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   คาํอธิบายเกีย่วกบัการตพีมิพ์อกีคร้ัง 

คร้ังแรกท่ีตีพิมพ ์ [อธิบายความหมายเก่ียวกบัฝ่าหลุนตา้ฝ่า] ออกมา ส่วนสาํคญัคือเพื่อจะ

ยกระดบัคุณภาพและความสามารถในการช่วยฝึกสอนของผูช่้วยฝึกสอน ถา้ผูฝึ้กใหม่ทัว่ไปยอมรับ

ไม่ไดก้จ็ะส่งผลใหเ้กิดความเสียหายและการรบกวนต่อตา้ฝ่า ดงันั้นจึงจดัจาํหน่ายอยูใ่นวงจาํกดั 

ภายหลงัจากท่ีศิษยท์ัว่ประเทศไดเ้ร่ิมการศึกษาฝ่า บาํเพญ็อยา่งจริงจงั ทุกท่านกมี็ความเขา้ใจ

ต่อตา้ฝ่าเพิ่มมากข้ึน ผา่นการบาํเพญ็อยา่งจริงจงั ทาํใหเ้ขา้ใจและซึมซาบอยา่งแทจ้ริงถึงความ

ยิง่ใหญ่ของตา้ฝ่าและความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นต่อการยกระดบัชั้น มีการยกระดบัความเขา้ใจอยา่ง

ชดัเจน ในสภาพการณ์เช่นน้ี ขา้พเจา้จึงตดัสินใจตีพิมพ ์ [อธิบายความหมายเก่ียวกบัฝ่าหลุนตา้ฝ่า] 

ออกจาํหน่ายอีกคร้ัง แต่ทุกท่านพึงระวงัแนวโนว้แบบหน่ึง จงอยา่ไดคิ้ดจะคน้หาส่ิงแปลกใหม่

ในตา้ฝ่า บางคนเฝ้าติดตามคน้หาอยูเ่ร่ือยๆ วา่ขา้พเจา้ไดพ้ดูอะไรอีกบา้ง มีหนงัสือใหม่อะไรอีกบา้ง 

หรือเป็นอยา่งไร อยา่งไร....เป็นตน้ ตอ้งปล่อยวางจิตใจลงมา บาํเพญ็จริงๆ จงัๆ ต่อไป ท่ีจริงไม่วา่

จะมีหลกัธรรมคาํสอนออกมาเป็นจาํนวนมากนอ้ยเท่าใด กล็ว้นเป็นขอ้มูลเสริมแนะ [จว้นฝ่าหลุน] 

ส่ิงท่ีช้ีแนะการบาํเพญ็อยา่งแทจ้ริงมีเพียง [จว้นฝ่าหลุน] ขา้งในนั้นครอบคลุมเน้ือหาเร่ิมจากคน

ธรรมดาสามญัไปจนถึงระดบัท่ีสูงมากๆ เพียงแต่ท่านบาํเพญ็ต่อไป [จว้นฝ่าหลุน] กจ็ะช้ีนาํใหท่้าน

บาํเพญ็และยกระดบัสูงยิง่ข้ึนตลอดไป 

บทความใน [จว้นฝ่าหลุน] สาํนวนท่ีใชไ้ม่ไพเราะสละสลวย อีกทั้งไม่เป็นไปตามหลกัภาษา

ปัจจุบนั แต่หากขา้พเจา้เรียบเรียงหนงัสือตา้ฝ่าเล่มน้ีตามหลกัภาษาปัจจุบนัแลว้ กจ็ะเกิดปัญหาใหญ่

ขอ้หน่ึง บทความแมจ้ะมีโครงสร้างของภาษาท่ีไพเราะและสละสลวย  แต่ไม่สามารถครอบคลุม

ความหมายท่ีลึกซ้ึงและสูงยิง่ข้ึน เพราะหลกัภาษาตามโครงสร้างปัจจุบนั ไม่สามารถถ่ายทอดตา้ฝ่า

ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ึนาํในระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนัท่ีอยูสู่งยิง่ๆ ข้ึนไป และการแสดงออกของหลกัธรรมใน

แต่ละระดบัชั้น ตลอดจนนาํไปสู่การผนัแปรของร่างแท(้เป๋ินถ่ี)และพลงั(กง)ของผูฝึ้ก รวมทั้ง

เสริมสร้างการเปล่ียนแปลงของธาตุแท ้ 

[อธิบายความหมายฯ] เล่มน้ีกเ็ช่นกนั ตีพิมพอ์อกจาํหน่ายเพื่อช่วยช้ีแนะใหทุ้กท่านศึกษา   

[จว้นฝ่าหลุน] ใหดี้ หวงัวา่ศิษยต์า้ฝ่าจะสามารถยดึฝ่าเป็นอาจารย ์ ขจดัการรบกวนท้ิงไป บาํเพญ็ให้

แน่นแฟ้นและจริงจงั น่ีกคื็อการกา้วรุดไปขา้งหนา้ 

 

      หลี ่หงจือ้ 
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คาํนํา 

 

เพื่อใหง้านช่วยฝึกสอนของฝ่าหลุนตา้ฝ่าดาํเนินไปไดดี้ยิง่ข้ึน เพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํร้องขอ

ของศนูยศึ์กษาและศนูยช่์วยฝึกสอนทุกแห่ง ฝ่า และความหมายเก่ียวกบัฝ่า ท่ีขา้พเจา้ไดบ้รรยาย 

และอธิบาย ณ ท่ีประชุมผูช่้วยฝึกสอน ไดผ้า่นการตรวจทานและเห็นชอบของขา้พเจา้แลว้ เวลาน้ีก็

ไดตี้พิมพน์าํออกมาจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการ 

ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมในคร้ังนั้นยงัมีผูช่้วยฝึกสอนส่วนนอ้ยท่ีมาจากมณฑลอ่ืน เมืองอ่ืนดว้ย 

หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดบ้รรยายฝ่าและอธิบายความหมายเก่ียวกบัฝ่าแลว้ บางคนไดเ้รียบเรียงบทความ

จากเทปบนัทึกเสียง ยิง่กวา่นั้นในบางพื้นท่ียงัไดเ้วียนกนัคดัลอก ขโมยพิมพ ์ เน่ืองจากเวลาขา้พเจา้

บรรยายฝ่า อธิบายความหมายเก่ียวกบัฝ่า ลว้นแต่บรรยายและอธิบายภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีพิเศษ

เฉพาะ ภายใตเ้ง่ือนไขและในประเดน็ท่ีเป็นรูปธรรม หากไม่อยูใ่นปัจจยัเหล่าน้ีแลว้ การเวยีนกนั

คดัลอกบทความ และตา้ฝ่าท่ีขา้พเจา้บรรยาย การทาํความเขา้ใจกจ็ะเกิดความหมายท่ีไม่ตรงกนั อีก

ทั้งจะทาํใหค้นเขา้ใจคลาดเคล่ือนไดง่้าย  ไม่เป็นประโยชนต่์อการเผยแพร่ตา้ฝ่า 

การตีพิมพ ์ [อธิบายความหมายเก่ียวกบัฝ่าหลุนตา้ฝ่า] ออกจาํหน่าย เพื่อเป็นหนงัสือสาํหรับ

ผูช่้วยฝึกสอนอ่านโดยเฉพาะ ผูช่้วยฝึกสอนทุกคนเวลาเผยแพร่ฝ่าหลุนตา้ฝ่า ตอ้งรับผดิชอบต่อ

ตวัเอง รับผดิชอบต่อผูฝึ้ก รับผดิชอบต่อสังคม รับผดิชอบต่อตา้ฝ่า เวลาท่ีทาํการเผยแพร่และอธิบาย

ปัญหา ใหเ้ผยแพร่ตา้ฝ่าตามระดบัความเขา้ใจต่อตา้ฝ่าและความสามารถรับไดข้องผูรั้บ 

 

      หลี ่หงจือ้ 
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อธิบายฝ่าให้ผู้ช่วยฝึกสอนฝ่าหลุนต้าฝ่าเมืองฉางชุน 

(18-9-1994) 

 

นัง่อยู ่ ณ ท่ีน้ีลว้นเป็นผูช่้วยฝึกสอนและผูฝึ้กระดบัแกนนาํ ในการสร้างสรรคฝ่์าหลุนตา้ฝ่า 

โดยเฉพาะเมืองฉางชุนมีบทบาทสาํคญัอยา่งมากในการสร้างสรรคฝ่์าหลุนตา้ฝ่า ผูฝึ้กท่ีศนูยฝึ์ก

หลายๆ แห่งไดถ้ามปัญหาต่างๆ มากมาย มีปัญหาบางประการท่ีผูช่้วยฝึกสอนหรือผูฝึ้กระดบัแกน

นาํของเราอธิบายไดไ้ม่ดีหรืออธิบายไม่ได ้ เร่ืองน้ีมีสาเหตุสองประการ หน่ึงคือเขา้ใจฝ่าไม่ถ่องแท ้

ท่ีจริงในการสอนในชั้นเรียน พวกเรากไ็ดบ้รรยายใหท้ั้งหมดแลว้ เพียงแต่เขา้ใจฝ่าใหท้ะลุปุโปร่ง 

อะไรๆ กส็ามารถอธิบาย น่ีคือสาเหตุหน่ึง และเป็นเหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุด อีกประการหน่ึงคือปัญหา

บางประการท่ีเป็นรูปธรรมท่ีผูฝึ้กถาม แต่อธิบายได ้ เพราะผูฝึ้กสอนติดต่อกบัผูฝึ้กโดยตรง หลายๆ 

ปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม ไม่อาจจะอธิบายได ้

ขา้พเจา้รักษาท่าทีอยา่งน้ีเสมอมา ฝ่าขา้พเจา้กไ็ดบ้รรยายอยา่งครบถว้นและสรุปรวบยอดให้

แลว้ ปัญหาในการบาํเพญ็ของตวัท่านเอง กต็อ้งปฏิบติัตามฝ่าน้ี ถา้อะไรๆ กพ็ดูออกมาจนหมด กจ็ะ

ไม่มีส่ิงท่ีตวัท่านเองจะบาํเพญ็ ฉะนั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถจะพดูมากไปกวา่น้ีแลว้ ถา้พดูอีกกจ็ะ

เท่ากบัวา่ขา้พเจา้ยกท่านข้ึนมาอยา่งนั้น ท่ีเหลือกคื็อปัญหาบางประการท่ีเป็นรูปธรรม แต่ผูฝึ้กบาง

คนกย็งัอยากจะถาม กคื็อวางใจไม่ได ้ เขาถามขา้พเจา้ไม่ได ้กย็งัจะถามผูฝึ้กสอนหรือศิษยข์องเรา ท่ี

ฝึกพลงั(กง)มาค่อนขา้งจะนาน แต่ปัญหาท่ีผูช่้วยฝึกสอนหรือศิษยท่ี์ฝึกมานานไม่เคยประสบดว้ย

ตวัเอง กไ็ม่อาจจะอธิบายได ้

เหตุใดขา้พเจา้ใหทุ้กคนฝึกพลงั(กง)ดว้ยกนัเป็นกลุ่มนะหรือ เวลาพบกบัปัญหาสามารถจะ

ปรึกษาหารือดว้ยกนั ร่วมกนัศึกษาพิจารณา ปัญหาเหล่าน้ีกจ็ะแกไ้ขได ้ ฝึกพลงั(กง)ตวัเองคนเดียว 

เม่ือพบกบัปัญหาแลว้ไม่เขา้ใจ จะเกิดความสับสน แต่อยูท่ี่ศนูยฝึ์ก ทุกท่านร่วมกนัศึกษาพิจารณา 

หลายๆ ปัญหากส็ามารถจะแกไ้ข ท่ีจริงการจะจดัการกบัปัญหาหน่ึงๆ ใหส้าํเร็จได ้ตอ้งคน้หาจากซิ

นซ่ิง ปัญหาอะไรลว้นสามารถแกไ้ขใหลุ้ล่วงได ้แต่กย็งัมีปัญหาบางประการท่ีเป็นรูปธรรม มนัยาก

เกินกวา่ท่ีผูช่้วยฝึกสอนจะจดัการไดจ้ริงๆ เพื่อปัญหาเหล่าน้ีโดยเฉพาะ ขา้พเจา้เปิดประชุมหน่ึงคร้ัง

ใหก้บัทุกท่าน น่ีจดัเป็นกรณีพิเศษสาํหรับผูช่้วยฝึกสอนเมืองฉางชุน พื้นท่ีอ่ืนยงัไม่มีโอกาสเช่นน้ี 

การกลบัมา(บา้น)คร้ังน้ีมีปัญหาหลายประการตอ้งจดัการ ผูฝึ้กทั้งหลายต่างกรู้็ ดงันั้นจึงพยายามไม่

รบกวนขา้พเจา้ เป็นไปไดว้า่ เสียงโทรศพัทเ์พียงกร๊ิงเดียวกจ็ะรบกวนขา้พเจา้อยา่งมาก ฉะนั้นผูฝึ้ก

หลายๆ ท่านจึงไม่โทรศพัทม์าหา จุดน้ีขา้พเจา้ทราบ ท่ีเรียกทุกท่านมาประชุมกเ็พื่อจะตอบปัญหา
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บางประการใหก้บัทุกท่าน ศนูยใ์หญ่ไดส่้งบทความจากประสบการณ์ของผูฝึ้กบางส่วนมาให ้อีกทั้ง

ปัญหาต่างๆ ท่ีรวบรวมกนัข้ึนมา ขา้พเจา้ยงัไม่มีเวลาอ่าน เพราะขา้พเจา้กาํลงัปรับแกห้นงัสือเล่มท่ี

สามอยู ่– [จว้นฝ่าหลุน] และยงัมีเร่ืองตอ้งจดัการอีกมากมาย 

การตอบปัญหาใหแ้ก่ทุกท่านในวนัน้ี โดยหลกัคือเพื่อใหทุ้กท่านทาํงานไดส้ะดวก พดูถึง

ตรงน้ีขา้พเจา้ยงัจะตอ้งพดูถึงปัญหาหน่ึง คือผูช่้วยฝึกสอนทั้งหลายท่ีนัง่อยู ่ ณ ท่ีน้ี ท่านตอ้ง

รับผดิชอบใหจ้ริงๆ จงัๆ รับผดิชอบสอนแต่ท่าฝึกเพียงอยา่งเดียวยงัไม่พอ ควรตอ้งเขา้ใจฝ่าใหถ่้อง

แท ้ยดึกมุใหไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง ตอ้งอ่านหนงัสือใหม้าก ฟังเทปบนัทึกเสียงใหม้าก อยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้ง

เขา้ใจไดช้ดัเจนมากกวา่ผูฝึ้กทัว่ไปจึงจะสามารถเป็นผูช่้วยฝึกสอนไดดี้ ความเขา้ใจต่อฝ่าจะตอ้ง

เขา้ใจใหแ้จ่มชดั ผูฝึ้กมีปัญหาอะไร อยา่งนอ้ยตอ้งตอบไดใ้นระดบัทัว่ไป ถึงแมไ้ม่อาจจะพดูวา่เป็น

ประโยชนใ์นการช้ีนาํ ในภาพรวมสามารถพดูไดช้ดัเจน การถ่ายทอดพลงั(กง)ไปสู่ระดบัชั้นสูง

อยา่งแทจ้ริง นัน่กคื็อการช่วยคน กคื็อการบาํเพญ็อยา่งแทจ้ริง หากดูกนัอยา่งน้ีแลว้ นัน่กคื็อไม่มี

อะไรแตกต่างจากการมุ่งบาํเพญ็เป็นหลกัในวดัวาอารามหรือในป่าเขา 

ฝ่าของเราน้ีโดยหลกัถ่ายทอดอยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญั ส่วนใหญ่บาํเพญ็อยูใ่นหมู่คน

ธรรมดาสามญั ในการบาํเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั โดยพื้นฐานควรแสดงออกเหมือนกบัคน

ธรรมดาสามญั พดูใหช้ดั พวกเราผูรั้บผดิชอบคนหน่ึงของศนูยฝึ์กฯ กเ็หมือนกบัเจา้อาวาส 

พระสงฆเ์ปรียญสูง ขา้พเจา้เพียงแต่พดูเปรียบเทียบ ไม่มีใครแต่งตั้งหรือใหต้าํแหน่ง พวกเรากคื็อ

รูปแบบการบาํเพญ็อยา่งน้ี ท่านคิดดูนัน่ไม่เหมือนกนัหรอกหรือ การนาํพาผูบ้าํเพญ็กลุ่มหน่ึงใหดี้

เป็นเร่ืองของคุณูปการและคุณธรรมท่ีหาท่ีสุดมิได ้ นาํพาไม่ดี ขา้พเจา้วา่กคื็อไม่ไดป้ฏิบติั

ภาระหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี ดว้ยจุดประสงคน้ี์จึงเรียกท่านมาประชุม ผูรั้บผดิชอบของศนูยใ์หญ่ต่างก็

หารือปัญหาน้ีกบัขา้พเจา้: จะเปิดสอนอีกสักคร้ังดีไหม ขา้พเจา้รู้สึกวา่ฝ่าน้ีบรรยายชดัเจนเกินไปก็

ไม่เป็นประโยชนก์บัการบาํเพญ็ของทุกคน เช่นนั้นกจ็ะกลายเป็นหลกัการของคนธรรมดาสามญั 

พวกเราไม่ตอ้งพดูถึงปัญหาการบาํเพญ็กนัอยา่งไร อยา่งไร ในหมู่คนธรรมดาสามญั อีกประเด๋ียว

ขา้พเจา้จะตอบคาํถามเหล่าน้ีท่ีส่งข้ึนมา เวลาท่ีเหลือทุกท่านมีปัญหาอะไรค่อยยกข้ึนมาถาม คาํถาม

ท่ีคิดจะคน้หาความรู้อะไรท่านอยา่ถาม คาํถามท่ีเก่ียวโยงถึงนโยบายประเทศกอ็ยา่ถาม พวกเราอยู่

ในขั้นตอนของการบาํเพญ็ ปัญหาท่ีพบเจอนั้นค่อนขา้งจะเป็นแบบฉบบั โดยหลกัจะตอบคาํถาม

เหล่าน้ี ทุกท่านสามารถหยบิยกข้ึนมาถาม 

พวกเราแจง้แต่ผูช่้วยฝึกสอนและคนทาํงานใหม้าประชุม จากวนัน้ีไปคนท่ีไม่ไดรั้บแจง้

อยา่ไดพ้ามาประชุมดว้ย มีคนมากนัมาก เร่ืองบางอยา่งจดัการไม่ได ้ เพราะทั้งหมดเป็นผูช่้วย

ฝึกสอน เดิมทีอยากจะพดูสูงสักหน่อย เป็นรูปธรรมสักหน่อย เพื่อใหส้ะดวกต่อการทาํงานของ
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ผูช่้วยฝึกสอนจากน้ีไป แต่บางคนเป็นผูฝึ้กใหม่เขา้เรียนในชั้นเพียงคร้ังเดียว ยิง่กวา่นั้นบางคนยงัไม่

เคยเขา้เรียนในชั้นเลย ทนัทีทนัใดมาฟังส่ิงท่ีสูงและลึกซ้ึงอยา่งน้ี ยากจะยอมรับได ้ไม่ส่งผลดีต่อเขา 

อีกทั้งยงัจะก่อเกิดอารมณ์ขดัแยง้ในความคิดของเขาไดง่้าย กจ็ะเป็นการทาํลายคนๆ น้ี 

 ผูช่้วยฝึกสอนตอ้งรับภาระหนา้ท่ีอยา่งจริงๆ จงัๆ ผูฝึ้กใหม่ท่ีท่าฝึกทาํไม่ถูกตอ้งตอ้งปรับแก้

ใหถู้กตอ้งใหพ้วกเขา ผูฝึ้กเก่าบางคนท่ีท่าฝึกใชไ้ดแ้ลว้ คลาดเคล่ือนเพียงเลก็นอ้ย กใ็หบ้อกเขา

ภายหลงัการฝึกพลงั(กง) จะไดไ้ม่รบกวนการเขา้สู่สมาธิ เวลาฝึกพลงั(กง) อยา่รบกวนเขา ผูฝึ้กใหม่

จะตอ้งช่วยฝึกสอน มีคนถามปัญหาตอ้งอดทนค่อยๆ อธิบาย ผูฝึ้กทั้งหมดท่ีศูนยฝึ์กพลงั(กง)ของเรา 

ลว้นมีภาระหนา้ท่ีน้ี ตอ้งช่วยเหลือสรรพชีวติทัว่ไป อะไรเรียกวา่ช่วยเหลือสรรพชีวติทัว่ไป ให้

สรรพชีวติไดฝ่้าจึงจะเป็นการช่วยเหลือสรรพชีวติทัว่ไป มีคนมาถาม ท่านไม่อธิบาย นัน่จะใชไ้ด้

หรือ 

ผูช่้วยฝึกสอนฝึกพลงั(กง)จะตอ้งแน่วแน่หน่ึงเดียว สาํหรับผูฝึ้กเหล่านั้นท่ีไม่แน่วแน่หน่ึง

เดียวในการฝึกพลงั(กง) ตอ้งบอกเขา ช่วยเหลือเขา หากไม่สามารถแน่วแน่จริงๆ เขาปล่อยวางส่ิง

เหล่านั้นของเขาไม่ได ้ กบ็อกใหเ้ขาไปฝึกพลงั(กง)อ่ืน จะไดไ้ม่รบกวนพวกเราผูฝึ้ก หากเขาไม่ยอม

ไปจริงๆ นัน่กไ็ม่มีวธีิอ่ืน เขาฝึกกจ็ะไม่ไดอ้ะไร น่ีคืออูซ่ิ้ง(การรับรู้)ไม่ดี พวกเราสายพุทธ มีจุดเร่ิม

จากความเมตตากรุณา บอกวา่จะจดัการ(ลงโทษ)เขาสักหน่อย ทาํอยา่งนั้นไม่ได ้ไม่บ่อนทาํลายฝ่าท่ี

ถูกตอ้งอยา่งรุนแรง ไม่อาจจะลงมือตามใจชอบ 

บางคนรักษาโรคใหค้น หรือบอกใหค้นมารักษาโรคท่ีศนูยฝึ์กของเรา ลว้นเป็นการบ่อน

ทาํลายตา้ฝ่า น่ีเป็นปัญหาท่ีร้ายแรงอยา่งยิง่ และไม่อนุญาตใหใ้ครทาํอยา่งน้ี ถา้ทาํอยา่งน้ีกไ็ม่ใช่

ศิษยข์องขา้พเจา้ ถา้ผูช่้วยฝึกสอนทาํอยา่งน้ีละก ็ ใหเ้ปล่ียนคนทนัที ตอ้งไม่ใหมี้ปรากฏการณ์สอง

แบบน้ีเกิดข้ึนอยา่งเดด็ขาด 

ผูช่้วยฝึกสอนตอ้งพยายามรับภาระหนา้ท่ีในงานใหจ้ริงๆ จงัๆ งานยากกต็อ้งอาสาทาํ ผูช่้วย

ฝึกสอนบางคนอาจมีอายมุาก มีความเขา้ใจต่อฝ่าดอ้ยสักหน่อย ตวัเองรู้สึกวา่ดีแต่อธิบายไดไ้ม่

ชดัเจน กส็ามารถหาคนมาช่วยทาํงานของผูช่้วยฝึกสอน ความรับผดิชอบต่อฝ่า ไม่ใช่การไดห้รือ

เสียของตวัท่าน การไดห้รือเสียของตวัท่านกส็ัมพนัธ์กบัฝ่าอยา่งแนบแน่นดว้ย ในการสอนตอ้งไม่

สอดแทรกความคิดของตวัเองเขา้ไป ไม่เช่นนั้นกจ็ะส่งผลกระทบต่อการบาํเพญ็ของตวัเองและของ

กลุ่ม ท่าฝึกของผูช่้วยฝึกสอนตอ้งพยายามทาํใหถู้กตอ้ง พยายามทาํใหเ้หมือนกบัในเทปบนัทึกภาพ 

โดยภาพรวมตอ้งทาํใหเ้หมือน ถา้ต่างกนัเพียงเลก็ๆ นอ้ยๆ กไ็ม่เป็นไร ความแตกต่างเป็นเร่ืองท่ี

หลีกเล่ียงยาก จะใหเ้หมือนกนัอยา่งกบัแกะ ออกมาจากแม่พิมพเ์ดียวกนัทั้งหมด เป็นเร่ืองท่ีทาํไม่ได ้

โดยพื้นฐานดูไม่แตกต่างเป็นอนัใชไ้ด ้ แต่ถา้แตกต่างกนัมากนกัละกไ็ม่ได ้ โดยเฉพาะคือผูช่้วย
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ฝึกสอน ท่านสอนคนกจ็ะทาํใหเ้พี้ยนไป 

จากน้ีไปจะเร่ิมตอบคาํถาม 

 

 สิงเสินจวี้ เม้ียะ (กายและจิตดบัสลายพร้อมกนั) เป็นสภาวะอยา่งไร 

สิงเสินจวี้ เม้ียะ (กายและจิตดบัสลายพร้อมกนั) เป็นคาํศพัทโ์บราณ พวกเราเรียกวา่ สิงเสิน

ฉวนเม้ียะ (กายและจิตดบัสลายทั้งหมด) ตวัอกัษรจวี้  ออกเสียงฟังไม่สู้ดี เม้ียะกคื็อกระจายท้ิงไป จวี้

(พร่ังพร้อม)และจวี้(รวมตวั)ออกเสียงเหมือนกนั จวี้ (รวมตวั)คือจบัเขารวมกนัเขา้มา ดงันั้นต่อจากน้ี

ไปพวกเราเรียกเป็น สิงเสินฉวนเม้ียะ (กายและจิตดบัสลายทั้งหมด) แน่นอนในหนงัสือยงัเขียนวา่ 

สิงเสินจวี้ เม้ียะ (กายและจิตดบัสลายพร้อมกนั) หนงัสือเล่มน้ีจดัเป็นเอกสารสาํหรับอ่านเฉพาะกาล 

หนงัสือเล่มท่ีหน่ึงของเรา [ฝ่าหลุนกงจีน] ตอนท่ีเขียนออกมานั้น มีบางดา้นคลา้ยกบัช่ีกงในระดบั

ตํ่า หนงัสือเล่มท่ีสองกคื็อ [ฝ่าหลุนกงจีน] (ฉบบัปรับปรุง) มีระดบัสูงกวา่ช่ีกงมากทีเดียว เวลาน้ี

ขา้พเจา้กาํลงัเรียบเรียงฝ่าทั้งหมดท่ีขา้พเจา้ไดบ้รรยาย ต่อไปเม่ือเขียนเสร็จแลว้กเ็ป็นเคร่ืองช้ีนาํการ

บาํเพญ็ตา้ฝ่าของเราอยา่งแทจ้ริง ในหนงัสือใหม่คาํศพัทต่์างๆ ตอ้งปรับแกใ้หถู้กตอ้งทั้งหมด 

สิง หมายถึงร่างกายท่ีมีรูปลกัษณ์ ไม่เพียงแต่หมายถึงร่างกายในมิติวตัถุน้ีท่ีเรามองเห็นได้

ดว้ยตาเน้ือเท่านั้น ทุกๆ มิติลว้นมีร่างกายของท่านคงอยู ่ ลว้นมีรูปลกัษณ์ ลว้นเป็นสสารคงอยู ่

เร่ือยไปจนถึงระดบัจุลภาคมากๆ กมี็ร่างกายคงอยู ่ หมายความวา่มีมิติมากเท่าใด คนกมี็ร่างกายมาก

เท่านั้น สิงเสินฉวนเม้ียะ (กายและจิตดบัสลายทั้งหมด) กห็มายถึงร่างกายเหล่าน้ีลว้นไม่คงอยูแ่ลว้ 

 เสิน(จิต) หมายถึงหยวนเสิน(จิตตน้กาํเนิดหรือจิตหลกั)ของคน จิตหลกักดี็ จิตรองกดี็ ร่าง

ชีวติทุกประเภทกดี็ เม่ือไปถึงสิงเสินฉวนเม้ียะ (กายและจิตดบัสลายทั้งหมด) นัน่เป็นเร่ืองท่ีน่ากลวั

อยา่งยิง่! ทัว่ทั้งจกัรวาลไม่มีอะไรท่ีน่ากลวัยิง่กวา่เร่ืองน้ีแลว้ กคื็อดบัสลายทั้งหมด อะไรกไ็ม่มี 

แน่นอน ยงัมีสสารท่ีจุลภาคมากๆ คงอยู ่ขา้พเจา้เคยพดูวา่ สูญญากาศกมี็สสารคงอยู ่การคน้ควา้ทาง

วชิาฟิสิกส์ของเราในปัจจุบนับรรลุไดถึ้งนิวทรีโนระดบัชั้นน้ีเท่านั้น สสารท่ีเลก็ท่ีสุดคือนิวทรีโน 

ยงัห่างไกลมาก ไกลมากๆ จากสาสารของสสารตน้กาํเนิด จากชีวติท่ีเลก็ท่ีสุดของสสารตน้กาํเนิด 

สสารท่ีจุลภาคมากๆ เม่ือถูกทาํลายถึงสภาวะท่ีดั้งเดิมท่ีสุด พวกเราเรียกวา่สิงเสินฉวนเม้ียะ (กาย

และจิตดบัสลายทั้งหมด) เพราะไดก้ลบัไปสู่สภาวะท่ีดั้งเดิมท่ีสุดอีกแลว้ มนัจึงไม่คงอยูแ่ลว้ แมแ้ต่ผู ้

บรรลุธรรม ณ ระดบัชั้นท่ีสูงมากๆ กม็องไม่เห็นแลว้ ขณะเดียวกนักไ็ม่มีความคิด ทั้งหมดเป็น

รูปแบบของจุลภาคท่ีสุดท่ีกระจดักระจายและยุง่เหยงิ ในอดีต ณ ระดบัชั้นสูงเม่ือละเมิดตา้ฝ่าจึง

จดัการกนัเช่นน้ี การทาํลายมนุษยก์เ็ป็นเช่นน้ี เพราะเขาไดต้กลงมาถึงระดบัชั้นท่ีต ํ่าท่ีสุดแลว้ เขาทาํ

เร่ืองไม่ดีจึงพบกบัปัญหาอยา่งน้ี หมายความวา่กาํจดัเขาอยา่งถึงท่ีสุดจากในจกัรวาล ไม่มีความคิด 
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แทบจะไม่มีสสาร ทาํลายจนถึงสภาวะท่ีดั้งเดิมท่ีสุด ดั้งเดิมท่ีสุด 

 

 เพศของพระพุทธชาย พระพุทธหญิงเป็นไปตามเพศของกายเน้ือของผูบ้าํเพญ็ หรือเป็นไป

ตามเพศของจิตหลกั 

เม่ือคนบาํเพญ็จนถึงการบาํเพญ็ฝ่านอกภพ กเ็ขา้สู่การบาํเพญ็มรรคผลอรหนัต ์กคื็อมรรคผล

อรหนัตข์ั้นตน้ เม่ือนั้นกส็ามารถพดูไดว้า่เป็นพระพทุธแลว้ ท่ีจริงท่านกคื็อการบาํเพญ็ร่างพระพุทธ

แลว้ อรหนัตแ์บ่งเป็นมรรคผลอรหนัตข์ั้นตน้ มรรคผลอรหนัตข์ั้นกลางและอรหนัตใ์หญ่ ทุก

ระดบัชั้นมีความห่างกวา้งมาก และพระโพธิสัตวก์ส็ามารถพดูวา่เป็นพุทธ เม่ือบาํเพญ็ถึงมรรคผล

อรหนัต ์การรับรู้เปิด ไม่วา่จะเป็นชายหรือหญิง กจ็ะแสดงรูปลกัษณ์ชาย ท่านกาํลงับาํเพญ็ในหมู่คน

ธรรมดาสามญั แต่เพศของกายเน้ือของท่านจะไม่เปล่ียน กายเน้ือของท่านประเด๋ียวเป็นชาย 

ประเด๋ียวเป็นหญิง อยา่งนั้นจะเป็นอะไรล่ะ！ในอดีตมีคนบาํเพญ็บรรลุถึงมรรคผลอรหนัตแ์ละ

หยวนหมัน่ หยวนหมัน่กบัการบรรลุอาณาจกัรเขตแดนเป็นคนละเร่ืองกนั ถา้คนสามารถบาํเพญ็ถึง

มรรคผลอรหนัตเ์ท่านั้นและหยวนหมัน่ สูงข้ึนไปอีกเขาบาํเพญ็ข้ึนไปไม่ไดแ้ลว้ เร่ิมท่ีจะคงท่ีแลว้ 

คร้ันเม่ือเขาเปิดพลงั(กง)แลว้ ไม่วา่เดิมทีจะเป็นชายหรือหญิง ทั้งหมดจะแสดงรูปลกัษณ์ชาย เพราะ

ร่างกายของเขาเป็นร่างพุทธท่ีเขาบาํเพญ็ออกมา ณ มรรคผลอรหนัตล์ว้นแสดงร่างชาย 

จิตตน้กาํเนิด(จิตหลกั)ท่ีแทจ้ริง อาจจะเป็นชายหรือหญิง ร่างกายนั้นของเขา ไม่วา่จะแปร

ผนัจากสสารพลงังานสูงกดี็ หรือเป็นร่างท่ีไม่เส่ือมสลายนั้นท่ีเขาบาํเพญ็สาํเร็จกดี็ หรือ ณ เวลา

นิพพาน พระพุทธใหร่้างพุทธนั้นแก่เขากดี็ ณ มรรคผลอรหนัต ์ ลว้นแต่แสดงรูปลกัษณ์ในร่างชาย 

เม่ือถึงอาณาจกัรเขตแดนพระโพธิสัตวล์ว้นแสดงรูปลกัษณ์ในร่างหญิง แต่เพศของจิตตน้กาํเนิด(จิต

หลกั)ไม่เปล่ียน เม่ือถึงอาณาจกัรเขตแดนของพระพุทธ เขายงัมีร่างกาย เพียงแต่ร่างกายชนิดน้ี

ประกอบข้ึนจากสสารพลงังานสูง สูงยิง่ข้ึนไปอีกกมี็ร่างกาย คือร่างกาย(ร่างพุทธ)ในมิติท่ีต่างกนั 

เม่ือถึงอาณาจกัรเขตแดนพระพุทธ เพศกจ็ะกลบัคืนสู่เพศของจิตหลกั พระพุทธชายกคื็อพระพุทธ

ชาย พระพุทธหญิงกคื็อพระพุทธหญิง 

 

ความหมายของการบาํเพญ็ร่างแท(้เป๋ินถ่ี) และร่างพุทธ 

ในท่ีน้ีร่างแท(้เป๋ินถ่ี)ท่ีเราพดูถึงคือคาํศพัทโ์ดยรวมของการบาํเพญ็ในระดบัชั้นตํ่า หมายถึง

ร่างกายของท่านในแต่ละมิติ กายเน้ือของท่านกร็วมอยูด่ว้ย 

 

ไดฝ่้าท่ีถูกตอ้ง สาํเร็จมรรคผลท่ีถูกตอ้ง(เจ้ิงกัว่) จดัวา่บรรลุหยวนหมัน่ เช่นนั้นพวกเรา
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บาํเพญ็ถึงระดบัใดจึงจะบรรลุหยวนหมัน่ 

หยวนหมัน่กบักัว่เว่ย(มรรคผล)สูงหรือตํ่าของเราเป็นสองประเดน็ นัน่คือท่านบาํเพญ็ถึงกัว่

เวย่อรหนัตแ์ลว้ ท่านไดเ้ขา้สู่การบาํเพญ็ร่างพุทธแลว้ ท่ีผา่นมามีเพียงพระยไูลจึงจะเรียกวา่พระพุทธ 

ปัจจุบนัมีพระพุทธค่อนขา้งมาก แบ่งแยกออกมา คือพระยไูลกดู็แลพระพุทธจาํนวนหน่ึง พระพุทธ

เหล่านั้นท่ียงัไม่บรรลุระดบัชั้นพระยไูล สูงเลยพระโพธิสัตวก์เ็รียกเป็นพระพุทธ พระโพธิสัตวใ์หญ่

กเ็รียกเป็นพระพุทธ กระทัง่พระอรหนัต ์ พระโพธิสัตวก์ไ็ดรั้บการขนามนามวา่พระพุทธ เพราะ

ลว้นแต่เป็นสายพุทธ ดงันั้นขา้พเจา้จะบอกทุกท่าน ท่านบาํเพญ็ถึงกัว่เว่ยอรหนัตก์คื็อกาํลงับาํเพญ็

ในร่างพุทธแลว้ เป็นความหมายอยา่งน้ี แต่ถึงแมท่้านกาํลงับาํเพญ็ในร่างพุทธ ไม่แน่นอนเสมอไป

วา่ท่านจะหยวนหมัน่ รากฐาน(เกินจี)ของคนไม่เหมือนกนั ความสามารถแบกรับกไ็ม่เหมือนกนั 

บางคนสามารถบาํเพญ็ถึงกัว่เวย่พระโพธิสัตว ์ บางคนสามารถบาํเพญ็ถึงกัว่เวย่พระพุทธ บางคน

สามารถบาํเพญ็สูงข้ึนไปอีก สูงเลยกัว่เว่ยพระยไูลข้ึนไป  บางคนสามารถบรรลุถึงกัว่เวย่อรหนัต์

เท่านั้น แต่ไม่วา่จะบรรลุถึงระดบัชั้นใด ลว้นแต่หลุดพน้สามภพแลว้ ลว้นแต่นบัวา่ไดก้ัว่เวย่แลว้ 

หมายความวา่ท่านไดม้รรคผลท่ีถูกตอ้ง(เจ้ิงกัว่)แลว้ แต่ไม่แน่นอนเสมอไปวา่จะหยวนหมัน่ สมมติ

วา่จดัวางใหท่้านเปิดการรับรู้ ณ กัว่เวย่พระโพธิสัตว ์บาํเพญ็สาํเร็จบรรลุหยวนหมัน่ หากท่านบรรลุ

ถึงกัว่เว่ยอรหนัตแ์ลว้ แต่ยงัไม่บรรลุถึงจุดหมายสุดทา้ยของการบาํเพญ็ของท่าน กไ็ม่หยวนหมัน่ จึง

เป็นความสัมพนัธ์หน่ึงชั้นอยา่งน้ี ท่านทุ่มเทมากนอ้ยเพียงใด บาํเพญ็มากนอ้ยเพียงใด กจ็ะไดม้าก

เท่านั้น ถึงแมท่้านบาํเพญ็ยงัไม่หยวนหมัน่ แต่ท่านไดก้ัว่เวย่แลว้ อยา่งไรกดี็ท่านยงับาํเพญ็ไม่หยวน

หมัน่ ยงัมีปัญหาของระดบัชั้นประการหน่ึงคงอยู ่ยงัไม่บรรลุถึงจุดหมายสุดทา้ยของการบาํเพญ็ของ

ท่าน  

 

กลบัสู่ตน้กาํหนด คืนสู่ตวัตนท่ีแทจ้ริง(ฝันเป่ินกยุเจิน) และไดม้รรคผลถูกตอ้งเป็น

ความสัมพนัธ์เช่นไร เป่ินและเจินมีความหมายอยา่งไร 

กลบัสู่ตน้กาํหนด คืนสู่ตวัตนท่ีแทจ้ริง(ฝันเป่ินกุยเจิน) ต่างจาก กลบัสู่ความเรียบง่ายและ

ความบริสุทธ์ิ(ฝันผูก่ยุเจิน)ท่ีกล่าวกนัในหมู่คนธรรมดาสามญั กลบัสู่ตน้กาํหนด คืนสู่ตวัตนท่ี

แทจ้ริง(ฝันเป่ินกยุเจิน)ท่ีเราพดูกคื็อกลบัคืนสู่สภาพดั้งเดิมก่อนกาํเนิดของท่าน กลบัคืนสู่ความเป็น

ธรรมชาติดั้งเดิมของท่าน ธาตุแทข้องท่าน โฉมหนา้แทจ้ริงของท่าน ท่านตกลงมาในสังคมคน

ธรรมดาสามญั โฉมหนา้แทจ้ริงของท่านถูกปกคลุมไป อยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญัดาํและขาว

สลบักลบัท่ีกนั ถูกและผดิสลบักลบัท่ีกนั ท่านตอ้งกลบัไป คืนสู่ตวัตนท่ีแทจ้ริง(กยุเจิน)เป็นคาํศพัท์

ของสายเต๋า เพราะของท่ีเราบาํเพญ็นั้นใหญ่มากๆ เลยลํ้าขอบข่ายของตวัสายพุทธไปแลว้ บางส่วน
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เป็นฝ่าท่ีพดูในสายเต๋า เต๋าบาํเพญ็สาํเร็จแลว้กคื็อคนจริง กบ็าํเพญ็สาํเร็จเป็นพระพุทธ พวกเขาเรียก

คนจริง คนอยา่งแทจ้ริง 

 

 ดิฉนัตั้งปณิธานวา่จะบาํเพญ็ตลอดไป กบัหนทางท่ีท่านอาจารยจ์ดัวางใหเ้รานั้น สัมพนัธ์กนั

อยา่งไร 

ท่านตั้งปณิธานวา่จะบาํเพญ็ตลอดไป คาํวา่ตลอดไปคงไม่เดด็ขาดแน่นอนหรอกนะ ไม่ได้

มรรคผลท่ีถูกตอ้ง ไม่หยวนหมัน่ บาํเพญ็เร่ือยไปนะหรือ การบาํเพญ็ตอ้งมีเป้าหมายหน่ึง บาํเพญ็

บรรลุถึงระดบัชั้นสูง คือเป็นไปตามปณิธานท่ีตวัท่านเองตั้งไว ้ บวกกบัถึงท่ีสุดแลว้ท่านสามารถ

บาํเพญ็ไดสู้งเพียงใด อาจารยจึ์งจะจดัวางใหท่้าน ลว้นเป็นอะไรท่ีวิทยศาสตร์มากๆ เดิมท่านเป็น

เหลก็กลา้ช้ินหน่ึง จดัใหท่้านเป็นเหลก็ช้ินหน่ึง เป็นเช่นนั้นไม่ได ้ ท่านสามารถบาํเพญ็บรรลุมรรค

ผลพระโพธิสัตว ์จดัใหท่้านอยู ่ณ มรรคผลอรหนัต ์ใหเ้ป็นอยา่งน้ีไม่ได ้มองไดอ้ยา่งถูกตอ้งมาก จะ

อยูต่รงไหนมองไม่ผดิแมแ้ต่นอ้ย 

 

ในจกัรวาลมีส่ิงท่ีเหมือนกนัโดยส้ินเชิงหรือไม่ 

วธีิบาํเพญ็เป็นวชิาท่ีพระพุทธใหญ่องคห์น่ึงดาํเนินการ ไม่วา่ท่ีไหนกเ็หมือนกนั แต่วธีิการ

บาํเพญ็ไม่เหมือนกนั กบัส่ิงท่ีเหมือนฝ่าหลุนน้ีของเราในวนัน้ีนั้น ไม่มี แต่กมี็บางส่ิงท่ีหมุน โลกก็

หมุนอยูน่ี่ ม่ีจงใชอ้ี้เน่ียน(ความคิด)ผลกัวงลอ้ชนิดหน่ึงใหห้มุน ยงัมีส่ิงของประเภทน้ี ในฉางชุนมี

อาจารยช่ี์กง... กฝึ็กโดยหมุนไทจ๋ี้ แต่ไม่เหมือนอนัน้ีของเรา ของเขานั้นรับเขา้ไม่ปล่อยออก ไม่

เหมือนกบัของเรา ดาวเคราะห์โคจรรอบดาวคงท่ี อิเลค็ทรอนหมุนรอบนิวเคลียสอะตอม ลว้นมี

กลไกหมุนอยู ่ แต่ความหมายท่ีครอบคลุมนั้นแตกต่างกนันบัพนัล้ี สองส่ิงท่ีเหมือนอาจมีคงอยู ่ แต่

นอ้ยมาก นอ้ยมากๆ ขา้พเจา้ยงัไม่เคยเห็น  

ขา้พเจา้จะบอกทุกท่าน ผูบ้รรลุธรรมระดบัสูงจดัเตรียมเร่ืองน้ีในวนัน้ี เช่นนั้นในขั้นตอน

การเปล่ียนแปลงของจกัรวาล ทุกส่ิงลว้นตอ้งเปิดทางใหก้บัเร่ืองน้ี การก่อเกิดของจกัรวาลใน

ระยะแรก กไ็ดจ้ดัเตรียมงานใหญ่ท่ีอยูท่า้ยสุดไวแ้ลว้ ฉะนั้นเร่ืองต่างๆ มากมาย อาจเป็นไดว้า่

จดัเตรียมสาํหรับวนัน้ีซ่ึงเป็นช่วงเวลาภยัพิบติัสุดทา้ย เพื่อถ่ายทอดฝ่าท่ีถูกตอ้งเป็นคร้ังสุดทา้ย 

ขา้พเจา้วา่เหตุใดความนิยมช่ีกงปรากฏออกมาในช่วงสมยัน้ี ศรรตวรรษน้ี อยา่งไม่เคยมีมาก่อนใน

ประวติัศาสตร์ นัน่ไม่ใช่เหตุบงัเอิญ เหตุใดจึงมีหลกัพลงั(กง)แบบนั้นแบบน้ีปรากฏออกมา น่ีก็

ไม่ใช่เหตุบงัเอิญ ขา้งในน้ีไม่ใช่เร่ืองท่ีธรรมดาพื้นๆ อยา่งท่ีคนธรรมดาสามญัคิด 
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ฝ่าหลุนและโลกฝ่าหลุนสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

โลกฝ่าหลุนเป็นโลกท่ีใหญ่โต สวยงามวเิศษมากๆ ท่ีควบคุมโดยพระยไูลของโลกฝ่าหลุน 

ฝ่าหลุนเป็นเพียงปรากฏการณ์ของฝ่าทางดา้นพลงั(กง) เขายงัมีปรากฏการณ์ทางดา้นฝ่า 

นอกเหนือจากฝ่าท่ีขา้พเจา้บรรยายแลว้ ฝ่าท่ีสูงยิง่ข้ึนและรูปแบบของฝ่าเรายงัไม่ไดเ้ปิดเผย และไม่

อนุญาตใหเ้ปิดเผย สาํหรับดา้นของพลงั(กง) ขา้พเจา้ไดว้าดรูปออกมาใหแ้ลว้ แต่เขายงัมีดา้นของฝ่า 

ดา้นของพลงั(กง)กเ็ป็นรูปแบบอยา่งน้ี พวกเราผูฝึ้ก ในอนาคตเม่ือไดม้รรคผลท่ีถูกตอ้ง หลงัจาก

บาํเพญ็จนไดม้รรคผลแลว้ ตวัเองกส็ามารถบาํเพญ็ฝ่าหลุนออกมาได ้ สามารถบาํเพญ็ออกมาไดอ้งค์

เดียวเท่านั้น ท่านบรรลุถึงระดบัชั้นท่ีสูงมากๆ กมี็ฝ่าหลุนเพียงองคเ์ดียว นัน่เป็นปรากฏการณ์ของ

ตวัท่านเอง เขาจะทดแทนฝ่าหลุนองคน์ั้นท่ีขา้พเจา้ใหท่้าน ณ ตาํแหน่งทอ้งนอ้ย นัน่คือผลพวงแห่ง

การบรรลุท่ีแทจ้ริงของท่าน แต่ฝ่าหลุนกเ็ป็นปรากฏการณ์ของฝ่าอีกดว้ย เขาสามารถแบ่งตวัออก 

เม่ือท่านใชอิ้ทธิฤทธ์ิเพียงเลก็นอ้ย เขาสามารถจะแบ่งตวัออก ท่านยงัสามารถปล่อยฝ่าหลุนบางส่วน

ออกมา แต่จะไม่มีร่างท่ีเป็นเอกเทศมากมายในรูปแบบชนิดนั้นอยา่งท่ีขา้พเจา้บาํเพญ็ในวนัน้ี 

ทุกท่านทราบไหม ส่ิงน้ีใหญ่มาก มีคุณค่าอยา่งมาก เป็นส่ิงท่ีจดัสร้างข้ึนมาโดยคนรุ่นแลว้

รุ่นเล่า ในหน่ึงขั้นตอนของการบาํเพญ็ ท่านคิดจะบาํเพญ็ส่ิงท่ีใหญ่ขนาดน้ีเหมือนอยา่งท่ีขา้พเจา้

บาํเพญ็ออกมานั้น ไม่อาจจะทาํได ้ ทาํไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน พวกท่านสามารถบาํเพญ็ฝ่าหลุนออกมา

หน่ึงองค ์ อนัน้ีแน่นอน ฝ่าหลุนองคน้ี์มีอานุภาพใหญ่มาก ถา้สามารถนาํมาถึงมิติน้ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

เวลาเขาขยบั จะกลายเป็นเร่ืองใหญ่จริงๆ นัน่เป็นส่ิงท่ีมีอานุภาพยิง่ใหญ่มาก แมแ้ต่ฝ่าหลุนองคน์ั้น

ท่ีท่านบาํเพญ็ออกมาในอนาคต ถา้มาหมุนอยูใ่นมิติน้ี ขา้พเจา้วา่จะหมุนเป็นพายทุอร์นาโด เขาเป็น

ส่ิงท่ีมีอานุภาพยิง่ใหญ่มากๆ เหตุใดไม่ใหเ้ขาปรากฏออกมาในสังคมคนธรรมดาสามญั เหตุใด

ไม่ใหเ้ขาเขา้มาบงัเกิดผลในมิติน้ีล่ะ กเ็พราะวา่อานุภาพของเขาใหญ่โตเหลือเกินจริงๆ ถึงแมเ้ขาจะ

บงัเกิดผลอยูใ่นมิติอ่ืนกเ็พียงพอท่ีจะปกป้องท่าน บงัเกิดผลท่ีใหญ่มาก 

 

ฝ่าหลุนเป็นภาพยอ่ส่วนของจกัรวาล โลกฝ่าหลุนใหญ่เท่าจกัรวาลหรือไม่ 

 ไม่ใช่ โลกฝ่าหลุนคือโลกหน่ึงหน่วย อยู ่ณ ระดบัชั้นสูงมากๆ ในจกัรวาลของเราน้ี จกัรวาล

นั้นใหญ่มหึมา เน่ืองจากบางส่วนเป็นผูฝึ้กใหม่ เร่ืองบางเร่ืองขา้พเจา้ไม่อาจจะพดูได ้ พวกเขาจะรับ

ไม่ได ้ ในจกัรวาลอนัใหญ่มหึมาของเราน้ี มีจกัรวาลเลก็อยูน่บัจาํนวนไม่ถว้น มนุษยค์งอยูใ่น

จกัรวาลเลก็จกัรวาลหน่ึง และในจกัรวาลเลก็เหล่าน้ี มีระบบทางชา้งผอืกนบัจาํนวนไม่ถว้น พระ

พุทธของระดบัชั้นยไูลมองดูจกัรวาลเลก็จกัรวาลหน่ึง ยงัมองไม่เห็นขอบ จกัรวาลใหญ่นั้นใหญ่โต
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เพียงใด ในอดีตไม่ใหค้นรู้ มนัช่างใหญ่มหึมาเหลือเกิน คนในระหวา่งขั้นตอนของการบาํเพญ็ 

ร่างกายจะขยายออกสู่ภายนอก หมายความวา่ปริมาณความจุของร่างกายจะเพิ่มข้ึน ปริมาณความจุ

ของร่างกายค่อยๆ เปล่ียนใหญ่ข้ึน ความนึกคิดเล่ือนระดบัข้ึนไป ยกระดบัชั้นสูงข้ึน โดยท่ีร่างกาย 

ณ ฝ่ังคนธรรมดาสามญัน้ีจะมองไม่เห็นการเปล่ียนแปลง เหมือนกบัคนธรรมดาสามญั นอกเสียจาก

จะถึงเวลาหยวนหมัน่ เขาจึงจะรวมเขา้ดว้ยกนั ฉะนั้นในชัว่พริบตาท่ีจะรวมเขา้ดว้ยกนั ยิง่กวา่นั้นยงั

ไม่ทนัท่ีท่านจะสามารถสัมผสัถึงพลงัของฝ่าในหมู่คนธรรมดาสามญั กพ็าท่านไปแลว้ เพราะการ

รบกวนของเขาต่อคนธรรมดาสามญัจะใหญ่หลวงมาก ลว้นแต่เป็นเช่นน้ี ขา้พเจา้พดูเสมอวา่ เต๋าแก่

บาํเพญ็อยูใ่นป่าเขาเป็นเวลานานหลายปี ผูค้นเขา้ใจวา่พวกเขามีความสามารถมาก ท่ีจริง

ความสามารถของพวกเขามีนอ้ยมาก จึงอนุญาตใหพ้วกเขาปล่อยอิทธิฤทธ์ิอยูใ่นโลก แต่ปัจจุบนั

แสดงใหค้นเห็นนอ้ยมากแลว้ พวกเขากรู้็วา่ไม่อาจจะบ่อนทาํลายสังคมคนธรรมดาสามญัได ้

ไม่อยา่งนั้นตวัเขาเองกเ็ป็นอนัจบส้ิน 

 

ไม่ไดเ้ขา้ร่วมชั้นเรียนจะสามารถบาํเพญ็ฝ่าหลุนออกมาไดห้รือไม่ 

คาํถามน้ีขา้พเจา้เคยตอบหลายคร้ังแลว้ อ่านหนงัสือกเ็หมือนกนั เพียงแต่ท่านบาํเพญ็โดย

ปฏิบติัตามตา้ฝ่าอยา่งแทจ้ริง ถึงแมท่้านจะอยูใ่นท่ีท่ีห่างไกลเงียบเหงาท่ีสุด กไ็ม่มีปัญหา ในหนงัสือ

ของขา้พเจา้มีธรรมกาย(ฝ่าเซิน)ของขา้พเจา้ มองดูจากระดบัชั้นต้ืนทุกตวัอกัษรลว้นเป็นฝ่าหลุนท่ี

ใหญ่ขนาดน้ี เพียงท่านคิด อะไรเขากรู้็ เหมือนกนั สามารถบาํเพญ็อยา่งแทจ้ริงกจ็ะได ้ จะอ่าน

หนงัสือแลว้ฝึกดว้ยตวัเอง จะไปศนูยฝึ์กพลงั(กง) ฝึกกบัผูฝึ้กเก่าดว้ยกนั กไ็ดท้ั้งนั้น เพียงแต่ท่าน

บาํเพญ็จริงกจ็ะได ้ ทุกท่านทราบ องคศ์กัยมุนีจากไปแลว้สองพนักวา่ปี ก่อนจะถึงธรรมะปลาย มี

พระภิกษุบาํเพญ็ออกมาเป็นจาํนวนมาก บางคนบาํเพญ็ถึงระดบัชั้นท่ีสูงมาก ไม่ใช่วา่ท่านจะตอ้งอยู่

ต่อหนา้อาจารย ์ใหอ้าจารยส์อนดว้ยตวัเองท่านจึงจะสามารถบาํเพญ็ 

 

ดิฉนัในมิติน้ีบาํเพญ็ไปถึงโลกฝ่าหลุนแลว้ ตวัดิฉนัมากมายในมิติอ่ืนๆ กส็ามารถจะบาํเพญ็

ไปถึงโลกฝ่าหลุนดว้ยไหม 

ไม่แน่นอนเสมอไป ถา้พวกเขาบาํเพญ็เสร็จแลว้และก่อรูปเป็นร่างเดียวกบัท่าน พวกเขา

สามารถจะคงอยูเ่ป็นผูพ้ิทกัษฝ่์าของท่าน แต่ท่านจะเป็นตวัหลกั เขาจะจดัเป็นผูพ้ิทกัษฝ่์าและเป็น

คลา้ยกบัจิตรอง ถา้เขาบาํเพญ็ไม่เสร็จ เขากจ็ะเป็นร่างชีวติท่ีเป็นเอกเทศ เขากท็าํต่อไปไม่ไหวแลว้ 

ท่านบาํเพญ็ กเ็ป็นท่านท่ีได ้คนไหนบาํเพญ็คนนั้นได ้
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ฝ่าหลุนตา้ฝ่าเป็นแนวทางของการค่อยๆ รับรู้ พวกเราจะเขา้สู่สภาพของการค่อยๆ รับรู้

เม่ือใด 

ผูฝึ้กของเราจาํนวนมากไดเ้ขา้สู่สภาวะของการค่อยๆ รับรู้แลว้ ผูฝึ้กจาํนวนมากบาํเพญ็ไดดี้

ทีเทียว ไม่ออกเสียง ไม่พดู พวกเขากคื็อไม่พดู ขา้พเจา้พดูเม่ือคร้ังเปิดสอนอยูท่ี่ฮาร์บ้ิน ขา้พเจา้พดู

วา่ ส่ีพนักวา่คนท่ีนัง่อยู ่ ณ ท่ีน้ี จะมีคนบาํเพญ็ออกมาไดม้ากนอ้ยเท่าใด ในอนาคตจะมีคนไดเ้ต๋า

(หลกัธรรม) มากนอ้ยเท่าใด ขา้พเจา้บอกวา่ ขา้พเจา้ไม่มัน่ใจ ตอ้งดูวา่ทุกท่านจะบาํเพญ็อยา่งไร จะ

พดูไดอ้ยา่งไรวา่ส่ีพนักวา่น้ีลว้นสาํเร็จเป็นพระพุทธในทนัที ส่ีพนักวา่คนลว้นเขา้สู่สภาวะของการ

ค่อยๆ รับรู้แลว้ นัน่เป็นไปไม่ได ้ แมแ้ต่ท่ีฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าอยูท่ี่ศนูยฝึ์กพลงั(กง) มีคนจาํนวนมาก

นอ้ยเท่าใด ท่ีเขา้สู่สภาวะของการค่อยๆ รับรู้แลว้ ท่ีบาํเพญ็จริงอยา่งแทจ้ริง จะมีการเขา้สู่สภาวะ

ของการค่อยๆ รับรู้ ในสภาวะต่างๆ ไม่ใช่วา่พอท่านเขา้สู่สภาวะของการค่อยๆ รับรู้แลว้ อิทธิฤทธ์ิก็

จะปรากฏออกมา  

ณ ท่ีน้ีขา้พเจา้จะถือโอกาสพดูถึงปัญหาหน่ึง พวกเราจาํนวนมากไดเ้ขา้สู่สภาวะของการ

ค่อยๆ รับรู้แลว้ แต่เขาเกิดความกลวัอยูเ่ร่ือย กลวัอะไรนะหรือ เพราะปัจจุบนัจิตยดึติดของสังคม

มนุษยใ์หญ่เหลือเกิน ขา้พเจา้ขอเนน้หนกัทางดา้นน้ี ขา้พเจา้วา่ เม่ือมีความสามารถออกมาแลว้ ไม่

ตอ้งไปสนใจมนั ตาทิพยเ์ปิดแลว้กอ็ยา่ไปแสวงหา แต่ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน ตาทิพยข์องท่านเปิด

แลว้จริงๆ ท่านไม่มีจิตท่ีจะแสวงหาส่ิงใด ท่านไปดูกไ็ม่เป็นไร ท่านมีอิทธิฤทธ์ิออกมา อยูใ่นท่ีท่ีไม่

มีคน จะลองใชใ้ชดู้กไ็ม่มีปัญหา จุดน้ีจะพดูชดัเจนกบัทุกท่าน อยา่เห็นมนัเป็นจิตยดึติด เป็นฝ่าของ

ตวัท่านเอง ท่านลองใชฝ่้าของตวัท่านเอง น้ีกบัจิตยดึติดเป็นสองประเดน็ เวลาน้ีมีคนเขา้สู่สภาวะ

ของการค่อยๆ รับรู้แลว้ ตวัเขาเองเกิดความกลวั เขาจึงเกบ็มนัไวอ้ยูต่ลอด ไม่ใชก้ไ็ม่ได ้ตาทิพยข์อง

หลายๆ คนเปิดแลว้ เขารู้สึกวา่เป็นความรู้สึกลวง เป็นอยา่งน้ีไม่ได ้ เปิดแลว้ มองเห็นกใ็หดู้ ไม่

เป็นไร จิตยดึติดกบัการเผชิญดว้ยตวัเองเป็นสองประเดน็ 

 

ปัจจุบนัมีคนบรรลุถึงซนัฮวาจวี้ ต่ิง (ดอกไมส้ามดอกรวมอยูบ่นศรีษะ) หรือไม่ มีคนได้

เจ้ิงกัว่(มรรคผลท่ีถูกตอ้ง)หรือไม่ 

ปัจจุบนัมีคนจาํนวนมากไดเ้ลยพน้ซนัฮวาจวี้ ต่ิงแลว้ คนท่ีบรรลุหยวนหมัน่ เวลาน้ียงัไม่มี 

ลว้นกาํลงับาํเพญ็อยูใ่นมรรคผล กาํลงับาํเพญ็อยูใ่นมรรคผล ณ ระดบัชั้นท่ีต่างกนั 

 

พวกเราเร่ิมฝึกพลงั(กง)และบาํเพญ็จิต(ซินซ่ิง)อยา่งมุมานะบากบัน่จากน้ีไป ภายในเวลา

หน่ึงปีคร่ึง จะสามารถบรรลุการบาํเพญ็ฝ่านอกภพไหม 
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ไม่มีการจาํกดัเวลา บาํเพญ็หรือไม่เป็นปัญหาของตวัท่าน บาํเพญ็สูงเพียงใด มีความอดทน

มากเพียงใด มีความสามารถแบกรับมากเพียงใด กเ็ป็นปัญหาของท่านแต่ละคน ท่านบอกวา่อาจารย์

กาํหนดช่วงเวลาใหท่้านบาํเพญ็ออกไป จิตของท่านจะบรรลุถึงจุดนั้นไดไ้หม จิต(ซินซ่ิง)จะเล่ือน

ระดบัข้ึนไปไดไ้หม ความเขา้ใจต่อฝ่าสามารถจะบรรลุไดสู้งเพียงนั้นไหน จิตยดึติดในหมู่คน

ธรรมดาสามญั ท่านปล่อยวางลงไดไ้หม ต่อผลประโยชนส่์วนตวัตรงหนา้ กบัเร่ืองท่ีต่อสู้แยง่ชิงกบั

คนอ่ืน ท่านปล่อยวางไดไ้หม ลว้นเป็นปัญหาของการบาํเพญ็แต่ละคน ไม่มีใครกาํหนดใหท่้าน ไม่

มีการจาํกดัเวลา คนเขาบาํเพญ็ถึงมรรคผลอรหนัต ์ อาจจะบาํเพญ็ข้ึนไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในขณะท่ี

บางคนอาจจะตอ้งบาํเพญ็ตลอดชีวติ กอ็ยูท่ี่ความสามารถแบกรับของตวัท่านเอง กาํหนดตวัเองอยา่ง

เขม้งวดหรือไม่ น้ีลว้นเป็นปัญหาของแต่ละคน  

 

พวกเราบาํเพญ็จนถึงสามารถคุม้ครองตวัเองแลว้ แต่พวกเรายงัอยากบาํเพญ็สูงข้ึนไปเร่ือยๆ 

จะทาํอยา่งไร 

เม่ือครู่ขา้พเจา้พดูแลว้วา่ องคศ์ากยมุนีไม่อยูใ่นโลกแลว้ ศิษยข์องพระองคย์งัสามารถบาํเพญ็

สูงข้ึนไปเร่ือยๆ สมมติอาจารยไ์ม่อยูใ่นโลกแลว้จริงๆ ฝ่าเซินของขา้พเจา้ยงัอยู ่ ขา้พเจา้กไ็ม่ใช่สูญ

หายไปจริงๆ และกไ็ม่ใช่กายและจิตดบัสลายแลว้  

 

มีคนบางส่วนฝึกพลงั(กง)เพื่อหลีกเหล่ียงทุกขภ์ยั ผลสรุปสุดทา้ยของพวกเขาจะเป็นอยา่งไร 

ผูท่ี้มาฝึกพลงั(กง)โดยมีจิตแสวงหาใดๆ ลว้นจะไม่ไดม้รรคผลท่ีถูกตอ้ง แต่ในการรับรู้

เขา้ใจฝ่าของคน ท่านตอ้งอนุญาตใหเ้ขามีขั้นตอนหน่ึงของการรับรู้เขา้ใจ มีคนจาํนวนมากเขา้มาฝึก

พลงั(กง)เพื่อจะรักษาโรค ผา่นการค่อยๆ รับรู้เขา้ใจจึงรู้วา่มีส่ิงท่ีอยูใ่นระดบัชั้นสูง วนัน้ีพวกเรา

กาํลงัถ่ายทอดฝ่าอยู ่ ณ ระดบัชั้นสูง เขาเพิ่งจะเขา้มาร่วมเรียนในชั้น ยงัไม่รู้วา่เร่ืองราวเป็นอยา่งไร 

อยู่ๆ  ไดย้นิวา่เป็นการถ่ายทอดพลงั(กง)ไปสู่ระดบัชั้นสูง หลงัจากฟังการบรรยายฝ่าของเรา เขาจึง

ค่อยๆ เขา้ใจ ท่านตอ้งใหเ้ขาผา่นขั้นตอนอยา่งน้ี น่ีเป็นเร่ืองแน่นอน เขามีจิตอยากจะรักษาโรค มีจิต

อยากจะหลีกเหล่ียงทุกขภ์ยั ไม่วา่เขาจะเขา้มาพร้อมกบัจิตอะไรกต็าม เขาตอ้งปล่อยวางจิตยดึติดนั้น 

จึงจะสามารถบรรลุจุดประสงคข์องการบาํเพญ็ แมแ้ต่เพื่อจะบรรลุจุดประสงคข์องการรักษาโรค 

เสริมสร้างสุขภาพ เขาเขา้มาโดยมีความคิดเพื่อจะหลีกเหล่ียงทุกขภ์ยักไ็ม่ได ้ 

ทุกขภ์ยัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากตวัเอง เป็นส่ิงท่ีตวัเองติดคา้งเอาไวจ้ากการทาํเร่ืองท่ีไม่ดี

ในแต่ละภพแต่ละชาติ จึงตอ้งชาํระคืน ท่านดูในขั้นตอนของการบาํเพญ็ท่านตอ้งทนทุกขท์รมาน 

นัน่ลว้นแต่เป็นอุปสรรคข์องท่านอนัเกิดจากกรรมท่ีตวัเองก่อข้ึน แต่นัน่กเ็ป็นเร่ืองท่ีดี พวกเราใช้
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มนัเป็นประโยชนเ์พื่อยกระดบัจิต(ซินซ่ิง)ของท่าน นัน่ไม่ใช่เป็นเร่ืองดีหรอกหรือ คนสามารถ

บาํเพญ็สาํเร็จเป็นพระพุทธ หรือสาํเร็จเป็นมาร เป็นหลกัการเช่นน้ี มีกรรมคงอยู ่อยูท่่ามกลางวงัวน

ท่านจึงสามารถบาํเพญ็  

 

ตวัฉนัมากมายในมิติอ่ืนอยู ่ณ ระดบัชั้นของมิติกายเน้ือไหม 

ไม่ใช่ ในมิติของระดบัชั้นอ่ืนพวกเรามองไม่เห็น ในมิติของระดบัชั้นเดียวกนั นอกจากพวก

เรามนุษยท่ี์มีร่างกายน้ีแลว้ ยงัมีอีกมิติหน่ึงท่ีมีร่างกายคน คนของมิตินั้นดีกวา่พวกเราคนท่ีน่ีมาก 

พวกเขาไม่มีแนวคิดเก่ียวกบัช่ือเสียงและผลประโยชน ์ แต่มีอารมณ์ ความรัก ความผกูพนั(ฉิง) 

ดงันั้นเขากมี็ร่างกาย รูปลกัษณ์ภายนอกไม่แตกต่างจากพวกเรามากนกั ดูดีกวา่พวกเราหน่อยหน่ึง 

แต่ร่างกายของพวกเขานั้นลอยได ้พวกเขาไม่เดินดิน โดยหลกัจึงมองไม่เห็นขา ลอยไปลอยมา มีมิติ

อยา่งน้ี น่ีเป็นมิติในระดบัชั้นเดียวกนั 

ขา้พเจา้จะอธิบายใหก้บัทุกท่านเก่ียวกบัปัญหามิติอีกสักหน่อย นกัวทิยาศาสตร์ของเราใน

ปัจจุบนัคน้ควา้วจิยัพบวา่ อิเลค็ทรอนหมุนรอบนิวเคลียส์อะตอม การหมุนเวยีนของมนั คลา้ยกนั

หรือไม่กบัการท่ีโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย ์ นัน่ไม่ใช่เร่ืองเดียวกนัหรอกหรือ พวกเราเวลาน้ี

ไม่มีกลอ้งจุลทรรศท่ี์จะสามารถมองเห็นวา่มีอะไร อยูบ่นอิเลค็ทรอน ถา้ท่านมองเห็น ท่านอาจจะ

พบวา่ขา้งบนนั้นมีร่างชีวติ ขา้พเจา้พดูแลว้วา่ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นสอดคลอ้งกบัความเขา้ใจตามวชิา

ฟิสิกส์ของเราปัจจุบนั แต่วธีิการทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบนัของเรายงัมีขอ้จาํกดัมากๆ  

 

ผูฝึ้กจาํนวนมากมีความรู้สึกไวต่อภาวะแวดลอ้ม ไอแห่งโรค ไอดาํอยา่งมาก เป็นเพราะเหตุ

ใด 

ผูฝึ้กประเภทน้ีลว้นแต่พลงั(กง)ใกลจ้ะออกแลว้ ยงัไม่พน้จากระดบัชั้นตํ่าของการฝึกช่ี อยู่

ในรูปแบบสูงสุดของการฝึกช่ี เม่ือเขา้สู่สภาวะร่างขาวนํ้านมแลว้ จะเกิดปรากฏการณ์เช่นน้ี แต่นัน่

จะเป็นช่วงเวลาเพียงสั้นๆ ท่านไม่ตอ้งไปสนใจมนั อยา่กลวั ปล่อยไปตามสบาย ท่านกลวัจนเกิน

เหตุกเ็ป็นจิตยดึติดแบบหน่ึง ไม่ตอ้งไปสนใจมนั ใหดู้ทุกส่ิงลว้นตอ้งเป็นไปตามนั้น ปล่อยไปตาม

ธรรมชาติดีแลว้ เม่ือผา่นระดบัชั้นน้ีไปแลว้ ท่านกจ็ะไม่รู้สึกอีก หลงัจากพลงั(กง)ออกแลว้ ร่างกาย

ของท่านจะถูกปกคลุมดว้ยพลงั(กง) ไอดาํ ไอแห่งโรคเหล่าน้ีกไ็ม่อาจจะเขา้สู่ร่างกายของท่าน กจ็ะ

ไม่มีความรู้สึกน้ีแลว้ 

 

ผูฝึ้กบางคน จิต(ซินซ่ิง)ยกระดบัสูงข้ึนเร่ือยๆ แต่ไม่สามารถนัง่ขดัสมาธิสองขา จะใชข้อง
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หนกักดทบั ใชเ้ชือกมดัไดห้รือไม่  

ในอดีตพระภิกษุบางราย เวลานัง่สมาธิ ขา้พเจา้รู้วา่พวกเขาใชลู้กกล้ิงหิน จานหินเคร่ืองโม่

กดทบั แต่จะใชลู้กกล้ิงหินหรือจานหินเคร่ืองโม่กดทบักดี็ ลว้นแต่เป็นความสมคัรใจของตน เขา

บอกใหค้นเขาทาํใหเ้ขา แต่นกัพรตเต๋าไม่ทาํเช่นนั้น สายเต๋านาํพาลูกศิษยเ์พียงหน่ึงหรือสองคน

เท่านั้น และหน่ึงในนั้นจะไดรั้บการถ่ายทอดอยา่งแทจ้ริง เขาจะควบคุมดูแลลูกศิษยอ์ยา่งเขม้งวด มี

อะไรนิดอะไรหน่อยเขากจ็ะตีลูกศิษย ์ เขาไม่สนใจวา่ท่านจะทนไหวหรือไม่ กจ็ะตอ้งใหท่้านผา่น

ขา้มไป ฉะนั้นโดยทัว่ไปเขากจ็ะใชว้ธีิแขง็กร้าว มดัขาลูกศิษย ์ มดัมือไพล่หลงั ท่านแกอ้อกดว้ย

ตวัเองไม่ได ้ ถึงจะนอนลงมาท่านกแ็กอ้อกไม่ได ้ ดงันั้นบางคนเจบ็จนหมดสติไป ในอดีตมีทาํกนั

อยา่งน้ี ในเวลานั้นการบาํเพญ็เป็นเร่ืองท่ียากลาํบากมาก 

วนัน้ีเราไม่กาํหนดเช่นน้ี เพราะวชิาของเรามุ่งเนน้การบาํเพญ็จิตของคนโดยตรง ฉะนั้นเรา

จดัการยกระดบัซินซ่ิงของคนเป็นเร่ืองสาํคญั และจดัการบาํเพญ็ร่างกายเป็นเร่ืองรอง ท่านตอ้ง

พยายามอดทน ยดืเวลานัง่ขดัสมาธิของท่านใหน้านข้ึน แต่ไม่อาจจะกาํหนดเป็นกฎเกณฑไ์ด ้ เพราะ

เหตุใด ทุกท่านทราบในสมยัขององคศ์กัยมุนีมีขอ้บญัญติัของศีล เน่ืองจากในช่วงท่ีองคศ์กัยมุนียงั

ทรงพระชนชีพอยูไ่ม่มีพระสูตร ไม่ไดท้รงท้ิงลายลกัษณ์อกัษรไวข้า้งหลงัแต่อยา่งใด หลงัจากองค์

ศกัยมุนีเสดจ็ปรินิพพาน คนรุ่นหลงัหวนคิดถึงคาํพดูท่ีองคศ์กัยมุนีตรัสแลว้เรียบเรียงออกมาเป็น

พระสูตร ในช่วงท่ีองคศ์กัยมุนียงัทรงพระชนชีพไดบ้ญัญติักฎเกณฑส์าํหรับการบาํเพญ็เอาไว้

มากมาย จดัไวเ้ป็นขอ้บญัญติัของศีล น่ีมีลายลกัษณ์อกัษรตกทอดสืบต่อมา แต่ของเราวนัน้ีมีฝ่าอยู ่

ดงันั้นจึงไม่มีขอ้บญัญติัของศีล จะบาํเพญ็หรือไม่ สามารถจะบาํเพญ็ไดห้รือไม่ ไดม้าตรฐาน

หรือไม่ลว้นแต่ชัง่วดัโดยฝ่า ฉะนั้นการบาํเพญ็ของเราไม่สามารถจะกาํหนดเป็นสูตรตายตวั ทุกท่าน

ลองคิดดู เม่ือช่วงเวลามหนัตภยัสุดทา้ยมาถึง คนบางคนใชไ้ม่ไดแ้ลว้จริงๆ ไม่อยูใ่นข่ายท่ีจะ

ช่วยเหลือได ้ แต่อยูใ่นข่ายท่ีจะถูกทาํลาย เวลาเปิดสอนในชั้น อาจมีคนอยา่งน้ีเขา้มาเรียน อาจเป็น

เพราะถูกดึงเขา้มา เม่ือท่านปล่อยใหเ้ขาทาํอยา่งนั้น ไม่แน่อาจจะกระดูกหกั ดงันั้นเราจึงไม่กาํหนด

เป็นกฎเกณฑ ์ ใชว้ธีิของความสมคัรใจ ท่านสามารถจะอดทน กใ็หอ้ดทนจนถึงท่ีสุด แต่ขา้พเจา้จะ

บอกท่าน คิดจะบาํเพญ็จริงๆ คนท่ีรับรู้ถึงอานุภาพของฝ่าไดอ้ยา่งแทจ้ริงลว้นสามารถบาํเพญ็ ท่านก็

พยายามดูสักที น่าจะลองดูสักหน่อย จะไม่เกิดปัญหา 

 

จกัรวาลมีขอบไหม  

จกัรวาลมีขอบ แต่อยา่ไดค้น้หาส่ิงเหล่าน้ี ขอบอนัน้ีใหญ่เหลือเกิน ณ ระดบัชั้นของยไูล 

ขอบของจกัรวาลท่ีหมายถึงลว้นเป็นขอบของจกัรวาลเลก็ และจกัรวาลเลก็อนัน้ี อยา่วา่แต่มนุษย ์
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แมแ้ต่พระยไูลมองดูกไ็ม่มีขอบไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่อาจจะวดัได ้มนัใหญ่มหึมามากๆ  

  

ในนิตยสาร [หนา้ต่างศิลปวรรณคดี] เขียนไวว้า่มีงูเหลือมใหญ่ นาํทางใหอ้าจารยห์ล่ี หงจ้ือ 

จริงไหม  

น่ีเป็นงานเขียนในแนวนวนิยาย ท่ีเขียนข้ึนโดยนิตยสาร [หนา้ต่างศิลปวรรณคดี] ผูฝึ้กคน

นั้นมาฟังการบรรยายสองคร้ัง เขา้ใจไม่ลึกซ้ึง หลงัจากฟังการบรรยายคร้ังแรก เขากเ็ร่ิมเขียน เขา

รู้สึกต่ืนเตน้มาก เขาเห็นวา่ฝ่าน้ีดีเหลือเกิน จึงลงมือเขียนทนัที เม่ือมาฟังการบรรยายคร้ังท่ีสองเขา

ฟังโดยตั้งใจจะเขียนบทความ ทุกท่านทราบ การฟังดว้ยจิตใจท่ีสงบเงียบเท่านั้นจึงจะรับรู้เขา้ใจ 

ดงันั้นเขายงัไม่เขา้ใจดี จึงเขียนออกมาในแนวของนวนิยาย เร่ืองบางอยา่งเป็นการแต่งเติมทางศิลปะ 

ไม่มีเร่ืองงูเหลือมใหญ่ บอกวา่พระโพธิสัตวก์วนอินเป็นอาจารยข์องขา้พเจา้ นัน่กไ็ม่ใช่เร่ืองจริง

และเป็นการแต่งเติมทางศิลปะ แต่เขามีจุดประสงคท่ี์ดี คืออยากจะเผยแพร่ฝ่าน้ี เป็นเจตนาท่ีดี จุดน้ี

ยนืยนัได ้ เน่ืองจากความเขา้ใจของเขามีจาํกดั ฉะนั้นจึงเขียนออกมาเป็นผลงานเช่นน้ี เป็นผลงาน

แนวนวนิยาย เขาเขียนออกมาจากมุมของการใหค้วามบนัเทิงอยูแ่ลว้ เพราะนิยายสามารถเขียนให้

เกินจริงได ้ อาจมีความยดืหยุน่ไดม้าก อยา่นาํมนัมาเป็นเคร่ืองช้ีนาํการฝึกของพวกเราเป็นใชไ้ด ้

สาํหรับท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือวา่ ศีลหา้ ความชัว่สิบประการ ความดีสิบประการลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีอยู่

ในพุทธศาสนาดั้งเดิม เราไม่พดูถึงศีล จะบาํเพญ็หรือไม่ มาตรฐานเราไดบ้รรยายใหทุ้กท่านฟังแลว้

ในฝ่า 

 

 “เสวยีนฝ่าจ้ือจ๋ี” (ฝ่าท่ีลึกลํ้ามหสัจรรยไ์ปสู่ท่ีสุด) กบั “เสวยีนฝ่าจ้ือซวี” (ฝ่าหมุนไปสู่ความ

วา่งเปล่า) มีความแตกต่างกนัอยา่งไร   

เสวยีนฝ่าจ้ือจ๋ี (ฝ่าท่ีลึกลํ้ามหสัจรรยไ์ปสู่ท่ีสุด) ท่ีเราพดูถึงเป็นคาํศพัทโ์ดยรวม น่ีเป็นปัญหา

ของความเขา้ใจของการถ่ายทอดฝ่าในระยะแรก ไม่ใช่ “เสวยีน” (ลึกลํ้ามหสัจรรย)์ อกัษรตวัน้ี ควร

จะเป็น “เสวยีน” (หมุน) ของคาํวา่ “เสวยีนจว้น” (หมุน) ตั้งแต่ตน้ฝ่าของเราเป็นฝ่าท่ีประสาน

กลมกลืน ฉะนั้นเขาจึงหมุน ฝ่าหลุนปรากฏในรูปแบบเหมือนกบัวงลอ้ “เสวยีนฝ่าจ้ือจ๋ี” (ฝ่าท่ีลึก

ลํ้ามหสัจรรยไ์ปสู่ท่ีสุด) ไม่ผดิ (ฝ่า)สามารถไปถึงอาณาจกัรเขตแดนท่ีสูงมากๆ ไปถึงจุดท่ีสุด เป็น

ความหมายอนัน้ี “เสวยีนฝ่าจ้ือซว”ี (ฝ่าหมุนไปสู่ความวา่งเปล่า) น่ีเป็นศพัทค์าํหน่ึงในระหวา่ง

ขั้นตอนการบาํเพญ็ของเรา และเป็นคาํเคลด็ในพลงั(กง)ของเรา  

ทุกท่านทราบ คาํเคลด็นั้น สามารถส่งผลในการอญัเชิญผูบ้รรลุธรรม หรือผูบ้รรลุธรรมท่ี

บาํเพญ็ในวชิาน้ี หรือผูบ้รรลุธรรมท่ีสาํเร็จในวชิาน้ีใหม้าพิทกัษฝ่์าใหท่้าน เสริมพลงัใหท่้าน มนั
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สามารถส่งผลเพื่อการน้ี ในศาสนาคาํเคลด็กส่็งผลเพื่อการน้ี การท่ีพดูวา่ ท่องคาํเคลด็พลงั(กง)กจ็ะ

เพิ่มข้ึน นัน่เป็นไปไม่ไดโ้ดยแทจ้ริง มนัสามารถส่งผลเพื่อการน้ีเท่านั้น “จ้ือซว”ี (ไปสู่ความวา่ง

เปล่า) หมายถึงไปถึงระดบัชั้นท่ีสูงมากๆ อาณาจกัรเขตแดนท่ีผูค้นมองไม่เห็นเรียกวา่ภพท่ีวา่งเปล่า 

กคื็อความหมายเช่นน้ี ในศาสนาเต๋ามีคาํศพัทอ์ยา่งน้ีปรากฏอยูเ่สมอ ก่อนการก่อเกิดเป็นไทจ้ี้เรียกวา่ 

“ไทซ้ว”ี (ความวา่งเปล่าท่ียิง่ใหญ่) หมายความวา่มนัสูงมากๆ ดั้งเดิมมากๆ 

 

เวลานัง่สมาธิ เพื่อจะยดืเวลานัง่ใหน้านข้ึน ท่องคาํเคลด็ในใจซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก ท่องเป็นพนัรอบ 

จะทาํใหฝ่้าหลุนเปล่ียนรูปหรือไม่  

ท่องคาํเคลด็มีประโยชน ์ ท่องเป็นพนัรอบไม่ทาํใหฝ่้าหลุนเปล่ียนรูป แน่นอนพร้อมๆ กบัท่ี

ท่านเปิดพลงั(กง) เปิดการรับรู้แลว้ ท่านกจ็ะเขา้ใจ เม่ือถึงระดบัชั้นสูงมากๆ แลว้ ท่านไม่สามารถจะ

ท่องคาํเคลด็ การท่องของท่าน แรงสั่นสะเทือนยิง่ใหญ่มาก ท่านท่องอยูต่ลอด สั่นสะเทือนจนคน

เขาทนไม่ไหว เสียงดงัโวงๆ   

 

ผูฝึ้กบางคนหลงัจากฝึกพลงั(กง) เหตุใดศีรษะเหมือนกบัจะแยกออก  

 “แยกออก” ถูกตอ้งแลว้ เราเรียกวา่ไคต่ิง (เปิดส่วนบนของศีรษะ) “แยกออก” ถูกตอ้งแลว้ 

บางคนเวลาแยกออกมีเสียงดงัป้าบหน่ึงที ไม่รู้สึกอะไรมากนกั บางคนแยกออกอยา่งชา้ๆ รู้สึก

ทรมานมาก แต่เร่ืองตอ้งดูจากทั้งสองดา้น บางคนไม่ปล่อยวางจิตยดึติด ส่ิงท่ีไม่ดีท่ีตวัเองเอามาไม่

ยอมท้ิง เวลาฝึกพลงั(กง)ฝ่าจึงตอ้งชาํระมนัท้ิงไป มนัจึงทาํใหท่้านปวดศีรษะ ไม่ยอมใหท่้านบาํเพญ็

ฝ่าท่ีถูกตอ้ง กจ็ะปรากฎสภาพการณ์แบบน้ี ส่ิงสาํคญัคือจะดูวา่ท่านสามารถจะบาํเพญ็ไดห้รือไม่ 

สามารถจะใชฝ่้าชัง่วดัไดห้รือไม่และละท้ิงส่ิงเหล่านั้น  

 

บางคนเวลาฝึกพลงั(กง) ศีรษะเหง่ือเยน็ออก และมีอาการจะเป็นลม ควรจะทาํอยา่งไร  

อาจมีปรากฏการณ์ประเภทน้ี ในการเปิดสอนของเรากมี็คนเช่นน้ี ในการเปิดสอนทุกคร้ังกมี็

ปรากฏ เพราะเหตุใดหรือ เพราะเวลาจะชาํระร่างกายและขจดัโรคภยั ปฏิกิริยาการตอบสนอง

รุนแรงมาก แต่อยูท่ี่ศนูยฝึ์กพลงั(กง)โดยทัว่ไปจะไม่รุนแรงเช่นน้ี เพราะมนัจะขจดัออกไปอยา่งชา้ๆ 

ถา้คนๆ น้ีเป็นคนดี ขา้พเจา้คิดวา่เป็นเร่ืองปกติ ถา้คนๆ น้ีไม่เขม้งวดกบัตวัเอง เขาทาํตวัวุน่วาย 

ประเด๋ียวฝึกพลงั(กง)น้ี ประเด๋ียวฝึกพลงั(กง)นั้น ไม่มัน่คง ซินซ่ิงไม่ดี กอ็าจจะเป็นปัญหา สามารถ

จะบอกกล่าวใหเ้ขาหยดุพกัชัว่คราว ถามเขาดูวา่เคยฝึกพลงั(กง)อะไรมาบา้ง หรือเคยทาํอะไรผดิ

บา้ง ผา่นช่วงนั้นไปแลว้ค่อยลองฝึกดู เพราะเวลาน้ีคนท่ีมาฝึกพลงั(กง) ไม่อาจจะรับประกนัไดว้า่
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ลว้นคือคนท่ีบาํเพญ็อยา่งแทจ้ริง   

 

จุดลมปราณนวดไดไ้หม 

พวกเราไม่ทาํเร่ืองการนวดจุดลมปราณ การบาํเพญ็ฝ่าในภพไม่ใหรั้กษาโรคใหผู้อ่ื้น ไม่มีส่ิง

น้ี คนท่ีบาํเพญ็จริงๆ ไม่มีโรค ฝ่าเซิน(ธรรมกาย)ของขา้พเจา้จะขจดัท้ิงใหท้ั้งหมด ส่ิงท่ีควรทาํจะทาํ

ใหท้ั้งหมด ไม่มีเร่ืองการนวดจุดลมปราณ กรรมของผูบ้าํเพญ็จะนวดท้ิงไปไดห้รือ ท่านมีพลงั(กง) 

ท่านนวดใหผู้อ่ื้น เรากไ็ม่เห็นดว้ย ถา้เป็นแพทยน์ัน่ไม่มีปัญหา เพราะนัน่เป็นอาชีพของท่านในหมู่

คนธรรมดาสามญั 

 

จิตสาํนึกรองของคนติดตามคนชัว่ชีวติ เขาก่อผล(มีบทบาท)อะไร  

จิตสาํนึกรองของคนโดยหลกัช่วยไม่ใหค้นทาํเร่ืองไม่ดีเม่ืออยูภ่ายใตส้ภาวะไม่รู้สึกตวั(ไม่มี

สติ) 

 

ฉนันัง่สมาธิ บางคร้ังสามารถขดัสมาธิขาไดเ้ป็นเวลานาน บางคร้ังสามารถขดัสมาธิขาได้

เพียงสิบนาที เป็นเพราะเหตุใด 

เป็นเร่ืองปกติ การขดัสมาธิขากเ็ป็นการชาํระกรรม ทุกขท์รมานจิตใจ เหน่ือยลา้กาํลงักาย 

พวกเราเหน่ือยลา้กาํลงักายอยา่งไรหนา กคื็อเพิ่มเวลาฝึกพลงั(กง)ใหน้านข้ึนอีก ทนทรมานขดัสมาธิ

ขาต่อไปอีก โดยหลกัคือสะทอ้นออกมาสองดา้นน้ี การเหน่ือยลา้กาํลงักายโดยตวัเองกเ็ป็นขั้นตอน

การชาํระกรรมและยกระดบั การขดัสมาธิขาไม่ใช่เป็นการชาํระกรรมหรอกหรือ พดูถึงกรรม ไม่ใช่

วา่จะผลกัไปท่ีขาทั้งหมดในทนัที มนัเป็นกลุ่ม เป็นกลุ่ม ข้ึนมาหน่ึงกอ้น ปวดจนทนไม่ไหว ชาํระ

ท้ิงไป รู้สึกสบาย การขดัสมาธิขามกัจะทรมานพกัหน่ึง เบาสบายพกัหน่ึง แลว้ทรมานอีก ลว้นเป็น

เช่นน้ี กรรมกอ้นน้ี ท่านชาํระมนัท้ิงไปแลว้ เวลาของการขดัสมาธิขาคร้ังน้ีกจ็ะนาน แต่เวลาท่ีกรรม

ข้ึนมา ท่านเพิ่งจะเอาขาขดัสมาธิข้ึนมากท็รมานมากแลว้ แต่เม่ือท่านสามารถอดทน เวลาของการ

ขดัสมาธิขานั้นเหมือนกนั เดิมทีสามารถขดัสมาธิขาไดน้านเพียงใด ยงัคงสามารถขดัสมาธิขาได้

นานเพียงนั้น เพียงแต่เจบ็ปวดทรมาน  

 

การด่ืมเหลา้สามารถทาํใหชี้วติท่ีฝึกออกมาของผูบ้าํเพญ็ออกจากร่างกายไปไหม 

ใช่ การสูบบุหร่ีกจ็ะส่งผลอยา่งน้ีดว้ย ส่ิงนั้นของท่านพอถูกรมดว้ยควนั เขากไ็ม่อยูใ่น

ร่างกายท่าน นัน่จะไม่ใช่อะไรเลย คนอ่ืนมองดูร่างกายของท่านไม่มีพลงั(กง) เราพดูแลว้วา่ หากคิด
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จะบาํเพญ็อยา่งแทจ้ริง จิตยดึติดจุดน้ีกป็ล่อยวางไม่ไดห้รือ ไม่อาจจะถือเอาการบาํเพญ็เป็นเร่ืองเดก็

เล่นขายของ น่ีเป็นเร่ืองท่ีเขม้งวดจริงจงัมากๆ เร่ืองหน่ึง เราไม่พดูวา่มนุษยป์ระสบกบัเร่ืองยุง่ยากท่ี

ใหญ่อะไรแลว้ เพื่อจะรักษาชีวติจึงบาํเพญ็ เราไม่พดูส่ิงน้ี และไม่ใชส่ิ้งน้ีมาเป็นแรงกระตุน้ชนิด

หน่ึงมาผลกัดนัใหท่้านบาํเพญ็ (แต่)เราพดูวา่การบาํเพญ็อยา่งแทจ้ริงนั้น ไม่ใช่เป็นการแกปั้ญหา

ส่วนบุคคลของท่านอยา่งชัว่นิรันดรหรอกหรือ 

ในพุทธศาสนาคนเขาพดูถึงวฏัสงสารหกทาง บอกวา่ในสังคมมนุษย ์ ท่านรู้สึกวา่เวลา

ยาวนาน แต่อยูใ่นมิติท่ีเวลายาวนานยิง่กวา่มองดู เวลาของมนุษยผ์า่นไปรวดเร็วอยา่งยิง่ คนสองคน

พดูคุยอยูต่รงนั้น พอหนักลบัไปท่านมาเกิดแลว้ พดูอีกสองประโยค หนักลบัไปดู ท่านแก่เฒ่า

เสียชีวติไปแลว้ ทาํไมคนไม่อยูใ่นขั้นตอนท่ีมีร่างคนน้ี ฉกฉวยเวลาเร่งบาํเพญ็เพื่อรักษาไวซ่ึ้งร่าง

ของคนเล่า ในพุทธศาสนากล่าววา่ คร้ันเม่ือเขา้สู่วฏัสงสารหกทาง บอกไม่ไดว้า่ท่านจะกลบัมาเกิด

เป็นอะไร หากเกิดเป็นสัตวต์วัหน่ึง ตอ้งหลายร้อยปีหลายพนัปีจึงจะสามารถไดร่้างคนสักคร้ัง หาก

เกิดเป็นกอ้นหินสักกอ้น กอ้นหินกอ้นนั้นไม่ผกุร่อน ท่านยงัจะออกมาไม่ได ้ หม่ืนปีกอ็อกมาไม่ได ้

สัตวน์ั้น ไม่ใหม้นับาํเพญ็ แต่ตวัมนัเองมีปัยจยัท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิดนั้นสามารถบาํเพญ็ น่ีเกิดข้ึนจาก

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ แต่ไม่อนุญาตใหม้นัมีพลงั(กง)สูง เม่ือมนัมีพลงั(กง)สูง มนักคื็อมาร 

เพราะมนัไม่มีธรรมชาติเดิม(กมลสันดาน)ของคน ฉะนั้นจึงตอ้งฆ่ามนั สัตวเ์ม่ือบาํเพญ็สูงแลว้กต็อ้ง

ฆ่ามนั ฟ้าผา่มนั มนัทาํไมตอ้งสิง(แฝง)นะหรือ มนัตอ้งการร่างคนสักร่าง ไดร่้างคนแลว้มนัก็

สามารถบาํเพญ็ต่อไปอยา่งสง่าผา่เผยแลว้ ในอดีตเป็นอยา่งน้ี มนัมีร่างคนแลว้กอ็นุญาตใหม้นั

บาํเพญ็ ปัจจุบนัมีร่างคนก(็บาํเพญ็)ไม่ไดแ้ลว้ ถา้ท่านคิดจะบาํเพญ็ คิดจะไดฝ่้า ท่านกต็อ้งถูกลบ

ความจาํมาได(้ฝ่า)ในหมู่คนธรรมดาสามญั ปัจจุบนัน่ีเป็นกฎตายตวัแลว้ มาอยูใ่นหมู่คนธรรมดา

สามญัโดยเขา้ใจแจ่มแจง้กไ็ม่ไดแ้ลว้ ตอ้งถูกลบความจาํไปบาํเพญ็อยูท่่ามกลางการรับรู้ ถา้อะไรกรู้็

หมด ใครจะไม่ไปบาํเพญ็ล่ะ พระพุทธองคน์ั้นยงัคิดจะยกระดบัชั้นใหสู้งข้ึน มาทนทุกขใ์นหมู่คน

ธรรมดาสามญั กต็อ้งถูกลบความจาํ ถา้อะไรกม็องเห็นแจ่มแจง้แลว้ อะไรกรู้็หมดแลว้ เช่นนั้นใคร

จะไม่บาํเพญ็ล่ะ กไ็ม่มีปัญหาของการยกระดบัคงอยูแ่ลว้ ความหมายน้ีเป็นการบอกทุกท่านวา่ การ

บาํเพญ็เป็นเร่ืองท่ีเขม้งวดจริงจงั จิตยดึติดใดลว้นจะส่งผลกระทบต่อการบาํเพญ็ 

 

สตรีสูงอายเุขา้สู่วยัทองแลว้ ไม่มีประจาํเดือน จะบาํเพญ็ไดห้รือไม่  

สตรีสูงอายเุขา้สู่วยัทองแลว้ คนท่ีประจาํเดือนไม่มา ในการบาํเพญ็อาจจะชา้สักหน่อย สตรี

สูงวยับางคนจาํเป็นตอ้งเร่งบาํเพญ็จริงๆ พวกเธอบางคนไม่เร่งบาํเพญ็กจ็ะทาํไม่ได ้ พอบอกวา่ให้

รีบเร่งบาํเพญ็กโ็หมฝึกท่าเคล่ือนไหว ควรจะเขา้ใจการบาํเพญ็ซินซ่ิงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด คนบางคน
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ทางดา้นน้ีจะมาชา้สักหน่อย แต่คนท่ีบาํเพญ็ไปตามปกติลว้นสมควรมี 

 

เหตุใดผูฝึ้กรู้สึกปวดส่วนนั้นส่วนน้ี เช่นปวดศีรษะ ปวดทอ้ง..... 

ในการฝึกพลงั(กง) ปฏิกิริยาชนิดต่างๆ ลว้นแต่เป็นเร่ืองปกติ สลายกรรมไม่มีการไม่ทุกข์

ทรมาน การขจดัโรคภยัยงัตอ้งเจบ็ปวดทุกขท์รมาน  ผูฝึ้กบางคนจะออกพลงั(กง) พลงั(กง)น้ีอยูใ่น

ร่างกายของท่าน ความสามารถยงัมากกวา่หม่ืนชนิด พลงั(กง)ทุกอนัลว้นเป็นพลงังานท่ีใหญ่มาก มี

ความหนาแน่นสูงมาก เป็นมวลสสารพลงังานสูงท่ีมีอานุภาพแขง็แกร่งมาก เคล่ือนไหวไปมาอยูใ่น

ร่างกายของท่าน ท่านกจ็ะรู้สึกทรมาน ยิง่กวา่นั้นพลงั(กง)ในรูปแบบต่างๆ ความสามารถในรูปแบบ

ต่างๆ ส่ิงท่ีเป็นศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ อยูใ่นร่างกายของท่านจะปรากฏออกมา เขาเคล่ือนไหวไป

มาท่านกรู้็สึกทรมาน ท่านกจ็ะบอกวา่มนัเป็นโรค ท่านวา่อยา่งน้ีท่านยงัจะบาํเพญ็อยา่งไร ท่าน

บาํเพญ็ไปตามฝ่าอยา่งแทจ้ริง ท่านจะพบวา่ทั้งหมดลว้นเป็นเร่ืองปกติ  

ท่ีผา่นมามีคนคนหน่ึงในร่างกายมีฟู่ ถ่ี(ตวัสิง ตวัแฝง) มีอาจารยช่ี์กงคนหน่ึงบอกเขาวา่ 

ร่างกายของท่านมีงูเหลือมใหญ่สิงอยู ่ เขากรู้็สึกวา่มีงูเหลือมใหญ่สิงอยูเ่สมอ ขา้พเจา้บอกเขาวา่เวลา

น้ีท่านไม่มีแลว้ เขายงัไม่ยอมเช่ือ เขายงัคิดวา่(มนั)ยงัเคล่ือนไหวไปมาอยูข่า้งในร่างกายเขา เอาละ 

เขาคิดวา่มีฟู่ ถ่ี สภาพท่ีเม่ือตอนท่ีงูเหลือมใหญ่นั้นอยูก่มี็ปฏิกิริยาสะทอ้นออกมาในร่างกายเขา 

เม่ือไรกต็ามท่ีไม่ขจดัจิตน้ีท้ิงไป มนัจะไม่หยดุ กคื็อเพื่อจะใหท่้านขจดัจิตน้ีท้ิงไปใช่ไหม ถา้ทาํให้

มนักลายเป็นจิตยดึติดชนิดหน่ึง นัน่กข็จดัท้ิงไปยาก เป็นเวลานานมากคนนั้นถึงขจดัท้ิงไปได ้

 

จะปฏิบติัต่อความสามารถอยา่งไร เช่นตาทิพยม์องเห็นอะไรเลก็ๆ นอ้ยๆ และแสง จะดู

หรือไม่ดูดี  

สามารถมองเห็นกดู็ได ้เวลาฝึกพลงั(กง)มองดูเงียบๆ อยา่งน้ีไม่ถือวา่ยดึติด 

 

ผูฝึ้กบางคนตาทิพยเ์ปิดแลว้มองเห็นปรากฏการณ์บางอยา่ง ผูช่้วยฝึกสอนไม่มีความสามารถ

มองไม่เห็น  

มองเห็น มองไม่เห็นข้ึนอยูก่บัแต่ละคนท่ีบาํเพญ็อยู ่ณ ระดบัชั้นท่ีต่างกนัของสภาพการรับรู้

อยา่งค่อยเป็นค่อยไป ถึงแมจ้ะบรรลุการรับรู้อยา่งค่อยเป็นค่อยไปกไ็ม่แน่เสมอไปวา่ พลงั(กง)ของ

ท่านสูงมาก กเ็ปิดใหท่้านสูงมาก เขามีพลงั(กง)ตํ่ามากกเ็ปิดใหต้ ํ่ามาก ไม่เหมือนกนั เพราะระดบัชั้น

ของตาทิพยสู์งหรือตํ่าไม่อาจจะตดัสินพลงั(กง)ของคนสูงหรือตํ่า ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของตวัเอง 

เง่ือนไข เหตุผลหลายๆ ดา้นท่ีตดัสินใหท่้านมองเห็นไดช้ดัหรือไม่ชดั มองเห็นหรือมองไม่เห็น น้ี
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กาํหนดจากเหตุผลหลายๆ ดา้น มนัไม่อาจอธิบายไดว้า่คนๆ หน่ึงบาํเพญ็ไดดี้หรือไม่ดี จะตอ้งระวงั

จุดน้ี บอกวา่ตาทิพยฉ์นัเปิดแลว้ พลงั(กง)ฉนัสูงกวา่คนอ่ืน น่ีเป็นความเขา้ใจท่ีผดิ 

พวกเราท่ีฉางชุนไม่ใช่มีคนหน่ึงอยา่งน้ีหรอกหรือ ตาทิพยข์องเขาเปิดแลว้ รู้สึกวา่ฝึกได้

ดีกวา่ใครๆ บอกวา่คนน้ีในตวัมีฟู่ ถ่ี คนนั้นกมี็อะไร ลว้นเป็นส่ิงท่ีตวัเขาคิดออกมา ทาํจนท่ีศนูยฝึ์กฯ 

ของเรายุง่เหยงิไปหมด สุดทา้ยไม่วา่ใครเขากไ็ม่เล่ือมใสแลว้ เขาบอกวา่ยงัสูงกวา่ขา้พเจา้เสียอีก 

ฉะนั้นพวกเราอยา่ใชก้ารเปิดตาทิพยแ์ลว้มาวดัวา่ใครบาํเพญ็ถึงระดบัชั้นสูงเพียงใด ในสภาพการณ์

ปกติคือจะตามข้ึนมาอยา่งประกอบเสริมใหส้าํเร็จต่อกนัและกนั พวกเราผูฝึ้กท่ีดีเป็นพิเศษยงัจะ

ไม่ใหเ้ขามองเห็น รอจนบาํเพญ็ไดสู้งพอสมควรแลว้จึงจะใหเ้ขามองเห็น ฉะนั้นอยา่ใชส่ิ้งน้ีมาวดัวา่

ดีหรือไม่ดี 

จากวนัน้ีไปพวกเราไดพ้บขา้พเจา้กดี็ ไม่ไดพ้บขา้พเจา้กดี็ กเ็หมือนกบัมีคนถามเม่ือครู่วา่ 

อาจารยไ์ม่อยูแ่ลว้พวกเราจะทาํอยา่งไร องคศ์ากยมุนีเม่ือคร้ังท่ียงัมีชีวติอยูก่มี็คนถามวา่: ท่าน

อาจารย ์ ท่านไม่อยูแ่ลว้ จะยดึใครเป็นอาจารย ์ องคศ์ากยมุนีกล่าววา่: ใหย้ดึศีลเป็นอาจารย ์ พวกเรา

ยดึฝ่าเป็นอาจารย ์ ตอ้งใชซิ้นซ่ิงสูงหรือตํ่าเป็นมาตรฐานวดัวา่บาํเพญ็ไดดี้หรือไม่ดี ไม่อาจจะใช้

ความสามารถมากหรือนอ้ยเป็นมาตรฐาน ไม่เช่นนั้นนัน่มิพากนัแสวงหาความสามารถไปแลว้หรือ 

ความสามารถเป็นส่ิงท่ีพ่วงออกมาในระหวา่งการบาํเพญ็ของท่าน อยูใ่นฝ่าในภพความสามารถท่ี

บาํเพญ็ออกมาลว้นเป็นความสามารถเดิม (สัญชาตญาณ) พร้อมกบัท่ีความนึกคิดของคนมีความ

ซบัซอ้น (ความสามารถเดิม) ค่อยๆ ถดถอยลงแลว้ 

พร้อมกบัท่ีท่านบาํเพญ็ เขากจ็ะออกมาโดยอตัโนมติั เม่ือท่านกลบัสู่ตน้กาํเนิด หวนกลบัไป 

จึงจะสามารถคืนสู่ธรรมชาติเดิม(กมลสันดาน)ของคน ต่อใหเ้ขามองเห็นไดช้ดัเจนเพียงไรกม็องไม่

เห็นระดบัชั้นท่ีขา้พเจา้มองเห็น ต่อใหเ้ขามองเห็นไดช้ดัเจนเพียงไรกย็งัห่างกนัไกลมากกบัสัจธรรม

สูงสุดของจกัรวาล ส่ิงท่ีเขามองเห็นเป็นเพียงปรากฏการณ์ของระดบัชั้นนั้น อยา่นาํเขามาตั้งเป็นสัจ

ธรรม คนอยูใ่นขั้นตอนของการบาํเพญ็ ใชร้ะดบัชั้นใดมาเป็นมาตรฐานวดัเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง ท่ีพดู

วา่ “ฝ่า ไม่มีฝ่าท่ีแน่นอนตายตวั” กคื็อหลกัการน้ี อยา่นาํปรากฏการณ์ของระดบัชั้นใดมาตั้งเป็นสัจ

ธรรม ฝ่า ไม่มีฝ่าท่ีแน่นอนตายตวั ฝ่าในระดบัชั้นใดจะบงัเกิดผลในระดบัชั้นนั้นเท่านั้น ฉะนั้นส่ิงท่ี

เขามองเห็นในระดบัชั้นใด สภาพในระดบัชั้นนั้น หากมองเห็นไดช้ดัเจนแลว้กจ็ะกระหยิง่ยิม้ยอ่ง 

นั้นเป็นส่ิงอยูใ่นระดบัชั้นท่ีต้ืนเขินมาก จะตอ้งจดจาํจุดน้ีเอาไว ้

 

เดก็บาํเพญ็ พลงั(กง)หา้ชุด จาํเป็นตอ้งฝึกทั้งหมดใช่หรือไม่  

เดก็สามารถฝึกมากกฝึ็กใหม้าก สามารถฝึกนอ้ยกใ็หฝึ้กนอ้ย เป้าหมายสาํคญัของการบาํเพญ็
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คือการยกระดบัซินซ่ิงของคน ฉะนั้นสาํหรับเดก็การพดูถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นซินซ่ิงจะเป็น

ประโยชนต่์อเขา ขา้พเจา้ในวยัเดก็ไม่สามารถฝึกส่ิงท่ีเป็นรูปลกัษณ์ภายนอกแต่อยา่งใด โดยหลกัคือ

บาํเพญ็ดา้นซินซ่ิง ปัจจุบนัเดก็บางคน ท่านอยา่งเห็นวา่เป็นเดก็ทัว่ๆ ไป เดก็บางคนยอดเยีย่มมาก

จริงๆ เพราะในคร้ังแรกท่ีกาํหนดใหพ้วกเราทาํเร่ืองน้ี กมี็คนในระดบัชั้นสูงมากๆ ตามลงมาดว้ย 

เม่ือตอนท่ีขา้พเจา้มา ในแต่ละระดบัชั้นลว้นมีคนตามลงมา พวกเขาคาดเดาถึงเร่ืองท่ีขา้พเจา้จะทาํ 

โดยเฉพาะเม่ือถึงยคุใกล้ๆ  น้ี ในจกัรวาลเลก็ของเราน้ีและระบบทางเผอืกมากนัมากเป็นพิเศษ เพราะ

ก่อนหนา้น้ีสักหน่อย พวกเขาคาดเดาไม่ออก มีเพยีงก่อนหนา้ท่ีขา้พเจา้จะออกมาถ่ายทอดช่วงเวลา

นั้น พวกเขารู้แลว้ มองเห็นแลว้วา่จะเกิดเร่ืองอะไร จึงตามลงมาไม่นอ้ย มาทาํอะไรหรือ มาไดฝ่้า 

เขารู้วา่ฝ่าของอดีตไดถู้กบ่อนทาํลายแลว้ มาเพื่อหล่อหลอมฝึกฝนใหม่อีกคร้ัง ท่านอยา่ดูพวกเขา

เป็นคนทัว่ๆ ไป พวกเขาลว้นแต่ไม่เลวทีเดียว แต่กไ็ม่ใช่วา่ลูกของคนทุกคนเป็นเช่นน้ีกนัทั้งหมด 

เดก็บางส่วนไม่เลวทีเดียว 

 

จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ตวัเองฝึกถึงระดบัชั้นอะไร  

พวกเราผูฝึ้กบางคนไดบ้รรลุถึงสภาวะของการค่อยๆ รับรู้แลว้ ผูฝึ้กบางคนจะค่อยๆ บรรลุ

สภาวะของการค่อยๆ รับรู้ คนท่ีบรรลุถึงแลว้หรือยงัไม่บรรลุ หรือมองเห็นไดช้ดัเจนกดี็ มองเห็น

ไดไ้ม่ชดัเจนกดี็ อยูท่ี่ศนูยฝึ์กฯ หลงัจากฝึกพลงั(กง)เสร็จแลว้ เวลาศึกษาและแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและ

กนั สามารถพดูใหทุ้กคนฟัง ไม่เป็นไร ท่านไปพดูโดยไม่มีจิตโออ้วด จะเป็นประโยชนต่์อการ

บาํเพญ็โดยรวมของพวกเรา บางคนบอกวา่ส่ิงท่ีมองเห็นผา่นตาทิพยพ์ดูไม่ได ้ ถา้พดูตาทิพยก์จ็ะปิด

ลง อนัน้ีในฝึกพลงั(กง)ในอดีต ไดก้ลายเป็นเร่ืองท่ีคนเขา้ใจโดยทัว่ไปแลว้ ไม่ใช่เพราะเขาพดูตา

ทิพยก์จ็ะหายไป ทุกท่านลองคิดดู ความแพร่หลายของช่ีกง ในเวลานั้นคนท่ีฝึกพลงั(กง)มีใครท่ีเนน้

กศุลมากๆ ท่ีบาํเพญ็อยา่งแทจ้ริงมีนอ้ยมาก เขาไม่รู้จกัเนน้กุศล มองเห็นเร่ืองอะไรเขากพ็ดู มีจิตยดึ

ติดของตวัเขาเองอยูด่ว้ย มีจิตโออ้วดของตวัเขาเองอยูด่ว้ย ตาทิพยย์อ่มปิดไปอยา่งแน่นอน 

มีบางคน ส่ิงท่ีควรพดูหรือไม่ควรพดูเขากพ็ดู ดงันั้นตาทิพยข์องเขาจึงตอ้งปิดท้ิงไป กคื็อ

เหตุผลน้ี หากเพื่อเป็นการยกระดบัความเขา้ใจต่อฝ่า ศึกษาพิจารณาซ่ึงกนัและกนั ขา้พเจา้วา่ปัญหา

อะไรกไ็ม่มี จุดน้ีตอ้งแยกแยะใหช้ดัเจน ถา้หากตาทิพยข์องเขาถูกปิดท้ิง บาดเจบ็ เป็นเพราะเขาได้

พดูส่ิงท่ีไม่ควรพดูกบัคนธรรมดาสามญั หรือมีจิตโออ้วด จิตโออ้วดของผูฝึ้กพลงั(กง) นัน่ไม่ใช่การ

แสดงจิตยดึติดใหเ้ห็นหรอกหรือ ดงันั้นจึงตอ้งปิดท้ิง ในระยะแรกเม่ือตาทิพยข์องบางคนถูกปิดท้ิง

นั้น กใ็หโ้อกาสแก่เขา ในเวลาท่ีเขามองเห็นไดช้ดัหรือมองเห็นไม่ชดั บางเวลามองเห็น บางเวลา

มองไม่เห็น กคื็อกาํลงัเตือนสติเขา แต่คนเหล่านั้นไม่รับรู้ สุดทา้ยกปิ็ดท้ิงอยา่งถึงท่ีสุด บางคนก็
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บาดเจบ็เอาเลย บาดเจบ็อยา่งรุนแรงมาก 

 

ไดเ้จ้ิงกัว่(มรรคผลท่ีถูกตอ้ง)กบัหยวนหมัน่(สาํเร็จสมบูรณ์) คือระดบัชั้นอะไร  

ปัญหาน้ีขา้พเจา้ไดพ้ดูไปแลว้ ไดเ้จ้ิงกัว่ บรรลุกัว่เว่ยอรหนัต(์มรรคผลอรหนัต)์กคื็อไดเ้จ้ิงกัว่

แลว้ หยวนหมัน่(สาํเร็จสมบูรณ์)นัน่คือการบาํเพญ็ส้ินสุด โดยทัว่ไปหมายถึงไดเ้จ้ิงกัว่และเปิดพลงั

(กง)แลว้ กคื็อทั้งสองส่วนบาํเพญ็ส้ินสุดในเวลาเดียวกนัคือหยวนหมัน่ 

 

หลงัจากนั้นจะบาํเพญ็อยา่งไร มีอะไรแตกต่างกบัคนธรรมดาสามญั  

ยงัตอ้งอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั ทนทุกขท์นลาํบากเหมือนกบัคนธรรมดาสามญั ท่านได้

มรรคผลอรหนัตแ์ลว้ ในคนธรรมดาสามญั เดก็เกเรในหมู่คนธรรมดาสามญักด่็าวา่ท่าน เพราะท่าน

ยงับาํเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั ยงัตอ้งละท้ิงจิตยดึติดของท่านต่อไป มีบางคน คนท่ีมีรากฐาน

สูงคนนั้น ละท้ิงจิตยดึติดของเขาไดดี้มากแลว้ แต่ยงัตอ้งวกกลบัมาใหท่้านอีกรอบ การบาํเพญ็ทัว่ๆ 

ไป การบาํเพญ็ปกติ หน่ึงขั้นตอนกห็ยวนหมัน่แลว้ บางคนจะปรากฏกลบัไปกลบัมา วกกลบัไป

กลบัมาใหท่้านสองรอบ ถา้ท่านบาํเพญ็ไปสู่ระดบัสูง วกกลบัไปกลบัมาสามรอบ กบ็าํเพญ็ขา้มไป

แลว้ กลบัมาใหท่้านบาํเพญ็อีก บาํเพญ็ไปสู่ระดบัสูงยิง่ข้ึน กจ็ะปรากฏปัญหาน้ี ดงันั้นท่านยงัตอ้ง

บาํเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั สมมติวา่ท่านบาํเพญ็สาํเร็จมรรคผลอรหนัตแ์ลว้ ไม่มีคนก่อ

ความยุง่ยากแก่ท่านแลว้ ในหมู่คนธรรมดาสามญัใครกไ็ม่ก่อความยุง่ยากแก่ท่านแลว้ ท่านออกห่าง

จากสภาพแวดลอ้มน้ีแลว้จะบาํเพญ็อยา่งล่ะ ถา้ท่ีก่อความยุง่ยากแก่ท่านไม่ใช่คนธรรมดาสามญั ใน

หมู่คนธรรมดาสามญั มีปรากฏพระพุทธเอย พระโพธิสัตว ์ พระอรหนัตต่์างๆ สร้างความยุง่ยากให้

ท่านขจดัจิตยดึติดของท่าน นัน่จะเป็นไปไดห้รือ ถึงแมเ้ป็นอาจารยท่ี์จดัสร้างเร่ืองเหล่าน้ีใหท่้าน 

จดัเตรียมเร่ืองเหล่าน้ี จดัเตรียมทุกขภ์ยัทั้งหมด กล็ว้นแต่ใชค้นธรรมดาสามญัมาทาํ คนธรรมดา

สามญัมารบกวนท่าน ยกระดบัสูงข้ึนในสภาพแวดลอ้มของคนธรรมดาสามญั 

 

ผูฝึ้กบางคนหลงัจากมาร่วมชั้นเรียน ยงัไปร่วมเรียนวชิาอ่ืน แต่ยงัคิดจะบาํเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่า

ต่อไป จะทาํอยา่งไร  

คนประเภทน้ีโดยมากการรับรู้ของเขาค่อนขา้งดอ้ย แต่เราพดูวา่การบาํเพญ็ตอ้งข้ึนกบั

ความสัมพนัธ์อนัมีมาแต่ชาติปางก่อน คนเขาอยากจะได ้ เขากม็าเรียนฝ่าหลุนตา้ฝ่า ไม่มีใครใหเ้ขา

มาเรียน เขารู้สึกวา่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าไม่ดี เขากไ็ม่เรียน ภายหลงัเขากรู้็สึกวา่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าดี เขากอ็ยากจะ

มาเรียนอีก เช่นน้ีท่านเรียนไดท่้านกม็าเรียนกแ็ลว้กนันะ จะบาํเพญ็ไดดี้หรือไม่เป็นปัญหาของตวั
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เขา สาํหรับเร่ืองวา่จะเขา้มาเป็นศิษยท่ี์บาํเพญ็จริงในกลุ่มของพวกเราฝ่าหลุนตา้ฝ่า เช่นนั้นพวกเราก็

ตอ้งพดูกบัเขาอยา่งจริงๆ จงัๆ วา่ ท่านบาํเพญ็อยูท่ี่ตรงน้ีของพวกเรา กต็อ้งบาํเพญ็ยดึมัน่วชิาเดียว 

มุ่งมัน่ตั้งใจบาํเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่า ไม่เช่นนั้นอะไรท่านกจ็ะไม่ได ้ ท่านอยูต่รงน้ีฝึกอะไรเลอะเทอะ

โดยไม่ยดึมัน่วชิาเดียวกไ็ม่มีประโยชน ์พวกเราสามารถพดูกบัเขาดว้ยความหวงัดี อยา่พดูวา่ ท่านไม่

อาจจะฝึกพลงั(กง)อยูต่รงน้ีของพวกเรา พวกเรากไ็ม่มีอาํนาจ ไม่มีปัจจยัท่ีจะสั่งคน ไดแ้ต่เตือนคน

เขา เตือนดว้ยความเมตตา เตือนดว้ยเมตตาหนา 

 

การจดัสอนในแต่ละพื้นท่ีมีสภาพการณ์เป็นอยา่งไร ฝ่าหลุนตา้ฝ่าทัว่ประเทศมีสภาพเป็น

อยา่งไร   

ณ ปัจจุบนัน้ีการจดัสอนฝ่าหลุนตา้ฝ่าไดเ้ล่ือนออกไปทั้งหมดเป็นการชัว่คราวแลว้ เหตุผล

ของการเล่ือนออกไปกคื็อ เวลาน้ีขา้พเจา้มีเร่ืองตอ้งจดัการมากมาย เร่ืองในดา้นต่างๆ ลว้นตอ้ง

จดัการ พดูถึงวา่ต่อไปจะจดัอยา่งไร เวลาน้ียงัไม่ไดคิ้ด รอใหจ้ดัการเร่ืองต่างๆ เสร็จแลว้ ค่อย

ดาํเนินการตามผลของการจดัการ พดูถึงการพฒันาของฝ่าหลุนตา้ฝ่า ขา้พเจา้สามารถบอกทุกท่านวา่ 

ปัจจุบนัพวกเราฝ่าหลุนตา้ฝ่าเป็นการถ่ายทอดคนต่อคน ฝ่าหลุนตา้ฝ่ามีจาํนวนผูฝึ้กค่อนขา้งน่าพอใจ

แลว้ ขา้พเจา้วา่มีหลายแสนคนแลว้ เพราะเม่ือขา้พเขา้ไปจดัการสอนทุกๆ เมือง ลว้นมีคนจากแต่ละ

เมือง แต่ละอาํเภอ เรียกวา่ทุกๆ อาํเภอไม่มีขาด เช่นน้ี พอกลบัไปพวกเขากถ่็ายทอดต่อๆ กนั 

ถ่ายทอดต่อๆ กนัเช่นน้ี ดงันั้นจึงเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีจาํนวนคนมากแลว้ ท่ีหูเป่ยมีอาํเภอหน่ึง 

ระยะเร่ิมแรกมีคนเรียนสองคน ปัจจุบนัมีจาํนวนเพิ่มข้ึนเป็นพนัคน มีตวัอยา่งเช่นน้ีมากมาย บางคน

ไปฝึกท่ีศนูยฝึ์กพลงั(กง) บางคนไม่ไปฝึกท่ีศนูยฝึ์กพลงั(กง) ยากท่ีจะรวมยอดตวัเลขท่ีแน่นอน 

 

คนท่ีเคยป่วยเป็นโรคประสาทและโรคลมบา้หมูจะฝึกพลงั(กง)ไดห้รือไม่  

ขา้พเจา้ขอเตือนทุกท่าน อยา่ไดพ้าคนอยา่งน้ีมาท่ีศนูยฝึ์กฯ ของเรา หรือมายงัชั้นเรียนของ

เรา ทาํไม่ดีท่านกคื็อมาบ่อนทาํลายฝ่าของเรา ถา้หากเขาอาการกาํเริบข้ึนมาในชั้นเรียนหรือท่ีศนูย์

ฝึกฯ ของเรา คนเขากจ็ะพดูวา่เป็นเพราะฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า ท่านมิบ่อนทาํลายฝ่าของเราหรือ เพราะเรา

มีหลกัเกณฑข์อ้หน่ึงวา่ ไม่สามารถรักษาโรคใหใ้คร แต่เรามีเง่ือนไขขอ้หน่ึง คนท่ีบาํเพญ็อยา่ง

แทจ้ริง โรคเลก็ๆ นอ้ยๆ ของเขา กอ็าจจะจดัการใหเ้ขา ณ ตอนนั้น คนท่ีเป็นโรคหนกั คนท่ีใน

ร่างกายมีส่ิงท่ีไม่ดีมากๆ นอกจากเขาจะเปล่ียนแปลงความคิด จึงจะสามารถจดัการให ้ เขาคิดจะ

บาํเพญ็จึงจะสามารถขจดักรรมใหเ้ขา แน่นอน บางคนยงัไม่มีความคิดจะบาํเพญ็ กจ็ดัการใหเ้ขา

แลว้ พออ่านหนงัสือกจ็ดัการใหเ้ขาแลว้ เพราะเหตุใดนะหรือ เพราะรากฐานของเขาดีมาก เขาจึง
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สมควรไดรั้บ อนัน้ีไม่อาจจะดูกนัเป็นสูตรตายตวั ในครอบครัวมีคนป่วยอยา่งน้ี รู้สึกวา่ตา้ฝ่าดี กใ็ห้

เขาฝึก ท่านอาจบอกใหเ้ขาฝึกอยูท่ี่บา้น พวกเราขอพดูไวก่้อน ขา้พเจา้กไ็ม่อาจจะจดัการปัญหา

เหล่าน้ีของคนธรรมดาสามญั เขาจะบาํเพญ็ไดห้รือไม่ ตอ้งดูท่ีตวัเขาเอง เขาไม่สามารถบาํเพญ็ ท่าน

กอ็ยา่บอกใหเ้ขาบาํเพญ็     ถา้แมน้เกิดปัญหาข้ึนมากจ็ะบ่อนทาํลายตา้ฝ่า ขา้พเจา้จะจดัการปัญหา

เหล่าน้ีของคนธรรมดาสามญัไดอ้ยา่งไรล่ะ เม่ือขา้พเจา้ไม่รักษาใหเ้ขา เขาไปกระพือข่าวยงัท่ีต่างๆ 

วา่ฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าจนเป็นโรคประสาท อาจารยไ์ม่รักษาให ้ เขายงัจะทาํใหข้า้พเจา้เส่ือมเสีย อยา่งไร

กต็ามพวกเราขอบอกไวก่้อน ไม่ใหเ้ขามาร่วมชั้นเรียน และกไ็ม่ใหเ้ขามาท่ีศนูยฝึ์กฯ คนท่ีป่วยเป็น

โรคลมบา้หมูโดยทัว่ไปไม่มีปัญหา ในชั้นเรียนพวกเราไม่ไดก้าํหนดวา่ไม่ใหค้นท่ีป่วยเป็นโรค

ลมบา้หมูร่วมชั้นเรียน  แต่โดยทัว่ไปพวกเราคนทาํงานกไ็ม่ยนิดีใหเ้ขาเขา้มา เพราะก่อนท่ีความคิด

ของเขาจะเปล่ียนแปลง อาการของโรคจะกาํเริบข้ึนมาง่าย เม่ืออาการกาํเริบจะส่งผลกระทบใหก้บั

พวกเราไดง่้าย ผูท่ี้ป่วยเป็นโรคลมบา้หมูไม่เหมือนกบัผูป่้วยเป็นโรคประสาท เพราะสาํหรับเขาเป็น

ปัญหาเฉพาะ เพียงแต่วา่ขา้งในสมองของเขามีของส่ิงหน่ึง ของส่ิงนั้นท่ีไม่ดีเอาออกมากห็ายแลว้ 

 

ยกระดบัทัว่ทั้งร่างจะเขา้ใจอยา่งไร  

ยกระดบัทัว่ทั้งร่างกคื็อยกระดบัอยา่งครบถว้น พวกเราในระหวา่งขั้นตอนการบาํเพญ็ 

ร่างกายของท่าน บรรดาร่างชีวติและชีวติท่ีท่านบาํเพญ็ทั้งหมดจะยกระดบัตามข้ึนไปพร้อมกบัท่าน 

พวกเราพดูถึงการปรับทัว่ทั้งร่าง การปรับทัว่ทั้งร่างใหทุ้กท่าน การปรับร่างกายใหผู้ฝึ้ก การ

ยกระดบัทัว่ทั้งร่างโดยหลกัหมายถึงซินซ่ิงของท่านข้ึนไปแลว้ พลงั(กง)ของท่านกจ็ะตามถึงไป ก็

เหมือนอยา่งท่ีขา้พเจา้พดูไปเม่ือครู่ มีคนถามวา่ ทาํไมประจาํเดือนไม่มาล่ะ ซินซ่ิงของท่านข้ึนไป

แลว้ พลงั(กง)กต็ามข้ึนไปแลว้ คนท่ีมีกรรมมากๆ การปรับร่างกาย คนส่วนหน่ึงไม่สามารถตาม

ข้ึนมา เขากอ็าจตอ้งร้ังทา้ย กคื็อการยกระดบัข้ึนมา เง่ือนไขท่ีจาํเป็นอนัดบัแรกก่อนอ่ืนใดคือการ

ยกระดบัซินซ่ิง บอกวา่ฉนัเพียงคิดจะเปล่ียนแปลงร่างกาย ฉนัเพียงคิดจะหลีกเล่ียงทุกขภ์ยั เป็น

เช่นนั้นไม่ได ้เพราะถา้คิดจะเปล่ียนแปลงร่างกายท่านดว้ยการบาํเพญ็ จาํเป็นตอ้งเร่ิมจากการบาํเพญ็

ซินซ่ิง ไม่มีพลงั(กง)ท่ีจะกาํหนดระดบัชั้นท่ีสูงหรือตํ่า กคื็อซินซ่ิงสูงหรือตํ่าของท่านส่ิงน้ี เช่นนั้น

ทุกส่ิงลว้นเป็นการวางแผนบนแผน่กระดาษ 

 

ผูฝึ้กบางคนถาม จะปฏิบติัอยา่งไรกบัการรบกวนต่อตา้ฝ่าของมาร 

จะบอกกบัทุกท่าน พวกเราถ่ายทอดฝ่าท่ีถูกตอ้ง ถา้ไม่มีคนมาต่อตา้น นัน่จึงจะเป็นเร่ือง

แปลกนะ ทุกท่านลองคิดดู วนัน้ีถา้ขา้พเจา้ไม่ทาํเร่ืองน้ี ขา้พเจา้จะสบายท่ีสุด เน่ืองจากขา้พเจา้ทาํ
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เร่ืองน้ีใหก้บัทุกท่าน ความยุง่ยากท่ีขา้พเจา้ประสบตรงน้ีและความยุง่ยากท่ีพวกท่านประสบ ลว้น

แต่ขดัขวางฝ่าน้ี ไม่ใหค้นไดฝ่้า คนมาถึงขั้นน้ีแลว้ จะไดฝ่้า เช่นนั้นมารจึงไม่ยอม เขาตอ้งขดัขวาง

ท่าน มนัคิด ท่านติดคา้งฉนัน่ีนา ฉนัมาทวงคืนจากท่านล่ะ ท่านไดฝ่้า หน้ีท่ีติดคา้งขา้พเจา้จะทาํ

อยา่งไร มนัยงัแคน้ท่านอีก ปัจจยัแต่ละดา้นลว้นมีผลในการขดัขวางแบบหน่ึง พดูใหช้ดั กล็ว้นเป็น

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากตวัเอง คนลว้นมีกรรม ในอดีตพระเยซูกล่าววา่ คนเอย ท่านมีบาป ท่านกล่าววา่คน

นั้นมีบาป พดูวา่กรรมเป็นบาป ในความเป็นจริงเป็นเช่นน้ี กคื็อเป็นกรรมท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากตวัคน

เองไดท้าํเร่ืองท่ีไม่ดี นัน่ไม่ใช่กรรมหรือ มนัจะก่อผลในการขดัขวางทุกๆ ดา้น ท่านไดฝ่้าท่ีถูกตอ้ง

แลว้ แน่นอนมนัตอ้งรบกวนท่าน กคื็อเหตุผลน้ี ฉะนั้นพวกเราประสบกบัเร่ืองเหล่าน้ีลว้นเป็นการ

ทดสอบซินซ่ิงของเรา บางคนจะพดูวา่ ฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่าไม่ดีอยา่งไรอยา่งไร หรือเป็นอยา่งไร

อยา่งไร กคื็อดูวา่ความตั้งใจท่านจะเดด็เด่ียวแน่วแน่ไดห้รือไม่ จะรับรู้เขา้ใจฝ่าน้ีจากแก่นสารได้

หรือไม่ จากแก่นสารท่านยงัไม่รับรู้เขา้ใจต่อฝ่าน้ี ท่านยงัจะบาํเพญ็อยา่งไร ก่อนท่ีท่านจะเปิดการ

รับรู้ ความเดด็เด่ียวแน่วแน่ต่อฝ่าไดห้รือไม่ ทรรศนคติชนิดน้ีจะมีคงอยูโ่ดยตลอด อยูใ่นสาํนกัใดก็

ลว้นเป็นเช่นน้ี ส่ิงท่ีเป็นแก่นสารท่านยงัไม่เดด็เด่ียวแน่วแน่ เช่นนั้นท่านยงัจะบาํเพญ็อะไร ดงันั้น

เขาจะมีการทดสอบและการรบกวนทางดา้นน้ี 

ท่านดูทนัทีท่ีขา้พเจา้จดัสอนในชั้นเรียน รับรองวา่กจ็ะมีช่ีกงต่างๆ เปิดสอนในเวลาเดียวกนั 

หากขา้พเจา้ไม่จดัสอนท่ีใดเลยกไ็ม่มีเร่ืองต่างๆ มากอยา่งน้ี ทนัทีท่ีขา้พเจา้เปิดสอน พลงั(กง)

จอมปลอมต่างๆ กพ็ากนัเปิดสอน เพราะเหตุใด กคื็อท่านจะทาํเร่ืองน้ี ประกอบซ่ึงกนัและกนักจ็ะมี

มารจาํนวนหน่ึงตามข้ึนมา และเป็นการจดัไวเ้ช่นน้ี กจ็ะดูวา่คนๆน้ีจะเขา้ประตูไหน ไดฝ่้าท่ีถูกตอ้ง

หรือไดฝ่้าท่ีจอมปลอม ท่านคิดจะเขา้ประตูไหน กจ็ะดูท่าน ไม่ใช่พดูหรือวา่ คนบาํเพญ็ไดย้ากมากๆ 

กคื็อสมควรเป็นเช่นน้ี กส็มควรท่ีจะยากมากๆ เพราะทุกส่ิงของพวกเราลว้นแต่เกิดจากตวัเอง แต่

ทุกขภ์ยัอนัน้ี จากขา้งในนั้นกส็ะทอ้นใหเ้ห็นถึงซินซ่ิง การรับรู้ของคน สามารถจะยกระดบัได้

หรือไม่และปัจจยัดา้นต่างๆ มนักป็ระกอบซ่ึงกนัและกนั ปฏิบติักบัเร่ืองเหล่าน้ีโดยการแยกแยะและ

วเิคราะห์ ฉะนั้นเขาจะมีการรบกวนเหล่าน้ี  

กเ็หมือนพวกเราท่ีฉางชุนมีคนหน่ึง เขาพดูวา่ ฉนักคื็อพระพุทธแลว้ ท่านไม่ตอ้งไปฝึกกบั

คนอ่ืน ฉนัอยา่งนั้นอยา่งน้ี รบกวนกนัทุกๆ ดา้น แมแ้ต่การทาํลายช่ือเสียงของขา้พเจา้กจ็ะมีเกิดข้ึน 

ฉะนั้นจะดูวา่ท่านจะฟังหรือไม่ ท่านจะเช่ือหรือไม่ ท่านจะทาํอยา่งไร มนัจะใชว้ธีิการต่างๆ มาบ่อน

ทาํลาย กคื็อทาํใหใ้จของท่านหวัน่ไหว ดูวา่ท่านจะมัน่คงหรือไม่  

บางคนพดูวา่ฉนัตดัสินใจเดด็ขาดจะบาํเพญ็ฝ่าท่ีถูกตอ้ง ฉนัไม่เช่ือเร่ืองเหล่านั้นของท่าน ท่ี

จริงพวกเราผูฝึ้กจาํนวนมากไดส้ัมผสัถึงอานุภาพของฝ่า และการเปล่ียนแปลงของร่างกายตวัเอง
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อยา่งมาก และเขา้ใจแจ่มแจง้ถึงหลกัการน้ีท่ีขา้พเจา้บรรยาย เขายงัไม่มัน่คง นัน่ไม่ใช่ปัญหาการ

รับรู้หรือ กคื็อการรับรู้ตํ่ามาก กคื็อหลกัการน้ี ฉะนั้นการรบกวนเหล่าน้ี ขา้พเจา้วา่กเ็ป็นเร่ืองปกติ 

การบาํเพญ็กเ็หมือนการชะลา้งทรายในคล่ืนใหญ่ ทรายถูกร่อนออกไป ท่ีเหลืออยูน่ัน่จึงเป็นทองคาํ 

สามารถเหลือทองคาํอยูม่ากนอ้ยเพียงไร นัน่กต็อ้งดูวา่แต่ละท่านบาํเพญ็อยา่งไร   

 

เก่ียวกบัเอกสารเผยแพร่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าควรออกมามากสักหน่อย จะไดเ้ผยแพร่ท่ีศนูยฝึ์กฯ 

การเผยแพร่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรา วธีิการถ่ายทอดพลงั(กง)ทั้งหมด ลว้นไม่เหมือนกบัวธีี

เผยแพร่ของช่ีกงในปัจจุบนั ทุกท่านอาจเห็นแลว้ พวกเราไม่ไดน้าํเร่ืองใดไปพดูขยายความจนเกิน

จริง และไม่ไดน้าํเร่ืองอะไรออกมาโออ้วด ไม่มีเร่ืองอยา่งน้ี อาจารยช่ี์กงคนอ่ืนหากรักษาโรคใหค้น

ป่วยคนหน่ึงหาย เขากจ็ะโฆษณาแลว้โฆษณาอีกจนกวา่จะไม่มีคนฟังเขาอีกต่อไป พวกเราไม่มีเร่ือง

อยา่งน้ี พวกเราผูฝึ้กนบัพนันบัหม่ืนคน พวกเขาลว้นแต่ไม่มีโรคแลว้ พวกเรากไ็ม่เคยพดูอะไร ไม่

พดูถึงเร่ืองเหล่าน้ี แน่นอนในระยะแรก ทุกท่านอาจไดอ่้านข่าวจากในหนงัสือพิมพบ์า้ง เพราะเหตุ

ใดหรือ เพราะในระยะแรก พวกเราเปิดตวัออกมาดว้ยรูปแบบของช่ีกงทัว่ไป จะบรรยายในระดบัสูง

เช่นนั้น ผูค้นไม่อาจจะยอมรับได ้ ดงันั้นพวกเราไดเ้ดินผา่นขั้นตอนแรกของการใหค้นรับรู้และ

เขา้ใจอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ทุกท่านทราบ เม่ือตอนท่ีพวกเราเปิดชั้นเรียนท่ีฉางชุนในระยะแรก 

ขา้พเจา้ไดบ้รรยายในระดบัท่ีสูงมาก แต่กเ็อ่ยถึงช่ีกงอยูโ่ดยตลอด พวกเราวนัน้ีล่ะ เน่ืองจากเป็นการ

ถ่ายทอดไปสู่ระดบัชั้นสูงแลว้ จึงไม่พดูถึงส่ิงเหล่าน้ีแลว้ น่ีกคื็อขั้นตอนหน่ึงของการบอกใหค้น

รับรู้และเขา้ใจอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

 

โรงงานผลิตรถยนตเ์ป็นองคก์รท่ีมีพนกังานนบัแสนคน หากเผยแพร่ดาํเนินการไดไ้ม่ดีจะ

ทาํอยา่งไร  

 ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเราน้ีเดิมทีเผยแพร่ดาํเนินการไดค่้อนขา้งดีท่ีโรงงานผลิตรถยนตแ์ห่งน้ี ทุก

ท่านคงรู้เก่ียวกบัมารเหล่าน้ี พวกเขารบกวนอยา่งรุนแรง นัน่กคื็อมาร แต่พวกเราพดูแลว้วา่ เร่ือง

เหล่าน้ีลว้นแต่ประกอบเสริมซ่ึงกนัและกนั มีคนจาํนวนเท่าใดสามารถบาํเพญ็ มีคนจาํนวนเท่าใดไม่

สามารถบาํเพญ็ นัน่กต็อ้งดูแต่ละคน บอกวา่ไม่มีการรบกวนจะเป็นไปไดอ้ยา่งไรล่ะ บอกวา่ไม่มี

คนรบกวน เช่นนั้นท่านมิบาํเพญ็ไดง่้ายเกินไปแลว้หรือ？ ！ หลกัเต๋าใหญ่เรียบง่ายอยา่งน้ี 

บาํเพญ็ข้ึนไป ทุกขภ์ยัอะไรกไ็ม่มี น่ีเป็นการบาํเพญ็ท่ีไหนล่ะ เป็นเช่นน้ีหรือไม่  มีการทนทุกขจึ์งจะ

สามารถมองเห็นวา่คนจะบาํเพญ็ไดห้รือไม่ จึงจะสามารถขจดัจิตยดึติดแต่ละชนิดของคนท้ิงไปได ้

แต่มารน้ีใหญ่มากจริงๆ เขาไดก่้อผลในการบ่อนทาํลายท่ีใหญ่พอควรชนิดหน่ึง ไดท้าํลายคนกลุ่ม
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ใหญ่ไปกลุ่มหน่ึง  เร่ืองเหล่าน้ีเป็นท่ีรับรู้กนัในระดบัชั้นสูง ชีวติชั้นสูงต่างกรั็บรู้ จะจดัการอยา่งไร

ล่ะ เพราะเร่ืองบางอยา่งตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากขา้พเจา้ ขา้พเจา้ชอบท่ีจะใหโ้อกาสแก่คนเขาอีก

คร้ัง แต่ดูแลว้โอกาสน้ีไม่อาจจะใหแ้ลว้ ในอนาคตท่ีโรงงานรถยนตแ์ห่งน้ี คนท่ีศึกษาตา้ฝ่าจะมีมาก

ข้ึนอยา่งแน่นอน 

 

 ผูฝึ้กบางคนเตรียมจะมาร่วมชั้นเรียน แต่จนแลว้จนรอดกม็าร่วมไม่ได ้ ผูฝึ้กท่ีฝึกช่วงเชา้และ

เยน็ท่ีศนูยฝึ์กฯ จะทาํอยา่งไร 

ผูฝึ้กบางคนเตรียมจะมาร่วมชั้นเรียน ถึงแมข้า้พเจา้จะเปิดสอนต่อไปเร่ือยๆ เปิดสอนต่อไป

อีกสิบปี กย็งัมีคนเตรียมจะมาร่วม พวกเรามีผูฝึ้กเก่ามากขนาดน้ี ยงัมีหนงัสือของขา้พเจา้ เทป

บนัทึกเสียงและเทปบนัทึกภาพ ทั้งหมดลว้นสามารถส่งผลในการเผยแพร่ฝ่าและช่วยคนได ้ขา้พเจา้

ไม่ตอ้งถ่ายทอดโดยตรงกส็ามารถจะไดรั้บ เป็นเช่นน้ีใช่หรือไม่ ในเม่ือเป็นเช่นน้ี ขา้พเจา้คิดวา่พวก

เราทุกคนกท็าํดา้นน้ีใหม้ากสักหน่อย ช่วยเหลือช่วยเหลือคนอ่ืน โดยเฉพาะคนในครอบครัวใหม้า

ฝึกท่ีศนูยฝึ์กฯ ขา้พเจา้วา่ผูช่้วยฝึกสอนยิง่สมควรจะรับภาระหนา้ท่ีน้ี ภาระหนา้ท่ีของท่านไม่เลก็เลย 

อยา่เห็นวา่เป็นเพียงการบอกกล่าวใหค้นมารวมกนัเท่านั้น ตอ้งพยายามเขา้ใจฝ่าใหม้าก ศึกษาฝ่าให้

มาก ยดึกมุส่ิงต่างๆ ใหม้าก  

ยงัมีจุดหน่ึงขา้พเจา้ตอ้งพูดเป็นพิเศษ ท่ีศนูยฝึ์กฯ ของเรา เม่ือปรากฏมีคนประเภทท่ีมีปัญหา  

ออกนอกลู่นอกทาง จิตใจล่องลอย ลว้นแต่ไดฝึ้กพลงักงอ่ืน ไม่ปล่อยวางการแสวงหาต่อพลงักง

นั้นๆ น่ีเป็นเร่ืองแน่นอน ไม่ผดิแมแ้ต่นอ้ยอยา่งแน่นอน คนอยา่งน้ีร้อยทั้งร้อยคือไดฝึ้กส่ิงอ่ืน หรือ

เขากราบไหวบู้ชาส่ิงอ่ืนไวใ้นบา้น ไม่ไดป้ล่อยวาง น่ีคือประการหน่ึง  อีกประการหน่ึงคือฝ่าหลุน

ไดเ้ปล่ียนรูปไปแลว้ กคื็อไดป้ะปนหลกัพลงั(กง)อ่ืนในการฝึก หรือปะปนเขา้ไปในจิตสาํนึก 

สภาพการณ์สองแบบน้ีขา้พเจา้สามารถบอกท่าน รับรองวา่เกิดจากสภาพการณ์แบบน้ี มีแต่

สภาพการณ์สองแบบน้ีท่ีฝ่าเซินของขา้พเจา้โดยทัว่ไปจะไม่ดูแล เพราะเขาฝึกพลงั(กง)อ่ืน เขาฝึก

ปะปนกนั เขาไม่ใช่คนของฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรา ฝ่าเซินของขา้พเจา้จะไม่ดูแลเขา และไม่ใหฝ่้าแก่

เขา มารยุง่เหยงิเหล่านั้นเห็นเขามาฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า แน่นอนจะตอ้งสั่งสอนเขา ทาํร้ายเขา    เขาจิตใจ

ล่องลอย ยงัจะบ่อนทาํลายฝ่าหลุนตา้ฝ่า จะเกิดปัญหาน้ี มีบางคนตั้งใจจะฝึกแต่ฝ่าหลุนตา้ฝ่า แต่ใน

ความนึกคิดหรือในท่าเคล่ือนไหวของเขา เขาคิดแต่จะสัมผสัความรู้สึก เติมส่ิงอ่ืนเขา้ไปสักหน่อย 

ในอดีตเคยฝึกพลงั(กง)อ่ืนแลว้มีความรู้สึก คร้ังน้ีมาฝึกฝ่าหลุนตา้ฝ่า ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นแลว้ เขา

ยงัตอ้งการจะรู้สึก รับรองวา่เป็นอยา่งน้ี 
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ความหมายท่ีแทจ้ริงของชีวติคนคือเพื่อจะมีความเป็นอยูท่ี่ดียิง่ข้ึน ใช่หรือไม่ 

บางคนยงัมีความคิดเช่นน้ี บอกวา่ฉนัจะบาํเพญ็สาํเร็จเป็นพระพุทธเพื่ออะไรล่ะ พดูไดว้า่มี

ความรับรู้เขา้ใจต่อพระพุทธนอ้ยมาก บอกวา่ถา้เขาบาํเพญ็จะมีประโยชนอ์ะไร ท่านอยา่เพิ่งหวัเราะ 

เขาไม่รู้จริงๆ บาํเพญ็พระพุทธเพื่ออะไรนะหรือ หน่ึงคือสามารถคงรักษาไวซ่ึ้งร่างคนตลอดไป 

สองคือสามารถไม่ตอ้งประสบทุกขต์ลอดไป มีแต่ความดีงามตลอดไป หน่ึงชัว่ชีวติของคนนั้นแสน

สั้น คงรักษาไวซ่ึ้งร่างคนคือดา้นหน่ึง นอกจากน้ีเขาจะไม่ตอ้งประสบทุกข ์ ท่ีซ่ึงก่อเกิดชีวติของ

ท่านนั้นคืออยู ่ณ มิติท่ีสูงมากๆ ในจกัรวาล (ท่าน)มาจากมิติของจกัรวาล คุณสมบติัดั้งเดิม(อุปนิสัย

ดั้งเดิม) นั้นเป็นจิตใจดีงาม เป็นเพราะตวัเองเปล่ียนจนไม่ดีไปแลว้ ตกลงมาถึงตรงน้ีทีละกา้วทีละ

กา้ว รอคอยท่ีจะถูกดบัสลายแลว้ เขาเป็นขั้นตอนเช่นน้ี ถา้บอกวา่กลบัไปทาํไมล่ะ ท่ีซ่ึงท่านก่อเกิด

อยา่งแทจ้ริงอยูท่่ามกลางมิติชั้นท่ีสูงมาก นัน่จึงจะเป็นท่ีท่ีดีงามท่ีสุด ท่ีซ่ึงท่านควรอยู ่

 พดูดว้ยคาํพดูของผูส้าํเร็จธรรมชั้นสูงกเ็หมือนคนตกลงมาในบ่อโคลนแลว้ ลว้นกาํลงัเล่น

นํ้าโคลนอยูต่รงน้ี แต่เม่ือคนมากเ็ป็นเช่นน้ี ยงัรู้สึกวา่ดีทีเดียว คนต่างกรู้็สึกว่าดีมาก คลุกเคลา้ไปมา

อยูใ่นนํ้าโคลน เขายงัรู้สึกสบายดี ดีทีเดียว เราจะยกตวัอยา่งหน่ึง แต่ไม่ใช่จะด่าวา่คน พดูถึงหมูตวั

นั้น นอนอยูใ่นคอกหมู ทั้งอุจจาระทั้งปัสสาวะคลุกเคลา้อยูใ่นดินโคลน อยูใ่นเขตแดนของมนั  มนั

รู้สึกวา่ดีทีเดียว คนอยูท่่ามกลางเขตแดนนั้น เม่ือเขาเล่ือนระดบัข้ึนมา หนักลบัไปดู เขาไม่อาจจะทน

ดูไดแ้ลว้ กคื็อหลกัการนั้น คนเขาพดูวา่คนอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญักคื็อคลุกเคลา้อยูก่บัดินโคลน 

ทุกๆ ท่ีลว้นแต่สกปรกมาก กคื็อความหมายน้ี อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่สะอาดน้ี เขายงัรู้สึกวา่

ตวัเองสะอาดกวา่คนอ่ืนนิดหน่ึง (เขา)กดี็กวา่นิดหน่ึงแลว้ ในความเป็นจริงกเ็ป็นเพียงใชน้ํ้าโคลน

ไปลา้งร่างกายท่ีแปดเป้ือนเตม็ไปดว้ยโคลนเลนเท่านั้นเอง ขา้พเจา้วา่กไ็ม่อาจจะสะอาดไดสั้กเท่าใด 

 

ความหมายท่ีแทจ้ริงของชีวติคนคือบาํเพญ็สาํเร็จ กลายเป็นพระพุทธ ใช่หรือไม่  

ไม่ใช่กลายเป็นพระพุทธ คือกลบัสู่ตน้กาํเนิด คืนสู่ตวัตนท่ีแทจ้ริง(ฝันเป่ินกยุเจิน) บาํเพญ็

สาํเร็จกลบัไป น่ีคือความหมายท่ีแทจ้ริง ชีวติชั้นสูงมองกนัเช่นน้ี แต่ท่านไปอยูใ่นหมู่คนธรรมดา

สามญั ไปถามอาจารยใ์นโรงเรียนของท่านในหมู่คนธรรมดาสามญั เขาจะไม่บอกท่านเช่นน้ี เพราะ

คนธรรมดาสามญัเห็นเร่ืองในหมู่คนธรรมดาสาํคญัมากเกินไป เพราะเขามองไม่เห็นความเป็นจริง

ของจกัรวาลเหล่านั้น มนุษยใ์นปัจจุบนัถูกความรู้ท่ีถ่ายทอดมาจากตะวนัตก ครอบงาํอยา่งสมบูรณ์

ทุกรูปแบบ ทาํใหค้นกลายเป็นวตัถุนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ แลว้ ใชท้ฤษฏีท่ีมีอยูปั่จจุบนัมาประเมินทุก
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ส่ิง มนุษยถ์ลาํลึกลงไปในหล่มของคนธรรมดาสามญัมากข้ึนเร่ือยๆ    

  

ในฝันเท่ียวหาหอ้งนํ้าไปทัว่ทุกท่ีจนพบอยูท่ี่หน่ึง ต่ืนข้ึนมาไดห้ลัง่ไปแลว้  

จะยกตวัอยา่งหน่ึงใหทุ้กท่านฟัง ภูเขาอู่ตงัเป็นสถานท่ีซ่ึงเจินอู่หรือเสวียนอู่ – เสวยีนอู่

จกัรพรรด์ิผูย้ิง่ใหญ่ตามท่ีสายเต๋าเรียกกนั—บาํเพญ็ ท่ีภูเขาอู่ตงัขา้พเจา้ไดอ่้านนิทานเก่ียวกบัการ

บาํเพญ็ของเสวยีนอู่เร่ืองหน่ึงท่ีกล่าวถึงขั้นตอนการบาํเพญ็ของเขา ขา้งในนั้นไดบ้รรยายเร่ืองของ

เขาไวต้อนหน่ึง เขาบาํเพญ็เป็นเวลานานหลายปี ประมาณ 40 กวา่ปี เขาบาํเพญ็ถึงระดบัชั้นท่ีสูงมาก

แลว้ มีวนัหน่ึงในความฝัน ในดินแดนแห่งความฝันมารมารบกวนเขา กคื็อแปลงเป็นสาวงาม และ

ไม่มีอาภรณ์ติดตวัสักช้ิน สุดทา้ยในชัว่ขณะท่ีเขาเคลิบเคล้ิมคุมสติไม่อยู ่ เขาเกิดหวัน่ไหวในอารมณ์ 

หลงัจากนั้นเขาโกรธตวัเองมาก เขาเสียใจมาก เขาคิดการบาํเพญ็ของฉนัยงัจะมีความหวงัหรือ 

บาํเพญ็มาหลายปีอยา่งน้ียงัไม่สาํเร็จสักเร่ืองหน่ึง ยงัควบคุมจิตใจตวัเองไวไ้ม่ได ้ ในใจคิดวา่ไม่ไหว

แลว้ ดว้ยความโกรธจึงลงเขาไป ลงเขาลงมาถึงคร่ึงทางเห็นป้าคนหน่ึงกาํลงัฝนเขม็อยูต่รงนั้น ใช้

แท่งเหลก็ฝนใหเ้ป็นเขม็ บางทีคนโบราณในสมยันั้นต่างกฝ็นเขม็ดว้ยวธีิน้ี 

โอ ้ เขาจึงถามป้าคนน้ี: ทาํไมท่านใชแ้ท่งเหลก็ท่ีหนาขนาดน้ีฝนใหเ้ป็นเขม็ล่ะ ป้าบอกเขาวา่ 

เวลานานเขา้ยอ่มจะฝนกลายเป็นเขม็ เจินอู่เขา้ใจทนัที ป้าคนน้ีฝนเขม็ไปพลาง 

กเ็ทนํ้าใส่ชามไปพลาง นํ้าเทเตม็แลว้ เธอกย็งัคงเทลงในชามอีก เขาจึงพูดกบัป้าวา่ นํ้าไหลออก

มาแลว้ เธอพดูวา่ เม่ือเตม็แลว้กจ็ะไหลออกโดยอตัโนมติั ในความเป็นจริงเธอกาํลงับอกเป็นนยัแก่

เขา ความหมายของเธอบอกเขาวา่ คนๆ หน่ึงอยูใ่นขั้นตอนของการบาํเพญ็ ท่านตอ้งไม่คิดมาก

จนเกินไปนกั คร้ังหน่ึงทาํไดไ้ม่ดี คร้ังต่อไปกจ็ะทาํใหดี้ เป็นเพราะร่างคนลว้นมีสัญชาตญาณ เม่ือ

เตม็แลว้มนักจ็ะระบายออกเอง เธอบอกเป็นนยัแก่เขาความหมายน้ี ถึงแมข้า้งในน้ีไดเ้ล่านิทานไว้

เช่นน้ี แต่กไ็ม่สมบูรณ์นกั ดูเหมือนยงัไม่ค่อยตรงประเดน็เสียทีเดียว แต่ขา้พเจา้จะบอกทุกท่าน เร่ือง

กอ็าจเป็นเช่นน้ี กเ็หมือนอยา่งคาํถามเม่ือครู่ อาจเป็นเร่ืองเช่นน้ีกไ็ด ้

 

ทุกคร้ังท่ีฝึกท่าจัน่จวง(ท่ายนืสมาธิ)หรือนัง่ขดัสมาธิ พอเขา้สู่สภาวะการฝึกพลงั(กง) ทนัทีก็

ไม่อยากฝึกแลว้ พอหลงัจากท่ีหยดุฝึกกนึ็กเสียใจ 

นัน่กคื็อการรบกวนของมารท่ีเกิดจากใจตวัเอง ใจของคนธรรมดาสามญักส็ามารถเกิดมาร

ได ้ (การรบกวนของกรรมแห่งความคิด) เพราะเหตุใดหรือ เพราะสสารความคิดท่ีไม่ดีเหล่านั้นซ่ึง

ก่อเกิดข้ึนมาในจิตใจ ในความคิดของท่านในอดีตลว้นแต่ส่งผลของการต่อตา้น ท่านบาํเพญ็ไดดี้

แลว้สสารท่ีไม่ดีชนิดน้ีกจ็ะสลายไป ดงันั้นมนัไม่ยอม มนัจึงไม่ใหท่้านฝึก ทาํไมเวลาท่านฝึกพลงั



ฝ่าหลุนตา้ฝ่าอ้ีเจ่ีย 33 

(กง)จึงวอกแวกอยูเ่ร่ือยล่ะ ในความคิด  คิดแต่วา่ไม่ฝึกแลว้ ลาํบากอะไรอยา่งน้ี ขา้พเจา้จะบอกท่าน

นะ ความคิดนั้นมีสาเหตุ ไม่มีมารภายนอกรบกวน กมี็มารในตวัเองรบกวน เพราะเป็นผลท่ีเกิดจาก

สสารท่ีไม่ดีเหล่านั้น สสารใดๆ ในมิติอ่ืนลว้นเป็นจิตวญิญาณ  

ขา้พเจา้เคยพดูเช่นน้ีไม่ใช่หรือ ถา้ท่านจะบาํเพญ็ กต็อ้งสลายมนัไป สลายมนัไปแลว้ท่านจึง

จะสามารถบาํเพญ็สาํเร็จ ท่านจึงจะสามารถขจดัความคิดท่ีไม่ดีนั้นท้ิงไป บางคนนัง่สมาธิไม่

สามารถเขา้สู่ความสงบ ความคิดต่างๆ พากนัออกมา กเ็ป็นเพราะท่านมีสสารเหล่าน้ีคงอยู ่ มนักมี็

ชีวติ มนักคื็อส่ิงท่ีก่อเกิดข้ึนมาในความคิดในอดีต ดงันั้นมนักาํลงัส่งผลรบกวน ท่านบาํเพญ็เสร็จ

แลว้ มนักจ็ะถูกดบัสลาย สลายนอ้ยลงเร่ือยๆ สุดทา้ยดบัสลายไปทั้งหมด มนัจะยอมหรือ เม่ือท่าน

บาํเพญ็ มนัจึงรบกวน  

บางคนในความคิดยงัจะด่าวา่อาจารย ์ ด่าวา่ตา้ฝ่าของเรา แต่จะตอ้งแยกแยะใหช้ดัเจน นัน่

ไม่ใช่จิตสาํนึกหลกัของตวัท่านเองท่ีตอ้งการด่าวา่ แต่เกิดจากกรรมแห่งความคิด สสารไม่ดีชนิดน้ีท่ี

สะทอ้นเขา้ไปในความคิดของท่าน เม่ือใดท่ีมีปัญหาน้ีปรากฏ ตอ้งยบัย ั้งมนัทนัที จิตสาํนึกหลกั

จะตอ้งเขม้แขง็ ไม่ใหบ้าํเพญ็ ฉนักจ็ะบาํเพญ็ ขจดัมนัไป เม่ือเป็นเช่นน้ี ฝ่าเซินของขา้พเจา้เห็นวา่

ท่านมีความแน่วแน่ในความคิด กจ็ะช่วยท่านสลาย(กรรม)ส่วนใหญ่ท้ิงไป ฉะนั้นท่านจะมี

ประสบการณ์เช่นน้ี 

 

ระดบัชั้นของการฝึกพลงั(กง)ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ แต่ตา้ฝ่าไร้ขอบเขต ยงัสามารถบาํเพญ็

สาํเร็จเป็นพระพุทธใหญ่ระดบัสูงนั้น หมายถึงระดบัชั้นท่ีตวัเองบาํเพญ็ถึงใช่หรือไม่ เช่นหลงัจาก

บรรลุถึงอรหนัตแ์ลว้ตั้งปณิธานบาํเพญ็ใหม่อีก 

คนๆ หน่ึงบาํเพญ็ถึงมรรคผลอรหนัตแ์ลว้ เดิมทีกาํหนดใหห้ยวนหมัน่ท่ีมรรคผลอรหนัต ์

บอกไม่ได ้ ฉนัยงัคิดจะบาํเพญ็สู่ระดบัสูง ถา้ท่านมีความสามารถนั้นจริงๆ ท่านตั้งปณิธานใหม่อีก 

ยงัสามารถบาํเพญ็สู่ระดบัสูง ในอดีตมีคนเช่นน้ี แต่มีพบเห็นไม่มาก เหตุใดมีพบเห็นไม่มากนะหรือ 

เพราะโดยมากเม่ือจดัใหค้นบาํเพญ็ ระดบัชั้นท่ีจดัใหน้ั้นกจ็ดัตามสภาพร่างกายเขาแลว้ สสารแต่ละ

ชนิดจะมากหรือนอ้ยคือกาํหนดตามความสามารถแบกรับของตวัเอง ฉะนั้นโดยทัว่ไปมีความ

คลาดเคล่ือนไม่มากนกั แต่กมี็บางคนท่ีดีเป็นพิเศษ ส่ิงของบางชนิดของเขานั้นถูกปิดซ่อนไว ้ ณ 

ระดบัชั้นท่ีกาํหนดจะมองไม่เห็น บางคนพบวา่ หลงัจากท่ีบาํเพญ็ถึงระดบัชั้นท่ีกาํหนด เม่ืออาจารย์

คนนั้นมองดูเห็นวา่ไม่อาจจะดูแลไดแ้ลว้ เขากถ็อยออกไป กมี็คนอ่ืนมารับมาดูแลต่อ กมี็กรณีน้ี 

การนาํพาไปสู่ระดบัชั้นสูง กไ็ม่ตอ้งใหต้วัเองขอ เขากจ็ะนาํพาท่านไปสู่ระดบัชั้นสูงเอง 
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มีวนัหน่ึงฝันวา่ไดพ้บอาจารยห์ล่ีในฝัน อาจารยพ์ดูวา่ กรณีของท่านค่อนขา้งพิเศษ 

ความหมายดูเหมือนวา่ ฉนัมีบางดา้นท่ีอาจจะใชไ้ม่ได ้ หลงัจากนั้นอาจารยห์ล่ี ปรับร่างกายใหฉ้นั 

ฉนักรู้็สึกวา่ท่ีทอ้งนอ้ย ฝ่าเทา้ ซวบ.....หน่ึงที  

น่ีเป็นเร่ืองธรรมดาพื้นๆ น่ีไม่พดูวา่ท่านไม่สามารถบาํเพญ็ คือในขั้นตอนการบาํเพญ็ของ

ท่าน ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีก โดยทัว่ไปฝ่าเซินสามารถแกไ้ขได ้ สภาพชนิดน้ีไม่ใช่ฝัน มนัชดัแจง้มาก 

ลว้นแต่สัมผสัได ้ เน่ืองจากกลางวนัท่านมีสมาธิไม่เพียงพอ ขณะอยูใ่นสมาธิท่านไม่สามารถ

มองเห็น ดงันั้นส่ิงท่ีมองเห็นในฝัน ไม่เป็นไร การไดพ้บกบัขา้พเจา้ในฝันเป็นเร่ืองปกติ 

 

เพื่อจะบาํเพญ็ใหดี้ยิง่ข้ึน ในชีวติประจาํวนัท่อง เจิน ซัน่ เหร่ิน อยูใ่จ ทาํไดไ้หม 

ในชีวติประจาํวนัท่อง เจิน ซัน่ เหร่ิน อยูใ่จ ไม่มีอะไรไม่ดี ไม่มีปัญหา เวลาฝึกพลงักงกอ็ยา่

คิดส่ิงใด 

 

 [หนงัสือพิมพฉ์างชุนฉบบัเยน็] รายงานวา่ ฤดูร้อนปีน้ี ปรมาจารย ์ xxx ทิเบตบรรยายพระ

สูตร มีพระพุทธมีชีวติใหญ่นอ้ยกวา่สองร้อยรูปเขา้ร่วม จะพิจารณาเร่ืองน้ีอยา่งไร  

พระสงฆ ์พระลามะกเ็ป็นคน พวกเขาชอบทาํอะไรกท็าํอะไร ส่ิงท่ีพวกเขาทาํไม่ใช่ส่ิงท่ีพระ

พุทธทาํ และไม่ใช่ส่ิงท่ีพระพุทธบอกใหท้าํ คนธรรมดาสามญัใหค้วามสาํคญักบัส่ิงเหล่าน้ีมาก ผู ้

บาํเพญ็จึงควรเขา้ใจใหแ้จ่มแจง้ บรรยายพระสูตรกเ็ช่นเดียวกนั เป็นเพียงกิจกรรมทางศาสนา

ประเภทหน่ึงของผูบ้าํเพญ็เท่านั้นเอง นอกจากน้ี ยคุธรรมะปลายไม่มีอะไรจะบรรยายไดแ้ลว้จะพดู

ถึงอีกปัญหาหน่ึง ทุกท่านทราบ พระสงฆก์ดี็ พระลามะกดี็ลว้นไม่สามารถยุง่เก่ียวกบัการเมือง 

คาํสั่งของประเทศ ไม่ยุง่เก่ียวกบัเร่ืองในหมู่คนธรรมดาสามญั การเดินขบวน ก่อตั้งกระบวนการ

เป็นอิสระอะไรเอย ทุกท่านลองคิดดู การเป็นผูบ้าํเพญ็คนหน่ึง เขาทาํเร่ืองเช่นน้ีไหม น่ีไม่ใช่จิตยดึ

ติดในหมู่คนธรรมดาสามญัหรอกหรือ ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองของคนธรรมดาสามญัมากเกินไป

แลว้ไหม กพ็ดูในส่ิงเหล่าน้ี มนัไม่ใช่จิตยดึติดท่ีผูบ้าํเพญ็ตอ้งขจดัท้ิงไปหรอกหรือ ขา้พเจา้วา่ฝ่า

หลุนตา้ฝ่าของเราน้ีเป็นดินแดนบริสุทธ์ิ ขา้พเจา้กลา้พดูเช่นน้ี ผูฝึ้กของเรามีขอ้กาํหนดซินซ่ิงท่ีสูง

มากนะ พวกเรากาํหนดใหผู้ฝึ้กเนน้หนกัการบาํเพญ็ซินซ่ิง ขา้พเจา้วา่ไม่วา่จะเป็นวรีบุรุษ บุคคล

ตวัอยา่งกดี็ ถึงอยา่งไรเขากคื็อวรีบุรุษ บุคคลตวัอยา่งในหมู่คนธรรมดาสามญั แต่พวกเรากาํหนดให้

ท่านเป็นคนท่ีเหนือสามญัวสิัยคนหน่ึงโดยส้ินเชิง ละท้ิงผลประโยชนข์องตวัเองโดยส้ินเชิง ทาํเพื่อ

คนอ่ืนโดยส้ินเชิง ผูส้าํเร็จธรรมชั้นสูงคนนั้นเขาอยูเ่พื่ออะไร เขาอยูเ่พื่อผูอ่ื้น จึงพดูวา่ ขอ้กาํหนด

ของขา้พเจา้ต่อผูฝึ้กกสู็งมาก ผูฝึ้กกย็กระดบัสูงข้ึนไดร้วดเร็วมาก  
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เราจะยกตวัอยา่งใหฟั้ง คาํพดูของขา้พเจา้เม่ือครู่ไม่ไดโ้ออ้วดเกินจริง ในพื้นท่ีทุกแห่งทัว่

ประเทศ ไม่วา่การประชุมระดบัใหญ่ท่ีจดัโดยองคก์รการคา้หรืออุตสาหกรรม เวลามีของหายยากท่ี

ท่านจะหาพบ แต่บางคนท่ีเป็นคนดียงัคงมีอยู ่ แต่เขาเป็นจาํนวนส่วนนอ้ย ในชั้นเรียนฝ่าหลุนตา้ฝ่า

ของเรา มีของอะไรหายลว้นสามารถหาพบ ชั้นเรียนทุกชั้นลว้นเป็นเช่นน้ี ชั้นเรียนท่ีมีจาํนวนคน

หลายพนัคน นาฬิกาเอย สร้อยทองเอย แหวนเอย เงินทองเอยท่ีเกบ็ไดใ้นทุกชั้นเรียน ตั้งแต่มากถึง

นอ้ย เงินทองมากหรือนอ้ยกมี็ เป็นพนัหยวนกมี็ เกบ็ไดก้ส่็งข้ึนมา ขา้พเจา้ประกาศอยูต่รงนั้น 

เจา้ของกม็ารับ ผูฝึ้กกพ็ดูวา่ สภาพการณ์อยา่งน้ี เคยเห็นในยคุท่ีเลียนแบบเหลยฟง ปัจจุบนัไม่เคย

เห็นมาเป็นเวลาหลายปีแลว้ หลงัจากจบชั้นเรียน ผูฝึ้กต่างสามารถกาํหนดซินซ่ิงดว้ยตวัเอง 

รับผดิชอบเพือ่ผูอ่ื้น เพื่อสังคม กาํหนดตวัเองอยา่งเขม้งวด ขา้พเจา้วา่พวกเราตรงน้ีเป็นดินแดน

บริสุทธ์ิไม่ถูกตอ้งหรือ 

 

มีผูฝึ้กไดล้องพลิกหนงัสือช่ีกงท่ีเรียกวา่พลงั(กง)ธรรมชาติอะไรสักอยา่ง ในหนงัสือโตแ้ยง้

คนอ่ืนยกยอพลงั(กง)ของตวัเอง ดูแคลนฝ่าหลุนตา้ฝ่า ผูฝึ้กดงักล่าวหลงัจากอ่านไดส้องหนา้ ในพลงั

(กง)(ของตวัเอง)มีเงาของสัตวข์องพลงั(กง)ดงักล่าวเคล่ือนไหวอยู ่ ส่งผลกระทบต่อการเขา้สู่สมาธิ

(ของเขา)  

เราพดูแลว้วา่ ส่ิงเหล่าน้ีอ่านไม่ได ้ ท่านดูมนัเพื่ออะไรล่ะ ศิษยท่ี์บาํเพญ็จริงต่างกน็าํส่ิงท่ี

ปลอม ส่ิงท่ีชัว่ร้ายเหล่านั้นไปเผาท้ิงหมดแลว้ ท่านยงัอ่านอีก น่ีไม่แตกต่างกนัมากหรือ ท่านอ่านมนั

ไม่ใช่มีจิตแสวงหาหรือ อยา่อ่านส่ิงท่ีเลอะเทอะยุง่เหยงิ หลกัพลงั(กง)ท่ีแทจ้ริง คนเขาไม่ออกมา

ถ่ายทอด และไม่ดูแลส่ิงเหล่าน้ีของท่านแลว้ อาจารยช่ี์กงท่ีเผยแพร่ช่ีกงใหแ้พร่หลาย คนเขาไดท้าํ

เร่ืองน้ีเสร็จแลว้ เวลาน้ี วนัน้ีมีพลงั(กง)อะไรออกมา พรุ่งน้ีมีพลงักงอะไรออกมา ช่ีกงเหล่านั้นลว้น

แต่จอมปลอมโดยพื้นฐาน มนัอยูข่า้งนอกก่อกวนและบ่อนทาํลายฝ่าท่ีถูกตอ้ง   

อาจารยช่ี์กงท่ีแจ่มแจง้ต่างกไ็ม่ถ่ายทอดกนัแลว้ ท่านถ่ายทอดอีก ท่านมิรบกวนฝ่าหรือ เร่ือง

ท่ีควรทาํกไ็ดท้าํแลว้ ไดส้ร้างคุณความดีท่ีใหญ่แลว้ ถา้ท่านทาํอีกกคื็อการรบกวน ฉะนั้นโดย

พื้นฐานอาจารยช่ี์กงปลอมท่ีทาํเพื่อเงินทอง เพื่อช่ือเสียง เพื่อผลประโยชน์ลว้นคือมาร ตวัเขาเองไม่

รู้ตวัวา่เป็นมาร แต่ในชั้นเรียนพวกเราไม่ไดพ้ดูใหเ้ดด็ขาด โดยหลกัคือกลวัว่าบางคนอาจจะยอมรับ

ไม่ได ้ท่ีจริงโดยพื้นฐานลว้นเป็นมารท่ีกาํลงัรบกวน 

 

ผูฝึ้กขณะเขา้สู่สมาธิ ฝึกพลงั(กง) มกัจะมีความคิดท่ีไม่ดีออกมา 

ใช่ น่ีกคื็อส่ิงท่ีขา้พเจา้กล่าวไปเม่ือครู่ เน่ืองจากในอดีตตวัเองไดท้าํเร่ืองท่ีไม่ดีและไดก่้อเกิด
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ความคิดแต่ละชนิด สสารเหล่านั้นลว้นแต่คงอยู ่ ส่ิงเหล่านั้นกก่็อผล ท่านนัง่อยูต่รงนั้นเวลาฝึกพลงั

(กง) ความคิดท่ีไม่ดีเหล่านั้น คิดจะด่าวา่คน และคิดเร่ืองท่ีไม่ดีอาจบงัคบัท่านใหคิ้ด กคื็อสสารท่ีไม่

ดีซ่ึงก่อเกิดในความคิดในอดีตยงับงัเกิดผลอยู ่ ยิง่กวา่นั้นยงัจะด่าวา่อาจารย ์ ท่านไม่ตอ้งเป็นกงัวล 

ใหท่้านพยายามยบัย ั้งมนั ขบัไล่มนั มนักจ็ะสลายไป จะตอ้งขบัไล่ความคิดท่ีไม่ดีชนิดน้ี เม่ือปรากฏ

ออกมากไ็ม่ตอ้งกงัวล นัน่ไม่ใช่ท่านตอ้งการด่าวา่อาจารย ์ แต่เป็นกรรมแห่งความคิดท่ีสะทอ้นอยู่

สมองของท่าน 

 

เวลาท่ีผูฝึ้กพลงั(กง)อยูใ่นสมาธิ มกัจะมีผูฝึ้กกบัคนอ่ืนพดูถึงพลงั(กง)นั้นๆ เป็นพลงั(กง)ท่ีมี

ฟู่ ถ่ีพงัพอน(พลงั(กง)ท่ีมีตวัแฝงพงัพอน) ตกกลางคืนผูฝึ้กดงักล่าวฝันวา่มีคนสอนเขาจุดธูป 

ต่อไปคาํพดูเหล่าน้ีไม่ควรพดูกบัคนท่ีฝึกพลงักงเลอะเทอะยุง่เหยงิเหล่านั้นโดยตรง ผูฝึ้กบาง

คนของเรามีเพื่อนฝงู เขาฝึกพลงั(กง)ท่ีมีฟู่ ถ่ีชนิดนั้น ท่านสามารถพดูกบัเขาไดไ้ม่เป็นไร ดีท่ีสุดอยา่

พดูตรงๆ ท่านไปพดูกบัคนท่ีไม่รู้จกัและคนท่ีฝึกว่าพลงั(กง)ชนิดนั้นไม่ดีอยา่งไร แน่นอนเขาจะ

โจมตีท่าน รุมโจมตีท่าน กระทัง่พดูคาํพดูท่ีไม่ดี พวกเราตอ้งหลีกเล่ียงเร่ืองยุง่ยากเหล่าน้ี พวกเรา

เตือนดว้ยความหวงัดี ถา้เขาสามารถเขา้ใจเขากจ็ะเขา้ใจ แต่พวกเราตอ้งพยายามเหลีกเล่ียงเร่ือง

เหล่าน้ี คนเหล่านั้นท่ีเขา้สู่พลงั(กงปชนิดนั้น สาํนกันั้น อยูใ่นนั้นกไ็ม่อยากออกมา เขาไดเ้ขา้สู่สาํนกั

นอกรีตและหนทางชัว่ร้ายแลว้ คุณสมบติัดั้งเดิมของเขาหลงทางและสูญหายไปแลว้ อยา่งนอ้ยท่ีสุด

คือจิตรับรู้ไม่ดี ถา้คนเหล่านั้นหนักลบัมา ยอ่มเป็นเร่ืองดี ถา้ไม่หนักลบัมา ใหท่้านพยายามเตือนก็

ทาํไม่ได ้ อยา่งไรกต็ามใหร้ะมดัระวงักลยทุธและวิธีการสักหน่อย ระมดัระวงัเร่ืองเหล่าน้ีสักหน่อย

เป็นใชไ้ด ้ส่ิงชัว่ร้ายทาํร้ายท่านไม่ได ้

 

บางคนถ่ายภาพของอาจารยแ์ละนาํไปทาํปฏิทินขายใหผู้ฝึ้กตามราคาทุน ไม่บวกกาํไรแมแ้ต่

แดงเดียว สามารถทาํไดไ้หม 

เร่ืองเหล่าน้ีขา้พเจา้คิดเช่นน้ี บอกวา่ผูฝึ้กคนน้ีของเราดีมาก อาสาทาํเร่ืองน้ีใหก้บัทุกท่าน 

โดยหลกัการกไ็ม่ไดฝ่้าฝืนอะไร แต่ตรงน้ีมีประเดน็ของการแลกเปล่ียนเงินทอง ถึงแมเ้ป็นราคาทุน

กเ็ก่ียวพนักบัเงินทองแลว้ ขา้พเจา้คิดวา่พยายามหลีกเล่ียงเร่ืองเหล่าน้ี ตอ้งไม่แตะตอ้งเงินทอง 

เพราะถา้ท่านแตะตอ้งเงินทองแลว้ ทาํไม่ดีนานๆเขา้ ในใจจะสูญเสียความสมดุล ทาํเร่ืองเหล่าน้ี

เร่ือยๆ กจ็ะมีความคิด: น่ีฉนักย็งัไม่คิด ค่าเดินทางของฉนัจะคิดจากในน้ีดีหรือไม่ บอกวา่ฉนัเขา้เน้ือ

ตรงน้ีนิดหน่อย ควรจะบวกเขา้ไปดีไหมนะ มนัจะส่งเสริมจิตยดึติดแต่ละชนิดของคน อยา่งชา้ๆ ก็

จะควบคุมส่ิงน้ีไม่อยู ่ฉะนั้นตอ้งระมดัระวงัเร่ืองเหล่าน้ี  
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ทุกท่านทราบไหมทาํไมพวกเราไม่ใหพ้วกท่านแตะตอ้งเงินทอง องคศ์ากยมุนีเม่ือสองพนั

หา้ร้อยปีก่อนเพื่อไม่ใหค้นแตะตอ้งเงินทองและส่ิงของ นาํพาทุกคนเขา้ป่าไปบาํเพญ็ มีเพียงบาตร

หน่ึงใบ ยงัแสดงธรรมคร้ังหน่ึงเก่ียวกบับาตรใบน้ี แมแ้ต่บาตรกย็ดึติดไม่ได ้ ส่ิงเหล่าน้ีถา้จดัการได้

ไม่ดีกจ็ะรบกวนคนอยา่งร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อการบาํเพญ็ของคน ฉะนั้นเร่ืองน้ีตอ้งระวงัใหดี้ 

พระเยซูในเวลานั้นไม่ใช่นาํพาคนไปถึงท่ีใดกรั็บประทานอะไรเท่าท่ีหาไดห้รอกหรือ ไม่แตะตอ้ง

เงินทองหรอกหรือ ขา้พเจา้กพ็ดูถึงเร่ืองน้ีเป็นการยกตวัอยา่ง พวกท่านอาจไม่สามารถเขา้ใจลึกซ้ึง

เช่นนั้น ขา้พเจา้ตอ้งเดินใหถู้กตอ้งเท่ียงตรง ขา้พเจา้กไ็ม่อาจจะสอนใหท่้านทาํเช่นน้ีได ้  ผา่นไป

หลายปีในภายหนา้คนจะพดูวา่ ในช่วงเวลาของหล่ี หงจ้ือกมี็คนทาํเช่นน้ีแลว้ เช่นนั้นฝ่าน้ียงัจะ

สามารถถ่ายทอดไดห้รือ มนักจ็บลงนานแลส้ ผา่นไปไม่นานกจ็ะจบลงแลว้ มีคนอยากไดรู้ปถ่าย 

อยากได ้ท่านเอาไปถ่ายเอง ท่านเอาไปลา้งเองดีแลว้ แต่พวกเราพยายามคงไวใ้นหมู่ผูฝึ้ก ในอนาคต 

ส่ิงเหล่าน้ี พวกเราอาจนาํออกจาํหน่ายในสังคม เพราะแมแ้ต่ปฏิทินท่ีมีภาพของขา้พเจา้กมี็หมายเลข

ทะเบียนของผูจ้ดัพิมพแ์ลว้ ในอนาคตพวกเราตอ้งจดัการเร่ืองเหล่าน้ีใหเ้ป็นเอกภาพ อยา่ได้

ตดัสินใจเองเป็นอนัขาด จดัการไม่ดียงัจะบ่อนทาํลายตา้ฝ่า  

จะขายอยา่งไรละ ขายเท่าทุนกไ็ม่ได ้อยา่ไดเ้กิดจิตยดึติดชนิดน้ี ไม่มีประโยชน ์บาํเพญ็และ

ยกระดบัตวัเอง ช่วยเหลือผูอ่ื้น ไม่จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบน้ีเสมอไป บอกใหทุ้กคนรู้เก่ียวกบัฝ่า พดู

กบัทุกคนเก่ียวกบัฝ่าสักเลก็นอ้ยจะดีกวา่ส่ิงอ่ืน ซินซ่ิงของคนยกระดบัสูงข้ึนดีกวา่ส่ิงท่ีเป็นรูปแบบ

ภายนอกอยา่งมาก ส่ิงเหล่าน้ีใหส้มาคมคน้ควา้วจิยัฝ่าหลุนกงจดัการดูแลอยา่งเป็นเอกภาพ ศนูย์

ใหญ่ ศนูยส์าขา ศนูยช่์วยฝึกสอนกไ็ม่อนุญาตใหแ้ตะตอ้งเงินทอง พวกเราสมาคมคน้ควา้วจิยัฝ่า

หลุนกงจะทาํเร่ืองอะไรกต็อ้งไดรั้บความยนิยอมจากขา้พเจา้ก่อนพวกเขาจึงจะทาํ การทาํส่ิงใดเพื่อ

ช่ือเสียง จุดประสงคส่์วนตวั ลว้นทาํไม่ได ้ เป็นการระเมิดสิทธิ(ของเรา) กฎหมายของสังคมกไ็ม่

อนุญาต 

 

มีคนคิดจะบาํเพญ็ซินซ่ิงใหดี้ๆ แต่ในชีวติประจาํวนัไม่มีส่ิงท่ีสัมผสั(ย ัว่ย)ุถึงจิตใจเขา และ

ไม่เคยฝัน เป็นกงัวลวา่อาจารยไ์ม่ดูแลเขาแลว้ 

อนัน้ีไม่ใช่ เพราะแต่ละคน ส่ิงท่ีเขามีติดตวัและสภาวะของตวัเขาลว้นต่างกนั ส่ิงท่ีเขามีติด

ตวัอาจจะมีความซบัซอ้น แน่นอนขา้พเจา้สามารถยกตวัอยา่งใหทุ้กท่าน ไม่ใช่พดูถึงใครคนใดคน

หน่ึง คนบางคนมาจากระดบัชั้นท่ีค่อนขา้งสูง เขาไม่จาํเป็นตอ้งทนทุกข ์ เขามาเพื่อกลืนกลายกบัฝ่า

น้ี เม่ือกลืนกลายเสร็จแลว้กน็บัวา่จบเร่ืองของเขาแลว้ และมีคนเช่นน้ีส่วนหน่ึง เป็นส่วนท่ีนอ้ย

มากๆ แต่อาจจะไม่ใช่สภาพการณ์แบบท่ีท่านพดูถึง ขา้พเจา้พดูในความหมายน้ี คนจาํนวนมากอาจ
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มีองคป์ระกอบแต่ละชนิดคงอยู ่ แต่ไม่วา่ท่านตอ้งทนทุกขห์รือไม่กต็าม การกลืนกลายกบัฝ่าน้ี 

ศึกษาฝ่าน้ีเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด  

 

มีผูฝึ้กไม่นอ้ยฝันเห็นอาจารยส์อนท่าพลงั(กง)ท่ีไม่ใช่ท่าจากพลงั(กง)หา้ชุด ควรทาํอยา่งไร  

ไม่ใช่ท่าเคล่ือนไหวจากท่าพลงั(กง)หา้ชุด นัน่กคื็อมารมาสอนท่าน นัน่ลว้นเป็นของปลอม 

ไม่ใช่ขา้พเจา้ท่ีสอนท่านอยา่งแน่นอน ท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดใหทุ้กท่านในวนัน้ีกคื็อพลงั(กง)หา้ชุดน้ี 

ส่ิงเหล่าน้ีเพียงพอท่ีจะเปล่ียนแปลงร่างกายของท่านและฝึกส่ิงท่ีเป็นศาสตร์กบัส่ิงท่ีมีรูปลกัษณ์

ทั้งหมดออกมา พลงั(กง)คือส่ิงท่ีกาํหนดระดบัชั้นสูงหรือตํ่าอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่เกิดจากการฝึก

ออกมา มนัเพียงพอท่ีใชแ้ลว้ ฝึกพลงั(กง)ในฝัน เม่ือในสมองตระหนกัรู้แลว้กอ็ยา่ฝึก หากฝึกน่ีคือซิ

นซ่ิงยงัไม่ค่อยแน่นแฟ้น ถา้แน่นแฟ้นเพียงแต่คิดเท่านั้นกต็ระหนกัรู้แลว้ 

 

ถา้แมน้มีคนเสียชีวติไปโดยท่ียงัไม่หยวนหมัน่จะทาํอยา่งไร 

บาํเพญ็ไม่หยวนหมัน่ ไม่บรรลุหยวนหมัน่ เขาอยู ่ ณ มรรคผลนั้น ไดม้รรคผลแลว้ เขาก็

บาํเพญ็สาํเร็จแลว้ ถา้แมน้ยงัไม่พน้จากฝ่าในภพ เช่นนั้นกล็าํบาก แต่ยงัไม่พน้จากฝ่าในภพ เขา

สามารถไปยงัท่ีของเขาซ่ึงอยูใ่นมิติของระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนัภายในสามภพ เขาบาํเพญ็ถึง

ระดบัชั้นใดกอ็ยู ่ ณ ระดบัชั้นนั้น กดี็เหมือนกนั ถา้หากเขาบอกวา่ เช่นนั้นไม่ได ้ ฉนัยงับาํเพญ็ไม่

เสร็จ ฉนัตั้งปณิธานจะบาํเพญ็ต่อในชาติหนา้ เช่นนั้นกส่็งผลใหเ้ขาเขา้สู่สภาพของการบาํเพญ็จริงๆ 

ในชาติหนา้ ยงัจะบาํเพญ็ต่อไป แต่มีจุดหน่ึง ถา้ยดึกมุไม่ดีเป็นเร่ืองอนัตรายมาก บาํเพญ็ไดไ้ม่ดีอีก 

ยงัจะตกลงไปเช่นเดิม ยงัจะแยก่วา่เดิมอีก ถา้บาํเพญ็ไดดี้ กจ็ะดีกวา่เดิม เขามีความสัมพนัธ์เช่นน้ีคง

อยู ่ 

 

ในขั้นตอนของการบาํเพญ็ซินซ่ิง กลวัวา่ตวัเองจะทาํผดิอยูทุ่กเวลานาที ใชฝ่้าประเมินอยู่

เสมอ ยงัคงมีเร่ือง ไม่ทราบวา่ถูกตอ้งหรือไม่   

เวลาทาํเร่ืองอะไรกก็งัวล ขา้พเจา้คิดวา่อยา่ไดย้ดึติดขนาดนั้น เป็นการยากท่ีจะจดั

ความสัมพนัธ์น้ี คิดมากไปเป็นความยดึติด คิดนอ้ยไปล่ะ ดูเหมือนวา่พวกเรากลวัทาํอะไรผดิ 

ขา้พเจา้คิดวา่กไ็ม่ตอ้งถึงกบัทาํใหค้วามคิดเกิดความตึงเครียดอยา่งนั้น ฉะนั้นเวลาท่ีพวกเราทาํเร่ือง

อะไร เร่ืองทัว่ๆ ไป พอทาํกรู้็แลว้วา่ดีหรือไม่ดี และท่านกไ็ม่ควรมีเร่ืองอะไรมากมายเช่นนั้น ปล่อย

วางเร่ืองน้ีแลว้กมี็เร่ืองนั้น ขา้พเจา้คิดวา่เร่ืองต่างๆ ในหมู่คนธรรมดาสามญั ไม่ตอ้งคิดกรู้็แลว้วา่มนั

เป็นเร่ืองดีหรือไม่ดี เร่ืองบางเร่ืองท่ีเกิดข้ึนอยา่งปัจจุบนัทนัด่วน พวกเราตอ้งไตร่ตรอง ไตร่ตรองวา่
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น่ีเป็นเร่ืองดีหรือเร่ืองไม่ดี ถา้คิดอยา่งนั้นอยูต่ลอดเวลา ทุกคร้ังท่ีทาํเร่ืองอะไรกคิ็ดอยูอ่ยา่งนั้น เร่ือง

เลก็ๆ กคิ็ด ขา้พเจา้วา่นัน่กคื็อจิตใจยดึติดเกินไปแลว้ ใหบ้าํเพญ็อยา่งสง่าผา่เผย มองไปท่ีเร่ืองใหญ่ๆ 

แน่นอนในขั้นตอนของการบาํเพญ็ เร่ืองท่ีฉนัยงัไม่เขา้ใจ ทาํผดิไปแลว้ ยดึกมุไดไ้ม่ดี ขา้พเจา้คิดวา่

นัน่คือท่านยงับาํเพญ็ไม่ถึงตรงนั้น เร่ืองบางอยา่งท่านยงัไม่ตระหนกั ท่านกอ็ยา่ยดึติดจนเกินไป ถึง

เวลาท่ีควรขจดัจิตน้ีไป มนักจ็ะสะทอ้นออกมาโดยอตัโนมติั 

 

บาํเพญ็จิตและชีวติควบคู่กนัรวมเขา้กบัหยวนอิง ถูกตอ้งไหม 

กคื็อท่านบาํเพญ็จิตและชีวติควบคู่กนั การเปล่ียนแปลงของเป๋ินถ่ี (ร่างแท)้ และหยวนอิงท่ี

บาํเพญ็ เม่ือถึงเวลากจ็ะรวมเขา้กบัจิตหลกั รวมเป็นร่างเดียวกนั  

 

รับประทานเน้ือสัตวมี์กรรมไหม 

รับประทานเน้ือสัตวโ์ดยตวัเองไม่มีกรรม และไม่มีแนวคิดของ การฆ่าชีวติคงอยู ่

รับประทานเน้ือสัตวโ์ดยตวัเองไม่ใช่จิตยดึติด รับประทานเน้ือสัตวอ์าจส่งเสริมใหค้นมีจิตยดึติดต่อ

ความอร่อยของเน้ือสัตว ์

 

ทุกคนในร่างกายมีเต๋อ(กุศล)อยูจ่าํกดั การบาํเพญ็พลงั(กง)ไปสู่ระดบัสูงเป็นส่ิงท่ีกาํหนดไว ้

หลงัจากเปิดพลงั(กง) เปิดการรับรู้แลว้ยงัสามารถสะสมเต๋อ ยกระดบัไดอี้กไหม 

เต๋อ(ของคน)นั้นมีจาํกดั หลงัจากเปิดพลงั(กง) เปิดการรับรู้แลว้ไม่สามารถยกระดบัให้

สูงข้ึนอีกอยา่งแน่นอนแลว้ เพราะหลงัจากเปิดพลงั(กง)แลว้ อะไรคนๆ น้ีกม็องเห็นแลว้ อะไรก็

สัมผสัไดแ้ลว้ อะไรกเ็ขา้ใจแลว้ จึงไม่มีการรับรู้คงอยูแ่ลว้ ถา้ไปทนทุกขท์นลาํบากแลว้สามารถ

บาํเพญ็ไดสู้งโดยเขา้ใจแจ่มแจง้ เช่นนั้นใครจะไม่ทาํล่ะ พระพุทธองคน์ั้นบาํเพญ็ต่อไปสู่ระดบัท่ี

สูงข้ึน ทาํไมเขาจึงบาํเพญ็ไดช้า้มากแลว้ กคื็อเขาแทบจะไม่มีวธีิทนทุกขแ์ลว้ เขาไดแ้ต่ตอ้งทุ่มเท

อุทิศเป็นพิเศษ เขาจึงจะยกระดบัสูงข้ึนไดเ้ลก็นอ้ยเท่านั้น ขา้งในน้ีมีความสัมพนัธ์ชั้นหน่ึงเช่นน้ี 

บอกวา่เต๋อมีไม่พอแลว้ เต๋อไม่พอยงัมีกรรมน่ีนะ หลงัจากทนทุกขแ์ลว้ กรรมยงัสมารถแปลผนัน่ี 

แปลผนัเป็นเต๋อใช่ไหม ถา้ยงัสามารถบาํเพญ็ต่อไปอีกจริงๆ บอกวา่ฉนัยงัสามารถบาํเพญ็ ยงัคิดจะ

บาํเพญ็ ไปรับเอากรรมของญาติสนิทมิตรสหายมา ท่านสลายไปแลว้ยงัสามารถเปล่ียนเป็นเต๋อ 

อยา่งไรกต็ามมนัเป็นเร่ืองยาก เพราะมนักบัปริมาณท่ีรับไดข้องซินซ่ิง จิตใจของคนนั้น ประกอบ

เสริมซ่ึงกนัและกนั ฉะนั้นเม่ือถึงขั้นนั้นบรรจุเตม็แลว้ บรรจุไม่เขา้แลว้ มนัมีปรากฏการณ์เช่นน้ี คน

ท่ีทนทุกขต่์อไปอีกกอ็าจเน่ืองจากปริมาณท่ีรับไดไ้ม่พอแลว้เปล่ียนเลวลง ตกลงไป บาํเพญ็โดย
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เปล่าประโยชน ์ 

 

องคศ์ากยมุนีเปิดพลงักงแลว้ เหตุใดใชเ้วลาถ่ายทอดฝ่าถึงส่ีสิบเกา้ปีจึงบรรลุระดบัยไูล 

คนท่ีมาจากระดบัชั้นท่ีสูงมากๆ คนหน่ึง เลยจากระดบัยไูลหลายๆ เท่า เขาตอ้งบาํเพญ็ บางที

หลงัจากเปิดพลงั(กง)อาจไม่ตอ้งใชเ้วลาส่ีสิบเกา้ปี ใชเ้วลาคร่ึงหน่ึงของขั้นตอน หรือขั้นตอนท่ีสั้น

กวา่นั้นกส็ามารถบรรลุเขตแดนท่ีสูงมาก น่ีเก่ียวขอ้งกบัเกินจี(รากฐาน)ของเขา และเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัระดบัชั้นท่ีเขาอยู ่ และเก่ียวขอ้งอยา่งมากกบัระดบัชั้นท่ีเขาอยูใ่นชาติก่อน แต่ละคนลว้น

ไม่อาจถือเป็นสูตรตายตวั  

 

องคศ์ากยมุนีใชเ้วลาส่ีสิบเกา้ปีบรรลุระดบัชั้นพระยไูล ใครแปรผนัพลงักงใหพ้ระองค ์

พระองคจ์ดัเป็นประเภทรับรู้โดยฉบัพลนั หรือค่อยๆ รับรู้ 

พระองคจ์ดัเป็นประเภทรับรู้โดยฉบัพลนั พระองคม์าเพื่อช่วยเหลือคน ไม่ใช่มาบาํเพญ็ ใคร

แปรผนัพลงั(กง)ใหพ้ระองคน์ะหรือ ไม่มีใครแปรผนัพลงั(กง)ใหพ้ระองค ์ใครกต็ามท่ีลงมาทาํเร่ือง

เช่นน้ี ก่อนจะลงมา ตอ้งถกเร่ืองน้ีร่วมกบัผูส้าํเร็จธรรมชั้นสูงมากมาย พระองคดู์การกาํหนดเร่ืองน้ี

ท่ีพระองคต์อ้งทาํในภายหลงั เม่ือกาํหนดเสร็จแลว้ กด็าํเนินการตามแผน เม่ือใดเปิดพลงั(กง) 

เม่ือใดหยวนหมัน่ เม่ือใดเสร็จส้ินภารกิจ น่ีลว้นแต่กาํหนดไวแ้ลว้ พระองคก์ไ็ม่ใช่เปิดพลงั(กง) เปิด

การรับรู้อยา่งท่ีพวกเราพดูกนั ท่านอาจยงัไม่ค่อยเขา้ใจ กคื็อในทนัทีทนัใดความทรงจาํของพระองค์

กเ็ปิดออกแลว้ พระองคจึ์งระลึกถึงส่ิงของท่ีพระองคบ์าํเพญ็ในอดีต พระองคจึ์งนาํออกมาถ่ายทอด

ใหแ้ก่คน ขา้พเจา้วา่ฝ่าท่ีองคศ์ากยมุนีถ่ายทอดในเวลานั้น ฝ่าของศาสนา ฝ่าของพุทธศาสนานั้นไม่

สูง ตรงน้ีไม่ใช่จะพดูวา่องคศ์ากยมุนีไม่สูง เพราะองคศ์ากยมุนีกไ็ม่ไดน้าํส่ิงของทั้งหมดของ

พระองคอ์อกมาถ่ายทอดทั้งหมด พระองคถ่์ายทอดโดยมีเป้าหมายต่อคนท่ีเพิ่งออกจากสังคมดึกดาํ

บรรพ ์คนประเภทน้ีเม่ือสองพนัหา้ร้อยปีก่อน นัน่ไม่ใช่ฝ่าทั้งหมดของพระองค ์

 

พลงั(กง)จะแปรผนัในขณะนัง่สมาธิเท่านั้นหรือ   หรือในเวลาเดียวกบั        การยกระดบั

ของซินซ่ิง 

ขณะนัง่สมาธิ ขณะฝึกพลงั(กง) ขณะทนทุกข ์ ขณะประสบทุกขภ์ยั ลว้นกาํลงัแปรผนัพลงั

(กง) ขั้นตอนของการยกระดบัซินซ่ิงกก็าํลงัเพิ่มพลงั(กง)ท่ีกาํหนดระดบัชั้นสูงหรือตํ่าของคน 

 

มีคนบอกวา่กวนซ่ืออิน (พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร) สาํเร็จเป็นพระพุทธแลว้ 
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อยา่เช่ือคาํพดูเลอะเทอะท่ีคนอ่ืนพดู ขา้พเจา้จะบอกกบัทุกท่าน สังคมมนุษยท่ี์ไดม้าถึงยคุ

ธรรมะปลาย เหล่าผูส้าํเร็จธรรมต่างวางมือไม่ดูแลแลว้ และไม่อนุญาตใหพ้วกเขาดูแลแลว้ ไม่

เพียงแต่วางมือไม่ดูแลสังคมมนุษยแ์ลว้ ยิง่กวา่นั้นในช่วงปลายกลัป์พวกเขากต็กอยูใ่นสภาวะท่ี

ลาํบากมากแลว้ แทบจะช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ี ในระดบัชั้นท่ีพวกเขาอยูก่เ็กิด

ปัญหา ขา้พเจา้เคยพดูกบัทุกท่านเม่ือก่อน ขา้พเจา้วา่ปัจจุบนัไม่มีคนดูแลแลว้ ขา้พเจา้ไม่ใช่พดูเร่ือง

ท่ีเขยา่ขวญั ขา้พเจา้จะบอกทุกท่าน เร่ืองเหล่าน้ีถูกตอ้งอยา่งยิง่ ท่านกราบไหวพ้ระพุทธกดี็ ท่าน

กราบไหวรู้ปลกัษณ์ของศาสนากดี็ บนนั้นอะไรกไ็ม่มี บางรูปอาจมีเงาคงเหลืออยูบ่า้ง แต่นอกจาก

จะสามารถพดูแลว้ เขาทาํอะไรไม่ได ้น่ีคือช่วงปลายกลัป์แลว้ ถึงช่วงเวลาน้ีกเ็ป็นเช่นน้ี  

ปัจจุบนัพระโพธิสัตวก์วนอินท่ีคนเขา้ใจคือพระโพธิสัตวก์วนอินท่ีคนกราบไหวเ้ม่ือหลายปี

ก่อน พลงั(กง)ของพระโพธิสัตวก์วนกินในความเป็นจริงยงัสูงกวา่พระพุทธยไูล พระพุทธอาหนีถอ

ฝอ(อมิตตพุทธ)เลก็นอ้ย เพราะพระโพธิสัตวใ์หญ่กคื็อพระพุทธแลว้ แต่พระองคย์งับรรลุไม่ถึงเขต

แดนของพระยไูล แต่พระองคมี์พลงั(กง)บางส่วนท่ีสูงเลยพระยไูล เพราะส่ิงท่ีพระองคบ์าํเพญ็คือ

พระโพธิสัตว ์ พระองคท์าํในเร่ืองของพระองค ์ ขา้งในน้ีมีหลกัการท่ีลึกซ้ึงมากมายท่ีไม่อาจจะบอก

กล่าวได ้ เพราะส่ิงเหล่าน้ีไม่สมควรใหม้นุษยล่์วงรู้ ไม่เหมือนอยา่งท่ีพวกเราคิด และไม่เหมือน

ความสัมพนัธ์ของระดบัชั้นแบบนั้นของคนธรรมดาสามญั น่ีเป็นคนละเร่ืองกนั 

 

มีคนบอกวา่พระอรหนัต ์ พระโพธิสัตวใ์นโลก(สวรรค)์ของฝ่าหลุน มีบางองคสู์งกวา่พระ

พุทธของโลกอ่ืนๆ เป็นเช่นน้ีหรือ 

อนัน้ีอาจจะพดูเช่นน้ีได ้ พระพุทธในโลก(สวรรค)์บางแห่งอาจสูงกวา่พระพุทธในโลก

(สวรรค)์บางแห่ง ซ่ึงถูกตอ้ง เพราะระดบัชั้นกก็าํหนดตาํแหน่งของโลก(สวรรค)์ของพระพุทธดว้ย 

พระพุทธในระดบัชั้นของพระยไูล ถา้นาํพาคนจาํนวนมากบรรลุมรรคผลพระพุทธดว้ยแลว้ คน

เหล่าน้ีกมี็ทั้งระดบัสูงและตํ่า ในโลก(สวรรค)์ของฝ่าหลุนโดยรวมกมี็ปรากฏการณ์ชนิดน้ีคงอยู่

เช่นกนั พดูกนัวา่พระอรหนัต ์ พระโพธิสัตวใ์นโลก(สวรรค)์ของฝ่าหลุนสูงกวา่พระพุทธในโลก

(สวรรค)์อ่ืน (เพราะ)ระดบัชั้นของโลก(สวรรค)์ฝ่าหลุนนั้นสูงมากๆ ฝ่าท่ีพวกเราถ่ายทอดวนัน้ีนั้น

ใหญ่มาก ไม่ไดจ้าํกดัใหถ่้ายทอดอยูแ่ต่ในโลก(สวรรค)์ของฝ่าหลุน ส่ิงท่ีขา้พเจา้บอกกล่าวใหค้น

รับรู้คือโลก(สวรรค)์ของฝ่าหลุน แต่ส่ิงท่ีสูงเลยจากโลก(สวรรค)์ของฝ่าหลุนกไ็ม่อาจจะบอกกล่าว

ใหค้นรับรู้ได ้ เพราะไม่อนุญาตใหค้นรู้ ขา้พเจา้วา่คนจาํนวนมากตระหนกัแลว้วา่ฝ่าน้ีเป็นส่ิงท่ี

ใหญ่โตมากๆ ผูส้าํเร็จธรรมจาํนวนมากๆ กม็ากลืนกลายฝ่าน้ี เขาไม่ใช่ฝ่าทัว่ๆ ไป เขานาํพาใหค้น

บาํเพญ็ไดสู้งมากๆ จุดน้ียนืยนัได ้ ไม่ใช่วา่การบาํเพญ็ของแต่ละคนลว้นจาํกดัอยูใ่นโลก(สวรรค)์
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ของฝ่าหลุน น่ีกเ็ป็นส่ิงท่ีแน่นอน องคศ์ากยมุนี พระพุทธอาหนีถอฝอ(พระอมิตตพุทธ)กไ็ม่ไดบ้อก

วา่ใครท่ีบาํเพญ็อยูใ่นวชิาของพระองคก์จ็ะไปยงัท่ีของพระองคท์ั้งหมด หรือไปท่ีใด สูงเลยจาก

อาณาเขตของพระองคแ์ลว้ กอ็าจจะไปท่ีอ่ืน 

 

มีมาตรฐานสาํหรับความสูงของพลงั(กง)ไหม เม่ือบรรลุอรหนัต ์ การบรรลุมรรคผลอรหนัต์

ขั้นตน้นั้นกาํหนดโดยซินซ่ิงกบัความสูงของพลงั(กง)ไหม 

ระดบัชั้นของอรหนัตเ์ป็นมาตรฐานท่ีไม่เปล่ียนแปลงซ่ึงกาํหนดโดยพระพุทธของโลก

(สวรรค)์ต่างๆ  

ระดบัซินซ่ิงของผูฝึ้กสูงหรือตํ่าและรูปแบบการแปรผนัของพลงั(กง)ทั้งหมดของเขานั้น

เหมือนกนั ลว้นตอ้งบรรลุถึงขั้นน้ีคือถูกทดแทนดว้ยสสารพลงังานสูงทั้งหมด มนัเสริมและ

ประกอบซ่ึงกนัและกนั ส่ิงเหล่าน้ีขา้พเจา้ไดเ้นน้ย ํ้าแลว้ ปัญหาเหล่าน้ีผูช่้วยฝึกสอนกค็วรจะเขา้ใจ

ไดแ้ลว้ การเดินสู่การบาํเพญ็ฝ่านอกภพมิใช่การบาํเพญ็ร่างพุทธหรอกหรือ การบาํเพญ็ฝ่านอกภพ  

ท่านมีร่างพุทธแลว้ ร่างพุทธเป็นร่างกายท่ีถูกทดแทนดว้ยสสารพลงัสูงโดยส้ินเชิง การเดินสู่ฝ่านอก

ภพเขา้สู่ร่างขาวบริสุทธ์ิมิใช่ร่างโปร่งใสท่ีทัว่ทั้งร่างถูกสสารพลงังานสูงทดแทนแลว้หรือ บาํเพญ็

ต่อไปอีกนัน่มิใช่ร่างพุทธแลว้หรือ และมิใช่เขา้สู่มรรคผลอรหนัตข์ั้นตน้แลว้หรือ กเ็ป็นเช่นน้ี 

 

ร่างชีวติท่ีก่อเกิดในร่างกาย เช่นมงักรเป็นตน้ อยูภ่ายในวฎัสงสารหกทางไหม 

ภายในวฏัสงสารกมี็ส่ิงมีชีวติบางส่วน ภายนอกวฏัสงสารหกทางกมี็สัตวค์งอยู ่ ในระดบัชั้น

ท่ีสูงข้ึนไปอีกกมี็ โดยทัว่ไปมนัไม่สามารถบาํเพญ็ข้ึนไป มนัก่อเกิดอยูใ่นสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ

นั้น คนท่ีบาํเพญ็อยูใ่นระดบัชั้นสูง ชีวติท่ีก่อเกิดในร่างกายจะเป็นของท่าน เช่นมงักรเป็นตน้ และก็

จะตามท่านข้ึนไปสู่ระดบัชั้นสูงพร้อมกบัท่ีท่านหยวนหมัน่ 

 

ร่างชีวติท่ีก่อเกิดในร่างกายมีขอ้กาํหนด ตอ้งบาํเพญ็หนทางใดหรือไม่ ผูบ้าํเพญ็เต๋าถา้หาก

ยดึมัน่บาํเพญ็หน่ึงเดียว สามารถจะบาํเพญ็พุทธไหม 

อนัน้ีไม่มีกาํหนดไวอ้ยา่งเจาะจง บอกวา่ท่านนั้นบาํเพญ็พุทธแลว้ท่านกบ็าํเพญ็เต๋า น่ีกไ็ม่มี

ปัญหา เพียงแต่วา่อาจารยใ์นวชิานั้นในระยะแรกจะไม่ปล่อยท่าน เม่ือไม่ไหวแลว้จริงๆ เขากจ็ะไม่

ดูแลท่านแลว้ บอกวา่ท่านตดัสินใจแน่วแน่แลว้จะบาํเพญ็ใหจ้งได ้ เขากจ็ะไม่ดูแลท่านแลว้ ถา้

บาํเพญ็โดยเหยยีบเรือสองแคม เป็นเช่นนั้นไม่ได ้ อาจารยข์า้งไหนกจ็ะไม่ดูแลท่าน น่ีคือปัญหาของ

ซินซ่ิง น่ีคือปัญหาการบ่อนทาํลายทั้งสองวชิา 
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มีคนถูกลิขิตใหบ้าํเพญ็หนทางชัว่ร้าย(หนทางนอกรีต)หรือไม่ 

มี มีคนเจาะจงออกมาในช่วงธรรมะปลายเพื่อบ่อนทาํลายฝ่า ใชรู้ปแบบต่างๆ จากภายนอก

อาจโจมตีฝ่าหลุนตา้ฝ่าอยา่งเปิดเผย โจมตีขา้พเจา้อยา่งเปิดเผย พวกเราผูฝึ้กลว้นแต่แยกแยะได ้ มาร

ชนิดน้ีมนัไม่น่ากลวั ช่ีกงปลอมกไ็ม่น่ากลวั พวกเราผูฝึ้กสามารถวนิิฉยัแยกแยะไดแ้ลว้ เวลาน้ีอยา่ง

นอ้ยท่ีสุดทุกท่านลว้นสามารถสงบจิตใจลงมาตรึกตรองวา่มนัคือของจริงหรือปลอม หลงัจากเขา้ใจ

แลว้ กจ็ะไม่ไปเรียนแบบหลบัหูหลบัตาเหมือนท่ีผา่นมา 

ท่ีแยกแยะไดล้าํบากท่ีสุดกคื็อมารชนิดน้ี มนัมีกาํลงับ่อนทาํลายท่ีใหญ่มาก มนักม็าศึกษาฝ่า

หลุนตา้ฝ่า และพดูวา่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าดี พดูอยา่งต่ืนเตน้ยิง่กวา่คนอ่ืนเสียอีก มีความรู้สึกแรงยิง่กวา่คน

อ่ืน ยงัมองเห็นรูปลกัษณ์อะไรบางอยา่ง หลงัจากนั้นอยู่ๆ  เขากต็ายไป หรืออยู่ๆ  เขาเดินไปยงั

หนทางตรงกนัขา้มและบ่อนทาํลายฝ่าหลุนตา้ฝ่า กคื็อคนประเภทน้ีท่ีแยกแยะไดล้าํบากท่ีสุด ดว้ย

เหตุท่ีแยกแยะไดล้าํบาก จึงเป็นการบ่อนทาํลายท่ีใหญ่ท่ีสุด รูปแบบการบ่อนทาํลายของมนัจึง

จดัเตรียมไวเ้ช่นน้ี กลิ็ขิตใหเ้ขาทาํอยา่งน้ี เขาจะทาํทุกส่ิงท่ีจะก่อปัญหาความยุง่ยากใหใ้หญ่โต มาร

ท่ีมีสามารถบ่อนทาํลายใหญ่ ท่ีขา้พเจา้พดูไปเม่ือครู่กจ็ดัอยูใ่นประเภทน้ี 

 

พระโพธิสัตวต้ี์จา้งสามารถบาํเพญ็สาํเร็จพระพุทธไหม 

พระโพธิสัตวใ์หญ่อาจเรียกไดว้า่เป็นพระพุทธแลว้ พระโพธิสัตวใ์หญ่ ท่านพดูถึงอ๋องต้ีจา้ง

หรือ พระโพธิสัตวต้ี์จา้ง คนเขากเ็รียกพระองคเ์ป็นพระพุทธ คือความหมายน้ี แต่พระองคท์าํเร่ือง

ประเภทนั้นของพระองค ์

 

จิตตน้กาํเนิด(จิตหลกั)ของคนมาอยา่งไร 

น่ีขา้พเจา้กพ็ดูไปแลว้ ชีวติดั้งเดิมก่อเกิดข้ึนจากผลของการเคล่ือนไหวของสสารท่ีใหญ่

มหึมาแต่ละชนิดในจกัรวาล 

 

มีคนถ่ายทอดขอ้มูลทางสายเลก็ 

อยา่ฟังคนเขาถ่ายทอดขอ้มูลทางสายเลก็เหล่าน้ี โดยเฉพาะคือส่งผลกระทบต่อฝ่าของ

ขา้พเจา้ บ่อนทาํลายภาพลกัษณ์ของฝ่าของพวกเรา ทุกท่านกอ็ยา่ถ่ายทอดต่อ มาถึงท่านกห็ยดุเลย 

ทุกๆ คนต่างทาํอยา่งน้ี มนัไม่มีท่ีถ่ายทอดต่อไป 
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การวจิารณ์ความสาํเร็จและความผดิพลาดของคนอ่ืนเป็นการก่อกรรมหรือไม่ 

ความดีกบัความไม่ดี ความสาํเร็จกบัความผดิพลาดในหมู่คนธรรมดาสามญั ขา้พเจา้คิดวา่

การเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)คนหน่ึงควรปล่อยวางใหเ้บาบางสักหน่อย เร่ืองราวของคนธรรมดาสามญั

ท่านอยา่ไดพ้ดูคุยกนัอยา่งสนุกสนานเช่นนั้น ท่านสนใจและยดึติดกบัส่ิงเหล่าน้ี หรือท่านอยากจะ

บาํเพญ็ล่ะ ในหมู่คนธรรมดาสามญักมี็เร่ืองราวเพียงเท่าน้ี ขา้พเจา้พดูแลว้ไม่ใช่หรือวา่ เร่ืองราวใน

หมู่คนธรรมดาสามญักเ็ป็นเพียงเร่ืองราวเหล่านั้น พดูไปพดูมา นัน่มิเท่ากบัคนธรรมดาสามญักาํลงั

พดูเก่ียวกบัคนธรรมดาสามญัหรือ 

 

หลงัจากคนเปิดการรับรู้แลว้กไ็ม่อาจจะบาํเพญ็ข้ึนไปอีก แต่องคศ์ากยมุนีเปิดการรับรู้ใตต้น้

โพธิ เหตุใดยงัสามารถบาํเพญ็ข้ึนไปอีกล่ะ 

เม่ือคนหยวนหมัน่แลว้กไ็ม่อาจจะบาํเพญ็ข้ึนไปอีก เปิดการรับรู้กคื็อหยวนหมัน่แลว้ องค์

ศากยมุนีในเวลานั้นพระองคอ์ยูใ่นสภาวะการรับรู้ก่ึงเปิด แต่ความทรงจาํบางส่วนของพระองคเ์ปิด

แลว้ แต่ยงัมีอีกมากมาย มากมายท่ียงัไม่เปิด ยงัมีอีกมากมายท่ีพระองคย์งัไม่รู้ พระองคจึ์งสามารถ

บาํเพญ็ข้ึนไปได ้ อะไรพระองคก์รู้็ทั้งหมดแลว้ พระองคก์ไ็ม่อาจจะบาํเพญ็ข้ึนไปไดแ้ลว้ พระองค์

ใชเ้วลาส่ีสิบเกา้ปีถ่ายทอดฝ่า เน่ืองจากพระองคบ์าํเพญ็บรรลุระดบัชั้นของพระยไูลแลว้ และ

เน่ืองจากสภาวะการรับรู้ก่ึงเปิดของพระองคบ์รรลุถึงระดบัท่ีสูงมาก การรับรู้ก่ึงเปิดของพวกเราจะ

ไม่บรรลุระดบัท่ีสูงเช่นนั้น เน่ืองจากองคศ์ากยมุนีมาเพื่อช่วยคน แต่สาํหรับคนบางคน ขา้พเจา้ยงัคง

เนน้ย ํ้า คนบางคนอาจบรรลุระดบัท่ีสูงมากเน่ืองจากสถานการณ์ของแต่ละคนลว้นต่างกนั 

 

หลงัจากท่ีคนตายไป ความสัมพนัธ์ทางญาติกไ็ม่คงอยูแ่ลว้ จิตตน้กาํเนิด(จิตหลกั)(ของพวก

เขา)ไปคนละทาง เหตุใดกศุล(เต๋อ)และกรรมของบรรพบุรุษสามารถสะสมไปยงัรุ่นลูกหลาน 

ใช่ จกัรวาลน้ีมีหลกัการเช่นน้ี มนักเ็ป็นหลกัการของการควบคุมคน ท่านก่อกรรมแลว้ ท่าน

ตายไป ลูกหลานของท่านจะตอ้งชดใชก้รรม ฉะนั้น(คน)จะสร้างความผาสุขใหแ้ก่คนรุ่นหลงั เขา

อยากจะหาเงินทองเป็นจาํนวนเท่านั้นเท่าน้ี ตวัเองรู้วา่ใชไ้ดไ้ม่มาก เหลือใหค้นรุ่นหลงัไดเ้สวยสุข 

เขาเห็นเร่ืองต่างๆ ในโลกเป็นเร่ืองสาํคญั เห็นคร่ึงหลงัของชีวติของเขาเป็นเร่ืองสาํคญั กระทัง่

ช่ือเสียงหลงัจากเขาตายไปแลว้เป็นเร่ืองสาํคญั ถึงแมเ้ขาไม่อยูแ่ลว้ เขายงัเห็นช่ือเสียงตวัเองเป็น

เร่ืองสาํคญั เขามีเหตุปัจจยัอนัน้ี ดงันั้นเขาจะสะสมกรรม สะสมกรรมไปยงัรุ่นหลงั   

 

กล่าวกนัวา่คนๆ หน่ึงสาํเร็จเป็นพระพุทธ บรรพบุรุษเกา้รุ่นจะข้ึนสวรรค ์
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พวกเราบางคนไดท้าํส่ิงท่ีเป็นมหากศุล หรือบาํเพญ็ไดดี้ พ่อแม่อาจสบโอกาสไดรั้บการ

ช่วยเหลือใหข้ึ้นไปเลย แต่จะไดรั้บการช่วยเหลือข้ึนไปถึงระดบัชั้นใด นัน่ตอ้งข้ึนอยูก่บัสภาพ

ร่างกายแต่เดิมของพ่อแม่เขา นอกจากน้ีสภาพการบาํเพญ็ของพวกเราลว้นส่งผลต่อพวกเขา บรรพ

บุรุษสะสมกุศลยอ่มไดค้วามสุขตอบสนอง คนพดูวา่คนๆ หน่ึงฝึกพลงั(กง) บรรพบุรุษสะสมกศุล: 

บอกวา่ท่านบาํเพญ็สาํเร็จเป็นพระพุทธแลว้ พ่อแม่ของท่านจะสะสมบุญกุศลอนัยิง่ใหญ่ แต่มีนอ้ย

มากท่ีออกพน้สามภพ เขาเพียงแต่ไดส้ะสมกศุล ไดท้าํเร่ืองท่ีดี มีลูกชายคนหน่ึงอยา่งท่านเช่นน้ี มี

ลูกสาวคนหน่ึงอยา่งท่านเช่นน้ี เขากน็บัวา่ไดส้ะสมกศุลแลว้ เน่ืองจากมีเหตุปัจจยัเช่นน้ีคงอยู ่ แต่

บอกวา่พ่อแม่กจ็ะสาํเร็จเป็นพระพุทธดว้ยเหตุน้ี นัน่เป็นไม่ได ้ นัน่ตอ้งบาํเพญ็ เขาเป็นไดแ้ต่เพียง

ชีวติหน่ึงของระดบัชั้นต่างๆ บนสวรรคท่ี์เสวยสุข ไม่มีเร่ืองบรรพบุรุษเกา้รุ่นข้ึนสวรรค ์ น่ีเป็นการ

พดูแบบสะเปะสะปะ 

 

มีอยูคื่นหน่ึงนอนหลบัฝันเห็นพ่อและแม่ฝึกบาํเพญ็ โดยฉีกใบกระดาษต่างๆ ท่ีกราบไหวใ้น

บา้น กระดาษเหล่านั้นเกิดไหมข้ึ้นมาเอง เน่ืองจาก(ในฝัน)คนในครอบครัวไม่ฟังคาํเตือน ฉนั

อยากจะหาท่านอาจารย ์ และแลว้กเ็ห็นท่านอาจารยเ์ดินมา จึงเรียนสถานการณ์ใหท้ราบ พ่อและแม่

จุดไฟเผากระดาษใบหน่ึงซ่ึงกระดาษใบนั้นกไ็หม ้ ภายหลงัคนๆ นั้นท่ีเห็นกไ็ม่ใช่อาจารยแ์ลว้ ใส่

เส้ือผา้ของคนฆ่าชาํแหละสัตว ์ยนือยูท่ี่ตลาดกาํลงัขายเน้ือ มือถือลาํโพง ฉนัจึงร้องไห ้ 

น่ีเป็นมารอยา่งแน่นอน บอกเป็นนยัวา่กาํลงัด่าคน ป้ายช่ือของมารตนน้ีถูกเผาไป ถูกฆ่าตาย

ไป ความหมายนั้นกคื็อคนฆ่าชาํแหละสัตวก์าํลงัฆ่าคน กคื็อความหมายน้ี เพราะมนักมี็

ความสามารถบา้ง ดงันั้นมนัสามารถแปรผนัส่ิงเหล่าน้ีเพื่อทาํใหค้นสับสน เหตุใดวนัน้ีมารเหล่าน้ี

ตอ้งชาํระสะสางใหห้มดจด ทุกท่านลองคิดดู กเ็หมือนท่ีขา้พเจา้ยกตวัอยา่งผลแอปเป้ิล สังคมมนุษย์

มาถึงขั้นน้ีแลว้ ไม่เพียงแต่มนุษย ์ สสารและสัตวเ์หล่านั้น ลว้นนาํกรรมติดตวัไปสู่วฏัสงสาร มนั

ลว้นมีกรรมและใหญ่มาก ท่านอยา่เห็นวา่มนัรู้จกับาํเพญ็เป็นตน้ เร่ืองของมนุษยไ์ม่สามารถจะให้

สัตวเ์หล่าน้ีรบกวน ควบคุมครอบงาํเป็นอนัขาด พวกมนัไดส่้งผลกระทบเช่นน้ี น่ีกเ็ป็นการฝ่าฝืน

หลกัการสวรรคแ์ลว้ มารใหญ่ผูท้รยศกส็มควรฆ่าใหต้าย น่ีกเ็ป็นส่ิงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดใ้นยคุ

ธรรมะปลาย มนับาํเพญ็มีพลงั(กง)สูงข้ึนสักเลก็นอ้ยกค็วรฆ่ามนัแลว้ ปัจจุบนัยุง่เหยงิสับสนโดยแท ้

ขา้พเจา้เคยพดู ส่ิงท่ีคนเขา้ใจวา่เป็นหลกัการ เม่ือถึงระดบัชั้นสูงมองดูลว้นแต่ผดิ ผูส้าํเร็จ

ธรรมชั้นสูงมองจากระดบัชั้นสูง ภูตผปีีศาจเหล่าน้ีลว้นวิง่เขา้มาในสังคมมนุษย ์ คนไหนคิดจะเอา

ส่ิงของในร่างกายคนกเ็อา คิดจะดูแลคนกดู็แล มนัยงัรู้สึกวา่ไดท้าํความดี รักษาโรคใหค้น รักษา

อะไร การรักษามนัไม่ใช่เอาส่ิงหล่านั้นของมนัใส่เขา้ไปในร่างกายคนหรือ พดูไดว้า่นัน่กเ็ป็นการทาํ
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ความชัว่แลว้ 

 

เก่ียวกบัท่ีผา่นมา สัตวใ์นยคุโบราณเหล่านั้นท่ีพวกเราคน้พบ 

บอกวา่สัตวใ์นวนัน้ีมาจากการววิฒันการ ขา้พเจา้วา่ไม่ใช่เลย จากการปรับเปล่ียนของผนื

แผน่ดินใหญ่ของทวปีต่างๆ และวงจรการววิฒันาการของยคุสมยัต่างๆ พนัธ์ุของส่ิงมีชีวติได้

เปล่ียนไป ถา้ผนืแผน่ดินใหญ่ของทวปีต่างๆ ของเราในวนัน้ีจมลงไป และผนืแผน่ดินใหญ่ต่างๆ 

ขา้งใตม้หาสมุทรแปซิฟิค มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแอตแลนติกโผล่ข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง จะมี

ส่ิงมีชีวติพนัธุ์ใหม่ๆ เกิดข้ึน จะมีพนัธุ์ของส่ิงมีชีวติก่อเกิด เช่นนั้นถา้มนัจมลงไปอีก กย็งัจะก่อเกิด

ส่ิงมีชีวติพนัธุ์ใหม่ๆ แผน่ดินผนืน้ีถา้เปล่ียนเป็นแผน่ดินผนืนั้นอีกคร้ัง ผา่นเวลาไปหลายๆ ปี แลว้

เปล่ียนแผน่ดินผนืน้ีข้ึนมาใหม่ เช่นนั้นมนักไ็ม่ใช่ส่ิงมีชีวติพนัธุ์ดั้งเดิม มนัยงัจะก่อเกิดส่ิงมีชีวติ

พนัธุ์ท่ีใหม่กวา่ ฉะนั้นเม่ือมนัเป็นเช่นน้ี คนเขาจึงพดูวา่เป็นการววิฒันาการ โดยแทจ้ริงไม่ใช่กรณี

นั้น เช่นนั้นเหตุใดท่านคน้ไม่พบส่ิงท่ีอยูช่่วงระหวา่งกลางขั้นตอนของกระบวนการววิฒันาการล่ะ 

ลว้นแต่มองเห็นพนัธุ์ของส่ิงมีชีวติในสองรูปแบบท่ีคงอยูต่่างกนั ในขณะท่ีรูปแบบระหวา่งกาลไม่มี

คงอยู ่

 

ผูบ้าํเพญ็หลงัจากสาํเร็จเป็นพระพุทธ ร่างกายใดท่ีสาํเร็จเป็นพระพุทธ คือร่างท่ีแทจ้ริง(เจิน

ถ่ี)หรือ หรือคือร่างท่ีอาจารยใ์ห ้ 

ในอดีต ผูบ้าํเพญ็ในนิกายจ้ิงถู่ เขาไม่เนน้การบาํเพญ็ร่างกาย สอนแต่การบาํเพญ็ซินซ่ิง

เท่านั้น โดยเฉพาะคือในวชิาท่ีไม่นัง่สมาธิบาํเพญ็จริงเหล่านั้น เช่นนั้นร่างพุทธ(ฝอถ่ี)ของเขานั้นจะ

ผนัแปรใหโ้ดยพระพุทธท่ีรับและนาํพาเขา เวลาท่ีมารับและนาํพาเขากจ็ะใหร่้างพุทธ(ฝอถ่ี)แก่เขา 

แต่คนท่ีนัง่สมาธิบาํเพญ็จริงอยา่งแทจ้ริงเหล่านั้น เขาสามารถบาํเพญ็หยวนอิง(กมุารฟ้า)ออกมาดว้ย

ตวัเอง นอกจากน้ีในวธีิบาํเพญ็ท่ีพิเศษเฉพาะของสายเต๋าและสายพุทธบางวธีิ สามารถเปล่ียนแปลง

ร่างกายตวัเอง ใหบ้รรลุถึงการบาํเพญ็จิตและชีวติควบคู่กนั และยงัสามารถบาํเพญ็ส่ิงอ่ืนๆ ออกมา 

โดยจิตหลกัของตวัเองควบคุมทุกส่ิง  

 

จิตตน้กาํเนิด(จิตหลกั)เป็นสสารพลงังานสูงใช่ไหม 

ไม่อาจจะเขา้ใจกนัเช่นน้ี จิตตน้กาํเนิด(จิตหลกั)ของท่านนั้นประกอบข้ึนโดยสสารท่ี

จุลทรรศท่ี์สุด เลก็ท่ีสุด และดั้งเดิมท่ีสุด อุปนิสัยของท่าน เอกลกัษณ์ของท่านไดก้าํหนดไวแ้น่นอน

แลว้ในสสารดั้งเดิม ฉะนั้นไม่วา่จะผา่นไปก่ีปี ชาติแลว้ชาติเล่ากย็ากท่ีจะเปล่ียนแปลง แต่คุณสมบติั
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ดั้งเดิมนั้นดีงาม   

 

พระเยซูคริสตม์าเพื่อช่วยโปรดคนท่ีมาจากโลกบนสวรรคข์องพระองคห์รือ 

เป็นคาํพดูท่ีไม่ผดิ เพราะชนชาติในยโุรป ชนชาติท่ีดั้งเดิมท่ีสุดลว้นมาจากมิติท่ีพิเศษเฉพาะ

ตรงนั้นของพวกเขา ท่ีตรงนั้นของเขามีสภาพการณ์ท่ีพิเศษเฉพาะของเขาตรงนั้น  

 

ก่อนท่ีฉนัจะเรียนฝ่าหลุนตา้ฝ่า ไดพ้บท่านในฝัน เร่ืองเป็นอยา่งไร 

ก่อนเรียนตา้ฝ่า มีคนจาํนวนมากท่ีเห็นขา้พเจา้ หลายปี หลายสิบปีท่ีแลว้กมี็คนรู้จกัขา้พเจา้

แลว้ กมี็คนเห็นขา้พเจา้ในฝัน น่ีกมี็จาํนวนมาก ยงัมีคนท่ีทาํนายดวงชะตาบอกกล่าวไวเ้ม่ือหลายปี

ก่อนเป็นตน้ น่ีเป็นการสะทอ้นของมิติท่ีต่างกนั 

 

ลูกของฉนับอกวา่เคยเห็นท่าน และรู้จกัท่าน 

รากฐาน(เกินจี)ของเดก็คนน้ีไม่เลวทีเดียว เดก็พดูไม่ผดิ เดก็บางคนนั้นมีท่ีมาท่ีไม่ธรรมดา

และมาเพื่อไดฝ่้า 

  

เต๋อ(กศุล) พลงั(กง) และเจิน ซัน่ เหร่ิน (ความจริง ความเมตตา ความอดทน) เป็นสสาร

ประเภทเดียวกนั ใช่หรือไม่ 

เจิน ซัน่ เหร่ินไม่สามารถจะเขา้ใจวา่เป็นสสารทัว่ๆ ไป ไม่ใช่แนวคิดเดียวกนั แต่ส่ิงใดๆ 

ลว้นประกอบข้ึนโดยสสาร แต่มนัไม่ใช่แนวคิดอยา่งน้ี มนักเ็หมือนกบัจิตตน้กาํเนิด(จิตหลกั)ของ

คนเรา ท่านบอกวา่มนักบัร่างกายของคนเราประกอบข้ึนจากสสารอะไร กเ็หมือนคาํถามท่ีขา้พเจา้

หยบิยกข้ึนมาเม่ือครู่ มนัไม่ถูกตอ้ง แต่สสารใดๆ ลว้นเป็นวตัถุ ท่ีคงอยูอ่ยา่งแทจ้ริงคือคุณสมบติั

พิเศษชนิดน้ี และเป็นปรากฏการณ์ของฝ่า ขณะท่ีเต๋อและพลงั(กง)กป็รากฏในรูปแบบของสสาร แต่

ลว้นไม่ใช่สสารประเภทเดียวกนั แต่กล็ว้นกลืนกลายเขา้กบัคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล เจิน ซัน่  

เหร่ิน  

 

ตน้หอม ขิง กระเทียม กินไดห้รือไม่ 

วนัน้ีพวกเราบาํเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญัไม่ไดก้าํหนดเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ แต่ในการมุ่ง

บาํเพญ็เป็นหลกัของพวกเรา พระสงฆใ์นอนาคตตอ้งงดส่ิงน้ี คนท่ีตอ้งนัง่สมาธิบาํเพญ็จริงเป็นกลุ่ม

กบัทุกคนกกิ็นไม่ได ้ ในอดีตเพราะมนัเคยรบกวนผูบ้าํเพญ็ จึงมีการหยบิยกปัญหาน้ีข้ึนมา ตน้หอม 
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ขิง กระเทียมสามารถกระตุน้ประสาทของคน ดงันั้นกินบ่อยๆ กจ็ะติด ไม่กินกอ็ยาก เกิดจิตยดึติด

ได ้ ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งปล่อยวางใหเ้บาบาง พดูถึงวา่ทาํสุกแลว้นัน่ไม่มีปัญหา มนัไม่มีกล่ิน ตน้หอมสับ

เลก็ๆ ได ้ พวกเราดูจากความหมายในทางปฏิบติั เพราะในสมยันั้นองคศ์ากยมุนีไม่ใหกิ้น กเ็พราะ

มนัรบกวนผูบ้าํเพญ็ กล่ินท่ีโชยออกมาแสบจมูกคนมาก ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้สู่สมาธิได ้ ในเวลานั้น

พระสงฆสิ์บคน แปดคนนัง่ลอ้มเป็นวง นัง่สมาธิ เม่ือกล่ินน้ีโชยออกมา ทุกคนใครกไ็ม่สามารถเขา้

สู่สมาธิ เพราะการนัง่สมาธิบาํเพญ็จริงถือวา่เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก ดงันั้นการงดส่ิงเหล่าน้ีจึงถือเป็น

เร่ืองท่ีเขม้งวด 

 

เต๋อ(กศุล) พลงั(กง)กบัเจิน ซัน่ เหร่ิน (ความจริง ความเมตตา ความอดทน) เป็นสสาร

ประเภทเดียวกนัไหม 

เต๋อ(กศุล)เป็นสสารสีขาวชนิดหน่ึง เป็นสสารท่ีพิเศษชนิดหน่ึง กรรมกเ็ป็นสสารท่ีพิเศษ

ชนิดหน่ึง สาํหรับพลงั(กง) นัน่เป็นสสารชนิดหน่ึงท่ีเล่ือนระดบัข้ึนจากเต๋อ และยงัก่อเกิดข้ึนโดยได้

ผสมผสานกบัสสารอ่ืนของจกัรวาล เจิน ซัน่ เหร่ิน (ความจริง ความเมตตา ความอดทน) คือฝ่า คือ

คุณสมบติัพิเศษชนิดหน่ึง ไม่อาจจะเขา้ใจดว้ยแนวคิดท่ีเป็นสสารทัว่ๆ ไป มนัเป็นส่ิงท่ีเหนือสสาร 

 

ร่างท่ีไม่เส่ือมถอยจะเขา้ใจอยา่งไร 

ออกพน้ฝ่าในภพแลว้กคื็อร่างท่ีไม่เส่ือมถอย ร่างพุทธ จะเส่ือมถอยไดห้รือ เขาประกอบข้ึน

จากสสารท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด ดีท่ีสุดในจกัรวาล จกัรวาลไม่เส่ือมถอย เขากไ็ม่เส่ือมถอย 

 

คนท่ีบาํเพญ็ปฏิบติัฝ่าหลุนตา้ฝ่า สุดทา้ยลว้นไปโลกฝ่าหลุนทั้งหมดหรือไม่ 

โลกฝ่าหลุนของขา้พเจา้ไม่อาจจะบรรจุไดท้ั้งหมดหรอกนะ มีแต่คนท่ีไดม้รรคผลถูกตอ้ง

(เจ้ิงกัว่)และหยวนหมัน่เท่านั้นจึงจะไปได ้บอกวา่บาํเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าแลว้กไ็ปโลกฝ่าหลุน ปัจจุบนั

มีคนเป็นพนัๆ ลา้นคนหนา ในอนาคตจะมีคนเรียนตา้ฝ่ามากยิง่ข้ึน คนจะทวมีากข้ึนและบาํเพญ็

ต่อไปชาติแลว้ชาติเล่า ไปโลกฝ่าหลุนกนัทั้งหมดคงจะบรรจุไดไ้ม่หมด คนท่ีบาํเพญ็ไม่หยวนหมัน่

อาจจะไปมิติชั้นสูงกส็วยงามดว้ย ในหมู่ผูฝึ้กของเรา มีคนส่วนใหญ่มาจากระดบัชั้นต่างๆ กนั 

หลงัจากไดฝ่้าแลว้กจ็ะกลบัไปยงัโลกเดิมของตวัเอง  

 

หลานสาวดิฉนัหา้ขวบเขา้ร่วมชั้นเรียนสองคร้ัง ข้ึนมาฝึกพลงั(กง)ในฝันบ่อยๆ ผูใ้หญ่พดู

กบัเธอ เธอไม่สนใจ เป็นปกติหรือไม่ เธอยงัเห็นท่านอาจารยส์อนใหรู้้จกัตวัหนงัสือ สอนวาดภาพ



ฝ่าหลุนตา้ฝ่าอ้ีเจ่ีย 49 

บ่อยๆ และเห็นท่านอาจารยอ์ยูใ่นอวกาศและบนเมฆหลากสี 

ท่ีฝึกคือฝ่าหลุนตา้ฝ่า กคื็อปกติ เป็นเดก็ท่ีมีรากฐาน(เกินจี)ดี อยา่ใหเ้ดก็ฝึกพลงั(กง)ท่ีเลอะ

เทอะต่างๆ เป็นอนัขาด อยา่ทาํลายเดก็ เด็กประเภทน้ีลว้นมาเพื่อไดฝ่้า อยา่ใหเ้ดก็ทาํเร่ืองท่ีไม่ดีเป็น

อนัขาด ทัว่ประเทศมีเดก็อยา่งน้ีเป็นจาํนวนมาก 

 

การรับผูฝึ้กใหม่ มีมาตรฐานอยา่งไร 

ไม่มี ใครท่ีสามารถจะฝึกกใ็หฝึ้กได ้ แน่นอนควรจะบอกใหรู้้วา่มีโรคสองชนิดท่ีไม่สามารถ

จะบาํเพญ็ น่ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้กาํหนดไว：้ผูป่้วยดว้ยโรคท่ีรุนแรงนั้นมีกรรมหนกัมาก และไม่

สามารถบาํเพญ็ ผูป่้วยดว้ยโรคประสาทมีกรรมแห่งความคิดมาก จิตหลกัไม่แจ่มชดัไม่สามารถ

บาํเพญ็ 

 

การบาํเพญ็ในหมู่คนธรรมดาสามญั องคป์ระกอบของโมเลกลุในร่างกายไม่เปล่ียนแปลง 

เช่นนั้นพวกเราออกจากฝ่าในภพ องคป์ระกอบของโมเลกลุในร่างกายกเ็ปล่ียนแปลงแลว้ ใช่หรือไม่ 

ในระหวา่งการบาํเพญ็ท่านไม่เปล่ียนแปลง หลงัจากออกจากฝ่าในภพแลว้ เช่นนั้นท่านยงัจะ

เปล่ียนแปลงอยา่งไรล่ะ อยูใ่นช่วงฝ่าในภพ ท่านกจ็ะเร่ิมเปล่ียนแปลง ยกระดบัสูงข้ึนทีละกา้ว ทีละ

กา้ว เม่ือเดินออกจากฝ่าในภพ โดยหลกักเ็ปล่ียนแปลงเสร็จส้ินทั้งหมดแลว้ 

 

ในทีวมีีการแสดง “เร่ืองของต๋าหมอ” บอกผูฝึ้กไม่ใหดู้ ถูกตอ้งหรือไม่ 

เร่ืองน้ีไม่เป็นไร ผูฝึ้กจะดูมนัเป็นนิทาน จะไม่ลอกเลียนแบบ คนในปัจจุบนัท่านไม่สอนฝ่า

ใหเ้ขา เขากจ็ะไม่เรียนอยา่งแน่นอน แมแ้ต่พระสงฆรู์ปนั้นในพุทธศาสนานัง่อยูต่รงน้ี จะพดู

อยา่งไรเขากจ็ะไม่เรียน เร่ืองน้ีไม่เป็นไร เพราะเวลาจดัสอนพวกเรากเ็คยเนน้ย ํ้าแลว้ นิกายฉนัจงก็

ไม่คงอยูแ่ลว้ ไม่เพียงแต่ปัจจุบนัไม่คงอยูแ่ลว้เท่านั้น ถึงผูน้าํรุ่นหกฮุ่ยเหนิงกไ็ม่มีแลว้ ภายในไม่ก่ี

ร้อยปีกไ็ม่มีแลว้ ท่ีเหลือสืบทอดมาคือประวติัศาสตร์ ท่านดูพระสงฆข์องฉนัจงปัจจุบนัดูอะไรล่ะ 

พระสูตรของพระอาหนีถอฝอเขากเ็อาออกมาอ่าน ส่ิงท่ีเป็นของฉนัจงไม่มีเหลือแลว้ ฝ่าของฉนัจง

ไม่มีเหลืออยูใ่นโลกแลว้ ท่ีจริงยคุธรรมะปลายอะไรกไ็ม่เหลือแลว้ ไม่เพียงแต่ฝ่าของฉนัจงเท่านั้น 

 

บางคนไม่เคยเขา้ร่วมชั้นเรียนแต่ร่วมฝึกพลงั(กง) ซ้ือหนงัสือและตราสัญญาลกัษณ์ฝ่าหลุน 

ต่อมาภายหลงักไ็ม่ฝึกแลว้ หนงัสือ ตราสัญญาลกัษณ์ ควรจะนาํคืนมาหรือไม่ 

เขาซ้ือไปแลว้กถื็อวา่ซ้ือไปแลว้ แกไ้ขไม่ได ้ เพราะเขาจ่ายเงินแลว้ พวกเรากไ็ม่มีวธีิการ
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บริหารจดัการใดๆ ในระยะแรกขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ยท่ีนาํส่ิงเหล่าน้ีออกมา ท่ีนาํออกมาในเวลาน้ี

เน่ืองจากผูฝึ้กและศิษยร้์องขอ ไดแ้ต่เป็นเช่นน้ี   

 

เวลาฝึกท่า “อุม้หลุนบนศีรษะ” รู้สึกวา่ศีรษะหนกัมาก เงยศีรษะไม่ข้ึนเป็นเพราะอะไร 

ไม่ตอ้งไปสนใจ ศีรษะหนกัไม่ใช่เป็นเร่ืองไม่ดีเสมอไป บาํเพญ็จนมีกงจู(้เสาพลงั(กง))

ออกมา มนักมี็นํ้าหนกั มีความรู้สึก ถา้ขา้งบนมีลูกบอลแสงลูกใหญ่ออกมา มนักจ็ะกดทบัท่าน ถา้

ขา้งบนมีพระพุทธนัง่อยูก่จ็ะยิง่กดทบัท่าน อยา่ไปสนใจวา่ขา้งบนนั้นมีอะไรอยู ่ การฝึกพลงั(กง)ก็

เป็นเช่นน้ี ลว้นเป็นเร่ืองดี หลายส่ิงหลายอยา่งจะปรากฏออกมา ณ ส่วนยอดของศีรษะของคน การ

ฝึกช่ียงัจะมีเสาช่ีใหญ่อนัหน่ึงปรากฏออกมาอีกดว้ย  

 

เวลาถูกทดสอบในฝัน จะตอบสนองไดดี้กวา่เวลาต่ืน เป็นจิตรองหรือไม่ 

แน่นอนทาํไดดี้ทีเดียวแลว้ ไม่ใช่จิตรอง จิตรองทาํอะไรจะไม่ใหท่้านเห็น ท่านกจ็ะไม่รู้ดว้ย 

นัน่คือตวัท่านเอง 

 

เม่ือบาํเพญ็ถึงระดบัชั้นร่างขาวบริสุทธ์ิข้ึนไป ร่างกายจะไม่ตอบสนองต่อความเยน็ ร้อน ไม่

รู้สึกชา บวมเป็นตน้ ใช่หรือไม่ 

กจ็ะมีปฏิกิริยาบา้ง เพราะส่ิงนั้นเป็นส่ิงต่างๆ ของระดบัชั้นท่ีต่างกนัซ่ึงปรากฏออกมาใน

ร่างกายของท่าน สภาวะของความรู้สึกไม่สบายเหมือนป่วยเป็นโรคจะนอ้ยลงเร่ือยๆ แต่กไ็ม่ใช่วา่

จะไม่มีเลย ขา้พเจา้จะบอกพวกท่าน เหล่าจวนิผูสู้งส่งไดพ้ดูไวเ้ช่นน้ี ในหนงัสือของสายเต๋ากไ็ด้

กล่าวไวเ้ช่นน้ี：ไม่วา่จะบาํเพญ็ไดสู้งถึงเพียงไร ทาํไมรู้สึกทรมานเช่นน้ี เพียงเพราะอยูใ่นหมู่คน

ธรรมดาสามญั 

 

ฝ่าหลุนตา้ฝ่ากบัศาสนาขดัแยง้กนัหรือไม่ 

ในประวติัศาสตร์พวกเราไม่เคยเดินเขา้สู่ศาสนา ปัจจุบนัพวกเราส่วนใหญ่บาํเพญ็อยูใ่นหมู่

คนธรรมดาสามญั เขาจึงไม่ใช่ศาสนา จุดประสงคข์องศาสนา：หน่ึงคือบาํเพญ็ปฏิบติั หน่ึงคือ

ช่วยเหลือคน บอกใหค้นทาํความดี ใหศี้ลธรรมคงอยูใ่นโลกมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนื น่ีคือสองเร่ืองท่ีเขา

(ศาสนา)ทาํ พวกเราบาํเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญักส็ามารถบงัเกิดผลเช่นน้ี แต่พวกเราไม่มี

รูปแบบประเภทน้ีของศาสนา ในอนาคตจะมีศิษยท่ี์มุ่งบาํเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าเป็นหลกั แต่ปัจจุบนัพวก

เรายงัไปไม่ถึงขั้นน้ี จะปฏิบติักบัปัญหาน้ีอยา่งไร ปัจจุบนักมี็พระสงฆบ์าํเพญ็ตา้ฝ่าแลว้ ไม่วา่จะ



ฝ่าหลุนตา้ฝ่าอ้ีเจ่ีย 51 

อยา่งไร ฝ่าของพวกเราน้ีมีประโยชนต่์อสังคม มีประโยชนต่์อคน พวกเราไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมือง

ของสังคม ไม่ฝ่าฝืนนโยบายของรัฐบาล พวกเราไม่ทาํในเร่ืองเหล่าน้ี ไม่มีผลร้ายต่อประเทศชาติ ต่อ

คนธรรมดาในสังคมและต่อเร่ืองใดๆ มีแต่ผลดีเท่านั้น 

 

เวลาท่ีฉนันัง่สมาธิบ่อยคร้ังท่ีรู้สึกเหมือนเล่ือนลงไปขา้งล่างเหมือนลงบนัไดเล่ือน ตวัเอง

เปล่ียนจนเลก็มากๆ ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร 

น่ีเป็นเร่ืองปกติ เพราะจิตตน้กาํเนิด(จิตหลกั)นั้นเลก็มากๆ และกอ็าจจะเปล่ียนจนใหญ่มากๆ 

ฉะนั้นเวลาคนฝึกพลงั(กง) ร่างกายจะขยายออกสู่ภายนอก ฉะนั้นบางคนจะรู้สึกวา่(ตวัเอง)สูงเทียม

ฟ้ายนือยูบ่นดิน บางคนรู้สึกวา่(ตวัเอง)เลก็มากๆ ลว้นแต่เป็นเร่ืองปกติ แต่มีจุดหน่ึง ผูบ้าํเพญ็เม่ือได้

ทาํเร่ืองท่ีไม่ค่อยดีนกักจ็ะรู้สึกวา่(ตวัเอง)ตกสู่เบ้ืองล่าง นัน่คือระดบัชั้นตํ่าลงมาแลว้ ปริมาณความจุ

ของร่างกายกห็ดเลก็ลง 

 

หลายเดือนมาน้ี มกัจะฝันวา่ฉนักบัญาติๆ ท่ีอยูร่อบตวับางคนกาํลงัทาํงานยุง่อยูด่ว้ยกนัในท่ี

ท่ีเฉอะแฉะเตม็ไปดว้ยโคลนเลนและล่ืนมาก 

น่ีกคื็อคนท่ีอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั คนเขามองวา่มนุษยน์ั้นคลุกอยูก่บัดินโคลนน่ะ 

 

บาํเพญ็ปฏิบติัฝ่าหลุนตา้ฝ่าจนไดเ้จ้ิงกัว่(มรรคผลถูกตอ้ง)นั้น จะตอ้งนาํเป๋ินถ่ี(ร่างแท)้ไป

ดว้ย ใช่หรือไม่ 

วธีิบาํเพญ็ของเราน้ีกาํหนดใหน้าํเป๋ินถ่ีไปดว้ยเม่ือ(เขา)หยวนหมัน่ ถา้ไม่สามารถนาํเป๋ินถ่ี

ไปดว้ย ร่างกายน้ีบรรลุไม่ถึงรูปแบบชนิดน้ีกไ็ม่อาจเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุใดหรือ เพราะพวกเรา

ลว้นสามารถบรรลุไดถึ้ง แทบทุกคนท่ีบาํเพญ็อยา่งแทจ้ริงลว้นสามารถบรรลุไดถึ้ง เพียงแต่ท่านเขา้

สู่กัว่เวย่(มรรคผล)และเดินสู่การบาํเพญ็ฝ่านอกภพ ร่างกายท่านกส็าํเร็จแลว้ มีคนจาํนวนมากท่ี

บรรลุถึงขั้นน้ีแลว้ตวัเองไม่รู้ เพราะร่างกายส่วนหน่ึงถูกปิดกั้นเอาไวแ้ละถูกพนัธนาการไวบ้างส่วน 

ดงันั้นจึงไม่รู้สึก พร้อมกบัท่ีท่านบาํเพญ็มนัจะชดัเจนข้ึนเร่ือยๆ แต่ตอ้งอธิบายปัญหาหน่ึงใหเ้ขา้ใจ 

บางคนอาจถูกจาํกดัดว้ยเหตุผลหลายๆ ดา้นไม่สามารถบรรลุหยวนหมัน่ได ้ เป็นไดแ้ต่ชาวสวรรค์

(เทพ เซียน)ในระดบัชั้นต่างๆ เท่านั้น ฉะนั้นร่างกายมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก ท่ีจริงในสายตา

ของคนทัว่ไปแลว้กเ็ป็นความเป็นศิริมงคลท่ีสูงเกินเอ้ือม สวยงามวจิิตรอยา่งคาดไม่ถึงแลว้ เป็นส่ิงท่ี

ช่ีกงทัว่ๆ ไป และพลงั(กง)ท่ีมีฝู่ ถ่ี พลงั(กง)ชัว่ร้ายไม่สามารถจะบรรลุไดโ้ดยแทจ้ริง  
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ใบคาํถามหมดแลว้ คาํถามเหล่าน้ีท่ีขา้พเจา้ตอบใหใ้นวนัน้ี ขา้พเจา้คิดวา่โดยหลกัเป็นการ

อธิบายในประเดน็ท่ีผูช่้วยฝึกสอนและผูฝึ้กท่ีเป็นแกนหลกัหยบิยกข้ึนมาโดยเฉพาะ แน่นอน ผูฝึ้ก

บางคนของเราแมแ้ต่คนท่ียงัไม่เคยเขา้ร่วมชั้นเรียน หรือท่ีเคยเขา้ร่วมชั้นเรียนเพียงคร้ังเดียว คนท่ี

ไม่ควรมากม็า ไม่ใช่วา่ท่านไม่ควรฟังฝ่าน้ี และไม่ใช่วา่ท่านไม่สามารถบาํเพญ็ หมายความวา่ท่าน

ยงัรับส่ิงเหล่าน้ีไม่ได ้ มนัเก่ียวโยงถึงปัญหาท่ีใหญ่มาก ไม่ใหท่้านเขา้มาท่านอาจจะมีความคิด

บางอยา่ง(อาจจะไม่เขา้ใจ) บางคนท่ีซินซ่ิงยงัไม่สูง อาจจะพดูอะไรต่างๆ นาๆ แต่มาแลว้กก็ลวัวา่

ท่านจะรับไม่ได ้เกิดความสงสัยแลว้ทาํลายอนาคตของท่าน ไม่วา่จะอยา่งไร เม่ือฟังแลว้ไม่เช่ือกถื็อ

วา่ฟังนิทานและอยา่ไดเ้กิดอารมณ์ต่อตา้นข้ึนมาเป็นอนัขาด    

ฝ่าเหล่าน้ีท่ีอธิบายโดยหลกัคือพดูใหก้บัผูช่้วยฝึกสอน ผูฝึ้กท่ีเป็นแกนหลกัเหล่าน้ีของเรา 

ซ่ึงจะเป็นประโยชนส์าํหรับการทาํงานของพวกท่านจากน้ีไป บางปัญหาท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั ผูฝึ้ก

ถามข้ึนมาแลว้ตอบไม่ได ้ อยา่งนอ้ยท่ีสุดใหพ้วกเราสามารถรู้บางส่ิงบางอยา่ง ท่ีจริงขา้พเจา้กล่าว

แลว้วา่ ไม่จดัประชุมผูช่้วยฝึกสอนคร้ังน้ีกท็าํได ้ เป็นตน้วา่ เม่ือคร้ังขา้พเจา้บรรยายจบในชั้นเรียนท่ี

จ่ีหนานและจะกลบั ผูส้าํเร็จธรรมชั้นสูงหลายๆ ท่านกล่าวกบัขา้พเจา้วา่：(ท่าน)บรรยายทั้ง

หมดแลว้ในชั้นเรียนคร้ังน้ี ความหมายคือส่ิงท่ีควรใหค้นธรรมดาสามญัรู้กบ็รรยายออกมาทั้งหมด

แลว้ ขา้พเจา้บอกใหศึ้กษาโดยปฏิบติัตามฝ่าน้ี เพียงแต่ศึกษาใหถ่้องแทไ้ม่มีปัญหาอะไรท่ีแกไ้ข

ไม่ได ้ฝ่าน้ีท่ีขา้พเจา้บรรยายนั้น ไม่เพียงแต่เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นวชิาของขา้พเจา้เท่านั้น ฉะนั้นจึงพดูวา่เขา

เป็นส่ิงท่ีใหญ่มากๆ แน่นอนเร่ืองท่ีพวกเราทาํในวนัน้ีกบัพลงั(กง)ท่ีถ่ายทอดในอดีตนั้น ส่ิงท่ีทาํนั้น

ไม่เหมือนกนั การช่วยเหลือสรรพชีวติท่ีคนเขากล่าวนั้น องคศ์ากยมุนีไดร้วมสัตวไ์วด้ว้ย  การ

ช่วยเหลือสรรพชีวติท่ีองคศ์ากยมุนีกล่าวนั้น พระองคส์ามารถช่วยเหลือสรรพชีวติ พระองคท์รง

ตอ้งการจะเมตตาต่อชีวติทั้งหมด เหตุใดพวกเราไม่ทาํเช่นน้ีในวนัน้ีนะหรือ พวกเราช่วยเหลือคนยงั

จะตอ้งเลือกสรรล่ะ คนท่ีเขา้มาร่วมชั้นเรียนของเรา ยงัจะตอ้งมีเง่ือนไขในการเลือกสรรล่ะ เพราะ

ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นแตกต่างจากในระยะแรกแลว้ บางคนเลวทรามเสียจนไม่ไหวแลว้ กต็อ้งชาํระ

สะสาง บางคนจะคงเหลือไว ้บางคนอาจจะบาํเพญ็ข้ึนไปได ้จึงมีปัญหาอยา่งน้ีเกิดข้ึน 

เอาล่ะ ขา้พเจา้คิดวา่พวกเราจะปฏิบติัอยา่งไรต่อการประชุมคร้ังน้ีนะ หลงัจากน้ีจะทาํ

อยา่งไรในส่ิงท่ีควรพดูและไม่ควรพดู พวกเราทุกคนลว้นรู้วา่ควรจะทาํอยา่งไร ขา้พเจา้กจ็ะย ํ้าเร่ือง

น้ีเพียงเท่าน้ี มีแต่คาํพดูประโยคเดียว：ใหย้ดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อฝ่าของเราน้ี รับผบิชอบต่อ

ตวัท่านเอง ท่านกจ็ะรู้วา่ควรจะทาํอยา่งไร กพ็ดูเพียงเท่าน้ี 

......พวกเราหลงัจากพดูคุยหารือกนัแลว้ อาจจะเขา้ใจตา้ฝ่าลึกซ้ึงมากข้ึนอีกขั้นหน่ึง และช่วย

ใหค้วามเขา้ใจของพวกเราเป็นเอกภาพมากข้ึน ต่อไปการตอบปัญหาในบางเร่ืองของผูฝึ้ก ขา้พเจา้



ฝ่าหลุนตา้ฝ่าอ้ีเจ่ีย 53 

คิดวา่กจ็ะทาํไดดี้ น่ีเป็นประการหน่ึง อีกประการหน่ึงขา้พเจา้ยงัไม่ไดพ้ดูเร่ืองน้ีกบัผูรั้บผดิชอบ

หลายคนของเรา กคื็อใหพ้วกเราเป็นผูริ้เร่ิมในบา้นเกิดของตวัเอง จดักลุ่ม จดัเวลาสาํหรับการศึกษา

ฝ่าดว้ยกนัไดห้รือไม่ พวกเราไม่อาจจะเพียงแต่ฝึกพลงั(กง)เป็นกลุ่มเท่านั้น ค่อยๆ อ่านทีละบททีละ

ตอน ทุกคนอ่านและพดูคุยหารือกนั การจดัเวลาศึกษาใหก้าํหนดแน่นอนเหมือนการฝึกพลงั(กง)

เป็นกลุ่ม ขา้พเจา้คิดวา่การทาํเช่นน้ีจะมีประโยชน ์ มีจุดมุ่งหมายมากยิง่ข้ึน การทาํเช่นน้ีในอนาคต

เวลาพวกเราประสบกบัปัญหาจริงๆ กจ็ะมีฝ่าใหป้ฏิบติัตามได ้ ใหพ้วกเราเป็นผูริ้เร่ิมโดยใหศ้นูยฝึ์ก

ฯ แต่ละแห่งทัว่ประเทศสามารถมีบทบาทในการนาํไดดี้ หลงัจากนั้นพื้นท่ีอ่ืนๆ ทัว่ประเทศสามารถ

ปฏิบติัตามแบบอยา่ง การทาํเช่นน้ีจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ต่อการยกระดบัความเขา้ใจของพวกเรา 

น่ีเป็นขอ้เสนอ(ของขา้พเจา้)  

 

                      บนัทึกเสียงโดยฝ่าหลุนตา้ฝ่า ศนูยใ์หญ่เมืองฉางชุน 
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ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ช่วยฝึกสอนฝ่าหลนุต้าฝ่า ณ เป่ยจงิ 

(17-12-1994) 

 

ขา้พเจา้จะยนืพดู ทุกท่านจะไดม้องเห็นไดช้ดัเจน 

เป็นเวลานานมากท่ีไม่ไดพ้บกบัทุกท่าน เน่ืองจากมีเร่ืองมากยมายท่ีตอ้งจดัการ เก่ียวกบัการ

ถ่ายทอดพลงั(กง) ลว้นเป็นเร่ืองท่ีคนธรรมดาสามญัยงัไม่ค่อยเขา้ใจ และไม่สามารถเขา้ใจนกั ดงันั้น

จึงไดห้ยดุจดัการสอน ในช่วงระยะน้ีจึงจดัการกบัปัญหาเหล่าน้ีอยู ่ เวลาน้ีโดยพื้นฐานปัญหาเหล่าน้ี

กจ็ดัการใกลจ้ะแลว้เสร็จ เดิมทีหลงัจากจดัการเสร็จ จดัการเร่ืองเหล่าน้ีเสร็จเรียบร้อยแลว้ ขา้พเจา้

จะออกมาอีกคร้ังเพื่อจดัเตรียมเร่ืองการถ่ายทอดพลงั(กง)อยา่งไรต่อไป แต่การเปิดสอนจดัข้ึนท่ี

กวา่งโจวคร้ังน้ี เน่ืองจากในตอนนั้นกาํหนดอยา่งเร่งรีบ ลงประกาศทั้งในหนงัสือพิมพแ์ละลง

โฆษณา แลว้ยงัเกบ็ค่าเล่าเรียนไวม้ากมาย ดงันั้นขา้พเจา้จึงตอ้งออกมากลางคนั จึงถือโอกาสมา

เตรียมงานบางอยา่งท่ีเป่ยจิงก่อนจะเปิดการสอนท่ีกวา่งโจวหน่ึงวนั จึงถือโอกาสน้ีพบกบัทุกท่าน 

ขา้พเจา้ดีใจมากท่ีไดพ้บกบัทุกท่าน  

เม่ือก่อนขา้พเจา้เคยพดูเช่นน้ี：ขา้พเจา้วา่คนในปัจจุบนัมาตรฐานศีลธรรมตกตํ่ามากแลว้ 

ในทุกสาขาอาชีพ จะหาดินแดนท่ีบริสุทธ์ิสักแห่งหน่ึงเป็นเร่ืองท่ียากมาก แต่พอมาถึงท่ีตรงน้ี 

ขา้พเจา้มองเห็นสนามของเราน้ีสงบและสมคัรสมานอยา่งยิง่ ฝ่าหลุนตา้ฝ่า ท่ีตรงน้ีของเรา ขา้พเจา้

กลา้พดูวา่มนัเป็นดินแดนท่ีบริสุทธ์ิ (เสียงปรบมือ) ในเวลาเดียวกนั ขา้พเจา้กม็องเห็นการบาํเพญ็

ของพวกเราทุกคนบรรลุผลสาํเร็จเป็นท่ีน่ายนิดีอยา่งยิง่ ทุกคนลว้นมีจิตตอ้งการพฒันา(ตวัเอง)และ

ใฝ่ดี น่ายนิดีอยา่งยิง่ ดงันั้นบรรยากาศน้ีและสภาวะจิตอยา่งน้ีกเ็หมือนกนัโดยส้ินเชิง พดูอีกนยัหน่ึง 

ไม่ไดศึ้กษาตา้ฝ่าโดยเปล่าประโยชน ์ ลว้นไดรั้บผลสาํเร็จในระดบัหน่ึง  ขา้พเจา้กไ็ม่ไดถ่้ายทอดตา้

ฝ่าน้ีโดยเสียแรงเปล่า น่ีเป็นส่ิงท่ีทาํใหข้า้พเจา้ปล้ืมปิติ ในช่วงแรกท่ีขา้พเจา้มาเป่ยจิงบรรยายฝ่าและ

ถ่ายทอดพลงั(กง)ใหม่ๆ การเปิดชั้นเรียนคร้ังแรกกมี็คนเพียงเท่าน้ี แต่หลงัจากผา่นเวลาไปช่วงหน่ึง 

มาถึงเวลาน้ีกเ็พียงสองปี ท่ีจริงขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่าน้ีอยา่งเป็นทางการกเ็พียงปีเดียว เม่ือตอนเร่ิมตน้

ถ่ายทอดฝ่าดว้ยรูปแบบของช่ีกงระดบัตํ่า พวกเราในวนัน้ี ท่ีเป่ยจิงตรงน้ี ผูช่้วยฝึกสอนกมี็จาํนวน

มากเท่าน้ีแลว้ พดูไดว้า่ตา้ฝ่าของเราน้ีไดเ้ป็นท่ีรับรู้จากผูค้นท่ีมีจิตใจดีงามมากยิง่ข้ึน สามารถพฒันา 

บาํเพญ็ตวัเองอยูใ่นฝ่าน้ี น่ีเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีอยา่งยิง่ ปัจจุบนัจะคาํนวณจาํนวนผูบ้าํเพญ็ฝ่าหลุนตา้

ฝ่าของเราวา่มีจาํนวนเท่าใดนั้น คาํนวณไดย้ากมาก ถ่ายทอดแบบคนต่อคน นบัจาํนวนนบัไม่ถว้น 

ในบางพื้นท่ี อาํเภอหน่ึงหรือเมืองหน่ึงมีคนเรียนกนัคนหรือสองคน ผลปรากฏวา่เพิ่มจาํนวน

นบัเป็นพนัคน หลายๆ พื้นท่ีลว้นมีสภาพแบบน้ี ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 
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ทาํไมจึงเป็นเช่นน้ีนะหรือ  เพราะขา้พเจา้พดูแลว้วา่ ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรา   เป็นการบาํเพญ็ ซิ

นซ่ิงของคน กาํหนดใหค้นยกระดบัมาตรฐานศีลธรรมใหสู้งข้ึน และช้ีใหรู้้ถึงสาเหตุมูลฐานท่ี

แทจ้ริงวา่พวกเราบาํเพญ็แลว้ทาํไมพลงั(กง)จึงไม่โต ช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาน้ี ฉะนั้นพวกเราไดก้ล่าวถึง

ประเดน็ท่ีแทจ้ริง ท่ีผา่นมาขา้พเจา้เคยพดู บางคนไดพ้ดูกบัขา้พเจา้ในท่ีประชุมแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ บอกวา่หลงัจากท่ีอาจารยถ่์ายทอดฝ่าน้ีออกมา มีประโยชน์อยา่งมากต่อการพฒันา

อารยธรรมดา้นจิตใจของสังคมของเรา แน่นอนขา้พเจา้พดูแลว้วา่ น่ียงัไม่ใช่จุดประสงคห์ลกั 

ขา้พเจา้ตอ้งการจะมอบฝ่าน้ีไวใ้หก้บัคน นาํฝ่าน้ีถ่ายทอดออกมาเพื่อใหค้นจาํนวนมากไดรั้บ

ประโยชน ์ สามารถยกระดบัจิตใจใหสู้งข้ึนอยา่งแทจ้ริง ใชค้าํพดูของสายพุทธของเราพดู กคื็อ

สามารถเล่ือนระดบัสูงข้ึนอยา่งแทจ้ริง บรรลุหยวนหมัน่ แต่ฝ่าน้ีจะนาํมาซ่ึงผลเช่นน้ี ทาํให้

มาตรฐานศีลธรรมของคนยกระดบัสูงข้ึน เพราะขอ้กาํหนดของพลงั(กง)ชุดน้ีของเรา ขา้พเจา้ไดช้ี้ถึง

ประเดน็ท่ีแทจ้ริง กาํหนดใหค้นเห็นความสาํคญัของการบาํเพญ็ซินซ่ิง ทาํไมคนจาํนวนมาก รวมทั้ง

พระภิกษุมากมาย ผูบ้าํเพญ็เต๋าเป็นหลกักเ็ช่นเดียวกนั คนไม่รู้วา่จะยกระดบัสูงข้ึนอยา่งไรแลว้ คน

เห็นความสาํคญัแต่เพียงส่ิงท่ีเป็นรูปแบบ แต่ไม่เห็นความสาํคญักบัส่ิงท่ีเป็นแก่นแทจ้ริง 

ถา้ซินซ่ิงของคนไม่สามารถเล่ือนระดบัข้ึนไป ขา้พเจา้วา่นัน่คือโดยมูลฐานเป็นไปไม่ไดท่ี้

เขาจะยกระดบัสูงข้ึน เพราะคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลน้ีไม่อนุญาตให(้คนท่ี)ซินซ่ิงไม่สูงเล่ือน

ระดบัข้ึนไป ถา้คนสามารถบรรลุถึงระดบัหน่ึงเช่นน้ี กคื็อ(เขา)ไดย้กระดบัสูงข้ึน ณ ระดบัท่ีต่างกนั 

ขา้พเจา้วา่คนๆ น้ีถึงแมจ้ะไม่หยวนหมัน่ เขากจ็ะมีประโยชนต่์อสังคม เขาจะไม่ไปทาํเร่ืองท่ีไม่ดี

โดยมีสติแจ่มแจง้ เขารู้วา่การทาํเร่ืองท่ีไม่ดีจะนาํมาซ่ึงผลพวงท่ีไม่ดีเหล่านั้นมาสู่ตวัเอง เช่นน้ีเขาก็

จะทาํนุบาํรุงอารยธรรมดา้นจิตใจใหแ้ก่สังคม และยกระดบัมาตรฐานศีลธรรมโดยสอดคลอ้งตาม

กนัไป จุดน้ีเป็นเร่ืองแน่นอน พวกเราถ่ายทอดพลงั(กง)น้ีดว้ยความรับผดิชอบต่อคนและต่อสังคม 

พวกเรากด็าํเนินการไดถึ้งจุดน้ี ดงันั้นผลสะทอ้นท่ีเกิดข้ึนในหมู่ประชาชน ในหมู่ผูฝึ้กนั้นค่อยขา้งดี 

ตลอดมาพวกเรากด็าํเนินการเช่นน้ีโดยปฏิบติัตามฝ่าน้ีอยา่งเคร่งครัด พลงั(กง)ของเราน้ีกไ็ม่ออก

นอกลู่นอกทาง คงสภาพการบาํเพญ็ท่ีสะอาดและบริสุทธ์ิเช่นน้ีตลอดมา 

ตามสถานการณ์ของเราในปัจจุบนั ขา้พเจา้คิดวา่เป็นไปไดว้า่พลงั(กง)น้ีจะถ่ายทอดได้

กวา้งขวางมากยิง่ข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้ คงจะเป็นปีหนา้ อาจจะถ่ายทอดพลงั(กง)ในต่างประเทศ

มากสักหน่อย เม่ือเป็นเช่นน้ีผลสะทอ้นไม่เพียงแต่เกิดข้ึนในประเทศของเรา คนท่ีกลบัจาก

ต่างประเทศเคยพดูกบัขา้พเจา้วา่ เม่ือพวกเขารับประทานอาหารอยูใ่นภตัตาคารแห่งหน่ึงในสหรัฐฯ 

ไดเ้ห็นเอกสารแนะนาํเร่ืองของฝ่าหลุนกงแขวนอยูใ่นภตัตาคารแห่งนั้น เขารู้สึกแปลกใจ จากนั้นจึง

ถามคนเขา น่ีเป็นเร่ืองท่ีพวกเราไม่รู้ ยงัไม่รับทราบขอ้มูล อาจเป็นกระแสท่ีพฒันาอยา่งรวดเร็วมาก 
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เหตุผลแทจ้ริงเป็นเพราะพวกเราเห็นความสาํคญัของการยกระดบัซินซ่ิงของคนใหสู้งข้ึน ไม่วา่จะ

ต่อสังคมกดี็ คนในระดบัชั้นต่างๆ กดี็ หรือคนท่ีมีความคิดต่างกนักดี็ ลว้นสามารถยอมรับฝ่า

หลุนตา้ฝ่า น่ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้พดูไปเม่ือครู่ เพียงแต่พดูใหฟั้งสั้นๆ ถึงสถานการณ์การพฒันาของฝ่า

หลุนตา้ฝ่า ท่ีเป็นอยูเ่ช่นน้ีในปัจจุบนั  

เน่ืองจากน่ีเป็นการประชุมผูช่้วยฝึกสอน ขา้พเจา้จึงพดูเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ดูสถานการณ์การ

พฒันาของฝ่าหลุนตา้ฝ่าในพื้นท่ีแต่ละแห่ง ลว้นมีจุดแขง็ท่ีต่างกนั และไดจ้ดัทาํขอ้สรุป

ประสบการณ์ข้ึนมาไม่นอ้ย เก่ียวกบัการศึกษาตา้ฝ่า ในการบาํเพญ็กมี็ประสบการณ์ท่ีดีไม่นอ้ย 

เน่ืองจากในช่วงเวลาน้ีขา้พเจา้อยูบ่า้น อยูท่ี่ฉางชุนตลอด ดงันั้นจึงดูแลสถานการณ์ของฉางชุนได้

ค่อนขา้งดีสักหน่อย เป็นตน้วา่ ปัจจุบนัมีเปิดกระแสนิยมศึกษาฝ่าเกิดข้ึนท่ีฉางชุน เป็นกระแสนิยม

ศึกษาฝ่าเช่นไรหรือ ปัจจุบนัในพื้นท่ีอ่ืน จดัเร่ืองการฝึกท่าเคล่ือนไหวเป็นเร่ืองสาํคญัมาก แน่นอน

เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก หลกัพลงั(กง)บาํเพญ็จิตและชีวติควบคู่กนั แน่นอนยอ่มขาดไม่ได ้ แต่ท่ีฉาง

ชุน พวกเขาจดัเร่ืองการศึกษาฝ่าน้ีไว ้ ณ ตํ่าแหน่งท่ีสาํคญัยิง่กวา่ ดงันั้นทุกวนัหลงัจากฝึกพลงั(กง)

เสร็จแลว้ พวกเขายนืหยดันัง่อยูต่รงนั้นแลว้เร่ิมอ่านหนงัสือกนั เร่ิมศึกษาฝ่า หลงัจากศึกษาแลว้ทุก

คนยงัอภิปราย อภิปรายทีละท่อนๆ ต่อมาภายหลงั พวกเขายงัพฒันาไปสู่การท่องหนงัสือ พวกเรา

รู้สึกวา่น่ีเป็นส่ิงท่ีดี (แน่นอนน่ีเป็นคาํพดูของผูฝึ้ก ไม่ใช่เป็นคาํพดูของขา้พเจา้) ในอดีตมีพระสูตร

มากมายท่ีบรรยายไวไ้ม่ชดัเจน ลว้นบรรยายไวอ้ยา่งคลุมเคลือ ผูค้นกย็งัท่องจาํกนั แน่นอนยงัมีการ

พดูแบบอ่ืนๆ ขา้พเจา้กพ็ดูในความหมายน้ี บอกวา่ส่ิงท่ีดีเช่นน้ีพวกเขาทาํไมไม่ท่องเขา(ฝ่า)ใหไ้ดล่้ะ 

กาํหนดใหพ้วกเราสามารถปฏิบติัตนเป็นคนดีอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญัทุกเวลานาที สามารถ

พฒันายกระดบัใหสู้งข้ึน ท่านท่องจาํไดมิ้ยิง่ดีกว่าหรือ จะไดมี้(ฝ่า)ไวเ้ปรียบเทียบอา้งอิงทุกเวลา

นาที เม่ือเป็นเช่นน้ีกระแสนิยมการท่องหนงัสือจึงเกิดข้ึน   

ปัจจุบนัท่ีฉางชุนมีคนท่องหนงัสือนบัหม่ืนคน ปัจจุบนัการศึกษาฝ่าของพวกเขาพฒันาเป็น

สภาพการณ์อยา่งไรหรือ กคื็อนัง่อยูต่รงนั้นเร่ิมศึกษา ไม่ตอ้งใชห้นงัสือ เขาเร่ิมท่องหนงัสือจาก

เร่ิมตน้ พอหยดุ อีกคนกท่็องต่อ ไม่มีผดิพลาดแมแ้ต่นอ้ย ท่องต่อๆ กนัโดยหนงัสือไม่มีผดิแมแ้ต่ตวั

เดียว จากนั้นท่านท่องหน่ึงท่อน เขาท่องหน่ึงท่อน ท่องต่อๆ กนัเช่นน้ี ต่อมาภายหลงักพ็ฒันามาเป็น

การคดัหนงัสือ ถา้คดัผดิหน่ึงตวักเ็ร่ิมคดัทั้งหมดใหม่อีกรอบ คดัใหม่อีกรอบทั้งหมด มีจุดประสงค์

อะไรนะหรือ กคื็อเพิ่มความเขา้ใจและรับรู้ต่อฝ่าใหลึ้กซ้ึงมากข้ึน เช่นน้ีกจ็ะมีประโยชนต่์อการ

พฒันาของผูฝึ้กอยา่งยิง่ เพราะในความคิดของเขา เขามี(ฝ่า)ประทบัอยูอ่ยา่งลึกซ้ึงเช่นนั้นแลว้ ทุก

คร้ังท่ีเขาทาํเร่ืองอะไร เขากส็ามารถกาํหนดตวัเองดว้ยมาตรฐานของผูฝึ้กพลงั(กง) 

ก่อนหนา้น้ีขา้พเจา้ไม่ไดก้าํหนดใหผู้ฝึ้กทาํเช่นน้ี กอ็ยา่งท่ีกล่าวไปเม่ือครู่ ประสบการณ์
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อ่ืนๆ ท่ีสรุปและรวบรวมข้ึนมาในพื้นท่ีแต่ละแห่งลว้นแต่ดีมาก ขา้พเจา้กไ็ดก้ล่าวกบัหวัหนา้ศนูย์

ฝึกสอนฉางชุน ขา้พเจา้วา่ประสบการณ์ของพวกท่านควรท่ีจะส่งเสริมใหข้ยายออกไปทัว่ประเทศ 

หลงัจากท่ีศึกษาฝ่ากนัเช่นน้ีผูฝึ้กเหล่าน้ียกระดบัสูงข้ึนไดร้วดเร็วอยา่งยิง่ ระดบัชั้นกย็กระดบัสูงข้ึน

ไดร้วดเร็ว นัน่เป็นเร่ืองแน่นอน บางทีพวกเราหลายๆ คน เพราะพวกเราฝึกพลงั(กง)น่ีนะ ท่ีนัง่อยู่

ทุกท่านลว้นเป็นผูช่้วยฝึกสอน ขา้พเจา้สามารถจะพดูใหลึ้กอีกหน่อยกไ็ม่เป็นไร ในหนงัสือของ

ขา้พเจา้ มองดูในระดบัผวิเผนิ ทุกตวัอกัษรคือฝ่าหลุนองคห์น่ึง มองดูในระดบัชั้นท่ีลึกนั้นกคื็อฝ่า

เซินของขา้พเจา้ แมแ้ต่ส่วนประกอบของตวัอกัษรดา้นขา้ง ดา้นบนกเ็ป็นแต่ละองค ์เวลาอ่านออกมา

จากปากของท่าน นัน่กไ็ม่เหมือน(กบัหนงัสืออ่ืนๆ) หลายๆ คนไดบ้าํเพญ็จนมีพลงั(กง)ไดไ้ม่เลว

ทีเดียว ตวัอกัษรท่ีอ่านออกมาลว้นแต่มีรูปลกัษณ์ ท่ีออกมาจากปากลว้นคือฝ่าหลุน หมายความวา่

หนงัสือเล่มน้ีไม่ใช่หนงัสือทัว่ๆ ไป แน่นอนคนท่ีมีระดบัชั้นยงัไม่สูงพอกย็งัใช่ไม่ได ้ การสามารถ

ทาํใหท่้านอ่านหนงัสือศึกษาฝ่ากคื็อกาํลงัยกระดบัสูงข้ึน เพราะพวกเราเนน้ความสาํคญัท่ีการ

บาํเพญ็ ซินซ่ิง การรับรู้เขา้ใจเขา(ฝ่า)ดว้ยเหตุผลกคื็อการยกระดบั     

ของเราเป็นหลกัพลงั(กง)จิตและชีวติควบคู่กนั ท่าเคล่ือนไหวโดยหลกัเป็นการเปล่ียนแปลง

ร่างกาย กคื็อเปล่ียนแปลงกายเน้ือของเราและรูปแบบการเปล่ียนแปลงของร่างกายสสารท่ีคงอยูใ่น

แต่ละมิติ โดยหลกัคือความหมายน้ี ยงัมีส่ิงท่ีเป็นศาสตร์บา้ง คิดจะยกระดบัสูงข้ึนอยา่งแทจ้ริง 

ขา้พเจา้วา่นัน่กต็อ้งยกระดบัสูงข้ึนจากในฝ่า ถา้ซินซ่ิงของเราไม่สามารถเล่ือนสูงข้ึน กไ็ม่สามารถ

ยกระดบัสูงข้ึนจากในฝ่า นอกนั้นลว้นเป็นการพูดโดยเปล่าประโยชน ์ ทาํไมจึงพดูเช่นน้ีนะหรือ 

เพราะท่านไม่มีระดบัชั้น ซินซ่ิงไม่ไดย้กระดบัข้ึนมา กไ็ม่มีพลงั(กง)น้ีท่ีกาํหนดระดบัชั้นสูงหรือตํ่า

(ของท่าน) ไม่ไดบ้าํเพญ็ซินซ่ิง กไ็ม่มีพลงั(กง) ไม่มีพลงังานน้ีมาเสริมเพิ่มเติม ท่านคิดจะ

เปล่ียนแปลงเป๋ินถ่ี(ร่างแท)้ จะเปล่ียนแปลงอยา่งไรล่ะ กข็าดส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด ไม่มีพลงังานชนิดน้ีมา

เสริมเพิ่มเติม ท่านกไ็ม่สามารถเปล่ียนแปลงอะไร ฉะนั้นการศึกษาฝ่าเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ 

ขา้พเจา้คิดวา่ ผูบ้าํเพญ็ตอ้งอ่านหนงัสือใหม้าก รับรองวา่การยกระดบัของทุกท่านกจ็ะเป็นไปอยา่ง

รวดเร็ว (คาํพดูแทรก： พวกเขาบอกวา่ท่านอาจารยเ์ม่ือยแลว้ ขอเชิญท่านอาจารยน์ัง่ ขอท่าน

อาจารยพ์ดูต่ออีกหน่อย) อยากจะใหข้า้พเจา้พดูต่ออีก (เสียงปรบมือกึกกอ้ง)  

เม่ือครู่โดยหลกัเป็นการพูดถึงสถานการณ์การพฒันาของฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรา “ฝ่าหลุนกง” 

เป็นคาํศพัทท่ี์เราใชเ้รียกตั้งแต่แรกเร่ิมท่ีพวกเราถ่ายทอดพลงั(กง)ท่ีเป่ยจิง เพราะขา้พเจา้พดูแลว้วา่ 

ช่ีกงเป็นคาํศพัทท่ี์ตั้งข้ึนโดยคนในสมยัน้ี โดยแทจ้ริงช่ีกงเป็นการบาํเพญ็ประเภทหน่ึง ท่ีแพร่หลาย

อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั เป็นเพียงส่ิงท่ีเป็นรูปแบบท่ีตํ่าสุดของช่ีกงเท่านั้น เพียงแต่เร่ิมจะ

สามารถเปล่ียนแปลงร่างกายคนเพื่อเดินสู่การฝึกพลงั(กง) เป็นเพียงวถีิทางในขั้นตอนระยะแรก ท่ี
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นาํมนัออกมาถ่ายทอด ความจริงแลว้ช่ีกงเป็นการบาํเพญ็ หลกัพลงั(กง)ของเราเป็นการถ่ายทอดใน

ระดบัชั้นสูง เน่ืองจากเป็นเวลาหลายปีเช่นน้ี ความแพร่หลายของช่ีกงไดว้างรากฐานความเขา้ใจใน

ขั้นแรกต่อช่ีกงใหแ้ก่ผูค้น ฉะนั้นจึงไม่จาํเป็นตอ้งพดูถึงส่ิงเหล่านั้นอีกแลว้ ทนัทีท่ีเร่ิมตน้พวกเราก็

จะพดูถึงประเดน็ของการบาํเพญ็อยู ่ณ ระดบัชั้นสูง ต่อไปพวกเราอยา่เรียกมนัเป็นช่ีกง ช่ีกงอีก  

ฝ่าหลุนกงของเราน้ี แน่นอนเม่ือยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัท่านเรียกเช่นน้ีได ้ แต่ขา้พเจา้คิดวา่ของเรา

คือวธีิบาํเพญ็ฝ่าหลุนตั้งแต่ตน้ การบาํเพญ็ฝ่าหลุน หรือเรียกวา่หลกัธรรมใหญ่บาํเพญ็ฝ่าหลุน(ฝ่า

หลุนซิวเล่ียนตา้ฝ่า) ประเดน็ท่ีพดูถึงตรงน้ี การเรียกคาํศพัทน้ี์ ขา้พเจา้คิดไปถึงปัญหาหน่ึง คือพวก

เราผูฝึ้กจาํนวนมากไดท้าํความดีอยา่งเงียบๆ ทาํความดีมากมายอยูใ่นสังคม ในสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ 

ในการทาํงานโดยไม่เห็นแก่ช่ือเสียงไม่เห็นแก่รางวลั มีตวัอยา่งมากมาย จุดน้ีขา้พเจา้กรู้็ ท่านไม่พดู

ขา้พเจา้กรู้็ดี พวกเราไม่เห็นแก่ช่ือเสียงน่ีเป็นเร่ืองท่ีดี แต่พวกเราลองคิดดู พวกเราถ่ายทอดหลกัพลงั

(กง)น้ีออกมา เวลาน้ีมีปรากฏการณ์เช่นน้ีท่ีจะทาํใหค้นในสังคมมีจิตใจใฝ่ความดี ยกระดบั

มาตรฐานศีลธรรม หากบรรลุถึงสภาพน้ี ขา้พเจา้คิดวา่ผลสะทอ้นของฝ่าหลุนตา้ฝ่ากจ็ะส่งผลใน

ระดบัหน่ึงท่ีแน่นอน   ฉะนั้นขา้พเจา้คิดวา่ บางคนเม่ือทาํเร่ืองท่ีดีแลว้ คนเขาถามท่าน：ท่านแซ่

อะไร ท่านไม่พดูอะไร ไม่เห็นแก่ช่ือเสียงไม่เห็นแก่รางวลั ส่ิงท่ีพวกเราตอ้งการคือบุญบารมีหรอก

หนา ขา้พเจา้คิดวา่ท่านอาจพดูอะไรบา้ง ท่านอาจพดูวา่：ฉนับาํเพญ็ฝ่าหลุนกง หรือบอกวา่ฉนั

เป็นผูบ้าํเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่า เช่นน้ีจะมีผลสะทอ้นต่อสังคม เป็นประโยชนต่์อการส่งเสริมเผยแพร่ตา้

ฝ่าของเรา ผูค้นต่างมาแสวงหาฝ่าท่ีถูกตอ้ง เป็นเช่นน้ีไม่ดีหรือ ขา้พเจา้คิดวา่เป็นเช่นน้ียงัจะดีกวา่ 

เพราะผลสะทอ้นของเราเหล่าน้ี ทัว่ประเทศ แต่ละพื้นท่ีคนท่ีมาฝึกพลงั(กง)มีจาํนวนค่อนขา้งมาก

แลว้ ผลสะทอ้นน้ีกใ็หญ่มากแลว้ เวลาน้ีในสังคมผูค้นทาํความดีอะไรสักหน่อย คนเขากรู้็สึกแปลก

ใจแลว้ แน่นอนสาํหรับบางคนรู้สึกวา่ทาํไมยงัมีเหล่ยฟงออกมาในเวลาน้ี คนๆ น้ีชัง่ดีจริงๆ พวกเรา

อาจลองบอกพวกเขาใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ดูกไ็ด ้   

ในช่วงเวลาน้ียงัมีบางปัญหา เป็นตน้วา่ผูฝึ้กบางคนในขั้นตอนของการบาํเพญ็มีปัญหา

มากมายท่ีพวกเขาแกไ้ม่ไดอ้ยูเ่สมอ ทาํไมจึงเป็นเช่นน้ี น่ีหมายความวา่อยา่งไร ปัญหาเหล่าน้ี พวก

เราผูช่้วยฝึกสอนท่ีนัง่อยู ่ ณ ท่ีน้ี ถา้ท่านไม่เช่ือขา้พเจา้จะใหท่้านถามคาํถามตรงน้ี ท่านยงัจะถาม

คาํถามต่างๆ มากมายท่ีผูฝึ้กทั้งหลายยกข้ึนมาถามในชั้นเรียน ทาํไมจึงเป็นเช่นน้ีนะหรือ กเ็หมือน

อยา่งท่ีขา้พเจา้พดูไปเม่ือครู่ ความเขา้ใจต่อฝ่ายงัคงไม่ลึกซ้ึง เพราะขา้พเจา้ไดร้วมส่ิงท่ีอยูใ่น

ระดบัชั้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนัในการบรรยาย บางคนเม่ืออ่านหนงัสือจบหน่ึงรอบ เขารู้สึกวา่ดีมาก 

หลงัจากนั้นเม่ืออ่านใหม่กจ็ะมีความเขา้ใจท่ีใหม่อีก อ่านอีกกย็งัจะมีความเขา้ใจท่ีใหม่อีก ดูราวกบั

วา่ความหมายของตวัหนงัสือนั้นไดเ้ปล่ียนไป พวกเราหลายๆ คนต่างกมี็ความรู้สึกอยา่งน้ี เป็น
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เพราะขา้พเจา้ไดผ้นึกส่ิงท่ีอยูใ่นระดบัชั้นต่างๆ เขา้ไวใ้นหนงัสือ พร้อมๆ กบัท่ีท่านเล่ือนข้ึนไปท่าน

กจ็ะมีความเขา้ใจท่ีแตกต่าง น่ีกคื็อฝ่า ขา้พเจา้คิดวา่ถา้ท่านสามารถศึกษาฝ่าอยา่งจริงๆ จงัๆ ประเมิน

ดว้ยฝ่า ปัญหาอะไรท่านกส็ามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งง่ายดาย รับรองวา่เป็นเช่นน้ี ขอเพียงเป็นปัญหา

เก่ียวกบัการบาํเพญ็ ลว้นแต่แกไ้ขได ้   

ขา้พเจา้จาํไดว้า่ในชั้นเรียนท่ีจ้ีหนานเป็นการบรรยายท่ีครบถว้นท่ีสุดคร้ังหน่ึง และปัญหา

ต่างๆ กไ็ดอ้ธิบายออกมาใหห้มดแลว้ แต่ประเดน็เลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีไม่ไดอ้ธิบายใหล้ะเอียด แต่กไ็ด้

ช้ีแนะความหมายใหแ้ลว้ ท่านไม่เช่ือ เม่ือพวกเราทุกคนสามารถศึกษา(ฝ่า)อยา่งแทจ้ริง ปัญหาอะไร

กมี็คาํตอบ ท่ีจริงพวกเรามีคาํถามมากมาย บางคนบอกวา่ทาํไมฉนัไม่สบายตรงน้ี ไม่สบายตรงนั้น 

หลายๆ คนไม่คิด ถา้ท่านไม่รู้สึกไม่สบาย นัน่คงจะแยแ่ลว้ หมายความวา่ขา้พเจา้ไม่ไดดู้แลท่าน 

เพราะท่านคิดจะบาํเพญ็ ยงัคงเป็นคาํพดูประโยคนั้น นัน่คือไม่ใช่เร่ืองง่าย พวกเราอาจพดูไดว้า่ คน

ลว้นมีกรรม แลว้จะไม่ชาํระคืนไดอ้ยา่งไรล่ะ บอกวา่อะไรกช็าํระใหท่้านท้ิงไปทั้งหมดในทนัที ให้

ท่านข้ึนไปเป็นพระพุทธ เพราะเห็นวา่ท่านเป็นคนท่ีพิเศษอะไรทาํนองนั้น ขา้พเจา้กพ็ดูใน

ความหมายน้ี ไม่วา่ใครมิตอ้งผา่นการบาํเพญ็จึงจะสามารถยกระดบัสูงข้ึนหรอกหรือ ขั้นตอนการ

บาํเพญ็กคื็อการสลายกรรม กคื็อการทนทุกขท์นลาํบาก ท่านไม่ทนทุกขท์นลาํบาก กรรมนั้นกไ็ม่

สลายไป ฉะนั้นความเจบ็ปวดบนร่างกาย มนัไม่ใช่เร่ืองท่ีไม่ดีเสมอไป ปัญหาความยุง่ยากท่ีท่าน

ประสบในชีวติ มนักไ็ม่ใช่เร่ืองท่ีไม่ดีเสมอไป ท่านแบกรับผา่นไปแลว้ แต่ท่านไม่รู้ 

เรามายกตวัอยา่งหน่ึง ในอดีตในพุทธศาสนากล่าววา่ การบาํเพญ็น่ะตอ้งทนทุกขอ์ยา่ง

มากมาย ท่านยงัไม่รู้ความทุกขเ์ลก็นอ้ยท่ีท่านประสบนั้นนบัเป็นอะไรได ้ เน่ืองจากมีอาจารยดู์แล

ท่านแลว้ ชาํระท้ิงไปมากมายใหท่้านแลว้ ทุกภพทุกชาติมีใครบา้งท่ีไม่เคยทาํเร่ืองท่ีไม่ดี ขา้พเจา้วา่

คนในวนัน้ีมาถึงขั้นน้ี คนท่ีไม่เคยฆ่าชีวติ ไม่เคยติดหน้ีกรรมท่ีใหญ่นั้นหาไดย้ากอยา่งยิง่แลว้ เรา

ลองหมุนประวติัศาสตร์กลบัมา ในเวลานั้น เวลาท่ีท่านทาํเร่ืองท่ีไม่ดี คนเขาตอ้งแบกรับทุกขภ์ยั

มากเพียงไรล่ะ เช่นนั้นวนัน้ีท่านแบกรับส่ิงเลก็นอ้ยน้ี ท่านกแ็บกรับไม่ไหวแลว้ แน่นอนกพ็ดูถึง

ความหมายน้ี หลายๆ คนมองไม่เห็น ตรงน้ีเราพดูถึงการบาํเพญ็ กคื็อพดูเก่ียวกบัปัญหาของการรับรู้ 

ท่านมองไม่เห็น ใช่ มองไม่เห็น ถา้ท่านมองเห็นทั้งหมดแลว้ กจ็ะไม่ไปทาํเร่ืองท่ีไม่ดี กไ็ม่มีปัญหา

ของการบาํเพญ็คงอยูแ่ลว้ ฉะนั้นเม่ือคนตกลงมาถึงขั้นน้ีแลว้ กจ็ะไม่ใหท่้านมองเห็น ใหต้กลงมา

บาํเพญ็ท่ามกลางวงัวน  

ยงัมีอีกปัญหาหน่ึง เม่ือพดูมาถึงตรงน้ีแลว้ขา้พเจา้กถื็อโอกาสพดูสักหน่อย กคื็อพวกเรา

หลายๆ คนตาทิพยเ์ปิดแลว้ ตาทิพยเ์ปิดแลว้ ณ ระดบัชั้นต่างๆ แต่ลว้นบรรลุไม่ถึงระดบัชั้นท่ีสูงมาก 

ส่ิงท่ีมองเห็นไม่ใช่ธาตุแทข้องสรรพส่ิง มองไม่เห็นความสัมพนัธ์ของเหตุของมนั ฉะนั้นตรงน้ียงั
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จะนาํมาซ่ึงปัญหาหน่ึง กคื็อเขาอาจพดูไปตามอาํเภอใจ เม่ือเขาพดูไปตามอาํเภอใจ กจ็ะส่งผลท่ี

รุนแรงตามมา คนๆ นั้นพดูวา่ ฉนับาํเพญ็ถึงระดบัน้ีแลว้ ทาํไมเป็นเช่นน้ีล่ะ อนัท่ีจริงเขามองเห็นได้

ไม่ถูกตอ้งแม่นยาํ ยกตวัอยา่ง หลายๆ คนท่ีตาทิพยเ์ปิดแลว้บอกวา่：ท่านมีฟู่ ถ่ี(ตวัสิง) เขามีฟู่ ถ่ี 

ลว้นมีฟู่ ถ่ี ขา้พเจา้เคยพดูเช่นน้ีก่อนแลว้วา่：ขา้พเจา้บอกวา่ผูฝึ้กของฝ่าหลุนตา้ฝ่า พวกเราผูบ้าํเพญ็

ท่ีแทจ้ริงนั้นไม่มีฟู่ ถ่ี(ตวัสิง) ส่ิงน้ีขา้พเจา้ชาํระใหแ้ลว้ เช่นนั้นเหตุใดบางคนมองเห็นรูปลกัษณ์ของ

สัตวต่์างๆ มองเห็นรูปลกัษณ์อยา่งน้ี  รูปลกัษณ์อยา่งนั้นล่ะ อนัท่ีจริงขา้พเจจ้ะบอกกบัทุกท่าน พวก

เราหลายๆ คนแยกแยะไดไ้ม่ชดัเจนถึงรูปแบบการคงอยูข่องจิตหลกั จิตรองและฟู่ ถ่ี(ตวัสิง) อนัท่ี

จริงท่ีเขามองเห็นเป็นเพียงจิตรองในชาติก่อนของท่าน หรือจิตหลกัในชาติก่อนของท่าน เป็น

สภาพการณ์เหล่าน้ี พอท่านไปพดูจนสับสน มิทาํใหจิ้ตใจของคนอ่ืนหวาดกลวัหรอกหรือ ท่านบอก

วา่คนไหน คนไหนมีฟู่ ถ่ี(ตวัสิง) ท่ีจริงเขาไม่มีฟู่ ถ่ี  

ในอดีต ในพุทธศาสนาเคยกล่าวถึงวฏัสงสารหกทาง พุทธศาสนายงัมีคาํพดูประโยคหน่ึง

เช่นน้ี: กล่าววา่คนมาเกิดใหม่เป็นคนมีนอ้ยนกั ลว้นแต่เป็นสัตวท่ี์มาเกิดใหม่เป็นคนมีค่อนขา้งมาก 

แน่นอน เป็นสภาพการณ์ชนิดน้ีใช่หรือไม่ เป็นส่ิงท่ีกล่าวกนัในพุทธศาสนา ขา้พเจา้เพียงแต่

ยกตวัอยา่งน้ี กพ็ดูในความหมายน้ี แน่นอนทุกท่านกอ็ยา่ไดท้อ้แทใ้จ ใครจะรู้วา่ชาติก่อนๆ เป็น

อะไรล่ะ วนัน้ีเป็นการประชุมของผูช่้วยฝึกสอน คนท่ีไม่เคยเขา้ร่วมฟังการบรรยายมาก่อน ถา้ไม่

เช่ือท่านกถื็อวา่เป็นการฟังนิทานกไ็ด ้ ตามท่ีกล่าวกนัในอดีต กล่าวกนัวา่เวลาท่ีคนขา้มมาจากฝ่ังนั้น

ลว้นแต่คิดจะเป็นสัตว ์ ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์ทางสงัคมท่ีซบัซอ้น มีชีวติอยูอ่ยา่งอิสระ คิดจะเป็น

สัตวย์งัไม่ใช่ง่ายหรอกนะ เปรียบเทียบกนัแลว้เป็นคนยงัจะง่ายกวา่ คนตอ้งทนทุกขท์นลาํบาก กคื็อ

ความหมายน้ี แต่กเ็น่ืองจากคนมีความลาํบาก คนจึงสามารถบาํเพญ็ ชีวติอ่ืนๆ ไม่สามารถจะบาํเพญ็ 

บาํเพญ็ข้ึนไปกคื็อเขา้สู่ทางมาร ไม่อนุญาตใหเ้ขามีระดบัสูง ฉะนั้นจากวนัน้ีไปพวกเราคนท่ีตาทิพย์

เปิดแลว้ ใหร้ะวงัปัญหาน้ีใหดี้ ตอ้งไม่พดูอะไรเลอะเทอะ ท่านเห็นไดไ้ม่ถูกตอ้งแม่นยาํ นอกจากน้ี

บางส่ิงบางอยา่งท่ีท่านรู้สึกสัมผสัได ้ สัญญาณท่ีท่านรู้สึกสัมผสัไดน้ั้นมาจากท่ีใด อาจจะเป็นมาร

ถ่ายทอดใหท่้าน ฉะนั้นไม่อาจจะยดึติดกบัส่ิงเหล่าน้ีเป็นอนัขาด 

พวกเราผูฝึ้กกอ็ยา่เห็นวา่คนท่ีตาทิพยเ์ปิดแลว้สูง มีระดบัชั้นสูง เพราะส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่

กาํหนดตามระดบัชั้นท่ีตาทิพยเ์ปิด ไม่เปิดตามระดบัชั้นของการบาํเพญ็ของคน ท่านอาจจะไม่เปิด

(ตาทิพย)์แต่ท่านสูงกวา่เขา(คนท่ีตาทิพยเ์ปิด)มากๆ น่ีเป็นเร่ืองธรรมดาทัว่ไปมากเลย ปรากฏการณ์

ประเภทน้ียงัไม่ใช่เพียงเฉพาะสองสามกรณี พวกเราดูคนๆ หน่ึงวา่บาํเพญ็ไดดี้หรือไม่ดี  นัน่กคื็อ

ดูซินซ่ิงของคนๆ หน่ึงวา่สูงหรือตํ่า และระดบัความเขา้ใจต่อฝ่า มีคนบอกวา่ถา้อาจารยไ์ม่อยูห่รือ

อาจารยถ่์ายทอดพลงั(กง)เสร็จแลว้ ทุกคนไม่ไดพ้บ(อาจารย)์แลว้จะทาํอยา่งไร บางคนบอกวา่
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เช่นนั้นกบ็าํเพญ็ไม่ได ้ ไม่มีเร่ืองบาํเพญ็ไม่ได ้ ทุกท่านลองคิดดู ขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่าน้ีเพื่ออะไร องค์

ศากยมุนีเม่ือคร้ังท่ียงัทรงมีชีวติอยู ่พระองคไ์ม่ไดเ้หลือลายลกัษณ์อกัษรท้ิงไว ้ส่ิงท่ีพระองคเ์หลือไว้

ใหเ้ป็นเพียงส่ิงต่างๆ ท่ีองคศ์ากยมุนีตรัสไว ้เป็นท่อนๆ ไม่ประติดประต่อกนัในความทรงจาํของคน

รุ่นหลงั และไม่เป็นระบบ พระสูตรท่ีทุกท่านดูกเ็ป็นเช่นน้ี เพราะในเวลานั้นใหค้นรู้ไดใ้นระดบัน้ี

เท่านั้น จึงตั้งใจทาํเช่นนั้น ขา้งในนั้นยงัมีบางส่ิงท่ีไม่ใช่องคศ์ากยมุนีตรัสปะปนอยูด่ว้ย วนัน้ีพวก

เราบรรยายฝ่าน้ีค่อนขา้งชดัเจนแลว้ องคศ์ากยมุนีในคร้ังนั้นเหลือไวแ้ต่ศีลเท่านั้น เม่ือคร้ังท่ีองค์

ศากยมุนียงัทรงมีชีวติอยูไ่ม่ไดเ้หลือลายลกัษณ์อกัษรเอาไว ้ในปีทา้ยๆ ขององคศ์ากยมุนี ในขั้นตอน

ของการบาํเพญ็ เพื่อจะใหค้นสามารถไดบ้าํเพญ็ สามารถบาํเพญ็ข้ึนไป จึงกาํหนดศีลเอาไวม้ากมาย 

แต่วนัน้ีพวกเราไม่มีส่ิงน้ี อนัท่ีจริง ส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีองคศ์ากยมุนีเหลือท้ิงไวก้คื็อศีล 

พวกเรากไ็ม่จาํเป็นตอ้งมีขอ้หา้มอะไร และไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดใหท่้านทาํอยา่งไร เพราะ

เหตุใดหรือ เพราะวนัน้ีพวกเราไดใ้หฝ่้าไวแ้ลว้ ฝ่าน้ีกจ็ะบอกท่านวา่ควรจะทาํอยา่งไร ฉะนั้น

ขา้พเจา้วา่ เม่ือขา้พเจา้ไม่อยูแ่ลว้กดี็ ท่านหาขา้พเจา้ไม่พบกดี็ ตอ้ง “ยดึฝ่าเป็นอาจารย”์ กเ็พียงแต่

ศึกษาฝ่าน้ี ท่านจะสาํเร็จหรือไม่ ไหวหรือไม่ไหวทั้งหมดคือฝ่าน้ี ถา้วนัน้ีหล่ีหงจ้ือเห็นวา่ผูฝึ้กคนใด

ไม่เลว เปิดประตูหลงัใหท่้าน และใหพ้ลงั(กง)ท่านสักเลก็นอ้ย ใหท่้านข้ึนไปเถอะ ทุกท่านลองคิดดู 

เร่ืองอยา่งน้ีมิเท่ากบัขา้พเจา้กาํลงับ่อนทาํลายฝ่าหรือ ฉะนั้นพวกเราทุกคนจกัตอ้งบาํเพญ็ ลว้นตอ้ง

บาํเพญ็ บาํเพญ็อยา่งจริงๆ จงัๆ แน่นอนพวกเราบางคนทุ่มเทอุทิศเป็นพิเศษใหก้บัฝ่าหลุนตา้ฝ่า นัน่

กก็าํลงับาํเพญ็ เพียงแต่รูปแบบการบาํเพญ็ไม่เหมือนกนั เขาเป็นการบาํเพญ็อีกวธีิหน่ึง ท่ีจริงขา้พเจา้

พดูมาคร่ึงวนั กคื็อบอกใหทุ้กท่านสามารถศึกษาฝ่าอยา่งจริงจงั บาํเพญ็อยา่งจริงจงั 

ในอนาคตโอกาสท่ีขา้พเจา้จะถ่ายทอดพลงั(กง)ในประเทศอาจจะมีไม่มากแลว้ ฉะนั้นส่ิง

สาํคญัคือทุกท่านจะยดึกมุฝ่าน้ีใหดี้ไดอ้ยา่งไร ฝ่าไดถ่้ายทอดไวใ้หแ้ก่ทุกท่านแลว้ อนัท่ีจริง

จุดประสงคข์องขา้พเจา้กคื็อถ่ายทอดฝ่าน้ีใหไ้วก้บัทุกท่าน ถา้ขา้พเจา้เฝ้าดูใครบาํเพญ็อยูโ่ดยตลอด 

ขา้พเจา้อยูต่่อหนา้ท่าน ท่านไม่ปฏิบติัตามท่ีขา้พเจา้บอก นัน่จะมีประโยชนอ์ะไร ทั้งหมดไม่มี

ประโยชน ์ ขา้พเจา้พดูแลว้วา่ ขา้พเจา้บอกวา่ฝ่าเซินของขา้พเจา้สามารถปกป้องท่าน ท่ีจริงขา้พเจา้

ไม่ไดพ้ดูถึงสภาพการณ์ท่ีสูงยิง่กวา่ ยงัไม่ไดพ้ดูถึงส่ิงท่ีใหญ่กวา่  เพราะคนอยูใ่นมิติอ่ืนลว้นมี

ร่างกาย ทุกๆ คน ร่างกายนั้นเม่ือมีพลงังานในระดบัหน่ึงท่ีแน่นอนลว้นจะขยายใหญ่ ร่างกายท่ี

บาํเพญ็ของขา้พเจา้ ณ ฝ่ังนั้นใหญ่มากแลว้ ใหญ่ถึงระดบัใดนะหรือ มีคนถามขา้พเจา้วา่ ：อาจารย์

ไปสหรัฐฯ แลว้ ฉนัจะฝึกพลงั(กง)อยา่งไร ท่านสามารถจะปกป้องฉนัหรือ ขา้พเจา้บอกวา่มีฝ่าเซิน

ปกป้องท่าน ท่ีจริงมีความหมายชั้นหน่ึง ไม่เพียงแต่ฝ่าเซินของขา้พเจา้ท่ีปกป้องท่าน ขอบเขตมิติท่ี

ใหญ่พอควร ขอบเขตมิติท่ีกาํหนดแน่นอนในจกัรวาล ลว้นออกไปไม่พน้ทอ้งของขา้พเจา้ ต่อให้
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ท่านไปท่ีใด นัน่มิใช่อยูก่บัขา้พเจา้ตรงน้ีหรือ หมายความวา่ใหท่้านพยายามไปบาํเพญ็ใหดี้ 

แน่นอนยงัมีมารส่วนหน่ึงคงอยู ่ ทาํไมมีมารส่วนหน่ึงคงอยูน่ะหรือ ขา้พเจา้พดูแลว้วา่ ช่วง

ใกล้ๆ  น้ีจดัการกบัปัญหาบางอยา่งอยู ่ ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ีกร็วมอยูใ่นนั้นดว้ย ทุกท่านลองคิดดู ในแต่ละ

พื้นท่ีทัว่ประเทศ หรือแมแ้ต่ศนูยฝึ์กพลงั(กง)ใดของเรากมี็เร่ืองเช่นน้ี การบ่อนทาํลายฝ่าของเรามี

เกิดข้ึนเสมอ มีคนด่าวา่ขา้พเจา้ มีคนบอกวา่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าไม่ดีอยา่งไร อยา่งไร รบกวนการบาํเพญ็

ของพวกเราอยา่งร้ายแรง แต่ทุกท่านลองคิดดู เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีดีใช่หรือไม่ล่ะ ตลอดขั้นตอนของ

การบาํเพญ็ของท่านลว้นมีประเดน็มูลฐานของความเขา้ใจต่อฝ่าคงอยู ่ ประเดน็ท่ีวา่ท่านเดด็เด่ียว

แน่วแน่หรือไม่ ตลอดไปจนท่านบาํเพญ็ถึงขั้นสุดทา้ย ยงัคงทดสอบวา่ท่านเดด็เด่ียวแน่วแน่ต่อฝ่า

หรือไม่ หากประเดน็มูลฐานน้ีไม่ไดรั้บการแกไ้ข ประเดน็อ่ืนๆ กไ็ม่ตอ้งพดูถึง อะไรกไ็ม่ตอ้งพดูถึง 

น่ีไม่ใช่ประเดน็หรอกหรือ ท่านไม่เดด็เด่ียวแน่วแน่ต่อฝ่า ท่านจะสามารถปฏิบติัไปตามฝ่าหรือ แลว้

ท่านจะไม่หวัน่ไหวกบัส่ิงอ่ืนหรือ   เขาจะคิดวา่น่ีลว้นไม่ใช่ของจริง เขาจะมีปัญหาเช่นน้ีคงอยูต่ ั้งแต่

เร่ิมตน้จนถึงสุดทา้ย ดงันั้นจึงมีมารในรูปแบบชนิดน้ีมารบกวนพวกเรา ถา้ไม่มีมารชนิดน้ีจะเป็น

อยา่งไรนะ คนเขากพ็ดูแลว้ ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของท่านน้ี ถา้ไม่มีการบ่อนทาํลายเหล่าน้ี ถา้ไม่มีส่ิงเหล่าน้ี

มารบกวน ท่านกบ็าํเพญ็ง่ายเกินไปแลว้ เช่นนั้นจะดูวา่คนเขายกระดบัสูงข้ึนอยา่งไร เพียงแต่มี

ความรู้สึกไม่สบายเลก็นอ้ย ไม่สบายทางร่างกาย เพียงแต่มีปัญหาความยุง่ยากเหล่านั้นท่ีท่าน

ประสบในเวลาปกติ เช่นนั้นท่านมิเท่ากบัพลาดบางรายการไปแลว้หรือ แลว้เร่ืองท่ีวา่ท่านเดด็เด่ียว

แน่วแน่ต่อฝ่าหรือไม่ ทางดา้นน้ีจะทาํอยา่งไรล่ะ ผูบ้าํเพญ็คือสมควรตอ้งยกระดบัสูงข้ึนในทุกๆ 

ดา้น จิตท่ีสั่นคลอนเป็นจิตยดึติดชนิดหน่ึงท่ีมีความไม่มัน่คง กเ็ป็นจิตยดึติด 

ตรงน้ีขา้พเจา้ถือโอกาสพดูถึงอีกปัญหาหน่ึง พดูถึงอีกเร่ืองหน่ึง เพราะพดูมาถึงตรงน้ีแลว้ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ทุกท่านอยากจะใหข้า้พเจา้พดูอีกหน่อย กคื็อเวลาท่ีขา้พเจา้เปิดสอน มีการถามถึง

ปัญหาหน่ึง กคื็อเก่ียวกบัเร่ืองของกรรม ทาํความชัว่ไดรั้บกรรม ทาํความดีสามารถสะสมกศุล ได้

กศุล ในการเปิดสอนรอบหลงัๆ ขา้พเจา้กไ็ดพ้ดูถึงวา่ คนจะก่อเกิดกรรมแห่งความคิดชนิดหน่ึง 

เร่ืองน้ีท่ีผา่นมาไม่ไดพ้ดูละเอียด เพราะขา้พเจา้เพียงแต่พดูอยา่งกวา้งๆ วา่มีกรรมคงอยู ่ เก่ียวกบั

กรรมแห่งความคิดไม่ไดพ้ดูละเอียด เช่นนั้นกรรมชนิดน้ีมนัจะส่งผลท่ีไม่ดีอยา่งไรล่ะ ทุกท่านลว้น

เป็นผูช่้วยฝึกสอน ในอนาคตเม่ือพบกบัสภาพการณ์น้ีกส็ามารถจะไปอธิบายกบัทุกคน ผูฝึ้กใหม่

บางคนพอฝึกพลงั(กง) กด่็าวา่อาจารย ์ด่าวา่ฝ่าหลุนตา้ฝ่า ความคิดไม่เดด็เด่ียวแน่วแน่ 

ทาํไมมีเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนล่ะ และยงัด่าวา่ดว้ยคาํพดูท่ีสกปรกหยาบคายมากๆ คาํพดูสกปรก

หยาบคายท่ีเวลาปกติคิดไม่ถึงกพ็ดูออกมาได ้ ถึงแมไ้ม่พดูออกมากคิ็ดถึงมนัในความนึกคิด หลายๆ 

คนเคยผา่นขั้นตอนเช่นน้ี โดยเฉพาะการฝึกพลงั(กง)ในระยะแรกจะมีปัญหาน้ีปรากฏ เม่ือท่าน



ฝ่าหลุนตา้ฝ่าอ้ีเจ่ีย 63 

บาํเพญ็จริงอยา่งแทจ้ริง หลายๆ คนลว้นจะพบกบัปัญหาน้ี ดงันั้นบางคนจึงคิด： “ทาํไมฉนัด่าวา่

อาจารยน์ะ” ความคิดนั้นกก่็อเกิด “ฝ่าน้ีเป็นของปลอม！จะฝึกตามเขาไม่ได”้ จะมีความคิดเช่นน้ี 

บางคนความนึกคิดไม่เดด็เด่ียวแน่วแน่ กโ็อนเอนตามไป ไม่ฝึกแลว้ ไม่เช่ือแลว้ พวกเราพดูแลว้วา่ 

การบาํเพญ็พลงั(กง)ชุดน้ีคือบาํเพญ็จิตสาํนึกหลกัของคน ตวัท่านเองกไ็ม่สามารถควบคุมตวัเองแลว้ 

ใครกไ็ม่สามารถช่วยท่านได ้ เหตุใดพวกเราจึงเนน้ย ํ้าไม่ใหค้นป่วยเป็นโรคประสาทเขา้ร่วมชั้น

เรียนนะหรือ กคื็อตวัเขากค็วบคุมตวัเองไม่ได ้ ควบคุมตวัเองไม่ได ้ เช่นนั้นใครท่ีพวกเราช่วยล่ะ 

พวกเราไม่ใช่ช่วยท่านหรอกหรือ ดงันั้นพวกเราจึงพดูถึงปัญหาน้ี 

เช่นนั้นมีคนส่วนหน่ึงสามารถแยกแยะ บางคนกคิ็ด：  “ทาํไมฉนัด่าวา่อาจารยน์ะ ทาํไม

ฉนัด่าวา่ฝ่านะ ฉนัตอ้งยบัย ั้งมนั” เวลานานเขา้ทาํใหจิ้ตใจตรึงเครียด ตวัเองกย็บัย ั้งไม่อยู ่ แต่ฝ่าเซิน

ของขา้พเจา้กจ็ะรู้ พอเห็นวา่ความนึกคิดของท่านเดด็เด่ียวแน่วแน่อยา่งน้ี กจ็ะช่วยท่านสลายกรรม

แห่งความคิดอนัน้ีท้ิงไป อนัท่ีจริงลว้นเป็นกรรมแห่งความคิดนั้นท่ีกาํลงัก่อปัญหา ในอดีตท่านเคย

ด่าวา่คน ความคิดท่ีไม่ดีในอดีตของท่านลว้นสามารถพลิกกลบัออกมา ทาํไมมีเหตุการณ์เช่นน้ี

เกิดข้ึนนะหรือ ทุกท่านลองคิดดู พวกเราฝึกพลงั(กง)กคื็อการสลายกรรม ในมิติอ่ืนทุกส่ิงลว้นมีชีวติ 

ขา้พเจา้กเ็คยพดูก่อนหนา้น้ี ขา้พเจา้เคยพดูเร่ืองน้ีในชั้นเรียนวา่ กรรมนั้นกมี็ชีวติ ท่านจะสลายกรรม 

กรรมนั้นเม่ือถูกสลายไป มนักจ็ะตาย หมดไป แลว้มนัจะยอมหรือ ท่านจะใหม้นัตายมนัจะยอมได้

หรือ มนัมีชีวติอยูแ่ลว้ ฉะนั้นมนัจึงไม่ใหท่้านฝึก  ไม่ใหฝึ้กเป็นเพราะมนัอยากจะมีชีวติอยูต่่อไป 

ไม่ใหท่้านสลายมนัท้ิง ดงันั้นมนัจึงสะทอ้นคาํพดูสกปรกหยาบคายเขา้ไปในสมองของท่าน ไม่ให้

ท่านเช่ือถือฝ่าหลุนตา้ฝ่า กระทัง่ด่าวา่ขา้พเจา้ คาํพดูอะไรกคิ็ดออกมาได ้ บางคนจึงเขา้ใจวา่เป็นตวั

เขาเอง อธิบายไม่ถูกแลว้ ใช่หรือไม่วา่มีใครกาํลงัคิดคาํพดูใหแ้ก่เขา หรือตวัเองรู้อยา่งแทจ้ริงนะ เขา

แยกแยะไม่ออก กโ็อนเอนตามไป คนคนน้ีกจ็บแลว้ ใครกช่็วยเขาไม่ไดแ้ลว้ ท่ีจริงกคื็อกรรมแห่ง

ความคิดน้ีกาํลงัก่อผลในการขดัขวาง 

มนัเป็นขั้นตอนหน่ึง ขั้นตอนท่ีสั้นมาก เพียงแต่ความคิดของท่านเดด็เด่ียวแน่วแน่ กส็ามารถ

สลายมนัท้ิงไปได ้ กส็ามารถสลายกรรมน้ีท้ิงไปได ้ ท่ีผา่นมาเวลาจดัการสอนขา้พเจา้ไม่ไดเ้นน้

อธิบายส่ิงน้ี ในระยะหลงัๆ น้ี มีคนจาํนวนไม่นอ้ยสะทอ้นสภาพการณ์น้ีใหแ้ก่ขา้พเจา้ ทุกท่านไม่

ตอ้งกงัวล ท่านด่าวา่ขา้พเจา้กดี็ ด่าวา่ฝ่าหลุนตา้ฝ่ากดี็ นัน่ไม่ใช่ตวัท่านท่ีกาํลงัด่าวา่ จะตอ้งแยกแยะ

ใหช้ดัเจน ถา้จิตสาํนึกหลกัไม่แจ่มชดักเ็ป็นอนัจบกนั ใครกไ็ม่อาจจะช่วยไดแ้ลว้ ปรากฏการณ์น้ีเคย

เกิดข้ึนในหลายๆ พื้นท่ี บางคนถึงกบัคิด “ฉนัทาํไมทาํผดิต่ออาจารย ์ ฉนัทาํไมด่าวา่อาจารยน์ะ” ท่ี

เมืองฉางชุนมีผูฝึ้กพดูวา่ “ฉนัทาํไมด่าวา่อาจารย ์ด่าวา่ตา้ฝ่านะ” แลว้กพ็ดูต่อหนา้รูปถ่ายของขา้พเจา้

วา่：“อาจารย ์ ฉนัไม่สามารถฝึกแลว้ พอฉนัฝึกในความคิดกด่็าวา่ท่าน ฉนัไม่สามารถบาํเพญ็แลว้ 
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ฉนัทาํผดิต่ออาจารย”์ พอสัมผสักบัฝ่าหลุนตา้ฝ่ากจ็ะด่าวา่ หยบิหนงัสือข้ึนมาในความคิดกด่็าวา่ 

สุดทา้ยพดูวา่： “อาจารยดี์อยา่งน้ี ฝ่าท่ีดีอยา่งน้ี ฉนัรู้สึกเสียใจยิง่นกั” แน่นอนผูฝึ้กของเราคนน้ี 

ความคิดของเขาไม่สับสนเลยแมแ้ต่นอ้ย เขามีสติแจ่มชดั บอกวา่ฉนัทาํอยา่งน้ีผดิต่ออาจารย ์ ต่อมา

ภายหลงัเม่ือเขาฝึกพลงั(กง)กไ็ดน้าํเร่ืองน้ีบอกกล่าวแก่ผูช่้วยฝึกสอนของเราท่ีศนูยฝึ์กฯ ผูช่้วย

ฝึกสอนจึงรายงานไปยงัศูนยใ์หญ่ทนัที ต่อสถานการณ์น้ีทุกคนบอกเขาวา่น่ีลว้นเป็นการส่งผลของ

มาร ท่ีจริงกรรมชนิดน้ีกเ็ป็นรูปแบบชนิดหน่ึงของมารน่ีนะ ในช่วงระยะนั้นท่ีเขาฝึกพลงั(กง)ชกันาํ

มาร ทุกคนฝึกลอ้มรอบตวัเขา ลอ้มเป็นวงรอบตวัเขาอ่านหนงัสือ เขาจึงมีสติแจ่มชดัแลว้ ในความ

เป็นจริงคือช่วยเขาสลายกรรม 

แน่นอน หนงัสือของขา้พเจา้สามารถบงัเกิดผลเช่นน้ี ท่านไม่เช่ือ บางคนเป็นโรค แน่นอน

ขา้พเจา้ไม่อยากบอกวา่เป็นโรค ท่ีจริงโรคนั้น เช้ือแบคทีเรียและเช้ือไวรัสเป็นตน้ ส่ิงมีชีวติจุลภาค

ประเภทน้ี ลว้นเป็นกรรมท่ีปรากฏอยูบ่นร่างกายของเรา ในมิติน้ี ดงันั้นอ่านหนงัสือของขา้พเจา้กจ็ะ

สามารถสลายมนั เวลาท่ีอ่านหนงัสือส่ิงท่ีส่งออกมาลว้นเป็นพลงั(กง) ส่ิงท่ีส่งออกมาลว้นคือฝ่า จึง

สามารถบงัเกิดผลในการสลายกรรม เขารู้สึกวา่มีสติแจ่มชดัมาก ดีมาก แต่พอกลบัไปเขากป่็วยอีก 

ทาํไมป่วยอีกแลว้ล่ะ ท่ีจริงในช่วงเวลาน้ีเป็นเพราะกรรมแห่งความคิดของเขาค่อนขา้งใหญ่ เขาตอ้ง

แบกรับมากวา่คนอ่ืนสักหน่อย แต่เม่ือเขาเขา้ใจแลว้ เขาอดทนแบกรับไปได ้เวลาผา่นไปไม่นาน ฝ่า

เซินของขา้พเจา้กจ็ะช่วยสลายกรรมใหเ้ขาและสลายส่วนท่ีเหลือท้ิงไปแลว้ เขากจ็ะขา้มมาแลว้ เวลา

น้ีหายดีแลว้ ไม่มีปัญหาอะไรแลว้ เม่ือเกิดปัญหาน้ี ทุกท่านกอ็ยา่ถือวา่เกิดจากประสาทไม่ดี หรือถูก

ฟู่ ถ่ี(ถูกสิง ถูกแฝง)แลว้ ไม่ใช่เป็นกรณีเช่นน้ี 

ทา้ยน้ีขา้พเจา้พดูถึงความหวงัสักหน่อย ไม่อยากจะใชเ้วลาของทุกท่านมากไปกวา่น้ี 

เน่ืองจากเป็นการประชุมของผูช่้วยฝึกสอน ในศนูยข์องพวกท่านยงัมีเร่ืองอ่ืนอีก หวงัวา่ทุกท่านจาก

วนัน้ีไปจะสามารถริเร่ิมความนิยมศึกษาฝ่า ตอ้งไม่คิดวา่การฝึกพลงั(กง)ทุกวนัสาํคญักวา่การศึกษา

ฝ่า พวกเราตอ้งยนืหยดัฝึกพลงั(กง)ทุกวนั การศึกษาฝ่ากต็อ้งยนืหยดัทุกวนัเช่นกนั ยดึกมุฝ่าน้ีใหดี้

อยา่งแทจ้ริง จึงจะสามารถช้ีนาํการบาํเพญ็ของท่าน บางคนจะรอแต่อาจารย ์ มีปัญหากจ็ะรอแต่

อาจารยอ์ธิบายปัญหาใหเ้ขา ท่ีจริงทั้งหมดมีอยูใ่นฝ่านั้น เพียงท่านไปศึกษาปัญหาอะไรกมี็คาํตอบ 

แน่นอนถา้ท่านไม่เช่ือถือฝ่า ใจหวัน่ไหว ขา้พเจา้วา่นัน่กคื็อปัญหาของการรับรู้ นอกจากน้ี พวกเรา

นัง่อยู ่ ณ ท่ีน้ี ทุกคนลว้นเป็นผูช่้วยฝึกสอน ทาํงานของผูช่้วยฝึกสอนอยู ่ แน่นอน ทุกคนลว้นเป็น

การอาสาสมคัร พวกเราไม่ไดก้าํหนดใหทุ้กท่านทาํอยา่งไรอยา่งไร ทาํอะไรอะไรโดยการบีบบงัคบั 

แน่นอนพวกเรากาํหนดวา่ผูช่้วยฝึกสอนตอ้งจริงจงัและรับผดิชอบ การฝึกพลงั(กง)ตอ้งยดึมัน่หน่ึง

เดียว น้ีเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะขาดไม่ได ้ พวกเราไม่จาํเป็นตอ้งใชว้ธีิการบริหารต่างๆ มาพวกควบคุม
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ใคร พวกเรากไ็ม่มีสิทธ์ิอนัน้ีดว้ย การบาํเพญ็ตอ้งพึ่งตวัเอง พวกเราเพียงแต่อาสารับหนา้ท่ีเช่นน้ีใน

การจดัรวบรวมคน ช่วยทุกคนแกไ้ขปัญหา 

เช่นนั้นขา้พเจา้คิดวา่ผูช่้วยฝึกสอนควรจะเขา้ใจรับรู้ฝ่าไดสู้งกวา่ผูฝึ้กทัว่ไปสักหน่อย ฉะนั้น

ตอ้งศึกษาฝ่าใหม้าก ผูฝึ้กบางคนถามคาํถามแลว้ตอบไม่ได ้ ขา้พเจา้คิดวา่น่ีกเ็ป็นปัญหา ท่านมี

การศึกษาตํ่าไม่เป็นไร เวลาจดัรวบรวมคนศึกษา(ฝ่า) เวลาทุกคนอ่านหนงัสือ เวลาทุกคนพดูถึง

ความเขา้ใจกช่็วยท่านยกระดบัสูงข้ึน ขา้พเจา้อยูท่ี่ฉางชุน พวกเขาจดัการประชุมของผูช่้วยฝึกสอน

คร้ังหน่ึง ขา้พเจา้ไดพ้ดูอยา่งน้ี：ขา้พเจา้บอกวา่รูปแบบการบาํเพญ็ชนิดน้ีของพวกเราในวนัน้ี คน

เหล่าน้ีท่ีกาํลงับาํเพญ็อยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญั นัน่กคื็อเหมือนกบัคนธรรมดาสามญั แต่ใน

ความเป็นจริงพวกเราเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)คนหน่ึง แต่กไ็ม่เหมือนกบัคนธรรมดาสามญั เช่นนั้นการ

เป็นผูช่้วยฝึกสอนคนหน่ึง ทุกท่านลองคิดดู เวลาท่ีท่านจดัรวบรวมคนกลุ่มหน่ึงฝึกพลงั(กง) หนา้ท่ี

ของท่านคืออะไร ถา้บาํเพญ็กนัเป็นอาชีพ นัน่กคื็อเจา้อาวาส สมภารในวดั ทุกท่านลองคิดดู เช่นนั้น

พวกเราไม่สมควรจะทาํงานน้ีใหดี้หรอกหรือ การเป็นผูบ้าํเพญ็คนหน่ึง ท่านตอ้งบาํเพญ็ ยงัตอ้ง

ช่วยเหลือทุกคนในการบาํเพญ็ ไม่ใช่พดูวา่ตั้งขอ้กาํหนดต่อทุกท่านไวสู้ง ในความเป็นจริงกคื็อ

เช่นน้ี ทุกท่านจะตอ้งทาํใหดี้ในบทบาทน้ี จดัรวบรวมผูฝึ้กใหดี้ เพื่อใหพ้วกเราสามารถส่งเสริมฝ่า

หลุนตา้ฝ่าน้ีใหเ้จริญรุ่งเรือง สร้างความผาสุขใหแ้ก่มนุษยชาติ น่ีคือส่ิงท่ีพวกเราพดู ณ ระดบัชั้นท่ี

ต ํ่าสุด ในความเป็นจริงกเ็ป็นเช่นน้ี  

ยงัมีอีกกรณีหน่ึงท่ีขา้พเจา้นึกข้ึนมาได ้ เม่ือครู่เป็นขอ้กาํหนดบางประการท่ีมีต่อพวกเราทุก

คน นอกจากน้ีบางคนไม่ตั้งใจทาํงาน เร่ืองอะไรของสังคมดูเหมือนกไ็ม่สนใจแลว้ รอคอยแต่มหนัต

ภยัท่ีจะมา บางคนยงัตอ้งการจะถามขา้พเจา้ มหนัตภยัจะเร่ิมข้ึนเม่ือไรนะ ในช่วงของการเปิดสอน

ขา้พเจา้เคยพดูถึงปัญหาน้ี ขา้พเจา้พดูวา่มหนัตภยัอะไร ทุกท่านลองคิดดู มหนัตภยันั้นมุ่งตรงมาท่ี

ใคร คนดีไม่ตกอยูใ่นมหนัตภยั ถา้มีหมนัตภยัจริงๆ เช่นนั้นคนดีกจ็ะตอ้งคงเหลืออยู ่มนัจะกาํจดัคน

เลวท้ิงไป ฉะนั้นท่านเป็นผูบ้าํเพญ็คนหน่ึง ท่านกาํลงัยกระดบัสูงข้ึน ท่านยงัจะสนใจส่ิงเหล่านั้นไป

ทาํไม มนัจะเป็นมหนัตภยัอะไร จะเป็นมหนัตภยัอะไรกแ็ลว้แต่ จะไม่เก่ียวกบัท่าน น่ีพดูถึงวา่ถา้จะ

มีมหนัตภยัจริงๆ แต่วนัน้ีขา้พเจา้สามารถบอกกบัทุกท่านอยา่งชดัเจน：มหนัตภยัท่ีวา่น้ีไม่คงอยู่

แลว้ ท่ีผา่นมาทุกคนพดูวา่ โลกจะระเบิดอะไรเอย การชนกนัของดาวบริวารอะไรเอย เกิดนํ้าท่วม

ใหญ่อะไรเอย ทุกท่านทราบมหนัตภยัน้ี ในอดีตมหนัตภยัท่ีกาํหนดนั้นจะเกิดข้ึนทีละอยา่งต่อๆ กนั 

มหนัตภยัท่ีกาํหนดไว ้ณ ระดบัชั้นต่างๆ ลว้นผา่นไปแลว้ ดาวหางชนดาวจูปีเตอร์ไปแลว้ ไม่ไดช้น

โลก นํ้าท่วมนั้นกผ็า่นไปแลว้ เม่ือปีท่ีแลว้นํ้าท่วมคร้ังนั้นรุนแรงมาก เป็นไปทัว่โลก เวลาน้ีอ่อนลง

มากแลว้ เลก็ลงถึงระดบัท่ีผา่นไปทั้งหมดแลว้ ส่ิงต่างๆ กผ็า่นไปแลว้  ส่ิงเดียวท่ีคงอยูก่คื็อ พวกเราก็
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ไม่มีอะไรตอ้งปิดบงั ส่ิงเดียวท่ีคงอยูใ่นอนาคตอาจจะมีคนกลุ่มหน่ึงตอ้งถูกกาํจดัท้ิงไป คนท่ีไม่ดี

เหล่านั้น อาจจะตอ้งถูกกาํจดัท้ิงไปท่ามกลางโรคภยัท่ีร้ายแรงชนิดหน่ึง น่ีเป็นเร่ืองเป็นไปได ้ฉะนั้น

พวกเราจึงพดูวา่คนแก่เฒ่าบางคนท่ีพดูถึงเร่ืองเหล่าน้ี ท่านกไ็ม่ตอ้งไปสนใจเร่ืองเหล่าน้ี ภยัพิบติั

ชนิดน้ีไม่คงอยูแ่ลว้ จะบาํเพญ็อยา่งไร จะยกระดบัตวัเองใหสู้งข้ึนอยง่ไร น่ีเป็นประเดน็สาํคญั 

ขา้พเจา้กจ็ะพดูเพียงเท่าน้ี ต่อจากน้ีพวกเรากป็ระชุมกนัต่อ (เสียงปรบมือกึกกอ้ง) 

 

 

            บนัทึกเสียงโดยศนูยช่์วยฝึกสอนฝ่าหลุนตา้ฝ่า ศนูยใ์หญ่เป่ยจิง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยายธรรมต่อหัวหน้าศูนย์ช่วยฝึกสอนบางส่วนจากทั่วประเทศ ณ กว่างโจว 
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(27-12-1994) 

 ศนูยช่์วยฝึกสอนของเราไดท้ยอยก่อตั้งข้ึนมาในหลายพื้นท่ี หลายๆ คนท่ีไดเ้ขา้ร่วมการ

สัมมนาในพื้นท่ีอ่ืนแลว้รู้สึกวา่หลกัพลงั(กง)น้ีดีมาก อยากจะถ่ายทอดหลกัพลงั(กง)น้ีใหแ้ก่คนใน

ทอ้งถ่ิน จึงริเร่ิมสอนพลงั(กง)ในสวนสาธารณะหรือถ่ายทอดพลงั(กง)น้ีดว้ยวธีิอ่ืนๆ ส่งผลใหฝ่้า

หลุนตา้ฝ่าไดรั้บผลสะทอ้นมากข้ึนเร่ือยๆ ทุกท่านไดท้าํส่ิงต่างๆ มากมาย ไดอุ้ทิศตนอยา่งมาก สรุป

เป็นคาํพดูหน่ึงประโยค คืออยากใหค้นไดฝ่้ามากยิง่ข้ึน ใหค้นมากยิง่ข้ึนไดย้กระดบัสูงข้ึน ใหค้น

มากยิง่ข้ึนไดป้ระโยชน ์ ทุกท่านลว้นแต่กาํลงัทาํความดี ศนูยช่์วยฝึกสอนไดท้ยอยก่อตั้งข้ึนมาเป็น

จาํนวนมาก ในอนาคตยงัจะมีมากยิง่ข้ึน ส่ิงท่ีประสบกคื็อปัญหาการจดัการดูแลอยา่งไร และจะเป็น

ประเดน็ท่ีเด่นชดัในอนาคต จึงอยากใหพ้วกเรานัง่ลงมาพดูคุยกนัใหท้นักบัเวลา 

 การจดัการดูแลศนูยช่์วยฝึกสอนของเรานั้นมีการกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน

เอาไวก่้อนหนา้น้ี ทุกท่านทราบ การมาศึกษาฝ่าหลุนตา้ฝ่า พวกเราไม่ใชว้ธีิการบริหารองคก์ร เช่น

จะตอ้งใหค้นมาเรียนเอย แต่งตั้งตาํแหน่งให ้ ใหส้ญัญา บอกวา่จะไดเ้งินมากเท่าใดๆ เอย ทุกท่าน

ลว้นมาดว้ยความสมคัรใจกนัทั้งหมด และลว้นตอ้งการจะศึกษาฝ่าน้ี อยากใหค้นจาํนวนมากยิง่ข้ึน

ไดรั้บประโยชน ์ทุกท่านจึงทาํงานน้ีดว้ยความกระตือรือร้น หมายความวา่ทาํโดยไม่มีเง่ือนไขผกูมดั 

ยิง่กวา่นั้นการทาํงานน้ีกล็าํบากมาก เป็นการทาํความดีเพื่อผูอ่ื้น ทุ่มเทเพื่อผูอ่ื้น ไม่มีค่าตอบแทน 

แน่นอนไม่มีค่าตอบแทน นัน่เป็นการพดูจากมุมมองของคนธรรมดาสามญั ขา้พเจา้วา่การ

เผยแพร่ตา้ฝ่าใหก้วา้งไกลนั้นคือคุณูปการและบุญกุศลอนัประเมินมิได ้ ก่อนหนา้น้ีพวกเราได้

กาํหนดไวห้ลายคร้ังแลว้ ในหนงัสือกมี็เง่ือนไขของการก่อตั้งศนูยช่์วยฝึกสอน ศนูยช่์วยฝึกสอนท่ี

พวกเราก่อตั้ง ไม่เหมือนกบัหน่วยงานใดในสังคม และไม่เหมือนกบับริษทัหน่ึงๆ หรือหน่วยงาน

องคก์รหน่ึงๆ พวกเราไม่ทาํอยา่งน้ี น่ีเป็นลกัษณะเด่นท่ีสุดของเรา เหตุใดไม่ทาํอยา่งน้ีนะหรือ 

เพราะมนัจะกระตุน้ใหค้นคิดอยากทาํเป็นธุรกิจไดง่้าย กระตุน้ใหเ้กิดจิตยดึติดอนัน้ีไดง่้าย 

นอกจากน้ียงัจะเก่ียวโยงไปถึงประเดน็ต่างๆ ท่ีจะตามมา หากศนูยช่์วยฝึกสอนของเราดาํเนินการ

เหมือนกบัหน่วยงานหน่ึงๆ ในนั้นกจ็ะเก่ียวโยงถึงปัญหาอีกมากมาย ตวัอยา่งเช่นสถานท่ีตอ้งใชเ้งิน 

ติดตั้งโทรศพัทต์อ้งใชเ้งิน ค่านํ้าค่าไฟลว้นตอ้งใชเ้งิน เช่นนั้นเงินทุนเหล่าน้ีจะมาจากไหนล่ะ ทุก

ท่านลว้นแต่อาสาสอนฝึกพลงั(กง) พวกเรากไ็ม่เกบ็ค่าสมาชิกเลย ไม่เกบ็เงินจากทุกคน ทั้งหมด

ลว้นเกิดจากความสมคัรใจ ฉะนั้นพวกเราจึงไม่ทาํเช่นน้ี การบาํเพญ็ท่ีแทจ้ริงกไ็ม่สามารถทาํส่ิง

เหล่าน้ี องคศ์ากยมุนีเม่ือตอนท่ีถ่ายทอดฝ่าอยูน่ั้น เพื่อไม่ใหค้นเกิดจิตยดึติดอนัน้ี พระองคท์รงนาํลูก

ศิษยอ์อกบวชไปบาํเพญ็ในวดั พระองคท์รงทาํเช่นน้ี แต่ศาสนาอ่ืนๆ บางศาสนา เช่นศาสนาทาง

ตะวนัตกบางศาสนาจึงไม่ปฏิบติัอยา่งน้ี ไม่ไดป้ฏิบติัอยา่งน้ี โดยแทจ้ริงกมี็การพดูถึงเร่ืองการมองดู

ช่ือเสียง ผลประโยชนอ์ยา่งเบาบาง หมายความวา่ พวกเราคิดจะบาํเพญ็อยา่งแทจ้ริง คิดจะยกระดบั

สูงข้ึน คิดจะทาํเร่ืองท่ีดีน้ี พวกเรากไ็ม่อาจทาํเร่ืองน้ีใหเ้ป็นธุรกิจ และไม่อาจทาํเหมือนกบั

หน่วยงานองคก์ร ทุกท่านพึงระวงัเร่ืองน้ีใหดี้  
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 นอกจากน้ี ตรงน้ียงัมีอีกประเดน็หน่ึง ถา้ท่านหาเงินหาทอง ใชม้นัเพื่อหาเงินทอง เช่นนั้นก็

เป็นการบ่อนทาํลายฝ่าโดยส้ินเชิง เพราะฝ่าคือการช่วยเหลือคน ไม่สามารถนาํมาทาํคา้ขาย ทาํ

การคา้ นอกจากน้ี ก่อนหนา้น้ีมีอาจารยช่ี์กงมากมายท่ีทาํการรักษาโรคเอย ใหค้าํปรึกษาเอย และหา

เงินทองไดจ้าํนวนหน่ึง ในพลงั(กง)สาํนกัอ่ืนๆ มีการทาํเช่นน้ี ยงัมีบางสาํนกัพดูอยา่งเปิดเผยวา่ไม่มี

เงินทองไม่อาจจะทะนุบาํรุงเต๋า โดยแทจ้ริงลว้นเป็นการพดูเหลวไหล ราวกบัวา่ผูบ้าํเพญ็ในยคุ

โบราณของจีนลว้นมีเงินทองรํ่ารวย แทจ้ริงแลว้พวกเขายากจนมาก แน่นอนพวกเรากไ็ม่คดัคา้นท่ี

ท่านมีเงินทอง ปัญหาน้ีขา้พเจา้เคยพดูไปแลว้ ในการทาํงานท่านสามารถทาํงานในความรับผดิชอบ

ใหดี้ หาเงินไดม้ากสักหน่อย น่ีเป็นเร่ืองในหมู่คนธรรมดาสามญั ในขั้นตอนของการบาํเพญ็กคื็อ

พวกเราจะปกป้องฝ่าน้ีอยา่งไร ไม่ทาํใหฝ่้าน้ีเปล่ียนไปจากเดิม ไม่ผดิเพี้ยนไปไดอ้ยา่งไร ไม่เพียงแต่

ทุกท่านเท่านั้นท่ีเรียนฝ่าน้ีในวนัน้ี ในอนาคตยงัจะสืบทอดอยูต่่อไปในประวติัศาสตร์เป็นเวลา

ยาวนาน ทุกท่านลว้นกาํลงัศึกษาฝ่าน้ี ปฏิบติัตามฝ่าน้ี ถา้พวกเราไม่ปฏิบติัต่อเขา(ฝ่า)ใหดี้ๆ ตั้งแต่

เร่ิมตน้ เดินผดิเพี้ยนไปตั้งแต่เร่ิมตน้ เช่นนั้นในอนาคตโฉมหนา้กจ็ะเปล่ียนไปจนไม่เหลือเคา้เดิม 

ทุกท่านทราบ ขา้พเจา้ตรงน้ี ท่ีตวัขา้พเจา้ตรงน้ีจะพยายามปฏิบติักบัเขาใหดี้ท่ีสุด ไม่ใหเ้กิดเร่ืองท่ี

ไม่ดี ปรากฏการณ์ท่ีไม่ดีใดๆ ในอนาคตศนูยช่์วยฝึกสอนแต่ละแห่งกเ็ช่นเดียวกนั ส่ิงเหล่าน้ีท่ีท่าน

ทาํกเ็ป็นตวัแทนฝ่าหลุนกง จากอีกนยัหน่ึงกเ็ป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นภาพลกัษณ์ของฝ่าหลุนกง ทุก

ท่านพึงตอ้งระวงัภาพลกัษณ์ของตวัเอง พึงระวงัวิธีทาํงานใหดี้ ตอ้งไม่ทาํใหฝ่้าหลุนกงมวัหมอง ถา้

ก่อตั้งเป็นหน่วยงานองคก์รข้ึนมาหาเงินหาทอง ขา้พเจา้วา่น่ีกจ็ะไม่ใช่ฝ่าแต่อยา่งใดแลว้ ในน้ีเม่ือ

เก่ียวโยงไปถึงเงินทอง ส่ิงของ ปัญหาเร่ืองผลประโยชน ์กจ็ะเกิดเร่ืองท่านหาเงินทองไดม้าก ฉนัหา

ไดน้อ้ย ฉนัทาํงานมากควรจะไดรั้บการชดเชยซิ จะเบิกค่าใชจ่้ายอยา่งไรดีนะ สังคมยงัจะขอใหท่้าน

ช่วยออกค่าใชจ่้ายอะไรเป็นตน้ ขา้พเจา้คิดวา่ ถา้ทาํในรูปแบบน้ีข้ึนมาจริงๆ ละก ็ นัน่กจ็ะไม่ใช่การ

บาํเพญ็แลว้ นัน่เป็นบริษทัโดยส้ินเชิง ใหเ้ป็นเช่นน้ีไม่ไดเ้ดด็ขาด 

 พวกเรานาํฝ่าน้ีออกมาถ่ายทอด เหตุผลท่ีสามารถถ่ายทอดออกมาไดเ้ป็นเพราะพวกเรา

สามารถจดัการดูแลเขา(ฝ่า)ไดดี้ สามารถทาํใหเ้ขาไม่เปล่ียนไปจากเดิม ไม่ผดิเพี้ยนไป ถา้พวกเรา

ไม่ทาํใหดี้ตั้งแต่เร่ิมตน้ กไ็ม่รู้วา่คนรุ่นหลงัจะทาํใหผ้ดิเพี้ยนไปไกลแค่ไหน เม่ือก่อนในสภาพการณ์

ท่ีหล่ีหงจ้ือยงัอยูท่าํเช่นไร วนัน้ีกท็าํเช่นน้ี ขา้พเจา้อยู ่ เร่ืองบางอยา่งขา้พเจา้สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

ได ้ เม่ือขา้พเจา้ไม่อยู ่  กไ็ม่รู้วา่จะทาํจนกลายสภาพเป็นเช่นไร ดงันั้นพวกเราจึงกาํหนดใหท้าํเช่นน้ี

อยา่งเขม้งวดตั้งแต่เร่ิมตน้ ไม่ก่อตั้งเป็นองคก์ร การจดัการดูแลพลงั(กง)ของเราคือ ศนูยช่์วยฝึกสอน

นั้นไม่ใหมี้การเกบ็เงินทองเอาไว ้ ทั้งหมดเป็นการช่วยฝึกสอนดว้ยความสมคัรใจ พวกเรากไ็ม่จดัตั้ง

เป็นองคก์ร เป็นกลุ่มเป็นพรรค หมายความวา่ทุกคนอาสาทาํความดีเพื่อผูค้น เพื่อผูค้นจาํนวนมาก 

 คนเขาอยากจะบาํเพญ็พวกเรากช่็วยสอนเขา พวกเราตวัเองกเ็ป็นผูบ้าํเพญ็ กคื็อหลกัการ

อยา่งน้ี ดงันั้นการก่อตั้งศูนยช่์วยฝึกสอน ทุกท่านกไ็ม่ควรอยากจะตั้งสาํนกังานอะไรเอย โทรศพัท์

เอย อยา่งน้ีอยา่งนั้น ไม่ทาํเช่นน้ี ศนูยช่์วยฝึกสอนของเราบางแห่งใชเ้ง่ือนไขท่ีมีอยู ่หรือตั้งอยูท่ี่บา้น 

หรือแมก้ระทัง่ใชห้อ้งทาํงานของตวัเอง กส็ามารถทาํไดดี้มาก มีเง่ือนไขอะไร พวกเราทาํไดอ้ยา่งไร
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อนัน้ีไม่สาํคญั ส่ิงสาํคญัคือความเขา้ใจต่อฝ่าและการรับรู้และเขา้ใจต่อฝ่า สามารถยนืหยดับาํเพญ็

ต่อไปไดห้รือไม่ น่ีคือส่ิงสาํคญั จะยกระดบัตวัเองใหสู้งข้ึนไดอ้ยา่งไร อนัน้ีจึงจะเป็นเร่ืองสาํคญั 

เร่ืองอ่ืนๆ ลว้นเป็นเร่ืองรอง แน่นอน เพื่อใหท้าํงานไดส้ะดวก มีบางคนเสนอส่ิงอาํนวยความ

สะดวกแก่เราบา้ง ขา้พเจา้วา่น่ีไม่มีปัญหา ยกตวัอยา่งเช่น ในหมู่ผูฝึ้กของเรา บางคนเป็นเจา้หนา้ท่ี

ระดบัผูน้าํในสถาบนัหน่ึงๆ หรือในองคก์รธุรกิจ หรือในหน่วยงานอ่ืนๆ หรือเป็นผูจ้ดัการใน

องคก์รธุรกิจ เสนอส่ิงอาํนวยความสะดวก จดัสถานท่ีใหพ้วกเราใชป้ระชุม ขา้พเจา้วา่อนัน่ีไม่มี

ปัญหา มนักไ็ม่เก่ียวโยงถึงเร่ืองเงินทอง เพราะทุกสาขาอาชีพลว้นมีผูฝึ้กของเรา สามารถแกปั้ญหา

ในเร่ืองเหล่าน้ี ยิง่กวา่นั้นคนเขายงัยนิดีท่ีจะทาํอยา่งน้ี อาสาทาํงาน อุทิศอะไรเลก็นอ้ยเพื่อฝ่าหลุน

กง รู้สึกยนิดีมาก เร่ืองประเภทน้ีลว้นมีปรากฏทุกแห่ง เสนอสถานท่ีใหฝ่้าหลุนกงใช ้ เสนอเง่ือนไข

ท่ีเอ้ืออาํนวย ทุกท่านทาํเร่ืองอยา่งน้ีอยา่งกระตือรือร้นมาก 

 นอกจากน้ี เพื่อช่วยเหลือผูฝึ้กในการฝึกพลงั(กง) ศนูยช่์วยฝึกสอนแต่ละแห่งไดจ้ดัทาํ

ส่ิงพิมพป์ระเภทรายงานข่าวยอ่ยออกมาเป็นระยะๆ เช่น “ฝ่าหลุนตา้ฝ่าท่ีฉางชุน”  “ฝ่าหลุนตา้ฝ่าท่ี

เป่ยจิง” “ฝ่าหลุนตา้ฝ่าท่ีอู่ฮัน่” และอ่ืนๆ ขา้พเจา้รู้สึกวา่รูปแบบอยา่งน้ีกดี็เหมือนกนั ไม่วา่จะเป็น

หนงัสือพิมพ ์ หรือเอกสารแนะนาํ ลว้นเป็นประสบการณ์และความเขา้ใจของผูฝึ้กเรา เม่ือมีเร่ืองท่ี

ตอ้งการใหทุ้กท่านทาํกแ็จง้ใหทุ้กท่านรับรู้ไดท้นัเวลา แต่โดยมากพวกเขาทาํเร่ืองน้ีอยา่งเรียบง่าย 

ใชก้ระดาษแผน่สองแผน่ หรือจดัพิมพใ์หดี้ข้ึนอีกหน่อยกไ็ม่เป็นไร เช่นนั้นค่าใชจ่้ายจาํนวนน้ีจะ

จดัการกนัอยา่งไรล่ะ ตรงน้ีกเ็ก่ียวโยงถึงเงินทอง   ตามท่ีขา้พเจา้ทราบ พื้นท่ีท่ีจดัทาํส่ิงเหล่าน้ีลว้น

แต่ใชว้ธีิเช่นน้ี หน่ึงคือในหมู่ผูฝึ้กมีบางคนทาํการคา้ เวลาน้ีมีคนจาํนวนไม่นอ้ยเปิดบริษทั หรือ

ทาํงานอยา่งน้ีในหน่วยงาน หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร มีเง่ือนไขท่ีเอ้ืออาํนวย หน่วยงานมีโรง

พิมพ ์ จึงใชเ้ง่ือนไขท่ีเอ้ืออาํนวยเช่นน้ีจดัพิมพ ์ หรือมีองคก์รธุรกิจเสนอส่ิงอาํนวยความสะดวกให้

ท่านทาํเร่ืองน้ี พวกเราศนูยช่์วยฝึกสอนไม่แตะตอ้งเงินทอง เขาช่วยทาํใหเ้รา พวกเราเพียงแต่จดัทาํ

ร่าง จดัทาํเสร็จแลว้พวกเรากแ็จกจ่ายออกไป ลว้นแต่ทาํกนัเช่นน้ี ขา้พเจา้รู้สึกวา่การทาํเช่นน้ีดีแลว้ 

บางคนเห็นวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีตอ้งทาํ มีกาํหนดการจดัทาํเป็นประจาํ ทาํไม่ไดก้คิ็ดหาวธีิ พวกเรา

ไม่จาํเป็นตอ้งมีกาํหนดการจดัทาํเป็นประจาํ มีเง่ือนไขทาํไดก้ใ็หก้าํหนดการจดัทาํเป็นประจาํ ไม่มี

เง่ือนไขทาํไดก้ไ็ม่ตอ้งฝืนทาํ คือหลกัการเช่นน้ี 

 การจดัการดูแลศนูยช่์วยฝึกสอนนั้นมีขอ้กาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทุกท่านกท็าํไปตาม

ขอ้กาํหนด การจดัตั้งศนูยช่์วยฝึกสอนนั้นกมี็กาํหนดเง่ือนไข และกไ็ดบ้อกกบัทุกท่านแลว้ ใหแ้จง้

ศนูยฯ์ ตั้งใหม่ต่อทางเป่ยจิงหรือต่อทางศนูยใ์หญ่ท่ีมีอยูห่ลายแห่ง โดยเฉพาะคือศนูยฯ์ ระดบัมณฑล

หรือของเมืองใหญ่ๆ ควรรับผดิชอบดูแลศนูยฯ์ ตั้งใหม่ท่ีอยูใ่นเขตการจดัการของท่าน เช่นศนูยฯ์ 

เมืองกุย้หยางกต็อ้งรับผดิชอบทางกุย้โจว ศนูยฯ์ ในแต่ละอาํเภอกต็อ้งติดต่อกบัพวกเขาใหท้นัเวลา 

มนัอาจจะไม่สะดวกท่ีศนูยฯ์ ทุกๆ แห่งจะติดต่อกบัทางเป่ยจิง ศนูยท่ี์อยูใ่กลเ้มืองใหญ่ของแต่ละ

อาํเภอกต็อ้งดูแล เพื่อช่วยใหพ้วกเขาสามารถดาํเนินการและขยายงานออกไปได ้ บนพื้นฐานของ

ความรับผดิชอบต่อฝ่าหลุนกง หากท่านไม่จดัการดูแล ปล่อยใหเ้ขาทาํไปตามอาํเภอใจโดยท่ีไม่
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เขา้ใจหลกัการของเรา กจ็ะทาํผดิเพี้ยนไปเลย น่ีกจ็ะเป็นการสูญเสียสาํหรับฝ่าหลุนกง นอกจากน้ี

เหมือนศนูยท่ี์ใหญ่ขนาดศูนยอู่์ฮัน่ซ่ึงช่วยดูแลหลายมณฑลท่ีอยูใ่กล้ๆ  ขา้พเจา้เห็นวา่ดีมากทีเดียว 

พวกเขามีประสบการณ์ค่อนขา้งมาก ทาํงานมานานแลว้ขา้พเจา้กว็างใจ พวกเขามีความเขา้ใจต่อฝ่า

ค่อนขา้งดี ขยายงานไดค่้อนขา้งดี โดยหลกัเป็นสภาพการณ์เช่นน้ี ศนูยช่์วยฝึกสอนของเราอยา่ได้

เดินผดิเพี้ยนเป็นอนัขาด 

 มีคนส่งคาํถามข้ึนมาถามวา่บุคลากรของศนูยช่์วยฝึกสอนจดัสรรกนัอยา่งไร บุคลากรลว้น

แต่เป็นอาสาสมคัร แต่มีขอ้กาํหนดขอ้หน่ึง หวัหนา้ศนูยช่์วยฝึกสอนตอ้งเป็นคนท่ีเคยเขา้ร่วมการ

สัมมนาท่ีขา้พเจา้จดั ยิง่ฟังมากจะยิง่เขา้ใจไดลึ้กซ้ึง คนท่ีฟังนอ้ยมกัจะเขา้ใจไม่ลึกซ้ึง กระทัง่ยงัมี

บางส่ิงท่ียงัไม่เขา้ใจวา่เร่ืองราว(ฝ่าหลุนกง)เป็นอยา่งไร จึงนาํพา(คน)ผดิเพี้ยนไดง่้าย แน่นอนต่อไป

เม่ือฟังใหม้าก ดูใหม้าก ศึกษาใหม้ากความเขา้กจ็ะเพิ่มมากข้ึนได ้ การรับรู้เขา้ใจจะมีมากข้ึนไปอีก

ขั้นหน่ึง เวลาคดัเลือกคนตอ้งเลือกคนท่ีมีความกระตือรือร้น ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ทาํอะไรท่ีนอกรีต

นอกรอย 

 นอกจากน้ี การบาํเพญ็ปฏิบติัของฝ่าหลุนกงไม่ใช่การฝึกบาํเพญ็ช่ีกงทัว่ๆ ไป เขา(ฝ่าหลุน

กง)เป็นการบาํเพญ็ปฏิบติัในระดบัชั้นสูง การชาํระร่างกายใหแ้ก่คนๆ หน่ึงใหบ้ริสุทธ์ิเป็นเร่ืองท่ี

ลาํบากมาก  การยกระดบัซินซ่ิงใหสู้งข้ึนอยา่งแทจ้ริงเป็นเร่ืองท่ียากยิง่นกั ขา้พเจา้ตอ้งส่งพลงั(กง)

ออกไปมากมายเพื่อชาํระร่างกายของพวกเขาใหบ้ริสุทธ์ิ การชาํระสะสางร่างกายใหแ้ก่พวกเขา ตอ้ง

ใส่ส่ิงต่างๆ ใหแ้ก่พวกเขา ยงัตอ้งอธิบายฝ่าใหถึ้งแก่น เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ียากมาก ขา้พเจา้สามารถทาํ

เร่ืองเหล่าน้ีไดภ้ายในเวลาอนัสั้น  ถา้พวกเขาบาํเพญ็ดว้ยตวัเอง อาจจะตอ้งใชเ้วลานบัหลายสิบปีจึง

จะสามารถบรรลุถึงขั้นน้ี ถึงแมจ้ะเป็นอาจารยท์ัว่ไปกเ็ป็นเร่ืองยากท่ีจะทาํใหเ้ขาบรรลุถึงขั้นน้ี

ภายในเวลาหน่ึงหรือสองปี การนาํพาคนๆ หน่ึงอยา่งแทจ้ริงนั้นไม่ง่ายเลย หากจะทาํลายคนๆ หน่ึง

นั้นใชเ้วลาเพียงชัว่พริบตา เป็นเร่ืองท่ีง่ายมากๆ ดงันั้นพวกเรามีขอ้กาํหนดเช่นน้ีเสมอมา 

มีกฎขอ้หน่ึงเช่นน้ี ไม่ใหผู้ท่ี้มีตาํแหน่งในสมาคมช่ีกงของแต่ละพื้นท่ีรับผิดชอบงานของ

ศนูยช่์วยฝึกสอนของเรา แต่มีกรณียกเวน้กรณีหน่ึง เช่นมีหวัหนา้ศนูยฝึ์กคนหน่ึง เป็นคนท่ีดีมากๆ 

เขาคิดจะถอนตวัจากสมาคมช่ีกงเพื่อมาทาํงานของศนูยฯ์ เพราะสมาคมช่ีกงน้ีอยูใ่นสภาพแทบจะ

ไม่สามารถดาํเนินการต่อไปไดแ้ลว้ ตวัเขาเองกเ็ป็นคนท่ีดีมากๆ และสามารถประคองตวัเองไวไ้ด ้

น่ีคือกรณียกเวน้เพียงกรณีเดียว คนของสมาคมช่ีกงพื้นท่ีอ่ืนๆ มีความเขา้ใจต่อฝ่าของเราน้ีไม่ลึกซ้ึง 

ในสมองของพวกเขา โดยหลกัคือจะหาเงินทองไดอ้ยา่งไร เร่ืองดูแลจดัการพลงั(กง)แต่ละกลุ่มเอย 

ความคิดเดิมๆ ฝังแน่นอยูใ่นสมองของเขา เม่ือเป็นเช่นน้ี ถา้เขาเห็นพวกเราเป็นช่ีกงทัว่ไป แลวั

จดัการตามลกัษณะนั้นกอ็าจจะทาํลายผูฝึ้กของเราไป ดงันั้นตลอดมาพวกเราไดต้ั้งกฎไวว้า่ไม่

อาจจะใหค้นของสมาคมช่ีกงรับผดิชอบงานของศูนยข์องเรา หวัหนา้ศนูยช่์วยฝึกสอนของเราลว้น

แต่อนุมติัโดยสมาคมคน้กวา้วจิยัของเรา ส่วนใหญ่ลว้นแต่มอบหมาย กาํหนดโดยตวัขา้พเจา้เอง ซ่ึง

จะเป็นประโยชนท่ี์จะไม่ทาํใหต้า้ฝ่าของเราเบ่ียงเบนไป ไม่เช่นนั้นหากดูแลจดัการตามแบบช่ีกง

ทัว่ไป ไปแลว้ ทุกท่านลองคิดดู พวกเขามีขอ้มูลสบัสนยุง่เหยงิมากมาย นาํเอาเอกสารขอ้มูลมาขาย
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สักหน่อย เขาดีใจมากเลย เป็นโอกาสดีท่ีจะหาเงินหาทอง สามารถหาเงินไดม้าก ขายส่ิงน้ีนิด ขาย

ส่ิงนั้นหน่อย เขามีเป้าหมายอยูท่ี่หาเงินทอง ไม่ไดต้ั้งใจบ่อนทาํลายหลกัพลงั(กง)ของเรา แต่วา่มนั

ส่งผลในการบ่อนทาํลาย ส่ิงท่ีสับสนยุง่เหยงิต่างๆ ในนั้นจะรบกวนผูฝึ้กของเรา บางคนท่ีเขา้ใจ

หลกัการของฝ่าไม่ลึกซ้ึงกจ็ะเดินผดิเพี้ยนไดง่้าย ยงัอาจเอาหนงัสือช่ีกงท่ีสับสนยุง่เหยงิมาขาย 

สาํนกัพลงั(กง)อ่ืนกท็าํกนัเช่นน้ี 

เวลาน้ีมีอาจารยช่ี์กงมาจดัสัมมนา ผูค้นต่างตรึกตรองอยา่งสุขมุ ไม่หลบัหูหลบัตาเหมือน

เม่ือก่อนพอมีอาจารยช่ี์กงมาเปิดสอนสักคนกพ็ากนัไปร่วมสัมมนา ปัจจุบนัทุกคนต่างมีความสุขมุ 

ตอ้งลองสังเกตดูวา่เป็นอาจารยช่ี์กงจริงหรือปลอม ไม่เหมือนแต่ก่อนแลว้ ดงันั้นอาจารยช่ี์กงจึงจดั

สัมมนาไดล้าํบากมาก คร้ันเม่ือเขารับผูส้มคัรไม่ได ้กจ็ะมาลากผูฝึ้กของเราไปร่วม เขากเ็ปิดสอนได ้

เงินทองกไ็ดแ้ลว้ แต่กท็าํลายผูฝึ้กของเราไปแลว้ พวกเราทาํเร่ืองท่ีใหญ่ขนาดน้ี ทุ่มเทกาํลงัไปมาก

ขนาดน้ี เขากลบัทาํลายผูฝึ้กของเราไปในชัว่พริบตา แน่นอนผูฝึ้กบางคนท่านไม่อาจกาํหนดเขาให้

สูงเกินไปนกั เขาเพิ่งจะศึกษาฝ่า ความเขา้ใจต่อฝ่าอาจจะไม่ลึกซ้ึงนกั อาจจะทาํลายตวัเองไปโดยไม่

รู้ตวั ท่ีผา่นมาเรามีขอ้กาํหนดไวเ้ช่นน้ี ไม่วา่หวัหนา้ศนูยช่์วยฝึกสอนของพื้นท่ีใด มณฑลหรือเมือง

ใดท่ีทาํเช่นน้ีจะตอ้งเปล่ียนคน ปล่อยท้ิงไวไ้ม่ได ้

ถา้มีคนของศนูยช่์วยฝึกสอนของพื้นท่ีใด ผูช่้วยฝึกสอนของศนูยฝึ์กพลงั(กง)คนใดมาลากผู ้

ฝึกของเราไปฟังการบรรยายของอาจารยช่ี์กงอ่ืน หรือขายเอกสารขอ้มูลช่ีกงอ่ืนใหแ้ก่ผูฝึ้กของเรา 

หรือนาํผูฝึ้กของเราออกสู่ทางนอกรีต พบเห็นผูช่้วยฝึกสอนเช่นน้ีเม่ือใดใหเ้ปล่ียนคน ปล่อยไว้

ไม่ไดแ้มแ้ต่คนเดียว หากปล่อยไวผ้ลร้ายจะตามมาในภายหนา้อยา่งไม่ส้ินสุด น้ีเป็นการบ่อนทาํลาย

ฝ่าอยา่งร้ายแรง เป็นการบ่อนทาํลายฝ่าจากภายใน น้ีเป็นเร่ืองท่ีไม่อนุญาตโดยเดด็ขาด น้ี น้ีเป็นเร่ือง

ท่ีเห็นแก่ใครไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด พบหน่ึงคนใหเ้ปล่ียนหน่ึงคน 

 หลกัการของเราคือการดูแลจดัการแบบอิสระหลวมๆ แต่ในเร่ืองการฝึกพลงั(กง)นั้นพวกเรา

เอาจริงเอาจงั ใครกไ็ม่อาจจะบ่อนทาํลาย รูปแบบการจดัตั้งของเรานั้นอิสระหลวมๆ อยา่งยิง่ ท่าน

อยากจะมาร่วมฝึกพลงั(กง)ท่านกม็า ท่านไม่อยากมาร่วมฝึกพลงั(กง)กบัพวกเราท่านกไ็ปได ้ เม่ือ

ท่านเขา้มาแลว้เรากต็อ้งรับผดิชอบต่อท่าน บอกท่านใหป้ฏิบติัอยา่งไร ท่านไม่อยากเรียน ใจของ

ท่านดวงน้ีใครจะร้ังท่านใหอ้ยูไ่ดล่้ะ ร้ังท่านใหอ้ยูท่ี่น่ีแลว้ท่านไม่ปฏิบติัใหดี้ อะไรท่านกพ็ดู ทาํ

อะไรวุน่วายไปหมด เท่ากบัท่านแยกสลาย บ่อนทาํลายฝ่าของเราจากภายใน เราไม่อนุญาตใหท้าํ

เร่ืองอยา่งน้ี ใครอยากเรียนคนนั้นกเ็รียนเอาเอง เม่ือรับรู้เขา้ใจต่อฝ่าแลว้เขากบ็าํเพญ็ ใจคนใฝ่ดีลว้น

แต่สาํนึกดว้ยตวัเอง ไม่มีใครบงัคบัได ้ บอกวา่ท่านตอ้งเป็นคนดี ไม่ทาํอยา่งน้ีไม่ได ้ แต่ถา้เขาไม่

อยากทาํ ท่านจะทาํอยา่งไรกบัเขาล่ะ คนเขาพดูวา่ถา้คนๆ น้ีไม่อยากบาํเพญ็ พระพุทธกไ็ม่รู้จะทาํ

อยา่งไร เขาตอ้งสมคัรใจ จะไปบงัคบัไม่ได ้ 

ยงัมีอีกเร่ืองหน่ึง พวกเรามีผูฝึ้กเป็นจาํนวนมาก มีจาํนวนมากทีเดียวท่ีอ่านหนงัสืออยูอ่ยา่ง

เงียบๆ อ่านทุกวนั แมก้ระทัง่เม่ือพบกบัปัญหากอ่็านกนัอยู ่ ดูจากจุดน้ีพวกเขาทาํไดดี้กวา่ผูช่้วย
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ฝึกสอนของเราเสียอีก ดงันั้นศนูยฝึ์กฯ แต่ละแห่งควรจะจดัใหทุ้กคนศึกษาฝ่าใหม้าก โดยเฉพาะ

ผูช่้วยฝึกสอนของศนูยฝึ์กแต่ละแห่งควรจะเป็นผูริ้เร่ิม สาํหรับผูช่้วยฝึกสอนนั้น เรามีขอ้กาํหนดวา่

ตอ้งบาํเพญ็ปฏิบติัฝ่าหลุนกงเพียงวชิาเดียวเท่านั้น (สาํหรับผูฝึ้ก ถา้อยากเรียนท่านกเ็รียน) 

ไม่เช่นนั้นผูฝึ้กกลุ่มน้ีกจ็ะถูกเขานาํพาไปสู่ทางท่ีผดิ ในเม่ือท่านเป็นผูช่้วยฝึกสอนท่านกส็มควรทาํ

ใหดี้ เรากต็อ้งใหผู้ช่้วยฝึกสอนมีความเขา้ใจต่อฝ่าใหลึ้กซ้ึงมากข้ึน ใหพ้วกเขาอ่านหนงัสือใหม้าก

ในเวลาปกติ แน่นอนมีผูช่้วยฝึกสอนท่ีตั้งใจและยนิดีท่ีจะทาํงานน้ีเป็นจาํนวนมาก แต่โดยมากพวก

เขามีระดบัการศึกษาจาํกดั กระทัง่อ่านหนงัสือยงัอ่านไดล้าํบาก อายกุม็ากแลว้ อนัน้ีไม่เป็นไร พวก

เขาสามารถจดัใหทุ้กคนศึกษาดว้ยกนั เวลาท่ีจดัใหทุ้กคนศึกษาดว้ยกนั อ่านหนงัสือดว้ยกนั พวกเขา

กไ็ดฟั้งมิใช่หรือ เวลาท่ีทุกคนพดูถึงประสบการณ์พวกเขากไ็ดย้กระดบัสูงข้ึนพร้อมกบัทุกคนดว้ย 

ขอเพียงทุกคนศึกษากส็ามารถไดรั้บการยกระดบัสูงข้ึน ควรจะจดัการศึกษาฝ่าและการฝึกท่าให้

รวมอยูด่ว้ยกนั พฒันาไปพร้อมกนั 

เวลาน้ีมีหลายพื้นท่ีจดัการฝึกพลงั(กง)เป็นกลุ่มไดดี้มาก แต่มกัจะละเลยการศึกษาฝ่า เม่ือผู ้

ฝึกถามปัญหา ผูช่้วยฝึกสอนตอบไม่ไดห้รืออธิบายไดไ้ม่ชดัเจน จึงรอจะถามอาจารย ์ คอยดูวา่

อาจารยจ์ะไปท่ีไหน ท่ีจริงปัญหาบางปัญหากมี็คาํตอบอยูใ่นหนงัสือแลว้  ในหนงัสือ[จงกัว๋ฝ่าหลุน

กง (ฉบบัปรับปรุง)] ไดอ้ธิบายอยา่งครอบคลุมไวแ้ลว้ เพียงแต่ตอ้งไปศึกษาอยา่งจริงจงักจ็ะ

สามารถแกไ้ขปัญหา นบัตั้งแต่ฉางชุนริเร่ิมกระแสศึกษาฝ่าเป็นตน้มา ผูฝึ้กพอพบกบัขา้พเจา้กไ็ม่มี

อะไรจะถาม เม่ือพบกบัขา้พเจา้กไ็ม่ถามแลว้ ไม่เช่นนั้นพอขา้พเจา้ออกไปขา้งนอกใครๆ กรู้็จกั

ขา้พเจา้ เพราะเป็นบา้นเกิด พอออกไปบนถนนมีคนศึกษาฝ่ามาก มีคนรู้จกัขา้พเจา้มาก หลายๆ คนก็

จะถามน่ีถามนัน่ เวลาน้ีพอพบหนา้อาจารยก์ก็ล่าวคาํสวสัดีกบัอาจารย ์ไม่ถามอะไรแลว้ เพราะไม่มี

อะไรจะถาม นบัตั้งแต่มีการริเร่ิมท่องหนงัสือ ผูฝึ้กไม่ใช่นาํมาเปรียบเทียบหลงัจากท่ีไดท้าํเร่ืองนั้น

แลว้ แต่ก่อนท่ีจะทาํเขากรู้็แลว้วา่ควรหรือไม่ควรทาํ  น่ีเป็นเร่ืองท่ีดีมาก ทุกท่านจดัการศึกษาฝ่าเป็น

เร่ืองท่ีจาํเป็นตอ้งไปศึกษาในการฝึกพลงั(กง) และเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัยิง่กวา่ ขา้พเจา้คิดวา่ทุกๆ พื้นท่ีก็

ควรไปศึกษาฝ่าเหมือนอยา่งท่ีฉางชุนทาํ เม่ือกระแสศึกษาฝ่าขยายออกไป หลายๆ ปัญหากแ็กต้กได้

อยา่งง่ายดาย ปัญหาเหล่าน้ีตวัเองกแ็กไ้ขได ้ นอกจากน้ีเวลาเลือกผูช่้วยฝึกสอน ตอ้งไม่คาํนึงวา่

ระหวา่งท่านกบัเขามีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  มีมิตรภาพท่ีดีต่อกนั ท่านตอ้งไม่ใชค้วามรู้สึกในการ

เลือกเป็นอนัขาด หรือเม่ือตั้งผูช่้วยฝึกสอนแลว้จะเปล่ียนคนใหม่ไม่ไดแ้ลว้ คิดเช่นนั้นไม่ได ้ ตอ้ง

รับผดิชอบต่อฝ่า ตอ้งระวงัเร่ืองเหล่าน้ีใหดี้  คนท่ีไดม้าตรฐานและมีความสามาถกใ็หเ้ขาทาํ คนท่ี

ไม่ไดม้าตรฐาน หาคนมาทาํชัว่คราวยงัจะดีกวา่ ไม่ใช่เลือกอยา่งขอไปทีใหค้รบจาํนวน ท่ีผา่นมา

ขา้พเจา้เคยอธิบายปัญหาเช่นน้ี พระภิกษุท่ีบาํเพญ็ในวดั เป็นหวัหนา้ในวดัแห่งนั้น เป็นสมภาร เป็น

เจา้อาวาส เขาบาํเพญ็เป็นอาชีพ พวกเราบาํเพญ็อยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญั ฝ่าของเราน้ีเป็นฝ่าท่ีดี 

สามารถบาํเพญ็ไปสู่ระดบัชั้นสูง เช่นนั้นผูช่้วยฝึกสอนของศนูยช่์วยฝึกสอนพลงั(กง)กบัเจา้อาวาส 

สมภารมีอะไรแตกต่างกนั ไม่ใช่ตั้งขอ้กาํหนดกบัพวกท่านไวสู้ง แต่เป็นคุณูปการและบุญกศุลท่ีมิ

อาจวดัไดจ้ริงๆ  ไม่วา่ท่ีศนูยฝึ์กหน่ึงมีคนบาํเพญ็สาํเร็จออกมาไดส้ักก่ีคน ต่อใหบ้าํเพญ็สาํเร็จหน่ึง
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คน ผูช่้วยฝึกสอนคนน้ีกมี็คุณูปการและบุญกุศลท่ีมิอาจวดัได ้ น่ีเป็นเร่ืองท่ีเขม้งวดจริงจงั ควรตอ้ง

ทาํเร่ืองน้ีใหดี้ ถึงแมพ้วกเราไดใ้ชเ้ง่ือนไขท่ีสะดวกท่ีสุดในการบาํเพญ็ ใหทุ้กท่านยกระดบัสูงข้ึน 

แต่เง่ือนไขท่ีสะดวกเรากไ็ม่สามารถจะปฏิบติัต่อฝ่าแบบตามใจชอบโดยไม่รับผดิชอบ ในอนาคต

อาจมีคนท่ีบาํเพญ็เป็นอาชีพปรากฏกเ็ป็นได ้ เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได ้ ตอ้งมีการกาํหนดเง่ือนไขบาง

ประการ 

 การฝึกพลงั(กง)ในระยะน้ี แต่ละพื้นท่ีอาจมีปัญหาต่างๆ ปรากฏออกมา ทุกท่านสามารถ

หยบิยกข้ึนมาถาม ทั้งเร่ืองการฝึกพลงั(กง) เร่ืองงาน เร่ืองบางอยา่งท่ีไม่รู้วา่ควรจะจดัการอยา่งไร 

ทุกท่านสามารถหยบิยกข้ึนมาถาม ขา้พเจา้จะตอบปัญหาใหแ้ก่พวกท่าน 

 

เก่ียวกบัเร่ืองผูฝึ้กฝ่าหลุนกงไปร่วมการแสดงความสามารถพิเศษ 

ขา้พเจา้ยงัไม่เห็นเร่ืองน้ี หา้มทาํเช่นน้ีอยา่งเดด็ขาด ทาํไม่ไดเ้ดด็ขาด เขาบาํเพญ็ฝ่าหลุนกง

แต่เพียงวชิาเดียวหรือ ก่อนหนา้น้ีล่ะ (พดูแทรก: คนๆ น้ีเคยฝึกหลกัพลงั(กง)อ่ืน แต่พลงั(กง)ของเขา

กไ็ม่สูงข้ึน หลงัจากฝึกฝ่าหลุนกงแลว้พลงั(กง)จึงสูงข้ึน เขาบอกวา่ถึงระดบั “ซนั ฮวาจวี้ ต่ิง (ดอกไม้

สามดอกรวมอยูบ่นศรีษะแลว้)” พวกเราตอ้งใหค้วามรู้แก่คนเหล่าน้ีวา่ ถา้คิดจะฝึกฝ่าหลุนกง กต็อ้ง

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของฝ่าหลุนกง โดยแทจ้ริงเขาไม่ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของฝ่าหลุนกง ไม่

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของผูฝึ้กฝ่าหลุนกงเลย และคนๆ น้ีอาจมีฟู่ ถ่ี(ตวัสิง ตวัแฝง) ตวัเขาเขา้ใจวา่

การทาํเช่นน้ีเป็นเร่ืองท่ีดี  เม่ือตวัเองแสวงหา ฝ่าเซิน(ร่างฝ่า)ของขา้พเจา้กจ็ะไม่ดูแลเขา อาจจะเป็น

กรณีเช่นน้ี กรณีเช่นน้ีเป็นการบ่อนทาํลายฝ่าของเราจากอีกมุมหน่ึง ใหเ้ป็นเช่นน้ีไม่ไดโ้ดยเดด็ขาด 

หากคนๆ น้ีสามารถยนืหยดับาํเพญ็อยา่งแทจ้ริง กใ็หป้ฏิบติัตามมาตรฐานของเรา มิเช่นนั้น  พวกเรา

ไม่ตอ้งใหอ้ะไรแก่เขา ไม่ถือวา่เป็นผูบ้าํเพญ็ปฏิบติัฝ่าหลุนกง คนท่ีฝึกพลงั(กง)อ่ืน คิดอยากจะมา

เรียนฝ่ากใ็หม้าเรียน ข้ึนอยูก่บับุญวาสนา การไปเรียกคนใหม้าเรียน หรือไปลากคนจาํนวนหน่ึงมา

เรียน หรือคนเขาไม่อยากเรียน แต่เพราะทุกคนมาเรียนกต็ามมาเรียน ขา้พเจา้วา่อยา่งน้ีกไ็ม่มี

ประโยชน ์คนนั้นบางคนช่วยเหลือได ้บางคนช่วยเหลือไม่ได ้พวกเรานั้นข้ึนอยูก่บับุญวาสนา  อยา่

เห็นวา่เขาพาเขา้มาจาํนวนก่ีคนแลว้ คนเหล่าน้ีจะสามารถฝึกฝ่าหลุนกงไดห้รือไม่ จะสามารถยดึมัน่

วชิาเดียวไดห้รือไม่ ลว้นแต่เป็นปัญหา ทุกท่านเม่ือกลบัไปแลว้ตอ้งริเร่ิมกระแสศึกษาฝ่า ขอ้กาํหนด

น้ีทุกท่านควรจะตอ้งทาํใหไ้ด ้ ควรจะตอ้งใหทุ้กคนรับรู้เขา้ใจโดยทัว่กนั ไม่เช่นนั้นปัญหาน้ีจะทวี

ความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ 

 

พวกเราจะเพิ่มจาํนวนผูรั้บผดิชอบท่ีศนูยฝึ์กฯ ไดห้รือไม่ 
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ได ้ จะเพิ่มผูรั้บผดิชอบ พวกท่านสามารถเลือกดว้ยตวัเอง จะเพิ่มอีกคนสองคนกไ็ด ้ แต่ตอ้ง

เลือกคนท่ีมีความเขา้ใจต่อฝ่าค่อนขา้งดี กระตือรือร้นตั้งใจทาํงานน้ี 

 

มีผูฝึ้กคนหน่ึงพดูวา่: ฉนับรรลุระดบัซนัฮวาจวี้ ต่ิงแลว้ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม อาจารยห์ล่ี

หงจ้ือพา “ฝ่าเซิน” ของฉนัไปแลว้ 

ใหทุ้กท่านระวงั คนอยา่งน้ีลว้นเป็นความรู้สึกลวงอนัเกิดจากจิตยดึติดแต่ละชนิด มีคนอยา่ง

น้ีปรากฏเป็นระยะๆ ในหลายพื้นท่ี เหมือนอยา่งท่ีท่านพดูเม่ือครู่ เขากาํลงัตกอยูใ่นอนัตรายมาก ท่ี

เขาพดูวา่: ฉนับรรลุระดบัซนัฮวาจวี้ ต่ิงแลว้ ฉนัมีความสามารถมากแลว้ สุดทา้ยฉนักคื็อพระพุทธ

แลว้ พวกท่านอยา่ไปเรียนกบัอาจารยห์ล่ีหงจ้ือ มาเรียนกบัฉนัเถอะ! กอ็าจพฒันาต่อไป สุดทา้ยก็

เกิดปัญหาเช่นน้ี กบัคนประเภทน้ีตอ้งบอกใหเ้ขารู้ทนัที ตอ้งใหเ้ขาละท้ิงจิตยดึติดเหล่าน้ี มนัเกิด

ปัญหาไดง่้าย เร่ิมแรกคนเหล่าน้ีนบัถือขา้พเจา้อยา่งมาก บางคนถึงกบักรีดน้ิวมือเขียนหนงัสือดว้ย

เลือดใหข้า้พเจา้ แสดงเจตจาํนงวา่จะบาํเพญ็ฝ่าหลุนกงใหถึ้งท่ีสุด สุดทา้ยเขาวา่เขาเป็น “พระพุทธ” 

เสียแลว้ เขาบอกวา่ ท่านไม่ตอ้งเรียนกบัหล่ีหงจ้ือแลว้ ท่านมาเรียนกบัฉนัเถอะ เป็นเพราะเขาล่ืนลง

ไปแลว้ ตวัเขาแสวงหาช่ือเสียงและผลประโยชน ์เกิดจิตยนิดี บวกกบัการรบกวนของมาร ตวัเองไม่

สามารถถอนตวัใหห้ลุดพน้แลว้ โดยผวิเผนิเขายงับอกวา่ฝ่าหลุนกงดี แต่ในความเป็นจริง 

พฤติกรรมของเขากาํลงับ่อนทาํลายฝ่าหลุนกง เหมือนอยา่งท่ีขา้พเจา้เคยกล่าวไว ้ มีคนบอกวา่ ฝ่า

หลุนกงนั้นดี เรียนฝ่าหลุนกงแลว้ไม่เกิดเร่ือง ท่านดูฉนัถือหนงัสือเล่มน้ีเดินอยูบ่นถนนใหญ่ 

รถยนตร์ไม่กลา้ชนฉนั น่ีเขาไม่ใช่กาํลงับ่อนทาํลายฝ่าหลุนกงหรอกหรือ โดยผวิเผนิดูเหมือนกาํลงั

ปกป้องฝ่าหลุนกง แทจ้ริงแลว้กคื็อการบ่อนทาํลายฝ่าหลุนกง 

 

 เร่ืองท่ีช่วงก่อนหนา้น้ี สมาคมคน้ควา้วจิยัช่ีกงในเขตกวา่งโจวจดัแสดงโชวช่ี์กง 

 สมาคมคน้ควา้วจิยัช่ีกงในพื้นท่ีบางแห่งอยูใ่นความดูแลของคณะกรรมการกีฬา  คณะกรรม

กีฬาจึงจดัช่ีกงเป็นกิจกรรมกีฬาประเภทหน่ึง เป็นกิจกรรมกีฬาของมวลชน  บางคร้ังกจ็ดักิจกรรม

กลุ่มฝึกพลงั(กง)วชิาต่างๆ  เหมือนการบริหารร่างกาย จดักิจกรรมช่ีกงในโอกาสต่างๆ เพราะพวก

เขาจดัมนัเป็นกิจกรรมกีฬาประเภทหน่ึง ไม่ถือวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ดี เร่ืองประเภทน้ี ถึงแมว้า่พวกเราไม่

อยากจะไปร่วม แต่หากพวกเขาตอ้งการจดัจริงๆ  เพื่อเป็นการใหเ้กียรติพวกเรากส็ามารถรวบรวม

คนไป(ร่วมงาน) ไปทาํท่าการเคล่ือนไหวเหมือนกบัการบริหารร่างกาย แต่พึงตอ้งระวงั ท่ีกล่าวไป

นั้นเราตอ้งไม่ถือวา่มนัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งไปทาํเช่นนั้น แต่อยูใ่นสถานการณ์ท่ีสมาคมคน้ควา้วจิยัช่ีกง

ขอใหพ้วกเราทาํเช่นนั้น พวกเราสามารถพดูกบัทุกคนใหช้ดัเจน ท่ีพวกเราไปฝึกท่าการเคล่ือนไหว

ดว้ยกนัสักท่าสองท่านั้นถือวา่เป็นการสนบัสนุนกิจกรรมกีฬาของพวกเขา ภายใตก้รณีพิเศษ

สามารถทาํเช่นนั้นได ้ แต่มีอยูจุ่ดหน่ึง ถา้มีอาจารยช่ี์กงอ่ืนจดักิจกรรมประเภทน้ีเพื่อการแสดง พวก

เราไม่ไปร่วมกิจกรรม ถา้เป็นกิจกรรมประเภทการบริหารร่างกายลว้นๆ สามารถไปร่วมได ้ เร่ืองน้ี
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ทุกท่านตอ้งยดึกมุใหดี้ 

ยงัมีอีกประเดน็หน่ึง ปัจจุบนัศนูยช่์วยฝึกสอนของเราหลายๆ แห่งมีกรณีเช่นน้ีเกิดข้ึน ทุก

คนต่างกาํลงัเผยแพร่ฝ่าหลุนกง บางแห่งใชรู้ปแบบการจดัสัมมนา ใหดี้พวกเราอยา่เรียกวา่ “จดั

สัมมนา” ใหเ้รียกเป็นช่ืออ่ืน เพราะเม่ือจดัเป็นสัมมนาแลว้ไม่มีใครสามารถบรรยายฝ่าน้ีได ้แน่นอน

ไม่อาจทาํเช่นนั้นได ้  ถา้แมน้มีใครยนือยูต่รงน้ีบรรยายฝ่าหลุนกง บรรยายฝ่าน้ีวา่ควรทาํอยา่งไร

อยา่งไร เช่นนั้นเขากก็าํลงัถ่ายทอดฝ่าท่ีไม่ถูกตอ้ง กาํลงับ่อนทาํลายตา้ฝ่า ฝ่าหลุนตา้ฝ่ามีเพียงหน่ึง

เดียวเท่านั้น ถา้เขาถือหนงัสือข้ึนมาอ่านใหฟั้ง อยา่งน้ีทาํได ้ หวัหนา้ศนูยฯ์ มอบหมายใหใ้ครถือ

หนงัสือข้ึนมาอ่าน อยา่งน้ีทาํได ้

 นอกจากน้ี จดัใหทุ้กคนดูวดีิโอเทป หมายถึงวดีิโอเทปการบรรยายฝ่าทั้งชุด ดูจบหน่ึงบท

แลว้ ใหห้ยดุไวแ้ลว้ฝึกพลงั(กง) วนัรุ่งข้ึนเม่ือดูบทท่ีสองแลว้ ใหห้ยดุไวแ้ลว้ฝึกพลงั(กง)อีก 

อีกประการหน่ึงคือการฟังเทปบนัทึกเสียง ฟังทีละบททีละบท หลงัจากนั้นจดัใหค้นสอนท่า

การเคล่ือนไหว อยา่งน้ีไม่มีปัญหา ท่าการเคล่ือนไหวใหทุ้กคนฝึกดว้ยกนัได ้ จากวนัน้ีเป็นตน้ไป

พวกเราสามารถใชรู้ปแบบเช่นน้ี น้ีเป็นรูปแบบท่ีดีท่ีสุด พวกเราสามารถจดัใหทุ้กคนมาเรียนฝึก

พลงั(กง)เป็นกลุ่มดว้ยกนั สามารถเรียนฝึกกนัเช่นน้ี 

นอกจากน้ีคนท่ีมาเองคนเดียวสามารถฝึกกบัทุกคนท่ีศนูยฝึ์กฯ โดยตรง หลกัจากนั้นใหอ่้าน

หนงัสือ ฟังเทปบนัทึกเสียง ใหท้าํเช่นน้ี แต่มีจุดหน่ึงตอ้งทาํใหไ้ด ้ พวกเราตอ้งไม่จดัทาํกิจกรรม

ถ่ายทอดพลงั(กง)ทั้งหมดในลกัษณะธุรกิจ ใหพ้วกเราจดัทาํตามเง่ือนไข(สภาพ)ท่ีสามารถ

เอ้ืออาํนวย และไม่สามารถเรียกเกบ็ค่าใชจ่้าย ไม่วา่พวกเราจะขอใชห้อ้งเรียน ขอใชห้อ้งประชุม 

หรือขอใชห้อประชุมเพราะคนมากกต็าม สามารถทาํเช่นน้ีได ้แต่ไม่สามารถเรียกเกบ็ค่าใชจ่้าย พวก

เราไดพ้ดูกนัเป็นท่ีแน่นอนแลว้วา่ ไม่สามารถจดัทาํเป็นองคก์รธุรกิจ พึงระวงัจุดน้ีใหดี้ ถา้มีกรณีท่ี

พิเศษมากๆ พวกเรามีผูฝึ้กมาก มีคนศึกษาฝ่ามากจนตอ้งใชส้ถานท่ีท่ีใหญ่และขอยมืสถานท่ีไม่ได ้

จาํเป็นตอ้งใชห้อประชุมของคนเขา และหอประชุมเรียกเกบ็ค่าใชจ่้าย เช่นนั้นกรณีท่ีพิเศษแบบน้ีก็

ตอ้งติดต่อกบัทางเป่ยจิงโดยตรง ถา้เป็นกรณีแบบน้ีจริงๆ สามารถเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายสาํหรับการเช่า

หอประชุมได ้ และแมแ้ต่สตางคแ์ดงเดียวกไ็ม่ใหมี้เหลือเอาไว ้ กล่าวโดยสรุป พวกเราไม่สามารถมี

เงินคงเหลืออยูใ่นมือ ศูนยช่์วยฝึกสอนไม่อาจมีเงินเกบ็เอาไว ้ ไม่จดัทาํกิจกรรมในลกัษณะธุรกิจ 

ปัญหาน้ีขา้พเจา้พดูกบัทุกท่านชดัเจนแลว้ เพราะเป็นเร่ืองท่ีเขม้งวดจริงจงั พลงั(กง)ของเราน้ี

สามารถเดินบนหนทางท่ีถูกตรงได ้และจุดน้ีเป็นจุดท่ีแตกต่างอยา่งแทจ้ริงกบัพลงั(กง)อ่ืนๆ 

 

 ทางซ่างไห่(เซ่ียงไฮ)้รายงานวา่มีผูฝึ้กฝ่าหลุนกงท่ียงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมการสัมมนาคนหน่ึง 

ก่อนท่ีจะฝึกพลงั(กง)เขาจะบอกใหทุ้กคนพดูวา่: “ไหวอ้าจารยห์ล่ีหงจ้ือท่ีเคารพ ศึกษาตา้ฝ่าฝ่าหลุน

กง บาํเพญ็ซินซ่ิง และเจิน ซัน่ เหร่ิน (ความจริง ความเมตตา ความอดทน)” เม่ือท่องเสร็จแลว้กฝึ็ก

พลงั(กง) หลงัจากฝึกเสร็จแลว้กใ็หพ้ดูวา่: “เสร็จแลว้ ขอบคุณอาจารย”์ เขาบอกวา่เป็นการบูชา
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อาจารย ์

เขาไม่เคยเขา้ร่วมการสัมมนาหรือ (ตอบ: ไม่เคย) เร่ืองท่ีท่านพดูมาน้ีสาํคญัมาก เพราะผูฝึ้ก

ในหลายๆ พื้นท่ี พอเขาไดอ่้านหนงัสือหรือบางคนไดฟั้งเทปบนัทึกเสียง เขารู้สึกวา่ดีมาก แต่เขาก็

ไม่รู้จะทาํอยา่งไร อาจปรากฏปัญหาอยา่งน้ี พื้นท่ีอ่ืนๆ กอ็าจจะมีปรากฏในอนาคต ทุกท่านตอ้ง

ระวงัใหดี้ เม่ือไดย้นิการบอกกล่าวเช่นน้ี ไม่วา่ท่านจะอยูศ่นูยช่์วยฝึกสอนในพื้นท่ีใด ลว้นมีหนา้ท่ี

ไปบอกเขาไม่สมควรทาํเช่นน้ี  เร่ืองแบบน้ีมกัจะชกันาํใหค้นท่ีไม่เคยเรียนฝึกฝ่าหลุนกงไปในทาง

นั้นโดยไม่รู้ตวั ในความเป็นจริงคนๆ น้ีไม่เคยเขา้ร่วมการสัมมนา เขาไม่ค่อยเขา้ใจ เขาอาจจะใชว้ธีิ

น้ีมาโออ้วดตวัเองกเ็ป็นได ้ แต่อยา่ด่วนสรุปเก่ียวกบัคนๆ น้ี ต่อไปหลงัจากท่ีเขาเขา้ร่วมการสัมมนา

แลว้ เขากจ็ะรู้วา่จะปฏิบติักบัเร่ืองน้ีอยา่งไร น่ีเป็นปัญหาจริงๆ ทุกคนพึงระวงัจุดน้ีใหดี้ ไม่วา่ปัญหา

จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีใด เม่ือศนูยช่์วยฝึกสอนไดย้นิข่าว ใครท่ีอยูใ่กลพ้ื้นท่ีของเขา ทุกคนสามารถ

ติดต่อทางโทรศทัพห์รือใชรู้ปแบบอ่ืนๆ ยบัย ั้งเขา ตอ้งปรับแกเ้ร่ืองประเภทน้ีใหถู้กตอ้ง  

ซ่างไห่(เซ่ียงไฮ)้พื้นท่ีน้ี ในอนาคตมีโอกาสขา้พเจา้จะไป เพราะขา้พเจา้คิดจะไปตลอดมา 

 

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีศนูยใ์หญ่ฮาร์บินจดัผูช่้วยฝึกสอนฯ กลุ่มหน่ึงไปศึกษาท่ีเมืองฉางชุน 

สภาพการณ์ของฮาร์บินนั้นดีมาก ตั้งแต่ท่ีไดจ้ดัผูช่้วยฝึกสอนกลุ่มหน่ึงไปฉางชุนเขา้ร่วม

การประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์คร้ังหน่ึงท่ีศนูยใ์หญ่จดัข้ึนเป็นตน้มา ความเขา้ใจของพวกเขา

สูงข้ึนมาก ไดจ้ดัทาํกิจกรรมต่างๆ ทางดา้นน้ีทาํไดดี้มาก ศนูยใ์หญ่ฉางชุนไดร้ายงานสภาพการณ์

ของฮาร์บินใหข้า้พเจา้ ขา้พเจา้ทราบแลว้ ขา้พเจา้ว่าฤดูร้อนท่ีฮาร์บินอากาศดีมาก โดยเฉพาะเม่ือ

พวกเรานัง่อ่านหนงัสือดว้ยกนัเป็นกลุ่มอยูริ่มแม่นํ้า เป็นเร่ืองท่ีดีมาก 

 

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตา้ช่ิงเรียนเชิญท่านอาจารยไ์ปเปิดสัมมนา 

เร่ืองจดัสัมมนาไม่ตอ้งพดูแลว้ ในอนาคตขา้พเจา้จะจดัโดยวางแผนเป็นองคร์วม เวลาน้ี

หนงัสือเชิญมีมากมาย หนงัสือเชิญจากตา้ช่ิงขา้พเจา้เห็นสองฉบบัแลว้ ปีกลายจดัท่ีฉีฉีฮาร์ คน

จากตา้ช่ิงกไ็ปเรียนดว้ย 

 

ปัญหาเก่ียวกบัการถ่ายทอดฝ่าในพื้นท่ีท่ีท่านอาจารยย์งัไม่เคยจดัการสัมมนา 

สามารถทาํเช่นน้ีได ้ หลงัจากไดม้าฟังท่ีกวา่งโจวคร้ังน้ีแลว้ เม่ือกลบัไปใหพ้วกท่านไป

รวบรวมผูฝึ้กท่ียงัไม่เคยเขา้ร่วมการสัมมนามาปรึกษาหารือกนั เทปบรรยายฝ่าท่ีพวกท่านบนัทึกไว ้

ท่านสามารถจดัใหทุ้กคนมาฟัง เทปบรรยายฝ่าท่ีจ่ีหนานกมี็ ดีมากทีเดียว ท่านสามารถจดัใหทุ้กคน

มาฟังเทปการบรรยายดว้ยกนั ไม่ตอ้งฟังทั้งหมดรวดเดียว ฟังช่วงหน่ึงแลว้หยดุไว ้ พดูกบัทุกคน
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ตามท่ีตวัเองสามารถเขา้ใจ แลว้ใหทุ้กคนพดูถึงความรู้สึกของตวัเอง สร้างบรรยากาศใหมี้ชีวติชีวา

สักหน่อย 

 

เก่ียวกบัเร่ืองเงินสนบัสนุน 

ไม่ตอ้งสนใจวา่คนอ่ืนจะมีเงินทองมากเท่าใด หรือเขาคิดอยากจะใหเ้งินสนบัสนุนแก่ฝ่า

หลุนกงมากเท่าใด พวกเรากไ็ม่เอา เพราะอะไรหรือ เพราะท่านกจ็ะมีการเกบ็เงินเอาไว ้เช่นนั้นศนูย์

ช่วยฝึกสอนอ่ืนๆ กมี็เงินเกบ็ไวไ้ด ้ ใช่หรือไม่ เม่ือศนูยช่์วยฝึกสอนทั้งหมดลว้นแต่มีการเกบ็เงิน

เอาไว ้ในอนาคตเม่ือมีประเดน็ของเงินทองเขา้มาเก่ียวขอ้ง ใจคนกจ็ะเปล่ียน ดงันั้นพวกเราจึงไม่ทาํ 

ถา้คนๆ น้ีคิดจะมีส่วนช่วยเหลือฝ่าหลุนกงจริงๆ ละก ็เช่นการซ้ือเอกสารขอ้มูลบางอยา่งเอย หรือจดั

กิจกรรมศึกษาฝ่าเอย ท่านสามารถบอกใหเ้ขาทาํส่ิงท่ีจะเป็นประโยชนต่์อกิจกรรม ใหเ้ขาทาํส่ิงท่ี

ตอ้งทาํในเวลานั้นเลย ใหท้าํเช่นน้ีได ้

 

ผูช่้วยฝึกสอนท่ีเทียนมู่(ตาทิพย)์เปิดแลว้ควรจะยดึกุมอยา่งไร 

ผูช่้วยฝึกสอนท่ีเทียนมู่(ตาทิพย)์เปิดแลว้ควรจะยดึกุมอยา่งไร เวลาท่ีทุกคนฝึกไดดี้ ไม่ตอ้ง

บอกพวกเขา สาํหรับผูฝึ้กบางคนท่ียงัมีจุดบกพร่อง ใหท่้านบอกเขามีจุดใดยงัตอ้งปรับปรุง มีปัญหา

ตรงไหน ใหบ้อกเขาเช่นน้ีกพ็อแลว้ ถา้ท่านพดูอยา่งเปิดเผยวา่: ฝ่าหลุนของท่านใหญ่เพียงใด ฝ่า

หลุนของเขาเป็นอยา่งไร เม่ือท่านพดูอยา่งน้ี ทุกคนกจ็ะพากนัเขา้มาหาท่านทุกวนั พะวงอยูแ่ต่เร่ือง

น้ี บางคนอยากถามวา่ตวัเองบาํเพญ็สูงเพียงใดแลว้ ตอ้งไม่พดูเร่ือยเป่ือย ไม่ระมดัระวงัเป็นอนัขาด 

พอพดูออกไปคนๆ นั้นกจ็ะเกิดจิตยดึติด จุดน้ีตอ้งยดึกมุใหดี้ 

 

มีบางคนพดูถึงการฝึกพลงั(กง)ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งดียิง่จากหน่วยงาน 

ในหลายๆ พื้นท่ี ในพื้นท่ีท่ีอากาศหนาวเยน็ การฝึกพลงั(กง)ในฤดูหนาวนั้นลาํบากมาก แต่

บางหน่วยงานใหก้ารสนบัสนุนมาก หน่วยงานจดัสถานท่ีให ้ ตวัอยา่งเช่นน้ีกมี็มาก เพราะพวกเรา

ใหผ้ลสะทอ้นท่ีดีมาก ผูฝึ้กทาํความสะอาดสถานท่ีเม่ือฝึกพลงั(กง)เสร็จแลว้ แมก้ระทัง่กวาดลาน

สนามหลงัหิมะตก พวกเราปฏิบติัตนไดดี้ในทุกๆ ท่ี แน่นอนคนเขาจึงจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกให ้

 

เก่ียวกบัเร่ืองผูฝึ้กฝ่าหลุนกงประชุมกนัเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ฉางชุนไดบ้นัทึกวดีิโอเทปชุดหน่ึงโดยผูฝึ้กกล่าวบทความท่ีน่าประทบัใจมีชีวติชีวา ผูฝึ้กท่ี

ฟังอยูก่รู้็สึกต่ืนเตน้ประทบัใจมาก บางคนนํ้าตาไหล เพราะการประชุมจดัไดอ้ยา่งมีชีวติชีวามี

บรรยากาศดี ทุกคนกดี็ใจ เหมือนอยา่งท่ีมีคนกล่าวไปเม่ือครู่วา่ อยูใ่นสนามพลงัน้ี ไม่มีอะไรขาด
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นอกจากขา้พเจา้ไม่อยูท่ี่นัน่ เหมือนกบัเวลาท่ีขา้พเจา้จดัสัมมนา สนามพลงัแรงมากๆ อาจพดูไดว้า่

นัน่เป็นการรวมตวักนัของฝ่าหลุนกง เหมือนการจดัประชุมฝ่าฮุ่ย จึงไดผ้ลลพัธ์ดีอยา่งยิง่ ต่อไปภาย

หนา้เม่ือผูฝึ้กมีจาํนวนมากแลว้ ผูฝึ้กอาจทาํเช่นน้ีได ้ พดูถึงประสบการณ์และความเขา้ใจของตน 

ผา่นการศึกษาฝ่า น่ีเป็นการใหค้วามรู้แก่คน คือผูฝึ้กพดูถึงส่ิงท่ีตวัเองไดรั้บหลงัจากท่ีไดฝึ้กพลงั

(กง) ดูจากบางดา้นน่ียงัจะมีชีวติชีวามากพวกเราพดูเสียอีก 

 

เก่ียวกบัเร่ืองพวกเราแลกเปล่ียนประสบการณ์และความเขา้ใจของตวัเอง 

เม่ือบรรลุถึงระดบัชั้นสูง ตวัเองจะเห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่ไดม้าจากบุญสัมพนัธ์อนัมีมาแต่

ปางก่อน ยกระดบัสูงข้ึนตามระดบัชั้น ส่ิงน้ีไม่อาจจะแลกเปล่ียนกนัได ้ การแลกเปล่ียนเป็นเพียง

การท่ีพวกเรายกระดบัสูงข้ึนอยา่งไรในการบาํเพญ็ซินซ่ิง พวกเราบาํเพญ็ฝ่าท่ีถูกตอ้ง ไม่กลวั

ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มท่ีซบัซอ้น 

 

จะจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งศนูยช่์วยฝึกสอนฝ่าหลุนกงกบัสมาคมช่ีกงในพื้นท่ีใหดี้ได้

อยา่งไร 

ปัญหาน้ีสาํคญัมาก เม่ือครู่ขา้พเจา้พดูแลว้วา่ โดยหลกัการสมาคมวจิยัช่ีกงวทิยา สมาคมวจิยั

สรีระมนุษยว์ิทยาหรือสมาคมช่ีกง ทั้งหมดลว้นไม่อาจใหร่้วมทาํงานเป็นผูน้าํของเรา ไม่อาจใหเ้ป็น

หวัหนา้ศนูยฝึ์กฯ ของฝ่าหลุนกง เป็นผูช่้วยฝึกสอนของเราได ้ แต่พวกเราตอ้งประสาน

ความสัมพนัธ์กบัพวกเขาใหดี้ เพราะปัจจุบนัสมาคมวจิยัช่ีกงวทิยาจีนมีขอ้กาํหนดเป็นลายลกัษณ์

อกัษรวา่ ช่ีกงทุกสาํนกัท่ีจดัเป็นการบาํเพญ็โดยตรงใหจ้ดัการดูแลโดยอาจารยข์องสาํนกันั้นเอง และ

ใหพ้วกเขาบริหารจดัการงานในทอ้งท่ี แต่พวกเราไม่มีการบริหารจดัการแต่อยา่งใด การดูแลจดัการ

พลงั(กง)ของเรานั้นทาํกนัแบบอิสระหลวมๆ พวกเราสามารถแจง้ช่ือหวัหนา้ศนูยช่์วยฝึกสอนไปท่ี

พวกเขาได ้เม่ือมีการประชุมท่ีเป็นทางการพวกเขาสามารถแจง้ใหห้วัหนา้ของเราไปร่วมประชุม ไม่

เป็นปัญหา แต่ถา้พวกเขาจะมาลากผูฝึ้กของเราไปทาํส่ิงอ่ืนท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของเรา พวก

เราไม่ทาํ เร่ืองเหล่าน้ีพวกเราสามารถพดูกบัเขาใหช้ดัเจน ถา้หากพวกเขาจดักิจกรรมประเภทท่ีเป็น

ประโยชน ์ โดยไม่ครอบคลุมถึงประเดน็อ่ืน เหมือนกิจกรรมการบริหารร่างกาย มีคนเขา้ร่วมเป็น

ร้อยๆ คน เพราะเป็นกิจกรรมของมวลชน จดัพลงั(กง)สาํนกัต่างๆ มาทาํท่าเคล่ือนไหวสักสองสาม

ชุด มาแข่งกนัดูวา่ของใครดี จากนั้นมอบรางวลัให ้ ขา้พเจา้คิดวา่มนัเป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริม

พฒันาวงการกีฬา กิจกรรมกีฬาอนัน้ีพวกเราไปร่วมได ้  ไม่มีปัญหา ถา้เขาใชพ้ลงั(กง)ของเราไปทาํ

ส่ิงอ่ืน อยา่งน้ีไม่ได ้พวกเราสามารถพดูกบัเขาใหช้ดัเจนได ้

พวกเราสามารถไปข้ึนทะเบียนกบัทางทอ้งท่ีได ้ สามารถไปข้ึนทะเบียนไวก้บัพวกเขา ท่ีจริงการไป

ข้ึนทะเบียนกบัพวกเขาตรงนั้นท่านกไ็ม่ตอ้งทาํกิจกรรมอะไร ไม่ตอ้งทาํเร่ืองอะไร เม่ือถึงเวลาพวก

เขากจ็ะเรียกท่านไปแจง้ว่ามีอาจารยช่ี์กงคนใดจะจดัสัมมนา ใหพ้วกท่านไปร่วมฟัง! จะเช่ือกดี็ ไม่
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เช่ือกดี็ ตวัผูฝึ้กตดัสินใจเอง พวกเขาแจง้ใหไ้ป ผูฝึ้กไม่ไปเอง เป็นปัญหาแบบน้ี สมาคมวจิยัสรีระ

มนุษยว์ทิยาโดยทัว่ไปไม่ค่อยสนใจเร่ืองน้ี ศนูยใ์หญ่ฝ่าหลุนกงของกวา่งโจวไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บั

สมาคมวจิยัสรีระมนุษยว์ิทยา ไม่ใช่เพิ่งจะจดทะเบียนแต่ไดจ้ดทะเบียนไวก่้อนหนา้น้ีนานแลว้ เม่ือ

มีกิจกรรมอะไรพวกเราหวัหนา้ศนูยฝึ์กฯ สามารถไปร่วมได ้ไม่มีปัญหา  มนัเป็นความสัมพนัธ์อยา่ง

น้ี เหมือนท่ีตา้เหลียน สมาคมวจิยัช่ีกงวทิยามีความสัมพนัธ์ท่ีดีมากๆ กบัพวกเราในหลายๆ พื้นท่ี  

พวกเขาหลายๆ คนลว้นแต่กาํลงัฝึกฝ่าหลุนกงอยู ่  เช่นน้ีกเ็ป็นการอาํนวยความสะดวกใหฝ่้าหลุนกง

ของเราในการจดักิจกรรม ใหก้บัประชาชนในการฝึกพลงั(กง) ไม่มีอุปสรรค ์ อยา่งน้ีดีมาก 

หมายความวา่จะประสานความสัมพนัธ์กบัพวกเขาใหดี้ไดอ้ยา่งไร ตวัพวกเราตอ้งยดึกมุหลกัการให้

ดี กคื็อพวกเราตอ้งยดึหลกัการของขอ้กาํหนดฝ่าหลุนกงใหม้ัน่ สาํหรับเร่ืองอ่ืนๆ เร่ืองเลก็ๆ นอ้ยๆ 

ท่ีไม่ใช่ประเดน็นั้นไม่มีปัญหา 

 

 ควรจะใชว้ธีิทาํงานอยา่งไรกบัพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกา  

เม่ือเวลาผา่นไป เกรงวา่พวกเขาจะเป็นคนกลุ่มสุดทา้ยท่ีจะเขา้ใจ(ตา้ฝ่า) ดูจากปัจจุบนัโดย

หลกักเ็ป็นสภาพการณ์เช่นน้ี เพราะคนท่ีไดฝ่้าก่อนลว้นแต่ไดก้นัแลว้ อนาคตค่อยดูกนั! เม่ือตอนท่ี

ขา้พเจา้ออกมา เร่ืองน้ีไดมี้การพดูกบัขา้พเจา้อยา่งชดัเจนวา่ คนเหล่าน้ีตอ้งรอจนถึงเม่ือพวกเขารู้กนั

จริงๆ วา่ส่ิงเหล่านั้นไม่คงอยูแ่ลว้ พวกเขาจะรู้สึกวา่พวกเขาไม่มีท่ีท่ีจะกลบัไปแลว้ คนส่วนหน่ึง

อาจจะกลบัคืนสู่ฆราวาส คนอีกส่วนหน่ึงจะบาํเพญ็ฝ่าหลุนกง จะปรากฏเร่ืองอยา่งน้ี นัน่เป็นเร่ือง

ในภายหนา้ ถา้เป็นอุบาสกอุบาสิกากเ็ป็นเร่ืองง่าย  อุบาสกลอุบาสิกาอยูใ่นสังคมโดยมากมกัจะ

ยนิยอมลองฝึกช่ีกงดู อยา่งนั้นอยา่งน้ี ไปคน้หาจากภายนอก พอคน้พบฝ่าหลุนกงกอ็ยากฝึก อยา่งไร

กต็ามถา้เขาฝึกจริงๆ ขา้พเจา้วา่ความเขา้ใจต่อฝ่า คนท่ีสามารถเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง กจ็ะไดส้ัมผสั

ติดต่อ เช่นนั้นถา้เขาสามารถศึกษาต่อไปอีกกส็ามารถจะเขา้ใจ ส่ิงสาํคญัคือการศึกษาฝ่า จดัใหพ้วก

เขาศึกษาฝ่า 

 

จะจดัการอยา่งไรกบัคนท่ีมีสติไม่ปกติ 

 ใหจ้ดัการกบัปัญหาน้ีเช่นน้ี ถา้คาํพดูและการกระทาํของเขาไม่ปกติ แน่นอนยอ่มไม่ตรงกบั

ขอ้กาํหนดของการฝึกฝ่าหลุนกง เม่ือใดท่ีเกิดปัญหาน้ีรับรองวา่เป็นคนอยา่งน้ี: หน่ึงคือเกินจี

(รากฐาน)ของตวัเองอาจจะไม่ดี หรือคนๆ น้ีเกินจีดี แต่ไดช้กันาํส่ิงท่ีไม่ดีเขา้สู่ตวัเน่ืองจากมีจิตยดึ

ติดท่ีเขาปล่อยวางไม่ได ้ เกิดจากสาเหตุสองดา้นน้ี ใหพ้วกเราพดูกบัเขา ถา้เขาสามารถละท้ิงและ

สามารถมีสติแจ่มชดัข้ึนมากดี็ ไม่สามารถมีสติแจ่มชดัข้ึนมาพวกเรากห็มดปัญญา แน่นอนมีวธีิ

บงัคบัท่ีดีท่ีสุด ถา้คนๆน้ีเป็นคนท่ีไม่เลว  ส่งผลกระทบในวงกวา้ง พวกเราสามารถร่วมกนัอ่าน

หนงัสือเป็นกลุ่มต่อเขาตามสภาวะของเขา ถามเขาวา่อยากศึกษาหรือไม่ ถา้เขาอยากศึกษา พวกเราก็

อ่านหนงัสือกบัเขา ใหทุ้กคนนัง่ลอ้มตวัเขาอ่านหนงัสือ อ่านหนงัสือต่อเขา ในขั้นตอนการอ่าน
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หนงัสือสามารถเลือกอ่าน สติของเขาเลอะเลือนนัน่กคื็อชกันาํมาร เกิดมารส่ิงเหล่าน้ี อ่านต่อเขา ให้

เขาฟัง ตวัเขาเองอ่านกจ็ะเขา้ใจ จู่หยวนเสิน(จิตหลกั)ของเขากข้ึ็นมา มีสติแจ่มชดัข้ึนมา กรั็บรู้แลว้ 

เช่นนั้นเขาอาจจะมีสติแจ่มชดัข้ึนมาได ้ ถา้เขาไม่มีสติแจ่มชดัข้ึนมา และกระทบกบักาํลงัของเรา 

ขา้พเจา้คิดวา่กอ็ยา่ปล่อยใหค้นๆ น้ีส่งผลกระทบต่อผูฝึ้กของเรา ใครกต็ามท่ีมีสติไม่แจ่มชดั ไม่ปกติ 

พดูจาสับสนยุง่เหยงิ หรือบอกวา่ตวัเองมีระดบัสูงเพียงใดเพียงใด หรือพดูอะไรท่ีเหลือเช่ือ สับสน

เลอะเทอะ คาํพดูคาํจาไม่ชดัเจน เขากมี็สติไม่ปกติ คนๆ น้ีมีปัญหาอยา่งแน่นอน สาํหรับคนประเภท

น้ีถา้เป็นผูช่้วยฝึกสอนใหถ้อดออกทนัที ถา้เป็นผูฝึ้กใหพ้วกเราพดูกบัเขา ถา้เขาแกไ้ม่ได ้ พวกเราก็

แนะนาํใหเ้ขาอยา่ฝึก ถา้เขาจะฝึก พวกเราใครกอ็ยา่ไปฟังเขาและไม่ตอ้งไปรายลอ้มตวัเขา ไม่วา่ใคร

กอ็ยา่เปิดโอกาสใหเ้ขาทาํส่ิงเหล่าน้ี เม่ือไม่มีคนฟัง มารนั้นกไ็ม่สนใจแลว้ คาํพดูของเขาไม่มีคนฟัง 

เขากไ็ม่สามารถทาํลายพวกเรา เขากไ็ม่อะไรน่าสนใจแลว้ 

 

 เก่ียวกบัปัญหานิตยสาร [หนา้ต่างศิลปวรรณคดี] 

เร่ืองนิตยสาร [หนา้ต่างศิลปวรรณคดี] ปัญหาน้ีขา้พเจา้ไดพ้ดูกบัพวกเขาแลว้ ตั้งแต่

บรรณาธิการถึงนกัเขียน จุดประสงคข์องพวกเขาไม่ใช่ตอ้งการจะบ่อนทาํลายฝ่าหลุนกง พวกเขา

ตอ้งการจะเผยแพร่ฝ่าหลุนกง แต่พวกเขามกัจะเขียนจากมุมของศิลปวรรณคดี งานศิลปวรรณคดี มี

การเรียบเรียง ขยายความจนเกินจริง จินตนาการตามใจชอบ สามารถทาํไดต้ามอาํเภอใจเช่นน้ี 

ขา้พเจา้ไดพ้ดูกบัพวกเขาแลว้วา่ ตอ้งพยายามเขา้ใจฝ่าน้ีของเราแลว้ค่อยเขียน นกัเขียนคนน้ีมาฟัง

การสัมมนาหลายคร้ังแลว้ แต่หลงัจากฟังการสัมมนาคร้ังแรกแลว้เขารู้สึกดีมาก รู้สึกต่ืนเตน้จึงลง

มือเขียนเลย แต่เขาเขา้ใจไม่ลึกซ้ึง บวกกบัคร้ังหลงัๆ เขามาฟังการสัมมนากเ็พื่อจะเขียนบทความ

นั้น เขายุง่อยูก่บัการจดบนัทึก เป็นผลทาํใหเ้ขาฟังไดไ้ม่ครบถว้น เขา้ใจไดไ้ม่ลึกซ้ึง ในตอนเร่ิมตน้

บทความท่ีเขาเสนอมานั้นยงัไม่มีปัญหามากนกั บรรณาธิการคนน้ีกม็าฟังการสัมมนาหลายคร้ัง 

จากนั้นกไ็ปเรียบเรียงตามอาํเภอใจ แกไ้ขตามใจชอบ เม่ือมีการแกไ้ข บทความกเ็ปล่ียนไปจนไม่

เหลือเคา้เดิมโดยส้ินเชิง บทความท่ีออกมากเ็ป็นอยา่งนั้น แต่เราพดูแลว้วา่ จุดประสงคข์องพวกเขา

ไม่ไดคิ้ดจะบ่อนทาํลายฝ่าหลุนกง จุดน้ีแน่นอน แต่โดยแทจ้ริงบทความกไ็ดส่้งผลกระทบต่อพวก

เรา ขา้พเจา้คิดอยา่งน้ี คนเขามีจุดประสงคดี์ ไม่ไดคิ้ดจะบ่อนทาํลาย เพียงแต่ระดบัของการใชภ้าษา 

การจินตนาการ บางส่ิงบางอยา่งอาจจะไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของฝ่าหลุนกง แน่นอนขา้พเจา้

ไม่ไดอ่้านบทความชุดน้ี ไม่ไดอ่้านแมแ้ต่เล่มเดียว เร่ืองน้ีพวกเราตอ้งอธิบายใหผู้ฝึ้กเขา้ใจ ไม่

สามารถนาํมาเป็นส่ิงอา้งอิงในการบาํเพญ็ของเรา ส่ิงท่ีพวกเราอา้งอิงในการบาํเพญ็คือหนงัสือของ

ฝ่าหลุนกงท่ีตีพิมพอ์อกมาในเวลาน้ี หนงัสือท่ีออกมาอยา่งเป็นทางการ หรือเทปบนัทึกการบรรยาย

ของขา้พเจา้ สาํหรับส่ิงเหล่านั้นท่ีตวัขา้พเจา้บาํเพญ็ เม่ือถึงเวลาเหมาะสมขา้พเจา้จะเขียนออกมา 

เวลาน้ีไม่อยากเขียนอยา่งน้ี เพราะเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาของการถ่ายทอดฝ่า เขียนออกมาแลว้คนจะ

เช่ือหรือไม่เช่ือกต็าม เม่ือผูฝึ้กยงัไม่มีความเขา้ใจในระดบัสูงแลว้ อาจทาํใหผู้ฝึ้กก่อเกิดจิตแสวงหา

ส่ิงปาฏิหาริยเ์อย ความสามารถเอย ส่ิงเหล่าน้ี นอกจากน้ี คนท่ีไม่เขา้ใจอาจคิดวา่ท่านกาํลงั..... 
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จะจดัใหผู้ฝึ้กพดูถึงประสบการณ์และความเขา้ใจอยา่งไร 

 พวกเราสามารถคดัเลือก ฟังดูก่อนวา่เขาจะพดูอะไร โดยเฉพาะเวลาพวกเราจดัการประชุม

ระดบัใหญ่สักหน่อย จะตอ้งตรวจสอบบทความ พึงระวงัปัญหาขอ้หน่ึง ถา้มีผูฝึ้กคนหน่ึงพดูผดิไป

หน่ึงประโยค ดีไม่ดีการประชุมของเรากจ็ะเกิดปัญหา 

 

 เก่ียวกบัเร่ืองการบริจาคเงินทอง 

 เหมือนอยา่งท่ีขา้พเจา้พดูไปเม่ือครู่ ถา้ธุรกิจการคา้ของเขาดีมากจริงๆ ทาํธุรกิจท่ีใหญ่โต เขา

อยากจะใหก้ารสนบัสนุน หากเขามาจากต่างประเทศมีกาํลงัทรัพยม์ากจริงๆ เขาจะใหก้าร

สนบัสนุนพวกเรา พวกเราศนูยช่์วยฝึกสอนในพื้นท่ีกไ็ม่รับ ถา้เขาคิดจะบริจาคใหไ้ด ้ หากเกิดกรณี

แบบน้ีจะทาํอยา่งไร พวกท่านสามารถใหเ้ขาติดต่อกบัสมาคมคน้ควา้วจิยั(ฝ่าหลุนกง)ได ้ พวกเรา

จดัการโดยวางแผนเป็นองคร์วม ก่อสร้างเขตฐานสาํหรับการบาํเพญ็อยา่งเป็นเอกภาพ ในอนาคตผู ้

ฝึกไม่ตอ้งวิง่รอกอีกแลว้ พวกเราจะก่อสร้างเขตฐานสาํหรับการบาํเพญ็ข้ึนหลายแห่งในหลายพื้นท่ี 

ทางเหนือ ทางใต ้จนถึงปัจจุบนัพวกเราไม่ไดมี้การรับเงินบริจาคแมแ้ต่นอ้ย 

 

 เก่ียวกบัท่าการเคล่ือนไหวในการฝึกพลงั(กง) 

 เม่ือทะลวงสู่ระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนไป จะไม่มีท่าการเคล่ือนไหวใดๆ เป็นการนัง่สมาธิโดย

ส้ินเชิง ไม่วา่ท่านจะฝึกสายพุทธ ฝึกสายเต๋า ลว้นแต่นัง่สมาธิ เพราะพลงั(กง)ทั้งหมดนั้นจะก่อเกิด

โดยอตัโนมติั มนัจะข้ึนไปโดยอตัโนมติั เพียงแต่ยกระดบัซินซ่ิงสูงข้ึนมนักจ็ะข้ึนไป พึงระวงัใหดี้ 

เม่ือใดท่ีมีท่าเคล่ือนไหวอ่ืนปรากฏออกมา จะตอ้งผลกัไสมนัท้ิงไป ตอ้งบอกผูฝึ้กใหเ้ขา้ใจชดัเจน: 

บางคนเห็นอาจารยม์าสอน(ท่าอยา่งนั้น) นัน่เป็นตวัปลอม ขา้พเจา้จะไม่สอนทุกคนอยา่งนั้น

เดด็ขาด 

 

 การฝึกราํมือ 

 อยา่ฝึกการราํมือชุดนั้น เพราะเหตุใดหรือ การราํมือชุดนั้นคือคาํพดูท่ีขา้พเจา้พดูกบัผูฝึ้ก ก็

เหมือนคาํพดูท่ีขา้พเจา้พดูวนัน้ี ท่านไม่สามารถพดูคาํพดูของขา้พเจา้จากมุมของขา้พเจา้ตรงน้ี คือ

หลกัการเดียวกนั 

 

 มีรายงานจากกวา่งโจว มีคนอา้งวา่ “ฉนัเป็นผูสื้บทอดรุ่นท่ีเท่าไรๆ ของฝ่าหลุนกง” “อยู่

สาํนกัเดียวกบัหล่ีหงจ้ือ” 
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 คนๆ น้ีดีไม่ดีมีฟู่ ถ่ี(ตวัสิง ตวัแฝง)ของส่ิงยุง่เหยงิสับสน คงคิดจะหาเงิน คิดจะบ่อนทาํลายฝ่า

หลุนกง ลว้นเป็นคนประเภทน้ี มีจุดหน่ึงจะพดูใหช้ดัเจนกบัทุกท่าน ฝ่าหลุนกงในโลกน้ีมีขา้พเจา้

เพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีถ่ายทอดอยู ่กคื็อไม่มีใครกลา้ลงมาถ่ายทอดจากโลกฝ่าหลุน เร่ืองน้ีขา้พเจา้พดู

กบัทุกท่านชดัเจนแลว้ หมายความวา่ไม่มีบุคคลท่ีสองมาทาํเร่ืองน้ี และเป็นไปไม่ไดท่ี้จะมีศิษยพ์ี่

ศิษยน์อ้งของขา้พเจา้  พวกท่านลว้นแต่เป็นหวัหนา้ศนูยช่์วยฝึกสอน ขา้พเจา้สามารถพดูสูงอีก

หน่อยกบัทุกท่าน ฝ่าหลุนกงของเราน้ีไม่เหมือนกบัพลงั(กง)สาํนกัอ่ืน ไม่มีเร่ืองท่ีวา่ขา้พเจา้เรียนกบั

ใครในชาติน้ี ทุกท่านอาจไดอ่้านตามท่ีเขียนไวใ้นหนงัสือวา่ ขา้พเจา้มีอาจารย ์ ----- พระอาจารยฉ์

วนเจวีย๋เป็นตน้ ยงัมีพระอาจารยท่์านนั้นท่านน้ี ขา้พเจา้จะบอกทุกท่านวา่เร่ืองเป็นอยา่งไร: พระ

อาจารยฉ์วนเจวี๋ยท่านน้ี ยงัมีท่านปาจ๋ีเจินเหยนิ(ปาจ๋ีคนจริง) เป็นตน้ คนเหล่าน้ี ทุกท่านทราบ เม่ือ

ปรากฏการณ์สวรรคพ์ฒันามาถึงกา้วน้ี หรือเม่ือเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีใหญ่ในช่วงหน่ึงของ

ประวติัศาสตร์ เช่นนั้นทุกส่ิงของประวติัศาสตร์พฒันามาถึงกา้วน้ี หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวา่งขั้นตอนการพฒันา เป็นไปไดว้า่ลว้นแต่เกิดข้ึนเพื่อฝ่าน้ี ดงันั้นในระหวา่งขั้นตอนน้ีมาร

ทั้งหลายกอ็าจเพื่อจะบ่อนทาํลายฝ่าน้ี หมายความวา่ วนัน้ีพวกเราเดินมาถึงขั้นน้ีแลว้  ณ เวลาท่ี

ขา้พเจา้เกิดมา เป็นไปไม่ไดท่ี้จะไคอู(้เปิดการรับรู้) และเป็นไปไม่ไดท่ี้จะใหข้า้พเจา้ไคอู่เม่ือเกิดมา 

อยา่งน้ีไม่อาจจะช่วยเหลือคนได ้ ขา้พเจา้กท็าํไม่ได ้ ขา้พเจา้อยูใ่นขั้นตอนน้ีตอ้งมีคนท่ีจะมาฟ้ืน

ความจาํของขา้พเจา้ในส่ิงของท่ีขา้พเจา้มี คิดหาวธีิของเขาทาํใหข้า้พเจา้ไคอู ้ น่ีคือพระอาจารยฉ์วน

เจวีย๋ท่ีขา้พเจา้พดูถึง หลงัจากไคอูแ้ลว้ รับรู้ส่ิงท่ีเป็นของขา้พเจา้แลว้ ต่อมาภายหลงักอ็ยูใ่นสภาวะ

ก่ึงปิดและเรียนรู้ส่ิงอ่ืนๆ ส่ิงท่ีเป็นของขา้พเจา้เองนั้นไม่เปล่ียนแปลง หลายๆ คนรู้วา่ขา้พเจา้มาแลว้ 

คนน้ีกอ็ยากใหส่ิ้งของท่ีดีแก่ขา้พเจา้สักเลก็นอ้ย คนนั้นกอ็ยากใหส่ิ้งของท่ีดีแก่ขา้พเจา้สักหน่อย 

เพียงเพื่ออยากใหข้า้พเจา้ยอมรับส่ิงของในวชิาของเขา เพื่อวา่ในอนาคตเขาจะสามารถไดรั้บการ

ปกป้องใหเ้หลือไว ้ กพ็ดูในส่ิงเหล่าน้ี พวกเราตรงน้ีพดูในระดบัสูงสักหน่อยได ้ แน่นอนอะไรดี 

อะไรไม่ดียอ่มมีวธีิชัง่วดั  อะไรท่ีดียอ่มตอ้งปกป้องเอาไวอ้ยา่งแน่นอน อะไรท่ีไม่ดีกอ็าจจะตอ้ง

กาํจดัท้ิงไป แต่คนท่ีถ่ายทอดฝ่าหลุนกงน้ี ทาํเร่ืองน้ีอยา่งแทจ้ริง และเป็นตวัแทนส่ิงท่ีแทจ้ริงของ

วชิาฝ่าหลุนกงน้ีคือขา้พเจา้ ดงันั้นจะไม่มีบุคคลท่ีสอง 

 

 ทางกวา่งซีอยากจะก่อตั้งศนูยช่์วยฝึกสอน 

 สามารถจดัตั้งได ้ ปัจจุบนัน้ีพวกท่านมีคนฝึกอยูจ่าํนวนเท่าใด ร้อยกวา่คน ใหท้างกวา่งโจว

ช่วยพวกท่าน หารือกบัพวกท่าน ช่วยพวกท่านก่อตั้งศนูยใ์หญ่ข้ึนมา พวกท่านมีเวลานอ้ย ใน

ระหวา่งน้ีสามาถบอกใหท้างกวา่งโจนช่วยดูแลแทนชัว่คราว ในอนาคตเม่ือพวกท่านดูแลตวัเองได้

แลว้ สามารถทาํกิจกรรมไดแ้ลว้ พวกท่านค่อยแยกออกจากกนั 

  บนัทึกเสียงโดยศนูยช่์วยฝึกสอนฝ่าหลุนตา้ฝ่า ศนูยใ์หญ่เป่ยจิง 
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ความเห็นเกีย่วกบัเจิง้ฝ่า(ฝ่าที่ถูกต้อง)ต่อที่ประชุมผู้ช่วยฝึกสอนฝ่าหลุนต้าฝ่า 

ณ เป่ยจงิ 

(2-1-1995) 

สวสัดีปีใหม่ทุกท่าน 

ตอ้งแจง้ใหทุ้กท่านมาประชุมทั้งท่ีอยูใ่นช่วงปีใหม่ จาํเป็นตอ้งเรียกประชุมคร้ังน้ีเพราะผูฝึ้ก

พวกเราจาํนวนมากต่างรู้ว่าขา้พเจา้กาํลงัจะไปถ่ายทอดพลงั(กง)ในต่างประเทศ ดงันั้นใน

สถานการณ์เร่งด่วน ขา้พเจา้จึงแจง้ใหทุ้กท่านมาประชุม เน่ืองจากมีบางประเดน็จาํเป็นตอ้งพดูกบั

ทุกท่าน ไม่เช่นนั้น ปัญหาบางอยา่งท่ีปะทุออกมาในเวลาน้ีจะส่งผลกระทบต่อการพฒันาท่ีมัน่คง

ของตา้ฝ่าของเราได ้

ก่อนอ่ืนจะพดูถึงสถานการณ์ของการถ่ายทอดฝ่าหลุนตา้ฝ่า ทุกท่านทราบฝ่าหลุนตา้ฝ่าของ

เราในเวลาน้ีไดรั้บผลสะทอ้นท่ีค่อนขา้งใหญ่ในพื้นท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ ปัจจุบนัผูน้าํในวงการช่ีกง

และยงัองคก์รช่ีกงต่างๆ ในพื้นท่ีต่างๆ สมาคมวจิยัช่ีกงวทิยาในมณฑลต่างๆ และเมืองต่างๆ ต่างมี

ความรู้สึกเช่นน้ี: ช่ีกงทั้งหมดท่ีมีอยูน่ั้นลว้นกาํลงัเดินสู่ทางขาลง มีแต่ฝ่าหลุนตา้ฝ่าท่ีปรากฏ

แนวโนม้ในทางขาข้ึน และยงัพฒันาไดร้วดเร็วอยา่งยิง่ น้ีเป็นสภาพการณ์ท่ีบอกกล่าวโดยสมาคม

วจิยัช่ีกงวิทยาในพื้นท่ีต่างๆ และผูน้าํในวงการช่ีกง ขา้พเจา้ไม่ไดพ้ดูเอง น้ีกอ็ธิบายประเดน็หน่ึง 

ประเดน็อะไรหรือ ตา้ฝ่าของเราพฒันาไดร้วดเร็วมากข้ึนเร่ือยๆ จาํนวนคนมีมากข้ึนเร่ือยๆ เหตุท่ี

สามารถพฒันาไดร้วดเร็วอยา่งน้ี แน่นอนอนัน้ีตอ้งมองจากสองดา้น: เหตุผลหน่ึงคือมีช่ีกงจาํนวน

มากท่ีเป็นของปลอม เป็นของท่ีหลอกลวงคน ไม่เนน้ศีลธรรม เม่ือคนถูกหลอกสักคร้ังหรือสองคร้ัง 

เวลาผา่นไปนานๆ เขา้คนเขากจ็ะเขา้ใจ น่ีคือดา้นหน่ึง เหตุผลอีกประการหน่ึงคือ หลงัจากท่ีฝ่า

หลุนตา้ฝ่าของเราถ่ายทอดออกมา พวกเรารับผดิชอบต่อผูฝึ้ก ต่อสังคม ทาํใหผู้ค้นมากมายไดรั้บ

ประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริง และทาํใหผู้ค้นมากมายท่ีบาํเพญ็อยูใ่นตา้ฝ่าอยา่งแทจ้ริงสามารถส่งผลให้

สังคมเกิดการพฒันา ดงันั้นเขาจึงไดผ้ลรับท่ีดีเช่นน้ี หมายความวา่ฝ่าหลุนตา้ฝ่านั้นเผยแพร่ได้

รวดเร็วมาก ปัจจุบนัเป็นท่ีรู้จกัของผูค้นอยา่งกวา้งขวาง แต่ขา้พเจา้พดูแลว้วา่ ในสภาพการณ์ท่ีดี

มากนั้น พวกเรากม็องเห็นจุดบกพร่องของตวัเราเอง น่ีเป็นเร่ืองท่ีแน่นอน ผูช่้วยฝึกสอนท่ีศนูยฝึ์ก

ของเรา ยงัมีผูฝึ้กพลงั(กง)ของเรามากมาย อีกทั้งผูฝึ้กเก่าบางคน มีวธีิทาํงานท่ีผดิไปจากขอ้กาํหนด

อยา่งมาก ไดท้าํลายฝ่าหลุนตา้ฝ่าในระดบัหน่ึง ก่อผลของการทาํลายแบบหน่ึง เพราะพวกเราใน

ฐานะผูฝึ้กคนหน่ึงกดี็ ในฐานะผูบ้าํเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่ากดี็ โดยเฉพาะการทาํหนา้ท่ีของผูช่้วยฝึกสอน 

คนเขาไม่เห็นท่านเป็นปัจเจกบุคคล เป็นผูฝึ้กพลงั(กง)ทัว่ๆ ไปคนหน่ึง ไม่วา่ท่านจะทาํเร่ืองอะไร 

ผูค้นกจ็ะเห็นท่านเป็นผูบ้าํเพญ็ของฝ่าหลุนตา้ฝ่าคนหน่ึง เป็นตวัแทนภาพลกัษณ์ของฝ่าหลุนตา้ฝ่า 

เร่ืองน้ีสาํคญัมาก เพราะพื้นท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ มีคนไม่นอ้ยต่างรู้วา่ฝ่าหลุนกงดี ดีกดี็ตรงท่ีเขาเนน้

การบาํเพญ็ซินซ่ิง ช้ีถึงประเดน็ท่ีแทจ้ริง การบาํเพญ็ของฝ่าหลุนตา้ฝ่าลว้นแต่เนน้ท่ีซินซ่ิงเป็นสาํคญั 
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ดงันั้นสายตาของผูค้นกจ็ะจดจอ้งท่ีพวกท่าน ผูบ้าํเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าเหล่าน้ี สนใจทุกๆ การกระทาํ

ของพวกท่าน ท่านทาํไม่ดี คนเขากเ็ขา้ใจวา่พวกท่านดีแต่พดูแต่ไม่ลงมือทาํจริง ถา้พวกท่านพดูได้

น่าฟัง แต่ความจริงไม่เป็นไปตามนั้น กจ็ะทาํใหค้นมีความรู้สึกอยา่งนั้น ขา้พเจา้วา่อยา่งน้ีกไ็ม่ดี 

ท่ีขา้พเจา้พดูไปเม่ือครู่คือสถานการณ์ของการถ่ายทอดพลงั(กง) พวกเรากม็องเห็น

สภาพการณ์เช่นน้ี จึงตอ้งเรียกประชุมคร้ังน้ี ในเวลาเดียวกนัขา้พเจา้กต็อ้งพดูกบัทุกท่านถึงปัญหาน้ี

ก่อนท่ีขา้พเจา้จะเดินทางไปต่างประเทศ เพราะท่ีเป่ยจิงผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่ามีจาํนวนค่อนขา้งมาก 

สามารถส่งผลกระทบในระดบัท่ีแน่นอน ท่ีจริงขา้พเจา้ไปถ่ายทอดพลงั(กง)ในต่างประเทศก็

เหมือนกบัการถ่ายทอดพลงั(กง)ในประเทศ ทุกท่านทราบ วนัน้ีขา้พเจา้ไปทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือ พรุ่งน้ีไปตะวนัตกเฉียงใต ้ มะรืนน้ีไปทางใต ้ จากนั้นกม็าท่ีตรงน้ีแลว้กไ็ปท่ี

ตรงนั้น ไม่ใช่เดินทางกนัอยา่งน้ีหรอกหรือ น่ีกเ็หมือนกนั ท่านเดินทางไปรอบโลกกใ็ชเ้วลาเพียง

สองวนั ไม่ใช่วา่ขา้พเจา้ไปท่ีไหนแลว้จะไม่กลบัมาตลอดไป มีคนจาํนวนมากคิดอยา่งน้ี ยงัมีคน

หน่ึงพดูวา่: เม่ือหล่ีหงจ้ือไปแลว้ ถึงคราวท่ีฉนัจะเป็นใหญ่มัง่ละ ความคิดของคนต่างๆ นานา 

การบาํเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรานั้นใหค้วามสาํคญักบัการบาํเพญ็ซินซ่ิง หากการกระทาํใด

ของท่านไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของผูบ้าํเพญ็ ผูฝึ้กของเราลว้นสามารถประเมินออกมาได ้แต่กมี็

คนส่วนหน่ึง เขาไม่สามารถรับรู้การโนม้เอียงไปทางท่ีผดิ การกระทาํท่ีผดิเหล่าน้ีไดช้ดัเจน เพราะ

สาํหรับผูฝึ้กจาํนวนมากนั้นเกิดจากจิตยดึติด จิตโออ้วด จิตแต่ละชนิดท่ียงัขจดัท้ิงไปไม่ได ้ ทุกท่าน

ต่างรู้วา่ฝ่าน้ีดี ทุกท่านต่างกรู้็วา่ฝ่าน้ีสามารถบงัเกิดผลในการช่วยเหลือคน เช่นนั้นท่านลองคิดดู: 

ฝ่าน้ีเขาสามารถช่วยเหลือคน เหตุใดสามารถช่วยเหลือคน เหตุใดสามารถทาํใหค้นเปล่ียนแปลงเป็น

คนดี เง่ือนไขอนัดบัแรกอนัน้ีคือถา้ท่านไม่คิดจะเปล่ียนแปลงตวัเองเป็นคนดีแลว้ใครกไ็ม่สามารถ

ช่วยเหลือท่านได ้ แต่การจะเปล่ียนแปลงเป็นคนดีของท่าน จะทาํไดต่้อเม่ือตวัท่านตอ้งการจะ

เปล่ียนแปลงเป็นคนดีเท่านั้น ทุกๆ การกระทาํลว้นตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของผูบ้าํเพญ็อยา่ง

แทจ้ริง น่ีเป็นเร่ืองท่ีเงม้งวดจริงจงัมาก 

 คนบางคนจิตโออ้วดแสดงออกมาเด่นชดัมากๆ หากพฒันาต่อไปกจ็ะบ่อนทาํลายฝ่า และยงั

จะทาํใหค้นส่วนหน่ึงท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาและผูฝึ้กพลงั(กง)ท่ีศนูยฝึ์กต่างๆ เกิดการรับรู้เขา้ใจท่ี

ผดิ กระทัง่ทาํอะไรเลอะเทอะตามพวกเขาดว้ยความคิดท่ีสับสน ตรงน้ีจึงตอ้งพดูถึงเร่ืองความ

รับผดิชอบของผูช่้วยฝึกสอน ความรับผดิชอบของผูช่้วยฝึกสอนมีความสาํคญัอยา่งยิง่ จาํไดว้า่

ก่อนท่ีขา้พเจา้จะไปถ่ายทอดพลงั(กง)ท่ีกวา่งโจว ขา้พเจา้ไดพ้ดูไวเ้ช่นน้ี: ขา้พเจา้พดูวา่ผูช่้วย

ฝึกสอน ความรับผดิชอบของท่านไม่เป็นรองจากเจา้อาวาสในวดั เหตุใดจึงพดูอยา่งน้ีนะหรือ การ

ถ่ายทอดพลงั(กง)สู่ระดบัชั้นสูงกคื็อเร่ืองการช่วยเหลือคน ผูท่ี้บาํเพญ็เป็นอาชีพอยา่งแทจ้ริง เขาก็

เป็นผูบ้าํเพญ็อยา่งแทจ้ริง เพียงแต่วา่เขาบาํเพญ็อยูใ่นศาสนา แต่พวกเราส่วนใหญ่นั้นบาํเพญ็อยูใ่น

สังคมในรูปแบบน้ี เช่นนั้นในเม่ือทุกท่านต่างกเ็ป็นผูบ้าํเพญ็ ทุกท่านฝึกพลงั(กง)ดว้ยกนั 

แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ยกระดบัสูงข้ึนดว้ยกนั ดงันั้นเจา้อาวาสคนน้ี หมายความวา่ผูช่้วย

ฝึกสอนคนน้ีกบัเจา้อาวาสคนนั้นในวดัมีอะไรแตกต่างกนัหละ ในช่วงธรรมะปลาย ขา้พเจา้วา่ผูฝึ้ก
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ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเราซินซ่ิงยงัจะสูงกวา่พระภิกษุเสียอีก ขา้พเจา้วา่ผูฝึ้กของขา้พเจา้มีซินซ่ิงสูงกวา่

พระภิกษุ ฉะนั้นผูช่้วยฝึกสอนของเราจึงสูงกวา่เจา้อาวาส สูงกวา่สมภารในวดั เช่นนั้นผูช่้วยฝึกสอน

ของเราบางคนปฏิบติัไดต้ามขอ้กาํหนดน้ีหรือไม่หละ 

แน่นอน พวกเราท่ีนัง่อยู ่ ณ ท่ีน้ียงัมีผูช่้วยฝึกสอนท่ียงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมการสัมมนา น่ีคือปัญหา

หน่ึง แต่ประเดน็น้ีพวกเราไม่คดัคา้น ในอนาคตพวกเราไม่อาจท่ีจะใหผู้ฝึ้กพลงั(กง)ในทุกๆ พื้นท่ี

ทัว่ประเทศต่างเขา้ร่วมการสัมมนาแลว้ค่อยเป็นผูช่้วยฝึกสอนได ้ แต่พิจารณาจากมาตรฐานของการ

เป็นผูช่้วยฝึกสอนคนหน่ึงท่านไดม้าตรฐานหรือไม่ ความเขา้ใจต่อฝ่ามีระดบัเช่นไร คนท่ีกระทัง่

คาํพดูและการกระทาํกไ็ม่เหมือนกบัผูบ้าํเพญ็ ไม่เหมือนกบัผูบ้าํเพญ็ตา้ฝ่าคนหน่ึง คนอยา่งน้ีจึงไม่

อาจจะเป็นผูช่้วยฝึกสอนได ้ จุดประสงคข์องการบาํเพญ็ของเรานั้นชดัเจนมาก คือสามารถบาํเพญ็

ไปสู่ระดบัชั้นสูง ในการสัมมนาพวกเราพดูไวช้ดัเจนมากแลว้ ท่านลองคิดดู คนจริงท่ีไดเ้ต๋า หรือ

พระพุทธ พระโพธิสัตวข์องสายพุทธ เขาจะพดูจาเหมือนท่านไหม ความคิดของเขาจะไม่บริสุทธ์ิ

เหมือนของท่านไหม ทาํอะไรเหมือนอยา่งท่ีท่านทาํไหม แน่นอน ไม่ใช่วา่พวกเราจกัตอ้งกาํหนด

ทุกท่านไวสู้งเช่นนั้นใหไ้ด ้ ถึงอยา่งไรพวกเรายงัเป็นคนท่ีอยูใ่นระหวา่งการบาํเพญ็ แต่ท่านควรจะ

เขม้งวดกบัตวัเองหรือไม่หละ 

ผูฝึ้กส่วนใหญ่ ผูช่้วยฝึกสอนส่วนใหญ่ลว้นปฏิบติัตนไดดี้อยา่งยิง่ ทุ่มเทอุทิศตนอยา่งมาก จดั

ใหทุ้กคนศึกษาฝ่าดว้ยความลาํบาก พวกเราลว้นแต่มาบาํเพญ็โดยสมคัรใจ และไม่มีใครแต่งตั้ง

ตาํแหน่งใหท่้าน หรือสัญญาจะใหอ้ะไร หรือท่านจะหาเงินทองไดม้ากนอ้ยเท่าใด พวกเราไม่มี

อาํนาจ และไม่มีพนัธะหนา้ท่ีจะตอ้งทาํ และไม่ไดบ้อกวา่จะไดเ้งินเดือนสักเท่าใด ทุกท่านลว้นแต่

อาสาทาํงาน  ทาํดว้ยจิตใจท่ีกระตือรือร้น ทุกคนปกป้องรักษาฝ่า กาํลงัทาํเร่ืองอยา่งน้ี เช่นนั้นทาํไม

พวกเราไม่ทาํเร่ืองน้ีใหดี้หละ แน่นอนเม่ือครู่ขา้พเจา้พดูถึงคนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมการสัมมนา ในอนาคต

ขา้พเจา้วา่พวกเราสามารถจดัการฝึกอบรมเป็นระยะๆ ใหก้บัผูฝึ้กใหม่หรือผูช่้วยฝึกสอนเป็นการ

เฉพาะ จะตอ้งทาํเช่นน้ี ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะตามไม่ทนั ในบางพื้นท่ีไม่มีผูฝึ้กเก่าแมแ้ต่คนเดียว ก็

ตอ้งจดัตั้งศนูยช่์วยฝึกสอน ดงันั้นกต็อ้งจดัการฝึกอบรมในส่วนท่ีจาํเป็นใหแ้ก่พวกเขา แน่นอนการ

ฝึกอบรมเป็นเร่ืองภายหนา้ พวกเราไม่สนใจวา่ท่านเคยเขา้ร่วมการสัมมนาแลว้หรือไม่ ต่อแต่น้ีเป็น

ตน้ไปพวกเราขอใหผู้ช่้วยฝึกสอนทั้งหมดตอ้งเขา้ใจฝ่าใหดี้ พวกเราคนท่ีมีความสามารถ คนท่ีอยูใ่น

วยัหนุ่มแน่นมีกาํลงัวงัชา ยกเวน้ผูสู้งอาย ุคนท่ีความจาํไม่ดีแลว้ ลว้นตอ้งท่องหนงัสือ บางทีขา้พเจา้

อาจจะตั้งขอ้เสนอไวสู้งมาก กาํหนดส่ิงท่ีสูงเกินไป แต่ในหลายๆ พื้นท่ีผูฝึ้กจาํนวนมากต่างท่องได้

คล่องแคล่วอยา่งยิง่ เวลาท่ีพวกเขาศึกษากไ็ม่ตอ้งใชห้นงัสือเลย ลว้นท่องกนัออกมา ดงันั้น

เปรียบเทียบกนัแลว้...... ถึงแมว้า่บา้นเกิดของขา้พเจา้จะอยูท่ี่ตะวนัออกเฉียงเหนือ  แต่ขา้พเจา้อยูท่ี่

เป่ยจิงเป็นประจาํน่ี สมาคมคน้ควา้วจิยัของเราตั้งอยูท่ี่เป่ยจิง และขา้พเจา้กจ็ดัสัมมนาท่ีน่ีบ่อยมาก 

เวลาน้ีฐานของเรากย็งัอยูท่ี่น่ีนะ ดงันั้นขา้พเจา้คิดวา่พวกเราท่ีเป่ยจิงจึงควรทาํหนา้ท่ีในการนาํ โดย
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แทจ้ริงเป่ยจิงสมควรแสดงบทบาทในการนาํ แต่เวลาน้ีพื้นท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศผูค้นต่างกาํลงัศึกษา

กนัแลว้ 

การศึกษาฝ่ามีประโยชนอ์ะไรหรือ กคื็อเม่ือผูฝึ้กของเรามีปัญหาอะไร ตวัเขากส็ามารถแกไ้ข

เองได ้ยงัมีอีกปัญหาหน่ึง เม่ือใครคิดจะก่อความวุน่วาย เช่นนั้นผูฝึ้กเองกจ็ะแยกแยะได ้ทาํใหค้นท่ี

ทาํอะไรนอกลู่นอกทาง คอยปลุกป่ันเร่ืองราว ไม่อาจจะทาํได ้ไม่มีโอกาสทาํ(ไม่มีใครสนใจ)  จาก

วนัน้ีไปพวกเราสามารถตั้งเป็นกฎเกณฑ ์ ถา้ท่านจะบาํเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่า ถา้ท่านคิดอยากจะบาํเพญ็

อยูใ่นตา้ฝ่าของเราน้ี ท่านกต็อ้งศึกษาฝ่า คนท่ีฝึกแต่ท่าการเคล่ือนไหวเท่านั้น พวกเราไม่ยอมรับ 

ตรงน้ีไม่ใช่ตั้งขอ้กาํหนดกบัท่านไวสู้ง เพราะปัญหาน้ีไดบ่้อนทาํลายช่ือเสียงของฝ่าของเราอยา่ง

ร้ายแรงมากแลว้ บอกวา่ฉนัเพียงแต่ฝึกท่าการเคล่ือนไหว ไม่บาํเพญ็ซินซ่ิง ออกจากบา้นกท็าํตาม

อาํเภอใจ คิดจะทาํอะไรกท็าํอะไร อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั ส่ิงท่ีทาํยงัแยย่ิง่กวา่ท่ีคนธรรมดา

สามญัทาํเสียอีก ขา้พเจา้ว่าใหเ้ป็นอยา่งน้ีไม่ได ้ดงันั้นจึงตั้งขอ้กาํหนดน้ีข้ึนมา 

เน่ืองจากผูฝึ้กของเราบางคนมีจิตโออ้วดท่ียงัไม่ขจดัท้ิงไป ทาํใหเ้กิดกรณีต่างๆ อยา่งน้ี เช่น

บางคนมกัจะโออ้วดตวัเอง ณ ท่ีน้ีขา้พเจา้จะพดูถึงพวกเราผูช่้วยฝึกสอน น่ีเป็นการประชุมของผูช่้วย

ฝึกสอน ถา้ขา้พเจา้พดูถึงผูฝึ้กของเรา ผูฝึ้กของเรากไ็ม่ไดย้นิ ขพ้เจา้จึงพดูถึงแต่ผูช่้วยฝึกสอน จิตโอ้

อวดไม่ขจดัท้ิงไป ตรงน้ีเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีผูช่้วยฝึกสอนของเราจาํนวนมากมีความเขา้ใจต่อฝ่าตํ่า

มาก ตํ่ากวา่ผูฝึ้กทัว่ไปเสียอีก แต่มีปัญหาหน่ึง เม่ือผูฝึ้กมีขอ้สงสัย ท่ีผา่นมาพวกเขาโดยมากไม่อ่าน

หนงัสือ ไม่ศึกษา ถึงอ่านหนงัสือกไ็ม่อ่านเป็นประจาํ จึงเกิดเร่ืองอยา่งน้ี  มีหลายๆ ปัญหาท่ีเขาแก้

ไม่ตก จึงอยากจะถามผูช่้วยฝึกสอน พอถามผูช่้วยฝึกสอน เน่ืองจากผูช่้วยฝึกสอนของเราซินซ่ิง

ตวัเองมีปัญหา..... ผูช่้วยฝึกสอนเองกไ็ม่ศึกษาฝ่า และไม่อ่านหนงัสือ มีความเขา้ใจต่อฝ่าแบบคร่ึงๆ 

กลางๆ ผูช่้วยฝึกสอนบางคนจึงคิด: ถา้ฉนัไม่สามารถอธิบายละก ็จะทาํใหบ้ารมีและช่ือเสียงของฉนั

ลดลง จะจดัใหค้นฝึกพลงั(กง)ดว้ยกนักอ็าจจะจดัลาํบาก แน่นอน อาจมีจุดประสงคเ์พื่อจะปกป้อง

ฝ่าน้ี ---- จดัใหค้นฝึกไดล้าํบาก ดงันั้นสาํหรับปัญหาท่ีตวัเองยงัไม่เขา้ใจ ผูช่้วยฝึกสอนบางคนจึง

กลา้ท่ีจะสรุปความและพดูจาเร่ือยเป่ือย พดูโดยคาดคเนเอา หรือพดูตามความรู้สึกและ

ประสบการณ์ของตวัเอง อนัท่ีจริงกคื็อบ่อนทาํลายฝ่า  บ่อนทาํลายฝ่าอยา่งร้ายแรง ท่ีผา่นมาขา้พเจา้

กเ็คยพดูถึงปัญหาน้ี ไม่สามารถจะไปอธิบายฝ่าน้ีโดยใชค้วามรู้สึกของตวัเอง ใชส่ิ้งท่ีตวัเองอู(้รับรู้)

ได ้ณ ระดบัชั้นของตวัเอง ประเดน็น้ีไม่ใช่พดูชดัเจนแลว้หรือ กคื็อประเดน็อยา่งน้ี! ฉะนั้น พวกเรา

ทุกคนตอ้งระวงัเร่ืองน้ีใหดี้ 

ทุกท่านมีจุดประสงคดี์ อยากจะปกป้องฝ่าน้ี ฉนัไม่ใช่ทาํเพื่อจะเสริมบารมีและช่ือเสียงของ

ตวัเอง ถา้ฉนัจดัใหค้นฝึกพลงั(กง)ไม่ได ้ ฉนักท็าํงานไดไ้ม่ดี  น่ีอาจจะเป็นจุดประสงคข์องท่าน แต่

ขา้พเจา้ขอแนะนาํพวกท่าน วธีิเดียว หนทางเดียวท่ีจะแกไ้ขปัญหาน้ีคือท่านตอ้งเขา้ใจฝ่าน้ีใหลึ้กซ้ึง  

เขา้ใจฝ่าน้ีใหถ่้องแท ้ เม่ือถึงเวลาท่ีคนถามท่าน ท่านกจ็ะพดูอยูใ่นฝ่าน้ี กคื็อพดูเก่ียวกบัฝ่าน้ี สาํหรับ
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การปรากฏของสภาวะความสามารถต่างๆ นั้น ท่านไม่จาํเป็นตอ้งบอกเขา ใหท่้านบอกวา่

ความสามารถนั้นมีหลากหลายชนิดและปรากฏออกมาเป็นหม่ืนๆ รูปแบบ แลว้จะใหฉ้นับอกท่าน

อยา่งไรหละ สภาวะแต่ละชนิดของท่าน สภาวะอยา่งน้ี สภาวะอยา่งนั้น  เม่ือท่านถือวา่ตวัเองเป็นผู ้

บาํเพญ็คนหน่ึง ท่านกไ็ม่ตอ้งไปสนใจมนั สภาวะบางอยา่งท่านจะรู้สึกได ้สภาวะบางอยา่งยงัไม่ทนั

ท่ีท่านจะรู้สึกมนักผ็า่นไปแลว้ ความสามารถนั้นมีมากกวา่หม่ืนชนิด อยูใ่นร่างกาย ถา้มนัขยบัเพียง

เลก็นอ้ยกจ็ะมีความรู้สึก ในความสามารถนั้นมีประจุไฟฟ้าแรงกลา้ แม่เหลก็แรงกลา้ ยงัมีส่ิงอ่ืนๆ 

อีก ถา้มนัขยบัเพียงเลก็นอ้ยท่านกจ็ะรู้สึก ลว้นไวต่อความรู้สึก บอกวา่สภาวะแต่ละชนิดของท่าน 

และยงัร่างชีวติแต่ละชนิดท่ีท่านแปรผนัออกมา เช่นนั้นท่านจะอธิบายส่ิงเหล่าน้ีใหเ้ขาอยา่งไรหละ 

ส่ิงเหล่าน้ีท่านไม่จาํเป็นตอ้งอธิบายใหก้บัเขา ใหท่้านบอกวา่ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นปฏิกิริยาปกติ 

ลว้นแต่เป็นเร่ืองดี ถา้เขา้ใจฝ่าไดถ่้องแท ้ พวกเราสามารถจะอธิบายไปตามฝ่า ท่ีผา่นมาพวกเรา

ตอ้งการแต่จะปกป้องฝ่าน้ีเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น คิดแต่จะอธิบายกบัทุกคนใหม้ากสักหน่อย และ

กลวัวา่ทุกคนจะเขา้ใจไดไ้ม่ดีพอ สาเหตุสาํคญัคือพวกเราเขา้ใจฝ่าไดไ้ม่ลึกซ้ึง ดงันั้นจึงไม่สามารถ

อธิบายออกมาใหก้บัคนเขา เม่ืออธิบายไม่ออกตวัเองกก็ลวัจะเสียหนา้ จึงพดูตามไปท่ีตวัเองคาดคเน 

อยา่งนั้นไม่ใช่เป็นการบ่อนทาํลายน้ีอยา่งร้ายแรงหรือ 

จิตโออ้วดน้ีถา้พฒันาต่อไป มนัจะกระตุน้ใหค้นแสวงหาช่ือเสียงและผลประโยชน ์ เพราะ

โดยแทจ้ริงตน้ตอของมนัมาจากตรงน้ี---- การแสวงหาช่ือเสียงและผลประโยชน ์ถา้พฒันาต่อไปอีก

กจ็ะแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า เขากจ็ะเป็นหวัหนา้ก๊ก พวกท่านตอ้งฟังฉนั! หล่ีหงจ้ือทาํอะไรกย็งัตอ้งฟัง

ฉนั ถึงอยา่งไรผูฝึ้กกไ็ม่รู้ เขาจึงพดูอยา่งน้ี ดีไม่ดีเขายงัจะพดูวา่หล่ีหงจ้ือเป็นมารเสียอีก! เขาเท่านั้น

ท่ีเป็นใหญ่ เวลาน้ีพวกเราไม่ใช่มีคนเช่นน้ีอยูห่รอกหรือ! ปัญหาเหล่าน้ีปรากฏออกมาลว้นแต่

ร้ายแรงอยา่งยิง่ ในฝ่าของเราน้ี ในหมู่ผูช่้วยฝึกสอนของเราท่ีนัง่อยู ่ ณ ท่ีน้ีในวนัน้ี ท่ีเป่ยจิงตรงน้ี 

เร่ืองประเภทน้ีลว้นไม่สมควรมีเกิดข้ึนอีก แต่มนักย็งัเกิดข้ึนอีก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ระดบัความเขา้ใจ

ต่อฝ่าของพวกเรายงัตํ่ามาก ดงันั้นเวลาน้ีมีหลายคนท่ีทาํกนัจนเกินเหตุ ทาํกนัจนดูไม่ได ้ แต่บางคน

ยงัเล่ือมใสศรัทธาเขาอยา่งไม่ลืมหูลืมตา เก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี ขา้พเจา้เนน้ประเดน็ท่ีเร่ืองราวไม่เนน้

ท่ีคน จึงพดูถึงเร่ืองเหล่าน้ี ทุกท่านพึงระวงัปัญหาเหล่าน้ีใหดี้ 

ยงัมีสภาพการณ์อีกแบบหน่ึงท่ีสะทอ้นออกมาในหมู่ผูช่้วยฝึกสอนของเรา กคื็อจิตยดึติดใน

การทาํงานแบบหน่ึง น่ีเป็นส่ิงท่ีไม่มีในประวติัศาสตร์ แต่ปรากฏออกมาในสภาพการณ์อนัพิเศษ

ของเราในวนัน้ี ปรากฏออกมาในช่วงเวลาแห่งประวติัศาสตร์ท่ีพิเศษ เหตุใดสภาพการณ์น้ีจึงปรากฏ

ออกมานะหรือ ในประวติัศาสตร์ พวกเราคนจีนหรือพื้นท่ีอ่ืนๆ ในโลกกเ็ช่นเดียวกนั มีครอบครัว

เป็นศนูยร์วม แต่คนในปัจจุบนั โดยเฉพาะคือพวกเราคนจีนต่างมีการงานของตวัเอง  ทาํงานกนัทั้ง

ชีวติ ถา้ไม่มีงานทาํจิตใจกไ็ม่มีอะไรรองรับ ปรากฏสภาพการณ์เช่นน้ี ดงันั้นจึงถือเอาฝ่าหลุนตา้ฝ่า

ของเราเป็นการทาํงานแบบหน่ึง มีผูช่้วยฝึกสอนจาํนวนมากท่ีมีจิตใจชนิดน้ี เขากรู้็สึกวา่ฝ่าดี 

ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่เป็นอยา่งน้ี ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเร่ืองท่ีแน่นอน เขารู้วา่ดี แต่ไม่ใช่วา่ฉนัจะ

ศึกษาฝ่าใหดี้ รับรู้เขา้ใจใหดี้ไดอ้ยา่งไร จะยกระดบัตวัเองใหสู้งในฝ่าไดอ้ยา่งไร เขามีจิตยดึติดต่อ
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การทาํงานชนิดหน่ึง ฉนัอายมุากแลว้ เวลาน้ีเกษียณจากการงานแลว้ หรือฉนักาํลงัจะเกษียณแลว้ 

ไม่มีงานทาํ ทีน้ีมีงานเลก็ๆ นอ้ยๆ ทาํแลว้ ดีอะไรอยา่งน้ี พลงั(กง)น้ีกดี็ เขามีจิตใจอยา่งน้ี ทุกท่าน

ลองคิดดู ความคิดแบบน้ีช่างห่างไกลจากขอ้กาํหนดของฝ่าของเราเป็นสิบหม่ืนแปดพนัล้ี พวกเรา

ตอ้งรับผดิชอบต่อฝ่าน้ี ไม่ใช่รับผดิชอบต่อความรู้สึกส่วนตวัของท่าน ท่านรู้สึกวา่ไม่มีงานทาํแลว้ 

ไม่มีอะไรเป็นท่ีพึ่งพิงแลว้ อยากจะหาอะไรทาํสักเลก็นอ้ย มนัไม่ใช่อยา่งน้ี น่ีเป็นปัญหาท่ีเด่นชดั

มาก ท่านปฏิบติัต่อฝ่าดว้ยความคิดเช่นไร น่ีเป็นปัญหาท่ีเขม้งวดจริงจงัมาก! 

เม่ือคนบาํเพญ็ เม่ือคนบาํเพญ็สู่ระดบัชั้นสูงอยา่งแทจ้ริง นัน่กคื็อเร่ืองของการช่วยคนและ

ช่วยตวัเอง ถา้ท่านไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางความคิดน้ี ท่านกท็าํงานน้ีไดไ้ม่ดี เป็นเช่นน้ี

ใช่หรือไม่ ขา้พเจา้ขอเนน้ย ํ้าอีกคร้ัง ขา้พเจา้พดูถึงปัญหาน้ี ณ พื้นท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ พวกเราไม่

อาจจะปฏิบติัเหมือนการบริหารหน่วยงาน บริหารธุรกิจ หรือบริหารวสิาหกิจหรือองคก์ร ขา้พเจา้

ยกตวัอยา่งน้ีบ่อยๆ: ในปีนั้นท่ีองคศ์ากยมุนีทรงถ่ายทอดฝ่า ดว้ยเกรงวา่ผูค้นจะเดินเขา้สู่รูปแบบน้ี 

ในเวลานั้นยงัไม่เก่ียวโยงถึงปัญหาเหล่าน้ี เก่ียวโยงแต่เฉพาะการแสวงหาช่ือเสียงและผลประโยชน ์

องคศ์ากยมุนีทรงสอนใหค้นตดัขาดจากมนัโดยส้ินเชิง พระองคท์รงนาํคนเขา้ป่าไปบาํเพญ็ธรรมอยู่

ในถํ้าตามภูเขา ไม่ใหท่้านมีอะไรเลย ใหต้ดัขาดจากส่ิงท่ีเป็นวตัถุเพื่อขจดัจิตยดึติดทุกชนิด จิตยดึติด

กบัช่ือเสียงและผลประโยชนข์องคนใหห้มดส้ินไป แต่พวกเรานั้นอยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญั 

ทุกท่านบาํเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมาดาสามญัของสังคม ลว้นแต่บาํเพญ็ดว้ยสาํนึกของตน ท่ีจริง

ขา้พเจา้ไม่มีนยัท่ีจะวพิากษว์จิารณ์พวกเราแมแ้ต่นอ้ย เพียงเพื่อจะรับผดิชอบต่อการบาํเพญ็ของทุก

ท่าน ขา้พเจา้จึงช้ีใหเ้ห็นถึงอุปสรรคเ์หล่าน้ีท่ีจะส่งผลอยา่งร้ายแรงต่อการบาํเพญ็สู่ระดบัชั้นสูง  แต่

พวกเราในฐานะผูช่้วยฝึกสอนคนหน่ึง พวกเรามีปัญหาของความรับผดิชอบ หมายความวา่ถา้ท่าน

ทาํไม่ดี คนกลุ่มน้ีอาจถูกท่านนาํพาไปในทางท่ีไม่ดี ถา้คนกลุ่มน้ีถูกท่านนาํพาไปในทางท่ีไม่ดี ตวั

ท่านเองจะเป็นอยา่งไรเราจะไม่พดู ท่านอาจทาํลายคนกลุ่มหน่ึงไปน่ีซิ! ขา้พเจา้พดูถึงปัญหาน้ีอยู่

เสมอ จิตยดึติดต่อการทาํงานน้ี   แน่นอนมนัมีดา้นท่ีดีของมนัอยู ่พวกเราตอ้งจดัวางความสัมพนัธ์น้ี

ใหดี้ ถา้ทุกคนไม่มีจิตท่ีอยากจะทาํงาน ใครๆ กไ็ม่อยากเป็นผูช่้วยฝึกสอนแลว้ละก ็ ขา้พเจา้วา่

เช่นนั้นเรากไ็ม่อาจจะทาํงานของเราใหดี้ได ้ ทุกท่านตอ้งมีความกระตือรือร้นอยากจะทาํงานน้ี แต่

จุดเร่ิมตอ้งเป็นการทาํเพื่อฝ่าน้ี เพื่อใหค้นศึกษาฝ่าไดฝ่้า เพื่อเผยแพร่ฝ่าใหก้วา้งไกล เพื่อช่วยเหลือ

คน จุดเร่ิมไม่อาจเป็นเพื่อจะใหฉ้นัมีงานอะไรทาํบา้ง ตรงน้ีขา้พเจา้คิดวา่พวกเรายงัทาํไดไ้ม่ดีพอ ให้

พวกเราทบทวนส่ิงเหล่าน้ีใหม้าก 

จากน้ีไปพวกเราผูช่้วยฝึกสอนตอ้งเขา้ใจฝ่าใหถ่้องแท ้ ขา้พเจา้คิดวา่กจ็ะแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี

ได ้ รวมทั้งผูฝึ้กเหล่านั้นท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมการสัมมนากต็อ้งเขา้ใจฝ่าใหถ่้องแท ้  ดงันั้นพวกเราจึงตั้ง

มาตรฐานสาํหรับผูช่้วยฝึกสอนไวสู้ง มีบางคนแต่งตั้งผูช่้วยฝึกสอนโดยพิจารณาจากความสัมพนัธ์

ส่วนตวั เช่นเราสองคนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เราทั้งสองมีความสัมพนัธ์ท่ีดีมาแต่ไหนแต่ไรมา 

พวกเราไม่อาจจะจดัการปัญหากนัเช่นน้ี ตอ้งเป็นพวกท่านใครท่ีศึกษาไดดี้ ใครท่ีบาํเพญ็ไดดี้ คน

นั้นกม็าทาํงานน้ี ณ ท่ีน้ีขา้พเจา้อาจตั้งขอ้กาํหนดกบัทุกท่านไวสู้ง ขา้พเจา้รู้สถานการณ์ขา้งล่าง แต่
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ขา้พเจา้คิดวา่ถึงอยา่งไรพวกเราอยูท่ี่เป่ยจิงน่ีนะ สมาคมคน้ควา้วจิยัฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรากอ็ยูท่ี่น่ี 

ศนูยก์ลางอยูท่ี่น่ี ขา้พเจา้วา่ท่ีตรงน้ีถา้ทาํไม่ดีกจ็ะส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีอ่ืนๆ 

ไม่อยากจะพดูอะไรมากนกั เพราะถึงอยา่งไรส่ิงเหล่านั้นคือจุดบกพร่อง ถึงแมข้า้พเจา้ไม่ใช่

กาํลงัวพิากษว์จิารณ์พวกท่าน แต่ท่ีพดูไปกคื็อจุดบกพร่อง ท่ีไม่ไดข้อใหค้นอ่ืนมาร่วมประชุมคร้ังน้ี

เพราะกลวัวา่จะส่งผลกระทบต่องานของพวกท่านในวนัขา้งหนา้ ดงันั้นจึงไม่บอกใหค้นอ่ืนมา

ประชุม ใหผู้ช่้วยฝึกสอนของเรามาประชุมเท่านั้น ขา้พเจา้รู้สึกวา่ผูช่้วยฝึกสอนของเราสามารถทาํ

ตวัเป็นแบบอยา่ง ทาํเร่ืองเหล่าน้ีใหดี้ การสร้างสรรคพ์ลงั(กง)ของเรา การพฒันาตามปกติในวนั

ขา้งหนา้ ขา้พเจา้คิดวา่ไม่เป็นปัญหา 

ยงัมีข่าวลือเช่นน้ีวา่ หล่ีหงจ้ือไปต่างประเทศแลว้ อาจจะไม่กลบัมา คนท่ีพดูอยา่งนั้นเห็น

ขา้พเจา้เหมือนกบัคนธรรมดาสามญัทัว่ไป ขา้พเจา้ไปต่างประเทศแลว้ ไปทาํงานหาเงินแลว้ค่อย

กลบัมา หรือไปตั้งรกรากอยูท่ี่นัน่แลว้ ขา้พเจา้ไม่ใช่คนอยา่งนั้น ทุกท่านทราบขา้พเจา้มีญาติอยู่

ต่างประเทศ ขา้พเจา้สามารถไปต่างประเทศไดทุ้กเวลา สภาพความเป็นอยูดี่กวา่ท่ีน่ี แต่ขา้พเจา้ก็

ไม่ไดแ้สวงหาส่ิงเหล่าน้ี ช่ือเสียงเอย ผลประโยชน์เอย การเสวยสุขอะไรเหล่าน้ีเป็นตน้ ขา้พเจา้กไ็ม่

แสวงหา ส่ิงเหล่านั้นไม่มีประโยชนส์าํหรับขา้พเจา้แต่อยา่งใด แต่เพื่อป้องกนับางคนท่ีไม่รู้เร่ือง 

ป้องกนับางคนท่ีคิดเช่นน้ี ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่อยู ่  บางพื้นท่ีอาจมีปัญหาเช่นน้ีปรากฏ เพื่อเป็นการ

ช้ีแนะในการบาํเพญ็ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่อยู ่ เร่ืองต่างๆ ทั้งหมดใหส้มาคมคน้ควา้วจิยัฝ่าหลุนกงของ

เราเป็นผูต้ดัสินใจดาํเนินการอยา่งเป็นเอกภาพ นาํพาทุกคนบาํเพญ็อยา่งเป็นเอกภาพ เม่ือก่อนทุกส่ิง

ท่ีสมาคมคน้ควา้วจิยัตดัสินใจดาํเนินการไปลว้นแต่ไดรั้บความเห็นชอบจากขา้พเจา้ ไม่วา่ขา้พเจา้จะ

อยูท่ี่ใด การตดัสินใจดาํเนินการของพวกเขาลว้นทาํไปหลงัจากติดต่อกบัขา้พเจา้ทางโทรศพัทห์รือ

โทรสารแลว้เท่านั้น ยงัมีอีกจุดหน่ึงซ่ึงขา้พเจา้กไ็ดพ้ดูกบัพวกเขาแลว้ น่ีกเ็ป็นการทดสอบต่อ

สมาคมคน้ควา้วจิยั ดูวา่พวกเขาจะนาํพาทุกคนไดดี้หรือไม่ในเวลาท่ีขา้พเจา้ไม่อยู ่ น่ีกเ็ป็นการ

ทดสอบต่อพวกเขา แต่ขา้พเจา้คิดวา่ไม่มีปัญหาเพราะคนท่ีอยูก่บัขา้พเจา้มานาน พวกเขาค่อนขา้งจะ

เขา้ใจวธีิทาํงานของขา้พเจา้ ส่ิงท่ีขา้พเจา้อยากทาํ ส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการทาํทั้งหมดในการเผยแพร่ฝ่า 

ดงันั้นจะพดูใหช้ดัเจนตรงน้ีวา่: ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่อยู ่ ใหศ้นูยช่์วยฝึกสอนทุกแห่งทัว่ประเทศ

ยอมรับและดาํเนินการในส่ิงท่ีสมาคมคน้ควา้วจิยัตดัสินใจไป ในฐานะผูช่้วยฝึกสอนกย็ิง่ตอ้งถือวา่

เป็นความรับผดิชอบของตน  

ขา้พเจา้จะพดูจากอีกดา้นหน่ึง พวกเราหลายๆ คนนาํเอา “ผูช่้วยฝึกสอน” มาตั้งเป็น

ยศฐาบรรดาศกัด์ิแบบหน่ึง พวกเราไม่ไดใ้หทุ้กท่านใชเ้ป็นตาํแหน่ง  ตาํแหน่งหนา้ท่ีประเภทนั้น

ตามท่ีเรียกขานกนัในหมู่คนธรรมดาสามญั กเ็พื่อหลีกเล่ียงส่ิงของประเภทน้ี ผูช่้วยฝึกสอนไม่ใช่ขั้น

ตาํแหน่งอะไรแต่อยา่งใด  นอกจากน้ีถา้ท่านแสดงกิริยาเป็นใหญ่กบัคนเขาท่ีศูนยฝึ์กพลงั(กง) ถา้คน

เขาหนัหลงัใหไ้ม่สนใจท่าน ท่านกท็าํอะไรไม่ได ้ ถา้ท่านแสดงกิริยาไม่ดีอีก เขาอาจบอกวา่ ฉนัไม่

มาฝึกแลว้หละดีไหม ดงันั้นพวกเราไม่มีอาํนาจแต่อยา่งใด พวกเราลว้นแต่อาสาทาํงานน้ีดว้ยความ

สมคัรใจและอยา่งกระตือรือร้น เพื่อทาํความดีใหก้บัทุกคน ดงันั้นพวกเรากต็อ้งระวงัวธีิทาํงานสัก
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หน่อย ในเม่ือมนัไม่ใช่อาํนาจ ไม่ใช่ตาํแหน่งอะไรเลย  ขา้พเจา้คิดวา่การเปล่ียนตวัผูช่้วยฝึกสอนนั้น

สามารถทาํไดทุ้กเวลาและสถานท่ี  อยา่ยดึติดกบัส่ิงเหล่าน้ี บอกใหฉ้นัทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยฝึกสอน 

ฉนักจ็ะทาํ  ไม่ใหฉ้นัทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยฝึกสอน ฉนักจ็ะเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)ทัว่ไปคนหน่ึง ฝึกพร้อม

กบัทุกคน ท่ีจริงการเป็นผูช่้วยฝึกสอนคือการทาํหนา้ท่ี และไม่ใช่ใหท่้านเป็นผูช่้วยฝึกสอนแลว้ท่าน

กบ็าํเพญ็สาํเร็จแลว้! ไม่ใช่อยา่งนั้น เพียงแต่ทาํเพื่อคนอ่ืนมากสักหน่อย ผจญทุกขม์ากสักหน่อย 

แบกรับงานมากสักหน่อย ดงันั้นหลายๆ พื้นท่ีกมี็เหตุการณ์เช่นน้ีปรากฏ บอกวา่หลงัจากท่ีผูช่้วย

ฝึกสอนถูกเปล่ียนไปแลว้กท็อ้แทไ้ม่ใหค้วามร่วมมือ  บางคนถึงกบัรวมตวักนัเป็นกลุ่ม ขา้พเจา้คิด

วา่เร่ืองเหล่าน้ีไม่สมควรจะเกิดข้ึนในฝ่าหลุนตา้ฝ่า ผูบ้าํเพญ็ทาํเร่ืองเหล่าน้ีไดห้รือ ขา้พเจา้จึงพดูถึง

ผูช่้วยฝึกสอนของเรา พวกเรากพ็ดูถึงเร่ืองเหล่าน้ี ณ ระดบัชั้นน้ี อยา่เห็นเร่ืองเหล่าน้ีสาํคญัมาก

เกินไป อยา่เห็นเร่ืองเหล่าน้ีสาํคญัมากเกินไปเป็นอนัขาด 

แต่สาํหรับคนเหล่านั้นท่ีบ่อนทาํลายฝ่าน้ีของเราอยา่งแทจ้ริง ไม่วา่จะเป็นใคร พวกเรากต็อ้ง

เปล่ียนทุกคนเม่ือใดท่ีมีปรากฏออกมา เพราะพวกเราไม่ไดต้ั้งขอ้กาํหนดกบัผูฝึ้ก ท่านอยากเรียน

ท่านกเ็รียน ท่านไม่อยากเรียนกห็มดปัญญา แต่ถา้ท่านเรียนพวกเรากต็อ้งรับผดิชอบต่อท่าน พวกเรา

ตอ้งอธิบายใหก้บัท่าน สาํหรับผูช่้วยฝึกสอนใหเ้ป็นเช่นนั้นไม่ได ้ เพราะถา้ท่านทาํไม่ดีกจ็ะส่งผล

กระทบไปถึงคนกลุ่มใหญ่และรบกวนผูอ่ื้น ดงันั้นเม่ือใดท่ีพวกเราพบเห็นคนท่ีทาํส่ิงท่ีเป็นวชิานอก

รีต พบเห็นหน่ึงคนใหจ้ดัการเปล่ียนออกหน่ึงคน  ณ ท่ีน้ีขา้พเจา้พดูกบัพวกท่านอยา่งจริงจงั: ผูฝึ้ก

คนนั้นท่ีศนูยฝึ์กพลงั(กง)สวนสาธารณะส่ือจ้ีชิง(เขียวขจีทั้งส่ีฤดู) มีช่วงเวลาหน่ึงทาํกนัออกนอกลู่

นอกทางมากๆ จนถึงเวลาน้ีเขากย็งัไม่ยอบรับวา่ผดิ แต่พวกเรากไ็ม่ตอ้งการใหค้นเขายอมรับผดิ ตวั

เขาเองควรแกไ้ขส่ิงเหล่าน้ีใหถู้กตอ้ง แต่เขาไม่ทาํอะไรเลย ยิง่กวา่นั้นไดย้นิวา่ส่งผลกระทบท่ีไม่ดี

มากๆ ไม่วา่เขาจะปฏิบติักบัขา้พเจา้อยา่งไร ไม่วา่ต่อหนา้เขาจะปฏิบติักบัขา้พเจา้อยา่งไร หรือลบั

หลงัเขาจะปฏิบติักบัขา้พเจา้อยา่งไรกต็าม เขาส่งผลดา้นลบต่อฝ่าน้ี เช่นนั้นจึงไม่สามารถเป็นผูช่้วย

ฝึกสอนไดแ้ลว้ อยา่งเช่นมีคนบอกวา่: ฉนักคื็อพระพุทธ ฉนัเป็นใครเป็นใครมาก่อน ฝ่าหลุนของ

ฉนัใหญ่เท่าบา้น หรือฉนัเก่งกาจกวา่หล่ีหงจ้ือ เขาจะพดูอยา่งไรกไ็ด ้ขา้พเจา้กจ็ะไม่สนใจ แต่ถา้เขา

ไม่ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของผูช่้วยฝึกสอนของฝ่าหลุนตา้ฝ่าละกไ็ม่ได ้ เรากต็อ้งปลดเขา

ลงมา ในภายหนา้ถา้เขาเปล่ียนแปลงดีแลว้ กอ็าจใหเ้ป็นหวัหนา้ศนูยอี์กคร้ัง พวกเรากอ็ยา่กาํหนด

คนเขาใหเ้ป็นท่ีแน่นอนไม่อาจเปล่ียนแปลง น่ีกคื็อประเดน็ ณ ท่ีน้ีขา้พเจา้ไม่ไดต้ั้งใจจะ

วพิากษว์จิารณ์ใคร หรือประนามใคร พวกเราเนน้ท่ีปัญหาไม่เนน้ท่ีคน จึงยกตวัอยา่งน้ีข้ึนมา คน

อ่ืนๆ ท่ีไม่ไดพ้ดูถึงนั้น มีการทาํเร่ืองประเภทน้ีหรือไม่  กมี็ เพียงแต่กรณีไม่เด่นชดัอยา่งน้ี 

นอกจากน้ี อยา่งท่ีขา้พเจา้ไดพ้ดูไปเม่ือคร้ังท่ีแลว้ นัน่คือพวกเราตอ้งสร้างกระแสนิยมของ

การศึกษาฝ่าใหเ้กิดข้ึน จะตอ้งสร้างกระแสนิยมของการศึกษาฝ่า  เขา้ใจฝ่าใหดี้ มีแต่เขา้ใจฝ่าน้ีใหดี้ 

ใครคิดจะมาก่อความวุน่วายกจ็ะไม่มีคนสนใจ พอเขาคิด พดูอะไรสักประโยค ท่านกรู้็วา่ส่ิงท่ีเขา

พดูนั้นถูกตอ้งหรือไม่ ท่านวา่เขาจะก่อความวุน่วายข้ึนมาไดไ้หม ส่ิงท่ีเป็นวชิานอกรีตกท็าํไม่ข้ึน 

รับรองเป็นเช่นน้ี 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่าอ้ีเจ่ีย 91 

  ทุกท่านต่างกรู้็วา่ฝ่าน้ีดี อนัท่ีจริง ในการสัมมนาทุกคร้ังขา้พเจา้ลว้นแต่บรรยายจากมุมท่ี

ต่างกนั บางคนบอกวา่: การสัมมนาวนัน้ีฉนัไดฟั้งอาจารยบ์รรยายเช่นน้ี การสัมมนาวนันั้นไดฟั้ง

อาจารยบ์รรยายอีกแบบหน่ึง อนัท่ีจริงลว้นแต่เป็นประเดน็เดียวกนั เพียงแต่ขา้พเจา้บรรยายจากมุม

ท่ีต่างกนั แต่ฝ่าท่ีขา้พเจา้บรรยายทุกคร้ัง ในการบาํเพญ็ปฏิบติัของท่านในอนาคต หรือในการ

ยกระดบัของท่านในอนาคต หรือเม่ืออ่านหนงัสือเล่มน้ีในช่วงเวลาท่ีต่างกนั ท่านจะพบวา่ส่ิงท่ี

ช้ีแนะใหท่้านลว้นมีครอบคลุมไวแ้ลว้ ลว้นมีอยูใ่นหนงัสือเล่มน้ี ฝ่าน้ีครอบคลุมส่ิงต่างๆ มากมายท่ี

(ขา้พเจา้)บรรยายจากมุมท่ีแตกต่างกนั ส่วนประกอบท่ีแตกต่างกนั และในสภาพท่ีแตกต่างกนั 

ขา้พเจา้บรรยายเขาออกมาในสถานการณ์หน่ึง ดงันั้นเม่ือท่านเขา้ใจกจ็ะเกบ็เก่ียวไดผ้ล เพียงแต่พวก

เราศึกษาเขาใหดี้ ขา้พเจา้วา่กจ็ะไม่มีปัญหา หนงัสือเล่มท่ีสาม – [จว้นฝ่าหลุน] กาํลงัจดัพิมพอ์อก

มาแลว้ ซ่ึงรวบรวมเน้ือหาทั้งหมดท่ีขา้พเจา้บรรยายในการสัมมนา ซ่ึงค่อนขา้งสมบูรณ์ กาํลงั

จดัพิมพอ์อกมาแลว้ ผูท่ี้จะไดเ้ห็นหนงัสือเล่มน้ีก่อน ผูท่ี้จะไดป้ระโยชนก่์อนกคื็อผูฝึ้กเป่ยจิง พวก

เราทุกคนตอ้งศึกษาฝ่าใหม้าก เขา้ใจฝ่าใหดี้ 

ท่ีขา้พเจา้พดูมาทั้งหมดกเ็พื่อใหทุ้กท่านสามารถยกระดบัใหสู้งข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงพดูส่ิง

เหล่าน้ีกบัทุกท่าน ท่ีเรียกทุกท่านมาประชุมอยา่งเร่งด่วนเช่นน้ีเพราะกลวัวา่ในขั้นตอนการบาํเพญ็

ต่อจากน้ี พวกท่านอาจจดัการไดไ้ม่ดี หรือเน่ืองจากเขา้ใจ(ฝ่า)ไดไ้ม่ดี หรือเพราะขา้พเจา้ไม่ไดน้าํพา

ท่านสู่หนทางท่ีถูกตอ้งจนท่านลม้เลิกกลางคนั ขา้พเจา้กจ็ะรู้สึกผดิต่อท่าน ดงันั้นจึงเรียกทุกท่านมา

ประชุมเพื่ออธิบายเร่ืองน้ีใหแ้ก่ทุกท่าน การบาํเพญ็เป็นเร่ืองของตวัเอง ในอนาคตใครท่ีตามไม่ทนั 

ใครท่ีทาํไม่ได ้ขา้พเจา้ตรงน้ีไม่สามารถเปิดประตูหลงัใหแ้ก่เขาได ้บอกวา่ขา้พเจา้เห็นวา่เขาเป็นคน

พอใชไ้ด ้ หรือเขาอธิบายสถานการณ์ใหข้า้พเจา้ฟัง แลว้พวกเรากเ็ปิดประตูหลงัเถอะ ใหเ้ขาข้ึนมา

เสียเลย ใหเ้ป็นเช่นน้ีไม่ได ้ทุกท่านทราบ ส่ิงท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดในวนัน้ีคือฝ่า ฝ่าน้ีคือฝ่าของจกัรวาล 

ถา้ขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตามฝ่า มิเท่ากบัขา้พเจา้เป็นผูน้าํการบ่อนทาํลายฝ่าหรือ ลว้นข้ึนอยูก่บัตวัท่าน

ไปบาํเพญ็ (ฝ่า)เป็นส่ิงท่ีดี สามารถช่วยคน ยงัสามารถช่วยชีวติคน กดู็วา่ทุกท่านจะเขา้ใจฝ่าอยา่งไร 

รับรู้เขา้ใจฝ่าอยา่งไร ท่ีเรียกทุกท่านมากต็อ้งการจะพดูเพียงเท่าน้ี อยา่ไดคิ้ดวา่การประชุมคร้ังน้ีเป็น

เร่ืองท่ีขา้พเจา้เห็นขอ้บกพร่องของพวกท่าน และตอ้งการจะวพิากษว์จิารณ์พวกท่านเป็นอนัขาด 

ไม่ใช่เช่นน้ี ขา้พเจา้คิดวา่สาํหรับบางปัญหา การช้ีออกมาใหท้นัเวลาดีกวา่ช้ีออกมาภายหลงั พวกเรา

หวัหนา้ศนูยช่์วยฝึกสอนแต่ละแห่ง หรือผูช่้วยฝึกสอน คนท่ีพวกเราเห็นวา่ไม่ดี หลงัจากท่ีถอดเขา

ออกไปทนัทีแลว้ คนๆ น้ีเม่ือเขาจอดรถอยา่งกระทนัหนัและค่อยๆ รับรู้เขา้ใจปัญหาของตวัเองแลว้

เร่ิมบาํเพญ็ใหม่อีก เขาจะเป็นหวัหนา้ศนูยฝึ์กหรือเป็นผูช่้วยฝึกสอนหรือไม่กไ็ม่มีอะไรแตกต่างกนั 

เขาสามารถบาํเพญ็ถึงท่ีสุดเช่นกนั กใ็หห้ยดุทาํส่ิงท่ีเขาทาํ และจะเป็นประโยชนส์าํหรับเขาอยา่ง

มาก ตวัเขารับรู้เขา้ใจแลว้ และยงับาํเพญ็ต่อไป มีบางคนพวกเราใหโ้อกาสแก่เขาคร้ังแลว้คร้ังเล่า แต่

เขากไ็ม่อู(้รับรู้)คร้ังแลว้คร้ังเล่า สุดทา้ยกส็ายเกินไป เขาตกลงไปโดยส้ินเชิงแลว้ กลายเป็นมารใน

สภาพแบบนั้น น่ีเป็นบทเรียน! 

ขา้พเจา้เป็นคนท่ีชอบพดูอะไรตรงไปตรงมา ไม่ชอบพดูออ้มคอ้ม ในช่วงระยะหลงัน้ี พวกเรา
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ไม่วา่จะเป็นศนูยช่์วยฝึกสอนกดี็ ศนูยส์าขากดี็ หรือผูช่้วยฝึกสอนของศนูยต่์างๆ ของเรากดี็ ต่าง

ทาํงานเป็นปริมาณมากจริงๆ ทาํใหฝ่้าของเราน้ีไดรั้บผลสะทอ้นท่ีใหญ่ขนาดน้ีในวนัน้ี แน่นอนการ

ท่ีฝ่าดีคือดา้นหน่ึง ทุกท่านอุทิศตนอยา่งมากมาย ปกป้องฝ่าน้ี ช่วยประชาสัมพนัธ์ฝ่าน้ี อนัท่ีจริงฝ่าน้ี 

ขา้พเจา้วา่คือฝ่าของจกัรวาลตั้งแต่ตน้ รวมทั้งทุกท่าน พวกท่านลว้นอยูใ่นฝ่าน้ี เช่นนั้น ฝ่าน้ีกเ็ป็น

ของพวกท่าน จะปกป้องฝ่าน้ีหรือไม่ จะประชาสัมพนัธ์ฝ่าน้ีหรือไม่ จะเผยแพร่ฝ่าน้ีใหก้วา้งไกล

หรือไม่ ในอนาคตจะกลืนกลายเขา้กบัฝ่าน้ีหรือไม่ ลว้นเป็นเร่ืองของตวัพวกท่านเอง ขา้พเจา้ไดแ้ต่

บรรยายเขาออกมา นาํพาท่านสู่หนทางท่ีถูกตอ้งสายน้ี น้ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้ทาํ สาํหรับการหยวนหมัน่

อยา่งแทจ้ริงในอนาคต ขา้พเจา้วา่นัน่คือท่านตอ้งบาํเพญ็เอาเอง 

ไม่อยากจะใชเ้วลาของทุกท่านมากเกินไปนกั เดิมทีหลายต่อหลายคนอยากมาฟังดูวา่อาจารย์

จะบรรยายอะไรในระดบัชั้นสูงในท่ีประชุมผูช่้วยฝึกสอน ลว้นแต่มาพร้อมกบัจิตแสวงหา ความยดึ

ติด การสืบเสาะหาความรู้ ขา้พเจา้วา่อยา่งน้ีไม่ดีเลย ขา้พเจา้ไม่อยากพดูอะไรมาก ถา้พวกเรามี

ปัญหาอะไร มีปัญหาท่ีพิเศษเฉพาะ พวกเราจะใหเ้วลาสักเลก็นอ้ย ทุกท่านหยบิยกข้ึนมาถามได ้

ศนูยใ์หญ่เป่ยจิงดูแลเร่ืองการถ่ายรูป อีกสักครู่ศนูยช่์วยฝึกสอน ศนูยส์าขาต่างๆ สามารถจดักลุ่ม

ข้ึนมาถ่ายรูป ไม่มีปัญหา (ขา้พเจา้)สามารถถ่ายรูปกบัทุกท่าน ทุกท่านท่ีนัง่อยูข่า้งล่างมีปัญหาท่ี

พิเศษเฉพาะสามารถหยบิยกข้ึนมาถามขา้พเจา้ได ้กจ็ะพดูเพียงเท่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดย้นิวา่มีผูฝึ้กส่วนหน่ึงชอบไปยงัศนูยฝึ์กต่างๆ การไปยงัศนูยต่์างๆ เป็นเร่ืองดี ทาํให้

มีการติดต่อและเรียนรู้ระหวา่งผูฝึ้กดว้ยกนัมากข้ึน เป็นเร่ืองท่ีดีมาก แต่มีบางคนเม่ือไปท่ีศนูยบ์าง

แห่งแลว้ดูเหมือนจะมีจิตโออ้วดแบบหน่ึง: “ฉนัรู้ข่าวบางอยา่ง” ถ่ายทอดข่าวเลก็ข่าวยอ่ย หรือ 

“พวกท่านไม่เขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีหรอก ฉนัเขา้ใจ” (พวกเขา) มกัคิดจะ..... มีหวัเช้ือจิตยดึติดซ่อนอยูลึ่กๆ 

หวัเช้ือเลก็ๆ ใชฝ่้าน้ีเป็นประโยชนเ์พื่อยกตวัเองใหสู้งข้ึน กคื็อจิตโออ้วดเช่นกนั (พวกเขา)ไม่ใช่

ตอ้งการจะยกตวัเองใหสู้งข้ึนดว้ยสาํนึกท่ีจดัเจน ไม่ใช่เช่นนั้น เพียงแต่มีหวัเช้ือจิตโออ้วดเลก็ๆ จิต

โออ้วดน้ีเป็นส่ิงท่ีอนัตรายมากสาํหรับผูบ้าํเพญ็ 

 

บางคนถามวา่คนท่ียงัไม่ไคอู(้เปิดการรับรู้)จะมีฝ่าเซิน(ธรรมกาย)ไดอ้ยา่งไร 

คนท่ียงัไม่ไคอู(้เปิดการรับรู้) ตั้งใจฟังใหดี้หละ! คนท่ียงัไม่ไคอูถ้า้บาํเพญ็บรรลุถึงเขตแดน

ของพระพุทธกจ็ะมีฝ่าเซิน แต่ ณ เวลาน้ีผูฝึ้กของเรายงัไม่มีแมแ้ต่คนเดียว รวมทั้งอาจารยช่ี์กงใน

สาํนกัพลงั(กง)อ่ืนกย็งัไม่มีแมแ้ต่คนเดียว เท่าท่ีขา้พเจา้รู้คนท่ีมีฝ่าเซินมีเพียงขา้พเจา้คนเดียว เหตุใด

บางคนฝันเห็นผูช่้วยฝึกสอนของเรา ยงัเห็นหวัหนา้ศนูยฝึ์กของเรา เห็นอะไรอ่ืนๆ นัน่คือผลจาก

ความคิดของตวัท่านบวกกบัสนามมิติของท่าน เป็นการสะทอ้นออกมา ของความสัมพนัธท่ี์

สอดคลอ้งกนัในสนามมิติของท่านแบบน้ี เป็นสภาวะแบบหน่ึงท่ีใชส่ิ้งน้ีสะทอ้นเขา้ไปภายใน
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ขอบเขตของสนามมิติน้ีของท่าน นอกจากน้ีเม่ือบาํเพญ็ถึงระดบัหน่ึงท่ีแน่นอน (เขา)ยงัสามารถจะ

แยกร่างถา้ไม่ถูกปิดล๊อกเอาไว ้ หมายความวา่จู่หยวนเสิน(จิตหลกั) สามารถแยกออกจากร่างกาย

ของเขาได ้แต่นัน่ลว้นแต่เป็นส่ิงเลก็ๆ นอ้ยๆ ซ่ึงทาํกนัในระดบัชั้นท่ีต ํ่ามาก 

 

มีใครบางคนอา้งตวัเองเป็นพระโพธิสัตวเ์วยถวั และสามารถเอาฝ่าหลุนท่ีท่านอาจารยใ์ส่

ใหแ้ก่ผูฝึ้กออกมาได ้

  นัน่คือใจตวัเขาเกิดมาร ใจตวัเองแปรผนั ตวัเขาคิดเอาเอง เขาเอาออกมาหรือไม่ ท่ีเอาคือส่ิงท่ี

ตวัเขาจินตนาการเอง เป็นภาพท่ีตวัเองจินตนาการข้ึนภายในขอบเขตของสนามมิติของเขา อะไรเขา

กท็าํไม่ได ้อา้งตวัเองเป็นพระโพธิสัตวเ์วยถวัอะไรเอย ขา้พเจา้จะบอกทุกท่าน ขา้พเจา้เคยพดูเร่ืองน้ี

กบัพวกเราก่อนหนา้น้ีแลว้วา่: ในยคุธรรมะปลายชีวติในระดบัชั้นสูง พวกเขากต็กอยูใ่นมหนัตภ์ยั  

ท่ีสมควรปกป้องกป็กป้องข้ึนมาแลว้ ท่ีไม่ไดป้กป้องข้ึนมากถู็กระเบิดทาํลายไปแลว้ เวลาน้ีไม่มีใคร

แลว้ หลายๆ คนเห็นพระโพธิสัตวก์วนอิน ผูฝึ้กบางคนนาํรูป(พระโพธิสัตวก์วนอิน) มาเบิกเนตร 

ขา้พเจา้จะบอกทุกท่าน จิต(ความคิด)ท่ีคนส่งออกมาในชัว่พริบตานั้นขณะท่ีเขาไหวพ้ระอยูเ่ป็น

จิตใจท่ีเมตตาท่ีสุด ดีงามท่ีสุด ดีท่ีสุด เพื่อปกป้องจิต(ความคิด)ดวงน้ีของท่านเอาไว ้ จึงใหท่้านเห็น

ภาพลกัษณ์ของพระโพธิสัตวก์วนอิน ท่ีจริงลว้นเป็นปรากฏการณ์ของฝ่าเซินของขา้พเจา้ ท่ีผา่นมา

ขา้พเจา้เคยพดูถึงประเดน็น้ีในการสัมมนาแลว้ 

 

  บนัทึกเสียงโดยศนูยช่์วยฝึกสอนฝ่าหลุนตา้ฝ่า ศนูยใ์หญ่เป่ยจิง  

 


