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นัง$ อยู่ ณ ที$น> ี ลว้ นเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนและแกนนํา ในการก่อตั>งฝ่ าหลุนต้าฝ่ า โดยเฉพาะ
การต่อตั>งฝ่ าหลุนต้าฝ่ าที$เมืองฉางชุนมีบทบาทสําคัญอย่างมาก ผูฝ้ ึ กของศูนย์ฝึกกงมากมายถาม
ปั ญหามากมาย ผูฝ้ ึ กสอนหรื อแกนนําของเราอธิ บายปั ญหาบางประการได้ไม่ดีหรื ออธิ บายไม่ได้
นี$ มีสาเหตุ สองประการ : หนึ$ งคื อเข้าใจฝ่ าไม่ ถ่องแท้ ที$ จริ งพวกเราในการสอนในชั>นเรี ยน
อะไร ๆ ล้วนบรรยายออกมาแล้ว เพียงแต่เข้าใจฝ่ าให้ทะลุปรุ โปร่ ง อะไร ๆ ล้วนสามารถอธิ บาย
ได้ นี$คือสาเหตุหนึ$ง และเป็ นสาเหตุที$สาํ คัญที$สุด อีกประการหนึ$งคือผูฝ้ ึ กถามปั ญหาบางอย่างที$
เป็ นรู ปธรรมที$อธิ บายยาก เพราะผูฝ้ ึ กสอนติดต่อกับผูฝ้ ึ กโดยตรง หลายปั ญหาที$เป็ นรู ปธรรม
อธิบายยาก
ข้าพเจ้ารักษาท่าทีอย่างนี>เสมอมา ฝ่ าข้าพเจ้าก็ได้บรรยายอย่างครบถ้วนและสรุ ปรวบยอด
ให้แล้ว ปั ญหาของการซิ วเลี$ยนของตัวคุณเอง ก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามฝ่ านี> ถ้าอะไร ๆ ก็พูดออกมาจน
หมด ก็ไม่มีสิ$งที$ตวั คุณเองจะบําเพ็ญแล้ว ฉะนั>นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถจะพูดมากไปกว่านี>อีกแล้ว
ถ้าพูดอีกก็เท่ากับว่าข้าพเจ้ายกคุณขึ>นมาอย่างนั>น ที$เหลือก็คือปั ญหาบางประการที$เป็ นรู ปธรรม
แต่ผูฝ้ ึ กบางคนก็ยงั อยากจะถาม ก็คือวางใจไม่ได้ เขาถามข้าพเจ้าไม่ได้ ก็ยงั จะถามผูฝ้ ึ กสอน
หรื อศิษย์ของเราที$ฝึกกงมาเป็ นเวลาค่อนข้างนาน แต่ปัญหาที$ผชู ้ ่วยฝึ กสอนหรื อศิษย์ที$ฝึกมานาน
ไม่เคยประสบด้วยตัวเอง ก็ให้คาํ ตอบไม่ได้
ทําไมข้าพเจ้าให้ทุกคนฝึ กกงด้วยกันเป็ นกลุ่ม เวลาพบกับปั ญหาสามารถแลกเปลี$ยนซึ$ ง
กันและกัน ร่ วมกันศึกษาพิจารณา ปั ญหาเหล่านี> ก็จะสามารถแก้ไขได้ ฝึ กกงเองคนเดียว พบกับ
ปั ญหาแล้วไม่เข้าใจ จะเกิดความสับสน แต่อยูท่ ี$ศูนย์ฝึกกง ทุกคนร่ วมกันศึกษาพิจารณา ปั ญหา
มากมายล้วนสามารถจะแก้ไขได้ ที$จริ งการจัดการกับปั ญหาหนึ$ ง ๆ ให้สาํ เร็ จได้ ต้องค้นหาจาก
ซิ นซิ$ ง ปั ญหาอะไรล้วนสามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้ แต่ก็ยงั มีปัญหาบางประการที$เป็ นรู ปธรรม
มันยากเกิ นกว่าที$ ผูช้ ่ วยฝึ กสอนจะจัดการได้จริ ง ๆ เพื$อปั ญหาเหล่านี> โดยเฉพาะ ข้าพเจ้าเปิ ด
ประชุมหนึ$ งครั>งให้กบั ทุกคน นี$ จดั เป็ นกรณี พิเศษสําหรับผูช้ ่วยฝึ กสอนเมืองฉางชุน พื>นที$อื$นยัง
ไม่มีโอกาสเช่ นนี> การกลับมาครั> งนี> มีปัญหาหลายประการต้องจัดการ ผูฝ้ ึ กทั>งหลายต่างก็รู้
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ดังนั>นจึ งพยายามไม่ รบกวนข้าพเจ้า เป็ นไปได้ว่า เสี ยงโทรศัพท์เพียงกริY งเดี ยวก็จะรบกวน
ข้าพเจ้าอย่างรุ นแรง ฉะนั>นผูฝ้ ึ กหลายคนจึงไม่โทรศัพท์มาหา จุดนี>ขา้ พเจ้าทราบ ที$เรี ยกทุกคน
มาประชุ ม ก็ เ พื$ อ จะตอบปั ญ หาบางประการให้ กับ ทุ ก คน ศู น ย์ใ หญ่ ไ ด้ส่ ง บทความจาก
ประสบการณ์ของผูฝ้ ึ กบางส่ วนมาให้ อีกทั>งปั ญหาต่าง ๆ ที$รวบรวมกันขึ>นมา ข้าพเจ้ายังไม่มี
เวลาอ่านเลย เพราะข้าพเจ้ากําลังปรับแก้หนังสื อเล่มที$สามอยู่ – «จ้วนฝ่ าหลุน» และยังมีเรื$ อง
ต้องจัดการอีกมากมาย

วันนี> จะตอบปั ญหาให้กบั ทุกคน โดยหลักคือเพื$อให้ทุกคนทํางานได้สะดวกหลังจากนี>
ไป พูดถึงตรงนี> ขา้ พเจ้ายังจะต้องพูดถึงปั ญหาหนึ$ ง : ผูช้ ่วยฝึ กสอนทั>งหลายที$นงั$ อยู่ ณ ที$น> ี ต้อง
รับผิดชอบขึ>นมา รับผิดชอบสอนแต่ท่าฝึ กเพียงอย่างเดียวยังไม่ได้ ควรต้องเข้าใจฝ่ าให้ถ่องแท้
ยึดกุมให้ได้อย่างแท้จริ ง ต้องอ่านหนังสื อให้มาก ฟั งเทปบันทึกเสี ยงให้มาก อย่างน้อยที$สุด
ต้องเข้าใจได้ชดั เจนมากกว่าผูฝ้ ึ กทัว$ ไปจึงจะสามารถเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนได้ดีอย่างแท้จริ ง ความ
เข้าใจต่อฝ่ าจะต้องเข้าใจให้แจ่มชัด ผูฝ้ ึ กมีปัญหาอะไร อย่างน้อยต้องตอบได้ในระดับทัว$ ไป
ถึงแม้ไม่อาจจะพูดว่าเป็ นประโยชน์ในการชี>นาํ ในภาพรวมสามารถพูดได้ชดั เจน การถ่ายทอด
กงไปสู่ ระดับชั>นสู งอย่างแท้จริ ง นัน$ ก็คือการช่วยคน ก็คือการซิ วเลี$ยนอย่างแท้จริ ง หากดูกนั
อย่างนี>แล้ว นัน$ ก็คือไม่มีอะไรแตกต่างจากการมุ่งซิวเลี$ยนเป็ นหลักในวัดวาอารามหรื อในป่ าเขา
ฝ่ าของเรานี>โดยหลักถ่ายทอดอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ ส่ วนใหญ่ซิวเลี$ยนอยูใ่ นหมู่
คนธรรมดาสามัญ เช่นนั>นพวกเรากําหนดผูซ้ ิ วเลี$ยน ในการซิ วเลี$ยนอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ
โดยพื>นฐานสมควรแสดงออกเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ พูดให้ชดั พวกเราผูร้ ับผิดชอบคน
หนึ$ งของศู นย์ฝึกกงก็เหมื อนกับเจ้าอาวาส พระสงฆ์เปรี ยญสู ง ที$ ซิวเลี$ ยนอยู่ในวัด ข้าพเจ้า
เพียงแต่พดู เปรี ยบเทียบ ไม่มีใครแต่งตั>งหรื อให้ตาํ แหน่ง พวกเราก็คือรู ปแบบการซิ วเลี$ยนอย่าง
นี> คุณคิดดูนนั$ ไม่เหมือนกันหรอกหรื อ การนําพาผูซ้ ิ วเลี$ยนกลุ่มหนึ$งให้ดีเป็ นเรื$ องของคุณูปการ
และคุณธรรมที$หาที$สุดมิได้ นําพาไม่ดี ข้าพเจ้าว่าก็คือไม่ได้ปฏิบตั ิภาระหน้าที$อย่างเต็มที$ ด้วย
จุ ด ประสงค์น> ี จึ ง เรี ย กทุ ก คนมาประชุ ม ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบของศู น ย์ใ หญ่ ต่ า งก็ ห ารื อ ปั ญ หานี> กับ
ข้า พเจ้า : จะเปิ ดสอนอี ก สัก ครั> งดี ไ หม ข้า พเจ้า รู ้ สึ ก ว่า ฝ่ านี> บรรยายชัด เจนเกิ น ไปก็ไ ม่ เ ป็ น
ประโยชน์กบั การซิวเลี$ยนของทุกคน เช่นนั>นก็จะกลายเป็ นหลักการของคนธรรมดาสามัญ พวก
เราไม่ตอ้ งพูดถึงปั ญหาการซิ วเลี$ยนกันอย่างไรอย่างไรในหมู่คนธรรมดาสามัญ อีกประเดี^ ยว
ข้าพเจ้าจะตอบปั ญหาเหล่านี>ที$ส่งขึ>นมาให้กบั ทุกคน เวลาที$เหลือทุกคนมีปัญหาอะไรค่อยยกขึ>น
มาถามอีก ที$คิดจะค้นหาความรู ้อะไรคุณอย่าถาม ปั ญหาที$เกี$ยวโยงถึงนโยบายประเทศก็อย่า
ถาม พวกเราอยูใ่ นขั>นตอนของการซิ วเลี$ยน ปั ญหาที$พบเจอนั>นค่อนข้างจะเป็ นแบบฉบับ โดย
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หลักจะตอบปัญหาเหล่านี> ทุกคนสามารถหยิบยกขึ>นมาถาม
พวกเราแจ้งเฉพาะผูช้ ่วยฝึ กสอนและคนทํางานให้มาประชุม หลังจากวันนี> คนที$ไม่ได้
รับแจ้ง อย่าได้พามาประชุมด้วยอย่างเด็ดขาด มีคนมากันมาก เรื$ องบางอย่างจัดการไม่ได้ เพราะ
ทั>งหมดเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอน เดิมทีคิดจะพูดสู งสักหน่อย เป็ นรู ปธรรมสักหน่อย เพื$อให้สะดวกต่อ
การทํางานของผูช้ ่ วยฝึ กสอนจากนี> ไป แต่บางคนเป็ นผูฝ้ ึ กใหม่ เข้าเรี ยนในชั>นเพียงครั>งเดี ยว
ยิง$ กว่านั>นบางคนยังไม่เคยเข้าเรี ยนในชั>นเลย ทันทีทนั ใดมาฟังสิ$ งที$สูงและลึกซึ>งอย่างนี> ยากมาก
จะยอมรับได้ ไม่ส่งผลดีต่อเขา อีกทั>งยังจะก่อเกิดอารมณ์ขดั แย้งในความคิดของเขาได้ง่าย ก็จะ
เป็ นการทําลายคนคนนี>
ผูช้ ่ วยฝึ กสอนต้องรับภาระหน้าที$อย่างจริ ง ๆ จัง ๆ ผูฝ้ ึ กใหม่ที$ท่าฝึ กทําไม่ถูกต้องต้อง
ปรับแก้ให้ถูกต้องให้พวกเขา ผูฝ้ ึ กเก่าบางคนที$ท่าฝึ กใช้ได้แล้ว คลาดเคลื$อนเพียงเล็กน้อย ก็ให้
บอกเขาภายหลังการฝึ กกง จะได้ไม่รบกวนการเข้าสู่ สมาธิ เวลาฝึ กกง อย่ารบกวนเขา ผูฝ้ ึ กใหม่
จะต้องช่วยฝึ กสอน มีคนถามปั ญหาต้องอดทน ค่อย ๆ อธิ บาย ผูฝ้ ึ กทั>งหมดที$ศูนย์ฝึกกงของเรา
ล้วนมีภาระหน้าที$น> ี ต้องช่วยเหลือสรรพชีวติ ทัว$ ไป อะไรเรี ยกว่าช่วยเหลือสรรพชีวติ ทัว$ ไป ให้
สรรพชี วิตได้ฝ่าจึ งจะเป็ นการช่ วยเหลื อสรรพชี วิตทัว$ ไปอย่างแท้จริ ง คนเขามาถาม คุ ณไม่
อธิบาย นัน$ จะใช้ได้หรื อ
ผูช้ ่วยฝึ กสอนฝึ กกงจะต้องแน่วแน่หนึ$งเดียว สําหรับผูฝ้ ึ กเหล่านั>นที$ไม่แน่วแน่หนึ$งเดียว
ในการฝึ กกง ต้องบอกเขา ช่วยเหลือเขา ไม่สามารถแน่วแน่จริ ง ๆ เขาปล่อยวางสิ$ งเหล่านั>นของ
เขาไม่ได้ ก็บอกให้เขาไปฝึ กกงอื$น จะได้ไม่รบกวนพวกเราผูฝ้ ึ ก หากเขาไม่ยอมไปจริ ง ๆ นัน$ ก็
ไม่มีวิธีอื$น เขาฝึ กก็จะไม่ได้อะไร นี$ คือจิ ตรับรู ้ (อูซ้ ิ$ ง1) ไม่ดี พวกเราสายพุทธ เริ$ มจากความ
เมตตากรุ ณา บอกว่าจะลงโทษเขาสักหน่ อย เช่ นนั>นไม่ได้ ไม่บ่อนทําลายฝ่ าที$ ถูกต้องอย่าง
รุ นแรง ไม่อาจจะลงมือตามใจชอบ
บางคนรักษาโรคให้คน หรื อบอกให้คนมารักษาโรคที$ศูนย์ฝึกกงของเรา ล้วนเป็ นการ
บ่อนทําลายต้าฝ่ า นี$เป็ นปั ญหาที$ร้ายแรงอย่างยิง$ และไม่อนุญาตให้ใครทําอย่างนี> ถ้าทําอย่างนี>ก็
ไม่ ใ ช่ ศิ ษ ย์ข องข้า พเจ้า ถ้า ผู ช้ ่ ว ยฝึ กสอนทํา อย่ า งนี> ละก็ ให้ เ ปลี$ ย นคนทัน ที ต้อ งไม่ ใ ห้ มี
ปรากฏการณ์สองแบบนี>เกิดขึ>นอย่างเด็ดขาด
ผูช้ ่วยฝึ กสอนต้องพยายามรับผิดชอบในงานอย่างสุ ดความสามารถ งานยากก็ตอ้ งอาสา
ทํา ผูช้ ่ วยฝึ กสอนบางคนอาจมีอายุมาก มีความเข้าใจต่อฝ่ าด้อยสักหน่ อย ตัวเองรู ้ สึกว่าดี แต่
อธิ บายได้ไม่ชดั เจน ก็สามารถหาคนมาช่ วยทํางานของผูช้ ่ วยฝึ กสอน ความรับผิดชอบต่อฝ่ า
3

ไม่ใช่การได้หรื อเสี ยของตัวคุณ การได้หรื อเสี ยของตัวคุณก็สัมพันธ์กบั ฝ่ าอย่างแนบแน่ นด้วย
ในการสอนต้องไม่สอดแทรกความคิดของตัวเองเข้าไป ไม่เช่นนั>นก็จะส่ งผลกระทบต่อการซิ ว
เลี$ยนของตัวเองและของกลุ่ม ท่าฝึ กของผูช้ ่วยฝึ กสอนต้องพยายามทําให้ถูกต้อง พยายามทําให้
เหมื อนกับในเทปบันทึ กภาพ โดยภาพรวมต้องทําให้เหมื อน สําหรั บความแตกต่ างเล็ก ๆ
น้อย ๆ ก็หลีกเลี$ยงได้ยาก จะให้เหมือนกันอย่างกับแกะออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันทั>งหมด เป็ น
เรื$ องที$ ทาํ ไม่ได้ โดยพื>นฐานดู ไม่แตกต่างเป็ นอันใช้ได้ แต่ถา้ แตกต่างกันมากนักละก็ไม่ได้
โดยเฉพาะคือผูช้ ่วยฝึ กสอน คุณสอนคนก็จะทําให้เพี>ยนไป
จากนี>ไปจะเริ$ มตอบปั ญหา
ศิษย์ : กายและจิตดับสลายพร้อมกัน (สิ งเสิ นจวี>เมี>ยะ2) เป็ นสภาวะแบบหนึ$งอย่างไร
อาจารย์ : สิ งเสิ นจวี>เมี>ยะ เป็ นคําศัพท์โบราณ พวกเราเรี ยกว่ากายและจิตดับสลายทั>งหมด (สิ ง
เสิ นฉวนเมี> ยะ 3) ตัวอักษรจวี> ออกเสี ยงฟั งไม่ สู้ดี เมี> ยะก็คือกระจายทิ> งไป จวี> (พรั$ งพร้ อม)
และจวี> (รวมตัว) ออกเสี ยงเหมือนกัน จวี> (รวมตัว) คือจับเขารวมกันเข้ามา ดังนั>นต่อจากนี> ไป
พวกเราเรี ยกเป็ น สิ งเสิ นฉวนเมี>ยะ แน่ ละ ในหนังสื อยังเขียนว่า สิ งเสิ นจวี>เมี>ยะ หนังสื อเล่มนี>
จัดเป็ นเอกสารสําหรับอ่านเฉพาะกาล หนังสื อเล่มที$หนึ$ งของเรา «จงกัว% ฝ่ าหลุนกง» ตอนที$
เขียนออกมานั>น มีบางด้านคล้ายกับชี$กงในระดับตํ$า หนังสื อเล่มที$สองก็คือ «จงกัว% ฝ่ าหลุนกง
(ฉบับปรั บปรุ ง)» มี ระดับสู งกว่าชี$ กงมากที เดี ยว เวลานี> ขา้ พเจ้ากําลังเรี ยบเรี ยงฝ่ าทั>งหมดที$
ข้าพเจ้าบรรยาย ในอนาคตเมื$อเขียนออกมาเป็ นต้าฝ่ าเพื$อชี>นาํ ให้พวกเราบําเพ็ญจริ ง ในหนังสื อ
ใหม่ คําศัพท์มากมายล้วนต้องปรับแก้ให้ถูกต้องทั>งหมด

สิ ง4 หมายถึ ง ร่ า งกายที$ มี รู ป ลัก ษณ์ ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ห มายถึ ง ร่ า งกายในมิ ติ ว ตั ถุ น> ี ที$ เ รา
มองเห็ นได้ดว้ ยตาเนื> อเท่านั>น ทุกมิติลว้ นมีร่างกายของคุณคงอยู่ ล้วนมีรูปลักษณ์ ล้วนเป็ น
สสารคงอยู่ เรื$ อยไปจนถึงระดับจุลภาคมาก ๆ ก็มีร่างกายคงอยู่ หมายความว่ามีมิติมากเท่าใด คน
ก็มีร่างกายมากเท่านั>น สิ งเสิ นฉวนเมี>ยะ ก็หมายถึงร่ างกายเหล่านี>ลว้ นไม่คงอยูแ่ ล้ว
เสิ น5(จิต) หมายถึงเหวียนเสิ น6 (จิตต้นกําเนิดหรื อจิตหลัก) ของคน จิตหลักก็ดี จิตรองก็
ดี ร่ างชี วิตทุกประเภทก็ดี เมื$อไปถึงสิ งเสิ นฉวนเมี>ยะ นั$นเป็ นเรื$ องที$น่ากลัวอย่างยิ$ง ! ทัว$ ทั>ง
จักรวาลไม่มีอะไรที$น่ากลัวยิง$ กว่าเรื$ องนี> แล้ว ก็คือดับสลายทั>งหมด อะไรก็ไม่มีแล้ว แน่ละ ยัง
มีสสารที$จุลภาคมาก ๆ คงอยู่ ข้าพเจ้าเคยพูดว่า สุ ญญากาศก็มีสสารคงอยู่ การค้นคว้าทางวิชา
ฟิ สิ กส์ของเราในปั จจุบนั บรรลุได้ถึงนิ วทริ โนระดับชั>นนี> เท่านั>น สสารที$เล็กที$สุดคือนิ วทริ โน
ยังห่ างไกลมาก ไกลมาก ๆ จากสสารของสสารต้นกําเนิ ด จากชี วิตที$ เล็กที$ สุดของสสารต้น
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กําเนิ ด สสารที$จุลภาคมาก ๆ เมื$อถูกทําลายถึงสภาวะที$ด> งั เดิมที$สุด พวกเราเรี ยกว่าสิ งเสิ นฉวน
เมี>ยะ เพราะได้กลับไปสู่ สภาวะที$ด> งั เดิมที$สุดอีกแล้ว มันจึงไม่คงอยูแ่ ล้ว แม้แต่ผบู ้ รรลุธรรม ณ
ระดับชั>นที$สูงมาก ๆ ล้วนมองไม่เห็นแล้ว ขณะเดียวกันก็ไม่มีความคิด ทั>งหมดเป็ นรู ปแบบของ
จุลภาคที$สุดที$กระจัดกระจายและยุง่ เหยิง ในอดีต ณ ระดับชั>นสู ง เมื$อละเมิดต้าฝ่ าจึงจัดการกัน
เช่นนี> การทําลายมนุษย์กเ็ ป็ นเช่นนี> เพราะเขาได้ตกลงมาถึงระดับชั>นที$ต$าํ ที$สุดแล้ว เขาทําเรื$ อง
ไม่ดีจึงพบกับปั ญหาอย่างนี> หมายความว่ากําจัดเขาอย่างถึงที$สุดจากในจักรวาล ไม่มีความคิด
แทบจะไม่มีสสาร ทําลายจนถึงสภาวะที$ด> งั เดิมที$สุด ดั>งเดิมที$สุด
ศิ ษย์ : เพศของพระพุทธชาย พระพุทธหญิ งเป็ นไปตามเพศของกายเนื> อของผูซ้ ิ วเลี$ ยน หรื อ
เป็ นไปตามเพศของจิตหลัก (จู่เหวียนเสิ น7)
อาจารย์ : เมื$อคนซิ วเลี$ยนจนถึงการซิ วเลี$ยนฝ่ านอกภพ ก็เข้าสู่ การซิ วเลี$ยนมรรคผล (กัว$ เว่ย8)
อรหันต์ ก็คืออรหันต์ข> นั ต้น เมื$ อนั>นก็สามารถพูดได้ว่าเป็ นพระพุทธแล้ว ที$ จริ งคุณก็คือซิ ว
เลี$ยนร่ างพระพุทธแล้ว อรหันต์แบ่งเป็ นอรหันต์ข> นั ต้น เจิ>งกัว$ อรหันต์ และอรหันต์ใหญ่ แต่ละ
ระดับชั>นล้วนห่ างกันมาก และพระโพธิ สัตว์ใหญ่ก็สามารถพูดว่าเป็ นพระพุทธ เมื$อซิ วเลี$ยน
ถึงกัว$ เว่ยอรหันต์ รู ้แจ้ง (ไคอู9้ ) ไม่วา่ จะเป็ นชายหรื อหญิง ล้วนจะแสดงรู ปลักษณ์ชาย คุณกําลัง
ซิ วเลี$ ยนในหมู่ คนธรรมดาสามัญ แต่ เพศของกายเนื> อของคุ ณจะไม่ เปลี$ ยน กายเนื> อของคุ ณ
ประเดี^ยวเป็ นชาย ประเดี^ยวเป็ นหญิง อย่างนั>นจะเป็ นอะไรล่ะ ! ในอดีตมีคนซิ วเลี$ยนบรรลุถึงกัว$
เว่ยอรหันต์และบําเพ็ญสําเร็ จบริ บูรณ์ (หยวนหมัน$ 10) หยวนหมัน$ กับการบรรลุอาณาจักรเขต
แดนเป็ นคนละเรื$ องกัน ถ้าคนสามารถบําเพ็ญถึงกัว$ เว่ยอรหันต์เท่านั>นและหยวนหมัน$ สู งขึ>นไป
อีกเขาบําเพ็ญขึ>นไปไม่ได้แล้ว เริ$ มที$จะคงที$แล้ว ครั>นเมื$อเขาเปิ ดกง (ไคกง11) แล้ว ไม่วา่ เดิมที
จะเป็ นชายหรื อหญิง ทั>งหมดจะแสดงรู ปลักษณ์ชาย เพราะร่ างกายของเขาเป็ นร่ างพุทธที$เขาซิ ว
เลี$ยนออกมา ณ กัว$ เว่ยอรหันต์ลว้ นแสดงร่ างชาย
เหวียนเสิ นที$แท้จริ ง อาจจะเป็ นชายหรื อหญิง ร่ างกายนั>นของเขา ไม่ว่าจะแปรผันจาก
สสารพลัง งานสู ง ก็ดี หรื อ เป็ นร่ า งที$ ไ ม่ เ สื$ อ มสลายนั>น ที$ เ ขาบํา เพ็ญ สํา เร็ จ ก็ดี หรื อ ณ เวลา
นิพพาน พระพุทธให้ร่างพุทธนั>นแก่เขาก็ดี ณ กัว$ เว่ยอรหันต์ ล้วนแต่แสดงรู ปลักษณ์ในร่ างชาย
เมื$อถึงอาณาจักรเขตแดนพระโพธิสตั ว์ลว้ นแสดงรู ปลักษณ์ในร่ างหญิง แต่เพศของเหวียนเสิ นไม่
เปลี$ยน เมื$อถึงอาณาจักรเขตแดนของพระพุทธ เขายังมีร่างกาย เพียงแต่ร่างกายชนิดนี>ประกอบ
ขึ>นจากสสารพลังงานสู ง สู งยิ$งขึ>นไปอีกก็มีร่างกาย คือร่ างกาย (ร่ างพระพุทธ) ในมิติที$ต่างกัน
เมื$อถึงอาณาจักรเขตแดนพระพุทธ เพศก็จะกลับคืนสู่ เพศของจู่เหวียนเสิ น พระพุทธชายก็คือ
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พระพุทธชาย พระพุทธหญิงก็คือพระพุทธหญิงแล้ว
ศิษย์ : ความหมายของการบําเพ็ญร่ างแท้12 (เปิ^ นถี$) และร่ างพุทธ
อาจารย์ : ในที$น> ี เปิ^ นถี$ที$เราพูดถึงคือคําศัพท์โดยรวมของการซิ วเลี$ยนในระดับชั>นตํ$า หมายถึง
ร่ างกายของคุณในแต่ละมิติ กายเนื>อของคุณก็รวมอยูด่ ว้ ย
ศิษย์ : ได้ฝ่าที$ถูกต้อง สําเร็ จมรรคผล13 (เจิ>งกัว$ ) จัดว่าบรรลุหยวนหมัน$ เช่นนั>นพวกเราบําเพ็ญถึง
ขั>นใดจึงจะบรรลุหยวนหมัน$
อาจารย์ : หยวนหมัน$ กับกัว$ เว่ยของพวกเราสู งหรื อตํ$าเป็ นคนละเรื$ องกัน นัน$ คือคุณบําเพ็ญถึงกัว$
เว่ยอรหันต์แล้ว คุณได้เข้าสู่ การซิ วเลี$ยนร่ างพระพุทธแล้ว ที$ผา่ นมามีเพียงพระยูไลจึงจะเรี ยกว่า
พระพุทธ ปั จจุบนั มีพระพุทธค่อนข้างมาก แบ่งแยกออกมา คือพระยูไลก็ดูแลพระพุทธจํานวน
หนึ$ง พระพุทธเหล่านั>นที$ยงั ไม่บรรลุระดับชั>นพระยูไล สู งเลยพระโพธิ สตั ว์กเ็ รี ยกเป็ นพระพุทธ
พระโพธิ สตั ว์ใหญ่กเ็ รี ยกเป็ นพระพุทธ กระทัง$ พระอรหันต์ พระโพธิ สตั ว์กไ็ ด้รับการขนามนาม
ว่าพระพุทธ เพราะล้วนคือสายพุทธ ดังนั>นข้าพเจ้าจะบอกทุกคน คุณบําเพ็ญถึงกัว$ เว่ยอรหันต์ก็
คือกําลังซิ วเลี$ยนในร่ างพระพุทธแล้ว เป็ นความหมายอย่างนี> แต่ถึงแม้คุณกําลังซิ วเลี$ยนในร่ าง
พระพุทธ ไม่แน่ นอนเสมอไปว่าคุ ณจะหยวนหมัน$ รากฐาน14 (เกิ นจี ) ของคนไม่เหมื อนกัน
ความสามารถแบกรับก็ไม่เหมือนกัน บางคนสามารถบําเพ็ญถึงกัว$ เว่ยพระโพธิ สัตว์ บางคน
สามารถบําเพ็ญถึงกัว$ เว่ยพระพุทธ บางคนสามารถบําเพ็ญสู งขึ>นไปอีก สู งเลยกัว$ เว่ยพระยูไลขึ>น
ไป มีบางคนเพียงสามารถบรรลุถึงกัว$ เว่ยอรหันต์เท่านั>น แต่ไม่วา่ จะบรรลุถึงระดับชั>นใด ล้วน
แต่หลุดพ้นสามภพแล้ว ล้วนนับว่าได้กวั$ เว่ยแล้ว หมายความว่าคุณได้เจิ>งกัว$ แล้ว แต่ไม่แน่วา่ จะ
หยวนหมัน$ สมมติว่าจัดวางให้คุณไคอู ้ ณ กัว$ เว่ยพระโพธิ สัตว์ บําเพ็ญสําเร็ จบรรลุหยวนหมัน$
หากคุณบรรลุถึงกัว$ เว่ยอรหันต์แล้ว แต่ยงั ไม่บรรลุถึงจุดหมายสุ ดท้ายของการซิ วเลี$ยนของคุณ ก็
ไม่หยวนหมัน$ จึงเป็ นความสัมพันธ์หนึ$งชั>นอย่างนี> คุณทุ่มเทมากน้อยเพียงใด ซิ วเลี$ยนมากน้อย
เพียงใด ก็จะได้มากเท่านั>น ถึงแม้คุณซิ วเลี$ยนยังไม่หยวนหมัน$ แต่คุณได้กวั$ เว่ยแล้ว อย่างไรก็ดี
คุ ณ ยัง ซิ ว เลี$ ย นไม่ ห ยวนหมัน$ ยัง มี ปั ญ หาของระดับ ชั>น ประการหนึ$ ง คงอยู่ ยัง ไม่ บ รรลุ ถึง
จุดหมายสุ ดท้ายของการซิวเลี$ยนของคุณ
ศิษย์ : ความสัมพันธ์ของการหวนกลับคืนสู่ ด> งั เดิมแท้จริ ง15 (ฝันเปิ$ นกุยเจิน) กับการได้เจิ>งกัว$ ?
ความหมายของเปิ$ นและเจิน ?
อาจารย์ : ฝันเปิ$ นกุยเจิน กับ การกลับสู่ ความเรี ยบง่ายและความบริ สุทธิ_ 16 (ฝันผูก่ ุยเจิน) ที$พูดกัน
ในหมู่คนธรรมดาสามัญเป็ นคนละเรื$ องกัน ฝันเปิ$ นกุยเจินที$เราพูดก็คือการกลับไปสู่ คุณสมบัติ
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ดั>งเดิ มก่ อนกําเนิ ดของคุ ณ การกลับไปสู่ คุณสมบัติด> งั เดิ มของคุ ณ ธาตุแท้ของคุ ณ โฉมหน้า
ดั>งเดิมของคุณ คุณตกลงมาในสังคมคนธรรมดาสามัญ โฉมหน้าดั>งเดิมของคุณถูกปกคลุมไป
อยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญดําและขาวสลับกลับที$ กนั ถูกและผิดสลับกลับที$ กนั คุณต้อง
กลับไป คืนสู่ ด> งั เดิ มแท้จริ ง (กุยเจิ น) เป็ นคําศัพท์ของสายเต๋ า เพราะสิ$ งที$เราซิ วเลี$ยนนั>นใหญ่
มาก ๆ เลยลํ>าขอบข่ายของตัวสายพุทธเองไปแล้ว บางส่ วนเป็ นฝ่ าที$ พูดในสายเต๋ า สายเต๋ า
บําเพ็ญสําเร็ จแล้วก็คือผูส้ าํ เร็ จธรรมสายเต๋ า17 (เจินเหยิน) ก็คือบําเพ็ญสําเร็ จเป็ นพระพุทธ พวก
เขาเรี ยกเจินเหยิน คนที$แท้จริ ง
ศิษย์ : ฉันตั>งปณิ ธานว่าจะบําเพ็ญตลอดไป กับหนทางที$ท่านอาจารย์จดั วางให้เรานั>น สัมพันธ์กนั
อย่างไร
อาจารย์ : คุณตั>งปณิ ธานว่าจะบําเพ็ญตลอดไป คําว่าตลอดไปคงไม่เด็ดขาดแน่นอนหรอกนะ ไม่
ได้เจิ>งกัว$ ไม่หยวนหมัน$ บําเพ็ญเรื$ อยไปนะหรื อ การบําเพ็ญต้องมีเป้ าหมาย บําเพ็ญถึงระดับ
ชั>นสู ง คือเป็ นไปตามปณิ ธานที$ตวั คุณเองตั>งไว้ บวกกับถึงที$สุดแล้วคุณสามารถบําเพ็ญได้สูง
เพียงใด อาจารย์จึงจะจัดวางให้คุณ ล้วนเป็ นอะไรที$วิทยาศาสตร์ มาก ๆ เดิมคุณเป็ นเหล็กกล้า
ชิ>นหนึ$ ง จัดให้คุณเป็ นเหล็กชิ>นหนึ$ ง นัน$ ไม่ได้ คุณสามารถบําเพ็ญถึงกัว$ เว่ยพระโพธิ สัตว์ จัด
ให้คุณอยู่ ณ กัว$ เว่ยอรหันต์ นี$ ก็ไม่ได้ มองได้แม่นยํามาก จะอยูต่ รงไหนล้วนมองไม่ผิดแม้แต่
น้อย
ศิษย์ : ในจักรวาลมีสิ$งที$เหมือนกันโดยสิ> นเชิงหรื อไม่
อาจารย์ : วิ ธี ซิ ว เลี$ ย นเป็ นวิ ธี ซิ ว เลี$ ย นหนึ$ งที$ พ ระพุ ท ธใหญ่ อ งค์ห นึ$ งควบคุ ม ที$ ไ หนล้ว น
เหมือนกัน แต่วิธีของการซิ วเลี$ยนไม่เหมือนกัน กับสิ$ งที$เหมือนฝ่ าหลุนนี> ของเราในวันนี> ไม่มี
แต่ก็มีบางสิ$ งที$หมุน โลกก็ยงั หมุนอยู่ มี$จงใช้ความนึ กคิด18 (อี>เนี$ ยน) ผลักวงล้อชนิ ดหนึ$ งให้
หมุน สิ$ งของประเภทนี> ยงั มี ฉางชุนมีอาจารย์ชี$กงนั>น ๆ ก็ฝึกโดยหมุนไท้จี^ แต่ไม่เหมือนอันนี>
ของเรา ของเขานั>นรับเข้าไม่ปล่อยออก ไม่เหมือนกับของเรา ดาวเคราะห์โคจรรอบดาวฤกษ์
อิ เล็กตรอนหมุ นรอบนิ วเคลี ยสอะตอม ล้วนมี กลไกหมุ นอยู่ แต่ ความหมายที$ ครอบคลุ มนั>น
แตกต่างกันนับพันลี> สองสิ$ งที$เหมือนอาจมีคงอยู่ แต่นอ้ ยมาก น้อยมาก ๆ ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็น
ข้าพเจ้าจะบอกทุ กคน เหล่ าผูบ้ รรลุ ธรรมระดับสู งจัดวางเรื$ องนี> ในวันนี> เช่ นนั>นใน
ขั>นตอนการเปลี$ยนแปลงของจักรวาล เรื$ องราวทั>งหมดล้วนต้องเปิ ดทางให้กบั เรื$ องนี> การก่อเกิด
ของจักรวาลในระยะแรก ก็ได้จดั เตรี ยมงานใหญ่ที$อยูท่ า้ ยสุ ดไว้แล้ว เช่นนั>นเรื$ องราวมากมาย
ล้วนอาจจัดวางไว้เพื$อถ่ายทอดฝ่ าที$ถูกต้อง (เจิ>งฝ่ า19) ครั>งสุ ดท้ายในวันนี> ซ$ ึ งเป็ นช่วงปลายกัลป์
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ข้าพเจ้าว่าเหตุใดความนิ ยมชี$กงปรากฏออกมาในช่วงสมัยนี> ศตวรรษนี> อย่างไม่เคยมีมาก่อนใน
ประวัติศาสตร์ นัน$ ไม่ใช่บงั เอิญ ทําไมจึงมีวิธีบาํ เพ็ญแบบนั>นแบบนี> ปรากฏออกมา นี$ ก็ไม่ใช่
บังเอิญ ข้างในนี>ไม่ธรรมดาพื>น ๆ เหมือนที$คนธรรมดาสามัญคิด
ศิษย์ : ฝ่ าหลุนและโลกฝ่ าหลุนสัมพันธ์กนั อย่างไร
อาจารย์ : โลกฝ่ าหลุนเป็ นโลกที$ใหญ่โต สวยงามวิเศษมาก ๆ ที$ควบคุมโดยพระยูไลของโลกฝ่ า
หลุ น ฝ่ าหลุ น เป็ นเพี ย งปรากฏการณ์ ข องฝ่ าทางด้า นกง เขายัง มี ป รากฏการณ์ ท างด้า นฝ่ า
ปรากฏการณ์ในด้านของฝ่ านอกจากฝ่ าที$ขา้ พเจ้าบรรยาย ฝ่ าที$สูงยิง$ ขึ>นและรู ปแบบของฝ่ าเรายัง
ไม่ได้เปิ ดเผย และไม่อนุญาตให้เปิ ดเผย สําหรับด้านของกง ข้าพเจ้าได้วาดรู ปออกมาให้แล้ว แต่
เขายังมี ด้านของฝ่ า ด้านของกงก็เป็ นรู ปแบบอย่างนี> พวกเราผูฝ้ ึ ก ในอนาคตเมื$ อได้เจิ> งกัว$
หลังจากบําเพ็ญจนได้กวั$ เว่ย ตัวเองก็สามารถซิ วเลี$ยนฝ่ าหลุนออกมาได้แล้ว สามารถบําเพ็ญ
ออกมาได้องค์เดียวเท่านั>น คุณบรรลุถึงระดับชั>นที$สูงมาก ๆ ก็มีฝ่าหลุนเพียงองค์เดียว นัน$ เป็ น
ปรากฏการณ์ของตัวคุณเอง เขาจะทดแทนฝ่ าหลุนองค์น> นั ที$ขา้ พเจ้าให้คุณ ณ ตําแหน่งท้องน้อย
นัน$ คือความสําเร็ จที$แท้จริ งของคุณ แต่ฝ่าหลุนก็เป็ นปรากฏการณ์ของฝ่ าอีกด้วย เขาสามารถ
แบ่งตัวได้ เมื$อคุณใช้อิทธิ ฤทธิ_ เพียงเล็กน้อย เขาสามารถจะแบ่งตัวได้ คุณยังสามารถปล่อยฝ่ า
หลุนบางส่ วนออกมา แต่จะไม่มีร่างที$เป็ นเอกเทศมากมายในรู ปแบบชนิ ดนั>นอย่างที$ขา้ พเจ้า
บําเพ็ญในวันนี>
ทุกคนทราบ สิ$ งนี>ใหญ่มาก ลํ>าค่ามาก เป็ นสิ$ งที$จดั สร้างขึ>นมาโดยคนรุ่ นแล้วรุ่ นเล่า ใน
หนึ$ งขั>นตอนของการซิ วเลี$ยน คุณคิดจะบําเพ็ญสิ$ งที$ใหญ่ขนาดนี> เหมือนอย่างที$ขา้ พเจ้าบําเพ็ญ
ออกมานั>น ไม่อาจจะทําได้ ทําไม่ได้อย่างแน่นอน พวกคุณสามารถบําเพ็ญฝ่ าหลุนออกมาหนึ$ ง
องค์ อันนี> แน่นอน ฝ่ าหลุนองค์น> ี มีอานุภาพใหญ่มาก ถ้าสามารถนํามาถึงมิติน> ี ได้อย่างแท้จริ ง
เวลาเขาขยับ จะกลายเป็ นเรื$ องใหญ่จริ ง ๆ นัน$ เป็ นสิ$ งที$มีอานุภาพยิง$ ใหญ่มาก แม้แต่ฝ่าหลุนองค์
นั>นที$คุณซิ วเลี$ยนออกมาในอนาคต หมุนอยูใ่ นมิติน> ี ข้าพเจ้าว่าจะหมุนเป็ นพายุทอร์ นาโด เขา
เป็ นสิ$ งที$มีอานุภาพยิง$ ใหญ่มาก ทําไมไม่ให้เขาปรากฏออกมาในสังคมคนธรรมดาสามัญ ทําไม
ไม่ให้เขาเข้ามาบังเกิดผลในมิติน> ี ล่ะ ก็เพราะว่าอานุภาพของเขาใหญ่โตเหลือเกินจริ ง ๆ ถึงแม้
เขาจะบังเกิดผลอยูใ่ นมิติอื$นก็เพียงพอที$จะปกป้องคุณ บังเกิดผลที$ใหญ่มาก
ศิษย์ : ฝ่ าหลุนเป็ นภาพย่อส่ วนของจักรวาล โลกฝ่ าหลุนใหญ่เท่าจักรวาลหรื อไม่
อาจารย์ : ไม่ใช่ โลกฝ่ าหลุนคือโลกหนึ$ งหน่ วย อยู่ ณ ระดับชั>นสู งมาก ๆ ในจักรวาลของเรานี>
จักรวาลนั>นใหญ่มหึ มา เนื$ องจากบางส่ วนเป็ นผูฝ้ ึ กใหม่ มีบางคําพูดข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดได้
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พวกเขาจะรั บไม่ได้ ในจักรวาลอันใหญ่มหึ มาของเรานี> มี จกั รวาลเล็กอยู่นับจํานวนไม่ถว้ น
มนุ ษย์คงอยู่ในจักรวาลเล็กจักรวาลหนึ$ ง และในจักรวาลเล็กเหล่านี> มีระบบทางช้างผือกนับ
จํา นวนไม่ ถ ้ว น พระพุ ท ธของระดับ ชั>น ยูไ ลมองดู จ ัก รวาลเล็ก จัก รวาลหนึ$ ง มองไม่ ถึ ง ฝั$ ง
จักรวาลใหญ่น> นั ใหญ่โตเพียงใด ในอดีตไม่ให้คนรู ้ มันช่างใหญ่มหึ มาเหลือเกิน คนในระหว่าง
ขั>นตอนของการซิ วเลี$ ยน ร่ างกายจะขยายออกสู่ ภายนอก หมายความว่าปริ มาณความจุ ของ
ร่ า งกายจะเพิ$ ม ขึ> น ปริ ม าณความจุ ข องร่ า งกายค่ อ ย ๆ เปลี$ ย นใหญ่ ข> ึ น ใจก็เ ปลี$ ย นใหญ่ ข> ึ น
ความคิดเลื$อนระดับขึ>นไป ยกระดับชั>นสู งขึ>น แต่ร่างกาย ณ ฝั$งคนธรรมดาสามัญนี> จะมองไม่
เห็ นการเปลี$ยนแปลง เหมือนกับคนธรรมดาสามัญ นอกจากจะถึงเวลาหยวนหมัน$ เขาจึ งจะ
รวมเข้าด้วยกัน ฉะนั>นในชัว$ พริ บตาที$จะรวมเข้าด้วยกัน กระทัง$ ยังไม่ทนั ที$คุณจะสามารถสัมผัส
ถึงพลังของฝ่ าในหมู่คนธรรมดาสามัญ ก็พาคุณไปแล้ว เพราะการรบกวนของเขาต่อคนธรรมดา
สามัญจะใหญ่หลวงมาก ล้วนเป็ นเช่ นนี> ข้าพเจ้าพูดเสมอว่า เต๋ าแก่ซิวเลี$ยนอยู่ในป่ าเขาเป็ น
เวลานานหลายปี ผูค้ นเข้าใจว่าพวกเขามีความสามารถมาก ที$จริ งความสามารถของพวกเขามี
น้อยมาก จึงอนุญาตให้พวกเขาปล่อยอิทธิ ฤทธิ_ อยูใ่ นโลก แต่ปัจจุบนั แสดงให้คนเห็นน้อยมาก
แล้ว พวกเขาก็รู้ว่าไม่อาจจะบ่อนทําลายสังคมคนธรรมดาสามัญได้ ไม่เช่นนั>นตัวเขาเองก็เป็ น
อันจบสิ> น
ศิษย์ : ไม่ได้เข้าร่ วมชั>นเรี ยนจะสามารถบําเพ็ญฝ่ าหลุนออกมาได้หรื อไม่
อาจารย์ : ปั ญหานี> ขา้ พเจ้าเคยพูดหลายครั>งแล้ว อ่านหนังสื อก็เหมือนกัน เพียงแต่คุณบําเพ็ญ
โดยปฏิบตั ิตามต้าฝ่ าอย่างแท้จริ ง ถึงแม้คุณจะอยู่ในที$ที$ห่างไกลเงี ยบเหงาที$สุด นั$นล้วนไม่มี
ปั ญหา ในหนังสื อของข้าพเจ้ามีฝ่าเซิ นของข้าพเจ้า มองดูจากระดับชั>นตื>นทุกตัวอักษรล้วนเป็ น
ฝ่ าหลุนที$ใหญ่ขนาดนี> เพียงคุณคิด อะไรเขาล้วนรู ้ เหมือนกัน สามารถบําเพ็ญอย่างแท้จริ งก็จะ
ได้ ตัวเองอ่านหนังสื อและฝึ ก ไปศูนย์ฝึกกง ฝึ กกับผูฝ้ ึ กเก่าด้วยกัน ก็ได้ท> งั นั>น เพียงแต่คุณ
บําเพ็ญจริ งก็จะได้ ทุกคนทราบ องค์ศากยมุนีจากไปแล้วสองพันกว่าปี ก่อนจะถึงธรรมะปลาย
มีพระภิกษุซิวเลี$ยนออกมาเป็ นจํานวนมากแล้ว บางคนบําเพ็ญถึงระดับชั>นที$สูงมาก ไม่ใช่วา่ คุณ
จะต้องอยูต่ ่อหน้าอาจารย์ สอนด้วยตัวเองคุณจึงจะสามารถบําเพ็ญ
ศิษย์ : ฉันในมิติน> ี บาํ เพ็ญไปถึงโลกฝ่ าหลุนแล้ว ตัวของฉันมากมายในมิติอื$น ๆ ก็สามารถจะ
บําเพ็ญไปถึงโลกฝ่ าหลุนด้วยไหม
อาจารย์ : นัน$ ไม่แน่นอน ถ้าพวกเขาบําเพ็ญสําเร็ จแล้วและก่อรู ปเป็ นร่ างเดียวกับคุณ สามารถคง
อยูเ่ ป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ฝ่าของคุณ แต่คุณเป็ นผูส้ งั$ การ เขาจะจัดเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ฝ่าและเป็ นคล้ายกับจิตรอง
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(ฟู่ เหวียนเสิ น20) ถ้าเขาบําเพ็ญไม่สาํ เร็ จ เขาก็จะเป็ นร่ างชีวติ ที$เป็ นเอกเทศ เขาก็ไม่ไหวแล้ว คุณ
บําเพ็ญ ก็เป็ นคุณที$ได้ ใครบําเพ็ญใครได้
ศิษย์ : ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าคือค่อย ๆ อู ้ (เจี>ยนอู21้ ) พวกเราจะเข้าสู่ สภาพเจี>ยนอูเ้ มื$อใด
อาจารย์ : ผูฝ้ ึ กของเราจํานวนมากได้เข้าสู่ สภาวะเจี>ยนอูแ้ ล้ว ผูฝ้ ึ กจํานวนมากบําเพ็ญได้ดีทีเทียว
ไม่ออกเสี ยง ไม่พดู พวกเขาก็คือไม่พดู ข้าพเจ้าพูดเมื$อครั>งเปิ ดสอนอยูท่ ี$ฮาร์บิน : ข้าพเจ้าพูดว่า
4,000 กว่าคน ที$นงั$ อยู่ ณ ที$น> ี จะมีคนสามารถบําเพ็ญออกมาได้มากน้อยเท่าใด ในอนาคตจะมี
คนได้เต๋ า22(หลักธรรม) มากน้อยเท่าใด ข้าพเจ้าบอกว่า ข้าพเจ้าไม่มนั$ ใจ ต้องดู ว่าทุกคนจะ
บําเพ็ญอย่างไร จะพูดได้อย่างไรว่า 4,000 กว่าคนนี> ล้วนสําเร็ จเป็ นพระพุทธในทันที 4,000 กว่า
คน ล้วนเข้าสู่ สภาวะเจี>ยนอูแ้ ล้ว นัน$ เป็ นไปไม่ได้ แม้แต่ที$ฝึกฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอยูท่ ี$ศูนย์ฝึกกง มีคน
จํานวนมากน้อยเท่าใดที$เข้าสู่ สภาวะเจี>ยนอูแ้ ล้ว บําเพ็ญจริ งอย่างแท้จริ งแล้ว การเข้าสู่ สภาวะ
เจี>ยนอูท้ ี$ต่างกัน ไม่ใช่วา่ พอคุณเข้าสู่ สภาวะเจี>ยนอู ้ อิทธิฤทธิ_กจ็ ะปรากฏออกมา
ณ ที$น> ี ขา้ พเจ้าจะถือโอกาสพูดถึงปั ญหาหนึ$ ง พวกเราจํานวนมากได้เข้าสู่ สภาวะเจี>ยนอู ้
แล้ว แต่เขาเกิดความกลัวอยูเ่ รื$ อย กลัวอะไรนะหรื อ เพราะปั จจุบนั จิตยึดติดของสังคมมนุ ษย์
ใหญ่เหลือเกิน ข้าพเจ้าขอเน้นหนักทางด้านนี> ข้าพเจ้าว่า เมื$อมีพลังความสามารถ (กงเหนิ ง23)
ออกมาแล้วไม่ตอ้ งไปสนใจมัน ตาทิพย์เปิ ดแล้วก็อย่าไปแสวงหา แต่ขา้ พเจ้าขอบอกทุกคน : ตา
ทิ พย์ของคุ ณเปิ ดแล้วอย่างแท้จริ ง คุ ณไม่ มีจิตที$ จะแสวงหาสิ$ งใด คุ ณไปดู ก็ไม่ เป็ นไร คุ ณมี
อิทธิ ฤทธิ_ ออกมา อยูใ่ นที$ที$ไม่มีคน จะลองใช้ดูก็ไม่มีปัญหา จุดนี> จะพูดชัดเจนกับทุกคน อย่า
เห็นมันเป็ นจิตยึดติด เป็ นฝ่ าของตัวคุณเอง คุณลองใช้ฝ่าของตัวคุณเอง นี> กบั จิตยึดติดเป็ นคน
ละเรื$ อง เวลานี> มีคนเข้าสู่ สภาวะเจี>ยนอูแ้ ล้ว ตัวเขาเองเกิดความกลัว เขาจึงเก็บมันไว้อยูต่ ลอด
ไม่ใช้ก็ไม่ได้ ตาทิพย์ของหลายคนเปิ ดแล้ว เขารู ้สึกอยูเ่ รื$ อยว่าเป็ นความรู ้สึกลวง เป็ นอย่างนี>
ไม่ได้ เปิ ดแล้ว สามารถดูได้กด็ ู ไม่เป็ นไร จิตยึดติดกับการเผชิญด้วยตัวเองเป็ นคนละเรื$ อง
ศิษย์ : ปั จจุบนั มีคนบรรลุถึงดอกไม้สามดอกรวมอยูบ่ นศรี ษะ (ซันฮวาจวี>ติ$ง24) หรื อไม่ มีคนได้
เจิ>งกัว$ หรื อไม่
อาจารย์ : ปั จจุบนั มีคนจํานวนมากได้เลยพ้นซันฮวาจวี>ติ$งแล้ว ที$บรรลุหยวนหมัน$ เวลานี>ยงั ไม่มี
ล้วนกําลังบําเพ็ญอยูใ่ นกัว$ เว่ย กําลังบําเพ็ญอยูใ่ นกัวเว่ย ณ ระดับชั>นที$ต่างกัน
ศิษย์ : พวกเราเริ$ มฝึ กกงและบําเพ็ญซิ นซิ$ งอย่างมุมานะบากบัน$ จากนี>ไป ภายในเวลา 1 ปี ครึ$ ง จะ
สามารถบรรลุถึงการซิวเลี$ยนฝ่ านอกภพไหม
10

อาจารย์ : ไม่มีการจํากัดเวลา บําเพ็ญหรื อไม่เป็ นปั ญหาของตัวคุณ บําเพ็ญสู งเพียงใด มีความ
อดทนมากเพียงใด มี ความสามารถแบกรั บมากเพียงใด ก็เป็ นปั ญหาของตัวคุณ คุณบอกว่า
อาจารย์กาํ หนดช่ วงเวลาให้คุณบําเพ็ญออกไป จิ ตของคุ ณจะบรรลุถึงจุ ดนั>นได้ไหม ซิ นซิ$ ง
สามารถจะเลื$อนระดับขึ>นไปได้ไหม การเข้าใจต่อฝ่ าสามารถจะบรรลุได้สูงเพียงนั>นไหม จิตยึด
ติ ด ในหมู่ ค นธรรมดาสามัญ คุ ณ สามารถจะปล่ อ ยวางลงได้ไ หม ต่ อ ผลประโยชน์ ส่ ว นตัว
ตรงหน้า กับเรื$ องที$ต่อสู ้แย่งชิงกับคน คุณสามารถจะปล่อยวางได้ไหม ล้วนเป็ นปั ญหาของการ
บําเพ็ญแต่ละคน ไม่มีใครกําหนดให้คุณ ไม่มีจาํ กัดเวลา คนเขาบําเพ็ญถึงกัว$ เว่ยอรหันต์ อาจจะ
บํา เพ็ ญ ขึ> นไปได้อ ย่ า งรวดเร็ ว ในขณะที$ บ างคนอาจจะต้อ งบํา เพ็ ญ ตลอดชี วิ ต ก็ อ ยู่ ที$
ความสามารถแบกรับของตัวคุณเอง กําหนดตัวเองอย่างเข้มงวดหรื อไม่ นี$ ลว้ นเป็ นปั ญหาของ
แต่ละคน
ศิษย์ : พวกเราบําเพ็ญจนถึงสามารถปกป้ องตัวเองแล้ว แต่พวกเรายังอยากบําเพ็ญขึ>นไป จะทํา
อย่างไร
อาจารย์ : เมื$อครู่ ขา้ พเจ้าพูดแล้วว่า องค์ศากยมุนีไม่อยูใ่ นโลกแล้ว ศิษย์ของพระองค์ยงั สามารถ
บําเพ็ญขึ>นไป สมมติอาจารย์ไม่อยูใ่ นโลกแล้วจริ ง ๆ ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้ายังอยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่
สู ญหายไปจริ ง ๆ และก็ไม่ใช่กายและจิตดับสลายแล้ว
ศิษย์ : มีคนบางส่ วนฝึ กกงเพื$อหลีกเลี$ยงทุกข์ภยั ผลสรุ ปสุ ดท้ายของพวกเขาจะเป็ นอย่างไร
อาจารย์ : ผูท้ ี$มาฝึ กกงโดยมีจิตแสวงหาใด ๆ ล้วนจะไม่ได้เจิ>งกัว$ แต่ในการเข้าใจฝ่ าของคน คุณ
ต้องอนุ ญาตให้คนเขามีข> นั ตอนหนึ$ งของการเข้าใจ มีคนจํานวนมากเข้ามาฝึ กกงเพื$อรักษาโรค
ผ่านการค่อย ๆ เข้าใจจึงรู ้วา่ มีสิ$งที$อยูใ่ นระดับชั>นสู ง วันนี> พวกเรากําลังถ่ายทอดฝ่ าอยู่ ณ ระดับ
ชั>นสู ง คนเขาเพิ$งจะเข้ามาร่ วมเรี ยนในชั>น ยังไม่รู้วา่ เรื$ องราวเป็ นอย่างไร ทันใดนั>นได้ยนิ ว่าเป็ น
การถ่ายทอดกงไปสู่ ระดับชั>นสู ง ค่อย ๆ ผ่านการบรรยายฝ่ าของเรา เขาเข้าใจได้แล้ว คุณให้เขา
มีข> นั ตอนอย่างนี> นี$ เป็ นเรื$ องแน่นอน เขามีจิตอยากจะรักษาโรค มีจิตอยากจะหลีกเลี$ยงทุกข์ภยั
ไม่ ว่ า เขาจะเข้า มาพร้ อ มกับ จิ ต อะไรก็ ต าม เขาต้อ งปล่ อ ยวางจิ ต นั>น จึ ง จะสามารถบรรลุ
จุ ดประสงค์ของการซิ วเลี$ ยน แม้แต่ เพื$อจะบรรลุ จุดประสงค์ของการรั กษาโรค เสริ มสร้ าง
สุ ขภาพ เขาเข้ามาโดยมีความคิดเพื$อจะหลีกเลี$ยงทุกข์ภยั ก็ไม่ได้
ทุกข์ภยั เป็ นสิ$ งที$เกิดขึ>นเนื$องจากตัวคนเอง เป็ นสิ$ งที$ตวั เองติดค้างไว้จากการทําเรื$ องที$ไม่
ดีในแต่ละภพแต่ละชาติ จึงต้องคืน คุณดูคุณอยูใ่ นขั>นตอนของการซิ วเลี$ยน ทนทุกข์ นัน$ ล้วน
เป็ นกรรมที$ตวั คุณเองก่อขึ>นที$ขดั ขวางคุณ แต่นนั$ ก็เป็ นเรื$ องที$ดี พวกเราใช้มนั เป็ นประโยชน์เพื$อ
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ยกระดับซิ นซิ$ งของคุณ นัน$ ไม่ใช่เป็ นเรื$ องดีหรอกหรื อ สามารถบําเพ็ญสําเร็ จเป็ นพระพุทธและ
สําเร็ จเป็ นมาร ก็คือหลักการนี> มีกรรมคงอยู่ อยูท่ ่ามกลางวังวน จึงสามารถให้คุณซิวเลี$ยน
ศิษย์ : ตัวฉันมากมายในมิติอื$นอยู่ ณ ระดับชั>นของมิติกายเนื>อไหม
อาจารย์ : ไม่ใช่ ในมิติของระดับชั>นอื$นพวกเรามองไม่เห็น ในมิติของระดับชั>นเดียวกัน นอกจาก
พวกเรามนุษย์ที$มีร่างกายนี> แล้ว ยังมีมิติหนึ$ งที$มีร่างกายคน คนของมิติน> นั เหนื อกว่าพวกเราคน
ที$นี$มาก พวกเขาไม่มีชื$อเสี ยงและผลประโยชน์ แต่มีอารมณ์และความรู ้สึกผูกพัน (ฉิ ง25) ดังนั>น
เขาก็มีร่างกายที$เป็ นวัตถุคงอยู่ รู ปลักษณ์ภายนอกไม่แตกต่างจากพวกเรามากนัก ดูดีกว่าพวกเรา
หน่ อยหนึ$ ง แต่ร่างกายของพวกเขานั>นลอยได้ พวกเขาไม่เดิน ดังนั>นส่ วนใหญ่แทบจะมองไม่
เห็นขา ลอยมาลอยไป มีมิติอย่างนี> นี$เป็ นมิติในระดับชั>นเดียวกัน
ข้าพเจ้าจะอธิ บายให้กบั ทุกคนเกี$ยวกับปั ญหามิติอีกสักหน่อย นักวิทยาศาสตร์ของเราใน
ปั จ จุ บ ัน ค้น คว้า วิ จ ัย พบว่ า อิ เ ล็ก ตรอนหมุ น รอบนิ ว เคลี ย สอะตอม การหมุ น เวี ย นของมัน
คล้ายกันหรื อไม่กบั การที$โลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์ นัน$ ไม่ใช่เรื$ องเดียวกันหรอกหรื อ
พวกเราเวลานี> ไม่มีกล้องจุลทรรศน์ที$จะสามารถมองเห็ นว่ามีอะไรอยู่บนนั>น ถ้าคุณสามารถ
มองเห็น ไม่แน่วา่ คุณสามารถจะค้นพบว่าข้างบนนั>นมีร่างชีวติ ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า สิ$ งเหล่านี>ลว้ น
สอดคล้องกับความเข้าใจตามวิชาฟิ สิ กส์ของเราปั จจุบนั แต่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั ของ
เรายังมีขอ้ จํากัดมาก ๆ
ศิษย์ : ผูฝ้ ึ กจํานวนมากมีความรู ้สึกไวต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ ชี$แห่งโรค ชี$สีดาํ อย่างมาก เป็ น
เพราะเหตุใด
อาจารย์ : ผูฝ้ ึ กประเภทนี> ลว้ นแต่กงใกล้จะออกแล้ว ยังไม่กา้ วพ้นจากระดับชั>นตํ$าของการฝึ กชี$
อยูใ่ นรู ปแบบสู งสุ ดของการฝึ กชี$ เมื$อเข้าสู่ สภาวะร่ างขาวนํ>านมแล้ว จะมีปรากฏการณ์เช่นนี> แต่
นัน$ จะเป็ นขั>นตอนที$ส> ันมาก คุณไม่ตอ้ งไปสนใจมัน อย่ากลัว ปล่อยไปตามสบาย คุณกลัวจน
เกินเหตุกเ็ ป็ นจิตยึดติดแบบหนึ$ง ไม่ตอ้ งสนใจมัน ให้ดูทุกสิ$ งล้วนต้องเป็ นไปตามนั>น ปล่อยไป
ตามธรรมชาติดีแล้ว เมื$อผ่านระดับชั>นนี>ไปแล้ว คุณก็จะไม่รู้สึกอีก หลังจากกงออกแล้ว ร่ างกาย
ของคุ ณ จะถู กปกคลุ มด้วยกง ชี$ สีดาํ ชี$ แห่ งโรคเหล่ านี> ก็ไม่ อาจจะเข้าสู่ ร่างกายของคุ ณ แล้ว
ดังนั>นจึงไม่มีความรู ้สึกแล้ว
ศิษย์ : ผูฝ้ ึ กบางคน ซิ นซิ$ งยกระดับสู งขึ>นเรื$ อย ๆ แต่ไม่สามารถนัง$ ขัดสมาธิ สองขา จะใช้ของ
หนักกดทับ ใช้เชือกมัด ได้หรื อไม่
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อาจารย์ : ในอดีตพระภิกษุบางราย เวลานัง$ สมาธิ ข้าพเจ้ารู ้วา่ ใช้ลูกกลิ>งหิ น ฐานของโม่หินกดทับ
แต่จะใช้ลูกกลิ>งหิ นหรื อฐานของโม่หินก็ดี ล้วนแต่เป็ นความสมัครใจของตน เขาบอกให้คนเขา
ทําอย่างนั>น แต่นักพรตเต๋ าไม่ทาํ เช่ นนั>น สายเต๋ านําพาลูกศิษย์เพียงหนึ$ งหรื อสองคนเท่านั>น
และหนึ$ งในนั>นจะได้รับการถ่ายทอดอย่างแท้จริ ง เขาจะควบคุมดูแลลูกศิษย์อย่างเข้มงวด มี
อะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็จะตีลูกศิษย์ เขาไม่สนใจว่าคุณจะรับไหวหรื อไม่ ก็จะต้องให้คุณผ่าน
ข้ามไป ฉะนั>นโดยทัว$ ไปเขาก็จะใช้วธิ ีแข็งกร้าว มัดขาลูกศิษย์ มัดมือไพล่หลัง คุณแก้ออกด้วย
ตัวเองไม่ได้ นอนลงคุณก็แก้ออกไม่ได้ ดังนั>นบางคนเจ็บจนหมดสติไป ในอดีตมีทาํ กันอย่างนี>
ในเวลานั>นการซิวเลี$ยนเป็ นเรื$ องลําบากมาก
วันนี>เราไม่กาํ หนดเช่นนี> เพราะวิชาของเรามุ่งเน้นการบําเพ็ญจิตของคนโดยตรง ฉะนั>น
เราจัดการยกระดับซิ นซิ$ งของคนเป็ นเรื$ องสําคัญที$สุด และจัดการซิ วเลี$ยนร่ างกายเป็ นเรื$ องรอง
คุ ณ ต้อ งพยายามอดทน ยืด เวลานั$ง ขัด สมาธิ ข องคุ ณ ให้น านขึ> น แต่ ไ ม่ อ าจจะกํา หนดเป็ น
กฎเกณฑ์ตายตัวได้ เพราะอะไร ทุกคนทราบ ในสมัยขององค์ศากยมุนีมีขอ้ บัญญัติของศี ล
เนื$องจากในช่วงที$องค์ศากยมุนียงั ทรงพระชนชีพอยูไ่ ม่มีพระสู ตร ไม่ได้ทรงทิ>งลายลักษณ์อกั ษร
ไว้ขา้ งหลังแต่อย่างใด หลังจากองค์ศากยมุนีเสด็จปริ นิพพาน คนรุ่ นหลังหวนคิดถึงคําพูดที$องค์
ศากยมุนีตรัสแล้วเรี ยบเรี ยงออกมาเป็ นพระสู ตร ในช่ วงที$องค์ศากยมุนียงั ทรงพระชนชี พได้
บัญญัติกฎเกณฑ์สําหรั บซิ วเลี$ ยนเอาไว้มากมาย จัดไว้เป็ นข้อบัญญัติของศี ล นี$ มีลายลักษณ์
อักษรตกทอดสื บต่ อมา แต่ ของเราวันนี> มีฝ่าอยู่ ดังนั>นจึ งไม่มีขอ้ บัญญัติของศี ล จะบําเพ็ญ
หรื อไม่ สามารถจะบําเพ็ญได้หรื อไม่ ได้มาตรฐานหรื อไม่ ล้วนแต่ประเมินโดยฝ่ า ฉะนั>นการ
ซิ วเลี$ยนของเราไม่สามารถกําหนดให้เป็ นแบบเดียวกันหมด ทุกคนคิดดู ถึงยุคปลายกัลป์ คน
บางคนไม่ไหวแล้วจริ ง ๆ ไม่อยูใ่ นข่ายที$จะช่วยเหลือได้ แต่อยูใ่ นข่ายที$จะถูกทําลาย เวลาเปิ ด
สอนในชั>น อาจมีคนอย่างนี> เข้ามาเรี ยน อาจเป็ นเพราะถูกดึงเข้ามา เมื$อคุณปล่อยให้เขาทําอย่าง
นั>น ไม่แน่ อาจจะกระดูกหัก ดังนั>นเราจึงไม่กาํ หนดเป็ นกฎเกณฑ์ตายตัว ใช้วิธีสมัครใจ คุณ
สามารถจะอดทน ก็พยายามอดทน แต่ขา้ พเจ้าจะบอกทุกคน คิดจะบําเพ็ญจริ ง ๆ คนที$รู้สึกถึง
อานุภาพของฝ่ าได้อย่างแท้จริ งล้วนสามารถบําเพ็ญ คุณก็ลองพยายาม น่าจะลองดูสกั หน่อย จะ
ไม่เกิดปั ญหา
ศิษย์ : จักรวาลมีขอบไหม
อาจารย์ : จักรวาลมีขอบ แต่อย่าได้คน้ หาสิ$ งเหล่านี> ขอบอันนี> ใหญ่เหลือเกิน ณ ระดับชั>นของ
พระยูไล ขอบของจักรวาลที$หมายถึงล้วนเป็ นขอบของจักรวาลเล็ก และจักรวาลเล็กอันนี> อย่าว่า
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แต่มนุษย์ แม้แต่พระยูไลมองดูกไ็ ม่มีขอบไม่มีที$สิ>นสุ ด ไม่อาจจะวัดได้ มันใหญ่มหึ มามาก ๆ
ศิษย์ : ในหนังสื อ «เหวินอี>จือชวง (หน้าต่างศิลปะวรรณคดี)» เขียนไว้ว่ามีงูเหลือมใหญ่ นํา
ทางให้อาจารย์หลี$ หงจื>อ จริ งไหม
อาจารย์ : นี$ เป็ นงานเขียนในมุมของศิลปวรรณคดี ที$เขียนขึ>นโดยหนังสื อ «เหวินอี>จือชวง» ผู ้
ฝึ กคนนั>นมาฟั งการบรรยายสองครั>ง เข้าใจไม่ลึกซึ> ง หลังจากฟั งการบรรยายครั>งแรก เขาก็เริ$ ม
เขียนแล้ว เขาตื$นเต้นมาก เขาเห็นว่าฝ่ านี>ดีเหลือเกิน จึงลงมือเขียนทันที เมื$อมาฟังการบรรยาย
ครั>งที$ 2 เขาฟังโดยตั>งใจจะเขียนบทความ ทุกคนทราบ การฟังด้วยจิตใจที$สงบเงียบเท่านั>นจึงจะ
เข้าใจ ดังนั>นเขายังไม่เข้าใจดี จึงเขียนออกมาในรู ปแบบศิลปวรรณคดีที$พวกเราทุกคนได้อ่าน
เรื$ องบางอย่างเป็ นการแต่งเติมทางศิลปะ ไม่มีเรื$ องงูเหลือมใหญ่ บอกว่าพระโพธิ สัตว์กวนอิน
เป็ นอาจารย์ของข้าพเจ้า นัน$ ก็เป็ นการแต่งเติมทางศิลปะที$ไม่คงอยู่ แต่เขามีจุดประสงค์ที$ดี คือ
คิดจะเผยแพร่ ฝ่านี> เป็ นเจตนาที$ดี จุดนี> ตอ้ งยืนยัน เนื$ องจากความเข้าใจของเขามีจาํ กัด ฉะนั>น
จึ งเขียนออกมาเป็ นผลงานเช่ นนี> เป็ นผลงานทางศิลปะวรรณคดี เดิ มทีเขาก็เขียนออกมาจาก
มุมมองของศิลปวรรณคดี เพราะนิ ยายสามารถเขียนให้เกินจริ งได้ อาจมีความยืดหยุน่ ได้มาก
อย่านํามันมาเป็ นสิ$ งชี> นาํ การฝึ กของพวกเราก็ใช้ได้แล้ว สําหรับที$กล่าวไว้ในหนังสื อว่า ศีลห้า
ความชัว$ สิ บประการ ความดีสิบประการ ล้วนแต่เป็ นสิ$ งที$อยูใ่ นพุทธศาสนาดั>งเดิม เราไม่พูดถึง
ศีล จะบําเพ็ญหรื อไม่บาํ เพ็ญ มาตรฐานเราได้บรรยายให้ทุกคนฟังแล้วในฝ่ า
ศิ ษ ย์ : “ฝ่ าที$ ลึ ก ลํ>า มหัศ จรรย์ไ ปสู่ ที$ สุ ด (เสวี ย นฝ่ าจื> อ จี^ 26)” กับ “ฝ่ าหมุ น ไปสู่ ค วามว่า งเปล่ า
(เสวียนฝ่ าจื>อซวี27)” มีความแตกต่างกันอย่างไร
อาจารย์ : เสวียนฝ่ าจื>อจี^ ที$พวกเราพูดถึงเป็ นคําศัพท์โดยรวม นี$ เป็ นปั ญหาของความเข้าใจของ
การถ่ายทอดฝ่ าในระยะแรก ไม่ใช่ “เสวียน (ลึกลํ>ามหัศจรรย์)” อักษรตัวนี> ควรจะเป็ น เสวียน
(หมุน) ของคําว่า เสวียนจ้วน (หมุน) เดิมทีฝ่าของเราเป็ นฝ่ าที$ประสานกลมกลืน ฉะนั>นเขาจึง
หมุน ฝ่ าหลุนปรากฏในรู ปแบบเหมือนกับวงล้อ เสวียนฝ่ าจื>อจี^ไม่ผิด สามารถบรรลุอาณาจักร
เขตแดนที$สูงมาก ๆ บรรลุถึงจุดที$สุด คือความหมายนี> เสวียนฝ่ าจื>อซวี นี$ เป็ นศัพท์คาํ หนึ$ งใน
ระหว่างขั>นตอนซิวเลี$ยนของเรา และเป็ นคําเคล็ดในกงของเรา
ทุกคนทราบ คําเคล็ดนั>นมันสามารถส่ งผลในการอัญเชิญผูบ้ รรลุธรรม หรื อผูบ้ รรลุธรรม
ที$ซิวเลี$ยนในวิธีบาํ เพ็ญนี> หรื อผูบ้ รรลุธรรมที$สาํ เร็ จในวิธีบาํ เพ็ญนี> ให้มาพิทกั ษ์ฝ่าให้คุณ เสริ ม
พลังให้คุณ มันสามารถส่ งผลเพื$อการนี> ในศาสนาคําเคล็ดก็ส่งผลเพื$อการนี> การพูดว่า ท่องคํา
เคล็ดกงก็จะเพิ$มขึ>น นัน$ เป็ นไปไม่ได้โดยแท้จริ ง มันแค่สามารถส่ งผลเพื$อการนี> จื>อซวี (ไปสู่
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ความว่างเปล่า) หมายถึงไปถึงระดับชั>นที$สูงมาก อาณาจักรเขตแดนที$ผูค้ นมองไม่เห็นเรี ยกว่า
เขตแดนที$วา่ งเปล่า ก็คือความหมายเช่นนี> ในศาสนาเต๋ ามีคาํ ศัพท์อย่างนี> ปรากฏอยูเ่ สมอ ก่อน
การก่อเกิดเป็ นไท้จี^เรี ยกว่า ไท้ซวี (ความว่างเปล่าที$ยงิ$ ใหญ่) ก็คือมันสู งมาก ดั>งเดิมมาก
ศิษย์ : เวลานัง$ สมาธิ เพื$อจะยืดเวลานัง$ ให้นานขึ>น ท่องคําเคล็ดในใจซํ>าแล้วซํ>าอีก ท่องเป็ นพัน
รอบ จะทําให้ฝ่าหลุนเปลี$ยนรู ปหรื อไม่
อาจารย์ : ท่องคําเคล็ดมีประโยชน์ ท่องเป็ นพันรอบไม่ทาํ ให้ฝ่าหลุนเปลี$ยนรู ป แน่นอน เมื$อคุณ
ไคกงไคอู ้ คุณก็จะเข้าใจแล้ว ถึงระดับชั>นสู งมาก คุณจะท่องคําเคล็ดไม่ได้ การท่องของคุณ
แรงสัน$ สะเทือนยิง$ ใหญ่มาก คุณท่องอยูต่ ลอด สัน$ สะเทือนจนคนเขาทนไม่ไหว เสี ยงดังโวง ๆ
ศิษย์ : ผูฝ้ ึ กบางคนหลังจากฝึ กกง ทําไมศีรษะเหมือนกับจะแยกออก
อาจารย์ : “แยกออก” ถู ก ต้อ งแล้ว พวกเราพูดว่า ไคติ$ ง (เปิ ดส่ ว นบนของศี ร ษะ) “แยกออก”
ถูกต้องแล้ว บางคนเวลาแยกออกมีเสี ยงดังป้ าบหนึ$ งที ไม่รู้สึกอะไรมากนัก บางคนแยกออก
อย่างช้า ๆ ทรมานมาก แต่เรื$ องต้องดูจากทั>งสองด้าน บางคนไม่ปล่อยวางจิตยึดติด สิ$ งที$ไม่ดีที$
ตัวเองเอามาไม่ยอมทิ>ง เวลาฝึ กกง ฝ่ าจึงต้องชําระมันทิ>งไป มันก็ให้คุณปวดศีรษะ ไม่ให้คุณ
บําเพ็ญฝ่ าที$ถูกต้อง ก็จะปรากฏสถานการณ์แบบนี> ที$สาํ คัญคือจะดูว่าคุณสามารถจะบําเพ็ญได้
หรื อไม่ สามารถจะใช้ฝ่าประเมินได้หรื อไม่ และละทิ>งสิ$ งเหล่านั>น
ศิษย์ : บางคนฝึ กกง อ่อนเพลีย เหงื$อออกที$ศีรษะ และมีอาการจะเป็ นลม ควรจะทําอย่างไร
อาจารย์ : อาจมีปรากฏการณ์ประเภทนี> ในการเปิ ดสอนของเราก็มีคนเช่นนี> ในการเปิ ดสอนทุก
ครั>งก็มีปรากฏ ทําไมหรื อ เพราะเวลาจะชําระร่ างกายและขจัดโรคภัย ปฏิกิริยาการตอบสนอง
ล้วนรุ นแรงมาก แต่อยูท่ ี$ศูนย์ฝึกกงโดยทัว$ ไปจะไม่รุนแรงเช่นนี> เพราะมันจะขจัดออกไปอย่าง
ช้า ๆ ถ้าคนคนนี> เป็ นคนดี ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นเรื$ องปกติ ถ้าคนคนนี> ไม่เข้มงวดกับตัวเอง เขาทํา
ตัววุ่นวาย ประเดี^ ยวฝึ กกงนี> ประเดี^ ยวฝึ กกงนั>น ไม่มนั$ คง ซิ นซิ$ งไม่สูง ก็อาจจะเป็ นปั ญหา
สามารถจะบอกกล่าวให้เขาพักผ่อนชัว$ คราว ถามเขาดูวา่ เคยฝึ กกงอะไรมา หรื อเคยทําอะไรผิด
ผ่านช่วงนั>นไปแล้วค่อยลองฝึ กดู เพราะเวลานี> คนที$มาฝึ กกง ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าล้วนคือ
คนที$ซิวเลี$ยนอย่างแท้จริ ง
ศิษย์ : จุดลมปราณนวดได้ไหม
อาจารย์ : พวกเราไม่ทาํ เรื$ องการนวดจุดลมปราณ การซิ วเลี$ยนฝ่ าในภพไม่ให้รักษาโรคให้ผอู ้ ื$น
ไม่มีสิ$งนี> คนที$บาํ เพ็ญจริ ง ๆ ไม่มีโรค ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้าจะขจัดทิ>งให้ท> งั หมด สิ$ งที$ควรทําจะ
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ทําให้ท> งั หมด ไม่มีเรื$ องการนวดจุดลมปราณ กรรมของผูซ้ ิวเลี$ยนจะนวดทิ>งไปได้หรื อ คุณนวด
ให้คนอื$น มีกงติดอยู่ เราไม่แนะนํา ถ้าเป็ นแพทย์นนั$ ไม่มีปัญหา เพราะนัน$ เป็ นอาชีพของคุณใน
หมู่คนธรรมดาสามัญ
ศิษย์ : จิตสํานึกรอง (ฟู่ อี>ซื$อ28) ของคนติดตามคนชัว$ ชีวติ เขามีบทบาทอะไร
อาจารย์ : ฟู่ อี> ซื$อของคนโดยหลัก คื อทําให้คนไม่ ทาํ เรื$ องไม่ ดีในสภาพที$ ไม่ ได้ต> งั ใจ เวลาที$
จิตสํานึกหลัก (จู่อ> ีซื$อ29) ของคนแข็งแกร่ งมาก ๆ เขาก็คุมไม่อยู่
ศิษย์ : ฉันนัง$ สมาธิ บางเวลาสามารถขัดสมาธิ ได้เป็ นเวลานาน บางเวลาสามารถขัดสมาธิ ได้
เพียงสิ บนาที เป็ นเพราะเหตุใด
อาจารย์ : นัน$ คือปกติ การขัดสมาธิ กเ็ ป็ นการชําระกรรม ทุกข์ทรมานจิตใจ เหนื$อยล้ากําลังกาย
พวกเราเหนื$ อยล้ากําลังกายอย่างไรหนา ก็คือเพิ$มเวลาฝึ กกงให้นานขึ>นอีกหน่ อย ทนทรมาน
ขัดสมาธิ ต่อไปอีกหน่ อย โดยหลักคือสะท้อนออกมาสองด้านนี> การเหนื$ อยล้ากําลังกายโดย
ตัวเองก็เป็ นขั>นตอนการชําระกรรมและยกระดับ การขัดสมาธิไม่ใช่เป็ นการชําระกรรมหรื อ พูด
ถึงกรรม ไม่ใช่ว่าจะผลักไปที$ขาทั>งหมดในทันที มันเป็ นกลุ่ม เป็ นกลุ่ม ขึ>นมาหนึ$ งก้อน ปวด
จนทนไม่ไหว สลายไป รู ้สึกสบาย การขัดสมาธิ มกั จะทรมานพักหนึ$ ง เบาสบายพักหนึ$ ง แล้ว
ทรมานอีก ล้วนเป็ นเช่นนี> กรรมก้อนนี> คุณชําระมันทิ>งไปแล้ว เวลาของการขัดสมาธิครั>งนี>กจ็ ะ
นาน แต่เวลาที$ กรรมขึ> นมา คุ ณเพิ$งจะเอาขาขึ> นมา ก็อาจจะทรมานมาก แต่เมื$ อคุ ณสามารถ
อดทน เวลาของการขัดสมาธิ น> นั เหมือนกัน เดิมทีสามารถขัดสมาธิ ได้นานเพียงใด ยังสามารถ
ขัดสมาธิได้นานเพียงนั>น เพียงแต่เจ็บปวดทรมาน
ศิษย์ : การดื$มเหล้าสามารถทําให้ชีวติ ที$ฝึกออกมาของผูฝ้ ึ กกงออกจากร่ างกายไปไหม
อาจารย์ : ใช่ การสู บบุหรี$ ก็จะส่ งผลอย่างนี> ดว้ ย สิ$ งนั>นของคุณพอถูกรมด้วยควัน เขาก็ไม่อยูใ่ น
ร่ างกายคุณ นัน$ จะไม่ใช่อะไรเลย คนอื$นมองดูร่างกายของคุณไม่มีกง เราพูดแล้วว่า หากคิดจะ
ซิ วเลี$ยนอย่างแท้จริ ง จิตยึดติดจุดนี> ก็ปล่อยวางไม่ได้หรื อ ไม่อาจจะถือเอาการซิ วเลี$ยนเป็ นเรื$ อง
เล่น ๆ นี$ เป็ นปั ญหาหนึ$ งที$เข้มงวดมาก เราไม่พูดว่ามนุ ษย์ประสบกับเรื$ องยุ่งยากที$ใหญ่อะไร
แล้ว เพื$อจะรักษาชีวิตจึงบําเพ็ญ เราไม่พูดสิ$ งนี> และไม่ใช้สิ$งนี> มาเป็ นแรงกระตุน้ ชนิ ดหนึ$ งมา
ผลักดันให้คุณซิ วเลี$ยน เราพูดว่าการซิ วเลี$ยนอย่างแท้จริ งนั>น ไม่ใช่เป็ นการแก้ปัญหาส่ วนบุคคล
ของคุณตลอดไปหรอกหรื อ
ในพุทธศาสนาคนเขาพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดหกทาง บอกว่าในสังคมมนุษย์ คุณรู ้สึก
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ว่าเวลายาวนาน แต่อยูใ่ นมิติที$เวลายาวนานยิง$ กว่ามองดู เวลาของมนุษย์ผา่ นไปรวดเร็ วอย่างยิง$
คนสองคนพูดคุยอยูต่ รงนั>น พอหันกลับไปคุณมาเกิดแล้ว พูดอีกสองประโยค หันกลับไปดู คุณ
แก่เฒ่าเสี ยชี วิตไปแล้ว ทําไมคนไม่อยู่ในขั>นตอนที$มีร่างคนนี> เร่ งซิ วเลี$ยนเพื$อรักษาไว้ซ$ ึ งร่ าง
ของคนเล่า ในพุทธศาสนากล่าวว่า ครั>นเมื$อเข้าสู่ การเวียนว่ายตายเกิดหกทาง บอกไม่ได้ว่าคุณ
จะหมุ น เวีย นมาเกิ ด เป็ นอะไร หมุ น เวีย นมาเกิ ด เป็ นสัต ว์ ต้อ งหลายร้ อ ยปี หลายพัน ปี จึ ง จะ
สามารถได้ร่างคนสักครั>ง หากหมุนเวียนมาเกิดเป็ นก้อนหิ น ก้อนหิ นก้อนนั>นไม่ผกุ ร่ อน คุณยัง
จะออกมาไม่ได้ หมื$นปี ก็ออกมาไม่ได้ สัตว์ ไม่ให้มนั บําเพ็ญ แต่ตวั มันเองมีปัจจัยที$ติดตัวมาแต่
กําเนิดนั>นสามารถบําเพ็ญ นี$เกิดขึ>นจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่ไม่อนุญาตให้มนั เกิดกง
สู ง เกิดกงสู งแล้ว มันก็คือมาร เพราะมันไม่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติด> งั เดิมของคน ฉะนั>นจึง
ต้องฆ่ามัน สัตว์ บําเพ็ญสู งแล้วก็ตอ้ งฆ่ามัน ฟ้าผ่ามัน ทําไมมันต้องสิ งร่ าง (ฟู่ ถี$30) มันต้องการ
ร่ างคนสักร่ าง ได้ร่างคนก็สามารถบําเพ็ญต่อไปอย่างสง่าผ่าเผยแล้ว ในอดีตเป็ นอย่างนี> มันมี
ร่ างคนแล้วก็อนุ ญาตให้มนั บําเพ็ญ ปั จจุบนั มีร่างคน ก็ไม่ได้ ถ้าคุณคิดจะบําเพ็ญ คิดจะได้ฝ่า
คุณก็ตอ้ งถูกล้างสมองมาได้รับในหมู่คนธรรมดาสามัญ ปั จจุบนั นี$ เป็ นกฎตายตัวแล้ว มาอยูใ่ น
หมู่คนธรรมดาสามัญโดยเข้าใจแจ่มแจ้งล้วนไม่ได้ ล้างสมองแล้วไปบําเพ็ญท่ามกลางการรับรู ้
(อู31้ ) อะไรล้วนรู ้หมด ใครจะไม่ไปบําเพ็ญล่ะ พระพุทธองค์น> นั ยังคิดจะยกระดับชั>นให้สูงขึ>น
มาทนทุกข์ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ก็ตอ้ งถูกล้างสมอง เช่นนั>นอะไร ๆ ก็มองเห็นชัดเจนแล้ว
อะไรล้วนรู ้ หมดแล้ว เช่ นนั>นใครจะไม่บาํ เพ็ญล่ะ ก็ไม่มีปัญหาของการยกระดับคงอยู่แล้ว
ความหมายนี> เป็ นการบอกทุกคนว่า การซิ วเลี$ยนเป็ นเรื$ องที$เข้มงวดมาก การยึดติดใด ๆ ล้วน
ส่ งผลกระทบต่อการซิวเลี$ยน
ศิษย์ : สตรี สูงอายุเข้าสู่ วยั ทองแล้ว ไม่มีประจําเดือนมา จะบําเพ็ญได้หรื อไม่
อาจารย์ : สตรี สูงอายุเข้าสู่ วยั ทองแล้ว ไม่มีประจําเดือนมา ในการซิ วเลี$ยนอาจจะช้าสักหน่ อย
สตรี สูงวัยบางคนจําเป็ นต้องรี บเร่ งจริ ง ๆ พวกเธอบางคนไม่รีบเร่ งก็จะทําไม่ได้ พอบอกว่าให้
รี บเร่ ง ก็โหมฝึ กท่าเคลื$อนไหว ควรจะเข้าใจการบําเพ็ญซิ นซิ$ งเป็ นสิ$ งที$สาํ คัญที$สุด คนส่ วนน้อย
มากทางด้านนี>จะมาช้าสักหน่อย แต่ที$เดินตามปกติลว้ นสมควรมี
ศิษย์ : ทําไมผูฝ้ ึ กรู ้สึกปวดส่ วนนั>นส่ วนนี> ปวดศีรษะ ปวดท้อง.....
อาจารย์ : ในการฝึ กกง ปฏิกิริยาชนิ ดต่าง ๆ ล้วนเป็ นปกติ สลายกรรมไม่มีการไม่ทุกข์ทรมาน
การขจัดโรคภัยยังต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ผูฝ้ ึ กบางคนจะเกิดกง กงนี>อยูใ่ นร่ างกายของคุณ กง
เหนิ งยังมากกว่าหมื$นชนิ ด แต่ละกงล้วนเป็ นพลังงานที$ใหญ่มาก มีความหนาแน่นสู งมาก เป็ น
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มวลสสารพลังงานสู งที$มีอานุภาพแข็งแกร่ งมาก เคลื$อนไหวไปมาอยูใ่ นร่ างกายของคุณ คุณล้วน
จะทรมาน ยิ$งกว่านั>นกงที$รูปแบบต่างกัน กงเหนิ งที$รูปแบบต่างกัน สิ$ งที$เป็ นศาสตร์ ที$รูปแบบ
ต่างกัน อยูใ่ นร่ างกายของคุณจะปรากฏออกมา มันเคลื$อนไหวไปมาคุณล้วนทรมาน คุณก็จะ
บอกว่ามันคือโรค คุณว่าอย่างนี> คุณยังจะบําเพ็ญอย่างไร คุณบําเพ็ญไปตามฝ่ าอย่างแท้จริ ง คุณ
จะพบว่าทั>งหมดล้วนเป็ นปกติ
ที$ผา่ นมามีคนคนหนึ$งในร่ างกายมีฟู่ถี$ มีอาจารย์ชี$กงคนหนึ$งบอกเขาว่า : ร่ างกายของคุณ
มีฟู่ถี$งูเหลือมใหญ่ เขาก็รู้สึกว่ามีฟู่ถี$งูเหลือมใหญ่อยูเ่ สมอ ข้าพเจ้าบอกเขาว่าเวลานี>คุณไม่มีแล้ว
เขายังไม่ยอมเชื$ อ เขายังคิดว่ายังเคลื$อนไหวไปมาอยูข่ า้ งในร่ างกายเขา ดี คุณเข้าใจว่าเป็ นฟู่ ถี$
สภาพเมื$อตอนที$งูเหลือมใหญ่น> นั อยูก่ ม็ ีปฏิกิริยาสะท้อนออกมาในร่ างกายเขา เมื$อไรก็ตามที$ไม่
ขจัดจิตนี>ทิ>งไป มันจะไม่หยุด ก็คือเพื$อจะให้คุณขจัดจิตนั>นทิ>งไปหนา ถ้าทําให้มนั กลายเป็ นจิต
ยึดติดชนิดหนึ$ง นัน$ ก็ขจัดทิ>งไปยาก เป็ นเวลานานมากคนนั>นถึงขจัดทิ>งไปได้
ศิษย์ : จะปฏิบตั ิต่อกงเหนิงอย่างไร เช่น ตาทิพย์มองเห็นสิ$ งเล็ก ๆ น้อย ๆ และแสง จะดูหรื อไม่ดู
อาจารย์ : สามารถมองเห็นก็ดูได้ เวลาฝึ กกง มองดูเงียบ ๆ อย่างนี>ไม่ถือว่ายึดติด
ศิษย์ : ผูฝ้ ึ กบางคนตาทิพย์เปิ ดแล้วมองเห็นปรากฏการณ์บางอย่าง ผูช้ ่วยฝึ กสอนไม่มีกงเหนิ ง
มองไม่เห็น
อาจารย์ : มองเห็น มองไม่เห็นขึ>นอยูก่ บั แต่ละคนที$ซิวเลี$ยนอยู่ ณ ระดับชั>นที$ต่างกันของเจี>ยนอู ้
ถึงแม้จะบรรลุเจี>ยนอู ้ ก็ไม่แน่เสมอไปว่ากงของคุณสู งมาก ก็เปิ ดให้คุณสู งมาก เขามีกงตํ$ามากก็
เปิ ดให้ต$าํ มาก ไม่เหมือนกัน เพราะระดับชั>นของตาทิพย์สูงหรื อตํ$าไม่อาจกําหนดระดับชั>นของ
กงของคนสู ง หรื อ ตํ$า ขึ> น อยู่กับ องค์ป ระกอบของตัว เอง เงื$ อ นไข เหตุ ผ ลหลาย ๆ ด้า นที$
กําหนดให้คุณมองเห็ นได้ชดั หรื อไม่ชดั หรื อมองเห็ นและมองไม่เห็ น นี$ กาํ หนดจากเหตุผล
หลาย ๆ ด้าน มันไม่สามารถอธิ บายได้ว่าคนคนหนึ$ งซิ วเลี$ยนได้ดีหรื อไม่ดี จะต้องระวังจุดนี>
บอกว่าตาทิพย์ฉนั เปิ ดแล้ว กงฉันสู งกว่าคนอื$น นี$เป็ นความเข้าใจที$ผดิ
พวกเราที$ ฉางชุ นไม่ ใช่ มีคนหนึ$ งอย่างนี> หรื อ ตาทิ พย์ของเขาเปิ ดแล้ว รู ้ สึกว่าฝึ กได้
เหนื อกว่าใคร บอกว่าคนนี> ในตัวมีฟู่ถี$ คนนั>นก็มีอะไร ล้วนคือตัวเขาเองคิดออกมา ทําจนที$
ศูนย์ฝึกกงของเรายุง่ เหยิงไปหมด สุ ดท้ายไม่ว่าใครเขาก็ไม่เลื$อมใสแล้ว เขาบอกว่ายังสู งกว่า
ข้าพเจ้า ฉะนั>นพวกเราอย่าใช้การเปิ ดตาทิ พย์แล้วมาประเมิ นว่าใครบําเพ็ญถึ งระดับชั>นสู ง
เพียงใด ภายใต้สถานการณ์ปกติคือตามขึ>นมาโดยเสริ มซึ$ งกันและกัน พวกเราผูฝ้ ึ กที$ดีเป็ นพิเศษ
ยังจะไม่ให้เขามองเห็น รอจนซิ วเลี$ยนได้สูงพอสมควรแล้วจึงจะให้เขามองเห็น ฉะนั>นอย่าใช้
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สิ$ งนี>มาประเมินว่าดีหรื อไม่ดี
หลังจากนี> ไปทุกคนสามารถพบเห็นข้าพเจ้าก็ดี ไม่ได้พบเห็นข้าพเจ้าก็ดี ก็เหมือนกับมี
คนถามเมื$อครู่ วา่ อาจารย์ไม่อยูแ่ ล้วพวกเราจะทําอย่างไร องค์ศากยมุนีเมื$อครั>งที$ยงั มีชีวิตอยูใ่ น
โลกก็มีคนถามว่า : ท่านอาจารย์ ท่านไม่อยูแ่ ล้ว จะยึดใครเป็ นอาจารย์ องค์ศากยมุนีตรัสว่า : ให้
ยึดศี ลเป็ นอาจารย์ พวกเรายึดฝ่ าเป็ นอาจารย์ ต้องใช้ซินซิ$ งสู งหรื อตํ$าเป็ นมาตรฐานในการ
ประเมินว่าซิ วเลี$ยนได้ดีหรื อไม่ดี ไม่อาจจะใช้กงเหนิ งมากหรื อน้อยเป็ นมาตรฐาน ไม่เช่นนั>น
นัน$ มิลว้ นพากันแสวงหากงเหนิ งแล้วหรื อ กงเหนิ งเป็ นสิ$ งที$พ่วงออกมาในขั>นตอนการซิ วเลี$ยน
ของคุณ อยูใ่ นฝ่ าในภพกงเหนิ งที$ซิวเลี$ยนออกมาล้วนเป็ นความสามารถเดิม (เปิ$ นเหนิ ง32) ของ
คน ตามที$ความคิดของคนซับซ้อน ก็ค่อย ๆ เสื$ อมถอยลงแล้ว
ตามไปกับเวลาที$ คุณซิ วเลี$ ยน มันก็จะออกมาโดยธรรมชาติ เมื$ อคุ ณกลับสู่ ตน้ กําเนิ ด
หวนกลับไป จึงจะสามารถคืนสู่ คุณสมบัติด> งั เดิมของคน ต่อให้เขามองเห็นได้ชดั เจนเพียงไรก็
มองไม่เห็นระดับชั>นที$ขา้ พเจ้ามองเห็น ต่อให้เขามองเห็นได้ชดั เจนเพียงไรก็ยงั ห่ างกันไกลมาก
กับสัจธรรมสู งสุ ดของจักรวาล ที$เขามองเห็นเป็ นเพียงปรากฏการณ์ของระดับชั>นนั>น อย่านํามัน
มาตั>งเป็ นสัจธรรม คนอยู่ในขั>นตอนของการซิ วเลี$ยน ใช้ระดับชั>นใดมาเป็ นมาตรฐานในการ
ประเมิ น คื อ ไม่ ถู ก ต้อ ง ที$ พู ด ว่ า “ฝ่ า ไม่ มี ฝ่ าที$ แ น่ น อนตายตัว ” ก็ คื อ หลัก การนี> อย่ า นํา
ปรากฏการณ์ของระดับชั>นใดมาตั>งเป็ นสัจธรรม ฝ่ า ไม่มีฝ่าที$แน่นอนตายตัว ฝ่ าในระดับชั>นใด
จะบังเกิดผลในระดับชั>นนั>นเท่านั>น ฉะนั>นสิ$ งที$เขามองเห็นในระดับชั>นใด สภาพในระดับชั>น
นั>น หากมองเห็นได้ชดั เจนแล้วก็จะกระหยิ$มยิม> ย่อง นั>นเป็ นสิ$ งที$อยูใ่ นระดับชั>นที$ต>ืนเขินมาก
จะต้องจดจําจุดนี>เอาไว้
ศิษย์ : เด็กซิวเลี$ยน กงทั>ง 5 ชุด จําเป็ นต้องฝึ กทั>งหมดใช่หรื อไม่
อาจารย์ : เด็กสามารถฝึ กมากก็ฝึกมาก สามารถฝึ กน้อยก็ฝึกน้อย เป้ าหมายสําคัญของการซิ ว
เลี$ยนคือการยกระดับซิ นซิ$ งของคน ฉะนั>นสําหรับเด็กการพูดถึงสิ$ งที$เกี$ยวข้องกับด้านซิ นซิ$ งจะ
เป็ นประโยชน์ต่อเขา ข้าพเจ้าในวัยเด็กไม่สามารถฝึ กสิ$ งที$เป็ นรู ปลักษณ์ภายนอกแต่อย่างใด
โดยหลักคือบําเพ็ญด้านซิ นซิ$ ง ปั จจุบนั เด็กบางคน คุณอย่าเห็นว่าเป็ นเด็กทัว$ ๆ ไป เด็กบางคน
ยอดเยี$ยมมากจริ ง ๆ เพราะในครั> งแรกที$ กาํ หนดให้พวกเราทําเรื$ องนี> ก็มีคนในระดับชั>นสู ง
มาก ๆ ตามลงมา เมื$อตอนที$ขา้ พเจ้ามา ในแต่ละระดับชั>นล้วนมีคนตามลงมา พวกเขาคาดเดาถึง
เรื$ องที$ ขา้ พเจ้าจะทํา โดยเฉพาะเมื$ อถึ งยุคใกล้ ๆ นี> ในจักรวาลเล็กของเรานี> และระบบทาง
ช้างเผือกมากันมากเป็ นพิเศษ เพราะก่อนหน้านี> สักหน่อย พวกเขาคาดเดาไม่ออก มีเพียงก่อน
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หน้าที$ขา้ พเจ้าจะออกมาถ่ายทอดช่วงเวลานั>น พวกเขารู ้แล้ว มองเห็นแล้วว่าจะเกิดเรื$ องอะไร
จึงตามลงมาไม่นอ้ ย มาทําอะไรหรื อ มาได้ฝ่า เขารู ้วา่ ฝ่ าของอดีตได้ถูกบ่อนทําลายแล้ว มาเพื$อ
หล่อหลอมฝึ กฝนใหม่อีกครั>ง คุณอย่าดูพวกเขาเป็ นคนทัว$ ๆ ไป พวกเขาล้วนแต่ไม่เลวทีเดียว
แต่กไ็ ม่ใช่วา่ ลูกของคนทุกคนเป็ นเช่นนี>กนั ทั>งหมด เด็กบางส่ วนไม่เลวทีเดียว
ศิษย์ : จะทราบได้อย่างไรว่าตัวเองฝึ กถึงระดับชั>นอะไร
อาจารย์ : พวกเราผูฝ้ ึ กบางคนได้บรรลุถึงสภาวะเจี>ยนอูแ้ ล้ว ผูฝ้ ึ กบางคนจะค่อย ๆ บรรลุสภาวะ
เจี>ยนอู ้ ที$บรรลุถึงหรื อยังไม่บรรลุถึง หรื อมองเห็นได้ชดั เจนก็ดี มองเห็นได้ไม่ชดั เจนก็ดี อยูท่ ี$
ศูนย์ฝึกกง หลังจากฝึ กกงเสร็ จแล้ว เวลาศึกษาและแลกเปลี$ยนซึ$ งกันและกัน สามารถพูดให้ทุก
คนฟั ง ไม่เป็ นไร คุณไปพูดโดยไม่มีจิตโอ้อวด จะเป็ นประโยชน์ต่อการซิ วเลี$ยนโดยรวมของ
พวกเรา บางคนบอกว่าสิ$ งที$มองเห็นผ่านตาทิพย์พดู ไม่ได้ ถ้าพูดตาทิพย์กจ็ ะปิ ดลง อันนี>ในการ
ฝึ กกงในอดีต ได้กลายเป็ นเรื$ องที$คนเข้าใจโดยทัว$ ไปแล้ว ไม่ใช่เพราะเขาพูดตาทิพย์ก็ไม่มีแล้ว
ทุกคนคิดดู ความแพร่ หลายของชี$ กง ในเวลานั>นคนที$ฝึกกงมีใครที$เน้นกุศลมาก ๆ ที$ซิวเลี$ยน
อย่างแท้จริ งมีนอ้ ยมาก เขาไม่รู้จกั เน้นกุศล มองเห็นเรื$ องอะไรเขาก็พูด มีจิตยึดติดของตัวเขา
เองอยูด่ ว้ ย มีจิตโอ้อวดของตัวเขาเองอยูด่ ว้ ย ตาทิพย์ยอ่ มปิ ดไปอย่างแน่นอน
มีบางคน สิ$ งที$ควรพูดหรื อไม่ควรพูดเขาก็พูด ดังนั>นตาทิพย์ของเขาจึงต้องปิ ดทิ>งไป ก็
คือเหตุผลนี> หากเพื$อเป็ นการยกระดับความเข้าใจต่อฝ่ า ศึกษาพิจารณาซึ$ งกันและกัน ข้าพเจ้าว่า
ปั ญหาอะไรล้วนไม่มี จุดนี>ตอ้ งแยกแยะให้ชดั เจน ถ้าหากตาทิพย์ของเขาถูกปิ ดทิ>ง บาดเจ็บ เป็ น
เพราะเขาได้พูดสิ$ งที$ไม่ควรพูดกับคนธรรมดาสามัญ หรื อมีจิตโอ้อวด จิ ตโอ้อวดของผูฝ้ ึ กกง
นัน$ ไม่ใช่การแสดงจิตยึดติดให้เห็นหรื อ ดังนั>นจึงต้องปิ ดทิ>ง ในระยะแรกเมื$อตาทิพย์ของบาง
คนถู กปิ ดทิ> ง ก็ให้โอกาสแก่ เขา ในเวลาที$ เขามองเห็ นได้ชัดหรื อมองเห็ นไม่ ชัด บางเวลา
มองเห็น บางเวลามองไม่เห็น ก็คือกําลังเตือนสติเขา แต่คนเหล่านั>นไม่อูส้ ุ ดท้ายก็ปิดทิ>งอย่าง
สิ> นเชิง บางคนก็บาดเจ็บเลย บาดเจ็บอย่างรุ นแรงมาก
ศิษย์ : ได้เจิ>งกัว$ กับหยวนหมัน$ คือระดับชั>นอะไร
อาจารย์ : ปั ญหานี>ขา้ พเจ้าได้พดู ไปแล้ว ได้เจิ>งกัว$ บรรลุกว$ั เว่ยอรหันต์ ก็คือได้เจิ>งกัว$ แล้ว หยวน
หมัน$ นัน$ คือซิ วเลี$ยนสิ> นสุ ด โดยทัว$ ไปหมายถึงได้เจิ>งกัว$ และไคกงแล้ว ก็คือทั>งสองส่ วนซิ ว
เลี$ยนสิ> นสุ ดในเวลาเดียวกันคือหยวนหมัน$
ศิษย์ : หลังจากนั>นจะซิวเลี$ยนอย่างไร มีอะไรแตกต่างกับคนธรรมดาสามัญ
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อาจารย์ : ยังต้องอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ทนทุกข์ทนลําบากเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ
คุ ณได้กวั$ เว่ยอรหันต์แล้ว ในคนธรรมดาสามัญ เด็กเกเรในหมู่คนธรรมดาสามัญก็ด่าว่าคุ ณ
เพราะคุณยังซิ วเลี$ยนอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ ยังต้องละทิ>งจิตยึดติดของคุณต่อไป มีบางคน
คนที$มีเกิ นจีสูงคนนั>น ละทิ>งจิตยึดติดของเขาได้ดีมากแล้ว แต่ยงั ต้องวกกลับมาให้คุณอีกรอบ
การซิ วเลี$ ยนทัว$ ๆ ไป การซิ วเลี$ ยนปกติ หนึ$ งขั>นตอนก็หยวนหมัน$ แล้ว มี บางคนจะปรากฏ
กลับไปกลับมา วกกลับไปกลับมาให้คุณสองรอบ ถ้าคุ ณบําเพ็ญไปสู่ ระดับสู ง วกกลับไป
กลับมาสามรอบ ก็บาํ เพ็ญข้ามไปแล้ว กลับมาให้คุณบําเพ็ญอีก บําเพ็ญไปสู่ ระดับสู งยิ$งขึ>น ก็
จะปรากฏปั ญหานี> ดังนั>นคุณยังต้องบําเพ็ญอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญ สมมติว่าคุณบําเพ็ญ
สําเร็ จกัว$ เว่ยอรหันต์แล้ว ไม่มีคนก่อความยุง่ ยากแก่คุณแล้ว ในหมู่คนธรรมดาสามัญใครก็ไม่ก่อ
ความยุง่ ยากแก่คุณแล้ว คุณออกห่ างจากสภาพแวดล้อมนี> จะบําเพ็ญอย่างไรล่ะ ถ้าที$ก่อความ
ยุ่งยากแก่ คุณไม่ ใช่ คนธรรมดาสามัญ ในหมู่ คนธรรมดาสามัญ มี ปรากฏพระพุทธเอย พระ
โพธิ สัตว์ พระอรหันต์ สร้ างความยุ่งยากให้คุณขจัดจิ ตยึดติ ดของคุ ณ นั$นจะเป็ นไปได้หรื อ
ถึงแม้เป็ นอาจารย์ที$จดั สร้างเรื$ องเหล่านี>ให้คุณ จัดวางเรื$ องเหล่านี> จัดวางทุกข์ภยั ทั>งหมด ก็ลว้ น
แต่ ใ ช้ ค นธรรมดาสามั ญ มาทํา คนธรรมดาสามั ญ มารบกวนคุ ณ ยกระดั บ สู งขึ> นใน
สภาพแวดล้อมของคนธรรมดาสามัญ
ศิษย์ : ผูฝ้ ึ กบางคนหลังจากมาร่ วมชั>นเรี ยน ยังไปร่ วมเรี ยนวิธีบาํ เพ็ญอื$น แต่ยงั คิดจะซิ วเลี$ยนฝ่ า
หลุนต้าฝ่ าต่อไป จะทําอย่างไร
อาจารย์ : คนประเภทนี> ส่วนใหญ่อูซ้ ิ$ งของเขาค่อนข้างด้อย แต่เราพูดว่าการซิ วเลี$ยนต้องขึ>นอยู่
กับวาสนา คนเขาอยากจะได้ เขาก็มาเรี ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ไม่มีใครให้เขามาเรี ยน เขารู ้สึกว่าฝ่ า
หลุนต้าฝ่ าไม่ดีแล้ว เขาก็ไม่เรี ยน ภายหลังเขาก็รู้สึกว่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ าดีแล้ว เขาก็คิดจะมาเรี ยนอีก
เช่นนั>นคุณสามารถเรี ยนได้คุณก็มาเรี ยนก็แล้วกันนะ จะบําเพ็ญได้ดีหรื อไม่เป็ นปั ญหาของตัว
เขา สําหรับว่าจะสามารถเข้ามาเป็ นศิษย์ที$บาํ เพ็ญจริ งในกลุ่มของพวกเราฝ่ าหลุนต้าฝ่ าได้หรื อไม่
เช่นนั>นพวกเราก็ตอ้ งพูดกับเขาอย่างจริ ง ๆ จัง ๆ : คุณบําเพ็ญอยู่ที$ตรงนี> ของพวกเรา ก็ตอ้ งซิ ว
เลี$ยนยึดมัน$ หนึ$ งเดียว มุ่งมัน$ ตั>งใจซิ วเลี$ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ไม่เช่นนั>นอะไรคุณก็จะไม่ได้ คุณอยู่
ตรงนี> ฝึกอะไรเลอะเทอะโดยไม่ยดึ มัน$ วิชาเดียวก็ไม่มีประโยชน์ พวกเราสามารถพูดกับเขาด้วย
ความหวังดี อย่าพูด : คุณไม่อาจจะฝึ กกงอยูต่ รงนี> ของพวกเรา พวกเราก็ไม่มีอาํ นาจอะไร ไม่มี
คุณสมบัติที$จะออกคําสั$งคน ได้แต่เตือนคนเขา เตือนด้วยความเมตตา เตือนด้วยความเมตตา
หนา
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ศิษย์ : สถานการณ์การจัดสอนในแต่ละพื>นที$ ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าทัว$ ประเทศมีสภาพเป็ นอย่างไร
อาจารย์ : ณ ปั จจุบนั นี> การจัดสอนฝ่ าหลุนต้าฝ่ าได้เลื$ อนออกไปทั>งหมดเป็ นการชัว$ คราวแล้ว
เหตุผลของการเลื$อนออกไปก็คือ เวลานี> ขา้ พเจ้ามีเรื$ องต้องจัดการมากมาย เรื$ องด้านต่าง ๆ ล้วน
ต้องจัดการ พูดถึงว่าต่อไปจะจัดการอย่างไร เวลานี> ยงั ไม่ได้คิด รอให้จดั การเสร็ จแล้ว ค่อย
ตัด สิ น ตามสถานการณ์ ก ารจัด การ พูด ถึ ง สถานการณ์ ก ารพัฒ นาของฝ่ าหลุ น ต้า ฝ่ า ข้า พเจ้า
สามารถบอกทุกคน : ปั จจุบนั พวกเราฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเป็ นการถ่ายทอดคนต่อคน ผูฝ้ ึ กที$เรี ยนฝ่ า
หลุนต้าฝ่ ามีจาํ นวนคนค่อนข้างมากแล้ว ข้าพเจ้าว่ามีหลายแสนคนแล้ว เพราะเมื$อข้าพเข้าไป
จัดการสอนทุ ก ๆ เมื อง ล้วนมี คนจากแต่ละเมื อง แต่ละอําเภอ เรี ยกว่าทุ ก ๆ อําเภอไม่มีขาด
เช่นนี> พอกลับไปพวกเขาก็ถ่ายทอดต่อ ๆ กัน ถ่ายทอดต่อ ๆ กันเช่นนี> ดังนั>นจึงพัฒนาได้อย่าง
รวดเร็ วมาก มีจาํ นวนคนมากแล้ว ที$หูเป่ ย์มีอาํ เภอหนึ$ง ระยะเริ$ มแรกมีคนเรี ยนสองคน ปั จจุบนั
พัฒนาถึงพันคน มีตวั อย่างเช่นนี> มากมาย บางคนไปฝึ กที$ศูนย์ฝึกกง บางคนไม่ไปฝึ กที$ศูนย์ฝึก
กง ยากที$จะรวมยอดตัวเลขที$แน่นอน
ศิษย์ : คนที$เคยป่ วยเป็ นโรคประสาทและโรคลมบ้าหมูจะฝึ กกงได้หรื อไม่
อาจารย์ : ข้าพเจ้าขอเตือนทุกคน อย่าได้พาคนอย่างนี> มาที$ศูนย์ฝึกกงของเรา หรื อมายังชั>นเรี ยน
ของเรา ทําไม่ดีคุณก็คือมาบ่อนทําลายฝ่ าของเราแล้ว ถ้าหากเขาอาการกําเริ บขึ>นมาในชั>นเรี ยน
หรื อที$ศูนย์ฝึกกงของเรา คนเขาก็จะพูดว่าเป็ นเพราะฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า คุณมิทาํ ลายฝ่ าของเราหรื อ
เพราะเรามีหลักเกณฑ์ขอ้ หนึ$ งว่า : ไม่สามารถรักษาโรคให้คน แต่เรามีเงื$อนไขข้อหนึ$ ง คนที$ซิว
เลี$ยนอย่างแท้จริ ง โรคเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเขา ก็อาจจะจัดการให้เขาในขณะนั>น คนที$เป็ นโรค
หนัก คนที$ในร่ างกายมีสิ$งที$ไม่ดีมาก ๆ มีเพียงเขาเปลี$ยนแปลงความคิด จึงจะสามารถจัดการให้
ได้ เขาคิดจะซิ วเลี$ยนจึงจะสามารถขจัดกรรมให้เขา แน่นอน บางคนยังไม่มีความคิดจะซิ วเลี$ยน
ก็จดั การให้เขาแล้ว พออ่านหนังสื อก็จดั การให้เขาแล้ว ทําไมหรื อ เพราะเกินจีของเขาดีมาก เขา
จึงสมควรได้รับ อันนี>ไม่อาจจะดูกนั เป็ นสู ตรตายตัว ในครอบครัวมีคนป่ วยอย่างนี> รู ้สึกว่าต้าฝ่ า
ดี ก็ให้เขาฝึ ก คุณอาจบอกให้เขาฝึ กอยูท่ ี$บา้ น พวกเราขอพูดไว้ก่อน ข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะแก้ไข
ปั ญหาเหล่านี>ของคนธรรมดาสามัญตามใจชอบ เขาจะบําเพ็ญได้หรื อไม่ ต้องดูที$ตวั เขาเอง เขา
ไม่สามารถบําเพ็ญ คุณก็อย่าบอกให้เขาบําเพ็ญ ถ้าเกิดปั ญหาขึ>นมาก็จะทําลายต้าฝ่ า ข้าพเจ้าจะ
แก้ไขปั ญหาเหล่านี> ของคนธรรมดาสามัญได้อย่างไรล่ะ ข้าพเจ้าไม่รักษาให้เขา เขาไปกระพือ
ข่าวยังที$ต่าง ๆ ว่าฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าจนเป็ นโรคประสาทแล้ว อาจารย์ไม่รักษาให้ เขายังจะทําให้
ข้าพเจ้าเสื$ อมเสี ย อย่างไรก็ตามพวกเราขอบอกไว้ก่อน ไม่รับเข้าชั>นเรี ยน และก็ไม่ให้เขามาที$
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ศูนย์ฝึกกง คนที$ป่วยเป็ นโรคลมบ้าหมูโดยทัว$ ไปไม่มีปัญหา ในชั>นเรี ยนพวกเราไม่ได้กาํ หนด
อย่างชัดเจนว่าไม่ให้คนที$ป่วยเป็ นโรคลมบ้าหมูร่วมชั>นเรี ยน แต่โดยทัว$ ไปพวกเราคนทํางาน
ล้วนไม่ยนิ ดีให้เขาเข้ามา เพราะก่อนที$ความคิดของเขาจะเปลี$ยนแปลง อาการของโรคจะกําเริ บ
ขึ>นมาง่าย เมื$ออาการกําเริ บจะส่ งผลกระทบให้กบั พวกเราได้ง่าย ผูท้ ี$ป่วยเป็ นโรคลมบ้าหมูไม่
เหมือนกับผูป้ ่ วยเป็ นโรคประสาท เพราะสําหรับเขาเป็ นปั ญหาเฉพาะ เพียงแต่ว่าข้างในสมอง
ของเขามีของสิ$ งหนึ$ง ของสิ$ งนั>นที$ไม่ดีเอาออกมาก็หายแล้ว โดยทัว$ ไปเป็ นอย่างนี>
ศิษย์ : ยกระดับทัว$ ทั>งร่ างจะเข้าใจอย่างไร
อาจารย์ : ยกระดับทัว$ ทั>งร่ างก็คือยกระดับอย่างครบถ้วน พวกเราในระหว่างขั>นตอนซิ วเลี$ยน
ร่ างกายของคุณ บรรดาร่ างชีวิตในร่ างกายคุณ และร่ างชีวิตที$คุณซิ วเลี$ยน ล้วนจะยกระดับตามขึ>น
ไปพร้อมกับคุณ การปรับทัว$ ทั>งร่ างที$พวกเราพูดถึง ปรับร่ างกายทัว$ ทั>งร่ างให้ทุกคน และปรับร่ างกาย
ให้ผูฝ้ ึ ก การยกระดับทัว$ ทั>งร่ างโดยหลักหมายถึงซิ นซิ$ งของคุณขึ>นไปแล้ว กงของคุณก็จะตาม
ขึ>นไป ก็เหมือนอย่างที$ขา้ พเจ้าพูดไปเมื$อครู่ มีคนถามว่า ทําไมประจําเดือนไม่มาล่ะ ซิ นซิ$ งของ
คุณขึ>นไปแล้ว กงก็ตามขึ>นไปแล้ว คนที$มีกรรมมากเหลือเกิน ปรับร่ างกาย ส่ วนหนึ$งตามขึ>นไป
ไม่ได้ เป็ นไปได้ที$เขาจะรั>งท้าย ก็คือการยกระดับขึ>นมาทัว$ ทั>งร่ าง เงื$อนไขที$จาํ เป็ นอันดับแรก
ก่อนอื$น คือการยกระดับซินซิ$ง บอกว่าฉันคิดจะเปลี$ยนแปลงร่ างกาย ก็คือฉันคิดจะขอหลบหลีก
ทุกข์ภยั อย่างนั>นไม่ได้ เพราะการซิ วเลี$ยนคิดจะเปลี$ยนแปลงคุณ จําเป็ นต้องเริ$ มจากการบําเพ็ญ
ซิ นซิ$ ง ไม่มีกงที$จะกําหนดระดับชั>นสู งตํ$า ก็คือซิ นซิ$ งสู งตํ$าของคุณสิ$ งนี> เช่นนั>นทุกสิ$ งล้วนเป็ น
การวางแผนบนแผ่นกระดาษ
ศิษย์ : ผูฝ้ ึ กบางคนถาม จะปฏิบตั ิอย่างไรกับการรบกวนต่อต้าฝ่ าของมาร
อาจารย์ : จะบอกกับทุกคน พวกเราถ่ายทอดฝ่ าที$ถูกต้อง ถ้าไม่มีคนมาต่อต้าน นัน$ จึงจะเป็ นเรื$ อง
แปลกนะ ทุกคนคิดดู วันนี> ถา้ ข้าพเจ้าไม่ทาํ เรื$ องนี> ข้าพเจ้าจะสบายที$สุด เนื$ องจากข้าพเจ้าทํา
เรื$ องนี> ให้กบั ทุกคน ความยุง่ ยากที$ขา้ พเจ้าประสบตรงนี> และความยุง่ ยากที$พวกคุณประสบ ล้วน
แต่ขดั ขวางฝ่ านี> ไม่ให้คนได้ฝ่า คนมาถึงขั>นนี> แล้ว จะได้ฝ่า มารนั>นจึงไม่ยอม มันต้องขัดขวาง
คุณ มันคิด : คุณติดค้างฉัน ฉันมาหาให้คุณชดใช้ คุณได้ฝ่า หนี> ที$ติดค้างฉันจะทําอย่างไร มัน
ยังแค้นคุณ ปั จจัยแต่ละด้านล้วนมีผลในการขัดขวางแบบหนึ$ ง พูดให้ชดั ก็ลว้ นคือเกิดขึ>นจาก
ตัวของผูค้ นเอง คนล้วนมีกรรม ในอดีตพระเยซู กล่าวว่า : คนเอย คุณมีบาป เขากล่าวว่าคนมี
บาป พูดว่ากรรมเป็ นบาป ในความเป็ นจริ งเป็ นเช่นนี> ก็คือเพราะกรรมที$ก่อขึ>นจากตัวคนเองทํา
เรื$ องที$ไม่ดี นัน$ ไม่ใช่บาปหรื อ มันจะก่อผลในการขัดขวางทุก ๆ ด้าน คุณได้ฝ่าที$ถูกต้องแล้ว
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แน่นอนจะรบกวนคุณ ก็คือสาเหตุน> ี ฉะนั>นพวกเราประสบกับเรื$ องเหล่านี>ลว้ นเป็ นการทดสอบ
ซิ นซิ$ งของเรา บางคนจะพูดว่า ฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าไม่ดีอย่างไรอย่างไร หรื อเป็ นอย่างไรอย่างไร ก็
คือดูวา่ คุณสามารถจะมีความตั>งใจที$เด็ดเดี$ยวแน่วแน่ได้หรื อไม่ จะสามารถเข้าใจฝ่ านี>โดยธาตุแท้
ได้หรื อไม่ โดยธาตุแท้คุณยังไม่เข้าใจฝ่ านี> คุณยังจะบําเพ็ญอย่างไร ก่อนที$คุณจะไคอู ้ ล้วนมี
ทัศนคติอย่างนี> ที$จะสามารถเด็ดเดี$ ยวแน่ วแน่ ต่อฝ่ าโดยตลอดได้หรื อไม่ อยู่ในวิธีบาํ เพ็ญใดก็
ล้วนเป็ นเช่นนี> สิ$ งที$เป็ นธาตุแท้คุณยังไม่สามารถเด็ดเดี$ยวแน่วแน่ เช่นนั>นคุณยังจะบําเพ็ญอะไร
ดังนั>นเขาจะมีการทดสอบและการรบกวนทางด้านนี>
คุ ณดู ในทันที ที$ขา้ พเจ้าเปิ ดสอนชั>นเรี ยน รั บรองว่าก็จะมี ชี$กงต่าง ๆ เปิ ดสอนในเวลา
เดี ยวกัน หากข้าพเจ้าไม่จดั สอนที$ใดเลยก็ไม่มีเรื$ องต่าง ๆ มากอย่างนี> ทันทีที$ขา้ พเจ้าเปิ ดชั>น
เรี ยน ก็จะมีกงนอกรี ตต่าง ๆ มากมายพากันเปิ ดชั>นเรี ยน ทําไมหรื อ ก็คือคุณจะทําเรื$ องนี> เสริ ม
ซึ$ งกันและกันก็จะมีมารจํานวนหนึ$งตามขึ>นมา และเป็ นการจัดวางเช่นนี> ก็จะดูวา่ คนคนนี>จะเข้า
ประตูไหน ได้ฝ่าที$ถูกต้องหรื อได้ฝ่านอกรี ต คุณคิดจะเข้าประตูไหน ก็ดูคุณ ไม่ใช่พดู แล้วหรื อ
คนบําเพ็ญได้ยากมาก ๆ ก็คือสมควรเป็ นเช่นนี> ก็สมควรที$จะยากมาก ๆ เพราะทุกสิ$ งของพวก
เราล้วนแต่เกิดจากตัวเอง แต่ทุกข์ภยั นี> จากข้างในนั>นก็สะท้อนให้เห็นถึงซิ นซิ$ งและอูข้ องคนว่า
สามารถจะยกระดับขึ>นไปได้หรื อไม่ และสาเหตุอื$น ๆ เป็ นต้น มันเสริ มซึ$งกันและกัน ปฏิบตั ิกบั
เรื$ องเหล่านี>อย่างแยกแยะและวิเคราะห์ ฉะนั>นเขาจะมีการรบกวนเหล่านี>
ก็เหมือนพวกเราที$ฉางชุนมีคนหนึ$ ง เขาพูดว่า : ฉันก็คือพระพุทธแล้ว คุณไม่ตอ้ งเรี ยน
กับคนอื$นแล้ว ฉันอย่างนั>นอย่างนี> แล้ว รบกวนกันทุก ๆ ด้าน แม้แต่การทําลายชื$ อเสี ยงของ
ข้าพเจ้าก็ลว้ นมี ฉะนั>นจะดูว่าคุณจะฟั งหรื อไม่ คุณจะเชื$ อหรื อไม่ คุณจะทําอย่างไร มันจะใช้
วิธีการต่าง ๆ มาทําลาย ก็คือทําให้ใจของคุณหวัน$ ไหว ดูวา่ คุณจะมัน$ คงหรื อไม่
บางคนพูดว่าฉันตัดสิ นใจเด็ดขาดจะบําเพ็ญฝ่ าที$ถูกต้อง ฉันไม่เชื$อเรื$ องเหล่านั>นของคุณ
ที$ จริ งพวกเราผูฝ้ ึ กจํานวนมากได้สัมผัสถึ งอานุ ภาพของฝ่ า และการเปลี$ ยนแปลงของร่ างกาย
ตัวเองอย่างมาก และเข้าใจแจ่มแจ้งถึงหลักการนี> ที$ขา้ พเจ้าพูดออกมา เขายังไม่มนั$ คง นัน$ ไม่ใช่
ปั ญหาอูซ้ ิ$ งหรื อ ก็คืออูซ้ ิ$ งตํ$ามาก ก็คือหลักการนี> ฉะนั>นการรบกวนเหล่านี> ข้าพเจ้าว่าก็คือปกติ
ซิ วเลี$ยนก็คือการชะล้างทรายในคลื$นใหญ่ ทรายถูกร่ อนออกไป ที$เหลืออยู่นนั$ จึ งเป็ นทองคํา
สามารถเหลือทองคําอยูม่ ากน้อยเพียงไร นัน$ ก็ดูวา่ ทุกคนจะบําเพ็ญตัวเองอย่างไร
ศิษย์ : เกี$ยวกับเอกสารเผยแพร่ ฝ่าหลุนต้าฝ่ าควรออกมามากสักหน่อย จะได้เผยแพร่ ที$ศูนย์ฝึกกง
อาจารย์ : การเผยแพร่ ฝ่าหลุนต้าฝ่ าของเรา วิธีถ่ายทอดกงทั>งหมด ล้วนไม่เหมือนกับวิธีเผยแพร่
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ของชี$ กงในปั จจุบนั ทุกคนอาจเห็นแล้ว พวกเราไม่ได้นาํ เรื$ องใดไปพูดขยายความจนเกิ นจริ ง
และไม่ได้นาํ เรื$ องอะไรออกมาโอ้อวด ไม่มีเรื$ องอย่างนี> อาจารย์ชี$กงอื$นหากรักษาโรคให้คน
ป่ วยคนหนึ$ งหาย เขาก็จะโฆษณาแล้วโฆษณาอีกจนกว่าจะไม่มีคนฟั งเขาอีกต่อไป พวกเราไม่มี
เรื$ องอย่างนี> พวกเราผูฝ้ ึ กนับพันนับหมื$นคน พวกเขาล้วนแต่ไม่มีโรคแล้ว พวกเราก็ไม่เคยพูด
อะไร ไม่พูดถึงเรื$ องเหล่านี> แน่ นอนในระยะแรก ทุกคนอาจได้อ่านข่าวจากหนังสื อพิมพ์บา้ ง
ทําไมหรื อ เพราะในระยะแรก พวกเราเปิ ดตัวออกมาด้วยรู ปแบบของชี$กงทัว$ ไป พอขึ>นมาก็พดู
สู งขนาดนั>น ผูค้ นยอมรับไม่ได้ ดังนั>นพวกเราได้เดินผ่านขั>นตอนแรกของการให้คนรับรู ้และ
เข้าใจอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ทุกคนทราบ เมื$อตอนที$พวกเราเปิ ดชั>นเรี ยนที$ฉางชุนในระยะแรก
ข้าพเจ้าได้บรรยายในระดับที$สูงมาก แต่กเ็ อ่ยถึงชี$กงอยูโ่ ดยตลอด พวกเราวันนี>ล่ะ เนื$องจากเป็ น
การถ่ายทอดไปสู่ ระดับชั>นสู งแล้ว จึงไม่พูดถึงพวกนี> แล้ว นี$ ก็คือขั>นตอนหนึ$ งของการบอกให้
คนเข้าใจอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ศิษย์ : นิคมรถยนต์เป็ นที$ทาํ งานของพนักงานแสนกว่าคน ดําเนินการไม่ดีจะทําอย่างไร
อาจารย์ : ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรานี> ที$โรงงานรถยนต์เดิมทีดาํ เนิ นการได้ค่อนข้างดี ทุกคนอาจจะรู ้
เกี$ยวกับมารเหล่านั>น พวกเขารบกวนอย่างรุ นแรงมาก นัน$ ก็คือมาร แต่พวกเราพูดแล้วว่า เรื$ อง
เหล่ า นี> ล้ว นเสริ ม ซึ$ ง กัน และกัน มี ค นจํา นวนเท่ า ใดสามารถบํา เพ็ญ มี ค นจํา นวนเท่ า ใดไม่
สามารถบําเพ็ญ นัน$ ก็ตอ้ งดูแต่ละคน บอกว่าไม่มีการรบกวนจะเป็ นไปได้อย่างไรล่ะ บอกว่า
ไม่มีคนรบกวน เช่นนั>นคุณมิบาํ เพ็ญได้ง่ายเกินไปแล้วหรื อ ! เต๋ าใหญ่ราบรื$ นอย่างนี> บําเพ็ญขึ>น
ไป ทุกข์ภยั อะไรก็ไม่มี นี$ เป็ นการซิ วเลี$ยนที$ไหนล่ะ เป็ นเช่ นนี> หรื อไม่ มีการทนทุกข์จึงจะ
สามารถมองเห็นว่าคนจะบําเพ็ญได้หรื อไม่ จึงจะสามารถขจัดจิตยึดติดแต่ละชนิดของคนทิ>งไป
ได้ แต่มารนี> ใหญ่มากจริ ง ๆ มันได้ก่อผลในการทําลายที$ใหญ่พอควรชนิ ดหนึ$ ง ได้ทาํ ลายคน
กลุ่มใหญ่ไปกลุ่มหนึ$ ง ผลที$ก่อเกินเลยกว่าผลของมารทัว$ ไปแล้ว ระดับชั>นสู งมากล้วนรู ้เรื$ อง
เหล่านี> ชีวิตชั>นสู งต่างก็รู้ จะจัดการอย่างไรล่ะ เพราะเรื$ องบางอย่างต้องได้รับการยินยอมจาก
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าชอบที$จะให้โอกาสแก่คนเขาอีกครั>ง แต่ดูแล้วโอกาสนี> ไม่สามารถให้ได้แล้ว
ในอนาคตที$โรงงานรถยนต์ คนที$ศึกษาต้าฝ่ าจะมีมากขึ>นอย่างแน่นอน
ศิษย์ : ผูฝ้ ึ กบางคนเตรี ยมจะมาร่ วมชั>นเรี ยน แต่จนแล้วจนรอดก็มาร่ วมไม่ได้ ผูฝ้ ึ กที$ฝึกช่วงเช้า
และเย็นที$ศูนย์ฝึกกงจะทําอย่างไร
อาจารย์ : ผูฝ้ ึ กบางคนเตรี ยมจะมาร่ วมชั>นเรี ยน ชั>นเรี ยนนี>ถึงแม้ขา้ พเจ้าจะจัดตลอดไป จัดอีกสิ บ
ปี ก็ยงั มี คนเตรี ยมที$ จะมาร่ วม พวกเรามี ผูฝ้ ึ กเก่ ามากขนาดนี> ยังมี ห นังสื อ ของข้าพเจ้า เทป
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บันทึกเสี ยง และเทปบันทึกภาพ ทั>งหมดล้วนสามารถส่ งผลในการเผยแพร่ ฝ่าและช่วยคนได้ ที$
จริ งทุกคนได้บงั เกิดผลของกองกําลังหลัก โดยเฉพาะคือในช่วงเวลานี> รับรองว่าคุณเป็ นกําลัง
หลักแล้ว ไม่ตอ้ งให้ขา้ พเจ้าถ่ายทอดโดยตรงก็สามารถจะได้รับ เป็ นเช่นนี> ใช่หรื อไม่ ในเมื$อ
เป็ นเช่นนี> ข้าพเจ้าคิดว่าพวกเราทุกคนก็ทาํ ด้านนี> ให้มากสักหน่ อย ช่วยเหลือช่วยเหลือคนอื$น
โดยเฉพาะคนในครอบครั ว ให้ม าฝึ กที$ ศู น ย์ฝึ กกง ข้า พเจ้า ว่า ผูช้ ่ ว ยฝึ กสอนยิ$ง สมควรจะรั บ
ภาระหน้าที$น> ี ภาระหน้าที$ของคุณไม่เล็กเลย อย่าเห็นมันเป็ นแค่การรวบรวมคนเท่านั>น ต้อง
พยายามเข้าใจฝ่ าให้มาก ศึกษาฝ่ าให้มาก ยึดกุมสิ$ งต่าง ๆ ให้มาก
ยังมีจุดหนึ$ งข้าพเจ้าต้องพูดเป็ นพิเศษ ที$ศูนย์ฝึกกงของเรา เมื$อปรากฏเรื$ องยุ่งยาก คน
ประเภทนี> ที$ออกนอกลู่นอกทาง สติเลอะเลือน ล้วนแต่ได้ฝึกกงอย่างอื$นแล้ว ไม่ปล่อยวางการ
แสวงหาอย่างอื$น นี$ เป็ นเรื$ องแน่นอน ไม่ผิดแม้แต่นอ้ ยอย่างแน่นอน คนอย่างนี> ร้อยทั>งร้อยคือ
ได้ฝึกสิ$ งอื$น หรื อเขากราบไหว้บูชาสิ$ งอื$นไว้ในบ้าน ไม่ได้ปล่อยวาง นี$ คือประการหนึ$ ง อีก
ประการหนึ$ งคือฝ่ าหลุนได้เปลี$ยนรู ปไปแล้ว ก็คือได้ปะปนวิธีบาํ เพ็ญอย่างอื$นในการฝึ กแล้ว
หรื อปะปนเข้าไปในจิตสํานึกแล้ว สถานการณ์สองแบบนี>ขา้ พเจ้าสามารถบอกทุกคน รับรองว่า
เกิดจากสถานการณ์แบบนี> มีแต่สถานการณ์สองแบบนี> ที$ฝ่าเซิ นของข้าพเจ้าโดยปกติจะไม่ดูแล
เพราะเขาฝึ กกงอื$น เขาฝึ กปะปนกัน เขาไม่ใช่คนของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรา ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้า
จะไม่ดูแลเขา และไม่ให้ฝ่าแก่เขา มารยุ่งเหยิงเหล่านั>นเห็ นเขามาฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า แน่ นอน
จะต้องจัดการเขา ทําร้ายเขา เขาสติเลอะเลือน ยังจะทําลายฝ่ าหลุนต้าฝ่ า จะเกิดปั ญหานี> มีบาง
คนตั>งใจจะฝึ กแต่ฝ่าหลุนต้าฝ่ า แต่ในอี>เนี$ ยนของเขาหรื อในท่าเคลื$อนไหว มักจะคิดอยากให้
ตัวเองสัมผัสความรู ้สึก เติมสิ$ งอื$นเข้าไปสักหน่อย ที$ผา่ นมาเคยฝึ กกงอื$นแล้วมีความรู ้สึก ครั>งนี>
มาฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าแล้ว ไม่มีความรู ้สึกแบบนั>นแล้ว เขายังต้องการจะรู ้สึก นัน$ ไม่ใช่แสวงหา
การยึดติดหรื อ พอเขาเติมสิ$ งของที$เป็ นของเดิมของเขา ฝ่ าหลุนก็เปลี$ยนรู ป ฝ่ าก็จะเกิดปั ญหา
รับรองจะเป็ นเช่นนี>
ศิษย์ : ความหมายที$แท้จริ งของชีวติ คนคือเพื$อจะมีชีวติ ที$ดียงิ$ ขึ>น ใช่หรื อไม่
อาจารย์ : บางคนยังมีความคิดเช่นนี> บอกว่าฉันจะบําเพ็ญสําเร็ จเป็ นพระพุทธเพื$ออะไร แสดงว่า
มีความเข้าใจต่อพระพุทธแย่มาก บอกว่าถ้าเขาบําเพ็ญจะมีประโยชน์อะไร คุณอย่าเพิ$งหัวเราะ
เขาไม่รู้จริ ง ๆ บําเพ็ญพระพุทธเพื$ออะไรหรื อ หนึ$งคือสามารถรักษาร่ างคนไว้ตลอดไป สองคือ
สามารถไม่ตอ้ งทนทุกข์ตลอดไป มีแต่ความดีงามตลอดไป ชัว$ ชีวิตหนึ$งของคนนั>นสั>นมาก คง
รักษาไว้ซ$ ึงร่ างคนคือด้านหนึ$ง นอกจากนี>เขาจะไม่ตอ้ งทนทุกข์ สถานที$ที$ก่อเกิดชีวติ ของคุณอยู่
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ในมิ ติจกั รวาลที$ สูงมาก มาจากมิ ติของจักรวาล คุณสมบัติด> งั เดิ มคือดี งาม เป็ นเพราะตัวเอง
เปลี$ยนไม่ดีแล้ว ตกลงมาถึงตรงนี> ทีละขั>นทีละขั>นแล้ว รอคอยที$จะถูกดับสลายแล้ว เขาเป็ น
ขั>นตอนเช่นนี> ถ้าบอกว่ากลับไปทําไมล่ะ สถานที$ที$คุณก่อเกิดอย่างแท้จริ งอยูท่ ่ามกลางมิติช> นั ที$
สู งมาก นัน$ จึงจะเป็ นที$ที$ดีงามที$สุด สถานที$ที$คุณสมควรอยู่
พูดด้วยคําพูดของผูส้ ําเร็ จธรรมชั>นสู งก็เหมือนคนตกลงมาในบ่อโคลนแล้ว ล้วนกําลัง
เล่นนํ>าโคลนอยูต่ รงนี> แต่เวลาที$คนมาล้วนเป็ นเช่นนี> ยังรู ้สึกว่าดีทีเดียว คนล้วนรู ้สึกว่าดีมาก
คลุกเคล้าไปมาอยูใ่ นนํ>าโคลน เขายังรู ้สึกสบายดี ดีทีเดียว เราจะยกตัวอย่างหนึ$ง แต่ไม่ใช่จะด่า
ว่าคน พูดถึงหมูตวั นั>น นอนอยู่ในคอกหมู ทั>งอุจจาระทั>งปั สสาวะคลุกเคล้าอยู่ในดิ นโคลน
ความรู ้ สึกในเขตแดนของมัน มันรู ้ สึกดี มาก คนอยู่ท่ามกลางเขตแดนนั>น เมื$อเขาเลื$อนระดับ
ขึ>นมา หันกลับไปดู เขาไม่อาจจะทนดูได้แล้ว ก็คือหลักการนั>น คนเขาพูดว่าคนอยูใ่ นหมู่คน
ธรรมดาสามัญก็คือคลุกเคล้าดินโคลน ทุก ๆ ที$ลว้ นคือสกปรกมาก ก็คือความหมายนี> อยูใ่ น
สภาพแวดล้อมที$ไม่สะอาดนี> เขายังรู ้สึกว่าตัวเองสะอาดกว่าคนอื$นนิ ดหนึ$ ง ก็ดีกว่านิ ดหนึ$ งแล้ว
ในความเป็ นจริ งก็เป็ นเพียงใช้น> าํ โคลนไปล้างร่ างกายที$ แปดเปื> อนเต็มไปด้วยโคลนเลนเท่ า
นั>นเอง ข้าพเจ้าว่าก็ไม่สะอาดสักเท่าใด
ศิษย์ : ความหมายที$แท้จริ งของชีวติ คนคือซิวเลี$ยนสําเร็ จ กลายเป็ นพระพุทธ ใช่หรื อไม่
อาจารย์ : ไม่ใช่กลายเป็ นพระพุทธ คือฝันเปิ$ นกุยเจิน ซิ วเลี$ยนสําเร็ จกลับไป นี$คือความหมายที$
แท้จริ ง ชี วิตชั>นสู งมองกันเช่นนี> แต่คุณอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ถามอาจารย์ในโรงเรี ยน
ของคุณในหมู่คนธรรมดาสามัญ เขาจะไม่บอกคุณเช่นนี> เพราะคนธรรมดาสามัญเห็นเรื$ องใน
หมู่คนธรรมดาสามัญสําคัญมากเกิ นไป เพราะเขามองไม่เห็ นความจริ งของจักรวาลเหล่านั>น
มนุษย์ในปั จจุบนั ถูกความรู ้ที$ถ่ายทอดมาจากทางตะวันตก ครอบงําอย่างสมบูรณ์ทุกรู ปแบบ ทํา
ให้คนกลายเป็ นวัตถุ นิยมมากขึ> นเรื$ อย ๆ แล้ว ใช้ทฤษฏี ที$มีอยู่ในปั จจุ บนั มาประเมิ นทุ กสิ$ ง
มนุษย์ตกอยูท่ ่ามกลางหล่มของคนธรรมดาสามัญนี>รุนแรงมากขึ>นเรื$ อย ๆ
ศิษย์ : ในฝันเที$ยวหาห้องนํ>าไปทัว$ ทุกที$จนพบอยูท่ ี$หนึ$ง ตื$นขึ>นมาได้หลัง$ ไปแล้ว
อาจารย์ : จะยกตัวอย่างหนึ$ งให้ทุกคนฟั ง เจินอู่ก็คือเสวียนอู่ ภูเขาอู่ตงั เป็ นสถานที$ซิวเลี$ยนของ
จักรพรรดิผูย้ ิ$งใหญ่เสวียนอู่ที$สายเต๋ าพูดถึง ที$ภูเขาอู่ตงั ได้อ่านนิ ทานเกี$ยวกับการซิ วเลี$ยนของ
เสวียนอู่เรื$ องหนึ$ ง กล่าวถึงขั>นตอนการซิ วเลี$ยนของเขา ข้างในนั>นได้บรรยายเรื$ องของเขาไว้
ตอนหนึ$ ง เขาซิ วเลี$ยนเป็ นเวลานานหลายปี ประมาณ 40 กว่าปี เขาซิ วเลี$ยนถึงระดับชั>นที$สูง
มากแล้ว มีวนั หนึ$ งในความฝัน ในดินแดนแห่ งความฝันมารมารบกวนเขา ก็คือแปลงเป็ นสาว
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งาม และไม่มีอาภรณ์ติดตัวสักชิ>น สุ ดท้ายในชัว$ ขณะที$เขาเคลิบเคลิ>มคุมไม่อยู่ เขาเกิดหวัน$ ไหว
ในอารมณ์ หลังจากนั>นเขาโกรธตัวเองมาก เขาเสี ยใจมาก เขาคิด การซิ วเลี$ยนของฉันยังจะมี
ความหวังหรื อ บําเพ็ญมาหลายปี อย่างนี> ยงั ไม่สาํ เร็ จสักเรื$ องหนึ$ ง ยังควบคุมจิตใจตัวเองไม่อยู่
ในใจคิดว่าไม่ไหวแล้ว ด้วยความโกรธจึงลงเขาไป ลงเขาลงมาถึงครึ$ งทางเห็นหญิงชราคนหนึ$ง
กําลังฝนเข็มอยู่ตรงนั>น ใช้แท่งเหล็กฝนให้เป็ นเข็ม บางทีคนโบราณในสมัยนั>นต่างก็ฝนเข็ม
ด้วยวิธีน> ี
เฮ้อ เขาก็ถามหญิงชราคนนี> : ทําไมคุณใช้แท่งเหล็กที$หนาขนาดนี>ฝนให้เป็ นเข็มล่ะ หญิง
ชราบอกเขาว่า : เวลานานเข้าย่อมจะฝนจนเป็ นเข็ม เจินอู่เข้าใจทันที หญิงชราคนนี> ฝนเข็มไป
พลางก็เทนํ>าใส่ ชามไปพลาง นํ>าเทเต็มแล้ว เธอก็ยงั คงเทลงอีก เขาจึงพูดกับหญิงชราว่า : นํ>า
ไหลออกมาแล้ว เธอพูดว่า : เต็มแล้วก็จะไหลออกโดยธรรมชาติ ในความเป็ นจริ งเธอกําลังบอก
เป็ นนัยแก่เขา ความหมายของเธอบอกเขาว่า : คนคนหนึ$ งอยู่ในขั>นตอนของการซิ วเลี$ยน คุณ
ต้องไม่เห็นมันสําคัญจนเกินไป ครั>งหนึ$งทําได้ไม่ดี ครั>งต่อไปก็จะทําให้ดี เป็ นเพราะร่ างกายคน
ล้วนมีสัญชาตญาณ เต็มแล้วมันก็จะระบาย เธอบอกเป็ นนัยแก่เขาความหมายนี> แต่ในนี> ได้เล่า
นิ ทานไว้เช่นนี> ก็ไม่สมบูรณ์นกั ดูเหมือนยังไม่ค่อยตรงประเด็นเสี ยทีเดียว แต่ขา้ พเจ้าจะบอก
ทุกคน เรื$ องก็อาจเป็ นเช่นนี> ก็เหมือนอย่างคําถามเมื$อครู่ อาจเป็ นเรื$ องเช่นนี>กไ็ ด้
ศิษย์ : ทุกครั>งที$ฝึกท่าจั>นจวง (ท่ายืนสมาธิ ) หรื อนัง$ ขัดสมาธิ พอเข้าสู่ สภาวะการฝึ กกง ทันทีกไ็ ม่
อยากฝึ กแล้ว หลังจากหยุดลงมาก็นึกเสี ยใจ
อาจารย์ : นัน$ ก็คือการรบกวนของมารที$เกิดจากใจตัวเอง ใจของคนธรรมดาสามัญก็สามารถเกิด
มารได้ (การรบกวนของกรรมแห่ งความคิด) ทําไมหรื อ เพราะสสารความคิดที$ไม่ดีเหล่านั>นซึ$ ง
ก่อเกิดขึ>นมาในจิตใจ ในความคิดของคุณในอดีตล้วนแต่ส่งผลของการต่อต้าน คุณบําเพ็ญได้ดี
แล้วสสารที$ไม่ดีชนิดนี>กจ็ ะสลายไป ดังนั>นมันไม่ยอม มันจึงไม่ให้คุณฝึ ก ทําไมเวลาคุณฝึ กกงจึง
วอกแวกอยูเ่ รื$ อยล่ะ ในความคิดคิดว่า : ไม่ฝึกแล้ว ลําบากอะไรอย่างนี> ข้าพเจ้าจะบอกคุณนะ
ความคิดนั>นมีสาเหตุ ไม่มีมารภายนอกรบกวน ก็มีมารในตัวเองรบกวน เพราะเป็ นผลที$เกิดจาก
สสารที$ไม่ดีเหล่านั>น สสารใด ๆ ในมิติอื$นล้วนเป็ นร่ างวิญญาณ (หลิงถี$33)
ข้าพเจ้าเคยพูดเช่นนี>ไม่ใช่หรื อ ถ้าคุณจะบําเพ็ญให้ดี ก็ตอ้ งสลายมันไป สลายมัน คุณจึง
จะสามารถบําเพ็ญได้ดี คุ ณจึ งจะสามารถขจัดความคิ ดที$ ไม่ดีน> ันทิ>งไป บางคนนั$งสมาธิ ไม่
สามารถเข้าสู่ ความสงบ ความคิดผุดออกมาอยูเ่ รื$ อย ก็เป็ นเพราะคุณมีสสารเหล่านี>คงอยู่ มันก็มี
ชีวติ มันก็คือสิ$ งที$ก่อเกิดขึ>นมาในความคิดในอดีต ดังนั>นมันกําลังส่ งผลรบกวน คุณบําเพ็ญได้ดี
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แล้ว มันก็จะถูกดับสลาย ยิง$ สลายยิง$ น้อยลง สุ ดท้ายดับสลายไปทั>งหมด มันจะยอมหรื อ คุณซิ ว
เลี$ยน มันก็จะรบกวน
บางคนในความคิดยังจะด่าอาจารย์ ด่าต้าฝ่ าของเรา แต่จะต้องแยกแยะให้ชดั เจน นัน$
ไม่ ใช่ จู่อ> ี ซี$อของตัว คุ ณเองที$ ตอ้ งการด่ า แต่ เกิ ดจากกรรมแห่ งความคิ ด สสารไม่ ดีชนิ ดนี> ที$
สะท้อนเข้าไปในความคิดของคุณ เมื$อใดที$มีปัญหานี> ปรากฏ ต้องยับยั>งมันทันที จู่อ> ีซี$อจะต้อง
เข้มแข็ง ไม่ให้บาํ เพ็ญ ฉันก็จะบําเพ็ญ ขจัดมันไป เมื$อเป็ นเช่นนี> ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้ามองเห็นว่า
ความคิดของคุณแน่ วแน่ มาก ก็จะช่ วยคุณสลายส่ วนใหญ่ทิ>งไป ฉะนั>นคุณจะมีประสบการณ์
เช่นนี>
ศิษย์ : ระดับชั>นของการฝึ กกงได้กาํ หนดไว้แล้ว แต่ตา้ ฝ่ าไร้ขอบเขต ยังสามารถบําเพ็ญสําเร็ จ
เป็ นพระพุทธใหญ่ระดับสู งนั>น หมายถึงระดับชั>นที$ตวั เองบําเพ็ญถึงใช่ หรื อไม่ เช่ นหลังจาก
บรรลุถึงอรหันต์แล้วตั>งปณิ ธานบําเพ็ญใหม่อีก
อาจารย์ : คนคนหนึ$ งบําเพ็ญถึงกัว$ เว่ยอรหันต์แล้ว เดิมทีกาํ หนดให้หยวนหมัน$ ที$กวั$ เว่ยอรหันต์
บอกไม่ได้ ฉันยังคิดจะบําเพ็ญสู่ ระดับสู ง ถ้าคุณมีความสามารถนั>นจริ ง ๆ คุณตั>งปณิ ธานใหม่
อีก ยังสามารถบําเพ็ญสู่ ระดับสู ง ในอดีตมีเช่นนี> แต่พบเห็นไม่มาก ทําไมพบเห็นไม่มากล่ะ
เพราะโดยมากเมื$อจัดวางให้คนซิ วเลี$ยน ระดับชั>นที$จดั วางให้น> นั ก็จดั วางตามสภาพของตัวเขา
เอง สสารแต่ละชนิ ดจะมากหรื อน้อยคือกําหนดตามความสามารถแบกรับของตัวเอง ฉะนั>น
โดยทัว$ ไปมีความคลาดเคลื$อนไม่มากนัก แต่ก็มีบางคนที$ดีเป็ นพิเศษ สิ$ งของบางชนิ ดของเขา
นั>นถูกปิ ดซ่ อนไว้ ในระดับชั>นที$ กาํ หนดจะมองไม่เห็ น บางคนพบว่า หลังจากที$ ซิวเลี$ ยนถึ ง
ระดับชั>นที$กาํ หนด อาจารย์คนนั>นมองดูเห็นว่าไม่อาจจะดูแลได้แล้ว เขาก็ถอยออกไปเอง ก็มี
คนอื$นมารับดูแลต่อ ก็มีสถานการณ์น> ี การนําพาไปสู่ ระดับชั>นสู ง ก็ไม่ตอ้ งให้ตวั เองพูด เขาก็
จะนําพาคุณไปสู่ ระดับชั>นสู งแล้ว
ศิษย์ : มีวนั หนึ$ งฝันว่าได้พบอาจารย์หลี$ในฝัน อาจารย์พูดว่า สถานการณ์ของคุณค่อนข้างพิเศษ
ความหมายดูเหมือนว่า ฉันมีบางด้านที$อาจจะใช้ไม่ได้ หลังจากนั>นอาจารย์หลี$ปรับร่ างกายให้
ฉัน ฉันก็รู้สึกว่าที$ทอ้ งน้อย กลางฝ่ าเท้า ซวบหนึ$งที.....
อาจารย์ : นี$ คือธรรมดามาก นี$ ไม่ได้พูดว่าคุณไม่สามารถบําเพ็ญ คือในขั>นตอนการบําเพ็ญของ
คุณยังมีสาเหตุอื$นอีก โดยทัว$ ไปฝ่ าเซินสามารถแก้ไขได้ สภาพชนิดนี>ไม่ใช่ฝัน ชัดแจ้งมาก ล้วน
แต่สัมผัสได้ เนื$ องจากกลางวันคุณมีสมาธิ ไม่เพียงพอ ขณะอยูใ่ นสมาธิ คุณไม่สามารถมองเห็น
ดังนั>นที$มองเห็นในฝันไม่เป็ นไร การได้พบกับข้าพเจ้าในฝันเป็ นเรื$ องปกติ
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ศิษย์ : เพื$อจะซิวเลี$ยนให้ดียงิ$ ขึ>น ในชีวติ ประจําวันท่อง เจิน ซัน$ เหยิน$ อยูใ่ นใจ ทําได้ไหม
อาจารย์ : ในชีวิตประจําวันท่อง เจิน ซัน$ เหยิน$ อยูใ่ นใจ ไม่มีอะไรไม่ดี ไม่มีปัญหา เวลาฝึ กกง
ก็อย่าคิดสิ$ งใด
ศิษย์ : «ฉางชุ นหว่านเป้ า (หนังสื อพิมพ์ฉางชุ นฉบับเย็น)» รายงานว่า ฤดู ร้อนปี นี> xxx ของ
ทิ เบตบรรยายพระสู ตร มี พระพุทธที$ ยงั มี ชีวิตใหญ่น้อยสองร้ อยกว่ารู ปเข้าร่ วม มองเรื$ องนี>
อย่างไร
อาจารย์ : พระสงฆ์ พระลามะ ก็เป็ นคน พวกเขาชอบทําอะไรก็ทาํ อะไร เรื$ องที$พวกเขาทําไม่ใช่
ที$พระพุทธทํา และไม่ใช่ที$พระพุทธบอกให้ทาํ คนธรรมดาสามัญให้ความสําคัญกับเรื$ องเหล่านี>
มาก ผูซ้ ิ วเลี$ยนจึงควรเข้าใจให้แจ่มแจ้ง บรรยายพระสู ตรก็เช่นเดียวกัน เป็ นเพียงกิจกรรมทาง
ศาสนาประเภทหนึ$งของผูบ้ าํ เพ็ญเท่านั>นเอง นอกจากนี> ยุคธรรมะปลายไม่มีอะไรจะบรรยายได้
แล้ว จะพูดถึงอีกปั ญหาหนึ$ ง ทุกคนทราบ พระสงฆ์ก็ดี พระลามะก็ดี คือไม่สามารถยุง่ เกี$ยวกับ
การเมืองและกฎหมายของประเทศ ไม่ยงุ่ เกี$ยวกับเรื$ องในหมู่คนธรรมดาสามัญ การเดินขบวน
ก่อตั>งกระบวนการเป็ นอิสระอะไรเอย ทุกคนคิดดู การเป็ นผูซ้ ิ วเลี$ยนคนหนึ$ ง เขาทําเรื$ องเช่นนี>
ไหม นี$ ไ ม่ ใ ช่ จิ ต ยึด ติ ด ในหมู่ ค นธรรมดาสามัญ หรอกหรื อ ให้ค วามสํา คัญ กับ เรื$ อ งของคน
ธรรมดาสามัญมากเกินไปแล้วไหม ก็พูดเรื$ องเหล่านี> มันไม่ใช่จิตยึดติดที$ผซู ้ ิ วเลี$ยนต้องขจัดทิ>ง
ไปหรอกหรื อ ข้าพเจ้าว่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรานี> เป็ นดินแดนบริ สุทธิ_ ข้าพเจ้ากล้าพูดเช่นนี> ผูฝ้ ึ ก
ของเรามี ขอ้ กําหนดซิ นซิ$ งที$ สูงมากนะ พวกเรากําหนดให้ผูฝ้ ึ กเน้นหนักการซิ วเลี$ ยนซิ นซิ$ ง
ข้าพเจ้าว่าไม่วา่ จะเป็ นวีรบุรุษ บุคคลตัวอย่างก็ดี ถึงอย่างไรเขาก็คือวีรบุรุษ บุคคลตัวอย่างในหมู่
คนธรรมดาสามัญ พวกเรากําหนดให้คุณเป็ นคนที$เหนื อสามัญวิสัยคนหนึ$ งโดยสิ> นเชิ ง ละทิ>ง
ผลประโยชน์ของตัวเองโดยสิ> นเชิง ทําเพื$อคนอื$นโดยสิ> นเชิง ผูส้ าํ เร็ จธรรมชั>นสู งคนนั>นเขาทํา
เพื$ออะไร เขาทําเพื$อผูอ้ ื$นโดยสิ> นเชิ ง จึงพูดว่า ข้อกําหนดของข้าพเจ้าต่อผูฝ้ ึ กก็สูงมาก ผูฝ้ ึ กก็
ยกระดับสู งขึ>นได้รวดเร็ วมาก
พวกเราจะยกตัวอย่างให้ฟัง คําพูดของข้าพเจ้าเมื$อครู่ ไม่ได้โอ้อวดเกินจริ ง ในพื>นที$ทุก
แห่ งทัว$ ประเทศ ไม่ว่าการประชุ มระดับใหญ่ที$จดั โดยองค์กรการค้าหรื ออุตสาหกรรม เวลามี
ของหายยากที$คุณจะหาพบ แน่ละ บางคนที$เป็ นคนดียงั คงมีอยู่ แต่เขาเป็ นจํานวนส่ วนน้อย ใน
ชั>นเรี ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรา มีของอะไรหายล้วนสามารถหาพบ ชั>นเรี ยนทุกชั>นล้วนเป็ นเช่นนี>
ชั>นเรี ยนที$มีจาํ นวนคนหลายพันคน นาฬิกาเอย สร้อยทองเอย แหวนเอย เงินเอย ที$เก็บได้ในทุก
ชั>นเรี ยน ตั>งแต่มากถึงน้อย เงินมากหรื อน้อยก็มี เป็ นพันหยวนก็มี เก็บได้ก็ส่งขึ>นมา ข้าพเจ้า
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ประกาศอยู่ตรงนั>น เจ้าของก็มารั บ คนเขา ผูฝ้ ึ กก็พูดว่า สถานการณ์ เช่ นนี> เคยเห็ นในยุคที$
เลียนแบบเหลยฟง ปั จจุบนั ไม่เคยเห็นมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว หลังจากจบชั>นเรี ยน ผูฝ้ ึ กล้วน
สามารถกําหนดซิ นซิ$ งด้วยตัวเอง รับผิดชอบเพื$อผูอ้ ื$น เพื$อสังคม กําหนดตัวเองอย่างเข้มงวด
ข้าพเจ้าว่าพวกเราตรงนี>เป็ นดินแดนบริ สุทธิ_ไม่ถูกต้องหรื อ
ศิษย์ : มีผฝู ้ ึ กลองพลิกหนังสื อชี$กงที$เรี ยกว่ากงธรรมชาติอะไรสักอย่าง ในหนังสื อโต้แย้งคนอื$น
ยกยอกงของตัวเอง ดูแคลนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ผูฝ้ ึ กดังกล่าวหลังจากอ่านได้สองหน้า ในกงมีเงาของ
สัตว์ของกงดังกล่าวเคลื$อนไหวอยู่ รบกวนการเข้าสู่ ความสงบ
อาจารย์ : เราพูดแล้วว่า สิ$ งเหล่านี>อ่านไม่ได้ คุณอ่านมันทําไมล่ะ ศิษย์ที$บาํ เพ็ญจริ งต่างก็นาํ สิ$ งที$
ปลอม สิ$ งที$ชวั$ ร้ายเหล่านี> ไปเผาทิ>งหมดแล้ว แต่คุณยังอ่าน นี$ ไม่แตกต่างกันมากหรื อ คุณอ่าน
มันไม่ใช่มีจิตแสวงหาหรื อ อย่าอ่านสิ$ งที$เลอะเทอะยุง่ เหยิง วิธีบาํ เพ็ญที$แท้จริ ง คนเขาไม่ออกมา
ถ่ายทอด และไม่ดูแลเรื$ องเหล่านั>นของคุณแล้ว อาจารย์ชี$กงที$เผยแพร่ ชี$กงให้แพร่ หลาย คนเขา
ได้ทาํ เรื$ องนี> เสร็ จแล้ว เวลานี> วันนี> มีกงอะไรออกมา พรุ่ งนี> มีกงอะไรออกมา ชี$กงเหล่านั>นโดย
หลักล้วนเป็ นของปลอม มันอยูข่ า้ งนอกก่อกวนและบ่อนทําลายฝ่ าที$ถูกต้อง
อาจารย์ชี$กงที$แจ่มแจ้งต่างก็ไม่ถ่ายทอดกันแล้ว คุณถ่ายทอดอีก คุณมิรบกวนฝ่ าหรื อ
เรื$ องที$ควรทําก็ได้ทาํ แล้ว ได้สร้างคุณความดีที$ใหญ่แล้ว คุณทําอีกก็คือการรบกวน ฉะนั>นโดย
พื>นฐานอาจารย์ชี$กงปลอมที$ทาํ เพื$อเงิน เพื$อชื$อเสี ยง เพื$อผลประโยชน์ ล้วนคือมาร ตัวเขาเองไม่รู้
ว่าตัวเองเป็ นมาร แต่ในชั>นเรี ยนพวกเราไม่ได้พูดให้เด็ดขาด โดยหลักคือกลัวว่าบางคนอาจจะ
ยอมรับไม่ได้ ที$จริ งโดยพื>นฐานล้วนเป็ นมารที$กาํ ลังรบกวน
ศิษย์ : ผูฝ้ ึ กขณะเข้าสู่ สมาธิ ฝึ กกง มักจะมีความคิดที$ไม่ดีออกมา
อาจารย์ : ใช่ นี$กค็ ือที$ขา้ พเจ้ากล่าวไปเมื$อครู่ เนื$องจากในอดีตตัวเองได้ทาํ เรื$ องที$ไม่ดีและได้ก่อ
เกิดความคิดแต่ละชนิ ด สสารเหล่านั>นล้วนแต่คงอยู่ สิ$ งเหล่านั>นล้วนเกิดผล คุณนัง$ อยูต่ รงนั>น
เวลาฝึ กกง ความคิดที$ไม่ดีเหล่านั>นอาจจะคิดด่าคน ยังคิดเรื$ องไม่ดี บังคับคุณให้คิด ก็คือสสารที$
ไม่ดีซ$ ึ งก่อเกิ ดในความคิดในอดี ตยังบังเกิ ดผลอยู่ ยิ$งกว่านั>นยังจะด่าอาจารย์ คุณไม่ตอ้ งเป็ น
กังวล ให้คุณพยายามยับยั>งมัน ปฏิเสธมัน มันก็จะสลายไป จะต้องปฏิเสธความคิดที$ไม่ดีชนิดนี>
อย่างแน่ นอน เมื$อปรากฏออกมาก็ไม่ตอ้ งกังวล นัน$ ไม่ใช่คุณต้องการด่าอาจารย์ แต่เป็ นกรรม
แห่งความคิดที$สะท้อนอยูใ่ นสมองของคุณ
ศิษย์ : เวลาที$ผฝู ้ ึ กกงอยูใ่ นสมาธิ มักจะมีผฝู ้ ึ กกับคนอื$นพูดถึงกงนั>น ๆ เป็ นกงของฟู่ ถี$พงั พอน ตก
กลางคืนผูฝ้ ึ กดังกล่าวฝันว่ามีคนสอนเขาจุดธูป
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อาจารย์ : ต่อไปคําพูดเหล่านี> ไม่ควรพูดกับคนที$ฝึกพลังกงเลอะเทอะยุง่ เหยิงเหล่านั>นโดยตรง ผู ้
ฝึ กบางคนของเรามี เพื$อนที$ สนิ ทมาก เขาฝึ กกงที$ มีฟู่ถี$ ชนิ ดนั>น คุ ณสามารถพูดกับเขาได้ไม่
เป็ นไร ดีที$สุดอย่าพูดตรง ๆ คุณไปพูดกับคนที$ไม่รู้จกั และคนที$ฝึกว่ากงชนิ ดนั>นไม่ดีอย่างไร
แน่นอนเขาจะโจมตีคุณ รุ มโจมตีคุณ กระทัง$ พูดคําพูดที$ไม่ดี พวกเราต้องหลีกเลี$ยงเรื$ องยุง่ ยาก
เหล่านี> พวกเราเตือนด้วยความหวังดี เขาสามารถเข้าใจเขาก็จะเข้าใจ แต่พวกเราต้องพยายาม
หลีกเลี$ยงเรื$ องเหล่านี> การเข้าไปสํานักของกงชนิ ดนั>นอย่างแท้จริ ง คนเหล่านั>นที$อยูข่ า้ งในก็ไม่
อยากออกมา เขาได้เข้าสู่ สาํ นักนอกรี ตและหนทางชัว$ ร้ายแล้ว คุณสมบัติด> งั เดิมของเขาหลงทาง
และสู ญหายไปแล้ว อย่างน้อยที$สุดคืออูซ้ ิ$ งไม่ดี คนเหล่านั>นหันกลับมา ย่อมดี ไม่หันกลับมา
คุ ณ พยายามเตื อ นก็ ท ํา ไม่ ไ ด้ อย่ า งไรก็ ต ามให้ ร ะมัด ระวัง กลยุ ท ธ์ แ ละวิ ธี ก ารสั ก หน่ อ ย
ระมัดระวังเรื$ องเหล่านี>สกั หน่อยเป็ นใช้ได้ สิ$ งชัว$ ร้ายจะไม่ทาํ ร้ายคุณ
ศิษย์ : บางคนถ่ายรู ปจากปฏิทินขายให้ผฝู ้ ึ กตามราคาทุน ไม่ทาํ กําไร ทําได้ไหม
อาจารย์ : เรื$ องเหล่านี> ขา้ พเจ้าคิดเช่ นนี> บอกว่าผูฝ้ ึ กคนนี> ของเราดี มาก ทําเรื$ องนี> ให้กบั ทุกคน
โดยหลักการก็ไม่ได้ฝ่าฝื นอะไร แต่ตรงนี> มีปัญหาของการแลกเปลี$ยนเงิน ถึงแม้เป็ นราคาทุนก็
เกี$ยวพันกับเงินแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าพยายามหลีกเลี$ยงเรื$ องเหล่านี> อย่าแตะต้องเงิน เพราะถ้าคุณ
แตะต้องเงินแล้ว ทําไม่ดีนาน ๆ เข้า ในใจจะสู ญเสี ยความสมดุล ทําเรื$ องเหล่านี> เรื$ อย ๆ ก็จะมี
ความคิด : นี$ ฉันก็ยงั ไม่คิด ค่าเดินทางของฉันจะคิดจากในนี> ดีหรื อไม่ บอกว่าฉันเข้าเนื> อตรงนี>
นิ ดหน่อย ควรจะบวกเข้าไปดีไหมนะ มันจะส่ งเสริ มจิตยึดติดแต่ละชนิ ดของคน อย่างช้า ๆ ก็
จะควบคุมสิ$ งนี>ไม่อยู่ ฉะนั>นต้องระมัดระวังเรื$ องเหล่านี>
ทุกคนทราบไหมทําไมพวกเราไม่ให้ทุกคนแตะต้องเงิน องค์ศากยมุนีเมื$อสองพันห้าร้อย
ปี ก่อนเพื$อไม่ให้คนแตะต้องเงินและสิ$ งของ นําพาทุกคนเข้าป่ าไปซิ วเลี$ยน มีเพียงบาตรหนึ$งใบ
ยังบรรยายฝ่ าครั>งหนึ$ งเฉพาะเจาะจงกับบาตรใบนี> แม้แต่บาตรก็ลว้ นยึดติดไม่ได้ สิ$ งเหล่านี> ถา้
จัดการได้ไม่ดีก็จะรบกวนคนอย่างร้ายแรง ส่ งผลกระทบต่อการซิ วเลี$ยนของคน ฉะนั>นเรื$ องนี>
ต้องระวังให้ดี คุณว่าพระเยซู ในปี นั>นก็ไม่ใช่ นาํ พาคนเขาไปถึงที$ใดก็หารับประทานที$นนั$ ไม่
แตะต้องเงินหรื อ ข้าพเจ้าก็พดู ถึงเรื$ องนี>เป็ นการยกตัวอย่าง พวกคุณอาจไม่สามารถเข้าใจลึกซึ> ง
เช่นนั>น ข้าพเจ้าจําเป็ นต้องเดินให้ถูกต้องเที$ยงตรง ข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะสอนให้คุณทําเช่นนี> ได้
ผ่านไปหลายปี ในภายหน้าคนเขาจะพูดว่า ในช่วงเวลาของหลี$หงจื>อ ก็มีคนทําเช่นนี>แล้ว เช่นนั>น
ฝ่ านี> ยงั จะสามารถถ่ายทอดได้หรื อ มันก็จบลงนานแล้ว ผ่านไปไม่นานก็จะจบลงแล้ว มีคน
อยากได้รูปถ่าย อยากได้ คุณเอาไปถ่ายเอง คุณเอาไปล้างเองดีแล้ว แต่พวกเราพยายามรักษาไว้
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ในหมู่ผูฝ้ ึ ก ในอนาคตสิ$ งเหล่านี> พวกเราอาจพิมพ์ออกจําหน่ ายอย่างเปิ ดเผยในสังคม เพราะ
แม้แต่ปฏิทินของข้าพเจ้าก็มีเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสื อ (ISBN) แล้ว ในอนาคตพวกเรา
ต้องจัดการเรื$ องเหล่านี> ให้เป็ นเอกภาพ อย่าได้ตดั สิ นใจเองเป็ นอันขาด จัดการไม่ดียงั จะบ่อน
ทําลายต้าฝ่ า
จะขายอย่างไรล่ะ ขายเท่าทุนก็ไม่ได้ อย่าได้เกิดจิตยึดติดใด ๆ ชนิดนี>อย่างเด็ดขาด ไม่มี
ประโยชน์ ซิ วเลี$ยนและยกระดับตัวเอง ช่ วยเหลือผูอ้ ื$น ไม่จาํ เป็ นต้องใช้รูปแบบนี> เสมอไป
บอกให้ทุกคนรู ้เกี$ ยวกับฝ่ า พูดกับทุกคนเกี$ ยวกับฝ่ าสักเล็กน้อยจะดีกว่าสิ$ งอื$น ซิ นซิ$ งของคน
ยกระดับสู งขึ>นดีกว่าสิ$ งที$เป็ นรู ปแบบภายนอกอย่างมาก สิ$ งเหล่านี>ให้สมาคมค้นคว้าวิจยั ฝ่ าหลุน
กงจัดการดูแลอย่างเป็ นเอกภาพ ศูนย์ใหญ่ ศูนย์สาขา ศูนย์ช่วยฝึ กสอน ล้วนไม่อนุ ญาตให้แตะ
ต้องเงิ น พวกเราสมาคมค้นคว้าวิจยั ฝ่ าหลุนกงจะทําเรื$ องอะไรก็ตอ้ งได้รับความยินยอมจาก
ข้าพเจ้าก่อนพวกเขาจึงจะทํา ที$ใช้ชื$อต่าง ๆ ไปทําส่ วนตัว ล้วนทําไม่ได้ เป็ นการละเมิดสิ ทธิ_
กฎหมายของสังคมก็ไม่อนุญาต
ศิษย์ : มีคนคิดจะซิ วเลี$ยนซิ นซิ$ งให้ดี ๆ แต่ในชี วิตประจําวันไม่มีสิ$งที$กระทบถึงจิ ตใจของเขา
และไม่เคยฝัน กังวลว่าอาจารย์ไม่ดูแลเขาแล้ว
อาจารย์ : อันนี> ไม่ใช่ เพราะแต่ละคน สิ$ งที$เขามีติดตัวและสภาวะของตัวเขาล้วนต่างกัน สิ$ งที$
เขามีติดตัวอาจจะมีความซับซ้อน แน่นอนข้าพเจ้าสามารถยกตัวอย่างให้ทุกคน ไม่ใช่พดู ถึงใคร
คนใดคนหนึ$ ง คนบางคนมาจากระดับชั>นที$ค่อนข้างสู ง เขาไม่จาํ เป็ นต้องทนทุกข์ เขามาเพื$อ
หล่อหลอมกับฝ่ านี> เมื$อหล่อหลอมเสร็ จแล้วก็นบั ว่าจบเรื$ องของเขาแล้ว และมีส่วนหนึ$ งคือคน
เช่ น นี> เป็ นส่ ว นที$ น้อ ยมาก ๆ แต่ อ าจจะไม่ ใ ช่ ส ถานการณ์ แ บบที$ คุ ณ พู ด ถึ ง ข้า พเจ้า พู ด ใน
ความหมายนี> มีคนจํานวนมากอาจมีองค์ประกอบแต่ละชนิ ดคงอยู่ แต่ไม่ว่าคุณต้องทนทุกข์
หรื อไม่กต็ าม การหล่อหลอมกับฝ่ านี> ศึกษาฝ่ านี>เป็ นสิ$ งที$สาํ คัญที$สุด
ศิษย์ : มีผฝู ้ ึ กไม่นอ้ ยฝันเห็นอาจารย์สอนกงที$ไม่ใช่อยูใ่ นกงฝ่ าห้าชุด ควรทําอย่างไร
อาจารย์ : ไม่ใช่ท่าเคลื$อนไหวจากกงฝ่ าห้าชุด นัน$ ก็คือมารมาสอนคุณ นัน$ ล้วนเป็ นของปลอม
ไม่ใช่ ขา้ พเจ้าที$ สอนคุณอย่างแน่ นอน ที$ ขา้ พเจ้าถ่ายทอดให้ทุกคนในวันนี> ก็คือกงฝ่ าห้าชุ ดนี>
เหล่านี> เพียงพอที$ จะเปลี$ ยนแปลงร่ างกายของคุณ และฝึ กสิ$ งที$ เป็ นศาสตร์ กบั สิ$ งที$ มีรูปลักษณ์
ทั>งหมดออกมา กงอันนั>นที$กาํ หนดระดับชั>นสู งตํ$าของคุณอย่างแท้จริ ง เพราะไม่ใช่ฝึกออกมา
มันเพียงพอที$จะใช้แล้ว ฝึ กกงในฝัน ในสมองถ้าสะท้อนข้ามมาก็อย่าฝึ กแล้ว ฝึ กนี$ คือซิ นซิ$ งยัง
ไม่ค่อยแน่นแฟ้น ถ้าแน่นแฟ้นเพียงแต่คิดเท่านั>นก็สะท้อนข้ามมาแล้ว
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ศิษย์ : ถ้าแม้มีคนเสี ยชีวติ ไปโดยที$ยงั ไม่หยวนหมัน$ จะทําอย่างไร
อาจารย์ : บําเพ็ญไม่หยวนหมัน$ ไม่บรรลุหยวนหมัน$ เขาอยู่ ณ กัว$ เว่ยนั>น ได้กวั$ เว่ยแล้ว เขาก็
บําเพ็ญสําเร็ จแล้ว แต่วา่ แม้แต่ฝ่าในภพก็ยงั ออกไปไม่ได้ เช่นนั>นก็แย่มาก แต่ยงั ไม่ออกจากฝ่ า
ในภพ เขาสามารถมีที$ไปของเขาในมิติที$แตกต่างกันภายในตรี ภูมิ เขาบําเพ็ญถึงระดับชั>นใดก็
อยู่ ณ ระดับชั>นนั>น ก็ดีเหมือนกัน ถ้าเขาบอกว่า : เช่ นนั>นไม่ได้ ฉันยังบําเพ็ญได้ไม่ดี ฉันตั>ง
ปณิ ธานจะบําเพ็ญต่อในชาติหน้า เช่นนั>นก็สามารถให้เขาเข้าสู่ สภาพของการบําเพ็ญจริ ง ๆ ใน
ชาติหน้า ยังจะบําเพ็ญต่อไป แต่มีจุดหนึ$ง ถ้ายึดกุมไม่ดีเป็ นเรื$ องอันตรายมาก บําเพ็ญได้ไม่ดีอีก
ยังจะตกลงไปเช่นเดิม ยังจะแย่กว่าเดิมอีก ถ้าบําเพ็ญได้ดี ก็จะดีกว่าเดิม เขาล้วนมีความสัมพันธ์
เช่นนี>คงอยู่
ศิษย์ : ในขั>นตอนของการซิ วเลี$ยนซิ นซิ$ ง กลัวว่าตัวเองจะทําผิดอยูท่ ุกเวลานาที ใช้ฝ่าประเมินอยู่
เสมอ ยังคงมีเรื$ อง ไม่ทราบว่าถูกต้องหรื อไม่
อาจารย์ : ทําแต่ละเรื$ องล้วนกังวลมาก ข้าพเจ้าคิดว่าอย่าได้ยดึ ติดขนาดนั>น เป็ นการยากที$จะจัด
ความสัมพันธ์น> ี คิดมากไปเป็ นความยึดติด คิดน้อยไปล่ะ ดูเหมือนว่าพวกเรากลัวทําเรื$ องอะไร
ผิด ข้าพเจ้าคิดว่าก็ไม่ตอ้ งถึงกับทําให้ความคิดเกิดความตึงเครี ยดอย่างนั>น ฉะนั>นเวลาที$พวกเรา
ทําเรื$ องอะไร เรื$ องทัว$ ๆ ไป พอทําก็รู้แล้วว่าดีหรื อไม่ดี และคุณก็ไม่ควรมีเรื$ องอะไรมากมาย
เช่นนั>น ปล่อยวางเรื$ องนี> แล้วก็มีเรื$ องนั>น ข้าพเจ้าคิดว่าเรื$ องต่าง ๆ ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ไม่
ต้องคิดก็รู้แล้วว่ามันเป็ นเรื$ องดีหรื อไม่ดี เรื$ องบางเรื$ องที$เกิดขึ>นอย่างปั จจุบนั ทันด่วน พวกเรา
ต้องไตร่ ตรอง ไตร่ ตรองว่านี$ เป็ นเรื$ องดีหรื อเรื$ องไม่ดี คิดอย่างนั>นอยูต่ ลอดเวลา ทุกครั>งที$ทาํ
เรื$ องอะไรก็คิดอยูอ่ ย่างนั>น เรื$ องเล็ก ๆ ก็คิด ข้าพเจ้าว่านัน$ ก็คือจิตใจยึดติดเกินไปแล้ว ให้ซิว
เลี$ยนอย่างสง่าผ่าเผย มองไปที$เรื$ องใหญ่ ๆ แน่นอนข้างในนี>ในขั>นตอนของการซิ วเลี$ยน เรื$ องที$
ฉันยังไม่เข้าใจ ทําผิดไปแล้ว ยึดกุมได้ไม่ดี ข้าพเจ้าคิดว่านัน$ คือคุณยังซิวเลี$ยนไม่ถึงตรงนั>น เรื$ อง
บางอย่างคุ ณยังไม่ ตระหนัก คุ ณก็อย่ายึดติ ดจนเกิ นไป ถึ งเวลาที$ ควรขจัดจิ ตนี> ไป มันก็จะ
สะท้อนออกมาโดยอัตโนมัติ
ศิษย์ : บําเพ็ญจิตและชีวติ ควบคู่กนั รวมเข้ากับหยวนอิง ถูกต้องไหม
อาจารย์ : ก็คือคุณบําเพ็ญจิ ตและชี วิตควบคู่กนั การเปลี$ยนแปลงของเปิ^ นถี$และหยวนอิงที$ ซิว
เลี$ยน เมื$อถึงเวลาก็จะรวมเข้ากับเหวียนเสิ นของคุณ รวมเป็ นร่ างเดียวกัน
ศิษย์ : รับประทานเนื>อสัตว์มีกรรมไหม
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อาจารย์ : รับประทานเนื> อสัตว์โดยตัวเองมันไม่มีกรรม และไม่มีแนวคิดของการฆ่าชี วิตคงอยู่
รับประทานเนื> อสัตว์โดยตัวเองไม่ใช่จิตยึดติด รับประทานเนื> อสัตว์สามารถส่ งเสริ มให้คนมีจิต
ยึดติดต่อความอร่ อยของเนื>อสัตว์
ศิษย์ : ทุกคนในร่ างกายมีกุศล (เต๋ อ34) อยูจ่ าํ กัด การบําเพ็ญกงไปสู่ ระดับสู งเป็ นสิ$ งที$กาํ หนดไว้
หลังจากไคกงไคอูแ้ ล้ว ยังสามารถสะสมเต๋ อ ยกระดับสู งได้อีกไหม
อาจารย์ : เต๋ อนั>นมีจาํ กัด หลังจากไคกงไคอูแ้ ล้วไม่สามารถยกระดับให้สูงขึ>นอีกอย่างแน่ นอน
แล้ว เพราะหลังจากไคกงแล้ว อะไรคนคนนี> ลว้ นมองเห็นแล้ว อะไรล้วนสัมผัสได้แล้ว อะไร
ล้วนเข้าใจแล้ว จึงไม่มีอูซ้ ิ$ งคงอยูแ่ ล้ว เข้าใจแจ่มแจ้งไปทนทุกข์ สามารถบําเพ็ญได้สูง เช่นนั>น
ใครจะไม่ทาํ ล่ะ พระพุทธองค์น> นั บําเพ็ญต่อขึ>นไป ทําไมเขาจึงบําเพ็ญได้ชา้ มากแล้ว ก็คือเขา
แทบจะไม่ มีวิธีทนทุ กข์แล้ว เขาได้แต่ ตอ้ งทุ่ มเทอุ ทิศเป็ นพิเศษ เขาจึ งจะยกระดับสู งขึ> นได้
เล็กน้อยเท่านั>น ข้างในนี> มีความสัมพันธ์ช> นั หนึ$ งเช่ นนี> บอกว่าเต๋ อมีไม่พอแล้ว เต๋ อไม่พอยังมี
กรรมนี$ นะ หลังจากทนทุกข์แล้ว กรรมยังสามารถแปรผันนี$ แปรผันเป็ นเต๋ อ ถ้ายังสามารถ
บําเพ็ญต่อไปอีกจริ ง ๆ บอกว่าฉันยังสามารถบําเพ็ญ ยังคิดจะบําเพ็ญ ไปรับเอากรรมของญาติ
สนิทมิตรสหายมา คุณสลายไปแล้วยังสามารถเปลี$ยนเป็ นเต๋ อ อย่างไรก็ตามยากมาก เพราะมัน
กับปริ มาณที$รับได้ของซิ นซิ$ งและจิตใจของคนนั>นประกอบเสริ มซึ$ งกันและกัน ฉะนั>นเมื$อถึงขั>น
นั>น บรรจุ เ ต็ม แล้ว บรรจุ ไ ม่ เ ข้า แล้ว มัน มี ป รากฏการณ์ เ ช่ น นี> คนที$ ท นทุ ก ข์ต่ อ ไปอี ก ก็อ าจ
เนื$องจากปริ มาณที$รับได้ไม่พอแล้วเปลี$ยนไม่ดี ตกลงไป บําเพ็ญสู ญเปล่า
ศิษย์ : องค์ศากยมุนีไคกงแล้ว ทําไมใช้เวลาถ่ายทอดฝ่ าถึงสี$ สิบเก้าปี จึงบรรลุระดับยูไล
อาจารย์ : คนที$มาจากระดับชั>นที$สูงมาก ๆ คนหนึ$ ง เหนื อกว่าระดับยูไลหลาย ๆ เท่า ถ้าเขาจะ
บําเพ็ญ บางทีหลังจากไคกงอาจไม่ตอ้ งใช้เวลาสี$ สิบเก้าปี ใช้เวลาครึ$ งหนึ$ งของขั>นตอน หรื อ
ขั>นตอนที$ส> นั กว่านั>นก็สามารถบรรลุเขตแดนที$สูงมาก นี$เกี$ยวข้องกับเกินจีของเขา และเกี$ยวข้อง
โดยตรงกับระดับชั>นที$เขาอยู่ และเกี$ยวข้องอย่างมากกับระดับชั>นที$เขาอยูใ่ นชาติก่อน แต่ละคน
ล้วนไม่อาจถือเป็ นสู ตรตายตัว
ศิษย์ : องค์ศากยมุนีใช้เวลาสี$ สิบเก้าปี บรรลุระดับชั>นยูไล ใครแปรผันกงให้พระองค์ พระองค์
จัดเป็ นประเภทอูอ้ ย่างฉับพลันทันที (ตุน้ อู35้ ) หรื อเป็ นเจี>ยนอู ้
อาจารย์ : พระองค์จดั เป็ นประเภทตุน้ อู ้ พระองค์มาเพื$อช่วยเหลือคน ไม่ใช่มาซิ วเลี$ยน ใครแปร
ผันกงให้พระองค์นะหรื อ ไม่มีใครแปรผันกงให้พระองค์ ใครก็ตามที$ลงมาทําเรื$ องเช่นนี> ก่อน
จะลงมา ต้องถกเรื$ องนี> ร่วมกับผูส้ ําเร็ จธรรมชั>นสู งมากมาย ตัวพระองค์เองตัดสิ นใจเรื$ องที$
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พระองค์เองจะต้องทําในภายหลัง เมื$อกําหนดแล้ว ก็ดาํ เนิ นการตามแผน เมื$อใดไคกง เมื$อใด
หยวนหมัน$ เมื$อใดเสร็ จสิ> นภารกิจ นี$ ลว้ นแต่กาํ หนดไว้แล้ว พระองค์ก็ไม่ใช่ไคกงไคอูอ้ ย่างที$
พวกเราพูดกัน คุณอาจยังไม่ค่อยเข้าใจ ก็คือในทันทีทนั ใดความทรงจําของพระองค์ก็เปิ ดออก
แล้ว พระองค์จึงระลึกถึงสิ$ งของที$พระองค์ซิวเลี$ยนในอดีต พระองค์จึงนําออกมาถ่ายทอดให้แก่
คน ข้าพเจ้าว่าฝ่ าที$องค์ศากยมุนีถ่ายทอดในเวลานั>น ฝ่ าของศาสนา ฝ่ าของพุทธศาสนานั>นไม่สูง
ตรงนี> ไม่ ใ ช่ จ ะพูด ว่า องค์ศ ากยมุ นี ไ ม่ สู ง เพราะองค์ศ ากยมุ นี ก็ไ ม่ ไ ด้นํา สิ$ ง ของทั>ง หมดของ
พระองค์ออกมาถ่ายทอดทั>งหมด พระองค์ถ่ายทอดโดยมีเป้าหมายต่อคนที$เพิ$งออกจากสังคมดึก
ดําบรรพ์ คนประเภทนี>เมื$อสองพันห้าร้อยปี ก่อน นัน$ ไม่ใช่ฝ่าทั>งหมดของพระองค์
ศิษย์ : กงจะแปรผันในขณะนัง$ สมาธิเท่านั>นหรื อ หรื อในเวลาเดียวกับการยกระดับของซินซิ$ง
อาจารย์ : ขณะนั$งสมาธิ ขณะฝึ กกง ขณะทนทุกข์ ขณะประสบทุกข์ภยั ล้วนกําลังแปรผันกง
ขั>นตอนของการยกระดับซินซิ$งก็กาํ ลังเพิ$มกงที$กาํ หนดระดับชั>นสู งหรื อตํ$าของกงนี>
ศิษย์ : มีคนบอกว่ากวนซื$ออิน สําเร็ จเป็ นพระพุทธแล้ว
อาจารย์ : อย่าเชื$อคําพูดเลอะเทอะที$คนอื$นพูด ข้าพเจ้าจะบอกกับทุกคน สังคมมนุษย์ที$ได้มาถึง
ยุคธรรมะปลาย เหล่าผูส้ าํ เร็ จธรรมต่างวางมือไม่ดูแลแล้ว และไม่อนุ ญาตให้พวกเขาดูแลแล้ว
ไม่เพียงแต่วางมือไม่ดูแลสังคมมนุษย์แล้ว ยิง$ กว่านั>นในช่วงปลายกัลป์ พวกเขาก็ตกอยูใ่ นสภาวะ
ที$ลาํ บากมากแล้ว จะช่วยตัวเองยังไม่ไหวเลย เนื$องจากสิ$ งเหล่านี> ในระดับชั>นที$พวกเขาอยูก่ เ็ กิด
ปั ญหาแล้ว ข้าพเจ้าเคยพูดกับทุกคนเมื$อก่อน ข้าพเจ้าว่าปั จจุบนั ไม่มีคนดูแลแล้ว ข้าพเจ้าไม่ใช่
พูดเรื$ องเกินจริ ง ข้าพเจ้าจะบอกทุกคน เรื$ องเหล่านี> ถูกต้องอย่างยิ$ง คุณกราบไหว้พระพุทธก็ดี
คุณกราบไหว้รูปลักษณ์ ของศาสนาก็ดี บนนั>นอะไรก็ไม่มี บางรู ปอาจมี เงาคงอยู่ตรงนั>น แต่
นอกจากจะสามารถพูดแล้ว เขาทําอะไรไม่ได้แล้ว นี$ คือช่วงปลายกัลป์ แล้ว ถึงช่วงเวลานี> กเ็ ป็ น
เช่นนี>
ปั จจุบนั พระโพธิ สตั ว์กวนอินที$คนรู ้จกั คือพระโพธิ สตั ว์กวนอินที$คนกราบไหว้เมื$อหลาย
ปี ก่อน กงของพระโพธิสตั ว์กวนกินที$แท้ยงั สู งกว่าพระพุทธยูไล เทียบกับพระพุทธอาหนีถอฝอ
(อมิตตพุทธ) ยังสู งกว่าเล็กน้อย เพราะพระโพธิ สัตว์ใหญ่โดยตัวพระองค์เองก็คือพระพุทธแล้ว
แต่ พระองค์ยงั บรรลุ ไม่ถึงเขตแดนของพระยูไล แต่ พระองค์มีกงบางส่ วนที$ สูงเลยพระยูไล
เพราะที$พระองค์บาํ เพ็ญคือพระโพธิสตั ว์ พระองค์ทาํ ในเรื$ องของพระองค์ ข้างในนี>มีหลักการที$
ลึกซึ>งมากมายที$ไม่อาจจะพูดได้แล้ว เพราะสิ$ งเหล่านี>ไม่สมควรให้มนุษย์ล่วงรู ้ ไม่เหมือนอย่างที$
พวกเราคิด และไม่เหมือนความสัมพันธ์ของระดับชั>นแบบนั>นของคนธรรมดาสามัญ นี$ เป็ นคน
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ละเรื$ องกัน
ศิษย์ : มีคนบอกว่าพระอรหันต์ พระโพธิ สัตว์ในโลกของฝ่ าหลุน มีบางองค์กระทัง$ สู งกว่าพระ
พุทธของโลกอื$น ๆ เป็ นเช่นนี>หรื อ
อาจารย์ : นี$สามารถะพูดเช่นนี>ได้ พระพุทธในโลกบางแห่งอาจสู งกว่าพระพุทธในโลกบางแห่ง
ซึ$ งถูกต้อง เพราะระดับชั>นก็กาํ หนดตําแหน่งของโลกของพระพุทธด้วย พระพุทธในระดับชั>น
ของยูไล ถ้านําพาคนจํานวนมากบรรลุกวั$ เว่ยพระพุทธด้วยแล้ว คนเหล่านี>กม็ ีท> งั ระดับสู งและตํ$า
ในโลกของฝ่ าหลุนโดยรวมก็มีปรากฏการณ์ชนิ ดนี> คงอยู่เช่ นกัน พูดกันว่าพระอรหันต์ พระ
โพธิ สัตว์ในโลกของฝ่ าหลุนสู งกว่าพระพุทธในโลกอื$น ระดับชั>นของโลกฝ่ าหลุนนั>นสู งมาก ๆ
ฝ่ าที$ พวกเราถ่ายทอดวันนี> น> ันใหญ่มาก ไม่ได้จาํ กัดให้ถ่ายทอดอยู่แต่ในโลกของฝ่ าหลุน ที$
ข้าพเจ้าให้คนเขาสมควรรู ้คือโลกของฝ่ าหลุน แต่สิ$งที$สูงเลยจากโลกของฝ่ าหลุนก็ไม่สามารถ
บอกให้คนรู ้ เพราะไม่อนุ ญาตให้คนรู ้ ข้าพเจ้าว่าคนจํานวนมากรู ้ สึกได้แล้วว่าฝ่ านี> เป็ นสิ$ งที$
ใหญ่โตมาก ๆ ผูส้ าํ เร็ จธรรมจํานวนมาก ล้วนมาหล่อหลอมกับฝ่ านี> เขาไม่ใช่ฝ่าทัว$ ๆ ไป เขา
นําพาให้คนบําเพ็ญได้สูงมาก จุดนี>ยนื ยันได้ ไม่ใช่วา่ การซิ วเลี$ยนของแต่ละคนล้วนจํากัดอยูใ่ น
โลกของฝ่ าหลุน นี$ ก็คือแน่ นอน องค์ศากยมุนี พระพุทธอาหนี ถอฝอก็ไม่ได้บอกว่าใครที$ ซิว
เลี$ยนอยูใ่ นวิชาของพระองค์กล็ ว้ นจะไปยังที$ของพระองค์ท> งั หมด หรื อไปที$ใด สู งเลยจากอาณา
เขตของพระองค์แล้ว ก็อาจจะไปที$อื$น
ศิษย์ : เมื$อบรรลุถึงอรหันต์ ความสู งของกงมีมาตรฐานไหม อรหันต์ข> นั ต้นคือกําหนดโดยซิ นซิ$ ง
กับความสู งของกงใช่ไหม
อาจารย์ : ระดับชั>นของอรหันต์เป็ นมาตรฐานที$ไม่เปลี$ยนแปลงซึ$ งกําหนดโดยพระพุทธของโลก
ต่าง ๆ
ระดับ ซิ น ซิ$ ง ของผูฝ้ ึ กสู ง หรื อ ตํ$า และรู ป แบบการแปรผัน ของกงทั>ง หมดของเขานั>น
เหมือนกัน ล้วนต้องบรรลุข> ึนมาถึงขั>นนี> ทั>งหมดจะถูกทดแทนด้วยสสารพลังงานสู ง มันเสริ ม
และประกอบซึ$ งกันและกัน เหล่านี> ขา้ พเจ้าได้เน้นยํ>าอย่างหนักแน่ นแล้ว ปั ญหาเหล่านี> ผูช้ ่วย
ฝึ กสอนล้วนสมควรสามารถอธิ บายได้แล้ว การเดินสู่ การซิ วเลี$ยนฝ่ านอกภพมิใช่การซิ วเลี$ยน
ร่ างพระพุทธหรอกหรื อ การซิ วเลี$ ยนฝ่ านอกภพ คุ ณมี ร่างพระพุทธแล้ว ร่ างพระพุทธเป็ น
ร่ างกายที$ถูกทดแทนด้วยสสารพลังงานสู งโดยสิ> นเชิง การเดินสู่ ฝ่านอกภพเข้าสู่ ร่างขาวบริ สุทธิ_
มิใช่ร่างโปร่ งใสที$ทวั$ ทั>งร่ างถูกสสารพลังงานสู งทดแทนแล้วหรื อ บําเพ็ญต่อไปอีกนัน$ มิใช่ร่าง
พุทธแล้วหรื อ และมิใช่เข้าสู่ อรหันต์ข> นั ต้นแล้วหรื อ ก็เป็ นเช่นนี>
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ศิษย์ : ร่ างชีวติ ที$ก่อเกิดในร่ างกาย เช่น มังกร เป็ นต้น อยูภ่ ายในวัฏสงสารหกทางไหม
อาจารย์ : ภายในวัฏสงสารก็มีสิ$งมีชีวิตบางส่ วน ภายนอกวัฏสงสารหกทางก็มีสัตว์คงอยู่ ใน
ระดับ ชั> นที$ สู ง ขึ> นไปอี ก ก็ มี โดยทั$ว ไปมัน ไม่ ส ามารถบํา เพ็ ญ ขึ> นไป มัน ก่ อ เกิ ด อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ น> ัน คนที$ ซิวเลี$ ยนอยู่ในระดับชั>นสู ง ร่ างชี วิตที$ ร่างกายก่ อเกิ ด เช่ น
มังกร เป็ นต้น แน่ นอนเป็ นของคุณ และก็จะตามคุณขึ>นไปสู่ ระดับชั>นสู งพร้อมกับที$คุณหยวน
หมัน$
ศิษย์ : ร่ างชีวิตที$ก่อเกิดในร่ างกายมีลิขิตหรื อไม่ว่าจะบําเพ็ญเส้นทางใด ผูบ้ าํ เพ็ญเต๋ าถ้าหากยึด
มัน$ บําเพ็ญหนึ$งเดียว สามารถจะบําเพ็ญพุทธไหม
อาจารย์ : อันนี> ไม่มีกาํ หนดไว้อย่างเจาะจง บอกว่าคุณนั>นบําเพ็ญพุทธแล้วคุณก็บาํ เพ็ญเต๋ า นี$ ก็
ไม่มีปัญหา เพียงแต่วา่ อาจารย์ในวิชานั>นในระยะแรกจะไม่ปล่อยคุณ เมื$อไม่ไหวแล้วจริ ง ๆ เขา
ก็จะไม่ดูแลคุณแล้ว บอกว่าคุณตัดสิ นใจแน่วแน่แล้วจะบําเพ็ญให้จงได้ เขาก็จะไม่ดูแลคุณแล้ว
ถ้าบําเพ็ญโดยเหยียบเรื อสองแคม เป็ นเช่ นนั>นไม่ได้ อาจารย์ขา้ งไหนก็จะไม่ดูแลคุณ นี$ คือ
ปั ญหาของซินซิ$ง นี$คือปั ญหาการบ่อนทําลายวิธีบาํ เพ็ญทั>งสอง
ศิษย์ : มีหรื อไม่ที$ถูกลิขิตให้บาํ เพ็ญหนทางชัว$
อาจารย์ : มี มีคนเจาะจงออกมาในช่ วงธรรมะปลายเพื$อบ่อนทําลายฝ่ า ล้วนมีการใช้รูปแบบ
ต่าง ๆ จากภายนอกอาจโจมตีฝ่าหลุนต้าฝ่ าอย่างเปิ ดเผย โจมตีขา้ พเจ้าอย่างเปิ ดเผย พวกเราผูฝ้ ึ ก
ล้วนสามารถแยกแยะได้ มารชนิดนี>มนั ไม่น่ากลัว ชี$กงปลอมก็ไม่น่ากลัว พวกเราผูฝ้ ึ กสามารถ
วินิจฉัยแยกแยะได้แล้ว เวลานี> อย่างน้อยที$สุดทุกคนล้วนสามารถสงบจิตใจลงมา ตรึ กตรองว่า
มันคือของจริ งหรื อปลอม หลังจากเข้าใจแล้ว ก็จะไม่ไปเรี ยนแบบหลับหู หลับตาเหมือนที$ผา่ น
มา
ที$ แยกแยะได้ลาํ บากที$ สุดก็คือมารชนิ ดนี> มันมี กาํ ลังบ่อนทําลายที$ ใหญ่มาก มันก็มา
ศึกษาฝ่ าหลุนต้าฝ่ า และพูดว่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ าดี พูดอย่างตื$นเต้นยิ$งกว่าคนอื$นเสี ยอีก มีความรู ้สึก
แรงยิง$ กว่าคนอื$น ยังมองเห็นรู ปลักษณ์อะไรบางอย่าง หลังจากนั>นอยู่ ๆ เขาก็ตายไป หรื ออยู่ ๆ
เขาเดินไปยังหนทางตรงกันข้ามและบ่อนทําลายฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ก็คือคนประเภทนี> ที$แยกแยะได้
ลําบากที$สุด ด้วยเหตุที$แยกแยะได้ลาํ บาก จึงเป็ นการบ่อนทําลายที$ใหญ่ที$สุด รู ปแบบการบ่อน
ทําลายของมันก็คือจัดวางอย่างนี> ไว้แล้ว ก็ลิขิตให้เขาทําอย่างนี> เขาจะทําทุกสิ$ งที$จะก่อปั ญหา
ความยุง่ ยากให้ใหญ่โต มารที$มีความสามารถบ่อนทําลายใหญ่ ที$ขา้ พเจ้าพูดไปเมื$อครู่ กจ็ ดั อยูใ่ น
ประเภทนี>
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ศิษย์ : พระโพธิสตั ว์ต> ีจา้ งสามารถบําเพ็ญสําเร็ จพระพุทธไหม
อาจารย์ : พระโพธิ สตั ว์ใหญ่กส็ ามารถเรี ยกว่าเป็ นพระพุทธได้แล้ว พระโพธิ สตั ว์ใหญ่ คุณพูดถึง
อ๋ องตี> จา้ งหรื อพระโพธิ สัตว์ต> ี จา้ ง คนเขาก็เรี ยกพระองค์เป็ นพระพุทธ คื อความหมายนี> แต่
พระองค์ทาํ เรื$ องประเภทนั>นของพระองค์
ศิษย์ : เหวียนเสิ นของคนมาอย่างไร
อาจารย์ : นี$ ขา้ พเจ้าก็พูดไปแล้ว ชี วิตดั>งเดิ มก่อเกิ ดขึ>นจากผลของการเคลื$อนไหวของสสารที$
ใหญ่มหึ มาแต่ละชนิดในจักรวาล
ศิษย์ : มีคนพูดข้อมูลทางสายเล็ก
อาจารย์ : อย่าฟั งข้อมูลทางสายเล็กเหล่านี> ของคนเขา โดยเฉพาะคือส่ งผลกระทบต่อฝ่ าของ
ข้าพเจ้า บ่อนทําลายภาพลักษณ์ของฝ่ าของพวกเรา ทุกคนล้วนอย่าเผยแพร่ มาถึงคุณก็หยุดเลย
ทุกคนต่างทําอย่างนี> มันก็ไม่มีที$จะเผยแพร่ แล้ว
ศิษย์ : การวิจารณ์ความสําเร็ จและความผิดพลาดของคนอื$นเป็ นการก่อกรรมหรื อไม่
อาจารย์ : ความดีกบั ความไม่ดี ความสําเร็ จกับความผิดพลาดในหมู่คนธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าคิด
ว่าการเป็ นผูฝ้ ึ กกงคนหนึ$งควรปล่อยวางให้เบาบางสักหน่อย เรื$ องราวของคนธรรมดาสามัญคุณ
อย่าได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานเช่นนั>น คุณสนใจและยึดติดกับสิ$ งเหล่านี> หรื อคุณอยากจะซิ ว
เลี$ยนล่ะ ในหมู่คนธรรมดาสามัญก็มีเรื$ องราวเพียงเท่านี> ข้าพเจ้าพูดแล้วไม่ใช่หรื อว่า เรื$ องราวใน
หมู่คนธรรมดาสามัญก็เป็ นเพียงเรื$ องราวเหล่านั>น พูดไปพูดมา นัน$ มิเท่ากับคนธรรมดาสามัญ
กําลังพูดเกี$ยวกับคนธรรมดาสามัญหรื อ
ศิ ษย์ : หลังจากคนไคอู แ้ ล้วก็ไม่ สามารถบําเพ็ญสู งขึ> นแล้ว แต่ องค์ศากยมุ นีไคอู ใ้ ต้ตน้ โพธิ_
ทําไมยังสามารถบําเพ็ญสู งขึ>นล่ะ
อาจารย์ : คนหยวนหมัน$ แล้วก็ไม่อาจจะบําเพ็ญสู งขึ>น ไคอูก้ ็คือหยวนหมัน$ แล้ว องค์ศากยมุนี
ในเวลานั>นพระองค์อยูใ่ นสภาวะกึ$งไคอู ้ แต่ความทรงจําบางส่ วนของพระองค์เปิ ดแล้ว แต่ยงั มี
อีกมากมาย มากมายที$ยงั ไม่เปิ ด ยังมีอีกมากมายที$พระองค์ไม่รู้ พระองค์จึงสามารถบําเพ็ญขึ>น
ไปได้ อะไรพระองค์ลว้ นรู ้แล้ว พระองค์จึงบําเพ็ญขึ>นไปไม่ได้แล้ว พระองค์ใช้เวลาสี$ สิบเก้าปี
ถ่ ายทอดฝ่ า คื อ ซิ ว เลี$ ย นบรรรลุ ถึ งระดับ ชั>น ยูไ ลแล้ว และเกิ ดขึ> น เพราะสภาวะกึ$ งไคอู ข้ อง
พระองค์บรรลุถึงระดับที$สูงมาก กึ$งไคอูข้ องพวกเราจะไม่บรรลุระดับที$สูงเช่นนั>น เนื$ องจาก
องค์ศากยมุนีมาเพื$อช่วยคน แต่สาํ หรับคนบางคน ข้าพเจ้ายังคงเน้นยํ>า คนบางคนอาจจะสู งมาก
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เนื$องจากสถานการณ์ของแต่ละคนล้วนต่างกัน
ศิษย์ : หลังจากที$คนตายไป ความสัมพันธ์ทางญาติก็ไม่คงอยูแ่ ล้ว เหวียนเสิ นไปคนละทาง ทํา
ไมเต๋ อและกรรมของบรรพบุรุษสามารถสะสมไปยังรุ่ นลูกหลาน
อาจารย์ : ใช่ จักรวาลนี>มีหลักการเช่นนี> มันก็เป็ นหลักการของการควบคุมคน คุณก่อกรรมแล้ว
คุณตายไป รุ่ นหลังของคุณจะต้องชดใช้กรรม ฉะนั>นจะสร้างความผาสุ กให้แก่คนรุ่ นหลัง เขา
อยากจะหาเงินเป็ นจํานวนเท่านั>นเท่านี> ตัวเองรู ้วา่ ใช้ได้ไม่มาก เหลือให้คนรุ่ นหลังได้เสวยสุ ข
เขาเห็นเรื$ องต่าง ๆ ในโลกเป็ นเรื$ องสําคัญ เห็นครึ$ งหลังของชีวิตของเขาเป็ นเรื$ องสําคัญ กระทัง$
ชื$ อเสี ยงหลังจากเขาตายไปล้วนเห็ นว่าสําคัญมาก ตัวไม่อยู่แล้วเหลื อแต่ชื$อ เขาล้วนเห็ นว่า
สําคัญมาก เขามีเหตุปัจจัยอันนี> ดังนั>นเขาจะสะสมกรรม สะสมกรรมไปยังรุ่ นหลัง
ศิษย์ : กล่าวกันว่าคนคนหนึ$งสําเร็ จเป็ นพระพุทธ บรรพบุรุษเก้ารุ่ นจะขึ>นสวรรค์
อาจารย์ : พวกเราบางคนได้ทาํ สิ$ งที$เป็ นกุศลใหญ่ หรื อบําเพ็ญได้ดี พ่อแม่อาจสบโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือให้ข> ึนไปเลย แต่จะได้รับการช่วยเหลือขึ>นไปถึงระดับชั>นไหน นัน$ ต้องขึ>นอยูก่ บั
สถานการณ์แต่เดิ มของพ่อแม่เขา นอกจากนี> สถานการณ์การซิ วเลี$ยนของพวกเราล้วนส่ งผล
กระทบต่อพวกเขา บรรพบุรุษสะสมเต๋ อย่อมได้บุญวาสนาตอบแทน คนพูดว่าคนหนึ$ งฝึ กกง
บรรพบุรุษสะสมเต๋ อ บอกว่าคุณบําเพ็ญสําเร็ จเป็ นพระพุทธแล้ว พ่อแม่ของคุณจะสะสมเต๋ อที$
ยิ$งใหญ่ แต่มีนอ้ ยมากที$ออกพ้นสามภพ เขาเพียงแต่ได้สะสมเต๋ อ ได้ทาํ เรื$ องที$ดี มีลูกชายคน
หนึ$ งอย่างคุณเช่นนี> มีลูกสาวคนหนึ$ งอย่างคุณเช่นนี> เขาก็นบั ว่าได้สะสมเต๋ อแล้ว เนื$ องจากมี
เหตุปัจจัยเช่นนี>คงอยู่ แต่บอกว่าพ่อแม่กจ็ ะสําเร็ จเป็ นพระพุทธด้วยเหตุน> ี นัน$ เป็ นไม่ได้ นัน$ ต้อง
บําเพ็ญ เขาเป็ นได้แต่เพียงคนบนสวรรค์ที$เสวยสุ ขในระดับชั>นที$ต่างกัน ไม่มีเรื$ องบรรพบุรุษ
เก้ารุ่ นขึ>นสวรรค์ นี$เป็ นการพูดเรื$ อยเปื$ อย
ศิษย์ : มีอยูค่ ืนหนึ$ งนอนหลับฝันเห็นพ่อและแม่ซิวเลี$ยน โดยฉี กใบกระดาษต่าง ๆ ที$กราบไหว้
ในบ้าน กระดาษเหล่ านั>นเกิ ดไหม้ข> ึ นมาเอง เนื$ องจากคนในครอบครั วไม่ ฟังคําเตื อน ฉัน
อยากจะหาท่านอาจารย์ และแล้วก็เห็นท่านอาจารย์เดินมา จึงเรี ยนสถานการณ์ให้ทราบ พ่อและ
แม่จุดไฟเผากระดาษใบหนึ$ งซึ$ งกระดาษใบนั>นก็ไหม้ ภายหลังคนคนนั>นที$เห็นก็ไม่ใช่อาจารย์
แล้ว ใส่ เสื> อผ้าของคนฆ่าสัตว์ ยืนอยูท่ ี$ตลาดขายเนื>อ มือถือไมโครโฟน ฉันจึงร้องไห้
อาจารย์ : นี$เป็ นมารอย่างแน่นอน บอกเป็ นนัยว่ากําลังด่าคน ป้ายชื$อของมารตนนี>ถูกเผาไป ถูก
ฆ่าตายไป ความหมายนั>นก็คือคนฆ่าสัตว์ฆ่าคน ก็คือความหมายนี> เพราะมันก็มีความสามารถ
บ้าง ดังนั>นมันสามารถแปรผันสิ$ งเหล่านี> เพื$อทําให้คนสับสน ทําไมวันนี> มารเหล่านี> ตอ้ งชําระ
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สะสางให้หมดจด ทุกคนคิดดู ก็เหมือนที$ขา้ พเจ้ายกตัวอย่างผลแอปเปิ> ล สังคมมนุษย์มาถึงขั>นนี>
แล้ว ไม่เพียงแต่มนุ ษย์ สสารและสัตว์เหล่านั>น ล้วนนํากรรมติดตัวไปสู่ วฏั สงสาร มันล้วนมี
กรรมและใหญ่มาก คุณอย่าเห็นว่ามันรู ้จกั ซิวเลี$ยน เป็ นต้น เรื$ องของมนุษย์ไม่สามารถจะให้สตั ว์
เหล่านี>รบกวนและควบคุมอย่างเด็ดขาด พวกมันส่ งผลกระทบเช่นนี> นี$กเ็ ป็ นการฝ่ าฝื นหลักการ
สวรรค์แล้ว มารใหญ่ผูท้ รยศก็สมควรฆ่าให้ตาย นี$ ก็เป็ นสิ$ งที$ไม่อาจหลีกเลี$ยงได้ในยุคธรรมะ
ปลาย มันซิวเลี$ยนมีกงสู งขึ>นสักเล็กน้อยก็ควรฆ่าแล้ว ปั จจุบนั ยุง่ เหยิงสับสนโดยแท้
ข้าพเจ้าเคยพูด ที$คนเข้าใจว่าเป็ นหลักการ เมื$อถึงระดับชั>นสู งมองดูลว้ นแต่ผิด ผูส้ าํ เร็ จ
ธรรมชั>นสู งมองจากระดับชั>นสู ง ในสังคมมนุษย์พวกมารเหล่านี>ลว้ นวิง$ ออกมาแล้ว คนไหนคิด
จะเอาสิ$ งของในร่ างกายคนก็เอา คิดจะดูแลคนก็ดูแล มันยังรู ้สึกว่าได้ทาํ ความดี รักษาโรคให้
คน รักษาโรคอะไร มันรักษาโรค ไม่ใช่เอาสิ$ งหล่านั>นของมันใส่ เข้าไปในร่ างกายคนหรื อ พูด
ได้วา่ นัน$ ก็เป็ นการทําเรื$ องไม่ดีแล้ว
ศิษย์ : เกี$ยวกับที$ผา่ นมา สัตว์ในยุคโบราณเหล่านั>นที$พวกเราค้นพบ
อาจารย์ : บอกว่าสัตว์ในวันนี> มาจากการวิวฒ
ั นาการ ข้าพเจ้าว่าไม่ ใช่ อย่างแท้จริ ง จากการ
ปรับเปลี$ยนของผืนแผ่นดินใหญ่ และการแปรผันของวงจรการวิวฒั นาการของยุคสมัยที$ต่างกัน
พันธุ์ของสิ$ งมีชีวติ ได้เปลี$ยนไป ถ้าผืนแผ่นดินใหญ่ของเราในวันนี>จมลงไป และผืนแผ่นดินใหญ่
ต่าง ๆ ข้างใต้มหาสมุทรแปซิ ฟิค มหาสมุทรอิ นเดี ย มหาสมุทรแอตแลนติ ก โผล่ข> ึนมา จะมี
สิ$ งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ ๆ เกิดขึ>น จะมีพนั ธุ์ของสิ$ งมีชีวิตก่อเกิด เช่นนั>นถ้ามันจมลงไปอีก ก็ยงั จะก่อ
เกิดสิ$ งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ ๆ แผ่นดินผืนนี>ถา้ เปลี$ยนเป็ นแผ่นดินผืนนั>นอีกครั>ง ผ่านเวลาไปหลาย ๆ
ปี แล้วเปลี$ยนแผ่นดินผืนนี> ข> ึนมาใหม่ เช่นนั>นมันก็ไม่ใช่สิ$งมีชีวิตพันธุ์ด> งั เดิม มันยังจะก่อเกิด
สิ$ งมีชีวติ พันธุ์ที$ใหม่กว่า ฉะนั>นเมื$อมันเป็ นเช่นนี> คนเขาจึงพูดว่าเป็ นวิวฒั นาการมา โดยแท้จริ ง
ไม่ใช่ ปัญหานั>น เช่ นนั>นทําไมคุณค้นไม่พบสิ$ งที$ อยู่ข> นั ตอนตรงกลางนั>นในขั>นตอนของการ
วิวฒั นาการล่ะ ล้วนแต่มองเห็ นพันธุ์ของสิ$ งมี ชีวิตในสองรู ปแบบที$ คงอยู่ต่างกัน ในขณะที$
รู ปแบบระหว่างกลางไม่มีคงอยู่
ศิษย์ : ผูซ้ ิ วเลี$ยนหลังจากสําเร็ จเป็ นพระพุทธ ร่ างกายใดที$สาํ เร็ จเป็ นพระพุทธ คือร่ างแท้ หรื อ
คือที$อาจารย์ให้
อาจารย์ : ในอดีตผูซ้ ิ วเลี$ยนในนิกายจิ>งถู่ เขาไม่เน้นการซิ วเลี$ยนร่ างกาย พูดแต่การบําเพ็ญซิ นซิ$ ง
เท่านั>น โดยเฉพาะคือในวิชาที$ไม่นงั$ สมาธิ บาํ เพ็ญจริ งเหล่านั>น เช่นนั>นร่ างพระพุทธของเขานั>น
จะผันแปรให้โดยพระพุทธที$รับและนําพาเขา เวลาที$มารับและนําพาเขาก็จะให้ร่างพระพุทธ
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หนึ$ งร่ างแก่เขาโดยตรง แต่คนที$นงั$ สมาธิ บาํ เพ็ญจริ งอย่างแท้จริ งเหล่านั>น เขาสามารถบําเพ็ญ
หยวนอิงออกมาด้วยตัวเอง นอกจากนี>ในวิธีซิวเลี$ยนที$พิเศษเฉพาะของสายเต๋ าและสายพุทธบาง
วิธี สามารถเปลี$ ยนแปลงร่ างกายตัวเอง ให้บรรลุถึงการบําเพ็ญจิ ตและชี วิตควบคู่กนั และยัง
สามารถบําเพ็ญสิ$ งอื$น ๆ ออกมา โดยจู่เหวียนเสิ นของตัวเองควบคุมทุกสิ$ ง
ศิษย์ : เหวียนเสิ นเป็ นสสารพลังงานสู งใช่ไหม
อาจารย์ : ไม่สามารถเข้าใจกันเช่นนี> เหวียนเสิ นของคุณนั>นประกอบขึ>นจากสสารที$จุลทรรศน์
ที$สุด และเล็กที$สุด และประกอบขึ>นจากสสารที$ด> งั เดิมที$สุด อุปนิสยั ของคุณ เอกลักษณ์ของคุณ
ได้กาํ หนดไว้แน่ นอนแล้วในสสารดั>งเดิม ฉะนั>นไม่ว่าจะผ่านไปกี$ปี ชาติแล้วชาติเล่าล้วนยาก
มากที$จะเปลี$ยนแปลง แต่คุณสมบัติด> งั เดิมนั>นดีงาม
ศิษย์ : พระคริ สต์มาเพื$อช่วยโปรดคนที$มาจากโลกบนสวรรค์ของพระองค์หรื อ
อาจารย์ : เป็ นคําพูดที$ ไม่ผิด เพราะชนชาติ ยุโรป ชนชาติ ที$ด> งั เดิ มที$ สุดล้วนมาจากมิ ติที$พิเศษ
เฉพาะตรงนั>นของพวกเขา ที$ตรงนั>นของเขามีสถานการณ์ที$พิเศษเฉพาะของเขาตรงนั>น
ศิษย์ : ก่อนที$ฉนั จะเรี ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ได้พบท่านในฝัน เรื$ องเป็ นอย่างไร
อาจารย์ : ก่อนเรี ยนต้าฝ่ า มีคนจํานวนมากที$เห็นข้าพเจ้า หลายปี หลายสิ บปี ที$แล้ว ก็มีคนรู ้จกั
ข้าพเจ้าแล้ว ก็มีคนเห็นข้าพเจ้าในฝัน นี$กม็ ีจาํ นวนมาก ยังมีคนที$ทาํ นายดวงชะตาบอกกล่าวไว้
เมื$อหลายปี ก่อน เป็ นต้น นี$เป็ นการสะท้อนของมิติเวลาที$ต่างกัน
ศิษย์ : ลูกของฉันบอกว่าเคยเห็นท่าน และรู ้จกั ท่าน
อาจารย์ : เกินจีของเด็กคนนี> ไม่เลวทีเดียว เด็กพูดไม่ผิด เด็กบางคนนั>นมีที$มาที$ไม่ธรรมดาและ
มาเพื$อได้ฝ่า
ศิษย์ : เต๋ อ กง และเจิน ซัน$ เหยิน$ เป็ นสสารประเภทเดียวกันใช่หรื อไม่
อาจารย์ : เจิน ซัน$ เหยิน$ ไม่สามารถจะเข้าใจว่าเป็ นสสารทัว$ ๆ ไป ไม่ใช่แนวคิดเดียวกัน แต่สิ$ง
ใด ๆ ล้วนประกอบขึ>นจากสสาร แต่มนั ไม่ใช่แนวคิดอย่างนี> มันก็เหมือนกับเหวียนเสิ นของ
คนเรา คุ ณบอกว่ามันกับร่ างกายของคนเราประกอบขึ> นจากสสารอะไร ก็เหมื อนคําถามที$
ข้าพเจ้าหยิบยกขึ>นมาเมื$อครู่ มันไม่ถูกต้อง แต่สสารใด ๆ ล้วนเป็ นวัตถุ ที$คงอยูอ่ ย่างแท้จริ งคือ
คุณสมบัติพิเศษชนิ ดนี> และเป็ นปรากฏการณ์ของฝ่ า ขณะที$เต๋ อและกงก็ปรากฏในรู ปแบบของ
สสาร แต่ลว้ นไม่ใช่ สสารประเภทเดี ยวกัน แต่ก็ลว้ นหล่อหลอมเข้ากับคุ ณสมบัติพิเศษของ
จักรวาล เจิน ซัน$ เหยิน$
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ศิษย์ : ต้นหอม ขิง กระเทียม สามารถกินได้หรื อไม่
อาจารย์ : วันนี>พวกเราซิ วเลี$ยนอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญไม่ได้กาํ หนดปั ญหานี>เป็ นพิเศษ แต่ใน
การมุ่งซิ วเลี$ยนเป็ นอาชีพของพวกเรา พระสงฆ์ในอนาคตต้องงดสิ$ งนี> คนที$ตอ้ งนัง$ สมาธิ บาํ เพ็ญ
จริ งเป็ นกลุ่มกับทุกคนก็กินไม่ได้ ในอดีตเพราะมันเคยรบกวนผูซ้ ิ วเลี$ยน ดังนั>นจึงยกปั ญหานี>
ขึ>นมา ต้นหอม ขิง กระเทียมสามารถกระตุน้ ประสาทของคน ดังนั>นกินบ่อย ๆ ก็จะติด ไม่กินก็
อยาก สามารถเกิดจิตยึดติดได้ สิ$ งเหล่านี> ตอ้ งปล่อยวางให้เบาบาง พูดถึงว่าทําสุ กแล้วนัน$ ไม่มี
ปั ญหา มันไม่มีกลิ$น ต้นหอมสับ พวกเราดูจากความหมายในทางปฏิบตั ิ เพราะในปี นั>นองค์
ศากยมุนีไม่ให้กิน ก็เพราะมันรบกวนผูซ้ ิ วเลี$ยน กลิ$นที$โชยออกมาแสบจมูกคนมาก เข้าสู่ สมาธิ
ไม่ได้ ในเวลานั>นพระสงฆ์สิบคน แปดคน นัง$ ล้อมเป็ นวง นัง$ สมาธิ เข้าสู่ ความสงบ เมื$อกลิ$นนี>
โชยออกมา ทุกคนใครก็ไม่สามารถเข้าสู่ ความสงบ เพราะการนัง$ สมาธิบาํ เพ็ญจริ งถือว่าเป็ นเรื$ อง
ที$สาํ คัญมาก ดังนั>นการงดสิ$ งเหล่านี>จึงถือเป็ นเรื$ องที$เข้มงวด
ศิษย์ : เต๋ อ กง กับ เจิน ซัน$ เหยิน$ เป็ นสสารประเภทเดียวกันไหม
อาจารย์ : เต๋ อเป็ นสสารสี ขาวชนิ ดหนึ$ ง เป็ นสสารที$พิเศษชนิ ดหนึ$ ง กรรมก็เป็ นสสารที$พิเศษ
ชนิ ดหนึ$ ง สําหรับกง นัน$ เป็ นสสารชนิ ดหนึ$ งที$เลื$อนระดับขึ>นจากเต๋ อ และยังก่อเกิดขึ>นโดยได้
ผสมผสานกับสสารอื$ นของจักรวาล เจิ น ซั$น เหยิ$น คื อฝ่ า คื อคุ ณสมบัติพิเศษชนิ ดหนึ$ ง ไม่
สามารถเข้าใจด้วยแนวคิดที$เป็ นสสารทัว$ ๆ ไป เป็ นสิ$ งที$เหนือสสาร
ศิษย์ : ร่ างที$ไม่เสื$ อมถอยจะเข้าใจอย่างไร
อาจารย์ : ออกพ้นฝ่ าในภพแล้วก็คือร่ างที$ไม่เสื$ อมถอย ร่ างพระพุทธจะเสื$ อมถอยได้หรื อ เขา
ประกอบขึ>นจากสสารที$ดีที$สุดและอุดมสมบูรณ์ที$สุดในจักรวาล จักรวาลไม่เสื$ อมถอย เขาก็ไม่
เสื$ อมถอย
ศิษย์ : คนที$ซิวเลี$ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า สุ ดท้ายล้วนไปโลกฝ่ าหลุนทั>งหมดหรื อไม่
อาจารย์ : โลกฝ่ าหลุนของข้าพเจ้าไม่อาจจะบรรจุได้ท> งั หมดหรอกนะ มีแต่คนที$ได้เจิ>งกัว$ และ
หยวนหมัน$ อย่างแท้จริ งเท่านั>นจึงจะไปได้ บอกว่าซิ วเลี$ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ าแล้วก็ไปโลกฝ่ าหลุน
ปั จจุบนั มีคนเป็ นหลายร้อยล้านคนนะ ในอนาคตจะศึกษาต้าฝ่ ากันมากยิ$งขึ>น คนชาติแล้วชาติ
เล่ายังจะบําเพ็ญสื บเนื$ องไป ล้วนไปโลกฝ่ าหลุนกันทั>งหมดคงจะบรรจุได้ไม่หมด ที$บาํ เพ็ญไม่
หยวนหมัน$ ก็จะไปมิติช> นั สู งดีงามด้วย ในหมู่ผฝู ้ ึ กของเรา มีคนส่ วนใหญ่มาจากระดับชั>นต่าง ๆ
กัน หลังจากได้ฝ่าแล้วก็จะกลับไปยังโลกเดิมของตัวเอง
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ศิษย์ : หลานสาวดิฉนั ห้าขวบเข้าร่ วมชั>นเรี ยนสองครั>ง ขึ>นมาฝึ กกงในฝันบ่อย ๆ ผูใ้ หญ่พูดกับ
เธอ เธอไม่สนใจ เป็ นปกติหรื อไม่ เธอยังเห็นท่านอาจารย์สอนให้รู้จกั ตัวหนังสื อ สอนวาดภาพ
บ่อย ๆ และเห็นท่านอาจารย์อยูใ่ นอวกาศและบนเมฆหลากสี
อาจารย์ : ที$ฝึกคือฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ก็คือปกติ เป็ นเด็กที$มีเกินจีดี อย่าให้เด็กฝึ กกงที$เลอะเทอะต่าง ๆ
เป็ นอันขาด อย่าทําลายเด็ก เด็กประเภทนี>ลว้ นมาเพื$อได้ฝ่า อย่าให้เด็กทําเรื$ องที$ไม่ดีเป็ นอันขาด
ทัว$ ประเทศมีเด็กอย่างนี>เป็ นจํานวนมาก
ศิษย์ : การรับผูฝ้ ึ กใหม่ มีมาตรฐานอย่างไร
อาจารย์ : ไม่มี สามารถฝึ กก็ฝึกได้ แน่ นอนควรจะบอกให้รู้ว่ามีโรคสองชนิ ดที$ไม่สามารถจะ
บําเพ็ญ นี$ คือที$ขา้ พเจ้ากําหนด : ผูป้ ่ วยด้วยโรคที$รุนแรงนั>นมีกรรมหนักมาก และไม่สามารถซิ ว
เลี$ยน ผูป้ ่ วยด้วยโรคประสาทมีกรรมแห่ งความคิดมาก จู่เหวียนเสิ นไม่แจ่มชัดไม่สามารถซิ ว
เลี$ยน
ศิษย์ : การซิ วเลี$ยนในหมู่คนธรรมดาสามัญ องค์ประกอบของโมเลกุลในร่ างกายไม่เปลี$ยนแปลง
เช่นนั>นพวกเราออกจากฝ่ าในภพ องค์ประกอบของโมเลกุลในร่ างกายก็เปลี$ยนแปลงแล้ว ใช่
หรื อไม่
อาจารย์ : ในระหว่างซิ วเลี$ยนคุณไม่เปลี$ยนแปลง หลังจากออกจากฝ่ าในภพแล้ว เช่นนั>นคุณยัง
จะเปลี$ยนแปลงอย่างไรล่ะ อยูใ่ นช่วงฝ่ าในภพ ก็เริ$ มเปลี$ยนแปลง และยกระดับสู งขึ>นทีละขั>น ที
ละขั>น เมื$อเดินออกจากฝ่ าในภพ โดยหลักก็เปลี$ยนแปลงเสร็ จสิ> นทั>งหมดแล้ว
ศิษย์ : ในทีวมี ีการแสดง “นิทานตักY ม้อ” บอกผูฝ้ ึ กไม่ให้ดู ถูกต้องหรื อไม่
อาจารย์ : นี$ไม่เป็ นไร ผูฝ้ ึ กจะดูมนั เป็ นนิทาน จะไม่ลอกเลียนแบบ คนในปัจจุบนั คุณไม่สอนฝ่ า
ให้เขา เขาก็จะไม่เรี ยนอย่างแน่ นอน แม้แต่พระสงฆ์รูปนั>นในพุทธศาสนานัง$ อยูต่ รงนี> จะพูด
อย่างไรเขาก็จะไม่เรี ยน นี$ไม่เป็ นไร เพราะตอนเปิ ดชั>นเรี ยนพวกเราก็เคยเน้นแล้ว นิกายฉันจงก็
ไม่คงอยูแ่ ล้ว ไม่เพียงแต่ปัจจุบนั ไม่คงอยูแ่ ล้วเท่านั>น ถึงผูน้ าํ รุ่ นหกฮุ่ยเหนิ งก็ไม่มีแล้ว ภายใน
ไม่กี$ร้อยปี มันก็ไม่มีแล้ว ที$เหลือสื บทอดมาคือประวัติศาสตร์ คุณดูพระสงฆ์ของฉันจงปั จจุบนั
ดูอะไรล่ะ พระสู ตรของพระอาหนีถอฝอเขาก็เอาออกมาอ่าน สิ$ งที$เป็ นของฉันจงไม่มีเหลือแล้ว
ฝ่ าของฉันจงไม่มีเหลืออยูใ่ นโลกแล้ว ที$จริ งยุคธรรมะปลายอะไรก็ไม่เหลือแล้ว ไม่เพียงแต่ฝ่า
ของฉันจงเท่านั>น
ศิษย์ : บางคนไม่เคยเข้าร่ วมชั>นเรี ยนแต่ร่วมฝึ กกง ซื> อหนังสื อและเหรี ยญฝ่ าหลุน ต่อมาภายหลัง
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ก็ไม่ฝึกแล้ว หนังสื อ เหรี ยญฝ่ าหลุน ควรจะนําคืนมาหรื อไม่
อาจารย์ : เขาซื> อไปแล้วก็ซ>ื อไปแล้ว แก้ไขไม่ได้ เพราะเขาจ่ายเงิ นแล้ว พวกเราก็ไม่มีวิธีการ
บริ หารจัดการใด ๆ ในระยะแรกข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที$นาํ สิ$ งเหล่านี>ออกมา ที$นาํ ออกมาในเวลานี>
เนื$องจากผูฝ้ ึ กและศิษย์ร้องขอ ได้แต่เป็ นเช่นนี>
ศิษย์ : เวลาทํา “โถวติ$งเป้าหลุน (อุม้ หลุนบนศีรษะ)” รู ้สึกว่าศีรษะหนักมาก เงยศีรษะไม่ข> ึนเป็ น
เพราะอะไร
อาจารย์ : ไม่ตอ้ งไปสนใจมัน ศีรษะหนักไม่ใช่เป็ นเรื$ องไม่ดีเสมอไป บําเพ็ญกงจูอ้ อกมา แล้วก็
มีน> าํ หนัก ก็มีความรู ้สึก ถ้าข้างบนมีลูกบอลแสงลูกใหญ่ออกมา มันก็จะกดทับคุณ ถ้าข้างบนมี
พระพุทธนัง$ อยูก่ จ็ ะยิง$ กดทับคุณ อย่าไปสนใจว่าข้างบนนั>นมีสิ$งของอะไร การฝึ กกงก็เป็ นเช่นนี>
ล้วนเป็ นเรื$ องดี ส่ วนบนสุ ดของศีรษะของคนจะมีสิ$งต่าง ๆ มากมายปรากฏออกมา การฝึ กชี$ยงั
จะมีเสาชี$ใหญ่อนั หนึ$งปรากฏออกมา
ศิษย์ : เวลาถูกทดสอบในฝัน จะตอบสนองได้ดีกว่าเวลาตื$น เป็ นฟู่ เหวียนเสิ นหรื อไม่
อาจารย์ : แน่นอนทําได้ดีทีเดียวแล้ว ไม่ใช่ฟู่เหวียนเสิ น ฟู่ เหวียนเสิ นทําเรื$ องไม่ให้คุณเห็น คุณ
ก็จะไม่รู้ดว้ ย นัน$ คือตัวคุณเอง
ศิษย์ : เมื$อซิ วเลี$ยนถึงระดับชั>นร่ างขาวบริ สุทธิ_ ขึ>นไป ร่ างกายจะไม่ตอบสนองต่อความเย็น ร้อน
ชา บวม เป็ นต้น ใช่หรื อไม่
อาจารย์ : ก็จะมี บา้ ง เพราะสิ$ งนั>นเป็ นสิ$ งต่ าง ๆ ของระดับชั>นที$ ต่างกันซึ$ งปรากฏออกมาใน
ร่ างกายของคุณ สภาวะของความรู ้สึกไม่สบายเหมือนป่ วยเป็ นโรคจะน้อยลงเรื$ อย ๆ แต่ไม่ใช่วา่
อะไรก็ลว้ นไม่มีเลย ข้าพเจ้าจะบอกพวกคุณ ไถ้ซงั$ เหล่าจวินมีคาํ พูดประโยคหนึ$ งอย่างนี> ใน
หนังสื อของสายเต๋ าก็มีคาํ พูดประโยคหนึ$งอย่างนี> : ไม่วา่ จะบําเพ็ญสู งเพียงใด ทําไมทรมานอย่าง
นี> เพียงเพราะยังอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ
ศิษย์ : ฝ่ าหลุนต้าฝ่ ากับศาสนาขัดแย้งกันหรื อไม่
อาจารย์ : ในประวัติศาสตร์ พวกเราไม่เคยเดินเข้าสู่ ศาสนา ปั จจุบนั พวกเราส่ วนใหญ่ซิวเลี$ยนอยู่
ในหมู่คนธรรมดาสามัญ เขาก็ไม่ใช่ศาสนา จุดประสงค์ของศาสนา : หนึ$ งคือซิ วเลี$ยน หนึ$ งคือ
ช่วยเหลือคน บอกให้คนทําเรื$ องดี ให้ศีลธรรมคงอยูใ่ นโลกมนุษย์อย่างยัง$ ยืน นี$คือสองเรื$ องที$เขา
ทํา พวกเราซิวเลี$ยนอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญก็สามารถบังเกิดผลเช่นนี> แต่พวกเราไม่มีรูปแบบ
ประเภทนี> ของศาสนา ในอนาคตจะมีศิษย์ที$มุ่งบําเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเป็ นหลัก แต่ปัจจุบนั พวกเรา
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ยังไปไม่ถึงขั>นนี> จะปฏิบตั ิกบั ปั ญหานี>อย่างไร ปั จจุบนั ก็มีพระสงฆ์ซิวเลี$ยนต้าฝ่ าแล้ว ไม่วา่ จะ
อย่า งไร ฝ่ าของพวกเรานี> มี ป ระโยชน์ ต่ อ สัง คม มี ป ระโยชน์ ต่ อ คน พวกเราไม่ ยุ่ง เกี$ ย วกับ
การเมื องของสังคม ไม่ฝ่าฝื นนโยบายของรัฐบาล พวกเราไม่ทาํ เรื$ องเหล่านี> ไม่มีผลร้ ายต่อ
ประเทศชาติ ต่อคนธรรมดาในสังคม และต่อเรื$ องใด ๆ มีแต่ผลดีเท่านั>น
ศิษย์ : เวลาที$ ฉันนั$งสมาธิ บ่อยครั>งเหมือนนั$งลิฟต์เลื$อนลงไป ตัวเองเปลี$ยนจนเล็กมาก ๆ ไม่
ทราบเพราะอะไร
อาจารย์ : นี$ ก็ปกติ เพราะเหวียนเสิ นนั>นเล็กมาก ๆ และก็อาจจะเปลี$ยนจนใหญ่มาก ๆ ฉะนั>น
เวลาคนฝึ กกง ร่ างกายจะขยายออกสู่ ภายนอก ฉะนั>นบางคนจะรู ้สึกว่าสู งเทียมฟ้ ายืนอยูบ่ นดิน
บางคนรู ้สึกว่าเปลี$ยนเป็ นเล็กมาก ล้วนคือปกติ แต่มีจุดหนึ$ง ผูซ้ ิ วเลี$ยนเมื$อทําเรื$ องที$ไม่ค่อยดีนกั
ก็จะมีความรู ้สึกตกลงสู่ เบื>องล่าง นัน$ คือระดับชั>นตกลงมาแล้ว ปริ มาณความจุของร่ างกายก็หด
เล็กลง
ศิษย์ : หลายเดือนมานี> มักจะฝันว่าฉันกับญาติ ๆ ที$อยูร่ อบตัวบางคนกําลังทํางานยุง่ อยูด่ ว้ ยกันใน
ที$ที$เฉอะแฉะเต็มไปด้วยโคลนเลนและลื$นมาก
อาจารย์ : นี$กค็ ือคนที$อยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ คนเขามองว่ามนุษย์น> นั คลุกอยูก่ บั ดินโคลนน่ะ
ศิษย์ : ซิวเลี$ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ าจนได้มรรคผล จะต้องนําพาเปิ^ นถี$ใช่หรื อไม่
อาจารย์ : วิธีบาํ เพ็ญของเรานี> กาํ หนดให้หยวนหมัน$ คือนําพาเปิ^ นถี$ นําพาเปิ^ นถี$ไม่ได้ ร่ างกายนี>
บรรลุไม่ถึงรู ปแบบชนิ ดนี> นัน$ ก็อาจจะไม่ได้ ทําไมหรื อ เพราะพวกเราล้วนสามารถบรรลุถึง
ซิ วเลี$ยนอย่างแท้จริ งส่ วนใหญ่ลว้ นสามารถบรรลุถึง เพียงแต่คุณเข้าสู่ กวั$ เว่ย และเดินสู่ การซิ ว
เลี$ยนฝ่ านอกภพ ร่ างกายคุณก็สาํ เร็ จแล้ว มีคนจํานวนมากที$บรรลุถึงขั>นนี>แล้วตัวเองไม่รู้ เพราะ
ร่ างกายส่ วนหนึ$ งถูกล็อกไว้และถูกพันธนาการไว้บางส่ วน ดังนั>นจึงไม่รู้สึก ตามการซิ วเลี$ยน
ของคุณ จะชัดเจนขึ>นเรื$ อย ๆ แต่ตอ้ งอธิบายปั ญหาหนึ$งให้เข้าใจ บางคนอาจถูกจํากัดด้วยสาเหตุ
หลายด้าน บรรลุไม่ถึงหยวนหมัน$ เป็ นได้แต่ชาวสวรรค์ (เทพ เซี ยน) ในระดับชั>นที$ ต่างกัน
เท่านั>น ฉะนั>นร่ างกายมีการเปลี$ยนแปลงน้อยมาก ที$จริ งในสายตาของคนทัว$ ไปแล้วก็เป็ นบุญ
วาสนาใหญ่หลวงที$สูงจนเอื>อมไม่ถึง และสวยงามเกินกว่าจะขอได้ เป็ นชี$กงทัว$ ไป และกงที$มีฟู่
ถี$ ฝ่ าชัว$ ร้าย ไม่สามารถจะบรรลุได้โดยแท้จริ ง
ใบคําถามหมดแล้ว ปั ญหาเหล่านี> ที$ขา้ พเจ้าตอบให้ในวันนี> ข้าพเจ้าคิดว่าโดยหลักเป็ น
การอธิบายในประเด็นที$ผชู ้ ่วยฝึ กสอนและผูฝ้ ึ กที$เป็ นแกนหลักหยิบยกขึ>นมาโดยเฉพาะ แน่นอน
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ผูฝ้ ึ กบางคนของเราแม้แต่คนที$ยงั ไม่เคยเข้าร่ วมชั>นเรี ยน หรื อที$เคยเข้าร่ วมชั>นเรี ยนเพียงครั>งเดียว
ที$ไม่ควรมาก็มาแล้ว ไม่ใช่วา่ คุณไม่ควรฟั งฝ่ านี> และไม่ใช่วา่ คุณไม่สามารถบําเพ็ญ หมายความ
ว่าคุ ณยังรั บสิ$ งเหล่ านี> ไม่ ได้ มันเกี$ ยวโยงถึ งปั ญหาที$ ใหญ่ มาก ไม่ ให้คุณเข้ามาคุ ณอาจจะมี
ความคิดบางอย่าง ซิ นซิ$ งยังไม่สูง อาจจะพูดอะไรต่าง ๆ นานา มาแล้วก็กลัวว่าคุณจะรับไม่ได้
เกิดความสงสัยแล้วทําลายอนาคตของคุณ ไม่ว่าจะอย่างไร เมื$อฟั งแล้วไม่เชื$ อก็ถือว่าฟั งนิ ทาน
และอย่าได้เกิดอารมณ์ต่อต้านขึ>นมาเป็ นอันขาด
ฝ่ าเหล่านี>ที$อธิบายโดยหลักคือพูดให้กบั ผูช้ ่วยฝึ กสอน ผูฝ้ ึ กที$เป็ นแกนหลักเหล่านี>ของเรา
ซึ$ งจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับการทํางานของพวกคุณจากนี> ไป บางปั ญหาที$มีลกั ษณะคล้ายกัน ผู ้
ฝึ กถามขึ>นมาแล้วตอบไม่ได้ อย่างน้อยที$สุดให้พวกเราสามารถรู ้บางสิ$ งบางอย่าง ที$จริ งข้าพเจ้า
กล่าวแล้วว่า ไม่จดั ประชุมผูช้ ่วยฝึ กสอนครั>งนี> ก็ทาํ ได้ เป็ นต้นว่า เมื$อครั>งข้าพเจ้าบรรยายจบใน
ชั>นเรี ยนที$จ> ีหนานและจะกลับ ผูส้ าํ เร็ จธรรมชั>นสู งหลาย ๆ ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่า : บรรยายทั>ง
หมดแล้วในชั>นเรี ยนครั>งนี> ความหมายคือที$ควรให้คนธรรมดาสามัญรู ้ลว้ นบรรยายออกมาแล้ว
ข้าพเจ้าบอกให้ศึกษาโดยปฏิบตั ิตามฝ่ านี> เพียงแต่ศึกษาให้ถ่องแท้ไม่มีปัญหาอะไรที$แก้ไขไม่ได้
ฝ่ านี> ที$ขา้ พเจ้าบรรยายนั>น ไม่เพียงแต่เป็ นสิ$ งที$อยูใ่ นวิชาของข้าพเจ้าเท่านั>น ฉะนั>นจึงพูดว่าเขา
เป็ นสิ$ งที$ใหญ่มาก ๆ แน่นอนเรื$ องที$พวกเราทําในวันนี>กบั กงที$ถ่ายทอดในอดีตนั>น เรื$ องที$ทาํ นั>น
ไม่เหมือนกัน การช่วยเหลือสรรพชีวิตที$คนเขากล่าวนั>น องค์ศากยมุนีได้รวมสัตว์ไว้ดว้ ย การ
ช่วยเหลือสรรพชีวติ ที$องค์ศากยมุนีกล่าวนั>น พระองค์สามารถช่วยเหลือสรรพชีวติ พระองค์ทรง
ต้องการจะเมตตาต่อชี วิตทั>งหมด ทําไมพวกเราไม่ทาํ เช่นนี> ในวันนี> นะหรื อ พวกเราช่วยเหลือ
คนยังจะต้องเลือกล่ะ เข้ามาร่ วมชั>นเรี ยนของเรา ยังจะต้องมีเงื$อนไขในการเลือกสรรล่ะ เพราะ
ทุกสิ$ งทุกอย่างล้วนแตกต่างจากในระยะแรกแล้ว บางคนเลวทรามเสี ยจนไม่ไหวแล้ว ก็ตอ้ ง
ชําระสะสาง บางคนจะคงเหลือไว้ บางคนอาจจะซิวเลี$ยนขึ>นไปได้ จึงปรากฏปั ญหาอย่างนี>
ดีแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าพวกเราจะปฏิบตั ิอย่างไรต่อการประชุมครั>งนี> นะ หลังจากนี> จะทํา
อย่างไรในสิ$ งที$ควรพูดและไม่ควรพูด พวกเราทุกคนล้วนรู ้วา่ ควรจะทําอย่างไร ข้าพเจ้าก็จะไม่
เน้นปั ญหานี>มากไปกว่านี> มีแต่คาํ พูดประโยคเดียว : ให้ยดึ มัน$ ในความรับผิดชอบต่อฝ่ าของเรานี>
รับผิดชอบต่อตัวคุณเอง คุณก็จะรู ้วา่ ควรจะทําอย่างไรแล้ว ก็พดู เพียงเท่านี>
...... พวกเราหลังจากพูดคุยหารื อกันแล้ว อาจจะเข้าใจต้าฝ่ าลึกซึ> งมากขึ>นอีกขั>นหนึ$ง และ
ช่วยให้ความเข้าใจของพวกเราเป็ นเอกภาพมากขึ>น ในอนาคตการตอบปั ญหาในบางเรื$ องของผู ้
ฝึ ก ข้าพเจ้าคิดว่าก็จะทําได้ดี นี$ เป็ นประการหนึ$ ง อีกประการหนึ$ งข้าพเจ้ายังไม่ได้พูดเรื$ องนี> กบั
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ผูร้ ับผิดชอบหลายคนของเรา ก็คือให้พวกเราเป็ นผูร้ ิ เริ$ มที$บา้ นเกิ ดของข้าพเจ้าได้หรื อไม่ จัด
กลุ่ ม พวกเราไม่ อาจจะเพียงแต่ ฝึกกงเป็ นกลุ่ มเท่ านั>น พวกเราจัดเวลาสําหรั บการศึ กษาฝ่ า
ด้วยกันได้หรื อไม่ ที ละบทที ละตอน ทุกคนอ่าน และพูดคุ ยหารื อกัน การจัดเวลาศึ กษาให้
กํา หนดแน่ น อนเหมื อ นการฝึ กกงเป็ นกลุ่ ม ข้า พเจ้า คิ ด ว่ า การทํา เช่ น นี> จะมี ป ระโยชน์ มี
จุดมุ่งหมายมากยิ$งขึ>น การทําเช่นนี> ในอนาคตเวลาพวกเราประสบกับปั ญหาจริ ง ๆ ก็จะมีฝ่าให้
ปฏิ บ ตั ิ ต ามได้ ให้พ วกเราเป็ นผูร้ ิ เ ริ$ ม โดยให้ศู น ย์ฝึ กกงแต่ ล ะสถานที$ ท วั$ ประเทศสามารถมี
บทบาทในการนําได้ดี หลังจากนั>นพื>นที$อื$น ๆ ทัว$ ประเทศสามารถปฏิบตั ิตามแบบอย่าง การทํา
เช่นนี>จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง$ ต่อการยกระดับความเข้าใจของพวกเรา นี$เป็ นข้อเสนอ
บันทึกเสี ยงโดยฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ศูนย์ใหญ่เมืองฉางชุน
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ข้ อเสนอแนะต่ อทีป@ ระชุมผู้ช่วยฝึ กสอนฝ่ าหลุนต้ าฝ่ าปักกิง@
หลีห@ งจืBอ
17-12-1994
ข้าพเจ้าจะยืนพูด ทุกคนจะได้มองเห็นได้ชดั เจน
เป็ นเวลานานมากที$ไม่ได้พบกับทุกคน เนื$ องจากมีเรื$ องมากยมายที$ตอ้ งจัดการเกี$ ยวกับ
การถ่ายทอดกง ล้วนเป็ นเรื$ องที$ คนธรรมดาสามัญยังไม่ค่อยเข้าใจ และไม่สามารถเข้าใจนัก
ดังนั>นจึงได้หยุดจัดการสอน ในช่วงระยะนี> จึงจัดการกับปั ญหาเหล่านี> อยู่ เวลานี> โดยพื>นฐาน
ปั ญหาเหล่ านี> ก็จดั การใกล้จะแล้วเสร็ จ เดิ มที หลังจากจัดการเสร็ จ จัดการเรื$ องเหล่ านี> เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจะออกมาอีกครั>งเพื$อจัดวางเรื$ องการถ่ายทอดกงอย่างไรต่อไป แต่การเปิ ด
สอนจัด ขึ> น ที$ ก วางเจาครั> งนี> เนื$ อ งจากในตอนนั>น กํา หนดอย่า งเร่ ง รี บ ลงประกาศทั>ง ใน
หนังสื อพิมพ์และลงโฆษณา แล้วยังเก็บค่าเล่าเรี ยนไว้มากมาย ดังนั>นข้าพเจ้าจึ งต้องออกมา
กลางคัน จึ งถือโอกาสมาเตรี ยมงานบางอย่างที$ปักกิ$ งก่อนที$จะเปิ ดการสอนที$กวางเจา จึ งถือ
โอกาสนี>พบกับทุกคน ข้าพเจ้าดีใจมากที$ได้พบกับทุกคน
เมื$อก่อนข้าพเจ้าเคยพูดเช่นนี> : ข้าพเจ้าว่าคนในปั จจุบนั มาตรฐานศีลธรรมตกตํ$ามากแล้ว
ในทุกสาขาอาชี พ จะหาดินแดนที$บริ สุทธิ_ สักแห่ งหนึ$ งเป็ นเรื$ องที$ยากมาก แต่พอมาถึงที$ตรงนี>
ข้าพเจ้ามองเห็ นสนามของเรานี> สงบและสมัครสมานอย่างยิ$ง ฝ่ าหลุ นต้าฝ่ า ที$ ตรงนี> ของเรา
ข้าพเจ้ากล้าพูดว่ามันเป็ นดินแดนบริ สุทธิ_ (เสี ยงปรบมือ) ในเวลาเดียวกัน ข้าพเจ้าก็มองเห็นการ
ซิ วเลี$ยนของพวกเราทุกคนบรรลุผลสําเร็ จเป็ นที$น่ายินดีอย่างยิง$ ทุกคนล้วนต้องการยกระดับจิต
ไปสู่ ความเมตตา น่ ายินดี อย่างยิ$ง ดังนั>นบรรยากาศนี> และสภาวะจิ ตอย่างนี> ก็เหมื อนกันโดย
สิ> นเชิง พูดอีกนัยหนึ$ ง ไม่ได้ศึกษาต้าฝ่ าโดยเปล่าประโยชน์ ล้วนได้รับผลสําเร็ จในระดับหนึ$ ง
ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ถ่ายทอดต้าฝ่ านี> โดยเสี ยแรงเปล่า นี$ เป็ นเรื$ องที$ทาํ ให้ขา้ พเจ้าปลื>มปิ ติ ในช่วงแรก
ที$ขา้ พเจ้ามาปั กกิ$ งบรรยายฝ่ าและถ่ายทอดกงใหม่ ๆ การเปิ ดชั>นเรี ยนครั>งแรกก็มีคนเท่านี> แต่
หลังจากพวกเราผ่านเวลาไปช่วงหนึ$ง มาถึงเวลานี>กเ็ พียงสองปี ที$จริ งข้าพเจ้าถ่ายทอดฝ่ านี>อย่าง
เป็ นทางการก็เพียงปี เดียว เมื$อตอนเริ$ มต้นถ่ายทอดฝ่ าด้วยรู ปแบบของชี$กงระดับตํ$า พวกเราใน
วันนี> ที$ปักกิ$งตรงนี> ผูช้ ่วยฝึ กสอนก็มีจาํ นวนมากเท่านี> แล้ว แปลว่าต้าฝ่ าของเรานี> ได้เป็ นที$รู้จกั
ของผูค้ นที$มีจิตใจดี งามมากยิ$งขึ>น สามารถยกระดับอยู่ในฝ่ านี> ซิ วเลี$ยนตัวเอง นี$ เป็ นเรื$ องที$
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น่ ายินดีอย่างยิ$ง ปั จจุบนั จะคํานวณจํานวนผูซ้ ิ วเลี$ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเราว่ามีจาํ นวนเท่าใดนั>น
คํานวณได้ยากมากแล้ว ถ่ายทอดแบบคนต่อคน นับจํานวนนับไม่ถว้ น ในบางพื>นที$ อําเภอหนึ$ง
หรื อเมืองหนึ$ งมีคนเรี ยนกันคนหรื อสองคน ผลปรากฏว่าเพิ$มจํานวนนับเป็ นพันคน หลาย ๆ
พื>นที$ลว้ นมีสภาพแบบนี> ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
ทําไมจึ งเป็ นเช่ นนี> นะหรื อ เพราะข้าพเจ้าพูดแล้วว่า ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรา เป็ นการซิ ว
เลี$ยนซิ นซิ$ งของคน กําหนดให้คนยกระดับมาตรฐานศีลธรรมให้สูงขึ>น และชี>ให้รู้ถึงสาเหตุมูล
ฐานที$แท้จริ งว่าพวกเราซิ วเลี$ยนแล้วทําไมกงจึงสู งขึ>นไปไม่ได้ ชี>ให้เห็นถึงปั ญหานี> ฉะนั>นพวก
เราได้กล่าวถึงปั ญหาที$ แท้จริ ง ที$ ผ่านมาข้าพเจ้าเคยพูด บางคนได้พูดกับข้าพเจ้าในที$ ประชุ ม
แลกเปลี$ยนประสบการณ์ บอกว่าหลังจากที$อาจารย์ถ่ายทอดฝ่ านี> ออกมา มีประโยชน์อย่างมาก
ต่ อการพัฒนาอารยธรรมด้านจิ ตใจของสังคมของเรา แน่ นอนข้าพเจ้าพูดแล้วว่า นี$ ยงั ไม่ ใช่
จุดประสงค์หลัก ข้าพเจ้าต้องการจะมอบฝ่ านี> ไว้ให้กบั ผูค้ น นําเขาถ่ายทอดออกมาเพื$อให้คน
จํานวนมากได้รับประโยชน์ สามารถได้รับการยกระดับอย่างแท้จริ ง ใช้คาํ พูดของสายพุทธของ
เราพูด ก็คือสามารถเลื$อนระดับสู งขึ>นอย่างแท้จริ ง บรรลุหยวนหมัน$ แต่เขาจะนํามาซึ$ งผลเช่นนี>
ทําให้มาตรฐานศีลธรรมของคนยกระดับสู งขึ>น เพราะข้อกําหนดของวิธีบาํ เพ็ญชุ ดนี> ของเรา
ข้าพเจ้าว่าเราได้ช> ี ถึงประเด็นที$ แท้จริ ง กําหนดให้คนเห็ นความสําคัญของการซิ วเลี$ ยนซิ นซิ$ ง
ทําไมคนจํานวนมาก รวมทั>งพระภิกษุมากมาย ผูซ้ ิ วเลี$ยนเต๋ าเป็ นหลักก็เช่นเดียวกัน เขาไม่รู้วา่ จะ
ยกระดับสู งขึ>นอย่างไรแล้ว เขาเห็นความสําคัญแต่เพียงสิ$ งที$เป็ นรู ปแบบ แต่ไม่เห็นความสําคัญ
กับสิ$ งที$เป็ นแก่นแท้จริ ง
ถ้าซิ นซิ$ งของคนไม่สามารถเลื$อนระดับขึ>นไป ข้าพเจ้าว่านัน$ คือโดยมูลฐานเป็ นไปไม่ได้
ที$จะยกระดับสู งขึ>น เพราะคุณสมบัติพิเศษของจักรวาลนี> เขาไม่อนุญาตให้ซินซิ$ งไม่สูงแต่เลื$อน
ระดับขึ>นไป ถ้าคนสามารถบรรลุถึงระดับหนึ$ งเช่นนี> ก็คือได้ยกระดับสู งขึ>น ณ ระดับที$ต่างกัน
ข้าพเจ้าว่าคนคนนี>ถึงแม้จะไม่หยวนหมัน$ เขาก็จะมีประโยชน์ต่อสังคม เขาจะไม่ไปทําเรื$ องที$ไม่
ดีโดยมีสติแจ่มแจ้ง เขารู ้ว่าการทําเรื$ องที$ไม่ดีจะนํามาซึ$ งผลพวงที$ไม่ดีเหล่านั>นมาสู่ ตวั เขาเอง
เช่นนี>เขาก็จะสร้างอารยธรรมด้านจิตใจให้แก่สงั คม ต่อมาตรฐานศีลธรรมของมนุษย์ ล้วนมีการ
ยกระดับที$สอดคล้องกัน จุดนี>แน่นอน พวกเราถ่ายทอดกงนี>ดว้ ยความรับผิดชอบต่อคนและต่อ
สังคม ดังนั>นพวกเราก็ทาํ ได้ถึงจุดนี> ผลสะท้อนที$เกิดขึ>นในหมู่ประชาชน ในหมู่ผซู ้ ิ วเลี$ยนนั>น
ค่อนข้างดี ตลอดมาพวกเราก็ทาํ เช่นนี> โดยปฏิบตั ิตามฝ่ านี> อย่างเคร่ งครัด กงของเรานี> ก็ไม่ออก
นอกลู่นอกทาง คงสภาพการซิวเลี$ยนที$สะอาดและบริ สุทธิ_เช่นนี>ตลอดมา
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ตามสถานการณ์ ข องเราในปั จ จุ บ ัน ข้า พเจ้า คิ ด ว่ า เป็ นไปได้ว่ า กงนี> จะถ่ า ยทอดได้
กว้างขวางมากยิ$งขึ>นในอนาคต อีกไม่นาน คงจะเป็ นปี หน้า อาจจะถ่ายทอดกงในต่างประเทศ
มากสั ก หน่ อ ย เมื$ อ เป็ นเช่ น นี> ผลกระทบไม่ เ พี ย งแต่ เ กิ ด ขึ> น ในประเทศของเรา อัน ที$ จ ริ ง
ผลกระทบในต่างประเทศก็ใหญ่มาก คนที$กลับจากต่างประเทศเคยพูดกับข้าพเจ้าว่า เมื$อพวกเขา
รับประทานอาหารอยูใ่ นภัตตาคารแห่ งหนึ$งในสหรัฐอเมริ กา ได้เห็นเอกสารแนะนําสถานการณ์
ของฝ่ าหลุนกงแขวนอยูใ่ นภัตตาคารแห่ งนั>น เขารู ้สึกแปลกใจ จากนั>นจึงถามคนเขา นี$เป็ นเรื$ อง
ที$ พวกเราไม่รู้ ยังไม่มีขอ้ มูล อาจเป็ นกระแสที$ พฒั นาอย่างรวดเร็ วมาก สาเหตุที$แท้จริ งเป็ น
เพราะพวกเราเห็ นความสําคัญของการยกระดับซิ นซิ$ งของคนให้สูงขึ> น ต่อสังคมก็ดี คนใน
ระดับชั>นต่าง ๆ ก็ดี หรื อคนที$มีความคิดต่างกันก็ดี ล้วนสามารถยอมรับฝ่ าหลุนต้าฝ่ า นี$ คือที$
ข้าพเจ้าพูดไปเมื$ อครู่ เพียงแต่ พูดให้ฟังสั>น ๆ ถึ งสถานการณ์ การพัฒนาของฝ่ าหลุ นต้าฝ่ าที$
เป็ นอยูเ่ ช่นนี>ในปั จจุบนั
เนื$ อ งจากนี$ เ ป็ นการประชุ ม ผูช้ ่ ว ยฝึ กสอน ข้า พเจ้า จึ ง พู ด เกี$ ย วกับ เรื$ อ งทางด้า นนี> ดู
สถานการณ์การพัฒนาของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าในพื>นที$แต่ละแห่ ง ล้วนมีจุดแข็งที$ต่างกัน และได้จดั ทํา
ข้อสรุ ปประสบการณ์ข> ึนมาไม่นอ้ ย เกี$ยวกับการศึกษาต้าฝ่ า ในการซิ วเลี$ยนก็มีประสบการณ์ที$ดี
ไม่นอ้ ย เนื$ องจากในช่วงเวลานี> ขา้ พเจ้าอยูบ่ า้ น อยู่ที$ฉางชุนตลอด ดังนั>นจึงรู ้สถานการณ์ของ
ฉางชุนค่อนข้างมากสักหน่อย เป็ นต้นว่าปั จจุบนั มีการเปิ ดกระแสนิ ยมศึกษาฝ่ าเกิดขึ>นที$ฉางชุน
เป็ นกระแสนิ ยมศึกษาฝ่ าเช่นไรหรื อ ปั จจุบนั ในพื>นที$อื$น จัดเรื$ องการฝึ กท่าเคลื$อนไหวเป็ นเรื$ อง
สําคัญมาก แน่นอนมันเป็ นเรื$ องที$สาํ คัญมาก วิธีบาํ เพ็ญจิตและชีวิตควบคู่กนั แน่นอนย่อมขาด
ไม่ได้ แต่ที$ฉางชุน พวกเขาจัดเรื$ องการศึกษาฝ่ านี> ไว้ ณ ตําแหน่ งที$สาํ คัญยิ$งกว่า ดังนั>นทุกวัน
พวกเขายืนหยัดหลังจากฝึ กกงเสร็ จแล้ว นัง$ อยูต่ รงนั>นก็เริ$ มอ่านหนังสื อกัน เริ$ มศึกษาฝ่ า หลังจาก
ศึกษาแล้วทุกคนยังแสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นทีละตอน ทีละตอน ต่อมาภายหลัง
พวกเขายังพัฒนาไปสู่ การท่องหนังสื อ พวกเรารู ้สึกว่านี$ เป็ นสิ$ งที$ดี (แน่ นอนนี$ เป็ นคําพูดของผู ้
ฝึ ก ไม่ใช่เป็ นคําพูดของข้าพเจ้า) ในอดี ตมีพระสู ตรมากมายที$บรรยายไว้ไม่ชดั เจนมาก ล้วน
บรรยายไว้อย่างคลุมเครื อมาก ผูค้ นก็ยงั ท่องจํากัน แน่นอนยังมีการพูดแบบอื$น ๆ ข้าพเจ้าก็พดู
ในความหมายนี> บอกว่าสิ$ งที$ ดีเช่ นนี> พวกเราทําไมไม่ ท่องเขาให้ได้ล่ะ กําหนดให้พวกเรา
สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญทุกเวลานาที สามารถพัฒนายกระดับให้
สู งขึ>น คุณท่องจําได้มิยิ$งดีกว่าหรื อ จะได้มีไว้เปรี ยบเทียบอ้างอิงทุกเวลานาที เมื$อเป็ นเช่นนี>
กระแสนิยมการท่องหนังสื อจึงเกิดขึ>น
ปั จจุบนั ที$ฉางชุนมีคนท่องหนังสื อนับหมื$นคน ปั จจุบนั การศึกษาฝ่ าของพวกเขาพัฒนา
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เป็ นสถานการณ์อย่างไรหรื อ ก็คือนัง$ อยูต่ รงนั>นเริ$ มศึกษา ไม่ตอ้ งใช้หนังสื อ เขาเริ$ มท่องหนังสื อ
จากเริ$ มต้น พอหยุด อีกคนก็ท่องต่อ ไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อย ท่องต่อ ๆ กันหนังสื อไม่มีผิด
แม้แต่ตวั เดียว จากนั>นคุณท่องหนึ$งตอน เขาท่องหนึ$งตอน ท่องต่อ ๆ กันเช่นนี> ต่อมาภายหลังก็
พัฒนามาเป็ นการคัดหนังสื อ ถ้าคัดผิดหนึ$ งตัวก็เริ$ มคัดทั>งหมดใหม่อีกรอบ คัดใหม่อีกรอบ
ทั>งหมด มีจุดประสงค์อะไรหรื อ ก็คือเพิ$มความเข้าใจและรับรู ้ต่อฝ่ าให้ลึกซึ> งมากขึ>น เช่นนี>กจ็ ะ
มีประโยชน์ต่อการยกระดับของผูฝ้ ึ กอย่างยิง$ เพราะในความคิดของเขา เขามีภาพในความคิดอยู่
อย่างลึกซึ> งเช่นนั>นแล้ว ทุกครั>งที$เขาทําเรื$ องอะไร เขาก็สามารถกําหนดตัวเองด้วยมาตรฐานของ
ผูฝ้ ึ กกง ไม่เหมือนกันจริ ง ๆ
ก่อนหน้านี>ขา้ พเจ้าไม่ได้กาํ หนดให้ผฝู ้ ึ กทําเช่นนี> ก็อย่างที$กล่าวไปเมื$อครู่ ประสบการณ์
อื$ น ๆ ที$ สรุ ปและรวบรวมขึ> นมาในพื>นที$ แต่ ละแห่ งล้วนแต่ ดีมาก ข้าพเจ้าก็ได้กล่าวกับศู นย์
ฝึ กสอนฉางชุ น ข้า พเจ้า ว่า ประสบการณ์ ข องพวกคุ ณ สมควรที$ จ ะขยายออกไปทัว$ ประเทศ
หลังจากที$ศึกษาฝ่ ากันเช่นนี> ผูฝ้ ึ กเหล่านี> ยกระดับสู งขึ>นได้รวดเร็ วอย่างยิ$ง ระดับชั>นก็ยกระดับ
สู งขึ>นได้รวดเร็ วอย่างยิง$ นัน$ เป็ นเรื$ องแน่นอน บางทีพวกเราหลาย ๆ คน เพราะพวกเราฝึ กกงนี$
นะ ที$นงั$ อยูท่ ุกคนล้วนเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอน ข้าพเจ้าสามารถจะพูดให้ลึกอีกหน่อยก็ไม่เป็ นไร ใน
หนังสื อของข้าพเจ้า มองดูในระดับผิวเผิน ทุกตัวอักษรคือฝ่ าหลุนองค์หนึ$ง มองดูในระดับชั>นที$
ลึกนั>นก็คือฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้า แม้แต่ส่วนประกอบของตัวอักษรด้านข้าง ด้านบนก็เป็ นแต่ละ
องค์ เวลาอ่านออกมาจากปากของคุณ นัน$ ก็ไม่เหมือนกัน หลายคนได้ซิวเลี$ยนจนมีกงได้ไม่เลว
ทีเดียว ตัวอักษรที$อ่านออกมาล้วนแต่มีรูปลักษณ์ ที$ออกมาจากปากล้วนคือฝ่ าหลุน หมายความ
ว่า หนัง สื อ เล่ ม นี> ไม่ ใ ช่ ห นัง สื อ ทั$ว ๆ ไป แน่ น อนคนที$ มี ร ะดับ ชั>น ยัง ไม่ สู ง พอก็ย งั ใช้ไ ม่ ไ ด้
สามารถทําให้คุณอ่านหนังสื อศึกษาฝ่ าโดยตัวเองก็คือกําลังยกระดับสู งขึ>น เพราะพวกเราเน้น
ความสําคัญที$การซิวเลี$ยนซินซิ$ง การรับรู ้เข้าใจเขาด้วยเหตุผลก็คือการยกระดับ
ของเราเป็ นวิธีบาํ เพ็ญจิตและชีวติ ควบคู่กนั ท่าเคลื$อนไหวโดยหลักเป็ นการเปลี$ยนแปลง
ร่ างกาย ก็คือเปลี$ยนแปลงกายเนื> อของเราและรู ปแบบการเปลี$ยนแปลงของร่ างกายที$เป็ นสสาร
นั>นที$ คงอยู่ในแต่ละมิ ติ โดยหลักคื อความหมายนี> ยังมี สิ$งที$ เป็ นศาสตร์ บา้ ง คิ ดจะยกระดับ
สู งขึ>นอย่างแท้จริ ง ข้าพเจ้าว่านัน$ ก็ตอ้ งยกระดับสู งขึ>นจากในฝ่ า ถ้าซิ นซิ$ งของเราขึ>นไปไม่ได้ ก็
ไม่สามารถยกระดับสู งขึ>นจากในฝ่ า นอกนั>นล้วนเป็ นการพูดโดยเปล่าประโยชน์ ทําไมจึงพูด
เช่นนี> นะหรื อ เพราะคุณไม่มีระดับชั>น ซิ นซิ$ งไม่ได้ข> ึนมา ก็ไม่มีกงนี> ที$กาํ หนดระดับชั>นสู งหรื อ
ตํ$า ไม่ได้ซิวเลี$ยนซิ นซิ$ ง ก็ไม่มีกง ไม่มีพลังงานนี> มาเสริ มเพิ$มเติม คุณคิดจะเปลี$ยนแปลงเปิ^ นถี$
ของคุณ จะเปลี$ยนแปลงอย่างไรล่ะ ก็ขาดสิ$ งที$สาํ คัญที$สุด ไม่มีพลังงานชนิ ดนี> มาเสริ มเพิ$มเติม
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คุณก็ไม่สามารถเปลี$ยนแปลงอะไร ฉะนั>นการศึกษาฝ่ าเป็ นสิ$ งที$สาํ คัญอย่างยิง$ ข้าพเจ้าคิดว่า ผู ้
ซิ วเลี$ยนต้องอ่านหนังสื อให้มาก รับรองว่าการยกระดับของทุกคนก็จะเป็ นไปอย่างรวดเร็ วมาก
(คําพูดแทรก : พวกเขาบอกว่าท่านเหนื$ อยมากแล้ว ขอเชิ ญอาจารย์นงั$ บรรยาย บรรยายมากอีก
หน่อย) อยากจะให้ขา้ พเจ้าพูดต่ออีก (เสี ยงปรบมือกึกก้อง)
เมื$อครู่ โดยหลักเป็ นการพูดถึงสถานการณ์การพัฒนาของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรา “ฝ่ าหลุน
กง” คําศัพท์น> ี คือวิธีที$เราเรี ยกตั>งแต่แรกเริ$ มที$พวกเราถ่ายทอดกงที$ปักกิ$ง เพราะข้าพเจ้าพูดแล้ว
ว่า ชี$ กงเป็ นคําศัพท์ที$ต> งั ขึ>นโดยคนในสมัยนี> โดยแท้จริ งชี$ กงเป็ นการซิ วเลี$ยนประเภทหนึ$ ง ที$
แพร่ หลายอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ เป็ นเพียงสิ$ งที$เป็ นรู ปแบบตํ$าสุ ดของชี$กงเท่านั>น เพียงแต่
เริ$ มจะสามารถเปลี$ยนแปลงร่ างกายคนเพื$อเดินสู่ การฝึ กกง เป็ นเพียงสิ$ งที$อยูใ่ นขั>นตอนระยะแรก
นํามันออกมาถ่ายทอด ที$จริ งแล้วมันก็คือการซิ วเลี$ยน วิธีบาํ เพ็ญของพวกเราคือการถ่ายทอดใน
ระดับชั>นสู งโดยตรง เนื$ องจากในการเผยแพร่ ชี$กงทัว$ ไปหลายปี เช่นนี> ได้วางพื>นฐานให้คนได้
รู ้จกั ชี$กงในขั>นต้น ฉะนั>นจึงไม่จาํ เป็ นต้องพูดถึงสิ$ งเหล่านั>นอีกแล้ว ทันทีที$เริ$ มต้นพวกเราก็จะ
พูดถึงปั ญหาของการซิ วเลี$ยน ณ ระดับชั>นสู ง ในอนาคตพวกเราอย่าเรี ยกมันเป็ นชี$กงอะไร ชี$กง
อะไร
ฝ่ าหลุนกงของเรานี> แน่นอนเมื$อยังไม่เป็ นที$รู้จกั คุณเรี ยกเช่นนี> ได้ แต่ขา้ พเจ้าคิดว่าของ
เราคื อ วิธี ซิ ว เลี$ ย นฝ่ าหลุ น ตั>ง แต่ ต น้ การซิ ว เลี$ ย นฝ่ าหลุ น หรื อ เรี ย กว่า ฝ่ าหลุ น ซิ ว เลี$ ย นต้า ฝ่ า
ปั ญหาที$พดู ถึงตรงนี> การเรี ยกคําศัพท์น> ี ข้าพเจ้าคิดไปถึงปั ญหาหนึ$ง คือพวกเราผูฝ้ ึ กจํานวนมาก
ทําเรื$ องดีอย่างเงียบ ๆ อยูใ่ นสังคม ในสภาพแวดล้อมอื$น ๆ ในการทํางาน ได้ทาํ เรื$ องดีมากมาย
ไม่เห็นแก่ชื$อเสี ยงไม่เห็นแก่รางวัล มีตวั อย่างมากมาย จุดนี> ขา้ พเจ้าก็รู้ คุณไม่พูดข้าพเจ้าก็รู้ดี
พวกเราไม่เห็ นแก่ชื$อเสี ยงนี$ เป็ นเรื$ องที$ดี แต่พวกเราทุกคนคิดดู พวกเราถ่ายทอดวิธีบาํ เพ็ญนี>
ออกมา เวลานี> มีปรากฏการณ์เช่นนี> ที$จะทําให้คนในสังคมมีจิตใจใฝ่ ความดี ยกระดับมาตรฐาน
ศีลธรรม หากบรรลุถึงสภาพนี> ข้าพเจ้าคิดว่าผลกระทบของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าก็จะส่ งผลในระดับหนึ$ง
ที$แน่นอน ฉะนั>นข้าพเจ้าคิดว่า บางคนเมื$อทําเรื$ องที$ดีแล้ว คนเขาถามคุณ : คุณแซ่ อะไร คุณไม่
พูด อะไร ไม่ เ ห็ น แก่ ชื$ อ เสี ย งไม่ เ ห็ น แก่ ร างวัล สิ$ ง ที$ พ วกเราต้อ งการคื อ บุ ญ บารมี ห รอกหนา
ข้าพเจ้าคิดว่าคุณอาจพูดอะไรบ้าง คุณอาจพูดว่า : ฉันซิ วเลี$ยนฝ่ าหลุนกง หรื อบอกว่าฉันเป็ นผู ้
ซิ ว เลี$ ย นของฝ่ าหลุ น ต้า ฝ่ า เช่ น นี> จะมี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คม เป็ นประโยชน์ ต่ อ การส่ ง เสริ ม
เผยแพร่ ตา้ ฝ่ าของเรา ผูค้ นต่างมาแสวงหาฝ่ าที$ถูกต้อง เช่นนี>ไม่ดีหรื อ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นเช่นนี>ยงั
จะดี ก ว่า เพราะผลสะท้อ นของเราเหล่ า นี> ทั$ว ประเทศ แต่ ล ะพื> น ที$ ค นที$ ม าฝึ กกงมี จ าํ นวน
ค่อนข้างมากแล้ว ผลกระทบนี> ก็ใหญ่มากแล้ว เวลานี> ในสังคมผูค้ นทําเรื$ องดี อะไรสักหน่ อย
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ผูค้ นล้วนรู ้สึกแปลกใจแล้ว แน่ นอนสําหรับบางคนรู ้สึกว่าทําไมยังมีเหลยฟงออกมาในเวลานี>
คนนี>ช่างดีจริ ง ๆ พวกเราอาจบอกพวกเขาให้เข้าใจแจ่มแจ้งก็ได้
ในช่วงเวลานี> ยงั มีบางปั ญหา เป็ นต้นว่าผูฝ้ ึ กบางคนในขั>นตอนของการซิ วเลี$ยนมีปัญหา
มากมายที$ตวั พวกเขาเองแก้ไม่ได้อยูเ่ สมอ ทําไมจึงเป็ นเช่นนี> นี$ หมายความว่าอย่างไร ปั ญหา
เหล่านี> พวกเราผูช้ ่วยฝึ กสอนที$นงั$ อยู่ ณ ที$น> ี ถ้าคุณไม่เชื$อข้าพเจ้าจะให้คุณถามปั ญหาตรงนี> คุณ
ยังจะถามปั ญหาต่าง ๆ มากมายที$ผูฝ้ ึ กทั>งหลายยกขึ>นมาถามในชั>นเรี ยน ทําไมจึงเป็ นเช่นนี> นะ
หรื อ ก็เหมือนอย่างที$ขา้ พเจ้าพูดไปเมื$อครู่ ความเข้าใจต่อฝ่ ายังคงไม่ลึกซึ> ง เพราะข้าพเจ้าได้
รวมสิ$ งที$อยูใ่ นระดับชั>นที$ต่างกันเข้าด้วยกันในการบรรยาย บางคนเมื$ออ่านหนังสื อจบหนึ$งรอบ
เขารู ้ สึกว่าดี มาก หลังจากนั>นเมื$ออ่านใหม่ก็จะมีความเข้าใจที$ใหม่อีก อ่านอีกก็ยงั จะมีความ
เข้าใจที$ใหม่อีก ดูราวกับว่าความหมายของตัวหนังสื อนั>นล้วนเปลี$ยนไปแล้ว พวกเราหลายคน
ล้วนมีความรู ้สึกอย่างนี> เป็ นเพราะข้าพเจ้าได้ผนึกสิ$ งที$อยูใ่ นระดับชั>นที$ต่างกันเข้าไว้ในหนังสื อ
ตามที$ คุณเลื$อนขึ>นไปคุณก็จะมีความเข้าใจที$ แตกต่าง นี$ ก็คือฝ่ า ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าคุณสามารถ
ศึ กษาฝ่ าจริ งจังอย่างแท้จริ ง เอาฝ่ ามาประเมิ น ปั ญหาอะไรคุณก็ลว้ นสามารถแก้ไขได้อย่าง
ง่ายดาย รับรองว่าเป็ นเช่นนี> ขอเพียงเป็ นปั ญหาเกี$ยวกับการซิวเลี$ยน ล้วนสามารถแก้ไขได้
ข้าพเจ้าจําได้วา่ ในชั>นเรี ยนที$จ> ีหนานเป็ นการบรรยายที$ครบถ้วนที$สุดครั>งหนึ$ง และปั ญหา
ต่าง ๆ ก็ได้อธิบายออกมาให้หมดแล้ว แต่ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที$ไม่ได้อธิบายให้ละเอียด แต่กไ็ ด้
ชี>แนะความหมายให้แล้ว คุณไม่เชื$อ เมื$อพวกเราทุกคนสามารถศึกษาอย่างแท้จริ ง ปั ญหาอะไรก็
ล้วนได้คาํ ตอบ ที$จริ งพวกเรามีปัญหามากมาย บางคนบอกว่าทําไมฉันไม่สบายตรงนี> ไม่สบาย
ตรงนั>น หลายคนไม่คิด ถ้าคุณไม่รู้สึกไม่สบาย นัน$ คงจะแย่แล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้ดูแลคุณ เพราะ
คุณคิดจะซิ วเลี$ยน ยังคงเป็ นคําพูดประโยคนั>น นัน$ คือไม่ใช่เรื$ องง่าย พวกเราอาจพูดได้ว่า คน
ล้วนมีกรรม แล้วจะไม่ชาํ ระคืนได้อย่างไรล่ะ บอกว่าอะไรก็ชาํ ระให้คุณทิ>งไปทั>งหมดในทันที
ให้คุณขึ>นไปเป็ นพระพุทธ เพราะเห็ นว่าคุณเป็ นคนที$พิเศษอะไรทํานองนั>น ข้าพเจ้าก็พูดใน
ความหมายนี> ไม่ว่าใครมิ ตอ้ งล้วนผ่านการซิ วเลี$ ยนจึ งจะสามารถยกระดับสู งขึ> นหรอกหรื อ
ขั>นตอนการซิ วเลี$ยนก็คือการสลายกรรม ก็คือการทนทุกข์ คุณไม่ทนทุกข์ กรรมนั>นมันก็ไม่
สลายไป ฉะนั>นความเจ็บปวดบนร่ างกาย มันไม่ใช่เรื$ องที$ไม่ดีเสมอไป ปั ญหาความยุง่ ยากที$คุณ
ประสบในชีวติ มันก็ไม่ใช่เรื$ องที$ไม่ดีเสมอไป คุณแบกรับผ่านไปแล้ว แต่คุณไม่รู้
เรามายกตัวอย่างหนึ$ ง ในอดีตในพุทธศาสนากล่าวว่า การซิ วเลี$ยนน่ะต้องทนทุกข์อย่าง
มากมาย เพราะว่าคุณยังไม่รู้ความทุกข์เล็กน้อยที$คุณประสบนั>นนับเป็ นอะไรได้ เนื$ องจากมี
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อาจารย์ดูแลคุณแล้ว ชําระทิ>งไปมากมายให้คุณแล้ว ทุกภพทุกชาติมีใครบ้างที$ไม่เคยทําเรื$ องที$
ไม่ดี ข้าพเจ้าว่าคนในวันนี> มาถึงขั>นนี> คนที$ไม่เคยฆ่าชี วิต ไม่เคยติดหนี> กรรมที$ใหญ่น> นั หาได้
ยากอย่างยิง$ แล้ว เราลองหมุนประวัติศาสตร์ กลับมา ในเวลานั>น เวลาที$คุณทําเรื$ องที$ไม่ดี คนอื$น
ต้องแบกรับทุกข์ภยั มากเพียงไรล่ะ เช่นนั>นวันนี> คุณแบกรับสิ$ งเล็กน้อยนี> คุณก็แบกรับไม่ไหว
แล้ว แน่ นอนก็พูดถึงความหมายนี> คนมากมายมองไม่เห็น ตรงนี> เราพูดถึงการซิ วเลี$ยน ก็คือ
พูดเกี$ยวกับปั ญหาของอูซ้ ิ$ ง คุณมองไม่เห็น ใช่ มองไม่เห็น คุณล้วนมองเห็นแล้ว ก็จะไม่ไปทํา
เรื$ องที$ไม่ดีแล้ว ก็ไม่มีปัญหาของการซิ วเลี$ยนคงอยูแ่ ล้ว ฉะนั>นเมื$อคนตกลงมาถึงขั>นนี>แล้ว ก็คือ
ให้คุณมองไม่เห็น ให้ตกลงมาซิวเลี$ยนท่ามกลางวังวน
ยังมีอีกปั ญหาหนึ$ ง เมื$อพูดมาถึงตรงนี> แล้วข้าพเจ้าก็ถือโอกาสพูดสักหน่อย ก็คือพวกเรา
หลายคนตาทิพย์เปิ ดแล้ว ตาทิพย์เปิ ดแล้ว ณ ระดับชั>นที$ต่างกัน แต่ลว้ นไม่ได้บรรลุถึงระดับชั>น
ที$สูงมาก สิ$ งที$มองเห็ นไม่ใช่ ธาตุแท้ของสรรพสิ$ ง มองไม่เห็ นความสัมพันธ์ของเหตุของมัน
ฉะนั>นตรงนี> ยงั จะนํามาซึ$ งปั ญหาหนึ$ ง ก็คือเขาอาจพูดไปตามอําเภอใจ เมื$ อเขาพูดไปตาม
อําเภอใจ ก็จะส่ งผลที$รุนแรงตามมา คนคนนั>นพูดว่า ฉันซิ วเลี$ยนถึงระดับนี>แล้ว ทําไมเป็ นเช่นนี>
ล่ะ อันที$จริ งที$เขามองเห็นไม่ถูกต้องแม่นยํา ยกตัวอย่าง หลายคนที$ตาทิพย์เปิ ดแล้วบอกว่า : คุณ
มีฟู่ถี$ เขามีฟู่ถี$ ล้วนมีฟู่ถี$ ข้าพเจ้าเคยพูดเช่นนี>ก่อนแล้วว่า : ข้าพเจ้าบอกว่าผูฝ้ ึ กของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า
พวกเราผูซ้ ิ ว เลี$ ย นที$ แ ท้จ ริ ง นั>น ไม่ มี ฟู่ ถี$ นี$ ข า้ พเจ้า ล้ว นชํา ระให้แ ล้ว เช่ น นั>น เหตุ ใ ดบางคน
มองเห็นรู ปลักษณ์ของสัตว์ต่าง ๆ มองเห็นรู ปลักษณ์อย่างนี> รู ปลักษณ์อย่างนั>นล่ะ ที$จริ งข้าพเจ้า
จะบอกกับทุกคน พวกเราจํานวนมากแยกแยะได้ไม่ชดั เจนถึงรู ปแบบการคงอยูข่ องจู่เหวียนเสิ น
ฟู่ เหวียนเสิ น และฟู่ ถี$ ที$จริ งที$เขามองเห็นเป็ นเพียงฟู่ เหวียนเสิ นในชาติก่อนของคุณหรื อจู่เหวียน
เสิ นในชาติก่อนของคุณ เป็ นสถานการณ์เหล่านี> คุณพูดเลอะเทอะเช่นนี> มิทาํ ให้จิตใจของคน
อื$นหวาดกลัวหรอกหรื อ คุณบอกว่าคนไหนคนไหนมีฟู่ถี$ ที$จริ งเขาไม่มีฟู่ถี$
ในอดี ต ในพุทธศาสนาเคยกล่าวถึงวัฏสงสารหกทาง พุทธศาสนายังมีคาํ พูดประโยค
หนึ$ ง เช่ น นี> : กล่ า วว่า คนมาเกิ ด เป็ นคนน้อ ยมากแล้ว ล้ว นแต่ เ ป็ นสัต ว์ที$ ม าเกิ ด ใหม่ เ ป็ นคน
ค่อนข้างมาก แน่ นอน เป็ นสถานการณ์ ชนิ ดนี> ใช่ หรื อไม่ เป็ นสิ$ งที$ กล่ าวกันในพุทธศาสนา
ข้าพเจ้าเพียงแต่ยกตัวอย่างนี> ก็พดู ในความหมายนี> แน่นอนทุกคนก็อย่าได้ทอ้ แท้ใจ ใครจะรู ้วา่
ชาติก่อน ๆ เป็ นอะไรล่ะ วันนี> เป็ นการประชุ มของผูช้ ่ วยฝึ กสอน คนที$ไม่เคยเข้าร่ วมฟั งการ
บรรยายมาก่อน ถ้าไม่เชื$ อคุณก็ถือว่าเป็ นการฟั งนิ ทานก็ได้ ตามที$กล่าวกันในอดีต กล่าวกันว่า
เวลาที$คนมาจากฝั$งนั>นล้วนแต่คิดจะเป็ นสัตว์ มันไม่มีความสัมพันธ์ทางสังคมที$ซบั ซ้อน มีชีวิต
อยู่อย่างอิสระ คิดจะเป็ นสัตว์ยงั ไม่ใช่ง่ายหรอกนะ เปรี ยบเทียบกันแล้วเป็ นคนยังจะง่ายกว่า
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คนต้องทนทุกข์ทนลําบาก ก็คือความหมายนี> แต่กเ็ นื$องจากคนมีความลําบาก คนจึงสามารถซิ ว
เลี$ยน ชี วิตอื$น ๆ ไม่สามารถจะซิ วเลี$ยน ซิ วเลี$ยนขึ>นไปก็คือเข้าสู่ ทางมาร ไม่อนุ ญาตให้มนั มี
ระดับสู ง ฉะนั>นจากวันนี>ไปพวกเราคนที$ตาทิพย์เปิ ดแล้ว ให้ระวังปั ญหานี>ให้ดี ต้องไม่พดู อะไร
เลอะเทอะ คุณเห็นได้ไม่ถูกต้องแม่นยํา นอกจากนี> เรื$ องบางอย่างที$คุณรู ้สึกสัมผัสได้ สัญญาณ
ที$คุณรู ้สึกสัมผัสได้น> นั มาจากที$ใด อาจจะเป็ นมารถ่ายทอดให้คุณ ฉะนั>นไม่อาจจะยึดติดกับสิ$ ง
เหล่านี>เป็ นอันขาด
พวกเราผูฝ้ ึ กก็อย่าเห็นว่าคนที$ตาทิพย์เปิ ดแล้วสู ง มีระดับชั>นสู ง เพราะสิ$ งเหล่านี> ไม่ใช่
กําหนดตามระดับชั>นที$ตาทิพย์เปิ ด ไม่เปิ ดตามระดับชั>นของการซิ วเลี$ยนของคน คุณอาจจะไม่
เปิ ดแต่คุณสู งกว่าเขามาก นี$ เป็ นเรื$ องธรรมดาทัว$ ไปมากเลย ปรากฏการณ์ประเภทนี> ยงั ไม่ใช่
เพียงเฉพาะสองสามกรณี พวกเราดูคนคนหนึ$งว่าซิ วเลี$ยนได้ดีหรื อไม่ดี นัน$ ก็คือดูซินซิ$ งของคน
คนหนึ$ งว่าสู งหรื อตํ$า และระดับความเข้าใจต่อฝ่ า มี คนบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่อยู่หรื ออาจารย์
ถ่ายทอดกงเสร็ จแล้ว ทุกคนไม่ได้พบแล้วจะทําอย่างไร บางคนบอกว่าเช่นนั>นก็บาํ เพ็ญไม่ได้
แล้ว ไม่มีอะไรบําเพ็ญไม่ได้ ทุกคนคิดดู ข้าพเจ้าถ่ายทอดฝ่ านี>เพื$ออะไร องค์ศากยมุนีเมื$อครั>งที$
ยังทรงมีชีวิตอยู่ พระองค์ไม่ได้เหลือลายลักษณ์อกั ษรทิ>งไว้ ที$พระองค์เหลือไว้คือเรื$ องเหล่านั>น
ที$องค์ศากยมุนีเคยตรัส เพียงแต่เป็ นตอน ๆ ที$ไม่ประติดประต่อกันในความทรงจําของคนรุ่ น
หลัง คือไม่เป็ นระบบ พระสู ตรที$ทุกคนดูก็เป็ นเช่นนี> เพราะในเวลานั>นให้คนรู ้ได้ในระดับนี>
เท่านั>น จึงตั>งใจทําเช่นนั>น ข้างในนั>นยังมีบางสิ$ งที$ไม่ใช่องค์ศากยมุนีตรัสปะปนอยูด่ ว้ ย วันนี>
พวกเราบรรยายฝ่ านี> ค่อนข้างชัดเจนแล้ว องค์ศากยมุนีในปี นั>นเหลือไว้แต่ศีลเท่านั>น เมื$อครั>งที$
องค์ศากยมุนียงั ทรงมีชีวิตอยูไ่ ม่ได้เหลือลายลักษณ์อกั ษรเอาไว้ ในบั>นปลายชีวิตขององค์ศากย
มุนี ในขั>นตอนของการซิ วเลี$ยน เพื$อจะให้ผูค้ นสามารถได้รับการซิ วเลี$ยน สามารถซิ วเลี$ยนขึ>น
ไป จึงกําหนดศีลเอาไว้มากมาย แต่วนั นี> พวกเราไม่มีสิ$งนี> อันที$จริ ง สิ$ งสําคัญที$สุดที$องค์ศากย
มุนีเหลือทิ>งไว้กค็ ือศีล
พวกเราก็ไม่จาํ เป็ นต้องมีขอ้ ห้ามอะไร และไม่จาํ เป็ นต้องกําหนดให้คุณทําอย่างไร ทําไม
หรื อ เพราะวันนี>พวกเราได้ให้ฝ่าไว้แล้ว ฝ่ านี>กจ็ ะบอกคุณว่าควรจะทําอย่างไร ฉะนั>นข้าพเจ้าว่า
ข้าพเจ้าไม่อยู่แล้วก็ดี คุณหาข้าพเจ้าไม่พบก็ดี ต้อง “ยึดฝ่ าเป็ นอาจารย์” ก็ศึกษาฝ่ านี> คุณจะ
สําเร็ จหรื อไม่ ไหวหรื อไม่ไหวล้วนคือฝ่ านี> ถ้าวันนี>หลี$หงจื>อเห็นว่าผูฝ้ ึ กคนใดไม่เลว เปิ ดประตู
หลังให้คุณ และให้กงคุ ณสักเล็กน้อย ให้คุณขึ> นไปเถอะ ทุกคนคิ ดดู เรื$ องอย่างนี> มิเท่ากับ
ข้า พเจ้า กํา ลัง บ่ อ นทํา ลายฝ่ าหรื อ ฉะนั>น พวกเราทุ ก คนล้ว นต้อ งซิ ว เลี$ ย น ล้ว นต้อ งบํา เพ็ญ
บําเพ็ญอย่างจริ ง ๆ จัง ๆ แน่นอนพวกเราบางคนทุ่มเทอุทิศเป็ นพิเศษให้กบั ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า นัน$ ก็
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กําลังบําเพ็ญ เพียงแต่รูปแบบการซิ วเลี$ยนไม่เหมือนกัน เขาเป็ นการซิ วเลี$ยนอีกวิธีหนึ$ ง ที$จริ ง
ข้าพเจ้าพูดมาครึ$ งวัน ก็คือบอกให้ทุกคนสามารถศึกษาฝ่ าอย่างจริ งจัง ซิวเลี$ยนอย่างจริ งจัง
ในอนาคตโอกาสที$ขา้ พเจ้าจะถ่ายทอดกงในประเทศอาจจะมีไม่มากแล้ว ฉะนั>นที$สาํ คัญ
คือทุกคนจะยึดกุมฝ่ านี> ให้ดีได้อย่างไร ฝ่ าได้ถ่ายทอดไว้ให้แก่ทุกคนแล้ว อันที$จริ งจุดประสงค์
ของข้าพเจ้าก็คือถ่ายทอดฝ่ านี> ให้ไว้กบั ทุกคน ถ้าข้าพเจ้าเฝ้าดูใครบําเพ็ญอยูโ่ ดยตลอด ข้าพเจ้า
อยู่ต่อหน้าคุณ คุณไม่ปฏิบตั ิตามที$ขา้ พเจ้าบอก นัน$ จะมีประโยชน์อะไร ล้วนไม่มีประโยชน์
ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า ข้าพเจ้าบอกว่าฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้าสามารถปกป้ องคุณ ที$จริ งข้าพเจ้าไม่ได้พูด
ถึงสถานการณ์ที$สูงยิง$ กว่า ยังไม่ได้พดู ถึงที$ใหญ่กว่า เพราะคนอยูใ่ นมิติอื$นล้วนมีร่างกาย ทุก ๆ
คน ร่ างกายนั>นเมื$อมีพลังงานในระดับหนึ$ งที$แน่นอนล้วนจะเปลี$ยนเป็ นใหญ่ ร่ างกายที$ซิวเลี$ยน
ของข้าพเจ้า ณ ฝั$ งนั>นใหญ่มากแล้ว ใหญ่ถึงระดับใดนะหรื อ มี คนถามข้าพเจ้า : อาจารย์ไป
สหรัฐอเมริ กาแล้ว ฉันจะฝึ กกงอย่างไร ท่านสามารถจะปกป้องฉันหรื อ ข้าพเจ้าบอกว่ามีฝ่าเซิ น
ปกป้ อ งคุ ณ ที$ จ ริ ง ยัง มี ค วามหมายชั>น หนึ$ ง ยัง ไม่ เ พี ย งแต่ ฝ่ าเซิ น ของข้า พเจ้า ที$ ป กป้ อ งคุ ณ
ขอบเขตมิติที$ใหญ่มาก ขอบเขตมิติที$กาํ หนดแน่ นอนในจักรวาล ล้วนออกไปไม่พน้ ท้องของ
ข้าพเจ้า ต่อให้คุณไปที$ใด นัน$ มิใช่ อยู่กบั ข้าพเจ้าตรงนี> หรื อ หมายความว่าให้คุณพยายามไป
บําเพ็ญให้ดี
แน่ นอนยังมีมารส่ วนหนึ$ งคงอยู่ ทําไมมีมารส่ วนหนึ$ งคงอยูน่ ะหรื อ ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า
ช่วงใกล้ ๆ นี>จดั การกับปั ญหาบางอย่างอยู่ ซึ$ งเรื$ องเหล่านี>กร็ วมอยูใ่ นนั>นด้วย ทุกคนคิดดู ในแต่
ละพื>นที$ ทวั$ ประเทศ หรื อแม้แต่ศูนย์ฝึกกงใด ๆ ของเราก็มีเรื$ องเช่ นนี> ปรากฏอยู่บ่อย ๆ บ่อน
ทําลายฝ่ าของเรา มีคนด่าว่าข้าพเจ้า มีคนบอกว่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ าไม่ดีอย่างไร อย่างไร รบกวนการ
ซิ วเลี$ ยนของพวกเราอย่างร้ ายแรง แต่ ทุก คนคิ ดดู เรื$ องนี> มนั คื อเรื$ อ งดี ใช่ หรื อไม่ ล่ะ ตลอด
ขั>นตอนของการซิ วเลี$ยนของคุณล้วนมีปัญหามูลฐานของความเข้าใจต่อฝ่ าคงอยู่ ปั ญหาที$วา่ คุณ
เด็ดเดี$ ยวแน่ วแน่ หรื อไม่ ตลอดไปจนคุณซิ วเลี$ยนถึงขั>นสุ ดท้าย ยังคงทดสอบว่าคุณเด็ดเดี$ ยว
แน่ วแน่ ต่อฝ่ าหรื อไม่ หากปั ญหามู ลฐานนี> ไม่ ได้รับการแก้ไข ปั ญหาอื$ น ๆ ก็ไม่ ตอ้ งพูดถึ ง
อะไรก็ไม่ตอ้ งพูดถึง นี$ ไม่ใช่ ปัญหาหรอกหรื อ คุณไม่เด็ดเดี$ ยวแน่ วแน่ ต่อฝ่ า คุณจะสามารถ
ปฏิบตั ิไปตามฝ่ าหรื อ เช่นนั>นล้วนไม่หวัน$ ไหวกับอย่างอื$นหรื อ เขาจะเข้าใจว่านี$ ลว้ นเป็ นของ
ปลอม เขาจะมีปัญหาเช่นนี> คงอยูต่ > งั แต่เริ$ มต้นจนถึงสุ ดท้าย ดังนั>นจึงมีมารในรู ปแบบชนิ ดนี> มา
รบกวนพวกเรา ถ้าไม่มีมารชนิดนี>จะเป็ นอย่างไรนะ คนเขาก็พดู แล้ว ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของคุณนี> ถ้า
ไม่มีการบ่อนทําลายเหล่านี> ถ้าไม่มีสิ$งเหล่านี> มารบกวน คุณก็บาํ เพ็ญง่ายเกินไปแล้ว เช่นนั>นจะ
ดูว่าคนเขายกระดับสู งขึ>นอย่างไร เพียงแต่มีความรู ้สึกไม่สบายเล็กน้อย ไม่สบายทางร่ างกาย
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เพียงแต่มีปัญหาความยุง่ ยากเหล่านั>นที$คุณประสบในเวลาปกติ เช่นนั>นคุณมิเท่ากับพลาดบาง
รายการไปแล้วหรื อ แล้วเรื$ องที$วา่ คุณเด็ดเดี$ยวแน่วแน่ต่อฝ่ าหรื อไม่ ทางด้านนี> จะทําอย่างไรล่ะ
ผูซ้ ิ วเลี$ยนคือสมควรต้องยกระดับสู งขึ>นในทุก ๆ ด้าน จิตที$สั$นคลอนเป็ นจิตยึดติดชนิ ดหนึ$ งที$มี
ความไม่มนั$ คง ก็เป็ นจิตยึดติด
ตรงนี> ขา้ พเจ้าถือโอกาสพูดถึงอีกปั ญหาหนึ$ ง พูดถึงอีกเรื$ องหนึ$ ง เพราะพูดมาถึงตรงนี>
แล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกคนล้วนคิดจะให้ขา้ พเจ้าพูดอีกหน่อย ก็คือเวลาที$ขา้ พเจ้าเปิ ดสอน มีการ
ถามถึงปั ญหาหนึ$ ง ก็คือเกี$ยวกับปั ญหาของกรรม ทําเรื$ องไม่ดีก็ได้รับกรรม ทําความดีสามารถ
สะสมเต๋ อ ได้เต๋ อ ในการเปิ ดสอนรอบหลัง ๆ ข้าพเจ้าก็ได้พูดถึ งว่า คนจะก่ อเกิ ดกรรมแห่ ง
ความคิดชนิดหนึ$ง เรื$ องนี>ที$ผา่ นมาไม่ได้พดู ละเอียด เพราะข้าพเจ้าเพียงแต่พดู อย่างกว้าง ๆ ว่ามี
กรรมคงอยู่ เกี$ยวกับกรรมแห่งความคิดไม่ได้พดู ละเอียด เช่นนั>นกรรมชนิดนี>มนั จะส่ งผลที$ไม่ดี
อย่างไรล่ะ ทุกคนล้วนเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอน ในอนาคตเมื$อพบกับสถานการณ์น> ี ก็สามารถจะไป
อธิบายกับทุกคน ผูฝ้ ึ กใหม่บางคนพอฝึ กกง ก็ด่าอาจารย์ ผูฝ้ ึ กใหม่บางคน พอฝึ กกงด่าฝ่ าหลุนต้า
ฝ่ า ความคิดไม่เด็ดเดี$ยวแน่วแน่
ทําไมมีสถานการณ์น> ี เกิดขึ>นล่ะ และยังด่าว่าด้วยคําพูดที$สกปรกหยาบคายมาก ๆ คําพูด
สกปรกหยาบคายที$เวลาปกติคิดไม่ถึงก็พูดออกมาได้ ถึงแม้ไม่พูดออกมาก็คิดถึงมันในอี>เนี$ ยน
หลายคนเคยผ่านขั>นตอนเช่นนี> โดยเฉพาะการฝึ กกงในระยะแรกจะมีปัญหานี> ปรากฏ เมื$อคุณ
บําเพ็ญจริ งอย่างแท้จริ ง คนมากมายล้วนจะพบกับปั ญหานี> ดังนั>นบางคนจึงคิด : “ทําไมฉันด่า
อาจารย์นะ” ความคิดนั>นก็ก่อเกิด “ฝ่ านี>เป็ นของปลอม ! จะฝึ กตามเขาไม่ได้” จะมีความคิดเช่นนี>
บางคนอี>เนี$ ยนไม่เด็ดเดี$ยวแน่วแน่ ก็โอนเอนตามไป ไม่ฝึกแล้ว ไม่เชื$อแล้ว พวกเราพูดแล้วว่า
การซิ วเลี$ยนวิธีบาํ เพ็ญชุดนี> คือซิ วเลี$ยนจู่อ> ีซื$อของคน ตัวคุณเองก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองแล้ว
ใครก็ช่วยคุณไม่ได้ ทําไมพวกเราจึงเน้นยํ>าไม่ให้คนป่ วยเป็ นโรคประสาทเข้าร่ วมชั>นเรี ยนนะ
หรื อ ก็คือตัวเขาเองล้วนควบคุมตัวเองไม่ได้ ควบคุมตัวเองไม่ได้ เช่นนั>นใครที$พวกเราช่วยล่ะ
พวกเราไม่ใช่ช่วยตัวคุณหรื อ ดังนั>นพวกเราจึงพูดถึงปั ญหานี>
เช่นนั>นมีคนส่ วนหนึ$ งสามารถแยกแยะ บางคนก็คิด : “ทําไมฉันด่าอาจารย์นะ ทําไมฉัน
ด่าฝ่ านะ ฉันควบคุมมัน” เวลานานเข้าทําให้จิตใจตึงเครี ยด ตัวเองก็ควบคุมไม่อยู่ แต่ฝ่าเซิ นของ
ข้าพเจ้าล้วนจะรู ้ พอเห็นว่าความคิดของคุณเด็ดเดี$ยวแน่วแน่อย่างนี> ก็จะช่วยคุณสลายกรรมแห่ง
ความคิดอันนี>ทิ>งไป ที$จริ งล้วนเป็ นกรรมแห่งความคิดนั>นที$กาํ ลังก่อปั ญหา ในอดีตคุณเคยด่าคน
ความคิดที$ไม่ดีในอดีตของคุณล้วนสามารถพลิกกลับขึ>นมา ทําไมมีสถานการณ์เช่นนี>ปรากฏขึ>น
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นะหรื อ ทุกคนคิดดู พวกเราฝึ กกงก็คือการสลายกรรม ในมิติอื$นวัตถุท> งั หมดล้วนมีชีวติ ข้าพเจ้า
ก็เคยพูดก่อนหน้านี> ข้าพเจ้าเคยพูดเรื$ องนี> ในชั>นเรี ยนว่า กรรมนั>นก็มีชีวิต คุณจะสลายกรรม
กรรมนั>นเมื$อถูกสลายไป มันก็จะตายแล้ว หมดแล้ว เช่นนั>นมันจะยอมหรื อ คุณจะให้มนั ตาย
มันจะยอมได้หรื อ มันมีชีวิตอยูแ่ ล้ว ฉะนั>นมันจึงไม่ให้คุณฝึ ก ไม่ให้ฝึกเป็ นเพราะมันอยากจะมี
ชี วิตอยู่ต่อไป ไม่ให้คุณสลายมันทิ>ง ดังนั>นมันจึ งสะท้อนคําพูดสกปรกหยาบคายเข้าไปใน
สมองของคุณ ไม่ให้คุณเชื$อฝ่ าหลุนต้าฝ่ า กระทัง$ ด่าข้าพเจ้า คําพูดอะไรก็คิดออกมาได้ บางคน
จึงเข้าใจว่าเป็ นตัวเขาเอง อธิ บายไม่ถูกแล้ว ใช่หรื อไม่ว่ามีใครกําลังคิดคําพูดให้แก่เขา หรื อ
ตัวเองรู ้ อย่างแท้จริ งนะ เขาแยกแยะไม่ออก ก็โอนเอนตามไป คนคนนี> ก็จบแล้ว ใครก็ช่วย
ไม่ได้แล้ว ที$จริ งก็คือกรรมแห่งความคิดนี>กาํ ลังก่อผลในการขัดขวาง
มันเป็ นขั>นตอนหนึ$ ง ขั>นตอนที$ส> ันมาก เพียงแต่ความคิดของคุณสามารถเด็ดเดี$ยวแน่ ว
แน่ ก็สามารถสลายมันทิ>งไปได้ ก็สามารถสลายกรรมนี> ทิ>งไปได้ ที$ ผ่านมาเวลาจัดการสอน
ไม่ได้เน้นอธิบายสิ$ งนี> ในระยะหลัง ๆ นี> มีคนจํานวนไม่นอ้ ยสะท้อนสถานการณ์น> ีให้แก่ขา้ พเจ้า
ทุกคนไม่ตอ้ งกังวล คุณด่าข้าพเจ้าก็ดี ด่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ าก็ดี นัน$ ไม่ใช่ตวั คุณเองที$กาํ ลังด่า จะต้อง
แยกแยะให้ชดั เจน ถ้าจู่อ> ีซื$อไม่แจ่มชัดก็เป็ นอันจบกัน ใครก็ช่วยไม่ได้แล้ว ปรากฏการณ์น> ี เคย
เกิดขึ>นในหลายพื>นที$ บางคนถึงกับคิด “ฉันทําไมทําผิดต่ออาจารย์ ฉันทําไมด่าอาจารย์นะ” ที$
เมืองฉางชุ นมีผูฝ้ ึ กพูดว่า : “ฉันทําไมด่าอาจารย์ ด่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ านะ” แล้วก็พูดต่อหน้ารู ปถ่าย
ของข้าพเจ้าว่า : “อาจารย์ ฉันไม่สามารถฝึ กแล้ว พอฉันฝึ กในความคิดก็ด่าท่าน ฉันไม่สามารถ
บําเพ็ญแล้ว ฉัน ขอโทษอาจารย์” พอสัมผัสกับฝ่ าหลุ นต้าฝ่ าก็จะด่ า หยิบหนังสื อขึ> นมาใน
ความคิดก็ด่า สุ ดท้ายพูดว่า : “อาจารย์ดีอย่างนี> ฝ่ าที$ดีอย่างนี> ฉันขอโทษอย่างยิง$ ” แน่นอนผูฝ้ ึ ก
ของเราคนนี> ความคิดของเขาไม่สับสนเลยแม้แต่นอ้ ย เขามีสติแจ่มชัด บอกว่าฉันทําอย่างนี> ขอ
โทษอาจารย์ ต่อมาภายหลังเมื$อเขาฝึ กกงก็ได้นาํ เรื$ องนี> บอกกล่าวแก่ผชู ้ ่วยฝึ กสอนของเราที$ศูนย์
ฝึ กกง ผูช้ ่วยฝึ กสอนจึงรายงานไปยังศูนย์ใหญ่ทนั ที ต่อสถานการณ์น> ี ทุกคนบอกเขาว่านี$ ลว้ น
เป็ นมารที$กาํ ลังก่อผล ที$จริ งกรรมชนิดนี>กเ็ ป็ นรู ปแบบชนิดหนึ$งของมารนี$นะ ในช่วงระยะนั>นที$
เขาฝึ กกงชักนํามาร ทุกคนฝึ กล้อมรอบตัวเขา ล้อมเป็ นวงรอบตัวเขาอ่านหนังสื อ เขาจึงมีสติ
แจ่มชัดแล้ว ในความเป็ นจริ งคือช่วยเขาสลายกรรม
แน่ น อน หนัง สื อ ของข้า พเจ้า สามารถบัง เกิ ด ผลเช่ น นี> คุ ณ ไม่ เ ชื$ อ บางคนเป็ นโรค
แน่ นอนข้าพเจ้าไม่อยากบอกว่าเป็ นโรค ที$ จริ งโรคนั>น เชื> อแบคที เรี ยและเชื> อไวรั ส เป็ นต้น
สิ$ งมีชีวิตจุลภาคประเภทนี> ล้วนเป็ นกรรมที$ ปรากฏอยู่บนร่ างกายของเราในมิติน> ี ดังนั>นอ่าน
หนังสื อของข้าพเจ้าก็จะสามารถสลายมัน เวลาที$อ่านหนังสื อที$ส่งออกมาล้วนเป็ นกง ที$ส่งออก
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มาล้วนคือฝ่ า จึงสามารถบังเกิดผลในการสลายกรรม เขารู ้สึกว่ามีสติแจ่มชัดมาก ดีมาก แต่พอ
กลับไปเขาก็ป่วยอีก ทําไมป่ วยอีกแล้วล่ะ ที$จริ งในช่วงเวลานี>เป็ นเพราะกรรมแห่งความคิดของ
เขาค่อนข้างใหญ่ เขาต้องแบกรับมากกว่าคนอื$นสักหน่อย แต่เมื$อเขาเข้าใจแล้ว เขาอดทนแบก
รับไปได้ เวลาผ่านไปไม่นาน ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้าก็จะช่วยสลายกรรมให้เขา และสลายส่ วนที$
เหลือทิ>งไปแล้ว เขาก็จะข้ามมาแล้ว เวลานี> หายดีแล้ว ไม่มีเรื$ องอะไรแล้ว ปรากฏปั ญหานี> ทุก
คนก็อย่าถือว่าเกิดจากประสาทไม่ดี หรื อถูกฟู่ ถี$แล้ว ไม่ใช่สถานการณ์เช่นนี>
สุ ดท้ายนี> ขา้ พเจ้าพูดถึงความหวังสักหน่ อย ไม่อยากจะใช้เวลาของทุกคนมากไปกว่านี>
เนื$ องจากเป็ นการประชุมของผูช้ ่วยฝึ กสอน ในศูนย์ของพวกคุณยังมีเรื$ องอื$นอีก หวังว่าทุกคน
จากวัน นี> ไปจะสามารถริ เ ริ$ ม ความนิ ย มศึ ก ษาฝ่ า ต้อ งไม่ คิ ด ว่ า การฝึ กกงทุ ก วัน สํา คัญ กว่ า
การศึกษาฝ่ า พวกเราต้องยืนหยัดฝึ กกงทุกวัน การศึกษาฝ่ าก็ตอ้ งยืนหยัดทุกวันเช่นกัน ยึดกุมฝ่ า
นี>ให้ดีอย่างแท้จริ ง จึงจะสามารถชี>นาํ ให้คุณซิ วเลี$ยน บางคนจะรอแต่อาจารย์ มีเรื$ องก็จะรอแต่
อาจารย์ตอบให้เขา ที$จริ งในฝ่ านั>นอะไรล้วนมี เพียงแต่คุณไปศึกษาอะไรล้วนสามารถได้รับ
คําตอบ แน่นอน คุณไม่เชื$อฝ่ า หวัน$ ไหว ข้าพเจ้าว่านัน$ ก็คือปั ญหาของอูซ้ ิ$ ง นอกจากนี> พวกเรา
นัง$ อยู่ ณ ที$น> ี ทุกคนล้วนเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอน ทํางานของผูช้ ่วยฝึ กสอนอยู่ แน่ นอน ทุกคนล้วน
อาสา พวกเราไม่ ไ ด้ก าํ หนดให้ทุ ก คนทํา อย่า งไรอย่า งไร ทํา อะไรอะไรโดยการบี บ บัง คับ
แน่ นอนพวกเรากําหนดว่าผูช้ ่ วยฝึ กสอนต้องจริ งจังและรับผิดชอบ การฝึ กกงต้องยึดมัน$ หนึ$ ง
เดียว นี$ เป็ นสิ$ งจําเป็ นที$จะขาดไม่ได้ พวกเราไม่จาํ เป็ นต้องใช้วิธีการบริ หารต่าง ๆ มาควบคุม
ใคร พวกเราก็ไม่มีอาํ นาจนี>ดว้ ย การซิวเลี$ยนต้องพึ$งตัวเอง พวกเราเพียงแต่อาสารับหน้าที$เช่นนี>
ในการจัดรวบรวมคน ช่วยทุกคนแก้ไขปั ญหา
เช่ นนั>นข้าพเจ้าคิดว่าผูช้ ่ วยฝึ กสอนควรจะเข้าใจรั บรู ้ ฝ่าได้สูงกว่าผูฝ้ ึ กทัว$ ไปสักหน่ อย
ฉะนั>นต้องศึกษาฝ่ าให้มาก ผูฝ้ ึ กบางคนถามคําถามแล้วตอบไม่ได้ ข้าพเจ้าคิดว่านี$ ก็คือปั ญหา
หนึ$ ง คุณมีการศึกษาตํ$าไม่เป็ นไร เวลาจัดรวบรวมคนศึกษา เวลาทุกคนอ่านหนังสื อ เวลาทุก
คนพูดถึงความเข้าใจก็ช่วยคุณยกระดับสู งขึ>น ข้าพเจ้าอยูท่ ี$ฉางชุน พวกเขาจัดการประชุมของ
ผูช้ ่ วยฝึ กสอนครั>งหนึ$ ง ข้าพเจ้าได้พูดอย่างนี> : ข้าพเจ้าบอกว่ารู ปแบบการซิ วเลี$ยนชนิ ดนี> ของ
พวกเราในวันนี> คนเหล่านี>ที$กาํ ลังซิ วเลี$ยนอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ นัน$ ก็คือเหมือนกับคน
ธรรมดาสามัญ แต่ในความเป็ นจริ งพวกเราเป็ นผูฝ้ ึ กกงคนหนึ$ ง และไม่เหมือนกับคนธรรมดา
สามัญ เช่นนั>นการเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนคนหนึ$ง ทุกคนคิดดู เวลาที$คุณจัดรวบรวมคนกลุ่มหนึ$งฝึ ก
กง หน้าที$ของคุณคืออะไร ถ้าซิ วเลี$ยนกันเป็ นอาชีพ นัน$ ก็คือเจ้าอาวาส สมภารในวัด ทุกคนคิด
ดู เช่นนั>นพวกเราไม่สมควรจะทํางานนี> ให้ดีหรอกหรื อ การเป็ นผูซ้ ิ วเลี$ยนคนหนึ$ ง คุณต้องซิ ว
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เลี$ยน ยังต้องช่วยเหลือทุกคนในการซิ วเลี$ยน ไม่ใช่พดู ว่าตั>งข้อกําหนดต่อทุกคนไว้สูง ในความ
เป็ นจริ งก็คือเช่ นนี> ทุกคนจะต้องทําให้ดีในบทบาทนี> จัดรวบรวมผูฝ้ ึ กให้ดี เพื$อให้พวกเรา
สามารถส่ งเสริ มฝ่ าหลุนต้าฝ่ านี> ให้เจริ ญรุ่ งเรื อง สร้างความผาสุ กให้แก่มนุ ษยชาติ นี$ คือที$พวก
เราพูด ณ ระดับชั>นที$ต$าํ สุ ด ในความเป็ นจริ งก็เป็ นเช่นนี>
ยังมีอีกสถานการณ์หนึ$ งที$ขา้ พเจ้านึ กขึ>นมาได้ เมื$อครู่ เป็ นข้อกําหนดบางประการที$มีต่อ
พวกเราทุกคน นอกจากนี> บางคนไม่ต> งั ใจทํางาน เรื$ องอะไรของสังคมดูเหมือนล้วนไม่สนใจ
แล้ว รอคอยแต่มหันตภัยที$จะมา บางคนยังต้องการจะถามข้าพเจ้า มหันตภัยจะเริ$ มขึ>นเมื$อไร
นะ ในช่วงของการเปิ ดสอนข้าพเจ้าเคยพูดถึงปั ญหานี> ข้าพเจ้าพูดว่ามหันตภัยอะไร ทุกคนคิดดู
มหันตภัยนั>นมุ่งตรงมาที$ ใคร คนดี จะไม่อยู่ในมหันตภัย ถ้ามี มหันตภัยจริ ง ๆ เช่ นนั>นคนดี ก็
จะต้องคงเหลื ออยู่ มันจะกวาดล้างคนเลวทิ>งไป ฉะนั>นคุ ณเป็ นผูซ้ ิ วเลี$ ยนคนหนึ$ ง คุ ณกําลัง
ยกระดับสู งขึ>น คุณยังจะสนใจสิ$ งเหล่านั>นไปทําไม มันจะเป็ นภัยพิบตั ิ อะไร จะเป็ นภัยพิบตั ิ
อะไรก็แล้วแต่ จะไม่เกี$ยวกับคุณ นี$พดู ถึงว่าถ้าจะมีมหันตภัยจริ ง ๆ แต่วนั นี>ขา้ พเจ้าสามารถบอก
กับทุกคนอย่างชัดเจน : มหันตภัยนี> ไม่คงอยูแ่ ล้ว ที$ผ่านมาคนเขาพูดว่า โลกจะระเบิดอะไรเอย
การชนกันของดาวบริ วารอะไรเอย เกิดนํ>าท่วมใหญ่อะไรเอย ทุกคนทราบภัยพิบตั ิน> ี ในอดีตภัย
พิบตั ิที$กาํ หนดคือภัยพิบตั ิหนึ$ งต่อด้วยภัยพิบตั ิอีกอย่างหนึ$ ง ภัยพิบตั ิที$กาํ หนดไว้ ณ ระดับชั>น
ต่าง ๆ ล้วนผ่านไปแล้ว ดาวหางชนดาวจูปิเตอร์ ไปแล้ว ไม่ได้ชนโลก นํ>าท่วมนั>นก็ผา่ นไปแล้ว
เมื$อปี ที$แล้วนํ>าท่วมครั>งนั>นใหญ่มาก เป็ นไปทัว$ โลก อ่อนลงมากแล้ว เล็กลงถึงระดับที$ผา่ นไป
ทั>งหมดแล้ว เรื$ องมากมายล้วนผ่านไปแล้ว ก็คือภัยพิบตั ิอย่างนี>ไม่คงอยูแ่ ล้ว หนึ$งเดียวที$คงอยูก่ ็
คือ พวกเราก็ไม่มีอะไรต้องปิ ดบัง หนึ$งเดียวที$คงอยูใ่ นอนาคต อาจจะต้องกวาดล้างคนกลุ่มหนึ$ง
ทิ>งไป พวกคนที$ไม่ดีอย่างมากเหล่านั>น อาจจะต้องถูกกําจัดทิ>งไปท่ามกลางโรคภัยที$ร้ายแรง
ชนิ ดหนึ$ ง นี$ เป็ นไปได้ ฉะนั>นพวกเรามี คนบางส่ วนพูดเรื$ องเหล่านี> อยู่เรื$ อย คุณก็ไม่ตอ้ งไป
สนใจเรื$ องเหล่านี> ภัยพิบตั ิชนิ ดนี> ไม่คงอยูแ่ ล้ว จะซิ วเลี$ยนอย่างไร จะยกระดับตัวเองให้สูงขึ>น
อย่างไร นี$เป็ นปัญหาสําคัญ
ข้าพเจ้าก็จะพูดเพียงเท่านี> ต่อจากนี>พวกเราก็ประชุมกันต่อ (เสี ยงปรบมือกึกก้อง)
บันทึกเสี ยงโดยศูนย์ช่วยฝึ กสอนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ศูนย์ใหญ่ปักกิ$ง
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การบรรยายฝ่ าให้ กบั หัวหน้ าศูนย์ ช่วยฝึ กสอนส่ วนหนึ@งจากทัว@ ประเทศ ณ กวางเจา
หลีห@ งจืBอ
27-12-1994
ศู นย์ช่วยฝึ กสอนของเราได้ทยอยก่ อตั>งขึ> นมาในหลายพื>นที$ หลายคนที$ เข้าร่ วมการ
สัมมนาในพื>นที$อื$นแล้วรู ้ สึกว่าวิธีบาํ เพ็ญนี> ดีมาก อยากจะถ่ายทอดวิธีบาํ เพ็ญนี> ให้แก่ผูค้ นใน
พื>นที$ ริ เริ$ มสอนกงในสวนสาธารณะหรื อถ่ายทอดกงด้วยรู ปแบบอื$น ทําให้ผลกระทบของฝ่ า
หลุนต้าฝ่ ามากขึ>นเรื$ อย ๆ ทุกคนได้ทาํ เรื$ องมากมาย ได้อุทิศตนอย่างมาก สรุ ปเป็ นคําพูดหนึ$ ง
ประโยค คืออยากให้คนได้ฝ่ามากยิง$ ขึ>น ให้คนมากยิง$ ขึ>นได้ยกระดับสู งขึ>น ให้คนมากยิง$ ขึ>นได้
ประโยชน์ ทุกคนล้วนแต่กาํ ลังทําเรื$ องดี ศูนย์ช่วยฝึ กสอนได้ทยอยก่อตั>งขึ>นมาเป็ นจํานวนมาก
ในอนาคตยังจะมีมากยิ$งขึ>น ที$ประสบก็คือปั ญหาการจัดการดูแลอย่างไร และจะเป็ นปั ญหาที$
เด่นชัดในอนาคต ดังนั>นจึงอยากให้พวกเรานัง$ ลงมาพูดคุยกันให้ทนั กับเวลา
การจัดการดูแลศูนย์ช่วยฝึ กสอนของเรานั>นที$ผ่านมามีการกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อย่างชัดเจนมาตลอด ทุกคนทราบ การมาศึกษาฝ่ าหลุนต้าฝ่ า การบริ หารจัดการอะไร จะต้อง
ให้คนเขามาศึกษาให้ได้ แต่งตั>งตําแหน่ งให้ใคร ได้เงินทองมากเท่าไร พวกเราล้วนไม่มี ทุก
คนล้วนมาด้วยความสมัครใจกันทั>งหมด และล้วนต้องการจะศึกษาฝ่ านี> อยากให้คนจํานวนมาก
ยิ$งขึ>นได้รับประโยชน์ ทุกคนจึ งทํางานนี> ดว้ ยความกระตื อรื อร้ น หมายความว่าทําโดยไม่มี
เงื$อนไขผูกมัด ยิ$งกว่านั>นการทํางานนี> ก็ลาํ บากมาก เพียงเพื$อทําเรื$ องดีให้ทุกคน ทุ่มเทเพื$อทุก
คน ไม่มีค่าตอบแทน แน่ นอนไม่มีค่าตอบแทน นั$นเป็ นการพูดจากมุมมองของคนธรรมดา
สามัญ ข้าพเจ้าว่าการเผยแพร่ ตา้ ฝ่ าให้กว้างไกลเป็ นเรื$ องคุณูปการและบุญกุศลอันประเมินมิได้
ก่อนหน้านี> พวกเราได้กาํ หนดไว้หลายครั>งแล้ว ในหนังสื อก็มีเงื$อนไขของการก่อตั>งศูนย์ช่วย
ฝึ กสอน ศูนย์ช่วยฝึ กสอนที$พวกเราก่อตั>ง ไม่เหมือนกับหน่วยงานใดในสังคม และไม่เหมือนกับ
บริ ษทั หนึ$ ง ๆ หรื อหน่ วยงานองค์กรหนึ$ ง ๆ พวกเราไม่ทาํ อย่างนี> นี$ เป็ นลักษณะเด่นที$สุดของ
เรา ทําไมไม่ทาํ อย่างนี>นะหรื อ เพราะมันจะกระตุน้ ให้คนคิดอยากทําเป็ นธุรกิจได้ง่าย ทําให้เกิด
จิตยึดติดอันนี> ได้ง่าย นอกจากนี> ยงั จะเกี$ยวโยงไปถึงปั ญหาส่ วนหนึ$ ง หากศูนย์ช่วยฝึ กสอนของ
เราดําเนินการเหมือนกับหน่วยงานหนึ$ง ๆ ในนั>นก็จะเกี$ยวโยงถึงปั ญหาอีกมากมาย ตัวอย่างเช่น
สถานที$ตอ้ งใช้เงิน ติดตั>งโทรศัพท์ตอ้ งใช้เงิน ค่านํ>าค่าไฟล้วนต้องใช้เงิน เช่นนั>นเงินทุนเหล่านี>
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จะมาจากไหนล่ะ ทุกคนล้วนแต่อาสาสอนฝึ กกง พวกเราก็ไม่เก็บค่าสมาชิกเลย ไม่เก็บเงินจาก
ทุกคน ทั>งหมดล้วนเกิดจากความสมัครใจ ฉะนั>นพวกเราจึงไม่ทาํ เช่นนี> การซิ วเลี$ยนที$แท้จริ งก็
ไม่สามารถทําสิ$ งเหล่านี> องค์ศากยมุนีเมื$อตอนที$ถ่ายทอดฝ่ าอยูน่ > นั เพื$อไม่ให้คนเกิดจิตยึดติดอัน
นี> พระองค์ทรงนําลูกศิษย์ออกบวชไปซิ วเลี$ยนในวัด พระองค์ทรงทําเช่นนี> แต่ศาสนาอื$นบาง
ศาสนา เช่น ศาสนาทางตะวันตกบางศาสนา ก็ไม่ปฏิบตั ิอย่างนี> ไม่ได้ปฏิบตั ิอย่างนี> โดยแท้จริ ง
ก็มีการพูดถึงเรื$ องการมองดูชื$อเสี ยง ผลประโยชน์อย่างเบาบาง ปั ญหาอย่างนี> หมายความว่า
พวกเราคิดจะซิวเลี$ยนจริ ง ๆ คิดจะยกระดับสู งขึ>น คิดจะทําเรื$ องที$ดีน> ี พวกเราก็ไม่อาจทําเรื$ องนี>
ให้เป็ นธุรกิจ และไม่อาจทําเหมือนกับหน่วยงาน ทุกคนพึงระวังเรื$ องนี>ให้ดี
นอกจากนี> ในนี>ยงั มีอีกปั ญหาหนึ$ง ถ้าคุณหาเงิน ใช้มนั เพื$อหาเงิน เช่นนั>นก็เป็ นการบ่อน
ทําลายฝ่ าโดยสิ> นเชิ ง เพราะฝ่ าคือการช่ วยเหลือคน ไม่สามารถนํามาทําการค้าขาย ทําการค้า
นอกจากนี> ก่อนหน้านี> มีอาจารย์ชี$กงมากมายที$ทาํ การรักษาโรคเอย ให้คาํ ปรึ กษาเอย และหาเงิน
ได้จาํ นวนหนึ$ ง ในกงสํานักอื$น ๆ มีการทําเช่นนี> ยังมีบางสํานักพูดอย่างเปิ ดเผยว่าไม่มีเงินไม่
อาจจะทะนุ บาํ รุ งเต๋ า โดยแท้จริ งล้วนเป็ นการพูดเหลวไหล ราวกับว่าผูซ้ ิ วเลี$ยนยุคโบราณของ
จี น ล้ว นมี เ งิ น มาก แท้จ ริ ง แล้ว พวกเขายากจนมาก แน่ น อนพวกเราก็ไ ม่ ค ดั ค้า นที$ คุ ณ มี เ งิ น
ปั ญหานี>ขา้ พเจ้าเคยพูดไปแล้ว ในการทํางานคุณสามารถทํางานในความรับผิดชอบให้ดี หาเงิน
ได้มากสักหน่อย นี$ เป็ นเรื$ องในหมู่คนธรรมดาสามัญ ในขั>นตอนของการซิ วเลี$ยนก็คือพวกเรา
จะปกป้ องฝ่ านี> อย่างไร ไม่ทาํ ให้ฝ่านี> เปลี$ยนไปจากเดิม ไม่ผิดเพี>ยนไปได้อย่างไร ไม่เพียงแต่
ทุกคนเท่านั>นที$เรี ยนฝ่ านี> ในวันนี> ในอนาคตยังจะสื บทอดอยู่ต่อไปในประวัติศาสตร์ เป็ นเวลา
ยาวนาน ทุ กคนล้วนกําลังศึ กษาฝ่ านี> ปฏิ บตั ิ ตามฝ่ านี> ถ้าพวกเราไม่ปฏิ บตั ิ ต่อเขาให้ดีต> งั แต่
เริ$ มต้น เดินผิดเพี>ยนไปตั>งแต่เริ$ มต้น เช่นนั>นในอนาคตโฉมหน้าก็จะเปลี$ยนไปจนไม่เหลือเค้า
เดิม ทุกคนทราบ ข้าพเจ้าตรงนี> ที$ตวั ข้าพเจ้าตรงนี>จะพยายามปฏิบตั ิกบั เขาให้ดีที$สุด ไม่ให้เกิด
เรื$ องที$ไม่ดี ปรากฏการณ์ที$ไม่ดีใด ๆ ในอนาคตศูนย์ช่วยฝึ กสอนแต่ละแห่ งก็เช่นเดียวกัน สิ$ ง
เหล่านี>ที$คุณทําก็เป็ นตัวแทนฝ่ าหลุนกง จากอีกนัยหนึ$งก็เป็ นการสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของ
ฝ่ าหลุนกง ทุกคนต้องระวังภาพลักษณ์ของตัวเอง ระวังวิธีทาํ งานให้ดี ต้องไม่ทาํ ให้ฝ่าหลุนกง
มัวหมอง ถ้าก่อตั>งเป็ นหน่ วยงานองค์กรขึ>นมาหาเงิน ข้าพเจ้าว่านี$ ก็จะไม่ใช่ฝ่าแต่อย่างใดแล้ว
ในนี> เมื$อเกี$ยวโยงไปถึงเงิน สิ$ งของ ปั ญหาเรื$ องผลประโยชน์ ก็จะเกิดเรื$ องคุณหาเงินได้มาก ฉัน
หาได้น้อย ฉันทํางานมากควรจะได้รับการชดเชยซิ จะเบิกค่าใช้จ่ายอย่างไรดี นะ สังคมยังจะ
ขอให้คุณช่วยออกค่าใช้จ่ายอะไร เป็ นต้น ข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าทําในรู ปแบบนี>ข> ึนมาจริ ง ๆ นัน$ ก็จะ
ไม่ใช่การซิวเลี$ยนแล้ว นัน$ เป็ นบริ ษทั โดยสิ> นเชิง ให้เป็ นเช่นนี>ไม่ได้เด็ดขาด
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วันนี>พวกเรานําฝ่ านี>ออกมาถ่ายทอด เหตุผลที$สามารถถ่ายทอดออกมาได้เป็ นเพราะพวก
เราสามารถจัดการดูแลเขาได้ดี สามารถทําให้เขาไม่เปลี$ยนไปจากเดิม ไม่ผิดเพี>ยนไป ถ้าพวก
เราทํา ไม่ ดี ต> ัง แต่ เ ริ$ ม ต้น ก็ ไ ม่ รู้ ว่ า คนรุ่ น หลัง จะทํา ให้ ผิ ด เพี> ย นไปถึ ง ระดับ ใด เมื$ อ ก่ อ นใน
สถานการณ์ที$หลี$หงจื>อยังอยูท่ าํ เช่นไร วันนี> ก็ทาํ เช่นนี> ข้าพเจ้าอยู่ เรื$ องบางอย่างสามารถแก้ไข
ให้ถูกต้องได้ ไม่อยู่ ก็ไม่แน่ว่าจะทําจนกลายเป็ นอย่างไร ดังนั>นพวกเราจึงกําหนดให้ทาํ เช่นนี>
อย่างเข้มงวดตั>งแต่เริ$ มต้น ไม่ก่อตั>งเป็ นองค์กร การจัดการดูแลกงของเราคือ ศูนย์ช่วยฝึ กสอน
ไม่เก็บเงินไว้ ทั>งหมดเป็ นการช่วยฝึ กสอนด้วยความสมัครใจ พวกเราก็ไม่จดั ตั>งเป็ นองค์กร เป็ น
กลุ่มเป็ นพรรค หมายความว่าทุกคนอาสาทําความดีเพื$อผูค้ น เพื$อผูค้ นจํานวนมาก
คนเขาอยากจะซิ ว เลี$ ย นพวกเราก็ช่ ว ยสอนเขา ตัว พวกเราเองก็เ ป็ นผูซ้ ิ ว เลี$ ย น ก็คื อ
หลักการอย่างนี> ดังนั>นการก่อตั>งศูนย์ช่วยฝึ กสอน ทุกคนก็ไม่ควรอยากจะตั>งสํานักงานอะไรเอย
โทรศัพท์เอย อย่างนี> อย่างนั>น ไม่ทาํ เช่ นนี> ศูนย์ช่วยฝึ กสอนของเราบางแห่ งใช้เงื$อนไขที$มีอยู่
หรื อตั>งอยูท่ ี$บา้ น หรื อแม้กระทัง$ ใช้ห้องทํางานของตัวเอง ก็สามารถทําได้ดีมาก มีความพร้อม
อะไร พวกเราทําได้แค่ไหนก็ไม่เป็ นไร สิ$ งสําคัญคือความเข้าใจต่อฝ่ าและการรับรู ้และเข้าใจต่อ
ฝ่ า สามารถยืนหยัดซิ วเลี$ยนต่อไปได้หรื อไม่ นี$ จึงสําคัญ จะยกระดับตัวเองให้สูงขึ>นได้อย่างไร
อันนี>จึงจะเป็ นเรื$ องสําคัญ เรื$ องอื$น ๆ ล้วนเป็ นเรื$ องรอง แน่นอน เพื$อให้ทาํ งานได้สะดวก มีบาง
คนเสนอสิ$ งอํานวยความสะดวกแก่เราบ้าง ข้าพเจ้าว่านี$ ไม่มีปัญหา ยกตัวอย่างเช่น ในหมู่ผูฝ้ ึ ก
ของเรา บางคนเป็ นเจ้าหน้าที$ระดับผูน้ าํ ในสถาบันหนึ$ง ๆ หรื อในองค์กรธุรกิจ หรื อในหน่วยงาน
อื$น ๆ หรื อเป็ นผูจ้ ดั การในองค์กรธุ รกิจ เสนอสิ$ งอํานวยความสะดวก จัดสถานที$ให้พวกเราใช้
ประชุม ข้าพเจ้าว่าอันนี> ไม่มีปัญหา มันก็ไม่เกี$ยวโยงถึงปั ญหาเรื$ องเงิน เพราะทุกสาขาอาชี พ
ล้วนมี ผูฝ้ ึ กของเรา สามารถแก้ปัญหาในเรื$ องเหล่านี> ยิ$งกว่านั>นคนเขายังยินดี ที$จะทําอย่างนี>
อาสาทํางาน อุทิศอะไรเล็กน้อยเพื$อฝ่ าหลุนกง รู ้สึกยินดีมาก เรื$ องประเภทนี> ลว้ นมีปรากฏทุก
แห่ ง เสนอสถานที$ ให้ฝ่าหลุนกงใช้ เสนอเงื$ อนไขที$ เอื> ออํานวย ทุ กคนทําเรื$ องอย่างนี> อย่าง
กระตือรื อร้นมาก
นอกจากนี> เพื$อช่วยเหลือผูฝ้ ึ กในการฝึ กกง ศูนย์ช่วยฝึ กสอนแต่ละแห่ งได้จดั ทําสิ$ งพิมพ์
ประเภทรายงานข่าวย่อยออกมาเป็ นระยะ ๆ เช่ น “ฝ่ าหลุ นต้าฝ่ าที$ ฉางชุ น” “ฝ่ าหลุ นต้าฝ่ าที$
ปั กกิ$ ง” “ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าที$ อู่ฮนั$ ” และอื$น ๆ ข้าพเจ้ารู ้ สึกว่ารู ปแบบอย่างนี> ก็ดีมาก ไม่ว่าจะเป็ น
หนัง สื อ พิ ม พ์ หรื อ เอกสารแนะนํา ล้ว นเป็ นประสบการณ์ ภ ายในผูฝ้ ึ กของเรา เมื$ อ มี เ รื$ อ งที$
ต้องการให้ทุกคนทําก็แจ้งให้ทุกคนรับรู ้ได้ทนั เวลา แต่โดยมากพวกเขาทําเรื$ องนี> อย่างเรี ยบง่าย
มาก ใช้กระดาษแผ่นสองแผ่น หรื อจัดพิมพ์ให้ดีข> ึ นอี กหน่ อยก็ไม่ เป็ นไร เช่ นนั>นค่าใช้จ่าย
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จํานวนนี> จะจัดการกันอย่างไรล่ะ ในนี> ก็เกี$ยวโยงถึงปั ญหาเรื$ องเงิน ตามที$ขา้ พเจ้าทราบ พื>นที$ที$
จัดทําสิ$ งเหล่านี> ลว้ นเลือกใช้วิธีเช่นนี> : หนึ$ งคือในหมู่ผฝู ้ ึ กมีบางคนทําการค้า เวลานี> มีคนจํานวน
ไม่นอ้ ยเปิ ดบริ ษทั หรื อทํางานอย่างนี>ในหน่วยงาน หรื อเป็ นเจ้าหน้าที$ฝ่ายบริ หาร มีความพร้อมที$
เอื>ออํานวย หน่วยงานมีโรงพิมพ์ จึงใช้ความพร้อมที$เอื>ออํานวยเช่นนี> หรื อมีองค์กรธุ รกิจเสนอ
สิ$ งอํานวยความสะดวกทําเรื$ องนี> ให้คุณ พวกเราศูนย์ช่วยฝึ กสอนไม่แตะต้องเงิน เขาช่วยทําให้
เรา พวกเราเพียงแต่จดั ทําร่ าง จัดทําเสร็ จแล้วพวกเราก็แจกจ่ ายออกไป ล้วนแต่ทาํ กันเช่ นนี>
ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าอย่างนี> ก็ดี บางคนเห็นว่าเรื$ องนี> เป็ นเรื$ องที$ตอ้ งทํา มีกาํ หนดการจัดทําเป็ นประจํา
ทําไม่ได้กค็ ิดหาวิธี พวกเราไม่จาํ เป็ นต้องมีกาํ หนดการจัดทําเป็ นประจํา มีความพร้อมก็สามารถ
กําหนดการจัดทําเป็ นประจํา ไม่มีความพร้อมก็อย่าฝื น คือหลักการเช่นนี>
การจัดการดูแลศูนย์ช่วยฝึ กสอนมีขอ้ กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว ทุกคนก็ทาํ ไป
ตามข้อกําหนด การจัดตั>งศูนย์ช่วยฝึ กสอนก็มีเงื$อนไข และก็ได้บอกกับทุกคนแล้ว ให้แจ้งศูนย์
ช่วยฝึ กสอนใหม่ต่อทางปั กกิ$งหรื อต่อทางศูนย์ฝึกสอนใหญ่ที$มีอยูห่ ลายแห่ ง โดยเฉพาะคือศูนย์
ช่ วยฝึ กสอนระดับมณฑลหรื อของเมืองใหญ่ ภายในขอบข่ายการดูแลของมัน เช่ น ศูนย์ช่วย
ฝึ กสอนเมืองกุย้ หยางก็ตอ้ งรับผิดชอบมณฑลกุย้ โจวขึ>นมา ศูนย์ช่วยฝึ กสอนในแต่ละอําเภอก็
ต้องติดต่อประสานงานกับพวกเขาให้ทนั เวลา ถ้าทุกศูนย์ติดต่อประสานงานกับปั กกิ$ง ไม่แน่วา่
จะมี เงื$ อนไขเอื> ออํานวยอย่างนี> ต้องดู แลแต่ ละอําเภอที$ อยู่ใกล้กบั เมื องใหญ่ เพื$อให้พวกเขา
สะดวกในการดําเนินงาน ทุกคน เพื$อรับผิดชอบต่อฝ่ าหลุนกง คุณไม่จดั การดูแล ปล่อยให้เขาทํา
ไปตามอําเภอใจและไม่เข้าใจเจตจํานงของเรา อันที$จริ งก็ทาํ เพี>ยนไปแล้ว นี$กจ็ ะเป็ นการสู ญเสี ย
สําหรับฝ่ าหลุนกง นอกจากนี> เหมือนศูนย์ที$ใหญ่ขนาดศูนย์อู่ฮนั$ ซึ$ งช่วยดูแลหลายมณฑลที$อยู่
ใกล้ ๆ ข้าพเจ้าคิดว่าก็ดีมาก พวกเขามีประสบการณ์ค่อนข้างมาก เวลานานแล้วข้าพเจ้าก็วางใจ
พวกเขามีความเข้าใจต่อฝ่ าค่อนข้างดี ดําเนิ นงานได้ค่อนข้างดี โดยหลักเป็ นสถานการณ์เช่นนี>
ศูนย์ช่วยฝึ กสอนของเราอย่าได้เดินผิดเพี>ยนเป็ นอันขาด
มีคนส่ งคําถามขึ>นมาถามว่าบุคลากรของศูนย์ช่วยฝึ กสอนจัดสรรกันอย่างไร บุคลากร
ล้วนแต่เป็ นอาสาสมัคร แต่มีขอ้ กําหนดข้อหนึ$ ง : หัวหน้าศูนย์ช่วยฝึ กสอนต้องเป็ นคนที$เคยเข้า
ร่ วมการสัมมนาที$ขา้ พเจ้าจัด ยิ$งฟั งมากจะยิ$งเข้าใจได้ลึกซึ> ง คนที$ฟังน้อยมักจะเข้าใจไม่ลึกซึ> ง
กระทัง$ ยังมีบางสิ$ งที$ยงั ไม่เข้าใจว่าเรื$ องราวเป็ นอย่างไร จึงนําพาผิดเพี>ยนได้ง่าย แน่นอนต่อไป
เมื$อฟังให้มาก ดูให้มาก ศึกษาให้มาก ความเข้าก็จะเพิ$มมากขึ>นได้ การรับรู ้เข้าใจจะมีมากขึ>นไป
อีกขั>นหนึ$ ง เวลาคัดเลือกคนต้องเลือกคนที$มีความกระตือรื อร้น ซื$ อสัตย์สุจริ ต ไม่ทาํ อะไรนอก
รี ต
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นอกจากนี> การซิ วเลี$ยนของฝ่ าหลุนกงไม่ใช่การซิ วเลี$ยนชี$กงทัว$ ไป เขาเป็ นการซิ วเลี$ยน
ในระดับชั>นสู ง ทําเรื$ องนี> ยากมาก การชําระร่ างกายให้แก่คนคนหนึ$ ง ยกระดับมาตรฐานของ
ซิ นซิ$ งให้สูงขึ> นอย่างแท้จริ งเป็ นเรื$ องที$ ยากมาก ข้าพเจ้าต้องส่ งกงออกไปมากมายเพื$อชําระ
ร่ างกายให้แก่พวกเขา ชําระสะสางร่ างกาย ต้องใส่ สิ$งของมากมายให้แก่พวกเขา ยังต้องอธิ บาย
ฝ่ าให้ถึงแก่น เรื$ องนี>ยากมาก ข้าพเจ้าสามารถทําเรื$ องเหล่านี>ได้ภายในเวลาอันสั>น ถ้าพวกเขาซิ ว
เลี$ยนด้วยตัวเอง ไม่แน่ ว่าต้องใช้เวลานับหลายสิ บปี จึงจะสามารถบรรลุถึงขั>นนี> ถึงแม้จะเป็ น
อาจารย์ทวั$ ไปก็ยากมากที$จะทําให้เขาบรรลุถึงขั>นนี> ภายในเวลาหนึ$ งหรื อสองปี การนําพาคนคน
หนึ$ งอย่างแท้จริ งนั>นไม่ง่ายเลย หากจะทําลายคนคนหนึ$ งนั>นใช้เวลาเพียงชัว$ พริ บตา ง่ายมาก
ดังนั>นพวกเรามีขอ้ กําหนดเช่นนี>เสมอมา
มีกฎข้อหนึ$ งเช่ นนี> : ไม่ให้ผูท้ ี$มีตาํ แหน่ งในสมาคมชี$ กงของแต่ละพื>นที$รับผิดชอบงาน
ของศูนย์ช่วยฝึ กสอนของเรา แต่มีสถานการณ์พิเศษหนึ$ง เช่น มีหวั หน้าศูนย์ช่วยฝึ กสอนคนหนึ$ง
เป็ นคนที$ ดีมาก เขาคิ ดจะถอนตัวจากสมาคมชี$ กงเพื$อมาทํางานของศูนย์ช่วยฝึ กสอน เพราะ
สมาคมชี$กงนี>อยูใ่ นสภาพแทบจะไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้แล้ว ตัวเขาเองก็เป็ นคนที$ดีมาก
และสามารถประคองตัวเองไว้ได้ นี$ คือตัวอย่างพิเศษเพียงหนึ$ งเดียว คนของสมาคมชี$ กงพื>นที$
อื$ น ๆ มี ความเข้าใจต่อฝ่ าของเรานี> ไม่ลึกซึ> ง ในสมองของพวกเขา โดยหลักคื อจะหาเงิ นได้
อย่างไร เรื$ องดูแลจัดการกงแต่ละกลุ่มเอย ความคิดเดิม ๆ ฝังแน่นอยูใ่ นสมองของเขา เมื$อเป็ น
เช่นนี> เขาจัดการพวกเราเหมือนชี$กงทัว$ ไป ก็อาจจะทําลายผูฝ้ ึ กของเรา ดังนั>นตลอดมาพวกเราได้
ตั>งกฎไว้ว่าไม่อาจจะให้คนของสมาคมชี$ กงรับผิดชอบงานของศูนย์ของเรา หัวหน้าศูนย์ช่วย
ฝึ กสอนของเราล้วนแต่อนุมตั ิโดยสมาคมค้นคว้าวิจยั ของเรา ส่ วนใหญ่ลว้ นแต่ได้รับมอบหมาย
และกําหนดโดยตัวข้าพเจ้าเอง ซึ$ งจะเป็ นประโยชน์โดยตรงที$จะไม่ทาํ ให้ตา้ ฝ่ าของเราเบี$ยงเบน
ไป ไม่เช่ นนั>นหากดูแลจัดการตามแบบชี$ กงทัว$ ไปแล้ว ทุกคนคิดดู ตรงนั>นมีขอ้ มูลสับสนยุ่ง
เหยิงมากมาย นําเอาเอกสารข้อมูลมาขายสักหน่ อย เขาดี ใจมากเลย เป็ นโอกาสดี ที$จะหาเงิ น
สามารถหาเงินได้มาก เอานี$ นิด เอานัน$ หน่อย เขามีเป้ าหมายอยูท่ ี$หาเงิน ไม่ได้ต> งั ใจบ่อนทําลาย
วิธีบาํ เพ็ญของเรา แต่ว่ามันส่ งผลในการบ่อนทําลาย สิ$ งที$สับสนยุ่งเหยิงต่าง ๆ ในนั>นล้วนจะ
รบกวนผูฝ้ ึ กของเรา บางคนที$เข้าใจหลักการของฝ่ าไม่ลึกซึ> งก็จะเดินผิดเพี>ยนได้ง่าย ยังอาจเอา
หนังสื อชี$กงที$สบั สนยุง่ เหยิงมาขาย สํานักกงอื$นก็ทาํ กันเช่นนี>
เวลานี> มี อ าจารย์ชี$ ก งมาจัด สัม มนา ผูค้ นต่ า งตรึ ก ตรองอย่า งสุ ขุม ไม่ ห ลับ หู ห ลับ ตา
เหมือนเมื$อก่อน พอมีอาจารย์ชี$กงมาเปิ ดสอนสักคนก็พากันไปร่ วมสัมมนา ปั จจุบนั ทุกคนล้วน
สุ ขมุ มาก ต้องสังเกตดูวา่ เป็ นอาจารย์ชี$กงจริ งหรื อปลอม ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว ดังนั>นอาจารย์ชี$
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กงจึงจัดสัมมนาได้ลาํ บากมาก ครั>นเมื$อเขารับผูส้ มัครไม่ได้ ก็จะมาลากผูฝ้ ึ กของเราไปร่ วม เขา
ก็เปิ ดสอนได้ เงินก็ได้แล้ว แต่ก็ทาํ ลายผูฝ้ ึ กของเราไปแล้ว พวกเราทําเรื$ องที$ใหญ่ขนาดนี> พวก
เราทุ่มเทกําลังไปมากขนาดนี> ในชัว$ พริ บตาก็ทาํ ลายผูฝ้ ึ กของเราแล้ว แน่นอนผูฝ้ ึ กบางคนคุณไม่
อาจกําหนดเขาให้สูงเกินไปนัก เขาเพิ$งจะศึกษาฝ่ า ความเข้าใจต่อฝ่ าอาจจะไม่ลึกซึ> งนัก อาจจะ
ทําลายตัวเองไปโดยไม่รู้ตวั ที$ผ่านมาเรามีขอ้ กําหนดไว้เช่นนี> : ไม่ว่าหัวหน้าศูนย์ช่วยฝึ กสอน
ของพื>นที$ใด มณฑลหรื อเมืองใดที$ทาํ เช่นนี>ลว้ นต้องเปลี$ยนคน ปล่อยทิ>งไว้ไม่ได้เด็ดขาด
คนของศูนย์ช่วยฝึ กสอนของแต่ละพื>นที$ ผูช้ ่วยฝึ กสอนของศูนย์ฝึกกงมาลากผูฝ้ ึ กของเรา
ไปฟั งการบรรยายของอาจารย์ชี$กงอื$น ขายเอกสารข้อมูลชี$กงอื$นให้แก่ผฝู ้ ึ กของเรา หรื อนําผูฝ้ ึ ก
ของเราออกสู่ ทางนอกรี ต พบเห็ นผูช้ ่ วยฝึ กสอนเช่ นนี> เมื$ อใดให้เปลี$ ยนคน ปล่ อยไว้ไม่ ได้
เด็ดขาด หากปล่อยไว้ผลร้ายจะตามมาในภายหน้าอย่างไม่สิ>นสุ ด นี$เป็ นการบ่อนทําลายฝ่ าอย่าง
ร้ายแรง เป็ นการบ่อนทําลายฝ่ าจากภายใน นี$ เป็ นเรื$ องที$ไม่อนุ ญาตโดยเด็ดขาด นี$ เป็ นเรื$ องที$
เห็นแก่ใครไม่ได้โดยเด็ดขาด มีหนึ$งคนให้เปลี$ยนหนึ$งคน
หลักการของพวกเราคือการดูแลจัดการแบบอิสระ แต่ปัญหาการฝึ กกงนั>นพวกเราเอา
จริ งเอาจัง ใครก็ไม่อาจจะบ่อนทําลาย รู ปแบบการจัดตั>งของเรานั>นอิสระอย่างยิง$ คุณอยากจะ
มาร่ วมฝึ กกงคุณก็มาร่ วม คุณไม่อยากมาร่ วมฝึ กกงคุณก็ไป คุณเข้ามาแล้วเราก็ตอ้ งรับผิดชอบ
ต่อคุณ บอกคุณให้ปฏิบตั ิอย่างไร คุณไม่อยากเรี ยน ใจของคุณดวงนี> ใครจะรั>งคุณให้อยูไ่ ด้ล่ะ
รั>งคุณให้อยูท่ ี$นี$แล้วคุณไม่ปฏิบตั ิให้ดี อะไรคุณก็พดู อะไรล้วนตามอําเภอใจ คุณทําให้แตกแยก
กันภายใน บ่อนทําลายฝ่ าของเรา เราไม่อนุญาตให้ทาํ เรื$ องอย่างนี> ใครอยากเรี ยนคนนั>นก็เรี ยน
เอาเอง รับรู ้ เข้าใจฝ่ าแล้วเขาก็บาํ เพ็ญ ใจคนใฝ่ ดี ลว้ นแต่สํานึ กด้วยตัวเอง ไม่มีใครบังคับได้
บอกว่าคุณคนนี> ตอ้ งเป็ นตัวอย่างที$ดี ไม่ทาํ อย่างนี> ไม่ได้ แต่ถา้ เขาไม่อยากทํา คุณจะทําอย่างไร
กับเขาล่ะ คนเขาพูดว่าถ้าคนคนนี> ไม่อยากบําเพ็ญ พระพุทธล้วนหมดหนทาง เขาจําเป็ นต้อง
สมัครใจ จะไปบังคับไม่ได้
ยังมีอีกเรื$ องหนึ$ ง พวกเรามีผูฝ้ ึ กเป็ นจํานวนมาก มีจาํ นวนมากทีเดี ยวที$อ่านหนังสื ออยู่
อย่างเงียบ ๆ อ่านทุกวัน แม้กระทัง$ เมื$อพบกับปั ญหาก็อ่านกันอยู่ ดูจากจุดนี>พวกเขาทําได้ดีกว่า
ผูช้ ่วยฝึ กสอนของเราเสี ยอีก ดังนั>นศูนย์ช่วยฝึ กสอนแต่ละแห่ งควรจะจัดให้ทุกคนศึกษาฝ่ าให้
มาก โดยเฉพาะผูช้ ่วยฝึ กสอนของศูนย์ฝึกกงแต่ละแห่ งควรจะเป็ นผูร้ ิ เริ$ ม สําหรับผูช้ ่วยฝึ กสอน
เรามีขอ้ กําหนด (สําหรับผูฝ้ ึ ก คุณอยากเรี ยนก็เรี ยน) จําเป็ นต้องซิ วเลี$ยนฝ่ าหลุนกงเพียงวิชาเดียว
เท่านั>น ไม่เช่นนั>นผูฝ้ ึ กกลุ่มนี> ก็จะถูกเขานําพาไปสู่ ทางที$ผิด ในเมื$อคุณเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนคุณก็
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สมควรทําให้ดี เราก็ตอ้ งให้ผูช้ ่วยฝึ กสอนมีความเข้าใจต่อฝ่ าให้ลึกซึ> งมากขึ>น ให้พวกเขาอ่าน
หนังสื อให้มากในเวลาปกติ แน่ นอนมีผูช้ ่วยฝึ กสอนที$ต> งั ใจและยินดีที$จะทํางานนี> เป็ นจํานวน
มาก แต่โดยมากพวกเขามีระดับการศึกษาจํากัด กระทัง$ อ่านหนังสื อยังอ่านได้ลาํ บาก อายุกม็ าก
แล้ว อันนี> ไม่เป็ นไร เขาสามารถจัดให้ทุกคนศึกษาด้วยกัน เวลาที$จดั ให้ทุกคนศึกษาด้วยกัน
เวลาอ่านหนังสื อ เขาก็ได้ฟังมิใช่ หรื อ เมื$อทุกคนพูดถึงประสบการณ์เขาก็ได้ยกระดับสู งขึ>น
พร้ อมกับทุกคนด้วย ขอเพียงทุกคนศึ กษาล้วนสามารถได้รับการยกระดับสู งขึ> น ควรจะจัด
การศึกษาฝ่ าและการฝึ กท่าให้รวมอยูด่ ว้ ยกัน พัฒนาไปพร้อมกัน
เวลานี> มีหลายพื>นที$จดั การฝึ กกงเป็ นกลุ่มได้ดีมาก แต่มกั จะละเลยการศึกษาฝ่ า เมื$อผูฝ้ ึ ก
ถามปั ญหา ผูช้ ่ วยฝึ กสอนตอบไม่ได้หรื ออธิ บายได้ไม่ชดั เจน จึ งรอจะถามอาจารย์ คอยดูว่า
อาจารย์จะไปที$ไหน ที$จริ งบางปั ญหาก็มีอธิ บายอยูใ่ นหนังสื อแล้ว ไม่ได้จริ ง ๆ สามารถจัดให้
ทุกคนฟั งเทปบันทึกเสี ยง ฟั งให้มาก ปั ญหาเหล่านี> ในหนังสื อล้วนมีคาํ ตอบ ในหนังสื อ «ฝ่ า

หลุนกง (ฉบับปรับปรุ ง)» ได้อธิ บายอย่างครอบคลุมไว้แล้ว เพียงแต่ตอ้ งไปศึกษาอย่างจริ งจัง
ล้วนจะสามารถแก้ไขได้ นับตั>งแต่ฉางชุนริ เริ$ มกระแสศึกษาฝ่ าเป็ นต้นมา ผูฝ้ ึ กพอพบกับข้าพเจ้า
ก็ไม่ มีอะไรจะถาม เมื$ อพบกับข้าพเจ้าก็ไม่ ถามแล้ว ไม่ เช่ นนั>นพอข้าพเจ้าออกไปข้างนอก
ใคร ๆ ก็รู้จกั ข้าพเจ้า เพราะเป็ นบ้านเกิด พอออกไปบนถนนมีคนศึกษาฝ่ ามาก มีคนรู ้จกั ข้าพเจ้า
มากมาย คนจํานวนมากก็จะถามนี$ถามนัน$ เวลานี>พอพบหน้าอาจารย์กก็ ล่าวคําสวัสดีกบั อาจารย์
ไม่มีอะไรจะพูดแล้ว เพราะไม่มีอะไรจะถาม นับตั>งแต่มีการริ เริ$ มท่องหนังสื อ ผูฝ้ ึ กไม่ใช่นาํ มา
เปรี ยบเทียบหลังจากที$ได้ทาํ เรื$ องนั>นแล้ว แต่ก่อนที$จะทําเรื$ องเขาก็รู้แล้วว่าควรหรื อไม่ควรทํา นี$
เป็ นเรื$ องที$ดีมาก ทุกคนศึกษาฝ่ าให้เหมือนกับการฝึ กกง เป็ นสิ$ งจําเป็ นที$ตอ้ งศึกษา และเป็ นเรื$ อง
ที$สาํ คัญยิง$ กว่า ข้าพเจ้าคิดว่าทุกพื>นที$กค็ วรศึกษาฝ่ าเหมือนฉางชุนอย่างนั>น เมื$อกระแสศึกษาฝ่ า
ขยายออกไป หลายปั ญหาก็แก้ตกได้อย่างง่ายดาย ปั ญหาเหล่านี> ตวั เองก็แก้ไขได้ นอกจากนี>
เวลาเลือกผูช้ ่วยฝึ กสอน ต้องไม่คาํ นึงว่าระหว่างคุณกับเขามีความสัมพันธ์ที$ดีต่อกันอย่างเด็ดขาด
มีมิตรภาพที$ดีต่อกัน คุณต้องไม่ใช้ความรู ้สึกในการเลือกเป็ นอันขาด หรื อเมื$อตั>งผูช้ ่วยฝึ กสอน
แล้วจะเปลี$ยนคนใหม่ไม่ได้แล้ว เช่นนั>นไม่ได้ ต้องรับผิดชอบต่อฝ่ า ต้องระวังเรื$ องเหล่านี>ให้ดี
สอดคล้องกับมาตรฐานที$ ทาํ ได้ก็ทาํ ที$ ไม่ ได้ หาคนมาทําชั$วคราว ก็ไม่ เหมะสม ที$ ผ่านมา
ข้าพเจ้าเคยอธิ บายปั ญหาเช่นนี> พระภิกษุที$บาํ เพ็ญในวัด เป็ นหัวหน้าในวัดแห่ งนั>น เป็ นสมภาร
เป็ นเจ้าอาวาส เขาบําเพ็ญเป็ นอาชีพ พวกเราบําเพ็ญอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ ฝ่ าของเรานี>
เป็ นฝ่ าที$ดี สามารถซิ วเลี$ยนไปสู่ ระดับชั>นสู ง ผูช้ ่วยฝึ กสอนของศูนย์ฝึกกงของคุณกับเจ้าอาวาส
ในวัด สมภารมีอะไรแตกต่างกัน ไม่ใช่ต> งั ข้อกําหนดกับทุกคนไว้สูง แต่เป็ นคุณูปการและบุญ
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กุศลที$ มิอาจวัดได้จริ ง ๆ ศูนย์ฝึกกงสามารถบําเพ็ญออกมาได้มากน้อยเท่าไร ต่อให้บาํ เพ็ญ
ออกมาได้หนึ$ งคน ผูช้ ่ วยฝึ กสอนคนนี> ก็มีคุณูปการและบุ ญกุศลที$ มิอาจวัดได้ นี$ เป็ นเรื$ องที$
เข้มงวดจริ งจังมาก ควรต้องทําเรื$ องนี> ให้ดี ถึงแม้พวกเราได้ใช้เงื$อนไขที$สะดวกที$สุดในการซิ ว
เลี$ยน ให้ทุกคนยกระดับสู งขึ>น แต่เงื$อนไขที$สะดวกเราก็ไม่สามารถจะปฏิบตั ิต่อฝ่ าแบบตามใจ
ชอบโดยไม่รับผิดชอบ ในอนาคตอาจมีคนที$ซิวเลี$ยนเป็ นอาชีพปรากฏก็เป็ นได้ นี$ ลว้ นเป็ นไป
ได้ ต้องให้การสนับสนุนเงื$อนไขบางประการ
การฝึ กกงในระยะนี> แต่ละพื>นที$อาจมีปัญหาต่าง ๆ ปรากฏออกมา ทุกคนสามารถหยิบ
ยกขึ>นมาถาม ทั>งเรื$ องการฝึ กกง เรื$ องงาน เรื$ องบางอย่างที$ไม่รู้ว่าควรจะจัดการอย่างไร ทุกคน
สามารถหยิบยกขึ>นมาถาม ข้าพเจ้าจะตอบปั ญหาให้แก่พวกคุณ
ศิษย์ : เกี$ยวกับปัญหาผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนกงไปร่ วมการแสดงพลังความสามารถพิเศษ36 (เท่ออี>กงเหนิง)
อาจารย์ : นี$ ขา้ พเจ้ายังไม่เห็น ห้ามทําเช่นนี> อย่างเด็ดขาด ไม่ได้เด็ดขาด เขาซิ วเลี$ยนฝ่ าหลุนกง
แต่เพียงวิชาเดียวหรื อ ก่อนหน้านี> ล่ะ (พูดแทรก : คนคนนี> เคยฝึ กวิธีบาํ เพ็ญอื$น แต่กงของเขาขึ>น
ไปไม่ได้ หลังจากฝึ กฝ่ าหลุนกงแล้วกงจึงขึ>นไปได้ เขาบอกว่า “ซันฮวาจวี>ติ$ง (ดอกไม้สามดอก
รวมอยู่บนศีรษะ)” แล้ว) พวกเราต้องให้ความรู ้ แก่คนเหล่านี> ว่า ถ้าคิดจะฝึ กฝ่ าหลุนกง ก็ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของฝ่ าหลุนกง โดยแท้จริ งเขาไม่ได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของฝ่ าหลุนกง
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนกงเลย และคนคนนี> อาจมีฟู่ถี$ ตัวเขาเข้าใจว่าการทํา
เช่ นนี> ดี เมื$อตัวเองแสวงหา ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้าก็จะไม่ดูแลเขา อาจจะเป็ นสถานการณ์เช่ นนี>
สถานการณ์เช่นนี> เป็ นการบ่อนทําลายฝ่ าของเราจากอีกมุมหนึ$ ง ให้เป็ นเช่นนี> ไม่ได้โดยเด็ดขาด
คนคนนี> สามารถยืนหยัดซิ วเลี$ยนอย่างแท้จริ ง ก็ให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานของเรา มิเช่นนั>นพวก
เราไม่ตอ้ งให้อะไรแก่เขา ไม่นบั ว่าเป็ นผูซ้ ิ วเลี$ยนฝ่ าหลุนกง คนที$ฝึกวิธีบาํ เพ็ญอื$น คิดอยากจะ
มาเรี ยนฝ่ าก็ให้มาเรี ยน ขึ>นอยูก่ บั บุญวาสนา การไปเรี ยกคนให้มาเรี ยน หรื อไปพาคนจํานวน
หนึ$งมาเรี ยน หรื อคนเขาไม่อยากเรี ยน แต่เพราะทุกคนมาเรี ยนก็ตามมาเรี ยน ข้าพเจ้าว่าอย่างนี>ก็
ไม่มีประโยชน์ คนนั>นบางคนช่วยเหลือได้ บางคนช่วยเหลือไม่ได้ พวกเราขึ>นอยูก่ บั บุญวาสนา
อย่าเห็ นว่าเขาพาเข้ามาจํานวนกี$ คนแล้ว คนเหล่ านี> จะสามารถฝึ กฝ่ าหลุ นกงได้หรื อไม่ จะ
สามารถฝึ กโดยยึดมัน$ วิชาเดียวได้หรื อไม่ ล้วนแต่เป็ นปั ญหา ทุกคนเมื$อกลับไปแล้วต้องริ เริ$ ม
กระแสศึ ก ษาฝ่ า ข้อ กํา หนดนี> ล้ว นสามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้โ ดยทั$ว ไป ล้ว นสามารถจะเข้า ใจได้
ไม่เช่นนั>นปั ญหานี>จะทวีความรุ นแรงขึ>นเรื$ อย ๆ
ศิษย์ : พวกเราสามารถจะเพิ$มจํานวนผูร้ ับผิดชอบฝึ กกงได้หรื อไม่
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อาจารย์ : เพิ$มคนได้ พวกคุณเลือกด้วยตัวเอง จะเพิ$มอีกคนสองคนก็ได้ จะต้องเลือกคนที$มี
ความเข้าใจต่อฝ่ าค่อนข้างดี คนที$กระตือรื อร้นทํางานนี>
ศิษย์ : มีผฝู ้ ึ กคนหนึ$ งพูดว่า : ฉันได้ซนั ฮวาจวี>ติ$งแล้ว เมื$อวันที$ 15 สิ งหาคม อาจารย์หลี$หงจื>อพา
“ฝ่ าเซิน” ของฉันไปแล้ว
อาจารย์ : ให้ทุกคนระวัง คนอย่างนี> ลว้ นเป็ นความรู ้สึกลวงอันเกิดจากจิตยึดติดแต่ละชนิ ด คน
อย่างนี>ปรากฏเป็ นระยะ ๆ ในหลายพื>นที$ เหมือนอย่างที$คุณพูดเมื$อครู่ เขาอันตรายมาก ที$เขาพูด
ว่า : ฉันได้ซนั ฮวาจวี>ติ$งแล้ว ฉันมีความสามารถมากแล้ว สุ ดท้ายฉันก็คือพระพุทธแล้ว พวกคุณ
อย่าไปเรี ยนกับหลี$ หงจื> อแล้ว มาเรี ยนกับฉันเถอะ ! ก็อาจพัฒนาต่อไป สุ ดท้ายก็เกิ ดปั ญหา
เช่นนี> กับคนประเภทนี>ตอ้ งบอกให้เขารู ้ทนั ที ต้องให้เขาละทิ>งจิตยึดติดเหล่านี> มันเกิดปั ญหาได้
ง่าย เริ$ มแรกคนเหล่านี> นบั ถือข้าพเจ้าอย่างมาก บางคนถึงกับเขียนหนังสื อด้วยเลือดให้ขา้ พเจ้า
กรี ดนิ> วเขียนหนังสื อด้วยเลือดเพื$อแสดงเจตจํานงว่า ซิ วเลี$ยนฝ่ าหลุนกงต้องบําเพ็ญให้ถึงที$สุด
สุ ดท้ายเขาคือ “พระพุทธ” แล้ว เขาบอกว่า : คุณไม่ตอ้ งเรี ยนกับหลี$หงจื>อแล้ว คุณมาเรี ยนกับ
ฉันเถอะ เพราะเขาลื$นลงไปแล้ว ตัวเขาแสวงหาจิตเพื$อชื$อเสี ยงและผลประโยชน์ และจิตยินดี
บวกกับการรบกวนของมาร ตัวเองไม่สามารถถอนตัวแล้ว โดยผิวเผินเขายังบอกว่าฝ่ าหลุนกงดี
แต่ในความเป็ นจริ ง พฤติกรรมของเขากําลังบ่อนทําลายฝ่ าหลุนกง เหมือนอย่างที$ขา้ พเจ้าเคย
กล่าวไว้ มีคนบอกว่า : ฝ่ าหลุนกงดี เรี ยนฝ่ าหลุนกงแล้วไม่เป็ นอะไร คุณดูฉนั ถือหนังสื อเล่มนี>
เดินอยูบ่ นถนนใหญ่ รถยนต์ไม่กล้าชนฉัน นี$ เขาไม่ใช่กาํ ลังบ่อนทําลายฝ่ าหลุนกงหรอกหรื อ
โดยผิวเผินดูเหมือนกําลังปกป้องฝ่ าหลุนกง แท้จริ งแล้วก็คือการบ่อนทําลายฝ่ าหลุนกง
ศิษย์ : เกี$ยวกับปั ญหาช่วงก่อนหน้านี> สมาคมค้นคว้าวิจยั ชี$กงในเขตกวางเจาจัดให้ชมและจัดให้
แสดงชี$กง
อาจารย์ : สมาคมค้นคว้าวิจยั ชี$กงในพื>นที$บางแห่ งอยูใ่ นความดูแลของคณะกรรมการกีฬา คณะ
กรรมกีฬาจึงจัดชี$กงเป็ นกิจกรรมกีฬาประเภทหนึ$ ง เป็ นกิจกรรมกีฬาของมวลชน บางครั>งก็จดั
กิจกรรมกลุ่มวิธีบาํ เพ็ญแต่ละประเภทของแต่ละสํานัก เหมือนการบริ หารร่ างกาย จัดกิจกรรมชี$
กงในโอกาสต่าง ๆ เพราะพวกเขาจัดมันเป็ นกิจกรรมกีฬาประเภทหนึ$ ง ไม่ถือว่าเป็ นเรื$ องที$ไม่ดี
เรื$ องประเภทนี> ถึงแม้วา่ พวกเราไม่อยากจะไปทํา ถ้าพวกเขาจะจัดจริ ง ๆ เพื$อเป็ นการให้เกียรติ
พวกเราก็สามารถรวบรวมทุกคนไป ไปทําท่าการเคลื$อนไหวเหมือนกับการบริ หารร่ างกาย แต่
ต้องระวัง เงื$ อนไขคื อเราต้องไม่ถือว่ามันเป็ นเรื$ องที$ ตอ้ งไปทําเช่ นนี> แต่อยู่ในสถานการณ์ ที$
สมาคมค้นคว้าวิจยั ชี$กงขอให้พวกเราทําอย่างนี> พวกเราสามารถพูดกับทุกคนให้ชดั เจน พวกเรา
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รวมกลุ่มไปฝึ กท่าการเคลื$อนไหวด้วยกันสักท่าสองท่าก็นบั ว่าเป็ นการสนับสนุ นกิจกรรมกีฬา
ของพวกเขา ภายใต้สถานการณ์พิเศษสามารถทําเช่นนั>นได้ แต่มีจุดหนึ$งจําเป็ นต้องยืนยัน ถ้าใน
นั>นมีการแสดงเป็ นหมู่ของอาจารย์ชี$กงอื$น กิ จกรรมประเภทนี> พวกเราล้วนไม่เข้าร่ วม ถ้าเป็ น
กิจกรรมประเภทการบริ หารร่ างกายล้วน ๆ สามารถไปร่ วมได้ เรื$ องนี>ทุกคนต้องยึดกุมให้ดี
ยังมีอีกปั ญหาหนึ$ ง ปั จจุบนั ศูนย์ช่วยฝึ กสอนของเราแต่ละพื>นที$มีสถานการณ์แบบหนึ$ ง
ทุกคนล้วนกําลังเผยแพร่ ฝ่าหลุนกง บางแห่ งใช้รูปแบบการจัดอบรม ให้ดีพวกเราอย่าเรี ยกว่า
“จัดอบรม” สามารถเรี ยกเป็ นชื$ออื$น เพราะเวลาจัด ใครก็ไม่สามารถบรรยายฝ่ านี> แน่ นอนไม่
สามารถทําเช่นนี> ได้ ถ้ามีใครยืนอยูต่ รงนี> บรรยายฝ่ าหลุนกง ควรทําอย่างไรอย่างไร บรรยายฝ่ า
นี> เช่ นนั>นเขาคื อกําลังถ่ายทอดฝ่ านอกรี ต บ่ อนทําลายต้าฝ่ า ฝ่ าหลุ นต้าฝ่ ามี เพียงหนึ$ งเดี ยว
เท่ านั>น ถ้าเขาหยิบหนังสื ออ่ าน สามารถทําได้ หัวหน้าศู นย์ของเรามอบหมายให้ใครหยิบ
หนังสื ออ่าน อย่างนี>ทาํ ได้
นอกจากนี> จัดให้ทุกคนดูวดิ ีโอเทป หมายถึงวิดีโอเทปการบรรยายทั>งหมด ดูจบหนึ$งบท
ให้หยุดลงมาฝึ กกง วันรุ่ งขึ>นเมื$อดูบทที$สองแล้ว ให้หยุดลงมาฝึ กกงอีก
ยัง มี อี ก คื อ การฟั ง เทปบัน ทึ ก เสี ย ง ฟั ง ที ล ะบทที ล ะบท หลัง จากนั>น มี ค นสอนท่ า
เคลื$อนไหวโดยเฉพาะ อย่างนี> ไม่มีปัญหา ท่าเคลื$อนไหวให้ทุกคนฝึ กด้วยกันได้ จากวันนี> เป็ น
ต้นไปพวกเราสามารถใช้รูปแบบเช่นนี> นี$ เป็ นรู ปแบบที$ดีที$สุด พวกเราสามารถจัดให้ทุกคนมา
เรี ยนฝึ กกงเป็ นกลุ่มด้วยกัน สามารถเรี ยนฝึ กกันเช่นนี>
นอกจากนี> คนที$ต่างคนต่างมาสามารถฝึ กกับทุกคนที$ศูนย์ฝึกกงโดยตรง หลักจากนั>นให้
อ่านหนังสื อ ฟั งเทปบันทึกเสี ยง ให้ทาํ เช่นนี> แต่มีจุดหนึ$ งต้องทําให้ได้ : พวกเราต้องไม่จดั ทํา
กิจกรรมถ่ายทอดกงทั>งหมดในลักษณะธุ รกิจ พวกเรามีเงื$อนไขอะไรก็ทาํ ถึงระดับนั>น และไม่
สามารถเรี ย กเก็บ ค่ า ใช้จ่ า ย ไม่ ว่า พวกเราจะขอใช้ห้อ งเรี ย นก็ดี ขอใช้ห้อ งประชุ ม ก็ดี หรื อ
เนื$องจากคนมากขอใช้หอประชุม สามารถทําเช่นนี>ได้ แต่ไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย พวกเรา
พูดกันเป็ นที$แน่นอนแล้วว่า ไม่สามารถจัดทําเป็ นองค์กรธุรกิจ พึงระวังจุดนี> ถ้ามีสถานการณ์ที$
พิเศษมาก ๆ พวกเรามีผูฝ้ ึ กมาก มีคนศึกษาฝ่ ามากจนต้องใช้สถานที$ที$ใหญ่และขอยืมสถานที$
ไม่ได้ จําเป็ นต้องใช้หอประชุมของคนเขา และหอประชุมเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย เช่นนั>นสถานการณ์
ที$พิเศษแบบนี> ก็ตอ้ งติดต่อกับทางปั กกิ$งโดยตรง ถ้าเป็ นสถานการณ์แบบนี> จริ ง ๆ สามารถเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายสําหรับการเช่าหอประชุมได้ และแม้แต่สตางค์แดงเดียวก็ไม่ให้มีเหลือเอาไว้ กล่าว
โดยสรุ ป พวกเราไม่สามารถมีเงินคงเหลืออยูใ่ นมือ ศูนย์ช่วยฝึ กสอนไม่อาจมีเงินเก็บเอาไว้ ไม่
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จัดทํากิจกรรมในลักษณะธุ รกิจใด ๆ ปั ญหานี> ขา้ พเจ้าพูดกับทุกคนชัดเจนมากแล้ว เพราะเป็ น
เรื$ องที$เข้มงวดจริ งจัง กงของเรานี> สามารถเดินบนหนทางที$ถูกต้องเที$ยงตรงได้ และจุดนี> เป็ นจุด
ที$แตกต่างอย่างแท้จริ งกับกงสํานักอื$น ๆ
ศิษย์ : ทางเซี$ ยงไฮ้รายงานว่ามีผฝู ้ ึ กฝ่ าหลุนกงที$ยงั ไม่ได้เข้าร่ วมการสัมมนาคนหนึ$ง ก่อนที$จะฝึ กกง
เขาจะบอกให้ทุกคนพูดว่า : “ไหว้อาจารย์หลี$หงจื>อที$เคารพ ศึกษาต้าฝ่ าฝ่ าหลุนกง บําเพ็ญซิ นซิ$ ง
เจิน ซัน$ เหยิน$ ” เมื$อท่องเสร็ จแล้วก็ฝึกกง หลังจากฝึ กเสร็ จแล้วก็ให้พดู ว่า : “เสร็ จแล้ว ขอบคุณ
อาจารย์” เขาบอกว่าเป็ นการบูชาอาจารย์
อาจารย์ : เขาไม่เคยเข้าร่ วมการสัมมนาหรื อ (ตอบ : ไม่เคย) เรื$ องที$คุณพูดมานี>สาํ คัญมาก เพราะ
ผูฝ้ ึ กในหลายพื>นที$ พอเขาได้อ่านหนังสื อหรื อบางคนได้ฟังเทปบันทึกเสี ยง เขารู ้สึกว่าดีมาก
แต่เขาก็ไม่รู้จะทําอย่างไร อาจปรากฏปั ญหาอย่างนี> พื>นที$อื$นก็อาจจะมีปรากฏในอนาคต ทุก
คนต้องระวังให้ดี เมื$อได้ยินการบอกกล่าวเช่ นนี> ไม่ว่าคุณจะอยู่ศูนย์ช่วยฝึ กสอนในพื>นที$ใด
ล้วนมีหน้าที$ไปบอกเขาไม่สมควรทําเช่นนี> เรื$ องแบบนี> มกั จะชักนําให้คนที$ไม่เคยเรี ยนฝ่ าหลุน
กงไปในทางนั>นโดยไม่รู้ตวั ในความเป็ นจริ งคนคนนี> ไม่เคยเข้าร่ วมการสัมมนา เขาไม่ค่อย
เข้าใจ เขาอาจจะใช้วิธีน> ี มาโอ้อวดตัวเองก็เป็ นได้ แต่อย่าด่ วนสรุ ปเกี$ ยวกับคนคนนี> ต่อไป
หลังจากที$ เขาเข้าร่ วมการสัมมนาแล้ว เขาก็จะรู ้ ว่าจะปฏิ บตั ิ กบั เรื$ องนี> อย่างไร นี$ เป็ นปั ญหา
จริ ง ๆ ทุกคนพึงระวังจุดนี> ให้ดี ไม่ว่าปั ญหาจะเกิดขึ>นในพื>นที$ใด ศูนย์ช่วยฝึ กสอนได้ยินแล้ว
ใครที$อยู่ใกล้พ>ืนที$ของเขา ทุกคนสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หรื อใช้รูปแบบอื$น ๆ ยับยั>งเขา
ต้องปรับแก้เรื$ องประเภทนี>ให้ถูกต้อง
เซี$ยงไฮ้พ>ืนที$น> ี ในอนาคตมีโอกาสข้าพเจ้าจะไป เพราะข้าพเจ้าคิดจะไปตลอดมา
ศิษย์ : เกี$ยวกับปัญหาที$ศูนย์ใหญ่ฮาร์บินจัดผูช้ ่วยฝึ กสอนกลุ่มหนึ$งไปศึกษาที$เมืองฉางชุน
อาจารย์ : สถานการณ์ของฮาร์ บินนั>นดีมาก ตั>งแต่ที$ได้จดั ผูช้ ่วยฝึ กสอนกลุ่มหนึ$ งไปฉางชุนเข้า
ร่ วมการประชุมแลกเปลี$ยนประสบการณ์ครั>งหนึ$ งที$ศูนย์ใหญ่จดั ขึ>นเป็ นต้นมา ความเข้าใจของ
พวกเขาสู งขึ>นมาก ได้จดั ทํากิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านนี> ทาํ ได้ดีมาก ศูนย์ใหญ่ฉางชุนได้รายงาน
สถานการณ์ของฮาร์ บินให้ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าทราบแล้ว ข้าพเจ้าว่าฤดูร้อนที$ฮาร์ บินอากาศดีมาก
โดยเฉพาะเมื$อพวกเรานัง$ อ่านหนังสื อด้วยกันเป็ นกลุ่มอยูร่ ิ มแม่น> าํ นี$ดีมาก
ศิษย์ : เกี$ยวกับเรื$ องที$ตา้ ชิ$งเรี ยนเชิญท่านอาจารย์ไปเปิ ดสัมมนา
อาจารย์ : เรื$ องจัดสัมมนาไม่ตอ้ งพูดแล้ว ในอนาคตข้าพเจ้าจะจัดโดยวางแผนเป็ นองค์รวม เวลา
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นี> จดหมายเชิญมีมากมาย จดหมายเชิญจากต้าชิ$งข้าพเจ้าเห็นสองฉบับแล้ว ปี กลายจัดที$ฉีฉีฮาร์
เอ่อ คนจากต้าชิ$งก็ไปเรี ยนด้วย
ศิษย์ : ปั ญหาเกี$ยวกับการถ่ายทอดฝ่ าในพื>นที$ที$ท่านอาจารย์ยงั ไม่เคยจัดการสัมมนา
อาจารย์ : สามารถทําเช่นนี> ได้ หลังจากได้มาฟังที$กวางเจาครั>งนี> แล้ว เมื$อกลับไปให้พวกคุณไป
รวบรวมผูฝ้ ึ กที$ยงั ไม่เคยเข้าร่ วมการสัมมนามาปรึ กษาหารื อกัน เทปบรรยายฝ่ าที$พวกคุณบันทึก
ไว้ คุณสามารถจัดให้ทุกคนมาฟั ง เทปบรรยายฝ่ าที$จ> ีหนานก็มี ดีมาก สามารถจัดให้ทุกคนมา
ฟั งเทปการบรรยายด้วยกัน ไม่ตอ้ งฟั งทั>งหมดรวดเดียว ฟั งช่วงหนึ$ งแล้วหยุดไว้ พูดกับทุกคน
ตามที$ ตวั เองสามารถเข้าใจ แล้วให้ทุกคนพูดถึ งความรู ้ สึกของตัวเอง สร้ างบรรยากาศให้มี
ชีวติ ชีวาสักหน่อย
ศิษย์ : ปัญหาเกี$ยวกับการสนับสนุน
อาจารย์ : ไม่ตอ้ งสนใจว่าคนอื$นจะมีเงินมากเท่าใด หรื อเขาคิดอยากจะให้เงินสนับสนุ นแก่ฝ่า
หลุนกงมากเท่าใด พวกเราก็ไม่เอา ทําไมหรื อ เพราะคุณก็จะมีเงินเหลือไว้ เช่นนั>นศูนย์ช่วย
ฝึ กสอนอื$น ๆ ก็มีเงินเหลือไว้ได้ ใช่หรื อไม่ เมื$อศูนย์ช่วยฝึ กสอนทั>งหมดล้วนแต่มีเงินเหลือไว้
ในอนาคตเมื$อมีปัญหาของเงินเข้ามาเกี$ยวข้อง ใจคนก็จะเปลี$ยน ดังนั>นพวกเราจึงไม่ทาํ ถ้าคน
คนนี>คิดจะอุทิศให้ฝ่าหลุนกงจริ ง ๆ ละก็ เช่น การซื> อเอกสารข้อมูลบางอย่างเอย หรื อกิจกรรมที$
พวกเราจัด การศึ ก ษาฝ่ าเอย สามารถให้เ ขาทํา เรื$ อ งที$ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ กิ จ กรรม ให้เ ขาทํา
สําเร็ จรู ป เช่นนี>กไ็ ด้
ศิษย์ : ผูช้ ่วยฝึ กสอนที$ตาทิพย์เปิ ดแล้วควรจะยึดกุมอย่างไร
อาจารย์ : ผูช้ ่วยฝึ กสอนที$ตาทิพย์เปิ ดแล้วควรจะยึดกุมอย่างไร เวลาปกติที$ทุกคนฝึ กได้ดี ไม่ตอ้ ง
บอกพวกเขา สําหรับผูฝ้ ึ กบางคนที$ยงั มีจุดบกพร่ อง ให้คุณบอกเขามีจุดใดยังต้องปรับปรุ ง มี
ปั ญหาตรงไหน ให้บอกเขาเช่ นนี> ก็พอแล้ว ถ้าคุ ณพูดอย่างเปิ ดเผยว่า : ฝ่ าหลุนของคุ ณใหญ่
เพียงใด ฝ่ าหลุนของเขาเป็ นอย่างไร คุณพูดอย่างนี> ทุกคนก็จะพากันเข้ามาหาคุณทุกวัน พะวง
อยูแ่ ต่เรื$ องนี> บางคนอยากถามว่าตัวเองบําเพ็ญสู งเพียงใดแล้ว อย่าพูดตามอําเภอใจเด็ดขาด พอ
พูดออกไปคนคนนั>นก็จะเกิดจิตยึดติด จุดนี>ตอ้ งยึดกุมให้ดี
ศิษย์ : มีบางคนพูดถึงการฝึ กกงได้รับการสนับสนุนอย่างดียงิ$ จากหน่วยงาน
อาจารย์ : ในหลายพื>นที$ ในพื>นที$ที$อากาศหนาวเย็น การฝึ กกงในฤดูหนาวนั>นลําบากมาก แต่บาง
หน่วยงานให้การสนับสนุนมาก หน่วยงานจัดสถานที$ให้ ตัวอย่างเช่นนี> ก็มีมาก เพราะพวกเรา
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ให้ผลสะท้อนที$ ดีมาก ผูฝ้ ึ กทําความสะอาดสถานที$ เมื$ อฝึ กกงเสร็ จแล้ว แม้กระทัง$ กวาดลาน
สนามหลังหิ มะตก พวกเราปฏิ บตั ิ ตนได้ดีในทุ ก ๆ ที$ แน่ นอนคนเขาจึ งจัดสิ$ งอํานวยความ
สะดวกให้
ศิษย์ : เกี$ยวกับเรื$ องผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนกงประชุมกันเพื$อแลกเปลี$ยนประสบการณ์
อาจารย์ : ฉางชุนได้บนั ทึกวิดีโอเทปชุดหนึ$ งโดยผูฝ้ ึ กกล่าวบทความที$มีชีวิตชีวามาก ผูฝ้ ึ กที$ฟัง
อยู่ก็รู้สึกตื$ นเต้นประทับใจมาก บางคนนํ>าตาไหล เพราะการประชุ มจัดได้อย่างมี ชีวิตชี วามี
บรรยากาศดี ทุกคนก็ดีใจมาก เหมือนอย่างที$มีคนกล่าวไปเมื$อครู่ ว่า อยู่ในสนามพลังนี> ไม่มี
อะไรขาดนอกจากข้าพเจ้าไม่อยูท่ ี$นนั$ เหมือนกับเวลาที$ขา้ พเจ้าจัดสัมมนา สนามพลังแรงมาก ๆ
อาจพูดได้ว่านัน$ เป็ นการรวมตัวกันของฝ่ าหลุนกง เหมือนการจัดประชุมฝ่ าฮุ่ย จึงได้ผลลัพธ์ดี
อย่างยิ$ง ในอนาคตเมื$ อผูฝ้ ึ กมี จาํ นวนมากแล้ว ผูฝ้ ึ กอาจทําเช่ นนี> ได้ พูดถึงประสบการณ์และ
ความเข้า ใจ ผ่า นการศึ ก ษาฝ่ า นี$ เ ป็ นการให้ค วามรู ้ แ ก่ ค น คื อ ผูฝ้ ึ กพูด ถึ ง สิ$ ง ที$ ต วั เองได้รั บ
หลังจากที$ได้ฝึกกง ดูจากบางด้านนี$ยงั จะมีชีวติ ชีวามากกว่าพวกเราพูดเสี ยอีก
ศิษย์ : เกี$ยวกับพวกเราแลกเปลี$ยนประสบการณ์และความเข้าใจ
อาจารย์ : บรรลุถึงระดับชั>นสู ง จะเห็นว่าสิ$ งเหล่านี> ลว้ นแต่ได้มาโดยบุญวาสนา ยกระดับสู งขึ>น
ตามระดับชั>น สิ$ งนี> ไม่อาจจะแลกเปลี$ยนกันได้ การแลกเปลี$ยนเป็ นเพียงการที$พวกเรายกระดับ
สู ง ขึ> น อย่า งไรในการซิ ว เลี$ ย นซิ น ซิ$ ง พวกเราซิ ว เลี$ ย นฝ่ าที$ ถู ก ต้อ ง ไม่ ก ลัว ผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมที$ซบั ซ้อน
ศิษย์ : จะจัดการความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ช่วยฝึ กสอนฝ่ าหลุนกงกับสมาคมชี$กงในพื>นที$ให้ดีได้
อย่างไร
อาจารย์ : ปั ญ หานี> สํา คัญ มาก เมื$ อ ครู่ ข า้ พเจ้า พูด แล้ว ว่า โดยหลัก การสมาคมวิจ ยั ชี$ ก งวิท ยา
สมาคมวิจยั สรี ระมานุษยวิทยา หรื อสมาคมชี$กง ล้วนไม่สามารถเข้าร่ วมทํางานเป็ นผูน้ าํ ของเรา
ไม่ อ าจให้เ ป็ นหัว หน้า ศู น ย์ช่ ว ยฝึ กสอนของฝ่ าหลุ น กง และผูช้ ่ ว ยฝึ กสอน แต่ พ วกเราต้อ ง
ประสานความสัมพันธ์กบั พวกเขาให้ดี เพราะปั จจุบนั สมาคมวิจยั ชี$กงวิทยาจีนมีขอ้ กําหนดเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรว่า : การซิ วเลี$ยนที$เป็ นของสํานักวิธีบาํ เพ็ญนั>นโดยตรงให้อาจารย์ของสํานักนั>น
ดูแลเอง และให้พวกเขาบริ หารจัดการงานในท้องที$ แต่พวกเราไม่มีการบริ หารจัดการ การดูแล
จัดการสํานักวิธีบาํ เพ็ญทั>งหมดคือดูแลจัดการแบบอิสระ พวกเราสามารถแจ้งชื$ อหัวหน้าศูนย์
ช่วยฝึ กสอนไปที$พวกเขาได้ มีการประชุมที$เป็ นทางการ สามารถหาหัวหน้าศูนย์ของเราไปเข้า
ร่ วม ไม่เป็ นปั ญหา แต่ถา้ พวกเขาจะมาลากผูฝ้ ึ กของเราไปทําสิ$ งอื$นที$ไม่สอดคล้องกับข้อกําหนด
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ของเรา พวกเราไม่ทาํ เรื$ องเหล่านี>สามารถพูดกับเขาให้ชดั เจน ถ้าหากพวกเขาจัดกิจกรรมที$เป็ น
ประโยชน์ โดยไม่ครอบคลุมถึงปั ญหาอื$น เหมือนกิจกรรมการบริ หารร่ างกาย มีคนเข้าร่ วมเป็ น
ร้อย ๆ คน เพราะเป็ นกิจกรรมของมวลชน จัดกงสํานักวิธีบาํ เพ็ญต่าง ๆ มาทําท่าเคลื$อนไหวสัก
สองสามชุด มาแข่งกันดูวา่ ของใครดี จากนั>นมอบรางวัลให้ ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็ นเพียงกิจกรรม
ส่ งเสริ มพัฒนาวงการกีฬา กิจกรรมกีฬาอันนี>พวกเราไปร่ วมได้ นี$ไม่มีปัญหา ถ้าเขาใช้สาํ นักวิธี
บําเพ็ญของเราไปทําสิ$ งอื$น นี$กไ็ ม่ได้ สามารถพูดกับเขาให้ชดั เจนได้
สามารถไปขึ>นทะเบียนกับทางท้องที$ได้ สามารถไปขึ>นทะเบียนไว้กบั พวกเขา ที$จริ งการ
ไปขึ>นทะเบียนกับพวกเขาตรงนั>นก็ไม่ตอ้ งทํากิจกรรมอะไร ไม่ตอ้ งทําเรื$ องอะไร เมื$อถึงเวลา
พวกเขาก็จะเรี ยกคุณไปแจ้งว่ามีอาจารย์ชี$กงคนใดจะจัดสัมมนา ให้พวกคุณไปร่ วมฟัง ! จะเชื$อก็
ดี ไม่เชื$ อก็ดี ตัวผูฝ้ ึ กตัดสิ นใจเอง พวกเขาแจ้งให้ไป ผูฝ้ ึ กไม่ไปเอง เป็ นปั ญหาแบบนี> สมาคม
วิจยั สรี ระมานุ ษยวิทยาโดยทัว$ ไปไม่ค่อยสนใจเรื$ องนี> ศูนย์ใหญ่ฝ่าหลุนกงของกวางเจาได้ข> ึน
ทะเบี ย นไว้กับ สมาคมวิจ ยั สรี ร ะมานุ ษ ยวิท ยาเมื อ งกวางเจา ไม่ ใ ช่ เ พิ$ ง จดทะเบี ย นแต่ ไ ด้จ ด
ทะเบียนไว้ก่อนหน้านี> นานแล้ว เมื$อมีกิจกรรมอะไรพวกเราหัวหน้าศูนย์สามารถไปร่ วมได้ ไม่
มีปัญหา มันเป็ นความสัมพันธ์อย่างนี> เหมือนที$ตา้ เหลียน สมาคมวิจยั ชี$กงวิทยามีความสัมพันธ์
ที$ดีมากกับพวกเราในหลายพื>นที$ พวกเขาหลายคนล้วนแต่กาํ ลังฝึ กฝ่ าหลุนกงอยู่ เช่นนี> ก็เป็ น
การอํานวยความสะดวกให้ฝ่าหลุนกงของเราในการจัดกิจกรรม และดีกบั ประชาชนในการฝึ กกง
ไม่มีอุปสรรค อย่างนี> ดีมาก หมายความว่าจะประสานความสัมพันธ์กบั พวกเขาให้ดีได้อย่างไร
ตัวพวกเราต้องยึดกุมหลักการให้ดี ก็คือพวกเราต้องยึดหลักการของข้อกําหนดฝ่ าหลุนกงให้มนั$
สําหรับเรื$ องอื$น ๆ เรื$ องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที$ไม่ได้พดู ถึง นัน$ ไม่มีปัญหาอะไร
ศิษย์ : ควรจะใช้วธิ ีทาํ งานอย่างไรกับพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิ กา
อาจารย์ : ตามเวลาที$ผา่ นไป เกรงว่าพวกเขาจะเป็ นคนกลุ่มสุ ดท้ายที$จะเข้าใจ ดูจากปั จจุบนั โดย
หลักก็เป็ นสภาพการณ์เช่นนี> เพราะคนที$ได้ฝ่าก่อนล้วนได้รับแล้ว อนาคตค่อยดูกนั ! เมื$อตอน
ที$ขา้ พเจ้าออกมา เรื$ องนี>ได้มีการพูดกับข้าพเจ้าอย่างชัดเจนว่า คนเหล่านี>ตอ้ งรอจนถึงเมื$อพวกเขา
รู ้กนั จริ ง ๆ ว่าเรื$ องเหล่านั>นไม่คงอยูแ่ ล้ว จะรู ้สึกว่าไม่มีที$ที$จะกลับไปแล้ว คนส่ วนหนึ$ งอาจจะ
กลับคืนสู่ ฆราวาส คนอีกส่ วนหนึ$ งจะบําเพ็ญฝ่ าหลุนกง จะปรากฏปั ญหาอย่างนี> นัน$ เป็ นเรื$ อง
ในภายหน้า ถ้าเป็ นอุบาสกอุบาสิ กาก็เป็ นเรื$ องง่าย อุบาสกอุบาสิ กาอยูใ่ นสังคมโดยมากมักจะ
ยินยอมลองฝึ กชี$ กงดู อย่างนั>นอย่างนี> ไปค้นหาจากภายนอก พอค้นพบฝ่ าหลุนกงก็อยากฝึ ก
อย่างไรก็ตามถ้าเขาฝึ กจริ ง ๆ ข้าพเจ้าว่าความเข้าใจต่อฝ่ า สามารถเข้าใจอย่างแท้จริ ง ได้สัมผัส
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ติดต่อแล้ว เช่นนั>นถ้าเขาสามารถศึกษาต่อไปอีกก็สามารถจะเข้าใจ สําคัญคือการศึกษาฝ่ า จัดให้
พวกเขาศึกษาฝ่ า
ศิษย์ : จะจัดการอย่างไรกับคนที$มีสติไม่ปกติ
อาจารย์ : ให้จดั การกับปั ญหานี> เช่นนี> : ถ้าคําพูดและการกระทําของเขาไม่ปกติ แน่นอนย่อมไม่
สอดคล้องกับข้อกําหนดของการฝึ กฝ่ าหลุนกง เมื$อใดที$เกิดปั ญหานี> รับรองว่าเป็ นคนอย่างนี> :
หนึ$งคือเกินจีของตัวเองอาจจะไม่ดี หรื อคนคนนี>เกินจีดี แต่ได้ชกั นําสิ$ งที$ไม่ดีเข้าสู่ ตวั เนื$องจากมี
จิตยึดติดที$เขาปล่อยวางไม่ได้ เกิดจากสาเหตุสองด้านนี> ให้พวกเราพูดกับเขา สามารถละทิ>ง
และสามารถมีสติแจ่มชัดขึ>นมาก็ดี ไม่สามารถมีสติแจ่มชัดขึ>นมาพวกเราก็หมดปั ญญา แน่นอน
มี วิธีบงั คับที$ ดีที$สุด ถ้าคนคนนี> เป็ นคนที$ ไม่ เลว ส่ งผลกระทบในวงกว้าง พวกเราสามารถ
ร่ วมกันอ่านหนังสื อเป็ นกลุ่มต่อเขาตามสภาวะของเขา ถามเขาว่าอยากศึกษาหรื อไม่ เขาอยาก
ศึกษา พวกเราก็อ่านหนังสื อกับเขา ให้ทุกคนนัง$ ล้อมตัวเขาอ่านหนังสื อ อ่านหนังสื อต่อเขา ใน
ขั>นตอนการอ่านหนังสื อสามารถเลือกอ่าน สติของเขาเลอะเลือนนัน$ ก็คือชักนํามาร เกิดมารสิ$ ง
เหล่านี> อ่านต่อเขา ให้เขาฟัง ตัวเขาเองอ่านก็จะเข้าใจ จู่เหวียนเสิ นของเขาก็ข> ึนมาแล้ว แจ่มชัด
ขึ>นมาแล้ว ก็รับรู ้แล้ว เช่นนั>นเขาอาจจะแจ่มชัดขึ>นมาได้แล้ว ถ้าเขาไม่แจ่มชัดขึ>นมา และเกี$ยว
โยงกับพลังของเรา ข้าพเจ้าคิดว่าก็อย่าปล่อยให้คนคนนี> ส่งผลกระทบต่อผูฝ้ ึ กของเรา ใครก็
ตามที$ สมองไม่ แจ่ มชัด ไม่ ปกติ พูดจาสับสนยุ่งเหยิง หรื อบอกว่าตัวเองมี ระดับสู งเพียงใด
เพียงใด หรื อพูดอะไรที$เหลือเชื$อ สับสนเลอะเทอะ คําพูดไม่ชดั เจน เขาก็มีสติไม่ปกติ คนคนนี>
มีปัญหาอย่างแน่นอน สําหรับคนเหล่านี> ถา้ เป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนให้ถอดออกทันที ถ้าเป็ นผูฝ้ ึ กอื$น
ให้พวกเราพูดกับเขา ถ้าเขาแก้ไม่ได้ พวกเราก็แนะนําให้เขาอย่าฝึ ก ถ้าเขาจะฝึ ก พวกเราใครก็
อย่าไปฟังเขาและไม่ตอ้ งไปรายล้อมตัวเขา ไม่วา่ ใครก็อย่าเปิ ดโอกาสให้เขาทําสิ$ งเหล่านี> เมื$อไม่
มีคนฟั ง มารนั>นก็ไม่สนใจแล้ว คําพูดของเขาไม่มีคนฟั ง เขาก็ไม่สามารถทําลายพวกเรา เขาก็
ไม่มีความหมายแล้ว
ศิษย์ : เกี$ยวกับปั ญหานิตยสาร «เหวินอี>จือชวง (หน้าต่างศิลปะวรรณคดี)»
อาจารย์ : เรื$ อ งนิ ต ยสาร «เหวิ น อี> จื อ ชวง » ปั ญ หานี> ข้า พเจ้า ได้พู ด กับ พวกเขาแล้ว ตั>ง แต่
บรรณาธิ ก ารถึ ง นัก เขี ย น จุ ด ประสงค์ข องพวกเขาไม่ ใ ช่ ต ้อ งการจะบ่ อ นทํา ลายฝ่ าหลุ น กง
ต้อ งการจะเผยแพร่ ฝ่ าหลุ น กง แต่ พ วกเขามัก จะเขี ย นจากมุ ม ของศิ ล ปวรรณคดี งานศิ ล ป
วรรณคดี มีการเรี ยบเรี ยง ขยายความจนเกิ นจริ ง จิ นตนาการตามใจชอบ สามารถทําได้ตาม
อําเภอใจเช่นนี> ข้าพเจ้าได้พูดกับพวกเขาแล้วว่า ต้องพยายามเข้าใจฝ่ านี> ของเราแล้วค่อยเขียน
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นักเขียนคนนี> มาฟั งการสัมมนาหลายครั>งแล้ว แต่หลังจากเขาฟั งการสัมมนาครั>งเดี ยวก็รู้สึกดี
มาก ตื$ นเต้นมากจึ งลงมื อเขี ยนเลย แต่ เขาเข้าใจไม่ ลึกซึ> ง บวกกับครั> งหลัง ๆ เขามาฟั งการ
สัมมนาก็เพื$อจะเขียนบทความนั>น เขายุง่ อยูก่ บั การจดบันทึก เป็ นผลทําให้เขาฟังได้ไม่ครบถ้วน
เข้าใจได้ไม่ลึกซึ> ง ในตอนเริ$ มต้นบทความที$เขาเสนอมานั>นยังไม่มีปัญหามากนัก บรรณาธิ การ
คนนี> ก็มาฟั งการสัมมนาหลายครั>ง จากนั>นก็ไปเรี ยบเรี ยงตามอําเภอใจ แก้ไขตามใจชอบ เมื$อมี
การแก้ไข บทความก็เปลี$ยนไปจนไม่เหลือเค้าเดิมโดยสิ> นเชิง สิ$ งที$ออกมาก็เป็ นอย่างนั>น แต่เรา
พูดแล้วว่า จุดประสงค์ของพวกเขาไม่ได้คิดจะบ่อนทําลายฝ่ าหลุนกง จุดนี> แน่ นอน แต่โดย
แท้จริ งก็ได้ส่งผลกระทบต่อพวกเราในระดับหนึ$ง ข้าพเจ้าคิดอย่างนี> คนเขามีจุดประสงค์ดี คน
เขาไม่ได้คิดจะบ่อนทําลาย เพียงแต่ระดับของการใช้ภาษา การจิ นตนาการ บางสิ$ งบางอย่าง
อาจจะไม่ สอดคล้องกับข้อกําหนดของฝ่ าหลุ นกง แน่ นอนข้าพเจ้าไม่ ได้อ่านบทความชุ ดนี>
ไม่ได้อ่านแม้แต่เล่มเดี ยว เรื$ องนี> พวกเราต้องอธิ บายให้ผูฝ้ ึ กเข้าใจ มันไม่สามารถนํามาเป็ น
หลักฐานในการซิ วเลี$ยนของเรา หลักฐานอ้างอิงการซิ วเลี$ยนของเราคือหนังสื อของฝ่ าหลุนกงที$
ตีพิมพ์ออกมาในปั จจุบนั หนังสื อที$ออกมาอย่างเป็ นทางการ หรื อเทปบันทึกการบรรยายของ
ข้าพเจ้า สําหรับสิ$ งเหล่านั>นที$ตวั ข้าพเจ้าซิ วเลี$ยน เมื$อถึงเวลาเหมาะสมข้าพเจ้าจะเขียนออกมา
เวลานี> ไม่อยากเขียนอย่างนี> เพราะเวลานี> เป็ นช่วงเวลาของการถ่ายทอดฝ่ า เขียนออกมาแล้วคน
เขาจะเชื$ อก็ดี ไม่ เชื$ อก็ดี เมื$ อผูฝ้ ึ กยังไม่ มีความเข้าใจในระดับสู ง ก็อาจทําให้ผูฝ้ ึ กก่ อเกิ ดจิ ต
แสวงหาสิ$ งปาฏิหาริ ย ์ กงเหนิง สิ$ งเหล่านี> นอกจากนี>คนที$ไม่เข้าใจอาจคิดว่าคุณกําลัง.....
ศิษย์ : เกี$ยวกับการจะจัดให้ผฝู ้ ึ กพูดถึงประสบการณ์และความเข้าใจอย่างไร
อาจารย์ : พวกเราสามารถคัดเลือก ฟั งดูก่อนว่าเขาจะพูดอะไร โดยเฉพาะเวลาพวกเราจัดการ
ประชุมระดับใหญ่สักหน่ อย จะต้องตรวจสอบบทความ พึงระวังปั ญหาข้อหนึ$ ง ถ้ามีผูฝ้ ึ กคน
หนึ$งพูดผิดไปหนึ$งประโยค ดีไม่ดีการประชุมของเราก็จะเกิดปั ญหา
ศิษย์ : เกี$ยวกับเรื$ องการบริ จาคเงิน
อาจารย์ : เหมือนอย่างที$ขา้ พเจ้าพูดไปเมื$อครู่ ถ้าธุ รกิ จการค้าของเขาดี มากจริ ง ๆ ทําธุ รกิ จที$
ใหญ่โตมาก เขาอยากจะให้การสนับสนุ น หากเขามาจากต่างประเทศมีกาํ ลังทรัพย์มากจริ ง ๆ
เขาจะให้การสนับสนุ นพวกเรา พวกเราศูนย์ช่วยฝึ กสอนในพื>นที$ ก็อย่ารั บ เขามี กาํ ลังทรั พย์
พยายามจะช่วยส่ วนหนึ$ง ปรากฏสถานการณ์แบบนี>จะทําอย่างไร พวกคุณสามารถให้เขาติดต่อ
กับสมาคมค้นคว้าวิจยั พวกเราจัดการโดยวางแผนเป็ นองค์รวม ก่อสร้างสถานที$ซิวเลี$ยนอย่าง
เป็ นเอกภาพ ในอนาคตผูฝ้ ึ กไม่ตอ้ งวิ$งรอกอีกแล้ว ในหลายพื>นที$ ทางเหนื อ ทางใต้ พวกเราจะ
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สร้างสถานที$ซิวเลี$ยนหลายแห่ง จนถึงปั จจุบนั พวกเราไม่ได้รับเงินบริ จาคแม้แต่นอ้ ย
ศิษย์ : เกี$ยวกับปัญหาท่าการเคลื$อนไหวในการฝึ กกง
อาจารย์ : เมื$อทะลวงสู่ ระดับชั>นที$สูงขึ>นไป ไม่มีท่าเคลื$อนไหวใด ๆ เป็ นการนัง$ สมาธิโดยสิ> นเชิง
ไม่ว่าคุณจะเป็ นสายพุทธ สายเต๋ า ล้วนแต่นงั$ สมาธิ เพราะกงทั>งหมดนั>นจะก่อเกิดโดยอัตโนมัติ
มันจะขึ>นไปโดยอัตโนมัติ เพียงแต่คุณยกระดับซิ นซิ$ งสู งขึ>นมันก็จะขึ>นไป พึงระวังให้ดี เมื$อใด
ที$มีท่าเคลื$อนไหวอื$นปรากฏออกมา จะต้องผลักไสมันทิ>งไป ต้องบอกผูฝ้ ึ กให้เข้าใจชัดเจน :
บางคนเห็นอาจารย์มาสอน นัน$ คือของปลอม ข้าพเจ้าจะไม่สอนทุกคนอย่างนี>เด็ดขาด
ศิษย์ : การฝึ กรํามือ
อาจารย์ : อย่าฝึ กรํามื อชุ ดนั>น ทําไมหรื อ การรํามื อชุ ดนั>นคื อคําพูดที$ ขา้ พเจ้าพูดกับผูฝ้ ึ ก ก็
เหมือนคําพูดที$ขา้ พเจ้าพูดวันนี> คุณไม่สามารถพูดคําพูดของข้าพเจ้าจากมุมของข้าพเจ้าตรงนี>
คือหลักการ
ศิษย์ : มีรายงานจากกวางตุง้ มีคนอ้างว่า “ฉันเป็ นผูส้ ื บทอดรุ่ นที$เท่าไร ๆ ของฝ่ าหลุนกง” “อยู่
สํานักเดียวกับหลี$หงจื>อ”
อาจารย์ : คนคนนี> ดีไม่ดีมีฟู่ถี$ของสิ$ งยุง่ เหยิงสับสน คิดจะหาเงิน คิดจะบ่อนทําลายฝ่ าหลุนกง
ล้วนเป็ นประเภทนี> มีจุดหนึ$ งจะพูดให้ชดั เจนกับทุกคน ฝ่ าหลุนกงในโลกนี> มีขา้ พเจ้าเพียงคน
เดียวเท่านั>นที$ถ่ายทอดอยู่ ก็คือไม่มีใครกล้าลงมาถ่ายทอดจากโลกฝ่ าหลุน เรื$ องนี> ขา้ พเจ้าพูด
กับทุก คนชัดเจนแล้ว หมายความว่าไม่มีบุคคลที$สองมาทําเรื$ องนี> และเป็ นไปไม่ได้ที$จะมี
ศิษย์พี$ศิษย์นอ้ งของข้าพเจ้า พวกคุณล้วนแต่เป็ นหัวหน้าศูนย์ช่วยฝึ กสอน ข้าพเจ้าสามารถพูด
สู งอีกหน่ อยกับทุกคน ฝ่ าหลุนกงของเรานี> ไม่เหมือนกับกงสํานักอื$น ไม่มีเรื$ องที$ว่าข้าพเจ้า
เรี ย นกับ ใครในชาติน>ี ทุก คนอาจได้อ่า นตามที$เ ขีย นไว้ใ นหนัง สื อ ว่า ข้า พเจ้า มีอ าจารย์ —
พระอาจารย์ฉวนเจวีย^ เป็ นต้น ยังมีพระอาจารย์ท่านนั>นท่านนี> ข้าพเจ้าจะบอกทุกคนว่าเรื$ องเป็ น
อย่างไร : พระอาจารย์ฉวนเจวี^ยท่านนี> ยังมีท่านปาจี^เจินเหยิน เป็ นต้น คนเหล่านี> ทุกคนทราบ
เมื$ อปรากฏการณ์ สวรรค์พฒ
ั นามาถึ งก้าวนี> หรื อเมื$ อเรื$ องนี> เป็ นเรื$ องที$ ใหญ่ ในช่ วงหนึ$ งของ
ประวัติศาสตร์ เช่นนั>นทุกสิ$ งของประวัติศาสตร์พฒั นามาถึงก้าวนี> หรื อปรากฏการณ์ที$เกิดขึ>นใน
ระหว่า งขั>น ตอนการพัฒ นา เป็ นไปได้ว่า ล้ว นแต่ เ พื$ อ ฝ่ านี> ดัง นั>น ในระหว่า งขั>น ตอนนี> มาร
ทั>งหลายอาจจะล้วนเพื$อบ่อนทําลายฝ่ านี> หมายความว่า วันนี>พวกเราเดินมาถึงขั>นนี>แล้ว ณ เวลา
ที$ขา้ พเจ้าเกิดมา เป็ นไปไม่ได้ที$จะไคอู ้ และเป็ นไปไม่ได้ที$จะให้ขา้ พเจ้าไคอูอ้ อกมา อย่างนี> คือ
ช่วยคนไม่ได้ ข้าพเจ้าก็ทาํ ไม่ได้ ข้าพเจ้าอยูใ่ นขั>นตอนนี>ตอ้ งมีคนที$จะมาฟื> นความจําของข้าพเจ้า
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ในสิ$ งของที$ขา้ พเจ้ามี คิดหาวิธีของเขาทําให้ขา้ พเจ้าไคอู ้ นี$ คือพระอาจารย์ฉวนเจวี^ยที$ขา้ พเจ้า
พูดถึง หลังจากไคอูแ้ ล้ว รับรู ้สิ$งที$เป็ นของข้าพเจ้าแล้ว ต่อมาภายหลังก็อยูใ่ นสภาวะกึ$งปิ ดและ
เรี ยนรู ้สิ$งอื$น ๆ สิ$ งที$เป็ นของข้าพเจ้าเองนั>นไม่เปลี$ยนแปลง หลายคนรู ้วา่ ข้าพเจ้ามาแล้ว คนเขา
คนนี> ก็อยากให้สิ$งของที$ดีแก่ขา้ พเจ้าสักหน่อย คนนั>นก็อยากให้สิ$งของที$ดีแก่ขา้ พเจ้าสักหน่อย
เพียงเพื$ออยากให้ขา้ พเจ้ายอมรับสิ$ งของในวิชาของเขา เพื$อว่าในอนาคตเขาจะสามารถได้รับการ
ปกป้ องให้เหลือไว้ ก็พูดเรื$ องเหล่านี> พวกเราตรงนี> พูดในระดับสู งสักหน่อยได้ แน่นอนที$ดี ที$
ไม่ดี ตัวเขาเองมีวิธีประเมินวิธีหนึ$ง ที$ดียอ่ มต้องปกป้องเอาไว้อย่างแน่นอน ที$ไม่ดีกอ็ าจจะต้อง
กําจัดทิ>งไป แต่การถ่ายทอดฝ่ าหลุนกงนี>อย่างแท้จริ ง ทําเรื$ องนี> และเป็ นตัวแทนสิ$ งที$แท้จริ งของ
วิชาฝ่ าหลุนกงนี>คือข้าพเจ้า ดังนั>นจะไม่มีบุคคลที$สอง
ศิษย์ : กว่างซีอยากจะก่อตั>งศูนย์ช่วยฝึ กสอน
อาจารย์ : ได้ ปั จจุบนั นี> พวกคุณมีคนฝึ กอยูจ่ าํ นวนเท่าใด ร้อยกว่าคน ให้กวางเจาช่วยพวกคุณ
หารื อ กับ พวกคุ ณ ช่ ว ยพวกคุ ณ ก่ อ ตั>ง ศู น ย์ใ หญ่ ข> ึ น มา พวกคุ ณ ตั>ง มาไม่ น าน ในระหว่า งนี>
สามารถบอกให้ก วางเจาช่ ว ยดู แ ลแทนชั$ว คราว ในอนาคตเมื$ อ พวกคุ ณ ดู แ ลตัว เองได้แ ล้ว
สามารถทํากิจกรรมได้แล้ว พวกคุณค่อยแยกออกไป
บันทึกเสี ยงโดยศูนย์ช่วยฝึ กสอนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ศูนย์ใหญ่ปักกิ$ง
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การประชุมผู้ช่วยฝึ กสอนฝ่ าหลุนต้ าฝ่ าปักกิง@ เกีย@ วกับความเห็นการเจิงB ฝ่ า
หลีห@ งจืBอ
2-1-1995
สวัสดีปีใหม่ทุกคน
ต้องแจ้งให้ทุกคนมาประชุมทั>งที$อยูใ่ นช่วงปี ใหม่ การประชุมครั>งนี> ไม่จดั ก็ไม่ได้เพราะ
พวกเราผูฝ้ ึ กจํานวนมากต่างรู ้วา่ ข้าพเจ้ากําลังจะไปถ่ายทอดกงในต่างประเทศเร็ ว ๆ นี> ดังนั>นใน
สถานการณ์เร่ งด่วน ข้าพเจ้าจึงแจ้งให้ทุกคนมาประชุม เนื$ องจากมีบางสถานการณ์ที$จาํ เป็ นต้อง
พูดกับทุกคน ไม่เช่นนั>น เวลานี> มีสิ$งบอกเหตุบางอย่างปรากฏออกมาแล้ว กระทบต่อการพัฒนา
อย่างสมบูรณ์ของต้าฝ่ าของเรา
ก่อนอื$นจะพูดถึงสถานการณ์ของการถ่ายทอดฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ทุกคนทราบฝ่ าหลุนต้าฝ่ า
ของเราในเวลานี> ได้รับผลสะท้อนที$ค่อนข้างใหญ่ในพื>นที$ต่าง ๆ ทัว$ ประเทศ ปั จจุบนั ผูน้ าํ ใน
วงการชี$ กงและองค์กรชี$ กงมากมายของพื>นที$ต่าง ๆ สมาคมวิจยั ชี$ กงวิทยาในมณฑลและเมือง
ต่าง ๆ ต่างมีความรู ้สึกเช่นนี> : ชี$กงทั>งหมดที$มีอยูน่ > นั ล้วนกําลังเดินสู่ ทางขาลง มีแต่ฝ่าหลุนต้าฝ่ า
ที$ปรากฏแนวโน้มในทางขาขึ>น และยังพัฒนาได้รวดเร็ วอย่างยิง$ นี$ เป็ นสถานการณ์ที$บอกกล่าว
โดยสมาคมวิจยั ชี$กงวิทยาในพื>นที$ต่าง ๆ และผูน้ าํ ในวงการชี$กง ข้าพเจ้าไม่ได้พดู เอง นี$กอ็ ธิบาย
ปั ญหาหนึ$ง ปั ญหาอะไรหรื อ ต้าฝ่ าของเราพัฒนาได้รวดเร็ วมากขึ>นเรื$ อย ๆ จํานวนคนมีมากขึ>น
เรื$ อย ๆ เหตุที$สามารถพัฒนาได้รวดเร็ วอย่างนี> แน่นอนอันนี>ตอ้ งมองจากสองด้าน : สาเหตุหนึ$ง
คือมีชี$กงจํานวนมากที$เป็ นของปลอม หลอกลวงคน ไม่เน้นศีลธรรม คนเขาถูกหลอกสักครั>ง
หรื อสองครั>ง เวลาผ่านไปนาน ๆ เข้าคนเขาก็จะเข้าใจแล้ว นี$ คือด้านหนึ$ ง สาเหตุอีกประการ
หนึ$งคือ หลังจากที$ฝ่าหลุนต้าฝ่ าของเราถ่ายทอดออกมา พวกเรารับผิดชอบต่อผูฝ้ ึ ก รับผิดชอบต่อ
สังคม ทําให้ผูค้ นมากมายได้รับประโยชน์อย่างแท้จริ ง และทําให้ผูค้ นมากมายที$ซิวเลี$ยนอยู่
ในต้าฝ่ าอย่างแท้จริ งสามารถส่ งผลให้สังคมเกิ ดการพัฒนา ดังนั>นเขาจึ งได้ผลรั บที$ ดีเช่ นนี>
หมายความว่ า ฝ่ าหลุ น ต้า ฝ่ านั>น เผยแพร่ ไ ด้ร วดเร็ ว มาก ปั จ จุ บ ัน เป็ นที$ รู้ จ ัก ของผู ค้ นอย่า ง
กว้างขวาง แต่ขา้ พเจ้าพูดแล้วว่า ในสภาพการณ์ที$ดีมากนั>น พวกเราก็มองเห็นจุดบกพร่ องของ
ตัวเราเอง นี$คือแน่นอน ผูช้ ่วยฝึ กสอนของเราที$อยูใ่ นที$น> ี ยังมีผฝู ้ ึ กกงของเรามากมาย อีกทั>งผูฝ้ ึ ก
เก่าบางคน มีวธิ ีทาํ งานที$ผดิ ไปจากข้อกําหนดของต้าฝ่ าอย่างมาก ได้ทาํ ลายฝ่ าหลุนต้าฝ่ าในระดับ
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หนึ$ ง ก่อผลของการทําลายแบบหนึ$ ง เพราะพวกเราในฐานะผูฝ้ ึ กคนหนึ$ งก็ดี ในฐานะผูซ้ ิ วเลี$ยน
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าก็ดี โดยเฉพาะการทําหน้าที$ของผูช้ ่วยฝึ กสอน คนเขาไม่เห็นคุณเป็ นปั จเจกบุคคล
เป็ นผูฝ้ ึ กกงทัว$ ไปคนหนึ$ง ไม่วา่ คุณจะทําเรื$ องอะไร คนเขาล้วนจะเห็นคุณเป็ นผูซ้ ิ วเลี$ยนคนหนึ$ง
ของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า เป็ นตัวแทนภาพลักษณ์ของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า เรื$ องนี>สาํ คัญมาก เพราะพื>นที$ต่าง ๆ
ทัว$ ประเทศ มี คนไม่น้อยล้วนรู ้ ว่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ าดี ดี ก็ดีตรงที$ เขาเน้นการซิ วเลี$ ยนซิ นซิ$ ง ชี> ถึง
ประเด็นที$แท้จริ ง ผูซ้ ิ วเลี$ยนของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าล้วนเน้นที$ซินซิ$ ง ดังนั>นสายตาของคนเขาก็จะจด
จ้องที$พวกคุณ คนเหล่านี> ที$ซิวเลี$ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า สนใจทุกการกระทําของพวกคุณ คุณทําไม่ดี
คนเขาก็เข้าใจว่าพวกคุณดีแต่พดู แต่ไม่ลงมือทําจริ ง ถ้าพวกคุณพูดได้น่าฟัง แต่ที$จริ งไม่ใช่อย่าง
นั>น ก็จะทําให้คนรู ้สึกอย่างนี> ข้าพเจ้าว่านี$กไ็ ม่ดี
ที$ขา้ พเจ้าพูดไปเมื$อครู่ คือสถานการณ์ของการถ่ายทอดกง พวกเราก็มองเห็นสถานการณ์
แบบหนึ$งอย่างนี> จึงต้องเรี ยกประชุมครั>งนี> ในเวลาเดียวกันข้าพเจ้าก็ตอ้ งพูดกับทุกคนถึงปั ญหา
นี>ก่อนที$ขา้ พเจ้าจะเดินทางไปต่างประเทศ เพราะที$ปักกิ$งผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ ามีจาํ นวนค่อนข้างมาก
ส่ งผลกระทบในระดับที$แน่ นอน ที$จริ งข้าพเจ้าไปถ่ายทอดกงในต่างประเทศก็เหมือนกับการ
ถ่ า ยทอดกงในประเทศ ทุ ก คนทราบ วัน นี> ข า้ พเจ้า ไปทางตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ พรุ่ ง นี> ไ ป
ตะวันตกเฉี ยงใต้ มะรื นนี> ไปทางใต้ จากนั>นก็มาที$ตรงนี> แล้วก็ไปที$ตรงนั>น ไม่ใช่เดินทางกัน
อย่างนี>หรอกหรื อ นี$กเ็ หมือนกัน คุณเดินทางไปรอบโลกก็ใช้เวลาเพียงสองวัน ไม่ใช่วา่ ข้าพเจ้า
ไปที$ ไ หนแล้ว จะไม่ ก ลับ มาตลอดไป มี ค นจํา นวนมากคิ ด อย่ า งนี> ยัง มี ค นหนึ$ งพู ด ว่ า :
เมื$อหลี$หงจื>อไปแล้ว ถึงคราวที$ฉนั จะเป็ นใหญ่มงั$ ละ ล้วนมีความคิดของคนต่าง ๆ นานา
การซิ ว เลี$ ย นฝ่ าหลุ น ต้า ฝ่ าของเราให้ค วามสํา คัญ กับ การซิ ว เลี$ ย นซิ น ซิ$ ง ของคน การ
กระทําใดของคุณไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของผูซ้ ิ วเลี$ยน ผูฝ้ ึ กของเราล้วนสามารถประเมิน
ออกมาได้ แต่ก็มีคนส่ วนหนึ$ ง เขาไม่สามารถรับรู ้อย่างชัดเจนถึงแนวโน้มในทางที$ผิดเหล่านี>
การแสดงออกที$ผิดเหล่านี> เพราะสําหรับผูฝ้ ึ กจํานวนมากนั>นเกิดจากจิตยึดติด จิตโอ้อวด จิตแต่
ละชนิดที$ยงั ขจัดทิ>งไปไม่ได้ ทุกคนต่างรู ้วา่ ฝ่ านี>ดี ทุกคนต่างก็รู้วา่ ฝ่ านี>สามารถบังเกิดผลในการ
ช่วยเหลือคน เช่นนั>นคุณคิดดู : ฝ่ านี>เขาสามารถช่วยเหลือคน ทําไมสามารถช่วยเหลือคน ทําไม
สามารถทําให้คนเปลี$ยนดีได้ เงื$อนไขอันดับแรกอันนี> คือคุณไม่คิดจะเปลี$ยนเป็ นดีแล้วใครก็ไม่
สามารถช่วยเหลือคุณได้ แต่การเปลี$ยนเป็ นดีของคุณ มีแต่ตวั คุณเองคิดจะเปลี$ยนเป็ นดี ทุกการ
กระทําล้วนต้องสอดคล้องกับมาตรฐานของผูซ้ ิวเลี$ยนอย่างแท้จริ ง นี$เป็ นปั ญหาที$เข้มงวดมาก
คนบางคนจิตโอ้อวดแสดงออกมาเด่นชัดมาก พัฒนาต่อไปก็จะบ่อนทําลายฝ่ า และยังจะ
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ทํา ให้ค นส่ ว นหนึ$ ง ที$ ไ ม่ ไ ด้เ ข้า ร่ ว มสัม มนาและผูฝ้ ึ กกงที$ ศู น ย์ฝึ กต่ า ง ๆ เกิ ด ความเข้า ใจที$ ผิด
กระทัง$ ทําอะไรเลอะลือนตามพวกเขาด้วยความคิดที$ สับสน ตรงนี> จึงต้องพูดถึ งปั ญหาความ
รับผิดชอบของผูช้ ่วยฝึ กสอนคนหนึ$ ง ความรับผิดชอบของผูช้ ่วยฝึ กสอนมีความสําคัญอย่างยิ$ง
ข้าพเจ้าจําได้วา่ ก่อนที$ขา้ พเจ้าจะไปถ่ายทอดกงที$กวางเจาเคยพูดประโยคหนึ$ งว่า : ข้าพเจ้าพูดว่า
ผูช้ ่วยฝึ กสอน ความรับผิดชอบของคุณไม่เป็ นรองจากเจ้าอาวาสในวัด ทําไมจึงพูดอย่างนี> การ
ถ่ายทอดกงสู่ ระดับชั>นสู งอย่างแท้จริ งก็คือปั ญหาของการช่ วยเหลือคน ผูท้ ี$บาํ เพ็ญเป็ นอาชี พ
อย่างแท้จริ ง เขาก็เป็ นผูซ้ ิ วเลี$ยนอย่างแท้จริ ง เพียงแต่ว่าเขาซิ วเลี$ยนอยู่ในศาสนา แต่พวกเรา
ส่ วนใหญ่ซิวเลี$ยนอยูใ่ นสังคมในรู ปแบบนี> เช่นนั>นในเมื$อทุกคนล้วนคือผูซ้ ิ วเลี$ยน ทุกคนฝึ กกง
ด้ว ยกัน แลกเปลี$ ย นความคิ ด เห็ น ด้ว ยกัน ยกระดับ สู ง ขึ> น ด้ว ยกัน ดัง นั>น เจ้า อาวาสคนนี>
หมายความว่าผูช้ ่วยฝึ กสอนคนนี> กบั เจ้าอาวาสคนนั>นในวัดมีอะไรแตกต่างกันล่ะ ในยุคธรรมะ
ปลาย ข้าพเจ้าว่าผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเราซิ นซิ$ งยังสู งกว่าพระภิกษุ ข้าพเจ้าว่าผูฝ้ ึ กของข้าพเจ้ามี
ซิ นซิ$ งสู งกว่าพระภิกษุ ฉะนั>นผูช้ ่ วยฝึ กสอนของเราจึ งสู งกว่าเจ้าอาวาส สู งกว่าสมภารในวัด
เช่นนั>นผูช้ ่วยฝึ กสอนของเราบางคนปฏิบตั ิได้ตามข้อกําหนดนี>หรื อไม่ล่ะ
แน่นอน พวกเราที$นงั$ อยูเ่ วลานี> ยงั มีคนที$ไม่เคยเข้าร่ วมสัมมนาก็เป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนแล้ว
นี$ คือปั ญหาหนึ$ ง แต่จุดนี> พวกเราไม่คดั ค้าน ในอนาคตพวกเราไม่อาจจะให้ผฝู ้ ึ กกงทุกพื>นที$ทวั$
ประเทศล้วนมาเข้าร่ วมสัมมนาแล้วจึงสามารถเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอน แต่พิจารณาจากมาตรฐาน
ของการเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนคนหนึ$ งคุณสอดคล้องหรื อไม่ เข้าใจต่อฝ่ าถึงระดับไหน กระทัง$
คําพูดและการกระทําก็ไม่เหมือนกับผูซ้ ิ วเลี$ยนคนหนึ$ ง ไม่เหมือนกับผูซ้ ิ วเลี$ยนต้าฝ่ าคนหนึ$ ง
คนแบบนี> ไม่สามารถจะเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนได้ จุดประสงค์ของการซิ วเลี$ยนของเรานั>นชัดเจน
มาก สามารถซิ วเลี$ยนไปสู่ ระดับชั>นสู ง ในการสัมมนาพวกเราพูดไว้ชดั เจนมากแล้ว คุณคิดดู
เจินเหยินคนนั>นที$ได้เต๋ า หรื อพระพุทธ พระโพธิ สัตว์ของสายพุทธ เขาจะพูดจาเหมือนคุณไหม
ความคิ ดของเขาจะไม่บริ สุทธิ_ เหมื อนของคุ ณไหม ทําเรื$ องบางอย่างจะเหมื อนที$ คุณทําไหม
แน่นอน ไม่ใช่วา่ พวกเราจะต้องกําหนดทุกคนไว้สูงเช่นนั>นให้ได้ ถึงอย่างไรพวกเรายังเป็ นคนที$
อยูใ่ นระหว่างการซิวเลี$ยนคนหนึ$ง แต่คุณควรจะเข้มงวดกับตัวเองหรื อไม่ล่ะ
ผูฝ้ ึ กส่ วนใหญ่ ผูช้ ่ วยฝึ กสอนส่ วนใหญ่ลว้ นปฏิบตั ิตนได้ดีอย่างยิ$ง ทุ่มเทอุทิศตนอย่าง
มาก จัดให้ทุกคนศึกษาฝ่ าด้วยความลําบากมาก พวกเราล้วนแต่มาซิ วเลี$ยนโดยสมัครใจ และไม่
มีใครแต่งตั>งตําแหน่งให้คุณ หรื อสัญญาจะให้อะไร หรื อจะหาเงินได้มากน้อยเท่าใด พวกเราไม่
มีอาํ นาจ และไม่ใช่งานอาสาที$จาํ เป็ นต้องทํา และไม่ได้บอกว่าจะได้เงินเดือนสักเท่าไร ทุกคน
ล้วนแต่อาสาทํางาน ทําด้วยจิตใจที$กระตือรื อร้น ทุกคนปกป้ องรักษาฝ่ า กําลังทําเรื$ องอย่างนี>
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เช่นนั>นทําไมพวกเราไม่ทาํ เรื$ องนี> ให้ดีล่ะ แน่ นอนเมื$อครู่ ขา้ พเจ้าพูดถึงคนที$ไม่ได้เข้าร่ วมการ
สัมมนา ในอนาคตข้าพเจ้าว่าพวกเราสามารถจัดได้ จัดการฝึ กอบรมผูฝ้ ึ กใหม่หรื อผูช้ ่วยฝึ กสอน
เป็ นการเฉพาะตามตารางเวลา จะต้องทําเช่นนี> ไม่เช่นนั>นจะตามไม่ทนั ในบางพื>นที$ไม่มีผฝู ้ ึ ก
เก่าแม้แต่คนเดียว ก็ตอ้ งจัดตั>งศูนย์ช่วยฝึ กสอน ดังนั>นก็ตอ้ งจัดการฝึ กอบรมในส่ วนที$จาํ เป็ น
ให้แก่พวกเขา แน่ นอนการฝึ กอบรมเป็ นเรื$ องภายหน้า พวกเราไม่สนใจว่าคุณเคยเข้าสัมมนา
แล้วหรื อไม่เคยเข้าสัมมนา ต่อแต่น> ีเป็ นต้นไปพวกเรากําหนดให้ผชู ้ ่วยฝึ กสอนทั>งหมดต้องเข้าใจ
ฝ่ าให้ดี พวกเราคนที$ มีความสามารถ คนที$ อยู่ในวัยหนุ่ มแน่ นมี กาํ ลังวังชา ยกเว้นผูส้ ู งอายุ
ความจําไม่ดีแล้ว ล้วนต้องท่องหนังสื อ บางทีขา้ พเจ้ากล่าวสู งไปหน่อย กําหนดสู งเกินไป แต่ใน
หลายพื>นที$ผฝู ้ ึ กจํานวนมากต่างท่องได้คล่องแคล่วอย่างยิง$ เวลาคนเขาศึกษาก็ไม่ตอ้ งใช้หนังสื อ
เลย ล้วนท่องกันออกมา ดังนั>นเปรี ยบเทียบกันแล้ว...... ถึงแม้ว่าบ้านเกิ ดของข้าพเจ้าจะอยู่ที$
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ แต่ขา้ พเจ้าอยูท่ ี$ปักกิ$งเป็ นประจํา สมาคมค้นคว้าวิจยั ของเราตั>งอยูท่ ี$ปักกิ$ง
ข้าพเจ้าก็จดั สัมมนาที$นี$บ่อยมาก เวลานี> ฐานของเราก็ยงั อยูท่ ี$นี$นะ ดังนั>นข้าพเจ้าคิดว่าพวกเราที$
ปั กกิ$ งจึ งควรทําหน้าที$ในการนํา โดยแท้จริ งปั กกิ$ งสมควรแสดงบทบาทในการนํา แต่เวลานี>
พื>นที$ต่าง ๆ ทัว$ ประเทศคนเขาล้วนกําลังศึกษาแล้ว
การศึกษาฝ่ ามีประโยชน์อะไรหรื อ ก็คือเมื$อผูฝ้ ึ กของเรามีปัญหาอะไร ตัวเขาก็สามารถ
แก้ไขเองได้ ยังมีอีกปั ญหาหนึ$ง เมื$อใครคิดจะก่อความวุน่ วาย เช่นนั>นตัวผูฝ้ ึ กเองก็จะแยกแยะได้
ทําให้คนที$ทาํ อะไรนอกลู่นอกทาง คอยปลุกปั$ นเรื$ องราว ไม่อาจจะทําได้ ไม่มีใครให้ความสนใจ
จากวันนี> ไปพวกเราสามารถทําเป็ นระบบ ถ้าคุณจะซิ วเลี$ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ถ้าคุณคิดอยากจะซิ ว
เลี$ ยนอยู่ในต้าฝ่ าของเรานี> คุ ณก็จาํ เป็ นต้องศึ กษาฝ่ า ฝึ กแต่ท่าเคลื$ อนไหวเท่านั>น พวกเราไม่
ยอมรับ นี$ ไม่ใช่ต> งั ข้อกําหนดกับทุกคนไว้สูง เพราะเขาบ่อนทําลายชื$อเสี ยงของฝ่ าของเราอย่าง
ร้ายแรงมากแล้ว บอกว่าฉันเพียงแต่ฝึกท่าเคลื$อนไหว ไม่บาํ เพ็ญซิ นซิ$ ง ออกจากบ้านก็ทาํ ตาม
อําเภอใจ คิ ดจะทําอะไรก็ทาํ อะไร อยู่ในหมู่ คนธรรมดาสามัญ เรื$ องที$ ทาํ ยังแย่ยิ$งกว่าที$ คน
ธรรมดาสามัญทําเสี ยอีก ข้าพเจ้าว่านี$กไ็ ม่ได้ ดังนั>นจึงตั>งข้อกําหนดนี>ข> ึนมา
เนื$ องจากผูฝ้ ึ กของเราบางคนมี จิตโอ้อวดที$ ยงั ไม่ขจัดทิ>งไป ทําให้ปรากฏสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างนี> เช่น บางคนมักจะโอ้อวดตัวเอง ณ ที$น> ี ขา้ พเจ้าจะพูดถึงพวกเราผูช้ ่วยฝึ กสอน นี$
เป็ นการประชุมของผูช้ ่วยฝึ กสอน ข้าพเจ้าพูดถึงผูฝ้ ึ กของเรา ผูฝ้ ึ กของเราก็ไม่ได้ยนิ ข้าพเจ้าจึง
พูดถึงแต่ผชู ้ ่วยฝึ กสอน จิตโอ้อวดไม่ขจัดทิ>งไป ตรงนี> เป็ นสาเหตุสาํ คัญที$ผชู ้ ่วยฝึ กสอนของเรา
จํานวนมากมีความเข้าใจต่อฝ่ าแย่มาก แย่กว่าผูฝ้ ึ กทัว$ ไปเสี ยอีก แต่มีปัญหาหนึ$ง ผูฝ้ ึ กมีขอ้ สงสัย
ที$ผ่านมาพวกเขาโดยมากไม่อ่านหนังสื อ ไม่ศึกษา ถึงอ่านหนังสื อก็ไม่อ่านเป็ นประจํา จึงเกิ ด
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เรื$ องอย่างนี> มีหลายปั ญหาที$เขาแก้ไม่ตก จึงอยากจะถามผูช้ ่วยฝึ กสอน พอถามผูช้ ่วยฝึ กสอน
เนื$ องจากผูช้ ่วยฝึ กสอนของเราซิ นซิ$ งตัวเองมีปัญหา..... ผูช้ ่วยฝึ กสอนก็ไม่ศึกษาฝ่ า และไม่อ่าน
หนังสื อ มีความเข้าใจต่อฝ่ าแบบครึ$ ง ๆ กลาง ๆ ผูช้ ่วยฝึ กสอนบางคนจึงคิด : ถ้าฉันพูดออกมา
ไม่ได้ จะทําให้บารมีและชื$อเสี ยงของฉันลดลง จะจัดให้ทุกคนฝึ กกงด้วยกันก็อาจจะจัดลําบาก
แน่นอน อาจมีจุดประสงค์เพื$อจะปกป้องฝ่ านี> — จัดให้ทุกคนฝึ กได้ลาํ บาก ดังนั>นสําหรับปั ญหา
ที$ตวั เองยังไม่เข้าใจ ผูช้ ่ วยฝึ กสอนบางคนจึ งกล้าที$จะสรุ ปความและพูดจาเรื$ อยเปื$ อย พูดโดย
คาดคะเนเอา หรื อพูดตามความรู ้สึกและประสบการณ์ของตัวเอง อันที$จริ งก็คือบ่อนทําลายฝ่ า
บ่อนทําลายฝ่ าอย่างร้ายแรง ที$ผา่ นมาข้าพเจ้าก็เคยพูดถึงปั ญหานี> ไม่สามารถใช้ความรู ้สึกของ
ตัวเอง ใช้สิ$งที$ตวั เองอู ้ ณ ระดับชั>นของตัวเองไปอธิ บายฝ่ านี> ปั ญหานี> ไม่ใช่พูดชัดเจนมากแล้ว
หรื อ ก็คือปั ญหาหนึ$งอย่างนี> ! ฉะนั>นพวกเราทุกคนต้องระวังเรื$ องนี>ให้ดี
ทุกคนมีจุดประสงค์ดี อยากจะปกป้ องฝ่ านี> ฉันไม่ใช่ทาํ เพื$อจะเสริ มบารมีและชื$ อเสี ยง
ของตัวเอง ฉันจัดให้คนฝึ กกงไม่ได้ ฉันก็ทาํ งานได้ไม่ดี อาจจะมาจากจุดประสงค์อย่างนี> แต่
ข้าพเจ้าขอแนะนําพวกคุณ วิธีเดี ยว หนทางเดี ยวที$ จะแก้ไขปั ญหานี> คือคุณต้องเข้าใจฝ่ านี> ให้
ลึกซึ> ง เข้าใจฝ่ านี> ให้ถ่องแท้ เมื$อถึงเวลาที$คนถามคุณ คุณก็จะพูดอยูใ่ นฝ่ านี> ก็คือพูดเกี$ยวกับฝ่ า
นี> สําหรับการปรากฏของสภาวะกงเหนิ งต่าง ๆ คุณไม่จาํ เป็ นต้องบอกเขา คุณบอกว่ากงเหนิ ง
นั>นมีหลากหลายชนิ ดและปรากฏออกมาเป็ นหมื$น ๆ รู ปแบบ แล้วจะให้ฉนั บอกคุณอย่างไรล่ะ
สภาวะแต่ละชนิ ดของคุณ สภาวะอย่างนี> สภาวะอย่างนั>น เมื$อคุณถือว่าตัวเองเป็ นผูซ้ ิ วเลี$ยนคน
หนึ$ง คุณก็ไม่ตอ้ งไปสนใจมัน สภาวะบางอย่างคุณจะรู ้สึกได้ สภาวะบางอย่างยังไม่ทนั ที$คุณจะ
รู ้สึกมันก็ผา่ นไปแล้ว กงเหนิ งนั>นมีมากกว่าหมื$นชนิ ดอยูใ่ นร่ างกาย ถ้ามันขยับเพียงเล็กน้อยก็
จะมีความรู ้ สึก ในกงเหนิ งมีประจุไฟฟ้ าแรงกล้า แม่เหล็กแรงกล้า ยังมีสิ$งอื$น ๆ อีก มันขยับ
เพียงเล็กน้อยคุณก็จะรู ้สึก ล้วนไวต่อความรู ้สึก บอกว่าสภาวะแต่ละชนิ ดของคุณ และยังร่ าง
ชี วิตแต่ละชนิ ดที$คุณแปรผันออกมา เช่ นนั>นคุณจะอธิ บายเรื$ องเหล่านี> ให้เขาอย่างไรล่ะ เรื$ อง
เหล่านี> คุณไม่จาํ เป็ นต้องอธิ บายให้กบั เขา คุณบอกว่าพวกนี> ลว้ นแต่เป็ นปฏิกิริยาปกติ ล้วนแต่
เป็ นเรื$ องดี ถ้าเข้าใจฝ่ าได้ถ่องแท้ พวกเราสามารถจะอธิ บายไปตามฝ่ า ที$ผา่ นมาพวกเราต้องการ
แต่จะปกป้องฝ่ านี>เพียงอย่างเดียวเท่านั>น คิดแต่จะอธิ บายกับทุกคนให้มากสักหน่อย และกลัวว่า
ทุกคนจะเข้าใจได้ไม่ดีพอ สาเหตุสําคัญคือพวกเราเข้าใจฝ่ าได้ไม่ลึกซึ> ง ดังนั>นจึงไม่สามารถ
อธิบายออกมาให้กบั คนเขา พูดออกมาไม่ได้ตวั เองก็กลัวจะเสี ยหน้า จึงพูดไปตามที$ตวั เองเข้าใจ
เช่นนั>นไม่ใช่เป็ นการบ่อนทําลายฝ่ านี>อย่างร้ายแรงหรื อ
จิตโอ้อวดนี> ถา้ พัฒนาต่อไป มันจะกระตุน้ ให้ตวั เองแสวงหาชื$ อเสี ยงและผลประโยชน์
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เพราะโดยแท้จริ งต้นตอของมันมาจากตรงนี> ¾ การแสวงหาชื$ อเสี ยงและผลประโยชน์ ถ้า
พัฒนาต่อไปอี กก็จะแบ่งเป็ นก๊กเป็ นเหล่า เขาก็จะเป็ นหัวหน้าก๊ก พวกคุณต้องฟั งฉัน ! หลี$
หงจื>อทําเรื$ องอะไรล้วนต้องฟั งฉัน ถึงอย่างไรผูฝ้ ึ กก็ไม่รู้ เขาจึงพูดอย่างนี> ดีไม่ดีเขายังจะพูด
ว่าหลี$หงจื>อเป็ นมารเสี ยอีก ! เขาพูดอะไรก็ตอ้ งทําตามนั>น เวลานี> พวกเราไม่ใช่มีคนเช่นนี> อยู่
หรื อ ! ปั ญหาเหล่านี> ปรากฏออกมาล้วนแต่ร้ายแรงอย่างยิง$ ในฝ่ าของเรานี> ในหมู่ผชู ้ ่วยฝึ กสอน
ของเราที$นงั$ อยู่ ณ ที$น> ี ในวันนี> ที$ปักกิ$งตรงนี> เรื$ องประเภทนี> ลว้ นไม่สมควรเกิดขึ>นอีกแล้ว แต่
มันก็ยงั เกิดขึ>นอีกแล้ว แสดงให้เห็นว่าระดับความเข้าใจต่อฝ่ าของพวกเราแย่มาก ดังนั>นเวลานี>มี
หลายคนที$ทาํ กันจนเกินเหตุ ทํากันจนดูไม่ได้ บางคนยังเลื$อมใสศรัทธาเขาอย่างไม่ลืมหู ลืมตา
เรื$ องเหล่านี> พวกเราเจาะจงต่อเรื$ องไม่เจาะจงต่อคน จึงพูดถึงเรื$ องเหล่านี> ทุกคนพึงระวังปั ญหา
เหล่านี>ให้ดี
ยังมี สถานการณ์ อีกแบบหนึ$ งที$ สะท้อนออกมาในหมู่ผูช้ ่ วยฝึ กสอนของเรา ก็คือมี จิต
อยากทํางานแบบหนึ$ ง นี$ เป็ นสิ$ งที$ไม่มีในประวัติศาสตร์ แต่ปรากฏออกมาในสถานการณ์พิเศษ
ของเราในวันนี> ปรากฏออกมาในช่วงเวลาแห่ งประวัติศาสตร์ ที$พิเศษ ทําไมสถานการณ์น> ี จึง
ปรากฏออกมา ในประวัติศาสตร์ พวกเราคนจี นหรื อพื>นที$อื$น ๆ ในโลกก็เช่ นเดี ยวกัน ล้วนมี
ครอบครัวเป็ นศูนย์รวม แต่คนในปั จจุบนั โดยเฉพาะคือพวกเราคนจีนต่างมีการงานของตัวเอง
ทํางานกันทั>งชี วิต ถ้าไม่มีงานทําจิ ตใจก็ไม่มีอะไรยึดเหนี$ ยวแล้ว ปรากฏสถานการณ์ เช่ นนี>
ดังนั>นจึ งถือเอาฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเราเป็ นการทํางานแบบหนึ$ ง มีผูช้ ่ วยฝึ กสอนจํานวนมากที$มี
จิตใจชนิ ดนี> เขาก็รู้สึกว่าฝ่ าดี ไม่เช่นนั>นเขาจะไม่ทาํ อย่างนี> เงื$อนไขนี> คือแน่นอน เขารู ้วา่ ดี แต่
ไม่ใช่วา่ ฉันจะศึกษาฝ่ าให้ดีอย่างไร เข้าใจฝ่ าให้ดี จะยกระดับตัวเองให้สูงในฝ่ าได้อย่างไร เขา
มีจิตอยากทํางานแบบหนึ$ ง ฉันอายุถึงบั>นปลายชีวิตแล้ว ปั จจุบนั ก็เกษียณแล้ว หรื อฉันกําลังจะ
เกษียณแล้ว ไม่มีงานทํา คราวนี>มีงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ทําแล้ว ดีอะไรอย่างนี> กงนี>กด็ ี เขามีจิตใจ
อย่างนี> ทุกคนคิดดู ความคิดแบบนี> ช่างห่ างไกลจากข้อกําหนดของฝ่ าของเราเป็ นสิ บหมื$นแปด
พันลี> พวกเราต้องรับผิดชอบต่อฝ่ านี> ไม่ใช่รับผิดชอบต่อความรู ้สึกส่ วนตัวของคุณ คุณรู ้สึกว่า
ไม่มีงานทําแล้ว ไม่มีอะไรเป็ นที$พ$ ึงพิงแล้ว อยากจะหาอะไรทําสักเล็กน้อย มันไม่ใช่อย่างนี> นี$
เป็ นปั ญหาที$เด่นชัดมาก ปฏิบตั ิต่อฝ่ าด้วยความคิดเช่นไร นี$เป็ นปั ญหาที$เข้มงวดจริ งจังมาก !
คนซิ วเลี$ยน คนซิ วเลี$ยนสู่ ระดับชั>นสู งอย่างแท้จริ ง นัน$ ก็คือปั ญหาของการช่วยคนและ
ช่วยตัวเอง คุณตามไม่ทนั ข้อกําหนดทางความคิดนี> คุณก็ทาํ งานนี> ได้ไม่ดี เป็ นเช่นนี> ใช่หรื อไม่
ข้าพเจ้าขอเน้นยํ>าอีกครั>ง ข้าพเจ้าพูดถึงปั ญหานี> ณ พื>นที$ต่าง ๆ ทัว$ ประเทศ พวกเราไม่อาจจะ
ปฏิ บตั ิ เหมื อนการบริ หารหน่ วยงาน บริ หารธุ รกิ จ หรื อบริ หารวิสาหกิ จหรื อองค์กร ข้าพเจ้า
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ยกตัว อย่า งนี> บ่ อ ย ๆ : ในปี นั>น ที$ อ งค์ศ ากยมุ นี ท รงถ่ า ยทอดฝ่ า ด้ว ยเกรงว่า ผูค้ นจะเดิ น เข้า สู่
รู ปแบบนี> ในเวลานั>นยังไม่เกี$ยวโยงถึงปั ญหาเหล่านี> เกี$ยวโยงแต่เฉพาะการแสวงหาชื$ อเสี ยง
และผลประโยชน์ องค์ศากยมุนีทรงสอนให้คนตัดขาดจากมันทั>งหมด พระองค์ทรงนําคุณเข้า
ป่ าไปซิ วเลี$ยนอยูใ่ นถํ>าตามภูเขา ไม่ให้คุณมีอะไรเลย ให้ตดั ขาดจากสิ$ งที$เป็ นวัตถุ ขจัดจิตยึดติด
ของคนทุกชนิ ดให้หมดสิ> น จิตยึดติดกับชื$ อเสี ยงและผลประโยชน์ แต่พวกเราอยูใ่ นสังคมคน
ธรรมดาสามัญ ทุกคนซิ วเลี$ยนอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญของสังคม ล้วนแต่ซิวเลี$ยนด้วยสํานึก
ของตน ที$จริ งความหมายตรงนี> ข้าพเจ้าไม่ได้ตาํ หนิทุกคนแม้แต่นอ้ ย เพียงเพื$อจะรับผิดชอบต่อ
การซิ วเลี$ยนของทุกคน ข้าพเจ้าจึงชี>ให้เห็นถึงอุปสรรคเหล่านี> ที$จะส่ งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
การซิ วเลี$ยนสู่ ระดับชั>นสู ง แต่พวกเราในฐานะผูช้ ่วยฝึ กสอนคนหนึ$ ง พวกเรามีปัญหาของความ
รับผิดชอบ ก็คือถ้าคุณทําไม่ดี คนกลุ่มนี> อาจถูกคุณนําพาไปในทางที$ไม่ดี ถ้าคนกลุ่มนี> ถูกคุณ
นําพาไปในทางที$ไม่ดี ตัวเองเป็ นอย่างไรไม่ว่า คุณอาจทําลายคนกลุ่มหนึ$ งไป ! ข้าพเจ้าพูดถึง
ปั ญหานี> อยู่เสมอ จิ ตอยากจะทํางานนี> แน่ นอนมันมี ด้านที$ ดีของมันอยู่ พวกเราต้องจัดวาง
ความสัมพันธ์น> ี ให้ดี ทุกคนล้วนไม่มีจิตนี> ที$อยากจะทํางาน ใครก็ไม่อยากเป็ นผูช้ ่ วยฝึ กสอน
ข้าพเจ้าว่าเช่ นนั>นเราก็ไม่อาจจะทํางานของเราให้ดีได้ ทุกคนล้วนต้องมี ความกระตื อรื อร้ น
อยากจะทําเรื$ องนี> แต่ จุดเริ$ มจําเป็ นต้องเพื$อฝ่ านี> เพื$อศึ กษาฝ่ าได้ฝ่า เผยแพร่ ฝ่าให้กว้างไกล
ช่วยเหลือคน จุดเริ$ มไม่อาจเจาะจงเพื$อให้ฉนั มีเรื$ องอะไรทําบ้าง จุดนี>ขา้ พเจ้าคิดว่าพวกเรายังทํา
ได้ไม่ดีพอ พวกเราทบทวน ทบทวนเรื$ องเหล่านี>
จากนี>ไปพวกเราผูช้ ่วยฝึ กสอนต้องศึกษาฝ่ านี>ให้ถ่องแท้ ข้าพเจ้าคิดว่าก็จะสามารถแก้ไข
ปั ญหาเหล่ านี> ได้ รวมทั>งผูฝ้ ึ กเหล่ านั>นที$ ไม่ ได้เข้าร่ วมการสัมมนาก็ตอ้ งศึ กษาฝ่ าให้ถ่องแท้
ดังนั>นพวกเราจึ งตั>งมาตรฐานสําหรั บผูช้ ่ วยฝึ กสอนไว้สูง มี บางคนแต่งตั>งผูช้ ่ วยฝึ กสอนโดย
พิจารณาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว เช่น เราสองคนมีความสัมพันธ์ที$ดีต่อกัน ที$ผา่ นมาเราทั>งสอง
มีความสัมพันธ์ที$ดี ดึงเขามาเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอน ล้วนไม่สามารถปฏิบตั ิต่อปั ญหานี> เช่นนี> ต้อง
เป็ นพวกเราใครที$ ศึ ก ษาได้ดี ใครที$ ซิ ว เลี$ ย นได้ดี ใครก็ ม าทํา งานนี> ณ ที$ น> ี ข้า พเจ้า อาจตั>ง
ข้อกําหนดกับทุกคนไว้สูง ข้าพเจ้ารู ้สถานการณ์ขา้ งล่าง แต่ขา้ พเจ้าคิดว่าถึงอย่างไรพวกเราอยูท่ ี$
ปั กกิ$ง สมาคมค้นคว้าวิจยั ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของพวกเราก็อยูท่ ี$นี$ ศูนย์กลางอยูท่ ี$นี$ ข้าพเจ้าว่าที$ตรงนี>
ถ้าทําไม่ดีกจ็ ะส่ งผลกระทบต่อพื>นที$อื$น
ไม่อยากจะพูดอะไรมากนัก เพราะถึ งอย่างไรเหล่านั>นคือจุดบกพร่ อง ถึ งแม้ขา้ พเจ้า
ไม่ใช่ ตาํ หนิ ทุกคน ที$พูดไปก็คือจุดบกพร่ อง ประชุ มครั>งนี> ไม่ได้กาํ หนดให้คนอื$นมาเข้าร่ วม
เพราะกลัวว่าจะส่ งผลกระทบต่องานของทุกคนในวันข้างหน้า ดังนั>นจึงไม่บอกให้คนอื$นมาเข้า
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ร่ วม ให้ผชู ้ ่วยฝึ กสอนของเรามาเข้าร่ วมเท่านั>น ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าผูช้ ่วยฝึ กสอนของเราสามารถทํา
ตัวเป็ นแบบอย่าง ทําเรื$ องเหล่านี> ให้ดี การก่อตั>งสํานักกงของเรา การพัฒนาตามปกติ ในวัน
ข้างหน้า ข้าพเจ้าคิดว่าไม่เป็ นปั ญหา
ยังมีข่าวลือเช่นนี> ว่า หลี$หงจื>อไปต่างประเทศแล้ว อาจจะไม่กลับมาแล้ว คนที$พูดอย่าง
นั>นเห็นข้าพเจ้าเหมือนกับคนธรรมดาสามัญทัว$ ไป ข้าพเจ้าไปต่างประเทศแล้ว ไปทํางานหาเงิน
แล้วค่อยกลับมา หรื อไปตั>งรกรากอยูท่ ี$นนั$ แล้ว ข้าพเจ้าไม่ใช่คนอย่างนั>น ทุกคนทราบข้าพเจ้ามี
ญาติอยูต่ ่างประเทศ ข้าพเจ้าสามารถไปต่างประเทศได้ทุกเวลา สภาพความเป็ นอยูด่ ีกว่าที$นี$ แต่
ข้าพเจ้าก็ไม่ได้แสวงหาสิ$ งเหล่านี> ชื$อเสี ยงเอย ผลประโยชน์เอย ประเภทการเสวยสุ ขเรื$ องเหล่านี>
ข้าพเจ้าล้วนไม่แสวงหา เหล่านั>นไม่มีประโยชน์ต่อข้าพเจ้าแต่อย่างใด แต่เพื$อป้ องกันบางคนที$
ไม่รู้เรื$ อง ป้ องกันบางคนที$คิดเช่นนี> ภายใต้สถานการณ์ที$ขา้ พเจ้าไม่อยู่ บางพื>นที$อาจมีปัญหา
เช่นนี> ปรากฏ เพื$อเป็ นการชี>แนะในการซิ วเลี$ยนภายใต้สถานการณ์ที$ขา้ พเจ้าไม่อยู่ เรื$ องต่าง ๆ
ทั>งหมดให้สมาคมค้นคว้าวิจยั ฝ่ าหลุนกงของเราเป็ นผูต้ ดั สิ นใจดําเนิ นการอย่างเป็ นเอกภาพ
นําพาทุกคนซิ วเลี$ยนอย่างเป็ นเอกภาพ เมื$อก่อนทุกสิ$ งที$สมาคมค้นคว้าวิจยั ตัดสิ นใจดําเนิ นการ
ไปล้วนแต่ได้รับความเห็นชอบจากข้าพเจ้า ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะอยูท่ ี$ใด การตัดสิ นใจดําเนินการของ
พวกเขาล้วนทําไปหลังจากติดต่อกับข้าพเจ้าทางโทรศัพท์หรื อโทรสารแล้วเท่านั>น ยังมีอีกจุด
หนึ$ งซึ$ งข้าพเจ้าก็ได้พูดกับพวกเขาแล้ว นี$ ก็เป็ นการทดสอบต่อสมาคมค้นคว้าวิจยั ดูว่าภายใต้
สถานการณ์ที$ขา้ พเจ้าไม่อยู่ การนําพาทุกคนทําได้ดีหรื อไม่ นี$ ก็เป็ นการทดสอบต่อพวกเขา แต่
ข้าพเจ้าคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะคนที$อยู่กบั ข้าพเจ้ามานาน พวกเขาค่อนข้างจะเข้าใจวิธีทาํ งาน
ของข้าพเจ้า เรื$ องที$ขา้ พเจ้าอยากทํา เรื$ องที$ขา้ พเจ้าต้องการทําทั>งหมดในการเผยแพร่ ฝ่า ดังนั>น
จะชี> ให้ ชัด เจนตรงนี> ว่ า : ภายใต้ส ถานการณ์ ที$ ข ้า พเจ้า ไม่ อ ยู่ การตัด สิ น ที$ ท ํา โดยสมาคม
ค้นคว้าวิจยั พวกเราศูนย์ช่วยฝึ กสอนทุกแห่ งทัว$ ประเทศล้วนต้องฟั ง ต้องปฏิบตั ิ ในฐานะผูช้ ่วย
ฝึ กสอนก็ยงิ$ ต้องถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของตน
ผูช้ ่วยฝึ กสอน ข้าพเจ้าจะพูดจากอีกด้านหนึ$ง พวกเราจํานวนมากจัดมันเป็ นตําแหน่งอย่าง
หนึ$ ง พวกเราไม่ได้ให้ทุกคนเรี ยกมันเป็ นตําแหน่ งงานและหน้าที$ การงานแบบนั>นในหมู่คน
ธรรมดาสามัญ ก็คือหลีกเลี$ยงสิ$ งของประเภทนี> ผูช้ ่วยฝึ กสอนเดิมทีก็ไม่ใช่ตาํ แหน่งข้าราชการ
อะไร นอกจากนี> ถา้ คุณแสดงกิริยาเป็ นใหญ่กบั คนเขาที$สนามฝึ กกง คนเขาเบือนหน้าไม่สนใจ
คุณ คุณก็ทาํ อะไรไม่ได้ คุณแสดงกิริยาไม่ดีอีก เขาอาจบอกว่า ฉันไม่มาฝึ กแล้วดีไหม ดังนั>น
พวกเราไม่ มี อ าํ นาจแต่ อ ย่า งใด ทุ ก คนล้ว นแต่ อ าสาทํา งานนี> ด้ว ยความสมัค รใจและอย่า ง
กระตือรื อร้น เพื$อทําเรื$ องที$ดีให้กบั ทุกคน ดังนั>นพวกเราก็ตอ้ งระวังวิธีทาํ งานสักหน่อย ในเมื$อ
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มันไม่ใช่อาํ นาจ ไม่ใช่ตาํ แหน่งอะไรเลย ข้าพเจ้าคิดว่าการเปลี$ยนตัวผูช้ ่วยฝึ กสอนนั>นสามารถ
ทําได้ทุกเวลาและสถานที$ อย่ายึดติดกับพวกนี> บอกให้ฉนั ทําหน้าที$เป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอน ฉันก็จะ
ทํา ไม่ให้ฉนั ทําหน้าที$เป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอน ฉันก็จะเป็ นผูฝ้ ึ กกงทัว$ ไปคนหนึ$ ง ฝึ กพร้อมกับทุกคน
ที$จริ งผูช้ ่วยฝึ กสอนคือการอาสา และไม่ใช่ให้คุณเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนแล้วคุณก็บาํ เพ็ญสําเร็ จแล้ว !
ไม่ใช่อย่างนี> เพียงแต่ทาํ เพื$อคนอื$นมากสักหน่อย ผจญทุกข์มากสักหน่อย แบกรับงานมากสัก
หน่อย ดังนั>นหลายพื>นที$ก็มีสถานการณ์น> ี ปรากฏ บอกว่าหลังจากที$ผชู ้ ่วยฝึ กสอนถูกเปลี$ยนไป
แล้วก็ทอ้ แท้ไม่ให้ความร่ วมมือ บางคนถึงกับรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม ข้าพเจ้าคิดว่าเรื$ องเหล่านี>ลว้ น
ไม่ สมควรปรากฏในฝ่ าหลุ นต้าฝ่ า ผูซ้ ิ วเลี$ ยนทําเรื$ องเหล่ านี> ได้หรื อ ข้าพเจ้าจึ งพูดถึ งผูช้ ่ วย
ฝึ กสอนของเรา พวกเราก็พดู ถึงเรื$ องเหล่านี> ณ ระดับชั>นนี> อย่าเห็นเรื$ องเหล่านี>สาํ คัญมากเกินไป
อย่าเห็นเรื$ องเหล่านี>สาํ คัญมากเกินไปเป็ นอันขาด
แต่สาํ หรับคนเหล่านั>นที$บ่อนทําลายฝ่ านี> ของเราอย่างแท้จริ ง ไม่วา่ เขาเป็ นใคร พวกเราก็
ต้องเปลี$ยนทุกคนเมื$อใดที$มีปรากฏออกมา เพราะพวกเราไม่ได้ต> งั ข้อกําหนดกับผูฝ้ ึ ก คุณอยาก
เรี ยนคุณก็เรี ยน คุณไม่อยากเรี ยนก็หมดปั ญญา แต่ถา้ คุณเรี ยนพวกเราก็ตอ้ งรับผิดชอบต่อคุณ
พวกเราต้องอธิ บายให้กบั คุ ณ ในฐานะผูช้ ่ วยฝึ กสอนคนหนึ$ งก็ไม่ได้ คุ ณทําไม่ดีก็จะส่ งผล
กระทบไปถึงคนกลุ่มใหญ่และรบกวนผูอ้ ื$น ดังนั>นเมื$อใดที$พวกเราพบเห็นคนที$ทาํ สิ$ งที$เป็ นวิชา
นอกรี ต พบเห็นหนึ$งคนให้จดั การเปลี$ยนออกหนึ$งคน ณ ที$น> ีขา้ พเจ้าพูดกับพวกคุณอย่างจริ งจัง :
ผูฝ้ ึ กคนนั>นที$ศูนย์ฝึกกงสวนสาธารณะซื$ อจี>ชิง มีช่วงเวลาหนึ$ งทํากันออกนอกลู่นอกทางมาก ๆ
จนถึงเวลานี> เขาก็ยงั ไม่ยอบรับว่าผิด แต่พวกเราก็ไม่ตอ้ งการให้คนเขายอมรับผิด ตัวเขาเองควร
แก้ไขสิ$ งเหล่านี>ให้ถูกต้อง แต่เขาไม่ทาํ อะไรเลย ยิง$ กว่านั>นได้ยนิ ว่าส่ งผลกระทบที$ไม่ดีอย่างมาก
ไม่ว่าเขาจะปฏิบตั ิกบั ข้าพเจ้าอย่างไร ไม่ว่าโดยผิวเผินเขาจะปฏิบตั ิกบั ข้าพเจ้าอย่างไร หรื อลับ
หลังเขาจะปฏิบตั ิกบั ข้าพเจ้าอย่างไร เขาส่ งผลกระทบต่อฝ่ านี> เช่นนั>นจึงไม่สามารถเป็ นผูช้ ่วย
ฝึ กสอนได้อีกแล้ว อย่างเช่นมีคนบอกว่า : ฉันก็คือพระพุทธแล้ว ฉันเป็ นใครมาก่อน ฝ่ าหลุน
ของฉันใหญ่เท่าบ้าน หรื อฉันเก่งกาจกว่าหลี$หงจื>อ เขาจะพูดอย่างไรก็ได้ ข้าพเจ้าก็จะไม่สนใจ
เขา แต่ถา้ ไม่ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับมาตรฐานของผูช้ ่วยฝึ กสอนของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าละก็ไม่ได้ เรา
ก็ตอ้ งปลดเขาลงมา ในภายหน้าถ้าเขาเปลี$ยนแปลงดีแล้ว ก็อาจให้เป็ นหัวหน้าศูนย์อีกครั>ง พวก
เราก็อย่ากําหนดคนเขาให้เป็ นที$แน่ นอนเปลี$ยนแปลงไม่ได้ นี$ ก็คือปั ญหา ณ ที$น> ี ขา้ พเจ้าไม่ได้
ตําหนิ ใคร หรื อประนามใคร พวกเราเน้นที$เรื$ องไม่เน้นที$คน จึงยกตัวอย่างนี>ข> ึนมา คนอื$น ๆ ที$
ไม่ได้พดู ถึงนั>น มีการทําเรื$ องประเภทนี>หรื อไม่ ก็มี เพียงแต่ไม่เด่นชัดอย่างนี>
นอกจากนี> อย่างที$ขา้ พเจ้าได้พูดไปเมื$อครั>งที$แล้ว นัน$ คือพวกเราต้องสร้างกระแสนิ ยม
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ของการศึกษาฝ่ าให้เกิดขึ>น จะต้องสร้างกระแสนิ ยมของการศึกษาฝ่ า เข้าใจฝ่ าให้ดี มีแต่เข้าใจ
ฝ่ านี> ให้ดี ใครคิดจะมาก่อความวุ่นวายก็จะไม่มีคนสนใจ พอเขาคิด คําพูดหนึ$ งประโยค คุณก็รู้
ว่าที$เขาพูดถูกต้องหรื อไม่ คุณว่าเขาจะก่อความวุ่นวายขึ>นมาได้ไหม สิ$ งที$เป็ นวิชานอกรี ตก็ทาํ
ไม่ข> ึน รับรองเป็ นเช่นนี>
ทุกคนต่างก็รู้ว่าฝ่ านี> ดี อันที$จริ งในการสัมมนาทุกครั>งข้าพเจ้าล้วนแต่บรรยายจากมุมที$
ต่างกัน บางคนบอกว่า : การสัมมนาวันนี> ฉนั ได้ฟังอาจารย์บรรยายเช่นนี> การสัมมนาวันนั>นได้
ฟั งอาจารย์บรรยายอีกแบบหนึ$ ง อันที$จริ งล้วนแต่เป็ นปั ญหาเดียวกัน เพียงแต่ขา้ พเจ้าบรรยาย
จากมุมที$ต่างกัน แต่ฝ่าที$ขา้ พเจ้าบรรยายทุกครั>ง หากในการซิ วเลี$ยนของคุณในอนาคต หรื อใน
การยกระดับของคุณในอนาคต หรื อเมื$ออ่านหนังสื อเล่มนี>ในช่วงเวลาที$ต่างกัน คุณจะพบว่าสิ$ งที$
ชี>แนะให้คุณล้วนครอบคลุมไว้แล้ว ล้วนมีอยูใ่ นหนังสื อเล่มนี> ฝ่ านี> ครอบคลุมสิ$ งต่าง ๆ มากมาย
ที$บรรยายจากมุมที$แตกต่างกัน ส่ วนประกอบที$แตกต่างกัน และในสภาพที$แตกต่างกัน ข้าพเจ้า
บรรยายเขาออกมาในสภาพหนึ$ ง ดังนั>นคุณเข้าใจก็จะเก็บเกี$ยวได้ผล เพียงแต่พวกเราศึกษาเขา
ให้ดี ข้าพเจ้าว่าก็จะไม่มีปัญหา หนังสื อเล่มที$สาม – «จ้วนฝ่ าหลุน» กําลังจัดพิมพ์ออกมาแล้ว
รวบรวมเนื> อหาทั>งหมดที$ขา้ พเจ้าบรรยายในการสัมมนา ค่อนข้างสมบูรณ์ กําลังจัดพิมพ์ออก
มาแล้ว ผูท้ ี$จะได้เห็นหนังสื อเล่มนี> ก่อน ผูท้ ี$จะได้ประโยชน์ก่อนก็คือผูฝ้ ึ กปั กกิ$ง พวกเราทุกคน
ต้องศึกษาฝ่ าให้มาก เข้าใจฝ่ าให้ดี

ที$ขา้ พเจ้าพูดมาทั>งหมดก็เพื$อให้ทุกคนสามารถยกระดับให้สูงขึ>นได้อย่างแท้จริ ง จึงพูด
สิ$ งเหล่านี> กบั ทุกคน ที$เรี ยกทุกคนมาประชุมอย่างเร่ งด่วนเช่นนี> เพราะกลัวว่าในขั>นตอนการซิ ว
เลี$ ยนต่อจากนี> ทุกคนอาจยึดกุมได้ไม่ดี หรื อเนื$ องจากเข้าใจได้ไม่ดี หรื อเพราะข้าพเจ้าไม่ได้
นําพาคุณสู่ หนทางที$ถูกต้องล้มเลิกกลางคัน ข้าพเจ้าก็จะรู ้สึกผิดต่อทุกคน ดังนั>นจึงเรี ยกทุกคน
มาประชุมเพื$ออธิบายเรื$ องนี>ให้แก่ทุกคน เรื$ องซิวเลี$ยนเป็ นเรื$ องของตัวเองของทุกคน ในอนาคต
ใครที$ตามไม่ทนั ใครที$ทาํ ไม่ได้ ข้าพเจ้าตรงนี> ไม่สามารถเปิ ดประตูหลังให้ได้ บอกว่าข้าพเจ้า
เห็นว่าเขาเป็ นคนพอใช้ได้ หรื ออธิ บายสถานการณ์ให้ขา้ พเจ้าฟั ง แล้วพวกเราก็เปิ ดประตูหลัง
เถอะ ให้เขาขึ>นมาเลย ให้เป็ นเช่นนี> ไม่ได้ ทุกคนทราบ ที$ขา้ พเจ้าถ่ายทอดวันนี> คือฝ่ า ฝ่ านี> คือฝ่ า
ของจักรวาล ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตามฝ่ า มิเท่ากับข้าพเจ้าเป็ นผูน้ าํ การบ่อนทําลายฝ่ าหรื อ ล้วน
ขึ>นอยูก่ บั ทุกคนไปบําเพ็ญตัวเอง เป็ นสิ$ งที$ดี สามารถช่วยให้คนพ้นทุกข์ ยังสามารถช่วยเหลือ
คน ก็ดูวา่ ทุกคนจะเข้าใจฝ่ าอย่างไร รับรู ้เข้าใจฝ่ าอย่างไร ที$เรี ยกทุกคนมาก็ตอ้ งการจะพูดเพียง
เท่านี> อย่าได้คิดว่าการประชุมครั>งนี> เป็ นเรื$ องที$ขา้ พเจ้าเห็นข้อบกพร่ องของทุกคนเป็ นอันขาด
และคิดจะตําหนิ ทุกคน ไม่ใช่อย่างนี> ข้าพเจ้าคิดว่าบางปั ญหา การชี> ออกมาให้ทนั เวลาดีกว่าชี>
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ออกมาภายหลัง พวกเราหัวหน้าศูนย์ช่วยฝึ กสอนแต่ละแห่ง หรื อผูช้ ่วยฝึ กสอน คนที$พวกเราเห็น
ว่าไม่ดี หลังจากที$ ถอดเขาออกไปทันที แล้ว คนคนนี> หยุดอย่างกระทันหัน เขาค่อย ๆ รั บรู ้ ถึง
ปั ญหาของตัวเองและซิ วเลี$ยนใหม่อีกครั>ง หัวหน้าศูนย์ฝึกหรื อผูช้ ่วยฝึ กสอนคนนี> เขาทําหรื อไม่
ทําคื อเหมื อนกัน เขาสามารถซิ วเลี$ ยนถึ งที$ สุดเช่ นกัน ก็หยุดได้แล้ว และจะเป็ นประโยชน์
สําหรับเขาอย่างมาก ตัวเขารับรู ้เข้าใจแล้ว ยังซิ วเลี$ยนอยู่ มีบางคนพวกเราให้โอกาสแก่เขาครั>ง
แล้วครั> งเล่า แต่เขาก็ไม่อูค้ รั> งแล้วครั> งเล่า สุ ดท้ายก็สายเกิ นไป เขาตกลงไปโดยสิ> นเชิ งแล้ว
กลายเป็ นมารในสภาพแบบนั>นแล้ว นี$เป็ นบทเรี ยน !
ข้าพเจ้าเป็ นคนที$ชอบพูดอะไรตรงไปตรงมา ไม่ชอบพูดอ้อมค้อม ในช่วงระยะหลังนี>
พวกเราไม่วา่ จะเป็ นศูนย์ช่วยฝึ กสอนก็ดี ศูนย์สาขาก็ดี หรื อผูช้ ่วยฝึ กสอนของศูนย์ต่าง ๆ ของเรา
ก็ดี ต่างทํางานเป็ นปริ มาณมากจริ ง ๆ ทําให้ฝ่าของเรานี> ได้รับผลกระทบที$ใหญ่ขนาดนี> ในวันนี>
แน่นอนฝ่ าดีคือด้านหนึ$ง ทุกคนอุทิศตนอย่างมากมาย ปกป้องฝ่ านี> ช่วยประชาสัมพันธ์ฝ่านี> อัน
ที$จริ งฝ่ านี> ข้าพเจ้าว่าเดิมทีกค็ ือฝ่ าในจักรวาล รวมทั>งทุกคน พวกคุณล้วนอยูใ่ นฝ่ านี> เช่นนั>นฝ่ านี>
ก็เป็ นของพวกคุณ จะปกป้ องฝ่ านี> หรื อไม่ จะประชาสัมพันธ์ฝ่านี> หรื อไม่ จะเผยแพร่ ฝ่านี> ให้
กว้างไกลหรื อไม่ ในอนาคตจะหล่อหลอมเข้ากับฝ่ านี> หรื อไม่ ล้วนเป็ นเรื$ องของตัวพวกคุณเอง
ข้าพเจ้าได้แต่บรรยายเขาออกมา นําพาสู่ หนทางที$ถูกต้องเส้นนี> นี$ คือที$ขา้ พเจ้าทํา สําหรับการ
หยวนหมัน$ อย่างแท้จริ งในอนาคต ข้าพเจ้าว่านัน$ คือคุณบําเพ็ญเอง
ไม่อยากจะใช้เวลาของทุกคนมากเกินไปนัก เดิมทีคนจํานวนมากอยากมาฟังดูวา่ อาจารย์
จะบรรยายอะไรในระดับชั>นสู งในที$ประชุมผูช้ ่วยฝึ กสอน ล้วนแต่มาพร้อมกับจิตแสวงหา ยึด
ติด มาสื บเสาะหาความรู ้ ข้าพเจ้าว่านี$ ไม่ดีมาก ข้าพเจ้าไม่อยากพูดอะไรมากแล้ว ก็คิดจะพูด
เพียงเท่านี> ถ้าพวกเรามีปัญหาอะไร มีปัญหาที$พิเศษเฉพาะ พวกเราจะให้เวลาสักเล็กน้อย ทุกคน
หยิบยกขึ>นมาถามได้ ศูนย์ใหญ่ปักกิ$ งจัดวางการถ่ายรู ป อีกสักครู่ ศูนย์ช่วยฝึ กสอน ศูนย์สาขา
ต่าง ๆ สามารถจัดกลุ่มขึ>นมาถ่ายรู ป ไม่มีปัญหา สามารถถ่ายรู ปกับทุกคน ต่อไปนี> ทุกคนที$มี
ปั ญหาที$พิเศษเฉพาะสามารถหยิบยกขึ>นมาถามข้าพเจ้าได้ ก็จะพูดเพียงเท่านี>
ข้าพเจ้ายังได้ยินว่ามีผูฝ้ ึ กส่ วนหนึ$ งชอบไปยังศูนย์ฝึกต่าง ๆ การไปยังศูนย์ต่าง ๆ เป็ น
เรื$ องดี เพิ$มการติดต่อและเรี ยนรู ้จากกันและกันมากขึ>น คือดีมาก แต่มีบางคนเมื$อไปที$ศูนย์บาง
แห่ งแล้วดูเหมือนจะมีจิตโอ้อวดแบบหนึ$ ง : ฉันรู ้ข่าวบางอย่าง ถ่ายทอดข่าวเล็กข่าวน้อย หรื อ
พวกคุณไม่เข้าใจเรื$ องเหล่านี> หรอก ฉันเข้าใจ มักคิดจะ..... มีซ่อนอยูล่ ึก ๆ เพียงเล็ก ๆ กําลังจะ
โผล่ออกมา เพียงเล็ก ๆ ใช้ฝ่านี> เป็ นประโยชน์เพื$อยกตัวเองให้สูงขึ> น ก็คือจิ ตโอ้อวดเช่ นกัน
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ไม่ใช่ตอ้ งการจะยกตัวเองให้สูงขึ>นอย่างเด่นชัดมาก ไม่ใช่เช่นนี> ก็คือมีจิตโอ้อวดเล็กน้อยอย่าง
นั>น จิตโอ้อวดนี>ทาํ ร้ายคนอย่างมากในหมู่ผซู ้ ิวเลี$ยน
ศิษย์ : บางคนถามว่าคนที$ยงั ไม่ไคอูจ้ ะมีฝ่าเซินได้อย่างไร
อาจารย์ : คนที$ยงั ไม่ไคอูใ้ ห้ระมัดระวังนะ ! คนที$ยงั ไม่ไคอูถ้ า้ ซิ วเลี$ยนบรรลุถึงเขตแดนของพระ
พุทธก็จะมีฝ่าเซิ น แต่เวลานี> ผูฝ้ ึ กของเรายังไม่มีแม้แต่คนเดียว รวมทั>งอาจารย์ชี$กงในสํานักกง
อื$นปั จจุบนั นี> ก็ยงั ไม่มีแม้แต่คนเดียว เท่าที$ขา้ พเจ้ารู ้คนที$มีฝ่าเซิ นมีเพียงข้าพเจ้าคนเดียว เหตุใด
บางคนฝันเห็นผูช้ ่วยฝึ กสอนของเรา ยังเห็นหัวหน้าศูนย์ฝึกของเรา เห็นอะไรอื$น ๆ นัน$ คือผล
จากความคิดของตัวคุณบวกกับสนามมิติของคุณ เป็ นการสะท้อนออกมาของความสัมพันธ์ที$
สอดคล้องกันในสนามมิติของคุณแบบนี> เป็ นสภาวะแบบหนึ$ งที$ใช้สิ$งนี> สะท้อนเข้าไปภายใน
ขอบเขตของสนามมิติน> ีของคุณ นอกจากนี>ซิวเลี$ยนถึงระดับหนึ$งยังสามารถจะแยกร่ างถ้าไม่ถูก
ปิ ดล็อกเอาไว้ ก็คือจู่เหวียนเสิ น ร่ างกายสามารถแยกร่ างได้ แต่นนั$ ล้วนคือเล็กมาก เป็ นวิธีทาํ
ของระดับชั>นที$ต$าํ มาก
ศิษย์ : มีใครบางคนอ้างตัวเองเป็ นพระโพธิ สัตว์เหว่ยถัว และสามารถเอาฝ่ าหลุนที$ท่านอาจารย์
ใส่ ให้กบั ผูฝ้ ึ กออกมาได้
อาจารย์ : นัน$ คือใจเขาเกิดมาร ใจตัวเองแปรผัน ตัวเขาคิดเอง เขาเอาออกมาหรื อไม่ ที$เอาคือที$
เขาคิดเอง เป็ นเงาที$ ตวั เองคิดขึ>นมาภายในขอบเขตของสนามมิ ติของเขา อะไรเขาก็ลว้ นทํา
ไม่ได้ อ้างตัวเองเป็ นพระโพธิ สตั ว์เหว่ยถัวอะไรเอย ข้าพเจ้าจะบอกทุกคน ข้าพเจ้าเคยพูดเรื$ อง
นี> กบั พวกเราก่อนหน้านี> แล้วว่า : ยุคธรรมะปลายที$ระดับชั>นสู ง เขาล้วนตกอยู่ในมหันตภัย ที$
สมควรปกป้ องล้วนปกป้ องขึ>นมาแล้ว ที$ไม่ได้ปกป้ องขึ>นมาล้วนถูกระเบิดทําลายไปแล้ว เวลา
นี> ใครก็ไม่มีแล้ว มี คนจํานวนมากเห็ นพระโพธิ สัตว์กวนอิ น ผูฝ้ ึ กบางคนนํารู ปมาเบิ กเนตร
ข้าพเจ้าจะบอกทุกคน จิ ตที$ คนส่ งออกมาในชัว$ พริ บตานั>นขณะที$ เขาไหว้พระอยู่เป็ นจิ ตใจที$
เมตตาที$ สุด ดี งามที$ สุด จิ ตที$ ดีที$สุด เพื$อปกป้ องจิ ตดวงนี> ของคุ ณเอาไว้ ดังนั>นจึ งให้คุณเห็ น
ภาพลักษณ์ของพระโพธิสตั ว์กวนอิน ที$จริ งล้วนเป็ นปรากฏการณ์ของฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้า ที$ผา่ น
มาข้าพเจ้าเคยพูดถึงปัญหานี>ในการสัมมนาแล้ว
บันทึกเสี ยงโดยศูนย์ช่วยฝึ กสอนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ศูนย์ใหญ่ปักกิ$ง
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«ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี>เจี$ย» ระยะแรกที$ตีพิมพ์ออกมา ส่ วนสําคัญคือเพื$อจะยกระดับคุณภาพ

ของผูช้ ่ วยฝึ กสอนและความสามารถในการช่ วยฝึ กสอน ถ้าผูฝ้ ึ กใหม่ทวั$ ไปยอมรับไม่ได้ก็จะ
ส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายและการรบกวนต่อต้าฝ่ า ดังนั>นจึงจัดจําหน่ายอยูใ่ นวงจํากัด
ภายหลังจากที$ศิษย์ทวั$ ประเทศได้เริ$ มการศึกษาฝ่ า บําเพ็ญอย่างจริ งจัง ทุกคนก็มีความ
เข้าใจต่อต้าฝ่ าเพิ$มมากขึ>น ผ่านการบําเพ็ญอย่างจริ งจัง ทําให้รับรู ้อย่างแท้จริ งถึงความต่อเนื$ อง
อย่างแนบแน่ นของความยิ$งใหญ่ของต้าฝ่ ากับการยกระดับชั>นให้สูงขึ>น ยกระดับความเข้าใจ

อย่า งชัด เจน ภายใต้ส ถานการณ์ เ ช่ น นี> ข้า พเจ้า จึ ง ตัด สิ น ใจตี พิ ม พ์ «ฝ่ าหลุ น ต้า ฝ่ าอี> เ จี$ ย »
ออกจําหน่ายอีกครั>ง แต่ทุกคนพึงระวังแนวโน้มแบบหนึ$ง อย่าได้คิดจะค้นหาสิ$ งแปลกใหม่ในต้า
ฝ่ า จริ ง ๆ มีบางคนเฝ้าติดตามค้นหาไม่หยุดว่าข้าพเจ้าพูดอะไรอีกบ้าง มีหนังสื ออะไรใหม่บา้ ง
มีขอ้ มูลอะไรใหม่บา้ ง หรื อเป็ นอย่างไร อย่างไร.... เป็ นต้น ต้องปล่อยวางจิ ตใจลงมา บําเพ็ญ
จริ ง ๆ จัง ๆ ต่อไป ที$จริ งไม่ว่าจะมีหลักธรรมคําสอนออกมาเป็ นจํานวนมากน้อยเท่าใด ก็ลว้ น
เป็ นข้อมูลเสริ มแนะ «จ้วนฝ่ าหลุน» ที$ช> ีแนะการซิ วเลี$ยนอย่างแท้จริ งมีเพียง «จ้วนฝ่ าหลุน»
ข้างในนั>นครอบคลุมเนื> อหาเริ$ มจากคนธรรมดาสามัญไปจนถึงระดับสู งไม่มีที$เปรี ยบ เพียงแต่
คุณบําเพ็ญต่อไป «จ้วนฝ่ าหลุน» ล้วนจะชี>นาํ ให้คุณซิวเลี$ยนและยกระดับสู งยิง$ ขึ>นตลอดไป

«จ้วนฝ่ าหลุ น» ชั>นผิวเผินของบทความไม่ สละสลวย กระทัง$ ไม่ สอดคล้องกับหลัก

ภาษาในปั จจุบนั แต่หากข้าพเจ้าเรี ยบเรี ยงต้าฝ่ าเล่มนี>ตามหลักภาษาปั จจุบนั แล้ว ก็จะเกิดปั ญหา
หนึ$ งที$รุนแรง โครงสร้างภาษาของบทความที$สอดคล้องกับมาตรฐานและสวยงาม กลับจะไม่มี
ความหมายที$ ลึกซึ> งยิ$งกว่าและสู งยิ$งกว่า เพราะการใช้คาํ ศัพท์ที$สอดคล้องกับมาตรฐานใน
ปั จจุบนั ไม่สามารถแสดงการชี> นาํ ของต้าฝ่ าในระดับชั>นต่างกันและสู งยิ$งกว่าและฝ่ าที$ปรากฏ
ออกมาในแต่ละชั>น ตลอดจนนําพาการผันแปรของเปิ^ นถี$และกงของผูฝ้ ึ ก และยกระดับการ
เปลี$ยนแปลงของธาตุแท้น> ี
«อี> เจี$ ย» เล่ มนี> ก็เช่ นกัน ตี พิมพ์ออกจําหน่ ายเพื$อช่ วยชี> แนะให้ทุกคนศึ กษา «จ้วนฝ่ า

หลุน» ให้ดี หวังว่าศิษย์ตา้ ฝ่ าจะสามารถยึดฝ่ าเป็ นอาจารย์ ขจัดการรบกวนทิ>งไป บําเพ็ญให้
แน่นแฟ้นและจริ งจัง นี$กค็ ือการก้าวรุ ดไปข้างหน้า
หลีห$ งจื(อ
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