากจริง ๆ  ทาํธุรกิจที$

ใหญ่โตมาก  เขาอยากจะให้การสนบัสนุน  หากเขามาจากต่างประเทศมีกาํลงัทรัพยม์ากจริง ๆ  

เขาจะให้การสนับสนุนพวกเรา  พวกเราศูนยช่์วยฝึกสอนในพื>นที$ก็อย่ารับ  เขามีกาํลงัทรัพย์

พยายามจะช่วยส่วนหนึ$ง  ปรากฏสถานการณ์แบบนี>จะทาํอยา่งไร  พวกคุณสามารถใหเ้ขาติดต่อ

กบัสมาคมคน้ควา้วิจยั  พวกเราจดัการโดยวางแผนเป็นองคร์วม  ก่อสร้างสถานที$ซิวเลี$ยนอยา่ง

เป็นเอกภาพ  ในอนาคตผูฝึ้กไม่ตอ้งวิ$งรอกอีกแลว้  ในหลายพื>นที$ ทางเหนือ ทางใต ้พวกเราจะ



 

 

78 

 

สร้างสถานที$ซิวเลี$ยนหลายแห่ง  จนถึงปัจจุบนัพวกเราไม่ไดรั้บเงินบริจาคแมแ้ต่นอ้ย 

ศิษย ์: เกี$ยวกบัปัญหาท่าการเคลื$อนไหวในการฝึกกง 

อาจารย ์: เมื$อทะลวงสู่ระดบัชั>นที$สูงขึ>นไป ไม่มีท่าเคลื$อนไหวใด ๆ  เป็นการนั$งสมาธิโดยสิ>นเชิง 

ไม่ว่าคุณจะเป็นสายพุทธ สายเต๋า ลว้นแต่นั$งสมาธิ เพราะกงทั>งหมดนั>นจะก่อเกิดโดยอตัโนมติั  

มนัจะขึ>นไปโดยอตัโนมติั  เพียงแต่คุณยกระดบัซินซิ$งสูงขึ>นมนักจ็ะขึ>นไป  พึงระวงัใหดี้  เมื$อใด

ที$มีท่าเคลื$อนไหวอื$นปรากฏออกมา จะตอ้งผลกัไสมนัทิ>งไป  ตอ้งบอกผูฝึ้กให้เขา้ใจชดัเจน : 

บางคนเห็นอาจารยม์าสอน  นั$นคือของปลอม  ขา้พเจา้จะไม่สอนทุกคนอยา่งนี> เดด็ขาด 

ศิษย ์: การฝึกรํามือ 

อาจารย  ์: อย่าฝึกรํามือชุดนั>น  ทาํไมหรือ  การรํามือชุดนั>นคือคาํพูดที$ขา้พเจา้พูดกบัผูฝึ้ก  ก็

เหมือนคาํพูดที$ขา้พเจา้พูดวนันี>   คุณไม่สามารถพูดคาํพูดของขา้พเจา้จากมุมของขา้พเจา้ตรงนี>   

คือหลกัการ 

ศิษย ์: มีรายงานจากกวางตุง้  มีคนอา้งว่า “ฉันเป็นผูสื้บทอดรุ่นที$เท่าไร ๆ ของฝ่าหลุนกง” “อยู่

สาํนกัเดียวกบัหลี$หงจื>อ” 

อาจารย ์: คนคนนี> ดีไม่ดีมีฟู่ถี$ของสิ$งยุง่เหยิงสับสน คิดจะหาเงิน คิดจะบ่อนทาํลายฝ่าหลุนกง  

ลว้นเป็นประเภทนี>   มีจุดหนึ$ งจะพูดให้ชดัเจนกบัทุกคน  ฝ่าหลุนกงในโลกนี> มีขา้พเจา้เพียงคน

เดียวเท่านั>นที$ถ่ายทอดอยู ่ ก็คือไม่มีใครกลา้ลงมาถ่ายทอดจากโลกฝ่าหลุน  เรื$องนี> ขา้พเจา้พูด

กบัทุกคนชดัเจนแลว้  หมายความว่าไม่มีบุคคลที$สองมาทาํเรื$องนี>  และเป็นไปไม่ไดที้$จะมี

ศิษยพ์ี$ศิษยน์อ้งของขา้พเจา้  พวกคุณลว้นแต่เป็นหวัหนา้ศูนยช่์วยฝึกสอน  ขา้พเจา้สามารถพูด

สูงอีกหน่อยกบัทุกคน  ฝ่าหลุนกงของเรานี> ไม่เหมือนกบักงสาํนกัอื$น  ไม่มีเรื$องที$ว่าขา้พเจา้

เรียนกบัใครในชาตินี>   ทุกคนอาจไดอ้่านตามที$เขียนไวใ้นหนงัสือว่า  ขา้พเจา้มีอาจารย  ์— 

พระอาจารยฉ์วนเจวีย̂ เป็นตน้  ยงัมีพระอาจารยท่์านนั>นท่านนี>   ขา้พเจา้จะบอกทุกคนวา่เรื$องเป็น

อยา่งไร : พระอาจารยฉ์วนเจวี^ยท่านนี>  ยงัมีท่านปาจ̂ีเจินเหยิน เป็นตน้  คนเหล่านี>  ทุกคนทราบ  

เมื$อปรากฏการณ์สวรรค์พฒันามาถึงก้าวนี>  หรือเมื$อเรื$ องนี> เป็นเรื$ องที$ใหญ่ในช่วงหนึ$ งของ

ประวติัศาสตร์  เช่นนั>นทุกสิ$งของประวติัศาสตร์พฒันามาถึงกา้วนี>  หรือปรากฏการณ์ที$เกิดขึ>นใน

ระหว่างขั>นตอนการพฒันา เป็นไปได้ว่าล้วนแต่เพื$อฝ่านี>   ดังนั>นในระหว่างขั>นตอนนี> มาร

ทั>งหลายอาจจะลว้นเพื$อบ่อนทาํลายฝ่านี>   หมายความวา่ วนันี>พวกเราเดินมาถึงขั>นนี>แลว้  ณ เวลา

ที$ขา้พเจา้เกิดมา เป็นไปไม่ไดที้$จะไคอู ้และเป็นไปไม่ไดที้$จะให้ขา้พเจา้ไคอูอ้อกมา  อยา่งนี> คือ

ช่วยคนไม่ได ้ ขา้พเจา้กท็าํไม่ได ้ ขา้พเจา้อยูใ่นขั>นตอนนี>ตอ้งมีคนที$จะมาฟื> นความจาํของขา้พเจา้
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ในสิ$งของที$ขา้พเจา้มี  คิดหาวิธีของเขาทาํให้ขา้พเจา้ไคอู ้ นี$คือพระอาจารยฉ์วนเจวี^ยที$ขา้พเจา้

พูดถึง  หลงัจากไคอูแ้ลว้ รับรู้สิ$งที$เป็นของขา้พเจา้แลว้  ต่อมาภายหลงัก็อยูใ่นสภาวะกึ$งปิดและ

เรียนรู้สิ$งอื$น ๆ  สิ$งที$เป็นของขา้พเจา้เองนั>นไม่เปลี$ยนแปลง  หลายคนรู้วา่ขา้พเจา้มาแลว้  คนเขา 

คนนี>ก็อยากให้สิ$งของที$ดีแก่ขา้พเจา้สักหน่อย  คนนั>นก็อยากให้สิ$งของที$ดีแก่ขา้พเจา้สักหน่อย  

เพียงเพื$ออยากใหข้า้พเจา้ยอมรับสิ$งของในวชิาของเขา  เพื$อวา่ในอนาคตเขาจะสามารถไดรั้บการ

ปกป้องใหเ้หลือไว ้ ก็พูดเรื$องเหล่านี>   พวกเราตรงนี>พูดในระดบัสูงสักหน่อยได ้ แน่นอนที$ดี ที$

ไม่ดี ตวัเขาเองมีวิธีประเมินวิธีหนึ$ง  ที$ดียอ่มตอ้งปกป้องเอาไวอ้ยา่งแน่นอน  ที$ไม่ดีกอ็าจจะตอ้ง

กาํจดัทิ>งไป  แต่การถ่ายทอดฝ่าหลุนกงนี>อยา่งแทจ้ริง ทาํเรื$องนี>  และเป็นตวัแทนสิ$งที$แทจ้ริงของ

วชิาฝ่าหลุนกงนี> คือขา้พเจา้  ดงันั>นจะไม่มีบุคคลที$สอง 

ศิษย ์: กวา่งซีอยากจะก่อตั>งศูนยช่์วยฝึกสอน 

อาจารย ์: ได ้ ปัจจุบนันี>พวกคุณมีคนฝึกอยูจ่าํนวนเท่าใด  ร้อยกว่าคน  ให้กวางเจาช่วยพวกคุณ  

หารือกับพวกคุณ  ช่วยพวกคุณก่อตั> งศูนยใ์หญ่ขึ>นมา  พวกคุณตั> งมาไม่นาน  ในระหว่างนี>

สามารถบอกให้กวางเจาช่วยดูแลแทนชั$วคราว  ในอนาคตเมื$อพวกคุณดูแลตัวเองได้แล้ว 

สามารถทาํกิจกรรมไดแ้ลว้ พวกคุณค่อยแยกออกไป 

 

  บนัทึกเสียงโดยศูนยช่์วยฝึกสอนฝ่าหลุนตา้ฝ่า ศูนยใ์หญ่ปักกิ$ง 
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การประชุมผู้ช่วยฝึกสอนฝ่าหลนุต้าฝ่าปักกิ@งเกี@ยวกบัความเห็นการเจิBงฝ่า 

หลี@หงจืBอ 

2-1-1995 

 

สวสัดีปีใหม่ทุกคน 

ตอ้งแจง้ใหทุ้กคนมาประชุมทั>งที$อยูใ่นช่วงปีใหม่  การประชุมครั> งนี> ไม่จดัก็ไม่ไดเ้พราะ

พวกเราผูฝึ้กจาํนวนมากต่างรู้วา่ขา้พเจา้กาํลงัจะไปถ่ายทอดกงในต่างประเทศเร็ว ๆ นี>   ดงันั>นใน

สถานการณ์เร่งด่วน ขา้พเจา้จึงแจง้ให้ทุกคนมาประชุม เนื$องจากมีบางสถานการณ์ที$จาํเป็นตอ้ง

พูดกบัทุกคน  ไม่เช่นนั>น เวลานี> มีสิ$งบอกเหตุบางอยา่งปรากฏออกมาแลว้ กระทบต่อการพฒันา

อยา่งสมบูรณ์ของตา้ฝ่าของเรา 

ก่อนอื$นจะพูดถึงสถานการณ์ของการถ่ายทอดฝ่าหลุนตา้ฝ่า ทุกคนทราบฝ่าหลุนตา้ฝ่า

ของเราในเวลานี> ไดรั้บผลสะทอ้นที$ค่อนขา้งใหญ่ในพื>นที$ต่าง ๆ ทั$วประเทศ  ปัจจุบนัผูน้าํใน

วงการชี$กงและองคก์รชี$กงมากมายของพื>นที$ต่าง ๆ  สมาคมวิจยัชี$กงวิทยาในมณฑลและเมือง

ต่าง ๆ  ต่างมีความรู้สึกเช่นนี>  : ชี$กงทั>งหมดที$มีอยูน่ั>นลว้นกาํลงัเดินสู่ทางขาลง  มีแต่ฝ่าหลุนตา้ฝ่า

ที$ปรากฏแนวโนม้ในทางขาขึ>น และยงัพฒันาไดร้วดเร็วอยา่งยิ$ง  นี$เป็นสถานการณ์ที$บอกกล่าว

โดยสมาคมวจิยัชี$กงวทิยาในพื>นที$ต่าง ๆ และผูน้าํในวงการชี$กง  ขา้พเจา้ไม่ไดพ้ดูเอง  นี$กอ็ธิบาย

ปัญหาหนึ$ง  ปัญหาอะไรหรือ  ตา้ฝ่าของเราพฒันาไดร้วดเร็วมากขึ>นเรื$อย ๆ  จาํนวนคนมีมากขึ>น

เรื$อย ๆ  เหตุที$สามารถพฒันาไดร้วดเร็วอยา่งนี>   แน่นอนอนันี>ตอ้งมองจากสองดา้น : สาเหตุหนึ$ง

คือมีชี$กงจาํนวนมากที$เป็นของปลอม หลอกลวงคน ไม่เน้นศีลธรรม  คนเขาถูกหลอกสักครั> ง

หรือสองครั> ง เวลาผ่านไปนาน ๆ เขา้คนเขาก็จะเขา้ใจแลว้  นี$คือดา้นหนึ$ ง  สาเหตุอีกประการ

หนึ$งคือ หลงัจากที$ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเราถ่ายทอดออกมา พวกเรารับผดิชอบต่อผูฝึ้ก รับผดิชอบต่อ

สังคม  ทาํให้ผูค้นมากมายไดรั้บประโยชน์อย่างแทจ้ริง  และทาํให้ผูค้นมากมายที$ซิวเลี$ยนอยู่

ในตา้ฝ่าอย่างแทจ้ริงสามารถส่งผลให้สังคมเกิดการพฒันา  ดงันั>นเขาจึงได้ผลรับที$ดีเช่นนี>   

หมายความว่าฝ่าหลุนต้าฝ่านั> นเผยแพร่ได้รวดเร็วมาก  ปัจจุบันเป็นที$ รู้จักของผูค้นอย่าง

กวา้งขวาง  แต่ขา้พเจา้พูดแลว้ว่า ในสภาพการณ์ที$ดีมากนั>น พวกเราก็มองเห็นจุดบกพร่องของ

ตวัเราเอง  นี$คือแน่นอน  ผูช่้วยฝึกสอนของเราที$อยูใ่นที$นี>  ยงัมีผูฝึ้กกงของเรามากมาย อีกทั>งผูฝึ้ก

เก่าบางคน มีวธีิทาํงานที$ผดิไปจากขอ้กาํหนดของตา้ฝ่าอยา่งมาก ไดท้าํลายฝ่าหลุนตา้ฝ่าในระดบั
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หนึ$ง ก่อผลของการทาํลายแบบหนึ$ง  เพราะพวกเราในฐานะผูฝึ้กคนหนึ$งก็ดี ในฐานะผูซิ้วเลี$ยน

ฝ่าหลุนตา้ฝ่าก็ดี  โดยเฉพาะการทาํหนา้ที$ของผูช่้วยฝึกสอน  คนเขาไม่เห็นคุณเป็นปัจเจกบุคคล  

เป็นผูฝึ้กกงทั$วไปคนหนึ$ง  ไม่วา่คุณจะทาํเรื$องอะไร คนเขาลว้นจะเห็นคุณเป็นผูซิ้วเลี$ยนคนหนึ$ง

ของฝ่าหลุนตา้ฝ่า เป็นตวัแทนภาพลกัษณ์ของฝ่าหลุนตา้ฝ่า  เรื$องนี>สาํคญัมาก  เพราะพื>นที$ต่าง ๆ 

ทั$วประเทศ มีคนไม่น้อยลว้นรู้ว่าฝ่าหลุนตา้ฝ่าดี  ดีก็ดีตรงที$เขาเน้นการซิวเลี$ยนซินซิ$ง  ชี> ถึง

ประเด็นที$แทจ้ริง  ผูซิ้วเลี$ยนของฝ่าหลุนตา้ฝ่าลว้นเนน้ที$ซินซิ$ง  ดงันั>นสายตาของคนเขาก็จะจด

จอ้งที$พวกคุณ  คนเหล่านี> ที$ซิวเลี$ยนฝ่าหลุนตา้ฝ่า สนใจทุกการกระทาํของพวกคุณ  คุณทาํไม่ดี 

คนเขากเ็ขา้ใจวา่พวกคุณดีแต่พดูแต่ไม่ลงมือทาํจริง  ถา้พวกคุณพดูไดน่้าฟัง แต่ที$จริงไม่ใช่อยา่ง

นั>น กจ็ะทาํใหค้นรู้สึกอยา่งนี>   ขา้พเจา้วา่นี$กไ็ม่ดี 

ที$ขา้พเจา้พดูไปเมื$อครู่คือสถานการณ์ของการถ่ายทอดกง  พวกเรากม็องเห็นสถานการณ์

แบบหนึ$งอยา่งนี>   จึงตอ้งเรียกประชุมครั> งนี>   ในเวลาเดียวกนัขา้พเจา้กต็อ้งพดูกบัทุกคนถึงปัญหา

นี> ก่อนที$ขา้พเจา้จะเดินทางไปต่างประเทศ  เพราะที$ปักกิ$งผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่ามีจาํนวนค่อนขา้งมาก  

ส่งผลกระทบในระดบัที$แน่นอน  ที$จริงขา้พเจา้ไปถ่ายทอดกงในต่างประเทศก็เหมือนกบัการ

ถ่ายทอดกงในประเทศ  ทุกคนทราบ  วนันี> ขา้พเจ้าไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ  พรุ่งนี> ไป

ตะวนัตกเฉียงใต ้ มะรืนนี> ไปทางใต ้ จากนั>นก็มาที$ตรงนี> แลว้ก็ไปที$ตรงนั>น  ไม่ใช่เดินทางกนั

อยา่งนี>หรอกหรือ  นี$กเ็หมือนกนั  คุณเดินทางไปรอบโลกกใ็ชเ้วลาเพียงสองวนั  ไม่ใช่วา่ขา้พเจา้

ไปที$ไหนแล้วจะไม่กลับมาตลอดไป   มีคนจํานวนมากคิดอย่างนี>   ยงัมีคนหนึ$ งพูดว่า  : 

เมื$อหลี$หงจื>อไปแลว้  ถึงคราวที$ฉนัจะเป็นใหญ่มั$งละ  ลว้นมีความคิดของคนต่าง ๆ นานา 

การซิวเลี$ยนฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเราให้ความสําคญักับการซิวเลี$ยนซินซิ$งของคน  การ

กระทาํใดของคุณไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของผูซิ้วเลี$ยน  ผูฝึ้กของเราลว้นสามารถประเมิน

ออกมาได ้ แต่ก็มีคนส่วนหนึ$ ง เขาไม่สามารถรับรู้อย่างชดัเจนถึงแนวโนม้ในทางที$ผิดเหล่านี>   

การแสดงออกที$ผิดเหล่านี>   เพราะสาํหรับผูฝึ้กจาํนวนมากนั>นเกิดจากจิตยดึติด จิตโออ้วด จิตแต่

ละชนิดที$ยงัขจดัทิ>งไปไม่ได ้ ทุกคนต่างรู้วา่ฝ่านี> ดี  ทุกคนต่างกรู้็วา่ฝ่านี>สามารถบงัเกิดผลในการ

ช่วยเหลือคน  เช่นนั>นคุณคิดดู : ฝ่านี> เขาสามารถช่วยเหลือคน  ทาํไมสามารถช่วยเหลือคน  ทาํไม

สามารถทาํใหค้นเปลี$ยนดีได ้ เงื$อนไขอนัดบัแรกอนันี> คือคุณไม่คิดจะเปลี$ยนเป็นดีแลว้ใครก็ไม่

สามารถช่วยเหลือคุณได ้ แต่การเปลี$ยนเป็นดีของคุณ มีแต่ตวัคุณเองคิดจะเปลี$ยนเป็นดี  ทุกการ

กระทาํลว้นตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของผูซิ้วเลี$ยนอยา่งแทจ้ริง  นี$เป็นปัญหาที$เขม้งวดมาก 

 คนบางคนจิตโออ้วดแสดงออกมาเด่นชดัมาก   พฒันาต่อไปกจ็ะบ่อนทาํลายฝ่า และยงัจะ



 

 

82 

 

ทาํให้คนส่วนหนึ$ งที$ไม่ได้เขา้ร่วมสัมมนาและผูฝึ้กกงที$ศูนยฝึ์กต่าง ๆ เกิดความเขา้ใจที$ผิด  

กระทั$งทาํอะไรเลอะลือนตามพวกเขาดว้ยความคิดที$สับสน  ตรงนี> จึงตอ้งพูดถึงปัญหาความ

รับผิดชอบของผูช่้วยฝึกสอนคนหนึ$ง  ความรับผิดชอบของผูช่้วยฝึกสอนมีความสาํคญัอยา่งยิ$ง  

ขา้พเจา้จาํไดว้า่ก่อนที$ขา้พเจา้จะไปถ่ายทอดกงที$กวางเจาเคยพูดประโยคหนึ$งวา่ : ขา้พเจา้พูดวา่

ผูช่้วยฝึกสอน ความรับผิดชอบของคุณไม่เป็นรองจากเจา้อาวาสในวดั  ทาํไมจึงพูดอยา่งนี>   การ

ถ่ายทอดกงสู่ระดบัชั>นสูงอย่างแทจ้ริงก็คือปัญหาของการช่วยเหลือคน  ผูที้$บาํเพญ็เป็นอาชีพ

อย่างแทจ้ริง เขาก็เป็นผูซิ้วเลี$ยนอย่างแทจ้ริง  เพียงแต่ว่าเขาซิวเลี$ยนอยู่ในศาสนา  แต่พวกเรา

ส่วนใหญ่ซิวเลี$ยนอยูใ่นสังคมในรูปแบบนี>   เช่นนั>นในเมื$อทุกคนลว้นคือผูซิ้วเลี$ยน ทุกคนฝึกกง

ด้วยกัน แลกเปลี$ยนความคิดเห็นด้วยกัน ยกระดับสูงขึ> นด้วยกัน  ดังนั> นเจ้าอาวาสคนนี>  

หมายความว่าผูช่้วยฝึกสอนคนนี>กบัเจา้อาวาสคนนั>นในวดัมีอะไรแตกต่างกนัล่ะ ในยคุธรรมะ

ปลาย ขา้พเจา้วา่ผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเราซินซิ$งยงัสูงกวา่พระภิกษุ  ขา้พเจา้วา่ผูฝึ้กของขา้พเจา้มี

ซินซิ$งสูงกว่าพระภิกษุ  ฉะนั>นผูช่้วยฝึกสอนของเราจึงสูงกว่าเจา้อาวาส  สูงกว่าสมภารในวดั  

เช่นนั>นผูช่้วยฝึกสอนของเราบางคนปฏิบติัไดต้ามขอ้กาํหนดนี>หรือไม่ล่ะ 

แน่นอน พวกเราที$นั$งอยูเ่วลานี> ยงัมีคนที$ไม่เคยเขา้ร่วมสัมมนาก็เป็นผูช่้วยฝึกสอนแลว้  

นี$คือปัญหาหนึ$ง  แต่จุดนี>พวกเราไม่คดัคา้น  ในอนาคตพวกเราไม่อาจจะใหผู้ฝึ้กกงทุกพื>นที$ทั$ว

ประเทศลว้นมาเขา้ร่วมสัมมนาแลว้จึงสามารถเป็นผูช้่วยฝึกสอน  แต่พิจารณาจากมาตรฐาน

ของการเป็นผูช้่วยฝึกสอนคนหนึ$งคุณสอดคลอ้งหรือไม่  เขา้ใจต่อฝ่าถึงระดบัไหน  กระทั$ง

คาํพูดและการกระทาํก็ไม่เหมือนกบัผูซิ้วเลี$ยนคนหนึ$ง ไม่เหมือนกบัผูซิ้วเลี$ยนตา้ฝ่าคนหนึ$ง  

คนแบบนี>ไม่สามารถจะเป็นผูช่้วยฝึกสอนได ้ จุดประสงคข์องการซิวเลี$ยนของเรานั>นชดัเจน

มาก สามารถซิวเลี$ยนไปสู่ระดบัชั>นสูง  ในการสัมมนาพวกเราพูดไวช้ดัเจนมากแลว้  คุณคิดดู  

เจินเหยนิคนนั>นที$ไดเ้ต๋า หรือพระพุทธ พระโพธิสัตวข์องสายพุทธ เขาจะพูดจาเหมือนคุณไหม  

ความคิดของเขาจะไม่บริสุทธิ_ เหมือนของคุณไหม  ทาํเรื$ องบางอย่างจะเหมือนที$คุณทาํไหม  

แน่นอน ไม่ใช่วา่พวกเราจะตอ้งกาํหนดทุกคนไวสู้งเช่นนั>นใหไ้ด ้ ถึงอยา่งไรพวกเรายงัเป็นคนที$

อยูใ่นระหวา่งการซิวเลี$ยนคนหนึ$ง แต่คุณควรจะเขม้งวดกบัตวัเองหรือไม่ล่ะ 

ผูฝึ้กส่วนใหญ่ ผูช่้วยฝึกสอนส่วนใหญ่ลว้นปฏิบติัตนไดดี้อย่างยิ$ง ทุ่มเทอุทิศตนอย่าง

มาก จดัใหทุ้กคนศึกษาฝ่าดว้ยความลาํบากมาก  พวกเราลว้นแต่มาซิวเลี$ยนโดยสมคัรใจ และไม่

มีใครแต่งตั>งตาํแหน่งใหคุ้ณ หรือสญัญาจะใหอ้ะไร หรือจะหาเงินไดม้ากนอ้ยเท่าใด  พวกเราไม่

มีอาํนาจ และไม่ใช่งานอาสาที$จาํเป็นตอ้งทาํ และไม่ไดบ้อกว่าจะไดเ้งินเดือนสักเท่าไร  ทุกคน

ลว้นแต่อาสาทาํงาน  ทาํดว้ยจิตใจที$กระตือรือร้น  ทุกคนปกป้องรักษาฝ่า  กาํลงัทาํเรื$องอยา่งนี>   
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เช่นนั>นทาํไมพวกเราไม่ทาํเรื$องนี> ให้ดีล่ะ  แน่นอนเมื$อครู่ขา้พเจา้พูดถึงคนที$ไม่ไดเ้ขา้ร่วมการ

สมัมนา  ในอนาคตขา้พเจา้วา่พวกเราสามารถจดัได ้จดัการฝึกอบรมผูฝึ้กใหม่หรือผูช่้วยฝึกสอน

เป็นการเฉพาะตามตารางเวลา  จะตอ้งทาํเช่นนี>   ไม่เช่นนั>นจะตามไม่ทนั  ในบางพื>นที$ไม่มีผูฝึ้ก

เก่าแมแ้ต่คนเดียว  ก็ตอ้งจดัตั>งศูนยช่์วยฝึกสอน  ดงันั>นก็ตอ้งจดัการฝึกอบรมในส่วนที$จาํเป็น

ให้แก่พวกเขา   แน่นอนการฝึกอบรมเป็นเรื$องภายหนา้ พวกเราไม่สนใจว่าคุณเคยเขา้สัมมนา

แลว้หรือไม่เคยเขา้สมัมนา  ต่อแต่นี> เป็นตน้ไปพวกเรากาํหนดใหผู้ช่้วยฝึกสอนทั>งหมดตอ้งเขา้ใจ

ฝ่าให้ดี  พวกเราคนที$มีความสามารถ  คนที$อยู่ในวยัหนุ่มแน่นมีกาํลงัวงัชา  ยกเวน้ผูสู้งอายุ 

ความจาํไม่ดีแลว้ ลว้นตอ้งท่องหนงัสือ  บางทีขา้พเจา้กล่าวสูงไปหน่อย กาํหนดสูงเกินไป แต่ใน

หลายพื>นที$ผูฝึ้กจาํนวนมากต่างท่องไดค้ล่องแคล่วอยา่งยิ$ง  เวลาคนเขาศึกษากไ็ม่ตอ้งใชห้นงัสือ

เลย ลว้นท่องกนัออกมา  ดงันั>นเปรียบเทียบกนัแลว้......  ถึงแมว้่าบา้นเกิดของขา้พเจา้จะอยู่ที$

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  แต่ขา้พเจา้อยูที่$ปักกิ$งเป็นประจาํ  สมาคมคน้ควา้วิจยัของเราตั>งอยูที่$ปักกิ$ง  

ขา้พเจา้ก็จดัสัมมนาที$นี$บ่อยมาก  เวลานี>ฐานของเราก็ยงัอยูที่$นี$นะ  ดงันั>นขา้พเจา้คิดวา่พวกเราที$

ปักกิ$งจึงควรทาํหน้าที$ในการนาํ  โดยแทจ้ริงปักกิ$งสมควรแสดงบทบาทในการนาํ  แต่เวลานี>

พื>นที$ต่าง ๆ ทั$วประเทศคนเขาลว้นกาํลงัศึกษาแลว้ 

การศึกษาฝ่ามีประโยชน์อะไรหรือ ก็คือเมื$อผูฝึ้กของเรามีปัญหาอะไร ตวัเขาก็สามารถ

แกไ้ขเองได ้ ยงัมีอีกปัญหาหนึ$ง เมื$อใครคิดจะก่อความวุน่วาย เช่นนั>นตวัผูฝึ้กเองกจ็ะแยกแยะได ้ 

ทาํใหค้นที$ทาํอะไรนอกลู่นอกทาง คอยปลุกปั$นเรื$องราว ไม่อาจจะทาํได ้ไม่มีใครใหค้วามสนใจ  

จากวนันี> ไปพวกเราสามารถทาํเป็นระบบ  ถา้คุณจะซิวเลี$ยนฝ่าหลุนตา้ฝ่า ถา้คุณคิดอยากจะซิว

เลี$ยนอยู่ในตา้ฝ่าของเรานี>  คุณก็จาํเป็นตอ้งศึกษาฝ่า  ฝึกแต่ท่าเคลื$อนไหวเท่านั>น พวกเราไม่

ยอมรับ  นี$ไม่ใช่ตั>งขอ้กาํหนดกบัทุกคนไวสู้ง  เพราะเขาบ่อนทาํลายชื$อเสียงของฝ่าของเราอยา่ง

ร้ายแรงมากแลว้  บอกว่าฉนัเพียงแต่ฝึกท่าเคลื$อนไหว ไม่บาํเพญ็ซินซิ$ง  ออกจากบา้นก็ทาํตาม

อาํเภอใจ  คิดจะทาํอะไรก็ทาํอะไร  อยู่ในหมู่คนธรรมดาสามญั เรื$ องที$ทาํยงัแย่ยิ$งกว่าที$คน

ธรรมดาสามญัทาํเสียอีก  ขา้พเจา้วา่นี$กไ็ม่ได ้ ดงันั>นจึงตั>งขอ้กาํหนดนี> ขึ>นมา 

เนื$องจากผูฝึ้กของเราบางคนมีจิตโออ้วดที$ยงัไม่ขจดัทิ>งไป ทาํให้ปรากฏสถานการณ์

ต่าง ๆ อยา่งนี>  เช่น บางคนมกัจะโออ้วดตวัเอง  ณ ที$นี> ขา้พเจา้จะพูดถึงพวกเราผูช่้วยฝึกสอน  นี$

เป็นการประชุมของผูช่้วยฝึกสอน  ขา้พเจา้พูดถึงผูฝึ้กของเรา ผูฝึ้กของเราก็ไม่ไดย้นิ  ขา้พเจา้จึง

พูดถึงแต่ผูช่้วยฝึกสอน  จิตโออ้วดไม่ขจดัทิ>งไป  ตรงนี> เป็นสาเหตุสาํคญัที$ผูช่้วยฝึกสอนของเรา

จาํนวนมากมีความเขา้ใจต่อฝ่าแยม่าก  แยก่วา่ผูฝึ้กทั$วไปเสียอีก  แต่มีปัญหาหนึ$ง  ผูฝึ้กมีขอ้สงสยั 

ที$ผ่านมาพวกเขาโดยมากไม่อ่านหนงัสือ ไม่ศึกษา ถึงอ่านหนงัสือก็ไม่อ่านเป็นประจาํ จึงเกิด
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เรื$องอย่างนี>   มีหลายปัญหาที$เขาแกไ้ม่ตก จึงอยากจะถามผูช่้วยฝึกสอน  พอถามผูช่้วยฝึกสอน 

เนื$องจากผูช่้วยฝึกสอนของเราซินซิ$งตวัเองมีปัญหา.....  ผูช่้วยฝึกสอนก็ไม่ศึกษาฝ่า และไม่อ่าน

หนงัสือ  มีความเขา้ใจต่อฝ่าแบบครึ$ ง ๆ กลาง ๆ  ผูช่้วยฝึกสอนบางคนจึงคิด : ถา้ฉนัพูดออกมา

ไม่ได ้จะทาํใหบ้ารมีและชื$อเสียงของฉนัลดลง  จะจดัใหทุ้กคนฝึกกงดว้ยกนัก็อาจจะจดัลาํบาก  

แน่นอน อาจมีจุดประสงคเ์พื$อจะปกป้องฝ่านี>  — จดัใหทุ้กคนฝึกไดล้าํบาก  ดงันั>นสาํหรับปัญหา

ที$ตวัเองยงัไม่เขา้ใจ ผูช่้วยฝึกสอนบางคนจึงกลา้ที$จะสรุปความและพูดจาเรื$อยเปื$ อย  พูดโดย

คาดคะเนเอา หรือพูดตามความรู้สึกและประสบการณ์ของตวัเอง  อนัที$จริงก็คือบ่อนทาํลายฝ่า  

บ่อนทาํลายฝ่าอยา่งร้ายแรง  ที$ผา่นมาขา้พเจา้ก็เคยพูดถึงปัญหานี>   ไม่สามารถใชค้วามรู้สึกของ

ตวัเอง  ใชสิ้$งที$ตวัเองอู ้ณ ระดบัชั>นของตวัเองไปอธิบายฝ่านี>   ปัญหานี> ไม่ใช่พูดชดัเจนมากแลว้

หรือ  กคื็อปัญหาหนึ$งอยา่งนี>  !  ฉะนั>นพวกเราทุกคนตอ้งระวงัเรื$องนี> ใหดี้ 

ทุกคนมีจุดประสงคดี์ อยากจะปกป้องฝ่านี>   ฉันไม่ใช่ทาํเพื$อจะเสริมบารมีและชื$อเสียง

ของตวัเอง  ฉนัจดัให้คนฝึกกงไม่ได ้ฉนัก็ทาํงานไดไ้ม่ดี  อาจจะมาจากจุดประสงคอ์ยา่งนี>   แต่

ขา้พเจา้ขอแนะนาํพวกคุณ  วิธีเดียว หนทางเดียวที$จะแกไ้ขปัญหานี> คือคุณตอ้งเขา้ใจฝ่านี> ให้

ลึกซึ> ง  เขา้ใจฝ่านี> ใหถ่้องแท ้ เมื$อถึงเวลาที$คนถามคุณ คุณก็จะพูดอยูใ่นฝ่านี>   ก็คือพูดเกี$ยวกบัฝ่า

นี>   สาํหรับการปรากฏของสภาวะกงเหนิงต่าง ๆ  คุณไม่จาํเป็นตอ้งบอกเขา  คุณบอกวา่กงเหนิง

นั>นมีหลากหลายชนิดและปรากฏออกมาเป็นหมื$น ๆ รูปแบบ  แลว้จะใหฉ้นับอกคุณอยา่งไรล่ะ 

สภาวะแต่ละชนิดของคุณ สภาวะอยา่งนี>  สภาวะอยา่งนั>น  เมื$อคุณถือวา่ตวัเองเป็นผูซิ้วเลี$ยนคน

หนึ$ง คุณกไ็ม่ตอ้งไปสนใจมนั  สภาวะบางอยา่งคุณจะรู้สึกได ้ สภาวะบางอยา่งยงัไม่ทนัที$คุณจะ

รู้สึกมนัก็ผา่นไปแลว้  กงเหนิงนั>นมีมากกว่าหมื$นชนิดอยูใ่นร่างกาย  ถา้มนัขยบัเพียงเลก็นอ้ยก็

จะมีความรู้สึก  ในกงเหนิงมีประจุไฟฟ้าแรงกลา้ แม่เหล็กแรงกลา้ ยงัมีสิ$งอื$น ๆ อีก  มนัขยบั

เพียงเล็กนอ้ยคุณก็จะรู้สึก  ลว้นไวต่อความรู้สึก  บอกว่าสภาวะแต่ละชนิดของคุณ และยงัร่าง

ชีวิตแต่ละชนิดที$คุณแปรผนัออกมา  เช่นนั>นคุณจะอธิบายเรื$องเหล่านี> ให้เขาอย่างไรล่ะ  เรื$อง

เหล่านี> คุณไม่จาํเป็นตอ้งอธิบายให้กบัเขา  คุณบอกว่าพวกนี>ลว้นแต่เป็นปฏิกิริยาปกติ  ลว้นแต่

เป็นเรื$องดี  ถา้เขา้ใจฝ่าไดถ่้องแท ้พวกเราสามารถจะอธิบายไปตามฝ่า  ที$ผา่นมาพวกเราตอ้งการ

แต่จะปกป้องฝ่านี> เพียงอยา่งเดียวเท่านั>น  คิดแต่จะอธิบายกบัทุกคนใหม้ากสกัหน่อย และกลวัวา่

ทุกคนจะเขา้ใจไดไ้ม่ดีพอ  สาเหตุสําคญัคือพวกเราเขา้ใจฝ่าไดไ้ม่ลึกซึ> ง  ดงันั>นจึงไม่สามารถ

อธิบายออกมาใหก้บัคนเขา  พดูออกมาไม่ไดต้วัเองกก็ลวัจะเสียหนา้  จึงพดูไปตามที$ตวัเองเขา้ใจ  

เช่นนั>นไม่ใช่เป็นการบ่อนทาํลายฝ่านี>อยา่งร้ายแรงหรือ 

จิตโออ้วดนี> ถา้พฒันาต่อไป มนัจะกระตุน้ให้ตวัเองแสวงหาชื$อเสียงและผลประโยชน์  
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เพราะโดยแทจ้ริงตน้ตอของมนัมาจากตรงนี>  ¾ การแสวงหาชื$อเสียงและผลประโยชน์ ถา้

พฒันาต่อไปอีกก็จะแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า  เขาก็จะเป็นหัวหน้าก๊ก  พวกคุณตอ้งฟังฉัน !  หลี$

หงจื>อทาํเรื$องอะไรลว้นตอ้งฟังฉัน  ถึงอยา่งไรผูฝึ้กก็ไม่รู้  เขาจึงพูดอยา่งนี>   ดีไม่ดีเขายงัจะพูด

ว่าหลี$หงจื>อเป็นมารเสียอีก !  เขาพูดอะไรก็ตอ้งทาํตามนั>น  เวลานี>พวกเราไม่ใช่มีคนเช่นนี> อยู่

หรือ !  ปัญหาเหล่านี>ปรากฏออกมาลว้นแต่ร้ายแรงอยา่งยิ$ง  ในฝ่าของเรานี>  ในหมู่ผูช่้วยฝึกสอน

ของเราที$นั$งอยู ่ณ ที$นี> ในวนันี>  ที$ปักกิ$งตรงนี>   เรื$องประเภทนี>ลว้นไม่สมควรเกิดขึ>นอีกแลว้  แต่

มนักย็งัเกิดขึ>นอีกแลว้  แสดงใหเ้ห็นวา่ระดบัความเขา้ใจต่อฝ่าของพวกเราแยม่าก  ดงันั>นเวลานี> มี

หลายคนที$ทาํกนัจนเกินเหตุ ทาํกนัจนดูไม่ได ้ บางคนยงัเลื$อมใสศรัทธาเขาอยา่งไม่ลืมหูลืมตา  

เรื$องเหล่านี>   พวกเราเจาะจงต่อเรื$องไม่เจาะจงต่อคน  จึงพดูถึงเรื$องเหล่านี>   ทุกคนพึงระวงัปัญหา

เหล่านี> ใหดี้ 

ยงัมีสถานการณ์อีกแบบหนึ$ งที$สะทอ้นออกมาในหมู่ผูช่้วยฝึกสอนของเรา  ก็คือมีจิต

อยากทาํงานแบบหนึ$ง  นี$เป็นสิ$งที$ไม่มีในประวติัศาสตร์ แต่ปรากฏออกมาในสถานการณ์พิเศษ

ของเราในวนันี>   ปรากฏออกมาในช่วงเวลาแห่งประวติัศาสตร์ที$พิเศษ  ทาํไมสถานการณ์นี> จึง

ปรากฏออกมา  ในประวติัศาสตร์ พวกเราคนจีนหรือพื>นที$อื$น ๆ ในโลกก็เช่นเดียวกนั ลว้นมี

ครอบครัวเป็นศูนยร์วม  แต่คนในปัจจุบนั โดยเฉพาะคือพวกเราคนจีนต่างมีการงานของตวัเอง  

ทาํงานกนัทั>งชีวิต  ถา้ไม่มีงานทาํจิตใจก็ไม่มีอะไรยึดเหนี$ยวแลว้  ปรากฏสถานการณ์เช่นนี>   

ดงันั>นจึงถือเอาฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเราเป็นการทาํงานแบบหนึ$ ง  มีผูช่้วยฝึกสอนจาํนวนมากที$มี

จิตใจชนิดนี>   เขาก็รู้สึกวา่ฝ่าดี ไม่เช่นนั>นเขาจะไม่ทาํอยา่งนี>   เงื$อนไขนี> คือแน่นอน  เขารู้วา่ดี แต่

ไม่ใช่วา่ฉนัจะศึกษาฝ่าใหดี้อยา่งไร  เขา้ใจฝ่าใหดี้  จะยกระดบัตวัเองใหสู้งในฝ่าไดอ้ยา่งไร  เขา

มีจิตอยากทาํงานแบบหนึ$ง  ฉนัอายถึุงบั>นปลายชีวิตแลว้  ปัจจุบนัก็เกษียณแลว้ หรือฉนักาํลงัจะ

เกษียณแลว้  ไม่มีงานทาํ  คราวนี> มีงานเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ทาํแลว้  ดีอะไรอยา่งนี>   กงนี>กดี็  เขามีจิตใจ

อยา่งนี>   ทุกคนคิดดู  ความคิดแบบนี> ช่างห่างไกลจากขอ้กาํหนดของฝ่าของเราเป็นสิบหมื$นแปด

พนัลี>   พวกเราตอ้งรับผิดชอบต่อฝ่านี>   ไม่ใช่รับผิดชอบต่อความรู้สึกส่วนตวัของคุณ  คุณรู้สึกวา่

ไม่มีงานทาํแลว้ ไม่มีอะไรเป็นที$พึ$งพิงแลว้  อยากจะหาอะไรทาํสักเลก็นอ้ย  มนัไม่ใช่อยา่งนี>   นี$

เป็นปัญหาที$เด่นชดัมาก  ปฏิบติัต่อฝ่าดว้ยความคิดเช่นไร  นี$เป็นปัญหาที$เขม้งวดจริงจงัมาก ! 

คนซิวเลี$ยน คนซิวเลี$ยนสู่ระดบัชั>นสูงอยา่งแทจ้ริง  นั$นก็คือปัญหาของการช่วยคนและ

ช่วยตวัเอง  คุณตามไม่ทนัขอ้กาํหนดทางความคิดนี>  คุณก็ทาํงานนี> ไดไ้ม่ดี เป็นเช่นนี> ใช่หรือไม่  

ขา้พเจา้ขอเนน้ย ํ>าอีกครั> ง  ขา้พเจา้พูดถึงปัญหานี>  ณ พื>นที$ต่าง ๆ ทั$วประเทศ  พวกเราไม่อาจจะ

ปฏิบติัเหมือนการบริหารหน่วยงาน บริหารธุรกิจ หรือบริหารวิสาหกิจหรือองค์กร  ขา้พเจา้
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ยกตัวอย่างนี> บ่อย ๆ : ในปีนั>นที$องค์ศากยมุนีทรงถ่ายทอดฝ่า ด้วยเกรงว่าผูค้นจะเดินเข้าสู่

รูปแบบนี>   ในเวลานั>นยงัไม่เกี$ยวโยงถึงปัญหาเหล่านี>   เกี$ยวโยงแต่เฉพาะการแสวงหาชื$อเสียง

และผลประโยชน์  องคศ์ากยมุนีทรงสอนให้คนตดัขาดจากมนัทั>งหมด  พระองคท์รงนาํคุณเขา้

ป่าไปซิวเลี$ยนอยูใ่นถํ>าตามภูเขา  ไม่ใหคุ้ณมีอะไรเลย  ใหต้ดัขาดจากสิ$งที$เป็นวตัถุ ขจดัจิตยดึติด

ของคนทุกชนิดให้หมดสิ>น  จิตยึดติดกบัชื$อเสียงและผลประโยชน์  แต่พวกเราอยูใ่นสังคมคน

ธรรมดาสามญั ทุกคนซิวเลี$ยนอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญัของสงัคม  ลว้นแต่ซิวเลี$ยนดว้ยสาํนึก

ของตน  ที$จริงความหมายตรงนี>  ขา้พเจา้ไม่ไดต้าํหนิทุกคนแมแ้ต่นอ้ย  เพียงเพื$อจะรับผดิชอบต่อ

การซิวเลี$ยนของทุกคน ขา้พเจา้จึงชี> ใหเ้ห็นถึงอุปสรรคเหล่านี> ที$จะส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อ

การซิวเลี$ยนสู่ระดบัชั>นสูง  แต่พวกเราในฐานะผูช่้วยฝึกสอนคนหนึ$ง พวกเรามีปัญหาของความ

รับผิดชอบ  ก็คือถา้คุณทาํไม่ดี คนกลุ่มนี> อาจถูกคุณนาํพาไปในทางที$ไม่ดี  ถา้คนกลุ่มนี> ถูกคุณ

นาํพาไปในทางที$ไม่ดี ตวัเองเป็นอยา่งไรไม่ว่า คุณอาจทาํลายคนกลุ่มหนึ$ งไป !  ขา้พเจา้พูดถึง

ปัญหานี> อยู่เสมอ  จิตอยากจะทาํงานนี>  แน่นอนมนัมีด้านที$ดีของมนัอยู่  พวกเราตอ้งจดัวาง

ความสัมพนัธ์นี> ให้ดี  ทุกคนลว้นไม่มีจิตนี> ที$อยากจะทาํงาน  ใครก็ไม่อยากเป็นผูช่้วยฝึกสอน  

ขา้พเจา้ว่าเช่นนั>นเราก็ไม่อาจจะทาํงานของเราให้ดีได ้ ทุกคนลว้นตอ้งมีความกระตือรือร้น

อยากจะทาํเรื$ องนี>  แต่จุดเริ$ มจาํเป็นตอ้งเพื$อฝ่านี>  เพื$อศึกษาฝ่าได้ฝ่า เผยแพร่ฝ่าให้กวา้งไกล 

ช่วยเหลือคน จุดเริ$มไม่อาจเจาะจงเพื$อใหฉ้นัมีเรื$องอะไรทาํบา้ง  จุดนี>ขา้พเจา้คิดวา่พวกเรายงัทาํ

ไดไ้ม่ดีพอ  พวกเราทบทวน ทบทวนเรื$องเหล่านี>  

จากนี>ไปพวกเราผูช่้วยฝึกสอนตอ้งศึกษาฝ่านี> ใหถ่้องแท ้ ขา้พเจา้คิดวา่กจ็ะสามารถแกไ้ข

ปัญหาเหล่านี> ได้  รวมทั>งผูฝึ้กเหล่านั>นที$ไม่ได้เขา้ร่วมการสัมมนาก็ตอ้งศึกษาฝ่าให้ถ่องแท  ้ 

ดงันั>นพวกเราจึงตั>งมาตรฐานสําหรับผูช่้วยฝึกสอนไวสู้ง  มีบางคนแต่งตั>งผูช่้วยฝึกสอนโดย

พิจารณาจากความสมัพนัธ์ส่วนตวั เช่น เราสองคนมีความสมัพนัธ์ที$ดีต่อกนั  ที$ผา่นมาเราทั>งสอง

มีความสัมพนัธ์ที$ดี ดึงเขามาเป็นผูช่้วยฝึกสอน  ลว้นไม่สามารถปฏิบติัต่อปัญหานี> เช่นนี>   ตอ้ง

เป็นพวกเราใครที$ศึกษาได้ดี  ใครที$ซิวเลี$ยนได้ดี  ใครก็มาทาํงานนี>   ณ ที$นี> ข้าพเจ้าอาจตั> ง

ขอ้กาํหนดกบัทุกคนไวสู้ง  ขา้พเจา้รู้สถานการณ์ขา้งล่าง  แต่ขา้พเจา้คิดวา่ถึงอยา่งไรพวกเราอยูที่$

ปักกิ$ง  สมาคมคน้ควา้วิจยัฝ่าหลุนตา้ฝ่าของพวกเรากอ็ยูที่$นี$  ศูนยก์ลางอยูที่$นี$  ขา้พเจา้วา่ที$ตรงนี>

ถา้ทาํไม่ดีกจ็ะส่งผลกระทบต่อพื>นที$อื$น 

ไม่อยากจะพูดอะไรมากนัก  เพราะถึงอย่างไรเหล่านั>นคือจุดบกพร่อง  ถึงแมข้า้พเจา้

ไม่ใช่ตาํหนิทุกคน  ที$พูดไปก็คือจุดบกพร่อง  ประชุมครั> งนี> ไม่ไดก้าํหนดให้คนอื$นมาเขา้ร่วม

เพราะกลวัวา่จะส่งผลกระทบต่องานของทุกคนในวนัขา้งหนา้  ดงันั>นจึงไม่บอกใหค้นอื$นมาเขา้
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ร่วม  ใหผู้ช่้วยฝึกสอนของเรามาเขา้ร่วมเท่านั>น  ขา้พเจา้รู้สึกวา่ผูช่้วยฝึกสอนของเราสามารถทาํ

ตวัเป็นแบบอย่าง  ทาํเรื$องเหล่านี> ให้ดี  การก่อตั>งสํานักกงของเรา  การพฒันาตามปกติในวนั

ขา้งหนา้ ขา้พเจา้คิดวา่ไม่เป็นปัญหา 

ยงัมีข่าวลือเช่นนี> ว่า หลี$หงจื>อไปต่างประเทศแลว้ อาจจะไม่กลบัมาแลว้  คนที$พูดอยา่ง

นั>นเห็นขา้พเจา้เหมือนกบัคนธรรมดาสามญัทั$วไป  ขา้พเจา้ไปต่างประเทศแลว้ ไปทาํงานหาเงิน

แลว้ค่อยกลบัมา หรือไปตั>งรกรากอยูที่$นั$นแลว้  ขา้พเจา้ไม่ใช่คนอยา่งนั>น  ทุกคนทราบขา้พเจา้มี

ญาติอยูต่่างประเทศ  ขา้พเจา้สามารถไปต่างประเทศไดทุ้กเวลา สภาพความเป็นอยูดี่กวา่ที$นี$ แต่

ขา้พเจา้กไ็ม่ไดแ้สวงหาสิ$งเหล่านี>  ชื$อเสียงเอย ผลประโยชน์เอย ประเภทการเสวยสุขเรื$องเหล่านี>   

ขา้พเจา้ลว้นไม่แสวงหา  เหล่านั>นไม่มีประโยชน์ต่อขา้พเจา้แต่อยา่งใด  แต่เพื$อป้องกนับางคนที$

ไม่รู้เรื$อง ป้องกนับางคนที$คิดเช่นนี>   ภายใตส้ถานการณ์ที$ขา้พเจา้ไม่อยู ่ บางพื>นที$อาจมีปัญหา

เช่นนี>ปรากฏ  เพื$อเป็นการชี>แนะในการซิวเลี$ยนภายใตส้ถานการณ์ที$ขา้พเจา้ไม่อยู ่ เรื$องต่าง ๆ 

ทั>งหมดให้สมาคมคน้ควา้วิจยัฝ่าหลุนกงของเราเป็นผูต้ดัสินใจดาํเนินการอย่างเป็นเอกภาพ  

นาํพาทุกคนซิวเลี$ยนอยา่งเป็นเอกภาพ  เมื$อก่อนทุกสิ$งที$สมาคมคน้ควา้วิจยัตดัสินใจดาํเนินการ

ไปลว้นแต่ไดรั้บความเห็นชอบจากขา้พเจา้  ไม่วา่ขา้พเจา้จะอยูที่$ใด การตดัสินใจดาํเนินการของ

พวกเขาลว้นทาํไปหลงัจากติดต่อกบัขา้พเจา้ทางโทรศพัทห์รือโทรสารแลว้เท่านั>น  ยงัมีอีกจุด

หนึ$ งซึ$ งขา้พเจา้ก็ไดพู้ดกบัพวกเขาแลว้  นี$ก็เป็นการทดสอบต่อสมาคมคน้ควา้วิจยั  ดูว่าภายใต้

สถานการณ์ที$ขา้พเจา้ไม่อยู ่การนาํพาทุกคนทาํไดดี้หรือไม่  นี$ก็เป็นการทดสอบต่อพวกเขา  แต่

ขา้พเจา้คิดว่าไม่มีปัญหาเพราะคนที$อยู่กบัขา้พเจา้มานาน  พวกเขาค่อนขา้งจะเขา้ใจวิธีทาํงาน

ของขา้พเจา้  เรื$องที$ขา้พเจา้อยากทาํ เรื$องที$ขา้พเจา้ตอ้งการทาํทั>งหมดในการเผยแพร่ฝ่า  ดงันั>น

จะชี> ให้ชัดเจนตรงนี> ว่า : ภายใต้สถานการณ์ที$ข้าพเจ้าไม่อยู่  การตัดสินที$ทําโดยสมาคม

คน้ควา้วิจยั พวกเราศูนยช่์วยฝึกสอนทุกแห่งทั$วประเทศลว้นตอ้งฟัง ตอ้งปฏิบติั  ในฐานะผูช่้วย

ฝึกสอนกย็ิ$งตอ้งถือวา่เป็นความรับผดิชอบของตน  

ผูช่้วยฝึกสอน ขา้พเจา้จะพดูจากอีกดา้นหนึ$ง พวกเราจาํนวนมากจดัมนัเป็นตาํแหน่งอยา่ง

หนึ$ ง  พวกเราไม่ไดใ้ห้ทุกคนเรียกมนัเป็นตาํแหน่งงานและหน้าที$การงานแบบนั>นในหมู่คน

ธรรมดาสามญั  ก็คือหลีกเลี$ยงสิ$งของประเภทนี>   ผูช่้วยฝึกสอนเดิมทีก็ไม่ใช่ตาํแหน่งขา้ราชการ

อะไร  นอกจากนี>ถา้คุณแสดงกิริยาเป็นใหญ่กบัคนเขาที$สนามฝึกกง  คนเขาเบือนหนา้ไม่สนใจ

คุณ คุณก็ทาํอะไรไม่ได ้ คุณแสดงกิริยาไม่ดีอีก เขาอาจบอกว่า ฉันไม่มาฝึกแลว้ดีไหม  ดงันั>น

พวกเราไม่มีอาํนาจแต่อย่างใด  ทุกคนล้วนแต่อาสาทาํงานนี> ด้วยความสมัครใจและอย่าง

กระตือรือร้น เพื$อทาํเรื$องที$ดีใหก้บัทุกคน  ดงันั>นพวกเราก็ตอ้งระวงัวิธีทาํงานสักหน่อย  ในเมื$อ
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มนัไม่ใช่อาํนาจ ไม่ใช่ตาํแหน่งอะไรเลย  ขา้พเจา้คิดว่าการเปลี$ยนตวัผูช่้วยฝึกสอนนั>นสามารถ

ทาํไดทุ้กเวลาและสถานที$  อยา่ยดึติดกบัพวกนี>   บอกใหฉ้นัทาํหนา้ที$เป็นผูช่้วยฝึกสอน ฉนัก็จะ

ทาํ  ไม่ให้ฉนัทาํหนา้ที$เป็นผูช่้วยฝึกสอน ฉนัก็จะเป็นผูฝึ้กกงทั$วไปคนหนึ$ง ฝึกพร้อมกบัทุกคน  

ที$จริงผูช่้วยฝึกสอนคือการอาสา และไม่ใช่ใหคุ้ณเป็นผูช่้วยฝึกสอนแลว้คุณกบ็าํเพญ็สาํเร็จแลว้ !  

ไม่ใช่อยา่งนี>   เพียงแต่ทาํเพื$อคนอื$นมากสักหน่อย  ผจญทุกขม์ากสักหน่อย  แบกรับงานมากสัก

หน่อย  ดงันั>นหลายพื>นที$ก็มีสถานการณ์นี>ปรากฏ  บอกวา่หลงัจากที$ผูช่้วยฝึกสอนถูกเปลี$ยนไป

แลว้กท็อ้แทไ้ม่ใหค้วามร่วมมือ  บางคนถึงกบัรวมตวักนัเป็นกลุ่ม  ขา้พเจา้คิดวา่เรื$องเหล่านี>ลว้น

ไม่สมควรปรากฏในฝ่าหลุนตา้ฝ่า  ผูซิ้วเลี$ยนทาํเรื$ องเหล่านี> ไดห้รือ  ขา้พเจา้จึงพูดถึงผูช่้วย

ฝึกสอนของเรา  พวกเรากพ็ดูถึงเรื$องเหล่านี>  ณ ระดบัชั>นนี>   อยา่เห็นเรื$องเหล่านี>สาํคญัมากเกินไป  

อยา่เห็นเรื$องเหล่านี>สาํคญัมากเกินไปเป็นอนัขาด 

แต่สาํหรับคนเหล่านั>นที$บ่อนทาํลายฝ่านี>ของเราอยา่งแทจ้ริง ไม่วา่เขาเป็นใคร พวกเราก็

ตอ้งเปลี$ยนทุกคนเมื$อใดที$มีปรากฏออกมา เพราะพวกเราไม่ไดต้ั>งขอ้กาํหนดกบัผูฝึ้ก  คุณอยาก

เรียนคุณก็เรียน คุณไม่อยากเรียนก็หมดปัญญา แต่ถา้คุณเรียนพวกเราก็ตอ้งรับผิดชอบต่อคุณ  

พวกเราตอ้งอธิบายให้กบัคุณ  ในฐานะผูช่้วยฝึกสอนคนหนึ$ งก็ไม่ได  ้ คุณทาํไม่ดีก็จะส่งผล

กระทบไปถึงคนกลุ่มใหญ่และรบกวนผูอื้$น  ดงันั>นเมื$อใดที$พวกเราพบเห็นคนที$ทาํสิ$งที$เป็นวิชา

นอกรีต พบเห็นหนึ$งคนใหจ้ดัการเปลี$ยนออกหนึ$งคน  ณ ที$นี>ขา้พเจา้พดูกบัพวกคุณอยา่งจริงจงั : 

ผูฝึ้กคนนั>นที$ศูนยฝึ์กกงสวนสาธารณะซื$อจี> ชิง  มีช่วงเวลาหนึ$งทาํกนัออกนอกลู่นอกทางมาก ๆ  

จนถึงเวลานี> เขาก็ยงัไม่ยอบรับวา่ผิด แต่พวกเราก็ไม่ตอ้งการใหค้นเขายอมรับผิด  ตวัเขาเองควร

แกไ้ขสิ$งเหล่านี> ใหถู้กตอ้ง แต่เขาไม่ทาํอะไรเลย  ยิ$งกวา่นั>นไดย้นิวา่ส่งผลกระทบที$ไม่ดีอยา่งมาก  

ไม่ว่าเขาจะปฏิบติักบัขา้พเจา้อยา่งไร  ไม่ว่าโดยผิวเผินเขาจะปฏิบติักบัขา้พเจา้อยา่งไร หรือลบั

หลงัเขาจะปฏิบติักบัขา้พเจา้อยา่งไร  เขาส่งผลกระทบต่อฝ่านี>   เช่นนั>นจึงไม่สามารถเป็นผูช่้วย

ฝึกสอนไดอี้กแลว้  อยา่งเช่นมีคนบอกว่า : ฉันก็คือพระพุทธแลว้ ฉันเป็นใครมาก่อน  ฝ่าหลุน

ของฉนัใหญ่เท่าบา้น หรือฉนัเก่งกาจกว่าหลี$หงจื>อ  เขาจะพูดอยา่งไรก็ได ้ขา้พเจา้ก็จะไม่สนใจ

เขา แต่ถา้ไม่ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของผูช่้วยฝึกสอนของฝ่าหลุนตา้ฝ่าละกไ็ม่ได ้ เรา

กต็อ้งปลดเขาลงมา  ในภายหนา้ถา้เขาเปลี$ยนแปลงดีแลว้ กอ็าจใหเ้ป็นหวัหนา้ศูนยอี์กครั> ง  พวก

เราก็อยา่กาํหนดคนเขาให้เป็นที$แน่นอนเปลี$ยนแปลงไม่ได ้ นี$ก็คือปัญหา  ณ ที$นี> ขา้พเจา้ไม่ได้

ตาํหนิใคร หรือประนามใคร  พวกเราเนน้ที$เรื$องไม่เนน้ที$คน  จึงยกตวัอยา่งนี> ขึ>นมา  คนอื$น ๆ ที$

ไม่ไดพ้ดูถึงนั>น มีการทาํเรื$องประเภทนี>หรือไม่  กมี็ เพียงแต่ไม่เด่นชดัอยา่งนี>  

นอกจากนี>  อย่างที$ขา้พเจา้ไดพู้ดไปเมื$อครั> งที$แลว้ นั$นคือพวกเราตอ้งสร้างกระแสนิยม
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ของการศึกษาฝ่าใหเ้กิดขึ>น จะตอ้งสร้างกระแสนิยมของการศึกษาฝ่า  เขา้ใจฝ่าให้ดี  มีแต่เขา้ใจ

ฝ่านี> ใหดี้  ใครคิดจะมาก่อความวุ่นวายก็จะไม่มีคนสนใจ  พอเขาคิด คาํพูดหนึ$งประโยค คุณก็รู้

ว่าที$เขาพูดถูกตอ้งหรือไม่  คุณว่าเขาจะก่อความวุ่นวายขึ>นมาไดไ้หม  สิ$งที$เป็นวิชานอกรีตก็ทาํ

ไม่ขึ>น  รับรองเป็นเช่นนี>  

ทุกคนต่างก็รู้ว่าฝ่านี> ดี  อนัที$จริงในการสัมมนาทุกครั> งขา้พเจา้ลว้นแต่บรรยายจากมุมที$

ต่างกนั  บางคนบอกวา่ : การสัมมนาวนันี>ฉนัไดฟั้งอาจารยบ์รรยายเช่นนี>   การสัมมนาวนันั>นได้

ฟังอาจารยบ์รรยายอีกแบบหนึ$ ง  อนัที$จริงลว้นแต่เป็นปัญหาเดียวกนั เพียงแต่ขา้พเจา้บรรยาย

จากมุมที$ต่างกนั แต่ฝ่าที$ขา้พเจา้บรรยายทุกครั> ง หากในการซิวเลี$ยนของคุณในอนาคต หรือใน

การยกระดบัของคุณในอนาคต หรือเมื$ออ่านหนงัสือเล่มนี> ในช่วงเวลาที$ต่างกนั คุณจะพบวา่สิ$งที$

ชี> แนะใหคุ้ณลว้นครอบคลุมไวแ้ลว้ ลว้นมีอยูใ่นหนงัสือเล่มนี>  ฝ่านี>ครอบคลุมสิ$งต่าง ๆ มากมาย

ที$บรรยายจากมุมที$แตกต่างกนั ส่วนประกอบที$แตกต่างกนั และในสภาพที$แตกต่างกนั ขา้พเจา้

บรรยายเขาออกมาในสภาพหนึ$ง ดงันั>นคุณเขา้ใจก็จะเก็บเกี$ยวไดผ้ล  เพียงแต่พวกเราศึกษาเขา

ใหดี้  ขา้พเจา้วา่ก็จะไม่มีปัญหา  หนงัสือเล่มที$สาม – «จว้นฝ่าหลุน» กาํลงัจดัพิมพอ์อกมาแลว้ 

รวบรวมเนื>อหาทั>งหมดที$ขา้พเจา้บรรยายในการสัมมนา ค่อนขา้งสมบูรณ์ กาํลงัจดัพิมพอ์อก

มาแลว้  ผูที้$จะไดเ้ห็นหนงัสือเล่มนี> ก่อน ผูที้$จะไดป้ระโยชน์ก่อนก็คือผูฝึ้กปักกิ$ง  พวกเราทุกคน

ตอ้งศึกษาฝ่าใหม้าก  เขา้ใจฝ่าใหดี้ 

ที$ขา้พเจา้พูดมาทั>งหมดก็เพื$อให้ทุกคนสามารถยกระดบัให้สูงขึ>นไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงพูด

สิ$งเหล่านี> กบัทุกคน  ที$เรียกทุกคนมาประชุมอยา่งเร่งด่วนเช่นนี> เพราะกลวัว่าในขั>นตอนการซิว

เลี$ยนต่อจากนี>  ทุกคนอาจยึดกุมไดไ้ม่ดี หรือเนื$องจากเขา้ใจไดไ้ม่ดี หรือเพราะขา้พเจา้ไม่ได้

นาํพาคุณสู่หนทางที$ถูกตอ้งลม้เลิกกลางคนั ขา้พเจา้ก็จะรู้สึกผิดต่อทุกคน  ดงันั>นจึงเรียกทุกคน

มาประชุมเพื$ออธิบายเรื$องนี> ใหแ้ก่ทุกคน  เรื$องซิวเลี$ยนเป็นเรื$องของตวัเองของทุกคน  ในอนาคต

ใครที$ตามไม่ทนั ใครที$ทาํไม่ได ้ขา้พเจา้ตรงนี> ไม่สามารถเปิดประตูหลงัให้ได ้ บอกว่าขา้พเจา้

เห็นว่าเขาเป็นคนพอใชไ้ด ้หรืออธิบายสถานการณ์ให้ขา้พเจา้ฟัง แลว้พวกเราก็เปิดประตูหลงั

เถอะ ใหเ้ขาขึ>นมาเลย ใหเ้ป็นเช่นนี> ไม่ได ้ ทุกคนทราบ ที$ขา้พเจา้ถ่ายทอดวนันี> คือฝ่า  ฝ่านี> คือฝ่า

ของจกัรวาล  ถา้ขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตามฝ่า มิเท่ากบัขา้พเจา้เป็นผูน้าํการบ่อนทาํลายฝ่าหรือ  ลว้น

ขึ>นอยูก่บัทุกคนไปบาํเพญ็ตวัเอง  เป็นสิ$งที$ดี  สามารถช่วยใหค้นพน้ทุกข ์ ยงัสามารถช่วยเหลือ

คน  ก็ดูวา่ทุกคนจะเขา้ใจฝ่าอยา่งไร รับรู้เขา้ใจฝ่าอยา่งไร  ที$เรียกทุกคนมาก็ตอ้งการจะพูดเพียง

เท่านี>   อยา่ไดคิ้ดว่าการประชุมครั> งนี> เป็นเรื$องที$ขา้พเจา้เห็นขอ้บกพร่องของทุกคนเป็นอนัขาด 

และคิดจะตาํหนิทุกคน ไม่ใช่อย่างนี>   ขา้พเจา้คิดว่าบางปัญหา การชี>ออกมาให้ทนัเวลาดีกว่าชี>
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ออกมาภายหลงั  พวกเราหวัหนา้ศูนยช่์วยฝึกสอนแต่ละแห่ง หรือผูช่้วยฝึกสอน คนที$พวกเราเห็น

ว่าไม่ดี หลงัจากที$ถอดเขาออกไปทนัทีแลว้ คนคนนี>หยุดอย่างกระทนัหัน เขาค่อย ๆ รับรู้ถึง

ปัญหาของตวัเองและซิวเลี$ยนใหม่อีกครั> ง  หวัหนา้ศูนยฝึ์กหรือผูช่้วยฝึกสอนคนนี>  เขาทาํหรือไม่

ทาํคือเหมือนกนั  เขาสามารถซิวเลี$ยนถึงที$สุดเช่นกนั  ก็หยุดได้แลว้ และจะเป็นประโยชน์

สาํหรับเขาอยา่งมาก  ตวัเขารับรู้เขา้ใจแลว้ ยงัซิวเลี$ยนอยู ่ มีบางคนพวกเราใหโ้อกาสแก่เขาครั> ง

แลว้ครั> งเล่า แต่เขาก็ไม่อูค้รั> งแลว้ครั> งเล่า  สุดทา้ยก็สายเกินไป  เขาตกลงไปโดยสิ>นเชิงแลว้  

กลายเป็นมารในสภาพแบบนั>นแลว้  นี$เป็นบทเรียน ! 

ขา้พเจา้เป็นคนที$ชอบพูดอะไรตรงไปตรงมา ไม่ชอบพูดออ้มคอ้ม  ในช่วงระยะหลงันี>  

พวกเราไม่วา่จะเป็นศูนยช่์วยฝึกสอนกดี็ ศูนยส์าขากดี็ หรือผูช่้วยฝึกสอนของศูนยต่์าง ๆ ของเรา

ก็ดี ต่างทาํงานเป็นปริมาณมากจริง ๆ  ทาํใหฝ่้าของเรานี> ไดรั้บผลกระทบที$ใหญ่ขนาดนี> ในวนันี>   

แน่นอนฝ่าดีคือดา้นหนึ$ง  ทุกคนอุทิศตนอยา่งมากมาย ปกป้องฝ่านี>  ช่วยประชาสมัพนัธ์ฝ่านี>   อนั

ที$จริงฝ่านี>  ขา้พเจา้วา่เดิมทีกคื็อฝ่าในจกัรวาล  รวมทั>งทุกคน พวกคุณลว้นอยูใ่นฝ่านี>   เช่นนั>นฝ่านี>

ก็เป็นของพวกคุณ  จะปกป้องฝ่านี> หรือไม่ จะประชาสัมพนัธ์ฝ่านี> หรือไม่ จะเผยแพร่ฝ่านี> ให้

กวา้งไกลหรือไม่ ในอนาคตจะหล่อหลอมเขา้กบัฝ่านี>หรือไม่ ลว้นเป็นเรื$องของตวัพวกคุณเอง  

ขา้พเจา้ไดแ้ต่บรรยายเขาออกมา นาํพาสู่หนทางที$ถูกตอ้งเส้นนี>   นี$คือที$ขา้พเจา้ทาํ  สาํหรับการ

หยวนหมั$นอยา่งแทจ้ริงในอนาคต ขา้พเจา้วา่นั$นคือคุณบาํเพญ็เอง 

ไม่อยากจะใชเ้วลาของทุกคนมากเกินไปนกั เดิมทีคนจาํนวนมากอยากมาฟังดูวา่อาจารย์

จะบรรยายอะไรในระดบัชั>นสูงในที$ประชุมผูช่้วยฝึกสอน  ลว้นแต่มาพร้อมกบัจิตแสวงหา ยึด

ติด มาสืบเสาะหาความรู้  ขา้พเจา้ว่านี$ไม่ดีมาก  ขา้พเจา้ไม่อยากพูดอะไรมากแลว้ ก็คิดจะพูด

เพียงเท่านี>   ถา้พวกเรามีปัญหาอะไร มีปัญหาที$พิเศษเฉพาะ พวกเราจะใหเ้วลาสกัเลก็นอ้ย ทุกคน

หยิบยกขึ>นมาถามได ้ศูนยใ์หญ่ปักกิ$งจดัวางการถ่ายรูป  อีกสักครู่ศูนยช่์วยฝึกสอน ศูนยส์าขา

ต่าง ๆ สามารถจดักลุ่มขึ>นมาถ่ายรูป ไม่มีปัญหา สามารถถ่ายรูปกบัทุกคน  ต่อไปนี> ทุกคนที$มี

ปัญหาที$พิเศษเฉพาะสามารถหยบิยกขึ>นมาถามขา้พเจา้ได ้ กจ็ะพดูเพียงเท่านี>  

ขา้พเจา้ยงัไดย้ินว่ามีผูฝึ้กส่วนหนึ$ งชอบไปยงัศูนยฝึ์กต่าง ๆ  การไปยงัศูนยต่์าง ๆ เป็น

เรื$องดี  เพิ$มการติดต่อและเรียนรู้จากกนัและกนัมากขึ>น  คือดีมาก  แต่มีบางคนเมื$อไปที$ศูนยบ์าง

แห่งแลว้ดูเหมือนจะมีจิตโออ้วดแบบหนึ$ ง : ฉันรู้ข่าวบางอยา่ง  ถ่ายทอดข่าวเล็กข่าวนอ้ย หรือ

พวกคุณไม่เขา้ใจเรื$องเหล่านี>หรอก ฉนัเขา้ใจ   มกัคิดจะ.....  มีซ่อนอยูลึ่ก ๆ เพียงเลก็ ๆ กาํลงัจะ

โผล่ออกมา เพียงเล็ก ๆ ใช้ฝ่านี> เป็นประโยชน์เพื$อยกตวัเองให้สูงขึ>น ก็คือจิตโออ้วดเช่นกนั  
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ไม่ใช่ตอ้งการจะยกตวัเองใหสู้งขึ>นอยา่งเด่นชดัมาก  ไม่ใช่เช่นนี>   ก็คือมีจิตโออ้วดเลก็นอ้ยอยา่ง

นั>น  จิตโออ้วดนี>ทาํร้ายคนอยา่งมากในหมู่ผูซิ้วเลี$ยน 

ศิษย ์: บางคนถามวา่คนที$ยงัไม่ไคอูจ้ะมีฝ่าเซินไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์: คนที$ยงัไม่ไคอูใ้หร้ะมดัระวงันะ !  คนที$ยงัไม่ไคอูถ้า้ซิวเลี$ยนบรรลุถึงเขตแดนของพระ

พุทธก็จะมีฝ่าเซิน  แต่เวลานี> ผูฝึ้กของเรายงัไม่มีแมแ้ต่คนเดียว  รวมทั>งอาจารยชี์$กงในสาํนกักง

อื$นปัจจุบนันี>ก็ยงัไม่มีแมแ้ต่คนเดียว  เท่าที$ขา้พเจา้รู้คนที$มีฝ่าเซินมีเพียงขา้พเจา้คนเดียว  เหตุใด

บางคนฝันเห็นผูช่้วยฝึกสอนของเรา  ยงัเห็นหวัหนา้ศูนยฝึ์กของเรา  เห็นอะไรอื$น ๆ  นั$นคือผล

จากความคิดของตวัคุณบวกกบัสนามมิติของคุณ  เป็นการสะทอ้นออกมาของความสัมพนัธ์ที$

สอดคลอ้งกนัในสนามมิติของคุณแบบนี>  เป็นสภาวะแบบหนึ$ งที$ใชสิ้$งนี> สะทอ้นเขา้ไปภายใน

ขอบเขตของสนามมิตินี>ของคุณ  นอกจากนี> ซิวเลี$ยนถึงระดบัหนึ$งยงัสามารถจะแยกร่างถา้ไม่ถูก

ปิดล็อกเอาไว ้ ก็คือจู่เหวียนเสิน ร่างกายสามารถแยกร่างได ้แต่นั$นลว้นคือเล็กมาก เป็นวิธีทาํ

ของระดบัชั>นที$ต ํ$ามาก 

ศิษย ์: มีใครบางคนอา้งตวัเองเป็นพระโพธิสัตวเ์หว่ยถวั และสามารถเอาฝ่าหลุนที$ท่านอาจารย์

ใส่ใหก้บัผูฝึ้กออกมาได ้

อาจารย ์: นั$นคือใจเขาเกิดมาร ใจตวัเองแปรผนั ตวัเขาคิดเอง  เขาเอาออกมาหรือไม่ ที$เอาคือที$

เขาคิดเอง  เป็นเงาที$ตวัเองคิดขึ>นมาภายในขอบเขตของสนามมิติของเขา  อะไรเขาก็ลว้นทาํ

ไม่ได ้ อา้งตวัเองเป็นพระโพธิสตัวเ์หวย่ถวัอะไรเอย  ขา้พเจา้จะบอกทุกคน  ขา้พเจา้เคยพดูเรื$อง

นี> กบัพวกเราก่อนหน้านี> แลว้ว่า : ยุคธรรมะปลายที$ระดบัชั>นสูง เขาลว้นตกอยู่ในมหันตภยั  ที$

สมควรปกป้องลว้นปกป้องขึ>นมาแลว้  ที$ไม่ไดป้กป้องขึ>นมาลว้นถูกระเบิดทาํลายไปแลว้  เวลา

นี> ใครก็ไม่มีแลว้  มีคนจาํนวนมากเห็นพระโพธิสัตวก์วนอิน  ผูฝึ้กบางคนนาํรูปมาเบิกเนตร  

ขา้พเจา้จะบอกทุกคน  จิตที$คนส่งออกมาในชั$วพริบตานั>นขณะที$เขาไหวพ้ระอยู่เป็นจิตใจที$

เมตตาที$สุด ดีงามที$สุด จิตที$ดีที$สุด  เพื$อปกป้องจิตดวงนี> ของคุณเอาไว  ้ดงันั>นจึงให้คุณเห็น

ภาพลกัษณ์ของพระโพธิสตัวก์วนอิน  ที$จริงลว้นเป็นปรากฏการณ์ของฝ่าเซินของขา้พเจา้  ที$ผา่น

มาขา้พเจา้เคยพดูถึงปัญหานี> ในการสมัมนาแลว้ 

 

  บนัทึกเสียงโดยศูนยช่์วยฝึกสอนฝ่าหลุนตา้ฝ่า ศูนยใ์หญ่ปักกิ$ง  

 



 

 

 

คาํพูดที@ตพีมิพ์อกีครัBง 

 «ฝ่าหลุนตา้ฝ่าอี> เจี$ย» ระยะแรกที$ตีพิมพอ์อกมา ส่วนสาํคญัคือเพื$อจะยกระดบัคุณภาพ

ของผูช่้วยฝึกสอนและความสามารถในการช่วยฝึกสอน  ถา้ผูฝึ้กใหม่ทั$วไปยอมรับไม่ไดก้็จะ

ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายและการรบกวนต่อตา้ฝ่า  ดงันั>นจึงจดัจาํหน่ายอยูใ่นวงจาํกดั 

ภายหลงัจากที$ศิษยท์ั$วประเทศไดเ้ริ$มการศึกษาฝ่า บาํเพญ็อย่างจริงจงั ทุกคนก็มีความ

เขา้ใจต่อตา้ฝ่าเพิ$มมากขึ>น  ผ่านการบาํเพญ็อยา่งจริงจงั ทาํให้รับรู้อยา่งแทจ้ริงถึงความต่อเนื$อง

อย่างแนบแน่นของความยิ$งใหญ่ของตา้ฝ่ากบัการยกระดบัชั>นให้สูงขึ>น ยกระดบัความเขา้ใจ

อย่างชัดเจน  ภายใต้สถานการณ์เช่นนี>  ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจตีพิมพ์ «ฝ่าหลุนต้าฝ่าอี> เจี$ย» 

ออกจาํหน่ายอีกครั> ง แต่ทุกคนพึงระวงัแนวโนม้แบบหนึ$ง อยา่ไดคิ้ดจะคน้หาสิ$งแปลกใหม่ในตา้

ฝ่า  จริง ๆ มีบางคนเฝ้าติดตามคน้หาไม่หยดุวา่ขา้พเจา้พูดอะไรอีกบา้ง มีหนงัสืออะไรใหม่บา้ง 

มีขอ้มูลอะไรใหม่บา้ง หรือเป็นอย่างไร อย่างไร.... เป็นตน้ ตอ้งปล่อยวางจิตใจลงมา บาํเพญ็

จริง ๆ จงั ๆ ต่อไป  ที$จริงไม่ว่าจะมีหลกัธรรมคาํสอนออกมาเป็นจาํนวนมากนอ้ยเท่าใด ก็ลว้น

เป็นขอ้มูลเสริมแนะ «จว้นฝ่าหลุน»  ที$ชี> แนะการซิวเลี$ยนอยา่งแทจ้ริงมีเพียง «จว้นฝ่าหลุน»  

ขา้งในนั>นครอบคลุมเนื>อหาเริ$มจากคนธรรมดาสามญัไปจนถึงระดบัสูงไม่มีที$เปรียบ  เพียงแต่

คุณบาํเพญ็ต่อไป «จว้นฝ่าหลุน» ลว้นจะชี>นาํใหคุ้ณซิวเลี$ยนและยกระดบัสูงยิ$งขึ>นตลอดไป 

 «จว้นฝ่าหลุน» ชั>นผิวเผินของบทความไม่สละสลวย  กระทั$งไม่สอดคลอ้งกบัหลกั

ภาษาในปัจจุบนั  แต่หากขา้พเจา้เรียบเรียงตา้ฝ่าเล่มนี>ตามหลกัภาษาปัจจุบนัแลว้  กจ็ะเกิดปัญหา

หนึ$งที$รุนแรง  โครงสร้างภาษาของบทความที$สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและสวยงาม กลบัจะไม่มี

ความหมายที$ลึกซึ> งยิ$งกว่าและสูงยิ$งกว่า  เพราะการใช้คาํศพัท์ที$สอดคลอ้งกบัมาตรฐานใน

ปัจจุบนัไม่สามารถแสดงการชี>นาํของตา้ฝ่าในระดบัชั>นต่างกนัและสูงยิ$งกว่าและฝ่าที$ปรากฏ

ออกมาในแต่ละชั>น  ตลอดจนนาํพาการผนัแปรของเป̂ินถี$และกงของผูฝึ้ก  และยกระดบัการ

เปลี$ยนแปลงของธาตุแทนี้>  

 «อี> เจี$ย» เล่มนี> ก็เช่นกนั ตีพิมพอ์อกจาํหน่ายเพื$อช่วยชี> แนะให้ทุกคนศึกษา «จว้นฝ่า
หลุน» ให้ดี หวงัว่าศิษยต์า้ฝ่าจะสามารถยึดฝ่าเป็นอาจารย ์ขจดัการรบกวนทิ>งไป บาํเพ็ญให้

แน่นแฟ้นและจริงจงั นี$กคื็อการกา้วรุดไปขา้งหนา้ 

      หลี$หงจื(อ 
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