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คําอธิบายเกีย่ วกับการตีพมิ พ์ อกี ครั้ง
ครั้งแรกที่ตีพิมพ์ [อธิบายความหมายเกี่ยวกับฝ่ าหลุนต้าฝ่ า] ออกมา ส่ วนสําคัญคือเพื่อจะ
ยกระดับคุณภาพและความสามารถในการช่วยฝึ กสอนของผูช้ ่วยฝึ กสอน ถ้าผูฝ้ ึ กใหม่ทวั่ ไปยอมรับ
ไม่ได้กจ็ ะส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายและการรบกวนต่อต้าฝ่ า ดังนั้นจึงจัดจําหน่ายอยูใ่ นวงจํากัด
ภายหลังจากที่ศิษย์ทว่ั ประเทศได้เริ่ มการศึกษาฝ่ า บําเพ็ญอย่างจริ งจัง ทุกท่านก็มีความเข้าใจ
ต่อต้าฝ่ าเพิม่ มากขึ้น ผ่านการบําเพ็ญอย่างจริ งจัง ทําให้เข้าใจและซึมซาบอย่างแท้จริ งถึงความ
ยิง่ ใหญ่ของต้าฝ่ าและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นต่อการยกระดับชั้น มีการยกระดับความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน ในสภาพการณ์เช่นนี้ ข้าพเจ้าจึงตัดสิ นใจตีพิมพ์ [อธิบายความหมายเกี่ยวกับฝ่ าหลุนต้าฝ่ า]
ออกจําหน่ายอีกครั้ง แต่ทุกท่านพึงระวังแนวโน้วแบบหนึ่ง จงอย่าได้คิดจะค้นหาสิ่ งแปลกใหม่
ในต้าฝ่ า บางคนเฝ้ าติดตามค้นหาอยูเ่ รื่ อยๆ ว่าข้าพเจ้าได้พดู อะไรอีกบ้าง มีหนังสื อใหม่อะไรอีกบ้าง
หรื อเป็ นอย่างไร อย่างไร....เป็ นต้น ต้องปล่อยวางจิตใจลงมา บําเพ็ญจริ งๆ จังๆ ต่อไป ที่จริ งไม่วา่
จะมีหลักธรรมคําสอนออกมาเป็ นจํานวนมากน้อยเท่าใด ก็ลว้ นเป็ นข้อมูลเสริ มแนะ [จ้วนฝ่ าหลุน]
สิ่ งที่ช้ ีแนะการบําเพ็ญอย่างแท้จริ งมีเพียง [จ้วนฝ่ าหลุน] ข้างในนั้นครอบคลุมเนื้อหาเริ่ มจากคน
ธรรมดาสามัญไปจนถึงระดับที่สูงมากๆ เพียงแต่ท่านบําเพ็ญต่อไป [จ้วนฝ่ าหลุน] ก็จะชี้นาํ ให้ท่าน
บําเพ็ญและยกระดับสู งยิง่ ขึ้นตลอดไป
บทความใน [จ้วนฝ่ าหลุน] สํานวนที่ใช้ไม่ไพเราะสละสลวย อีกทั้งไม่เป็ นไปตามหลักภาษา
ปัจจุบนั แต่หากข้าพเจ้าเรี ยบเรี ยงหนังสื อต้าฝ่ าเล่มนี้ตามหลักภาษาปัจจุบนั แล้ว ก็จะเกิดปัญหาใหญ่
ข้อหนึ่ง บทความแม้จะมีโครงสร้างของภาษาที่ไพเราะและสละสลวย แต่ไม่สามารถครอบคลุม
ความหมายที่ลึกซึ้งและสู งยิง่ ขึ้น เพราะหลักภาษาตามโครงสร้างปัจจุบนั ไม่สามารถถ่ายทอดต้าฝ่ า
ซึ่งเป็ นเครื่ องชึ้นาํ ในระดับชั้นที่แตกต่างกันที่อยูส่ ู งยิง่ ๆ ขึ้นไป และการแสดงออกของหลักธรรมใน
แต่ละระดับชั้น ตลอดจนนําไปสู่ การผันแปรของร่ างแท้(เปิ๋ นถี่)และพลัง(กง)ของผูฝ้ ึ ก รวมทั้ง
เสริ มสร้างการเปลี่ยนแปลงของธาตุแท้
[อธิบายความหมายฯ] เล่มนี้กเ็ ช่นกัน ตีพิมพ์ออกจําหน่ายเพื่อช่วยชี้แนะให้ทุกท่านศึกษา
[จ้วนฝ่ าหลุน] ให้ดี หวังว่าศิษย์ตา้ ฝ่ าจะสามารถยึดฝ่ าเป็ นอาจารย์ ขจัดการรบกวนทิ้งไป บําเพ็ญให้
แน่นแฟ้ นและจริ งจัง นี่กค็ ือการก้าวรุ ดไปข้างหน้า
หลี่ หงจือ้
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คํานํา
เพื่อให้งานช่วยฝึ กสอนของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าดําเนินไปได้ดียง่ิ ขึ้น เพื่อให้เป็ นไปตามคําร้องขอ
ของศูนย์ศึกษาและศูนย์ช่วยฝึ กสอนทุกแห่ง ฝ่ า และความหมายเกี่ยวกับฝ่ า ที่ขา้ พเจ้าได้บรรยาย
และอธิบาย ณ ที่ประชุมผูช้ ่วยฝึ กสอน ได้ผา่ นการตรวจทานและเห็นชอบของข้าพเจ้าแล้ว เวลานี้ก็
ได้ตีพิมพ์นาํ ออกมาจําหน่ายอย่างเป็ นทางการ
ผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนั้นยังมีผชู ้ ่วยฝึ กสอนส่ วนน้อยที่มาจากมณฑลอื่น เมืองอื่นด้วย
หลังจากที่ขา้ พเจ้าได้บรรยายฝ่ าและอธิบายความหมายเกี่ยวกับฝ่ าแล้ว บางคนได้เรี ยบเรี ยงบทความ
จากเทปบันทึกเสี ยง ยิง่ กว่านั้นในบางพื้นที่ยงั ได้เวียนกันคัดลอก ขโมยพิมพ์ เนื่องจากเวลาข้าพเจ้า
บรรยายฝ่ า อธิบายความหมายเกี่ยวกับฝ่ า ล้วนแต่บรรยายและอธิบายภายใต้สภาวะแวดล้อมที่พิเศษ
เฉพาะ ภายใต้เงื่อนไขและในประเด็นที่เป็ นรู ปธรรม หากไม่อยูใ่ นปัจจัยเหล่านี้แล้ว การเวียนกัน
คัดลอกบทความ และต้าฝ่ าที่ขา้ พเจ้าบรรยาย การทําความเข้าใจก็จะเกิดความหมายที่ไม่ตรงกัน อีก
ทั้งจะทําให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ง่าย ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ ตา้ ฝ่ า
การตีพิมพ์ [อธิบายความหมายเกี่ยวกับฝ่ าหลุนต้าฝ่ า] ออกจําหน่าย เพื่อเป็ นหนังสื อสําหรับ
ผูช้ ่วยฝึ กสอนอ่านโดยเฉพาะ ผูช้ ่วยฝึ กสอนทุกคนเวลาเผยแพร่ ฝ่าหลุนต้าฝ่ า ต้องรับผิดชอบต่อ
ตัวเอง รับผิดชอบต่อผูฝ้ ึ ก รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อต้าฝ่ า เวลาที่ทาํ การเผยแพร่ และอธิบาย
ปัญหา ให้เผยแพร่ ตา้ ฝ่ าตามระดับความเข้าใจต่อต้าฝ่ าและความสามารถรับได้ของผูร้ ับ
หลี่ หงจือ้
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อธิบายฝ่ าให้ ผ้ ชู ่ วยฝึ กสอนฝ่ าหลุนต้ าฝ่ าเมืองฉางชุน
(18-9-1994)
นัง่ อยู่ ณ ที่น้ ีลว้ นเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนและผูฝ้ ึ กระดับแกนนํา ในการสร้างสรรค์ฝ่าหลุนต้าฝ่ า
โดยเฉพาะเมืองฉางชุนมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์ฝ่าหลุนต้าฝ่ า
ผูฝ้ ึ กที่ศนู ย์ฝึก
หลายๆ แห่งได้ถามปัญหาต่างๆ มากมาย มีปัญหาบางประการที่ผชู ้ ่วยฝึ กสอนหรื อผูฝ้ ึ กระดับแกน
นําของเราอธิบายได้ไม่ดีหรื ออธิบายไม่ได้ เรื่ องนี้มีสาเหตุสองประการ หนึ่งคือเข้าใจฝ่ าไม่ถ่องแท้
ที่จริ งในการสอนในชั้นเรี ยน พวกเราก็ได้บรรยายให้ท้ งั หมดแล้ว เพียงแต่เข้าใจฝ่ าให้ทะลุปุโปร่ ง
อะไรๆ ก็สามารถอธิบาย นี่คือสาเหตุหนึ่ง และเป็ นเหตุผลที่สาํ คัญที่สุด อีกประการหนึ่งคือปัญหา
บางประการที่เป็ นรู ปธรรมที่ผฝู ้ ึ กถาม แต่อธิบายได้ เพราะผูฝ้ ึ กสอนติดต่อกับผูฝ้ ึ กโดยตรง หลายๆ
ปัญหาที่เป็ นรู ปธรรม ไม่อาจจะอธิบายได้
ข้าพเจ้ารักษาท่าทีอย่างนี้เสมอมา ฝ่ าข้าพเจ้าก็ได้บรรยายอย่างครบถ้วนและสรุ ปรวบยอดให้
แล้ว ปัญหาในการบําเพ็ญของตัวท่านเอง ก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามฝ่ านี้ ถ้าอะไรๆ ก็พดู ออกมาจนหมด ก็จะ
ไม่มีสิ่งที่ตวั ท่านเองจะบําเพ็ญ ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถจะพูดมากไปกว่านี้แล้ว ถ้าพูดอีกก็จะ
เท่ากับว่าข้าพเจ้ายกท่านขึ้นมาอย่างนั้น ที่เหลือก็คือปัญหาบางประการที่เป็ นรู ปธรรม แต่ผฝู ้ ึ กบาง
คนก็ยงั อยากจะถาม ก็คือวางใจไม่ได้ เขาถามข้าพเจ้าไม่ได้ ก็ยงั จะถามผูฝ้ ึ กสอนหรื อศิษย์ของเรา ที่
ฝึ กพลัง(กง)มาค่อนข้างจะนาน แต่ปัญหาที่ผชู ้ ่วยฝึ กสอนหรื อศิษย์ที่ฝึกมานานไม่เคยประสบด้วย
ตัวเอง ก็ไม่อาจจะอธิบายได้
เหตุใดข้าพเจ้าให้ทุกคนฝึ กพลัง(กง)ด้วยกันเป็ นกลุ่มนะหรื อ เวลาพบกับปั ญหาสามารถจะ
ปรึ กษาหารื อด้วยกัน ร่ วมกันศึกษาพิจารณา ปั ญหาเหล่านี้กจ็ ะแก้ไขได้ ฝึ กพลัง(กง)ตัวเองคนเดียว
เมื่อพบกับปัญหาแล้วไม่เข้าใจ จะเกิดความสับสน แต่อยูท่ ี่ศนู ย์ฝึก ทุกท่านร่ วมกันศึกษาพิจารณา
หลายๆ ปัญหาก็สามารถจะแก้ไข ที่จริ งการจะจัดการกับปัญหาหนึ่งๆ ให้สาํ เร็ จได้ ต้องค้นหาจากซิ
นซิ่ง ปัญหาอะไรล้วนสามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้ แต่กย็ งั มีปัญหาบางประการที่เป็ นรู ปธรรม มันยาก
เกินกว่าที่ผชู ้ ่วยฝึ กสอนจะจัดการได้จริ งๆ เพื่อปั ญหาเหล่านี้โดยเฉพาะ ข้าพเจ้าเปิ ดประชุมหนึ่งครั้ง
ให้กบั ทุกท่าน นี่จดั เป็ นกรณี พิเศษสําหรับผูช้ ่วยฝึ กสอนเมืองฉางชุน พื้นที่อื่นยังไม่มีโอกาสเช่นนี้
การกลับมา(บ้าน)ครั้งนี้มีปัญหาหลายประการต้องจัดการ ผูฝ้ ึ กทั้งหลายต่างก็รู้ ดังนั้นจึงพยายามไม่
รบกวนข้าพเจ้า เป็ นไปได้วา่ เสี ยงโทรศัพท์เพียงกริ๊ งเดียวก็จะรบกวนข้าพเจ้าอย่างมาก ฉะนั้นผูฝ้ ึ ก
หลายๆ ท่านจึงไม่โทรศัพท์มาหา จุดนี้ขา้ พเจ้าทราบ ที่เรี ยกทุกท่านมาประชุมก็เพื่อจะตอบปั ญหา
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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บางประการให้กบั ทุกท่าน ศูนย์ใหญ่ได้ส่งบทความจากประสบการณ์ของผูฝ้ ึ กบางส่ วนมาให้ อีกทั้ง
ปัญหาต่างๆ ที่รวบรวมกันขึ้นมา ข้าพเจ้ายังไม่มีเวลาอ่าน เพราะข้าพเจ้ากําลังปรับแก้หนังสื อเล่มที่
สามอยู่ – [จ้วนฝ่ าหลุน] และยังมีเรื่ องต้องจัดการอีกมากมาย
การตอบปัญหาให้แก่ทุกท่านในวันนี้ โดยหลักคือเพื่อให้ทุกท่านทํางานได้สะดวก พูดถึง
ตรงนี้ขา้ พเจ้ายังจะต้องพูดถึงปัญหาหนึ่ง คือผูช้ ่วยฝึ กสอนทั้งหลายที่นง่ั อยู่ ณ ที่น้ ี ท่านต้อง
รับผิดชอบให้จริ งๆ จังๆ รับผิดชอบสอนแต่ท่าฝึ กเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ ควรต้องเข้าใจฝ่ าให้ถ่อง
แท้ ยึดกุมให้ได้อย่างแท้จริ ง ต้องอ่านหนังสื อให้มาก ฟังเทปบันทึกเสี ยงให้มาก อย่างน้อยที่สุดต้อง
เข้าใจได้ชดั เจนมากกว่าผูฝ้ ึ กทัว่ ไปจึงจะสามารถเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนได้ดี ความเข้าใจต่อฝ่ าจะต้อง
เข้าใจให้แจ่มชัด ผูฝ้ ึ กมีปัญหาอะไร อย่างน้อยต้องตอบได้ในระดับทัว่ ไป ถึงแม้ไม่อาจจะพูดว่าเป็ น
ประโยชน์ในการชี้นาํ ในภาพรวมสามารถพูดได้ชดั เจน การถ่ายทอดพลัง(กง)ไปสู่ ระดับชั้นสู ง
อย่างแท้จริ ง นัน่ ก็คือการช่วยคน ก็คือการบําเพ็ญอย่างแท้จริ ง หากดูกนั อย่างนี้แล้ว นัน่ ก็คือไม่มี
อะไรแตกต่างจากการมุ่งบําเพ็ญเป็ นหลักในวัดวาอารามหรื อในป่ าเขา
ฝ่ าของเรานี้โดยหลักถ่ายทอดอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ ส่ วนใหญ่บาํ เพ็ญอยูใ่ นหมู่คน
ธรรมดาสามัญ ในการบําเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ โดยพื้นฐานควรแสดงออกเหมือนกับคน
ธรรมดาสามัญ พูดให้ชดั พวกเราผูร้ ับผิดชอบคนหนึ่งของศูนย์ฝึกฯ ก็เหมือนกับเจ้าอาวาส
พระสงฆ์เปรี ยญสู ง ข้าพเจ้าเพียงแต่พดู เปรี ยบเทียบ ไม่มีใครแต่งตั้งหรื อให้ตาํ แหน่ง พวกเราก็คือ
รู ปแบบการบําเพ็ญอย่างนี้ ท่านคิดดูนนั่ ไม่เหมือนกันหรอกหรื อ การนําพาผูบ้ าํ เพ็ญกลุ่มหนึ่งให้ดี
เป็ นเรื่ องของคุณูปการและคุณธรรมที่หาที่สุดมิได้
นําพาไม่ดี
ข้าพเจ้าว่าก็คือไม่ได้ปฏิบตั ิ
ภาระหน้าที่อย่างเต็มที่ ด้วยจุดประสงค์น้ ีจึงเรี ยกท่านมาประชุม ผูร้ ับผิดชอบของศูนย์ใหญ่ต่างก็
หารื อปัญหานี้กบั ข้าพเจ้า: จะเปิ ดสอนอีกสักครั้งดีไหม ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าฝ่ านี้บรรยายชัดเจนเกินไปก็
ไม่เป็ นประโยชน์กบั การบําเพ็ญของทุกคน เช่นนั้นก็จะกลายเป็ นหลักการของคนธรรมดาสามัญ
พวกเราไม่ตอ้ งพูดถึงปัญหาการบําเพ็ญกันอย่างไร อย่างไร ในหมู่คนธรรมดาสามัญ อีกประเดี๋ยว
ข้าพเจ้าจะตอบคําถามเหล่านี้ที่ส่งขึ้นมา เวลาที่เหลือทุกท่านมีปัญหาอะไรค่อยยกขึ้นมาถาม คําถาม
ที่คิดจะค้นหาความรู ้อะไรท่านอย่าถาม คําถามที่เกี่ยวโยงถึงนโยบายประเทศก็อย่าถาม พวกเราอยู่
ในขั้นตอนของการบําเพ็ญ ปัญหาที่พบเจอนั้นค่อนข้างจะเป็ นแบบฉบับ โดยหลักจะตอบคําถาม
เหล่านี้ ทุกท่านสามารถหยิบยกขึ้นมาถาม
พวกเราแจ้งแต่ผชู ้ ่วยฝึ กสอนและคนทํางานให้มาประชุม จากวันนี้ไปคนที่ไม่ได้รับแจ้ง
อย่าได้พามาประชุมด้วย มีคนมากันมาก เรื่ องบางอย่างจัดการไม่ได้ เพราะทั้งหมดเป็ นผูช้ ่วย
ฝึ กสอน เดิมทีอยากจะพูดสู งสักหน่อย เป็ นรู ปธรรมสักหน่อย เพื่อให้สะดวกต่อการทํางานของ
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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ผูช้ ่วยฝึ กสอนจากนี้ไป แต่บางคนเป็ นผูฝ้ ึ กใหม่เข้าเรี ยนในชั้นเพียงครั้งเดียว ยิง่ กว่านั้นบางคนยังไม่
เคยเข้าเรี ยนในชั้นเลย ทันทีทนั ใดมาฟังสิ่ งที่สูงและลึกซึ้งอย่างนี้ ยากจะยอมรับได้ ไม่ส่งผลดีต่อเขา
อีกทั้งยังจะก่อเกิดอารมณ์ขดั แย้งในความคิดของเขาได้ง่าย ก็จะเป็ นการทําลายคนๆ นี้
ผูช้ ่วยฝึ กสอนต้องรับภาระหน้าที่อย่างจริ งๆ จังๆ ผูฝ้ ึ กใหม่ที่ท่าฝึ กทําไม่ถูกต้องต้องปรับแก้
ให้ถูกต้องให้พวกเขา ผูฝ้ ึ กเก่าบางคนที่ท่าฝึ กใช้ได้แล้ว คลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย ก็ให้บอกเขา
ภายหลังการฝึ กพลัง(กง) จะได้ไม่รบกวนการเข้าสู่ สมาธิ เวลาฝึ กพลัง(กง) อย่ารบกวนเขา ผูฝ้ ึ กใหม่
จะต้องช่วยฝึ กสอน มีคนถามปัญหาต้องอดทนค่อยๆ อธิบาย ผูฝ้ ึ กทั้งหมดที่ศูนย์ฝึกพลัง(กง)ของเรา
ล้วนมีภาระหน้าที่น้ ี ต้องช่วยเหลือสรรพชีวติ ทัว่ ไป อะไรเรี ยกว่าช่วยเหลือสรรพชีวติ ทัว่ ไป ให้
สรรพชีวติ ได้ฝ่าจึงจะเป็ นการช่วยเหลือสรรพชีวติ ทัว่ ไป มีคนมาถาม ท่านไม่อธิบาย นัน่ จะใช้ได้
หรื อ
ผูช้ ่วยฝึ กสอนฝึ กพลัง(กง)จะต้องแน่วแน่หนึ่งเดียว สําหรับผูฝ้ ึ กเหล่านั้นที่ไม่แน่วแน่หนึ่ง
เดียวในการฝึ กพลัง(กง) ต้องบอกเขา ช่วยเหลือเขา หากไม่สามารถแน่วแน่จริ งๆ เขาปล่อยวางสิ่ ง
เหล่านั้นของเขาไม่ได้ ก็บอกให้เขาไปฝึ กพลัง(กง)อื่น จะได้ไม่รบกวนพวกเราผูฝ้ ึ ก หากเขาไม่ยอม
ไปจริ งๆ นัน่ ก็ไม่มีวธิ ีอื่น เขาฝึ กก็จะไม่ได้อะไร นี่คืออูซ้ ิ่ง(การรับรู ้)ไม่ดี พวกเราสายพุทธ มีจุดเริ่ ม
จากความเมตตากรุ ณา บอกว่าจะจัดการ(ลงโทษ)เขาสักหน่อย ทําอย่างนั้นไม่ได้ ไม่บ่อนทําลายฝ่ าที่
ถูกต้องอย่างรุ นแรง ไม่อาจจะลงมือตามใจชอบ
บางคนรักษาโรคให้คน หรื อบอกให้คนมารักษาโรคที่ศนู ย์ฝึกของเรา ล้วนเป็ นการบ่อน
ทําลายต้าฝ่ า นี่เป็ นปัญหาที่ร้ายแรงอย่างยิง่ และไม่อนุญาตให้ใครทําอย่างนี้ ถ้าทําอย่างนี้กไ็ ม่ใช่
ศิษย์ของข้าพเจ้า ถ้าผูช้ ่วยฝึ กสอนทําอย่างนี้ละก็ ให้เปลี่ยนคนทันที ต้องไม่ให้มีปรากฏการณ์สอง
แบบนี้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด
ผูช้ ่วยฝึ กสอนต้องพยายามรับภาระหน้าที่ในงานให้จริ งๆ จังๆ งานยากก็ตอ้ งอาสาทํา ผูช้ ่วย
ฝึ กสอนบางคนอาจมีอายุมาก มีความเข้าใจต่อฝ่ าด้อยสักหน่อย ตัวเองรู ้สึกว่าดีแต่อธิบายได้ไม่
ชัดเจน ก็สามารถหาคนมาช่วยทํางานของผูช้ ่วยฝึ กสอน ความรับผิดชอบต่อฝ่ า ไม่ใช่การได้หรื อ
เสี ยของตัวท่าน การได้หรื อเสี ยของตัวท่านก็สัมพันธ์กบั ฝ่ าอย่างแนบแน่นด้วย ในการสอนต้องไม่
สอดแทรกความคิดของตัวเองเข้าไป ไม่เช่นนั้นก็จะส่ งผลกระทบต่อการบําเพ็ญของตัวเองและของ
กลุ่ม ท่าฝึ กของผูช้ ่วยฝึ กสอนต้องพยายามทําให้ถูกต้อง พยายามทําให้เหมือนกับในเทปบันทึกภาพ
โดยภาพรวมต้องทําให้เหมือน ถ้าต่างกันเพียงเล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่เป็ นไร ความแตกต่างเป็ นเรื่ องที่
หลีกเลี่ยงยาก จะให้เหมือนกันอย่างกับแกะ ออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันทั้งหมด เป็ นเรื่ องที่ทาํ ไม่ได้
โดยพื้นฐานดูไม่แตกต่างเป็ นอันใช้ได้ แต่ถา้ แตกต่างกันมากนักละก็ไม่ได้ โดยเฉพาะคือผูช้ ่วย
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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ฝึ กสอน ท่านสอนคนก็จะทําให้เพี้ยนไป
จากนี้ไปจะเริ่ มตอบคําถาม
สิ งเสิ นจวี้เมี้ยะ (กายและจิตดับสลายพร้อมกัน) เป็ นสภาวะอย่างไร
สิ งเสิ นจวี้เมี้ยะ (กายและจิตดับสลายพร้อมกัน) เป็ นคําศัพท์โบราณ พวกเราเรี ยกว่า สิ งเสิ น
ฉวนเมี้ยะ (กายและจิตดับสลายทั้งหมด) ตัวอักษรจวี้ ออกเสี ยงฟังไม่สู้ดี เมี้ยะก็คือกระจายทิ้งไป จวี้
(พรั่งพร้อม)และจวี้(รวมตัว)ออกเสี ยงเหมือนกัน จวี้(รวมตัว)คือจับเขารวมกันเข้ามา ดังนั้นต่อจากนี้
ไปพวกเราเรี ยกเป็ น สิ งเสิ นฉวนเมี้ยะ (กายและจิตดับสลายทั้งหมด) แน่นอนในหนังสื อยังเขียนว่า
สิ งเสิ นจวี้เมี้ยะ (กายและจิตดับสลายพร้อมกัน) หนังสื อเล่มนี้จดั เป็ นเอกสารสําหรับอ่านเฉพาะกาล
หนังสื อเล่มที่หนึ่งของเรา [ฝ่ าหลุนกงจีน] ตอนที่เขียนออกมานั้น มีบางด้านคล้ายกับชี่กงในระดับ
ตํ่า หนังสื อเล่มที่สองก็คือ [ฝ่ าหลุนกงจีน] (ฉบับปรับปรุ ง) มีระดับสู งกว่าชี่กงมากทีเดียว เวลานี้
ข้าพเจ้ากําลังเรี ยบเรี ยงฝ่ าทั้งหมดที่ขา้ พเจ้าได้บรรยาย ต่อไปเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็เป็ นเครื่ องชี้นาํ การ
บําเพ็ญต้าฝ่ าของเราอย่างแท้จริ ง ในหนังสื อใหม่คาํ ศัพท์ต่างๆ ต้องปรับแก้ให้ถูกต้องทั้งหมด
สิ ง หมายถึงร่ างกายที่มีรูปลักษณ์ ไม่เพียงแต่หมายถึงร่ างกายในมิติวตั ถุน้ ีที่เรามองเห็นได้
ด้วยตาเนื้อเท่านั้น ทุกๆ มิติลว้ นมีร่างกายของท่านคงอยู่ ล้วนมีรูปลักษณ์ ล้วนเป็ นสสารคงอยู่
เรื่ อยไปจนถึงระดับจุลภาคมากๆ ก็มีร่างกายคงอยู่ หมายความว่ามีมิติมากเท่าใด คนก็มีร่างกายมาก
เท่านั้น สิ งเสิ นฉวนเมี้ยะ (กายและจิตดับสลายทั้งหมด) ก็หมายถึงร่ างกายเหล่านี้ลว้ นไม่คงอยูแ่ ล้ว
เสิ น(จิต) หมายถึงหยวนเสิ น(จิตต้นกําเนิดหรื อจิตหลัก)ของคน จิตหลักก็ดี จิตรองก็ดี ร่ าง
ชีวติ ทุกประเภทก็ดี เมื่อไปถึงสิ งเสิ นฉวนเมี้ยะ (กายและจิตดับสลายทั้งหมด) นัน่ เป็ นเรื่ องที่น่ากลัว
อย่างยิง่ ! ทัว่ ทั้งจักรวาลไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิง่ กว่าเรื่ องนี้แล้ว ก็คือดับสลายทั้งหมด อะไรก็ไม่มี
แน่นอน ยังมีสสารที่จุลภาคมากๆ คงอยู่ ข้าพเจ้าเคยพูดว่า สู ญญากาศก็มีสสารคงอยู่ การค้นคว้าทาง
วิชาฟิ สิ กส์ของเราในปัจจุบนั บรรลุได้ถึงนิวทรี โนระดับชั้นนี้เท่านั้น สสารที่เล็กที่สุดคือนิวทรี โน
ยังห่างไกลมาก ไกลมากๆ จากสาสารของสสารต้นกําเนิด จากชีวติ ที่เล็กที่สุดของสสารต้นกําเนิด
สสารที่จุลภาคมากๆ เมื่อถูกทําลายถึงสภาวะที่ด้ งั เดิมที่สุด พวกเราเรี ยกว่าสิ งเสิ นฉวนเมี้ยะ (กาย
และจิตดับสลายทั้งหมด) เพราะได้กลับไปสู่ สภาวะที่ด้ งั เดิมที่สุดอีกแล้ว มันจึงไม่คงอยูแ่ ล้ว แม้แต่ผู ้
บรรลุธรรม ณ ระดับชั้นที่สูงมากๆ ก็มองไม่เห็นแล้ว ขณะเดียวกันก็ไม่มีความคิด ทั้งหมดเป็ น
รู ปแบบของจุลภาคที่สุดที่กระจัดกระจายและยุง่ เหยิง ในอดีต ณ ระดับชั้นสู งเมื่อละเมิดต้าฝ่ าจึง
จัดการกันเช่นนี้ การทําลายมนุษย์กเ็ ป็ นเช่นนี้ เพราะเขาได้ตกลงมาถึงระดับชั้นที่ต่าํ ที่สุดแล้ว เขาทํา
เรื่ องไม่ดีจึงพบกับปั ญหาอย่างนี้ หมายความว่ากําจัดเขาอย่างถึงที่สุดจากในจักรวาล ไม่มีความคิด
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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แทบจะไม่มีสสาร ทําลายจนถึงสภาวะที่ด้ งั เดิมที่สุด ดั้งเดิมที่สุด
เพศของพระพุทธชาย พระพุทธหญิงเป็ นไปตามเพศของกายเนื้อของผูบ้ าํ เพ็ญ หรื อเป็ นไป
ตามเพศของจิตหลัก
เมื่อคนบําเพ็ญจนถึงการบําเพ็ญฝ่ านอกภพ ก็เข้าสู่ การบําเพ็ญมรรคผลอรหันต์ ก็คือมรรคผล
อรหันต์ข้ นั ต้น เมื่อนั้นก็สามารถพูดได้วา่ เป็ นพระพุทธแล้ว ที่จริ งท่านก็คือการบําเพ็ญร่ างพระพุทธ
แล้ว อรหันต์แบ่งเป็ นมรรคผลอรหันต์ข้ นั ต้น มรรคผลอรหันต์ข้ นั กลางและอรหันต์ใหญ่ ทุก
ระดับชั้นมีความห่างกว้างมาก และพระโพธิสัตว์กส็ ามารถพูดว่าเป็ นพุทธ เมื่อบําเพ็ญถึงมรรคผล
อรหันต์ การรับรู ้เปิ ด ไม่วา่ จะเป็ นชายหรื อหญิง ก็จะแสดงรู ปลักษณ์ชาย ท่านกําลังบําเพ็ญในหมู่คน
ธรรมดาสามัญ แต่เพศของกายเนื้อของท่านจะไม่เปลี่ยน กายเนื้อของท่านประเดี๋ยวเป็ นชาย
ประเดี๋ยวเป็ นหญิง อย่างนั้นจะเป็ นอะไรล่ะ！ในอดีตมีคนบําเพ็ญบรรลุถึงมรรคผลอรหันต์และ
หยวนหมัน่ หยวนหมัน่ กับการบรรลุอาณาจักรเขตแดนเป็ นคนละเรื่ องกัน ถ้าคนสามารถบําเพ็ญถึง
มรรคผลอรหันต์เท่านั้นและหยวนหมัน่ สู งขึ้นไปอีกเขาบําเพ็ญขึ้นไปไม่ได้แล้ว เริ่ มที่จะคงที่แล้ว
ครั้นเมื่อเขาเปิ ดพลัง(กง)แล้ว ไม่วา่ เดิมทีจะเป็ นชายหรื อหญิง ทั้งหมดจะแสดงรู ปลักษณ์ชาย เพราะ
ร่ างกายของเขาเป็ นร่ างพุทธที่เขาบําเพ็ญออกมา ณ มรรคผลอรหันต์ลว้ นแสดงร่ างชาย
จิตต้นกําเนิด(จิตหลัก)ที่แท้จริ ง อาจจะเป็ นชายหรื อหญิง ร่ างกายนั้นของเขา ไม่วา่ จะแปร
ผันจากสสารพลังงานสู งก็ดี หรื อเป็ นร่ างที่ไม่เสื่ อมสลายนั้นที่เขาบําเพ็ญสําเร็ จก็ดี หรื อ ณ เวลา
นิพพาน พระพุทธให้ร่างพุทธนั้นแก่เขาก็ดี ณ มรรคผลอรหันต์ ล้วนแต่แสดงรู ปลักษณ์ในร่ างชาย
เมื่อถึงอาณาจักรเขตแดนพระโพธิสัตว์ลว้ นแสดงรู ปลักษณ์ในร่ างหญิง แต่เพศของจิตต้นกําเนิด(จิต
หลัก)ไม่เปลี่ยน เมื่อถึงอาณาจักรเขตแดนของพระพุทธ เขายังมีร่างกาย เพียงแต่ร่างกายชนิดนี้
ประกอบขึ้นจากสสารพลังงานสู ง สู งยิง่ ขึ้นไปอีกก็มีร่างกาย คือร่ างกาย(ร่ างพุทธ)ในมิติที่ต่างกัน
เมื่อถึงอาณาจักรเขตแดนพระพุทธ เพศก็จะกลับคืนสู่ เพศของจิตหลัก พระพุทธชายก็คือพระพุทธ
ชาย พระพุทธหญิงก็คือพระพุทธหญิง
ความหมายของการบําเพ็ญร่ างแท้(เปิ๋ นถี่) และร่ างพุทธ
ในที่น้ ีร่างแท้(เปิ๋ นถี่)ที่เราพูดถึงคือคําศัพท์โดยรวมของการบําเพ็ญในระดับชั้นตํ่า หมายถึง
ร่ างกายของท่านในแต่ละมิติ กายเนื้อของท่านก็รวมอยูด่ ว้ ย
ได้ฝ่าที่ถูกต้อง สําเร็จมรรคผลที่ถูกต้อง(เจิ้งกัว่ ) จัดว่าบรรลุหยวนหมัน่ เช่นนั้นพวกเรา
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บําเพ็ญถึงระดับใดจึงจะบรรลุหยวนหมัน่
หยวนหมัน่ กับกัว่ เว่ย(มรรคผล)สู งหรื อตํ่าของเราเป็ นสองประเด็น นัน่ คือท่านบําเพ็ญถึงกัว่
เว่ยอรหันต์แล้ว ท่านได้เข้าสู่ การบําเพ็ญร่ างพุทธแล้ว ที่ผา่ นมามีเพียงพระยูไลจึงจะเรี ยกว่าพระพุทธ
ปัจจุบนั มีพระพุทธค่อนข้างมาก แบ่งแยกออกมา คือพระยูไลก็ดูแลพระพุทธจํานวนหนึ่ง พระพุทธ
เหล่านั้นที่ยงั ไม่บรรลุระดับชั้นพระยูไล สู งเลยพระโพธิสัตว์กเ็ รี ยกเป็ นพระพุทธ พระโพธิสัตว์ใหญ่
ก็เรี ยกเป็ นพระพุทธ กระทัง่ พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์กไ็ ด้รับการขนามนามว่าพระพุทธ เพราะ
ล้วนแต่เป็ นสายพุทธ ดังนั้นข้าพเจ้าจะบอกทุกท่าน ท่านบําเพ็ญถึงกัว่ เว่ยอรหันต์กค็ ือกําลังบําเพ็ญ
ในร่ างพุทธแล้ว เป็ นความหมายอย่างนี้ แต่ถึงแม้ท่านกําลังบําเพ็ญในร่ างพุทธ ไม่แน่นอนเสมอไป
ว่าท่านจะหยวนหมัน่ รากฐาน(เกินจี)ของคนไม่เหมือนกัน ความสามารถแบกรับก็ไม่เหมือนกัน
บางคนสามารถบําเพ็ญถึงกัว่ เว่ยพระโพธิสัตว์ บางคนสามารถบําเพ็ญถึงกัว่ เว่ยพระพุทธ บางคน
สามารถบําเพ็ญสู งขึ้นไปอีก สู งเลยกัว่ เว่ยพระยูไลขึ้นไป บางคนสามารถบรรลุถึงกัว่ เว่ยอรหันต์
เท่านั้น แต่ไม่วา่ จะบรรลุถึงระดับชั้นใด ล้วนแต่หลุดพ้นสามภพแล้ว ล้วนแต่นบั ว่าได้กวั่ เว่ยแล้ว
หมายความว่าท่านได้มรรคผลที่ถูกต้อง(เจิ้งกัว่ )แล้ว แต่ไม่แน่นอนเสมอไปว่าจะหยวนหมัน่ สมมติ
ว่าจัดวางให้ท่านเปิ ดการรับรู ้ ณ กัว่ เว่ยพระโพธิสัตว์ บําเพ็ญสําเร็จบรรลุหยวนหมัน่ หากท่านบรรลุ
ถึงกัว่ เว่ยอรหันต์แล้ว แต่ยงั ไม่บรรลุถึงจุดหมายสุ ดท้ายของการบําเพ็ญของท่าน ก็ไม่หยวนหมัน่ จึง
เป็ นความสัมพันธ์หนึ่งชั้นอย่างนี้ ท่านทุ่มเทมากน้อยเพียงใด บําเพ็ญมากน้อยเพียงใด ก็จะได้มาก
เท่านั้น ถึงแม้ท่านบําเพ็ญยังไม่หยวนหมัน่ แต่ท่านได้กวั่ เว่ยแล้ว อย่างไรก็ดีท่านยังบําเพ็ญไม่หยวน
หมัน่ ยังมีปัญหาของระดับชั้นประการหนึ่งคงอยู่ ยังไม่บรรลุถึงจุดหมายสุ ดท้ายของการบําเพ็ญของ
ท่าน
กลับสู่ ตน้ กําหนด คืนสู่ ตวั ตนที่แท้จริ ง(ฝันเปิ่ นกุยเจิน)
ความสัมพันธ์เช่นไร เปิ่ นและเจินมีความหมายอย่างไร

และได้มรรคผลถูกต้องเป็ น

กลับสู่ ตน้ กําหนด คืนสู่ ตวั ตนที่แท้จริ ง(ฝันเปิ่ นกุยเจิน) ต่างจาก กลับสู่ ความเรี ยบง่ายและ
ความบริ สุทธิ์(ฝันผูก่ ยุ เจิน)ที่กล่าวกันในหมู่คนธรรมดาสามัญ กลับสู่ ตน้ กําหนด คืนสู่ ตวั ตนที่
แท้จริ ง(ฝันเปิ่ นกุยเจิน)ที่เราพูดก็คือกลับคืนสู่ สภาพดั้งเดิมก่อนกําเนิดของท่าน กลับคืนสู่ ความเป็ น
ธรรมชาติด้ งั เดิมของท่าน ธาตุแท้ของท่าน โฉมหน้าแท้จริ งของท่าน ท่านตกลงมาในสังคมคน
ธรรมดาสามัญ โฉมหน้าแท้จริ งของท่านถูกปกคลุมไป อยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญดําและขาว
สลับกลับที่กนั ถูกและผิดสลับกลับที่กนั ท่านต้องกลับไป คืนสู่ ตวั ตนที่แท้จริ ง(กุยเจิน)เป็ นคําศัพท์
ของสายเต๋ า เพราะของที่เราบําเพ็ญนั้นใหญ่มากๆ เลยลํ้าขอบข่ายของตัวสายพุทธไปแล้ว บางส่ วน
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เป็ นฝ่ าที่พดู ในสายเต๋ า เต๋ าบําเพ็ญสําเร็จแล้วก็คือคนจริ ง ก็บาํ เพ็ญสําเร็จเป็ นพระพุทธ พวกเขาเรี ยก
คนจริ ง คนอย่างแท้จริ ง
ดิฉนั ตั้งปณิ ธานว่าจะบําเพ็ญตลอดไป กับหนทางที่ท่านอาจารย์จดั วางให้เรานั้น สัมพันธ์กนั
อย่างไร
ท่านตั้งปณิ ธานว่าจะบําเพ็ญตลอดไป คําว่าตลอดไปคงไม่เด็ดขาดแน่นอนหรอกนะ ไม่ได้
มรรคผลที่ถูกต้อง ไม่หยวนหมัน่ บําเพ็ญเรื่ อยไปนะหรื อ การบําเพ็ญต้องมีเป้ าหมายหนึ่ง บําเพ็ญ
บรรลุถึงระดับชั้นสู ง คือเป็ นไปตามปณิ ธานที่ตวั ท่านเองตั้งไว้ บวกกับถึงที่สุดแล้วท่านสามารถ
บําเพ็ญได้สูงเพียงใด อาจารย์จึงจะจัดวางให้ท่าน ล้วนเป็ นอะไรที่วิทยศาสตร์มากๆ เดิมท่านเป็ น
เหล็กกล้าชิ้นหนึ่ง จัดให้ท่านเป็ นเหล็กชิ้นหนึ่ง เป็ นเช่นนั้นไม่ได้ ท่านสามารถบําเพ็ญบรรลุมรรค
ผลพระโพธิสัตว์ จัดให้ท่านอยู่ ณ มรรคผลอรหันต์ ให้เป็ นอย่างนี้ไม่ได้ มองได้อย่างถูกต้องมาก จะ
อยูต่ รงไหนมองไม่ผดิ แม้แต่นอ้ ย
ในจักรวาลมีสิ่งที่เหมือนกันโดยสิ้ นเชิงหรื อไม่
วิธีบาํ เพ็ญเป็ นวิชาที่พระพุทธใหญ่องค์หนึ่งดําเนินการ ไม่วา่ ที่ไหนก็เหมือนกัน แต่วธิ ีการ
บําเพ็ญไม่เหมือนกัน กับสิ่ งที่เหมือนฝ่ าหลุนนี้ของเราในวันนี้น้ นั ไม่มี แต่กม็ ีบางสิ่ งที่หมุน โลกก็
หมุนอยูน่ ี่ มี่จงใช้อ้ ีเนี่ยน(ความคิด)ผลักวงล้อชนิดหนึ่งให้หมุน ยังมีส่ิ งของประเภทนี้ ในฉางชุนมี
อาจารย์ชี่กง... ก็ฝึกโดยหมุนไท้จี๋ แต่ไม่เหมือนอันนี้ของเรา ของเขานั้นรับเข้าไม่ปล่อยออก ไม่
เหมือนกับของเรา ดาวเคราะห์โคจรรอบดาวคงที่ อิเล็คทรอนหมุนรอบนิวเคลียสอะตอม ล้วนมี
กลไกหมุนอยู่ แต่ความหมายที่ครอบคลุมนั้นแตกต่างกันนับพันลี้ สองสิ่ งที่เหมือนอาจมีคงอยู่ แต่
น้อยมาก น้อยมากๆ ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็น
ข้าพเจ้าจะบอกทุกท่าน ผูบ้ รรลุธรรมระดับสู งจัดเตรี ยมเรื่ องนี้ในวันนี้ เช่นนั้นในขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงของจักรวาล ทุกสิ่ งล้วนต้องเปิ ดทางให้กบั เรื่ องนี้ การก่อเกิดของจักรวาลใน
ระยะแรก ก็ได้จดั เตรี ยมงานใหญ่ที่อยูท่ า้ ยสุ ดไว้แล้ว ฉะนั้นเรื่ องต่างๆ มากมาย อาจเป็ นได้วา่
จัดเตรี ยมสําหรับวันนี้ซ่ ึงเป็ นช่วงเวลาภัยพิบตั ิสุดท้าย
เพื่อถ่ายทอดฝ่ าที่ถูกต้องเป็ นครั้งสุ ดท้าย
ข้าพเจ้าว่าเหตุใดความนิยมชี่กงปรากฏออกมาในช่วงสมัยนี้ ศรรตวรรษนี้ อย่างไม่เคยมีมาก่อนใน
ประวัติศาสตร์ นัน่ ไม่ใช่เหตุบงั เอิญ เหตุใดจึงมีหลักพลัง(กง)แบบนั้นแบบนี้ปรากฏออกมา นี่ก็
ไม่ใช่เหตุบงั เอิญ ข้างในนี้ไม่ใช่เรื่ องที่ธรรมดาพื้นๆ อย่างที่คนธรรมดาสามัญคิด
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ฝ่ าหลุนและโลกฝ่ าหลุนสัมพันธ์กนั อย่างไร
โลกฝ่ าหลุนเป็ นโลกที่ใหญ่โต สวยงามวิเศษมากๆ ที่ควบคุมโดยพระยูไลของโลกฝ่ าหลุน
ฝ่ าหลุนเป็ นเพียงปรากฏการณ์ของฝ่ าทางด้านพลัง(กง)
เขายังมีปรากฏการณ์ทางด้านฝ่ า
นอกเหนือจากฝ่ าที่ขา้ พเจ้าบรรยายแล้ว ฝ่ าที่สูงยิง่ ขึ้นและรู ปแบบของฝ่ าเรายังไม่ได้เปิ ดเผย และไม่
อนุญาตให้เปิ ดเผย สําหรับด้านของพลัง(กง) ข้าพเจ้าได้วาดรู ปออกมาให้แล้ว แต่เขายังมีดา้ นของฝ่ า
ด้านของพลัง(กง)ก็เป็ นรู ปแบบอย่างนี้ พวกเราผูฝ้ ึ ก ในอนาคตเมื่อได้มรรคผลที่ถูกต้อง หลังจาก
บําเพ็ญจนได้มรรคผลแล้ว ตัวเองก็สามารถบําเพ็ญฝ่ าหลุนออกมาได้ สามารถบําเพ็ญออกมาได้องค์
เดียวเท่านั้น ท่านบรรลุถึงระดับชั้นที่สูงมากๆ ก็มีฝ่าหลุนเพียงองค์เดียว นัน่ เป็ นปรากฏการณ์ของ
ตัวท่านเอง เขาจะทดแทนฝ่ าหลุนองค์น้ นั ที่ขา้ พเจ้าให้ท่าน ณ ตําแหน่งท้องน้อย นัน่ คือผลพวงแห่ง
การบรรลุที่แท้จริ งของท่าน แต่ฝ่าหลุนก็เป็ นปรากฏการณ์ของฝ่ าอีกด้วย เขาสามารถแบ่งตัวออก
เมื่อท่านใช้อิทธิฤทธิ์เพียงเล็กน้อย เขาสามารถจะแบ่งตัวออก ท่านยังสามารถปล่อยฝ่ าหลุนบางส่ วน
ออกมา แต่จะไม่มีร่างที่เป็ นเอกเทศมากมายในรู ปแบบชนิดนั้นอย่างที่ขา้ พเจ้าบําเพ็ญในวันนี้
ทุกท่านทราบไหม สิ่ งนี้ใหญ่มาก มีคุณค่าอย่างมาก เป็ นสิ่ งที่จดั สร้างขึ้นมาโดยคนรุ่ นแล้ว
รุ่ นเล่า ในหนึ่งขั้นตอนของการบําเพ็ญ ท่านคิดจะบําเพ็ญสิ่ งที่ใหญ่ขนาดนี้เหมือนอย่างที่ขา้ พเจ้า
บําเพ็ญออกมานั้น ไม่อาจจะทําได้ ทําไม่ได้อย่างแน่นอน พวกท่านสามารถบําเพ็ญฝ่ าหลุนออกมา
หนึ่งองค์ อันนี้แน่นอน ฝ่ าหลุนองค์น้ ีมีอานุภาพใหญ่มาก ถ้าสามารถนํามาถึงมิติน้ ีได้อย่างแท้จริ ง
เวลาเขาขยับ จะกลายเป็ นเรื่ องใหญ่จริ งๆ นัน่ เป็ นสิ่ งที่มีอานุภาพยิง่ ใหญ่มาก แม้แต่ฝ่าหลุนองค์น้ นั
ที่ท่านบําเพ็ญออกมาในอนาคต ถ้ามาหมุนอยูใ่ นมิติน้ ี ข้าพเจ้าว่าจะหมุนเป็ นพายุทอร์นาโด เขาเป็ น
สิ่ งที่มีอานุภาพยิง่ ใหญ่มากๆ เหตุใดไม่ให้เขาปรากฏออกมาในสังคมคนธรรมดาสามัญ เหตุใด
ไม่ให้เขาเข้ามาบังเกิดผลในมิติน้ ีล่ะ ก็เพราะว่าอานุภาพของเขาใหญ่โตเหลือเกินจริ งๆ ถึงแม้เขาจะ
บังเกิดผลอยูใ่ นมิติอื่นก็เพียงพอที่จะปกป้ องท่าน บังเกิดผลที่ใหญ่มาก
ฝ่ าหลุนเป็ นภาพย่อส่ วนของจักรวาล โลกฝ่ าหลุนใหญ่เท่าจักรวาลหรื อไม่
ไม่ใช่ โลกฝ่ าหลุนคือโลกหนึ่งหน่วย อยู่ ณ ระดับชั้นสู งมากๆ ในจักรวาลของเรานี้ จักรวาล
นั้นใหญ่มหึมา เนื่องจากบางส่ วนเป็ นผูฝ้ ึ กใหม่ เรื่ องบางเรื่ องข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดได้ พวกเขาจะรับ
ไม่ได้ ในจักรวาลอันใหญ่มหึมาของเรานี้ มีจกั รวาลเล็กอยูน่ บั จํานวนไม่ถว้ น มนุษย์คงอยูใ่ น
จักรวาลเล็กจักรวาลหนึ่ง และในจักรวาลเล็กเหล่านี้ มีระบบทางช้างผือกนับจํานวนไม่ถว้ น พระ
พุทธของระดับชั้นยูไลมองดูจกั รวาลเล็กจักรวาลหนึ่ง ยังมองไม่เห็นขอบ จักรวาลใหญ่น้ นั ใหญ่โต
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เพียงใด ในอดีตไม่ให้คนรู ้ มันช่างใหญ่มหึมาเหลือเกิน คนในระหว่างขั้นตอนของการบําเพ็ญ
ร่ างกายจะขยายออกสู่ ภายนอก หมายความว่าปริ มาณความจุของร่ างกายจะเพิ่มขึ้น ปริ มาณความจุ
ของร่ างกายค่อยๆ เปลี่ยนใหญ่ข้ ึน ความนึกคิดเลื่อนระดับขึ้นไป ยกระดับชั้นสู งขึ้น โดยที่ร่างกาย
ณ ฝั่งคนธรรมดาสามัญนี้จะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง เหมือนกับคนธรรมดาสามัญ นอกเสี ยจาก
จะถึงเวลาหยวนหมัน่ เขาจึงจะรวมเข้าด้วยกัน ฉะนั้นในชัว่ พริ บตาที่จะรวมเข้าด้วยกัน ยิง่ กว่านั้นยัง
ไม่ทนั ที่ท่านจะสามารถสัมผัสถึงพลังของฝ่ าในหมู่คนธรรมดาสามัญ ก็พาท่านไปแล้ว เพราะการ
รบกวนของเขาต่อคนธรรมดาสามัญจะใหญ่หลวงมาก ล้วนแต่เป็ นเช่นนี้ ข้าพเจ้าพูดเสมอว่า เต๋ าแก่
บําเพ็ญอยูใ่ นป่ าเขาเป็ นเวลานานหลายปี
ผูค้ นเข้าใจว่าพวกเขามีความสามารถมาก
ที่จริ ง
ความสามารถของพวกเขามีนอ้ ยมาก จึงอนุญาตให้พวกเขาปล่อยอิทธิฤทธิ์อยูใ่ นโลก แต่ปัจจุบนั
แสดงให้คนเห็นน้อยมากแล้ว
พวกเขาก็รู้วา่ ไม่อาจจะบ่อนทําลายสังคมคนธรรมดาสามัญได้
ไม่อย่างนั้นตัวเขาเองก็เป็ นอันจบสิ้ น
ไม่ได้เข้าร่ วมชั้นเรี ยนจะสามารถบําเพ็ญฝ่ าหลุนออกมาได้หรื อไม่
คําถามนี้ขา้ พเจ้าเคยตอบหลายครั้งแล้ว อ่านหนังสื อก็เหมือนกัน เพียงแต่ท่านบําเพ็ญโดย
ปฏิบตั ิตามต้าฝ่ าอย่างแท้จริ ง ถึงแม้ท่านจะอยูใ่ นที่ที่ห่างไกลเงียบเหงาที่สุด ก็ไม่มีปัญหา ในหนังสื อ
ของข้าพเจ้ามีธรรมกาย(ฝ่ าเซิน)ของข้าพเจ้า มองดูจากระดับชั้นตื้นทุกตัวอักษรล้วนเป็ นฝ่ าหลุนที่
ใหญ่ขนาดนี้ เพียงท่านคิด อะไรเขาก็รู้ เหมือนกัน สามารถบําเพ็ญอย่างแท้จริ งก็จะได้ จะอ่าน
หนังสื อแล้วฝึ กด้วยตัวเอง จะไปศูนย์ฝึกพลัง(กง) ฝึ กกับผูฝ้ ึ กเก่าด้วยกัน ก็ได้ท้ งั นั้น เพียงแต่ท่าน
บําเพ็ญจริ งก็จะได้ ทุกท่านทราบ องค์ศกั ยมุนีจากไปแล้วสองพันกว่าปี ก่อนจะถึงธรรมะปลาย มี
พระภิกษุบาํ เพ็ญออกมาเป็ นจํานวนมาก บางคนบําเพ็ญถึงระดับชั้นที่สูงมาก ไม่ใช่วา่ ท่านจะต้องอยู่
ต่อหน้าอาจารย์ ให้อาจารย์สอนด้วยตัวเองท่านจึงจะสามารถบําเพ็ญ
ดิฉนั ในมิติน้ ีบาํ เพ็ญไปถึงโลกฝ่ าหลุนแล้ว ตัวดิฉนั มากมายในมิติอื่นๆ ก็สามารถจะบําเพ็ญ
ไปถึงโลกฝ่ าหลุนด้วยไหม
ไม่แน่นอนเสมอไป ถ้าพวกเขาบําเพ็ญเสร็จแล้วและก่อรู ปเป็ นร่ างเดียวกับท่าน พวกเขา
สามารถจะคงอยูเ่ ป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ฝ่าของท่าน แต่ท่านจะเป็ นตัวหลัก เขาจะจัดเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ฝ่าและเป็ น
คล้ายกับจิตรอง ถ้าเขาบําเพ็ญไม่เสร็จ เขาก็จะเป็ นร่ างชีวติ ที่เป็ นเอกเทศ เขาก็ทาํ ต่อไปไม่ไหวแล้ว
ท่านบําเพ็ญ ก็เป็ นท่านที่ได้ คนไหนบําเพ็ญคนนั้นได้
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย

13

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเป็ นแนวทางของการค่อยๆ รับรู ้ พวกเราจะเข้าสู่ สภาพของการค่อยๆ รับรู ้
เมื่อใด

ผูฝ้ ึ กของเราจํานวนมากได้เข้าสู่ สภาวะของการค่อยๆ รับรู ้แล้ว ผูฝ้ ึ กจํานวนมากบําเพ็ญได้ดี
ทีเทียว ไม่ออกเสี ยง ไม่พดู พวกเขาก็คือไม่พดู ข้าพเจ้าพูดเมื่อครั้งเปิ ดสอนอยูท่ ี่ฮาร์บิ้น ข้าพเจ้าพูด
ว่า สี่ พนั กว่าคนที่นง่ั อยู่ ณ ที่น้ ี จะมีคนบําเพ็ญออกมาได้มากน้อยเท่าใด ในอนาคตจะมีคนได้เต๋ า
(หลักธรรม) มากน้อยเท่าใด ข้าพเจ้าบอกว่า ข้าพเจ้าไม่มนั่ ใจ ต้องดูวา่ ทุกท่านจะบําเพ็ญอย่างไร จะ
พูดได้อย่างไรว่าสี่ พนั กว่านี้ลว้ นสําเร็จเป็ นพระพุทธในทันที สี่ พนั กว่าคนล้วนเข้าสู่ สภาวะของการ
ค่อยๆ รับรู ้แล้ว นัน่ เป็ นไปไม่ได้ แม้แต่ที่ฝึกฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอยูท่ ี่ศนู ย์ฝึกพลัง(กง) มีคนจํานวนมาก
น้อยเท่าใด ที่เข้าสู่ สภาวะของการค่อยๆ รับรู ้แล้ว ที่บาํ เพ็ญจริ งอย่างแท้จริ ง จะมีการเข้าสู่ สภาวะ
ของการค่อยๆ รับรู ้ ในสภาวะต่างๆ ไม่ใช่วา่ พอท่านเข้าสู่ สภาวะของการค่อยๆ รับรู ้แล้ว อิทธิฤทธิ์ ก็
จะปรากฏออกมา
ณ ที่น้ ีขา้ พเจ้าจะถือโอกาสพูดถึงปัญหาหนึ่ง พวกเราจํานวนมากได้เข้าสู่สภาวะของการ
ค่อยๆ รับรู ้แล้ว แต่เขาเกิดความกลัวอยูเ่ รื่ อย กลัวอะไรนะหรื อ เพราะปัจจุบนั จิตยึดติดของสังคม
มนุษย์ใหญ่เหลือเกิน ข้าพเจ้าขอเน้นหนักทางด้านนี้ ข้าพเจ้าว่า เมื่อมีความสามารถออกมาแล้ว ไม่
ต้องไปสนใจมัน ตาทิพย์เปิ ดแล้วก็อย่าไปแสวงหา แต่ขา้ พเจ้าขอบอกทุกท่าน ตาทิพย์ของท่านเปิ ด
แล้วจริ งๆ ท่านไม่มีจิตที่จะแสวงหาสิ่ งใด ท่านไปดูกไ็ ม่เป็ นไร ท่านมีอิทธิฤทธิ์ออกมา อยูใ่ นที่ที่ไม่
มีคน จะลองใช้ใช้ดูกไ็ ม่มีปัญหา จุดนี้จะพูดชัดเจนกับทุกท่าน อย่าเห็นมันเป็ นจิตยึดติด เป็ นฝ่ าของ
ตัวท่านเอง ท่านลองใช้ฝ่าของตัวท่านเอง นี้กบั จิตยึดติดเป็ นสองประเด็น เวลานี้มีคนเข้าสู่ สภาวะ
ของการค่อยๆ รับรู ้แล้ว ตัวเขาเองเกิดความกลัว เขาจึงเก็บมันไว้อยูต่ ลอด ไม่ใช้กไ็ ม่ได้ ตาทิพย์ของ
หลายๆ คนเปิ ดแล้ว เขารู ้สึกว่าเป็ นความรู ้สึกลวง เป็ นอย่างนี้ไม่ได้ เปิ ดแล้ว มองเห็นก็ให้ดู ไม่
เป็ นไร จิตยึดติดกับการเผชิญด้วยตัวเองเป็ นสองประเด็น
ปัจจุบนั มีคนบรรลุถึงซันฮวาจวี้ติ่ง (ดอกไม้สามดอกรวมอยูบ่ นศรี ษะ) หรื อไม่ มีคนได้
เจิ้งกัว่ (มรรคผลที่ถูกต้อง)หรื อไม่
ปัจจุบนั มีคนจํานวนมากได้เลยพ้นซันฮวาจวี้ติ่งแล้ว คนที่บรรลุหยวนหมัน่ เวลานี้ยงั ไม่มี
ล้วนกําลังบําเพ็ญอยูใ่ นมรรคผล กําลังบําเพ็ญอยูใ่ นมรรคผล ณ ระดับชั้นที่ต่างกัน
พวกเราเริ่ มฝึ กพลัง(กง)และบําเพ็ญจิต(ซินซิ่ง)อย่างมุมานะบากบัน่ จากนี้ไป
หนึ่งปี ครึ่ ง จะสามารถบรรลุการบําเพ็ญฝ่ านอกภพไหม
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ภายในเวลา

ไม่มีการจํากัดเวลา บําเพ็ญหรื อไม่เป็ นปัญหาของตัวท่าน บําเพ็ญสู งเพียงใด มีความอดทน
มากเพียงใด มีความสามารถแบกรับมากเพียงใด ก็เป็ นปัญหาของท่านแต่ละคน ท่านบอกว่าอาจารย์
กําหนดช่วงเวลาให้ท่านบําเพ็ญออกไป จิตของท่านจะบรรลุถึงจุดนั้นได้ไหม จิต(ซินซิ่ง)จะเลื่อน
ระดับขึ้นไปได้ไหม ความเข้าใจต่อฝ่ าสามารถจะบรรลุได้สูงเพียงนั้นไหน จิตยึดติดในหมู่คน
ธรรมดาสามัญ ท่านปล่อยวางลงได้ไหม ต่อผลประโยชน์ส่วนตัวตรงหน้า กับเรื่ องที่ต่อสู ้แย่งชิงกับ
คนอื่น ท่านปล่อยวางได้ไหม ล้วนเป็ นปัญหาของการบําเพ็ญแต่ละคน ไม่มีใครกําหนดให้ท่าน ไม่
มีการจํากัดเวลา คนเขาบําเพ็ญถึงมรรคผลอรหันต์ อาจจะบําเพ็ญขึ้นไปได้อย่างรวดเร็ ว ในขณะที่
บางคนอาจจะต้องบําเพ็ญตลอดชีวติ ก็อยูท่ ี่ความสามารถแบกรับของตัวท่านเอง กําหนดตัวเองอย่าง
เข้มงวดหรื อไม่ นี้ลว้ นเป็ นปัญหาของแต่ละคน
พวกเราบําเพ็ญจนถึงสามารถคุม้ ครองตัวเองแล้ว แต่พวกเรายังอยากบําเพ็ญสู งขึ้นไปเรื่ อยๆ
จะทําอย่างไร
เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดแล้วว่า องค์ศากยมุนีไม่อยูใ่ นโลกแล้ว ศิษย์ของพระองค์ยงั สามารถบําเพ็ญ
สู งขึ้นไปเรื่ อยๆ สมมติอาจารย์ไม่อยูใ่ นโลกแล้วจริ งๆ ฝ่ าเซินของข้าพเจ้ายังอยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่สูญ
หายไปจริ งๆ และก็ไม่ใช่กายและจิตดับสลายแล้ว
มีคนบางส่ วนฝึ กพลัง(กง)เพื่อหลีกเหลี่ยงทุกข์ภยั ผลสรุ ปสุ ดท้ายของพวกเขาจะเป็ นอย่างไร
ผูท้ ี่มาฝึ กพลัง(กง)โดยมีจิตแสวงหาใดๆ ล้วนจะไม่ได้มรรคผลที่ถูกต้อง แต่ในการรับรู ้
เข้าใจฝ่ าของคน ท่านต้องอนุญาตให้เขามีข้ นั ตอนหนึ่งของการรับรู ้เข้าใจ มีคนจํานวนมากเข้ามาฝึ ก
พลัง(กง)เพื่อจะรักษาโรค ผ่านการค่อยๆ รับรู ้เข้าใจจึงรู ้วา่ มีสิ่งที่อยูใ่ นระดับชั้นสู ง วันนี้พวกเรา
กําลังถ่ายทอดฝ่ าอยู่ ณ ระดับชั้นสู ง เขาเพิ่งจะเข้ามาร่ วมเรี ยนในชั้น ยังไม่รู้วา่ เรื่ องราวเป็ นอย่างไร
อยูๆ่ ได้ยนิ ว่าเป็ นการถ่ายทอดพลัง(กง)ไปสู่ ระดับชั้นสู ง หลังจากฟังการบรรยายฝ่ าของเรา เขาจึง
ค่อยๆ เข้าใจ ท่านต้องให้เขาผ่านขั้นตอนอย่างนี้ นี่เป็ นเรื่ องแน่นอน เขามีจิตอยากจะรักษาโรค มีจิต
อยากจะหลีกเหลี่ยงทุกข์ภยั ไม่วา่ เขาจะเข้ามาพร้อมกับจิตอะไรก็ตาม เขาต้องปล่อยวางจิตยึดติดนั้น
จึงจะสามารถบรรลุจุดประสงค์ของการบําเพ็ญ แม้แต่เพื่อจะบรรลุจุดประสงค์ของการรักษาโรค
เสริ มสร้างสุ ขภาพ เขาเข้ามาโดยมีความคิดเพื่อจะหลีกเหลี่ยงทุกข์ภยั ก็ไม่ได้
ทุกข์ภยั เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวเอง เป็ นสิ่ งที่ตวั เองติดค้างเอาไว้จากการทําเรื่ องที่ไม่ดี
ในแต่ละภพแต่ละชาติ จึงต้องชําระคืน ท่านดูในขั้นตอนของการบําเพ็ญท่านต้องทนทุกข์ทรมาน
นัน่ ล้วนแต่เป็ นอุปสรรค์ของท่านอันเกิดจากกรรมที่ตวั เองก่อขึ้น แต่นนั่ ก็เป็ นเรื่ องที่ดี พวกเราใช้
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มันเป็ นประโยชน์เพื่อยกระดับจิต(ซินซิ่ง)ของท่าน นัน่ ไม่ใช่เป็ นเรื่ องดีหรอกหรื อ คนสามารถ
บําเพ็ญสําเร็จเป็ นพระพุทธ หรื อสําเร็จเป็ นมาร เป็ นหลักการเช่นนี้ มีกรรมคงอยู่ อยูท่ ่ามกลางวังวน
ท่านจึงสามารถบําเพ็ญ
ตัวฉันมากมายในมิติอื่นอยู่ ณ ระดับชั้นของมิติกายเนื้อไหม
ไม่ใช่ ในมิติของระดับชั้นอื่นพวกเรามองไม่เห็น ในมิติของระดับชั้นเดียวกัน นอกจากพวก
เรามนุษย์ที่มีร่างกายนี้แล้ว ยังมีอีกมิติหนึ่งที่มีร่างกายคน คนของมิติน้ นั ดีกว่าพวกเราคนที่นี่มาก
พวกเขาไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับชื่อเสี ยงและผลประโยชน์ แต่มีอารมณ์ ความรัก ความผูกพัน(ฉิง)
ดังนั้นเขาก็มีร่างกาย รู ปลักษณ์ภายนอกไม่แตกต่างจากพวกเรามากนัก ดูดีกว่าพวกเราหน่อยหนึ่ง
แต่ร่างกายของพวกเขานั้นลอยได้ พวกเขาไม่เดินดิน โดยหลักจึงมองไม่เห็นขา ลอยไปลอยมา มีมิติ
อย่างนี้ นี่เป็ นมิติในระดับชั้นเดียวกัน
ข้าพเจ้าจะอธิบายให้กบั ทุกท่านเกี่ยวกับปั ญหามิติอีกสักหน่อย นักวิทยาศาสตร์ของเราใน
ปัจจุบนั ค้นคว้าวิจยั พบว่า อิเล็คทรอนหมุนรอบนิวเคลียส์อะตอม การหมุนเวียนของมัน คล้ายกัน
หรื อไม่กบั การที่โลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์ นัน่ ไม่ใช่เรื่ องเดียวกันหรอกหรื อ พวกเราเวลานี้
ไม่มีกล้องจุลทรรศ์ที่จะสามารถมองเห็นว่ามีอะไร อยูบ่ นอิเล็คทรอน ถ้าท่านมองเห็น ท่านอาจจะ
พบว่าข้างบนนั้นมีร่างชีวติ ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า สิ่ งเหล่านี้ลว้ นสอดคล้องกับความเข้าใจตามวิชา
ฟิ สิ กส์ของเราปัจจุบนั แต่วธิ ีการทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั ของเรายังมีขอ้ จํากัดมากๆ
ผูฝ้ ึ กจํานวนมากมีความรู ้สึกไวต่อภาวะแวดล้อม ไอแห่งโรค ไอดําอย่างมาก เป็ นเพราะเหตุ
ใด

ผูฝ้ ึ กประเภทนี้ลว้ นแต่พลัง(กง)ใกล้จะออกแล้ว ยังไม่พน้ จากระดับชั้นตํ่าของการฝึ กชี่ อยู่
ในรู ปแบบสู งสุ ดของการฝึ กชี่ เมื่อเข้าสู่ สภาวะร่ างขาวนํ้านมแล้ว จะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ แต่นนั่
จะเป็ นช่วงเวลาเพียงสั้นๆ ท่านไม่ตอ้ งไปสนใจมัน อย่ากลัว ปล่อยไปตามสบาย ท่านกลัวจนเกิน
เหตุกเ็ ป็ นจิตยึดติดแบบหนึ่ง ไม่ตอ้ งไปสนใจมัน ให้ดูทุกสิ่ งล้วนต้องเป็ นไปตามนั้น ปล่อยไปตาม
ธรรมชาติดีแล้ว เมื่อผ่านระดับชั้นนี้ไปแล้ว ท่านก็จะไม่รู้สึกอีก หลังจากพลัง(กง)ออกแล้ว ร่ างกาย
ของท่านจะถูกปกคลุมด้วยพลัง(กง) ไอดํา ไอแห่งโรคเหล่านี้กไ็ ม่อาจจะเข้าสู่ ร่างกายของท่าน ก็จะ
ไม่มีความรู ้สึกนี้แล้ว
ผูฝ้ ึ กบางคน จิต(ซินซิ่ง)ยกระดับสู งขึ้นเรื่ อยๆ แต่ไม่สามารถนัง่ ขัดสมาธิสองขา จะใช้ของ
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หนักกดทับ ใช้เชือกมัดได้หรื อไม่
ในอดีตพระภิกษุบางราย เวลานัง่ สมาธิ ข้าพเจ้ารู ้วา่ พวกเขาใช้ลูกกลิ้งหิน จานหินเครื่ องโม่
กดทับ แต่จะใช้ลูกกลิ้งหิ นหรื อจานหินเครื่ องโม่กดทับก็ดี ล้วนแต่เป็ นความสมัครใจของตน เขา
บอกให้คนเขาทําให้เขา แต่นกั พรตเต๋ าไม่ทาํ เช่นนั้น สายเต๋ านําพาลูกศิษย์เพียงหนึ่งหรื อสองคน
เท่านั้น และหนึ่งในนั้นจะได้รับการถ่ายทอดอย่างแท้จริ ง เขาจะควบคุมดูแลลูกศิษย์อย่างเข้มงวด มี
อะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็จะตีลูกศิษย์ เขาไม่สนใจว่าท่านจะทนไหวหรื อไม่ ก็จะต้องให้ท่านผ่าน
ข้ามไป ฉะนั้นโดยทัว่ ไปเขาก็จะใช้วธิ ีแข็งกร้าว มัดขาลูกศิษย์ มัดมือไพล่หลัง ท่านแก้ออกด้วย
ตัวเองไม่ได้ ถึงจะนอนลงมาท่านก็แก้ออกไม่ได้ ดังนั้นบางคนเจ็บจนหมดสติไป ในอดีตมีทาํ กัน
อย่างนี้ ในเวลานั้นการบําเพ็ญเป็ นเรื่ องที่ยากลําบากมาก
วันนี้เราไม่กาํ หนดเช่นนี้ เพราะวิชาของเรามุ่งเน้นการบําเพ็ญจิตของคนโดยตรง ฉะนั้นเรา
จัดการยกระดับซินซิ่งของคนเป็ นเรื่ องสําคัญ และจัดการบําเพ็ญร่ างกายเป็ นเรื่ องรอง ท่านต้อง
พยายามอดทน ยืดเวลานัง่ ขัดสมาธิของท่านให้นานขึ้น แต่ไม่อาจจะกําหนดเป็ นกฎเกณฑ์ได้ เพราะ
เหตุใด ทุกท่านทราบในสมัยขององค์ศกั ยมุนีมีขอ้ บัญญัติของศีล เนื่องจากในช่วงที่องค์ศกั ยมุนียงั
ทรงพระชนชีพอยูไ่ ม่มีพระสู ตร ไม่ได้ทรงทิ้งลายลักษณ์อกั ษรไว้ขา้ งหลังแต่อย่างใด หลังจากองค์
ศักยมุนีเสด็จปริ นิพพาน คนรุ่ นหลังหวนคิดถึงคําพูดที่องค์ศกั ยมุนีตรัสแล้วเรี ยบเรี ยงออกมาเป็ น
พระสู ตร
ในช่วงที่องค์ศกั ยมุนียงั ทรงพระชนชีพได้บญั ญัติกฎเกณฑ์สาํ หรับการบําเพ็ญเอาไว้
มากมาย จัดไว้เป็ นข้อบัญญัติของศีล นี่มีลายลักษณ์อกั ษรตกทอดสื บต่อมา แต่ของเราวันนี้มีฝ่าอยู่
ดังนั้นจึงไม่มีขอ้ บัญญัติของศีล จะบําเพ็ญหรื อไม่ สามารถจะบําเพ็ญได้หรื อไม่ ได้มาตรฐาน
หรื อไม่ลว้ นแต่ชงั่ วัดโดยฝ่ า ฉะนั้นการบําเพ็ญของเราไม่สามารถจะกําหนดเป็ นสู ตรตายตัว ทุกท่าน
ลองคิดดู เมื่อช่วงเวลามหันตภัยสุ ดท้ายมาถึง คนบางคนใช้ไม่ได้แล้วจริ งๆ ไม่อยูใ่ นข่ายที่จะ
ช่วยเหลือได้ แต่อยูใ่ นข่ายที่จะถูกทําลาย เวลาเปิ ดสอนในชั้น อาจมีคนอย่างนี้เข้ามาเรี ยน อาจเป็ น
เพราะถูกดึงเข้ามา เมื่อท่านปล่อยให้เขาทําอย่างนั้น ไม่แน่อาจจะกระดูกหัก ดังนั้นเราจึงไม่กาํ หนด
เป็ นกฎเกณฑ์ ใช้วธิ ีของความสมัครใจ ท่านสามารถจะอดทน ก็ให้อดทนจนถึงที่สุด แต่ขา้ พเจ้าจะ
บอกท่าน คิดจะบําเพ็ญจริ งๆ คนที่รับรู ้ถึงอานุภาพของฝ่ าได้อย่างแท้จริ งล้วนสามารถบําเพ็ญ ท่านก็
พยายามดูสักที น่าจะลองดูสักหน่อย จะไม่เกิดปั ญหา
จักรวาลมีขอบไหม
จักรวาลมีขอบ แต่อย่าได้คน้ หาสิ่ งเหล่านี้ ขอบอันนี้ใหญ่เหลือเกิน ณ ระดับชั้นของยูไล
ขอบของจักรวาลที่หมายถึงล้วนเป็ นขอบของจักรวาลเล็ก และจักรวาลเล็กอันนี้ อย่าว่าแต่มนุษย์
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แม้แต่พระยูไลมองดูกไ็ ม่มีขอบไม่มีที่สิ้นสุ ด ไม่อาจจะวัดได้ มันใหญ่มหึมามากๆ
ในนิตยสาร [หน้าต่างศิลปวรรณคดี] เขียนไว้วา่ มีงูเหลือมใหญ่ นําทางให้อาจารย์หลี่ หงจื้อ
จริ งไหม
นี่เป็ นงานเขียนในแนวนวนิยาย ที่เขียนขึ้นโดยนิตยสาร [หน้าต่างศิลปวรรณคดี] ผูฝ้ ึ กคน
นั้นมาฟังการบรรยายสองครั้ง เข้าใจไม่ลึกซึ้ง หลังจากฟังการบรรยายครั้งแรก เขาก็เริ่ มเขียน เขา
รู ้สึกตื่นเต้นมาก เขาเห็นว่าฝ่ านี้ดีเหลือเกิน จึงลงมือเขียนทันที เมื่อมาฟังการบรรยายครั้งที่สองเขา
ฟังโดยตั้งใจจะเขียนบทความ ทุกท่านทราบ การฟังด้วยจิตใจที่สงบเงียบเท่านั้นจึงจะรับรู ้เข้าใจ
ดังนั้นเขายังไม่เข้าใจดี จึงเขียนออกมาในแนวของนวนิยาย เรื่ องบางอย่างเป็ นการแต่งเติมทางศิลปะ
ไม่มีเรื่ องงูเหลือมใหญ่ บอกว่าพระโพธิสัตว์กวนอินเป็ นอาจารย์ของข้าพเจ้า นัน่ ก็ไม่ใช่เรื่ องจริ ง
และเป็ นการแต่งเติมทางศิลปะ แต่เขามีจุดประสงค์ที่ดี คืออยากจะเผยแพร่ ฝ่านี้ เป็ นเจตนาที่ดี จุดนี้
ยืนยันได้ เนื่องจากความเข้าใจของเขามีจาํ กัด ฉะนั้นจึงเขียนออกมาเป็ นผลงานเช่นนี้ เป็ นผลงาน
แนวนวนิยาย เขาเขียนออกมาจากมุมของการให้ความบันเทิงอยูแ่ ล้ว เพราะนิยายสามารถเขียนให้
เกินจริ งได้ อาจมีความยืดหยุน่ ได้มาก อย่านํามันมาเป็ นเครื่ องชี้นาํ การฝึ กของพวกเราเป็ นใช้ได้
สําหรับที่กล่าวไว้ในหนังสื อว่า ศีลห้า ความชัว่ สิ บประการ ความดีสิบประการล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่อยู่
ในพุทธศาสนาดั้งเดิม เราไม่พดู ถึงศีล จะบําเพ็ญหรื อไม่ มาตรฐานเราได้บรรยายให้ทุกท่านฟังแล้ว
ในฝ่ า
“เสวียนฝ่ าจื้อจี๋” (ฝ่ าที่ลึกลํ้ามหัสจรรย์ไปสู่ ที่สุด) กับ “เสวียนฝ่ าจื้อซวี” (ฝ่ าหมุนไปสู่ ความ
ว่างเปล่า) มีความแตกต่างกันอย่างไร
เสวียนฝ่ าจื้อจี๋ (ฝ่ าที่ลึกลํ้ามหัสจรรย์ไปสู่ ที่สุด) ที่เราพูดถึงเป็ นคําศัพท์โดยรวม นี่เป็ นปัญหา
ของความเข้าใจของการถ่ายทอดฝ่ าในระยะแรก ไม่ใช่ “เสวียน” (ลึกลํ้ามหัสจรรย์) อักษรตัวนี้ ควร
จะเป็ น “เสวียน” (หมุน) ของคําว่า “เสวียนจ้วน” (หมุน) ตั้งแต่ตน้ ฝ่ าของเราเป็ นฝ่ าที่ประสาน
กลมกลืน ฉะนั้นเขาจึงหมุน ฝ่ าหลุนปรากฏในรู ปแบบเหมือนกับวงล้อ “เสวียนฝ่ าจื้อจี๋” (ฝ่ าที่ลึก
ลํ้ามหัสจรรย์ไปสู่ ที่สุด) ไม่ผดิ (ฝ่ า)สามารถไปถึงอาณาจักรเขตแดนที่สูงมากๆ ไปถึงจุดที่สุด เป็ น
ความหมายอันนี้ “เสวียนฝ่ าจื้อซวี” (ฝ่ าหมุนไปสู่ ความว่างเปล่า) นี่เป็ นศัพท์คาํ หนึ่งในระหว่าง
ขั้นตอนการบําเพ็ญของเรา และเป็ นคําเคล็ดในพลัง(กง)ของเรา
ทุกท่านทราบ คําเคล็ดนั้น สามารถส่ งผลในการอัญเชิญผูบ้ รรลุธรรม หรื อผูบ้ รรลุธรรมที่
บําเพ็ญในวิชานี้ หรื อผูบ้ รรลุธรรมที่สาํ เร็จในวิชานี้ให้มาพิทกั ษ์ฝ่าให้ท่าน เสริ มพลังให้ท่าน มัน
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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สามารถส่ งผลเพื่อการนี้ ในศาสนาคําเคล็ดก็ส่งผลเพื่อการนี้ การที่พดู ว่า ท่องคําเคล็ดพลัง(กง)ก็จะ
เพิ่มขึ้น นัน่ เป็ นไปไม่ได้โดยแท้จริ ง มันสามารถส่ งผลเพื่อการนี้เท่านั้น “จื้อซวี” (ไปสู่ ความว่าง
เปล่า) หมายถึงไปถึงระดับชั้นที่สูงมากๆ อาณาจักรเขตแดนที่ผคู ้ นมองไม่เห็นเรี ยกว่าภพที่วา่ งเปล่า
ก็คือความหมายเช่นนี้ ในศาสนาเต๋ ามีคาํ ศัพท์อย่างนี้ปรากฏอยูเ่ สมอ ก่อนการก่อเกิดเป็ นไท้จ้ ีเรี ยกว่า
“ไท้ซวี” (ความว่างเปล่าที่ยง่ิ ใหญ่) หมายความว่ามันสู งมากๆ ดั้งเดิมมากๆ
เวลานัง่ สมาธิ เพื่อจะยืดเวลานัง่ ให้นานขึ้น ท่องคําเคล็ดในใจซํ้าแล้วซํ้าอีก ท่องเป็ นพันรอบ
จะทําให้ฝ่าหลุนเปลี่ยนรู ปหรื อไม่
ท่องคําเคล็ดมีประโยชน์ ท่องเป็ นพันรอบไม่ทาํ ให้ฝ่าหลุนเปลี่ยนรู ป แน่นอนพร้อมๆ กับที่
ท่านเปิ ดพลัง(กง) เปิ ดการรับรู ้แล้ว ท่านก็จะเข้าใจ เมื่อถึงระดับชั้นสู งมากๆ แล้ว ท่านไม่สามารถจะ
ท่องคําเคล็ด การท่องของท่าน แรงสั่นสะเทือนยิง่ ใหญ่มาก ท่านท่องอยูต่ ลอด สั่นสะเทือนจนคน
เขาทนไม่ไหว เสี ยงดังโวงๆ
ผูฝ้ ึ กบางคนหลังจากฝึ กพลัง(กง) เหตุใดศีรษะเหมือนกับจะแยกออก
“แยกออก” ถูกต้องแล้ว เราเรี ยกว่าไคติ่ง (เปิ ดส่ วนบนของศีรษะ) “แยกออก” ถูกต้องแล้ว
บางคนเวลาแยกออกมีเสี ยงดังป้ าบหนึ่งที ไม่รู้สึกอะไรมากนัก บางคนแยกออกอย่างช้าๆ รู ้สึก
ทรมานมาก แต่เรื่ องต้องดูจากทั้งสองด้าน บางคนไม่ปล่อยวางจิตยึดติด สิ่ งที่ไม่ดีที่ตวั เองเอามาไม่
ยอมทิ้ง เวลาฝึ กพลัง(กง)ฝ่ าจึงต้องชําระมันทิ้งไป มันจึงทําให้ท่านปวดศีรษะ ไม่ยอมให้ท่านบําเพ็ญ
ฝ่ าที่ถูกต้อง ก็จะปรากฎสภาพการณ์แบบนี้ สิ่ งสําคัญคือจะดูวา่ ท่านสามารถจะบําเพ็ญได้หรื อไม่
สามารถจะใช้ฝ่าชัง่ วัดได้หรื อไม่และละทิ้งสิ่ งเหล่านั้น
บางคนเวลาฝึ กพลัง(กง) ศีรษะเหงื่อเย็นออก และมีอาการจะเป็ นลม ควรจะทําอย่างไร
อาจมีปรากฏการณ์ประเภทนี้ ในการเปิ ดสอนของเราก็มีคนเช่นนี้ ในการเปิ ดสอนทุกครั้งก็มี
ปรากฏ เพราะเหตุใดหรื อ เพราะเวลาจะชําระร่ างกายและขจัดโรคภัย ปฏิกิริยาการตอบสนอง
รุ นแรงมาก แต่อยูท่ ี่ศนู ย์ฝึกพลัง(กง)โดยทัว่ ไปจะไม่รุนแรงเช่นนี้ เพราะมันจะขจัดออกไปอย่างช้าๆ
ถ้าคนๆ นี้เป็ นคนดี ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นเรื่ องปกติ ถ้าคนๆ นี้ไม่เข้มงวดกับตัวเอง เขาทําตัววุน่ วาย
ประเดี๋ยวฝึ กพลัง(กง)นี้ ประเดี๋ยวฝึ กพลัง(กง)นั้น ไม่มนั่ คง ซินซิ่งไม่ดี ก็อาจจะเป็ นปัญหา สามารถ
จะบอกกล่าวให้เขาหยุดพักชัว่ คราว ถามเขาดูวา่ เคยฝึ กพลัง(กง)อะไรมาบ้าง หรื อเคยทําอะไรผิด
บ้าง ผ่านช่วงนั้นไปแล้วค่อยลองฝึ กดู เพราะเวลานี้คนที่มาฝึ กพลัง(กง) ไม่อาจจะรับประกันได้วา่
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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ล้วนคือคนที่บาํ เพ็ญอย่างแท้จริ ง
จุดลมปราณนวดได้ไหม
พวกเราไม่ทาํ เรื่ องการนวดจุดลมปราณ การบําเพ็ญฝ่ าในภพไม่ให้รักษาโรคให้ผอู ้ ื่น ไม่มีส่ิ ง
นี้ คนที่บาํ เพ็ญจริ งๆ ไม่มีโรค ฝ่ าเซิน(ธรรมกาย)ของข้าพเจ้าจะขจัดทิ้งให้ท้ งั หมด สิ่ งที่ควรทําจะทํา
ให้ท้ งั หมด ไม่มีเรื่ องการนวดจุดลมปราณ กรรมของผูบ้ าํ เพ็ญจะนวดทิ้งไปได้หรื อ ท่านมีพลัง(กง)
ท่านนวดให้ผอู ้ ื่น เราก็ไม่เห็นด้วย ถ้าเป็ นแพทย์นน่ั ไม่มีปัญหา เพราะนัน่ เป็ นอาชีพของท่านในหมู่
คนธรรมดาสามัญ
จิตสํานึกรองของคนติดตามคนชัว่ ชีวติ เขาก่อผล(มีบทบาท)อะไร
จิตสํานึกรองของคนโดยหลักช่วยไม่ให้คนทําเรื่ องไม่ดีเมื่ออยูภ่ ายใต้สภาวะไม่รู้สึกตัว(ไม่มี
สติ)
ฉันนัง่ สมาธิ บางครั้งสามารถขัดสมาธิขาได้เป็ นเวลานาน บางครั้งสามารถขัดสมาธิขาได้
เพียงสิ บนาที เป็ นเพราะเหตุใด
เป็ นเรื่ องปกติ การขัดสมาธิขาก็เป็ นการชําระกรรม ทุกข์ทรมานจิตใจ เหนื่อยล้ากําลังกาย
พวกเราเหนื่อยล้ากําลังกายอย่างไรหนา ก็คือเพิ่มเวลาฝึ กพลัง(กง)ให้นานขึ้นอีก ทนทรมานขัดสมาธิ
ขาต่อไปอีก โดยหลักคือสะท้อนออกมาสองด้านนี้ การเหนื่อยล้ากําลังกายโดยตัวเองก็เป็ นขั้นตอน
การชําระกรรมและยกระดับ การขัดสมาธิขาไม่ใช่เป็ นการชําระกรรมหรอกหรื อ พูดถึงกรรม ไม่ใช่
ว่าจะผลักไปที่ขาทั้งหมดในทันที มันเป็ นกลุ่ม เป็ นกลุ่ม ขึ้นมาหนึ่งก้อน ปวดจนทนไม่ไหว ชําระ
ทิ้งไป รู ้สึกสบาย การขัดสมาธิขามักจะทรมานพักหนึ่ง เบาสบายพักหนึ่ง แล้วทรมานอีก ล้วนเป็ น
เช่นนี้ กรรมก้อนนี้ ท่านชําระมันทิง้ ไปแล้ว เวลาของการขัดสมาธิขาครั้งนี้กจ็ ะนาน แต่เวลาที่กรรม
ขึ้นมา ท่านเพิง่ จะเอาขาขัดสมาธิข้ ึนมาก็ทรมานมากแล้ว แต่เมื่อท่านสามารถอดทน เวลาของการ
ขัดสมาธิขานั้นเหมือนกัน เดิมทีสามารถขัดสมาธิขาได้นานเพียงใด ยังคงสามารถขัดสมาธิขาได้
นานเพียงนั้น เพียงแต่เจ็บปวดทรมาน
การดื่มเหล้าสามารถทําให้ชีวติ ที่ฝึกออกมาของผูบ้ าํ เพ็ญออกจากร่ างกายไปไหม
ใช่ การสู บบุหรี่ กจ็ ะส่ งผลอย่างนี้ดว้ ย สิ่ งนั้นของท่านพอถูกรมด้วยควัน เขาก็ไม่อยูใ่ น
ร่ างกายท่าน นัน่ จะไม่ใช่อะไรเลย คนอื่นมองดูร่างกายของท่านไม่มีพลัง(กง) เราพูดแล้วว่า หากคิด
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จะบําเพ็ญอย่างแท้จริ ง จิตยึดติดจุดนี้กป็ ล่อยวางไม่ได้หรื อ ไม่อาจจะถือเอาการบําเพ็ญเป็ นเรื่ องเด็ก
เล่นขายของ นี่เป็ นเรื่ องที่เข้มงวดจริ งจังมากๆ เรื่ องหนึ่ง เราไม่พดู ว่ามนุษย์ประสบกับเรื่ องยุง่ ยากที่
ใหญ่อะไรแล้ว เพื่อจะรักษาชีวติ จึงบําเพ็ญ เราไม่พดู สิ่ งนี้ และไม่ใช้สิ่งนี้มาเป็ นแรงกระตุน้ ชนิด
หนึ่งมาผลักดันให้ท่านบําเพ็ญ (แต่)เราพูดว่าการบําเพ็ญอย่างแท้จริ งนั้น ไม่ใช่เป็ นการแก้ปัญหา
ส่ วนบุคคลของท่านอย่างชัว่ นิรันดรหรอกหรื อ
ในพุทธศาสนาคนเขาพูดถึงวัฏสงสารหกทาง บอกว่าในสังคมมนุษย์ ท่านรู ้สึกว่าเวลา
ยาวนาน แต่อยูใ่ นมิติที่เวลายาวนานยิง่ กว่ามองดู เวลาของมนุษย์ผา่ นไปรวดเร็วอย่างยิง่ คนสองคน
พูดคุยอยูต่ รงนั้น พอหันกลับไปท่านมาเกิดแล้ว พูดอีกสองประโยค หันกลับไปดู ท่านแก่เฒ่า
เสี ยชีวติ ไปแล้ว ทําไมคนไม่อยูใ่ นขั้นตอนที่มีร่างคนนี้ ฉกฉวยเวลาเร่ งบําเพ็ญเพื่อรักษาไว้ซ่ ึงร่ าง
ของคนเล่า ในพุทธศาสนากล่าวว่า ครั้นเมื่อเข้าสู่ วฏั สงสารหกทาง บอกไม่ได้วา่ ท่านจะกลับมาเกิด
เป็ นอะไร หากเกิดเป็ นสัตว์ตวั หนึ่ง ต้องหลายร้อยปี หลายพันปี จึงจะสามารถได้ร่างคนสักครั้ง หาก
เกิดเป็ นก้อนหินสักก้อน ก้อนหินก้อนนั้นไม่ผกุ ร่ อน ท่านยังจะออกมาไม่ได้ หมื่นปี ก็ออกมาไม่ได้
สัตว์น้ นั ไม่ให้มนั บําเพ็ญ แต่ตวั มันเองมีปัยจัยที่ติดตัวมาแต่กาํ เนิดนั้นสามารถบําเพ็ญ นี่เกิดขึ้นจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่ไม่อนุญาตให้มนั มีพลัง(กง)สู ง เมื่อมันมีพลัง(กง)สู ง มันก็คือมาร
เพราะมันไม่มีธรรมชาติเดิม(กมลสันดาน)ของคน ฉะนั้นจึงต้องฆ่ามัน สัตว์เมื่อบําเพ็ญสู งแล้วก็ตอ้ ง
ฆ่ามัน ฟ้ าผ่ามัน มันทําไมต้องสิ ง(แฝง)นะหรื อ มันต้องการร่ างคนสักร่ าง ได้ร่างคนแล้วมันก็
สามารถบําเพ็ญต่อไปอย่างสง่าผ่าเผยแล้ว ในอดีตเป็ นอย่างนี้ มันมีร่างคนแล้วก็อนุญาตให้มนั
บําเพ็ญ ปัจจุบนั มีร่างคนก็(บําเพ็ญ)ไม่ได้แล้ว ถ้าท่านคิดจะบําเพ็ญ คิดจะได้ฝ่า ท่านก็ตอ้ งถูกลบ
ความจํามาได้(ฝ่ า)ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ปัจจุบนั นี่เป็ นกฎตายตัวแล้ว มาอยูใ่ นหมู่คนธรรมดา
สามัญโดยเข้าใจแจ่มแจ้งก็ไม่ได้แล้ว ต้องถูกลบความจําไปบําเพ็ญอยูท่ ่ามกลางการรับรู ้ ถ้าอะไรก็รู้
หมด ใครจะไม่ไปบําเพ็ญล่ะ พระพุทธองค์น้ นั ยังคิดจะยกระดับชั้นให้สูงขึ้น มาทนทุกข์ในหมู่คน
ธรรมดาสามัญ ก็ตอ้ งถูกลบความจํา ถ้าอะไรก็มองเห็นแจ่มแจ้งแล้ว อะไรก็รู้หมดแล้ว เช่นนั้นใคร
จะไม่บาํ เพ็ญล่ะ ก็ไม่มีปัญหาของการยกระดับคงอยูแ่ ล้ว ความหมายนี้เป็ นการบอกทุกท่านว่า การ
บําเพ็ญเป็ นเรื่ องที่เข้มงวดจริ งจัง จิตยึดติดใดล้วนจะส่ งผลกระทบต่อการบําเพ็ญ
สตรี สูงอายุเข้าสู่ วยั ทองแล้ว ไม่มีประจําเดือน จะบําเพ็ญได้หรื อไม่
สตรี สูงอายุเข้าสู่ วยั ทองแล้ว คนที่ประจําเดือนไม่มา ในการบําเพ็ญอาจจะช้าสักหน่อย สตรี
สู งวัยบางคนจําเป็ นต้องเร่ งบําเพ็ญจริ งๆ พวกเธอบางคนไม่เร่ งบําเพ็ญก็จะทําไม่ได้ พอบอกว่าให้
รี บเร่ งบําเพ็ญก็โหมฝึ กท่าเคลื่อนไหว ควรจะเข้าใจการบําเพ็ญซินซิ่งเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่สุด คนบางคน
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ทางด้านนี้จะมาช้าสักหน่อย แต่คนที่บาํ เพ็ญไปตามปกติลว้ นสมควรมี
เหตุใดผูฝ้ ึ กรู ้สึกปวดส่ วนนั้นส่ วนนี้ เช่นปวดศีรษะ ปวดท้อง.....
ในการฝึ กพลัง(กง) ปฏิกิริยาชนิดต่างๆ ล้วนแต่เป็ นเรื่ องปกติ สลายกรรมไม่มีการไม่ทุกข์
ทรมาน การขจัดโรคภัยยังต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ผูฝ้ ึ กบางคนจะออกพลัง(กง) พลัง(กง)นี้อยูใ่ น
ร่ างกายของท่าน ความสามารถยังมากกว่าหมื่นชนิด พลัง(กง)ทุกอันล้วนเป็ นพลังงานที่ใหญ่มาก มี
ความหนาแน่นสู งมาก เป็ นมวลสสารพลังงานสู งที่มีอานุภาพแข็งแกร่ งมาก เคลื่อนไหวไปมาอยูใ่ น
ร่ างกายของท่าน ท่านก็จะรู ้สึกทรมาน ยิง่ กว่านั้นพลัง(กง)ในรู ปแบบต่างๆ ความสามารถในรู ปแบบ
ต่างๆ สิ่ งที่เป็ นศาสตร์ในรู ปแบบต่างๆ อยูใ่ นร่ างกายของท่านจะปรากฏออกมา เขาเคลื่อนไหวไป
มาท่านก็รู้สึกทรมาน ท่านก็จะบอกว่ามันเป็ นโรค ท่านว่าอย่างนี้ท่านยังจะบําเพ็ญอย่างไร ท่าน
บําเพ็ญไปตามฝ่ าอย่างแท้จริ ง ท่านจะพบว่าทั้งหมดล้วนเป็ นเรื่ องปกติ
ที่ผา่ นมามีคนคนหนึ่งในร่ างกายมีฟู่ถี่(ตัวสิ ง ตัวแฝง) มีอาจารย์ชี่กงคนหนึ่งบอกเขาว่า
ร่ างกายของท่านมีงูเหลือมใหญ่สิงอยู่ เขาก็รู้สึกว่ามีงูเหลือมใหญ่สิงอยูเ่ สมอ ข้าพเจ้าบอกเขาว่าเวลา
นี้ท่านไม่มีแล้ว เขายังไม่ยอมเชื่อ เขายังคิดว่า(มัน)ยังเคลื่อนไหวไปมาอยูข่ า้ งในร่ างกายเขา เอาละ
เขาคิดว่ามีฟู่ถี่
สภาพที่เมื่อตอนที่งูเหลือมใหญ่น้ นั อยูก่ ม็ ีปฏิกิริยาสะท้อนออกมาในร่ างกายเขา
เมื่อไรก็ตามที่ไม่ขจัดจิตนี้ทิ้งไป มันจะไม่หยุด ก็คือเพื่อจะให้ท่านขจัดจิตนี้ทิ้งไปใช่ไหม ถ้าทําให้
มันกลายเป็ นจิตยึดติดชนิดหนึ่ง นัน่ ก็ขจัดทิ้งไปยาก เป็ นเวลานานมากคนนั้นถึงขจัดทิ้งไปได้
จะปฏิบตั ิต่อความสามารถอย่างไร เช่นตาทิพย์มองเห็นอะไรเล็กๆ น้อยๆ และแสง จะดู
หรื อไม่ดูดี
สามารถมองเห็นก็ดูได้ เวลาฝึ กพลัง(กง)มองดูเงียบๆ อย่างนี้ไม่ถือว่ายึดติด
ผูฝ้ ึ กบางคนตาทิพย์เปิ ดแล้วมองเห็นปรากฏการณ์บางอย่าง ผูช้ ่วยฝึ กสอนไม่มีความสามารถ
มองไม่เห็น
มองเห็น มองไม่เห็นขึ้นอยูก่ บั แต่ละคนที่บาํ เพ็ญอยู่ ณ ระดับชั้นที่ต่างกันของสภาพการรับรู ้
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป ถึงแม้จะบรรลุการรับรู ้อย่างค่อยเป็ นค่อยไปก็ไม่แน่เสมอไปว่า พลัง(กง)ของ
ท่านสู งมาก ก็เปิ ดให้ท่านสู งมาก เขามีพลัง(กง)ตํ่ามากก็เปิ ดให้ต่าํ มาก ไม่เหมือนกัน เพราะระดับชั้น
ของตาทิพย์สูงหรื อตํ่าไม่อาจจะตัดสิ นพลัง(กง)ของคนสู งหรื อตํ่า ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบของตัวเอง
เงื่อนไข เหตุผลหลายๆ ด้านที่ตดั สิ นให้ท่านมองเห็นได้ชดั หรื อไม่ชดั มองเห็นหรื อมองไม่เห็น นี้
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กําหนดจากเหตุผลหลายๆ ด้าน มันไม่อาจอธิบายได้วา่ คนๆ หนึ่งบําเพ็ญได้ดีหรื อไม่ดี จะต้องระวัง
จุดนี้ บอกว่าตาทิพย์ฉนั เปิ ดแล้ว พลัง(กง)ฉันสู งกว่าคนอื่น นี่เป็ นความเข้าใจที่ผดิ
พวกเราที่ฉางชุนไม่ใช่มีคนหนึ่งอย่างนี้หรอกหรื อ ตาทิพย์ของเขาเปิ ดแล้ว รู ้สึกว่าฝึ กได้
ดีกว่าใครๆ บอกว่าคนนี้ในตัวมีฟู่ถี่ คนนั้นก็มีอะไร ล้วนเป็ นสิ่ งที่ตวั เขาคิดออกมา ทําจนที่ศนู ย์ฝึกฯ
ของเรายุง่ เหยิงไปหมด สุ ดท้ายไม่วา่ ใครเขาก็ไม่เลื่อมใสแล้ว เขาบอกว่ายังสู งกว่าข้าพเจ้าเสี ยอีก
ฉะนั้นพวกเราอย่าใช้การเปิ ดตาทิพย์แล้วมาวัดว่าใครบําเพ็ญถึงระดับชั้นสู งเพียงใด ในสภาพการณ์
ปกติคือจะตามขึ้นมาอย่างประกอบเสริ มให้สาํ เร็จต่อกันและกัน พวกเราผูฝ้ ึ กที่ดีเป็ นพิเศษยังจะ
ไม่ให้เขามองเห็น รอจนบําเพ็ญได้สูงพอสมควรแล้วจึงจะให้เขามองเห็น ฉะนั้นอย่าใช้ส่ิ งนี้มาวัดว่า
ดีหรื อไม่ดี
จากวันนี้ไปพวกเราได้พบข้าพเจ้าก็ดี ไม่ได้พบข้าพเจ้าก็ดี ก็เหมือนกับมีคนถามเมื่อครู่ วา่
อาจารย์ไม่อยูแ่ ล้วพวกเราจะทําอย่างไร องค์ศากยมุนีเมื่อครั้งที่ยงั มีชีวติ อยูก่ ม็ ีคนถามว่า: ท่าน
อาจารย์ ท่านไม่อยูแ่ ล้ว จะยึดใครเป็ นอาจารย์ องค์ศากยมุนีกล่าวว่า: ให้ยดึ ศีลเป็ นอาจารย์ พวกเรา
ยึดฝ่ าเป็ นอาจารย์ ต้องใช้ซินซิ่งสู งหรื อตํ่าเป็ นมาตรฐานวัดว่าบําเพ็ญได้ดีหรื อไม่ดี ไม่อาจจะใช้
ความสามารถมากหรื อน้อยเป็ นมาตรฐาน ไม่เช่นนั้นนัน่ มิพากันแสวงหาความสามารถไปแล้วหรื อ
ความสามารถเป็ นสิ่ งที่พ่วงออกมาในระหว่างการบําเพ็ญของท่าน อยูใ่ นฝ่ าในภพความสามารถที่
บําเพ็ญออกมาล้วนเป็ นความสามารถเดิม (สัญชาตญาณ) พร้อมกับที่ความนึกคิดของคนมีความ
ซับซ้อน (ความสามารถเดิม) ค่อยๆ ถดถอยลงแล้ว
พร้อมกับที่ท่านบําเพ็ญ เขาก็จะออกมาโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านกลับสู่ ตน้ กําเนิด หวนกลับไป
จึงจะสามารถคืนสู่ ธรรมชาติเดิม(กมลสันดาน)ของคน ต่อให้เขามองเห็นได้ชดั เจนเพียงไรก็มองไม่
เห็นระดับชั้นที่ขา้ พเจ้ามองเห็น ต่อให้เขามองเห็นได้ชดั เจนเพียงไรก็ยงั ห่างกันไกลมากกับสัจธรรม
สู งสุ ดของจักรวาล สิ่ งที่เขามองเห็นเป็ นเพียงปรากฏการณ์ของระดับชั้นนั้น อย่านําเขามาตั้งเป็ นสัจ
ธรรม คนอยูใ่ นขั้นตอนของการบําเพ็ญ ใช้ระดับชั้นใดมาเป็ นมาตรฐานวัดเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง ที่พดู
ว่า “ฝ่ า ไม่มีฝ่าที่แน่นอนตายตัว” ก็คือหลักการนี้ อย่านําปรากฏการณ์ของระดับชั้นใดมาตั้งเป็ นสัจ
ธรรม ฝ่ า ไม่มีฝ่าที่แน่นอนตายตัว ฝ่ าในระดับชั้นใดจะบังเกิดผลในระดับชั้นนั้นเท่านั้น ฉะนั้นสิ่ งที่
เขามองเห็นในระดับชั้นใด สภาพในระดับชั้นนั้น หากมองเห็นได้ชดั เจนแล้วก็จะกระหยิง่ ยิม้ ย่อง
นั้นเป็ นสิ่ งอยูใ่ นระดับชั้นที่ต้ืนเขินมาก จะต้องจดจําจุดนี้เอาไว้
เด็กบําเพ็ญ พลัง(กง)ห้าชุด จําเป็ นต้องฝึ กทั้งหมดใช่หรื อไม่
เด็กสามารถฝึ กมากก็ฝึกให้มาก สามารถฝึ กน้อยก็ให้ฝึกน้อย เป้ าหมายสําคัญของการบําเพ็ญ
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คือการยกระดับซินซิ่งของคน
ฉะนั้นสําหรับเด็กการพูดถึงสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับด้านซินซิ่งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อเขา ข้าพเจ้าในวัยเด็กไม่สามารถฝึ กสิ่ งที่เป็ นรู ปลักษณ์ภายนอกแต่อย่างใด โดยหลักคือ
บําเพ็ญด้านซินซิ่ง ปัจจุบนั เด็กบางคน ท่านอย่างเห็นว่าเป็ นเด็กทัว่ ๆ ไป เด็กบางคนยอดเยีย่ มมาก
จริ งๆ เพราะในครั้งแรกที่กาํ หนดให้พวกเราทําเรื่ องนี้ ก็มีคนในระดับชั้นสู งมากๆ ตามลงมาด้วย
เมื่อตอนที่ขา้ พเจ้ามา ในแต่ละระดับชั้นล้วนมีคนตามลงมา พวกเขาคาดเดาถึงเรื่ องที่ขา้ พเจ้าจะทํา
โดยเฉพาะเมื่อถึงยุคใกล้ๆ นี้ ในจักรวาลเล็กของเรานี้และระบบทางเผือกมากันมากเป็ นพิเศษ เพราะ
ก่อนหน้านี้สักหน่อย พวกเขาคาดเดาไม่ออก มีเพียงก่อนหน้าที่ขา้ พเจ้าจะออกมาถ่ายทอดช่วงเวลา
นั้น พวกเขารู ้แล้ว มองเห็นแล้วว่าจะเกิดเรื่ องอะไร จึงตามลงมาไม่นอ้ ย มาทําอะไรหรื อ มาได้ฝ่า
เขารู ้วา่ ฝ่ าของอดีตได้ถูกบ่อนทําลายแล้ว มาเพื่อหล่อหลอมฝึ กฝนใหม่อีกครั้ง ท่านอย่าดูพวกเขา
เป็ นคนทัว่ ๆ ไป พวกเขาล้วนแต่ไม่เลวทีเดียว แต่กไ็ ม่ใช่วา่ ลูกของคนทุกคนเป็ นเช่นนี้กนั ทั้งหมด
เด็กบางส่ วนไม่เลวทีเดียว
จะทราบได้อย่างไรว่าตัวเองฝึ กถึงระดับชั้นอะไร
พวกเราผูฝ้ ึ กบางคนได้บรรลุถึงสภาวะของการค่อยๆ รับรู ้แล้ว ผูฝ้ ึ กบางคนจะค่อยๆ บรรลุ
สภาวะของการค่อยๆ รับรู ้ คนที่บรรลุถึงแล้วหรื อยังไม่บรรลุ หรื อมองเห็นได้ชดั เจนก็ดี มองเห็น
ได้ไม่ชดั เจนก็ดี อยูท่ ี่ศนู ย์ฝึกฯ หลังจากฝึ กพลัง(กง)เสร็จแล้ว เวลาศึกษาและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน สามารถพูดให้ทุกคนฟัง ไม่เป็ นไร ท่านไปพูดโดยไม่มีจิตโอ้อวด จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
บําเพ็ญโดยรวมของพวกเรา บางคนบอกว่าสิ่ งที่มองเห็นผ่านตาทิพย์พดู ไม่ได้ ถ้าพูดตาทิพย์กจ็ ะปิ ด
ลง อันนี้ในฝึ กพลัง(กง)ในอดีต ได้กลายเป็ นเรื่ องที่คนเข้าใจโดยทัว่ ไปแล้ว ไม่ใช่เพราะเขาพูดตา
ทิพย์กจ็ ะหายไป ทุกท่านลองคิดดู ความแพร่ หลายของชี่กง ในเวลานั้นคนที่ฝึกพลัง(กง)มีใครที่เน้น
กุศลมากๆ ที่บาํ เพ็ญอย่างแท้จริ งมีนอ้ ยมาก เขาไม่รู้จกั เน้นกุศล มองเห็นเรื่ องอะไรเขาก็พดู มีจิตยึด
ติดของตัวเขาเองอยูด่ ว้ ย มีจิตโอ้อวดของตัวเขาเองอยูด่ ว้ ย ตาทิพย์ยอ่ มปิ ดไปอย่างแน่นอน
มีบางคน สิ่ งที่ควรพูดหรื อไม่ควรพูดเขาก็พดู ดังนั้นตาทิพย์ของเขาจึงต้องปิ ดทิง้ ไป ก็คือ
เหตุผลนี้ หากเพื่อเป็ นการยกระดับความเข้าใจต่อฝ่ า ศึกษาพิจารณาซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้าว่าปัญหา
อะไรก็ไม่มี จุดนี้ตอ้ งแยกแยะให้ชดั เจน ถ้าหากตาทิพย์ของเขาถูกปิ ดทิ้ง บาดเจ็บ เป็ นเพราะเขาได้
พูดสิ่ งที่ไม่ควรพูดกับคนธรรมดาสามัญ หรื อมีจิตโอ้อวด จิตโอ้อวดของผูฝ้ ึ กพลัง(กง) นัน่ ไม่ใช่การ
แสดงจิตยึดติดให้เห็นหรอกหรื อ ดังนั้นจึงต้องปิ ดทิ้ง ในระยะแรกเมื่อตาทิพย์ของบางคนถูกปิ ดทิ้ง
นั้น ก็ให้โอกาสแก่เขา ในเวลาที่เขามองเห็นได้ชดั หรื อมองเห็นไม่ชดั บางเวลามองเห็น บางเวลา
มองไม่เห็น ก็คือกําลังเตือนสติเขา แต่คนเหล่านั้นไม่รับรู ้ สุ ดท้ายก็ปิดทิ้งอย่างถึงที่สุด บางคนก็
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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บาดเจ็บเอาเลย บาดเจ็บอย่างรุ นแรงมาก
ได้เจิ้งกัว่ (มรรคผลที่ถูกต้อง)กับหยวนหมัน่ (สําเร็จสมบูรณ์) คือระดับชั้นอะไร
ปัญหานี้ขา้ พเจ้าได้พดู ไปแล้ว ได้เจิ้งกัว่ บรรลุกวั่ เว่ยอรหันต์(มรรคผลอรหันต์)ก็คือได้เจิ้งกัว่
แล้ว หยวนหมัน่ (สําเร็จสมบูรณ์)นัน่ คือการบําเพ็ญสิ้ นสุ ด โดยทัว่ ไปหมายถึงได้เจิ้งกัว่ และเปิ ดพลัง
(กง)แล้ว ก็คือทั้งสองส่ วนบําเพ็ญสิ้ นสุ ดในเวลาเดียวกันคือหยวนหมัน่
หลังจากนั้นจะบําเพ็ญอย่างไร มีอะไรแตกต่างกับคนธรรมดาสามัญ
ยังต้องอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ ทนทุกข์ทนลําบากเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ ท่านได้
มรรคผลอรหันต์แล้ว ในคนธรรมดาสามัญ เด็กเกเรในหมู่คนธรรมดาสามัญก็ด่าว่าท่าน เพราะท่าน
ยังบําเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ ยังต้องละทิ้งจิตยึดติดของท่านต่อไป มีบางคน คนที่มีรากฐาน
สู งคนนั้น ละทิ้งจิตยึดติดของเขาได้ดีมากแล้ว แต่ยงั ต้องวกกลับมาให้ท่านอีกรอบ การบําเพ็ญทัว่ ๆ
ไป การบําเพ็ญปกติ หนึ่งขั้นตอนก็หยวนหมัน่ แล้ว บางคนจะปรากฏกลับไปกลับมา วกกลับไป
กลับมาให้ท่านสองรอบ ถ้าท่านบําเพ็ญไปสู่ ระดับสู ง วกกลับไปกลับมาสามรอบ ก็บาํ เพ็ญข้ามไป
แล้ว กลับมาให้ท่านบําเพ็ญอีก บําเพ็ญไปสู่ ระดับสู งยิง่ ขึ้น ก็จะปรากฏปัญหานี้ ดังนั้นท่านยังต้อง
บําเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ สมมติวา่ ท่านบําเพ็ญสําเร็จมรรคผลอรหันต์แล้ว ไม่มีคนก่อ
ความยุง่ ยากแก่ท่านแล้ว ในหมู่คนธรรมดาสามัญใครก็ไม่ก่อความยุง่ ยากแก่ท่านแล้ว ท่านออกห่าง
จากสภาพแวดล้อมนี้แล้วจะบําเพ็ญอย่างล่ะ ถ้าที่ก่อความยุง่ ยากแก่ท่านไม่ใช่คนธรรมดาสามัญ ใน
หมู่คนธรรมดาสามัญ มีปรากฏพระพุทธเอย พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์ต่างๆ สร้างความยุง่ ยากให้
ท่านขจัดจิตยึดติดของท่าน นัน่ จะเป็ นไปได้หรื อ ถึงแม้เป็ นอาจารย์ที่จดั สร้างเรื่ องเหล่านี้ให้ท่าน
จัดเตรี ยมเรื่ องเหล่านี้ จัดเตรี ยมทุกข์ภยั ทั้งหมด ก็ลว้ นแต่ใช้คนธรรมดาสามัญมาทํา คนธรรมดา
สามัญมารบกวนท่าน ยกระดับสู งขึ้นในสภาพแวดล้อมของคนธรรมดาสามัญ
ผูฝ้ ึ กบางคนหลังจากมาร่ วมชั้นเรี ยน ยังไปร่ วมเรี ยนวิชาอื่น แต่ยงั คิดจะบําเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ า
ต่อไป จะทําอย่างไร
คนประเภทนี้โดยมากการรับรู ้ของเขาค่อนข้างด้อย
แต่เราพูดว่าการบําเพ็ญต้องขึ้นกับ
ความสัมพันธ์อนั มีมาแต่ชาติปางก่อน คนเขาอยากจะได้ เขาก็มาเรี ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ไม่มีใครให้เขา
มาเรี ยน เขารู ้สึกว่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ าไม่ดี เขาก็ไม่เรี ยน ภายหลังเขาก็รู้สึกว่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ าดี เขาก็อยากจะ
มาเรี ยนอีก เช่นนี้ท่านเรี ยนได้ท่านก็มาเรี ยนก็แล้วกันนะ จะบําเพ็ญได้ดีหรื อไม่เป็ นปัญหาของตัว
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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เขา สําหรับเรื่ องว่าจะเข้ามาเป็ นศิษย์ที่บาํ เพ็ญจริ งในกลุ่มของพวกเราฝ่ าหลุนต้าฝ่ า เช่นนั้นพวกเราก็
ต้องพูดกับเขาอย่างจริ งๆ จังๆ ว่า ท่านบําเพ็ญอยูท่ ี่ตรงนี้ของพวกเรา ก็ตอ้ งบําเพ็ญยึดมัน่ วิชาเดียว
มุ่งมัน่ ตั้งใจบําเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ไม่เช่นนั้นอะไรท่านก็จะไม่ได้ ท่านอยูต่ รงนี้ฝึกอะไรเลอะเทอะ
โดยไม่ยดึ มัน่ วิชาเดียวก็ไม่มีประโยชน์ พวกเราสามารถพูดกับเขาด้วยความหวังดี อย่าพูดว่า ท่านไม่
อาจจะฝึ กพลัง(กง)อยูต่ รงนี้ของพวกเรา พวกเราก็ไม่มีอาํ นาจ ไม่มีปัจจัยที่จะสั่งคน ได้แต่เตือนคน
เขา เตือนด้วยความเมตตา เตือนด้วยเมตตาหนา
การจัดสอนในแต่ละพื้นที่มีสภาพการณ์เป็ นอย่างไร ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าทัว่ ประเทศมีสภาพเป็ น
อย่างไร
ณ ปัจจุบนั นี้การจัดสอนฝ่ าหลุนต้าฝ่ าได้เลื่อนออกไปทั้งหมดเป็ นการชัว่ คราวแล้ว เหตุผล
ของการเลื่อนออกไปก็คือ เวลานี้ขา้ พเจ้ามีเรื่ องต้องจัดการมากมาย เรื่ องในด้านต่างๆ ล้วนต้อง
จัดการ พูดถึงว่าต่อไปจะจัดอย่างไร เวลานี้ยงั ไม่ได้คิด รอให้จดั การเรื่ องต่างๆ เสร็จแล้ว ค่อย
ดําเนินการตามผลของการจัดการ พูดถึงการพัฒนาของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ข้าพเจ้าสามารถบอกทุกท่านว่า
ปัจจุบนั พวกเราฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเป็ นการถ่ายทอดคนต่อคน ฝ่ าหลุนต้าฝ่ ามีจาํ นวนผูฝ้ ึ กค่อนข้างน่าพอใจ
แล้ว ข้าพเจ้าว่ามีหลายแสนคนแล้ว เพราะเมื่อข้าพเข้าไปจัดการสอนทุกๆ เมือง ล้วนมีคนจากแต่ละ
เมือง แต่ละอําเภอ เรี ยกว่าทุกๆ อําเภอไม่มีขาด เช่นนี้ พอกลับไปพวกเขาก็ถ่ายทอดต่อๆ กัน
ถ่ายทอดต่อๆ กันเช่นนี้ ดังนั้นจึงเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีจาํ นวนคนมากแล้ว ที่หูเป่ ยมีอาํ เภอหนึ่ง
ระยะเริ่ มแรกมีคนเรี ยนสองคน ปัจจุบนั มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นเป็ นพันคน มีตวั อย่างเช่นนี้มากมาย บางคน
ไปฝึ กที่ศนู ย์ฝึกพลัง(กง) บางคนไม่ไปฝึ กที่ศนู ย์ฝึกพลัง(กง) ยากที่จะรวมยอดตัวเลขที่แน่นอน
คนที่เคยป่ วยเป็ นโรคประสาทและโรคลมบ้าหมูจะฝึ กพลัง(กง)ได้หรื อไม่
ข้าพเจ้าขอเตือนทุกท่าน อย่าได้พาคนอย่างนี้มาที่ศนู ย์ฝึกฯ ของเรา หรื อมายังชั้นเรี ยนของ
เรา ทําไม่ดีท่านก็คือมาบ่อนทําลายฝ่ าของเรา ถ้าหากเขาอาการกําเริ บขึ้นมาในชั้นเรี ยนหรื อที่ศนู ย์
ฝึ กฯ ของเรา คนเขาก็จะพูดว่าเป็ นเพราะฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ท่านมิบ่อนทําลายฝ่ าของเราหรื อ เพราะเรา
มีหลักเกณฑ์ขอ้ หนึ่งว่า ไม่สามารถรักษาโรคให้ใคร แต่เรามีเงื่อนไขข้อหนึ่ง คนที่บาํ เพ็ญอย่าง
แท้จริ ง โรคเล็กๆ น้อยๆ ของเขา ก็อาจจะจัดการให้เขา ณ ตอนนั้น คนที่เป็ นโรคหนัก คนที่ใน
ร่ างกายมีสิ่งที่ไม่ดีมากๆ นอกจากเขาจะเปลี่ยนแปลงความคิด จึงจะสามารถจัดการให้ เขาคิดจะ
บําเพ็ญจึงจะสามารถขจัดกรรมให้เขา แน่นอน บางคนยังไม่มีความคิดจะบําเพ็ญ ก็จดั การให้เขา
แล้ว พออ่านหนังสื อก็จดั การให้เขาแล้ว เพราะเหตุใดนะหรื อ เพราะรากฐานของเขาดีมาก เขาจึง
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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สมควรได้รับ อันนี้ไม่อาจจะดูกนั เป็ นสู ตรตายตัว ในครอบครัวมีคนป่ วยอย่างนี้ รู ้สึกว่าต้าฝ่ าดี ก็ให้
เขาฝึ ก ท่านอาจบอกให้เขาฝึ กอยูท่ ี่บา้ น พวกเราขอพูดไว้ก่อน ข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะจัดการปัญหา
เหล่านี้ของคนธรรมดาสามัญ เขาจะบําเพ็ญได้หรื อไม่ ต้องดูที่ตวั เขาเอง เขาไม่สามารถบําเพ็ญ ท่าน
ก็อย่าบอกให้เขาบําเพ็ญ
ถ้าแม้นเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะบ่อนทําลายต้าฝ่ า ข้าพเจ้าจะจัดการปัญหา
เหล่านี้ของคนธรรมดาสามัญได้อย่างไรล่ะ เมื่อข้าพเจ้าไม่รักษาให้เขา เขาไปกระพือข่าวยังที่ต่างๆ
ว่าฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าจนเป็ นโรคประสาท อาจารย์ไม่รักษาให้ เขายังจะทําให้ขา้ พเจ้าเสื่ อมเสี ย อย่างไร
ก็ตามพวกเราขอบอกไว้ก่อน ไม่ให้เขามาร่ วมชั้นเรี ยน และก็ไม่ให้เขามาที่ศนู ย์ฝึกฯ คนที่ป่วยเป็ น
โรคลมบ้าหมูโดยทัว่ ไปไม่มีปัญหา
ในชั้นเรี ยนพวกเราไม่ได้กาํ หนดว่าไม่ให้คนที่ป่วยเป็ นโรค
ลมบ้าหมูร่วมชั้นเรี ยน แต่โดยทัว่ ไปพวกเราคนทํางานก็ไม่ยนิ ดีให้เขาเข้ามา เพราะก่อนที่ความคิด
ของเขาจะเปลี่ยนแปลง อาการของโรคจะกําเริ บขึ้นมาง่าย เมื่ออาการกําเริ บจะส่ งผลกระทบให้กบั
พวกเราได้ง่าย ผูท้ ี่ป่วยเป็ นโรคลมบ้าหมูไม่เหมือนกับผูป้ ่ วยเป็ นโรคประสาท เพราะสําหรับเขาเป็ น
ปัญหาเฉพาะ เพียงแต่วา่ ข้างในสมองของเขามีของสิ่ งหนึ่ง ของสิ่ งนั้นที่ไม่ดีเอาออกมาก็หายแล้ว
ยกระดับทัว่ ทั้งร่ างจะเข้าใจอย่างไร
ยกระดับทัว่ ทั้งร่ างก็คือยกระดับอย่างครบถ้วน
พวกเราในระหว่างขั้นตอนการบําเพ็ญ
ร่ างกายของท่าน บรรดาร่ างชีวติ และชีวติ ที่ท่านบําเพ็ญทั้งหมดจะยกระดับตามขึ้นไปพร้อมกับท่าน
พวกเราพูดถึงการปรับทัว่ ทั้งร่ าง การปรับทัว่ ทั้งร่ างให้ทุกท่าน การปรับร่ างกายให้ผฝู ้ ึ ก การ
ยกระดับทัว่ ทั้งร่ างโดยหลักหมายถึงซินซิ่งของท่านขึ้นไปแล้ว พลัง(กง)ของท่านก็จะตามถึงไป ก็
เหมือนอย่างที่ขา้ พเจ้าพูดไปเมื่อครู่ มีคนถามว่า ทําไมประจําเดือนไม่มาล่ะ ซินซิ่งของท่านขึ้นไป
แล้ว พลัง(กง)ก็ตามขึ้นไปแล้ว คนที่มีกรรมมากๆ การปรับร่ างกาย คนส่ วนหนึ่งไม่สามารถตาม
ขึ้นมา เขาก็อาจต้องรั้งท้าย ก็คือการยกระดับขึ้นมา เงื่อนไขที่จาํ เป็ นอันดับแรกก่อนอื่นใดคือการ
ยกระดับซินซิ่ ง บอกว่าฉันเพียงคิดจะเปลี่ยนแปลงร่ างกาย ฉันเพียงคิดจะหลีกเลี่ยงทุกข์ภยั เป็ น
เช่นนั้นไม่ได้ เพราะถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงร่ างกายท่านด้วยการบําเพ็ญ จําเป็ นต้องเริ่ มจากการบําเพ็ญ
ซินซิ่ง ไม่มีพลัง(กง)ที่จะกําหนดระดับชั้นที่สูงหรื อตํ่า ก็คือซินซิ่งสู งหรื อตํ่าของท่านสิ่ งนี้ เช่นนั้น
ทุกสิ่ งล้วนเป็ นการวางแผนบนแผ่นกระดาษ
ผูฝ้ ึ กบางคนถาม จะปฏิบตั ิอย่างไรกับการรบกวนต่อต้าฝ่ าของมาร
จะบอกกับทุกท่าน พวกเราถ่ายทอดฝ่ าที่ถูกต้อง ถ้าไม่มีคนมาต่อต้าน นัน่ จึงจะเป็ นเรื่ อง
แปลกนะ ทุกท่านลองคิดดู วันนี้ถา้ ข้าพเจ้าไม่ทาํ เรื่ องนี้ ข้าพเจ้าจะสบายที่สุด เนื่องจากข้าพเจ้าทํา
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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เรื่ องนี้ให้กบั ทุกท่าน ความยุง่ ยากที่ขา้ พเจ้าประสบตรงนี้และความยุง่ ยากที่พวกท่านประสบ ล้วน
แต่ขดั ขวางฝ่ านี้ ไม่ให้คนได้ฝ่า คนมาถึงขั้นนี้แล้ว จะได้ฝ่า เช่นนั้นมารจึงไม่ยอม เขาต้องขัดขวาง
ท่าน มันคิด ท่านติดค้างฉันนี่นา ฉันมาทวงคืนจากท่านล่ะ ท่านได้ฝ่า หนี้ที่ติดค้างข้าพเจ้าจะทํา
อย่างไร มันยังแค้นท่านอีก ปัจจัยแต่ละด้านล้วนมีผลในการขัดขวางแบบหนึ่ง พูดให้ชดั ก็ลว้ นเป็ น
สิ่ งที่เกิดขึ้นจากตัวเอง คนล้วนมีกรรม ในอดีตพระเยซูกล่าวว่า คนเอย ท่านมีบาป ท่านกล่าวว่าคน
นั้นมีบาป พูดว่ากรรมเป็ นบาป ในความเป็ นจริ งเป็ นเช่นนี้ ก็คือเป็ นกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวคน
เองได้ทาํ เรื่ องที่ไม่ดี นัน่ ไม่ใช่กรรมหรื อ มันจะก่อผลในการขัดขวางทุกๆ ด้าน ท่านได้ฝ่าที่ถูกต้อง
แล้ว แน่นอนมันต้องรบกวนท่าน ก็คือเหตุผลนี้ ฉะนั้นพวกเราประสบกับเรื่ องเหล่านี้ลว้ นเป็ นการ
ทดสอบซินซิ่งของเรา บางคนจะพูดว่า ฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าไม่ดีอย่างไรอย่างไร หรื อเป็ นอย่างไร
อย่างไร ก็คือดูวา่ ความตั้งใจท่านจะเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ได้หรื อไม่ จะรับรู ้เข้าใจฝ่ านี้จากแก่นสารได้
หรื อไม่ จากแก่นสารท่านยังไม่รับรู ้เข้าใจต่อฝ่ านี้ ท่านยังจะบําเพ็ญอย่างไร ก่อนที่ท่านจะเปิ ดการ
รับรู ้ ความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ต่อฝ่ าได้หรื อไม่ ทรรศนคติชนิดนี้จะมีคงอยูโ่ ดยตลอด อยูใ่ นสํานักใดก็
ล้วนเป็ นเช่นนี้ สิ่ งที่เป็ นแก่นสารท่านยังไม่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ เช่นนั้นท่านยังจะบําเพ็ญอะไร ดังนั้น
เขาจะมีการทดสอบและการรบกวนทางด้านนี้
ท่านดูทนั ทีที่ขา้ พเจ้าจัดสอนในชั้นเรี ยน รับรองว่าก็จะมีชี่กงต่างๆ เปิ ดสอนในเวลาเดียวกัน
หากข้าพเจ้าไม่จดั สอนที่ใดเลยก็ไม่มีเรื่ องต่างๆ มากอย่างนี้ ทันทีที่ขา้ พเจ้าเปิ ดสอน พลัง(กง)
จอมปลอมต่างๆ ก็พากันเปิ ดสอน เพราะเหตุใด ก็คือท่านจะทําเรื่ องนี้ ประกอบซึ่งกันและกันก็จะมี
มารจํานวนหนึ่งตามขึ้นมา และเป็ นการจัดไว้เช่นนี้ ก็จะดูวา่ คนๆนี้จะเข้าประตูไหน ได้ฝ่าที่ถูกต้อง
หรื อได้ฝ่าที่จอมปลอม ท่านคิดจะเข้าประตูไหน ก็จะดูท่าน ไม่ใช่พดู หรื อว่า คนบําเพ็ญได้ยากมากๆ
ก็คือสมควรเป็ นเช่นนี้ ก็สมควรที่จะยากมากๆ เพราะทุกสิ่ งของพวกเราล้วนแต่เกิดจากตัวเอง แต่
ทุกข์ภยั อันนี้ จากข้างในนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงซิ นซิ่ง การรับรู ้ของคน สามารถจะยกระดับได้
หรื อไม่และปัจจัยด้านต่างๆ มันก็ประกอบซึ่งกันและกัน ปฏิบตั ิกบั เรื่ องเหล่านี้โดยการแยกแยะและ
วิเคราะห์ ฉะนั้นเขาจะมีการรบกวนเหล่านี้
ก็เหมือนพวกเราที่ฉางชุนมีคนหนึ่ง เขาพูดว่า ฉันก็คือพระพุทธแล้ว ท่านไม่ตอ้ งไปฝึ กกับ
คนอื่น ฉันอย่างนั้นอย่างนี้ รบกวนกันทุกๆ ด้าน แม้แต่การทําลายชื่อเสี ยงของข้าพเจ้าก็จะมีเกิดขึ้น
ฉะนั้นจะดูวา่ ท่านจะฟังหรื อไม่ ท่านจะเชื่อหรื อไม่ ท่านจะทําอย่างไร มันจะใช้วธิ ีการต่างๆ มาบ่อน
ทําลาย ก็คือทําให้ใจของท่านหวัน่ ไหว ดูวา่ ท่านจะมัน่ คงหรื อไม่
บางคนพูดว่าฉันตัดสิ นใจเด็ดขาดจะบําเพ็ญฝ่ าที่ถูกต้อง ฉันไม่เชื่อเรื่ องเหล่านั้นของท่าน ที่
จริ งพวกเราผูฝ้ ึ กจํานวนมากได้สัมผัสถึงอานุภาพของฝ่ า และการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายตัวเอง
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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อย่างมาก และเข้าใจแจ่มแจ้งถึงหลักการนี้ที่ขา้ พเจ้าบรรยาย เขายังไม่มนั่ คง นัน่ ไม่ใช่ปัญหาการ
รับรู ้หรื อ ก็คือการรับรู ้ต่าํ มาก ก็คือหลักการนี้ ฉะนั้นการรบกวนเหล่านี้ ข้าพเจ้าว่าก็เป็ นเรื่ องปกติ
การบําเพ็ญก็เหมือนการชะล้างทรายในคลื่นใหญ่ ทรายถูกร่ อนออกไป ที่เหลืออยูน่ นั่ จึงเป็ นทองคํา
สามารถเหลือทองคําอยูม่ ากน้อยเพียงไร นัน่ ก็ตอ้ งดูวา่ แต่ละท่านบําเพ็ญอย่างไร
เกี่ยวกับเอกสารเผยแพร่ ฝ่าหลุนต้าฝ่ าควรออกมามากสักหน่อย จะได้เผยแพร่ ที่ศนู ย์ฝึกฯ
การเผยแพร่ ฝ่าหลุนต้าฝ่ าของเรา วิธีการถ่ายทอดพลัง(กง)ทั้งหมด ล้วนไม่เหมือนกับวีธี
เผยแพร่ ของชี่กงในปัจจุบนั ทุกท่านอาจเห็นแล้ว พวกเราไม่ได้นาํ เรื่ องใดไปพูดขยายความจนเกิน
จริ ง และไม่ได้นาํ เรื่ องอะไรออกมาโอ้อวด ไม่มีเรื่ องอย่างนี้ อาจารย์ชี่กงคนอื่นหากรักษาโรคให้คน
ป่ วยคนหนึ่งหาย เขาก็จะโฆษณาแล้วโฆษณาอีกจนกว่าจะไม่มีคนฟังเขาอีกต่อไป พวกเราไม่มีเรื่ อง
อย่างนี้ พวกเราผูฝ้ ึ กนับพันนับหมื่นคน พวกเขาล้วนแต่ไม่มีโรคแล้ว พวกเราก็ไม่เคยพูดอะไร ไม่
พูดถึงเรื่ องเหล่านี้ แน่นอนในระยะแรก ทุกท่านอาจได้อ่านข่าวจากในหนังสื อพิมพ์บา้ ง เพราะเหตุ
ใดหรื อ เพราะในระยะแรก พวกเราเปิ ดตัวออกมาด้วยรู ปแบบของชี่กงทัว่ ไป จะบรรยายในระดับสู ง
เช่นนั้น ผูค้ นไม่อาจจะยอมรับได้ ดังนั้นพวกเราได้เดินผ่านขั้นตอนแรกของการให้คนรับรู ้และ
เข้าใจอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ทุกท่านทราบ เมื่อตอนที่พวกเราเปิ ดชั้นเรี ยนที่ฉางชุนในระยะแรก
ข้าพเจ้าได้บรรยายในระดับที่สูงมาก แต่กเ็ อ่ยถึงชี่กงอยูโ่ ดยตลอด พวกเราวันนี้ล่ะ เนื่องจากเป็ นการ
ถ่ายทอดไปสู่ ระดับชั้นสู งแล้ว จึงไม่พดู ถึงสิ่ งเหล่านี้แล้ว นี่กค็ ือขั้นตอนหนึ่งของการบอกให้คน
รับรู ้และเข้าใจอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
โรงงานผลิตรถยนต์เป็ นองค์กรที่มีพนักงานนับแสนคน หากเผยแพร่ ดาํ เนินการได้ไม่ดีจะ
ทําอย่างไร
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรานี้เดิมทีเผยแพร่ ดาํ เนินการได้ค่อนข้างดีที่โรงงานผลิตรถยนต์แห่งนี้ ทุก
ท่านคงรู ้เกี่ยวกับมารเหล่านี้ พวกเขารบกวนอย่างรุ นแรง นัน่ ก็คือมาร แต่พวกเราพูดแล้วว่า เรื่ อง
เหล่านี้ลว้ นแต่ประกอบเสริ มซึ่งกันและกัน มีคนจํานวนเท่าใดสามารถบําเพ็ญ มีคนจํานวนเท่าใดไม่
สามารถบําเพ็ญ นัน่ ก็ตอ้ งดูแต่ละคน บอกว่าไม่มีการรบกวนจะเป็ นไปได้อย่างไรล่ะ บอกว่าไม่มี
คนรบกวน เช่นนั้นท่านมิบาํ เพ็ญได้ง่ายเกินไปแล้วหรื อ？ ！ หลักเต๋ าใหญ่เรี ยบง่ายอย่างนี้
บําเพ็ญขึ้นไป ทุกข์ภยั อะไรก็ไม่มี นี่เป็ นการบําเพ็ญที่ไหนล่ะ เป็ นเช่นนี้หรื อไม่ มีการทนทุกข์จึงจะ
สามารถมองเห็นว่าคนจะบําเพ็ญได้หรื อไม่ จึงจะสามารถขจัดจิตยึดติดแต่ละชนิดของคนทิง้ ไปได้
แต่มารนี้ใหญ่มากจริ งๆ เขาได้ก่อผลในการบ่อนทําลายที่ใหญ่พอควรชนิดหนึ่ง ได้ทาํ ลายคนกลุ่ม
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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ใหญ่ไปกลุ่มหนึ่ง เรื่ องเหล่านี้เป็ นที่รับรู ้กนั ในระดับชั้นสู ง ชีวติ ชั้นสู งต่างก็รับรู ้ จะจัดการอย่างไร
ล่ะ เพราะเรื่ องบางอย่างต้องได้รับการยินยอมจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าชอบที่จะให้โอกาสแก่คนเขาอีก
ครั้ง แต่ดูแล้วโอกาสนี้ไม่อาจจะให้แล้ว ในอนาคตที่โรงงานรถยนต์แห่งนี้ คนที่ศึกษาต้าฝ่ าจะมีมาก
ขึ้นอย่างแน่นอน
ผูฝ้ ึ กบางคนเตรี ยมจะมาร่ วมชั้นเรี ยน แต่จนแล้วจนรอดก็มาร่ วมไม่ได้ ผูฝ้ ึ กที่ฝึกช่วงเช้าและ
เย็นที่ศนู ย์ฝึกฯ จะทําอย่างไร
ผูฝ้ ึ กบางคนเตรี ยมจะมาร่ วมชั้นเรี ยน ถึงแม้ขา้ พเจ้าจะเปิ ดสอนต่อไปเรื่ อยๆ เปิ ดสอนต่อไป
อีกสิ บปี ก็ยงั มีคนเตรี ยมจะมาร่ วม พวกเรามีผฝู ้ ึ กเก่ามากขนาดนี้ ยังมีหนังสื อของข้าพเจ้า เทป
บันทึกเสี ยงและเทปบันทึกภาพ ทั้งหมดล้วนสามารถส่ งผลในการเผยแพร่ ฝ่าและช่วยคนได้ ข้าพเจ้า
ไม่ตอ้ งถ่ายทอดโดยตรงก็สามารถจะได้รับ เป็ นเช่นนี้ใช่หรื อไม่ ในเมื่อเป็ นเช่นนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าพวก
เราทุกคนก็ทาํ ด้านนี้ให้มากสักหน่อย ช่วยเหลือช่วยเหลือคนอื่น โดยเฉพาะคนในครอบครัวให้มา
ฝึ กที่ศนู ย์ฝึกฯ ข้าพเจ้าว่าผูช้ ่วยฝึ กสอนยิง่ สมควรจะรับภาระหน้าที่น้ ี ภาระหน้าที่ของท่านไม่เล็กเลย
อย่าเห็นว่าเป็ นเพียงการบอกกล่าวให้คนมารวมกันเท่านั้น ต้องพยายามเข้าใจฝ่ าให้มาก ศึกษาฝ่ าให้
มาก ยึดกุมสิ่ งต่างๆ ให้มาก
ยังมีจุดหนึ่งข้าพเจ้าต้องพูดเป็ นพิเศษ ที่ศนู ย์ฝึกฯ ของเรา เมื่อปรากฏมีคนประเภทที่มีปัญหา
ออกนอกลู่นอกทาง จิตใจล่องลอย ล้วนแต่ได้ฝึกพลังกงอื่น ไม่ปล่อยวางการแสวงหาต่อพลังกง
นั้นๆ นี่เป็ นเรื่ องแน่นอน ไม่ผดิ แม้แต่นอ้ ยอย่างแน่นอน คนอย่างนี้ร้อยทั้งร้อยคือได้ฝึกสิ่ งอื่น หรื อ
เขากราบไหว้บูชาสิ่ งอื่นไว้ในบ้าน ไม่ได้ปล่อยวาง นี่คือประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือฝ่ าหลุน
ได้เปลี่ยนรู ปไปแล้ว ก็คือได้ปะปนหลักพลัง(กง)อื่นในการฝึ ก หรื อปะปนเข้าไปในจิตสํานึก
สภาพการณ์สองแบบนี้ขา้ พเจ้าสามารถบอกท่าน รับรองว่าเกิดจากสภาพการณ์แบบนี้ มีแต่
สภาพการณ์สองแบบนี้ที่ฝ่าเซินของข้าพเจ้าโดยทัว่ ไปจะไม่ดูแล เพราะเขาฝึ กพลัง(กง)อื่น เขาฝึ ก
ปะปนกัน เขาไม่ใช่คนของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรา ฝ่ าเซินของข้าพเจ้าจะไม่ดูแลเขา และไม่ให้ฝ่าแก่
เขา มารยุง่ เหยิงเหล่านั้นเห็นเขามาฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า แน่นอนจะต้องสั่งสอนเขา ทําร้ายเขา เขาจิตใจ
ล่องลอย ยังจะบ่อนทําลายฝ่ าหลุนต้าฝ่ า จะเกิดปัญหานี้ มีบางคนตั้งใจจะฝึ กแต่ฝ่าหลุนต้าฝ่ า แต่ใน
ความนึกคิดหรื อในท่าเคลื่อนไหวของเขา เขาคิดแต่จะสัมผัสความรู ้สึก เติมสิ่ งอื่นเข้าไปสักหน่อย
ในอดีตเคยฝึ กพลัง(กง)อื่นแล้วมีความรู ้สึก ครั้งนี้มาฝึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ไม่มีความรู ้สึกแบบนั้นแล้ว เขา
ยังต้องการจะรู ้สึก รับรองว่าเป็ นอย่างนี้
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย

30

ความหมายที่แท้จริ งของชีวติ คนคือเพื่อจะมีความเป็ นอยูท่ ี่ดียงิ่ ขึ้น ใช่หรื อไม่
บางคนยังมีความคิดเช่นนี้ บอกว่าฉันจะบําเพ็ญสําเร็จเป็ นพระพุทธเพื่ออะไรล่ะ พูดได้วา่ มี
ความรับรู ้เข้าใจต่อพระพุทธน้อยมาก บอกว่าถ้าเขาบําเพ็ญจะมีประโยชน์อะไร ท่านอย่าเพิ่งหัวเราะ
เขาไม่รู้จริ งๆ บําเพ็ญพระพุทธเพื่ออะไรนะหรื อ หนึ่งคือสามารถคงรักษาไว้ซ่ ึงร่ างคนตลอดไป
สองคือสามารถไม่ตอ้ งประสบทุกข์ตลอดไป มีแต่ความดีงามตลอดไป หนึ่งชัว่ ชีวติ ของคนนั้นแสน
สั้น คงรักษาไว้ซ่ ึงร่ างคนคือด้านหนึ่ง นอกจากนี้เขาจะไม่ตอ้ งประสบทุกข์ ที่ซ่ ึงก่อเกิดชีวติ ของ
ท่านนั้นคืออยู่ ณ มิติที่สูงมากๆ ในจักรวาล (ท่าน)มาจากมิติของจักรวาล คุณสมบัติด้ งั เดิม(อุปนิสัย
ดั้งเดิม) นั้นเป็ นจิตใจดีงาม เป็ นเพราะตัวเองเปลี่ยนจนไม่ดีไปแล้ว ตกลงมาถึงตรงนี้ทีละก้าวทีละ
ก้าว รอคอยที่จะถูกดับสลายแล้ว เขาเป็ นขั้นตอนเช่นนี้ ถ้าบอกว่ากลับไปทําไมล่ะ ที่ซ่ ึงท่านก่อเกิด
อย่างแท้จริ งอยูท่ ่ามกลางมิติช้ นั ที่สูงมาก นัน่ จึงจะเป็ นที่ที่ดีงามที่สุด ที่ซ่ ึงท่านควรอยู่
พูดด้วยคําพูดของผูส้ าํ เร็จธรรมชั้นสู งก็เหมือนคนตกลงมาในบ่อโคลนแล้ว ล้วนกําลังเล่น
นํ้าโคลนอยูต่ รงนี้ แต่เมื่อคนมาก็เป็ นเช่นนี้ ยังรู ้สึกว่าดีทีเดียว คนต่างก็รู้สึกว่าดีมาก คลุกเคล้าไปมา
อยูใ่ นนํ้าโคลน เขายังรู ้สึกสบายดี ดีทีเดียว เราจะยกตัวอย่างหนึ่ง แต่ไม่ใช่จะด่าว่าคน พูดถึงหมูตวั
นั้น นอนอยูใ่ นคอกหมู ทั้งอุจจาระทั้งปัสสาวะคลุกเคล้าอยูใ่ นดินโคลน อยูใ่ นเขตแดนของมัน มัน
รู ้สึกว่าดีทีเดียว คนอยูท่ ่ามกลางเขตแดนนั้น เมื่อเขาเลื่อนระดับขึ้นมา หันกลับไปดู เขาไม่อาจจะทน
ดูได้แล้ว ก็คือหลักการนั้น คนเขาพูดว่าคนอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญก็คือคลุกเคล้าอยูก่ บั ดินโคลน
ทุกๆ ที่ลว้ นแต่สกปรกมาก ก็คือความหมายนี้ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดนี้ เขายังรู ้สึกว่า
ตัวเองสะอาดกว่าคนอื่นนิดหนึ่ง (เขา)ก็ดีกว่านิดหนึ่งแล้ว ในความเป็ นจริ งก็เป็ นเพียงใช้น้ าํ โคลน
ไปล้างร่ างกายที่แปดเปื้ อนเต็มไปด้วยโคลนเลนเท่านั้นเอง ข้าพเจ้าว่าก็ไม่อาจจะสะอาดได้สักเท่าใด
ความหมายที่แท้จริ งของชีวติ คนคือบําเพ็ญสําเร็จ กลายเป็ นพระพุทธ ใช่หรื อไม่
ไม่ใช่กลายเป็ นพระพุทธ คือกลับสู่ ตน้ กําเนิด คืนสู่ ตวั ตนที่แท้จริ ง(ฝันเปิ่ นกุยเจิน) บําเพ็ญ
สําเร็จกลับไป นี่คือความหมายที่แท้จริ ง ชีวติ ชั้นสู งมองกันเช่นนี้ แต่ท่านไปอยูใ่ นหมู่คนธรรมดา
สามัญ ไปถามอาจารย์ในโรงเรี ยนของท่านในหมู่คนธรรมดาสามัญ เขาจะไม่บอกท่านเช่นนี้ เพราะ
คนธรรมดาสามัญเห็นเรื่ องในหมู่คนธรรมดาสําคัญมากเกินไป เพราะเขามองไม่เห็นความเป็ นจริ ง
ของจักรวาลเหล่านั้น มนุษย์ในปัจจุบนั ถูกความรู ้ที่ถ่ายทอดมาจากตะวันตก ครอบงําอย่างสมบูรณ์
ทุกรู ปแบบ ทําให้คนกลายเป็ นวัตถุนิยมมากขึ้นเรื่ อยๆ แล้ว ใช้ทฤษฏีที่มีอยูป่ ัจจุบนั มาประเมินทุก
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สิ่ ง มนุษย์ถลําลึกลงไปในหล่มของคนธรรมดาสามัญมากขึ้นเรื่ อยๆ
ในฝันเที่ยวหาห้องนํ้าไปทัว่ ทุกที่จนพบอยูท่ ี่หนึ่ง ตื่นขึ้นมาได้หลัง่ ไปแล้ว
จะยกตัวอย่างหนึ่งให้ทุกท่านฟัง ภูเขาอู่ตงั เป็ นสถานที่ซ่ ึงเจินอู่หรื อเสวียนอู่ – เสวียนอู่
จักรพรรดิ์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ตามที่สายเต๋ าเรี ยกกัน—บําเพ็ญ ที่ภูเขาอู่ตงั ข้าพเจ้าได้อ่านนิทานเกี่ยวกับการ
บําเพ็ญของเสวียนอู่เรื่ องหนึ่งที่กล่าวถึงขั้นตอนการบําเพ็ญของเขา ข้างในนั้นได้บรรยายเรื่ องของ
เขาไว้ตอนหนึ่ง เขาบําเพ็ญเป็ นเวลานานหลายปี ประมาณ 40 กว่าปี เขาบําเพ็ญถึงระดับชั้นที่สูงมาก
แล้ว มีวนั หนึ่งในความฝัน ในดินแดนแห่งความฝันมารมารบกวนเขา ก็คือแปลงเป็ นสาวงาม และ
ไม่มีอาภรณ์ติดตัวสักชิ้น สุ ดท้ายในชัว่ ขณะที่เขาเคลิบเคลิม้ คุมสติไม่อยู่ เขาเกิดหวัน่ ไหวในอารมณ์
หลังจากนั้นเขาโกรธตัวเองมาก เขาเสี ยใจมาก เขาคิดการบําเพ็ญของฉันยังจะมีความหวังหรื อ
บําเพ็ญมาหลายปี อย่างนี้ยงั ไม่สาํ เร็จสักเรื่ องหนึ่ง ยังควบคุมจิตใจตัวเองไว้ไม่ได้ ในใจคิดว่าไม่ไหว
แล้ว ด้วยความโกรธจึงลงเขาไป ลงเขาลงมาถึงครึ่ งทางเห็นป้ าคนหนึ่งกําลังฝนเข็มอยูต่ รงนั้น ใช้
แท่งเหล็กฝนให้เป็ นเข็ม บางทีคนโบราณในสมัยนั้นต่างก็ฝนเข็มด้วยวิธีน้ ี
โอ้ เขาจึงถามป้ าคนนี้: ทําไมท่านใช้แท่งเหล็กที่หนาขนาดนี้ฝนให้เป็ นเข็มล่ะ ป้ าบอกเขาว่า
เวลานานเข้าย่อมจะฝนกลายเป็ นเข็ม
เจินอู่เข้าใจทันที
ป้ าคนนี้ฝนเข็มไปพลาง
ก็เทนํ้าใส่ ชามไปพลาง นํ้าเทเต็มแล้ว เธอก็ยงั คงเทลงในชามอีก เขาจึงพูดกับป้ าว่า นํ้าไหลออก
มาแล้ว เธอพูดว่า เมื่อเต็มแล้วก็จะไหลออกโดยอัตโนมัติ ในความเป็ นจริ งเธอกําลังบอกเป็ นนัยแก่
เขา ความหมายของเธอบอกเขาว่า คนๆ หนึ่งอยูใ่ นขั้นตอนของการบําเพ็ญ ท่านต้องไม่คิดมาก
จนเกินไปนัก ครั้งหนึ่งทําได้ไม่ดี ครั้งต่อไปก็จะทําให้ดี เป็ นเพราะร่ างคนล้วนมีสัญชาตญาณ เมื่อ
เต็มแล้วมันก็จะระบายออกเอง เธอบอกเป็ นนัยแก่เขาความหมายนี้ ถึงแม้ขา้ งในนี้ได้เล่านิทานไว้
เช่นนี้ แต่กไ็ ม่สมบูรณ์นกั ดูเหมือนยังไม่ค่อยตรงประเด็นเสี ยทีเดียว แต่ขา้ พเจ้าจะบอกทุกท่าน เรื่ อง
ก็อาจเป็ นเช่นนี้ ก็เหมือนอย่างคําถามเมื่อครู่ อาจเป็ นเรื่ องเช่นนี้กไ็ ด้
ทุกครั้งที่ฝึกท่าจัน่ จวง(ท่ายืนสมาธิ)หรื อนัง่ ขัดสมาธิ พอเข้าสู่ สภาวะการฝึ กพลัง(กง) ทันทีก็
ไม่อยากฝึ กแล้ว พอหลังจากที่หยุดฝึ กก็นึกเสี ยใจ
นัน่ ก็คือการรบกวนของมารที่เกิดจากใจตัวเอง ใจของคนธรรมดาสามัญก็สามารถเกิดมาร
ได้ (การรบกวนของกรรมแห่งความคิด) เพราะเหตุใดหรื อ เพราะสสารความคิดที่ไม่ดีเหล่านั้นซึ่ง
ก่อเกิดขึ้นมาในจิตใจ ในความคิดของท่านในอดีตล้วนแต่ส่งผลของการต่อต้าน ท่านบําเพ็ญได้ดี
แล้วสสารที่ไม่ดีชนิดนี้กจ็ ะสลายไป ดังนั้นมันไม่ยอม มันจึงไม่ให้ท่านฝึ ก ทําไมเวลาท่านฝึ กพลัง
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(กง)จึงวอกแวกอยูเ่ รื่ อยล่ะ ในความคิด คิดแต่วา่ ไม่ฝึกแล้ว ลําบากอะไรอย่างนี้ ข้าพเจ้าจะบอกท่าน
นะ ความคิดนั้นมีสาเหตุ ไม่มีมารภายนอกรบกวน ก็มีมารในตัวเองรบกวน เพราะเป็ นผลที่เกิดจาก
สสารที่ไม่ดีเหล่านั้น สสารใดๆ ในมิติอื่นล้วนเป็ นจิตวิญญาณ
ข้าพเจ้าเคยพูดเช่นนี้ไม่ใช่หรื อ ถ้าท่านจะบําเพ็ญ ก็ตอ้ งสลายมันไป สลายมันไปแล้วท่านจึง
จะสามารถบําเพ็ญสําเร็จ ท่านจึงจะสามารถขจัดความคิดที่ไม่ดีน้ นั ทิ้งไป บางคนนัง่ สมาธิไม่
สามารถเข้าสู่ ความสงบ ความคิดต่างๆ พากันออกมา ก็เป็ นเพราะท่านมีสสารเหล่านี้คงอยู่ มันก็มี
ชีวติ มันก็คือสิ่ งที่ก่อเกิดขึ้นมาในความคิดในอดีต ดังนั้นมันกําลังส่ งผลรบกวน ท่านบําเพ็ญเสร็จ
แล้ว มันก็จะถูกดับสลาย สลายน้อยลงเรื่ อยๆ สุ ดท้ายดับสลายไปทั้งหมด มันจะยอมหรื อ เมื่อท่าน
บําเพ็ญ มันจึงรบกวน
บางคนในความคิดยังจะด่าว่าอาจารย์ ด่าว่าต้าฝ่ าของเรา แต่จะต้องแยกแยะให้ชดั เจน นัน่
ไม่ใช่จิตสํานึกหลักของตัวท่านเองที่ตอ้ งการด่าว่า แต่เกิดจากกรรมแห่งความคิด สสารไม่ดีชนิดนี้ที่
สะท้อนเข้าไปในความคิดของท่าน เมื่อใดที่มีปัญหานี้ปรากฏ ต้องยับยั้งมันทันที จิตสํานึกหลัก
จะต้องเข้มแข็ง ไม่ให้บาํ เพ็ญ ฉันก็จะบําเพ็ญ ขจัดมันไป เมื่อเป็ นเช่นนี้ ฝ่ าเซินของข้าพเจ้าเห็นว่า
ท่านมีความแน่วแน่ในความคิด ก็จะช่วยท่านสลาย(กรรม)ส่ วนใหญ่ทิ้งไป ฉะนั้นท่านจะมี
ประสบการณ์เช่นนี้
ระดับชั้นของการฝึ กพลัง(กง)ได้กาํ หนดไว้แล้ว แต่ตา้ ฝ่ าไร้ขอบเขต ยังสามารถบําเพ็ญ
สําเร็จเป็ นพระพุทธใหญ่ระดับสู งนั้น หมายถึงระดับชั้นที่ตวั เองบําเพ็ญถึงใช่หรื อไม่ เช่นหลังจาก
บรรลุถึงอรหันต์แล้วตั้งปณิ ธานบําเพ็ญใหม่อีก
คนๆ หนึ่งบําเพ็ญถึงมรรคผลอรหันต์แล้ว เดิมทีกาํ หนดให้หยวนหมัน่ ที่มรรคผลอรหันต์
บอกไม่ได้ ฉันยังคิดจะบําเพ็ญสู่ ระดับสู ง ถ้าท่านมีความสามารถนั้นจริ งๆ ท่านตั้งปณิ ธานใหม่อีก
ยังสามารถบําเพ็ญสู่ ระดับสู ง ในอดีตมีคนเช่นนี้ แต่มีพบเห็นไม่มาก เหตุใดมีพบเห็นไม่มากนะหรื อ
เพราะโดยมากเมื่อจัดให้คนบําเพ็ญ ระดับชั้นที่จดั ให้น้ นั ก็จดั ตามสภาพร่ างกายเขาแล้ว สสารแต่ละ
ชนิดจะมากหรื อน้อยคือกําหนดตามความสามารถแบกรับของตัวเอง
ฉะนั้นโดยทัว่ ไปมีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากนัก แต่กม็ ีบางคนที่ดีเป็ นพิเศษ สิ่ งของบางชนิดของเขานั้นถูกปิ ดซ่อนไว้ ณ
ระดับชั้นที่กาํ หนดจะมองไม่เห็น บางคนพบว่า หลังจากที่บาํ เพ็ญถึงระดับชั้นที่กาํ หนด เมื่ออาจารย์
คนนั้นมองดูเห็นว่าไม่อาจจะดูแลได้แล้ว เขาก็ถอยออกไป ก็มีคนอื่นมารับมาดูแลต่อ ก็มีกรณี น้ ี
การนําพาไปสู่ ระดับชั้นสู ง ก็ไม่ตอ้ งให้ตวั เองขอ เขาก็จะนําพาท่านไปสู่ ระดับชั้นสู งเอง
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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มีวนั หนึ่งฝันว่าได้พบอาจารย์หลี่ในฝัน อาจารย์พดู ว่า กรณี ของท่านค่อนข้างพิเศษ
ความหมายดูเหมือนว่า ฉันมีบางด้านที่อาจจะใช้ไม่ได้ หลังจากนั้นอาจารย์หลี่ ปรับร่ างกายให้ฉนั
ฉันก็รู้สึกว่าที่ทอ้ งน้อย ฝ่ าเท้า ซวบ.....หนึ่งที
นี่เป็ นเรื่ องธรรมดาพื้นๆ นี่ไม่พดู ว่าท่านไม่สามารถบําเพ็ญ คือในขั้นตอนการบําเพ็ญของ
ท่าน ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก โดยทัว่ ไปฝ่ าเซินสามารถแก้ไขได้ สภาพชนิดนี้ไม่ใช่ฝัน มันชัดแจ้งมาก
ล้วนแต่สัมผัสได้ เนื่องจากกลางวันท่านมีสมาธิไม่เพียงพอ ขณะอยูใ่ นสมาธิท่านไม่สามารถ
มองเห็น ดังนั้นสิ่ งที่มองเห็นในฝัน ไม่เป็ นไร การได้พบกับข้าพเจ้าในฝันเป็ นเรื่ องปกติ
เพื่อจะบําเพ็ญให้ดียง่ิ ขึ้น ในชีวติ ประจําวันท่อง เจิน ซัน่ เหริ่ น อยูใ่ จ ทําได้ไหม
ในชีวติ ประจําวันท่อง เจิน ซัน่ เหริ่ น อยูใ่ จ ไม่มีอะไรไม่ดี ไม่มีปัญหา เวลาฝึ กพลังกงก็อย่า
คิดสิ่ งใด
[หนังสื อพิมพ์ฉางชุนฉบับเย็น] รายงานว่า ฤดูร้อนปี นี้ ปรมาจารย์ xxx ทิเบตบรรยายพระ
สู ตร มีพระพุทธมีชีวติ ใหญ่นอ้ ยกว่าสองร้อยรู ปเข้าร่ วม จะพิจารณาเรื่ องนี้อย่างไร
พระสงฆ์ พระลามะก็เป็ นคน พวกเขาชอบทําอะไรก็ทาํ อะไร สิ่ งที่พวกเขาทําไม่ใช่ส่ิ งที่พระ
พุทธทํา และไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธบอกให้ทาํ คนธรรมดาสามัญให้ความสําคัญกับสิ่ งเหล่านี้มาก ผู ้
บําเพ็ญจึงควรเข้าใจให้แจ่มแจ้ง บรรยายพระสู ตรก็เช่นเดียวกัน เป็ นเพียงกิจกรรมทางศาสนา
ประเภทหนึ่งของผูบ้ าํ เพ็ญเท่านั้นเอง นอกจากนี้ ยุคธรรมะปลายไม่มีอะไรจะบรรยายได้แล้วจะพูด
ถึงอีกปัญหาหนึ่ง ทุกท่านทราบ พระสงฆ์กด็ ี พระลามะก็ดีลว้ นไม่สามารถยุง่ เกี่ยวกับการเมือง
คําสั่งของประเทศ ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับเรื่ องในหมู่คนธรรมดาสามัญ การเดินขบวน ก่อตั้งกระบวนการ
เป็ นอิสระอะไรเอย ทุกท่านลองคิดดู การเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญคนหนึ่ง เขาทําเรื่ องเช่นนี้ไหม นี่ไม่ใช่จิตยึด
ติดในหมู่คนธรรมดาสามัญหรอกหรื อ ให้ความสําคัญกับเรื่ องของคนธรรมดาสามัญมากเกินไป
แล้วไหม ก็พดู ในสิ่ งเหล่านี้ มันไม่ใช่จิตยึดติดที่ผบู ้ าํ เพ็ญต้องขจัดทิ้งไปหรอกหรื อ ข้าพเจ้าว่าฝ่ า
หลุนต้าฝ่ าของเรานี้เป็ นดินแดนบริ สุทธิ์ ข้าพเจ้ากล้าพูดเช่นนี้ ผูฝ้ ึ กของเรามีขอ้ กําหนดซินซิ่งที่สูง
มากนะ พวกเรากําหนดให้ผฝู ้ ึ กเน้นหนักการบําเพ็ญซินซิ่ง ข้าพเจ้าว่าไม่วา่ จะเป็ นวีรบุรุษ บุคคล
ตัวอย่างก็ดี ถึงอย่างไรเขาก็คือวีรบุรุษ บุคคลตัวอย่างในหมู่คนธรรมดาสามัญ แต่พวกเรากําหนดให้
ท่านเป็ นคนที่เหนือสามัญวิสัยคนหนึ่งโดยสิ้ นเชิง ละทิ้งผลประโยชน์ของตัวเองโดยสิ้ นเชิง ทําเพื่อ
คนอื่นโดยสิ้ นเชิง ผูส้ าํ เร็จธรรมชั้นสู งคนนั้นเขาอยูเ่ พื่ออะไร เขาอยูเ่ พื่อผูอ้ ื่น จึงพูดว่า ข้อกําหนด
ของข้าพเจ้าต่อผูฝ้ ึ กก็สูงมาก ผูฝ้ ึ กก็ยกระดับสู งขึ้นได้รวดเร็วมาก
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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เราจะยกตัวอย่างให้ฟัง คําพูดของข้าพเจ้าเมื่อครู่ ไม่ได้โอ้อวดเกินจริ ง ในพื้นที่ทุกแห่งทัว่
ประเทศ ไม่วา่ การประชุมระดับใหญ่ที่จดั โดยองค์กรการค้าหรื ออุตสาหกรรม เวลามีของหายยากที่
ท่านจะหาพบ แต่บางคนที่เป็ นคนดียงั คงมีอยู่ แต่เขาเป็ นจํานวนส่ วนน้อย ในชั้นเรี ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า
ของเรา มีของอะไรหายล้วนสามารถหาพบ ชั้นเรี ยนทุกชั้นล้วนเป็ นเช่นนี้ ชั้นเรี ยนที่มีจาํ นวนคน
หลายพันคน นาฬิกาเอย สร้อยทองเอย แหวนเอย เงินทองเอยที่เก็บได้ในทุกชั้นเรี ยน ตั้งแต่มากถึง
น้อย เงินทองมากหรื อน้อยก็มี เป็ นพันหยวนก็มี เก็บได้กส็ ่ งขึ้นมา ข้าพเจ้าประกาศอยูต่ รงนั้น
เจ้าของก็มารับ ผูฝ้ ึ กก็พดู ว่า สภาพการณ์อย่างนี้ เคยเห็นในยุคที่เลียนแบบเหลยฟง ปัจจุบนั ไม่เคย
เห็นมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว หลังจากจบชั้นเรี ยน ผูฝ้ ึ กต่างสามารถกําหนดซินซิ่งด้วยตัวเอง
รับผิดชอบเพือ่ ผูอ้ ื่น เพื่อสังคม กําหนดตัวเองอย่างเข้มงวด ข้าพเจ้าว่าพวกเราตรงนี้เป็ นดินแดน
บริ สุทธิ์ไม่ถูกต้องหรื อ
มีผฝู ้ ึ กได้ลองพลิกหนังสื อชี่กงที่เรี ยกว่าพลัง(กง)ธรรมชาติอะไรสักอย่าง ในหนังสื อโต้แย้ง
คนอื่นยกยอพลัง(กง)ของตัวเอง ดูแคลนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ผูฝ้ ึ กดังกล่าวหลังจากอ่านได้สองหน้า ในพลัง
(กง)(ของตัวเอง)มีเงาของสัตว์ของพลัง(กง)ดังกล่าวเคลื่อนไหวอยู่ ส่ งผลกระทบต่อการเข้าสู่ สมาธิ
(ของเขา)
เราพูดแล้วว่า สิ่ งเหล่านี้อ่านไม่ได้ ท่านดูมนั เพื่ออะไรล่ะ ศิษย์ที่บาํ เพ็ญจริ งต่างก็นาํ สิ่ งที่
ปลอม สิ่ งที่ชวั่ ร้ายเหล่านั้นไปเผาทิ้งหมดแล้ว ท่านยังอ่านอีก นี่ไม่แตกต่างกันมากหรื อ ท่านอ่านมัน
ไม่ใช่มีจิตแสวงหาหรื อ อย่าอ่านสิ่ งที่เลอะเทอะยุง่ เหยิง หลักพลัง(กง)ที่แท้จริ ง คนเขาไม่ออกมา
ถ่ายทอด และไม่ดูแลสิ่ งเหล่านี้ของท่านแล้ว อาจารย์ชี่กงที่เผยแพร่ ชี่กงให้แพร่ หลาย คนเขาได้ทาํ
เรื่ องนี้เสร็ จแล้ว เวลานี้ วันนี้มีพลัง(กง)อะไรออกมา พรุ่ งนี้มีพลังกงอะไรออกมา ชี่กงเหล่านั้นล้วน
แต่จอมปลอมโดยพื้นฐาน มันอยูข่ า้ งนอกก่อกวนและบ่อนทําลายฝ่ าที่ถูกต้อง
อาจารย์ชี่กงที่แจ่มแจ้งต่างก็ไม่ถ่ายทอดกันแล้ว ท่านถ่ายทอดอีก ท่านมิรบกวนฝ่ าหรื อ เรื่ อง
ที่ควรทําก็ได้ทาํ แล้ว ได้สร้างคุณความดีที่ใหญ่แล้ว ถ้าท่านทําอีกก็คือการรบกวน ฉะนั้นโดย
พื้นฐานอาจารย์ชี่กงปลอมที่ทาํ เพื่อเงินทอง เพื่อชื่อเสี ยง เพื่อผลประโยชน์ลว้ นคือมาร ตัวเขาเองไม่
รู ้ตวั ว่าเป็ นมาร แต่ในชั้นเรี ยนพวกเราไม่ได้พดู ให้เด็ดขาด โดยหลักคือกลัวว่าบางคนอาจจะยอมรับ
ไม่ได้ ที่จริ งโดยพื้นฐานล้วนเป็ นมารที่กาํ ลังรบกวน
ผูฝ้ ึ กขณะเข้าสู่ สมาธิ ฝึ กพลัง(กง) มักจะมีความคิดที่ไม่ดีออกมา
ใช่ นี่กค็ ือสิ่ งที่ขา้ พเจ้ากล่าวไปเมื่อครู่ เนื่องจากในอดีตตัวเองได้ทาํ เรื่ องที่ไม่ดีและได้ก่อเกิด
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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ความคิดแต่ละชนิด สสารเหล่านั้นล้วนแต่คงอยู่ สิ่ งเหล่านั้นก็ก่อผล ท่านนัง่ อยูต่ รงนั้นเวลาฝึ กพลัง
(กง) ความคิดที่ไม่ดีเหล่านั้น คิดจะด่าว่าคน และคิดเรื่ องที่ไม่ดีอาจบังคับท่านให้คิด ก็คือสสารที่ไม่
ดีซ่ ึงก่อเกิดในความคิดในอดีตยังบังเกิดผลอยู่ ยิง่ กว่านั้นยังจะด่าว่าอาจารย์ ท่านไม่ตอ้ งเป็ นกังวล
ให้ท่านพยายามยับยั้งมัน ขับไล่มนั มันก็จะสลายไป จะต้องขับไล่ความคิดที่ไม่ดีชนิดนี้ เมื่อปรากฏ
ออกมาก็ไม่ตอ้ งกังวล นัน่ ไม่ใช่ท่านต้องการด่าว่าอาจารย์ แต่เป็ นกรรมแห่ งความคิดที่สะท้อนอยู่
สมองของท่าน
เวลาที่ผฝู ้ ึ กพลัง(กง)อยูใ่ นสมาธิ มักจะมีผฝู ้ ึ กกับคนอื่นพูดถึงพลัง(กง)นั้นๆ เป็ นพลัง(กง)ที่มี
ฟู่ ถี่พงั พอน(พลัง(กง)ที่มีตวั แฝงพังพอน) ตกกลางคืนผูฝ้ ึ กดังกล่าวฝันว่ามีคนสอนเขาจุดธูป
ต่อไปคําพูดเหล่านี้ไม่ควรพูดกับคนที่ฝึกพลังกงเลอะเทอะยุง่ เหยิงเหล่านั้นโดยตรง ผูฝ้ ึ กบาง
คนของเรามีเพื่อนฝูง เขาฝึ กพลัง(กง)ที่มีฟู่ถี่ชนิดนั้น ท่านสามารถพูดกับเขาได้ไม่เป็ นไร ดีที่สุดอย่า
พูดตรงๆ ท่านไปพูดกับคนที่ไม่รู้จกั และคนที่ฝึกว่าพลัง(กง)ชนิดนั้นไม่ดีอย่างไร แน่นอนเขาจะ
โจมตีท่าน รุ มโจมตีท่าน กระทัง่ พูดคําพูดที่ไม่ดี พวกเราต้องหลีกเลี่ยงเรื่ องยุง่ ยากเหล่านี้ พวกเรา
เตือนด้วยความหวังดี ถ้าเขาสามารถเข้าใจเขาก็จะเข้าใจ แต่พวกเราต้องพยายามเหลีกเลี่ยงเรื่ อง
เหล่านี้ คนเหล่านั้นที่เข้าสู่ พลัง(กงปชนิดนั้น สํานักนั้น อยูใ่ นนั้นก็ไม่อยากออกมา เขาได้เข้าสู่ สาํ นัก
นอกรี ตและหนทางชัว่ ร้ายแล้ว คุณสมบัติด้ งั เดิมของเขาหลงทางและสู ญหายไปแล้ว อย่างน้อยที่สุด
คือจิตรับรู ้ไม่ดี ถ้าคนเหล่านั้นหันกลับมา ย่อมเป็ นเรื่ องดี ถ้าไม่หนั กลับมา ให้ท่านพยายามเตือนก็
ทําไม่ได้ อย่างไรก็ตามให้ระมัดระวังกลยุทธและวิธีการสักหน่อย ระมัดระวังเรื่ องเหล่านี้สักหน่อย
เป็ นใช้ได้ สิ่ งชัว่ ร้ายทําร้ายท่านไม่ได้
บางคนถ่ายภาพของอาจารย์และนําไปทําปฏิทินขายให้ผฝู ้ ึ กตามราคาทุน ไม่บวกกําไรแม้แต่
แดงเดียว สามารถทําได้ไหม
เรื่ องเหล่านี้ขา้ พเจ้าคิดเช่นนี้ บอกว่าผูฝ้ ึ กคนนี้ของเราดีมาก อาสาทําเรื่ องนี้ให้กบั ทุกท่าน
โดยหลักการก็ไม่ได้ฝ่าฝื นอะไร แต่ตรงนี้มีประเด็นของการแลกเปลี่ยนเงินทอง ถึงแม้เป็ นราคาทุน
ก็เกี่ยวพันกับเงินทองแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าพยายามหลีกเลี่ยงเรื่ องเหล่านี้ ต้องไม่แตะต้องเงินทอง
เพราะถ้าท่านแตะต้องเงินทองแล้ว ทําไม่ดีนานๆเข้า ในใจจะสู ญเสี ยความสมดุล ทําเรื่ องเหล่านี้
เรื่ อยๆ ก็จะมีความคิด: นี่ฉนั ก็ยงั ไม่คิด ค่าเดินทางของฉันจะคิดจากในนี้ดีหรื อไม่ บอกว่าฉันเข้าเนื้อ
ตรงนี้นิดหน่อย ควรจะบวกเข้าไปดีไหมนะ มันจะส่ งเสริ มจิตยึดติดแต่ละชนิดของคน อย่างช้าๆ ก็
จะควบคุมสิ่ งนี้ไม่อยู่ ฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่ องเหล่านี้
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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ทุกท่านทราบไหมทําไมพวกเราไม่ให้พวกท่านแตะต้องเงินทอง องค์ศากยมุนีเมื่อสองพัน
ห้าร้อยปี ก่อนเพื่อไม่ให้คนแตะต้องเงินทองและสิ่ งของ นําพาทุกคนเข้าป่ าไปบําเพ็ญ มีเพียงบาตร
หนึ่งใบ ยังแสดงธรรมครั้งหนึ่งเกี่ยวกับบาตรใบนี้ แม้แต่บาตรก็ยดึ ติดไม่ได้ สิ่ งเหล่านี้ถา้ จัดการได้
ไม่ดีกจ็ ะรบกวนคนอย่างร้ายแรง ส่ งผลกระทบต่อการบําเพ็ญของคน ฉะนั้นเรื่ องนี้ตอ้ งระวังให้ดี
พระเยซูในเวลานั้นไม่ใช่นาํ พาคนไปถึงที่ใดก็รับประทานอะไรเท่าที่หาได้หรอกหรื อ ไม่แตะต้อง
เงินทองหรอกหรื อ ข้าพเจ้าก็พดู ถึงเรื่ องนี้เป็ นการยกตัวอย่าง พวกท่านอาจไม่สามารถเข้าใจลึกซึ้ง
เช่นนั้น ข้าพเจ้าต้องเดินให้ถูกต้องเที่ยงตรง ข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะสอนให้ท่านทําเช่นนี้ได้ ผ่านไป
หลายปี ในภายหน้าคนจะพูดว่า ในช่วงเวลาของหลี่ หงจื้อก็มีคนทําเช่นนี้แล้ว เช่นนั้นฝ่ านี้ยงั จะ
สามารถถ่ายทอดได้หรื อ มันก็จบลงนานแล้ส ผ่านไปไม่นานก็จะจบลงแล้ว มีคนอยากได้รูปถ่าย
อยากได้ ท่านเอาไปถ่ายเอง ท่านเอาไปล้างเองดีแล้ว แต่พวกเราพยายามคงไว้ในหมู่ผฝู ้ ึ ก ในอนาคต
สิ่ งเหล่านี้ พวกเราอาจนําออกจําหน่ายในสังคม เพราะแม้แต่ปฏิทินที่มีภาพของข้าพเจ้าก็มีหมายเลข
ทะเบียนของผูจ้ ดั พิมพ์แล้ว ในอนาคตพวกเราต้องจัดการเรื่ องเหล่านี้ให้เป็ นเอกภาพ อย่าได้
ตัดสิ นใจเองเป็ นอันขาด จัดการไม่ดียงั จะบ่อนทําลายต้าฝ่ า
จะขายอย่างไรละ ขายเท่าทุนก็ไม่ได้ อย่าได้เกิดจิตยึดติดชนิดนี้ ไม่มีประโยชน์ บําเพ็ญและ
ยกระดับตัวเอง ช่วยเหลือผูอ้ ื่น ไม่จาํ เป็ นต้องใช้รูปแบบนี้เสมอไป บอกให้ทุกคนรู ้เกี่ยวกับฝ่ า พูด
กับทุกคนเกี่ยวกับฝ่ าสักเล็กน้อยจะดีกว่าสิ่ งอื่น ซินซิ่งของคนยกระดับสู งขึ้นดีกว่าสิ่ งที่เป็ นรู ปแบบ
ภายนอกอย่างมาก สิ่ งเหล่านี้ให้สมาคมค้นคว้าวิจยั ฝ่ าหลุนกงจัดการดูแลอย่างเป็ นเอกภาพ ศูนย์
ใหญ่ ศูนย์สาขา ศูนย์ช่วยฝึ กสอนก็ไม่อนุญาตให้แตะต้องเงินทอง พวกเราสมาคมค้นคว้าวิจยั ฝ่ า
หลุนกงจะทําเรื่ องอะไรก็ตอ้ งได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าก่อนพวกเขาจึงจะทํา การทําสิ่ งใดเพื่อ
ชื่อเสี ยง จุดประสงค์ส่วนตัว ล้วนทําไม่ได้ เป็ นการระเมิดสิ ทธิ(ของเรา) กฎหมายของสังคมก็ไม่
อนุญาต
มีคนคิดจะบําเพ็ญซินซิ่งให้ดีๆ แต่ในชีวติ ประจําวันไม่มีสิ่งที่สัมผัส(ยัว่ ยุ)ถึงจิตใจเขา และ
ไม่เคยฝัน เป็ นกังวลว่าอาจารย์ไม่ดูแลเขาแล้ว
อันนี้ไม่ใช่ เพราะแต่ละคน สิ่ งที่เขามีติดตัวและสภาวะของตัวเขาล้วนต่างกัน สิ่ งที่เขามีติด
ตัวอาจจะมีความซับซ้อน แน่นอนข้าพเจ้าสามารถยกตัวอย่างให้ทุกท่าน ไม่ใช่พดู ถึงใครคนใดคน
หนึ่ง คนบางคนมาจากระดับชั้นที่ค่อนข้างสู ง เขาไม่จาํ เป็ นต้องทนทุกข์ เขามาเพื่อกลืนกลายกับฝ่ า
นี้ เมื่อกลืนกลายเสร็ จแล้วก็นบั ว่าจบเรื่ องของเขาแล้ว และมีคนเช่นนี้ส่วนหนึ่ง เป็ นส่ วนที่นอ้ ย
มากๆ แต่อาจจะไม่ใช่สภาพการณ์แบบที่ท่านพูดถึง ข้าพเจ้าพูดในความหมายนี้ คนจํานวนมากอาจ
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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มีองค์ประกอบแต่ละชนิดคงอยู่ แต่ไม่วา่ ท่านต้องทนทุกข์หรื อไม่กต็ าม การกลืนกลายกับฝ่ านี้
ศึกษาฝ่ านี้เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่สุด
มีผฝู ้ ึ กไม่นอ้ ยฝันเห็นอาจารย์สอนท่าพลัง(กง)ที่ไม่ใช่ท่าจากพลัง(กง)ห้าชุด ควรทําอย่างไร
ไม่ใช่ท่าเคลื่อนไหวจากท่าพลัง(กง)ห้าชุด นัน่ ก็คือมารมาสอนท่าน นัน่ ล้วนเป็ นของปลอม
ไม่ใช่ขา้ พเจ้าที่สอนท่านอย่างแน่นอน ที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดให้ทุกท่านในวันนี้กค็ ือพลัง(กง)ห้าชุดนี้
สิ่ งเหล่านี้เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงร่ างกายของท่านและฝึ กสิ่ งที่เป็ นศาสตร์กบั สิ่ งที่มีรูปลักษณ์
ทั้งหมดออกมา พลัง(กง)คือสิ่ งที่กาํ หนดระดับชั้นสู งหรื อตํ่าอย่างแท้จริ ง ไม่ใช่เกิดจากการฝึ ก
ออกมา มันเพียงพอที่ใช้แล้ว ฝึ กพลัง(กง)ในฝัน เมื่อในสมองตระหนักรู ้แล้วก็อย่าฝึ ก หากฝึ กนี่คือซิ
นซิ่งยังไม่ค่อยแน่นแฟ้ น ถ้าแน่นแฟ้ นเพียงแต่คิดเท่านั้นก็ตระหนักรู ้แล้ว
ถ้าแม้นมีคนเสี ยชีวติ ไปโดยที่ยงั ไม่หยวนหมัน่ จะทําอย่างไร
บําเพ็ญไม่หยวนหมัน่ ไม่บรรลุหยวนหมัน่ เขาอยู่ ณ มรรคผลนั้น ได้มรรคผลแล้ว เขาก็
บําเพ็ญสําเร็จแล้ว ถ้าแม้นยังไม่พน้ จากฝ่ าในภพ เช่นนั้นก็ลาํ บาก แต่ยงั ไม่พน้ จากฝ่ าในภพ เขา
สามารถไปยังที่ของเขาซึ่งอยูใ่ นมิติของระดับชั้นที่แตกต่างกันภายในสามภพ
เขาบําเพ็ญถึง
ระดับชั้นใดก็อยู่ ณ ระดับชั้นนั้น ก็ดีเหมือนกัน ถ้าหากเขาบอกว่า เช่นนั้นไม่ได้ ฉันยังบําเพ็ญไม่
เสร็จ ฉันตั้งปณิ ธานจะบําเพ็ญต่อในชาติหน้า เช่นนั้นก็ส่งผลให้เขาเข้าสู่ สภาพของการบําเพ็ญจริ งๆ
ในชาติหน้า ยังจะบําเพ็ญต่อไป แต่มีจุดหนึ่ง ถ้ายึดกุมไม่ดีเป็ นเรื่ องอันตรายมาก บําเพ็ญได้ไม่ดีอีก
ยังจะตกลงไปเช่นเดิม ยังจะแย่กว่าเดิมอีก ถ้าบําเพ็ญได้ดี ก็จะดีกว่าเดิม เขามีความสัมพันธ์เช่นนี้คง
อยู่
ในขั้นตอนของการบําเพ็ญซินซิ่ง กลัวว่าตัวเองจะทําผิดอยูท่ ุกเวลานาที ใช้ฝ่าประเมินอยู่
เสมอ ยังคงมีเรื่ อง ไม่ทราบว่าถูกต้องหรื อไม่
เวลาทําเรื่ องอะไรก็กงั วล
ข้าพเจ้าคิดว่าอย่าได้ยดึ ติดขนาดนั้น
เป็ นการยากที่จะจัด
ความสัมพันธ์น้ ี คิดมากไปเป็ นความยึดติด คิดน้อยไปล่ะ ดูเหมือนว่าพวกเรากลัวทําอะไรผิด
ข้าพเจ้าคิดว่าก็ไม่ตอ้ งถึงกับทําให้ความคิดเกิดความตึงเครี ยดอย่างนั้น ฉะนั้นเวลาที่พวกเราทําเรื่ อง
อะไร เรื่ องทัว่ ๆ ไป พอทําก็รู้แล้วว่าดีหรื อไม่ดี และท่านก็ไม่ควรมีเรื่ องอะไรมากมายเช่นนั้น ปล่อย
วางเรื่ องนี้แล้วก็มีเรื่ องนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าเรื่ องต่างๆ ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ไม่ตอ้ งคิดก็รู้แล้วว่ามัน
เป็ นเรื่ องดีหรื อไม่ดี เรื่ องบางเรื่ องที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบนั ทันด่วน พวกเราต้องไตร่ ตรอง ไตร่ ตรองว่า
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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นี่เป็ นเรื่ องดีหรื อเรื่ องไม่ดี ถ้าคิดอย่างนั้นอยูต่ ลอดเวลา ทุกครั้งที่ทาํ เรื่ องอะไรก็คิดอยูอ่ ย่างนั้น เรื่ อง
เล็กๆ ก็คิด ข้าพเจ้าว่านัน่ ก็คือจิตใจยึดติดเกินไปแล้ว ให้บาํ เพ็ญอย่างสง่าผ่าเผย มองไปที่เรื่ องใหญ่ๆ
แน่นอนในขั้นตอนของการบําเพ็ญ เรื่ องที่ฉนั ยังไม่เข้าใจ ทําผิดไปแล้ว ยึดกุมได้ไม่ดี ข้าพเจ้าคิดว่า
นัน่ คือท่านยังบําเพ็ญไม่ถึงตรงนั้น เรื่ องบางอย่างท่านยังไม่ตระหนัก ท่านก็อย่ายึดติดจนเกินไป ถึง
เวลาที่ควรขจัดจิตนี้ไป มันก็จะสะท้อนออกมาโดยอัตโนมัติ
บําเพ็ญจิตและชีวติ ควบคู่กนั รวมเข้ากับหยวนอิง ถูกต้องไหม
ก็คือท่านบําเพ็ญจิตและชีวติ ควบคู่กนั การเปลี่ยนแปลงของเปิ๋ นถี่ (ร่ างแท้) และหยวนอิงที่
บําเพ็ญ เมื่อถึงเวลาก็จะรวมเข้ากับจิตหลัก รวมเป็ นร่ างเดียวกัน
รับประทานเนื้อสัตว์มีกรรมไหม
รับประทานเนื้อสัตว์โดยตัวเองไม่มีกรรม
และไม่มีแนวคิดของ
การฆ่าชีวติ คงอยู่
รับประทานเนื้อสัตว์โดยตัวเองไม่ใช่จิตยึดติด รับประทานเนื้อสัตว์อาจส่ งเสริ มให้คนมีจิตยึดติดต่อ
ความอร่ อยของเนื้อสัตว์
ทุกคนในร่ างกายมีเต๋ อ(กุศล)อยูจ่ าํ กัด การบําเพ็ญพลัง(กง)ไปสู่ ระดับสู งเป็ นสิ่ งที่กาํ หนดไว้
หลังจากเปิ ดพลัง(กง) เปิ ดการรับรู ้แล้วยังสามารถสะสมเต๋ อ ยกระดับได้อีกไหม
เต๋ อ(ของคน)นั้นมีจาํ กัด หลังจากเปิ ดพลัง(กง) เปิ ดการรับรู ้แล้วไม่สามารถยกระดับให้
สู งขึ้นอีกอย่างแน่นอนแล้ว เพราะหลังจากเปิ ดพลัง(กง)แล้ว อะไรคนๆ นี้กม็ องเห็นแล้ว อะไรก็
สัมผัสได้แล้ว อะไรก็เข้าใจแล้ว จึงไม่มีการรับรู ้คงอยูแ่ ล้ว ถ้าไปทนทุกข์ทนลําบากแล้วสามารถ
บําเพ็ญได้สูงโดยเข้าใจแจ่มแจ้ง เช่นนั้นใครจะไม่ทาํ ล่ะ พระพุทธองค์น้ นั บําเพ็ญต่อไปสู่ ระดับที่
สู งขึ้น ทําไมเขาจึงบําเพ็ญได้ชา้ มากแล้ว ก็คือเขาแทบจะไม่มีวธิ ีทนทุกข์แล้ว เขาได้แต่ตอ้ งทุ่มเท
อุทิศเป็ นพิเศษ เขาจึงจะยกระดับสู งขึ้นได้เล็กน้อยเท่านั้น ข้างในนี้มีความสัมพันธ์ช้ นั หนึ่งเช่นนี้
บอกว่าเต๋ อมีไม่พอแล้ว เต๋ อไม่พอยังมีกรรมนี่นะ หลังจากทนทุกข์แล้ว กรรมยังสมารถแปลผันนี่
แปลผันเป็ นเต๋ อใช่ไหม ถ้ายังสามารถบําเพ็ญต่อไปอีกจริ งๆ บอกว่าฉันยังสามารถบําเพ็ญ ยังคิดจะ
บําเพ็ญ ไปรับเอากรรมของญาติสนิทมิตรสหายมา ท่านสลายไปแล้วยังสามารถเปลี่ยนเป็ นเต๋ อ
อย่างไรก็ตามมันเป็ นเรื่ องยาก เพราะมันกับปริ มาณที่รับได้ของซินซิ่ง จิตใจของคนนั้น ประกอบ
เสริ มซึ่งกันและกัน ฉะนั้นเมื่อถึงขั้นนั้นบรรจุเต็มแล้ว บรรจุไม่เข้าแล้ว มันมีปรากฏการณ์เช่นนี้ คน
ที่ทนทุกข์ต่อไปอีกก็อาจเนื่องจากปริ มาณที่รับได้ไม่พอแล้วเปลี่ยนเลวลง ตกลงไป บําเพ็ญโดย
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เปล่าประโยชน์
องค์ศากยมุนีเปิ ดพลังกงแล้ว เหตุใดใช้เวลาถ่ายทอดฝ่ าถึงสี่ สิบเก้าปี จึงบรรลุระดับยูไล
คนที่มาจากระดับชั้นที่สูงมากๆ คนหนึ่ง เลยจากระดับยูไลหลายๆ เท่า เขาต้องบําเพ็ญ บางที
หลังจากเปิ ดพลัง(กง)อาจไม่ตอ้ งใช้เวลาสี่ สิบเก้าปี ใช้เวลาครึ่ งหนึ่งของขั้นตอน หรื อขั้นตอนที่ส้ นั
กว่านั้นก็สามารถบรรลุเขตแดนที่สูงมาก นี่เกี่ยวข้องกับเกินจี(รากฐาน)ของเขา และเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับระดับชั้นที่เขาอยู่ และเกี่ยวข้องอย่างมากกับระดับชั้นที่เขาอยูใ่ นชาติก่อน แต่ละคนล้วน
ไม่อาจถือเป็ นสู ตรตายตัว
องค์ศากยมุนีใช้เวลาสี่ สิบเก้าปี บรรลุระดับชั้นพระยูไล
ใครแปรผันพลังกงให้พระองค์
พระองค์จดั เป็ นประเภทรับรู ้โดยฉับพลัน หรื อค่อยๆ รับรู ้
พระองค์จดั เป็ นประเภทรับรู ้โดยฉับพลัน พระองค์มาเพื่อช่วยเหลือคน ไม่ใช่มาบําเพ็ญ ใคร
แปรผันพลัง(กง)ให้พระองค์นะหรื อ ไม่มีใครแปรผันพลัง(กง)ให้พระองค์ ใครก็ตามที่ลงมาทําเรื่ อง
เช่นนี้ ก่อนจะลงมา ต้องถกเรื่ องนี้ร่วมกับผูส้ าํ เร็จธรรมชั้นสู งมากมาย พระองค์ดูการกําหนดเรื่ องนี้
ที่พระองค์ตอ้ งทําในภายหลัง เมื่อกําหนดเสร็จแล้ว ก็ดาํ เนินการตามแผน เมื่อใดเปิ ดพลัง(กง)
เมื่อใดหยวนหมัน่ เมื่อใดเสร็จสิ้ นภารกิจ นี่ลว้ นแต่กาํ หนดไว้แล้ว พระองค์กไ็ ม่ใช่เปิ ดพลัง(กง) เปิ ด
การรับรู ้อย่างที่พวกเราพูดกัน ท่านอาจยังไม่ค่อยเข้าใจ ก็คือในทันทีทนั ใดความทรงจําของพระองค์
ก็เปิ ดออกแล้ว พระองค์จึงระลึกถึงสิ่ งของที่พระองค์บาํ เพ็ญในอดีต พระองค์จึงนําออกมาถ่ายทอด
ให้แก่คน ข้าพเจ้าว่าฝ่ าที่องค์ศากยมุนีถ่ายทอดในเวลานั้น ฝ่ าของศาสนา ฝ่ าของพุทธศาสนานั้นไม่
สู ง ตรงนี้ไม่ใช่จะพูดว่าองค์ศากยมุนีไม่สูง เพราะองค์ศากยมุนีกไ็ ม่ได้นาํ สิ่ งของทั้งหมดของ
พระองค์ออกมาถ่ายทอดทั้งหมด พระองค์ถ่ายทอดโดยมีเป้ าหมายต่อคนที่เพิ่งออกจากสังคมดึกดํา
บรรพ์ คนประเภทนี้เมื่อสองพันห้าร้อยปี ก่อน นัน่ ไม่ใช่ฝ่าทั้งหมดของพระองค์
พลัง(กง)จะแปรผันในขณะนัง่ สมาธิเท่านั้นหรื อ หรื อในเวลาเดียวกับ
การยกระดับ
ของซินซิ่ง
ขณะนัง่ สมาธิ ขณะฝึ กพลัง(กง) ขณะทนทุกข์ ขณะประสบทุกข์ภยั ล้วนกําลังแปรผันพลัง
(กง) ขั้นตอนของการยกระดับซินซิ่งก็กาํ ลังเพิ่มพลัง(กง)ที่กาํ หนดระดับชั้นสู งหรื อตํ่าของคน
มีคนบอกว่ากวนซื่ออิน (พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) สําเร็จเป็ นพระพุทธแล้ว
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อย่าเชื่อคําพูดเลอะเทอะที่คนอื่นพูด ข้าพเจ้าจะบอกกับทุกท่าน สังคมมนุษย์ที่ได้มาถึงยุค
ธรรมะปลาย เหล่าผูส้ าํ เร็จธรรมต่างวางมือไม่ดูแลแล้ว และไม่อนุญาตให้พวกเขาดูแลแล้ว ไม่
เพียงแต่วางมือไม่ดูแลสังคมมนุษย์แล้ว
ยิง่ กว่านั้นในช่วงปลายกัลป์ พวกเขาก็ตกอยูใ่ นสภาวะที่
ลําบากมากแล้ว แทบจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เนื่องจากสิ่ งเหล่านี้ ในระดับชั้นที่พวกเขาอยูก่ เ็ กิด
ปัญหา ข้าพเจ้าเคยพูดกับทุกท่านเมื่อก่อน ข้าพเจ้าว่าปัจจุบนั ไม่มีคนดูแลแล้ว ข้าพเจ้าไม่ใช่พดู เรื่ อง
ที่เขย่าขวัญ ข้าพเจ้าจะบอกทุกท่าน เรื่ องเหล่านี้ถูกต้องอย่างยิง่ ท่านกราบไหว้พระพุทธก็ดี ท่าน
กราบไหว้รูปลักษณ์ของศาสนาก็ดี บนนั้นอะไรก็ไม่มี บางรู ปอาจมีเงาคงเหลืออยูบ่ า้ ง แต่นอกจาก
จะสามารถพูดแล้ว เขาทําอะไรไม่ได้ นี่คือช่วงปลายกัลป์ แล้ว ถึงช่วงเวลานี้กเ็ ป็ นเช่นนี้
ปัจจุบนั พระโพธิสัตว์กวนอินที่คนเข้าใจคือพระโพธิสัตว์กวนอินที่คนกราบไหว้เมื่อหลายปี
ก่อน พลัง(กง)ของพระโพธิสัตว์กวนกินในความเป็ นจริ งยังสู งกว่าพระพุทธยูไล พระพุทธอาหนีถอ
ฝอ(อมิตตพุทธ)เล็กน้อย เพราะพระโพธิสัตว์ใหญ่กค็ ือพระพุทธแล้ว แต่พระองค์ยงั บรรลุไม่ถึงเขต
แดนของพระยูไล แต่พระองค์มีพลัง(กง)บางส่ วนที่สูงเลยพระยูไล เพราะสิ่ งที่พระองค์บาํ เพ็ญคือ
พระโพธิสัตว์ พระองค์ทาํ ในเรื่ องของพระองค์ ข้างในนี้มีหลักการที่ลึกซึ้ งมากมายที่ไม่อาจจะบอก
กล่าวได้ เพราะสิ่ งเหล่านี้ไม่สมควรให้มนุษย์ล่วงรู ้ ไม่เหมือนอย่างที่พวกเราคิด และไม่เหมือน
ความสัมพันธ์ของระดับชั้นแบบนั้นของคนธรรมดาสามัญ นี่เป็ นคนละเรื่ องกัน
มีคนบอกว่าพระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ในโลก(สวรรค์)ของฝ่ าหลุน มีบางองค์สูงกว่าพระ
พุทธของโลกอื่นๆ เป็ นเช่นนี้หรื อ
อันนี้อาจจะพูดเช่นนี้ได้
พระพุทธในโลก(สวรรค์)บางแห่งอาจสู งกว่าพระพุทธในโลก
(สวรรค์)บางแห่ง ซึ่งถูกต้อง เพราะระดับชั้นก็กาํ หนดตําแหน่งของโลก(สวรรค์)ของพระพุทธด้วย
พระพุทธในระดับชั้นของพระยูไล ถ้านําพาคนจํานวนมากบรรลุมรรคผลพระพุทธด้วยแล้ว คน
เหล่านี้กม็ ีท้ งั ระดับสู งและตํ่า ในโลก(สวรรค์)ของฝ่ าหลุนโดยรวมก็มีปรากฏการณ์ชนิดนี้คงอยู่
เช่นกัน พูดกันว่าพระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ในโลก(สวรรค์)ของฝ่ าหลุนสู งกว่าพระพุทธในโลก
(สวรรค์)อื่น (เพราะ)ระดับชั้นของโลก(สวรรค์)ฝ่ าหลุนนั้นสู งมากๆ ฝ่ าที่พวกเราถ่ายทอดวันนี้น้ นั
ใหญ่มาก ไม่ได้จาํ กัดให้ถ่ายทอดอยูแ่ ต่ในโลก(สวรรค์)ของฝ่ าหลุน สิ่ งที่ขา้ พเจ้าบอกกล่าวให้คน
รับรู ้คือโลก(สวรรค์)ของฝ่ าหลุน แต่สิ่งที่สูงเลยจากโลก(สวรรค์)ของฝ่ าหลุนก็ไม่อาจจะบอกกล่าว
ให้คนรับรู ้ได้ เพราะไม่อนุญาตให้คนรู ้ ข้าพเจ้าว่าคนจํานวนมากตระหนักแล้วว่าฝ่ านี้เป็ นสิ่ งที่
ใหญ่โตมากๆ ผูส้ าํ เร็จธรรมจํานวนมากๆ ก็มากลืนกลายฝ่ านี้ เขาไม่ใช่ฝ่าทัว่ ๆ ไป เขานําพาให้คน
บําเพ็ญได้สูงมากๆ จุดนี้ยนื ยันได้ ไม่ใช่วา่ การบําเพ็ญของแต่ละคนล้วนจํากัดอยูใ่ นโลก(สวรรค์)
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ของฝ่ าหลุน นี่กเ็ ป็ นสิ่ งที่แน่นอน องค์ศากยมุนี พระพุทธอาหนีถอฝอ(พระอมิตตพุทธ)ก็ไม่ได้บอก
ว่าใครที่บาํ เพ็ญอยูใ่ นวิชาของพระองค์กจ็ ะไปยังที่ของพระองค์ท้ งั หมด หรื อไปที่ใด สู งเลยจาก
อาณาเขตของพระองค์แล้ว ก็อาจจะไปที่อื่น
มีมาตรฐานสําหรับความสู งของพลัง(กง)ไหม เมื่อบรรลุอรหันต์ การบรรลุมรรคผลอรหันต์
ขั้นต้นนั้นกําหนดโดยซินซิ่งกับความสู งของพลัง(กง)ไหม
ระดับชั้นของอรหันต์เป็ นมาตรฐานที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งกําหนดโดยพระพุทธของโลก
(สวรรค์)ต่างๆ
ระดับซินซิ่งของผูฝ้ ึ กสู งหรื อตํ่าและรู ปแบบการแปรผันของพลัง(กง)ทั้งหมดของเขานั้น
เหมือนกัน ล้วนต้องบรรลุถึงขั้นนี้คือถูกทดแทนด้วยสสารพลังงานสู งทั้งหมด มันเสริ มและ
ประกอบซึ่งกันและกัน สิ่ งเหล่านี้ขา้ พเจ้าได้เน้นยํ้าแล้ว ปัญหาเหล่านี้ผชู ้ ่วยฝึ กสอนก็ควรจะเข้าใจ
ได้แล้ว การเดินสู่ การบําเพ็ญฝ่ านอกภพมิใช่การบําเพ็ญร่ างพุทธหรอกหรื อ การบําเพ็ญฝ่ านอกภพ
ท่านมีร่างพุทธแล้ว ร่ างพุทธเป็ นร่ างกายที่ถูกทดแทนด้วยสสารพลังสู งโดยสิ้ นเชิง การเดินสู่ ฝ่านอก
ภพเข้าสู่ ร่างขาวบริ สุทธิ์มิใช่ร่างโปร่ งใสที่ทว่ั ทั้งร่ างถูกสสารพลังงานสู งทดแทนแล้วหรื อ บําเพ็ญ
ต่อไปอีกนัน่ มิใช่ร่างพุทธแล้วหรื อ และมิใช่เข้าสู่ มรรคผลอรหันต์ข้ นั ต้นแล้วหรื อ ก็เป็ นเช่นนี้
ร่ างชีวติ ที่ก่อเกิดในร่ างกาย เช่นมังกรเป็ นต้น อยูภ่ ายในวัฎสงสารหกทางไหม
ภายในวัฏสงสารก็มีสิ่งมีชีวติ บางส่ วน ภายนอกวัฏสงสารหกทางก็มีสัตว์คงอยู่ ในระดับชั้น
ที่สูงขึ้นไปอีกก็มี โดยทัว่ ไปมันไม่สามารถบําเพ็ญขึ้นไป มันก่อเกิดอยูใ่ นสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
นั้น คนที่บาํ เพ็ญอยูใ่ นระดับชั้นสู ง ชีวติ ที่ก่อเกิดในร่ างกายจะเป็ นของท่าน เช่นมังกรเป็ นต้น และก็
จะตามท่านขึ้นไปสู่ ระดับชั้นสู งพร้อมกับที่ท่านหยวนหมัน่
ร่ างชีวติ ที่ก่อเกิดในร่ างกายมีขอ้ กําหนด ต้องบําเพ็ญหนทางใดหรื อไม่ ผูบ้ าํ เพ็ญเต๋ าถ้าหาก
ยึดมัน่ บําเพ็ญหนึ่งเดียว สามารถจะบําเพ็ญพุทธไหม
อันนี้ไม่มีกาํ หนดไว้อย่างเจาะจง บอกว่าท่านนั้นบําเพ็ญพุทธแล้วท่านก็บาํ เพ็ญเต๋ า นี่กไ็ ม่มี
ปัญหา เพียงแต่วา่ อาจารย์ในวิชานั้นในระยะแรกจะไม่ปล่อยท่าน เมื่อไม่ไหวแล้วจริ งๆ เขาก็จะไม่
ดูแลท่านแล้ว บอกว่าท่านตัดสิ นใจแน่วแน่แล้วจะบําเพ็ญให้จงได้ เขาก็จะไม่ดูแลท่านแล้ว ถ้า
บําเพ็ญโดยเหยียบเรื อสองแคม เป็ นเช่นนั้นไม่ได้ อาจารย์ขา้ งไหนก็จะไม่ดูแลท่าน นี่คือปัญหาของ
ซินซิ่ง นี่คือปัญหาการบ่อนทําลายทั้งสองวิชา
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มีคนถูกลิขิตให้บาํ เพ็ญหนทางชัว่ ร้าย(หนทางนอกรี ต)หรื อไม่
มี มีคนเจาะจงออกมาในช่วงธรรมะปลายเพื่อบ่อนทําลายฝ่ า ใช้รูปแบบต่างๆ จากภายนอก
อาจโจมตีฝ่าหลุนต้าฝ่ าอย่างเปิ ดเผย โจมตีขา้ พเจ้าอย่างเปิ ดเผย พวกเราผูฝ้ ึ กล้วนแต่แยกแยะได้ มาร
ชนิดนี้มนั ไม่น่ากลัว ชี่กงปลอมก็ไม่น่ากลัว พวกเราผูฝ้ ึ กสามารถวินิฉยั แยกแยะได้แล้ว เวลานี้อย่าง
น้อยที่สุดทุกท่านล้วนสามารถสงบจิตใจลงมาตรึ กตรองว่ามันคือของจริ งหรื อปลอม หลังจากเข้าใจ
แล้ว ก็จะไม่ไปเรี ยนแบบหลับหูหลับตาเหมือนที่ผา่ นมา
ที่แยกแยะได้ลาํ บากที่สุดก็คือมารชนิดนี้ มันมีกาํ ลังบ่อนทําลายที่ใหญ่มาก มันก็มาศึกษาฝ่ า
หลุนต้าฝ่ า และพูดว่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ าดี พูดอย่างตื่นเต้นยิง่ กว่าคนอื่นเสี ยอีก มีความรู ้สึกแรงยิง่ กว่าคน
อื่น ยังมองเห็นรู ปลักษณ์อะไรบางอย่าง หลังจากนั้นอยูๆ่ เขาก็ตายไป หรื ออยูๆ่ เขาเดินไปยัง
หนทางตรงกันข้ามและบ่อนทําลายฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ก็คือคนประเภทนี้ที่แยกแยะได้ลาํ บากที่สุด ด้วย
เหตุที่แยกแยะได้ลาํ บาก จึงเป็ นการบ่อนทําลายที่ใหญ่ที่สุด รู ปแบบการบ่อนทําลายของมันจึง
จัดเตรี ยมไว้เช่นนี้ ก็ลิขิตให้เขาทําอย่างนี้ เขาจะทําทุกสิ่ งที่จะก่อปัญหาความยุง่ ยากให้ใหญ่โต มาร
ที่มีสามารถบ่อนทําลายใหญ่ ที่ขา้ พเจ้าพูดไปเมื่อครู่ กจ็ ดั อยูใ่ นประเภทนี้
พระโพธิสัตว์ต้ ีจา้ งสามารถบําเพ็ญสําเร็จพระพุทธไหม
พระโพธิสัตว์ใหญ่อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นพระพุทธแล้ว พระโพธิสัตว์ใหญ่ ท่านพูดถึงอ๋ องตี้จา้ ง
หรื อ พระโพธิสัตว์ต้ ีจา้ ง คนเขาก็เรี ยกพระองค์เป็ นพระพุทธ คือความหมายนี้ แต่พระองค์ทาํ เรื่ อง
ประเภทนั้นของพระองค์
จิตต้นกําเนิด(จิตหลัก)ของคนมาอย่างไร
นี่ขา้ พเจ้าก็พดู ไปแล้ว
ชีวติ ดั้งเดิมก่อเกิดขึ้นจากผลของการเคลื่อนไหวของสสารที่ใหญ่
มหึมาแต่ละชนิดในจักรวาล
มีคนถ่ายทอดข้อมูลทางสายเล็ก
อย่าฟังคนเขาถ่ายทอดข้อมูลทางสายเล็กเหล่านี้
โดยเฉพาะคือส่ งผลกระทบต่อฝ่ าของ
ข้าพเจ้า บ่อนทําลายภาพลักษณ์ของฝ่ าของพวกเรา ทุกท่านก็อย่าถ่ายทอดต่อ มาถึงท่านก็หยุดเลย
ทุกๆ คนต่างทําอย่างนี้ มันไม่มีที่ถ่ายทอดต่อไป
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การวิจารณ์ความสําเร็จและความผิดพลาดของคนอื่นเป็ นการก่อกรรมหรื อไม่
ความดีกบั ความไม่ดี ความสําเร็จกับความผิดพลาดในหมู่คนธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าคิดว่า
การเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง)คนหนึ่งควรปล่อยวางให้เบาบางสักหน่อย เรื่ องราวของคนธรรมดาสามัญ
ท่านอย่าได้พดู คุยกันอย่างสนุกสนานเช่นนั้น ท่านสนใจและยึดติดกับสิ่ งเหล่านี้ หรื อท่านอยากจะ
บําเพ็ญล่ะ ในหมู่คนธรรมดาสามัญก็มีเรื่ องราวเพียงเท่านี้ ข้าพเจ้าพูดแล้วไม่ใช่หรื อว่า เรื่ องราวใน
หมู่คนธรรมดาสามัญก็เป็ นเพียงเรื่ องราวเหล่านั้น พูดไปพูดมา นัน่ มิเท่ากับคนธรรมดาสามัญกําลัง
พูดเกี่ยวกับคนธรรมดาสามัญหรื อ
หลังจากคนเปิ ดการรับรู ้แล้วก็ไม่อาจจะบําเพ็ญขึ้นไปอีก แต่องค์ศากยมุนีเปิ ดการรับรู ้ใต้ตน้
โพธิ เหตุใดยังสามารถบําเพ็ญขึ้นไปอีกล่ะ
เมื่อคนหยวนหมัน่ แล้วก็ไม่อาจจะบําเพ็ญขึ้นไปอีก เปิ ดการรับรู ้กค็ ือหยวนหมัน่ แล้ว องค์
ศากยมุนีในเวลานั้นพระองค์อยูใ่ นสภาวะการรับรู ้ก่ ึงเปิ ด แต่ความทรงจําบางส่ วนของพระองค์เปิ ด
แล้ว แต่ยงั มีอีกมากมาย มากมายที่ยงั ไม่เปิ ด ยังมีอีกมากมายที่พระองค์ยงั ไม่รู้ พระองค์จึงสามารถ
บําเพ็ญขึ้นไปได้ อะไรพระองค์กร็ ู ้ท้ งั หมดแล้ว พระองค์กไ็ ม่อาจจะบําเพ็ญขึ้นไปได้แล้ว พระองค์
ใช้เวลาสี่ สิบเก้าปี ถ่ายทอดฝ่ า เนื่องจากพระองค์บาํ เพ็ญบรรลุระดับชั้นของพระยูไลแล้ว และ
เนื่องจากสภาวะการรับรู ้ก่ ึงเปิ ดของพระองค์บรรลุถึงระดับที่สูงมาก การรับรู ้ก่ ึงเปิ ดของพวกเราจะ
ไม่บรรลุระดับที่สูงเช่นนั้น เนื่องจากองค์ศากยมุนีมาเพื่อช่วยคน แต่สาํ หรับคนบางคน ข้าพเจ้ายังคง
เน้นยํ้า คนบางคนอาจบรรลุระดับที่สูงมากเนื่องจากสถานการณ์ของแต่ละคนล้วนต่างกัน
หลังจากที่คนตายไป ความสัมพันธ์ทางญาติกไ็ ม่คงอยูแ่ ล้ว จิตต้นกําเนิด(จิตหลัก)(ของพวก
เขา)ไปคนละทาง เหตุใดกุศล(เต๋ อ)และกรรมของบรรพบุรุษสามารถสะสมไปยังรุ่ นลูกหลาน
ใช่ จักรวาลนี้มีหลักการเช่นนี้ มันก็เป็ นหลักการของการควบคุมคน ท่านก่อกรรมแล้ว ท่าน
ตายไป ลูกหลานของท่านจะต้องชดใช้กรรม ฉะนั้น(คน)จะสร้างความผาสุ ขให้แก่คนรุ่ นหลัง เขา
อยากจะหาเงินทองเป็ นจํานวนเท่านั้นเท่านี้ ตัวเองรู ้วา่ ใช้ได้ไม่มาก เหลือให้คนรุ่ นหลังได้เสวยสุ ข
เขาเห็นเรื่ องต่างๆ ในโลกเป็ นเรื่ องสําคัญ เห็นครึ่ งหลังของชีวติ ของเขาเป็ นเรื่ องสําคัญ กระทัง่
ชื่อเสี ยงหลังจากเขาตายไปแล้วเป็ นเรื่ องสําคัญ ถึงแม้เขาไม่อยูแ่ ล้ว เขายังเห็นชื่อเสี ยงตัวเองเป็ น
เรื่ องสําคัญ เขามีเหตุปัจจัยอันนี้ ดังนั้นเขาจะสะสมกรรม สะสมกรรมไปยังรุ่ นหลัง
กล่าวกันว่าคนๆ หนึ่งสําเร็จเป็ นพระพุทธ บรรพบุรุษเก้ารุ่ นจะขึ้นสวรรค์
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พวกเราบางคนได้ทาํ สิ่ งที่เป็ นมหากุศล หรื อบําเพ็ญได้ดี พ่อแม่อาจสบโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือให้ข้ ึนไปเลย แต่จะได้รับการช่วยเหลือขึ้นไปถึงระดับชั้นใด นัน่ ต้องขึ้นอยูก่ บั สภาพ
ร่ างกายแต่เดิมของพ่อแม่เขา นอกจากนี้สภาพการบําเพ็ญของพวกเราล้วนส่ งผลต่อพวกเขา บรรพ
บุรุษสะสมกุศลย่อมได้ความสุ ขตอบสนอง คนพูดว่าคนๆ หนึ่งฝึ กพลัง(กง) บรรพบุรุษสะสมกุศล:
บอกว่าท่านบําเพ็ญสําเร็จเป็ นพระพุทธแล้ว พ่อแม่ของท่านจะสะสมบุญกุศลอันยิง่ ใหญ่ แต่มีนอ้ ย
มากที่ออกพ้นสามภพ เขาเพียงแต่ได้สะสมกุศล ได้ทาํ เรื่ องที่ดี มีลูกชายคนหนึ่งอย่างท่านเช่นนี้ มี
ลูกสาวคนหนึ่งอย่างท่านเช่นนี้ เขาก็นบั ว่าได้สะสมกุศลแล้ว เนื่องจากมีเหตุปัจจัยเช่นนี้คงอยู่ แต่
บอกว่าพ่อแม่กจ็ ะสําเร็จเป็ นพระพุทธด้วยเหตุน้ ี นัน่ เป็ นไม่ได้ นัน่ ต้องบําเพ็ญ เขาเป็ นได้แต่เพียง
ชีวติ หนึ่งของระดับชั้นต่างๆ บนสวรรค์ที่เสวยสุ ข ไม่มีเรื่ องบรรพบุรุษเก้ารุ่ นขึ้นสวรรค์ นี่เป็ นการ
พูดแบบสะเปะสะปะ
มีอยูค่ ืนหนึ่งนอนหลับฝันเห็นพ่อและแม่ฝึกบําเพ็ญ โดยฉีกใบกระดาษต่างๆ ที่กราบไหว้ใน
บ้าน กระดาษเหล่านั้นเกิดไหม้ข้ ึนมาเอง เนื่องจาก(ในฝัน)คนในครอบครัวไม่ฟังคําเตือน ฉัน
อยากจะหาท่านอาจารย์ และแล้วก็เห็นท่านอาจารย์เดินมา จึงเรี ยนสถานการณ์ให้ทราบ พ่อและแม่
จุดไฟเผากระดาษใบหนึ่งซึ่งกระดาษใบนั้นก็ไหม้ ภายหลังคนๆ นั้นที่เห็นก็ไม่ใช่อาจารย์แล้ว ใส่
เสื้ อผ้าของคนฆ่าชําแหละสัตว์ ยืนอยูท่ ี่ตลาดกําลังขายเนื้อ มือถือลําโพง ฉันจึงร้องไห้
นี่เป็ นมารอย่างแน่นอน บอกเป็ นนัยว่ากําลังด่าคน ป้ ายชื่อของมารตนนี้ถูกเผาไป ถูกฆ่าตาย
ไป ความหมายนั้นก็คือคนฆ่าชําแหละสัตว์กาํ ลังฆ่าคน ก็คือความหมายนี้ เพราะมันก็มี
ความสามารถบ้าง ดังนั้นมันสามารถแปรผันสิ่ งเหล่านี้เพื่อทําให้คนสับสน เหตุใดวันนี้มารเหล่านี้
ต้องชําระสะสางให้หมดจด ทุกท่านลองคิดดู ก็เหมือนที่ขา้ พเจ้ายกตัวอย่างผลแอปเปิ้ ล สังคมมนุษย์
มาถึงขั้นนี้แล้ว ไม่เพียงแต่มนุษย์ สสารและสัตว์เหล่านั้น ล้วนนํากรรมติดตัวไปสู่ วฏั สงสาร มัน
ล้วนมีกรรมและใหญ่มาก ท่านอย่าเห็นว่ามันรู ้จกั บําเพ็ญเป็ นต้น เรื่ องของมนุษย์ไม่สามารถจะให้
สัตว์เหล่านี้รบกวน ควบคุมครอบงําเป็ นอันขาด พวกมันได้ส่งผลกระทบเช่นนี้ นี่กเ็ ป็ นการฝ่ าฝื น
หลักการสวรรค์แล้ว มารใหญ่ผทู ้ รยศก็สมควรฆ่าให้ตาย นี่กเ็ ป็ นสิ่ งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในยุค
ธรรมะปลาย มันบําเพ็ญมีพลัง(กง)สู งขึ้นสักเล็กน้อยก็ควรฆ่ามันแล้ว ปัจจุบนั ยุง่ เหยิงสับสนโดยแท้
ข้าพเจ้าเคยพูด สิ่ งที่คนเข้าใจว่าเป็ นหลักการ เมื่อถึงระดับชั้นสู งมองดูลว้ นแต่ผดิ ผูส้ าํ เร็จ
ธรรมชั้นสู งมองจากระดับชั้นสู ง ภูตผีปีศาจเหล่านี้ลว้ นวิง่ เข้ามาในสังคมมนุษย์ คนไหนคิดจะเอา
สิ่ งของในร่ างกายคนก็เอา คิดจะดูแลคนก็ดูแล มันยังรู ้สึกว่าได้ทาํ ความดี รักษาโรคให้คน รักษา
อะไร การรักษามันไม่ใช่เอาสิ่ งหล่านั้นของมันใส่ เข้าไปในร่ างกายคนหรื อ พูดได้วา่ นัน่ ก็เป็ นการทํา
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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ความชัว่ แล้ว
เกี่ยวกับที่ผา่ นมา สัตว์ในยุคโบราณเหล่านั้นที่พวกเราค้นพบ
บอกว่าสัตว์ในวันนี้มาจากการวิวฒั นการ ข้าพเจ้าว่าไม่ใช่เลย จากการปรับเปลี่ยนของผืน
แผ่นดินใหญ่ของทวีปต่างๆ และวงจรการวิวฒั นาการของยุคสมัยต่างๆ พันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ ได้
เปลี่ยนไป ถ้าผืนแผ่นดินใหญ่ของทวีปต่างๆ ของเราในวันนี้จมลงไป และผืนแผ่นดินใหญ่ต่างๆ
ข้างใต้มหาสมุทรแปซิฟิค มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแอตแลนติกโผล่ข้ ึนมาใหม่อีกครั้ง จะมี
สิ่ งมีชีวติ พันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้น จะมีพนั ธุ์ของสิ่ งมีชีวติ ก่อเกิด เช่นนั้นถ้ามันจมลงไปอีก ก็ยงั จะก่อเกิด
สิ่ งมีชีวติ พันธุ์ใหม่ๆ แผ่นดินผืนนี้ถา้ เปลี่ยนเป็ นแผ่นดินผืนนั้นอีกครั้ง ผ่านเวลาไปหลายๆ ปี แล้ว
เปลี่ยนแผ่นดินผืนนี้ข้ ึนมาใหม่ เช่นนั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวติ พันธุ์ด้ งั เดิม มันยังจะก่อเกิดสิ่ งมีชีวติ
พันธุ์ที่ใหม่กว่า ฉะนั้นเมื่อมันเป็ นเช่นนี้ คนเขาจึงพูดว่าเป็ นการวิวฒั นาการ โดยแท้จริ งไม่ใช่กรณี
นั้น เช่นนั้นเหตุใดท่านค้นไม่พบสิ่ งที่อยูช่ ่วงระหว่างกลางขั้นตอนของกระบวนการวิวฒั นาการล่ะ
ล้วนแต่มองเห็นพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ ในสองรู ปแบบที่คงอยูต่ ่างกัน ในขณะที่รูปแบบระหว่างกาลไม่มี
คงอยู่
ผูบ้ าํ เพ็ญหลังจากสําเร็จเป็ นพระพุทธ ร่ างกายใดที่สาํ เร็จเป็ นพระพุทธ คือร่ างที่แท้จริ ง(เจิน
ถี่)หรื อ หรื อคือร่ างที่อาจารย์ให้
ในอดีต ผูบ้ าํ เพ็ญในนิกายจิ้งถู่ เขาไม่เน้นการบําเพ็ญร่ างกาย สอนแต่การบําเพ็ญซินซิ่ง
เท่านั้น โดยเฉพาะคือในวิชาที่ไม่นง่ั สมาธิบาํ เพ็ญจริ งเหล่านั้น เช่นนั้นร่ างพุทธ(ฝอถี่)ของเขานั้นจะ
ผันแปรให้โดยพระพุทธที่รับและนําพาเขา เวลาที่มารับและนําพาเขาก็จะให้ร่างพุทธ(ฝอถี่)แก่เขา
แต่คนที่นงั่ สมาธิบาํ เพ็ญจริ งอย่างแท้จริ งเหล่านั้น เขาสามารถบําเพ็ญหยวนอิง(กุมารฟ้ า)ออกมาด้วย
ตัวเอง นอกจากนี้ในวิธีบาํ เพ็ญที่พิเศษเฉพาะของสายเต๋ าและสายพุทธบางวิธี สามารถเปลี่ยนแปลง
ร่ างกายตัวเอง ให้บรรลุถึงการบําเพ็ญจิตและชีวติ ควบคู่กนั และยังสามารถบําเพ็ญสิ่ งอื่นๆ ออกมา
โดยจิตหลักของตัวเองควบคุมทุกสิ่ ง
จิตต้นกําเนิด(จิตหลัก)เป็ นสสารพลังงานสู งใช่ไหม
ไม่อาจจะเข้าใจกันเช่นนี้
จิตต้นกําเนิด(จิตหลัก)ของท่านนั้นประกอบขึ้นโดยสสารที่
จุลทรรศ์ที่สุด เล็กที่สุด และดั้งเดิมที่สุด อุปนิสัยของท่าน เอกลักษณ์ของท่านได้กาํ หนดไว้แน่นอน
แล้วในสสารดั้งเดิม ฉะนั้นไม่วา่ จะผ่านไปกี่ปี ชาติแล้วชาติเล่าก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลง แต่คุณสมบัติ
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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ดั้งเดิมนั้นดีงาม
พระเยซูคริ สต์มาเพื่อช่วยโปรดคนที่มาจากโลกบนสวรรค์ของพระองค์หรื อ
เป็ นคําพูดที่ไม่ผดิ เพราะชนชาติในยุโรป ชนชาติที่ด้ งั เดิมที่สุดล้วนมาจากมิติที่พิเศษเฉพาะ
ตรงนั้นของพวกเขา ที่ตรงนั้นของเขามีสภาพการณ์ที่พิเศษเฉพาะของเขาตรงนั้น
ก่อนที่ฉนั จะเรี ยนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ได้พบท่านในฝัน เรื่ องเป็ นอย่างไร
ก่อนเรี ยนต้าฝ่ า มีคนจํานวนมากที่เห็นข้าพเจ้า หลายปี หลายสิ บปี ที่แล้วก็มีคนรู ้จกั ข้าพเจ้า
แล้ว ก็มีคนเห็นข้าพเจ้าในฝัน นี่กม็ ีจาํ นวนมาก ยังมีคนที่ทาํ นายดวงชะตาบอกกล่าวไว้เมื่อหลายปี
ก่อนเป็ นต้น นี่เป็ นการสะท้อนของมิติที่ต่างกัน
ลูกของฉันบอกว่าเคยเห็นท่าน และรู ้จกั ท่าน
รากฐาน(เกินจี)ของเด็กคนนี้ไม่เลวทีเดียว เด็กพูดไม่ผดิ เด็กบางคนนั้นมีที่มาที่ไม่ธรรมดา
และมาเพื่อได้ฝ่า
เต๋ อ(กุศล) พลัง(กง) และเจิน ซัน่ เหริ่ น (ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน) เป็ นสสาร
ประเภทเดียวกัน ใช่หรื อไม่
เจิน ซัน่ เหริ่ นไม่สามารถจะเข้าใจว่าเป็ นสสารทัว่ ๆ ไป ไม่ใช่แนวคิดเดียวกัน แต่สิ่งใดๆ
ล้วนประกอบขึ้นโดยสสาร แต่มนั ไม่ใช่แนวคิดอย่างนี้ มันก็เหมือนกับจิตต้นกําเนิด(จิตหลัก)ของ
คนเรา ท่านบอกว่ามันกับร่ างกายของคนเราประกอบขึ้นจากสสารอะไร ก็เหมือนคําถามที่ขา้ พเจ้า
หยิบยกขึ้นมาเมื่อครู่ มันไม่ถูกต้อง แต่สสารใดๆ ล้วนเป็ นวัตถุ ที่คงอยูอ่ ย่างแท้จริ งคือคุณสมบัติ
พิเศษชนิดนี้ และเป็ นปรากฏการณ์ของฝ่ า ขณะที่เต๋ อและพลัง(กง)ก็ปรากฏในรู ปแบบของสสาร แต่
ล้วนไม่ใช่สสารประเภทเดียวกัน แต่กล็ ว้ นกลืนกลายเข้ากับคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล เจิน ซัน่
เหริ่ น
ต้นหอม ขิง กระเทียม กินได้หรื อไม่
วันนี้พวกเราบําเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญไม่ได้กาํ หนดเรื่ องนี้เป็ นพิเศษ แต่ในการมุ่ง
บําเพ็ญเป็ นหลักของพวกเรา พระสงฆ์ในอนาคตต้องงดสิ่ งนี้ คนที่ตอ้ งนัง่ สมาธิบาํ เพ็ญจริ งเป็ นกลุ่ม
กับทุกคนก็กินไม่ได้ ในอดีตเพราะมันเคยรบกวนผูบ้ าํ เพ็ญ จึงมีการหยิบยกปั ญหานี้ข้ ึนมา ต้นหอม
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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ขิง กระเทียมสามารถกระตุน้ ประสาทของคน ดังนั้นกินบ่อยๆ ก็จะติด ไม่กินก็อยาก เกิดจิตยึดติด
ได้ สิ่ งเหล่านี้ตอ้ งปล่อยวางให้เบาบาง พูดถึงว่าทําสุ กแล้วนัน่ ไม่มีปัญหา มันไม่มีกลิ่น ต้นหอมสับ
เล็กๆ ได้ พวกเราดูจากความหมายในทางปฏิบตั ิ เพราะในสมัยนั้นองค์ศากยมุนีไม่ให้กิน ก็เพราะ
มันรบกวนผูบ้ าํ เพ็ญ กลิ่นที่โชยออกมาแสบจมูกคนมาก ทําให้ไม่สามารถเข้าสู่ สมาธิได้ ในเวลานั้น
พระสงฆ์สิบคน แปดคนนัง่ ล้อมเป็ นวง นัง่ สมาธิ เมื่อกลิ่นนี้โชยออกมา ทุกคนใครก็ไม่สามารถเข้า
สู่ สมาธิ เพราะการนัง่ สมาธิบาํ เพ็ญจริ งถือว่าเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมาก ดังนั้นการงดสิ่ งเหล่านี้จึงถือเป็ น
เรื่ องที่เข้มงวด
เต๋ อ(กุศล) พลัง(กง)กับเจิน ซัน่ เหริ่ น (ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน) เป็ นสสาร
ประเภทเดียวกันไหม
เต๋ อ(กุศล)เป็ นสสารสี ขาวชนิดหนึ่ง เป็ นสสารที่พิเศษชนิดหนึ่ง กรรมก็เป็ นสสารที่พิเศษ
ชนิดหนึ่ง สําหรับพลัง(กง) นัน่ เป็ นสสารชนิดหนึ่งที่เลื่อนระดับขึ้นจากเต๋ อ และยังก่อเกิดขึ้นโดยได้
ผสมผสานกับสสารอื่นของจักรวาล เจิน ซัน่ เหริ่ น (ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน) คือฝ่ า คือ
คุณสมบัติพิเศษชนิดหนึ่ง ไม่อาจจะเข้าใจด้วยแนวคิดที่เป็ นสสารทัว่ ๆ ไป มันเป็ นสิ่ งที่เหนือสสาร
ร่ างที่ไม่เสื่ อมถอยจะเข้าใจอย่างไร
ออกพ้นฝ่ าในภพแล้วก็คือร่ างที่ไม่เสื่ อมถอย ร่ างพุทธ จะเสื่ อมถอยได้หรื อ เขาประกอบขึ้น
จากสสารที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ดีที่สุดในจักรวาล จักรวาลไม่เสื่ อมถอย เขาก็ไม่เสื่ อมถอย
คนที่บาํ เพ็ญปฏิบตั ิฝ่าหลุนต้าฝ่ า สุ ดท้ายล้วนไปโลกฝ่ าหลุนทั้งหมดหรื อไม่
โลกฝ่ าหลุนของข้าพเจ้าไม่อาจจะบรรจุได้ท้ งั หมดหรอกนะ มีแต่คนที่ได้มรรคผลถูกต้อง
(เจิง้ กัว่ )และหยวนหมัน่ เท่านั้นจึงจะไปได้ บอกว่าบําเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าแล้วก็ไปโลกฝ่ าหลุน ปั จจุบนั
มีคนเป็ นพันๆ ล้านคนหนา ในอนาคตจะมีคนเรี ยนต้าฝ่ ามากยิง่ ขึ้น คนจะทวีมากขึ้นและบําเพ็ญ
ต่อไปชาติแล้วชาติเล่า ไปโลกฝ่ าหลุนกันทั้งหมดคงจะบรรจุได้ไม่หมด คนที่บาํ เพ็ญไม่หยวนหมัน่
อาจจะไปมิติช้ นั สู งก็สวยงามด้วย ในหมู่ผฝู ้ ึ กของเรา มีคนส่ วนใหญ่มาจากระดับชั้นต่างๆ กัน
หลังจากได้ฝ่าแล้วก็จะกลับไปยังโลกเดิมของตัวเอง
หลานสาวดิฉนั ห้าขวบเข้าร่ วมชั้นเรี ยนสองครั้ง ขึ้นมาฝึ กพลัง(กง)ในฝันบ่อยๆ ผูใ้ หญ่พดู
กับเธอ เธอไม่สนใจ เป็ นปกติหรื อไม่ เธอยังเห็นท่านอาจารย์สอนให้รู้จกั ตัวหนังสื อ สอนวาดภาพ
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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บ่อยๆ และเห็นท่านอาจารย์อยูใ่ นอวกาศและบนเมฆหลากสี
ที่ฝึกคือฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ก็คือปกติ เป็ นเด็กที่มีรากฐาน(เกินจี)ดี อย่าให้เด็กฝึ กพลัง(กง)ที่เลอะ
เทอะต่างๆ เป็ นอันขาด อย่าทําลายเด็ก เด็กประเภทนี้ลว้ นมาเพื่อได้ฝ่า อย่าให้เด็กทําเรื่ องที่ไม่ดีเป็ น
อันขาด ทัว่ ประเทศมีเด็กอย่างนี้เป็ นจํานวนมาก
การรับผูฝ้ ึ กใหม่ มีมาตรฐานอย่างไร
ไม่มี ใครที่สามารถจะฝึ กก็ให้ฝึกได้ แน่นอนควรจะบอกให้รู้วา่ มีโรคสองชนิดที่ไม่สามารถ
จะบําเพ็ญ นี่คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้ากําหนดไว้：ผูป้ ่ วยด้วยโรคที่รุนแรงนั้นมีกรรมหนักมาก และไม่
สามารถบําเพ็ญ ผูป้ ่ วยด้วยโรคประสาทมีกรรมแห่งความคิดมาก จิตหลักไม่แจ่มชัดไม่สามารถ
บําเพ็ญ
การบําเพ็ญในหมู่คนธรรมดาสามัญ องค์ประกอบของโมเลกุลในร่ างกายไม่เปลี่ยนแปลง
เช่นนั้นพวกเราออกจากฝ่ าในภพ องค์ประกอบของโมเลกุลในร่ างกายก็เปลี่ยนแปลงแล้ว ใช่หรื อไม่
ในระหว่างการบําเพ็ญท่านไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากออกจากฝ่ าในภพแล้ว เช่นนั้นท่านยังจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรล่ะ อยูใ่ นช่วงฝ่ าในภพ ท่านก็จะเริ่ มเปลี่ยนแปลง ยกระดับสู งขึ้นทีละก้าว ทีละ
ก้าว เมื่อเดินออกจากฝ่ าในภพ โดยหลักก็เปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้ นทั้งหมดแล้ว
ในทีวมี ีการแสดง “เรื่ องของต๋ าหมอ” บอกผูฝ้ ึ กไม่ให้ดู ถูกต้องหรื อไม่
เรื่ องนี้ไม่เป็ นไร ผูฝ้ ึ กจะดูมนั เป็ นนิทาน จะไม่ลอกเลียนแบบ คนในปัจจุบนั ท่านไม่สอนฝ่ า
ให้เขา เขาก็จะไม่เรี ยนอย่างแน่นอน แม้แต่พระสงฆ์รูปนั้นในพุทธศาสนานัง่ อยูต่ รงนี้ จะพูด
อย่างไรเขาก็จะไม่เรี ยน เรื่ องนี้ไม่เป็ นไร เพราะเวลาจัดสอนพวกเราก็เคยเน้นยํ้าแล้ว นิกายฉันจงก็
ไม่คงอยูแ่ ล้ว ไม่เพียงแต่ปัจจุบนั ไม่คงอยูแ่ ล้วเท่านั้น ถึงผูน้ าํ รุ่ นหกฮุ่ยเหนิงก็ไม่มีแล้ว ภายในไม่กี่
ร้อยปี ก็ไม่มีแล้ว ที่เหลือสื บทอดมาคือประวัติศาสตร์ ท่านดูพระสงฆ์ของฉันจงปัจจุบนั ดูอะไรล่ะ
พระสู ตรของพระอาหนีถอฝอเขาก็เอาออกมาอ่าน สิ่ งที่เป็ นของฉันจงไม่มีเหลือแล้ว ฝ่ าของฉันจง
ไม่มีเหลืออยูใ่ นโลกแล้ว ที่จริ งยุคธรรมะปลายอะไรก็ไม่เหลือแล้ว ไม่เพียงแต่ฝ่าของฉันจงเท่านั้น
บางคนไม่เคยเข้าร่ วมชั้นเรี ยนแต่ร่วมฝึ กพลัง(กง) ซื้อหนังสื อและตราสัญญาลักษณ์ฝ่าหลุน
ต่อมาภายหลังก็ไม่ฝึกแล้ว หนังสื อ ตราสัญญาลักษณ์ ควรจะนําคืนมาหรื อไม่
เขาซื้อไปแล้วก็ถือว่าซื้อไปแล้ว แก้ไขไม่ได้ เพราะเขาจ่ายเงินแล้ว พวกเราก็ไม่มีวธิ ีการ
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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บริ หารจัดการใดๆ ในระยะแรกข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่นาํ สิ่ งเหล่านี้ออกมา ที่นาํ ออกมาในเวลานี้
เนื่องจากผูฝ้ ึ กและศิษย์ร้องขอ ได้แต่เป็ นเช่นนี้
เวลาฝึ กท่า “อุม้ หลุนบนศีรษะ” รู ้สึกว่าศีรษะหนักมาก เงยศีรษะไม่ข้ ึนเป็ นเพราะอะไร
ไม่ตอ้ งไปสนใจ ศีรษะหนักไม่ใช่เป็ นเรื่ องไม่ดีเสมอไป บําเพ็ญจนมีกงจู(้ เสาพลัง(กง))
ออกมา มันก็มีน้ าํ หนัก มีความรู ้สึก ถ้าข้างบนมีลูกบอลแสงลูกใหญ่ออกมา มันก็จะกดทับท่าน ถ้า
ข้างบนมีพระพุทธนัง่ อยูก่ จ็ ะยิง่ กดทับท่าน อย่าไปสนใจว่าข้างบนนั้นมีอะไรอยู่ การฝึ กพลัง(กง)ก็
เป็ นเช่นนี้ ล้วนเป็ นเรื่ องดี หลายสิ่ งหลายอย่างจะปรากฏออกมา ณ ส่ วนยอดของศีรษะของคน การ
ฝึ กชี่ยงั จะมีเสาชี่ใหญ่อนั หนึ่งปรากฏออกมาอีกด้วย
เวลาถูกทดสอบในฝัน จะตอบสนองได้ดีกว่าเวลาตื่น เป็ นจิตรองหรื อไม่
แน่นอนทําได้ดีทีเดียวแล้ว ไม่ใช่จิตรอง จิตรองทําอะไรจะไม่ให้ท่านเห็น ท่านก็จะไม่รู้ดว้ ย
นัน่ คือตัวท่านเอง
เมื่อบําเพ็ญถึงระดับชั้นร่ างขาวบริ สุทธิ์ข้ ึนไป ร่ างกายจะไม่ตอบสนองต่อความเย็น ร้อน ไม่
รู ้สึกชา บวมเป็ นต้น ใช่หรื อไม่
ก็จะมีปฏิกิริยาบ้าง เพราะสิ่ งนั้นเป็ นสิ่ งต่างๆ ของระดับชั้นที่ต่างกันซึ่งปรากฏออกมาใน
ร่ างกายของท่าน สภาวะของความรู ้สึกไม่สบายเหมือนป่ วยเป็ นโรคจะน้อยลงเรื่ อยๆ แต่กไ็ ม่ใช่วา่
จะไม่มีเลย ข้าพเจ้าจะบอกพวกท่าน เหล่าจวินผูส้ ู งส่ งได้พดู ไว้เช่นนี้ ในหนังสื อของสายเต๋ าก็ได้
กล่าวไว้เช่นนี้：ไม่วา่ จะบําเพ็ญได้สูงถึงเพียงไร ทําไมรู ้สึกทรมานเช่นนี้ เพียงเพราะอยูใ่ นหมู่คน
ธรรมดาสามัญ
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ ากับศาสนาขัดแย้งกันหรื อไม่
ในประวัติศาสตร์พวกเราไม่เคยเดินเข้าสู่ ศาสนา ปัจจุบนั พวกเราส่ วนใหญ่บาํ เพ็ญอยูใ่ นหมู่
คนธรรมดาสามัญ เขาจึงไม่ใช่ศาสนา จุดประสงค์ของศาสนา：หนึ่งคือบําเพ็ญปฏิบตั ิ หนึ่งคือ
ช่วยเหลือคน บอกให้คนทําความดี ให้ศีลธรรมคงอยูใ่ นโลกมนุษย์อย่างยัง่ ยืน นี่คือสองเรื่ องที่เขา
(ศาสนา)ทํา พวกเราบําเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญก็สามารถบังเกิดผลเช่นนี้ แต่พวกเราไม่มี
รู ปแบบประเภทนี้ของศาสนา ในอนาคตจะมีศิษย์ที่มุ่งบําเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเป็ นหลัก แต่ปัจจุบนั พวก
เรายังไปไม่ถึงขั้นนี้ จะปฏิบตั ิกบั ปัญหานี้อย่างไร ปัจจุบนั ก็มีพระสงฆ์บาํ เพ็ญต้าฝ่ าแล้ว ไม่วา่ จะ
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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อย่างไร ฝ่ าของพวกเรานี้มีประโยชน์ต่อสังคม มีประโยชน์ต่อคน พวกเราไม่ยงุ่ เกี่ยวกับการเมือง
ของสังคม ไม่ฝ่าฝื นนโยบายของรัฐบาล พวกเราไม่ทาํ ในเรื่ องเหล่านี้ ไม่มีผลร้ายต่อประเทศชาติ ต่อ
คนธรรมดาในสังคมและต่อเรื่ องใดๆ มีแต่ผลดีเท่านั้น
เวลาที่ฉนั นัง่ สมาธิบ่อยครั้งที่รู้สึกเหมือนเลื่อนลงไปข้างล่างเหมือนลงบันไดเลื่อน ตัวเอง
เปลี่ยนจนเล็กมากๆ ไม่ทราบเป็ นเพราะอะไร
นี่เป็ นเรื่ องปกติ เพราะจิตต้นกําเนิด(จิตหลัก)นั้นเล็กมากๆ และก็อาจจะเปลี่ยนจนใหญ่มากๆ
ฉะนั้นเวลาคนฝึ กพลัง(กง) ร่ างกายจะขยายออกสู่ ภายนอก ฉะนั้นบางคนจะรู ้สึกว่า(ตัวเอง)สู งเทียม
ฟ้ ายืนอยูบ่ นดิน บางคนรู ้สึกว่า(ตัวเอง)เล็กมากๆ ล้วนแต่เป็ นเรื่ องปกติ แต่มีจุดหนึ่ง ผูบ้ าํ เพ็ญเมื่อได้
ทําเรื่ องที่ไม่ค่อยดีนกั ก็จะรู ้สึกว่า(ตัวเอง)ตกสู่ เบื้องล่าง นัน่ คือระดับชั้นตํ่าลงมาแล้ว ปริ มาณความจุ
ของร่ างกายก็หดเล็กลง
หลายเดือนมานี้ มักจะฝันว่าฉันกับญาติๆ ที่อยูร่ อบตัวบางคนกําลังทํางานยุง่ อยูด่ ว้ ยกันในที่
ที่เฉอะแฉะเต็มไปด้วยโคลนเลนและลื่นมาก
นี่กค็ ือคนที่อยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ คนเขามองว่ามนุษย์น้ นั คลุกอยูก่ บั ดินโคลนน่ะ
บําเพ็ญปฏิบตั ิฝ่าหลุนต้าฝ่ าจนได้เจิ้งกัว่ (มรรคผลถูกต้อง)นั้น จะต้องนําเปิ๋ นถี่(ร่ างแท้)ไป
ด้วย ใช่หรื อไม่
วิธีบาํ เพ็ญของเรานี้กาํ หนดให้นาํ เปิ๋ นถี่ไปด้วยเมื่อ(เขา)หยวนหมัน่ ถ้าไม่สามารถนําเปิ๋ นถี่
ไปด้วย ร่ างกายนี้บรรลุไม่ถึงรู ปแบบชนิดนี้กไ็ ม่อาจเป็ นเช่นนั้น เพราะเหตุใดหรื อ เพราะพวกเรา
ล้วนสามารถบรรลุได้ถึง แทบทุกคนที่บาํ เพ็ญอย่างแท้จริ งล้วนสามารถบรรลุได้ถึง เพียงแต่ท่านเข้า
สู่ กวั่ เว่ย(มรรคผล)และเดินสู่ การบําเพ็ญฝ่ านอกภพ ร่ างกายท่านก็สาํ เร็จแล้ว มีคนจํานวนมากที่
บรรลุถึงขั้นนี้แล้วตัวเองไม่รู้ เพราะร่ างกายส่ วนหนึ่งถูกปิ ดกั้นเอาไว้และถูกพันธนาการไว้บางส่ วน
ดังนั้นจึงไม่รู้สึก พร้อมกับที่ท่านบําเพ็ญมันจะชัดเจนขึ้นเรื่ อยๆ แต่ตอ้ งอธิบายปัญหาหนึ่งให้เข้าใจ
บางคนอาจถูกจํากัดด้วยเหตุผลหลายๆ ด้านไม่สามารถบรรลุหยวนหมัน่ ได้ เป็ นได้แต่ชาวสวรรค์
(เทพ เซียน)ในระดับชั้นต่างๆ เท่านั้น ฉะนั้นร่ างกายมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ที่จริ งในสายตา
ของคนทัว่ ไปแล้วก็เป็ นความเป็ นศิริมงคลที่สูงเกินเอื้อม สวยงามวิจิตรอย่างคาดไม่ถึงแล้ว เป็ นสิ่ งที่
ชี่กงทัว่ ๆ ไป และพลัง(กง)ที่มีฝถีู่ ่ พลัง(กง)ชัว่ ร้ายไม่สามารถจะบรรลุได้โดยแท้จริ ง
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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ใบคําถามหมดแล้ว คําถามเหล่านี้ที่ขา้ พเจ้าตอบให้ในวันนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าโดยหลักเป็ นการ
อธิบายในประเด็นที่ผชู ้ ่วยฝึ กสอนและผูฝ้ ึ กที่เป็ นแกนหลักหยิบยกขึ้นมาโดยเฉพาะ แน่นอน ผูฝ้ ึ ก
บางคนของเราแม้แต่คนที่ยงั ไม่เคยเข้าร่ วมชั้นเรี ยน หรื อที่เคยเข้าร่ วมชั้นเรี ยนเพียงครั้งเดียว คนที่
ไม่ควรมาก็มา ไม่ใช่วา่ ท่านไม่ควรฟังฝ่ านี้ และไม่ใช่วา่ ท่านไม่สามารถบําเพ็ญ หมายความว่าท่าน
ยังรับสิ่ งเหล่านี้ไม่ได้ มันเกี่ยวโยงถึงปัญหาที่ใหญ่มาก ไม่ให้ท่านเข้ามาท่านอาจจะมีความคิด
บางอย่าง(อาจจะไม่เข้าใจ) บางคนที่ซินซิ่งยังไม่สูง อาจจะพูดอะไรต่างๆ นาๆ แต่มาแล้วก็กลัวว่า
ท่านจะรับไม่ได้ เกิดความสงสัยแล้วทําลายอนาคตของท่าน ไม่วา่ จะอย่างไร เมื่อฟังแล้วไม่เชื่อก็ถือ
ว่าฟังนิทานและอย่าได้เกิดอารมณ์ต่อต้านขึ้นมาเป็ นอันขาด
ฝ่ าเหล่านี้ที่อธิบายโดยหลักคือพูดให้กบั ผูช้ ่วยฝึ กสอน ผูฝ้ ึ กที่เป็ นแกนหลักเหล่านี้ของเรา
ซึ่งจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับการทํางานของพวกท่านจากนี้ไป บางปั ญหาที่มีลกั ษณะคล้ายกัน ผูฝ้ ึ ก
ถามขึ้นมาแล้วตอบไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดให้พวกเราสามารถรู ้บางสิ่ งบางอย่าง ที่จริ งข้าพเจ้ากล่าว
แล้วว่า ไม่จดั ประชุมผูช้ ่วยฝึ กสอนครั้งนี้กท็ าํ ได้ เป็ นต้นว่า เมื่อครั้งข้าพเจ้าบรรยายจบในชั้นเรี ยนที่
จี่หนานและจะกลับ ผูส้ าํ เร็จธรรมชั้นสู งหลายๆ ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่า：(ท่าน)บรรยายทั้ง
หมดแล้วในชั้นเรี ยนครั้งนี้ ความหมายคือสิ่ งที่ควรให้คนธรรมดาสามัญรู ้กบ็ รรยายออกมาทั้งหมด
แล้ว ข้าพเจ้าบอกให้ศึกษาโดยปฏิบตั ิตามฝ่ านี้ เพียงแต่ศึกษาให้ถ่องแท้ไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไข
ไม่ได้ ฝ่ านี้ที่ขา้ พเจ้าบรรยายนั้น ไม่เพียงแต่เป็ นสิ่ งที่อยูใ่ นวิชาของข้าพเจ้าเท่านั้น ฉะนั้นจึงพูดว่าเขา
เป็ นสิ่ งที่ใหญ่มากๆ แน่นอนเรื่ องที่พวกเราทําในวันนี้กบั พลัง(กง)ที่ถ่ายทอดในอดีตนั้น สิ่ งที่ทาํ นั้น
ไม่เหมือนกัน การช่วยเหลือสรรพชีวติ ที่คนเขากล่าวนั้น องค์ศากยมุนีได้รวมสัตว์ไว้ดว้ ย การ
ช่วยเหลือสรรพชีวติ ที่องค์ศากยมุนีกล่าวนั้น พระองค์สามารถช่วยเหลือสรรพชีวติ พระองค์ทรง
ต้องการจะเมตตาต่อชีวติ ทั้งหมด เหตุใดพวกเราไม่ทาํ เช่นนี้ในวันนี้นะหรื อ พวกเราช่วยเหลือคนยัง
จะต้องเลือกสรรล่ะ คนที่เข้ามาร่ วมชั้นเรี ยนของเรา ยังจะต้องมีเงื่อนไขในการเลือกสรรล่ะ เพราะ
ทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนแตกต่างจากในระยะแรกแล้ว บางคนเลวทรามเสี ยจนไม่ไหวแล้ว ก็ตอ้ งชําระ
สะสาง บางคนจะคงเหลือไว้ บางคนอาจจะบําเพ็ญขึ้นไปได้ จึงมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้น
เอาล่ะ ข้าพเจ้าคิดว่าพวกเราจะปฏิบตั ิอย่างไรต่อการประชุมครั้งนี้นะ หลังจากนี้จะทํา
อย่างไรในสิ่ งที่ควรพูดและไม่ควรพูด พวกเราทุกคนล้วนรู ้วา่ ควรจะทําอย่างไร ข้าพเจ้าก็จะยํ้าเรื่ อง
นี้เพียงเท่านี้ มีแต่คาํ พูดประโยคเดียว：ให้ยดึ มัน่ ในความรับผิดชอบต่อฝ่ าของเรานี้ รับผิบชอบต่อ
ตัวท่านเอง ท่านก็จะรู ้วา่ ควรจะทําอย่างไร ก็พดู เพียงเท่านี้
......พวกเราหลังจากพูดคุยหารื อกันแล้ว อาจจะเข้าใจต้าฝ่ าลึกซึ้งมากขึ้นอีกขั้นหนึ่ง และช่วย
ให้ความเข้าใจของพวกเราเป็ นเอกภาพมากขึ้น ต่อไปการตอบปัญหาในบางเรื่ องของผูฝ้ ึ ก ข้าพเจ้า
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คิดว่าก็จะทําได้ดี นี่เป็ นประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งข้าพเจ้ายังไม่ได้พดู เรื่ องนี้กบั ผูร้ ับผิดชอบ
หลายคนของเรา ก็คือให้พวกเราเป็ นผูร้ ิ เริ่ มในบ้านเกิดของตัวเอง จัดกลุ่ม จัดเวลาสําหรับการศึกษา
ฝ่ าด้วยกันได้หรื อไม่ พวกเราไม่อาจจะเพียงแต่ฝึกพลัง(กง)เป็ นกลุ่มเท่านั้น ค่อยๆ อ่านทีละบททีละ
ตอน ทุกคนอ่านและพูดคุยหารื อกัน การจัดเวลาศึกษาให้กาํ หนดแน่นอนเหมือนการฝึ กพลัง(กง)
เป็ นกลุ่ม ข้าพเจ้าคิดว่าการทําเช่นนี้จะมีประโยชน์ มีจุดมุ่งหมายมากยิง่ ขึ้น การทําเช่นนี้ในอนาคต
เวลาพวกเราประสบกับปั ญหาจริ งๆ ก็จะมีฝ่าให้ปฏิบตั ิตามได้ ให้พวกเราเป็ นผูร้ ิ เริ่ มโดยให้ศนู ย์ฝึก
ฯ แต่ละแห่งทัว่ ประเทศสามารถมีบทบาทในการนําได้ดี หลังจากนั้นพื้นที่อื่นๆ ทัว่ ประเทศสามารถ
ปฏิบตั ิตามแบบอย่าง การทําเช่นนี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการยกระดับความเข้าใจของพวกเรา
นี่เป็ นข้อเสนอ(ของข้าพเจ้า)
บันทึกเสี ยงโดยฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ศูนย์ใหญ่เมืองฉางชุน
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ข้ อเสนอแนะต่ อที่ประชุ มผู้ช่วยฝึ กสอนฝ่ าหลุนต้ าฝ่ า ณ เป่ ยจิง
(17-12-1994)

ข้าพเจ้าจะยืนพูด ทุกท่านจะได้มองเห็นได้ชดั เจน
เป็ นเวลานานมากที่ไม่ได้พบกับทุกท่าน เนื่องจากมีเรื่ องมากยมายที่ตอ้ งจัดการ เกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดพลัง(กง) ล้วนเป็ นเรื่ องที่คนธรรมดาสามัญยังไม่ค่อยเข้าใจ และไม่สามารถเข้าใจนัก ดังนั้น
จึงได้หยุดจัดการสอน ในช่วงระยะนี้จึงจัดการกับปั ญหาเหล่านี้อยู่ เวลานี้โดยพื้นฐานปัญหาเหล่านี้
ก็จดั การใกล้จะแล้วเสร็จ เดิมทีหลังจากจัดการเสร็จ จัดการเรื่ องเหล่านี้เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า
จะออกมาอีกครั้งเพื่อจัดเตรี ยมเรื่ องการถ่ายทอดพลัง(กง)อย่างไรต่อไป แต่การเปิ ดสอนจัดขึ้นที่
กว่างโจวครั้งนี้ เนื่องจากในตอนนั้นกําหนดอย่างเร่ งรี บ ลงประกาศทั้งในหนังสื อพิมพ์และลง
โฆษณา แล้วยังเก็บค่าเล่าเรี ยนไว้มากมาย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องออกมากลางคัน จึงถือโอกาสมา
เตรี ยมงานบางอย่างที่เป่ ยจิงก่อนจะเปิ ดการสอนที่กว่างโจวหนึ่งวัน จึงถือโอกาสนี้พบกับทุกท่าน
ข้าพเจ้าดีใจมากที่ได้พบกับทุกท่าน
เมื่อก่อนข้าพเจ้าเคยพูดเช่นนี้：ข้าพเจ้าว่าคนในปัจจุบนั มาตรฐานศีลธรรมตกตํ่ามากแล้ว
ในทุกสาขาอาชีพ จะหาดินแดนที่บริ สุทธิ์สักแห่ งหนึ่งเป็ นเรื่ องที่ยากมาก แต่พอมาถึงที่ตรงนี้
ข้าพเจ้ามองเห็นสนามของเรานี้สงบและสมัครสมานอย่างยิง่ ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ที่ตรงนี้ของเรา ข้าพเจ้า
กล้าพูดว่ามันเป็ นดินแดนที่บริ สุทธิ์ (เสี ยงปรบมือ) ในเวลาเดียวกัน ข้าพเจ้าก็มองเห็นการบําเพ็ญ
ของพวกเราทุกคนบรรลุผลสําเร็จเป็ นที่น่ายินดีอย่างยิง่ ทุกคนล้วนมีจิตต้องการพัฒนา(ตัวเอง)และ
ใฝ่ ดี น่ายินดีอย่างยิง่ ดังนั้นบรรยากาศนี้และสภาวะจิตอย่างนี้กเ็ หมือนกันโดยสิ้ นเชิง พูดอีกนัยหนึ่ง
ไม่ได้ศึกษาต้าฝ่ าโดยเปล่าประโยชน์ ล้วนได้รับผลสําเร็จในระดับหนึ่ง ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ถ่ายทอดต้า
ฝ่ านี้โดยเสี ยแรงเปล่า นี่เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ขา้ พเจ้าปลื้มปิ ติ ในช่วงแรกที่ขา้ พเจ้ามาเป่ ยจิงบรรยายฝ่ าและ
ถ่ายทอดพลัง(กง)ใหม่ๆ การเปิ ดชั้นเรี ยนครั้งแรกก็มีคนเพียงเท่านี้ แต่หลังจากผ่านเวลาไปช่วงหนึ่ง
มาถึงเวลานี้กเ็ พียงสองปี ที่จริ งข้าพเจ้าถ่ายทอดฝ่ านี้อย่างเป็ นทางการก็เพียงปี เดียว เมื่อตอนเริ่ มต้น
ถ่ายทอดฝ่ าด้วยรู ปแบบของชี่กงระดับตํ่า พวกเราในวันนี้ ที่เป่ ยจิงตรงนี้ ผูช้ ่วยฝึ กสอนก็มีจาํ นวน
มากเท่านี้แล้ว พูดได้วา่ ต้าฝ่ าของเรานี้ได้เป็ นที่รับรู ้จากผูค้ นที่มีจิตใจดีงามมากยิง่ ขึ้น สามารถพัฒนา
บําเพ็ญตัวเองอยูใ่ นฝ่ านี้ นี่เป็ นเรื่ องที่น่ายินดีอย่างยิง่ ปัจจุบนั จะคํานวณจํานวนผูบ้ าํ เพ็ญฝ่ าหลุนต้า
ฝ่ าของเราว่ามีจาํ นวนเท่าใดนั้น คํานวณได้ยากมาก ถ่ายทอดแบบคนต่อคน นับจํานวนนับไม่ถว้ น
ในบางพื้นที่ อําเภอหนึ่งหรื อเมืองหนึ่งมีคนเรี ยนกันคนหรื อสองคน ผลปรากฏว่าเพิ่มจํานวน
นับเป็ นพันคน หลายๆ พื้นที่ลว้ นมีสภาพแบบนี้ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
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ทําไมจึงเป็ นเช่นนี้นะหรื อ เพราะข้าพเจ้าพูดแล้วว่า ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรา เป็ นการบําเพ็ญ ซิ
นซิ่งของคน กําหนดให้คนยกระดับมาตรฐานศีลธรรมให้สูงขึ้น และชี้ให้รู้ถึงสาเหตุมูลฐานที่
แท้จริ งว่าพวกเราบําเพ็ญแล้วทําไมพลัง(กง)จึงไม่โต ชี้ให้เห็นถึงปัญหานี้ ฉะนั้นพวกเราได้กล่าวถึง
ประเด็นที่แท้จริ ง ที่ผา่ นมาข้าพเจ้าเคยพูด บางคนได้พดู กับข้าพเจ้าในที่ประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ บอกว่าหลังจากที่อาจารย์ถ่ายทอดฝ่ านี้ออกมา มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนา
อารยธรรมด้านจิตใจของสังคมของเรา แน่นอนข้าพเจ้าพูดแล้วว่า นี่ยงั ไม่ใช่จุดประสงค์หลัก
ข้าพเจ้าต้องการจะมอบฝ่ านี้ไว้ให้กบั คน
นําฝ่ านี้ถ่ายทอดออกมาเพื่อให้คนจํานวนมากได้รับ
ประโยชน์ สามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นอย่างแท้จริ ง ใช้คาํ พูดของสายพุทธของเราพูด ก็คือ
สามารถเลื่อนระดับสู งขึ้นอย่างแท้จริ ง บรรลุหยวนหมัน่ แต่ฝ่านี้จะนํามาซึ่งผลเช่นนี้ ทําให้
มาตรฐานศีลธรรมของคนยกระดับสู งขึ้น เพราะข้อกําหนดของพลัง(กง)ชุดนี้ของเรา ข้าพเจ้าได้ช้ ีถึง
ประเด็นที่แท้จริ ง กําหนดให้คนเห็นความสําคัญของการบําเพ็ญซินซิ่ง ทําไมคนจํานวนมาก รวมทั้ง
พระภิกษุมากมาย ผูบ้ าํ เพ็ญเต๋ าเป็ นหลักก็เช่นเดียวกัน คนไม่รู้วา่ จะยกระดับสู งขึ้นอย่างไรแล้ว คน
เห็นความสําคัญแต่เพียงสิ่ งที่เป็ นรู ปแบบ แต่ไม่เห็นความสําคัญกับสิ่ งที่เป็ นแก่นแท้จริ ง
ถ้าซินซิ่งของคนไม่สามารถเลื่อนระดับขึ้นไป ข้าพเจ้าว่านัน่ คือโดยมูลฐานเป็ นไปไม่ได้ที่
เขาจะยกระดับสู งขึ้น เพราะคุณสมบัติพิเศษของจักรวาลนี้ไม่อนุญาตให้(คนที่)ซินซิ่งไม่สูงเลื่อน
ระดับขึ้นไป ถ้าคนสามารถบรรลุถึงระดับหนึ่งเช่นนี้ ก็คือ(เขา)ได้ยกระดับสู งขึ้น ณ ระดับที่ต่างกัน
ข้าพเจ้าว่าคนๆ นี้ถึงแม้จะไม่หยวนหมัน่ เขาก็จะมีประโยชน์ต่อสังคม เขาจะไม่ไปทําเรื่ องที่ไม่ดี
โดยมีสติแจ่มแจ้ง เขารู ้วา่ การทําเรื่ องที่ไม่ดีจะนํามาซึ่งผลพวงที่ไม่ดีเหล่านั้นมาสู่ ตวั เอง เช่นนี้เขาก็
จะทํานุบาํ รุ งอารยธรรมด้านจิตใจให้แก่สังคม และยกระดับมาตรฐานศีลธรรมโดยสอดคล้องตาม
กันไป จุดนี้เป็ นเรื่ องแน่นอน พวกเราถ่ายทอดพลัง(กง)นี้ดว้ ยความรับผิดชอบต่อคนและต่อสังคม
พวกเราก็ดาํ เนินการได้ถึงจุดนี้ ดังนั้นผลสะท้อนที่เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน ในหมู่ผฝู ้ ึ กนั้นค่อยข้างดี
ตลอดมาพวกเราก็ดาํ เนินการเช่นนี้โดยปฏิบตั ิตามฝ่ านี้อย่างเคร่ งครัด พลัง(กง)ของเรานี้กไ็ ม่ออก
นอกลู่นอกทาง คงสภาพการบําเพ็ญที่สะอาดและบริ สุทธิ์เช่นนี้ตลอดมา
ตามสถานการณ์ของเราในปัจจุบนั
ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นไปได้วา่ พลัง(กง)นี้จะถ่ายทอดได้
กว้างขวางมากยิง่ ขึ้นในอนาคตอันใกล้น้ ี คงจะเป็ นปี หน้า อาจจะถ่ายทอดพลัง(กง)ในต่างประเทศ
มากสักหน่อย เมื่อเป็ นเช่นนี้ผลสะท้อนไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในประเทศของเรา คนที่กลับจาก
ต่างประเทศเคยพูดกับข้าพเจ้าว่า เมื่อพวกเขารับประทานอาหารอยูใ่ นภัตตาคารแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ
ได้เห็นเอกสารแนะนําเรื่ องของฝ่ าหลุนกงแขวนอยูใ่ นภัตตาคารแห่งนั้น เขารู ้สึกแปลกใจ จากนั้นจึง
ถามคนเขา นี่เป็ นเรื่ องที่พวกเราไม่รู้ ยังไม่รับทราบข้อมูล อาจเป็ นกระแสที่พฒั นาอย่างรวดเร็วมาก
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย

55

เหตุผลแท้จริ งเป็ นเพราะพวกเราเห็นความสําคัญของการยกระดับซินซิ่งของคนให้สูงขึ้น ไม่วา่ จะ
ต่อสังคมก็ดี คนในระดับชั้นต่างๆ ก็ดี หรื อคนที่มีความคิดต่างกันก็ดี ล้วนสามารถยอมรับฝ่ า
หลุนต้าฝ่ า นี่คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดไปเมื่อครู่ เพียงแต่พดู ให้ฟังสั้นๆ ถึงสถานการณ์การพัฒนาของฝ่ า
หลุนต้าฝ่ า ที่เป็ นอยูเ่ ช่นนี้ในปัจจุบนั
เนื่องจากนี่เป็ นการประชุมผูช้ ่วยฝึ กสอน ข้าพเจ้าจึงพูดเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ดูสถานการณ์การ
พัฒนาของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าในพื้นที่แต่ละแห่ง
ล้วนมีจุดแข็งที่ต่างกัน
และได้จดั ทําข้อสรุ ป
ประสบการณ์ข้ ึนมาไม่นอ้ ย เกี่ยวกับการศึกษาต้าฝ่ า ในการบําเพ็ญก็มีประสบการณ์ที่ดีไม่นอ้ ย
เนื่องจากในช่วงเวลานี้ขา้ พเจ้าอยูบ่ า้ น อยูท่ ี่ฉางชุนตลอด ดังนั้นจึงดูแลสถานการณ์ของฉางชุนได้
ค่อนข้างดีสักหน่อย เป็ นต้นว่า ปัจจุบนั มีเปิ ดกระแสนิยมศึกษาฝ่ าเกิดขึ้นที่ฉางชุน เป็ นกระแสนิยม
ศึกษาฝ่ าเช่นไรหรื อ ปัจจุบนั ในพื้นที่อื่น จัดเรื่ องการฝึ กท่าเคลื่อนไหวเป็ นเรื่ องสําคัญมาก แน่นอน
เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมาก หลักพลัง(กง)บําเพ็ญจิตและชีวติ ควบคู่กนั แน่นอนย่อมขาดไม่ได้ แต่ที่ฉาง
ชุน พวกเขาจัดเรื่ องการศึกษาฝ่ านี้ไว้ ณ ตํ่าแหน่งที่สาํ คัญยิง่ กว่า ดังนั้นทุกวันหลังจากฝึ กพลัง(กง)
เสร็จแล้ว พวกเขายืนหยัดนัง่ อยูต่ รงนั้นแล้วเริ่ มอ่านหนังสื อกัน เริ่ มศึกษาฝ่ า หลังจากศึกษาแล้วทุก
คนยังอภิปราย อภิปรายทีละท่อนๆ ต่อมาภายหลัง พวกเขายังพัฒนาไปสู่ การท่องหนังสื อ พวกเรา
รู ้สึกว่านี่เป็ นสิ่ งที่ดี (แน่นอนนี่เป็ นคําพูดของผูฝ้ ึ ก ไม่ใช่เป็ นคําพูดของข้าพเจ้า) ในอดีตมีพระสู ตร
มากมายที่บรรยายไว้ไม่ชดั เจน ล้วนบรรยายไว้อย่างคลุมเคลือ ผูค้ นก็ยงั ท่องจํากัน แน่นอนยังมีการ
พูดแบบอื่นๆ ข้าพเจ้าก็พดู ในความหมายนี้ บอกว่าสิ่ งที่ดีเช่นนี้พวกเขาทําไมไม่ท่องเขา(ฝ่ า)ให้ได้ล่ะ
กําหนดให้พวกเราสามารถปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญทุกเวลานาที
สามารถ
พัฒนายกระดับให้สูงขึ้น ท่านท่องจําได้มิยงิ่ ดีกว่าหรื อ จะได้มี(ฝ่ า)ไว้เปรี ยบเทียบอ้างอิงทุกเวลา
นาที เมื่อเป็ นเช่นนี้กระแสนิยมการท่องหนังสื อจึงเกิดขึ้น
ปัจจุบนั ที่ฉางชุนมีคนท่องหนังสื อนับหมื่นคน ปั จจุบนั การศึกษาฝ่ าของพวกเขาพัฒนาเป็ น
สภาพการณ์อย่างไรหรื อ ก็คือนัง่ อยูต่ รงนั้นเริ่ มศึกษา ไม่ตอ้ งใช้หนังสื อ เขาเริ่ มท่องหนังสื อจาก
เริ่ มต้น พอหยุด อีกคนก็ท่องต่อ ไม่มีผดิ พลาดแม้แต่นอ้ ย ท่องต่อๆ กันโดยหนังสื อไม่มีผดิ แม้แต่ตวั
เดียว จากนั้นท่านท่องหนึ่งท่อน เขาท่องหนึ่งท่อน ท่องต่อๆ กันเช่นนี้ ต่อมาภายหลังก็พฒั นามาเป็ น
การคัดหนังสื อ ถ้าคัดผิดหนึ่งตัวก็เริ่ มคัดทั้งหมดใหม่อีกรอบ คัดใหม่อีกรอบทั้งหมด มีจุดประสงค์
อะไรนะหรื อ ก็คือเพิ่มความเข้าใจและรับรู ้ต่อฝ่ าให้ลึกซึ้งมากขึ้น เช่นนี้กจ็ ะมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาของผูฝ้ ึ กอย่างยิง่ เพราะในความคิดของเขา เขามี(ฝ่ า)ประทับอยูอ่ ย่างลึกซึ้งเช่นนั้นแล้ว ทุก
ครั้งที่เขาทําเรื่ องอะไร เขาก็สามารถกําหนดตัวเองด้วยมาตรฐานของผูฝ้ ึ กพลัง(กง)
ก่อนหน้านี้ขา้ พเจ้าไม่ได้กาํ หนดให้ผฝู ้ ึ กทําเช่นนี้ ก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อครู่ ประสบการณ์
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อื่นๆ ที่สรุ ปและรวบรวมขึ้นมาในพื้นที่แต่ละแห่งล้วนแต่ดีมาก ข้าพเจ้าก็ได้กล่าวกับหัวหน้าศูนย์
ฝึ กสอนฉางชุน ข้าพเจ้าว่าประสบการณ์ของพวกท่านควรที่จะส่ งเสริ มให้ขยายออกไปทัว่ ประเทศ
หลังจากที่ศึกษาฝ่ ากันเช่นนี้ผฝู ้ ึ กเหล่านี้ยกระดับสู งขึ้นได้รวดเร็วอย่างยิง่ ระดับชั้นก็ยกระดับสู งขึ้น
ได้รวดเร็ว นัน่ เป็ นเรื่ องแน่นอน บางทีพวกเราหลายๆ คน เพราะพวกเราฝึ กพลัง(กง)นี่นะ ที่นงั่ อยู่
ทุกท่านล้วนเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอน ข้าพเจ้าสามารถจะพูดให้ลึกอีกหน่อยก็ไม่เป็ นไร ในหนังสื อของ
ข้าพเจ้า มองดูในระดับผิวเผิน ทุกตัวอักษรคือฝ่ าหลุนองค์หนึ่ง มองดูในระดับชั้นที่ลึกนั้นก็คือฝ่ า
เซินของข้าพเจ้า แม้แต่ส่วนประกอบของตัวอักษรด้านข้าง ด้านบนก็เป็ นแต่ละองค์ เวลาอ่านออกมา
จากปากของท่าน นัน่ ก็ไม่เหมือน(กับหนังสื ออื่นๆ) หลายๆ คนได้บาํ เพ็ญจนมีพลัง(กง)ได้ไม่เลว
ทีเดียว ตัวอักษรที่อ่านออกมาล้วนแต่มีรูปลักษณ์ ที่ออกมาจากปากล้วนคือฝ่ าหลุน หมายความว่า
หนังสื อเล่มนี้ไม่ใช่หนังสื อทัว่ ๆ ไป แน่นอนคนที่มีระดับชั้นยังไม่สูงพอก็ยงั ใช่ไม่ได้ การสามารถ
ทําให้ท่านอ่านหนังสื อศึกษาฝ่ าก็คือกําลังยกระดับสู งขึ้น
เพราะพวกเราเน้นความสําคัญที่การ
บําเพ็ญ ซินซิ่ง การรับรู ้เข้าใจเขา(ฝ่ า)ด้วยเหตุผลก็คือการยกระดับ
ของเราเป็ นหลักพลัง(กง)จิตและชีวติ ควบคู่กนั ท่าเคลื่อนไหวโดยหลักเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ร่ างกาย ก็คือเปลี่ยนแปลงกายเนื้อของเราและรู ปแบบการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายสสารที่คงอยูใ่ น
แต่ละมิติ โดยหลักคือความหมายนี้ ยังมีสิ่งที่เป็ นศาสตร์บา้ ง คิดจะยกระดับสู งขึ้นอย่างแท้จริ ง
ข้าพเจ้าว่านัน่ ก็ตอ้ งยกระดับสู งขึ้นจากในฝ่ า ถ้าซินซิ่งของเราไม่สามารถเลื่อนสู งขึ้น ก็ไม่สามารถ
ยกระดับสู งขึ้นจากในฝ่ า นอกนั้นล้วนเป็ นการพูดโดยเปล่าประโยชน์ ทําไมจึงพูดเช่นนี้นะหรื อ
เพราะท่านไม่มีระดับชั้น ซินซิ่งไม่ได้ยกระดับขึ้นมา ก็ไม่มีพลัง(กง)นี้ที่กาํ หนดระดับชั้นสู งหรื อตํ่า
(ของท่าน) ไม่ได้บาํ เพ็ญซินซิ่ง ก็ไม่มีพลัง(กง) ไม่มีพลังงานนี้มาเสริ มเพิ่มเติม ท่านคิดจะ
เปลี่ยนแปลงเปิ๋ นถี่(ร่ างแท้) จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรล่ะ ก็ขาดสิ่ งที่สาํ คัญที่สุด ไม่มีพลังงานชนิดนี้มา
เสริ มเพิ่มเติม ท่านก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไร ฉะนั้นการศึกษาฝ่ าเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอย่างยิง่
ข้าพเจ้าคิดว่า ผูบ้ าํ เพ็ญต้องอ่านหนังสื อให้มาก รับรองว่าการยกระดับของทุกท่านก็จะเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ว (คําพูดแทรก： พวกเขาบอกว่าท่านอาจารย์เมื่อยแล้ว ขอเชิญท่านอาจารย์นงั่ ขอท่าน
อาจารย์พดู ต่ออีกหน่อย) อยากจะให้ขา้ พเจ้าพูดต่ออีก (เสี ยงปรบมือกึกก้อง)
เมื่อครู่ โดยหลักเป็ นการพูดถึงสถานการณ์การพัฒนาของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรา “ฝ่ าหลุนกง”
เป็ นคําศัพท์ที่เราใช้เรี ยกตั้งแต่แรกเริ่ มที่พวกเราถ่ายทอดพลัง(กง)ที่เป่ ยจิง เพราะข้าพเจ้าพูดแล้วว่า
ชี่กงเป็ นคําศัพท์ที่ต้ งั ขึ้นโดยคนในสมัยนี้ โดยแท้จริ งชี่กงเป็ นการบําเพ็ญประเภทหนึ่ง ที่แพร่ หลาย
อยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ เป็ นเพียงสิ่ งที่เป็ นรู ปแบบที่ต่าํ สุ ดของชี่กงเท่านั้น เพียงแต่เริ่ มจะ
สามารถเปลี่ยนแปลงร่ างกายคนเพื่อเดินสู่ การฝึ กพลัง(กง) เป็ นเพียงวิถีทางในขั้นตอนระยะแรก ที่
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นํามันออกมาถ่ายทอด ความจริ งแล้วชี่กงเป็ นการบําเพ็ญ หลักพลัง(กง)ของเราเป็ นการถ่ายทอดใน
ระดับชั้นสู ง เนื่องจากเป็ นเวลาหลายปี เช่นนี้ ความแพร่ หลายของชี่กงได้วางรากฐานความเข้าใจใน
ขั้นแรกต่อชี่กงให้แก่ผคู ้ น ฉะนั้นจึงไม่จาํ เป็ นต้องพูดถึงสิ่ งเหล่านั้นอีกแล้ว ทันทีที่เริ่ มต้นพวกเราก็
จะพูดถึงประเด็นของการบําเพ็ญอยู่ ณ ระดับชั้นสู ง ต่อไปพวกเราอย่าเรี ยกมันเป็ นชี่กง ชี่กงอีก
ฝ่ าหลุนกงของเรานี้ แน่นอนเมื่อยังไม่เป็ นที่รู้จกั ท่านเรี ยกเช่นนี้ได้ แต่ขา้ พเจ้าคิดว่าของเรา
คือวิธีบาํ เพ็ญฝ่ าหลุนตั้งแต่ตน้ การบําเพ็ญฝ่ าหลุน หรื อเรี ยกว่าหลักธรรมใหญ่บาํ เพ็ญฝ่ าหลุน(ฝ่ า
หลุนซิวเลี่ยนต้าฝ่ า) ประเด็นที่พดู ถึงตรงนี้ การเรี ยกคําศัพท์น้ ี ข้าพเจ้าคิดไปถึงปัญหาหนึ่ง คือพวก
เราผูฝ้ ึ กจํานวนมากได้ทาํ ความดีอย่างเงียบๆ ทําความดีมากมายอยูใ่ นสังคม ในสภาพแวดล้อมอื่นๆ
ในการทํางานโดยไม่เห็นแก่ชื่อเสี ยงไม่เห็นแก่รางวัล มีตวั อย่างมากมาย จุดนี้ขา้ พเจ้าก็รู้ ท่านไม่พดู
ข้าพเจ้าก็รู้ดี พวกเราไม่เห็นแก่ชื่อเสี ยงนี่เป็ นเรื่ องที่ดี แต่พวกเราลองคิดดู พวกเราถ่ายทอดหลักพลัง
(กง)นี้ออกมา เวลานี้มีปรากฏการณ์เช่นนี้ที่จะทําให้คนในสังคมมีจิตใจใฝ่ ความดี ยกระดับ
มาตรฐานศีลธรรม หากบรรลุถึงสภาพนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าผลสะท้อนของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าก็จะส่ งผลใน
ระดับหนึ่งที่แน่นอน ฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่า บางคนเมื่อทําเรื่ องที่ดีแล้ว คนเขาถามท่าน：ท่านแซ่
อะไร ท่านไม่พดู อะไร ไม่เห็นแก่ชื่อเสี ยงไม่เห็นแก่รางวัล สิ่ งที่พวกเราต้องการคือบุญบารมีหรอก
หนา ข้าพเจ้าคิดว่าท่านอาจพูดอะไรบ้าง ท่านอาจพูดว่า：ฉันบําเพ็ญฝ่ าหลุนกง หรื อบอกว่าฉัน
เป็ นผูบ้ าํ เพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ า เช่นนี้จะมีผลสะท้อนต่อสังคม เป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มเผยแพร่ ตา้
ฝ่ าของเรา ผูค้ นต่างมาแสวงหาฝ่ าที่ถูกต้อง เป็ นเช่นนี้ไม่ดีหรื อ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นเช่นนี้ยงั จะดีกว่า
เพราะผลสะท้อนของเราเหล่านี้ ทัว่ ประเทศ แต่ละพื้นที่คนที่มาฝึ กพลัง(กง)มีจาํ นวนค่อนข้างมาก
แล้ว ผลสะท้อนนี้กใ็ หญ่มากแล้ว เวลานี้ในสังคมผูค้ นทําความดีอะไรสักหน่อย คนเขาก็รู้สึกแปลก
ใจแล้ว แน่นอนสําหรับบางคนรู ้สึกว่าทําไมยังมีเหล่ยฟงออกมาในเวลานี้ คนๆ นี้ชง่ั ดีจริ งๆ พวกเรา
อาจลองบอกพวกเขาให้เข้าใจแจ่มแจ้งดูกไ็ ด้
ในช่วงเวลานี้ยงั มีบางปัญหา
เป็ นต้นว่าผูฝ้ ึ กบางคนในขั้นตอนของการบําเพ็ญมีปัญหา
มากมายที่พวกเขาแก้ไม่ได้อยูเ่ สมอ ทําไมจึงเป็ นเช่นนี้ นี่หมายความว่าอย่างไร ปัญหาเหล่านี้ พวก
เราผูช้ ่วยฝึ กสอนที่นงั่ อยู่ ณ ที่น้ ี ถ้าท่านไม่เชื่อข้าพเจ้าจะให้ท่านถามคําถามตรงนี้ ท่านยังจะถาม
คําถามต่างๆ มากมายที่ผฝู ้ ึ กทั้งหลายยกขึ้นมาถามในชั้นเรี ยน ทําไมจึงเป็ นเช่นนี้นะหรื อ ก็เหมือน
อย่างที่ขา้ พเจ้าพูดไปเมื่อครู่ ความเข้าใจต่อฝ่ ายังคงไม่ลึกซึ้ง เพราะข้าพเจ้าได้รวมสิ่ งที่อยูใ่ น
ระดับชั้นต่างๆ เข้าด้วยกันในการบรรยาย บางคนเมื่ออ่านหนังสื อจบหนึ่งรอบ เขารู ้สึกว่าดีมาก
หลังจากนั้นเมื่ออ่านใหม่กจ็ ะมีความเข้าใจที่ใหม่อีก อ่านอีกก็ยงั จะมีความเข้าใจที่ใหม่อีก ดูราวกับ
ว่าความหมายของตัวหนังสื อนั้นได้เปลี่ยนไป พวกเราหลายๆ คนต่างก็มีความรู ้สึกอย่างนี้ เป็ น
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เพราะข้าพเจ้าได้ผนึกสิ่ งที่อยูใ่ นระดับชั้นต่างๆ เข้าไว้ในหนังสื อ พร้อมๆ กับที่ท่านเลื่อนขึ้นไปท่าน
ก็จะมีความเข้าใจที่แตกต่าง นี่กค็ ือฝ่ า ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าท่านสามารถศึกษาฝ่ าอย่างจริ งๆ จังๆ ประเมิน
ด้วยฝ่ า ปัญหาอะไรท่านก็สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย รับรองว่าเป็ นเช่นนี้ ขอเพียงเป็ นปั ญหา
เกี่ยวกับการบําเพ็ญ ล้วนแต่แก้ไขได้
ข้าพเจ้าจําได้วา่ ในชั้นเรี ยนที่จ้ ีหนานเป็ นการบรรยายที่ครบถ้วนที่สุดครั้งหนึ่ง และปัญหา
ต่างๆ ก็ได้อธิบายออกมาให้หมดแล้ว แต่ประเด็นเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ได้อธิบายให้ละเอียด แต่กไ็ ด้
ชี้แนะความหมายให้แล้ว ท่านไม่เชื่อ เมื่อพวกเราทุกคนสามารถศึกษา(ฝ่ า)อย่างแท้จริ ง ปัญหาอะไร
ก็มีคาํ ตอบ ที่จริ งพวกเรามีคาํ ถามมากมาย บางคนบอกว่าทําไมฉันไม่สบายตรงนี้ ไม่สบายตรงนั้น
หลายๆ คนไม่คิด ถ้าท่านไม่รู้สึกไม่สบาย นัน่ คงจะแย่แล้ว หมายความว่าข้าพเจ้าไม่ได้ดูแลท่าน
เพราะท่านคิดจะบําเพ็ญ ยังคงเป็ นคําพูดประโยคนั้น นัน่ คือไม่ใช่เรื่ องง่าย พวกเราอาจพูดได้วา่ คน
ล้วนมีกรรม แล้วจะไม่ชาํ ระคืนได้อย่างไรล่ะ บอกว่าอะไรก็ชาํ ระให้ท่านทิ้งไปทั้งหมดในทันที ให้
ท่านขึ้นไปเป็ นพระพุทธ เพราะเห็นว่าท่านเป็ นคนที่พิเศษอะไรทํานองนั้น ข้าพเจ้าก็พดู ใน
ความหมายนี้ ไม่วา่ ใครมิตอ้ งผ่านการบําเพ็ญจึงจะสามารถยกระดับสู งขึ้นหรอกหรื อ ขั้นตอนการ
บําเพ็ญก็คือการสลายกรรม ก็คือการทนทุกข์ทนลําบาก ท่านไม่ทนทุกข์ทนลําบาก กรรมนั้นก็ไม่
สลายไป ฉะนั้นความเจ็บปวดบนร่ างกาย มันไม่ใช่เรื่ องที่ไม่ดีเสมอไป ปั ญหาความยุง่ ยากที่ท่าน
ประสบในชีวติ มันก็ไม่ใช่เรื่ องที่ไม่ดีเสมอไป ท่านแบกรับผ่านไปแล้ว แต่ท่านไม่รู้
เรามายกตัวอย่างหนึ่ง ในอดีตในพุทธศาสนากล่าวว่า การบําเพ็ญน่ะต้องทนทุกข์อย่าง
มากมาย ท่านยังไม่รู้ความทุกข์เล็กน้อยที่ท่านประสบนั้นนับเป็ นอะไรได้ เนื่องจากมีอาจารย์ดูแล
ท่านแล้ว ชําระทิ้งไปมากมายให้ท่านแล้ว ทุกภพทุกชาติมีใครบ้างที่ไม่เคยทําเรื่ องที่ไม่ดี ข้าพเจ้าว่า
คนในวันนี้มาถึงขั้นนี้ คนที่ไม่เคยฆ่าชีวติ ไม่เคยติดหนี้กรรมที่ใหญ่น้ นั หาได้ยากอย่างยิง่ แล้ว เรา
ลองหมุนประวัติศาสตร์กลับมา ในเวลานั้น เวลาที่ท่านทําเรื่ องที่ไม่ดี คนเขาต้องแบกรับทุกข์ภยั
มากเพียงไรล่ะ เช่นนั้นวันนี้ท่านแบกรับสิ่ งเล็กน้อยนี้ ท่านก็แบกรับไม่ไหวแล้ว แน่นอนก็พดู ถึง
ความหมายนี้ หลายๆ คนมองไม่เห็น ตรงนี้เราพูดถึงการบําเพ็ญ ก็คือพูดเกี่ยวกับปั ญหาของการรับรู ้
ท่านมองไม่เห็น ใช่ มองไม่เห็น ถ้าท่านมองเห็นทั้งหมดแล้ว ก็จะไม่ไปทําเรื่ องที่ไม่ดี ก็ไม่มีปัญหา
ของการบําเพ็ญคงอยูแ่ ล้ว ฉะนั้นเมื่อคนตกลงมาถึงขั้นนี้แล้ว ก็จะไม่ให้ท่านมองเห็น ให้ตกลงมา
บําเพ็ญท่ามกลางวังวน
ยังมีอีกปัญหาหนึ่ง เมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วข้าพเจ้าก็ถือโอกาสพูดสักหน่อย ก็คือพวกเรา
หลายๆ คนตาทิพย์เปิ ดแล้ว ตาทิพย์เปิ ดแล้ว ณ ระดับชั้นต่างๆ แต่ลว้ นบรรลุไม่ถึงระดับชั้นที่สูงมาก
สิ่ งที่มองเห็นไม่ใช่ธาตุแท้ของสรรพสิ่ ง มองไม่เห็นความสัมพันธ์ของเหตุของมัน ฉะนั้นตรงนี้ยงั
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จะนํามาซึ่งปัญหาหนึ่ง ก็คือเขาอาจพูดไปตามอําเภอใจ เมื่อเขาพูดไปตามอําเภอใจ ก็จะส่ งผลที่
รุ นแรงตามมา คนๆ นั้นพูดว่า ฉันบําเพ็ญถึงระดับนี้แล้ว ทําไมเป็ นเช่นนี้ล่ะ อันที่จริ งเขามองเห็นได้
ไม่ถูกต้องแม่นยํา ยกตัวอย่าง หลายๆ คนที่ตาทิพย์เปิ ดแล้วบอกว่า：ท่านมีฟู่ถี่(ตัวสิ ง) เขามีฟู่ถี่
ล้วนมีฟู่ถี่ ข้าพเจ้าเคยพูดเช่นนี้ก่อนแล้วว่า：ข้าพเจ้าบอกว่าผูฝ้ ึ กของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า พวกเราผูบ้ าํ เพ็ญ
ที่แท้จริ งนั้นไม่มีฟู่ถี่(ตัวสิ ง) สิ่ งนี้ขา้ พเจ้าชําระให้แล้ว เช่นนั้นเหตุใดบางคนมองเห็นรู ปลักษณ์ของ
สัตว์ต่างๆ มองเห็นรู ปลักษณ์อย่างนี้ รู ปลักษณ์อย่างนั้นล่ะ อันที่จริ งข้าพเจ้จะบอกกับทุกท่าน พวก
เราหลายๆ คนแยกแยะได้ไม่ชดั เจนถึงรู ปแบบการคงอยูข่ องจิตหลัก จิตรองและฟู่ ถี่(ตัวสิ ง) อันที่
จริ งที่เขามองเห็นเป็ นเพียงจิตรองในชาติก่อนของท่าน หรื อจิตหลักในชาติก่อนของท่าน เป็ น
สภาพการณ์เหล่านี้ พอท่านไปพูดจนสับสน มิทาํ ให้จิตใจของคนอื่นหวาดกลัวหรอกหรื อ ท่านบอก
ว่าคนไหน คนไหนมีฟู่ถี่(ตัวสิ ง) ที่จริ งเขาไม่มีฟู่ถี่
ในอดีต ในพุทธศาสนาเคยกล่าวถึงวัฏสงสารหกทาง พุทธศาสนายังมีคาํ พูดประโยคหนึ่ง
เช่นนี้: กล่าวว่าคนมาเกิดใหม่เป็ นคนมีนอ้ ยนัก ล้วนแต่เป็ นสัตว์ที่มาเกิดใหม่เป็ นคนมีค่อนข้างมาก
แน่นอน เป็ นสภาพการณ์ชนิดนี้ใช่หรื อไม่ เป็ นสิ่ งที่กล่าวกันในพุทธศาสนา ข้าพเจ้าเพียงแต่
ยกตัวอย่างนี้ ก็พดู ในความหมายนี้ แน่นอนทุกท่านก็อย่าได้ทอ้ แท้ใจ ใครจะรู ้วา่ ชาติก่อนๆ เป็ น
อะไรล่ะ วันนี้เป็ นการประชุมของผูช้ ่วยฝึ กสอน คนที่ไม่เคยเข้าร่ วมฟังการบรรยายมาก่อน ถ้าไม่
เชื่อท่านก็ถือว่าเป็ นการฟั งนิทานก็ได้ ตามที่กล่าวกันในอดีต กล่าวกันว่าเวลาที่คนข้ามมาจากฝั่งนั้น
ล้วนแต่คิดจะเป็ นสัตว์ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ซบั ซ้อน มีชีวติ อยูอ่ ย่างอิสระ คิดจะเป็ น
สัตว์ยงั ไม่ใช่ง่ายหรอกนะ เปรี ยบเทียบกันแล้วเป็ นคนยังจะง่ายกว่า คนต้องทนทุกข์ทนลําบาก ก็คือ
ความหมายนี้ แต่กเ็ นื่องจากคนมีความลําบาก คนจึงสามารถบําเพ็ญ ชีวติ อื่นๆ ไม่สามารถจะบําเพ็ญ
บําเพ็ญขึ้นไปก็คือเข้าสู่ ทางมาร ไม่อนุญาตให้เขามีระดับสู ง ฉะนั้นจากวันนี้ไปพวกเราคนที่ตาทิพย์
เปิ ดแล้ว ให้ระวังปั ญหานี้ให้ดี ต้องไม่พดู อะไรเลอะเทอะ ท่านเห็นได้ไม่ถูกต้องแม่นยํา นอกจากนี้
บางสิ่ งบางอย่างที่ท่านรู ้สึกสัมผัสได้ สัญญาณที่ท่านรู ้สึกสัมผัสได้น้ นั มาจากที่ใด อาจจะเป็ นมาร
ถ่ายทอดให้ท่าน ฉะนั้นไม่อาจจะยึดติดกับสิ่ งเหล่านี้เป็ นอันขาด
พวกเราผูฝ้ ึ กก็อย่าเห็นว่าคนที่ตาทิพย์เปิ ดแล้วสู ง มีระดับชั้นสู ง เพราะสิ่ งเหล่านี้ไม่ใช่
กําหนดตามระดับชั้นที่ตาทิพย์เปิ ด ไม่เปิ ดตามระดับชั้นของการบําเพ็ญของคน ท่านอาจจะไม่เปิ ด
(ตาทิพย์)แต่ท่านสู งกว่าเขา(คนที่ตาทิพย์เปิ ด)มากๆ นี่เป็ นเรื่ องธรรมดาทัว่ ไปมากเลย ปรากฏการณ์
ประเภทนี้ยงั ไม่ใช่เพียงเฉพาะสองสามกรณี พวกเราดูคนๆ หนึ่งว่าบําเพ็ญได้ดีหรื อไม่ดี นัน่ ก็คือ
ดูซินซิ่งของคนๆ หนึ่งว่าสู งหรื อตํ่า และระดับความเข้าใจต่อฝ่ า มีคนบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่อยูห่ รื อ
อาจารย์ถ่ายทอดพลัง(กง)เสร็จแล้ว ทุกคนไม่ได้พบ(อาจารย์)แล้วจะทําอย่างไร บางคนบอกว่า
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เช่นนั้นก็บาํ เพ็ญไม่ได้ ไม่มีเรื่ องบําเพ็ญไม่ได้ ทุกท่านลองคิดดู ข้าพเจ้าถ่ายทอดฝ่ านี้เพื่ออะไร องค์
ศากยมุนีเมื่อครั้งที่ยงั ทรงมีชีวติ อยู่ พระองค์ไม่ได้เหลือลายลักษณ์อกั ษรทิ้งไว้ สิ่ งที่พระองค์เหลือไว้
ให้เป็ นเพียงสิ่ งต่างๆ ที่องค์ศากยมุนีตรัสไว้ เป็ นท่อนๆ ไม่ประติดประต่อกันในความทรงจําของคน
รุ่ นหลัง และไม่เป็ นระบบ พระสู ตรที่ทุกท่านดูกเ็ ป็ นเช่นนี้ เพราะในเวลานั้นให้คนรู ้ได้ในระดับนี้
เท่านั้น จึงตั้งใจทําเช่นนั้น ข้างในนั้นยังมีบางสิ่ งที่ไม่ใช่องค์ศากยมุนีตรัสปะปนอยูด่ ว้ ย วันนี้พวก
เราบรรยายฝ่ านี้ค่อนข้างชัดเจนแล้ว องค์ศากยมุนีในครั้งนั้นเหลือไว้แต่ศีลเท่านั้น เมื่อครั้งที่องค์
ศากยมุนียงั ทรงมีชีวติ อยูไ่ ม่ได้เหลือลายลักษณ์อกั ษรเอาไว้ ในปี ท้ายๆ ขององค์ศากยมุนี ในขั้นตอน
ของการบําเพ็ญ เพื่อจะให้คนสามารถได้บาํ เพ็ญ สามารถบําเพ็ญขึ้นไป จึงกําหนดศีลเอาไว้มากมาย
แต่วนั นี้พวกเราไม่มีส่ิ งนี้ อันที่จริ ง สิ่ งสําคัญที่สุดที่องค์ศากยมุนีเหลือทิ้งไว้กค็ ือศีล
พวกเราก็ไม่จาํ เป็ นต้องมีขอ้ ห้ามอะไร และไม่จาํ เป็ นต้องกําหนดให้ท่านทําอย่างไร เพราะ
เหตุใดหรื อ เพราะวันนี้พวกเราได้ให้ฝ่าไว้แล้ว ฝ่ านี้กจ็ ะบอกท่านว่าควรจะทําอย่างไร ฉะนั้น
ข้าพเจ้าว่า เมื่อข้าพเจ้าไม่อยูแ่ ล้วก็ดี ท่านหาข้าพเจ้าไม่พบก็ดี ต้อง “ยึดฝ่ าเป็ นอาจารย์” ก็เพียงแต่
ศึกษาฝ่ านี้ ท่านจะสําเร็จหรื อไม่ ไหวหรื อไม่ไหวทั้งหมดคือฝ่ านี้ ถ้าวันนี้หลี่หงจื้อเห็นว่าผูฝ้ ึ กคนใด
ไม่เลว เปิ ดประตูหลังให้ท่าน และให้พลัง(กง)ท่านสักเล็กน้อย ให้ท่านขึ้นไปเถอะ ทุกท่านลองคิดดู
เรื่ องอย่างนี้มิเท่ากับข้าพเจ้ากําลังบ่อนทําลายฝ่ าหรื อ ฉะนั้นพวกเราทุกคนจักต้องบําเพ็ญ ล้วนต้อง
บําเพ็ญ บําเพ็ญอย่างจริ งๆ จังๆ แน่นอนพวกเราบางคนทุ่มเทอุทิศเป็ นพิเศษให้กบั ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า นัน่
ก็กาํ ลังบําเพ็ญ เพียงแต่รูปแบบการบําเพ็ญไม่เหมือนกัน เขาเป็ นการบําเพ็ญอีกวิธีหนึ่ง ที่จริ งข้าพเจ้า
พูดมาครึ่ งวัน ก็คือบอกให้ทุกท่านสามารถศึกษาฝ่ าอย่างจริ งจัง บําเพ็ญอย่างจริ งจัง
ในอนาคตโอกาสที่ขา้ พเจ้าจะถ่ายทอดพลัง(กง)ในประเทศอาจจะมีไม่มากแล้ว ฉะนั้นสิ่ ง
สําคัญคือทุกท่านจะยึดกุมฝ่ านี้ให้ดีได้อย่างไร ฝ่ าได้ถ่ายทอดไว้ให้แก่ทุกท่านแล้ว อันที่จริ ง
จุดประสงค์ของข้าพเจ้าก็คือถ่ายทอดฝ่ านี้ให้ไว้กบั ทุกท่าน ถ้าข้าพเจ้าเฝ้ าดูใครบําเพ็ญอยูโ่ ดยตลอด
ข้าพเจ้าอยูต่ ่อหน้าท่าน ท่านไม่ปฏิบตั ิตามที่ขา้ พเจ้าบอก นัน่ จะมีประโยชน์อะไร ทั้งหมดไม่มี
ประโยชน์ ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า ข้าพเจ้าบอกว่าฝ่ าเซินของข้าพเจ้าสามารถปกป้ องท่าน ที่จริ งข้าพเจ้า
ไม่ได้พดู ถึงสภาพการณ์ที่สูงยิง่ กว่า ยังไม่ได้พดู ถึงสิ่ งที่ใหญ่กว่า เพราะคนอยูใ่ นมิติอื่นล้วนมี
ร่ างกาย ทุกๆ คน ร่ างกายนั้นเมื่อมีพลังงานในระดับหนึ่งที่แน่นอนล้วนจะขยายใหญ่ ร่ างกายที่
บําเพ็ญของข้าพเจ้า ณ ฝั่งนั้นใหญ่มากแล้ว ใหญ่ถึงระดับใดนะหรื อ มีคนถามข้าพเจ้าว่า ：อาจารย์
ไปสหรัฐฯ แล้ว ฉันจะฝึ กพลัง(กง)อย่างไร ท่านสามารถจะปกป้ องฉันหรื อ ข้าพเจ้าบอกว่ามีฝ่าเซิน
ปกป้ องท่าน ที่จริ งมีความหมายชั้นหนึ่ง ไม่เพียงแต่ฝ่าเซินของข้าพเจ้าที่ปกป้ องท่าน ขอบเขตมิติที่
ใหญ่พอควร ขอบเขตมิติที่กาํ หนดแน่นอนในจักรวาล ล้วนออกไปไม่พน้ ท้องของข้าพเจ้า ต่อให้
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ท่านไปที่ใด นัน่ มิใช่อยูก่ บั ข้าพเจ้าตรงนี้หรื อ หมายความว่าให้ท่านพยายามไปบําเพ็ญให้ดี
แน่นอนยังมีมารส่ วนหนึ่งคงอยู่ ทําไมมีมารส่ วนหนึ่งคงอยูน่ ะหรื อ ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า ช่วง
ใกล้ๆ นี้จดั การกับปัญหาบางอย่างอยู่ ซึ่งเรื่ องเหล่านี้กร็ วมอยูใ่ นนั้นด้วย ทุกท่านลองคิดดู ในแต่ละ
พื้นที่ทวั่ ประเทศ หรื อแม้แต่ศนู ย์ฝึกพลัง(กง)ใดของเราก็มีเรื่ องเช่นนี้ การบ่อนทําลายฝ่ าของเรามี
เกิดขึ้นเสมอ มีคนด่าว่าข้าพเจ้า มีคนบอกว่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ าไม่ดีอย่างไร อย่างไร รบกวนการบําเพ็ญ
ของพวกเราอย่างร้ายแรง แต่ทุกท่านลองคิดดู เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่ดีใช่หรื อไม่ล่ะ ตลอดขั้นตอนของ
การบําเพ็ญของท่านล้วนมีประเด็นมูลฐานของความเข้าใจต่อฝ่ าคงอยู่ ประเด็นที่วา่ ท่านเด็ดเดี่ยว
แน่วแน่หรื อไม่ ตลอดไปจนท่านบําเพ็ญถึงขั้นสุ ดท้าย ยังคงทดสอบว่าท่านเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ต่อฝ่ า
หรื อไม่ หากประเด็นมูลฐานนี้ไม่ได้รับการแก้ไข ประเด็นอื่นๆ ก็ไม่ตอ้ งพูดถึง อะไรก็ไม่ตอ้ งพูดถึง
นี่ไม่ใช่ประเด็นหรอกหรื อ ท่านไม่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ต่อฝ่ า ท่านจะสามารถปฏิบตั ิไปตามฝ่ าหรื อ แล้ว
ท่านจะไม่หวัน่ ไหวกับสิ่ งอื่นหรื อ เขาจะคิดว่านี่ลว้ นไม่ใช่ของจริ ง เขาจะมีปัญหาเช่นนี้คงอยูต่ ้ งั แต่
เริ่ มต้นจนถึงสุ ดท้าย ดังนั้นจึงมีมารในรู ปแบบชนิดนี้มารบกวนพวกเรา ถ้าไม่มีมารชนิดนี้จะเป็ น
อย่างไรนะ คนเขาก็พดู แล้ว ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของท่านนี้ ถ้าไม่มีการบ่อนทําลายเหล่านี้ ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้
มารบกวน ท่านก็บาํ เพ็ญง่ายเกินไปแล้ว เช่นนั้นจะดูวา่ คนเขายกระดับสู งขึ้นอย่างไร เพียงแต่มี
ความรู ้สึกไม่สบายเล็กน้อย ไม่สบายทางร่ างกาย เพียงแต่มีปัญหาความยุง่ ยากเหล่านั้นที่ท่าน
ประสบในเวลาปกติ เช่นนั้นท่านมิเท่ากับพลาดบางรายการไปแล้วหรื อ แล้วเรื่ องที่วา่ ท่านเด็ดเดี่ยว
แน่วแน่ต่อฝ่ าหรื อไม่ ทางด้านนี้จะทําอย่างไรล่ะ ผูบ้ าํ เพ็ญคือสมควรต้องยกระดับสู งขึ้นในทุกๆ
ด้าน จิตที่ส่นั คลอนเป็ นจิตยึดติดชนิดหนึ่งที่มีความไม่มน่ั คง ก็เป็ นจิตยึดติด
ตรงนี้ขา้ พเจ้าถือโอกาสพูดถึงอีกปัญหาหนึ่ง พูดถึงอีกเรื่ องหนึ่ง เพราะพูดมาถึงตรงนี้แล้ว
ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกท่านอยากจะให้ขา้ พเจ้าพูดอีกหน่อย ก็คือเวลาที่ขา้ พเจ้าเปิ ดสอน มีการถามถึง
ปัญหาหนึ่ง ก็คือเกี่ยวกับเรื่ องของกรรม ทําความชัว่ ได้รับกรรม ทําความดีสามารถสะสมกุศล ได้
กุศล ในการเปิ ดสอนรอบหลังๆ ข้าพเจ้าก็ได้พดู ถึงว่า คนจะก่อเกิดกรรมแห่งความคิดชนิดหนึ่ง
เรื่ องนี้ที่ผา่ นมาไม่ได้พดู ละเอียด เพราะข้าพเจ้าเพียงแต่พดู อย่างกว้างๆ ว่ามีกรรมคงอยู่ เกี่ยวกับ
กรรมแห่งความคิดไม่ได้พดู ละเอียด เช่นนั้นกรรมชนิดนี้มนั จะส่ งผลที่ไม่ดีอย่างไรล่ะ ทุกท่านล้วน
เป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอน ในอนาคตเมื่อพบกับสภาพการณ์น้ ีกส็ ามารถจะไปอธิบายกับทุกคน ผูฝ้ ึ กใหม่
บางคนพอฝึ กพลัง(กง) ก็ด่าว่าอาจารย์ ด่าว่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ความคิดไม่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่
ทําไมมีเหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นล่ะ และยังด่าว่าด้วยคําพูดที่สกปรกหยาบคายมากๆ คําพูดสกปรก
หยาบคายที่เวลาปกติคิดไม่ถึงก็พดู ออกมาได้ ถึงแม้ไม่พดู ออกมาก็คิดถึงมันในความนึกคิด หลายๆ
คนเคยผ่านขั้นตอนเช่นนี้ โดยเฉพาะการฝึ กพลัง(กง)ในระยะแรกจะมีปัญหานี้ปรากฏ เมื่อท่าน
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บําเพ็ญจริ งอย่างแท้จริ ง หลายๆ คนล้วนจะพบกับปัญหานี้ ดังนั้นบางคนจึงคิด： “ทําไมฉันด่าว่า
อาจารย์นะ” ความคิดนั้นก็ก่อเกิด “ฝ่ านี้เป็ นของปลอม！จะฝึ กตามเขาไม่ได้” จะมีความคิดเช่นนี้
บางคนความนึกคิดไม่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ก็โอนเอนตามไป ไม่ฝึกแล้ว ไม่เชื่อแล้ว พวกเราพูดแล้วว่า
การบําเพ็ญพลัง(กง)ชุดนี้คือบําเพ็ญจิตสํานึกหลักของคน ตัวท่านเองก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองแล้ว
ใครก็ไม่สามารถช่วยท่านได้ เหตุใดพวกเราจึงเน้นยํ้าไม่ให้คนป่ วยเป็ นโรคประสาทเข้าร่ วมชั้น
เรี ยนนะหรื อ ก็คือตัวเขาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ ควบคุมตัวเองไม่ได้ เช่นนั้นใครที่พวกเราช่วยล่ะ
พวกเราไม่ใช่ช่วยท่านหรอกหรื อ ดังนั้นพวกเราจึงพูดถึงปัญหานี้
เช่นนั้นมีคนส่ วนหนึ่งสามารถแยกแยะ บางคนก็คิด： “ทําไมฉันด่าว่าอาจารย์นะ ทําไม
ฉันด่าว่าฝ่ านะ ฉันต้องยับยั้งมัน” เวลานานเข้าทําให้จิตใจตรึ งเครี ยด ตัวเองก็ยบั ยั้งไม่อยู่ แต่ฝ่าเซิน
ของข้าพเจ้าก็จะรู ้ พอเห็นว่าความนึกคิดของท่านเด็ดเดี่ยวแน่วแน่อย่างนี้ ก็จะช่วยท่านสลายกรรม
แห่งความคิดอันนี้ทิง้ ไป อันที่จริ งล้วนเป็ นกรรมแห่งความคิดนั้นที่กาํ ลังก่อปัญหา ในอดีตท่านเคย
ด่าว่าคน ความคิดที่ไม่ดีในอดีตของท่านล้วนสามารถพลิกกลับออกมา ทําไมมีเหตุการณ์เช่นนี้
เกิดขึ้นนะหรื อ ทุกท่านลองคิดดู พวกเราฝึ กพลัง(กง)ก็คือการสลายกรรม ในมิติอื่นทุกสิ่ งล้วนมีชีวติ
ข้าพเจ้าก็เคยพูดก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าเคยพูดเรื่ องนี้ในชั้นเรี ยนว่า กรรมนั้นก็มีชีวติ ท่านจะสลายกรรม
กรรมนั้นเมื่อถูกสลายไป มันก็จะตาย หมดไป แล้วมันจะยอมหรื อ ท่านจะให้มนั ตายมันจะยอมได้
หรื อ มันมีชีวติ อยูแ่ ล้ว ฉะนั้นมันจึงไม่ให้ท่านฝึ ก ไม่ให้ฝึกเป็ นเพราะมันอยากจะมีชีวติ อยูต่ ่อไป
ไม่ให้ท่านสลายมันทิ้ง ดังนั้นมันจึงสะท้อนคําพูดสกปรกหยาบคายเข้าไปในสมองของท่าน ไม่ให้
ท่านเชื่อถือฝ่ าหลุนต้าฝ่ า กระทัง่ ด่าว่าข้าพเจ้า คําพูดอะไรก็คิดออกมาได้ บางคนจึงเข้าใจว่าเป็ นตัว
เขาเอง อธิบายไม่ถูกแล้ว ใช่หรื อไม่วา่ มีใครกําลังคิดคําพูดให้แก่เขา หรื อตัวเองรู ้อย่างแท้จริ งนะ เขา
แยกแยะไม่ออก ก็โอนเอนตามไป คนคนนี้กจ็ บแล้ว ใครก็ช่วยเขาไม่ได้แล้ว ที่จริ งก็คือกรรมแห่ง
ความคิดนี้กาํ ลังก่อผลในการขัดขวาง
มันเป็ นขั้นตอนหนึ่ง ขั้นตอนที่ส้ นั มาก เพียงแต่ความคิดของท่านเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ก็สามารถ
สลายมันทิง้ ไปได้ ก็สามารถสลายกรรมนี้ทิ้งไปได้ ที่ผา่ นมาเวลาจัดการสอนข้าพเจ้าไม่ได้เน้น
อธิบายสิ่ งนี้ ในระยะหลังๆ นี้ มีคนจํานวนไม่นอ้ ยสะท้อนสภาพการณ์น้ ีให้แก่ขา้ พเจ้า ทุกท่านไม่
ต้องกังวล ท่านด่าว่าข้าพเจ้าก็ดี ด่าว่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ าก็ดี นัน่ ไม่ใช่ตวั ท่านที่กาํ ลังด่าว่า จะต้องแยกแยะ
ให้ชดั เจน ถ้าจิตสํานึกหลักไม่แจ่มชัดก็เป็ นอันจบกัน ใครก็ไม่อาจจะช่วยได้แล้ว ปรากฏการณ์น้ ีเคย
เกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ บางคนถึงกับคิด “ฉันทําไมทําผิดต่ออาจารย์ ฉันทําไมด่าว่าอาจารย์นะ” ที่
เมืองฉางชุนมีผฝู ้ ึ กพูดว่า “ฉันทําไมด่าว่าอาจารย์ ด่าว่าต้าฝ่ านะ” แล้วก็พดู ต่อหน้ารู ปถ่ายของข้าพเจ้า
ว่า：“อาจารย์ ฉันไม่สามารถฝึ กแล้ว พอฉันฝึ กในความคิดก็ด่าว่าท่าน ฉันไม่สามารถบําเพ็ญแล้ว
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ฉันทําผิดต่ออาจารย์” พอสัมผัสกับฝ่ าหลุนต้าฝ่ าก็จะด่าว่า หยิบหนังสื อขึ้นมาในความคิดก็ด่าว่า
สุ ดท้ายพูดว่า： “อาจารย์ดีอย่างนี้ ฝ่ าที่ดีอย่างนี้ ฉันรู ้สึกเสี ยใจยิง่ นัก” แน่นอนผูฝ้ ึ กของเราคนนี้
ความคิดของเขาไม่สับสนเลยแม้แต่นอ้ ย เขามีสติแจ่มชัด บอกว่าฉันทําอย่างนี้ผดิ ต่ออาจารย์ ต่อมา
ภายหลังเมื่อเขาฝึ กพลัง(กง)ก็ได้นาํ เรื่ องนี้บอกกล่าวแก่ผชู ้ ่วยฝึ กสอนของเราที่ศนู ย์ฝึกฯ
ผูช้ ่วย
ฝึ กสอนจึงรายงานไปยังศูนย์ใหญ่ทนั ที ต่อสถานการณ์น้ ีทุกคนบอกเขาว่านี่ลว้ นเป็ นการส่ งผลของ
มาร ที่จริ งกรรมชนิดนี้กเ็ ป็ นรู ปแบบชนิดหนึ่งของมารนี่นะ ในช่วงระยะนั้นที่เขาฝึ กพลัง(กง)ชักนํา
มาร ทุกคนฝึ กล้อมรอบตัวเขา ล้อมเป็ นวงรอบตัวเขาอ่านหนังสื อ เขาจึงมีสติแจ่มชัดแล้ว ในความ
เป็ นจริ งคือช่วยเขาสลายกรรม
แน่นอน หนังสื อของข้าพเจ้าสามารถบังเกิดผลเช่นนี้ ท่านไม่เชื่อ บางคนเป็ นโรค แน่นอน
ข้าพเจ้าไม่อยากบอกว่าเป็ นโรค ที่จริ งโรคนั้น เชื้อแบคทีเรี ยและเชื้อไวรัสเป็ นต้น สิ่ งมีชีวติ จุลภาค
ประเภทนี้ ล้วนเป็ นกรรมที่ปรากฏอยูบ่ นร่ างกายของเรา ในมิติน้ ี ดังนั้นอ่านหนังสื อของข้าพเจ้าก็จะ
สามารถสลายมัน เวลาที่อ่านหนังสื อสิ่ งที่ส่งออกมาล้วนเป็ นพลัง(กง) สิ่ งที่ส่งออกมาล้วนคือฝ่ า จึง
สามารถบังเกิดผลในการสลายกรรม เขารู ้สึกว่ามีสติแจ่มชัดมาก ดีมาก แต่พอกลับไปเขาก็ป่วยอีก
ทําไมป่ วยอีกแล้วล่ะ ที่จริ งในช่วงเวลานี้เป็ นเพราะกรรมแห่งความคิดของเขาค่อนข้างใหญ่ เขาต้อง
แบกรับมากว่าคนอื่นสักหน่อย แต่เมื่อเขาเข้าใจแล้ว เขาอดทนแบกรับไปได้ เวลาผ่านไปไม่นาน ฝ่ า
เซินของข้าพเจ้าก็จะช่วยสลายกรรมให้เขาและสลายส่ วนที่เหลือทิ้งไปแล้ว เขาก็จะข้ามมาแล้ว เวลา
นี้หายดีแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว เมื่อเกิดปัญหานี้ ทุกท่านก็อย่าถือว่าเกิดจากประสาทไม่ดี หรื อถูก
ฟู่ ถี่(ถูกสิ ง ถูกแฝง)แล้ว ไม่ใช่เป็ นกรณี เช่นนี้
ท้ายนี้ขา้ พเจ้าพูดถึงความหวังสักหน่อย
ไม่อยากจะใช้เวลาของทุกท่านมากไปกว่านี้
เนื่องจากเป็ นการประชุมของผูช้ ่วยฝึ กสอน ในศูนย์ของพวกท่านยังมีเรื่ องอื่นอีก หวังว่าทุกท่านจาก
วันนี้ไปจะสามารถริ เริ่ มความนิยมศึกษาฝ่ า ต้องไม่คิดว่าการฝึ กพลัง(กง)ทุกวันสําคัญกว่าการศึกษา
ฝ่ า พวกเราต้องยืนหยัดฝึ กพลัง(กง)ทุกวัน การศึกษาฝ่ าก็ตอ้ งยืนหยัดทุกวันเช่นกัน ยึดกุมฝ่ านี้ให้ดี
อย่างแท้จริ ง จึงจะสามารถชี้นาํ การบําเพ็ญของท่าน บางคนจะรอแต่อาจารย์ มีปัญหาก็จะรอแต่
อาจารย์อธิบายปัญหาให้เขา ที่จริ งทั้งหมดมีอยูใ่ นฝ่ านั้น เพียงท่านไปศึกษาปัญหาอะไรก็มีคาํ ตอบ
แน่นอนถ้าท่านไม่เชื่อถือฝ่ า ใจหวัน่ ไหว ข้าพเจ้าว่านัน่ ก็คือปัญหาของการรับรู ้ นอกจากนี้ พวกเรา
นัง่ อยู่ ณ ที่น้ ี ทุกคนล้วนเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอน ทํางานของผูช้ ่วยฝึ กสอนอยู่ แน่นอน ทุกคนล้วนเป็ น
การอาสาสมัคร พวกเราไม่ได้กาํ หนดให้ทุกท่านทําอย่างไรอย่างไร ทําอะไรอะไรโดยการบีบบังคับ
แน่นอนพวกเรากําหนดว่าผูช้ ่วยฝึ กสอนต้องจริ งจังและรับผิดชอบ การฝึ กพลัง(กง)ต้องยึดมัน่ หนึ่ง
เดียว นี้เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่จะขาดไม่ได้ พวกเราไม่จาํ เป็ นต้องใช้วธิ ีการบริ หารต่างๆ มาพวกควบคุม
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ใคร พวกเราก็ไม่มีสิทธิ์อนั นี้ดว้ ย การบําเพ็ญต้องพึ่งตัวเอง พวกเราเพียงแต่อาสารับหน้าที่เช่นนี้ใน
การจัดรวบรวมคน ช่วยทุกคนแก้ไขปัญหา
เช่นนั้นข้าพเจ้าคิดว่าผูช้ ่วยฝึ กสอนควรจะเข้าใจรับรู ้ฝ่าได้สูงกว่าผูฝ้ ึ กทัว่ ไปสักหน่อย ฉะนั้น
ต้องศึกษาฝ่ าให้มาก ผูฝ้ ึ กบางคนถามคําถามแล้วตอบไม่ได้ ข้าพเจ้าคิดว่านี่กเ็ ป็ นปัญหา ท่านมี
การศึกษาตํ่าไม่เป็ นไร เวลาจัดรวบรวมคนศึกษา(ฝ่ า) เวลาทุกคนอ่านหนังสื อ เวลาทุกคนพูดถึง
ความเข้าใจก็ช่วยท่านยกระดับสู งขึ้น ข้าพเจ้าอยูท่ ี่ฉางชุน พวกเขาจัดการประชุมของผูช้ ่วยฝึ กสอน
ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้พดู อย่างนี้：ข้าพเจ้าบอกว่ารู ปแบบการบําเพ็ญชนิดนี้ของพวกเราในวันนี้ คน
เหล่านี้ที่กาํ ลังบําเพ็ญอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ นัน่ ก็คือเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ แต่ใน
ความเป็ นจริ งพวกเราเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง)คนหนึ่ง แต่กไ็ ม่เหมือนกับคนธรรมดาสามัญ เช่นนั้นการ
เป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนคนหนึ่ง ทุกท่านลองคิดดู เวลาที่ท่านจัดรวบรวมคนกลุ่มหนึ่งฝึ กพลัง(กง) หน้าที่
ของท่านคืออะไร ถ้าบําเพ็ญกันเป็ นอาชีพ นัน่ ก็คือเจ้าอาวาส สมภารในวัด ทุกท่านลองคิดดู เช่นนั้น
พวกเราไม่สมควรจะทํางานนี้ให้ดีหรอกหรื อ การเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญคนหนึ่ง ท่านต้องบําเพ็ญ ยังต้อง
ช่วยเหลือทุกคนในการบําเพ็ญ ไม่ใช่พดู ว่าตั้งข้อกําหนดต่อทุกท่านไว้สูง ในความเป็ นจริ งก็คือ
เช่นนี้ ทุกท่านจะต้องทําให้ดีในบทบาทนี้ จัดรวบรวมผูฝ้ ึ กให้ดี เพื่อให้พวกเราสามารถส่ งเสริ มฝ่ า
หลุนต้าฝ่ านี้ให้เจริ ญรุ่ งเรื อง สร้างความผาสุ ขให้แก่มนุษยชาติ นี่คือสิ่ งที่พวกเราพูด ณ ระดับชั้นที่
ตํ่าสุ ด ในความเป็ นจริ งก็เป็ นเช่นนี้
ยังมีอีกกรณี หนึ่งที่ขา้ พเจ้านึกขึ้นมาได้ เมื่อครู่ เป็ นข้อกําหนดบางประการที่มีต่อพวกเราทุก
คน นอกจากนี้บางคนไม่ต้ งั ใจทํางาน เรื่ องอะไรของสังคมดูเหมือนก็ไม่สนใจแล้ว รอคอยแต่มหันต
ภัยที่จะมา บางคนยังต้องการจะถามข้าพเจ้า มหันตภัยจะเริ่ มขึ้นเมื่อไรนะ ในช่วงของการเปิ ดสอน
ข้าพเจ้าเคยพูดถึงปัญหานี้ ข้าพเจ้าพูดว่ามหันตภัยอะไร ทุกท่านลองคิดดู มหันตภัยนั้นมุ่งตรงมาที่
ใคร คนดีไม่ตกอยูใ่ นมหันตภัย ถ้ามีหมันตภัยจริ งๆ เช่นนั้นคนดีกจ็ ะต้องคงเหลืออยู่ มันจะกําจัดคน
เลวทิ้งไป ฉะนั้นท่านเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญคนหนึ่ง ท่านกําลังยกระดับสู งขึ้น ท่านยังจะสนใจสิ่ งเหล่านั้นไป
ทําไม มันจะเป็ นมหันตภัยอะไร จะเป็ นมหันตภัยอะไรก็แล้วแต่ จะไม่เกี่ยวกับท่าน นี่พดู ถึงว่าถ้าจะ
มีมหันตภัยจริ งๆ แต่วนั นี้ขา้ พเจ้าสามารถบอกกับทุกท่านอย่างชัดเจน：มหันตภัยที่วา่ นี้ไม่คงอยู่
แล้ว ที่ผา่ นมาทุกคนพูดว่า โลกจะระเบิดอะไรเอย การชนกันของดาวบริ วารอะไรเอย เกิดนํ้าท่วม
ใหญ่อะไรเอย ทุกท่านทราบมหันตภัยนี้ ในอดีตมหันตภัยที่กาํ หนดนั้นจะเกิดขึ้นทีละอย่างต่อๆ กัน
มหันตภัยที่กาํ หนดไว้ ณ ระดับชั้นต่างๆ ล้วนผ่านไปแล้ว ดาวหางชนดาวจูปีเตอร์ไปแล้ว ไม่ได้ชน
โลก นํ้าท่วมนั้นก็ผา่ นไปแล้ว เมื่อปี ที่แล้วนํ้าท่วมครั้งนั้นรุ นแรงมาก เป็ นไปทัว่ โลก เวลานี้อ่อนลง
มากแล้ว เล็กลงถึงระดับที่ผา่ นไปทั้งหมดแล้ว สิ่ งต่างๆ ก็ผา่ นไปแล้ว สิ่ งเดียวที่คงอยูก่ ค็ ือ พวกเราก็
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย

65

ไม่มีอะไรต้องปิ ดบัง สิ่ งเดียวที่คงอยูใ่ นอนาคตอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งต้องถูกกําจัดทิ้งไป คนที่ไม่ดี
เหล่านั้น อาจจะต้องถูกกําจัดทิ้งไปท่ามกลางโรคภัยที่ร้ายแรงชนิดหนึ่ง นี่เป็ นเรื่ องเป็ นไปได้ ฉะนั้น
พวกเราจึงพูดว่าคนแก่เฒ่าบางคนที่พดู ถึงเรื่ องเหล่านี้ ท่านก็ไม่ตอ้ งไปสนใจเรื่ องเหล่านี้ ภัยพิบตั ิ
ชนิดนี้ไม่คงอยูแ่ ล้ว จะบําเพ็ญอย่างไร จะยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นอย่งไร นี่เป็ นประเด็นสําคัญ
ข้าพเจ้าก็จะพูดเพียงเท่านี้ ต่อจากนี้พวกเราก็ประชุมกันต่อ (เสี ยงปรบมือกึกก้อง)

บันทึกเสี ยงโดยศูนย์ช่วยฝึ กสอนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ศูนย์ใหญ่เป่ ยจิง

การบรรยายธรรมต่ อหัวหน้ าศู นย์ ช่วยฝึ กสอนบางส่ วนจากทั่วประเทศ ณ กว่ างโจว
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(27-12-1994)
ศูนย์ช่วยฝึ กสอนของเราได้ทยอยก่อตั้งขึ้นมาในหลายพื้นที่ หลายๆ คนที่ได้เข้าร่ วมการ
สัมมนาในพื้นที่อื่นแล้วรู ้สึกว่าหลักพลัง(กง)นี้ดีมาก อยากจะถ่ายทอดหลักพลัง(กง)นี้ให้แก่คนใน
ท้องถิ่น จึงริ เริ่ มสอนพลัง(กง)ในสวนสาธารณะหรื อถ่ายทอดพลัง(กง)นี้ดว้ ยวิธีอื่นๆ ส่ งผลให้ฝ่า
หลุนต้าฝ่ าได้รับผลสะท้อนมากขึ้นเรื่ อยๆ ทุกท่านได้ทาํ สิ่ งต่างๆ มากมาย ได้อุทิศตนอย่างมาก สรุ ป
เป็ นคําพูดหนึ่งประโยค คืออยากให้คนได้ฝ่ามากยิง่ ขึ้น ให้คนมากยิง่ ขึ้นได้ยกระดับสู งขึ้น ให้คน
มากยิง่ ขึ้นได้ประโยชน์ ทุกท่านล้วนแต่กาํ ลังทําความดี ศูนย์ช่วยฝึ กสอนได้ทยอยก่อตั้งขึ้นมาเป็ น
จํานวนมาก ในอนาคตยังจะมีมากยิง่ ขึ้น สิ่ งที่ประสบก็คือปั ญหาการจัดการดูแลอย่างไร และจะเป็ น
ประเด็นที่เด่นชัดในอนาคต จึงอยากให้พวกเรานัง่ ลงมาพูดคุยกันให้ทนั กับเวลา
การจัดการดูแลศูนย์ช่วยฝึ กสอนของเรานั้นมีการกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
เอาไว้ก่อนหน้านี้ ทุกท่านทราบ การมาศึกษาฝ่ าหลุนต้าฝ่ า พวกเราไม่ใช้วธิ ีการบริ หารองค์กร เช่น
จะต้องให้คนมาเรี ยนเอย แต่งตั้งตําแหน่งให้ ให้สญ
ั ญา บอกว่าจะได้เงินมากเท่าใดๆ เอย ทุกท่าน
ล้วนมาด้วยความสมัครใจกันทั้งหมด และล้วนต้องการจะศึกษาฝ่ านี้ อยากให้คนจํานวนมากยิง่ ขึ้น
ได้รับประโยชน์ ทุกท่านจึงทํางานนี้ดว้ ยความกระตือรื อร้น หมายความว่าทําโดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัด
ยิง่ กว่านั้นการทํางานนี้กล็ าํ บากมาก เป็ นการทําความดีเพื่อผูอ้ ื่น ทุ่มเทเพื่อผูอ้ ื่น ไม่มีค่าตอบแทน
แน่นอนไม่มีค่าตอบแทน
นัน่ เป็ นการพูดจากมุมมองของคนธรรมดาสามัญ
ข้าพเจ้าว่าการ
เผยแพร่ ตา้ ฝ่ าให้กว้างไกลนั้นคือคุณูปการและบุญกุศลอันประเมินมิได้
ก่อนหน้านี้พวกเราได้
กําหนดไว้หลายครั้งแล้ว ในหนังสื อก็มีเงื่อนไขของการก่อตั้งศูนย์ช่วยฝึ กสอน ศูนย์ช่วยฝึ กสอนที่
พวกเราก่อตั้ง ไม่เหมือนกับหน่วยงานใดในสังคม และไม่เหมือนกับบริ ษทั หนึ่งๆ หรื อหน่วยงาน
องค์กรหนึ่งๆ พวกเราไม่ทาํ อย่างนี้ นี่เป็ นลักษณะเด่นที่สุดของเรา เหตุใดไม่ทาํ อย่างนี้นะหรื อ
เพราะมันจะกระตุน้ ให้คนคิดอยากทําเป็ นธุ รกิจได้ง่าย
กระตุน้ ให้เกิดจิตยึดติดอันนี้ได้ง่าย
นอกจากนี้ยงั จะเกี่ยวโยงไปถึงประเด็นต่างๆ ที่จะตามมา หากศูนย์ช่วยฝึ กสอนของเราดําเนินการ
เหมือนกับหน่วยงานหนึ่งๆ ในนั้นก็จะเกี่ยวโยงถึงปัญหาอีกมากมาย ตัวอย่างเช่นสถานที่ตอ้ งใช้เงิน
ติดตั้งโทรศัพท์ตอ้ งใช้เงิน ค่านํ้าค่าไฟล้วนต้องใช้เงิน เช่นนั้นเงินทุนเหล่านี้จะมาจากไหนล่ะ ทุก
ท่านล้วนแต่อาสาสอนฝึ กพลัง(กง) พวกเราก็ไม่เก็บค่าสมาชิกเลย ไม่เก็บเงินจากทุกคน ทั้งหมด
ล้วนเกิดจากความสมัครใจ ฉะนั้นพวกเราจึงไม่ทาํ เช่นนี้ การบําเพ็ญที่แท้จริ งก็ไม่สามารถทําสิ่ ง
เหล่านี้ องค์ศากยมุนีเมื่อตอนที่ถ่ายทอดฝ่ าอยูน่ ้ นั เพื่อไม่ให้คนเกิดจิตยึดติดอันนี้ พระองค์ทรงนําลูก
ศิษย์ออกบวชไปบําเพ็ญในวัด พระองค์ทรงทําเช่นนี้ แต่ศาสนาอื่นๆ บางศาสนา เช่นศาสนาทาง
ตะวันตกบางศาสนาจึงไม่ปฏิบตั ิอย่างนี้ ไม่ได้ปฏิบตั ิอย่างนี้ โดยแท้จริ งก็มีการพูดถึงเรื่ องการมองดู
ชื่อเสี ยง ผลประโยชน์อย่างเบาบาง หมายความว่า พวกเราคิดจะบําเพ็ญอย่างแท้จริ ง คิดจะยกระดับ
สู งขึ้น คิดจะทําเรื่ องที่ดีน้ ี พวกเราก็ไม่อาจทําเรื่ องนี้ให้เป็ นธุ รกิจ และไม่อาจทําเหมือนกับ
หน่วยงานองค์กร ทุกท่านพึงระวังเรื่ องนี้ให้ดี
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นอกจากนี้ ตรงนี้ยงั มีอีกประเด็นหนึ่ง ถ้าท่านหาเงินหาทอง ใช้มนั เพื่อหาเงินทอง เช่นนั้นก็
เป็ นการบ่อนทําลายฝ่ าโดยสิ้ นเชิง เพราะฝ่ าคือการช่วยเหลือคน ไม่สามารถนํามาทําค้าขาย ทํา
การค้า นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้มีอาจารย์ชี่กงมากมายที่ทาํ การรักษาโรคเอย ให้คาํ ปรึ กษาเอย และหา
เงินทองได้จาํ นวนหนึ่ง ในพลัง(กง)สํานักอื่นๆ มีการทําเช่นนี้ ยังมีบางสํานักพูดอย่างเปิ ดเผยว่าไม่มี
เงินทองไม่อาจจะทะนุบาํ รุ งเต๋ า โดยแท้จริ งล้วนเป็ นการพูดเหลวไหล ราวกับว่าผูบ้ าํ เพ็ญในยุค
โบราณของจีนล้วนมีเงินทองรํ่ารวย แท้จริ งแล้วพวกเขายากจนมาก แน่นอนพวกเราก็ไม่คดั ค้านที่
ท่านมีเงินทอง ปัญหานี้ขา้ พเจ้าเคยพูดไปแล้ว ในการทํางานท่านสามารถทํางานในความรับผิดชอบ
ให้ดี หาเงินได้มากสักหน่อย นี่เป็ นเรื่ องในหมู่คนธรรมดาสามัญ ในขั้นตอนของการบําเพ็ญก็คือ
พวกเราจะปกป้ องฝ่ านี้อย่างไร ไม่ทาํ ให้ฝ่านี้เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ผดิ เพี้ยนไปได้อย่างไร ไม่เพียงแต่
ทุกท่านเท่านั้นที่เรี ยนฝ่ านี้ในวันนี้
ในอนาคตยังจะสื บทอดอยูต่ ่อไปในประวัติศาสตร์เป็ นเวลา
ยาวนาน ทุกท่านล้วนกําลังศึกษาฝ่ านี้ ปฏิบตั ิตามฝ่ านี้ ถ้าพวกเราไม่ปฏิบตั ิต่อเขา(ฝ่ า)ให้ดีๆ ตั้งแต่
เริ่ มต้น เดินผิดเพี้ยนไปตั้งแต่เริ่ มต้น เช่นนั้นในอนาคตโฉมหน้าก็จะเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเค้าเดิม
ทุกท่านทราบ ข้าพเจ้าตรงนี้ ที่ตวั ข้าพเจ้าตรงนี้จะพยายามปฏิบตั ิกบั เขาให้ดีที่สุด ไม่ให้เกิดเรื่ องที่
ไม่ดี ปรากฏการณ์ที่ไม่ดีใดๆ ในอนาคตศูนย์ช่วยฝึ กสอนแต่ละแห่งก็เช่นเดียวกัน สิ่ งเหล่านี้ที่ท่าน
ทําก็เป็ นตัวแทนฝ่ าหลุนกง จากอีกนัยหนึ่งก็เป็ นการสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของฝ่ าหลุนกง ทุก
ท่านพึงต้องระวังภาพลักษณ์ของตัวเอง พึงระวังวิธีทาํ งานให้ดี ต้องไม่ทาํ ให้ฝ่าหลุนกงมัวหมอง ถ้า
ก่อตั้งเป็ นหน่วยงานองค์กรขึ้นมาหาเงินหาทอง ข้าพเจ้าว่านี่กจ็ ะไม่ใช่ฝ่าแต่อย่างใดแล้ว ในนี้เมื่อ
เกี่ยวโยงไปถึงเงินทอง สิ่ งของ ปัญหาเรื่ องผลประโยชน์ ก็จะเกิดเรื่ องท่านหาเงินทองได้มาก ฉันหา
ได้นอ้ ย ฉันทํางานมากควรจะได้รับการชดเชยซิ จะเบิกค่าใช้จ่ายอย่างไรดีนะ สังคมยังจะขอให้ท่าน
ช่วยออกค่าใช้จ่ายอะไรเป็ นต้น ข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าทําในรู ปแบบนี้ข้ ึนมาจริ งๆ ละก็ นัน่ ก็จะไม่ใช่การ
บําเพ็ญแล้ว นัน่ เป็ นบริ ษทั โดยสิ้ นเชิง ให้เป็ นเช่นนี้ไม่ได้เด็ดขาด
พวกเรานําฝ่ านี้ออกมาถ่ายทอด
เหตุผลที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้เป็ นเพราะพวกเรา
สามารถจัดการดูแลเขา(ฝ่ า)ได้ดี สามารถทําให้เขาไม่เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ผดิ เพี้ยนไป ถ้าพวกเรา
ไม่ทาํ ให้ดีต้ งั แต่เริ่ มต้น ก็ไม่รู้วา่ คนรุ่ นหลังจะทําให้ผดิ เพี้ยนไปไกลแค่ไหน เมื่อก่อนในสภาพการณ์
ที่หลี่หงจื้อยังอยูท่ าํ เช่นไร วันนี้กท็ าํ เช่นนี้ ข้าพเจ้าอยู่ เรื่ องบางอย่างข้าพเจ้าสามารถแก้ไขให้ถูกต้อง
ได้ เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ ก็ไม่รู้วา่ จะทําจนกลายสภาพเป็ นเช่นไร ดังนั้นพวกเราจึงกําหนดให้ทาํ เช่นนี้
อย่างเข้มงวดตั้งแต่เริ่ มต้น ไม่ก่อตั้งเป็ นองค์กร การจัดการดูแลพลัง(กง)ของเราคือ ศูนย์ช่วยฝึ กสอน
นั้นไม่ให้มีการเก็บเงินทองเอาไว้ ทั้งหมดเป็ นการช่วยฝึ กสอนด้วยความสมัครใจ พวกเราก็ไม่จดั ตั้ง
เป็ นองค์กร เป็ นกลุ่มเป็ นพรรค หมายความว่าทุกคนอาสาทําความดีเพื่อผูค้ น เพื่อผูค้ นจํานวนมาก
คนเขาอยากจะบําเพ็ญพวกเราก็ช่วยสอนเขา พวกเราตัวเองก็เป็ นผูบ้ าํ เพ็ญ ก็คือหลักการ
อย่างนี้ ดังนั้นการก่อตั้งศูนย์ช่วยฝึ กสอน ทุกท่านก็ไม่ควรอยากจะตั้งสํานักงานอะไรเอย โทรศัพท์
เอย อย่างนี้อย่างนั้น ไม่ทาํ เช่นนี้ ศูนย์ช่วยฝึ กสอนของเราบางแห่งใช้เงื่อนไขที่มีอยู่ หรื อตั้งอยูท่ ี่บา้ น
หรื อแม้กระทัง่ ใช้หอ้ งทํางานของตัวเอง ก็สามารถทําได้ดีมาก มีเงื่อนไขอะไร พวกเราทําได้อย่างไร
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อันนี้ไม่สาํ คัญ สิ่ งสําคัญคือความเข้าใจต่อฝ่ าและการรับรู ้และเข้าใจต่อฝ่ า สามารถยืนหยัดบําเพ็ญ
ต่อไปได้หรื อไม่ นี่คือสิ่ งสําคัญ จะยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นได้อย่างไร อันนี้จึงจะเป็ นเรื่ องสําคัญ
เรื่ องอื่นๆ ล้วนเป็ นเรื่ องรอง แน่นอน เพื่อให้ทาํ งานได้สะดวก มีบางคนเสนอสิ่ งอํานวยความ
สะดวกแก่เราบ้าง ข้าพเจ้าว่านี่ไม่มีปัญหา ยกตัวอย่างเช่น ในหมู่ผฝู ้ ึ กของเรา บางคนเป็ นเจ้าหน้าที่
ระดับผูน้ าํ ในสถาบันหนึ่งๆ หรื อในองค์กรธุรกิจ หรื อในหน่วยงานอื่นๆ หรื อเป็ นผูจ้ ดั การใน
องค์กรธุรกิจ เสนอสิ่ งอํานวยความสะดวก จัดสถานที่ให้พวกเราใช้ประชุม ข้าพเจ้าว่าอันนี่ไม่มี
ปัญหา มันก็ไม่เกี่ยวโยงถึงเรื่ องเงินทอง เพราะทุกสาขาอาชีพล้วนมีผฝู ้ ึ กของเรา สามารถแก้ปัญหา
ในเรื่ องเหล่านี้ ยิง่ กว่านั้นคนเขายังยินดีที่จะทําอย่างนี้ อาสาทํางาน อุทิศอะไรเล็กน้อยเพื่อฝ่ าหลุน
กง รู ้สึกยินดีมาก เรื่ องประเภทนี้ลว้ นมีปรากฏทุกแห่ง เสนอสถานที่ให้ฝ่าหลุนกงใช้ เสนอเงื่อนไข
ที่เอื้ออํานวย ทุกท่านทําเรื่ องอย่างนี้อย่างกระตือรื อร้นมาก
นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือผูฝ้ ึ กในการฝึ กพลัง(กง) ศูนย์ช่วยฝึ กสอนแต่ละแห่งได้จดั ทํา
สิ่ งพิมพ์ประเภทรายงานข่าวย่อยออกมาเป็ นระยะๆ เช่น “ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าที่ฉางชุน” “ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าที่
เป่ ยจิง” “ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าที่อ่ฮู นั่ ” และอื่นๆ ข้าพเจ้ารู ้สึกว่ารู ปแบบอย่างนี้กด็ ีเหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็ น
หนังสื อพิมพ์ หรื อเอกสารแนะนํา ล้วนเป็ นประสบการณ์และความเข้าใจของผูฝ้ ึ กเรา เมื่อมีเรื่ องที่
ต้องการให้ทุกท่านทําก็แจ้งให้ทุกท่านรับรู ้ได้ทนั เวลา แต่โดยมากพวกเขาทําเรื่ องนี้อย่างเรี ยบง่าย
ใช้กระดาษแผ่นสองแผ่น หรื อจัดพิมพ์ให้ดีข้ ึนอีกหน่อยก็ไม่เป็ นไร เช่นนั้นค่าใช้จ่ายจํานวนนี้จะ
จัดการกันอย่างไรล่ะ ตรงนี้กเ็ กี่ยวโยงถึงเงินทอง ตามที่ขา้ พเจ้าทราบ พื้นที่ที่จดั ทําสิ่ งเหล่านี้ลว้ น
แต่ใช้วธิ ีเช่นนี้ หนึ่งคือในหมู่ผฝู ้ ึ กมีบางคนทําการค้า เวลานี้มีคนจํานวนไม่นอ้ ยเปิ ดบริ ษทั หรื อ
ทํางานอย่างนี้ในหน่วยงาน หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หาร มีเงื่อนไขที่เอื้ออํานวย หน่วยงานมีโรง
พิมพ์ จึงใช้เงื่อนไขที่เอื้ออํานวยเช่นนี้จดั พิมพ์ หรื อมีองค์กรธุรกิจเสนอสิ่ งอํานวยความสะดวกให้
ท่านทําเรื่ องนี้ พวกเราศูนย์ช่วยฝึ กสอนไม่แตะต้องเงินทอง เขาช่วยทําให้เรา พวกเราเพียงแต่จดั ทํา
ร่ าง จัดทําเสร็จแล้วพวกเราก็แจกจ่ายออกไป ล้วนแต่ทาํ กันเช่นนี้ ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าการทําเช่นนี้ดีแล้ว
บางคนเห็นว่าเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งทํา มีกาํ หนดการจัดทําเป็ นประจํา ทําไม่ได้กค็ ิดหาวิธี พวกเรา
ไม่จาํ เป็ นต้องมีกาํ หนดการจัดทําเป็ นประจํา มีเงื่อนไขทําได้กใ็ ห้กาํ หนดการจัดทําเป็ นประจํา ไม่มี
เงื่อนไขทําได้กไ็ ม่ตอ้ งฝื นทํา คือหลักการเช่นนี้
การจัดการดูแลศูนย์ช่วยฝึ กสอนนั้นมีขอ้ กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทุกท่านก็ทาํ ไปตาม
ข้อกําหนด การจัดตั้งศูนย์ช่วยฝึ กสอนนั้นก็มีกาํ หนดเงื่อนไข และก็ได้บอกกับทุกท่านแล้ว ให้แจ้ง
ศูนย์ฯ ตั้งใหม่ต่อทางเป่ ยจิงหรื อต่อทางศูนย์ใหญ่ที่มีอยูห่ ลายแห่ง โดยเฉพาะคือศูนย์ฯ ระดับมณฑล
หรื อของเมืองใหญ่ๆ ควรรับผิดชอบดูแลศูนย์ฯ ตั้งใหม่ที่อยูใ่ นเขตการจัดการของท่าน เช่นศูนย์ฯ
เมืองกุย้ หยางก็ตอ้ งรับผิดชอบทางกุย้ โจว ศูนย์ฯ ในแต่ละอําเภอก็ตอ้ งติดต่อกับพวกเขาให้ทนั เวลา
มันอาจจะไม่สะดวกที่ศนู ย์ฯ ทุกๆ แห่งจะติดต่อกับทางเป่ ยจิง ศูนย์ที่อยูใ่ กล้เมืองใหญ่ของแต่ละ
อําเภอก็ตอ้ งดูแล เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถดําเนินการและขยายงานออกไปได้ บนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบต่อฝ่ าหลุนกง หากท่านไม่จดั การดูแล ปล่อยให้เขาทําไปตามอําเภอใจโดยที่ไม่
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เข้าใจหลักการของเรา ก็จะทําผิดเพี้ยนไปเลย นี่กจ็ ะเป็ นการสู ญเสี ยสําหรับฝ่ าหลุนกง นอกจากนี้
เหมือนศูนย์ที่ใหญ่ขนาดศูนย์อู่ฮนั่ ซึ่งช่วยดูแลหลายมณฑลที่อยูใ่ กล้ๆ ข้าพเจ้าเห็นว่าดีมากทีเดียว
พวกเขามีประสบการณ์ค่อนข้างมาก ทํางานมานานแล้วข้าพเจ้าก็วางใจ พวกเขามีความเข้าใจต่อฝ่ า
ค่อนข้างดี ขยายงานได้ค่อนข้างดี โดยหลักเป็ นสภาพการณ์เช่นนี้ ศูนย์ช่วยฝึ กสอนของเราอย่าได้
เดินผิดเพี้ยนเป็ นอันขาด
มีคนส่ งคําถามขึ้นมาถามว่าบุคลากรของศูนย์ช่วยฝึ กสอนจัดสรรกันอย่างไร บุคลากรล้วน
แต่เป็ นอาสาสมัคร แต่มีขอ้ กําหนดข้อหนึ่ง หัวหน้าศูนย์ช่วยฝึ กสอนต้องเป็ นคนที่เคยเข้าร่ วมการ
สัมมนาที่ขา้ พเจ้าจัด ยิง่ ฟังมากจะยิง่ เข้าใจได้ลึกซึ้ง คนที่ฟังน้อยมักจะเข้าใจไม่ลึกซึ้ง กระทัง่ ยังมี
บางสิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจว่าเรื่ องราว(ฝ่ าหลุนกง)เป็ นอย่างไร จึงนําพา(คน)ผิดเพี้ยนได้ง่าย แน่นอนต่อไป
เมื่อฟังให้มาก ดูให้มาก ศึกษาให้มากความเข้าก็จะเพิ่มมากขึ้นได้ การรับรู ้เข้าใจจะมีมากขึ้นไปอีก
ขั้นหนึ่ง เวลาคัดเลือกคนต้องเลือกคนที่มีความกระตือรื อร้น ซื่อสัตย์สุจริ ต ไม่ทาํ อะไรที่นอกรี ต
นอกรอย
นอกจากนี้ การบําเพ็ญปฏิบตั ิของฝ่ าหลุนกงไม่ใช่การฝึ กบําเพ็ญชี่กงทัว่ ๆ ไป เขา(ฝ่ าหลุน
กง)เป็ นการบําเพ็ญปฏิบตั ิในระดับชั้นสู ง การชําระร่ างกายให้แก่คนๆ หนึ่งให้บริ สุทธิ์ เป็ นเรื่ องที่
ลําบากมาก การยกระดับซินซิ่งให้สูงขึ้นอย่างแท้จริ งเป็ นเรื่ องที่ยากยิง่ นัก ข้าพเจ้าต้องส่ งพลัง(กง)
ออกไปมากมายเพื่อชําระร่ างกายของพวกเขาให้บริ สุทธิ์ การชําระสะสางร่ างกายให้แก่พวกเขา ต้อง
ใส่ สิ่งต่างๆ ให้แก่พวกเขา ยังต้องอธิบายฝ่ าให้ถึงแก่น เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่ยากมาก ข้าพเจ้าสามารถทํา
เรื่ องเหล่านี้ได้ภายในเวลาอันสั้น ถ้าพวกเขาบําเพ็ญด้วยตัวเอง อาจจะต้องใช้เวลานับหลายสิ บปี จึง
จะสามารถบรรลุถึงขั้นนี้
ถึงแม้จะเป็ นอาจารย์ทว่ั ไปก็เป็ นเรื่ องยากที่จะทําให้เขาบรรลุถึงขั้นนี้
ภายในเวลาหนึ่งหรื อสองปี การนําพาคนๆ หนึ่งอย่างแท้จริ งนั้นไม่ง่ายเลย หากจะทําลายคนๆ หนึ่ง
นั้นใช้เวลาเพียงชัว่ พริ บตา เป็ นเรื่ องที่ง่ายมากๆ ดังนั้นพวกเรามีขอ้ กําหนดเช่นนี้เสมอมา
มีกฎข้อหนึ่งเช่นนี้ ไม่ให้ผทู ้ ี่มีตาํ แหน่งในสมาคมชี่กงของแต่ละพื้นที่รับผิดชอบงานของ
ศูนย์ช่วยฝึ กสอนของเรา แต่มีกรณี ยกเว้นกรณี หนึ่ง เช่นมีหวั หน้าศูนย์ฝึกคนหนึ่ง เป็ นคนที่ดีมากๆ
เขาคิดจะถอนตัวจากสมาคมชี่กงเพื่อมาทํางานของศูนย์ฯ เพราะสมาคมชี่กงนี้อยูใ่ นสภาพแทบจะ
ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้แล้ว ตัวเขาเองก็เป็ นคนที่ดีมากๆ และสามารถประคองตัวเองไว้ได้
นี่คือกรณี ยกเว้นเพียงกรณี เดียว คนของสมาคมชี่กงพื้นที่อื่นๆ มีความเข้าใจต่อฝ่ าของเรานี้ไม่ลึกซึ้ง
ในสมองของพวกเขา โดยหลักคือจะหาเงินทองได้อย่างไร เรื่ องดูแลจัดการพลัง(กง)แต่ละกลุ่มเอย
ความคิดเดิมๆ ฝังแน่นอยูใ่ นสมองของเขา เมื่อเป็ นเช่นนี้ ถ้าเขาเห็นพวกเราเป็ นชี่กงทัว่ ไป แลัว
จัดการตามลักษณะนั้นก็อาจจะทําลายผูฝ้ ึ กของเราไป
ดังนั้นตลอดมาพวกเราได้ต้ งั กฎไว้วา่ ไม่
อาจจะให้คนของสมาคมชี่กงรับผิดชอบงานของศูนย์ของเรา หัวหน้าศูนย์ช่วยฝึ กสอนของเราล้วน
แต่อนุมตั ิโดยสมาคมค้นกว้าวิจยั ของเรา ส่ วนใหญ่ลว้ นแต่มอบหมาย กําหนดโดยตัวข้าพเจ้าเอง ซึ่ง
จะเป็ นประโยชน์ที่จะไม่ทาํ ให้ตา้ ฝ่ าของเราเบี่ยงเบนไป ไม่เช่นนั้นหากดูแลจัดการตามแบบชี่กง
ทัว่ ไป ไปแล้ว ทุกท่านลองคิดดู พวกเขามีขอ้ มูลสับสนยุง่ เหยิงมากมาย นําเอาเอกสารข้อมูลมาขาย
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สักหน่อย เขาดีใจมากเลย เป็ นโอกาสดีที่จะหาเงินหาทอง สามารถหาเงินได้มาก ขายสิ่ งนี้นิด ขาย
สิ่ งนั้นหน่อย เขามีเป้ าหมายอยูท่ ี่หาเงินทอง ไม่ได้ต้ งั ใจบ่อนทําลายหลักพลัง(กง)ของเรา แต่วา่ มัน
ส่ งผลในการบ่อนทําลาย สิ่ งที่สับสนยุง่ เหยิงต่างๆ ในนั้นจะรบกวนผูฝ้ ึ กของเรา บางคนที่เข้าใจ
หลักการของฝ่ าไม่ลึกซึ้งก็จะเดินผิดเพี้ยนได้ง่าย
ยังอาจเอาหนังสื อชี่กงที่สับสนยุง่ เหยิงมาขาย
สํานักพลัง(กง)อื่นก็ทาํ กันเช่นนี้
เวลานี้มีอาจารย์ชี่กงมาจัดสัมมนา ผูค้ นต่างตรึ กตรองอย่างสุ ขมุ ไม่หลับหูหลับตาเหมือน
เมื่อก่อนพอมีอาจารย์ชี่กงมาเปิ ดสอนสักคนก็พากันไปร่ วมสัมมนา ปัจจุบนั ทุกคนต่างมีความสุ ขมุ
ต้องลองสังเกตดูวา่ เป็ นอาจารย์ชี่กงจริ งหรื อปลอม ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว ดังนั้นอาจารย์ชี่กงจึงจัด
สัมมนาได้ลาํ บากมาก ครั้นเมื่อเขารับผูส้ มัครไม่ได้ ก็จะมาลากผูฝ้ ึ กของเราไปร่ วม เขาก็เปิ ดสอนได้
เงินทองก็ได้แล้ว แต่กท็ าํ ลายผูฝ้ ึ กของเราไปแล้ว พวกเราทําเรื่ องที่ใหญ่ขนาดนี้ ทุ่มเทกําลังไปมาก
ขนาดนี้ เขากลับทําลายผูฝ้ ึ กของเราไปในชัว่ พริ บตา แน่นอนผูฝ้ ึ กบางคนท่านไม่อาจกําหนดเขาให้
สู งเกินไปนัก เขาเพิ่งจะศึกษาฝ่ า ความเข้าใจต่อฝ่ าอาจจะไม่ลึกซึ้งนัก อาจจะทําลายตัวเองไปโดยไม่
รู ้ตวั ที่ผา่ นมาเรามีขอ้ กําหนดไว้เช่นนี้ ไม่วา่ หัวหน้าศูนย์ช่วยฝึ กสอนของพื้นที่ใด มณฑลหรื อเมือง
ใดที่ทาํ เช่นนี้จะต้องเปลี่ยนคน ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้
ถ้ามีคนของศูนย์ช่วยฝึ กสอนของพื้นที่ใด ผูช้ ่วยฝึ กสอนของศูนย์ฝึกพลัง(กง)คนใดมาลากผู ้
ฝึ กของเราไปฟังการบรรยายของอาจารย์ชี่กงอื่น หรื อขายเอกสารข้อมูลชี่กงอื่นให้แก่ผฝู ้ ึ กของเรา
หรื อนําผูฝ้ ึ กของเราออกสู่ ทางนอกรี ต พบเห็นผูช้ ่วยฝึ กสอนเช่นนี้เมื่อใดให้เปลี่ยนคน ปล่อยไว้
ไม่ได้แม้แต่คนเดียว หากปล่อยไว้ผลร้ายจะตามมาในภายหน้าอย่างไม่สิ้นสุ ด นี้เป็ นการบ่อนทําลาย
ฝ่ าอย่างร้ายแรง เป็ นการบ่อนทําลายฝ่ าจากภายใน นี้เป็ นเรื่ องที่ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด นี้ นี้เป็ นเรื่ อง
ที่เห็นแก่ใครไม่ได้โดยเด็ดขาด พบหนึ่งคนให้เปลี่ยนหนึ่งคน
หลักการของเราคือการดูแลจัดการแบบอิสระหลวมๆ แต่ในเรื่ องการฝึ กพลัง(กง)นั้นพวกเรา
เอาจริ งเอาจัง ใครก็ไม่อาจจะบ่อนทําลาย รู ปแบบการจัดตั้งของเรานั้นอิสระหลวมๆ อย่างยิง่ ท่าน
อยากจะมาร่ วมฝึ กพลัง(กง)ท่านก็มา ท่านไม่อยากมาร่ วมฝึ กพลัง(กง)กับพวกเราท่านก็ไปได้ เมื่อ
ท่านเข้ามาแล้วเราก็ตอ้ งรับผิดชอบต่อท่าน บอกท่านให้ปฏิบตั ิอย่างไร ท่านไม่อยากเรี ยน ใจของ
ท่านดวงนี้ใครจะรั้งท่านให้อยูไ่ ด้ล่ะ รั้งท่านให้อยูท่ ี่นี่แล้วท่านไม่ปฏิบตั ิให้ดี อะไรท่านก็พดู ทํา
อะไรวุน่ วายไปหมด เท่ากับท่านแยกสลาย บ่อนทําลายฝ่ าของเราจากภายใน เราไม่อนุญาตให้ทาํ
เรื่ องอย่างนี้ ใครอยากเรี ยนคนนั้นก็เรี ยนเอาเอง เมื่อรับรู ้เข้าใจต่อฝ่ าแล้วเขาก็บาํ เพ็ญ ใจคนใฝ่ ดีลว้ น
แต่สาํ นึกด้วยตัวเอง ไม่มีใครบังคับได้ บอกว่าท่านต้องเป็ นคนดี ไม่ทาํ อย่างนี้ไม่ได้ แต่ถา้ เขาไม่
อยากทํา ท่านจะทําอย่างไรกับเขาล่ะ คนเขาพูดว่าถ้าคนๆ นี้ไม่อยากบําเพ็ญ พระพุทธก็ไม่รู้จะทํา
อย่างไร เขาต้องสมัครใจ จะไปบังคับไม่ได้
ยังมีอีกเรื่ องหนึ่ง พวกเรามีผฝู ้ ึ กเป็ นจํานวนมาก มีจาํ นวนมากทีเดียวที่อ่านหนังสื ออยูอ่ ย่าง
เงียบๆ อ่านทุกวัน แม้กระทัง่ เมื่อพบกับปัญหาก็อ่านกันอยู่ ดูจากจุดนี้พวกเขาทําได้ดีกว่าผูช้ ่วย
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ฝึ กสอนของเราเสี ยอีก ดังนั้นศูนย์ฝึกฯ แต่ละแห่งควรจะจัดให้ทุกคนศึกษาฝ่ าให้มาก โดยเฉพาะ
ผูช้ ่วยฝึ กสอนของศูนย์ฝึกแต่ละแห่งควรจะเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม สําหรับผูช้ ่วยฝึ กสอนนั้น เรามีขอ้ กําหนดว่า
ต้องบําเพ็ญปฏิบตั ิฝ่าหลุนกงเพียงวิชาเดียวเท่านั้น
(สําหรับผูฝ้ ึ ก
ถ้าอยากเรี ยนท่านก็เรี ยน)
ไม่เช่นนั้นผูฝ้ ึ กกลุ่มนี้กจ็ ะถูกเขานําพาไปสู่ ทางที่ผดิ ในเมื่อท่านเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนท่านก็สมควรทํา
ให้ดี เราก็ตอ้ งให้ผชู ้ ่วยฝึ กสอนมีความเข้าใจต่อฝ่ าให้ลึกซึ้งมากขึ้น ให้พวกเขาอ่านหนังสื อให้มาก
ในเวลาปกติ แน่นอนมีผชู ้ ่วยฝึ กสอนที่ต้ งั ใจและยินดีที่จะทํางานนี้เป็ นจํานวนมาก แต่โดยมากพวก
เขามีระดับการศึกษาจํากัด กระทัง่ อ่านหนังสื อยังอ่านได้ลาํ บาก อายุกม็ ากแล้ว อันนี้ไม่เป็ นไร พวก
เขาสามารถจัดให้ทุกคนศึกษาด้วยกัน เวลาที่จดั ให้ทุกคนศึกษาด้วยกัน อ่านหนังสื อด้วยกัน พวกเขา
ก็ได้ฟังมิใช่หรื อ เวลาที่ทุกคนพูดถึงประสบการณ์พวกเขาก็ได้ยกระดับสู งขึ้นพร้อมกับทุกคนด้วย
ขอเพียงทุกคนศึกษาก็สามารถได้รับการยกระดับสู งขึ้น ควรจะจัดการศึกษาฝ่ าและการฝึ กท่าให้
รวมอยูด่ ว้ ยกัน พัฒนาไปพร้อมกัน
เวลานี้มีหลายพื้นที่จดั การฝึ กพลัง(กง)เป็ นกลุ่มได้ดีมาก แต่มกั จะละเลยการศึกษาฝ่ า เมื่อผู ้
ฝึ กถามปัญหา ผูช้ ่วยฝึ กสอนตอบไม่ได้หรื ออธิบายได้ไม่ชดั เจน จึงรอจะถามอาจารย์ คอยดูวา่
อาจารย์จะไปที่ไหน ที่จริ งปัญหาบางปัญหาก็มีคาํ ตอบอยูใ่ นหนังสื อแล้ว ในหนังสื อ[จงกัว๋ ฝ่ าหลุน
กง (ฉบับปรับปรุ ง)] ได้อธิบายอย่างครอบคลุมไว้แล้ว เพียงแต่ตอ้ งไปศึกษาอย่างจริ งจังก็จะ
สามารถแก้ไขปัญหา นับตั้งแต่ฉางชุนริ เริ่ มกระแสศึกษาฝ่ าเป็ นต้นมา ผูฝ้ ึ กพอพบกับข้าพเจ้าก็ไม่มี
อะไรจะถาม เมื่อพบกับข้าพเจ้าก็ไม่ถามแล้ว ไม่เช่นนั้นพอข้าพเจ้าออกไปข้างนอกใครๆ ก็รู้จกั
ข้าพเจ้า เพราะเป็ นบ้านเกิด พอออกไปบนถนนมีคนศึกษาฝ่ ามาก มีคนรู ้จกั ข้าพเจ้ามาก หลายๆ คนก็
จะถามนี่ถามนัน่ เวลานี้พอพบหน้าอาจารย์กก็ ล่าวคําสวัสดีกบั อาจารย์ ไม่ถามอะไรแล้ว เพราะไม่มี
อะไรจะถาม นับตั้งแต่มีการริ เริ่ มท่องหนังสื อ ผูฝ้ ึ กไม่ใช่นาํ มาเปรี ยบเทียบหลังจากที่ได้ทาํ เรื่ องนั้น
แล้ว แต่ก่อนที่จะทําเขาก็รู้แล้วว่าควรหรื อไม่ควรทํา นี่เป็ นเรื่ องที่ดีมาก ทุกท่านจัดการศึกษาฝ่ าเป็ น
เรื่ องที่จาํ เป็ นต้องไปศึกษาในการฝึ กพลัง(กง) และเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญยิง่ กว่า ข้าพเจ้าคิดว่าทุกๆ พื้นที่ก็
ควรไปศึกษาฝ่ าเหมือนอย่างที่ฉางชุนทํา เมื่อกระแสศึกษาฝ่ าขยายออกไป หลายๆ ปัญหาก็แก้ตกได้
อย่างง่ายดาย ปั ญหาเหล่านี้ตวั เองก็แก้ไขได้ นอกจากนี้เวลาเลือกผูช้ ่วยฝึ กสอน ต้องไม่คาํ นึงว่า
ระหว่างท่านกับเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ท่านต้องไม่ใช้ความรู ้สึกในการ
เลือกเป็ นอันขาด หรื อเมื่อตั้งผูช้ ่วยฝึ กสอนแล้วจะเปลี่ยนคนใหม่ไม่ได้แล้ว คิดเช่นนั้นไม่ได้ ต้อง
รับผิดชอบต่อฝ่ า ต้องระวังเรื่ องเหล่านี้ให้ดี คนที่ได้มาตรฐานและมีความสามาถก็ให้เขาทํา คนที่
ไม่ได้มาตรฐาน หาคนมาทําชัว่ คราวยังจะดีกว่า ไม่ใช่เลือกอย่างขอไปทีให้ครบจํานวน ที่ผา่ นมา
ข้าพเจ้าเคยอธิบายปัญหาเช่นนี้ พระภิกษุที่บาํ เพ็ญในวัด เป็ นหัวหน้าในวัดแห่งนั้น เป็ นสมภาร เป็ น
เจ้าอาวาส เขาบําเพ็ญเป็ นอาชีพ พวกเราบําเพ็ญอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ ฝ่ าของเรานี้เป็ นฝ่ าที่ดี
สามารถบําเพ็ญไปสู่ ระดับชั้นสู ง เช่นนั้นผูช้ ่วยฝึ กสอนของศูนย์ช่วยฝึ กสอนพลัง(กง)กับเจ้าอาวาส
สมภารมีอะไรแตกต่างกัน ไม่ใช่ต้ งั ข้อกําหนดกับพวกท่านไว้สูง แต่เป็ นคุณูปการและบุญกุศลที่มิ
อาจวัดได้จริ งๆ ไม่วา่ ที่ศนู ย์ฝึกหนึ่งมีคนบําเพ็ญสําเร็จออกมาได้สักกี่คน ต่อให้บาํ เพ็ญสําเร็จหนึ่ง
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย

72

คน ผูช้ ่วยฝึ กสอนคนนี้กม็ ีคุณูปการและบุญกุศลที่มิอาจวัดได้ นี่เป็ นเรื่ องที่เข้มงวดจริ งจัง ควรต้อง
ทําเรื่ องนี้ให้ดี ถึงแม้พวกเราได้ใช้เงื่อนไขที่สะดวกที่สุดในการบําเพ็ญ ให้ทุกท่านยกระดับสู งขึ้น
แต่เงื่อนไขที่สะดวกเราก็ไม่สามารถจะปฏิบตั ิต่อฝ่ าแบบตามใจชอบโดยไม่รับผิดชอบ ในอนาคต
อาจมีคนที่บาํ เพ็ญเป็ นอาชีพปรากฏก็เป็ นได้ เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ ต้องมีการกําหนดเงื่อนไขบาง
ประการ
การฝึ กพลัง(กง)ในระยะนี้ แต่ละพื้นที่อาจมีปัญหาต่างๆ ปรากฏออกมา ทุกท่านสามารถ
หยิบยกขึ้นมาถาม ทั้งเรื่ องการฝึ กพลัง(กง) เรื่ องงาน เรื่ องบางอย่างที่ไม่รู้วา่ ควรจะจัดการอย่างไร
ทุกท่านสามารถหยิบยกขึ้นมาถาม ข้าพเจ้าจะตอบปัญหาให้แก่พวกท่าน
เกี่ยวกับเรื่ องผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนกงไปร่ วมการแสดงความสามารถพิเศษ
ข้าพเจ้ายังไม่เห็นเรื่ องนี้ ห้ามทําเช่นนี้อย่างเด็ดขาด ทําไม่ได้เด็ดขาด เขาบําเพ็ญฝ่ าหลุนกง
แต่เพียงวิชาเดียวหรื อ ก่อนหน้านี้ล่ะ (พูดแทรก: คนๆ นี้เคยฝึ กหลักพลัง(กง)อื่น แต่พลัง(กง)ของเขา
ก็ไม่สูงขึ้น หลังจากฝึ กฝ่ าหลุนกงแล้วพลัง(กง)จึงสู งขึ้น เขาบอกว่าถึงระดับ “ซัน ฮวาจวี้ติ่ง (ดอกไม้
สามดอกรวมอยูบ่ นศรี ษะแล้ว)” พวกเราต้องให้ความรู ้แก่คนเหล่านี้วา่ ถ้าคิดจะฝึ กฝ่ าหลุนกง ก็ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของฝ่ าหลุนกง โดยแท้จริ งเขาไม่ได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของฝ่ าหลุนกง ไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานของผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนกงเลย และคนๆ นี้อาจมีฟู่ถี่(ตัวสิ ง ตัวแฝง) ตัวเขาเข้าใจว่า
การทําเช่นนี้เป็ นเรื่ องที่ดี เมื่อตัวเองแสวงหา ฝ่ าเซิน(ร่ างฝ่ า)ของข้าพเจ้าก็จะไม่ดูแลเขา อาจจะเป็ น
กรณี เช่นนี้ กรณี เช่นนี้เป็ นการบ่อนทําลายฝ่ าของเราจากอีกมุมหนึ่ง ให้เป็ นเช่นนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาด
หากคนๆ นี้สามารถยืนหยัดบําเพ็ญอย่างแท้จริ ง ก็ให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานของเรา มิเช่นนั้น พวกเรา
ไม่ตอ้ งให้อะไรแก่เขา ไม่ถือว่าเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ิฝ่าหลุนกง คนที่ฝึกพลัง(กง)อื่น คิดอยากจะมา
เรี ยนฝ่ าก็ให้มาเรี ยน ขึ้นอยูก่ บั บุญวาสนา การไปเรี ยกคนให้มาเรี ยน หรื อไปลากคนจํานวนหนึ่งมา
เรี ยน หรื อคนเขาไม่อยากเรี ยน แต่เพราะทุกคนมาเรี ยนก็ตามมาเรี ยน ข้าพเจ้าว่าอย่างนี้กไ็ ม่มี
ประโยชน์ คนนั้นบางคนช่วยเหลือได้ บางคนช่วยเหลือไม่ได้ พวกเรานั้นขึ้นอยูก่ บั บุญวาสนา อย่า
เห็นว่าเขาพาเข้ามาจํานวนกี่คนแล้ว คนเหล่านี้จะสามารถฝึ กฝ่ าหลุนกงได้หรื อไม่ จะสามารถยึดมัน่
วิชาเดียวได้หรื อไม่ ล้วนแต่เป็ นปั ญหา ทุกท่านเมื่อกลับไปแล้วต้องริ เริ่ มกระแสศึกษาฝ่ า ข้อกําหนด
นี้ทุกท่านควรจะต้องทําให้ได้ ควรจะต้องให้ทุกคนรับรู ้เข้าใจโดยทัว่ กัน ไม่เช่นนั้นปัญหานี้จะทวี
ความรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ
พวกเราจะเพิ่มจํานวนผูร้ ับผิดชอบที่ศนู ย์ฝึกฯ ได้หรื อไม่
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ได้ จะเพิ่มผูร้ ับผิดชอบ พวกท่านสามารถเลือกด้วยตัวเอง จะเพิ่มอีกคนสองคนก็ได้ แต่ตอ้ ง
เลือกคนที่มีความเข้าใจต่อฝ่ าค่อนข้างดี กระตือรื อร้นตั้งใจทํางานนี้
มีผฝู ้ ึ กคนหนึ่งพูดว่า: ฉันบรรลุระดับซันฮวาจวี้ติ่งแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม อาจารย์หลี่
หงจื้อพา “ฝ่ าเซิน” ของฉันไปแล้ว
ให้ทุกท่านระวัง คนอย่างนี้ลว้ นเป็ นความรู ้สึกลวงอันเกิดจากจิตยึดติดแต่ละชนิด มีคนอย่าง
นี้ปรากฏเป็ นระยะๆ ในหลายพื้นที่ เหมือนอย่างที่ท่านพูดเมื่อครู่ เขากําลังตกอยูใ่ นอันตรายมาก ที่
เขาพูดว่า: ฉันบรรลุระดับซันฮวาจวี้ต่ิงแล้ว ฉันมีความสามารถมากแล้ว สุ ดท้ายฉันก็คือพระพุทธ
แล้ว พวกท่านอย่าไปเรี ยนกับอาจารย์หลี่หงจื้อ มาเรี ยนกับฉันเถอะ! ก็อาจพัฒนาต่อไป สุ ดท้ายก็
เกิดปัญหาเช่นนี้ กับคนประเภทนี้ตอ้ งบอกให้เขารู ้ทนั ที ต้องให้เขาละทิ้งจิตยึดติดเหล่านี้ มันเกิด
ปัญหาได้ง่าย เริ่ มแรกคนเหล่านี้นบั ถือข้าพเจ้าอย่างมาก บางคนถึงกับกรี ดนิ้วมือเขียนหนังสื อด้วย
เลือดให้ขา้ พเจ้า แสดงเจตจํานงว่าจะบําเพ็ญฝ่ าหลุนกงให้ถึงที่สุด สุ ดท้ายเขาว่าเขาเป็ น “พระพุทธ”
เสี ยแล้ว เขาบอกว่า ท่านไม่ตอ้ งเรี ยนกับหลี่หงจื้อแล้ว ท่านมาเรี ยนกับฉันเถอะ เป็ นเพราะเขาลื่นลง
ไปแล้ว ตัวเขาแสวงหาชื่อเสี ยงและผลประโยชน์ เกิดจิตยินดี บวกกับการรบกวนของมาร ตัวเองไม่
สามารถถอนตัวให้หลุดพ้นแล้ว
โดยผิวเผินเขายังบอกว่าฝ่ าหลุนกงดี
แต่ในความเป็ นจริ ง
พฤติกรรมของเขากําลังบ่อนทําลายฝ่ าหลุนกง เหมือนอย่างที่ขา้ พเจ้าเคยกล่าวไว้ มีคนบอกว่า ฝ่ า
หลุนกงนั้นดี เรี ยนฝ่ าหลุนกงแล้วไม่เกิดเรื่ อง ท่านดูฉนั ถือหนังสื อเล่มนี้เดินอยูบ่ นถนนใหญ่
รถยนตร์ไม่กล้าชนฉัน นี่เขาไม่ใช่กาํ ลังบ่อนทําลายฝ่ าหลุนกงหรอกหรื อ โดยผิวเผินดูเหมือนกําลัง
ปกป้ องฝ่ าหลุนกง แท้จริ งแล้วก็คือการบ่อนทําลายฝ่ าหลุนกง
เรื่ องที่ช่วงก่อนหน้านี้ สมาคมค้นคว้าวิจยั ชี่กงในเขตกว่างโจวจัดแสดงโชว์ชี่กง
สมาคมค้นคว้าวิจยั ชี่กงในพื้นที่บางแห่งอยูใ่ นความดูแลของคณะกรรมการกีฬา คณะกรรม
กีฬาจึงจัดชี่กงเป็ นกิจกรรมกีฬาประเภทหนึ่ง เป็ นกิจกรรมกีฬาของมวลชน บางครั้งก็จดั กิจกรรม
กลุ่มฝึ กพลัง(กง)วิชาต่างๆ เหมือนการบริ หารร่ างกาย จัดกิจกรรมชี่กงในโอกาสต่างๆ เพราะพวก
เขาจัดมันเป็ นกิจกรรมกีฬาประเภทหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี เรื่ องประเภทนี้ ถึงแม้วา่ พวกเราไม่
อยากจะไปร่ วม แต่หากพวกเขาต้องการจัดจริ งๆ เพื่อเป็ นการให้เกียรติพวกเราก็สามารถรวบรวม
คนไป(ร่ วมงาน) ไปทําท่าการเคลื่อนไหวเหมือนกับการบริ หารร่ างกาย แต่พึงต้องระวัง ที่กล่าวไป
นั้นเราต้องไม่ถือว่ามันเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งไปทําเช่นนั้น แต่อยูใ่ นสถานการณ์ที่สมาคมค้นคว้าวิจยั ชี่กง
ขอให้พวกเราทําเช่นนั้น พวกเราสามารถพูดกับทุกคนให้ชดั เจน ที่พวกเราไปฝึ กท่าการเคลื่อนไหว
ด้วยกันสักท่าสองท่านั้นถือว่าเป็ นการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของพวกเขา
ภายใต้กรณี พิเศษ
สามารถทําเช่นนั้นได้ แต่มีอยูจ่ ุดหนึ่ง ถ้ามีอาจารย์ชี่กงอื่นจัดกิจกรรมประเภทนี้เพื่อการแสดง พวก
เราไม่ไปร่ วมกิจกรรม ถ้าเป็ นกิจกรรมประเภทการบริ หารร่ างกายล้วนๆ สามารถไปร่ วมได้ เรื่ องนี้
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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ทุกท่านต้องยึดกุมให้ดี
ยังมีอีกประเด็นหนึ่ง ปัจจุบนั ศูนย์ช่วยฝึ กสอนของเราหลายๆ แห่งมีกรณี เช่นนี้เกิดขึ้น ทุก
คนต่างกําลังเผยแพร่ ฝ่าหลุนกง บางแห่งใช้รูปแบบการจัดสัมมนา ให้ดีพวกเราอย่าเรี ยกว่า “จัด
สัมมนา” ให้เรี ยกเป็ นชื่ออื่น เพราะเมื่อจัดเป็ นสัมมนาแล้วไม่มีใครสามารถบรรยายฝ่ านี้ได้ แน่นอน
ไม่อาจทําเช่นนั้นได้ ถ้าแม้นมีใครยืนอยูต่ รงนี้บรรยายฝ่ าหลุนกง บรรยายฝ่ านี้วา่ ควรทําอย่างไร
อย่างไร เช่นนั้นเขาก็กาํ ลังถ่ายทอดฝ่ าที่ไม่ถูกต้อง กําลังบ่อนทําลายต้าฝ่ า ฝ่ าหลุนต้าฝ่ ามีเพียงหนึ่ง
เดียวเท่านั้น ถ้าเขาถือหนังสื อขึ้นมาอ่านให้ฟัง อย่างนี้ทาํ ได้ หัวหน้าศูนย์ฯ มอบหมายให้ใครถือ
หนังสื อขึ้นมาอ่าน อย่างนี้ทาํ ได้
นอกจากนี้ จัดให้ทุกคนดูวดิ ีโอเทป หมายถึงวิดีโอเทปการบรรยายฝ่ าทั้งชุด ดูจบหนึ่งบท
แล้ว ให้หยุดไว้แล้วฝึ กพลัง(กง) วันรุ่ งขึ้นเมื่อดูบทที่สองแล้ว ให้หยุดไว้แล้วฝึ กพลัง(กง)อีก
อีกประการหนึ่งคือการฟังเทปบันทึกเสี ยง ฟังทีละบททีละบท หลังจากนั้นจัดให้คนสอนท่า
การเคลื่อนไหว อย่างนี้ไม่มีปัญหา ท่าการเคลื่อนไหวให้ทุกคนฝึ กด้วยกันได้ จากวันนี้เป็ นต้นไป
พวกเราสามารถใช้รูปแบบเช่นนี้ นี้เป็ นรู ปแบบที่ดีที่สุด พวกเราสามารถจัดให้ทุกคนมาเรี ยนฝึ ก
พลัง(กง)เป็ นกลุ่มด้วยกัน สามารถเรี ยนฝึ กกันเช่นนี้
นอกจากนี้คนที่มาเองคนเดียวสามารถฝึ กกับทุกคนที่ศนู ย์ฝึกฯ โดยตรง หลักจากนั้นให้อ่าน
หนังสื อ ฟังเทปบันทึกเสี ยง ให้ทาํ เช่นนี้ แต่มีจุดหนึ่งต้องทําให้ได้ พวกเราต้องไม่จดั ทํากิจกรรม
ถ่ายทอดพลัง(กง)ทั้งหมดในลักษณะธุรกิจ
ให้พวกเราจัดทําตามเงื่อนไข(สภาพ)ที่สามารถ
เอื้ออํานวย และไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย ไม่วา่ พวกเราจะขอใช้หอ้ งเรี ยน ขอใช้หอ้ งประชุม
หรื อขอใช้หอประชุมเพราะคนมากก็ตาม สามารถทําเช่นนี้ได้ แต่ไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย พวก
เราได้พดู กันเป็ นที่แน่นอนแล้วว่า ไม่สามารถจัดทําเป็ นองค์กรธุรกิจ พึงระวังจุดนี้ให้ดี ถ้ามีกรณี ที่
พิเศษมากๆ พวกเรามีผฝู ้ ึ กมาก มีคนศึกษาฝ่ ามากจนต้องใช้สถานที่ที่ใหญ่และขอยืมสถานที่ไม่ได้
จําเป็ นต้องใช้หอประชุมของคนเขา และหอประชุมเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย เช่นนั้นกรณี ที่พิเศษแบบนี้ก็
ต้องติดต่อกับทางเป่ ยจิงโดยตรง ถ้าเป็ นกรณี แบบนี้จริ งๆ สามารถเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายสําหรับการเช่า
หอประชุมได้ และแม้แต่สตางค์แดงเดียวก็ไม่ให้มีเหลือเอาไว้ กล่าวโดยสรุ ป พวกเราไม่สามารถมี
เงินคงเหลืออยูใ่ นมือ ศูนย์ช่วยฝึ กสอนไม่อาจมีเงินเก็บเอาไว้ ไม่จดั ทํากิจกรรมในลักษณะธุรกิจ
ปัญหานี้ขา้ พเจ้าพูดกับทุกท่านชัดเจนแล้ว เพราะเป็ นเรื่ องที่เข้มงวดจริ งจัง พลัง(กง)ของเรานี้
สามารถเดินบนหนทางที่ถูกตรงได้ และจุดนี้เป็ นจุดที่แตกต่างอย่างแท้จริ งกับพลัง(กง)อื่นๆ
ทางซ่างไห่(เซี่ยงไฮ้)รายงานว่ามีผฝู ้ ึ กฝ่ าหลุนกงที่ยงั ไม่ได้เข้าร่ วมการสัมมนาคนหนึ่ง
ก่อนที่จะฝึ กพลัง(กง)เขาจะบอกให้ทุกคนพูดว่า: “ไหว้อาจารย์หลี่หงจื้อที่เคารพ ศึกษาต้าฝ่ าฝ่ าหลุน
กง บําเพ็ญซินซิ่ง และเจิน ซัน่ เหริ่ น (ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน)” เมื่อท่องเสร็จแล้วก็ฝึก
พลัง(กง) หลังจากฝึ กเสร็ จแล้วก็ให้พดู ว่า: “เสร็จแล้ว ขอบคุณอาจารย์” เขาบอกว่าเป็ นการบูชา
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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อาจารย์
เขาไม่เคยเข้าร่ วมการสัมมนาหรื อ (ตอบ: ไม่เคย) เรื่ องที่ท่านพูดมานี้สาํ คัญมาก เพราะผูฝ้ ึ ก
ในหลายๆ พื้นที่ พอเขาได้อ่านหนังสื อหรื อบางคนได้ฟังเทปบันทึกเสี ยง เขารู ้สึกว่าดีมาก แต่เขาก็
ไม่รู้จะทําอย่างไร อาจปรากฏปัญหาอย่างนี้ พื้นที่อื่นๆ ก็อาจจะมีปรากฏในอนาคต ทุกท่านต้อง
ระวังให้ดี เมื่อได้ยนิ การบอกกล่าวเช่นนี้ ไม่วา่ ท่านจะอยูศ่ นู ย์ช่วยฝึ กสอนในพื้นที่ใด ล้วนมีหน้าที่
ไปบอกเขาไม่สมควรทําเช่นนี้ เรื่ องแบบนี้มกั จะชักนําให้คนที่ไม่เคยเรี ยนฝึ กฝ่ าหลุนกงไปในทาง
นั้นโดยไม่รู้ตวั ในความเป็ นจริ งคนๆ นี้ไม่เคยเข้าร่ วมการสัมมนา เขาไม่ค่อยเข้าใจ เขาอาจจะใช้วธิ ี
นี้มาโอ้อวดตัวเองก็เป็ นได้ แต่อย่าด่วนสรุ ปเกี่ยวกับคนๆ นี้ ต่อไปหลังจากที่เขาเข้าร่ วมการสัมมนา
แล้ว เขาก็จะรู ้วา่ จะปฏิบตั ิกบั เรื่ องนี้อย่างไร นี่เป็ นปั ญหาจริ งๆ ทุกคนพึงระวังจุดนี้ให้ดี ไม่วา่ ปัญหา
จะเกิดขึ้นในพื้นที่ใด เมื่อศูนย์ช่วยฝึ กสอนได้ยนิ ข่าว ใครที่อยูใ่ กล้พ้นื ที่ของเขา ทุกคนสามารถ
ติดต่อทางโทรศัทพ์หรื อใช้รูปแบบอื่นๆ ยับยั้งเขา ต้องปรับแก้เรื่ องประเภทนี้ให้ถูกต้อง
ซ่างไห่(เซี่ยงไฮ้)พื้นที่น้ ี ในอนาคตมีโอกาสข้าพเจ้าจะไป เพราะข้าพเจ้าคิดจะไปตลอดมา
เกี่ยวกับเรื่ องที่ศนู ย์ใหญ่ฮาร์บินจัดผูช้ ่วยฝึ กสอนฯ กลุ่มหนึ่งไปศึกษาที่เมืองฉางชุน
สภาพการณ์ของฮาร์บินนั้นดีมาก ตั้งแต่ที่ได้จดั ผูช้ ่วยฝึ กสอนกลุ่มหนึ่งไปฉางชุนเข้าร่ วม
การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ศนู ย์ใหญ่จดั ขึ้นเป็ นต้นมา ความเข้าใจของพวกเขา
สู งขึ้นมาก ได้จดั ทํากิจกรรมต่างๆ ทางด้านนี้ทาํ ได้ดีมาก ศูนย์ใหญ่ฉางชุนได้รายงานสภาพการณ์
ของฮาร์บินให้ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าทราบแล้ว ข้าพเจ้าว่าฤดูร้อนที่ฮาร์บินอากาศดีมาก โดยเฉพาะเมื่อ
พวกเรานัง่ อ่านหนังสื อด้วยกันเป็ นกลุ่มอยูร่ ิ มแม่น้ าํ เป็ นเรื่ องที่ดีมาก
เกี่ยวกับเรื่ องที่ตา้ ชิ่งเรี ยนเชิญท่านอาจารย์ไปเปิ ดสัมมนา
เรื่ องจัดสัมมนาไม่ตอ้ งพูดแล้ว ในอนาคตข้าพเจ้าจะจัดโดยวางแผนเป็ นองค์รวม เวลานี้
หนังสื อเชิญมีมากมาย หนังสื อเชิญจากต้าชิ่งข้าพเจ้าเห็นสองฉบับแล้ว ปี กลายจัดที่ฉีฉีฮาร์ คน
จากต้าชิ่งก็ไปเรี ยนด้วย
ปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดฝ่ าในพื้นที่ที่ท่านอาจารย์ยงั ไม่เคยจัดการสัมมนา
สามารถทําเช่นนี้ได้ หลังจากได้มาฟังที่กว่างโจวครั้งนี้แล้ว เมื่อกลับไปให้พวกท่านไป
รวบรวมผูฝ้ ึ กที่ยงั ไม่เคยเข้าร่ วมการสัมมนามาปรึ กษาหารื อกัน เทปบรรยายฝ่ าที่พวกท่านบันทึกไว้
ท่านสามารถจัดให้ทุกคนมาฟัง เทปบรรยายฝ่ าที่จี่หนานก็มี ดีมากทีเดียว ท่านสามารถจัดให้ทุกคน
มาฟังเทปการบรรยายด้วยกัน ไม่ตอ้ งฟังทั้งหมดรวดเดียว ฟังช่วงหนึ่งแล้วหยุดไว้ พูดกับทุกคน
ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าอี้เจี่ย
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ตามที่ตวั เองสามารถเข้าใจ แล้วให้ทุกคนพูดถึงความรู ้สึกของตัวเอง สร้างบรรยากาศให้มีชีวติ ชีวา
สักหน่อย
เกี่ยวกับเรื่ องเงินสนับสนุน
ไม่ตอ้ งสนใจว่าคนอื่นจะมีเงินทองมากเท่าใด หรื อเขาคิดอยากจะให้เงินสนับสนุนแก่ฝ่า
หลุนกงมากเท่าใด พวกเราก็ไม่เอา เพราะอะไรหรื อ เพราะท่านก็จะมีการเก็บเงินเอาไว้ เช่นนั้นศูนย์
ช่วยฝึ กสอนอื่นๆ ก็มีเงินเก็บไว้ได้ ใช่หรื อไม่ เมื่อศูนย์ช่วยฝึ กสอนทั้งหมดล้วนแต่มีการเก็บเงิน
เอาไว้ ในอนาคตเมื่อมีประเด็นของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง ใจคนก็จะเปลี่ยน ดังนั้นพวกเราจึงไม่ทาํ
ถ้าคนๆ นี้คิดจะมีส่วนช่วยเหลือฝ่ าหลุนกงจริ งๆ ละก็ เช่นการซื้อเอกสารข้อมูลบางอย่างเอย หรื อจัด
กิจกรรมศึกษาฝ่ าเอย ท่านสามารถบอกให้เขาทําสิ่ งที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกิจกรรม ให้เขาทําสิ่ งที่
ต้องทําในเวลานั้นเลย ให้ทาํ เช่นนี้ได้
ผูช้ ่วยฝึ กสอนที่เทียนมู่(ตาทิพย์)เปิ ดแล้วควรจะยึดกุมอย่างไร
ผูช้ ่วยฝึ กสอนที่เทียนมู่(ตาทิพย์)เปิ ดแล้วควรจะยึดกุมอย่างไร เวลาที่ทุกคนฝึ กได้ดี ไม่ตอ้ ง
บอกพวกเขา สําหรับผูฝ้ ึ กบางคนที่ยงั มีจุดบกพร่ อง ให้ท่านบอกเขามีจุดใดยังต้องปรับปรุ ง มีปัญหา
ตรงไหน ให้บอกเขาเช่นนี้กพ็ อแล้ว ถ้าท่านพูดอย่างเปิ ดเผยว่า: ฝ่ าหลุนของท่านใหญ่เพียงใด ฝ่ า
หลุนของเขาเป็ นอย่างไร เมื่อท่านพูดอย่างนี้ ทุกคนก็จะพากันเข้ามาหาท่านทุกวัน พะวงอยูแ่ ต่เรื่ อง
นี้ บางคนอยากถามว่าตัวเองบําเพ็ญสู งเพียงใดแล้ว ต้องไม่พดู เรื่ อยเปื่ อย ไม่ระมัดระวังเป็ นอันขาด
พอพูดออกไปคนๆ นั้นก็จะเกิดจิตยึดติด จุดนี้ตอ้ งยึดกุมให้ดี
มีบางคนพูดถึงการฝึ กพลัง(กง)ได้รับการสนับสนุนอย่างดียงิ่ จากหน่วยงาน
ในหลายๆ พื้นที่ ในพื้นที่ที่อากาศหนาวเย็น การฝึ กพลัง(กง)ในฤดูหนาวนั้นลําบากมาก แต่
บางหน่วยงานให้การสนับสนุนมาก หน่วยงานจัดสถานที่ให้ ตัวอย่างเช่นนี้กม็ ีมาก เพราะพวกเรา
ให้ผลสะท้อนที่ดีมาก ผูฝ้ ึ กทําความสะอาดสถานที่เมื่อฝึ กพลัง(กง)เสร็จแล้ว แม้กระทัง่ กวาดลาน
สนามหลังหิมะตก พวกเราปฏิบตั ิตนได้ดีในทุกๆ ที่ แน่นอนคนเขาจึงจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกให้
เกี่ยวกับเรื่ องผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนกงประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ฉางชุนได้บนั ทึกวิดีโอเทปชุดหนึ่งโดยผูฝ้ ึ กกล่าวบทความที่น่าประทับใจมีชีวติ ชีวา ผูฝ้ ึ กที่
ฟังอยูก่ ร็ ู ้สึกตื่นเต้นประทับใจมาก บางคนนํ้าตาไหล เพราะการประชุมจัดได้อย่างมีชีวติ ชีวามี
บรรยากาศดี ทุกคนก็ดีใจ เหมือนอย่างที่มีคนกล่าวไปเมื่อครู่ วา่ อยูใ่ นสนามพลังนี้ ไม่มีอะไรขาด
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นอกจากข้าพเจ้าไม่อยูท่ ี่นน่ั เหมือนกับเวลาที่ขา้ พเจ้าจัดสัมมนา สนามพลังแรงมากๆ อาจพูดได้วา่
นัน่ เป็ นการรวมตัวกันของฝ่ าหลุนกง เหมือนการจัดประชุมฝ่ าฮุ่ย จึงได้ผลลัพธ์ดีอย่างยิง่ ต่อไปภาย
หน้าเมื่อผูฝ้ ึ กมีจาํ นวนมากแล้ว ผูฝ้ ึ กอาจทําเช่นนี้ได้ พูดถึงประสบการณ์และความเข้าใจของตน
ผ่านการศึกษาฝ่ า นี่เป็ นการให้ความรู ้แก่คน คือผูฝ้ ึ กพูดถึงสิ่ งที่ตวั เองได้รับหลังจากที่ได้ฝึกพลัง
(กง) ดูจากบางด้านนี่ยงั จะมีชีวติ ชีวามากพวกเราพูดเสี ยอีก
เกี่ยวกับเรื่ องพวกเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเข้าใจของตัวเอง
เมื่อบรรลุถึงระดับชั้นสู ง ตัวเองจะเห็นว่าสิ่ งเหล่านี้ลว้ นแต่ได้มาจากบุญสัมพันธ์อนั มีมาแต่
ปางก่อน ยกระดับสู งขึ้นตามระดับชั้น สิ่ งนี้ไม่อาจจะแลกเปลี่ยนกันได้ การแลกเปลี่ยนเป็ นเพียง
การที่พวกเรายกระดับสู งขึ้นอย่างไรในการบําเพ็ญซินซิ่ง พวกเราบําเพ็ญฝ่ าที่ถูกต้อง ไม่กลัว
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ซบั ซ้อน
จะจัดการความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ช่วยฝึ กสอนฝ่ าหลุนกงกับสมาคมชี่กงในพื้นที่ให้ดีได้
อย่างไร
ปัญหานี้สาํ คัญมาก เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดแล้วว่า โดยหลักการสมาคมวิจยั ชี่กงวิทยา สมาคมวิจยั
สรี ระมนุษย์วิทยาหรื อสมาคมชี่กง ทั้งหมดล้วนไม่อาจให้ร่วมทํางานเป็ นผูน้ าํ ของเรา ไม่อาจให้เป็ น
หัวหน้าศูนย์ฝึกฯ ของฝ่ าหลุนกง เป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนของเราได้ แต่พวกเราต้องประสาน
ความสัมพันธ์กบั พวกเขาให้ดี เพราะปัจจุบนั สมาคมวิจยั ชี่กงวิทยาจีนมีขอ้ กําหนดเป็ นลายลักษณ์
อักษรว่า ชี่กงทุกสํานักที่จดั เป็ นการบําเพ็ญโดยตรงให้จดั การดูแลโดยอาจารย์ของสํานักนั้นเอง และ
ให้พวกเขาบริ หารจัดการงานในท้องที่ แต่พวกเราไม่มีการบริ หารจัดการแต่อย่างใด การดูแลจัดการ
พลัง(กง)ของเรานั้นทํากันแบบอิสระหลวมๆ พวกเราสามารถแจ้งชื่อหัวหน้าศูนย์ช่วยฝึ กสอนไปที่
พวกเขาได้ เมื่อมีการประชุมที่เป็ นทางการพวกเขาสามารถแจ้งให้หวั หน้าของเราไปร่ วมประชุม ไม่
เป็ นปัญหา แต่ถา้ พวกเขาจะมาลากผูฝ้ ึ กของเราไปทําสิ่ งอื่นที่ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของเรา พวก
เราไม่ทาํ เรื่ องเหล่านี้พวกเราสามารถพูดกับเขาให้ชดั เจน ถ้าหากพวกเขาจัดกิจกรรมประเภทที่เป็ น
ประโยชน์ โดยไม่ครอบคลุมถึงประเด็นอื่น เหมือนกิจกรรมการบริ หารร่ างกาย มีคนเข้าร่ วมเป็ น
ร้อยๆ คน เพราะเป็ นกิจกรรมของมวลชน จัดพลัง(กง)สํานักต่างๆ มาทําท่าเคลื่อนไหวสักสองสาม
ชุด มาแข่งกันดูวา่ ของใครดี จากนั้นมอบรางวัลให้ ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็ นเพียงกิจกรรมส่ งเสริ ม
พัฒนาวงการกีฬา กิจกรรมกีฬาอันนี้พวกเราไปร่ วมได้ ไม่มีปัญหา ถ้าเขาใช้พลัง(กง)ของเราไปทํา
สิ่ งอื่น อย่างนี้ไม่ได้ พวกเราสามารถพูดกับเขาให้ชดั เจนได้
พวกเราสามารถไปขึ้นทะเบียนกับทางท้องที่ได้ สามารถไปขึ้นทะเบียนไว้กบั พวกเขา ที่จริ งการไป
ขึ้นทะเบียนกับพวกเขาตรงนั้นท่านก็ไม่ตอ้ งทํากิจกรรมอะไร ไม่ตอ้ งทําเรื่ องอะไร เมื่อถึงเวลาพวก
เขาก็จะเรี ยกท่านไปแจ้งว่ามีอาจารย์ชี่กงคนใดจะจัดสัมมนา ให้พวกท่านไปร่ วมฟัง! จะเชื่อก็ดี ไม่
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เชื่อก็ดี ตัวผูฝ้ ึ กตัดสิ นใจเอง พวกเขาแจ้งให้ไป ผูฝ้ ึ กไม่ไปเอง เป็ นปัญหาแบบนี้ สมาคมวิจยั สรี ระ
มนุษย์วทิ ยาโดยทัว่ ไปไม่ค่อยสนใจเรื่ องนี้ ศูนย์ใหญ่ฝ่าหลุนกงของกว่างโจวได้ข้ ึนทะเบียนไว้กบั
สมาคมวิจยั สรี ระมนุษย์วิทยา ไม่ใช่เพิ่งจะจดทะเบียนแต่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้นานแล้ว เมื่อ
มีกิจกรรมอะไรพวกเราหัวหน้าศูนย์ฝึกฯ สามารถไปร่ วมได้ ไม่มีปัญหา มันเป็ นความสัมพันธ์อย่าง
นี้ เหมือนที่ตา้ เหลียน สมาคมวิจยั ชี่กงวิทยามีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆ กับพวกเราในหลายๆ พื้นที่
พวกเขาหลายๆ คนล้วนแต่กาํ ลังฝึ กฝ่ าหลุนกงอยู่ เช่นนี้กเ็ ป็ นการอํานวยความสะดวกให้ฝ่าหลุนกง
ของเราในการจัดกิจกรรม ให้กบั ประชาชนในการฝึ กพลัง(กง) ไม่มีอุปสรรค์ อย่างนี้ดีมาก
หมายความว่าจะประสานความสัมพันธ์กบั พวกเขาให้ดีได้อย่างไร ตัวพวกเราต้องยึดกุมหลักการให้
ดี ก็คือพวกเราต้องยึดหลักการของข้อกําหนดฝ่ าหลุนกงให้มน่ั สําหรับเรื่ องอื่นๆ เรื่ องเล็กๆ น้อยๆ
ที่ไม่ใช่ประเด็นนั้นไม่มีปัญหา
ควรจะใช้วธิ ีทาํ งานอย่างไรกับพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิ กา
เมื่อเวลาผ่านไป เกรงว่าพวกเขาจะเป็ นคนกลุ่มสุ ดท้ายที่จะเข้าใจ(ต้าฝ่ า) ดูจากปัจจุบนั โดย
หลักก็เป็ นสภาพการณ์เช่นนี้ เพราะคนที่ได้ฝ่าก่อนล้วนแต่ได้กนั แล้ว อนาคตค่อยดูกนั ! เมื่อตอนที่
ข้าพเจ้าออกมา เรื่ องนี้ได้มีการพูดกับข้าพเจ้าอย่างชัดเจนว่า คนเหล่านี้ตอ้ งรอจนถึงเมื่อพวกเขารู ้กนั
จริ งๆ ว่าสิ่ งเหล่านั้นไม่คงอยูแ่ ล้ว พวกเขาจะรู ้สึกว่าพวกเขาไม่มีที่ที่จะกลับไปแล้ว คนส่ วนหนึ่ง
อาจจะกลับคืนสู่ ฆราวาส คนอีกส่ วนหนึ่งจะบําเพ็ญฝ่ าหลุนกง จะปรากฏเรื่ องอย่างนี้ นัน่ เป็ นเรื่ อง
ในภายหน้า ถ้าเป็ นอุบาสกอุบาสิ กาก็เป็ นเรื่ องง่าย อุบาสกลอุบาสิ กาอยูใ่ นสังคมโดยมากมักจะ
ยินยอมลองฝึ กชี่กงดู อย่างนั้นอย่างนี้ ไปค้นหาจากภายนอก พอค้นพบฝ่ าหลุนกงก็อยากฝึ ก อย่างไร
ก็ตามถ้าเขาฝึ กจริ งๆ ข้าพเจ้าว่าความเข้าใจต่อฝ่ า คนที่สามารถเข้าใจอย่างแท้จริ ง ก็จะได้สัมผัส
ติดต่อ เช่นนั้นถ้าเขาสามารถศึกษาต่อไปอีกก็สามารถจะเข้าใจ สิ่ งสําคัญคือการศึกษาฝ่ า จัดให้พวก
เขาศึกษาฝ่ า
จะจัดการอย่างไรกับคนที่มีสติไม่ปกติ
ให้จดั การกับปัญหานี้เช่นนี้ ถ้าคําพูดและการกระทําของเขาไม่ปกติ แน่นอนย่อมไม่ตรงกับ
ข้อกําหนดของการฝึ กฝ่ าหลุนกง เมื่อใดที่เกิดปั ญหานี้รับรองว่าเป็ นคนอย่างนี้: หนึ่งคือเกินจี
(รากฐาน)ของตัวเองอาจจะไม่ดี หรื อคนๆ นี้เกินจีดี แต่ได้ชกั นําสิ่ งที่ไม่ดีเข้าสู่ ตวั เนื่องจากมีจิตยึด
ติดที่เขาปล่อยวางไม่ได้ เกิดจากสาเหตุสองด้านนี้ ให้พวกเราพูดกับเขา ถ้าเขาสามารถละทิ้งและ
สามารถมีสติแจ่มชัดขึ้นมาก็ดี ไม่สามารถมีสติแจ่มชัดขึ้นมาพวกเราก็หมดปัญญา แน่นอนมีวธิ ี
บังคับที่ดีที่สุด ถ้าคนๆนี้เป็ นคนที่ไม่เลว ส่ งผลกระทบในวงกว้าง พวกเราสามารถร่ วมกันอ่าน
หนังสื อเป็ นกลุ่มต่อเขาตามสภาวะของเขา ถามเขาว่าอยากศึกษาหรื อไม่ ถ้าเขาอยากศึกษา พวกเราก็
อ่านหนังสื อกับเขา ให้ทุกคนนัง่ ล้อมตัวเขาอ่านหนังสื อ อ่านหนังสื อต่อเขา ในขั้นตอนการอ่าน
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หนังสื อสามารถเลือกอ่าน สติของเขาเลอะเลือนนัน่ ก็คือชักนํามาร เกิดมารสิ่ งเหล่านี้ อ่านต่อเขา ให้
เขาฟัง ตัวเขาเองอ่านก็จะเข้าใจ จู่หยวนเสิ น(จิตหลัก)ของเขาก็ข้ ึนมา มีสติแจ่มชัดขึ้นมา ก็รับรู ้แล้ว
เช่นนั้นเขาอาจจะมีสติแจ่มชัดขึ้นมาได้ ถ้าเขาไม่มีสติแจ่มชัดขึ้นมา และกระทบกับกําลังของเรา
ข้าพเจ้าคิดว่าก็อย่าปล่อยให้คนๆ นี้ส่งผลกระทบต่อผูฝ้ ึ กของเรา ใครก็ตามที่มีสติไม่แจ่มชัด ไม่ปกติ
พูดจาสับสนยุง่ เหยิง หรื อบอกว่าตัวเองมีระดับสู งเพียงใดเพียงใด หรื อพูดอะไรที่เหลือเชื่อ สับสน
เลอะเทอะ คําพูดคําจาไม่ชดั เจน เขาก็มีสติไม่ปกติ คนๆ นี้มีปัญหาอย่างแน่นอน สําหรับคนประเภท
นี้ถา้ เป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนให้ถอดออกทันที ถ้าเป็ นผูฝ้ ึ กให้พวกเราพูดกับเขา ถ้าเขาแก้ไม่ได้ พวกเราก็
แนะนําให้เขาอย่าฝึ ก ถ้าเขาจะฝึ ก พวกเราใครก็อย่าไปฟังเขาและไม่ตอ้ งไปรายล้อมตัวเขา ไม่วา่ ใคร
ก็อย่าเปิ ดโอกาสให้เขาทําสิ่ งเหล่านี้ เมื่อไม่มีคนฟัง มารนั้นก็ไม่สนใจแล้ว คําพูดของเขาไม่มีคนฟัง
เขาก็ไม่สามารถทําลายพวกเรา เขาก็ไม่อะไรน่าสนใจแล้ว
เกี่ยวกับปัญหานิตยสาร [หน้าต่างศิลปวรรณคดี]
เรื่ องนิตยสาร [หน้าต่างศิลปวรรณคดี] ปัญหานี้ขา้ พเจ้าได้พดู กับพวกเขาแล้ว ตั้งแต่
บรรณาธิการถึงนักเขียน จุดประสงค์ของพวกเขาไม่ใช่ตอ้ งการจะบ่อนทําลายฝ่ าหลุนกง พวกเขา
ต้องการจะเผยแพร่ ฝ่าหลุนกง แต่พวกเขามักจะเขียนจากมุมของศิลปวรรณคดี งานศิลปวรรณคดี มี
การเรี ยบเรี ยง ขยายความจนเกินจริ ง จินตนาการตามใจชอบ สามารถทําได้ตามอําเภอใจเช่นนี้
ข้าพเจ้าได้พดู กับพวกเขาแล้วว่า ต้องพยายามเข้าใจฝ่ านี้ของเราแล้วค่อยเขียน นักเขียนคนนี้มาฟัง
การสัมมนาหลายครั้งแล้ว แต่หลังจากฟังการสัมมนาครั้งแรกแล้วเขารู ้สึกดีมาก รู ้สึกตื่นเต้นจึงลง
มือเขียนเลย แต่เขาเข้าใจไม่ลึกซึ้ง บวกกับครั้งหลังๆ เขามาฟังการสัมมนาก็เพื่อจะเขียนบทความ
นั้น เขายุง่ อยูก่ บั การจดบันทึก เป็ นผลทําให้เขาฟังได้ไม่ครบถ้วน เข้าใจได้ไม่ลึกซึ้ง ในตอนเริ่ มต้น
บทความที่เขาเสนอมานั้นยังไม่มีปัญหามากนัก บรรณาธิการคนนี้กม็ าฟังการสัมมนาหลายครั้ง
จากนั้นก็ไปเรี ยบเรี ยงตามอําเภอใจ แก้ไขตามใจชอบ เมื่อมีการแก้ไข บทความก็เปลี่ยนไปจนไม่
เหลือเค้าเดิมโดยสิ้ นเชิง บทความที่ออกมาก็เป็ นอย่างนั้น แต่เราพูดแล้วว่า จุดประสงค์ของพวกเขา
ไม่ได้คิดจะบ่อนทําลายฝ่ าหลุนกง จุดนี้แน่นอน แต่โดยแท้จริ งบทความก็ได้ส่งผลกระทบต่อพวก
เรา ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ คนเขามีจุดประสงค์ดี ไม่ได้คิดจะบ่อนทําลาย เพียงแต่ระดับของการใช้ภาษา
การจินตนาการ บางสิ่ งบางอย่างอาจจะไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของฝ่ าหลุนกง แน่นอนข้าพเจ้า
ไม่ได้อ่านบทความชุดนี้ ไม่ได้อ่านแม้แต่เล่มเดียว เรื่ องนี้พวกเราต้องอธิบายให้ผฝู ้ ึ กเข้าใจ ไม่
สามารถนํามาเป็ นสิ่ งอ้างอิงในการบําเพ็ญของเรา สิ่ งที่พวกเราอ้างอิงในการบําเพ็ญคือหนังสื อของ
ฝ่ าหลุนกงที่ตีพิมพ์ออกมาในเวลานี้ หนังสื อที่ออกมาอย่างเป็ นทางการ หรื อเทปบันทึกการบรรยาย
ของข้าพเจ้า สําหรับสิ่ งเหล่านั้นที่ตวั ข้าพเจ้าบําเพ็ญ เมื่อถึงเวลาเหมาะสมข้าพเจ้าจะเขียนออกมา
เวลานี้ไม่อยากเขียนอย่างนี้ เพราะเวลานี้เป็ นช่วงเวลาของการถ่ายทอดฝ่ า เขียนออกมาแล้วคนจะ
เชื่อหรื อไม่เชื่อก็ตาม เมื่อผูฝ้ ึ กยังไม่มีความเข้าใจในระดับสู งแล้ว อาจทําให้ผฝู ้ ึ กก่อเกิดจิตแสวงหา
สิ่ งปาฏิหาริ ยเ์ อย ความสามารถเอย สิ่ งเหล่านี้ นอกจากนี้ คนที่ไม่เข้าใจอาจคิดว่าท่านกําลัง.....
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จะจัดให้ผฝู ้ ึ กพูดถึงประสบการณ์และความเข้าใจอย่างไร
พวกเราสามารถคัดเลือก ฟังดูก่อนว่าเขาจะพูดอะไร โดยเฉพาะเวลาพวกเราจัดการประชุม
ระดับใหญ่สักหน่อย จะต้องตรวจสอบบทความ พึงระวังปัญหาข้อหนึ่ง ถ้ามีผฝู ้ ึ กคนหนึ่งพูดผิดไป
หนึ่งประโยค ดีไม่ดีการประชุมของเราก็จะเกิดปั ญหา
เกี่ยวกับเรื่ องการบริ จาคเงินทอง
เหมือนอย่างที่ขา้ พเจ้าพูดไปเมื่อครู่ ถ้าธุรกิจการค้าของเขาดีมากจริ งๆ ทําธุรกิจที่ใหญ่โต เขา
อยากจะให้การสนับสนุน
หากเขามาจากต่างประเทศมีกาํ ลังทรัพย์มากจริ งๆ
เขาจะให้การ
สนับสนุนพวกเรา พวกเราศูนย์ช่วยฝึ กสอนในพื้นที่กไ็ ม่รับ ถ้าเขาคิดจะบริ จาคให้ได้ หากเกิดกรณี
แบบนี้จะทําอย่างไร พวกท่านสามารถให้เขาติดต่อกับสมาคมค้นคว้าวิจยั (ฝ่ าหลุนกง)ได้ พวกเรา
จัดการโดยวางแผนเป็ นองค์รวม ก่อสร้างเขตฐานสําหรับการบําเพ็ญอย่างเป็ นเอกภาพ ในอนาคตผู ้
ฝึ กไม่ตอ้ งวิง่ รอกอีกแล้ว พวกเราจะก่อสร้างเขตฐานสําหรับการบําเพ็ญขึ้นหลายแห่งในหลายพื้นที่
ทางเหนือ ทางใต้ จนถึงปั จจุบนั พวกเราไม่ได้มีการรับเงินบริ จาคแม้แต่นอ้ ย
เกี่ยวกับท่าการเคลื่อนไหวในการฝึ กพลัง(กง)
เมื่อทะลวงสู่ ระดับชั้นที่สูงขึ้นไป จะไม่มีท่าการเคลื่อนไหวใดๆ เป็ นการนัง่ สมาธิโดย
สิ้ นเชิง ไม่วา่ ท่านจะฝึ กสายพุทธ ฝึ กสายเต๋ า ล้วนแต่นงั่ สมาธิ เพราะพลัง(กง)ทั้งหมดนั้นจะก่อเกิด
โดยอัตโนมัติ มันจะขึ้นไปโดยอัตโนมัติ เพียงแต่ยกระดับซินซิ่งสู งขึ้นมันก็จะขึ้นไป พึงระวังให้ดี
เมื่อใดที่มีท่าเคลื่อนไหวอื่นปรากฏออกมา จะต้องผลักไสมันทิ้งไป ต้องบอกผูฝ้ ึ กให้เข้าใจชัดเจน:
บางคนเห็นอาจารย์มาสอน(ท่าอย่างนั้น) นัน่ เป็ นตัวปลอม ข้าพเจ้าจะไม่สอนทุกคนอย่างนั้น
เด็ดขาด
การฝึ กรํามือ
อย่าฝึ กการรํามือชุดนั้น เพราะเหตุใดหรื อ การรํามือชุดนั้นคือคําพูดที่ขา้ พเจ้าพูดกับผูฝ้ ึ ก ก็
เหมือนคําพูดที่ขา้ พเจ้าพูดวันนี้ ท่านไม่สามารถพูดคําพูดของข้าพเจ้าจากมุมของข้าพเจ้าตรงนี้ คือ
หลักการเดียวกัน
มีรายงานจากกว่างโจว มีคนอ้างว่า “ฉันเป็ นผูส้ ื บทอดรุ่ นที่เท่าไรๆ ของฝ่ าหลุนกง” “อยู่
สํานักเดียวกับหลี่หงจื้อ”
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คนๆ นี้ดีไม่ดีมีฟู่ถี่(ตัวสิ ง ตัวแฝง)ของสิ่ งยุง่ เหยิงสับสน คงคิดจะหาเงิน คิดจะบ่อนทําลายฝ่ า
หลุนกง ล้วนเป็ นคนประเภทนี้ มีจุดหนึ่งจะพูดให้ชดั เจนกับทุกท่าน ฝ่ าหลุนกงในโลกนี้มีขา้ พเจ้า
เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ถ่ายทอดอยู่ ก็คือไม่มีใครกล้าลงมาถ่ายทอดจากโลกฝ่ าหลุน เรื่ องนี้ขา้ พเจ้าพูด
กับทุกท่านชัดเจนแล้ว หมายความว่าไม่มีบุคคลที่สองมาทําเรื่ องนี้ และเป็ นไปไม่ได้ที่จะมีศิษย์พี่
ศิษย์นอ้ งของข้าพเจ้า พวกท่านล้วนแต่เป็ นหัวหน้าศูนย์ช่วยฝึ กสอน ข้าพเจ้าสามารถพูดสู งอีก
หน่อยกับทุกท่าน ฝ่ าหลุนกงของเรานี้ไม่เหมือนกับพลัง(กง)สํานักอื่น ไม่มีเรื่ องที่วา่ ข้าพเจ้าเรี ยนกับ
ใครในชาติน้ ี ทุกท่านอาจได้อ่านตามที่เขียนไว้ในหนังสื อว่า ข้าพเจ้ามีอาจารย์ ----- พระอาจารย์ฉ
วนเจวีย๋ เป็ นต้น ยังมีพระอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ ข้าพเจ้าจะบอกทุกท่านว่าเรื่ องเป็ นอย่างไร: พระ
อาจารย์ฉวนเจวี๋ยท่านนี้ ยังมีท่านปาจี๋เจินเหยิน(ปาจี๋คนจริ ง) เป็ นต้น คนเหล่านี้ ทุกท่านทราบ เมื่อ
ปรากฏการณ์สวรรค์พฒั นามาถึงก้าวนี้
หรื อเมื่อเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่ใหญ่ในช่วงหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ เช่นนั้นทุกสิ่ งของประวัติศาสตร์พฒั นามาถึงก้าวนี้ หรื อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างขั้นตอนการพัฒนา เป็ นไปได้วา่ ล้วนแต่เกิดขึ้นเพื่อฝ่ านี้ ดังนั้นในระหว่างขั้นตอนนี้มาร
ทั้งหลายก็อาจเพื่อจะบ่อนทําลายฝ่ านี้ หมายความว่า วันนี้พวกเราเดินมาถึงขั้นนี้แล้ว ณ เวลาที่
ข้าพเจ้าเกิดมา เป็ นไปไม่ได้ที่จะไคอู(้ เปิ ดการรับรู ้) และเป็ นไปไม่ได้ที่จะให้ขา้ พเจ้าไคอู่เมื่อเกิดมา
อย่างนี้ไม่อาจจะช่วยเหลือคนได้ ข้าพเจ้าก็ทาํ ไม่ได้ ข้าพเจ้าอยูใ่ นขั้นตอนนี้ตอ้ งมีคนที่จะมาฟื้ น
ความจําของข้าพเจ้าในสิ่ งของที่ขา้ พเจ้ามี คิดหาวิธีของเขาทําให้ขา้ พเจ้าไคอู ้ นี่คือพระอาจารย์ฉวน
เจวีย๋ ที่ขา้ พเจ้าพูดถึง หลังจากไคอูแ้ ล้ว รับรู ้ส่ิ งที่เป็ นของข้าพเจ้าแล้ว ต่อมาภายหลังก็อยูใ่ นสภาวะ
กึ่งปิ ดและเรี ยนรู ้สิ่งอื่นๆ สิ่ งที่เป็ นของข้าพเจ้าเองนั้นไม่เปลี่ยนแปลง หลายๆ คนรู ้วา่ ข้าพเจ้ามาแล้ว
คนนี้กอ็ ยากให้ส่ิ งของที่ดีแก่ขา้ พเจ้าสักเล็กน้อย คนนั้นก็อยากให้สิ่งของที่ดีแก่ขา้ พเจ้าสักหน่อย
เพียงเพื่ออยากให้ขา้ พเจ้ายอมรับสิ่ งของในวิชาของเขา เพื่อว่าในอนาคตเขาจะสามารถได้รับการ
ปกป้ องให้เหลือไว้ ก็พดู ในสิ่ งเหล่านี้ พวกเราตรงนี้พดู ในระดับสู งสักหน่อยได้ แน่นอนอะไรดี
อะไรไม่ดียอ่ มมีวธิ ีชงั่ วัด อะไรที่ดียอ่ มต้องปกป้ องเอาไว้อย่างแน่นอน อะไรที่ไม่ดีกอ็ าจจะต้อง
กําจัดทิ้งไป แต่คนที่ถ่ายทอดฝ่ าหลุนกงนี้ ทําเรื่ องนี้อย่างแท้จริ ง และเป็ นตัวแทนสิ่ งที่แท้จริ งของ
วิชาฝ่ าหลุนกงนี้คือข้าพเจ้า ดังนั้นจะไม่มีบุคคลที่สอง
ทางกว่างซีอยากจะก่อตั้งศูนย์ช่วยฝึ กสอน
สามารถจัดตั้งได้ ปัจจุบนั นี้พวกท่านมีคนฝึ กอยูจ่ าํ นวนเท่าใด ร้อยกว่าคน ให้ทางกว่างโจว
ช่วยพวกท่าน หารื อกับพวกท่าน ช่วยพวกท่านก่อตั้งศูนย์ใหญ่ข้ ึนมา พวกท่านมีเวลาน้อย ใน
ระหว่างนี้สามาถบอกให้ทางกว่างโจนช่วยดูแลแทนชัว่ คราว ในอนาคตเมื่อพวกท่านดูแลตัวเองได้
แล้ว สามารถทํากิจกรรมได้แล้ว พวกท่านค่อยแยกออกจากกัน
บันทึกเสี ยงโดยศูนย์ช่วยฝึ กสอนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ศูนย์ใหญ่เป่ ยจิง
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ความเห็นเกีย่ วกับเจิง้ ฝ่ า(ฝ่ าที่ถูกต้ อง)ต่ อที่ประชุมผู้ช่วยฝึ กสอนฝ่ าหลุนต้ าฝ่ า
ณ เป่ ยจิง
(2-1-1995)
สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน
ต้องแจ้งให้ทุกท่านมาประชุมทั้งที่อยูใ่ นช่วงปี ใหม่ จําเป็ นต้องเรี ยกประชุมครั้งนี้เพราะผูฝ้ ึ ก
พวกเราจํานวนมากต่างรู ้ว่าข้าพเจ้ากําลังจะไปถ่ายทอดพลัง(กง)ในต่างประเทศ
ดังนั้นใน
สถานการณ์เร่ งด่วน ข้าพเจ้าจึงแจ้งให้ทุกท่านมาประชุม เนื่องจากมีบางประเด็นจําเป็ นต้องพูดกับ
ทุกท่าน ไม่เช่นนั้น ปัญหาบางอย่างที่ปะทุออกมาในเวลานี้จะส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาที่มน่ั คง
ของต้าฝ่ าของเราได้
ก่อนอื่นจะพูดถึงสถานการณ์ของการถ่ายทอดฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ทุกท่านทราบฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของ
เราในเวลานี้ได้รับผลสะท้อนที่ค่อนข้างใหญ่ในพื้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศ ปัจจุบนั ผูน้ าํ ในวงการชี่กง
และยังองค์กรชี่กงต่างๆ ในพื้นที่ต่างๆ สมาคมวิจยั ชี่กงวิทยาในมณฑลต่างๆ และเมืองต่างๆ ต่างมี
ความรู ้สึกเช่นนี้: ชี่กงทั้งหมดที่มีอยูน่ ้ นั ล้วนกําลังเดินสู่ ทางขาลง มีแต่ฝ่าหลุนต้าฝ่ าที่ปรากฏ
แนวโน้มในทางขาขึ้น และยังพัฒนาได้รวดเร็วอย่างยิง่ นี้เป็ นสภาพการณ์ที่บอกกล่าวโดยสมาคม
วิจยั ชี่กงวิทยาในพื้นที่ต่างๆ และผูน้ าํ ในวงการชี่กง ข้าพเจ้าไม่ได้พดู เอง นี้กอ็ ธิบายประเด็นหนึ่ง
ประเด็นอะไรหรื อ ต้าฝ่ าของเราพัฒนาได้รวดเร็วมากขึ้นเรื่ อยๆ จํานวนคนมีมากขึ้นเรื่ อยๆ เหตุที่
สามารถพัฒนาได้รวดเร็วอย่างนี้ แน่นอนอันนี้ตอ้ งมองจากสองด้าน: เหตุผลหนึ่งคือมีชี่กงจํานวน
มากที่เป็ นของปลอม เป็ นของที่หลอกลวงคน ไม่เน้นศีลธรรม เมื่อคนถูกหลอกสักครั้งหรื อสองครั้ง
เวลาผ่านไปนานๆ เข้าคนเขาก็จะเข้าใจ นี่คือด้านหนึ่ง เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ หลังจากที่ฝ่า
หลุนต้าฝ่ าของเราถ่ายทอดออกมา พวกเรารับผิดชอบต่อผูฝ้ ึ ก ต่อสังคม ทําให้ผคู ้ นมากมายได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริ ง และทําให้ผคู ้ นมากมายที่บาํ เพ็ญอยูใ่ นต้าฝ่ าอย่างแท้จริ งสามารถส่ งผลให้
สังคมเกิดการพัฒนา ดังนั้นเขาจึงได้ผลรับที่ดีเช่นนี้ หมายความว่าฝ่ าหลุนต้าฝ่ านั้นเผยแพร่ ได้
รวดเร็วมาก ปัจจุบนั เป็ นที่รู้จกั ของผูค้ นอย่างกว้างขวาง แต่ขา้ พเจ้าพูดแล้วว่า ในสภาพการณ์ที่ดี
มากนั้น พวกเราก็มองเห็นจุดบกพร่ องของตัวเราเอง นี่เป็ นเรื่ องที่แน่นอน ผูช้ ่วยฝึ กสอนที่ศนู ย์ฝึก
ของเรา ยังมีผฝู ้ ึ กพลัง(กง)ของเรามากมาย อีกทั้งผูฝ้ ึ กเก่าบางคน มีวธิ ีทาํ งานที่ผดิ ไปจากข้อกําหนด
อย่างมาก ได้ทาํ ลายฝ่ าหลุนต้าฝ่ าในระดับหนึ่ง ก่อผลของการทําลายแบบหนึ่ง เพราะพวกเราใน
ฐานะผูฝ้ ึ กคนหนึ่งก็ดี ในฐานะผูบ้ าํ เพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าก็ดี โดยเฉพาะการทําหน้าที่ของผูช้ ่วยฝึ กสอน
คนเขาไม่เห็นท่านเป็ นปัจเจกบุคคล เป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง)ทัว่ ๆ ไปคนหนึ่ง ไม่วา่ ท่านจะทําเรื่ องอะไร
ผูค้ นก็จะเห็นท่านเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าคนหนึ่ง เป็ นตัวแทนภาพลักษณ์ของฝ่ าหลุนต้าฝ่ า
เรื่ องนี้สาํ คัญมาก เพราะพื้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศ มีคนไม่นอ้ ยต่างรู ้วา่ ฝ่ าหลุนกงดี ดีกด็ ีตรงที่เขาเน้น
การบําเพ็ญซินซิ่ง ชี้ถึงประเด็นที่แท้จริ ง การบําเพ็ญของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าล้วนแต่เน้นที่ซินซิ่งเป็ นสําคัญ
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ดังนั้นสายตาของผูค้ นก็จะจดจ้องที่พวกท่าน ผูบ้ าํ เพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าเหล่านี้ สนใจทุกๆ การกระทํา
ของพวกท่าน ท่านทําไม่ดี คนเขาก็เข้าใจว่าพวกท่านดีแต่พดู แต่ไม่ลงมือทําจริ ง ถ้าพวกท่านพูดได้
น่าฟัง แต่ความจริ งไม่เป็ นไปตามนั้น ก็จะทําให้คนมีความรู ้สึกอย่างนั้น ข้าพเจ้าว่าอย่างนี้กไ็ ม่ดี
ที่ขา้ พเจ้าพูดไปเมื่อครู่ คือสถานการณ์ของการถ่ายทอดพลัง(กง)
พวกเราก็มองเห็น
สภาพการณ์เช่นนี้ จึงต้องเรี ยกประชุมครั้งนี้ ในเวลาเดียวกันข้าพเจ้าก็ตอ้ งพูดกับทุกท่านถึงปัญหานี้
ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะเดินทางไปต่างประเทศ
เพราะที่เป่ ยจิงผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ ามีจาํ นวนค่อนข้างมาก
สามารถส่ งผลกระทบในระดับที่แน่นอน
ที่จริ งข้าพเจ้าไปถ่ายทอดพลัง(กง)ในต่างประเทศก็
เหมือนกับการถ่ายทอดพลัง(กง)ในประเทศ
ทุกท่านทราบ
วันนี้ขา้ พเจ้าไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ พรุ่ งนี้ไปตะวันตกเฉี ยงใต้ มะรื นนี้ไปทางใต้ จากนั้นก็มาที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่
ตรงนั้น ไม่ใช่เดินทางกันอย่างนี้หรอกหรื อ นี่กเ็ หมือนกัน ท่านเดินทางไปรอบโลกก็ใช้เวลาเพียง
สองวัน ไม่ใช่วา่ ข้าพเจ้าไปที่ไหนแล้วจะไม่กลับมาตลอดไป มีคนจํานวนมากคิดอย่างนี้ ยังมีคน
หนึ่งพูดว่า: เมื่อหลี่หงจื้อไปแล้ว ถึงคราวที่ฉนั จะเป็ นใหญ่มง่ั ละ ความคิดของคนต่างๆ นานา
การบําเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรานั้นให้ความสําคัญกับการบําเพ็ญซินซิ่ ง หากการกระทําใด
ของท่านไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของผูบ้ าํ เพ็ญ ผูฝ้ ึ กของเราล้วนสามารถประเมินออกมาได้ แต่กม็ ี
คนส่ วนหนึ่ง เขาไม่สามารถรับรู ้การโน้มเอียงไปทางที่ผดิ การกระทําที่ผดิ เหล่านี้ได้ชดั เจน เพราะ
สําหรับผูฝ้ ึ กจํานวนมากนั้นเกิดจากจิตยึดติด จิตโอ้อวด จิตแต่ละชนิดที่ยงั ขจัดทิ้งไปไม่ได้ ทุกท่าน
ต่างรู ้วา่ ฝ่ านี้ดี ทุกท่านต่างก็รู้วา่ ฝ่ านี้สามารถบังเกิดผลในการช่วยเหลือคน เช่นนั้นท่านลองคิดดู:
ฝ่ านี้เขาสามารถช่วยเหลือคน เหตุใดสามารถช่วยเหลือคน เหตุใดสามารถทําให้คนเปลี่ยนแปลงเป็ น
คนดี เงื่อนไขอันดับแรกอันนี้คือถ้าท่านไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็ นคนดีแล้วใครก็ไม่สามารถ
ช่วยเหลือท่านได้ แต่การจะเปลี่ยนแปลงเป็ นคนดีของท่าน จะทําได้ต่อเมื่อตัวท่านต้องการจะ
เปลี่ยนแปลงเป็ นคนดีเท่านั้น ทุกๆ การกระทําล้วนต้องสอดคล้องกับมาตรฐานของผูบ้ าํ เพ็ญอย่าง
แท้จริ ง นี่เป็ นเรื่ องที่เง้มงวดจริ งจังมาก
คนบางคนจิตโอ้อวดแสดงออกมาเด่นชัดมากๆ หากพัฒนาต่อไปก็จะบ่อนทําลายฝ่ า และยัง
จะทําให้คนส่ วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่ วมสัมมนาและผูฝ้ ึ กพลัง(กง)ที่ศนู ย์ฝึกต่างๆ เกิดการรับรู ้เข้าใจที่
ผิด กระทัง่ ทําอะไรเลอะเทอะตามพวกเขาด้วยความคิดที่สับสน ตรงนี้จึงต้องพูดถึงเรื่ องความ
รับผิดชอบของผูช้ ่วยฝึ กสอน ความรับผิดชอบของผูช้ ่วยฝึ กสอนมีความสําคัญอย่างยิง่ จําได้วา่
ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะไปถ่ายทอดพลัง(กง)ที่กว่างโจว ข้าพเจ้าได้พดู ไว้เช่นนี้: ข้าพเจ้าพูดว่าผูช้ ่วย
ฝึ กสอน ความรับผิดชอบของท่านไม่เป็ นรองจากเจ้าอาวาสในวัด เหตุใดจึงพูดอย่างนี้นะหรื อ การ
ถ่ายทอดพลัง(กง)สู่ ระดับชั้นสู งก็คือเรื่ องการช่วยเหลือคน ผูท้ ี่บาํ เพ็ญเป็ นอาชีพอย่างแท้จริ ง เขาก็
เป็ นผูบ้ าํ เพ็ญอย่างแท้จริ ง เพียงแต่วา่ เขาบําเพ็ญอยูใ่ นศาสนา แต่พวกเราส่ วนใหญ่น้ นั บําเพ็ญอยูใ่ น
สังคมในรู ปแบบนี้
เช่นนั้นในเมื่อทุกท่านต่างก็เป็ นผูบ้ าํ เพ็ญ
ทุกท่านฝึ กพลัง(กง)ด้วยกัน
แลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึงกันและกัน ยกระดับสู งขึ้นด้วยกัน ดังนั้นเจ้าอาวาสคนนี้ หมายความว่าผูช้ ่วย
ฝึ กสอนคนนี้กบั เจ้าอาวาสคนนั้นในวัดมีอะไรแตกต่างกันหละ ในช่วงธรรมะปลาย ข้าพเจ้าว่าผูฝ้ ึ ก
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ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเราซินซิ่งยังจะสู งกว่าพระภิกษุเสี ยอีก ข้าพเจ้าว่าผูฝ้ ึ กของข้าพเจ้ามีซินซิ่งสู งกว่า
พระภิกษุ ฉะนั้นผูช้ ่วยฝึ กสอนของเราจึงสู งกว่าเจ้าอาวาส สู งกว่าสมภารในวัด เช่นนั้นผูช้ ่วยฝึ กสอน
ของเราบางคนปฏิบตั ิได้ตามข้อกําหนดนี้หรื อไม่หละ
แน่นอน พวกเราที่นง่ั อยู่ ณ ที่น้ ียงั มีผชู ้ ่วยฝึ กสอนที่ยงั ไม่ได้เข้าร่ วมการสัมมนา นี่คือปัญหา
หนึ่ง แต่ประเด็นนี้พวกเราไม่คดั ค้าน ในอนาคตพวกเราไม่อาจที่จะให้ผฝู ้ ึ กพลัง(กง)ในทุกๆ พื้นที่
ทัว่ ประเทศต่างเข้าร่ วมการสัมมนาแล้วค่อยเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนได้ แต่พิจารณาจากมาตรฐานของการ
เป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนคนหนึ่งท่านได้มาตรฐานหรื อไม่ ความเข้าใจต่อฝ่ ามีระดับเช่นไร คนที่กระทัง่
คําพูดและการกระทําก็ไม่เหมือนกับผูบ้ าํ เพ็ญ ไม่เหมือนกับผูบ้ าํ เพ็ญต้าฝ่ าคนหนึ่ง คนอย่างนี้จึงไม่
อาจจะเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนได้ จุดประสงค์ของการบําเพ็ญของเรานั้นชัดเจนมาก คือสามารถบําเพ็ญ
ไปสู่ ระดับชั้นสู ง ในการสัมมนาพวกเราพูดไว้ชดั เจนมากแล้ว ท่านลองคิดดู คนจริ งที่ได้เต๋ า หรื อ
พระพุทธ พระโพธิสัตว์ของสายพุทธ เขาจะพูดจาเหมือนท่านไหม ความคิดของเขาจะไม่บริ สุทธิ์
เหมือนของท่านไหม ทําอะไรเหมือนอย่างที่ท่านทําไหม แน่นอน ไม่ใช่วา่ พวกเราจักต้องกําหนด
ทุกท่านไว้สูงเช่นนั้นให้ได้ ถึงอย่างไรพวกเรายังเป็ นคนที่อยูใ่ นระหว่างการบําเพ็ญ แต่ท่านควรจะ
เข้มงวดกับตัวเองหรื อไม่หละ
ผูฝ้ ึ กส่ วนใหญ่ ผูช้ ่วยฝึ กสอนส่ วนใหญ่ลว้ นปฏิบตั ิตนได้ดีอย่างยิง่ ทุ่มเทอุทิศตนอย่างมาก จัด
ให้ทุกคนศึกษาฝ่ าด้วยความลําบาก พวกเราล้วนแต่มาบําเพ็ญโดยสมัครใจ และไม่มีใครแต่งตั้ง
ตําแหน่งให้ท่าน หรื อสัญญาจะให้อะไร หรื อท่านจะหาเงินทองได้มากน้อยเท่าใด พวกเราไม่มี
อํานาจ และไม่มีพนั ธะหน้าที่จะต้องทํา และไม่ได้บอกว่าจะได้เงินเดือนสักเท่าใด ทุกท่านล้วนแต่
อาสาทํางาน ทําด้วยจิตใจที่กระตือรื อร้น ทุกคนปกป้ องรักษาฝ่ า กําลังทําเรื่ องอย่างนี้ เช่นนั้นทําไม
พวกเราไม่ทาํ เรื่ องนี้ให้ดีหละ แน่นอนเมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดถึงคนที่ไม่ได้เข้าร่ วมการสัมมนา ในอนาคต
ข้าพเจ้าว่าพวกเราสามารถจัดการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ ให้กบั ผูฝ้ ึ กใหม่หรื อผูช้ ่วยฝึ กสอนเป็ นการ
เฉพาะ จะต้องทําเช่นนี้ ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะตามไม่ทนั ในบางพื้นที่ไม่มีผฝู ้ ึ กเก่าแม้แต่คนเดียว ก็
ต้องจัดตั้งศูนย์ช่วยฝึ กสอน ดังนั้นก็ตอ้ งจัดการฝึ กอบรมในส่ วนที่จาํ เป็ นให้แก่พวกเขา แน่นอนการ
ฝึ กอบรมเป็ นเรื่ องภายหน้า พวกเราไม่สนใจว่าท่านเคยเข้าร่ วมการสัมมนาแล้วหรื อไม่ ต่อแต่น้ ีเป็ น
ต้นไปพวกเราขอให้ผชู ้ ่วยฝึ กสอนทั้งหมดต้องเข้าใจฝ่ าให้ดี พวกเราคนที่มีความสามารถ คนที่อยูใ่ น
วัยหนุ่มแน่นมีกาํ ลังวังชา ยกเว้นผูส้ ู งอายุ คนที่ความจําไม่ดีแล้ว ล้วนต้องท่องหนังสื อ บางทีขา้ พเจ้า
อาจจะตั้งข้อเสนอไว้สูงมาก กําหนดสิ่ งที่สูงเกินไป แต่ในหลายๆ พื้นที่ผฝู ้ ึ กจํานวนมากต่างท่องได้
คล่องแคล่วอย่างยิง่ เวลาที่พวกเขาศึกษาก็ไม่ตอ้ งใช้หนังสื อเลย ล้วนท่องกันออกมา ดังนั้น
เปรี ยบเทียบกันแล้ว...... ถึงแม้วา่ บ้านเกิดของข้าพเจ้าจะอยูท่ ี่ตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ขา้ พเจ้าอยูท่ ี่
เป่ ยจิงเป็ นประจํานี่ สมาคมค้นคว้าวิจยั ของเราตั้งอยูท่ ี่เป่ ยจิง และข้าพเจ้าก็จดั สัมมนาที่นี่บ่อยมาก
เวลานี้ฐานของเราก็ยงั อยูท่ ี่นี่นะ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าพวกเราที่เป่ ยจิงจึงควรทําหน้าที่ในการนํา โดย
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แท้จริ งเป่ ยจิงสมควรแสดงบทบาทในการนํา แต่เวลานี้พ้นื ที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศผูค้ นต่างกําลังศึกษา
กันแล้ว
การศึกษาฝ่ ามีประโยชน์อะไรหรื อ ก็คือเมื่อผูฝ้ ึ กของเรามีปัญหาอะไร ตัวเขาก็สามารถแก้ไข
เองได้ ยังมีอีกปัญหาหนึ่ง เมื่อใครคิดจะก่อความวุน่ วาย เช่นนั้นผูฝ้ ึ กเองก็จะแยกแยะได้ ทําให้คนที่
ทําอะไรนอกลู่นอกทาง คอยปลุกปั่นเรื่ องราว ไม่อาจจะทําได้ ไม่มีโอกาสทํา(ไม่มีใครสนใจ) จาก
วันนี้ไปพวกเราสามารถตั้งเป็ นกฎเกณฑ์ ถ้าท่านจะบําเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ถ้าท่านคิดอยากจะบําเพ็ญ
อยูใ่ นต้าฝ่ าของเรานี้ ท่านก็ตอ้ งศึกษาฝ่ า คนที่ฝึกแต่ท่าการเคลื่อนไหวเท่านั้น พวกเราไม่ยอมรับ
ตรงนี้ไม่ใช่ต้ งั ข้อกําหนดกับท่านไว้สูง เพราะปั ญหานี้ได้บ่อนทําลายชื่อเสี ยงของฝ่ าของเราอย่าง
ร้ายแรงมากแล้ว บอกว่าฉันเพียงแต่ฝึกท่าการเคลื่อนไหว ไม่บาํ เพ็ญซินซิ่ง ออกจากบ้านก็ทาํ ตาม
อําเภอใจ คิดจะทําอะไรก็ทาํ อะไร อยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ สิ่ งที่ทาํ ยังแย่ยงิ่ กว่าที่คนธรรมดา
สามัญทําเสี ยอีก ข้าพเจ้าว่าให้เป็ นอย่างนี้ไม่ได้ ดังนั้นจึงตั้งข้อกําหนดนี้ข้ ึนมา
เนื่องจากผูฝ้ ึ กของเราบางคนมีจิตโอ้อวดที่ยงั ไม่ขจัดทิง้ ไป ทําให้เกิดกรณี ต่างๆ อย่างนี้ เช่น
บางคนมักจะโอ้อวดตัวเอง ณ ที่น้ ีขา้ พเจ้าจะพูดถึงพวกเราผูช้ ่วยฝึ กสอน นี่เป็ นการประชุมของผูช้ ่วย
ฝึ กสอน ถ้าข้าพเจ้าพูดถึงผูฝ้ ึ กของเรา ผูฝ้ ึ กของเราก็ไม่ได้ยนิ ข้พเจ้าจึงพูดถึงแต่ผชู ้ ่วยฝึ กสอน จิตโอ้
อวดไม่ขจัดทิ้งไป ตรงนี้เป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ผชู ้ ่วยฝึ กสอนของเราจํานวนมากมีความเข้าใจต่อฝ่ าตํ่า
มาก ตํ่ากว่าผูฝ้ ึ กทัว่ ไปเสี ยอีก แต่มีปัญหาหนึ่ง เมื่อผูฝ้ ึ กมีขอ้ สงสัย ที่ผา่ นมาพวกเขาโดยมากไม่อ่าน
หนังสื อ ไม่ศึกษา ถึงอ่านหนังสื อก็ไม่อ่านเป็ นประจํา จึงเกิดเรื่ องอย่างนี้ มีหลายๆ ปัญหาที่เขาแก้
ไม่ตก จึงอยากจะถามผูช้ ่วยฝึ กสอน พอถามผูช้ ่วยฝึ กสอน เนื่องจากผูช้ ่วยฝึ กสอนของเราซินซิ่ง
ตัวเองมีปัญหา..... ผูช้ ่วยฝึ กสอนเองก็ไม่ศึกษาฝ่ า และไม่อ่านหนังสื อ มีความเข้าใจต่อฝ่ าแบบครึ่ งๆ
กลางๆ ผูช้ ่วยฝึ กสอนบางคนจึงคิด: ถ้าฉันไม่สามารถอธิบายละก็ จะทําให้บารมีและชื่อเสี ยงของฉัน
ลดลง จะจัดให้คนฝึ กพลัง(กง)ด้วยกันก็อาจจะจัดลําบาก แน่นอน อาจมีจุดประสงค์เพื่อจะปกป้ อง
ฝ่ านี้ ---- จัดให้คนฝึ กได้ลาํ บาก ดังนั้นสําหรับปัญหาที่ตวั เองยังไม่เข้าใจ ผูช้ ่วยฝึ กสอนบางคนจึง
กล้าที่จะสรุ ปความและพูดจาเรื่ อยเปื่ อย
พูดโดยคาดคเนเอา
หรื อพูดตามความรู ้สึกและ
ประสบการณ์ของตัวเอง อันที่จริ งก็คือบ่อนทําลายฝ่ า บ่อนทําลายฝ่ าอย่างร้ายแรง ที่ผา่ นมาข้าพเจ้า
ก็เคยพูดถึงปั ญหานี้ ไม่สามารถจะไปอธิบายฝ่ านี้โดยใช้ความรู ้สึกของตัวเอง ใช้ส่ิ งที่ตวั เองอู(้ รับรู ้)
ได้ ณ ระดับชั้นของตัวเอง ประเด็นนี้ไม่ใช่พดู ชัดเจนแล้วหรื อ ก็คือประเด็นอย่างนี้! ฉะนั้น พวกเรา
ทุกคนต้องระวังเรื่ องนี้ให้ดี
ทุกท่านมีจุดประสงค์ดี อยากจะปกป้ องฝ่ านี้ ฉันไม่ใช่ทาํ เพื่อจะเสริ มบารมีและชื่อเสี ยงของ
ตัวเอง ถ้าฉันจัดให้คนฝึ กพลัง(กง)ไม่ได้ ฉันก็ทาํ งานได้ไม่ดี นี่อาจจะเป็ นจุดประสงค์ของท่าน แต่
ข้าพเจ้าขอแนะนําพวกท่าน วิธีเดียว หนทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้คือท่านต้องเข้าใจฝ่ านี้ให้ลึกซึ้ง
เข้าใจฝ่ านี้ให้ถ่องแท้ เมื่อถึงเวลาที่คนถามท่าน ท่านก็จะพูดอยูใ่ นฝ่ านี้ ก็คือพูดเกี่ยวกับฝ่ านี้ สําหรับ
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การปรากฏของสภาวะความสามารถต่างๆ นั้น ท่านไม่จาํ เป็ นต้องบอกเขา ให้ท่านบอกว่า
ความสามารถนั้นมีหลากหลายชนิดและปรากฏออกมาเป็ นหมื่นๆ รู ปแบบ แล้วจะให้ฉนั บอกท่าน
อย่างไรหละ สภาวะแต่ละชนิดของท่าน สภาวะอย่างนี้ สภาวะอย่างนั้น เมื่อท่านถือว่าตัวเองเป็ นผู ้
บําเพ็ญคนหนึ่ง ท่านก็ไม่ตอ้ งไปสนใจมัน สภาวะบางอย่างท่านจะรู ้สึกได้ สภาวะบางอย่างยังไม่ทนั
ที่ท่านจะรู ้สึกมันก็ผา่ นไปแล้ว ความสามารถนั้นมีมากกว่าหมื่นชนิด อยูใ่ นร่ างกาย ถ้ามันขยับเพียง
เล็กน้อยก็จะมีความรู ้สึก ในความสามารถนั้นมีประจุไฟฟ้ าแรงกล้า แม่เหล็กแรงกล้า ยังมีส่ิ งอื่นๆ
อีก ถ้ามันขยับเพียงเล็กน้อยท่านก็จะรู ้สึก ล้วนไวต่อความรู ้สึก บอกว่าสภาวะแต่ละชนิดของท่าน
และยังร่ างชีวติ แต่ละชนิดที่ท่านแปรผันออกมา เช่นนั้นท่านจะอธิบายสิ่ งเหล่านี้ให้เขาอย่างไรหละ
สิ่ งเหล่านี้ท่านไม่จาํ เป็ นต้องอธิบายให้กบั เขา ให้ท่านบอกว่าสิ่ งเหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นปฏิกิริยาปกติ
ล้วนแต่เป็ นเรื่ องดี ถ้าเข้าใจฝ่ าได้ถ่องแท้ พวกเราสามารถจะอธิบายไปตามฝ่ า ที่ผา่ นมาพวกเรา
ต้องการแต่จะปกป้ องฝ่ านี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คิดแต่จะอธิบายกับทุกคนให้มากสักหน่อย และ
กลัวว่าทุกคนจะเข้าใจได้ไม่ดีพอ สาเหตุสาํ คัญคือพวกเราเข้าใจฝ่ าได้ไม่ลึกซึ้ง ดังนั้นจึงไม่สามารถ
อธิบายออกมาให้กบั คนเขา เมื่ออธิบายไม่ออกตัวเองก็กลัวจะเสี ยหน้า จึงพูดตามไปที่ตวั เองคาดคเน
อย่างนั้นไม่ใช่เป็ นการบ่อนทําลายนี้อย่างร้ายแรงหรื อ
จิตโอ้อวดนี้ถา้ พัฒนาต่อไป มันจะกระตุน้ ให้คนแสวงหาชื่อเสี ยงและผลประโยชน์ เพราะ
โดยแท้จริ งต้นตอของมันมาจากตรงนี้---- การแสวงหาชื่อเสี ยงและผลประโยชน์ ถ้าพัฒนาต่อไปอีก
ก็จะแบ่งเป็ นก๊กเป็ นเหล่า เขาก็จะเป็ นหัวหน้าก๊ก พวกท่านต้องฟังฉัน! หลี่หงจื้อทําอะไรก็ยงั ต้องฟัง
ฉัน ถึงอย่างไรผูฝ้ ึ กก็ไม่รู้ เขาจึงพูดอย่างนี้ ดีไม่ดีเขายังจะพูดว่าหลี่หงจื้อเป็ นมารเสี ยอีก! เขาเท่านั้น
ที่เป็ นใหญ่ เวลานี้พวกเราไม่ใช่มีคนเช่นนี้อยูห่ รอกหรื อ! ปัญหาเหล่านี้ปรากฏออกมาล้วนแต่
ร้ายแรงอย่างยิง่ ในฝ่ าของเรานี้ ในหมู่ผชู ้ ่วยฝึ กสอนของเราที่นงั่ อยู่ ณ ที่น้ ีในวันนี้ ที่เป่ ยจิงตรงนี้
เรื่ องประเภทนี้ลว้ นไม่สมควรมีเกิดขึ้นอีก แต่มนั ก็ยงั เกิดขึ้นอีก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับความเข้าใจ
ต่อฝ่ าของพวกเรายังตํ่ามาก ดังนั้นเวลานี้มีหลายคนที่ทาํ กันจนเกินเหตุ ทํากันจนดูไม่ได้ แต่บางคน
ยังเลื่อมใสศรัทธาเขาอย่างไม่ลืมหูลืมตา เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ข้าพเจ้าเน้นประเด็นที่เรื่ องราวไม่เน้น
ที่คน จึงพูดถึงเรื่ องเหล่านี้ ทุกท่านพึงระวังปัญหาเหล่านี้ให้ดี
ยังมีสภาพการณ์อีกแบบหนึ่งที่สะท้อนออกมาในหมู่ผชู ้ ่วยฝึ กสอนของเรา ก็คือจิตยึดติดใน
การทํางานแบบหนึ่ง นี่เป็ นสิ่ งที่ไม่มีในประวัติศาสตร์ แต่ปรากฏออกมาในสภาพการณ์อนั พิเศษ
ของเราในวันนี้ ปรากฏออกมาในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่พิเศษ เหตุใดสภาพการณ์น้ ีจึงปรากฏ
ออกมานะหรื อ ในประวัติศาสตร์ พวกเราคนจีนหรื อพื้นที่อื่นๆ ในโลกก็เช่นเดียวกัน มีครอบครัว
เป็ นศูนย์รวม แต่คนในปั จจุบนั โดยเฉพาะคือพวกเราคนจีนต่างมีการงานของตัวเอง ทํางานกันทั้ง
ชีวติ ถ้าไม่มีงานทําจิตใจก็ไม่มีอะไรรองรับ ปรากฏสภาพการณ์เช่นนี้ ดังนั้นจึงถือเอาฝ่ าหลุนต้าฝ่ า
ของเราเป็ นการทํางานแบบหนึ่ง มีผชู ้ ่วยฝึ กสอนจํานวนมากที่มีจิตใจชนิดนี้ เขาก็รู้สึกว่าฝ่ าดี
ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่เป็ นอย่างนี้ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นเรื่ องที่แน่นอน เขารู ้วา่ ดี แต่ไม่ใช่วา่ ฉันจะ
ศึกษาฝ่ าให้ดี รับรู ้เข้าใจให้ดีได้อย่างไร จะยกระดับตัวเองให้สูงในฝ่ าได้อย่างไร เขามีจิตยึดติดต่อ
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การทํางานชนิดหนึ่ง ฉันอายุมากแล้ว เวลานี้เกษียณจากการงานแล้ว หรื อฉันกําลังจะเกษียณแล้ว
ไม่มีงานทํา ทีน้ ีมีงานเล็กๆ น้อยๆ ทําแล้ว ดีอะไรอย่างนี้ พลัง(กง)นี้กด็ ี เขามีจิตใจอย่างนี้ ทุกท่าน
ลองคิดดู ความคิดแบบนี้ช่างห่างไกลจากข้อกําหนดของฝ่ าของเราเป็ นสิ บหมื่นแปดพันลี้ พวกเรา
ต้องรับผิดชอบต่อฝ่ านี้ ไม่ใช่รับผิดชอบต่อความรู ้สึกส่ วนตัวของท่าน ท่านรู ้สึกว่าไม่มีงานทําแล้ว
ไม่มีอะไรเป็ นที่พ่ งึ พิงแล้ว อยากจะหาอะไรทําสักเล็กน้อย มันไม่ใช่อย่างนี้ นี่เป็ นปัญหาที่เด่นชัด
มาก ท่านปฏิบตั ิต่อฝ่ าด้วยความคิดเช่นไร นี่เป็ นปัญหาที่เข้มงวดจริ งจังมาก!
เมื่อคนบําเพ็ญ เมื่อคนบําเพ็ญสู่ ระดับชั้นสู งอย่างแท้จริ ง นัน่ ก็คือเรื่ องของการช่วยคนและ
ช่วยตัวเอง ถ้าท่านไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทางความคิดนี้ ท่านก็ทาํ งานนี้ได้ไม่ดี เป็ นเช่นนี้
ใช่หรื อไม่ ข้าพเจ้าขอเน้นยํ้าอีกครั้ง ข้าพเจ้าพูดถึงปัญหานี้ ณ พื้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศ พวกเราไม่
อาจจะปฏิบตั ิเหมือนการบริ หารหน่วยงาน บริ หารธุรกิจ หรื อบริ หารวิสาหกิจหรื อองค์กร ข้าพเจ้า
ยกตัวอย่างนี้บ่อยๆ: ในปี นั้นที่องค์ศากยมุนีทรงถ่ายทอดฝ่ า ด้วยเกรงว่าผูค้ นจะเดินเข้าสู่ รูปแบบนี้
ในเวลานั้นยังไม่เกี่ยวโยงถึงปัญหาเหล่านี้ เกี่ยวโยงแต่เฉพาะการแสวงหาชื่อเสี ยงและผลประโยชน์
องค์ศากยมุนีทรงสอนให้คนตัดขาดจากมันโดยสิ้ นเชิง พระองค์ทรงนําคนเข้าป่ าไปบําเพ็ญธรรมอยู่
ในถํ้าตามภูเขา ไม่ให้ท่านมีอะไรเลย ให้ตดั ขาดจากสิ่ งที่เป็ นวัตถุเพื่อขจัดจิตยึดติดทุกชนิด จิตยึดติด
กับชื่อเสี ยงและผลประโยชน์ของคนให้หมดสิ้ นไป แต่พวกเรานั้นอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ
ทุกท่านบําเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมาดาสามัญของสังคม ล้วนแต่บาํ เพ็ญด้วยสํานึกของตน ที่จริ ง
ข้าพเจ้าไม่มีนยั ที่จะวิพากษ์วจิ ารณ์พวกเราแม้แต่นอ้ ย เพียงเพื่อจะรับผิดชอบต่อการบําเพ็ญของทุก
ท่าน ข้าพเจ้าจึงชี้ให้เห็นถึงอุปสรรค์เหล่านี้ที่จะส่ งผลอย่างร้ายแรงต่อการบําเพ็ญสู่ ระดับชั้นสู ง แต่
พวกเราในฐานะผูช้ ่วยฝึ กสอนคนหนึ่ง พวกเรามีปัญหาของความรับผิดชอบ หมายความว่าถ้าท่าน
ทําไม่ดี คนกลุ่มนี้อาจถูกท่านนําพาไปในทางที่ไม่ดี ถ้าคนกลุ่มนี้ถูกท่านนําพาไปในทางที่ไม่ดี ตัว
ท่านเองจะเป็ นอย่างไรเราจะไม่พดู ท่านอาจทําลายคนกลุ่มหนึ่งไปนี่ซิ! ข้าพเจ้าพูดถึงปัญหานี้อยู่
เสมอ จิตยึดติดต่อการทํางานนี้ แน่นอนมันมีดา้ นที่ดีของมันอยู่ พวกเราต้องจัดวางความสัมพันธ์น้ ี
ให้ดี ถ้าทุกคนไม่มีจิตที่อยากจะทํางาน ใครๆ ก็ไม่อยากเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนแล้วละก็ ข้าพเจ้าว่า
เช่นนั้นเราก็ไม่อาจจะทํางานของเราให้ดีได้ ทุกท่านต้องมีความกระตือรื อร้นอยากจะทํางานนี้ แต่
จุดเริ่ มต้องเป็ นการทําเพื่อฝ่ านี้ เพื่อให้คนศึกษาฝ่ าได้ฝ่า เพื่อเผยแพร่ ฝ่าให้กว้างไกล เพื่อช่วยเหลือ
คน จุดเริ่ มไม่อาจเป็ นเพื่อจะให้ฉนั มีงานอะไรทําบ้าง ตรงนี้ขา้ พเจ้าคิดว่าพวกเรายังทําได้ไม่ดีพอ ให้
พวกเราทบทวนสิ่ งเหล่านี้ให้มาก
จากนี้ไปพวกเราผูช้ ่วยฝึ กสอนต้องเข้าใจฝ่ าให้ถ่องแท้ ข้าพเจ้าคิดว่าก็จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ได้ รวมทั้งผูฝ้ ึ กเหล่านั้นที่ไม่ได้เข้าร่ วมการสัมมนาก็ตอ้ งเข้าใจฝ่ าให้ถ่องแท้ ดังนั้นพวกเราจึงตั้ง
มาตรฐานสําหรับผูช้ ่วยฝึ กสอนไว้สูง มีบางคนแต่งตั้งผูช้ ่วยฝึ กสอนโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์
ส่ วนตัว เช่นเราสองคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เราทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีมาแต่ไหนแต่ไรมา
พวกเราไม่อาจจะจัดการปั ญหากันเช่นนี้ ต้องเป็ นพวกท่านใครที่ศึกษาได้ดี ใครที่บาํ เพ็ญได้ดี คน
นั้นก็มาทํางานนี้ ณ ที่น้ ีขา้ พเจ้าอาจตั้งข้อกําหนดกับทุกท่านไว้สูง ข้าพเจ้ารู ้สถานการณ์ขา้ งล่าง แต่
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ข้าพเจ้าคิดว่าถึงอย่างไรพวกเราอยูท่ ี่เป่ ยจิงนี่นะ สมาคมค้นคว้าวิจยั ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเราก็อยูท่ ี่นี่
ศูนย์กลางอยูท่ ี่นี่ ข้าพเจ้าว่าที่ตรงนี้ถา้ ทําไม่ดีกจ็ ะส่ งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นๆ
ไม่อยากจะพูดอะไรมากนัก เพราะถึงอย่างไรสิ่ งเหล่านั้นคือจุดบกพร่ อง ถึงแม้ขา้ พเจ้าไม่ใช่
กําลังวิพากษ์วจิ ารณ์พวกท่าน แต่ที่พดู ไปก็คือจุดบกพร่ อง ที่ไม่ได้ขอให้คนอื่นมาร่ วมประชุมครั้งนี้
เพราะกลัวว่าจะส่ งผลกระทบต่องานของพวกท่านในวันข้างหน้า
ดังนั้นจึงไม่บอกให้คนอื่นมา
ประชุม ให้ผชู ้ ่วยฝึ กสอนของเรามาประชุมเท่านั้น ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าผูช้ ่วยฝึ กสอนของเราสามารถทํา
ตัวเป็ นแบบอย่าง ทําเรื่ องเหล่านี้ให้ดี การสร้างสรรค์พลัง(กง)ของเรา การพัฒนาตามปกติในวัน
ข้างหน้า ข้าพเจ้าคิดว่าไม่เป็ นปัญหา
ยังมีข่าวลือเช่นนี้วา่ หลี่หงจื้อไปต่างประเทศแล้ว อาจจะไม่กลับมา คนที่พดู อย่างนั้นเห็น
ข้าพเจ้าเหมือนกับคนธรรมดาสามัญทัว่ ไป ข้าพเจ้าไปต่างประเทศแล้ว ไปทํางานหาเงินแล้วค่อย
กลับมา หรื อไปตั้งรกรากอยูท่ ี่นน่ั แล้ว ข้าพเจ้าไม่ใช่คนอย่างนั้น ทุกท่านทราบข้าพเจ้ามีญาติอยู่
ต่างประเทศ ข้าพเจ้าสามารถไปต่างประเทศได้ทุกเวลา สภาพความเป็ นอยูด่ ีกว่าที่นี่ แต่ขา้ พเจ้าก็
ไม่ได้แสวงหาสิ่ งเหล่านี้ ชื่อเสี ยงเอย ผลประโยชน์เอย การเสวยสุ ขอะไรเหล่านี้เป็ นต้น ข้าพเจ้าก็ไม่
แสวงหา สิ่ งเหล่านั้นไม่มีประโยชน์สาํ หรับข้าพเจ้าแต่อย่างใด แต่เพื่อป้ องกันบางคนที่ไม่รู้เรื่ อง
ป้ องกันบางคนที่คิดเช่นนี้ ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่อยู่ บางพื้นที่อาจมีปัญหาเช่นนี้ปรากฏ เพื่อเป็ นการ
ชี้แนะในการบําเพ็ญในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่อยู่ เรื่ องต่างๆ ทั้งหมดให้สมาคมค้นคว้าวิจยั ฝ่ าหลุนกงของ
เราเป็ นผูต้ ดั สิ นใจดําเนินการอย่างเป็ นเอกภาพ นําพาทุกคนบําเพ็ญอย่างเป็ นเอกภาพ เมื่อก่อนทุกสิ่ ง
ที่สมาคมค้นคว้าวิจยั ตัดสิ นใจดําเนินการไปล้วนแต่ได้รับความเห็นชอบจากข้าพเจ้า ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะ
อยูท่ ี่ใด การตัดสิ นใจดําเนินการของพวกเขาล้วนทําไปหลังจากติดต่อกับข้าพเจ้าทางโทรศัพท์หรื อ
โทรสารแล้วเท่านั้น ยังมีอีกจุดหนึ่งซึ่ งข้าพเจ้าก็ได้พดู กับพวกเขาแล้ว นี่กเ็ ป็ นการทดสอบต่อ
สมาคมค้นคว้าวิจยั ดูวา่ พวกเขาจะนําพาทุกคนได้ดีหรื อไม่ในเวลาที่ขา้ พเจ้าไม่อยู่ นี่กเ็ ป็ นการ
ทดสอบต่อพวกเขา แต่ขา้ พเจ้าคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะคนที่อยูก่ บั ข้าพเจ้ามานาน พวกเขาค่อนข้างจะ
เข้าใจวิธีทาํ งานของข้าพเจ้า สิ่ งที่ขา้ พเจ้าอยากทํา สิ่ งที่ขา้ พเจ้าต้องการทําทั้งหมดในการเผยแพร่ ฝ่า
ดังนั้นจะพูดให้ชดั เจนตรงนี้วา่ : ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่อยู่ ให้ศนู ย์ช่วยฝึ กสอนทุกแห่งทัว่ ประเทศ
ยอมรับและดําเนินการในสิ่ งที่สมาคมค้นคว้าวิจยั ตัดสิ นใจไป ในฐานะผูช้ ่วยฝึ กสอนก็ยงิ่ ต้องถือว่า
เป็ นความรับผิดชอบของตน
ข้าพเจ้าจะพูดจากอีกด้านหนึ่ง พวกเราหลายๆ คนนําเอา “ผูช้ ่วยฝึ กสอน” มาตั้งเป็ น
ยศฐาบรรดาศักดิ์แบบหนึ่ง พวกเราไม่ได้ให้ทุกท่านใช้เป็ นตําแหน่ง ตําแหน่งหน้าที่ประเภทนั้น
ตามที่เรี ยกขานกันในหมู่คนธรรมดาสามัญ ก็เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่ งของประเภทนี้ ผูช้ ่วยฝึ กสอนไม่ใช่ข้ นั
ตําแหน่งอะไรแต่อย่างใด นอกจากนี้ถา้ ท่านแสดงกิริยาเป็ นใหญ่กบั คนเขาที่ศูนย์ฝึกพลัง(กง) ถ้าคน
เขาหันหลังให้ไม่สนใจท่าน ท่านก็ทาํ อะไรไม่ได้ ถ้าท่านแสดงกิริยาไม่ดีอีก เขาอาจบอกว่า ฉันไม่
มาฝึ กแล้วหละดีไหม ดังนั้นพวกเราไม่มีอาํ นาจแต่อย่างใด พวกเราล้วนแต่อาสาทํางานนี้ดว้ ยความ
สมัครใจและอย่างกระตือรื อร้น เพื่อทําความดีให้กบั ทุกคน ดังนั้นพวกเราก็ตอ้ งระวังวิธีทาํ งานสัก
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หน่อย ในเมื่อมันไม่ใช่อาํ นาจ ไม่ใช่ตาํ แหน่งอะไรเลย ข้าพเจ้าคิดว่าการเปลี่ยนตัวผูช้ ่วยฝึ กสอนนั้น
สามารถทําได้ทุกเวลาและสถานที่ อย่ายึดติดกับสิ่ งเหล่านี้ บอกให้ฉนั ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอน
ฉันก็จะทํา ไม่ให้ฉนั ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอน ฉันก็จะเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง)ทัว่ ไปคนหนึ่ง ฝึ กพร้อม
กับทุกคน ที่จริ งการเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนคือการทําหน้าที่ และไม่ใช่ให้ท่านเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนแล้วท่าน
ก็บาํ เพ็ญสําเร็จแล้ว! ไม่ใช่อย่างนั้น เพียงแต่ทาํ เพื่อคนอื่นมากสักหน่อย ผจญทุกข์มากสักหน่อย
แบกรับงานมากสักหน่อย ดังนั้นหลายๆ พื้นที่กม็ ีเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏ บอกว่าหลังจากที่ผชู ้ ่วย
ฝึ กสอนถูกเปลี่ยนไปแล้วก็ทอ้ แท้ไม่ให้ความร่ วมมือ บางคนถึงกับรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม ข้าพเจ้าคิด
ว่าเรื่ องเหล่านี้ไม่สมควรจะเกิดขึ้นในฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ผูบ้ าํ เพ็ญทําเรื่ องเหล่านี้ได้หรื อ ข้าพเจ้าจึงพูดถึง
ผูช้ ่วยฝึ กสอนของเรา พวกเราก็พดู ถึงเรื่ องเหล่านี้ ณ ระดับชั้นนี้ อย่าเห็นเรื่ องเหล่านี้สาํ คัญมาก
เกินไป อย่าเห็นเรื่ องเหล่านี้สาํ คัญมากเกินไปเป็ นอันขาด
แต่สาํ หรับคนเหล่านั้นที่บ่อนทําลายฝ่ านี้ของเราอย่างแท้จริ ง ไม่วา่ จะเป็ นใคร พวกเราก็ตอ้ ง
เปลี่ยนทุกคนเมื่อใดที่มีปรากฏออกมา เพราะพวกเราไม่ได้ต้ งั ข้อกําหนดกับผูฝ้ ึ ก ท่านอยากเรี ยน
ท่านก็เรี ยน ท่านไม่อยากเรี ยนก็หมดปัญญา แต่ถา้ ท่านเรี ยนพวกเราก็ตอ้ งรับผิดชอบต่อท่าน พวกเรา
ต้องอธิบายให้กบั ท่าน สําหรับผูช้ ่วยฝึ กสอนให้เป็ นเช่นนั้นไม่ได้ เพราะถ้าท่านทําไม่ดีกจ็ ะส่ งผล
กระทบไปถึงคนกลุ่มใหญ่และรบกวนผูอ้ ื่น ดังนั้นเมื่อใดที่พวกเราพบเห็นคนที่ทาํ สิ่ งที่เป็ นวิชานอก
รี ต พบเห็นหนึ่งคนให้จดั การเปลี่ยนออกหนึ่งคน ณ ที่น้ ีขา้ พเจ้าพูดกับพวกท่านอย่างจริ งจัง: ผูฝ้ ึ ก
คนนั้นที่ศนู ย์ฝึกพลัง(กง)สวนสาธารณะสื่ อจี้ชิง(เขียวขจีท้ งั สี่ ฤดู) มีช่วงเวลาหนึ่งทํากันออกนอกลู่
นอกทางมากๆ จนถึงเวลานี้เขาก็ยงั ไม่ยอบรับว่าผิด แต่พวกเราก็ไม่ตอ้ งการให้คนเขายอมรับผิด ตัว
เขาเองควรแก้ไขสิ่ งเหล่านี้ให้ถูกต้อง แต่เขาไม่ทาํ อะไรเลย ยิง่ กว่านั้นได้ยนิ ว่าส่ งผลกระทบที่ไม่ดี
มากๆ ไม่วา่ เขาจะปฏิบตั ิกบั ข้าพเจ้าอย่างไร ไม่วา่ ต่อหน้าเขาจะปฏิบตั ิกบั ข้าพเจ้าอย่างไร หรื อลับ
หลังเขาจะปฏิบตั ิกบั ข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม เขาส่ งผลด้านลบต่อฝ่ านี้ เช่นนั้นจึงไม่สามารถเป็ นผูช้ ่วย
ฝึ กสอนได้แล้ว อย่างเช่นมีคนบอกว่า: ฉันก็คือพระพุทธ ฉันเป็ นใครเป็ นใครมาก่อน ฝ่ าหลุนของ
ฉันใหญ่เท่าบ้าน หรื อฉันเก่งกาจกว่าหลี่หงจื้อ เขาจะพูดอย่างไรก็ได้ ข้าพเจ้าก็จะไม่สนใจ แต่ถา้ เขา
ไม่ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับมาตรฐานของผูช้ ่วยฝึ กสอนของฝ่ าหลุนต้าฝ่ าละก็ไม่ได้ เราก็ตอ้ งปลดเขา
ลงมา ในภายหน้าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงดีแล้ว ก็อาจให้เป็ นหัวหน้าศูนย์อีกครั้ง พวกเราก็อย่ากําหนด
คนเขาให้เป็ นที่แน่นอนไม่อาจเปลี่ยนแปลง นี่กค็ ือประเด็น ณ ที่น้ ีขา้ พเจ้าไม่ได้ต้ งั ใจจะ
วิพากษ์วจิ ารณ์ใคร หรื อประนามใคร พวกเราเน้นที่ปัญหาไม่เน้นที่คน จึงยกตัวอย่างนี้ข้ ึนมา คน
อื่นๆ ที่ไม่ได้พดู ถึงนั้น มีการทําเรื่ องประเภทนี้หรื อไม่ ก็มี เพียงแต่กรณี ไม่เด่นชัดอย่างนี้
นอกจากนี้ อย่างที่ขา้ พเจ้าได้พดู ไปเมื่อครั้งที่แล้ว นัน่ คือพวกเราต้องสร้างกระแสนิยมของ
การศึกษาฝ่ าให้เกิดขึ้น จะต้องสร้างกระแสนิยมของการศึกษาฝ่ า เข้าใจฝ่ าให้ดี มีแต่เข้าใจฝ่ านี้ให้ดี
ใครคิดจะมาก่อความวุน่ วายก็จะไม่มีคนสนใจ พอเขาคิด พูดอะไรสักประโยค ท่านก็รู้วา่ สิ่ งที่เขา
พูดนั้นถูกต้องหรื อไม่ ท่านว่าเขาจะก่อความวุน่ วายขึ้นมาได้ไหม สิ่ งที่เป็ นวิชานอกรี ตก็ทาํ ไม่ข้ ึน
รับรองเป็ นเช่นนี้
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ทุกท่านต่างก็รู้วา่ ฝ่ านี้ดี อันที่จริ ง ในการสัมมนาทุกครั้งข้าพเจ้าล้วนแต่บรรยายจากมุมที่
ต่างกัน บางคนบอกว่า: การสัมมนาวันนี้ฉนั ได้ฟังอาจารย์บรรยายเช่นนี้ การสัมมนาวันนั้นได้ฟัง
อาจารย์บรรยายอีกแบบหนึ่ง อันที่จริ งล้วนแต่เป็ นประเด็นเดียวกัน เพียงแต่ขา้ พเจ้าบรรยายจากมุม
ที่ต่างกัน แต่ฝ่าที่ขา้ พเจ้าบรรยายทุกครั้ง ในการบําเพ็ญปฏิบตั ิของท่านในอนาคต หรื อในการ
ยกระดับของท่านในอนาคต หรื อเมื่ออ่านหนังสื อเล่มนี้ในช่วงเวลาที่ต่างกัน ท่านจะพบว่าสิ่ งที่
ชี้แนะให้ท่านล้วนมีครอบคลุมไว้แล้ว ล้วนมีอยูใ่ นหนังสื อเล่มนี้ ฝ่ านี้ครอบคลุมสิ่ งต่างๆ มากมายที่
(ข้าพเจ้า)บรรยายจากมุมที่แตกต่างกัน ส่ วนประกอบที่แตกต่างกัน และในสภาพที่แตกต่างกัน
ข้าพเจ้าบรรยายเขาออกมาในสถานการณ์หนึ่ง ดังนั้นเมื่อท่านเข้าใจก็จะเก็บเกี่ยวได้ผล เพียงแต่พวก
เราศึกษาเขาให้ดี ข้าพเจ้าว่าก็จะไม่มีปัญหา หนังสื อเล่มที่สาม – [จ้วนฝ่ าหลุน] กําลังจัดพิมพ์ออก
มาแล้ว ซึ่งรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดที่ขา้ พเจ้าบรรยายในการสัมมนา ซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์ กําลัง
จัดพิมพ์ออกมาแล้ว ผูท้ ี่จะได้เห็นหนังสื อเล่มนี้ก่อน ผูท้ ี่จะได้ประโยชน์ก่อนก็คือผูฝ้ ึ กเป่ ยจิง พวก
เราทุกคนต้องศึกษาฝ่ าให้มาก เข้าใจฝ่ าให้ดี
ที่ขา้ พเจ้าพูดมาทั้งหมดก็เพื่อให้ทุกท่านสามารถยกระดับให้สูงขึ้นได้อย่างแท้จริ ง จึงพูดสิ่ ง
เหล่านี้กบั ทุกท่าน ที่เรี ยกทุกท่านมาประชุมอย่างเร่ งด่วนเช่นนี้เพราะกลัวว่าในขั้นตอนการบําเพ็ญ
ต่อจากนี้ พวกท่านอาจจัดการได้ไม่ดี หรื อเนื่องจากเข้าใจ(ฝ่ า)ได้ไม่ดี หรื อเพราะข้าพเจ้าไม่ได้นาํ พา
ท่านสู่ หนทางที่ถูกต้องจนท่านล้มเลิกกลางคัน ข้าพเจ้าก็จะรู ้สึกผิดต่อท่าน ดังนั้นจึงเรี ยกทุกท่านมา
ประชุมเพื่ออธิบายเรื่ องนี้ให้แก่ทุกท่าน การบําเพ็ญเป็ นเรื่ องของตัวเอง ในอนาคตใครที่ตามไม่ทนั
ใครที่ทาํ ไม่ได้ ข้าพเจ้าตรงนี้ไม่สามารถเปิ ดประตูหลังให้แก่เขาได้ บอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าเขาเป็ นคน
พอใช้ได้ หรื อเขาอธิบายสถานการณ์ให้ขา้ พเจ้าฟัง แล้วพวกเราก็เปิ ดประตูหลังเถอะ ให้เขาขึ้นมา
เสี ยเลย ให้เป็ นเช่นนี้ไม่ได้ ทุกท่านทราบ สิ่ งที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดในวันนี้คือฝ่ า ฝ่ านี้คือฝ่ าของจักรวาล
ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตามฝ่ า มิเท่ากับข้าพเจ้าเป็ นผูน้ าํ การบ่อนทําลายฝ่ าหรื อ ล้วนขึ้นอยูก่ บั ตัวท่าน
ไปบําเพ็ญ (ฝ่ า)เป็ นสิ่ งที่ดี สามารถช่วยคน ยังสามารถช่วยชีวติ คน ก็ดูวา่ ทุกท่านจะเข้าใจฝ่ าอย่างไร
รับรู ้เข้าใจฝ่ าอย่างไร ที่เรี ยกทุกท่านมาก็ตอ้ งการจะพูดเพียงเท่านี้ อย่าได้คิดว่าการประชุมครั้งนี้เป็ น
เรื่ องที่ขา้ พเจ้าเห็นข้อบกพร่ องของพวกท่าน และต้องการจะวิพากษ์วจิ ารณ์พวกท่านเป็ นอันขาด
ไม่ใช่เช่นนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าสําหรับบางปัญหา การชี้ออกมาให้ทนั เวลาดีกว่าชี้ออกมาภายหลัง พวกเรา
หัวหน้าศูนย์ช่วยฝึ กสอนแต่ละแห่ง หรื อผูช้ ่วยฝึ กสอน คนที่พวกเราเห็นว่าไม่ดี หลังจากที่ถอดเขา
ออกไปทันทีแล้ว คนๆ นี้เมื่อเขาจอดรถอย่างกระทันหันและค่อยๆ รับรู ้เข้าใจปัญหาของตัวเองแล้ว
เริ่ มบําเพ็ญใหม่อีก เขาจะเป็ นหัวหน้าศูนย์ฝึกหรื อเป็ นผูช้ ่วยฝึ กสอนหรื อไม่กไ็ ม่มีอะไรแตกต่างกัน
เขาสามารถบําเพ็ญถึงที่สุดเช่นกัน ก็ให้หยุดทําสิ่ งที่เขาทํา และจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับเขาอย่าง
มาก ตัวเขารับรู ้เข้าใจแล้ว และยังบําเพ็ญต่อไป มีบางคนพวกเราให้โอกาสแก่เขาครั้งแล้วครั้งเล่า แต่
เขาก็ไม่อ(ู ้ รับรู ้)ครั้งแล้วครั้งเล่า สุ ดท้ายก็สายเกินไป เขาตกลงไปโดยสิ้ นเชิงแล้ว กลายเป็ นมารใน
สภาพแบบนั้น นี่เป็ นบทเรี ยน!
ข้าพเจ้าเป็ นคนที่ชอบพูดอะไรตรงไปตรงมา ไม่ชอบพูดอ้อมค้อม ในช่วงระยะหลังนี้ พวกเรา
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ไม่วา่ จะเป็ นศูนย์ช่วยฝึ กสอนก็ดี ศูนย์สาขาก็ดี หรื อผูช้ ่วยฝึ กสอนของศูนย์ต่างๆ ของเราก็ดี ต่าง
ทํางานเป็ นปริ มาณมากจริ งๆ ทําให้ฝ่าของเรานี้ได้รับผลสะท้อนที่ใหญ่ขนาดนี้ในวันนี้ แน่นอนการ
ที่ฝ่าดีคือด้านหนึ่ง ทุกท่านอุทิศตนอย่างมากมาย ปกป้ องฝ่ านี้ ช่วยประชาสัมพันธ์ฝ่านี้ อันที่จริ งฝ่ านี้
ข้าพเจ้าว่าคือฝ่ าของจักรวาลตั้งแต่ตน้ รวมทั้งทุกท่าน พวกท่านล้วนอยูใ่ นฝ่ านี้ เช่นนั้น ฝ่ านี้กเ็ ป็ น
ของพวกท่าน จะปกป้ องฝ่ านี้หรื อไม่ จะประชาสัมพันธ์ฝ่านี้หรื อไม่ จะเผยแพร่ ฝ่านี้ให้กว้างไกล
หรื อไม่ ในอนาคตจะกลืนกลายเข้ากับฝ่ านี้หรื อไม่ ล้วนเป็ นเรื่ องของตัวพวกท่านเอง ข้าพเจ้าได้แต่
บรรยายเขาออกมา นําพาท่านสู่ หนทางที่ถูกต้องสายนี้ นี้คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้าทํา สําหรับการหยวนหมัน่
อย่างแท้จริ งในอนาคต ข้าพเจ้าว่านัน่ คือท่านต้องบําเพ็ญเอาเอง
ไม่อยากจะใช้เวลาของทุกท่านมากเกินไปนัก เดิมทีหลายต่อหลายคนอยากมาฟังดูวา่ อาจารย์
จะบรรยายอะไรในระดับชั้นสู งในที่ประชุมผูช้ ่วยฝึ กสอน ล้วนแต่มาพร้อมกับจิตแสวงหา ความยึด
ติด การสื บเสาะหาความรู ้ ข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ไม่ดีเลย ข้าพเจ้าไม่อยากพูดอะไรมาก ถ้าพวกเรามี
ปัญหาอะไร มีปัญหาที่พิเศษเฉพาะ พวกเราจะให้เวลาสักเล็กน้อย ทุกท่านหยิบยกขึ้นมาถามได้
ศูนย์ใหญ่เป่ ยจิงดูแลเรื่ องการถ่ายรู ป อีกสักครู่ ศนู ย์ช่วยฝึ กสอน ศูนย์สาขาต่างๆ สามารถจัดกลุ่ม
ขึ้นมาถ่ายรู ป ไม่มีปัญหา (ข้าพเจ้า)สามารถถ่ายรู ปกับทุกท่าน ทุกท่านที่นงั่ อยูข่ า้ งล่างมีปัญหาที่
พิเศษเฉพาะสามารถหยิบยกขึ้นมาถามข้าพเจ้าได้ ก็จะพูดเพียงเท่านี้
ข้าพเจ้าได้ยนิ ว่ามีผฝู ้ ึ กส่ วนหนึ่งชอบไปยังศูนย์ฝึกต่างๆ การไปยังศูนย์ต่างๆ เป็ นเรื่ องดี ทําให้
มีการติดต่อและเรี ยนรู ้ระหว่างผูฝ้ ึ กด้วยกันมากขึ้น เป็ นเรื่ องที่ดีมาก แต่มีบางคนเมื่อไปที่ศนู ย์บาง
แห่งแล้วดูเหมือนจะมีจิตโอ้อวดแบบหนึ่ง: “ฉันรู ้ข่าวบางอย่าง” ถ่ายทอดข่าวเล็กข่าวย่อย หรื อ
“พวกท่านไม่เข้าใจสิ่ งเหล่านี้หรอก ฉันเข้าใจ” (พวกเขา) มักคิดจะ..... มีหวั เชื้อจิตยึดติดซ่อนอยูล่ ึกๆ
หัวเชื้อเล็กๆ ใช้ฝ่านี้เป็ นประโยชน์เพื่อยกตัวเองให้สูงขึ้น ก็คือจิตโอ้อวดเช่นกัน (พวกเขา)ไม่ใช่
ต้องการจะยกตัวเองให้สูงขึ้นด้วยสํานึกที่จดั เจน ไม่ใช่เช่นนั้น เพียงแต่มีหวั เชื้อจิตโอ้อวดเล็กๆ จิต
โอ้อวดนี้เป็ นสิ่ งที่อนั ตรายมากสําหรับผูบ้ าํ เพ็ญ
บางคนถามว่าคนที่ยงั ไม่ไคอู(้ เปิ ดการรับรู ้)จะมีฝ่าเซิน(ธรรมกาย)ได้อย่างไร
คนที่ยงั ไม่ไคอู(้ เปิ ดการรับรู ้) ตั้งใจฟังให้ดีหละ! คนที่ยงั ไม่ไคอูถ้ า้ บําเพ็ญบรรลุถึงเขตแดน
ของพระพุทธก็จะมีฝ่าเซิน แต่ ณ เวลานี้ผฝู ้ ึ กของเรายังไม่มีแม้แต่คนเดียว รวมทั้งอาจารย์ชี่กงใน
สํานักพลัง(กง)อื่นก็ยงั ไม่มีแม้แต่คนเดียว เท่าที่ขา้ พเจ้ารู ้คนที่มีฝ่าเซินมีเพียงข้าพเจ้าคนเดียว เหตุใด
บางคนฝันเห็นผูช้ ่วยฝึ กสอนของเรา ยังเห็นหัวหน้าศูนย์ฝึกของเรา เห็นอะไรอื่นๆ นัน่ คือผลจาก
ความคิดของตัวท่านบวกกับสนามมิติของท่าน เป็ นการสะท้อนออกมา ของความสัมพันธ์ที่
สอดคล้องกันในสนามมิติของท่านแบบนี้
เป็ นสภาวะแบบหนึ่งที่ใช้ส่ิ งนี้สะท้อนเข้าไปภายใน
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ขอบเขตของสนามมิติน้ ีของท่าน นอกจากนี้เมื่อบําเพ็ญถึงระดับหนึ่งที่แน่นอน (เขา)ยังสามารถจะ
แยกร่ างถ้าไม่ถูกปิ ดล๊อกเอาไว้ หมายความว่าจู่หยวนเสิ น(จิตหลัก) สามารถแยกออกจากร่ างกาย
ของเขาได้ แต่นน่ั ล้วนแต่เป็ นสิ่ งเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งทํากันในระดับชั้นที่ต่าํ มาก
มีใครบางคนอ้างตัวเองเป็ นพระโพธิสัตว์เวยถัว และสามารถเอาฝ่ าหลุนที่ท่านอาจารย์ใส่
ให้แก่ผฝู ้ ึ กออกมาได้
นัน่ คือใจตัวเขาเกิดมาร ใจตัวเองแปรผัน ตัวเขาคิดเอาเอง เขาเอาออกมาหรื อไม่ ที่เอาคือสิ่ งที่
ตัวเขาจินตนาการเอง เป็ นภาพที่ตวั เองจินตนาการขึ้นภายในขอบเขตของสนามมิติของเขา อะไรเขา
ก็ทาํ ไม่ได้ อ้างตัวเองเป็ นพระโพธิสัตว์เวยถัวอะไรเอย ข้าพเจ้าจะบอกทุกท่าน ข้าพเจ้าเคยพูดเรื่ องนี้
กับพวกเราก่อนหน้านี้แล้วว่า: ในยุคธรรมะปลายชีวติ ในระดับชั้นสู ง พวกเขาก็ตกอยูใ่ นมหันต์ภยั
ที่สมควรปกป้ องก็ปกป้ องขึ้นมาแล้ว ที่ไม่ได้ปกป้ องขึ้นมาก็ถูกระเบิดทําลายไปแล้ว เวลานี้ไม่มีใคร
แล้ว หลายๆ คนเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิน ผูฝ้ ึ กบางคนนํารู ป(พระโพธิสัตว์กวนอิน) มาเบิกเนตร
ข้าพเจ้าจะบอกทุกท่าน จิต(ความคิด)ที่คนส่ งออกมาในชัว่ พริ บตานั้นขณะที่เขาไหว้พระอยูเ่ ป็ น
จิตใจที่เมตตาที่สุด ดีงามที่สุด ดีที่สุด เพื่อปกป้ องจิต(ความคิด)ดวงนี้ของท่านเอาไว้ จึงให้ท่านเห็น
ภาพลักษณ์ของพระโพธิสัตว์กวนอิน ที่จริ งล้วนเป็ นปรากฏการณ์ของฝ่ าเซินของข้าพเจ้า ที่ผา่ นมา
ข้าพเจ้าเคยพูดถึงประเด็นนี้ในการสัมมนาแล้ว
บันทึกเสี ยงโดยศูนย์ช่วยฝึ กสอนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า ศูนย์ใหญ่เป่ ยจิง
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