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ลุ่นอวี+ 

 

ตา้ฝ่า (หลกัธรรมใหญ่) คือปัญญาของจา้วผูส้ร้าง  เขาคือแก่นแทข้องการสร้างจกัรวาลที?

ไม่เคยมีใครทาํมาก่อน  มีความหมายที?ยิ?งใหญ่ที?สุดจนถึงเลก็ที?สุด  ในระดบัชัLนที?ต่างกนัของร่าง

นภาก็ปรากฏออกมาแตกต่างกนั จากร่างนภาที?เล็กมากที?สุดจนถึงอนุภาคที?มีขนาดเล็กที?สุดที?

ปรากฏออกมา  อนุภาคของแต่ละระดบัชัLนที?นบัไม่ถว้น  จากเล็กจนถึงใหญ่  จนถึงชัLนผิวที?มนุษย์

รู้จกั เช่น อะตอม โมเลกลุ กลุ่มดาว กาแล็กซี จนกระทั?งใหญ่ยิ?งขึLนไปอีก  อนุภาคใหญ่เล็กที?

ต่างกนัประกอบขึLนเป็นชีวิตขนาดใหญ่เล็กที?ต่างกนั รวมถึงโลกขนาดใหญ่เล็กที?ต่างกนัซึ?งมีอยู่

เต็มไปทั?วในจกัรวาล  กล่าวสาํหรับชีวิตบนร่างแทข้องอนุภาคที?ต่างระดบัชัLนกนั  อนุภาคที?ใหญ่

กว่าระดบัชัLนนีLก็คือดวงดาวบนทอ้งฟ้าของพวกเขา  เป็นอยา่งนีL ในแต่ละชัLน แต่ละชัLน ซึ?งกล่าว

สาํหรับชีวิตในระดบัชัLนต่าง ๆ ของจกัรวาลแลว้กไ็ม่มีที?สิLนสุด  ตา้ฝ่ายงัสร้างกาลเวลา มิติ  

บรรดาชีวิตชนิดต่าง ๆ และทุกสิ?งทุกอยา่ง  ไม่มีอะไรไม่ครอบคลุม  ไม่มีอะไรตกหล่น  นี?คือ

คุณสมบติัพิเศษของตา้ฝ่า  เจิน ซั?น เหยิ?น (ความจริง ความเมตตา ความอดทน) ที?ปรากฏออกมา

เป็นรูปธรรมในระดบัชัLนที?ต่างกนั   

มนุษยค์น้ควา้จกัรวาล ลกัษณะชีวิต ไม่ว่าจะพฒันาแค่ไหน  ก็เป็นเพียงการมองเห็นได้

อยา่งทะลุปรุโปร่งเพียงมิติเฉพาะส่วนของจกัรวาลระดบัชัLนตํ?าที?ซึ?งมนุษยอ์าศยัอยูเ่ท่านัLน ใน

หลายรอบอารยธรรมกอ่นประวติัศาสตร์ของมนุษย ์ลว้นเคยคน้ควา้ดวงดาวอื?น  ต่อให้บินสูงขึLน

ไปอีก ไกลออกไปอีก  กอ็อกไปไม่พน้มิติที?มนุษยอ์าศยัอยูนี่L   มนุษยก์็ไม่อาจรู้ถึงปรากฏการณ์ที?

แทจ้ริงของจกัรวาลไดอ้ยา่งแทจ้ริงตราบชั?วนิรันดร์  หากมนุษยต์อ้งการเขา้ใจความลีLลบัของ

จกัรวาล กาลมิติ ร่างกายมนุษย ์ก็มีเพียงการบาํเพญ็อยูใ่นเจิLงฝ่า (หลกัธรรมที?ถูกตอ้ง)  บรรลรูุ้แจง้

อยา่งถูกตอ้ง  ยกระดบัชัLนของชีวิต  ในการบาํเพญ็กส็ามารถทาํให้ยกระดบัคุณภาพศีลธรรม  ใน

การแยกแยะความเมตตากบัความชั?วร้าย  ความดีกบัความเลวที?แทจ้ริง  พรอ้มกบักา้วออกไปจาก

ระดบัชัLนของมนุษย ์ จึงจะสามารถมองเห็นได ้ จึงจะสามารถสัมผสัถึงจกัรวาลที?แทจ้ริงกบัชีวิตที?

แทจ้ริงของระดบัชัLนที?ต่างกนั มิติที?ต่างกนัได ้   

การคน้ควา้ของมนุษยก์็เพื?อการแข่งขนัทางเทคโนโลยี ดว้ยขอ้อา้งว่าเพื?อเปลี?ยนแปลง

เงื?อนไขการดาํรงชีวิต  ซึ?งส่วนมากเป็นการปฏิเสธเทพ  โดยพืLนฐานคือละทิLงศีลธรรมของมนุษย์

และการควบคุมตนเอง  ดว้ยเหตุนีLอารยธรรมของมนุษยท์ี?เกิดขึLนในอดีต จึงถูกทาํลายทิLงหลาย

ครัL ง  การคน้ควา้กเ็พียงจาํกดัอยูภ่ายในโลกของวตัถุ  โดยวิธีการคอื เมื?อสิ?งหนึ?งเป็นที?รูจ้กัแลว้
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ค่อยไปศึกษาวจิยัมนั  แต่สิ?งที?อยูใ่นมิติของมนุษยท์ี?จบัตอ้งไม่ได ้ มองไม่เห็น แต่คงอยูโ่ดย

รูปธรรม  และสามารถสะทอ้นออกมายงัสังคมมนุษยเ์ป็นปรากฏการณ์ที?มีอยูจ่ริง ๆ  รวมทัLงจิต 

ความเชื?อ คาํพูดของเทพ ร่องรอยของเทพ  ภายใตก้ารปฏิเสธเทพ แต่ไหนแต่ไรมา ก็ไม่กลา้ไป

สัมผสั   

 หากมนุษยชาติสามารถยึดถือศีลธรรมเป็นรากฐาน ยกระดบัความประพฤติของคน 

ทศันคติ เช่นนัLนแลว้อารยธรรมของสังคมมนุษยจ์ึงสามารถยืนยาวได ้   ร่องรอยของเทพก็จะ

ปรากฏออกมาใหม่ในสังคมมนุษย ์ สังคมมนุษยใ์นอดีตก็เคยปรากฏอารยธรรมกึ?งเทพกึ?งคนแลว้

หลายครัL ง  ทาํให้มนุษยชาติยกระดบัและรู้จกัชีวิตและจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง  มนุษยชาติสมควร

ตอ้งแสดงความเลื?อมใสศรัทธาและเคารพต่อตา้ฝ่าที?ปรากฏออกมาในโลกนีL   นั?นก็จะนาํโชคลาภ

และความรุ่งโรจน์มาสู่คน ชนชาติ และประเทศ   ร่างนภา จกัรวาล ชีวิต ทุกสิ?งทุกอยา่ง คือสิ?งที?ตา้

ฝ่าของจกัรวาลกอ่ตัLงขึLน  ชีวิตที?หันหลงัห่างจากเขา ก็เป็นความเสื?อมอยา่งแทจ้ริง  ชาวโลกที?

สามารถสอดคลอ้งกบัเขาได ้ นั?นก็คือคนดีที?แทจ้ริง  ในขณะเดียวกนัก็จะนาํมาซึ?งบุญวาสนา โชค

ลาภ ความสุขและอายยุืนยาว  สาํหรับผูบ้าํเพญ็ หากหล่อหลอมเขา้กบัเขา ท่านก็คือผูไ้ดธ้รรม ----

- เทพ 

 

หลี? หงจืLอ 

24 พฤษภาคม 2015 
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บทที+ 1 

บทนํา 

 

ชี?กงในประเทศเรามีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตัLงแต่สมยัโบราณ ดงันัLนผูค้นใน

ประเทศของเราจึงมีขอ้ไดเ้ปรียบมาก กล่าวสาํหรับการบาํเพญ็ชี?กงที?เที?ยงตรงสองสาย สายพุทธ

และสายเต๋า เวลานีLไดเ้ริ?มเปิดเผยวิธีการบาํเพญ็ตา้ฝ่ามากมายที?เคยฝึกกนัอยา่งลบั ๆ วิธีการ

บาํเพญ็ของสายเต๋ามีเอกลกัษณ์มาก วิธีการบาํเพญ็ของสายพุทธก็มีวิธีของตวัเอง ฝ่าหลุนกงก็คอื

วิธีการบาํเพญ็ตา้ฝ่าของสายพุทธระดบัสูง ในการถ่ายทอดในชัLนเรียน ก่อนอื?นขา้พเจา้จะปรบั

ร่างกายของทุกคนให้อยูใ่นลกัษณะเหมาะสมที?จะบาํเพญ็สู่ระดบัสูง หลงัจากนัLน ยงัจะใส่ระบบ

กลไกและฝ่าหลุนในร่างกายให้กบัทุกคน และจะถา่ยทอดวิธีการฝึกท่าให้กบัทุกคน นอกจากนีL  

ขา้พเจา้ยงัมีธรรมกายคอยคุม้ครองพวกท่าน แต่แค่นีLยงัไม่เพียงพอเลย ยงัไม่สามารถที?จะบรรลุ

เป้าหมายในการเพิ?มพลงักง ทุกคนยงัจาํเป็นตอ้งเขา้ใจหลกัการของการบาํเพญ็ระดบัสูง นี?ก็คือ

สิ?งที?หนงัสือเล่มนีLจะกล่าวถงึ 

ขา้พเจา้บรรยายพลงักงในระดบัสูง ดงันัLนขา้พเจา้จะไม่พูดถึงการบาํเพญ็ชีพจรใด ๆ จุด

ลมปราณใด ๆ เส้นทางพลงังานใด ๆ ขา้พเจา้จะพูดถึงการบาํเพญ็ตา้ฝ่า คือการบาํเพญ็หลกัธรรม

ใหญ่ไปสู่ระดบัสูงอยา่งแทจ้ริง ตอนแรกไดย้ินแลว้อาจจะรู้สึกว่าเหลือเชื?อ แต่สาํหรับผูท้ี?ตัLงใจ

แน่วแน่ที?จะบาํเพญ็ชี?กง ขอให้ใส่ใจในการสาํรวจสิ?งที?สัมผสัและรับรูไ้ดจ้ากการฝึก ความ

มหัศจรรยท์ัLงหมดก็จะอยูใ่นนัLน 

1. การเริ?มตน้ของชี?กง 

พวกเราพูดถึงชี?กงในปัจจุบนั ที?จริงไม่ไดเ้รียกว่าชี?กง มนัเริ?มตน้มาจากประเทศจีนสมยั

โบราณที?บาํเพญ็เดี?ยว หรือมาจากการบาํเพญ็ในศาสนา คน้ในหนงัสือตานจิงเตา้จัLงทัLงหมด คน้

ในหนงัสือตา้จัLงจิง ก็หาไม่พบตวัหนงัสือสองตวั “ชี?กง”  ในระหว่างขัLนตอนการพฒันาของอารย

ธรรมของมนุษยชาติขัLนตอนหนึ?งของพวกเราในขณะนีL  เขาผ่านช่วงเวลาที?ศาสนาอยูใ่นระยะ

เริ?มตน้ ก่อนที?ศาสนาจะก่อตัLงขึLนมา ชี?กงก็มีอยูแ่ลว้ หลงัจากมีศาสนา มนัก็มีสีสันของศาสนา

ระดบัหนึ?ง ชื?อดัLงเดิมของมนัเรียกว่า หลกัธรรมใหญ่บาํเพญ็พุทธ หลกัธรรมใหญ่บาํเพญ็เต๋า ยงัมี

ชื?ออื?น ๆ เช่น จิ^วจ่วนจินตานซู่ หลวัฮั?นฝ่า จินกงัฉาน เป็นตน้ ปัจจุบนัพวกเราเรียกมนัว่า “ชี?กง” 

เพื?อที?จะให้เหมาะสมกบัความคิดของพวกเราในปัจจุบนั เพื?อที?จะให้เผยแพร่ในสังคมไดง้่าย ที?

จริงแลว้มนัเป็นสิ?งที?มีอยูใ่นประเทศจีนเพื?อการบาํเพญ็ร่างกายมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง 
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ชี?กงไม่ใช่สิ?งที?คิดคน้ขึLนมาในอารยธรรมยคุนีL  มนัมีประวติัศาสตร์ที?ยาวนานมาก ดงันัLนชี?

กงเกิดขึLนเมื?อเวลาใด มีคนพูดว่าชี?กงมีประวติัศาสตร์ 3,000 ปีแลว้ ในสมยัราชวงศถ์งัเป็นช่วงที?มี

ความนิยมและแพร่หลายมาก มีคนพูดว่ามีประวติัศาสตร์ 5,000 ปี ก็คือยาวนานเทียบเท่ากบัอารย

ธรรมจีน มีคนพูดว่า ถา้ดูจากโบราณวตัถุ มีประวติัศาสตร์ 7,000 ปีแลว้ ขา้พเจา้มองว่าชี?กงไม่ใช่

คิดคน้โดยมนุษยชาติในปัจจุบนั มนัคือวฒันธรรมก่อนประวติัศาสตร์ คนที?มีความสามารถเหนือ

ธรรมชาติตรวจสอบว่าจกัรวาลที?พวกเราดาํรงชีวิตอยูนี่Lถูกสร้างขึLนใหม่จากการระเบิด 9 ครัL งแลว้ 

ดาวเคราะห์ที?พวกเราอาศยัอยูเ่คยถกูทาํลายหลายครัLงแลว้ หลงัจากที?ดาวเคราะห์ถูกสร้างขึLนมา

ใหม่แต่ละครัL ง มนุษยชาติก็เริ?มวิวฒันาการใหม่ ในปัจจุบนัเราคน้พบแลว้ว่ามีหลายสิ?งบนโลกที?

เหนือกว่าอารยธรรมของเราในยคุนีL  ตามทฤษฎีวิวฒันาการของดาร์วิน มนุษยว์ิวฒันาการมาจาก

ลิง อารยธรรมก็ไม่เกินกว่า 10,000 ปี แต่จากโบราณวตัถุคน้พบว่าถํLาที?ภูเขาแอลป์ในยโุรป มี

จิตรกรรมฝาผนงัที?มีอาย ุ 250,000 ปีก่อน และมีคุณค่าทางศิลปกรรมสูงมาก ที?เหนือกว่า

ความสามารถของมนุษยใ์นยคุปัจจุบนัมาก ในพิพิธภณัฑข์องมหาวิทยาลยัแห่งชาติของเปรู มี

กอ้นหินใหญ่กอ้นหนึ?ง ดา้นบนมีรูปแกะสลกัของคนคนหนึ?ง ถือกลอ้งส่องทางไกล กาํลงัสาํรวจ

ทอ้งฟ้า รูปคนรูปนีL มีประวติัศาสตร์ 30,000 กว่าปี ทุกคนทราบ กาลิเลโอประดิษฐ์กลอ้งส่อง

ทางไกลสาํหรับดาราศาสตร์ที?มีกาํลงัขยาย 30 เท่า ในปี 1609  ถึงปัจจุบนัก็มีประวติัศาสตร์ไม่เกิน 

300 กว่าปี 30,000 ปีก่อน มีกลอ้งส่องทางไกลไดอ้ยา่งไร อินเดียมีเสาเหล็กตน้หนึ?งที?มีความ

บริสุทธิ_ ของเหล็กมากกว่า 99.9 เปอร์เซ็นต ์ แมเ้ทคโนโลยกีารหลอมเหล็กในปัจจบุนัก็ไม่

สามารถทาํเหล็กไดบ้ริสุทธิ_ เท่านีL  ก็เกินกว่ามาตรฐานของเทคโนโลยีในปัจจุบนั ใครเป็นผูส้ร้าง

อารยธรรมเหล่านีL  มนุษยชาติในสมยันัLนอาจเป็นเพยีงแค่จุลินทรีย ์ จะสร้างสิ?งเหล่านีLไดอ้ยา่งไร 

นกัวิทยาศาสตร์ในแต่ละประเทศทั?วโลกให้ความสาํคญักบัการคน้พบสิ?งเหล่านีL  เนื?องจากอธิบาย

ไม่ไดจ้ึงเรียกว่า “อารยธรรมก่อนประวติัศาสตร์” 

ระดบัของวิทยาศาสตร์แต่ละยคุลว้นไม่เหมือนกนั มีบางยคุก็สูงมาก เหนือกว่าระดบัของ

มนุษยชาติในปัจจุบนัของเรา แต่อารยธรรมเหล่านัLนถูกทาํลายทิLงแลว้ ดงันัLนขา้พเจา้จึงพูดว่าชี?กง

ไม่ใช่สิ?งที?พวกเราในปัจจุบนัคิดคน้ขึLน ไม่ใช่คนในปัจจุบนัสร้างขึLน แต่ถูกคน้พบและทาํให้

สมบูรณ์โดยคนในปัจจุบนั มนัคืออารยธรรมก่อนประวติัศาสตร์ 

ชี?กงไม่ใช่มีแต่ในประเทศของพวกเราเท่านัLน ต่างประเทศก็มี แต่พวกเขาไม่ไดเ้รียกว่าชี?

กง ประเทศทางตะวนัตกเรียกว่ามายากล สหรัฐอเมริกา องักฤษ ประเทศต่าง ๆ ก็เรียกแบบนีL  

สหรัฐอเมริกามีนกัมายากลคนหนึ?ง ที?จริงแลว้เขาเป็นผูเ้ชี?ยวชาญทางความสามารถเหนือ

ธรรมชาติ ที?แสดงการทะลุผ่านกาํแพงเมืองจีน ขณะที?เขากาํลงัจะผ่านกาํแพง เขาใชผ้า้ขาวคลุม
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ตวัเองไว ้มีผา้ขา้งหนึ?งติดกบักาํแพง หลงัจากนัLนเขาก็ทะลุผ่านไป ทาํไมเขาจึงทาํแบบนีL  ทาํเช่นนีL

ทาํให้คนมากมายมองว่าเป็นมายากล เพราะว่าเขาไม่ทาํแบบนีLไม่ได ้ เขารู้ว่าพวกเราในประเทศ

จีนมีคนที?มีความสามารถเหนือธรรมชาติจาํนวนมาก เขากลวัว่าจะถูกรบกวน ดงันัLนเขาจึงคลุม

ตวัเองก่อนเขา้ไป เวลาออกมาเขายื?นมือขา้งหนึ?งออกมาดนัผา้ขึLน แลว้เดินออกมา “ผูเ้ชี?ยวชาญดู

เคล็ดลบั ผูท้ี?ไม่เชี?ยวชาญดูเพื?อความสนุกสนาน” แบบนีL ผูช้มก็คิดว่าเป็นมายากล ดงันัLนพวกเขา

เรียกความสามารถเหนือธรรมชาติว่ามายากลเพราะพวกเขาไม่ใชสิ้?งเหล่านีLมาบาํเพญ็ร่างกาย แต่

เอามาใชแ้สดงบนเวทีเพื?อแสดงความมหัศจรรยแ์ละเพื?อความบนัเทิง ดงันัLนพูดในแง่ของ

ระดบัชัLนตํ?า ชี?กงสามารถเปลี?ยนแปลงสภาพร่างกายของมนุษย ์ ให้บรรลเุป้าหมายของการขจดั

โรคภยัไขเ้จ็บและเสริมสร้างสุขภาพ พูดในแง่ของระดบัชัLนสูง ชี?กงคือการบาํเพญ็ร่างแท ้(เป̂ินถี?) 

2. ลมปราณและพลงักง 
“ลมปราณ” ที?พวกเราพูดกนัในปัจจุบนั คนโบราณก็เรียกว่า “ลมปราณ” 1  ที?จริงแลว้ก็

เหมือนกนั ลว้นหมายถึงลมปราณของจกัรวาล หมายถึงสสารที?ไม่มีรูปร่างมองไม่เห็นชนิดหนึ?ง

ที?มีอยูท่ ั?วไปในจกัรวาล มนัไม่ไดห้มายถึงอากาศ พลงังานของสสารชนิดนีLจะถูกกระตุน้ขึLนมา

ในร่างกายมนุษยผ่์านการบาํเพญ็ สามารถเปลี?ยนแปลงสภาพร่างกายของคน เกิดผลในการขจดั

โรคภยัไขเ้จ็บและเสริมสร้างสุขภาพ แต่ลมปราณก็คือลมปราณ คุณก็มีลมปราณ เขาก็มีลมปราณ 

ระหว่างลมปราณกบัลมปราณไม่มีผลกระทบในการควบคุมกนัและกนั มีคนพูดว่าลมปราณ

สามารถรักษาโรคได ้ หรือพูดว่าคุณส่งลมปราณให้กบัใครเล็กนอ้ยเพื?อรักษาโรคให้เขา การพูด

แบบนีLไม่เป็นวิทยาศาสตร์อยา่งมาก เพราะว่าลมปราณไม่สามารถรักษาโรคไดเ้ลย เมื?อร่างกาย

ของคนที?ฝึกพลงักงยงัมีลมปราณอยู ่ ก็หมายความว่าร่างกายของเขายงัไม่ใช่ร่างขาวนํLานม ก็

หมายความว่าเขายงัมีโรคอยู ่

คนที?ฝึกจนไดค้วามสามารถระดบัสูงแลว้ สิ?งที?เขาส่งออกมาไม่ใช่ลมปราณ แต่เป็นกลุ่ม

สสารพลงังานสูง คือสสารพลงังานสูงที?ปรากฏออกมาในรูปของแสง อนุภาคขนาดเล็กมาก 

หนาแน่นมาก นี?คือพลงักง เวลานีLจึงจะสามารถมีผลในการควบคุมคนธรรมดาสามญั และ

สามารถรักษาโรคให้ผูค้น มีคาํพูดคาํหนึ?งว่า แสงพระพุทธส่องสว่างไปทั?ว  คุณธรรมสมบูรณ์

แจ่มชดั ความหมายก็คือ กล่าวสาํหรับผูท้ี?บาํเพญ็หลกัธรรมถูกตอ้ง ร่างกายของเขาจะมีพลงังาน

สูงมาก สถานที?ที?เขาผ่านไป สภาวะที?ผิดปกติภายในพืLนที?ที?พลงังานของเขาครอบคลุมถึงจะถกู

ปรับให้กลบัสู่สภาพปกติ ตวัอยา่งเช่น ร่างกายของคนที?เป็นโรค นี?ก็คือสภาพร่างกายที?ไม่ปกติ 

                                                        
1 ภาษาจีนเขียนต่างจาก “ลมปราณ” ในขอ้ความ “ลมปราณที?พวกเราพูดกนัในปัจจุบนั” 
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ปรับสภาพที?ไม่ปกติแบบนีL  โรคก็จะหายเลย พูดแบบง่าย ๆ พลงักงก็คือพลงังาน พลงักงมี

คุณสมบติัเป็นสสาร ผูฝึ้กพลงักงที?ผ่านการบาํเพญ็สามารถที?จะรู้สึกถงึการคงอยูอ่ยา่งเป็น

รูปธรรมของมนั 

3. แรงพลงั (กงลี?) และความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) 

(1) แรงพลงั (กงลี?) ไดจ้ากการบาํเพญ็ซินซิ?ง 
ที?จริงแลว้พลงักงที?กาํหนดระดบัชัLนของแรงพลงั (กงลี?) ของคนไม่ใช่มาจากการฝึก 

มนัอาศยั “กุศล (เต๋อ)” สสารชนิดนีLผนัแปรมา อาศยัการบาํเพญ็ซินซิ?งออกมา ในขัLนตอนการผนั

แปรไม่เหมือนกบัที?คนธรรมดาสามญัคิด ตัLงกระทะก่อเตา เก็บตวัยามาเคี?ยวเป็นยาอายวุฒันะ 

(ตาน) ออกมา พลงักงที?พวกเราพูดถึงเกิดขึLนภายนอกร่างกาย เริ?มจากส่วนล่างของร่างกาย มี

ลกัษณะหมุนเป็นเกลียวสูงขึLนไปตามการยกระดบัของซินซิ?ง ทัLงหมดก็ปรากฏขึLนภายนอก

ร่างกาย หลงัจากนัLนจะปรากฏเป็นเสาหลกัพลงักง (กงจู)้ บนศีรษะ เสาหลกัพลงักง (กงจู)้ สูง

เพียงใด กก็าํหนดพลงักงของคนคนนีL สูงเพียงนัLน เสาหลกัพลงักง (กงจู)้ ซ่อนอยูใ่นมิติที?ลึกมาก 

คนทั?วไปไม่เห็นไดง้่าย ๆ 

ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) อาศยัพลงักงในการเพิ?มความแข็งแกร่ง คนที?พลงักง

สูง ระดบัชัLนสูง คนนัLนความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ก็มีมาก ก็จะใชไ้ดด้งัใจ คนที?พลงักงตํ?า 

ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ก็จะนอ้ย ใชก้็ไม่ไดด้งัใจ ถึงขัLนใชไ้ม่ได ้ความสามารถพิเศษ (กง

เหนิง) ไม่ไดบ้่งบอกว่าคนคนนัLนจะมีพลงักงมากหรือนอ้ย ระดบัชัLนสูงตํ?าของคนคนหนึ?งถูก

กาํหนดโดยพลงักง ไม่ใช่จากความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) มีบางคนก็ฝึกโดยถูกลอ็กไว ้พลงักง

ของเขาสูงมาก แต่ไม่แน่ว่าจะมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) เท่าใด พลงักงคอืปัจจยัที?เป็น

ตวักาํหนด โดยอาศยัการบาํเพญ็ซินซิ?งออกมา นี?เป็นสิ?งที?สาํคญัที?สุด 

(2) ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ไม่ใช่สิ?งที?ผูฝึ้กแสวงหา 

ผูฝึ้กทุกคนลว้นสนใจความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ความสามารถพิเศษมีแรงดึงดูด

ต่อสาธารณชนอยา่งมาก ผูค้นมากมายต่างตอ้งการมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ส่วนหนึ?ง แต่

ถา้ซินซิ?งไม่ดีก็จะไม่มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) 

คนธรรมดาสามญัอาจมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ส่วนหนึ?งได ้เช่น ตาทิพยเ์ปิด 

หูทิพย ์ โทรจิต  มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) รู้ล่วงหนา้  เป็นตน้     แต่ความสามารถพิเศษ (กง

เหนิง) เหล่านีLของแต่ละคนไม่เหมือนกนั ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) จะไม่มีครบทัLงหมด

ระหว่างสภาพการรู้แจง้ตามขัLนตอน (เจีLยนอู)้    ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ส่วนหนึ?งที?คน
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ธรรมดาสามญัไม่สามารถมีได ้ เช่น การแปลงสภาพสิ?งของในมิติที?เป็นรูปธรรมนีLให้เป็นสิ?งของ

อีกชนิดหนึ?ง  นี?ก็คือสิ?งที?คนธรรมดาสามญัไม่สามารถมีได ้    ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ใหญ่

ตอ้งอาศยัการฝึกระยะเวลาหนึ?งจงึจะมีขึLนมาได ้ ฝ่าหลุนกงมาจากการพฒันาตามหลกัการของ

จกัรวาล     ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ที?มีอยูใ่นจกัรวาลก็มีอยูใ่นฝ่าหลุนกงดว้ย ก็คือดูว่าผูฝึ้ก

พลงักงบาํเพญ็ไดแ้ค่ไหนแลว้      ความคิดตอ้งการความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ส่วนหนึ?งก็ไม่

นบัว่าผิด แต่ถา้แสวงหาอยา่งรุนแรงเกินไปก็ไม่ใช่ความคิดที?ปกติ ก็จะกอ่เกิดผลลพัธ์ที?ไม่ดี อยู่

ในระดบัชัLนตํ?าไดค้วามสามารถพิเศษ (กงเหนิง) เล็กนอ้ยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไร  นอกจากคิด

ว่าจะลองใชเ้พื?อโออ้วดความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ต่อหนา้คนธรรมดาสามญั  ไดเ้ป็นคนที?

เหนือกว่าคนธรรมดาสามญั ถา้เป็นเช่นนีL  ก็คือหมายความว่าซินซิ?งไม่สูง ถูกตอ้งแลว้ที?ไม่ให้

ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)   ถา้ให้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ส่วนหนึ?งกบัคนที?มีซินซิ?งไม่

ดีก็อาจเอาไปทาํเรื?องที?ไม่ดี เพราะว่าซินซิ?งไม่มั?นคงก็ไม่สามารถรับรองไดว้่าเขาจะไม่ทาํสิ?งที?ไม่

ดี 

อีกดา้นหนึ?ง ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ใด ๆ ที?เอาออกมาแสดงได ้    ลว้นไม่

สามารถที?จะใชเ้ปลี?ยนแปลงสังคมได ้ ไม่สามารถเปลี?ยนแปลงการดาํรงชีวิตในสังคมตามปกติ  

ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ระดบัสูงอยา่งแทจ้ริงจะไม่อนุญาตให้เอาออกมาแสดง     เพราะว่า

มนัมีผลกระทบและอนัตรายอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่น ไม่สามารถแสดงการถล่มตึกใหญ่ ๆ    กล่าว

สาํหรับความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ที?ใหญ่เป็นพิเศษ   เฉพาะผูท้ี?มีพนัธกิจพิเศษมากจึงจะไดร้บั

อนุญาตให้ใช ้ มิฉะนัLนจะไม่ไดร้ับอนุญาตให้ใช ้ก็ไม่สามารถเอาออกมาได ้เพราะว่าอาจารยท์ี?อยู่

เบืLองบนบงัคบัอยู ่

ถึงกระนัLน ก็ยงัมีคนธรรมดาสามญัส่วนหนึ?งที?ตอ้งการจะให้อาจารยชี์?กงแสดงให้ได ้

บีบให้เขาเอาออกมาแสดงให้ดู คนที?มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ทุกคนไม่ยินยอมที?จะเอา

ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ออกมาแสดง เพราะไม่อนุญาตให้เอาออกมา เอาออกมาจะกระทบ

กบัสภาพสังคมทัLงหมด คนที?มีบุญกุศลสูงอยา่งแทจ้ริงจะไม่ไดร้ับอนุญาตให้แสดงความสามารถ

พิเศษ (กงเหนิง)   มีอาจารยชี์?กงบางคน เวลาแสดงรู้สึกไม่ดีมาก หลงัจากเขากลบัไป ก็อยากจะ

ร้องไห้อยา่งหนกั อยา่ไปบีบให้เขาแสดง เขาเอาสิ?งนัLนออกมาทาํให้เขาทรมานมาก มีศิษยค์น

หนึ?งเอานิตยสารเล่มหนึ?ง ขา้พเจา้มองสิ?งนัLนแลว้รูสึ้กไม่ดีอยา่งมาก ความหมายคือจะมีการเปิด

ประชุมชี?กงนานาชาติ  ใครที?มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) สามารถที?จะเขา้ร่วมแข่งขนั  ใครที?

มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) แข็งแกร่งก็ไป  ขา้พเจา้หลงัจากดูจบ จิตใจของขา้พเจา้ทรมานไป

หลายวนั สิ?งเหล่านีLก็ไม่สามารถที?จะเอาออกมาแข่งขนั เอาออกมาก็จะเสียใจในภายหลงั คน
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ธรรมดาสามญันะ เขาก็ให้ความสาํคญักบัสิ?งที?ใชไ้ดจ้ริงในโลกมนุษย ์ แต่อาจารยชี์?กงก็ตอ้งมี

เกียรติ 

จุดประสงคท์ี?ตอ้งการความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) คือเพื?ออะไร    มนัสะทอ้นถงึ

ระดบัชัLนของความคิดและการแสวงหาของผูฝึ้กพลงักง ความคิดและการแสวงหาที?ไม่บริสุทธิ_

เที?ยงตรง ไม่มั?นคง ไม่สามารถที?จะไดค้วามสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ระดบัสูง    ที?นี?มีสาเหตุหนึ?ง 

ก็คือตอนที?คุณยงัไม่รู้แจง้ เรื?องหรือสิ?งที?คุณเห็นว่าดีหรือไม่ดี ก็เพียงแค่ทาํตามมาตรฐานของกฎ

ของโลกมนุษยนี์L ใช่หรือไม่ คุณมองไม่เห็นความจริงของเรื?องที?แทจ้ริง มองไม่เห็นเหตุของ

ความสัมพนัธ์นีL  ระหว่างคนที?ตีกนั ด่าว่ากนั รังแกกนั ตอ้งมีเหตุและผลอยูใ่นนัLน คุณมองไม่ทะลุ

ปรุโปร่ง มีแต่จะไดผ้ลตรงขา้ม ระหว่างบุญคุณหนีLแคน้ของคนธรรมดาสามญั ก็มีกฎของโลก

มนุษยด์ูแลจดัการอยู ่ ผูฝึ้กพลงักงไม่ตอ้งยุง่ เพราะตอนที?คุณยงัไม่รู้แจง้ สิ?งที?คุณมองเห็นต่อหนา้ 

เรื?องที?แทจ้ริงไม่แน่ว่าจะเหมือนสิ?งที?คุณมองเห็น ใครต่อยใครหนึ?งหมดั พวกเขาอาจจะสะสาง 

“กรรม” ระหว่างกนั คุณไปยุง่ อาจจะขวางกัLนการสะสาง “กรรม” ของพวกเขา “กรรม” ก็คือ

สสารสีดาํชนิดหนึ?งที?อยูร่อบ ๆ  ร่างกายคน     มนัเป็นสิ?งที?คงอยูใ่นอกีมิติหนึ?ง   สิ?งเหล่านีLสามารถ

เปลี?ยนผนัเป็นโรคและทุกขภ์ยั 

ทุกคนลว้นมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ปัญหาคือตอ้งผ่านการบาํเพญ็ พฒันาให้

กา้วหนา้ และเสริมให้แข็งแกร่งอยา่งไม่หยดุหยอ่น กล่าวสาํหรับผูฝึ้กพลงักง ถา้เพยีงแค่แสวงหา

ที?จะไดค้วามสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ก็คือมองตืLนเกินไป ความนึกคิดก็ไม่บริสุทธิ_  ไม่ว่าเขาจะ

เอาความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ไปทาํอะไร  ลว้นมีจิตเห็นแก่ตวัรวมอยูใ่นนัLนดว้ย  แน่นอนนั?น

เป็นการขวางกัLนการฝึกพลงักง  ผลลพัธ์ก็คือจะไม่ไดร้ับความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) 

(3) การควบคุมแรงพลงั (กงลี?) 
มีผูฝึ้กพลงักงส่วนหนึ?งที?ฝึกมายงัไม่นาน ก็คิดที?จะรักษาโรคให้ผูค้น จะลองดูว่าจะ

ใชไ้ดไ้หม กล่าวสาํหรับคนที?แรงพลงั (กงลี?) ยงัไม่สูง แคคุ่ณยื?นมือลองดู ก็จะดูดซบัสมปราณสี

ดาํ ลมปราณที?เต็มไปดว้ยโรค และลมปราณที?สกปรกของผูป่้วยเขา้มาขา้งในร่างกายของตวัเอง 

เพราะว่าคุณยงัไม่มีความสามารถในการป้องกนัสมปราณที?เต็มไปดว้ยโรค ร่างกายก็ยงัไม่มี

เกราะป้องกนั และกอ่เกิดเป็นสนามเดียวกบัผูป่้วย  แรงพลงั (กงลี?) ไม่สูงกย็งัป้องกนัไม่ได ้ตวัเอง

ก็จะมีความรู้สึกว่าทรมานมาก ถา้ไม่มีใครมาดูแลคุณเป็นเวลานาน ก็จะทาํให้ทัLงร่างกายเต็มไป

ดว้ยโรค   ดงันัLนคนที?แรงพลงั (กงลี?) ไม่สูงจึงไม่สามารถรักษาโรคให้ผูอ้ื?น  นอกจากว่าคุณมี

ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) แลว้   และเพียบพรอ้มดว้ยแรงพลงั (กงลี?) ระดบัหนึ?ง จึงจะใชชี้?กง
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รักษาโรคได ้ มีบางคนแมจ้ะมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) แลว้ สามารถรักษาโรคได ้ แต่ยงัอยู่

ในระดบัชัLนตํ?า  ที?จริงก็คอืใชแ้รงพลงั (กงลี?) ที?สะสมไวม้ารักษาโรค  ใชพ้ลงังาน (เหนิงเลี?ยน) 

ของตวัเองรักษาโรค เพราะว่าพลงักงก็คอืพลงังาน (เหนิงเลี?ยน) เป็นร่างในอีกมิติหนึ?งที?

เพียบพร้อมดว้ยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?) สะสมไดไ้ม่ง่าย  เอาพลงักงนีLปล่อยออกไปก็ทาํให้

ตวัเองสูญเสียพลงังาน  พร้อม ๆ กบัที?คุณปล่อยพลงักงออกไป เสาหลกัพลงักง (กงจู)้ บนศีรษะก็

จะสัLนลงและสูญเสียไปดว้ย ไม่คุม้ค่าอยา่งมาก ดงันัLนขา้พเจา้ไม่แนะนาํให้ผูท้ี?แรงพลงั (กงลี?) ยงั

ไม่สูงไปรักษาโรคให้คนอื?น ไม่ว่าฝีมือคุณจะสูงแค่ไหน ก็จะสูญเสียพลงังานของตวัเอง 

แรงพลงั (กงลี?) ถึงระดบัหนึ?งกจ็ะปรากฏความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ต่าง ๆ 

ออกมา จะใชค้วามสามารถพิเศษ (กงเหนิง) เหล่านีL อยา่งไร   ก็ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอยา่งมาก 

เช่น ตาทิพยเ์ปิดแลว้ ไม่มองก็ไม่ได ้  ถา้ไม่ไดใ้ชบ้่อย ๆ ก็จะปิดลงไดง้่าย  แต่ก็มองบ่อย ๆ ไม่ได ้ 

มองมาก พลงังานก็จะรั?วไหลไปมาก  เช่นนัLน ใช่ไหมว่าจะไม่ให้ทุกคนใชต้ลอดไปหรือ แน่นอน 

ไม่ใช่  ถา้ไม่ให้ใชต้ลอดไป แลว้จะบาํเพญ็ไปทาํไม ปัญหาคือจะใชเ้วลาใด มีเพียงบาํเพญ็ถึง

ระดบัหนึ?ง พร้อมที?จะทดแทนแรงพลงัความสามารถที?สูญเสียไปให้กบัตวัเองแลว้ จึงจะใชไ้ด ้

บาํเพญ็ฝ่าหลุนกงถึงระดบัหนึ?ง เมื?อปลอ่ยพลงักงออกไปมากเท่าไร ฝ่าหลุนสามารถที?จะผนัแปร

และชดเชยกลบัมาโดยอตัโนมติั รักษาระดบัของแรงพลงั (กงลี?) ของผูฝึ้กพลงักงอยา่งอตัโนมติั  

ไม่ลดนอ้ยลงตลอดเวลา นี?คือเอกลกัษณ์ของฝ่าหลุนกง มีเพียงถึงจุดนีLจงึจะใชค้วามสามารถ

พิเศษ (กงเหนิง) ได ้

4. ตาทิพย ์
(1) การเปิดตาทิพย ์
ช่องทางหลกัของตาทิพยอ์ยูร่ะหว่างกลางหนา้ผากกบัจุดซานเกิน2 คนธรรมดาสามญั

ใชต้ามองสิ?งของก็มีหลกัการเหมือนกบักลอ้งถ่ายรูป ขนาดของเลนส์หรือรูม่านตาจะปรับตาม

ระยะของสิ?งของและความเขม้ของแสง ภาพปรากฏที?ต่อมไพเนียลที?บริเวณส่วนหลงัของสมอง

โดยผ่านทางเส้นประสาท      ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) เกี?ยวกบัการมองทะลคุือการใชต่้อม

ไพเนียลในการมองออกไปขา้งนอกผ่านตาทิพยโ์ดยตรง ตาทิพยข์องคนทั?วไปถูกขวางกัLนไว้

เพราะช่องทางหลกัของเขาแคบมากและมืดมาก      ไม่มีสิ?งสุดยอดของลมปราณ (ชี?) ขา้งใน     ไม่

เปล่งแสงออกมา  มีบางคนก็อุดตนั ดงันัLนจึงมองไม่เห็น 

                                                        
2 จุดซานเกนิอยู่ระหว่างคิLวแต่ตํ?าลงมาเล็กน้อย 
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พวกเราเปิดตาทิพยโ์ดย   ขอ้หนึ?ง ใชแ้รงพลงัจากภายนอกหรือบาํเพญ็ดว้ยตวัเองจน

ช่องทางเปิด รูปร่างของช่องทางของแต่ละคนไม่เหมือนกนั มีทัLงรูปไข่ รูปวงกลม รูปสี?เหลี?ยม

ขา้วหลามตดั รูปสามเหลี?ยม ยิ?งฝึกไดดี้ ช่องทางก็จะยิ?งเป็นวงกลม   ขอ้สอง อาจารยใ์ห้ดวงตาแก่

คุณหนึ?งดวง ถา้บาํเพญ็ดว้ยตวัเอง ก็ตอ้งบาํเพญ็ดวงตานีLดว้ยตวัเอง   ขอ้สาม บริเวณตาทิพยต์อ้งมี

สิ?งสุดยอดของลมปราณ (ชี?) 

โดยปกติ พวกเรามองสิ?งของผ่านดวงตาทัLงสอง แน่นอน ดวงตาทัLงสองนีLขวางกัLน

ช่องทางของพวกเราไปสู่มิติอื?น มนัมีผลในการเป็นเกราะขวางกัLน พวกเราเพียงแค่มองเห็น

สิ?งของในมิติที?เป็นรูปธรรมนีL  เปิดตาทิพยก์็คือหลกีเลี?ยงการมองดว้ยดวงตาทัLงสอง หลงัจากถงึ

ระดบัชัLนสูงมาก ก็สามารถที?จะบาํเพญ็ไดด้วงตาแทอ้อกมา ก็สามารถใชด้วงตาแทข้องตาทิพย์

มอง หรือใชด้วงตาแทท้ี?จุดซานเกินมอง  ตามที?สายพุทธกล่าวไว ้แต่ละรูขุมขนลว้นคือดวงตา ทั?ว

ร่างกายลว้นคอืดวงตา  ตามที?สายเต๋ากล่าวไว ้แต่ละจุดลมปราณลว้นคอืดวงตา แต่เส้นทางหลกั

อยูท่ี?ตาทิพย ์ มนัตอ้งเปิดกอ่น ขา้พเจา้ใส่สิ?งของที?ใชเ้ปิดตาทิพยใ์ห้กบัทุกคนในชัLนเรียน 

เนื?องจากสภาพร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกนั ผลลพัธ์ที?ปรากฏออกมาก็ไม่เหมือนกนั มีบาง

คนมองเห็นถํLาสีดาํเหมือนบ่อนํLาลึก นี?ก็คือช่องทางตาทิพยท์ี?มืด มีบางคนมองเห็นช่องทางสีขาว 

ถา้สามารถมองเห็นสิ?งของขา้งหนา้ นั?นก็คือใกลจ้ะเปิดแลว้ มีบางคนเห็นสิ?งของหมุนอยู ่ นี?ก็คือ

สิ?งที?อาจารยใ์ส่ไวใ้ห้เพื?อเปิดตาทิพย ์ หลงัจากเจาะทะลุตาทิพยแ์ลว้ก็จะสามารถมองเห็นได ้  มี

บางคนตาทิพยส์ามารถมองเห็นดวงตาใหญ่ดวงหนึ?ง เขา้ใจว่าเป็นดวงตาของพระพทุธ ที?จริงแลว้

คือดวงตาของเขาเอง ส่วนใหญ่คือคนที?เกิดมาพร้อมรากฐาน (เกินจี) ที?ค่อนขา้งดี 

ตามสถิติของเรา ในการสอนในห้องเรียนแต่ละครัL ง จะเปิดตาทิพยใ์ห้กบัคนจาํนวน

มากกว่าครึ? ง เพราะเมื?อตาทิพยเ์ปิดแลว้จะเกี?ยวโยงกบัปัญหาหนึ?งคือ คนที?ซินซิ?งไม่สูงมนัง่ายที?

เขาจะใชม้นัไปทาํเรื?องไม่ดี เพื?อปัองกนัปัญหานีL  ขา้พเจา้จะเปิดตาทิพยใ์ห้คุณถงึระดบัชัLนของ

ปัญญาจกัษุขึLนไปโดยตรง  กล่าวคือเปิดในระดบัชัLนที?สูงมาก ให้คุณมองเห็นทศันียภาพของมิติ

อื?นไดโ้ดยตรง ให้คุณมองเห็นสิ?งที?ปรากฏออกมาในระหว่างการฝึกพลงักง ทาํให้คุณเชื?อในสิ?ง

เหล่านัLนซึ?งจะเสริมความมั?นใจในการฝึกพลงักงของคุณ คนที?เริ?มฝึกพลงักง ซินซิ?งยงัไม่สามารถ

บรรลถุึงระดบัของคนเหนือสามญัธรรมดา เมื?อมีสิ?งของ ๆ  คนเหนือสามญัธรรมดา จึงง่ายที?จะไป

ทาํเรื?องที?ไม่ดี ยกตวัอยา่งจะเล่าเรื?องขาํขนั หากคุณเดินไปบนถนนพบกบัแผงขายลอตเตอรี?  คุณ

อาจจะหยบิเอารางวลัที?หนึ?งไปเลย ก็พูดในความหมายนีL  ไม่อนุญาตให้เป็นเช่นนีLได ้ เหตุผลอีก

ประการหนึ?งคอื ณ ที?นีLพวกเราเปิดตาทิพยใ์ห้กบัคนเป็นวงกวา้ง  หากเปิดให้ ณ ระดบัตํ?า  ทุกคน

ลองคิดดู ถา้แต่ละคนลว้นสามารถมองทะลุร่างกายคน ลว้นสามารถมองทะลุผนงัเห็นสิ?งของ 
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ขา้พเจา้ว่านั?นยงัจะเป็นสังคมมนุษยอ์ีกหรือ  จะรบกวนสภาพของสังคมมนุษยอ์ยา่งรุนแรง ดงันัLน

จึงไม่อนุญาตและไม่อาจจะทาํเช่นนีLได ้ นอกจากนีLก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูฝึ้กพลงักง จะ

ส่งเสริมให้ผูฝึ้กพลงักงเกิดจิตยึดติด ดงันัLนจะไม่เปิดให้คุณในระดบัชัLนตํ?า แต่จะเปิดระดบัชัLนที?

สูงขึLนไปให้คุณโดยตรง 

(2) ระดบัชัLนของตาทิพย ์
ตาทิพยมี์หลายระดบัชัLน ณ ระดบัชัLนที?ต่างกนั มิติที?มองเห็นก็จะต่างกนั กล่าวตาม

พุทธศาสนามี “เบญจจกัษุ (อู่ทง)” คือมงัสจกัษุ (โยว่เอี?ยนทง) ทิพยจกัษุ (เทียนเอี?ยนทง) ปัญญา

จกัษุ (ฮุ่ยเอี?ยนทง) ธรรมจกัษุ (ฝ่าเอี?ยนทง) และพุทธจกัษุ (ฝอเอี?ยนทง) แต่ละระดบัชัLนยงัแบ่งเป็น

สูง กลาง ตํ?า คนที?ตาทิพยเ์ปิด ณ ระดบัชัLนที?ต ํ?ากว่าทิพยจกัษุ (เทียนเอี?ยนทง) ลงมา จะสามารถ

มองเห็นแต่เพียงโลกวตัถุนีLของเรา  หากเปิด ณ ระดบัชัLนปัญญาจกัษุ (ฮุ่ยเอี?ยนทง) ขึLนไป จึงจะ

มองเห็นมิติอื?นได ้ บางคนมีความสามารถพิเศษมองทะลุทะลวง และมองเห็นไดถ้กูตอ้งแม่นยาํ

มาก  มองเห็นไดช้ดัเจนยิ?งกว่า “เครื?องซีทีสแกน” เสียอีก  แต่สิ?งที?เขามองเห็นยงัคงเป็นโลกวตัถุ

นีLของเรา  ยงัไม่เลยลํLามิติที?เราคงอยู ่ยงัไม่นบัว่าบรรลุตาทิพยร์ะดบัชัLนสูง 

คน ๆ หนึ?งระดบัชัLนของตาทิพยสู์งเพียงไรนัLนกาํหนดโดยสิ?งสุดยอดของลมปราณ 

(ชี?) ของคน ๆ นีLว่ามีมากหรือนอ้ย ระดบัความกวา้งและแคบ ระดบัความสว่างของช่องทางหลกั 

ตลอดจนระดบัของการอุดตนัของช่องทาง ตาทิพยจ์ะเปิดไดท้ะลวงหรือไม่นัLนสิ?งสุดยอดของ

ลมปราณ (ชี?) ที?อยูข่า้งในคอืตวักาํหนดที?สาํคญั สาํหรับเด็กที?อายตุ ํ?ากว่าหกขวบลงมา เปิดตาทิพย์

ไดง้่ายมาก ขา้พเจา้ไม่ตอ้งขยบัมือเลย เพียงขา้พเจา้พูด เขาก็เปิดแลว้ เพราะเด็กแรกเกิดนัLนไดร้ับ

อิทธิพลที?ไม่ดีของโลกวตัถุนีLนอ้ยมาก ตวัเองก็ไม่ไดท้าํเรื?องที?ไม่ดี จึงรกัษาสิ?งสุดยอดของ

ลมปราณ (ชี?) ก่อนกาํเนิดชนิดนัLนไดดี้มาก  เด็กที?อายเุกินหกขวบขึLนไป ตาทิพยจ์ะคอ่ย ๆ  เปิดยาก

ขึLน เนื?องจากเมื?ออายเุพิ?มขึLนจะไดร้ับผลกระทบจากโลกภายนอกเพิ?มขึLน โดยเฉพาะการศึกษาที?

ไม่ดี ปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นไม่ดี ลว้นสามารถทาํให้สิ?งสุดยอดของลมปราณ (ชี?) ของเขา

กระจายหายไป ถึงระดบัหนึ?งก็อาจกระจายหายไปจนหมด  สาํหรับคนที?สิ?งสุดยอดของลมปราณ

(ชี?) กระจายหายไปหมดนัLนสามารถจะชดเชยกลบัมาผ่านการค่อย ๆ ฝึกพลงักงหลงักาํเนิด แต่

ตอ้งใชเ้วลานานมาก   ตอ้งทุ่มเทพยายามอยา่งลาํบาก   จึงพูดว่าสิ?งสุดยอดของลมปราณ (ชี?) นัLนมี

คุณค่าอยา่งยิ?ง  

ขา้พเจา้ไม่แนะนาํให้เปิดตาทิพยข์องคน ณ ระดบัชัLนทิพยจกัษุ (เทยีนเอี?ยนทง) เพราะ

เมื?อผูฝึ้กพลงักงมีแรงพลงั (กงลี?) ไม่สูงนัLน พลงังานที?สะสมจากการฝึกพลงักงยงัไม่เท่าที?สูญเสีย
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จากการใชต้าทิพยม์องทะลุทะลวง หากสูญเสียพลงัเหนือธรรมชาติ (หลิงชี?) ไปมาก ตาทิพย์

อาจจะปิดลงอกีครัLง ถา้แมน้ปิดลงแลว้การจะเปิดอกีครัL งไม่ใช่เรื?องง่าย ดงันัLนโดยทั?วไปขา้พเจา้

จะเปิดตาทิพยใ์ห้ใคร ก็จะเปิดให้ ณ ระดบัชัLนปัญญาจกัษุ (ฮุ่ยเอี?ยนทง) ไม่ว่าจะมองเห็นได้

ชดัเจนหรือไม่ ก็จะทาํให้ผูบ้าํเพญ็สามารถมองเห็นสิ?งของในมิติอื?นได ้ จากผลกระทบของ

เงื?อนไขกอ่นกาํเนิด บางคนมองเห็นไดช้ดัเจน บางคนมองเห็นบา้งไม่เห็นบา้ง บางคนมองเห็น

ไม่ชดัเจน แต่อยา่งนอ้ยที?สุดสามารถทาํให้ท่านมองเห็นแสง เช่นนีLจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูฝึ้ก

พลงักงในการพฒันาสู่ระดบัชัLนสูง คนที?มองเห็นไม่ชดัเจนสามารถจะชดเชยหลงักาํเนิดผ่านการ

ฝึกพลงักง 

คนที?มีสิ?งสุดยอดของลมปราณ (ชี?) ไม่พอ  ทศันียภาพที?ตาทิพยม์องเห็นจะเป็นขาวดาํ 

คนที?มีสิ?งสุดยอดของลมปราณ (ชี?) ค่อนขา้งมาก ทศันียภาพที?ตาทิพยม์องเห็นจะมีสีสัน 

ทศันียภาพที?มองเห็นก็จะยิ?งชดัเจน  สิ?งสุดยอดของลมปราณ (ชี?) ยิ?งมีมากจะยิ?งชดัเจน  แต่ว่าแต่

ละคนลว้นต่างกนั บางคนเมื?อเกิดมาตาทิพยก์เ็ปิดแลว้ บางคนจะอุดตนัคอ่นขา้งแน่นหนา เมื?อตา

ทิพยเ์ปิด ทศันียภาพจะเหมือนกบัดอกไมก้าํลงัเบ่งบาน บานออกทีละชัLนทีละชัLน ขณะนั?งสมาธิ 

เริ?มตน้จะพบว่ามีกลุ่มแสง ณ บริเวณตาทิพย ์ ช่วงแรกแสงจะไม่สว่าง หลงัจากนัLนมนัจะ

เปลี?ยนเป็นสีแดง บางคนตาทิพยจ์ะปิดแน่น เวลาเปิดอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองรุนแรงมาก จะ

รู้สึกว่ากลา้มเนืLอบริเวณช่องทางหลกัและจุดซานเกินขมวดแน่น ราวกบัเนืLอตรงนัLนกระชบัเขา้

ดว้ยกนัและเจาะเขา้ขา้งใน จุดไท่หยาง 3 และหนา้ผากเปลง่บวม ปวด เหล่านีLลว้นเป็นปฏิกิริยา

ตอบสนองของการเปิดตาทิพย ์ คนที?ตาทิพยเ์ปิดง่าย บางครัL งบางคราวอาจมองเห็นบางสิ?ง

บางอยา่งโดยไม่ตัLงใจ ในชัLนเรียนบางคนมองเห็นฝ่าเซินของขา้พเจา้โดยไม่ตัLงใจ ครัLนเมื?อเขา

ตัLงใจมองดูกไ็ม่เห็นแลว้ ที?จริงคือเขาใชด้วงตาไปมองดูแลว้ เมื?อคุณมองเห็นอะไรขณะหลบัตา ก็

ให้คงสภาพนัLนให้ตลอด ก็จะค่อย ๆ มองเห็นไดช้ดัเจนสักหน่อย หากคิดจะมองดูให้ละเอียด อนั

ที?จริงก็คือขยบัไปใชด้วงตาและใชป้ระสาทตาแลว้ จงึมองไม่เห็น 

ระดบัชัLนตาทิพยท์ี?ต่างกนั มิติที?มองเห็นก็จะต่างกนั บางหน่วยงานวิจยัทาง

วิทยาศาสตร์ไม่เขา้ใจหลกัการขอ้นีL  ทาํให้การทดลองชี?กงบางรายการไม่อาจบรรลุผลตามที?

คาดหมาย ยิ?งกว่านัLนผลอาจจะปรากฏออกมาตรงกนัขา้ม ตวัอยา่งเช่น มีหน่วยงานหนึ?งออกแบบ

วิธีหนึ?งเพื?อทดสอบความสามารถพิเศษ โดยให้อาจารยชี์?กงดูสิ?งที?อยูใ่นกลอ่งที?ปิดผนึกเอาไว ้

เนื?องจากระดบัชัLนตาทิพยข์องอาจารยชี์?กงนัLนต่างกนั คาํตอบของแต่ละคนจึงต่างกนั ดว้ยเหตุนีL

                                                        
3 บริเวณขมบั 
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เจา้หนา้ที?ผูท้าํการทดลองจึงเห็นว่าตาทิพยเ์ป็นของไม่จริง เป็นสิ?งที?หลอกลวงคน ในการทดลอง

เช่นนีLคนที?มีตาทิพยร์ะดบัตํ?ามกัจะมองทะลุทะลวงไดผ้ลที?ดีกว่า เพราะตาทิพยข์องเขาเพยีงเปิด

อยู ่ณ ระดบัทิพยจกัษุ (เทียนเอี?ยนทง) ซึ?งเหมาะที?จะสังเกตสิ?งของในมิติวตัถุ ดงันัLนคนที?ไม่เขา้ใจ

ตาทิพยจ์ะคิดว่าพวกเขามีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) สูงที?สุด             วตัถุใด ๆ ไม่ว่ามนัจะ

เป็นอินทรียวตัถุหรืออนินทรียวตัถ ุณ มิติที?ต่างกนัจะแสดงออกมาในลกัษณะที?ต่างกนั เช่น แกว้

นํLาใบหนึ?ง เมื?อตอนที?ผลิตมนัออกมา ในเวลาเดียวกนัก็จะมีการคงอยูข่องร่างในอีกมิติหนึ?งที?

เพียบพร้อมดว้ยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?) ในอีกมิติหนึ?งแลว้  และก่อนที?จะคงอยูเ่ป็นร่างใน

อีกมิติหนึ?งที?เพียบพรอ้มดว้ยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?) มนัอาจจะเป็นสิ?งอื?น ตาทิพย ์ ณ 

ระดบัชัLนที?ต ํ?าสุดจะมองเห็นเป็นแกว้นํLา สูงขึLนไปอกีหนึ?งชัLนที?มองเห็นจะเป็นร่างในอีกมิติหนึ?ง

ที?เพียบพร้อมดว้ยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?) นัLนในมิติอื?น สูงขึLนไปอีกสักหน่อยที?มองเห็นจะ

เป็นรูปแบบของสสารกอ่นที?จะเป็นร่างในอีกมิติหนึ?งที?เพยีบพรอ้มดว้ยความสามารถต่าง ๆ 

(หลิงถี?) นัLน 

(3)  การมองระยะไกล 

หลงัจากตาทิพยเ์ปิดแลว้ บางคนจะปรากฏความสามารถมองระยะไกล สามารถ

มองเห็นสิ?งที?อยูห่่างไกลนบัพนัลีL แต่ละคนลว้นครอบครองมิติของตนเอง ในมิตินีL ใหญ่เล็กเขา

เหมือนจกัรวาลหนึ?ง ในมิติที?กาํหนดของเขา ตรงหนา้ผากเขาจะมีกระจกบานหนึ?งซึ?งมองไม่เห็น

ในมิตินีLของเรา กระจกบานนีL มีดว้ยกนัทุกคน เพียงแต่ว่าคนที?ไม่ฝึกพลงักงกระจกบานนีLจะหัน

เขา้ขา้งใน ส่วนคนที?ฝึกพลงักงกระจกบานนีLจะค่อย ๆ พลิกกลบัขา้มมา เมื?อพลิกกลบัขา้มมาแลว้

ก็สามารถจะส่องให้เห็นสิ?งที?เขาตอ้งการจะดู ณ มิติที?กาํหนดของเขา เขาจะใหญ่โตมาก ร่างกาย

ของเขาจะใหญ่มาก กระจกบานนีLก็ใหญ่มาก ๆ อยากจะดูอะไรกระจกก็สามารถจะส่องถึงได ้แต่

เมื?อส่องถึงแลว้เขาจะยงัมองไม่เห็น เพราะภาพยงัตอ้งหยดุอยูบ่นกระจกสักชั?วขณะ กระจกก็จะ

พลิกกลบัมาให้คุณมองดูวตัถทุี?ส่องถึง  แลว้พลิกกลบัไป พลิกกลบัไปอยา่งรวดเร็ว พลิกกลบัไป

กลบัมาไม่หยดุ ฟิลม์ภาพยนตร์ตอ้งวิ?ง 24 ช่องต่อวินาท ี จึงจะสามารถเห็นเป็นภาพเคลื?อนไหว

ต่อเนื?องกนั ความเร็วที?กระจกพลิกกลบัไปกลบัมายงัจะเร็วกว่านัLนอีก ดงันัLนจึงเห็นเป็น

ภาพต่อเนื?องและชดัเจนมาก นี?ก็คือการมองระยะไกล หลกัการของการมองระยะไกลจงึง่าย ๆ 

อยา่งนีL  นี?เป็นความลบัแห่งความลบั ขา้พเจา้สามารถอธิบายออกมาดว้ยคาํพูดเพียงไม่กี?ประโยค 
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(4) มิติ 

จากมุมมองของเรา มิตินัLนสลบัซบัซ้อนมาก พวกเรามนุษยรู์้เพียงมิติที?มนุษยค์งอยู่

ในปัจจุบนั โดยที?ยงัสาํรวจมิติอื?นไม่พบ สาํหรับมิติอื?น พวกเราอาจารยชี์?กงไดม้องเห็นมิติเป็น

จาํนวนหลายสิบระดบัชัLน ในทางทฤษฎีก็สามารถอธิบายได ้ แต่ในทางวิทยาศาสตร์ยงัพิสูจน์

ไม่ได ้ บางสิ?งบางอยา่งแมว้่าคุณจะไม่ยอมรับว่ามนัคงอยู ่ แต่มนัไดส้ะทอ้นมาถึงมิติของเราแลว้

โดยแทจ้ริง ยกตวัอยา่ง มีสถานที?หนึ?งในโลกเรียกกนัว่าหมู่เกาะเบอร์มิวดา ผูค้นเรียกเป็น

สามเหลี?ยมปีศาจ เรือบางลาํแล่นไปถงึตรงนัLนก็หายไป เครื?องบินบางลาํบินไปถงึตรงนัLนก็

หายไป แลว้ก็ปรากฏออกมาอีกหลงัจากผ่านไปหลายปี ไม่มีใครสามารถอธิบายสาเหตุนีLได ้และ

ไม่มีใครกา้วออกจากทฤษฎีที?มีในปัจจุบนัของความคิดมนุษย ์   ที?จริงมนัเป็นช่องทางผ่านไปอีก

มิติหนึ?ง มนัไม่เหมือนประตูปกตินีLของเราที?มีตาํแหน่งประตู มนัเป็นความผิดพลาดของ

สถานการณ์ก็คือสภาพนัLน หากเรือพอดีแล่นเขา้ไปในประตูที?เปิดออกจากความผิดพลาดของ

สถานการณ์ มนัจึงเขา้ไปไดง้่าย มนุษยรู์้สึกไม่ไดถ้ึงความแตกต่างของมิติ จึงเขา้ไปในชั?วพริบตา 

ความแตกต่างของเวลากบัมิติของมนักบัของเรา ไม่สามารถจะใชร้ะยะทางเป็นตวัวดั ระยะทาง

สิบหมื?นแปดพนัลีLอยูต่รงนีLอาจเป็นเพียงหนึ?งจุดเลก็ ๆ         ก็คือคงอยู ่ณ เวลาเดียวกนั ณ ที?

เดียวกนั เมื?อเรือแล่นเขา้ไปโคลงเคลงประเด̂ียวเดียว สถานการณ์เกิดผิดพลาดก็ออกมาแลว้ แต่

เวลาในโลกผ่านไปแลว้หลายสิบปี เพราะเวลาของมิติทัLงสองนัLนต่างกนั ในแต่ละมิติยงัมีโลกอีก

โลกหนึ?ง เหมือนเช่นพวกเราวาดภาพโครงสร้างของอะตอม ที?ตรงกลางของลูกกลมแต่ละลกูจะ

เชื?อมต่อกนัดว้ยเส้นหนึ?งเส้น โยงใยไปมาทัLงลกูกลมและเส้น ซบัซ้อนอยา่งมาก 

สี?ปีก่อนเกิดสงครามโลกครัL งที?สอง นกับินทหารอากาศองักฤษคนหนึ?งออกปฏิบติั

ภารกิจ ระหว่างทางพบกบัฝนฟ้าคะนอง  โดยอาศยัประสบการณ์   เขาจึงไดพ้บสนามบินร้างแห่ง

หนึ?ง ทนัทีที?สนามบินปรากฏอยูต่รงหนา้  ทนัใดก็ปรากฏทศันียภาพอีกแบบหนึ?ง ทนัใดนัLนทั?ว

ทัLงทอ้งฟ้าสว่างไม่มีเมฆฝน เหมือนทะลวงออกมาจากโลกอีกใบหนึ?ง เครื?องบินที?สนามบินทา

ดว้ยสีเหลือง บนพืLนดินผูค้นวุ่นอยูก่บัการทาํงาน เขารู้สึกประหลาดใจอยา่งมาก เมื?อนาํเครื?องบิน

ลงจอดไม่มีใครสนใจเขา หอควบคุมการบินก็ไม่ติดต่อกบัเขา เขาเห็นว่าอากาศแจ่มใสแลว้ รีบ

ไปต่อดีกว่า จึงนาํเครื?องบินขึLนอีกครัLง พอบนิห่างจากสนามบินเท่ากบัระยะที?เขามองเห็น

สนามบินเมื?อครู่ เขาก็พุ่งเขา้ไปอยูใ่นฝนฟ้าคะนอง สุดทา้ยเขาก็บินกลบัไปได ้ เขารายงาน

เหตุการณ์ เขียนเป็นบนัทึกการบิน แต่หัวหนา้ไม่เชื?อ สี?ปีให้หลงั เกิดสงครามโลกครัLงที?สอง เขา

ถูกส่งไปที?สนามบินร้าง เขานึกขึLนมาไดท้นัทีว่ามนัเป็นทศันียภาพที?เขาเห็นเมื?อสี?ปีก่อน พวกเรา

อาจารยชี์?กงลว้นรู้ว่าเรื?องเป็นอยา่งไร คือเขาวิ?งลว่งหนา้ไปทาํเรื?องที?เขาจะทาํในอีกสี?ปีขา้งหนา้ 
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เขาวิ?งไปฝั?งนัLนไปทาํล่วงหนา้  เหตุการณ์ยงัไม่เกิดขึLนเขาไปทาํก่อนลว่งหนา้ แลว้ค่อยหวน

กลบัไปทาํอีกครัL งเรียงตามลาํดบัขัLนตอน 

5.  การรักษาโรคดว้ยพลงัลมปราณ (ชี?กง) กบัการรักษาโรคในโรงพยาบาล 

จากมุมของทฤษฎี                    การรักษาโรคดว้ยพลงัลมปราณ (ชี?กง) กบัการรักษาโรคใน

โรงพยาบาลนัLนแตกต่างกนัโดยสิLนเชิง การแพทยแ์ผนตะวนัตกนัLนรักษาโรคโดยใชว้ิธีของ

สังคมมนุษย ์ถึงแมจ้ะมีวิธีการ เช่น การวิเคราะห์ทางห้องทดลอง การตรวจดว้ยเอกซเรย ์เป็นตน้ 

ลว้นตรวจไดแ้ต่จุดของโรคในมิตินีL  มองไม่เห็นสื?อสัญญาณ มองไม่เห็นมูลเหตุแห่งโรคที?อยูใ่น

มิติอื?น หากโรคของเขาเบา ยาก็สามารถจะสลายหรือขบัตน้เหตุของโรค (แพทยแ์ผนตะวนัตก

เรียกว่าไวรัส ชี?กงเรียกว่ากรรม) ออกไปได ้   ในกรณีที?ป่วยหนกั ฤทธิ_ ยาก็ไม่สามารถจะแกไ้ขได ้

หากเพิ?มปริมาณยามากคนไขก้็จะทนไม่ไหว เพราะโรคบางอยา่งไม่จาํกดัอยูภ่ายในหลกัธรรมใน

ภพ โรคบางอยา่งนัLนรุนแรงมากเลยลํLาขอบเขตของหลกัธรรมในภพ ดว้ยเหตุนีLโรงพยาบาลจึง

รักษาไม่ได ้

การแพทยแ์ผนจีนเป็นการแพทยท์ี?ตกทอดมาแต่อดีตในประเทศจีนของเรา การแพทย์

แผนจีนกบัความสามารถพิเศษจากการบาํเพญ็ร่างกายมนุษยน์ัLนเป็นสิ?งที?แยกกนัไม่ออก คนใน

สมยัโบราณให้ความสนใจกบัการบาํเพญ็ร่างกาย    ไม่ว่าจะเป็นสายหย ูสายเต๋า สายพุทธ  รวมทัLง

นกัศึกษาในสายหยลูว้นเนน้การนั?งสมาธิ การนั?งสมาธิถือเป็นพลงักงฟูชนิดหนึ?ง นานวนัเขา้

ถึงแมจ้ะไม่ไดฝึ้กพลงักง   แต่ก็สามารถจะมีพลงักงและความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ออกมาได ้

เหตุใดการฝังเข็มของการแพทยแ์ผนจีนจึงสามารถคน้หาชีพจรในร่างกายมนุษยไ์ดอ้ยา่งแม่นยาํ

เช่นนัLน ระหว่างจุดฝังเข็มดว้ยกนัเหตุใดไม่เชื?อมต่อกนัในทางขวาง ทาํไมไม่เชื?อมต่อแบบตดักนั 

ทาํไมเชื?อมต่อกนัในแนวตัLง อธิบายไดแ้ม่นยาํอยา่งนัLนไดอ้ยา่งไร  ผูท้ี?มีความสามารถพิเศษ (กง

เหนิง) ยคุปัจจุบนัสามารถใชส้ายตามองเห็นเช่นเดียวกบัที?การแพทยแ์ผนจีนอธิบาย เหตุผลคือ

แพทยผู์มี้ชื?อเสียงในสมยัโบราณนัLน     โดยทั?วไปจะมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)    ใน

ประวติัศาสตร์ประเทศของเรามี หลี?สือเจิน ซุนซือเหมี?ยว เปี? ยนเชวียะ หวาถวั ที?จริงแพทยจ์ีน

เหล่านีLลว้นเป็นปรมาจารยชี์?กงที?มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)    การแพทยแ์ผนจีนซึ?งถ่ายทอด

มาถึงปัจจุบนั      ส่วนที?เป็นความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ไดสู้ญหายไปส่วนหนึ?งแลว้    คงรกัษา

ไวแ้ต่วิธีการรักษา      ในอดีตแพทยจ์ีนจะใชต้า (รวมทัLงความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)) ตรวจโรค 

ต่อมาภายหลงัก็สรุปออกมาเป็นวิธีการจบัชีพจร หากใชก้ารแพทยแ์ผนจีนบวกกบัความสามารถ
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พิเศษ (กงเหนิง) ในการรักษาโรค         สามารถจะพูดไดว้า่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักกี?ปี     การแพทย์

ตะวนัตกของต่างประเทศก็ไม่อาจตามไดท้นัการแพทยแ์ผนจีนของจีน 

การรักษาโรคดว้ยชี?กงคือการขจดัมูลเหตุแห่งโรคจากตน้ตอ ขา้พเจา้เห็นว่าโรคเป็น 

“กรรม” ชนิดหนึ?ง    การรักษาโรคก็คอืการช่วยสลายกรรม    อาจารยชี์?กงบางคนพูดถงึการขบั

ลมปราณสีดาํ ขบัลมปราณชดเชยลมปราณ   เขาขบัลมปราณสีดาํออกไป ณ ระดบัชัLนที?ต ํ?ามาก แต่

มูลเหตุแทจ้ริงของการก่อเกิดลมปราณสีดาํเขาไม่รู้ ลมปราณสีดาํเหล่านีLก็จะกลบัมาใหม่ โรคก็

จะปะทุขึLนมาใหม่ อนัที?จริงไม่ใช่ลมปราณสีดาํที?ทาํให้เขาเป็นโรค การคงอยูข่องลมปราณสีดาํ

เพียงแต่ทาํให้เขารูสึ้กไม่สบาย แต่มูลเหตุแทจ้ริงที?ทาํให้เขาเป็นโรคคอืร่างในอีกมิติหนึ?งที?

เพียบพร้อมดว้ยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?) ร่างหนึ?งที?อยูใ่นอีกมิติหนึ?ง   อาจารยชี์?กงจาํนวน

มากไม่เขา้ใจเรื?องนีL    เนื?องจากร่างในอีกมิติหนึ?งที?เพียบพรอ้มดว้ยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?) 

ร่างนัLนร้ายกาจมาก คนทั?วไปแตะตอ้งมนัไม่ไดแ้ละก็ไม่กลา้จะแตะตอ้งมนั วิธีรักษาโรคของฝ่า

หลุนกงคือมุ่งจดัการกบัร่างในอีกมิติหนึ?งที?เพียบพรอ้มดว้ยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?)  ขจดัสิ?ง

ที?เป็นตน้ตอของการเกิดโรค  และใส่ครอบไว ้ณ บริเวณนัLนเพื?อไม่ให้โรคแทรกซึมเขา้ไปไดอ้ีก 

ชี?กงสามารถรักษาโรคได ้ แต่ไม่สามารถจะให้ชี?กงรบกวนสภาพของสังคมคนธรรมดา

สามญัได ้ หากนาํมาใชใ้นวงกวา้งก็จะเป็นการรบกวนสภาพของสังคมคนธรรมดาสามญัได ้ นี?

เป็นเรื?องที?ไม่อนุญาต และผลลพัธ์ก็จะไม่ดี ทุกคนทราบ ใครที?เปิดคลินิกชี?กงรักษาโรค 

โรงพยาบาลชี?กง ศูนยฟื์L นฟูสุขภาพดว้ยชี?กงนัLน ก่อนเปิดกิจการ การรกัษาของเขาอาจมี

ประสิทธิผล แต่เมื?อเปิดกิจการประสิทธิผลการรกัษาก็จะตกตํ?าอยา่งรวดเร็ว นั?นคือไม่อนุญาตให้

ใชว้ิธีเหนือสามญัวิสัยมาทดแทนการทาํหนา้ที?ของสังคมคนธรรมดาสามญั เมื?อทาํเช่นนีLยอ่มจะ

ทาํให้อยูใ่นระดบัเดียวกบัสังคมคนธรรมดาสามญัอยา่งแน่นอน 

ความสามารถพิเศษสามารถมองทะลรุ่างกายคน สามารถดูเป็นส่วน ๆ ดูเป็นชัLน ๆ 

สามารถดูไปถึงส่วนที?เป็นเนืLอเยื?อตลอดจนส่วนใด ๆ  ของร่างกาย      ปัจจุบนัการทาํ “ซีที” สแกน

ถึงแมจ้ะสามารถดูไดช้ดัเจน แต่ถึงอยา่งไรมนัเป็นการใชเ้ครื?องจกัรกลซึ?งตอ้งใชเ้วลามาก ตอ้งใช้

แผ่นฟิลม์เป็นจาํนวนมาก ค่อนขา้งชา้และตอ้งใชเ้งินทองมาก ไม่สะดวก ไม่ถูกตอ้งแม่นยาํ

เหมือนความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ของคน  อาจารยชี์?กงเพียงแต่หลบัตาและกวาดตาก็สามารถ

จะมองเห็นโดยตรงไดอ้ยา่งชดัเจนถงึส่วนต่าง ๆ ของคนป่วย     นี?ไม่ใช่วิทยาการชัLนสูงหรอก

หรือ นี?เป็นวิทยาการชัLนสูง ที?สูงยิ?งกว่าวิทยาการชัLนสูงในยคุปัจจุบนั  แต่วิทยาการระดบันีL มีอยู่

แลว้ตัLงแต่ในยคุโบราณของจีน เป็นวิทยาการชัLนสูงที?มีอยูแ่ลว้ในยคุโบราณ หวาถวัมองเห็น

เฉาเชามีเนืLองอกในสมองจะทาํการผ่าตดัให้เขา เฉาเชาไม่ยอมรับเขา้ใจว่าจะทาํร้ายเขาจงึจบัหวา
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ถวัไปขงั   สุดทา้ยเฉาเชาตายเนื?องจากเนืLองอกในสมอง ในประวติัศาสตร์แพทยแ์ผนจีนจาํนวน

มากลว้นมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)      เพียงแต่ว่าในสังคมปัจจบุนัเนื?องจากผูค้นต่าง

แสวงหาสิ?งของที?เป็นจริงและลืมสิ?งที?สืบทอดมาแต่โบราณดัLงเดิมไปแลว้ 

การบาํเพญ็ชี?กงระดบัชัLนสูงของเราคือ ตอ้งเริ?มตน้รับรูใ้หม่ในสิ?งที?สืบทอดมาแต่ดัLงเดิม 

ตอ้งสืบสานและพฒันาต่อไปในทางปฏิบติั และเริ?มตน้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัสังคมมนุษยใ์หม่ 

6. ชี?กงสายพุทธกบัศาสนาพุทธ  

เมื?อเราพูดถงึชี?กงสายพุทธ คนจาํนวนมากจะคิดไปถึงปัญหาหนึ?งคือ สายพุทธเป็นการ

บาํเพญ็พุทธ ก็จะคิดถึงสิ?งที?อยูใ่นศาสนาพุทธ   ณ ที?นีLขา้พเจา้จะพูดให้ชดัเจนอยา่งเป็นทางการว่า 

ฝ่าหลุนกงคือชี?กงสายพุทธ คือการถ่ายทอดตา้ฝ่าที?ถูกตอ้งและไม่มีส่วนเกี?ยวขอ้งกบัศาสนาพุทธ 

ชี?กงสายพุทธคือชี?กงสายพทุธ ศาสนาพุทธคือศาสนาพุทธ แมว้่าจุดประสงคข์องการบาํเพญ็จะ

เหมือนกนั แต่หนทางที?เดินนัLนต่างกนั ไม่ใช่หลกัธรรมของสาํนกัเดียวกนั และมีขอ้กาํหนดที?

ต่างกนั      ณ ที?นีLขา้พเจา้จะพูดถงึคาํว่า “พุทธ” และขา้พเจา้ยงัจะพูดถงึอีกหลงัจากนีL   ในการสอน

พลงักง ณ ระดบัชัLนสูง   โดยตวัมนัเองไม่มีสีสันอะไรในทางงมงาย   บางคนพอไดย้ินคาํว่า “พุทธ” 

แทบจะทนไม่ไหว   กล่าวหาว่าเรากาํลงัเผยแพร่สิ?งที?งมงาย  ไม่ใช่เช่นนีL    คาํว่า “พุทธ” เดิมทีเป็น

ภาษาสันสกฤตสืบทอดมาจากอินเดีย แปลตามการออกเสียงเรียกว่า “พุทธะ (ฝอถวั)” ต่อมาผูค้น

ตดัทอนคาํว่า “ถวั” ทิLงไปจงึเรียกเป็น “พุทธ (ฝอ)” แปลเป็นภาษาจีนก็คือ “ผูรู้้แจง้” คนที?ประจกัษ์

รับรู้  

(1) ชี?กงสายพุทธ 
ปัจจุบนัชี?กงสายพุทธที?มีการถ่ายทอดออกมามีอยูส่องประเภท ประเภทหนึ?งคอืแยก

ออกมาจากศาสนาพุทธ ระหว่างการพฒันามานบัหลายพนัปี มีพระสงฆร์ะดบัชัLนสูงสาํเร็จ

ออกมาเป็นจาํนวนมาก ในขัLนของการบาํเพญ็ของพวกเขา เมื?อบาํเพญ็ถึงระดบัชัLนที?สูงมากก็จะมี

อาจารยร์ะดบัชัLนสูงสอนสิ?งต่าง ๆ ให้แก่พวกเขา            พวกเขาจึงไดร้ับการถ่ายทอดที?แทจ้ริง

จากระดบัชัLนที?สูงยิ?งขึLน ในอดีตตลอดมาสิ?งเหล่านีLลว้นแต่ถ่ายทอดต่อให้ศิษยเ์พียงคนเดียวใน

ศาสนาพุทธ เมื?อพระสงฆร์ะดบัชัLนสูงใกลจ้ะสิLนอายขุยัจึงจะถ่ายทอดให้แก่ศิษยค์นหนึ?ง ให้เขา

บาํเพญ็ตามหลกัธรรมของศาสนาพุทธและยกระดบัขึLนเป็นองคร์วม ชี?กงประเภทนีL มี

ความสัมพนัธ์กบัศาสนาพุทธอยา่งแนบแน่น ต่อมาภายหลงัพระสงฆถ์กูขบัออกจากวดั เช่น

ในช่วง “การปฏิวติัใหญ่ทางวฒันธรรม” หลกัพลงักงเหล่านีLจึงกระจายสู่ประชาชนทั?วไป และ

แพร่หลายอยา่งมากอยูใ่นหมู่ประชาชน 
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อีกประเภทหนึ?งกเ็ป็นชี?กงสายพุทธ ชี?กงสายพุทธชนิดนีL แต่ไหนแต่ไรมาไม่ไดเ้ขา้

เป็นส่วนหนึ?งของศาสนาพุทธ แต่มีการบาํเพญ็กนัอยา่งเงียบ ๆ อยูใ่นหมู่ประชาชนหรืออยูใ่นป่า

เขา หลกัพลงักงเหล่านีLลว้นมีเอกลกัษณ์ของตนเอง ลว้นตอ้งการเลอืกลกูศิษยท์ี?ดีคนหนึ?ง บุคคลผู้

มีกุศลมากลน้ที?สามารถจะบาํเพญ็สู่ระดบัชัLนสูงไดอ้ยา่งแทจ้ริง ตอ้งนานหลาย ๆ ปีมาก ๆ จึงจะมี

บุคคลเช่นนีL เกิดมาในโลกสักคน หลกัพลงักงเหล่านีLไม่อาจจะสอนกนัอยา่งเปิดเผย มีขอ้กาํหนด

ซินซิ?งที?สูงมาก พลงักงก็เกิดเร็วมาก หลกัพลงักงชนิดนีL มีจาํนวนไม่นอ้ย สายเต๋าก็เช่นเดียวกนั 

เป็นพลงักงสายเต๋าเหมือนกนั แต่แบ่งเป็นฝ่ายคุนหลุน ฝ่ายเอ๋อเหมย ฝ่ายอู่ตงั เป็นตน้ ในแต่ละ

ฝ่ายยงัมีวิชาต่าง ๆ ที?ไม่เหมือนกนั   แต่ละวิชาลว้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก   ลว้นไม่อาจจะ

ฝึกปะปนกนั 

(2) ศาสนาพุทธ 
ศาสนาพุทธเป็นระบบการบาํเพญ็ที?องคศ์ากยมุนีทรงประจกัษแ์จง้จากพืLนฐานการ

บาํเพญ็ของพระองคเ์มื?อสองพนักว่าปีที?แลว้ในอินเดีย  กล่าวโดยสรุปดว้ยอกัษรสามตวัคือ “ศีล 

สมาธิ ปัญญา”   ศีลคือเพื?อจุดประสงคข์องการเขา้สู่สมาธิ    ศาสนาพุทธไม่กล่าวถึงการฝึกพลงักง 

แต่ในความเป็นจริงคือกาํลงัฝึกพลงักงอยู ่ พอเขาเขา้สู่สมาธิและนั?งอยูต่รงนัLนก็คือกาํลงัฝึกพลงั

กง เพราะเมื?อคนสงบนิ?งลงมาและรวมจิตใจเป็นหนึ?ง พลงังานของจกัรวาลกจ็ะลอ้มรอบร่างกาย

เขา บงัเกิดผลของการฝึกพลงักง ศีลของศาสนาพุทธก็คือตอ้งละทิLงกิเลสทัLงมวลของคนธรรมดา

สามญั สลดัทิLงซึ?งสิ?งที?คนธรรมดาสามญัยึดติด เพื?อจะบรรลุสู่สภาวะสงบเงียบไร้ซึ?งความหมาย

มั?น จึงจะสามารถเขา้สู่สมาธิได ้ ยกระดบัชัLนสูงขึLนอยา่งต่อเนื?องอยูใ่นสมาธิ หลงัจากนัLนเขาจะ

เปิดการรบัรู้ เปิดปัญญา รับรูเ้ขา้ใจจกัรวาลและมองเห็นความจริงของจกัรวาล 

เมื?อองคศ์ากยมุนีทรงเริ?มถ่ายทอดฝ่านัLน ในหนึ?งวนัพระองคท์รงทาํเพียงสามเรื?อง:

บรรยายฝ่า (โดยหลกัที?ทรงถ่ายทอดคอืฝ่าอรหันต)์ ให้แก่ลูกศิษย ์             จากนัLนถือบาตรออกไป

บิณฑบาต อีกหนึ?งคือนั?งสมาธิบาํเพญ็จริง เมื?อองคศ์ากยมุนีทรงไม่อยูใ่นโลกแลว้ ศาสนา

พราหมณ์กบัศาสนาพุทธเกิดการต่อสู้กนั หลงัจากนัLนสองศาสนานีLไดร้วมเขา้ดว้ยกนัเป็นศาสนา

ฮินดู ดงันัLนปัจจุบนัอินเดียไม่มีศาสนาพุทธ ต่อมาภายหลงัในระหว่างขัLนตอนของการพฒันาและ

เปลี?ยนแปลง ศาสนาพุทธนิกายมหายานไดป้รากฏและแพร่หลายเขา้สู่ดินแดนจีนก็คือศาสนา

พุทธในปัจจุบนั ศาสนาพุทธนิกายมหายานไม่ไดน้บัถือองคศ์ากยมุนีเป็นศาสดาแต่เพียงองค์

เดียว แต่ศรัทธาในพระพุทธหลายองค ์ศรัทธาในพระยไูลหลายองค ์พระอมิตพุทธและพระพทุธ

โอสถ เป็นตน้ มีขอ้บญัญติัของศีลก็มาก เป้าหมายของการบาํเพญ็ก็สูงดว้ย ในเวลานัLนองคศ์ากย
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มุนีทรงเคยถ่ายทอดฝ่าของพระโพธิสัตวใ์ห้ลูกศิษยบ์างคน ต่อมาภายหลงัคาํสอนเหล่านีLไดมี้การ

เรียบเรียงออกมาและพฒันาเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน เพื?อบาํเพญ็สู่เขตแดนพระโพธิสัตว ์

ปัจจุบนัประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัคงรักษาประเพณีของศาสนาพุทธนิกาย

หินยานและใชอ้ิทธิฤทธิ_ ในการทาํพิธีกรรม ในระหว่างขัLนตอนการเปลี?ยนแปลงของศาสนาพุทธ 

วิธีบาํเพญ็สาขาหนึ?งไดถ้่ายทอดเขา้สู่ดินแดนทิเบตของเราเรียกว่าจัLงมี?   อกีสาขาหนึ?งถ่ายทอดเขา้

สู่แดนฮั?นผ่านทางซินเจียงเรียกว่าถงัมี? (สูญหายไปหลงัจากที?ศาสนาพุทธถูกทาํลายในสมยัฮุ่ยชาง)  

ยงัมีอีกสาขาหนึ?งก็คือไดก้ลายเป็นโยคะในอินเดีย  

ไม่มีการพูดถึงเรื?องการฝึกพลงักงในศาสนาพุทธ และไม่ฝึกบาํเพญ็ชี?กง นี?เป็นเพราะ

เพื?อจะคงรกัษาวิธีบาํเพญ็ของศาสนาพุทธที?สืบทอดมา และเป็นสาเหตุสาํคญัที?ศาสนาพุทธ

สามารถเผยแพร่มาสองพนักวา่ปีโดยไม่เสื?อมถอย เนื?องจากเขาไม่ยอมรับสิ?งของจากภายนอก จึง

คงรักษาของดัLงเดิมของตนไวไ้ด ้ วิธีบาํเพญ็ในศาสนาพุทธก็ไม่เหมือนกนัทัLงหมด ศาสนาพุทธ

นิกายหินยานเน้นหนกัในการช่วยเหลือตนเอง บาํเพญ็ตนเอง     ศาสนาพุทธนิกายมหายานได้

พฒันาไปสู่การช่วยเหลอืตนเองและช่วยเหลือผูอ้ื?น ช่วยเหลอืสรรพชีวิตโดยทั?วไป 

7.  หลกัธรรมที?ถูกตอ้งเที?ยงธรรมกบัวิชามาร  

(1) วิชาผงัเหมินจั?วเตา้ 

วิชาผงัเหมินจั?วเตา้มีอีกชื?อหนึ?ง เรียกว่าวิธีบาํเพญ็สายพิสดาร (ฉีเหมิน) ก่อนที?ศาสนา

จะมีการก่อตัLงขึLนมา ชี?กงแต่ละวิชาก็คงมีอยูแ่ลว้  หลกัพลงักงนอกศาสนานัLนแพร่หลายอยูใ่นหมู่

ประชาชนเป็นจาํนวนมาก ส่วนใหญ่ไม่มีทฤษฎีที?เป็นระบบ จึงไม่ไดพ้ฒันาขึLนเป็นระบบของ

การบาํเพญ็ที?สมบูรณ์    แต่วิธีบาํเพญ็สายพิสดาร (ฉีเหมิน) นัLนมีระบบที?สมบูรณ์และวิธีบาํเพญ็ที?

เขม้ขน้เป็นพิเศษ และก็ถ่ายทอดอยูใ่นหมู่ประชาชนดว้ย หลกัพลงักงชนิดนีLโดยทั?วไปจะถูกเรียก

เป็นวิชาผงัเหมินจั?วเตา้   ทาํไมเรียกว่าวิชาผงัเหมินจั?วเตา้นะ  ดูจากความหมายของตวัอกัษร  ผงั

เหมินคือประตูดา้นขา้ง จั?วเตา้คือวิชาโง ่ ผูค้นเขา้ใจว่าวิธีบาํเพญ็ของสายพุทธและสายเต๋า ลว้น

เป็นวิธีบาํเพญ็ที?ถูกตอ้งเที?ยงตรง หลกัพลงักงอื?นลว้นเป็นวิชาผงัเหมินจั?วเตา้หรือวิชามาร ที?จริง

ไม่ใช่เช่นนีL  วิชาผงัเหมินจั?วเตา้ตลอดมาในประวติัศาสตร์ลว้นเป็นการบาํเพญ็ลบัและถ่ายทอด

ให้กบัลูกศิษยเ์พียงคนเดียว   ซึ?งไม่อาจเปิดเผยให้กบัสาธารณชนได ้  เมื?อนาํออกมาถ่ายทอดผูค้น

จึงไม่ค่อยเขา้ใจ พวกเขาเองกเ็รียกหลกัพลงักงของตนว่าไม่ใช่พุทธไม่ใช่เต๋า วิธีบาํเพญ็ของพวก

เขามีขอ้กาํหนดซินซิ?งที?เขม้งวดและบาํเพญ็ตามคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล เนน้การทาํความดี 

รักษาซินซิ?ง ผูบ้าํเพญ็ระดบัสูงของวิชานีLลว้นมีความสามารถที?โดดเด่น ความสามารถที?เป็น
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เอกลกัษณ์บางอยา่งก็ทรงพลงัมาก ขา้พเจา้เคยพบกบัผูบ้าํเพญ็ระดบัสูงสามท่านของวิชาสาย

พิสดาร (ฉีเหมิน)   ซึ?งไดถ้่ายทอดวิชาบางอยา่งให้กบัขา้พเจา้ เป็นวิชาที?หาไม่ไดใ้นวิธีบาํเพญ็ของ

สายพุทธและสายเต๋า สิ?งเหล่านีLลว้นแต่บาํเพญ็ไดค้่อนขา้งยากในขัLนตอนของการบาํเพญ็ พลงักง

ที?ฝึกออกมาก็มีความโดดเด่นมาก ๆ ในทางตรงกนัขา้ม สิ?งที?ถ่ายทอดอยูใ่นหลกัพลงักงของสาย

พุทธและสายเต๋าในปัจจุบนันัLน ขาดซึ?งขอ้กาํหนดซินซิ?งที?เขม้งวด ดงันัLนจึงบาํเพญ็ไดไ้ม่สูง 

ดงันัLนสาํหรับหลกัพลงักงของแต่ละสาย เราตอ้งแยกแยะอยา่งละเอียดให้ถกูตอ้ง 

(2)  พลงัลมปราณวิทยายทุธ์ (หวู่ซู่ชี?กง) 

พลงัลมปราณวิทยายทุธ์ (หวู่ซู่ชี?กง) ก่อเกิดขึLนผ่านช่วงประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ชุด

นีL มีระบบของทฤษฎีและวิธีบาํเพญ็ที?สมบูรณ์ กอ่เกิดเป็นระบบที?มีเอกลกัษณ์ หากจะกล่าวอยา่ง

เขม้งวดมนัเพียงแค่เป็นการบาํเพญ็ภายในที?ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ปรากฏออกมาใน

ระดบัชัLนที?ต ํ?าที?สุด      ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ที?ปรากฏออกมาในการบาํเพญ็พลงัลมปราณ

วิทยายทุธ์ (หวู่ซู่ชี?กง) ลว้นจะปรากฏออกมาในการบาํเพญ็ภายใน  การบาํเพญ็พลงัลมปราณวิทยา

ยทุธ์ (หวู่ซู่ชี?กง) ก็เริ?มตน้จากการบาํเพญ็ชี?กง  เช่น  เวลาตดักอ้นหิน   เริ?มดว้ยการแกว่งแขนเพื?อ

เคลื?อนลมปราณ  เมื?อผ่านไปนาน ๆ ลมปราณภายในก็จะเกิดการเปลี?ยนแปลง ปรากฏเป็นมวล

พลงังาน ดูเหมือนแสงชนิดหนึ?งที?คงอยู ่ เมื?อบรรลรุะดบันีLแลว้พลงักงกจ็ะบงัเกิดผล เพราะพลงั

กงเป็นสสารชัLนสูง  มีความชาญฉลาด มนัคงอยูใ่นมิติอื?นและควบคุมโดยความคิดจากสมองของ

คน เวลาถูกทบุตีไม่ตอ้งเคลื?อนลมปราณ เพยีงแต่คดิ พลงักงก็จะมา ตามการบาํเพญ็ พลงักงจะ

แข็งแกร่งมากขึLนอยา่งต่อเนื?อง อนุภาคของมนัจะแปรเปลี?ยนละเอียดขึLน พลงังานของมนัจะ

แปรเปลี?ยนสูงมากขึLน จะเกิดพลงักงฟู “ฝ่ามือทรายเหล็ก (เถี?ยซาจั?ง)” “ฝ่ามือแดง (จูซาจั?ง)” จาก

ภาพยนตร์     โทรทศัน์และนิตยสารที?ปรากฏออกมาในช่วงใกล ้ๆ นีL       เราไดเ้ห็นความสามารถ 

“ครอบระฆงัทอง (จินจงเจา้)” “เสืLอเกราะเหล็ก (เถี?ยปู้ซาน)” นี?ก่อเกิดขึLนจากการบาํเพญ็พลงั

ลมปราณวิทยายทุธ์ (หวู่ซู่ชี?กง) กบัการบาํเพญ็ภายในพร้อมกนั       เป็นการบาํเพญ็ออกมาจากการ

บาํเพญ็ภายในและภายนอกพร้อมกนัในเวลาเดียวกนั หากจะบาํเพญ็ภายใน ก็ตอ้งให้ความสาํคญั

กบักุศล ตอ้งบาํเพญ็ซินซิ?ง หากจะกล่าวจากมุมทางทฤษฎี เมื?อพลงักงฟูของเขาบรรลุถงึระดบั

หนึ?งที?แน่นอน มนัจะให้พลงักงส่งออกจากขา้งในร่างกายไปขา้งนอกร่างกาย ก็จะกอ่เกิดเป็นโล่

ป้องกนัเนื?องจากมนัมีความหนาแน่นสูง กล่าวจากมุมทางทฤษฎีความแตกต่างที?ใหญ่ที?สุด

ระหว่างพลงัลมปราณวทิยายทุธ์ (หวู่ซู่ชี?กง) กบัการบาํเพญ็ภายในของเรานัLนคือ    พลงัลมปราณ

วิทยายทุธ์ (หวู่ซู่ชี?กง) ตอ้งฝึกในขณะเคลื?อนไหวอยา่งรุนแรง  ไม่เขา้สู่ความสงบเงียบ  เมื?อไม่เขา้
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สู่ความสงบเงียบลมปราณจะเดินใตผิ้ว  ลมปราณวิ?งเขา้กลา้มเนืLอ ไม่เขา้สู่ตานเถียน  ดงันัLนจึงไม่

บาํเพญ็ชีวิตและไม่สามารถบาํเพญ็ชีวิต  

(3)  การบาํเพญ็ธรรมยอ้นกลบักบัการยืมพลงักง 

บางคนไม่เคยฝึกชี?กง     อยู ่ ๆ ไดพ้ลงักงมาชั?วขา้มคืนและมีพลงังานค่อนขา้งมาก     

ยงัสามารถรักษาโรคให้คนได ้ผูค้นจึงยกยอ่งเขาเป็นอาจารยชี์?กงและเขาก็สอนคนอื?น ๆ ดว้ย บาง

คนไม่เคยฝึกหลกัพลงักงใด ๆ หรือเคยเรียนฝึกท่าเคลื?อนไหวไม่กี?ท่า เขาก็ดดัแปลงสิ?งที?เรียน

มาแลว้ก็นาํไปสอนคนอื?น ๆ คนประเภทนีLไม่มีคุณสมบติัพอที?จะเป็นอาจารยชี์?กง เขาไม่มีวิชา

อะไรที?สามารถจะถ่ายทอดให้ผูอ้ื?นได ้ สิ?งที?เขาสอนโดยแทจ้ริงไม่สามารถจะบาํเพญ็ไปสู่ระดบั

ชัLนสูงได ้ อยา่งมากก็เป็นเพียงการขจดัโรคภยัเสริมสร้างสุขภาพ พลงักงชนิดนีL มีความเป็นมา

อยา่งไรนะหรือ ก่อนอื?นจะกล่าวถึงการบาํเพญ็ธรรมยอ้นกลบัสักเล็กนอ้ย การบาํเพญ็ธรรม

ยอ้นกลบัจะหมายถึงคนที?มีซินซิ?งสูงมาก ๆ เป็นคนดีมาก ๆ และมีอายมุากแลว้คืออายหุ้าสิบปีขึLน

ไป ไม่มีเวลาพอที?จะให้เขาบาํเพญ็ตัLงแต่เริ?มตน้ หากจะพบกบัอาจารยท์ี?สอนการบาํเพญ็จิตและ

ชีวิตควบคู่กนัก็ไม่ใช่เรื?องง่าย เมื?อเขาคิดอยากจะฝึกพลงักง อาจารยร์ะดบัสูงก็จะใส่พลงังาน

ปริมาณมากให้กบัเขาตามมาตรฐานซินซิ?งของเขา ให้เขาบาํเพญ็จากบนสู่ล่าง บาํเพญ็กลบักนัก็

จะเร็วกว่ามาก อาจารยร์ะดบัสูงทาํการแปรผนัในมิติอื?นและเพิ?มพลงังานให้เขาจากภายนอก

ร่างกายอยา่งต่อเนื?อง โดยเฉพาะในขณะที?เขารักษาโรคอยูห่รือก่อสนามพลงั พลงังานที?อาจารย์

ระดบัสูงให้กบัเขานัLน  จะคลา้ยกบัส่งผ่านมาจากท่อส่ง บางคนเขาไม่รู้ว่ามาจากไหน นี?คือการ

บาํเพญ็ธรรมยอ้นกลบั 

ยงัมีอีกประเภทหนึ?งคอืการยืมพลงักง การยืมพลงักงไม่จาํกดัที?อาย ุ นอกจาก

จิตสาํนึกหลกั (จูอีLซื?อ) แลว้คนยงัมีจิตสาํนึกรอง (ฟู่ อีLซื?อ)        โดยมากจิตสาํนึกรอง (ฟู่ อีLซื?อ) จะมี

ระดบัชัLนสูงกว่าจิตสาํนึกหลกั (จูอีLซื?อ)    จิตสาํนึกรอง (ฟู่ อีLซื?อ) ของบางคนมีระดบัชัLนสูงมากและ

สามารถติดต่อกบัผูบ้รรลุธรรมได ้  คนประเภทนีL เมื?อคิดอยากจะฝึกพลงักงและจิตสาํนึกรอง (ฟู่ อีL

ซื?อ) ก็คิดอยากจะยกระดบัชัL น  ก็จะติดต่อกบัผูบ้รรลธุรรมชัLนสูงเพื?อขอยืมพลงักงทนัที   หลงัจาก

ให้เขายืมพลงักง ก็ไดพ้ลงักงมาชั?วขา้มคืน เมื?อไดพ้ลงักงมาแลว้เขาก็สามารถรักษาโรคให้ผูอ้ื?น 

บรรเทาความเจ็บปวดให้คนไข ้ โดยทั?วไปเขาจะใชว้ิธีก่อสนามพลงั เขายงัสามารถที?จะให้

พลงังานแก่ผูอ้ื?นดว้ยตวัเองคนเดียว และสอนเทคนิคความสามารถบางอยา่งให้ผูอ้ื?นได ้

คนประเภทนีLโดยมากในช่วงเริ?มตน้จะเป็นคนที?ดีมาก เมื?อมีพลงักงแลว้ มีชื?อเสียง

เป็นที?รู้จกั มีทัLงชื?อเสียง รับทัLงผลประโยชน์ จิตยึดติดต่อชื?อเสียงและผลประโยชน์ครอบงาํ
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ความคิดของเขามากกว่าการฝึกพลงักง จากนัLนพลงักงของเขาก็ตกลง พลงักงจึงนอ้ยลงเรื?อย ๆ 

สุดทา้ยก็ไม่มีอะไรเลย 

(4)  ภาษาจกัรวาล 

มีบางคนอยู ่ๆ  ก็สามารถพูดภาษาชนิดหนึ?งและยงัพดูไดค้่อนขา้งคลอ่งแคลว่ แต่มนั

ไม่ใช่ภาษาใด ๆ ในสังคมมนุษย ์  มนัเรียกว่าอะไรนะหรือ เรียกว่าภาษาจกัรวาล ภาษาจกัรวาล

ที?ว่านีL เป็นเพียงภาษาชนิดหนึ?งของชีวิตที?ไม่สูงนกั ปัจจุบนัมีปรากฏการณ์ชนิดนีL เกิดขึLนกบัผูฝึ้กชี?

กงจาํนวนไม่นอ้ยในประเทศจีน บางคนถึงกบัสามารถพูดไดห้ลายภาษาที?แตกต่างกนั แน่นอน

ภาษาของพวกเราสังคมมนุษยก์็ซบัซ้อนมากเช่นกนั มีมากกว่าหนึ?งพนัภาษา ภาษาจกัรวาลนัLน

นบัเป็นความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ไดห้รือไม่    ขา้พเจา้ว่านบัไม่ได ้    มนัไม่ใช่ความสามารถ

พิเศษ (กงเหนิง) ที?มาจากตวัเอง    และไม่ใช่ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ชนิดหนึ?งที?ให้กบัคุณ

จากภายนอก แต่เกิดขึLนเมื?อคน ๆ นัLนถูกควบคุมโดยชีวิตชนิดหนึ?งจากภายนอก เป็นชีวิตที?มาจาก

ระดบัชัLนที?สูงสักหน่อย อยา่งนอ้ยที?สุดจะสูงกว่าพวกเรามนุษยส์ักหน่อย เป็นมนัที?กาํลงัพูด คนที?

พูดภาษาจกัรวาลเพยีงแต่ทาํหนา้ที?เป็นกระบอกเสียง คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ความหมายคร่าว ๆ ที?

ตวัเขาพูด   มีเพียงคนที?มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) “หยั?งรู้ใจคน (ทาซินทง)” เขาจึงจะ

สามารถรู้สึกได ้ถึงความหมายคร่าว ๆ เนื?องจากว่ามนัไม่ใช่ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) หลาย 

ๆ คนเมื?อพูดแลว้รู้สึกพงึพอใจ คิดว่าตวัเองไม่ธรรมดา เขา้ใจว่าเป็นความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)  

ที?จริงคนที?มีตาทิพยร์ะดบัชัLนสูงจะสามารถสังเกตไดว้่าเฉียงขึLนไปดา้นบนของเขามีชีวิตหนึ?ง

กาํลงัพูดจากที?นั?น ใชป้ากของคนพูดออกมา   

มนัสอนให้เขาพูดภาษาจกัรวาล ในเวลาเดียวกนัก็ถา่ยพลงักงให้เขาส่วนหนึ?ง แต่คน

ผูนี้Lก็จะถูกมนัควบคุมนบัจากนีLไป นี?ไม่ใช่หลกัธรรมที?ถูกตอ้ง คุณอยา่เห็นว่ามนัอยูใ่นมิติชัLนสูง

สักหน่อย มนัไม่ใช่การบาํเพญ็หลกัธรรมที?ถูกตอ้งเที?ยงธรรม ดงันัLนมนัจึงไม่รู้ว่าจะสอนให้ผู้

บาํเพญ็ขจดัโรคภยัเสริมสร้างสุขภาพอยา่งไร ดว้ยเหตุนีLมนัจึงใชว้ิธีส่งพลงังานออกไปผ่านคาํพูด 

เนื?องจากมนัเป็นพลงังานที?สาดกระจายและมีกาํลงันอ้ย มนัสามารถบงัเกิดผลในการรักษาโรค

เล็ก ๆ นอ้ย ๆ ไดผ้ลระดบัหนึ?ง แต่ไม่สามารถรักษาโรคหนกั ๆ ได ้ในศาสนาพุทธกล่าวว่าคนบน

บนสวรรคไ์ม่มีความทุกข ์ ไม่มีความขดัแยง้ จึงไม่สามารถบาํเพญ็โดยไม่ไดผ่้านความทุกขย์าก 

ไม่สามารถยกระดบัชัLน ดงันัLนจึงคิดวิธีช่วยให้ผูค้นขจดัโรคภยัเสริมสร้างสุขภาพ จากนัLนตนเอง

ไดย้กระดบัสักเล็กนอ้ย   นี?ก็คือภาษาจกัรวาล   ภาษาจกัรวาลไม่ใช่ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) 

และก็ไม่ใช่ชี?กงดว้ย 
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(5)  สื?อสัญญาณสิงร่าง 

ในจาํนวนสื?อสัญญาณสิงร่างที?อนัตรายที?สุดคือวิญญาณระดบัตํ?าสิงร่าง นี?ลว้นชกั

นาํเขา้มาจากการฝึกวิชามาร มนัเป็นอนัตรายอยา่งยิ?งกบัคน ผลลพัธ์ของการถกูสิงร่างนัLนน่ากลวั

มาก บางคนฝึกพลงักงมาไดไ้ม่เท่าไร ก็มีใจมุ่งมั?นจะรักษาโรคให้คนอื?น อยากจะรํ?ารวย คิดแต่

เรื?องเหล่านีLตลอดเวลา เดิมทีเขานบัว่าเป็นคนดีทีเดียว หรือมีอาจารยค์อยดูแลเขาอยู ่แต่ใจเขาจด

จ่อแต่เรื?องการรักษาโรคให้คน อยากรํ?ารวยมีเงินทองจงึกลายเป็นเรื?องเลวร้าย เขาจึงชกันาํสิ?งนีL

เขา้มา มนัไม่อยูใ่นมิติวตัถุของเรา แต่มนัคงอยูจ่ริง ๆ  

ผูฝึ้กพลงักงประเภทนีL  อยู ่ๆ กรู็้สึกว่าตาทิพยข์องตนเปิดแลว้ มีพลงักงแลว้ ที?จริงเป็น

สื?อสัญญาณสิงร่างที?ควบคุมสมองของเขา มนัสะทอ้นภาพที?มนัเห็นเขา้ไปในสมองของเขา เขา

จึงรู้สึกว่าตาทิพยข์องตวัเองเปิดแลว้ ที?จริงไม่ไดเ้ปิดแต่อยา่งใด ทาํไมการสิงร่างจงึให้พลงักงแก่

เขา ทาํไมตอ้งการจะช่วยเขา เพราะจกัรวาลนีLของเราไม่อนุญาตให้สัตวบ์าํเพญ็สาํเร็จ สัตวไ์ม่รู้

เรื?องซินซิ?งจึงไม่สามารถยกระดบั และไม่อนุญาตให้มนัไดร้ับหลกัธรรมที?ถูกตอ้งเที?ยงธรรม 

ดว้ยเหตุนีLมนัจึงคิดจะสิงบนร่างกายคน ตอ้งการจะไดสิ้?งสุดยอดของร่างกายคน จกัรวาลมี

หลกัการขอ้หนึ?ง เรียกว่าไม่สูญเสียจะไม่ได ้ มนัจะให้ชื?อเสียงเงินทองตามที?คุณตอ้งการ ให้คุณ

รํ?ารวย ให้คุณมีชื?อเสียง แต่มนัไม่ไดช่้วยเหลือคุณเปล่า ๆ มนัตอ้งการที?จะได ้ไดสิ้?งสุดยอดของ

คุณ เมื?อมนัออกจากตวัคุณ คุณก็ไม่มีอะไรเหลอืเลย กลายเป็นอ่อนแอมาก หรือกลายเป็นมนุษย์

ผกั นี?เป็นเพราะซินซิ?งที?ไม่เที?ยงตรงชกันาํมา หนึ?งความถูกตอ้งสยบรอ้ยมาร หากใจของคุณ

ถูกตอ้งเที?ยงธรรมมาก ๆ ก็จะไม่ชกันาํมาร จึงพูดว่า ตอ้งเป็นผูฝึ้กพลงักงอยา่งสง่าผ่าเผย ลว้นไม่

เอาสิ?งที?เลอะเทอะยุง่เหยงิใด ๆ เอาแคบ่าํเพญ็เพยีงหลกัธรรมที?ถูกตอ้งเที?ยงธรรม 

(6)  พลงักงที?ถกูตอ้งเที?ยงธรรมก็สามารถบาํเพญ็สู่ทางมาร  

ถึงแมว้่าพลงักงที?บางคนเรียนจะเป็นหลกัธรรมที?ถกูตอ้งเที?ยงธรรม แต่เนื?องจากไม่

สามารถกาํหนดตนเองอยา่งเขม้งวด ไม่เนน้การบาํเพญ็ซินซิ?ง เวลาฝึกพลงักงก็คิดแต่สิ?งที?ไม่ดี นี?

ก็คือกาํลงัฝึกวิชามารโดยไม่รู้สึกตวั เช่น เวลาคน ๆ  หนึ?งฝึกพลงักงอยูต่รงนัLน  จะฝึกพลงักงท่ายืน

ก็ดี ฝึกสมาธิก็ดี แต่ในความเป็นจริงความคิดของเขาคิดแต่เรื?องเงินทองเอย คิดแต่ชื?อเสียงและ

ผลประโยชน์เอย คิดแต่ว่าถา้ใครไม่ดีกบัฉัน ฉันก็สามารถจะใชพ้ลงักงจดัการกบัเขาเอย หรือคิด

แต่เรื?องความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ชนิดนีL  ชนิดนัLน เป็นตน้     จากนัLนก็เพิ?มสิ?งที?ไม่ดีเขา้ไปใน

พลงักง ในความเป็นจริงก็คือกาํลงัฝึกวิชามาร นี?เป็นเรื?องอนัตรายมาก   ซึ?งอาจชกันาํมาซึ?งสิ?งที?

ไม่ดี เช่น วิญญาณระดบัตํ?าสิ?งเหล่านีL  บางทีเขาชกันาํเขา้มาแลว้  ตนเองก็ไม่รู้ เพราะจิตยดึติดของ
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เขารุนแรงมาก การศึกษาวิชาเต๋าดว้ยจิตที?แสวงหาเป็นเรื?องที?ใชไ้ม่ได ้ เขามีความตัLงใจที?ไม่

ถูกตอ้งเที?ยงธรรม อาจารยก์ไ็ม่อาจจะคุม้ครองเขาได ้ดงันัLน ผูฝึ้กพลงักงจะตอ้งรักษาซินซิ?งอยา่ง

เคร่งครัด คงจิตใจให้ถูกตอ้งเที?ยงธรรมไร้ซึ?งการแสวงหา มิเช่นนัLนก็อาจเกิดปัญหา 
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บทที+ 2  

ฝ่าหลุนกง 

 

 ฝ่าหลุนกงมีตน้กาํเนิดมาจากการฝึกบาํเพญ็ฝ่าหลุนตา้ฝ่าของสายพุทธ เขาเป็นวิธีพิเศษ

ของการฝึกบาํเพญ็ชี?กงของสายพุทธ แต่มีเอกลกัษณ์ที?แตกต่างจากวิธีฝึกบาํเพญ็ของสายพุทธ

โดยทั?วไป หลกัพลงักงนีL เป็นการฝึกบาํเพญ็ที?พเิศษและตอ้งมุ่งมั?นในการบาํเพญ็ ซึ?งในอดีต

กาํหนดให้ผูฝึ้กตอ้งเป็นบุคคลที?มีรากฐานยอดเยี?ยมและตอ้งมีซินซิ?งสูงมาก เพื?อให้ผูฝึ้กพลงักง

จาํนวนมากยิ?งขึLนไดร้ับการยกระดบั ในขณะเดียวกนัก็เพื?อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูมี้จิต

มุ่งมั?นที?จะฝึกบาํเพญ็ในวงกวา้ง จึงไดจ้ดัเรียบเรียงและถ่ายทอดหลกัพลงักงนีLของวิธีฝึกบาํเพญ็

ชุดหนึ?งที?เหมาะสาํหรับการถ่ายทอด ถึงแมจ้ะเป็นเช่นนีL เขากเ็หนือกว่าทัLงสิ?งที?หลกัพลงักงทั?วไป

เรียนและระดบัชัLนอยา่งมาก  

1. ประโยชน์ของฝ่าหลุน 

ฝ่าหลุนของฝ่าหลุนกงมีคุณสมบติัพิเศษเช่นเดียวกบัจกัรวาล เขาเป็นภาพยอ่ส่วนของ

จกัรวาล   ผูบ้าํเพญ็ฝ่าหลุนกงไม่เพียงสามารถเพิ?มความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) และแรงพลงั (กง

ลี?) ไดอ้ยา่งรวดเร็ว     และยงัจะฝึกจนมีฝ่าหลุนที?มีอานุภาพไร้เทียมทานออกมาไดใ้นช่วงเวลาอนั

สัLน    หลงัจากฝ่าหลุนก่อเกิดแลว้จะคงอยูเ่ป็นร่างชีวติที?มีความชาญฉลาด (หลิงซิ?ง)    ซึ?งโดยปกติ

แลว้จะหมุนไม่หยดุโดยอตัโนมติัอยูท่ี?บริเวณทอ้งนอ้ยของผูฝึ้กพลงักง โดยจะรวบรวมและแปร

ผนัพลงังานจากจกัรวาลโดยไม่หยดุ สุดทา้ยจะเปลี?ยนเป็นพลงักงในร่างแทข้องผูฝึ้กพลงักง 

จากนัLนบรรลุถึงผลของหลกัธรรมฝึกคน ก็คือพูดว่า แมค้นไม่ไดฝึ้กพลงักงอยูต่ลอดเวลา แต่ฝ่า

หลุนก็ฝึกคนอยูต่ลอดเวลาโดยไม่หยดุ ฝ่าหลุนเมื?อใชภ้ายในจะช่วยหลือตวัเอง ช่วยเสริมสร้างให้

ร่างกายแข็งแรง ปัญญาเปิดและคุม้ครองผูฝึ้กพลงักงไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง อีกทัLงสามารถ

คุม้ครองผูบ้าํเพญ็ไม่ให้ถูกรบกวนจากคนที?มีซินซิ?งไม่ดี ฝ่าหลุนเมื?อใชภ้ายนอก จะช่วยผูอ้ื?น 

สามารถรักษาโรคขจดัสิ?งชั?วร้ายให้ผูอ้ื?นและแกไ้ขสภาวะที?ไม่ปกติทัLงมวล ฝ่าหลุนจะหมุนไม่

หยดุอยูท่ี?บริเวณทอ้งนอ้ย   โดยจะหมุนตรง (ตามเข็มนาฬิกา)  หมุนเกา้รอบ   หมุนกลบั (ทวนเข็ม

นาฬิกา) หมุนเกา้รอบ เวลาหมุนทางตรงจะดูดซบัพลงังานจากจกัรวาลอยา่งแรงกลา้ พลงังานจะ

แรงมาก   ตามแรงพลงั (กงลี?) ที?เพิ?มมากขึLน   กาํลงัการหมุนจะแรงขึLนเรื?อย ๆ   เป็นสิ?งที?การตัLงใจ

ประคองลมปราณและกรอกลงบนศีรษะ (กวา้นติ?ง) ไม่อาจบรรลุไดถ้ึง     เวลาหมุนกลบัจะปลอ่ย

พลงังาน  ช่วยเหลือสรรพชีวิตทั?วไปและช่วยปรับแกส้ภาวะที?ไม่ปกติ  ผูค้นที?อยูใ่กลผู้ฝึ้กพลงักง



 
24 

ลว้นจะไดร้บัประโยชน์ ในบรรดาชี?กงเหล่านีLที?ถ่ายทอดอยูใ่นประเทศของเรา ฝ่าหลุนกงเป็น

หลกัพลงักงแรกและหนึ?งเดียวที?สามารถจะบรรลุถึงหลกัธรรมฝึกคน 

 ฝ่าหลุนเป็นสิ?งที?ล ํLาค่าที?สุดและเป็นสิ?งที?ไม่อาจแลกมาไดด้ว้ยเงินทอง ตอนที?อาจารย์

ถ่ายทอดฝ่าหลุนให้ขา้พเจา้นัLน อาจารยไ์ดพู้ดกบัขา้พเจา้ว่า: ฝ่าหลุนนีLไม่อาจจะถ่ายทอดให้ใคร

ได ้ ผูบ้าํเพญ็เต๋ามานบัพนัปีต่างอยากจะไดร้บัแต่กไ็ม่ไดร้ับ วิชาของเรานีLตอ้งผ่านระยะเวลาที?

ยาวนาน ยาวนานมาก จึงจะสามารถถ่ายทอดให้กบัลูกศิษยห์นึ?งคน ไม่เหมือนกบัวิชาที?ถ่ายทอด

ให้แก่คน ๆ หนึ?ง  ทุก ๆ หลายสิบปี   ดงันัLนฝ่าหลุนจึงลํLาค่าอยา่งยิ?ง   แมว้า่ปัจจุบนัพวกเราจะนาํ

เขาออกมาแสดงและปรับเปลี?ยนให้อานุภาพไม่มากเท่าเดิมแลว้ แต่เขายงัคงลํLาค่าอยา่งยิ?ง ผู ้

บาํเพญ็ที?ไดร้ับ  เท่ากบัเขาไดบ้าํเพญ็สาํเร็จครึ? งทางแลว้ ส่วนที?เหลือเพียงท่านยกระดบัซินซิ?งให้

สูงขึLน ในอนาคตสิ?งที?รอคอยท่านอยูก่็คือระดบัชัLนที?สูงมาก แน่นอน คนที?ไม่มีวาสนา หากเขา

หยดุฝึกหลงัจากบาํเพญ็ไดร้ะยะหนึ?ง ฝ่าหลุนก็จะไม่อยูก่บัเขา 

 ฝ่าหลุนกงเป็นพลงักงสายพุทธ แต่เขาเหนือลํLากว่าขอบข่ายของสายพุทธโดยสิLนเชิง เป็น

การฝึกจกัรวาลโดยรวม ในอดีตการบาํเพญ็สายพทุธก็จะสอนหลกัการของสายพทุธ การบาํเพญ็

สายเต๋าก็จะสอนหลกัการของสายเต๋า ไม่มีใครอธิบายจกัรวาลจากระดบัพืLนฐาน จกัรวาลนัLน

คลา้ยกบัคน นอกจากประกอบขึLนจากสสารแลว้ ยงัมีคุณสมบติัพิเศษของมนัคงอยูซึ่?งสามารถ

สรุปออกมาเป็นหนงัสือ 3 ตวั คือ “เจิน ซั?น เหยิ?น (ความจริง ความเมตตา ความอดทน)” การ

บาํเพญ็ของสายเต๋าโดยหลกัจะรบัรู้ที? “ความจริง” คอื พูดความจริง ทาํเรื?องจริง หวนคืนสู่ความ

จริงดัLงเดิม สุดทา้ยบรรลเุป็นคนจริง การบาํเพญ็ของสายพุทธเนน้หนกัที? “ความเมตตา” จนเกิด

จิตเมตตาที?ยิ?งใหญ่ ช่วยเหลอืสรรพชีวิตโดยทั?วไป วิชาของเรานีLบาํเพญ็ “ความจริง ความเมตตา 

ความอดทน” พร้อมกนั บาํเพญ็จากรากฐานของคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลโดยตรง สุดทา้ย

หล่อหลอมเขา้กบัจกัรวาล 

 ฝ่าหลุนกงเป็นหลกัพลงักงที?บาํเพญ็จิตและชีวิตควบคู่กนั    เมื?อแรงพลงั (กงลี?) และซินซิ?ง

บรรลถุึงระดบัหนึ?งแลว้   ก็กาํหนดลกัษณะในภพถึงขัLนรู้แจง้ (พลงักงเปิด) บาํเพญ็เป็นร่างที?ไม่

เสื?อมสลาย โดยทั?วไปฝ่าหลุนกงแบ่งออกเป็นหลกัธรรมในภพกบัหลกัธรรมนอกภพซึ?ง

ครอบคุมหลายระดบัชัLน   หวงัว่าผูมี้ปณิธานจะมุ่งมั?นบาํเพญ็อยา่งขยนัขนัแข็ง    ยกระดบัซินซิ?ง

สูงขึLนอยา่งต่อเนื?องและบรรลุหยวนหมั?น 
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2. ลกัษณะองคป์ระกอบของฝ่าหลุน 

ฝ่าหลุนของฝ่าหลุนกงเป็นร่างสสารพลงังานสูงที?หมุนและมีความอจัฉริยะ (หลิงซิ?ง)    ฝ่า

หลุนหมุนตามกฎเกณฑข์องทอ้งฟ้าจกัรวาลทัLงหมด พูดอีกนยัหนึ?ง ฝ่าหลุนก็คือส่วนยอ่ของ

จกัรวาล 

ตรงกลางของฝ่าหลุนคือเครื?องหมาย “卍” ของสายพุทธ (‘卍 ’ (เสียงว่าน) ในภาษา

สันสกฤต ความหมายของสวสัติกะ (Srivatsa ) คือการรวบรวมสิ?งที?เป็นมงคล (ดูพจนานุกรมฉือ

ไห่)) ซึ?งเป็นแกนกลางของฝ่าหลุน สีของฝ่าหลุนใกลเ้คียงกบัสีเหลืองทอง สีพืLนเป็นสีแดงสด สี

พืLนของวงกลมรอบนอกเป็นสีส้ม ไท่จี^ 4 อนั และฝ่าหลุนของสายพุทธ 4 อนั วางเรียงสลบักนัอยู ่

8 ตาํแหน่ง ไท่จี^ที?ประกอบดว้ยสีแดงและสีดาํเป็นของสายเต๋า ส่วนไทจ่ี^ที?ประกอบดว้ยสีแดงและ

สีฟ้านัLนเป็นของสายเต๋าใหญ่ดัLงเดิม (เซียนเทียนตา้เตา้)   ฝ่าหลุนเล็ก 4 อนั  ก็เป็นสีเหลืองทอง  สี

พืLนของฝ่าหลุนจะเปลี?ยน โดยจะเปลี?ยนเป็นรอบ ๆ จากแดงเป็นส้ม เป็นเหลือง เขียว ฟ้า นํLาเงิน 

ม่วง เป็นสีที?สวยงามอยา่งยิ?ง (ดูรูปที?ปกหนงัสือ) สีของรูป “卍 ” ตรงกลางและไท่จี^จะไม่

เปลี?ยนแปลง ฝ่าหลุนใหญ่และเล็กเหล่านีLกบัรูป “卍” ต่างหมุนรอบตวัเอง  ฝ่าหลุนหยั?งรากใน

จกัรวาล จกัรวาลหมุนอยู ่ แต่ละระบบดาวหมุนอยู ่ดงันัLนฝ่าหลุนก็หมุนอยู ่สาํหรับคนที?ตาทิพย์

อยู ่ณ ระดบัชัLนตํ?าสามารถมองเห็นฝ่าหลุนหมุนเหมือนกบัพดัลม          สําหรับคนที?ตาทิพยอ์ยู ่ณ 

ระดบัชัLนสูงสามารถมองเห็นภาพทัLงหมดของฝ่าหลนุซึ?งสวยงามอยา่งยิ?ง สดใสอยา่งยิ?ง และจะ

ทาํให้ผูฝึ้กพลงักงบาํเพญ็อยา่งกลา้หาญและกา้วหนา้ยิ?งขึLน  

3. จุดเด่นของการบาํเพญ็ฝ่าหลุนกง 

(1)  หลกัธรรมฝึกคน  

ผูศึ้กษาฝ่าหลุนกงไม่เพียงแต่สามารถจะเพิ?มแรงพลงั (กงลี?) และความสามารถพิเศษ

(กงเหนิง)ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และยงัสามารถฝึกฝ่าหลุนออกมาได ้ ฝ่าหลุนจะก่อเกิดในช่วงเวลาอนั

สัLน เมื?อก่อเกิดแลว้จะมีอานุภาพใหญ่มาก เขาสามารถคุม้ครองไม่ให้ผูฝึ้กพลงักงออกนอกลู่นอก

ทาง อีกทัLงสามารถคุม้ครองตวัผูฝึ้กไม่ให้ถูกรบกวนจากคนที?มีซินซิ?งไม่ดี ในทางทฤษฎีก็

แตกต่างจากวิธีบาํเพญ็ตามประเพณีโดยสิLนเชิง เนื?องจากเมื?อฝ่าหลุนก่อเกิดแลว้จะหมุนรอบ

ตวัเองไม่หยดุและคงอยูเ่ป็นร่างชีวิตที?มีความชาญฉลาด โดยปกติจะเก็บสะสมพลงังานอยู่

ตลอดเวลาอยูท่ี?ทอ้งนอ้ยของผูฝึ้กพลงักง ฝ่าหลุนจะเก็บรวบรวมพลงังานจากจกัรวาลโดย

อตัโนมติัผ่านการหมุน เนื?องจากฝ่าหลุนหมุนไม่หยดุจึงบรรลถุึงจุดประสงคข์องหลกัธรรมฝึก

คน ก็คือถึงแมว้่าคนไม่ไดฝึ้กพลงักงอยูต่ลอดเวลาแต่ฝ่าหลุนก็จะฝึกคนอยูไ่ม่หยดุ ผูค้นต่างรู้ว่า 
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คนธรรมดาสามญักลางวนัตอ้งทาํงาน กลางคืนตอ้งพกัผ่อน มีเวลาจาํกดัในการฝึกพลงักง หาก

คิดจะบรรลุถงึการฝึกพลงักง 24 ชั?วโมงโดยไม่หยดุ การคิดแต่เพียงฝึกพลงักงตลอดเวลานัLนทาํ

ไม่ได ้หรือการจะใชว้ิธีใด ๆ ลว้นแต่ยากที?จะบรรลจุุดประสงคข์องการฝึกพลงักง 24 ชั?วโมงได้

อยา่งแทจ้ริง   อยา่งไรก็ดีฝ่าหลุนนัLนหมุนไม่หยดุ   เมื?อหมุนสู่ภายในจะดูดซบัลมปราณ (ชี?) เป็น

ปริมาณมากเขา้มาจากจกัรวาล (รูปแบบการคงอยูข่องพลงังานในระยะแรก) ไม่หยดุทัLงกลางวนั

และกลางคืน โดยฝ่าหลุนจะสะสมและแปรผนัลมปราณ (ชี?) ดูดซบัเขา้มาไวท้ี?แต่ละตาํแหน่งของ

ฝ่าหลุนอยูต่ลอดเวลา   เพื?อแปรเปลี?ยนลมปราณ (ชี?) เป็นสสารระดบัชัLนที?สูงยิ?งขึLนและสุดทา้ยจะ

แปรผนัเป็น “พลงักง” ในร่างกายของผูบ้าํเพญ็ นี?ก็คือหลกัธรรมฝึกคน การบาํเพญ็ของฝ่าหลุนกง

แตกต่างโดยสิLนเชิงจากทฤษฎีการฝึกพลงักงสายอื?น ๆ สาํนกัอื?น ๆ หรือหลกัชี?กงอื?น ๆ ที?ฝึกตาน 

จุดเด่นที?ใหญ่ที?สุดของการบาํเพญ็ฝ่าหลุนกงคือการบาํเพญ็ฝ่าหลุน ไม่ใช่การฝึก

แนวทางตาน ปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นวิธีบาํเพญ็ของสายใด สาํนกัใดที?มีการถ่ายทอดออกมา ไม่ว่าจะ

เป็นวิธีบาํเพญ็ใด ๆ ของศาสนาพุทธหรือศาสนาเต๋า ของสายพุทธ สายเต๋า หรือวิธีใด ๆ ที?เผยแพร่

อยูใ่นหมู่ประชาชน หรือวิธีบาํเพญ็ในหมู่วิชาผงัเหมินจาํนวนมาก ทัLงหมดลว้นเป็นการฝึก

แนวทางตาน เรียกว่าตานเตา้ชี?กง การบาํเพญ็ของพระสงฆ ์ แม่ชี และเต๋าอาวุโสบาํเพญ็ตาม

หนทางนีLของแนวทางตาน เมื?อฌาปนกิจหลงัจากมรณภาพแลว้ พวกเขาฝึกจนมีพระธาตุออกมา

ซึ?งประกอบขึLนจากสสารที?แขง็อยา่งยิ?งและสวยงามมาก เครื?องมือวิทยาศาสตร์ปัจจุบนัไม่

สามารถตรวจวดัออกมาไดว้่ามนัประกอบขึLนมาจากอะไร ที?จริงมนัเป็นสสารพลงังานสูงที?

รวบรวมมาจากมิติอื?น ไม่ใช่สิ?งของในมิตินีLของเรา นั?นก็คือตาน สําหรับผูฝึ้กตานเตา้ชี?กงจะ

บรรลุสภาวะเปิดการรับรู ้(อู)้ ในช่วงที?มีชีวิตอยูน่ัLนเป็นเรื?องที?ยากมาก      ในอดีตผูท้ี?ฝึกตานเตา้

จาํนวนมากพยายามจะดึงตานขึLนมา พอถึงหนีหวานกง (ต่อมไพเนียล) ก็ไม่สามารถดึงออกมาได ้

คนก็อดัอัLนตายอยูต่รงนีL  บางคนจงใจระเบิดมนัทิLง แต่ก็ไม่มีวิธีที?จะระเบิดมนัได ้ มีบางคนเป็น

เช่นนีL  ปู่ ของเขาฝึกไม่สาํเร็จ ก่อนตายอาเจียนออกมาส่งต่อให้พ่อของเขา พ่อเขาก็ฝึกไม่สาํเร็จ 

ก่อนตายก็อาเจยีนออกมาให้เขา ถงึเวลานีL เขาก็ยงับาํเพญ็ไม่สาํเร็จ มนัยากมาก แน่นอนหลกัพลงั

กงมากมายเป็นหลกัพลงักงที?ดี ถา้ไดร้ับการถ่ายทอดที?แทจ้ริงกเ็ป็นเรื?องดี เกรงว่าเขาจะไม่

ถ่ายทอดสิ?งของในระดบัชัLนสูงให้แก่ท่าน 

(2)  บาํเพญ็จิตสาํนึกหลกั 

ทุก ๆ คนลว้นมีจิตสาํนึกหลกัหนึ?งจิต เวลาปกติทาํเรื?องอะไร คิดเรื?องอะไรกจ็ะอาศยั

จิตสาํนึกหลกั คน ๆ หนึ?งนอกจากจิตสาํนึกหลกัแลว้ ยงัมีจิตสาํนึกรองหนึ?งจิตถงึหลายจิตคงอยู ่
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ในเวลาเดียวกนัยงัมีสื?อสัญญาณที?ตกทอดจากบรรพบุรุษในตระกูล จิตสาํนึกรองกบัจิตสาํนึก

หลกัมีชื?อเดียวกนั โดยทั?วไปจิตสาํนึกรองจะมีความสามารถมากกว่าและมีระดบัชัLนสูงกว่า

จิตสาํนึกหลกั เขาจะไม่ถูกสงัคมคนธรรมดาสามญัของเราครอบงาํจนหลง เขาสามารถมองเห็น

มิติที?กาํหนดเป็นพิเศษเฉพาะของเขา หลกัพลงักงจาํนวนมากลว้นแต่เดินในแนวทางของการ

บาํเพญ็จิตสาํนึกรอง โดยกายเนืLอและจิตสาํนึกหลกัของเขาทาํหนา้เป็นสื?อกลาง เรื?องประเภทนีL ผู ้

ฝึกพลงักงมกัจะไม่รู้และยงัรู้สึกว่าตวัเองดี คนดาํรงชีวิตอยูท่่ามกลางสังคม จะให้เขาละทิLง

สิ?งของที?เห็นตรงหนา้นัLนเป็นเรื?องที?ยากมาก โดยเฉพาะคือสิ?งของที?เขายึดติด ดงันัLนมีหลกัพลงั

กงมากมายที?เนน้การบาํเพญ็อยูใ่นสมาธิ อยูใ่นสมาธิโดยสมบูรณ์และผนัแปรระหว่างอยูใ่น

สมาธิ จิตสาํนึกรองผนัแปรในสังคมนัLนของเขา และยกระดบัขึLนระหว่างการผนัแปร วนัหนึ?ง

จิตสาํนึกรองบาํเพญ็ขึLนไปและนาํพลงักงของท่านจากไป จิตสาํนึกหลกัและร่างแทข้องท่านจะ

ไม่มีอะไรเลย การบาํเพญ็ทัLงชีวิตของท่าน ที?ฝึกมาก็สูญสิLนไปหมด นั?นเป็นเรื?องที?น่าเสียดายมาก 

มีอาจารยชี์?กงที?มีชื?อเสียงบางท่าน มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ชนิดต่าง ๆ มีชื?อเสียงสูงมาก 

แต่พลงักงของเขาโดยมูลฐานไม่ไดเ้กิดอยูใ่นร่างกายของเขาเอง เขายงัไม่รู ้

ฝ่าหลุนกงของเราเนน้ตรงที?การบาํเพญ็จิตสาํนึกหลกัโดยตรง กาํหนดให้พลงักง

เกิดขึLนในร่างกายท่านจริง ๆ แน่นอนจิตสาํนึกรองกจ็ะไดพ้ลงักงหนึ?งส่วน มนัอยูใ่นฐานะพึ?งพา

อาศยัก็จะยกระดบัตามไปดว้ย หลกัพลงักงนีLของเรามีขอ้กาํหนดซินซิ?งที?เขม้งวดมาก ให้ท่านอยู่

ในสังคมคนธรรมดาสามญั ฝึกฝนซินซิ?งผ่านอุปสรรคมากมายภายใตส้ภาพที?สลบัซบัซ้อนที?สุด 

จากนัLนยกระดบัสูงขึLน เป็นบวัดอกหนึ?งที?หลุดพน้โคลนตม ดงันัLนจึงอนุญาตให้ท่านบาํเพญ็

สาํเร็จ ฝ่าหลุนกงลํLาค่า ก็คือลํLาค่าอยูท่ี?ตรงนีL  ลํLาค่าก็คือลํLาค่าอยูท่ี?ตวัท่านเองไดพ้ลงักง แต่ก็ยาก

อยา่งยิ?ง ยากกย็ากอยูต่รงที?ท่านฝึกฝนในสภาพแวดลอ้มที?ซบัซอ้นที?สุด เดินบนหนทางที?มี

อุปสรรคมากมาย  

ในเมื?อจุดประสงคข์องการฝึกพลงักงคือตอ้งบาํเพญ็จิตสาํนึกหลกั ก็ตอ้งใชจ้ิตสาํนึก

หลกัควบคุมตนเองฝึกพลงักงตลอดเวลา การตดัสินใจอยูท่ี?จิตสาํนึกหลกั  ไม่สามารถจะมอบให้

จิตสาํนึกรองได ้ไม่เช่นนัLนอาจมีวนัหนึ?งเมื?อจิตสาํนึกรองบาํเพญ็ขึLนไปแลว้ พลงักงก็จะถูกนาํติด

ตวัไป และร่างแทแ้ละจิตสาํนึกหลกัก็ไม่เหลืออะไรเลย เมื?อท่านตอ้งการจะบาํเพญ็ไปสู่ระดบั

ชัLนสูง จิตสาํนึกหลกัคลา้ยกบัหลบัไปไม่รู้เรื?องรู้ราว ไม่รู้ว่าท่านกาํลงัฝึกพลงักงอยู ่ให้เป็นเช่นนีL

ไม่ได ้ ท่านจะตอ้งชดัเจนแจ่มแจง้ว่าท่านกาํลงัฝึกพลงักงอยู ่ กาํลงับาํเพญ็สู่ระดบัชัLนสูง กาํลงั

ยกระดบัซินซิ?ง ถึงเวลานัLนท่านจึงจะเป็นฝ่ายควบคุมการกระทาํ ท่านจึงจะไดร้ับพลงักง บางเวลา

เมื?อท่านเคลิบเคลิLมสะลึมสะลือและไดท้าํเรื?องนัLนเสร็จไปแลว้โดยท่านไม่รู้ว่าไดท้าํไปอยา่งไร ที?
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จริงเป็นผลที?กระทาํโดยจิตสาํนึกรอง เป็นจิตสาํนึกรองที?กาํลงัสั?งการ หากท่านนั?งสมาธิอยูต่รง

นัLน ลืมตาแลว้มองไปขา้งหนา้ ที?อยูต่รงขา้มยงัมีท่านอีกคนหนึ?ง นั?นก็คือจิตสาํนึกรองของท่าน 

หากท่านนั?งสมาธิอยูต่รงนัLนโดยหันหนา้ไปทางทิศเหนือ ทนัใดนัLนท่านจะพบว่าท่านนั?งอยูต่รง

ทิศเหนือ ท่านอาจสงสัยว่าท่านออกมาจากร่างกายไดอ้ยา่งไร เป็นฉันจริง ๆ ที?ออกมา ที?นั?งอยูค่ือ

กายเนืLอและจิตสาํนึกรอง ท่านสามารถแยกออกได ้

ในการบาํเพญ็ฝ่าหลุนกงตอ้งไม่ลืมตวัตนอยา่งหมดสิLน ถา้ลืมตวัเองกจ็ะไม่เหมาะกบั

การบาํเพญ็ตา้ฝ่าของฝ่าหลุนกง การฝึกพลงักงจะตอ้งคงรกัษาไวซึ้?งสติที?แจ่มแจง้ เวลาฝึกพลงักง

จิตสาํนึกหลกัตอ้งเขม้แข็งสักหน่อย ไม่ออกนอกลู่นอกทาง  สิ?งต่าง ๆ โดยทั?วไปไม่อาจจะทาํร้าย

ท่าน คนที?จิตสาํนึกหลกัอ่อนแอ มีบางสิ?งบางอยา่งกจ็ะขึLนมา 

(3) การฝึกฝ่าหลุนกงไม่กล่าวถึงตาํแหน่งทิศและเวลา 
หลกัพลงักงมากมายลว้นแต่เนน้ว่า ฝึกพลงักงควรจะหันไปทางทิศใดจึงจะดี ฝึกพลงั

กงเวลาไหนจึงจะดี      พวกเรา ณ ที?นีL ไม่เนน้เรื?องนีL        การบาํเพญ็ฝ่าหลุนกงนัLนเป็นการฝึกตาม

คุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล ฝึกตามหลกัการผนัแปรของจกัรวาล ดงันัLนจึงไม่เนน้เรื?องตาํแหน่ง

ทิศและเวลา พวกเราฝึกพลงักงเท่ากบันั?งฝึกอยูบ่นฝ่าหลุนซึ?งหมุนรอบทิศทาง ฝ่าหลุนของเรานัLน

เคลื?อนไปพร้อมกบัจกัรวาล จกัรวาลหมุนอยู ่ ทางชา้งเผือกหมุนอยู ่ ดาวนพเคราะห์หมุนโคจร

รอบดวงอาทิตย ์โลกยงัหมุนรอบตวัเอง ที?ใดคอืทิศเหนือ ใต ้ออก ตก  ทิศเหนือ ใต ้ออก ตกที?เรา

เรียกกนันัLนแบ่งแยกจากมุมมองของมนุษยโ์ลก ดงันัLนไม่ว่าท่านจะหันหน้าฝึกไปทางทิศใดลว้น

แต่หันหน้าฝึกไปทั?วทุกทิศ 

บางคนกล่าวว่าฝึกพลงักงช่วงห้าทุ่มถึงตีหนึ?งดี เวลาเที?ยงวนัดี หรือเวลาไหนดี พวก

เราก็ไม่เนน้เรื?องนีL  เพราะเวลาที?ท่านไม่ไดฝึ้กพลงักง ฝ่าหลุนก็ฝึกท่านอยู ่ ฝ่าหลุนจะช่วยท่านฝึก

พลงักงอยูต่ลอดเวลา คือฝ่าฝึกคน ส่วนตานเตา้ชี?กงคือคนฝึกตาน แต่ฝ่าหลุนกงคือหลกัธรรมฝึก

คน ท่านมีเวลามากก็ฝึกมากหน่อย มีเวลานอ้ยก็ฝึกนอ้ยหน่อย มนัยืดหยุน่ได ้

4.  บาํเพญ็จิตและชีวิตควบคู่กนั 

การบาํเพญ็ฝ่าหลุนกงคือบาํเพญ็จิตและบาํเพญ็ชีวิตดว้ย ผ่านการฝึกพลงักงจะ

เปลี?ยนแปลงร่างแทก้อ่น ไม่ทิLงร่างแท ้ จิตสาํนึกหลกัประสานเป็นหนึ?งเดียวกบักายเนืLอและ

บาํเพญ็สาํเร็จบรรลเุป็นร่างโดยรวม 
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(1) เปลี?ยนแปลงร่างแท ้

ร่างกายมนุษยป์ระกอบดว้ยเนืLอ เลอืดและกระดูก โครงสร้างและส่วนประกอบของ

โมเลกุลต่าง ๆ    ผ่านการฝึกพลงักง ส่วนประกอบของโมเลกุลในร่างกายจะถกูแปรผนัเป็นสสาร

พลงังานสูง เมื?อเป็นเช่นนีL  โครงสร้างของร่างกายมนุษยก์็จะไม่ใช่ส่วนประกอบของสสารเดิม

แลว้ แต่ไดเ้กิดการเปลี?ยนแปลงของธาตุแทแ้ลว้ แต่ผูบ้าํเพญ็นัLนบาํเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดา

สามญั ดาํรงชีวิตอยูใ่นกลุ่มคน ตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพของสังคมมนุษย ์ดงันัLนการเปลี?ยนแปลง

ชนิดนีLไม่ไดเ้ปลี?ยนโครงสร้างเดิมของโมเลกุลของเขา การเรียงลาํดบัของโมเลกุลก็ไม่

เปลี?ยนแปลง เพยีงแต่เปลี?ยนแปลงส่วนประกอบของโมเลกุลเดิม เนืLอกายคนยงัคงออ่นนุ่ม 

กระดูกยงัคงแขง็ เลือดยงัคงเป็นของเหลว เลือดออกเมื?อถูกมีดบาด ตามทฤษฎีห้าธาตุของจีน

โบราณ สรรพสิ?งนัLนประกอบขึLนดว้ยทอง ไม ้นํLา ไฟ ดิน ร่างกายมนุษยก์็เป็นเช่นนีL  เมื?อร่างแท้

ของผูฝึ้กพลงักงเกิดการเปลี?ยนแปลง โดยสสารพลงังานสูงเขา้ทดแทนส่วนประกอบของ

โมเลกุลเดิม  เมื?อถึงเวลานีL ร่างกายคนจะไม่ใช่โครงสร้างเดิมของสสารแลว้  ดงันัLนที?เรียกกนัว่า 

“ไม่อยูใ่นห้าธาตุ” ก็คือหลกัการนีL  

ลกัษณะที?เด่นที?สุดของวิธีบาํเพญ็จิตและชีวิตควบคูก่นั คือยืดชีวิตของคนให้ยืนยาว

และชะลอความแก่ชรา ฝ่าหลุนกงของเรานัLนมีเอกลกัษณ์ที?เด่นชดัเช่นนีL  ฝ่าหลุนกงบาํเพญ็ใน

แนวทางเช่นนีLคือ เปลี?ยนแปลงส่วนประกอบของโมเลกุลของร่างกายคนจากมูลฐาน รวบรวม

และสะสมสสารพลงังานสูงไวใ้นเซลลท์ุกเซลล ์ สุดทา้ยสสารพลงังานสูงก็จะเขา้ทดแทน

ส่วนประกอบของเซลล ์ ก็จะไม่เกิดเซลลใ์หม่มาทดแทนเซลลเ์ก่า เขาเดินออกจากห้าธาตุแลว้ 

กลายเป็นร่างกายที?ประกอบขึLนจากสสารของมิติอื?น ไม่ถูกควบคุมโดยมิติเวลาของเรา  คน ๆ นีLก็

จะคงความหนุ่มสาวตลอดไป 

พระสงฆร์ะดบัสูงแต่ละยคุในอดีตมีชีวิตยืนยาวมาก ปัจจุบนัมีคนที?มีอายนุบัร้อย ๆ  ปี

เดินอยูบ่นถนน แต่ท่านดูไม่ออก เขาดูหนุ่มสาว สวมใส่เสืLอผา้เหมือนคนธรรมดาสามญั ท่านจึง

ไม่เห็นความแตกต่าง อายขุยัของมนุษยไ์ม่ควรจะสัLนเหมือนอยา่งปัจจุบนันีL  หากจะกล่าวจาก

มุมมองของวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั คนสามารถจะมีชีวิตอยูถ่งึ 200 กว่าปี ตามบนัทึกทาง

ประวติัศาสตร์ ที?องักฤษมีคน ๆ หนึ?งชื?อว่า เฟมคาท มีชีวิตอยูถ่ึง 207 ปี ที?ญี?ปุ่ นมีคน ๆ หนึ?งชื?อว่า 

มิตสึ ไทรา มีชีวิตอยูถ่ึง 242 ปี ประเทศเราในราชวงศถ์งัมีพระสงฆฮ์ุย่จา้ว มีชีวิตอยูถ่ึง 290 ปี ตาม

บนัทึกของอาํเภอหยง่ไทเ่ซี?ยน มณฑลฮกเกีLยน เฉินจวิ?นเกิดในปีที?หนึ?งของปีจงเหอ (ค.ศ. 881) 

ในสมยัของจกัรพรรดิซีจงแห่งราชวงศถ์งั และตายในปีไท่ติ?งราชวงศห์ยวน ค.ศ. 1324 มีชีวิตอยู ่

443 ปี เหล่านีLลว้นมีบนัทึกอา้งอิงตรวจสอบได ้ ไม่ใช่เทพนิยาย ผูฝึ้กฝ่าหลุนกงของเราผ่านการ
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บาํเพญ็ ริLวรอยบนใบหนา้จะลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั ใบหนา้แดงระเรื?อ ร่างกายเบาสบายมาก เวลา

เดินหรือทาํงานก็ไม่รู้สึกเหนื?อย นี?เป็นปรากฏการณ์ทั?วไป ตวัขา้พเจา้บาํเพญ็มาเป็นเวลาหลายสิบ

ปี คนอื?นต่างบอกว่าใบหนา้ขา้พเจา้เหมือนกบัเมื?อยี?สิบปีก่อนไม่เปลี?ยนแปลงมากนกั ก็คือเหตุผล

นีL  ฝ่าหลุนกงของเรามีสิ?งที?มีอานุภาพสาํหรับการบาํเพญ็ชีวิต ผูบ้าํเพญ็ฝ่าหลุนกงจะมองดู

แตกต่างจากคนธรรมดาสามญัอยา่งมากในดา้นอาย ุ มองดูไม่สอดคลอ้งกบัอายจุริงของพวกเขา 

ดงันัLนลกัษณะที?เด่นที?สุดของหลกัพลงักงบาํเพญ็จิตและชีวิตควบคูก่นัคือสามารถยืดชีวิตคนให้

ยืนยาว ชะลอความแก่ชราของคน และยืดอายขุยัของคนได ้

(2) วงจรสวรรคฝ่์าหลุน 

ร่างกายมนุษยเ์ราคือหนึ?งจกัรวาลนอ้ย พลงังานของร่างกายคนวนรอบร่างกายหนึ?ง

รอบ เรียกว่าการหมุนเวียนของจกัรวาลเล็ก และเรียกว่าการหมุนเวียนของวงจรสวรรค ์ (โจ

วเทียน) เมื?อชีพจรเยิ?นและตู๋ต่อเขา้ดว้ยกนัแลว้ ในแง่ของระดบัชัLน  นี?ยงัเป็นวงจรสวรรคแ์บบผิว

เผิน ไม่เกิดผลในการบาํเพญ็ชีวิต โจวเทียนเล็กที?แทจ้ริงนัLนหมุนเวียนอยูภ่ายใน จากต่อมไพเนียล 

(วงัหนีหวาน) ถึงตานเถียน ผ่านการหมุนเวียนภายในจะกระตุน้ให้ร่างกายขยายจากขา้งในออกสู่

ภายนอก ชีพจรทัLงหมดในร่างกายเปิดทะลวง ฝ่าหลุนกงของเรากาํหนดให้ชีพจรทัLงหมดเปิด

ทะลวงตัLงแต่เริ?มตน้ 

วงจรสวรรคใ์หญ่คือการโคจรของชีพจร 8 ชีพจร (ฉีจิงปาม่าย) โดยเดินรอบร่างกาย

หนึ?งรอบ หากวงจรสวรรคใ์หญ่ทะลวงแลว้จะเกิดสภาพหนึ?งคือ ผูฝึ้กพลงักงคนนีLสามารถจะ

ลอยขึLนมา “บินขึLนกลางวนัแสก ๆ” ตามที?มีเขียนไวใ้นคมัภีร์ตาน ก็คือความหมายนีL  แต่

โดยทั?วไปจะปิดส่วนหนึ?งส่วนใดของร่างกายท่านเอาไว ้  ทาํให้ท่านบินขึLนมาไม่ได ้ แต่มนัจะ

นาํมาซึ?งสภาพหนึ?งคือ ท่านจะเดินตวัเบาและเร็วมาก เวลาเดินขึLนเขาเหมือนมีใครดนัท่านขึLนไป 

หลงัจากวงจรสรรคใ์หญ่ทะลวงแลว้จะนาํมาซึ?งความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) คือสามารถทาํให้

ลมปราณ (ชี?) ในอวยัวะภายในร่างกายคนแลกเปลี?ยนตาํแหน่ง เช่น ชี?ที?หัวใจจะเคลื?อนไปที?

กระเพาะ ชี?ที?กระเพาะจะเคลื?อนไปที?ลาํไส ้ เป็นตน้ พร้อมกบัที?แรงพลงั (กงลี?) เพิ?มขึLนแลว้ เมื?อ

ปล่อยออกสู่นอกร่างกายก็คือพลงักงเคลื?อนยา้ย (ปันวิ?นกง) วงจรสวรรคช์นิดนีLก็เรียกว่าวงจร

สวรรคเ์มอริเดียน (จื^ออู่โจวเทยีน) หรือวงจรสวรรคฟ้์าดิน (เฉียนคุนโจวเทียน)  การโคจรของมนั

ยงัไม่สามารถบรรลจุุดประสงคข์องการแปรผนัร่างกาย ยงัตอ้งมีวงจรสวรรคอ์กีชนิดหนึ?งที?

สอดคลอ้งกบัมนัเรียกว่าวงจรสวรรคเ์หมาอิ?ว (เหมาอิ?วโจวเทียน) วงจรสวรรคเ์หมาอิ?วจะเคลื?อน
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อยา่งนีL  มนัจะออกมาจากจุดฮุ่ยอินหรือจากจุดไป่ฮุ่ย และเริ?มเคลื?อนไปตามจุดเชื?อมต่อของดา้น

อินและดา้นหยางของร่างกาย คือเคลื?อนไปตามดา้นขา้งของร่างกาย 

การโคจรของวงจรสวรรคฝ่์าหลุนกงนัLนใหญ่กว่าการโคจรของชีพจร 8 ชีพจร   ที?

กล่าวถงึกนัในหลกัพลงักงทั?วไปอยา่งมาก มนัเป็นการโคจรของชีพจรชี?ที?เคลื?อนในแนวดิ?งและ

แนวขวางทั?วทัLงร่างกาย โดยชีพจรทัLงหมดในร่างกายตอ้งเปิดทะลวงในทนัที และทัLงหมดตอ้ง

เคลื?อนพรอ้มกนั สิ?งเหล่านีLลว้นมีอยูใ่นฝ่าหลุนกงของเรา ท่านไม่จาํเป็นตอ้งไปฝึกอยา่งหมายมั?น

และไม่ตอ้งใชค้วามนึกคิดไปนาํพา  หากท่านทาํเช่นนีLท่านก็จะเดินทางผิดเพีLยนแลว้ ในชัLนเรียน

ขา้พเจา้ใส่กลไกชี? (ชี?จี) ไวน้อกร่างกายให้กบัท่าน มนัจะหมุนเวียนโดยอตัโนมติั กลไกชี? (ชี?จี) 

เป็นสิ?งที?พิเศษชนิดหนึ?งที?มีเฉพาะในการฝึกพลงักงในระดบัชัLนสูง และเป็นส่วนหนึ?งที?ทาํให้การ

ฝึกพลงักงของเราเป็นไปโดยอตัโนมติั มนัหมุนตลอดโดยไม่หยดุเหมือนกบัฝ่าหลุนและจะชกั

นาํชีพจรชี?ในร่างกายให้หมุน แมท้่านจะไม่เคยฝึกวงจรสวรรค ์ แต่ในความเป็นจริงชีพจรชี?นัLนก็

ถูกนาํพาให้หมุนไปพร้อมกนั ลึกลงไปภายในและภายนอกมนัจะหมุนไปพร้อมกนั พวกเราใช้

ท่าการเคลื?อนไหวของมือเพื?อเสริมกลไกชี?ที?อยูน่อกร่างกายให้แข็งแกร่ง  

(3)  การทะลวงชีพจร 

จุดประสงคข์องการทะลวงชีพจรคอืเพื?อทาํให้พลงังานหมุนเวียนและเปลี?ยนแปลง

ส่วนประกอบของโมเลกุลของเซลล ์   เพื?อแปรผนัสู่สสารพลงังานสูง คนที?ไม่ฝึกพลงักงนัLน ชีพ

จรจะอุดตนัจนกระทั?งเลก็มาก    ชีพจรของผูฝึ้กพลงักงจะค่อย ๆ สว่างขึLน   ส่วนที?อุดตนัจะเปิด

ทะลวง ผูท้ี?ฝึกพลงักงมาเป็นเวลานาน  ชีพจรจะกวา้งขึLน เมื?อบาํเพญ็ถึงระดบัชัLนสูงชีพจรจะกวา้ง

ยิ?งขึLน บางคนชีพจรกวา้งเท่ากบันิLวหัวแม่มือ แต่การทะลวงชีพจรโดยตวัมนัเองไม่อาจบ่งบอกว่า

คน ๆ นัLนบาํเพญ็ถึงระดบัใด มีพลงักงสูงเพียงไร  ชีพจรจะสวา่งและกวา้งมากขึLนผ่านการฝึกพลงั

กง สุดทา้ยชีพจรทัLงหมดจะเชื?อมต่อกนัเป็นผืนเดียว    เมื?อถึงเวลานัLนคน ๆ  นีLจะไม่มีชีพจรและไม่

มีจุดลมปราณ พูดจากอีกมุมหนึ?ง ทั?วร่างกายลว้นเป็นชีพจรและก็เป็นจุดลมปราณ เมื?อถึงเวลานีL

ยงัไม่อาจจะพูดไดว้่าคน ๆ นีLไดเ้ต๋าแลว้       มนัเป็นเพียงปรากฏการณ์ชนิดหนึ?งในขัLนตอนการ

บาํเพญ็ฝ่าหลุนกงเท่านัLน เป็นเพียงปรากฏการณ์ของระดบัชัLนหนึ?ง เมื?อมาถึงกา้วนีL  การบาํเพญ็

หลกัธรรมในภพไดด้าํเนินมาถึงจุดสิLนสุดแลว้  ในเวลาเดียวกนั ดูจากภายนอกจะนาํมาซึ?งสภาพ

หนึ?งที?ชดัเจนคือซนัฮวาจวีLติ?ง (ดอกไมส้ามดอกบนศีรษะ)  มีพลงักงมากทีเดียวซึ?งลว้นแต่มี

รูปลกัษณ์ แกนพลงักงก็สูงมากแลว้ บนศีรษะจะปรากฏดอกไมส้ามดอก ดอกหนึ?งเหมือน

ดอกบวั ดอกหนึ?งเหมือนดอกเบญจมาศ ดอกไมส้ามดอกจะหมุนรอบตวัเอง ขณะที?หมุนรอบ
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ตวัเองยงัจะสลบักนัเวียนรอบซึ?งกนัและกนั บนดอกไมแ้ต่ละดอกมีเสาหนึ?งเสาสูงสู่ฟ้า สูงมาก ๆ 

เสาสามอนันีLก็จะสลบักนัหมุนตามดอกไม ้ และหมุนรอบตวัเองดว้ย เขาจะรู้สึกหนกัศีรษะมาก 

ถึงเวลานีL เขาเพียงแต่เดินมาถึงกา้วสุดทา้ยของการบาํเพญ็หลกัธรรมในภพ 

5.  ความนึกคิด (อีL เนี?ยน) 

การบาํเพญ็ฝ่าหลุนกงนัLนไม่มีความนึกคิด  ความนึกคิดไม่สามารถทาํสิ?งใดเลย แต่เขา

สามารถส่งคาํสั?งออกมา ที?บงัเกิดผลที?แทจ้ริงคอืความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ซึ?งมี

ความสามารถของร่างอจัฉริยะ (หลิงถี?) ที?จะคิดและรับคาํสั?งจากสื?อสัญญาณของสมอง แต่คน

จาํนวนมากโดยเฉพาะคนในวงการชี?กงนัLนมีทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย   คิดว่าความนึกคิดสามารถทาํ

เรื?องต่าง ๆ มากมาย   บางคนกล่าวถึงการใชค้วามนึกคิดเปิดความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ใช้

ความนึกคิดเปิดตาทิพย ์ใชค้วามนึกคิดรักษาโรค ใชค้วามนึกคิดทาํการเคลื?อนยา้ย เป็นตน้ นี?เป็น

ความเขา้ใจที?ผิด    ณ ระดบัชัLนตํ?าในหมู่คนธรรมดาสามญัความนึกคิดสั?งการอวยัวะสัมผสัและ

แขนขาทัLงสี?  แต่ ณ ระดบัชัLนสูงในหมู่ผูบ้าํเพญ็นัLน ความนึกคิดสามารถพฒันาขึLนไปได ้และสั?ง

การให้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ทาํเรื?องต่าง ๆ หมายความว่าความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) 

นัLนถูกควบคุมโดยความนึกคิด นี?คือการมองของเราต่อความนึกคิด บางครัL งเราเห็นอาจารยชี์?กง

รักษาโรคให้คน ยงัไม่ทนัลงมือรกัษา คนไขก้็บอกว่าหายแลว้ เขา้ใจว่ารักษาโดยใชค้วามนึกคิด 

ในความเป็นจริงเขาส่งความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ชนิดหนึ?งออกไป สั?งการความสามารถ

พิเศษ (กงเหนิง) ออกไปรักษาหรือทาํเรื?องอะไร เพราะความสามารถพิเศษนัLนเดินอยูใ่นอีกมิติ

หนึ?ง ตาของคนธรรมดาสามญัมองไม่เห็น เขาไม่รู้ เขา้ใจว่าเป็นความนึกคิดที?ทาํการรักษา บาง

คนคิดว่าสามารถใชค้วามนึกคิดรักษาโรคไดแ้ละนาํพาคนออกนอกลู่นอกทาง ความเห็นเช่นนีL

ตอ้งอธิบายให้กระจ่าง 

 ความคิดของคนนัLนเป็นสื?อสัญญาณชนิดหนึ?ง เป็นพลงังานชนิดหนึ?งและเป็นรูปแบบ

ชนิดหนึ?งของสสารคงอยู ่  ในเวลาที?คนกาํลงัคิดอยูน่ัLน ในสมองจะผลิตความถี?ชนิดหนึ?ง บางครัL ง

ท่องคาถาไดผ้ลมาก เพราะอะไรหรือ เพราะจกัรวาลก็มีความถี?ที?สั?นสะเทือนของมนั เมื?อคาถาที?

ท่านท่องกบัความถี?ของจกัรวาลเกิดการสั?นสะเทอืนพร้อมกนัก็จะสามารถบงัเกิดผล  

แน่นอนมนัตอ้งเป็นสื?อสัญญาณที?ดีจึงจะสามารถบงัเกิดผล เพราะในจกัรวาลไม่อนุญาต

ให้สิ?งชั?วร้ายคงอยูไ่ด ้ ความนึกคิดก็เป็นรูปแบบความคิดที?พิเศษเฉพาะชนิดหนึ?ง ธรรมกาย (ฝ่า

เซิน) ของปรามาจารยชี์?กงระดบัชัLนสูงนัLนจะถูกควบคุมและสั?งการโดยความคิดของร่างหลกั   

ธรรมกาย (ฝ่าเซิน) ก็มีความคิดของเขาเอง   มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและจดัการ
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เรื?องราวที?เป็นเอกเทศ เขาเป็นตวัตนที?เป็นเอกเทศ ในเวลาเดียวกนัธรรมกาย (ฝ่าเซิน) สามารถจะ

รู้ความคิดของร่างหลกัของอาจารยชี์?กงและไปจดัการกบังานตามความคิดของร่างหลกั อยา่งเช่น

อาจารยชี์?กงตอ้งการจะรักษาโรคให้คน ๆ  หนึ?ง เขาก็ไป เวลาความนึกคิดนีLไม่ส่งออกมา เขาจะไม่

ไป หากเมื?อเขาเห็นเรื?องที?ดีมากเขาจะริเริ?มไปทาํเอง  ปรมาจารยบ์างคนยงัไม่บรรลุถงึขัLนเปิดการ

รับรู ้(อู)้ มีบางเรื?องเขายงัไม่รู้   แต่ธรรมกาย (ฝ่าเซิน) ของเขากลบัรู้แลว้ 

 ความนึกคิดยงัมีอีกความหมายหนึ?งเรียกว่าแรงบนัดาลใจ แรงบนัดาลใจไม่ไดอ้อกมาจาก

จิตสาํนึกหลกัของคน กรอบความรู้ของจิตสาํนึกหลกันัLนจาํกดัมาก หากคิดจะทาํสิ?งของที?ยงัไม่มี

ในสังคม ไม่อาจจะอาศยัเพียงจิตสาํนึกหลกั แรงบนัดาลใจนัLนมาจากจิตสาํนึกรอง บางคน

สร้างสรรคผ์ลงานหรือทาํงานคน้ควา้วิจยัทางวิทยาศาสตร์ เวลาที?ใชค้วามคิดไปมากแต่ก็ยงัคิด

ไม่ออก เขาหยดุพกัแลว้ออกไปเดินขา้งนอกหนึ?งรอบ ทนัใดนัLนโดยไม่ตัLงใจก็เกิดแรงบนัดาลใจ

ขึLนมา  เขารีบหยิบปากกาเขยีนอยา่งรวดเร็ว ผลิตผลงานออกมา นี?เป็นเพราะเวลาที?จิตสาํนึกหลกั

เขม้แข็งมนัจะควบคุมสมอง จึงคิดอะไรไม่ออก แต่เมื?อจิตสาํนึกหลกัผ่อนคลาย จิตสาํนึกรองจะ

บงัเกิดผลและจะควบคุมสมอง จิตสาํนึกรองสามารถสร้างสรรคสิ์?งของใหม่ ๆ  เพราะมนัอยูใ่นอีก

มิติหนึ?งและไม่ถูกควบคุมโดยมิตินีL  แต่จิตสาํนึกรองกไ็ม่สามารถเหนือกว่าหรือรบกวนสภาพ

ของสังคมคนธรรมดาสามญั หรือส่งผลกระทบต่อกระบวนการพฒันาของสงัคม 

 แรงบนัดาลใจมาจากสองดา้น หนึ?งคือให้มาโดยจิตสาํนึกรอง จิตสาํนึกรองไม่ตกอยูใ่น

วงัวนของสังคมโลก เขาสามารถผลิตแรงบนัดาลใจ อีกหนึ?งคือมาจากการสั?งการ ชีLแนะของชีวิต

ในระดบัชัLนสูง เวลาที?มีชีวิตระดบัชัLนสูงชีLแนะ ความคิดจะเปิดกวา้งและสามารถจะทาํเรื?องที?

แปลกใหม่แหวกแนวออกมาได ้ การพฒันาของสังคมและจกัรวาลโดยรวมลว้นเป็นไปตาม

กฎเกณฑท์ี?กาํหนดพิเศษเฉพาะ ทุกสิ?งลว้นไม่ใช่เรื?องบงัเอิญ 

6. ระดบัชัLนของการบาํเพญ็ฝ่าหลุนกง 
(1) การบาํเพญ็ ณ ระดบัชัLนสูง 

ฝ่าหลุนกงนัLนเป็นการบาํเพญ็ ณ ระดบัชัLนที?สูงมาก    ดงันัLนจึงเกิดพลงักงไดเ้ร็วเป็น

พิเศษ เป็นหลกัเต๋าใหญ่ที?เรียบง่ายไม่ซบัซ้อน มองในภาพใหญ่ฝ่าหลุนกงมีท่าเคลื?อนไหวนอ้ย

มาก แต่มนัควบคุมทุกดา้นของร่างกาย    รวมทัLงควบคุมให้เกิดสิ?งต่าง ๆ มากมาย   เพียงแต่ตอ้ง

ยกระดบัซินซิ?งให้ตามขึLนมา พลงักงของเขาก็จะโตขึLนอยา่งรวดเร็วโดยไม่จาํเป็นตอ้งพยายาม

อยา่งตัLงใจและใชว้ิธีเฉพาะ หรือตัLงกระทะก่อเตา เก็บตวัยาเคี?ยวตาน (ยาอายวุฒันะ) เพิ?มไฟมาก

นอ้ยเพียงไร เกบ็ตวัยามากนอ้ยเท่าใด การอาศยัความนึกคิดชีLนาํนัLนซบัซ้อนมากและมนัเป็นการ
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ง่ายที?จะออกนอกลู่นอกทาง     พวกเรา ณ ที?นีL เสนอวิชาที?สะดวกที?สุดแก่ทุกท่านซึ?งเป็นวิชาที?ดี

ที?สุดและก็เป็นวิชาที?ยากที?สุด ผูฝึ้กพลงักงหากจะบรรลุสภาพร่างขาวนํLานมนัLน ในหลกัพลงักง

อื?นตอ้งฝึกกนัสิบกว่าปี หลายสิบปี หรือยาวนานกว่านัLน  แต่พวกเราก็จะนาํพาท่านไปถึงกา้วนีL

ในทนัที ระดบัชัLนนีLอาจผ่านไปโดยที?ท่านยงัไม่ทนัไดรู้้สึก และอาจจะอยูเ่พียงหลายชั?วโมง อาจมี

วนัหนึ?งท่านจะมีความรู้สึกไวมาก ผ่านไปสักประเด̂ียวความรู้สึกกไ็ม่ค่อยไวแลว้ ที?จริงก็คือได้

ผ่านไปแลว้หนึ?งระดบัชัLนใหญ่ 

(2) รูปแบบปรากฏการณ์ของพลงักง 
ร่างกายของผูฝึ้กฝ่าหลุนกงเมื?อผ่านการปรับแลว้กจ็ะบรรลถุึงสภาพที?เหมาะสม

สาํหรับการบาํเพญ็ตา้ฝ่า นี?ก็คือสภาพ “ร่างขาวนํLานม”  เมื?อบรรลุถึงสภาพนีLแลว้จงึจะสามารถ

เกิดพลงักง คนที?มีตาทิพยร์ะดบัสูงจะมองเห็น พลงักงที?กอ่เกิด ณ ชัLนผิวของผูฝึ้กพลงักง จากนัLน

ก็ลาํเลียงเขา้ไปในร่างกายคน หลงัจากนัLนพลงักงกก็อ่เกิดอีกและเขา้ไปอกี ดาํเนินไปเช่นนีLซํLาไป

ซํLามา ระดบัชัLนแลว้ระดบัชัLนเล่า บางครัL งดาํเนินไปอยา่งรวดเร็วมาก นี?คือพลงักงขัLนแรกของการ

ก่อเกิดพลงักง หลงัจากที?พลงักงขัLนแรกก่อเกิดแลว้ ร่างกายของผูฝึ้กพลงักงกไ็ม่ใช่ร่างกาย

ธรรมดาทั?วไปแลว้ หลงัจากที?บรรลรุ่างขาวนํLานมแลว้เขาจะไม่เจบ็ป่วยเป็นโรคอีก ความ

เจ็บปวดที?ปรากฏออกมาตรงนีLตรงนัLนในภายหลงั หรือความรู้สึกไม่สบายที?เกิดขึLนตรงส่วนใด

ส่วนหนึ?ง ดูคลา้ยกบัเป็นโรค แต่มนัไม่ใช่โรค เป็นผลกระทบจากกรรม เมื?อเกิดพลงักงขัLนที?สอง

แลว้ ร่างอจัฉริยะนัLนก็โตมากแลว้ เขาสามารถจะเคลื?อนไหวและพูดได ้ บางครัLงพวกเขาจะ

ออกมาแบบลาง ๆ บางครัL งออกมาหนาแน่นมาก พวกเขายงัจะพูดคุยซึ?งกนัและกนั ภายในร่าง

อจัฉริยะเหล่านีL มีพลงังานสะสมไวเ้ป็นปริมาณมากซึ?งจะนาํมนัมาเปลี?ยนแปลงร่างแท ้

เมื?อบาํเพญ็ฝ่าหลุนกงถึงระดบัสูงมาก ๆ แลว้       บางครัL งกุมาร (อิงฮ๋าย) จะปรากฏ

ออกมาทั?วร่างกาย พวกเขาซุกซนมาก ชอบเล่นและดีงามมาก ๆ ร่างกายอีกแบบหนึ?งยงัจะบาํเพญ็

ออกมาได ้ นั?นก็คือกายทิพย ์ (เหวียนอิง)    กายทิพย ์ (เหวียนอิง) จะนั?งอยูบ่นฐานดอกบวัซึ?ง

สวยงามมาก กายทิพย ์ (เหวียนอิง) ที?ก่อเกิดออกมาจากการบาํเพญ็นัLนเกิดขึLนจากการผสมผสาน

ของอินหยางของร่างกายคน ผูบ้าํเพญ็ทัLงชายและหญิงลว้นสามารถบาํเพญ็กายทิพย ์ (เหวยีนอิง) 

ออกมาได ้ เมื?อเริ?มตน้กายทิพย ์ (เหวียนอิง) จะเล็กมากและจะค่อย ๆ โตขึLน และสุดทา้ยจะโต

เท่ากบัผูฝึ้กพลงักง มีรูปโฉมเหมือนกบัผูบ้าํเพญ็ทกุประการและจะอยูใ่นร่างกายของเขา เมื?อคน

ที?มีความสามารถพิเศษมองดูเขา ก็จะพูดว่าคน ๆ นีL มีสองร่างกาย ที?จริงคือเขาไดบ้าํเพญ็กายที?

แทจ้ริง (เจินเซิน) ของเขาสาํเร็จแลว้ นอกจากนีLยงัจะบาํเพญ็ธรรมกาย (ฝ่าเซิน) มากมายออกมา 
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โดยสรุป ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ใด ๆ ที?สามารถจะบาํเพญ็ออกมาไดใ้นจกัรวาลนีLลว้น

สามารถจะบาํเพญ็ออกมาไดใ้นฝ่าหลุนกง ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ที?บาํเพญ็ออกมาไดใ้น

หลกัพลงักงอื?น ๆ นัLนลว้นมีรวมอยูใ่นฝ่าหลุนกง 

(3) การบาํเพญ็หลกัธรรมนอกภพ 

ผ่านการฝึกท่าเคลื?อนไหวของฝ่าหลุนกง ผูบ้าํเพญ็สามารถจะทาํให้ชีพจรของตนเอง

กวา้งขึLน กวา้งขึLนเรื?อย ๆ ทาํให้ชีพจรทัLงหมดเชื?อมต่อกนัเป็นผืนเดียว  คือฝึกจนบรรลุการไม่มี

ชีพจร ไม่มีจดุฝังเข็ม หรือพูดอกีนยัหนึ?งคือทั?วทัLงร่างกายเป็นชีพจร ลว้นเป็นจุดฝังเข็ม นี?ก็ยงัไม่

อาจพูดไดว้่าท่านไดร้ับเต๋าแลว้ มนัเป็นเพียงปรากฏการณ์ชนิดหนึ?งในขัLนตอนการบาํเพญ็ฝ่า

หลุนกง เป็นปรากฏการณ์ของระดบัชัLนหนึ?ง เมื?อถึงกา้วนีL  การบาํเพญ็หลกัธรรมในภพไดถ้ึงที?สุด

แลว้ พลงักงของคน ๆ นีLก็แรงกลา้อยา่งยิ?งแลว้ ลว้นมีรูปลกัษณ์ หลกัพลงักงก็สูงมากแลว้ 

นอกจากนีLบนศีรษะจะปรากฏดอกไมส้ามดอก เมื?อถึงเวลานีL เขาเพียงแต่เดินจบขัLนสุดทา้ยของ

หลกัธรรมในภพ 

เมื?อกา้วไปขา้งหนา้อีกกา้ว ก็จะไม่เหลืออะไรเลย พลงักงทัLงหมดจะถูกลาํเลียงเขา้ไป

ในมิติที?ลึกที?สุดในร่างกาย  เขากก็ลายเป็นสภาวะร่างขาวบริสุทธิ_   ร่างกายของคน ๆ  นีLจะโปร่งใส 

กา้วต่อไปอีกหนึ?งกา้ว คน ๆ  นีLก็จะเขา้สู่การบาํเพญ็หลกัธรรมนอกภพ และเรียกว่าการบาํเพญ็ร่าง

พระพุทธ พลงักงที?จะออกมาจดัอยูใ่นประเภทอทิธิฤทธิ_  เมื?อถึงเวลานัLนเขาจะมีอานุภาพไร้ที?

สิLนสุดและยิ?งใหญ่มาก เมื?อบรรลุถงึเขตแดนที?สูงยิ?งขึLนเขาจะบาํเพญ็เป็นผูส้าํเร็จธรรมขัLนสูง นี?ก็

ตอ้งดูว่าท่านจะบาํเพญ็ซินซิ?งอยา่งไร บาํเพญ็ถงึชัLนใดก็คือมรรคผลในชัLนนัLน ผูมี้ปณิธานยิ?งใหญ่

จะไดฝ่้าที?ถูกตอ้ง   สาํเร็จมรรคผลที?ถกูตอ้งและก็คอืเหวียนหมั?น 
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บทที+ 3 

การบําเพ็ญซินซิ+ง 

 

ผูบ้าํเพญ็ฝ่าหลุนกงตอ้งบาํเพญ็ซินซิ?งเป็นอนัดบัแรก ตอ้งคิดว่าซินซิ?งเป็นส่วนสาํคญัของ

การเกิดพลงักง นี?เป็นหลกัการบาํเพญ็สู่ระดบัชัLนสูง พูดอยา่งเข็มงวด การกาํหนดระดบัชัLนของ

แรงพลงั (กงลี?) นัLนไม่ไดม้าจากการฝึก แต่ไดจ้ากการบาํเพญ็ซินซิ?ง การยกระดบัซินซิ?งเป็นเรื?อง

ที?พูดง่ายแต่ทาํไดย้ากมาก ผูบ้าํเพญ็ตอ้งทุ่มเทพยายามอยา่งยิ?ง คือตอ้งยกระดบัจิตรับรู ้(อูซิ้?ง) ตอ้ง

สามารถอดทนในทุกขแ์ห่งทุกข ์ตอ้งสามารถอดทนในเรื?องที?ยากแก่การอดทน เป็นตน้ ทาํไมคน

ส่วนหนึ?งฝึกพลงักงมาหลายปีแต่ไม่เกิดพลงักง มูลเหตุที?แทจ้ริงคอื หนึ?งไม่เนน้ซินซิ?ง สองไม่ได้

หลกัธรรมที?ถูกตอ้งเที?ยงตรงของระดบัชัLนสูง ปัญหานีLตอ้งแจง้ให้รับรู้ อาจารยห์ลายท่านเวลา

สอนพลงักงลว้นแต่เนน้ซินซิ?ง นี?เป็นการสอนพลงักงที?แทจ้ริง อาจารยเ์หล่านัLนที?สอนแต่ท่าฝึก 

วิธีการโดยไม่เนน้เรื?องซินซิ?ง โดยแทจ้ริงแลว้เท่ากบัสอนวิชามาร ดว้ยเหตุนีL ผูฝึ้กพลงักงตอ้ง

ทุ่มเทความพยายามในการยกระดบัซินซิ?ง จึงจะสามารถเขา้สู่การบาํเพญ็ในระดบัชัLนที?สูงยิ?งขึLน 

1. ความหมายของซินซิ?ง 
ซินซิ?งที?ฝ่าหลุนกงกล่าวถงึนัLน ไม่สามารถครอบคลมุดว้ย “เต๋อ (กุศล)” ได ้ขอบข่ายของ

มนักวา้งกว่า  “เต๋อ (กุศล)” มากนกั มนัครอบคลุมสิ?งต่าง ๆ ทุก ๆ ดา้นรวมทัLง  “เต๋อ (กุศล)” ดว้ย 

“เต๋อ (กุศล)” เป็นเพียงปรากฏการณ์ชนิดหนึ?งของซินซิ?งของคน ๆ หนึ?ง การใช ้ “เต๋อ (กุศล)” 

เพียงอยา่งเดียวมาเขา้ใจความนยัของซินซิ?งนัLนไม่เพียงพอ ซินซิ?งนัLนรวมถึงการปฏิบติัต่อการ 

“ได”้ กบัการ “สละ” ปัญหาสองดา้นนีL  “ได”้ ก็คือตอ้งบรรลถุงึการหล่อหลอมเขา้กบัคุณสมบติั

พิเศษของจกัรวาล สิ?งที?ประกอบขึLนเป็นคุณสมบติัพิเศษเฉพาะของจกัรวาลคอื “เจิน ซั?น เหยิ?น 

(ความจริง ความเมตตา ความอดทน)” การหล่อหลอมเขา้กบัคุณสมบติัพเิศษของจกัรวาลของผู้

บาํเพญ็คนหนึ?งนัLนจะปรากฏออกมาที?ปริมาณ “เต๋อ (กุศล)” ของคน ๆ นัLน “สละ” ก็คือตอ้งสละ

ทิLงความคิดและการกระทาํที?ไม่ดีต่าง ๆ เช่น ความโลภ ผลประโยชน์ ตณัหา ความอยากได ้การ

ฆ่า การต่อสู้ การขโมย การแยง่ชิง การหลอกลวง ความอิจฉาริษยา เป็นตน้ หากตอ้งการจะ

บาํเพญ็ไปสู่ระดบัชัLนสูง ยงัจะตอ้งละทิLงการแสวงหาต่อกิเลสตณัหาที?มีอยูแ่ต่เดิมในมนุษย ์ ก็คือ

ตอ้งละทิLงจิตยึดติดทัLงหมด คือตอ้งมองเรื?องชื?อเสียง ผลประโยชน์ของตนให้เบาบางมาก ๆ  

 มนุษยท์ี?สมบูรณ์นัLนประกอบขึLนจากกายเนืLอและคุณลกัษณะดัLงเดิมของคน ๆ นัLน 

จกัรวาลก็เช่นเดียวกนั นอกจากสสารแลว้ ในเวลาเดียวกนัยงัมีคุณสมพิเศษของ “เจิน ซั?น เหยิ?น 
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(ความจริง ความเมตตา ความอดทน)” คงอยู ่  ในทุก ๆ อนุภาคของอากาศธาตุลว้นมีคุณสมบติั

พิเศษชนิดนีLคงอยู ่เมื?อปรากฏออกมาในสังคมของคนธรรมดาสามญั ก็คือเมื?อทาํเรื?องที?ดีจะไดร้บั

การชมเชย แต่เมื?อทาํเรื?องที?ไม่ดีจะไดร้ับการลงโทษ  ณ ระดบัชัLนที?สูงก็จะปรากฏออกมาเป็น

ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) คนที?สอดคลอ้งเขา้กบัคุณสมบติัพิเศษชนิดนีLก็คือคนดี คนที?หัน

หลงัห่างจากเขาก็คือคนเลว คนที?สอดคลอ้งกบัเขา หล่อหลอมเขา้กบัเขากค็ือผูท้ี?ไดห้ลกัธรรม

(เต๋า)   เมื?อเป็นเช่นนีL เพื?อจะหลอ่หลอมเขา้กบัคุณสมบติัพิเศษนีL    จึงกาํหนดให้ผูฝึ้กพลงักงตอ้งมี

ซินซิ?งที?สูงมาก เช่นนีLจึงจะสามารถบาํเพญ็ขึLนไปสู่ระดบัชัLนสูงได ้

 การเป็นคนดีนัLนง่าย แต่หากจะบาํเพญ็ซินซิ?งกไ็ม่ใช่เรื?องง่ายเลย ผูบ้าํเพญ็ตอ้ง

เตรียมพร้อมดา้นจิตใจ หากจะปรบัจิตใจให้ถูกตอ้งเที?ยงตรง ก่อนอื?นท่านตอ้งมีความจริงใจ ผูค้น

มีชีวิตอยูใ่นโลก ในสังคมที?สลบัซบัซ้อน ท่านตอ้งการจะทาํความดี แต่ก็อาจมีคนไม่ให้ท่านทาํ

ความดี ท่านอาจไม่ตอ้งการทาํร้ายคนอื?น แต่คนอื?นอาจจะทาํร้ายท่านดว้ยเหตุผลต่าง ๆ นานา ซึ?ง

เรื?องเหล่านีLอาจเกิดขึLนจากเหตุผลที?ไม่ปรกติ ท่านจะสามารถรับรู้ (อู)้ ไดห้รือไม่ว่าเพราะเหตุใด

และท่านควรจะทาํอยา่งไร ทกุสิ?งในโลกไม่ว่าจะถกูหรือผิดลว้นแต่กาํลงัทดสอบซินซิ?งของท่าน

อยูต่ลอดเวลา เมื?อเผชิญกบัความอบัอายขายหนา้จนยากที?จะอธิบายได ้เมื?อประสบกบัการสูญเสีย

ผลประโยชน์ที?ใกลต้วั ต่อหนา้การยั?วยวนของเงินทองและตณัหาทางเพศ การต่อสู้แยง่ชิงทาง

อาํนาจ ความโกรธเกลียดความอิจฉาริษยาจากการต่อสู้แยง่ชิง ความขดัแยง้ต่าง ๆ ในสังคม ความ

ขดัแยง้ในครอบครัวและความเจ็บปวดที?มีรูปและไรรู้ป ท่านสามารถจะปฏิบติัตนตามขอ้กาํหนด

ซินซิ?งที?เขม้งวดตลอดเวลาไดไ้หม แน่นอน หากท่านสามารถทาํไดท้ัLงหมด ท่านก็เป็นผูบ้รรลุ

ธรรมแลว้ ผูฝึ้กพลงักงส่วนใหญ่ลว้นเริ?มตน้จากคนธรรมดาสามญั การบาํเพญ็ซินซิ?งก็จะ

ยกระดบัขึLนทีละเล็กทลีะนอ้ย ผูบ้าํเพญ็ที?มุ่งมั?น ถา้มีจิตใจที?เด็ดเดี?ยวแน่วแน่ในการอดทนต่อ

ความทุกขย์ากและรบัมือกบัอุปสรรคใหญ่หลวงต่าง ๆ ในทา้ยที?สุดจะไดร้ับมรรคผลถกูตอ้ง

(เจิLงกั?ว)  หวงัว่าผูบ้าํเพญ็ทัLงหลายจะสามารถรักษาซินซิ?งอยา่งเขม้งวดและยกระดบัแรงพลงั (กงลี?) 

ในเร็ววนั 

2. การเสียกบัการได ้
ในวงการชี?กงและศาสนาต่างกล่าวถึงการเสียกบัการได ้ บางคนเขา้ใจว่าการเสียก็คือการ

บริจาคให้ทาน ทาํความดี ช่วยเหลือคนที?ลาํบาก การไดก้็คือการไดพ้ลงักง พระสงฆใ์นวดัก็พูด

อยา่งนีL  ตอ้งบริจาคให้ทาน นี?ก็เป็นการมองความหมายของการเสียที?แคบเกินไป  แต่การเสียที?เรา

พูดถึงนัLนมีความหมายกวา้งมาก เป็นสิ?งที?ใหญ่มาก สิ?งที?เรากาํหนดให้ท่านสละทิLงไปคอืจิตยึด
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ติดเหล่านัLนของคนธรรมดาสามญั คือจิตยึดติดดวงนัLนที?ท่านไม่ยอมปล่อยวาง ตอ้งสามารถสละ

ทิLงสิ?งของเหล่านัLนที?ท่านเห็นว่าสาํคญั ตอ้งสามารถสละทิLงซึ?งสิ?งของที?ท่านเห็นว่าไม่อาจจะสละ

ทิLงได ้ นี?คือความหมายของการเสียอยา่งแทจ้ริง การทาํความดีช่วยเหลือคน การแสดงออกซึ?ง

จิตใจที?เมตตากรุณานัLนเป็นเพียงส่วนหนึ?งของการเสียเท่านัLน 

 ในฐานะคนธรรมดาสามญัอยากจะมีชื?อเสียง ไดร้ับผลประโยชน์ อยากจะมีชีวิตที?ดีสัก

หน่อย สบายสักหน่อย มีเงินทองมากสักหน่อย นี?คือเป้าหมายของคนธรรมดาสามญั แต่พวกเราผู้

ฝึกพลงักงจะไม่เหมือนกนั ที?พวกเราไดร้ับคือพลงักง จึงไม่ใช่สิ?งเหล่านีL  พวกเราตอ้งลดละ

ผลประโยชน์ส่วนตนลงสักหน่อย มองมนัให้เบาบางสักหน่อย แต่ก็ไม่ใช่จะให้ท่านสูญเสีย

สิ?งของอะไรไปจริง ๆ พวกเราบาํเพญ็อยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญั ยงัตอ้งปฏิบติัตนเหมือนกบั

คนธรรมดาสามญั สิ?งสาํคญัคือท่านตอ้งปล่อยวางจิตใจดวงนัLนลง ไม่ใช่จะให้ท่านสูญเสียสิ?งของ

อะไรไปจริง ๆ สิ?งที?เป็นของ ๆ ท่านจะไม่สูญหาย สิ?งที?ไม่ใช่ของ ๆ ท่าน ท่านก็จะไม่ไดม้า หาก

ไดม้าแลว้ก็ตอ้งคืนให้กบัคนเขาไป เพื?อที?จะไดท้่านก็ตอ้งเสีย แน่นอน การจะทาํทัLงหมดให้ดีได้

ในทนัทีนัLนไม่อาจจะเป็นไปได ้ และกเ็ป็นไปไม่ไดท้ี?จะสาํเร็จเป็นผูรู้้แจง้ในชั?วขา้มคืน แต่การ

บาํเพญ็ทีละเล็กทลีะนอ้ย ยกระดบัขึLนทีละขัLนทีละนัLนเป็นเรื?องที?ทาํได ้ ท่านเสียไปมากเท่าใด

ท่านก็จะไดม้ากเท่านัLน ในเรื?องผลประโยชน์ท่านควรจะมองมนัให้เบาบาง ยอมที?จะไดน้อ้ยกว่า

แต่สบายใจ ทางดา้นวตัถุท่านอาจจะเสียเปรียบ แต่สิ?งที?ท่านจะไดม้ากกว่าคือ เต๋อ (กุศล) และพลงั

กง นี?คือหลกัการที?เป็นอยู ่แต่ไม่ใช่ให้ท่านตัLงใจใชชื้?อเสียง ผลประโยชน์หรือเงินทองไปแลกมา 

นีLตอ้งใชจ้ิตรับรู้ (อูซิ้?ง) ไปทาํความเขา้ใจอีกขัLนหนึ?งให้ลึกซึL ง 

 ผูบ้าํเพญ็เต๋าใหญ่ท่านหนึ?งเคยกล่าวไวว้่า ของที?คนอื?นอยากไดผ้มไม่อยากได ้ ของที?คน

อื?นมีผมไม่มี แต่ของที?ผมมีคนอื?นไม่มี ของที?คนอื?นไม่ตอ้งการผมตอ้งการ ในฐานะคนธรรมดา

สามญัคนหนึ?งมนัยากนกัที?เขาจะมีช่วงเวลาที?รู้สึกพอเพียง อะไร ๆ เขาลว้นจะอยากได ้ มีเพียง

กอ้นหินบนพืLนดินเท่านัLนที?เขาจะไม่เก็บ แต่ผูบ้าํเพญ็เต๋าท่านนีLบอกว่า เช่นนัLนผมก็จะเก็บกอ้น

หินนีL  คาํพงัเพยกล่าวไวว้่าสิ?งของที?มีนอ้ยจะมีค่า สิ?งที?มีนอ้ยจะมีความแปลกใหม่ กอ้นหินที?ฝั?งนีL

ไม่มีคุณค่า เมื?อถึงฝั?งนัLนก็จะมีคุณค่าที?สุด ตรงนีLไดก้ล่าวถงึปรัชญาที?คนธรรมดาสามญัคนหนึ?ง

ไม่สามารถจะเขา้ใจ ผูรู้้แจง้ระดบัสูงและมีกุศลยิ?งใหญ่จาํนวนไม่นอ้ย พวกเขาต่างไม่มีวตัถุ

สิ?งของใด ๆ สาํหรับพวกเขาแลว้ ไม่มีสิ?งใดที?พวกเขาจะละทิLงไม่ได ้

 หนทางของการฝึกพลงักงเป็นหนทางที?ถกูตอ้งที?สุด ผูฝึ้กพลงักงจึงเป็นคนที?ฉลาดที?สุด 

สิ?งของที?คนธรรมดาสามญัแยง่ชิง ประโยชน์อนันอ้ยนิดที?ตอ้งการจะไดน้ัLนเป็นเพียงชั?วขณะ 

ถึงแมจ้ะแยง่ชิงมาได ้เก็บมาได ้หรือไดป้ระโยชน์สักเล็กนอ้ย แลว้จะเป็นอยา่งไรละ่ คนธรรมดา
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สามญัมีคาํพูดหนึ?ง เมื?อเกิดท่านนาํอะไรติดตวัมาไม่ได ้ เมื?อตายไปท่านนาํอะไรติดตวัไปไม่ได ้

เวลามาท่านมาตวัเปล่า เวลาจากไปท่านก็ไปตวัเปล่า แมแ้ต่กระดูกก็ตอ้งเผากลายเป็นเถา้ถ่าน ไม่

ว่าท่านจะมีเงินทองมากเพียงไร มีตาํแหน่งใหญ่โตเพียงไร อะไรทา่นก็นาํติดตวัไปไม่ได ้แต่พลงั

กงสามารถนาํติดตวัไปได ้ เพราะมนัก่อเกิดอยูท่ี?ร่างกายในจิตสาํนึกหลกัของท่าน ขา้พเจา้จะพูด

กบัท่านว่า พลงักงนัLนไดม้าไม่ง่ายเลย มนัคือสิ?งลํLาค่าที?สุด และไดม้ายากที?สุด ทองคาํจาํนวน

เท่าใดก็แลกไม่ได ้ เมื?อพลงักงของท่านสูงมากแลว้ หากวนัหนึ?งท่านไม่อยากจะฝึกพลงักงแลว้ 

ขอเพียงแต่ท่านไม่ทาํเรื?องที?ไม่ดี เมื?อนัLนพลงักงของท่านก็จะแปรผนัเป็นสิ?งของที?เป็นวตัถุ

ทัLงหมดที?ท่านตอ้งการ ท่านจะไดร้บัทัLงหมด แต่นอกจากสิ?งของในโลกที?ท่านจะไดแ้ลว้ สิ?งที?ผู ้

บาํเพญ็จะไดร้บันัLนท่านก็จะไม่ไดอ้ีกแลว้ 

 เพื?อผลประโยชน์ส่วนตนบางอยา่ง บางคนใชว้ิธีการที?ไม่ถูกตอ้งเพื?อให้ไดม้าซึ?งสิ?งของที?

ไม่ใช่ของตนเอง เขาคิดว่าตวัเองมีความไดเ้ปรียบ ในความเป็นจริงแลว้ผลประโยชน์ที?เขาไดม้า

นัLนคือใชเ้ต๋อ (กุศล) ไปแลกกบัคนเขามา เพียงแต่เขาไม่รู้ สาํหรับผูฝึ้กพลงักงแลว้ตอ้งลดทอน

พลงักงของเขาลง สาํหรับผูท้ี?ไม่ฝึกพลงักงนัLนตอ้งลดทอนอายขุยัลง หรือลดทอนดา้นอื?นลง โดย

สรุป บญัชีนีLตอ้งสะสาง นี?คือหลกัการสวรรค ์ยงัมีบางคนมกัจะรังแกคน พูดจาให้ร้ายคน เป็นตน้ 

พร้อมกบัที?พฤติกรรมเหล่านีL เกิดขึLน เขาก็โยนเต๋อ (กุศล) ในสัดส่วนที?เท่ากนัให้กบัคู่กรณี โดยใช้

เต๋อ (กุศล) ไปแลกกบัการรังแกหรือดูหมิ?นคนเขา 

 บางคนเขา้ใจว่าการเป็นคนดีนัLนเสียเปรียบ ในมุมมองของคนธรรมดาสามญัเขา

เสียเปรียบ แต่เขากลบัจะไดร้ับสิ?งที?คนธรรมดาสามญัไม่อาจจะไดร้ับ นั?นก็คือ “เต๋อ (กุศล)” --- 

คือสสารสีขาวซึ?งเป็นสิ?งที?มีค่าอยา่งยิ?ง หากไม่มีเต๋อ (กุศล) ก็จะไม่มีพลงักง นั?นคือสัจธรรมที?

แน่นอน คนจาํนวนมากทาํไมฝึกพลงักงแลว้ไม่เกิดพลงักง ก็คือไม่ไดบ้าํเพญ็เต๋อ (กุศล) ขึLนไป 

คนจาํนวนมากต่างกล่าวถึงเต๋อ (กุศล) ลว้นตอ้งการจะไดเ้ต๋อ (กุศล) แต่ไม่ไดเ้ปิดเผยหลกัการที?

แทจ้ริงของการผนัแปรเต๋อ (กุศล) เป็นพลงักงออกมา อาศยัตวัเองไปรับรู้ (อู)้ คมัภีร์ศาสนาพุทธ

นบัหมื?นเล่ม องคศ์ากยมุนีทรงถ่ายทอดหลกัธรรมเป็นเวลาสี?สิบกว่าปีขณะอยูใ่นโลก ก็กล่าวแต่

เพียงเต๋อ (กุศล) คาํเดียว ในหนงัสือบาํเพญ็เต๋าโบราณของจีนก็พูดถึงเต๋อ (กุศล) เพียงคาํเดียว ใน

หนงัสือห้าพนัคาํ [เตา้เต๋อจงิ] ที?เขียนโดยเหลาจื?อก็พดูถึงเต๋อ (กุศล) เพียงคาํเดียว แต่คนบางคนก็

คือไม่รับรู ้(อู)้ 

 เรามาพูดถึงการเสีย เมื?อมีไดก้็ตอ้งมีเสีย เมื?อท่านคิดจะบาํเพญ็อยา่งแทจ้ริงกจ็ะพบกบั

ทุกขภ์ยัจาํนวนหนึ?งซึ?งจะปรากฏออกมาในชีวิตประจาํวนั หนึ?งคือความเจ็บป่วยทางร่างกาย ไม่

สบายตรงนีLไม่สบายตรงนัLน แต่ไม่ใช่โรค อีกหนึ?งคือจะปรากฏออกมาในสังคม ครอบครัว ที?
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ทาํงาน ลว้นจะปรากฏออกมาได ้ โดยทนัใดนัLนก็เกิดความขดัแยง้ขึLนมาทางดา้นผลประโยชน์

หรือเกิดการเสียดสีกนัทางอารมณ์ จุดประสงคล์ว้นจะให้ท่านยกระดบัซินซิ?ง หากท่านประสบ

กบัเรื?องยุง่ยากเรื?องหนึ?ง ทาํเสียจนท่านอบัอายเสียหนา้อยา่งมาก ตอ้งตกอยูใ่นภาวะที?อึดอดั เมื?อ

นัLนท่านจะจดัการอยา่งไร ใจท่านรู้สึกสงบและมั?นคง หากท่านทาํไดถ้ึงจุดนีL  ซินซิ?งของท่านก็

ยกระดบัสูงขึLนจากทุกขภ์ยัครัLงนีLแลว้ พลงักงของทา่นกจ็ะสูงขึLนตามสัดส่วน หากท่านสามารถ

ทาํไดเ้พียงเล็กนอ้ย ท่านก็จะไดเ้พียงเล็กนอ้ย ท่านทุ่มเทไดม้ากเท่าใด ท่านก็จะไดม้ากเท่านัLน 

โดยมากเมื?ออยูท่่ามกลางทุกขภ์ยั ไม่แน่เสมอไปว่าท่านจะรับรู้ออกมาได ้ แต่พวกเราจะตอ้งรับรู ้

ไม่อาจจะเหมือนกบัคนธรรมดาสามญั เมื?อเกิดความขดัแยง้ท่านตอ้งกาํหนดตนเองดว้ยมาตรฐาน

ที?สูง พวกเราบาํเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั การขดัเกลาซินซิ?งก็ตอ้งขดัเกลาอยูใ่นหมู่คน

ธรรมดาสามญั ตอ้งลม้ลุกคลุกคลาน ไดร้ับบทเรียน คิดจะไม่เจอกบัความยุง่ยากใด ๆ แลว้ก็จะ

เกิดพลงักงอยา่งสบาย ๆ นั?นคือเป็นไปไม่ได ้

3. บาํเพญ็ “เจิน ซั?น เหยิ?น (ความจริง ความเมตตา ความอดทน)” พร้อมกนั  

วิชาของเรานีLคือการบาํเพญ็ “เจิน ซั?น เหยิ?น (ความจริง ความเมตตา ความอดทน)” พร้อม

กนั “ความจริง” ก็คือพูดความจริง ทาํเรื?องจริง หวนคืนสู่ความจริงดัLงเดิม สุดทา้ยเป็นคนจริง 

“ความเมตตา” ก็คือก่อเกิดจิตเมตตากรุณา ทาํความดีช่วยเหลอืคน เราเนน้ความสามารถในการ

อดทนโดยเฉพาะ มีเพียงความอดทนเท่านัLนจึงจะสามารถบาํเพญ็เป็นผูมี้กุศลยิ?งใหญ่ได ้ ความ

อดทนเป็นสิ?งที?แรงกลา้มาก เลยลํLาความจริงและความเมตตา ตลอดขัLนตอนของการบาํเพญ็ลว้น

บอกให้ท่านไปอดทน รักษาซิ?นซิ?งให้มั?น ตอ้งไม่ทาํสิ?งชั?วร้ายตามอาํเภอใจ 

 เจอเรื?องแลว้สามารถจะอดทนนัLนไม่ใช่เรื?องง่าย บางคนพูดว่า: ตีไม่ตีตอบ ด่าไม่ด่าตอบ 

แมก้ระทั?งในสถานการณ์ที?อบัอายขายหนา้อยูท่่ามกลางญาติสนิทมิตรสหายก็ตอ้งอดทนให้ได ้นี?

มิกลายเป็น “อาคิว” หรอกหรือ! ขา้พเจา้ว่าหากท่านปฏิบติัอยา่งเป็นปรกติในทุก ๆ ดา้น และมี

ปัญญาไม่นอ้ยกว่าคนอื?น เพียงแต่มองผลประโยชน์ส่วนตนอยา่งเบาบาง ไม่มีใครจะบอกว่าท่าน

โง่ การสามารถอดทนนัLนไม่ใช่อ่อนแอหรือขีLขลาด ไม่ใช่ “อาคิว” แต่เป็นการแสดงออกซึ?งจิตใจ

ที?เขม้แข็งเด็ดเดี?ยว เป็นการแสดงออกซึ?งความสุขุมเยือกเยน็ หันซิ?งในประวติัศาสตร์จีนเคยไดร้ับ

ความอปัยศอดสูให้คลานรอดใตห้ว่างขาของคน นั?นคือความอดทนอนัยิ?งใหญ่ ในสมยัโบราณมี

คาํพูดประโยคหนึ?งว่า: “ลูกผูช้ายถูกเหยยีดหยาม ชกัดาบเขา้ต่อสู”้ คนธรรมดาสามญัคนหนึ?งเมื?อ

ถูกเหยยีดหยาม เขาจะชกัดาบเขา้ต่อสู้ เขาจะด่าว่าคน ออกหมดัชกคน เกิดมาเป็นคนสักชาตินัLน

ไม่ง่ายเลย บางคนก็มีชีวิตอยูเ่พียงเพื?อศกัดิ_ ศรี ช่างไม่คุม้ค่าเลยและน่าเหนื?อยนกั ประเทศจีนมี
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คาํพูดประโยคหนึ?งว่า: “ถอยหลงัหนึ?งกา้ว ทะเลทอ้งฟ้ากวา้งใหญ่ไพศาล” เมื?อประสบกบัความ

ยุง่ยากหากท่านถอยหลงัหนึ?งกา้ว ท่านจะพบว่ามนัจะเป็นอีกสถานการณ์หนึ?ง 

 ในฐานะผูฝึ้กพลงักง ต่อคนที?มีความขดัแยง้กบัท่าน ต่อคนที?ดูหมิ?นเหยียดหยามท่านซึ?ง ๆ

หนา้ ท่านไม่เพียงตอ้งอดทน ตอ้งกาํหนดตนเองดว้ยมาตรฐานที?สูง ท่านยงัตอ้งขอบคุณเขา หาก

เขาไม่มีความขดัแยง้กบัท่าน ท่านจะสามารถยกระดบัซินซิ?งไดอ้ยา่งไร จะแปรผนัสสารสีดาํเป็น

สสารสีขาวในขณะที?ประสบความเจ็บปวดไดอ้ยา่งไร จะก่อเกิดพลงักงไดอ้ยา่งไร เมื?ออยู่

ท่ามกลางทุกขภ์ยันัLนมนัยากที?คนจะขา้มผ่านไปได ้ แต่ ณ เวลานัLนท่านจะตอ้งควบคุมตวัเองให้

ได ้ เพราะพรอ้ม ๆ กบัแรงพลงั (กงลี?) เพิ?มขึLน ทุกขภ์ยันัLนจะเพิ?มมากขึLนไม่หยดุ ก็จะดูว่าซินซิ?ง

ของท่านสามารถจะยกระดบัขึLนไปไดห้รือไม่ เมื?อเริ?มตน้เขาอาจจะทาํให้ท่านโกรธ โกรธจน

แทบจะทนไม่ไหว ทาํให้ท่านอึดอดัอยา่งมาก ทาํให้โกรธจนปวดตบั ปวดกระเพาะ แต่ท่านไม่

ระเบิดออกมา ท่านอดกลัLนความโกรธได ้อยา่งนีL ดีมาก ท่านเริ?มจะอดทนไดแ้ลว้ เป็นความตัLงใจ

ที?จะอดทน ท่านก็จะค่อย ๆ ยกระดบัซินซิ?งขึLนเรื?อย ๆ ท่านก็จะมองเรื?องราวนัLนเบาบางไดจ้ริง ๆ 

เมื?อถึงเวลานัLนก็คือการยกระดบัที?ใหญ่ขึLน คนธรรมดาสามญัถือเรื?องการขดัสีซึ?งกนัและกนั เรื?อง

เล็ก ๆ นอ้ย ๆ เป็นเรื?องที?ใหญ่มาก มีชีวิตอยูเ่พยีงเพื?อศกัดิ_ ศรี ไม่สามารถจะอดทน เมื?อความโกรธ

ขึLนถึงขีดสุดแลว้อะไรเขาก็กลา้ทาํ แต่ในฐานะผูฝึ้กพลงักง สิ?งที?คนอื?นเห็นเป็นเรื?องใหญ่ ท่านจะ

เห็นเป็นเรื?องเลก็ เล็กมาก เลก็มาก ๆ เพราะเป้าหมายนัLนของท่านยาวไกลมาก ๆ ยาวไกลยิ?งนกั 

ท่านจะอยูย่ืนยาวเท่ากบัจกัรวาล เมื?อท่านคิดถึงสิ?งเหล่านัLนอีกครัL ง สิ?งเหล่านัLนจะมีหรือไม่มีก็ได ้

เมื?อท่านคิดในภาพที?ใหญ่ ท่านลว้นสามารถขา้มผ่านสิ?งเหล่านัLนไปได ้

4. ขจดัจิตอจิฉาริษยาทิLงไป 

จิตอิจฉาริษยาเป็นอุปสรรคใหญ่ของการฝึกพลงักง มนัจะส่งผลกระทบต่อผูฝึ้กพลงักง

อยา่งมาก มนัจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงพลงั (กงลี?) ของผูฝึ้กพลงักง  จะทาํร้ายเพื?อนผูฝึ้ก

และจะรบกวนการบาํเพญ็ขึLนไปของพวกเราอยา่งร้ายแรง ในฐานะผูฝึ้กพลงักง ตอ้งขจดัทิLงไป 

100 เปอร์เซ็นต ์บางคนเมื?อฝึกพลงักงถึงระดบัชัLนหนึ?ง แต่จิตอิจฉาริษยายงัไม่ไดข้จดัทิLงไป และ

ยิ?งไม่ขจดัทิLงไปมนัก็ยิ?งรุนแรงเพิ?มขึLนไดง้่าย ผลดา้นลบชนิดนีLทาํให้ซินซิ?งดา้นอื?น ๆ ที?เขา

ยกระดบัขึLนแลว้เปลี?ยนเป็นอ่อนแออยา่งมาก เหตุใดจึงหยบิยกจิตอิจฉาริษยาออกมาพดู

โดยเฉพาะ เพราะจิตอิจฉาริษยาสะทอ้นออกมารุนแรงที?สุดและโดดเด่นที?สุดในหมู่คนจีน มนัมี

นํLาหนกัมากที?สุดในความคิดของผูค้นโดยที?คนจาํนวนมากไม่รู้สึก จิตอิจฉาริษยานัLนมีเฉพาะทาง

ตะวนัออก เรียกว่าจิตอิจฉาริษยาแบบตะวนัออกหรือจิตอจิฉาริษยาแบบเอเซีย คนจีนมีอุปนิสัย
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เกบ็ความรู้สึก เก็บอารมณ์ ไม่แสดงออกอยา่งเปิดเผย จึงทาํให้เกิดจิตอิจฉาริษยาไดง้่าย สรรพสิ?ง

ลว้นมีสองดา้น อุปนิสัยเก็บความรู้สึกมีดา้นที?ดี และก็มีดา้นที?ไม่ดี คนตะวนัตกอุปนิสัยค่อนขา้ง

เปิดเผย เป็นตน้ว่าหากเด็กนกัเรียนไดค้ะแนนเต็มร้อยในโรงเรียน เขาจะดีใจขณะวิ?งกลบับา้นไป

พลาง ร้องตะโกนไปพลาง: “ฉันไดค้ะแนนเต็มร้อยนะ...” เพื?อนบา้นต่างพากนัเปิดประตู เปิด

หนา้ต่างแสดงความยินดีกบัเขา: “ทอม ยินดีดว้ยนะ!” ต่างพากนัยินดีกบัเขา ถา้เรื?องนีL เกิดขึLนใน

ประเทศจีน ท่านลองคิดดู พอไดย้ินก็รู้สึกไม่พอใจ: ไดร้้อยคะแนนเต็มแลว้มีอะไร “โออ้วด” มี

อะไรน่าอวด! เป็นปฏิกิริยาที?แตกต่างกนัโดยสิLนเชิงเมื?อมีจิตอิจฉาริษยา 

 คนที?มีจิตอิจฉาริษยาจะดูถกูคนอื?น ไม่ยอมให้คนอื?นเลยลํLาตนเอง เวลาเห็นคนอื?นเก่งกว่า

ตนเอง จิตใจเขาก็จะไม่สมดุล รับไม่ได ้ ไม่ยอม เวลาขึLนเงินเดือนตอ้งขึLนเท่ากนั โบนสัตอ้งได้

เท่ากนั ทอ้งฟ้าถล่มลงมาทุกคนตอ้งรบัผิดชอบเท่ากนั เวลาเห็นคนอื?นไดเ้งินไดท้อง เขาก็อิจฉา

ตาร้อน ก็คือใครจะดีกว่าเขาไม่ได ้ บางคนทาํงานวิจยัประสบผลสาํเร็จแต่ไม่กลา้ไปรับรางวลั 

กลวัคนจะอิจฉาริษยา บางคนไดร้บัรางวลัชมเชยดา้นเกียติยศและชื?อเสียงก็ไม่กลา้เปิดเผย กลวั

คนอื?นจะอิจฉาริษยาและพูดจาเสียดสี อาจารยชี์?กงบางคนเห็นอาจารยชี์?กงอื?นบรรยายก็ไม่

ยอมรับ ไปก่อกวน นี?ก็คือปัญหาซินซิ?ง ทุกคนฝึกพลงักงดว้ยกนั บางคนฝึกพลงักงไดไ้ม่นานก็มี

ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) และแลว้ก็จะมีคนพูด: เขามีอะไรจะโมไ้ด ้ ฉันฝึกมาหลายปีแลว้ 

ประกาศนียบตัรมีเป็นโหล ฉันยงัไม่มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) เขาจะมีไดอ้ยา่งไร ก็เกิดจิต

อิจฉาริษยาขึLนมา ฝึกพลงักงตอ้งคน้หาจากภายใน ตนเองตอ้งบาํเพญ็ตนเองให้มาก ๆ ให้คน้หา

มูลเหตุที?ตนเอง ตนเองมีดา้นไหนที?ยงัทาํไดไ้ม่เพียงพอ ตอ้งพยายามปรับปรุงตนเอง ให้ทุ่มเท

พยายามที?ภายใน คนลว้นทุ่มเทพยายามที?ภายนอก คนอื?นต่างบาํเพญ็ดีแลว้ ต่างยกระดบัขึLนไป

แลว้ มีท่านที?ยงัไม่ยกระดบัขึLนไป ท่านไม่ใช่เสียเวลาหรือ การบาํเพญ็ตอ้งบาํเพญ็ที?ตนเองหนา 

 จิตอิจฉาริษยายงัจะทาํร้ายเพื?อนผูบ้าํเพญ็ดว้ยกนั เป็นตน้ว่าพูดจาไม่น่าฟังทาํให้คนเขา

จิตใจไม่สงบไม่อาจจะเขา้สู่สมาธิ เมื?อเขามีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ในระดบัหนึ?งแลว้ ดว้ย

จิตอิจฉาริษยาเขาอาจใชค้วามสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ไปทาํร้ายเพื?อนผูบ้าํเพญ็ เช่นมีคนที?

บาํเพญ็ไดดี้คนหนึ?งกาํลงันั?งสมาธิฝึกพลงักงอยู ่ เนื?องจากตวัเขามีพลงักง นั?งอยูต่รงนัLนคลา้ยกบั

ภูเขาลูกหนึ?ง ณ ตอนนัLนมีสองสิ?งลอยขา้มมา สิ?งหนึ?งในอดีตเคยเป็นพระสงฆ ์แต่เนื?องจากมีจิต

อิจฉาริษยาจึงไม่สามารถบาํเพญ็ขึLนไปได ้แมจ้ะมีแรงพลงั (กงลี?) ในระดบัหนึ?ง แต่ยงับาํเพญ็ไม่

สาํเร็จ เมื?อพวกเขามาถึงตรงที?คนนั?งสมาธิอยูน่ัLน หนึ?งในนัLนพูดว่า: นี?คือคนนัLนที?กาํลงับาํเพญ็อยู่

ตรงนีL  พวกเราเดินลอ้มรอบไปเถิดนะ! อกีคนหนึ?งกลบัพูดขึLนมาว่า: คิดถึงเมื?อปีนัLน เพียงฝ่ามือ

เดียวฉันก็ตดัภูเขาไถซ้นัออกมุมหนึ?ง ว่าแลว้ก็ฟาดหนึ?งฝ่ามือไปที?ผูฝึ้กพลงักง แต่พอยกแขนขึLน
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มาแลว้ก็ฟาดลงไปไม่ได ้ เพราะผูฝึ้กพลงักงนัLนกาํลงับาํเพญ็หลกัธรรมที?ถูกตอ้งจึงมีเกราะ

คุม้ครอง เขาไม่สามารถฟาดมือลงไปได ้ เขาคิดจะทาํร้ายผูบ้าํเพญ็หลกัธรรมที?ถูกตอ้งซึ?งเป็น

ปัญหาที?ร้ายแรงมาก เขาตอ้งถูกลงโทษ คนที?มีจิตอิจฉาริษยานัLนทาํร้ายทัLงตนเองและคนอื?น 

5. ขจดัจิตยึดติดทิLงไป 

จิตยึดติดหมายถึงผูฝึ้กพลงักงยึดติดต่อสิ?งหนึ?งสิ?งใด หรือเป้าหมายหนึ?ง ๆ ไม่ปล่อยวาง 

หรือแสวงหามากเกินไป ไม่สามารถสลดัให้หลุดได ้กระทั?งดืLอรัLนมาก ๆ ไม่ฟังคาํเตือน บางคน

แสวงหาที?จะไดค้วามสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ในโลกนีL  ยอ่มจะส่งผลกระทบต่อการบาํเพญ็สู่

ระดบัชัLนสูง จิตใจนีLยิ?งรุนแรง กย็ิ?งละทิLงไดย้าก จติใจยิ?งไม่สมดุลไม่มั?นคง ภายหลงัก็จะคิดว่า

ตนเองไม่ไดอ้ะไรเลย กระทั?งมีความสงสัยในสิ?งที?ศึกษา จิตยึดติดก่อเกิดจากกิเลสตณัหาของ

มนุษย ์จุดเด่นคือมนัมีเป้าหมายหรือจุดประสงคท์ี?จาํกดัอยา่งเด่นชดั ค่อนขา้งชดัเจน เป็นรูปธรรม

โดยที?เจา้ตวัมกัจะไม่รับรู้เขา้ใจ คนธรรมดาสามญัมีจิตยึดติดมากมาย เพื?อจะแสวงหาของสิ?งหนึ?ง

และบรรลุจุดประสงคน์ัLน เขาสามารถจะใชว้ิธีการใด ๆ ก็ไดเ้พื?อที?จะให้ไดม้า สาํหรับผูฝึ้กพลงั

กง จิตยึดติดจะแสดงออกมาอีกแบบหนึ?ง เช่น การแสวงหาความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ชนิด

หนึ?ง ๆ  หลงใหลในทศันียภาพชนิดหนึ?ง ๆ  กระตือรือร้นในการแสดงออกชนิดหนึ?ง ๆ  เป็นตน้ ใน

ฐานะผูฝึ้กพลงักง ไม่ว่าท่านจะแสวงหาอะไรลว้นไม่ถูกตอ้ง สิ?งนีLตอ้งขจดัทิLงไป สายเต๋ากล่าวถึง

ความไม่มี สายพุทธสอนความว่างเปล่า เขา้สู่ประตูแห่งความว่างเปล่า สุดทา้ยพวกเราตอ้งบรรลุ

ภาวะความว่างเปล่าและความไม่มี ตอ้งขจดัจิตยึดติดทัLงหมดทิLงไป สิ?งที?ท่านปลอ่ยวางไม่ไดล้ว้น

ตอ้งปลอ่ยวาง เช่น การแสวงหาความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ท่านแสวงหาก็คือตอ้งการจะใช ้ที?

จริงมนัตรงกนัขา้มกบัคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลของเรา ในความเป็นจริงยงัคงเป็นปัญหาดา้น

ซินซิ?ง คิดอยากจะได ้ คิดอยากจะโออ้วดมนั อยากจะแสดงต่อหนา้คนอื?นสักหน่อย หาก

จุดประสงคท์ี?ท่านจะใชม้นันัLนบริสุทธิ_  ก็คือตอ้งการจะทาํความดี แต่เรื?องดีนัLนเมื?อท่านทาํขึLนมาก็

ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็นเรื?องดี เรื?องของคนธรรมดาสามญัถา้ท่านใชว้ิธีเหนือสามญัวิสัยไป

จดัการก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็นเรื?องดี บางคนพอไดย้ินขา้พเจา้กล่าวว่าคนในชัLนเรียนร้อยละ 70 

เปิดตาทิพยแ์ลว้ ดงันัLนจึงครุ่นคิด ทาํไมฉันไม่มีความรู้สึกนะ เมื?อกลบัไปเวลาฝึกพลงักงก็มุ่ง

สนใจไปที?ตาทิพย ์ คิดจนปวดหัว สุดทา้ยอะไรก็มองไม่เห็น นี?ก็คือจิตยึดติด แต่ละคนมีสภาพ

ร่างกายที?ต่างกนั รากฐาน (เกินจี) ก็ไม่เหมือนกนั ตาทิพยไ์ม่อาจจะมองเห็นในเวลาเดียวกนั และ
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ไม่อาจจะอยูใ่นระดบัชัLนเดียวกนั บางคนมองเห็นไดแ้ลว้ บางคนมองไม่เห็น ลว้นแต่เป็นเรื?อง

ปกติ 

 จิตยึดติดสามารถจะทาํให้แรงพลงั (กงลี?) ของผูฝึ้กพลงักงเกิดการหยดุชะงกั อยูใ่นภาวะ

วนอยูก่บัที? ในกรณีที?รุนแรงยงัอาจทาํให้ผูฝึ้กพลงักงเดินสู่ทางมาร โดยเฉพาะคอืความสามารถ

พิเศษ (กงเหนิง) บางอยา่งอาจถูกคนที?มีซินซิ?งไม่ดีนาํไปใชท้าํเรื?องที?ไม่ดีได ้ มีหลายกรณีที?คนที?

ซินซิ?งไม่มั?นคงไดน้าํความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ไปทาํเรื?องไม่ดี  มีพืLนที?หนึ?งนกัศึกษาชายราย

หนึ?งเกิดมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ในการควบคุมความคิดชนิดหนึ?ง ดว้ยความสามารถ

พิเศษ (กงเหนิง) นีL เขาสามารถจะใชค้วามคิดไปควบคุมความนึกคิดและพฤติกรรมของคนอื?น เขา

จึงใชม้นัไปทาํเรื?องที?ไม่ดี บางคนเวลาฝึกพลงักงมองเห็นทศันียภาพบางอยา่ง มกัคิดจะมองดูให้

ชดัเจน รู้ให้แน่ชดั นี?ก็คือจิตยึดติด บางคนชอบทาํบางอยา่งจนกลายเป็นเสพติด ยากที?จะละวาง ก็

เป็นจิตยึดติด เนื?องจากรากฐาน (เกินจี) ไม่เหมือนกนั มีจุดประสงคต่์างกนั บางคนฝึกพลงักงเพื?อ

จะบรรลุเขตแดนที?สูงที?สุด บางคนก็เพื?อจะไดร้ับบางสิ?งบางอยา่ง ความคิดชนิดหลงัยอ่มจะทาํให้

จุดประสงคข์องการฝึกพลงักงถูกจาํกดั หากจิตยึดติดชนิดนีLไม่ขจดัทิLงไป ถงึจะฝึกพลงักง พลงั

กงก็จะไม่ก่อเกิด ดงันัLนผูฝึ้กพลงักงตอ้งมองผลประโยชน์ทางวตัถุทัLงหมดให้เบาบาง ไม่แสวงหา

สิ?งใด ให้ทุกสิ?งดาํเนินไปตามธรรมชาติ เช่นนีLก็จะหลีกเลี?ยงการเกิดจิตยึดติดที?ปรากฏออกมา นี?ก็

จะดูว่าซินซิ?งของผูฝึ้กพลงักงเป็นอยา่งไร หากซินซิ?งไม่ยกระดบัขึLนจากมูลฐาน ไม่ว่าจะมีจิตยึด

ติดใด ๆ ก็ลว้นจะบาํเพญ็ไม่สาํเร็จ 

6. กรรม 

(1)  การก่อเกิดของกรรม 

กรรมเป็นสสารสีดาํชนิดหนึ?งซึ?งตรงกนัขา้มกบักุศล (เต๋อ) ในพุทธศาสนาเรียกมนัว่า

กรรมชั?ว พวกเราที?นี?เรียกว่ากรรม ดงันัLนเมื?อทาํเรื?องไม่ดีกเ็รียกว่าก่อกรรม กรรมนัLนก่อเกิด

เนื?องจากเจา้ตวัเคยทาํผิดในชาตินีLหรือชาติก่อน เช่น เคยฆ่าชีวิต เคยรังแกใคร เคยช่วงชิง

ผลประโยชน์ของใคร เคยนินทาใครขา้งหลงั ไม่เป็นมิตรกบัใคร เป็นตน้ ลว้นจะก่อเกิดกรรม ยงั

มีกรรมที?โอนยา้ยมาจากบรรพบุรุษหรือญาติมิตร เมื?อคน ๆ หนึ?งออกหมดัทุบตีคน ในเวลา

เดียวกนัก็ไดโ้ยนสสารสีขาวไปให้กบัคู่กรณี พืLนที?ส่วนนัLนในร่างกายตนเองก็จะถกูแทนที?ดว้ย

สสารสีดาํ การฆ่าชีวิตเป็นการทาํความชั?ว ทาํเรื?องเลวร้ายที?ใหญ่หลวงที?สุดซึ?งจะก่อกรรมที?หนกั

มาก กรรมเป็นมูลเหตุสาํคญัที?ส่งผลให้คนเป็นโรค แน่นอนไม่แน่เสนอไปว่ามนัจะสะทอ้น

ออกมาในรูปแบบของโรค มนัอาจจะสะทอ้นออกมาเป็นการประสบกบัความยุง่ยาก เป็นตน้ 
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ลว้นเป็นกรรมที?บงัเกิดผลอยู ่ ดงันัLนผูฝึ้กพลงักงจะทาํเรื?องที?ไม่ดีไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด การกระทาํที?

ไม่ดีทัLงหมดลว้นจะกอ่เกิดสื?อสัญญาณที?ไม่ดี จะส่งผลกระทบถึงการฝึกพลงักงอยา่งร้ายแรง 

บางคนส่งเสริมให้เกบ็ลมปราณ (ชี?) ของตน้ไม ้ เวลาสอนพลงักงก็จะสอนเก็บ

ลมปราณ (ชี?)ของตน้ไมอ้ยา่งไร ลมปราณ (ชี?) ของตน้ไมอ้ะไรดี ลมปราณ (ชี?) ของตน้ไมอ้ะไร

เป็นสีอะไร พูดคยุกนัอยา่งเพลิดเพลินออกรส ในสวนสาธารณะทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเรา 

บางคนไม่รู้ว่าฝึกพลงักงอะไร กลิLงตวัไปมาบนพืLน พอลุกขึLนก็วนรอบตน้สนเพื?อเก็บลมปราณ 

(ชี?) ของตน้สน ในเวลาเพียงครึ? งปีทาํให้ตน้สนทัLงแถบร่วงโรยตายไปเลย นี?คือพฤติกรรมของการ

ก่อกรรม นี?ก็เป็นการฆ่าชีวิต! ไม่ว่าจะพูดในแง่ของการอนุรักษสิ์?งแวดลอ้มเพื?อรักษาความสมดุล

ทางนิเวศวิทยาของประเทศเรา หรือพูดจากระดบัชัLนสูง การเก็บลมปราณ(ชี?) ของตน้ไมก้็เป็น

เรื?องไม่ถูกตอ้ง จกัรวาลนัLนกวา้งใหญ่ไร้ขีดจาํกดั มีลมปราณ (ชี?) อยูทุ่กหนแห่งให้ท่านไปเก็บ 

ท่านไปเก็บให้พอใจ เหตุใดจะตอ้งทาํลายตน้ไมล้ะ ในฐานะผูฝึ้กพลงักง จิตเมตตาของท่านไป

ไหนแลว้ละ 

สรรพสิ?งลว้นมีจิตวิญญาณ วิทยาศาสตร์ปัจจุบนัรบัรู้แลว้ว่าตน้ไมไ้ม่เพียงแต่มีชีวิต 

ยงัมีความอฉัริยะ (หลิงซิ?ง) มีความคิดและอารมณ์ กระทั?งมีความสามารถพิเศษทางประสาท

สัมผสั เมื?อตาทิพยข์องท่านบรรลรุะดบัธรรมจกัษุ ท่านจะพบว่าโลกเป็นทศันียภาพอีกแบบหนึ?ง

โดยสิLนเชิง พอท่านออกจากบา้น กอ้นหิน กาํแพง ตน้ไม ้เป็นตน้ ลว้นจะพูดคุยกบัท่าน วตัถุใด ๆ 

ลว้นมีชีวิตคงอยู ่ณ เวลาที?มนัก่อเกิด  ชีวิตหนึ?งก็ไดก้รอกใส่เขา้ไปแลว้  สสารอินทรียแ์ละอนิน 

ทรียน์ัLนจดัแบ่งโดยมนุษยบ์นโลกเรา คนที?อยูใ่นวดัเมื?อทาํชามแตกเขาจะรู้สึกไม่สบายใจ เพราะ

ทนัทีที?ชามนัLนแตกไป ร่างชีวิตนัLนก็ถูกปลดปล่อยออกมา เมื?อมนัยงัไม่ไดเ้ดินจบเส้นทางชีวิต

ของมนั ก็จะไม่มีที?ไป ดงันัLนมนัจึงเคียดแคน้คนที?ฆ่ามนัอยา่งยิ?ง ยิ?งเคยีดแคน้คน ๆ นัLนก็จะยิ?งมี

กรรมหนกั “อาจารยชี์?กง” บางคนยงัไปล่าสัตว ์ จิตเมตตาของเขาไปไหนแลว้ สายพุทธและสาย

เต๋าลว้นไม่ทาํสิ?งที?จะฝ่าฝืนหลกัการสวรรค ์เขาทาํเช่นนีLก็คือพฤติกรรมของการฆ่าชีวิต 

บางคนบอกว่าที?ผ่านมาเขาก่อกรรมไวม้าก เช่น ฆ่าไก่ ฆ่าปลา ตกปลา เป็นตน้ ใช่

หรือไม่ว่าเขาไม่สามารถจะฝึกพลงักงแลว้ ไม่ใช่ ในเวลานัLนท่านทาํโดยที?ไม่รู้ มนัไม่ทาํให้กรรม

ใหญ่โต จากวนันีLอยา่ไดท้าํเรื?องอยา่งนีLอีกก็แลว้กนั ถา้ทาํอีกก็คอืตัLงใจทาํผิดทัLง ๆ ที?รู ้ไม่ไดแ้ลว้ 

ผูฝึ้กบางคนมีกรรมชนิดนีLคงอยู ่ ท่านมาร่วมชัLนเรียนของเราก็คอืมีบุญวาสนา ท่านจึงสามารถจะ

บาํเพญ็สู่ระดบัสูง แลว้แมลงวนัหรือยงุเขา้มาในบา้นควรจะตีหรือไม่ ทุกท่านทาํเรื?องนีL  ณ 

ระดบัชัLนปัจจุบนั จะตีตายกไ็ม่ถือว่าผิด ไลอ่อกไปไม่ไดจ้ะตีให้ตายก็ตีไปแลว้ ของสิ?งหนึ?งเมื?อถงึ

เวลาที?ควรตาย มนัก็ตอ้งตายโดยธรรมชาติ เมื?อองคศ์ากยมุนีทรงพระชนมชี์พอยูน่ัLน มีครัL งหนึ?ง
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พระองคจ์ะสรงนํLา บอกให้สาวกไปทาํความสะอาดอ่างอาบนํLา สาวกพบว่าในอ่างอาบนํLามี

หนอนจึงกลบัไปถามพระองคว์่าจะทาํอยา่งไร พระองคพ์ูดอีกครัL ง: ที?ขา้พเจา้ตอ้งการให้เจา้ทาํ

ความสะอาดคืออ่างอาบนํLา เมื?อสาวกเขา้ใจแลว้จงึทาํความสะอาดอ่างอาบนํLาจนสะอาด ปัญหา

บางอยา่งท่านอยา่ไดม้องมนัสาํคญัจนเกินไป เราไม่ใช่จะให้ท่านเป็นคนที?ระมดัระวงัในเรื?อง

หยมุหยิมมากเกินไป ในสภาพแวดลอ้มที?สลบัซบัซอ้น ประสาทตึงเครียดอยูต่ลอดเวลาโดยกลวั

ว่าจะทาํผิดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ขา้พเจา้ว่าเป็นเช่นนีLไม่ได ้นี?ก็เป็นจิตยึดติดชนิดหนึ?ง ความกลวัโดยตวั

มนัเองก็คือจิตยึดติด  

พวกเราตอ้งมีจิตเมตตา ปฏิบติัต่อเรื?องอะไรดว้ยจติเมตตาก็จะไม่เกิดปัญหาไดง้่าย 

ให้เห็นผลประโยชน์ส่วนตนให้เบาบางสักหน่อย มีพืLนจิตใจดีงามสักหน่อย ไม่ว่าท่านจะทาํ

อะไรกจ็ะถกูมนัยบัยัLง ดงันัLนท่านก็จะไม่ทาํเรื?องที?ไม่ดี ไม่เชื?อท่านก็ลองทาํดู ถา้ท่านมีท่าทีที?

โมโห มกัอยากจะต่อสู้และยืนกราน เรื?องที?ดีตรงหนา้ท่านก็จะทาํจนเป็นเรื?องที?ไม่ดี บ่อยครัL ง

ขา้พเจา้เห็นบางคนเวลาที?ตวัเองถกูตอ้งแลว้จะไม่ยอมคนอื?น คนประเภทนีL เวลาเขาถูกตอ้งเขาก็

จบัประเด็นที?จะจดัการกบัคนอื?นได ้ ในเวลาเดียวกนัพวกเราก็ไม่อาจจะสร้างความขดัแยง้

เนื?องจากไม่เห็นดว้ยกบัเรื?องหนึ?ง บางครัL งเรื?องที?ท่านไม่เห็นนัLนไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็นเรื?องผิด 

ในฐานะผูฝึ้กพลงักงเมื?อระดบัชัLนเลื?อนสูงขึLนแลว้ คาํพูดของท่านจะมีพลงังาน  ท่านสามารถจะ

ยบัยัLงคนธรรมดาสามญัได ้ท่านไม่สามารถจะพูดตามอาํเภอใจได ้โดยเฉพาะเมื?อท่านมองไม่เห็น

ความจริงของปัญหา มองไม่เห็นความสัมพนัธ์ของเหตุ ก็จะทาํเรื?องที?ไม่ดีไดง้่าย กอ่กรรมไดง้่าย 

(2)  การสลายกรรม 

หลกัการในโลกกบัหลกัการบนสวรรคน์ัLนเหมือนกนั ท่านตอ้งชาํระคืนสิ?งที?ท่านติด

คา้งคนเขา แมแ้ต่คนธรรมดาสามญัก็ตอ้งชดใชค้ืนสิ?งที?ติดคา้งคนเขา หนึ?งชั?วชีวิตคน ทุกขภ์ยั 

ปัญหาต่าง ๆ ที?ท่านประสบลว้นเป็นผลที?เกิดจากกรรม ท่านตอ้งชดใชสิ้?งเหล่านัLน พวกเราผู้

บาํเพญ็ที?แทจ้ริง เส้นทางชีวิตของท่านจะเปลี?ยนแปลง ตอ้งจดัวางเส้นทางชีวิตใหม่ที?เหมาะสม

สาํหรับการบาํเพญ็ให้ท่าน กรรมนัLนของท่านอาจารยจ์ะลดทอนส่วนหนึ?งให้กบัท่าน ส่วนที?

เหลือก็จะนาํไปใชเ้พื?อยกระดบัซินซิ?งของท่าน โดยตวัท่านตอ้งแลกและชาํระกรรมทิLงไปผ่าน

การฝึกพลงักงและบาํเพญ็ซินซิ?ง จากวนันีLไปปัญหาที?ท่านพบเจอลว้นไม่ใช่บงัเอิญ ขอให้พวก

ท่านเตรียมพร้อมดา้นจิตใจ ให้ท่านขา้มผ่านอุปสรรค ทุกขภ์ยั ท่านก็จะสามารถละวางสิ?งที?คน

ธรรมดาสามญัปล่อยวางไม่ได ้ ท่านจะพบกบัเรื?องยุง่ยากมากมาย ปัญหาต่าง ๆ จะเกิดขึLนรอบ

ดา้นจากในครอบครัว จากสังคม หรือท่านอาจจะประสบกบัทกุขภ์ยัอะไรต่าง ๆ อยา่งทนัทีทนัใด 
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แมก้ระทั?งแทจ้ริงแลว้คู่กรณีไม่ดี แต่ตวัท่านกลบัถูกตาํหนิกล่าวโทษ เป็นตน้ ผูฝึ้กพลงักงนัLนไม่

ควรจะป่วย แต่ท่านอาจเกิดป่วยหนกัขึLนมาอยา่งทนัทีทนัใด มีอาการป่วยอยา่งหนกัหน่วง 

ทรมานจนแถบจะทนไม่ไหว ไปตรวจที?โรงพยาบาลก็หาสาเหตุไม่เจอว่าป่วยเป็นอะไร แต่อยู ่ๆ 

ท่านก็หายป่วยไดโ้ดยไม่ไดร้ักษา ที?จริงคือท่านไดช้าํระหนีLบางอยา่งที?ท่านติดคา้งไวผ่้านรูปแบบ

ชนิดนีL  บางทีอยู ่ ๆ วนัหนึ?งคู่สมรสของท่านอารมณ์เสียหาเรื?องชวนทะเลาะกบัท่านอยา่งไม่มี

เหตุผล เพียงเรื?องเลก็นอ้ยกอ็าจนาํไปสู่การถกเถียงอยา่งรุนแรง หลงัจากนัLนคู่สมรสของท่านก็

รู้สึกงุนงงประหลาดใจที?เกิดอารมณ์นัLน ในฐานะผูฝึ้กพลงักงท่านสมควรตอ้งเขา้ใจทาํไมจึงเกิด

เรื?องอยา่งนัLน ก็คือสิ?งนัLนมาแลว้ มนัตอ้งการให้ท่านชดใชก้รรมนัLน ณ เวลานัLนท่านตอ้งควบคุม

ตนเอง รักษาซินซิ?งให้มั?นเพื?อจะไดผ่้านเรื?องนัLนไป ท่านตอ้งทะนุถนอมและขอบคุณคู่สมรสที?

ช่วยท่านสลายกรรม 

เมื?อท่านนั?งสมาธิเป็นเวลานานขาก็จะเจ็บ บางคนเจบ็ปวดอยา่งทรมาน คนที?ตาทิพย์

เปิดในระดบัชัLนสูงจะมองเห็น เวลาที?เจ็บปวดอยา่งทรมานนัLน มีสิ?งของสีดาํกอ้นใหญ่ ทัLงจาก

ภายในและภายนอกร่างกายของผูฝึ้กพลงักงเคลื?อนตวัลงมาและถูกสลายทิLงไป ความเจ็บปวด

จากการนั?งสมาธินัLนจะเจ็บปวดเป็นช่วง ๆ และรู้สึกเหมือนถูกเจาะหัวใจ บางคนที?มีจิตรับรู้ (อูซิ้?ง) 

ก็จะไม่เอาขาลง เมื?อสสารสีดาํสลายไปแลว้ก็จะแปรเปลี?ยนเป็นสสารสีขาวและแปรผนัเป็นพลงั

กง กรรมของผูฝึ้กพลงักงไม่อาจจะสลายทิLงไปไดท้ัLงหมดผ่านการนั?งสมาธิและฝึกพลงักง ยงั

จะตอ้งยกระดบัซินซิ?งและจิตรับรู้ (อูซิ้?ง) ให้สูงขึLนและประสบกบัความยากลาํบาก ที?สาํคญัคือ

พวกเราเป็นคนที?ตอ้งมีความเมตตา พวกเราผูฝึ้กฝ่าหลุนกงนัLนจะเกิดจิตเมตตาเร็วมาก หลาย ๆ 

คนเวลาฝึกพลงักง พอนั?งลงนํLาตาก็ไหลออกมาอยา่งไม่มีเหตุผล คิดอะไรก็รู้สึกโศกเศร้า เห็นใคร 

ๆ ลว้นแต่ลาํบาก นั?นคือจิตเมตตาของท่านออกมาแลว้ จิตแต่กาํเนิดของท่าน ตวัตนที?แทจ้ริงของ

ท่านเริ?มประสานเขา้กบัคุณสมบติัพิเศษ “เจิน ซั?น เหยิ?น (ความจริง ความเมตตา ความอดทน)” 

ของจกัรวาลแลว้ เมื?อจิตเมตตาของท่านออกมา ท่านก็จะทาํสิ?งต่าง ๆ ดว้ยความเมตตา จากภายใน

จิตใจถงึการกระทาํภายนอกของท่าน คนจะเห็นไดว้่าท่านเป็นคนที?ใจดีมาก ๆ เมื?อถึงเวลานัLนจะ

ไม่มีใครรังแกท่าน เมื?อถึงเวลานัLนหากมีคนจะรังแกท่านจริง ๆ จิตเมตตาที?ใหญ่หลวงของท่านจะ

บงัเกิดผล ท่านจะไม่ตอบโต ้ มนัเป็นพลงัชนิดหนึ?งซึ?งจะทาํให้ท่านแตกต่างจากคนธรรมดา

สามญั 

เมื?อท่านประสบกบัทุกขภ์ยั จิตเมตตานัLนจะช่วยท่านให้ขา้มด่านเอาชนะอุปสรรค ใน

เวลาเดียวกนัธรรมกาย (ฝ่าเซิน) ของขา้พเจา้จะดูแลท่าน ปกป้องชีวิตท่าน แต่ท่านยงัตอ้งขา้ม

ทุกขภ์ยั ยกตวัอยา่งเมื?อตอนที?ขา้พเจา้ไปเปิดสอนที?ไท่หยวน มีสามีภรรยาสูงวยัคู่หนึ?งขณะกาํลงั
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รีบจะขา้มถนนเพื?อมาเขา้ร่วมชัLนเรียน พอเดินมาถึงกลางถนน มีรถยนตค์นัหนึ?งขบัมาอยา่งเร็ว

ชนสตรีผูสู้งวยัลม้แลว้ลากสตรีผูสู้งวยัออกไปสิบกวา่เมตรก่อนที?สตรีผูสู้งวยัจะลม้ลงบนถนน 

รถยนตค์นันัLนวิ?งไปอีกยี?สิบกว่าเมตรค่อยหยดุ คนขบักระโดดลงจากรถพูดจาไม่ดี คนที?นั?งอยูใ่น

รถก็พูดจาไม่ดี สตรีผูสู้งวยัไม่ว่าอะไร  ณ เวลานัLนสตรีผูสู้งวยันึกถงึคาํพูดของขา้พเจา้ หลงัจาก

ลุกขึLนมาสตรีผูสู้งวยัพูดว่า: ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ฉันไม่เจ็บตรงไหนเลย แลว้สตรีผูสู้งวยักจ็งูมือ

สามีเดินเขา้ไปในหอประชุมดว้ยกนั ณ เวลานัLน หากสตรีผูสู้งวยัพูดว่า โอย ฉันเจ็บตรงนีL  เจ็บตรง

นัLน ท่านส่งฉันไปโรงพยาบาลเถอะ เช่นนัLนก็จะเจ็บขึLนมาจริง ๆ แต่สตรีผูสู้งวยัไม่ไดท้าํเช่นนัLน 

สตรีผูสู้งวยับอกกบัขา้พเจา้ว่า: อาจารย ์ฉันรู้ว่าเรื?องมนัเป็นอยา่งไร นี?เป็นการช่วยฉันชาํระกรรม

นี?นา สลายหนึ?งทุกขภ์ยัใหญ่ไป ชาํระกรรมไปหนึ?งกอ้นโต ลองคิดดูซินซิ?งและจิตรับรู้ (อูซิ้?ง) 

ของคุณยายดีมาก อายมุากขนาดนัLนแลว้ ดว้ยความเร็วรถยนตข์นาดนัLน ถูกลากไปไกลขนาดนัLน 

ลม้ลงบนพืLนแรงขนาดนัLน แลว้ยงัลุกขึLนมาดว้ยจิตใจที?ถูกตอ้งเที?ยงตรงมาก ๆ 

เวลาที?ภยัพิบติัมาถึงมนัแลดูใหญ่โตมากนกั ดูเหมือนว่าคิดอยา่งไรกไ็ม่มีทางออก 

บางทีมนัวนเวียนอยูห่ลายวนั ทนัใดนัLนก็มีทางออกแลว้ เรื?องราวก็เกิดเปลี?ยนแปลงใหญ่ใน

ทนัทีทนัใด ที?จริงคือซินซิ?งของเรายกระดบัขึLนแลว้ สิ?งนัLนก็จะสลายไปโดยธรรมชาติ 

หากจะยกระดบัเขตแดนทางความคิดก็จะตอ้งผ่านการทดสอบความยากลาํบาก

นานาชนิดในโลก ในระหว่างขัLนตอนนีL  หากซินซิ?งของท่านยกระดบัขึLนไปแลว้และมั?นคงแลว้

จริง ๆ   กรรมกจ็ะสลาย ความยากลาํบากของท่านก็จะผ่านไป พลงักงก็กอ่เกิด หากในระหว่างการ

ทดสอบซินซิ?ง ท่านไม่ไดค้วบคุมซินซิ?งและทาํผิดไป ท่านก็อยา่ทอ้แทใ้จ ท่านตอ้งหาขอ้สรุปจาก

บทเรียน หาขอ้บกพร่องและทุ่มเทพยายามไปบาํเพญ็ “เจิน ซั?น เหยิ?น (ความจริง ความเมตตา 

ความอดทน)” การทดสอบซินซิ?งครัL งต่อไปอาจจะตามมาติด ๆ หลงัจากนัLน พร้อมกบัที?แรงพลงั 

(กงลี?) ยกระดบัขึLน ความยากลาํบากของการทดสอบซินซิ?งของท่านอาจจะมาอยา่งรุนแรงมากขึLน 

มาอยา่งชนิดทนัทีทนัใด ทุก ๆ ด่านที?ท่านขา้มผ่านไป แรงพลงั (กงลี?) จะเพิ?มสูงขึLนเลก็นอ้ย หาก

ขา้มด่านไปไม่ได ้ พลงักงกจ็ะหยดุชะงกั การทดสอบที?เล็กพลงักงก็จะเพิ?มขึLนเล็กนอ้ย การ

ทดสอบที?ใหญ่พลงักงก็จะเพิ?มขึLนมาก หวงัว่าผูฝึ้กพลงักงทุกคนจะมีความพร้อมที?จะอดทนต่อ

ความทุกขค์วามลาํบากที?ใหญ่ จะมีความมุ่งมั?นและจิตใจที?เด็ดเดี?ยวแน่วแน่ที?จะเผชิญกบั

อุปสรรคต่าง ๆ ไม่มีการทุ่มเทก็จะไม่ไดร้ับพลงักงที?แทจ้ริง คิดที?จะสบาย ๆ โดยไม่ทุ่มเท ไม่ทน

ทุกข ์ก็จะไดพ้ลงักง ไม่มีหลกัการแบบนีL  ไม่เปลี?ยนแปลงซินซิ?งให้ดีขึLนจากมูลฐาน หรือยงัมีจิต

ยึดติดใด ๆ ของตนเองอยู ่ก็ไม่สามารถจะบาํเพญ็สาํเร็จเป็นผูรู้้แจง้ใหญ่ 
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7.  การชกันาํมาร 

การชกันาํมารหมายถึงผูฝึ้กพลงักงมีปรากฏการณ์หรือทศันียภาพที?ปรากฏออกมาใน

ระหว่างขัLนตอนของการฝึกพลงักงซึ?งส่งผลกระทบต่อการฝึกพลงักง จุดประสงคค์อืหยดุยัLง

ไม่ให้ผูฝึ้กพลงักงบาํเพญ็สู่ระดบัชัLนที?สูงขึLน และสามารถพูดไดว้่ามารมาทวงหนีL  

 เมื?อบาํเพญ็ถึงระดบัชัLนสูงยอ่มจะประสบกบัปัญหาการชกันาํมาร ชั?วชีวิตของคน ๆ หนึ?ง

และบรรพบุรุษไม่อาจหลีกเลี?ยง ยอ่มเคยทาํบางเรื?องที?ไม่ดี สิ?งที?ไม่ดีเหล่านีL เรียกว่ากรรม รากฐาน 

(เกินจี) ของคน ๆ  หนึ?งดีหรือไม่ดีจะเป็นตวักาํหนดวา่เขามีกรรมติดตวัมากหรือนอ้ย แมแ้ต่คนที?ดี

มากคนหนึ?งก็ไม่อาจจะไม่มีกรรม เพราะท่านไม่บาํเพญ็ ดงันัLนท่านจึงไม่รู้สึก ถา้ท่านเพียงเพื?อจะ

ขจดัโรคภยัเสริมสร้างสุขภาพ มารก็จะไม่สนใจท่าน ครัLนเมื?อท่านบาํเพญ็ไปสู่ระดบัชัLนสูง มนัก็

จะรบกวนท่าน มนัจะใชว้ิธีการต่าง ๆ  มารบกวนท่าน จุดประสงคค์ือไม่ให้ทา่นบาํเพญ็ไปสู่ระดบั

ชัLนสูง ไม่ให้ท่านบาํเพญ็สาํเร็จ มารจะปรากฏออกมาในหลาย ๆ รูปแบบ บา้งจะปรากฏออกมา

ในเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจาํวนั บา้งจะปรากฏออกมาในรูปแบบของสื?อสัญญาณจากมิติอื?น

มาทาํการรบกวน ทาํให้เมื?อท่านนั?งสมาธิก็จะมีเรื?องบางอยา่งมารบกวน ทาํให้ท่านไม่สามารถเขา้

สู่สมาธิ ไม่สามารถบาํเพญ็สู่ระดบัชัLนสูง บางครัL งพอท่านนั?งสมาธิท่านก็จะมีอาการง่วงนอนหรือ

มีความคิดวุ่นวาย ไม่สามารถเขา้สู่ภาวะของการฝึกพลงักง บางครัLงพอท่านจะเริ?มฝึกพลงักง จาก

สภาพแวดลอ้มที?สงบเงียบ ทนัใดนัLนก็จะมีเสียงคนเดิน เสียงปิดประตู เสียงแตรรถยนต ์โทรศพัท์

รบกวน เสียงเอะอะเจีiยวจา้วต่าง ๆ ทาํให้ท่านไม่สามารถเขา้สู่สมาธิได ้

 ยงัมีมารอีกชนิดหนึ?งคือมารกามารมณ์  เวลาที?ผูฝึ้กพลงักงนั?งสมาธิอยูห่รืออยูใ่นความฝัน 

จะมีหนุ่มรูปงามหรือสาวสวยปรากฏอยูต่รงหนา้ ออกมาหลอกล่อท่านยั?วยวนท่าน แสดงท่าทีย ั?ว

ยจุิตยึดติดต่ออารมณ์ทางเพศของท่าน หากท่านไม่สามารถเอาชนะมนัไดห้นึ?งครัL ง มนัก็หลอกลอ่

ยั?วยทุ่านเพิ?มขึLนเรื?อย ๆ จนกว่าท่านจะละทิLงความคิดที?จะบาํเพญ็ไปสู่ระดบัชัLนสูง มนัเป็นการ

ทดสอบที?ขา้มผ่านไดย้าก มีผูฝึ้กพลงักงไม่นอ้ยที?บาํเพญ็ไม่สาํเร็จดว้ยเหตุนีL  หวงัว่าท่านทัLงหลาย

จะเตรียมพร้อมดา้นจิตใจ บางคนหากไม่สามารถรักษาซินซิ?งไวไ้ด ้ กา้วขา้มไปไม่ไดห้นึ?งครัL งก็

ตอ้งเรียนรู้บทเรียนอยา่งจริงจงั มนัจะกบกวนท่านหลาย ๆ ครัL ง จนกว่าท่านจะรักษาซินซิ?งของ

ท่านให้มั?นไดอ้ยา่งแทจ้ริงและขจดัจิตยึดติดชนิดนัLนไปไดโ้ดยสิLนเชิง นี?เป็นหนึ?งด่านใหญ่ที?ตอ้ง

กา้วขา้มไป ไม่เช่นนัLนก็จะไม่ไดห้ลกัธรรม (เต๋า) และบาํเพญ็ไม่สาํเร็จ 

 รูปแบบของมารอีกชนิดหนึ?งคือขณะฝึกพลงักงหรืออยูใ่นความฝัน ทนัใดนัLนก็มองเห็น

ใบหนา้ต่าง ๆ  ที?น่ากลวั ดุร้าย มนัดูเหมือนจริงมาก หรือมีคนถือมีดกาํลงัจะฆ่าคน แต่มนัเป็นเพียง

การขูค่น ถา้มนัจะฟันจริง ๆ ก็จะฟันไม่ถูก เพราะอาจารยไ์ดใ้ส่เกราะป้องกนัไวภ้ายนอกร่างกาย
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ของผูฝึ้กพลงักง มนัจะฟันไม่ถูก จุดประสงคท์ี?มนัขู่คือไม่ให้ท่านฝึกพลงักง สิ?งเหล่านีLลว้นจะ

ปรากฏในระดบัชัLนหนึ?ง ณ ขัLนตอนหนึ?งและจะผ่านเลยไปอยา่งรวดเร็ว อาจจะไม่กี?วนั หนึ?ง

อาทิตยห์รือไม่กี?อาทิตย ์ ขึLนอยูว่่าซินซิ?งของท่านจะสูงเพียงไรและดูว่าท่านจะปฏิบติักบัเรื?องนีL

อยา่งไร 

8. รากฐาน (เกินจี) กบัจิตรับรู้ (อูซิ้?ง) 

รากฐาน (เกินจี) นัLนหมายถึงสสารสีขาวที?คน ๆ  หนึ?งนาํติดตวัมาแต่กาํเนิด ก็คือกุศล (เต๋อ)

สสารที?มีรูปชนิดนีL  สสารชนิดนีLหากนาํติดตวัมามากรากฐาน (เกินจี) ยอ่มดีแน่นอน คนที?รากฐาน 

(เกินจี) ดีจะหวนคืนสู่ตวัตนที?แทจ้ริงไดง้่าย รับรู้หลกัธรรม (เต๋า) ไดง้่าย เพราะความคิดของเขา

ไม่เป็นอุปสรรค พอไดย้ินเรื?องการฝึกชี?กง พอไดย้ินสิ?งที?เกี?ยวกบัการบาํเพญ็ เขาก็เกิดความสนใจ 

เขาก็ยินดีที?จะเรียนและสามารถเชื?อมต่อกบัจกัรวาล เฉกเช่นคาํพูดของเหลาจื?อที?ว่า: “ผูมี้ภูมิ

ปัญญาสูงไดฟั้งธรรมะ มุมานะปฏิบติั ผูมี้ภูมิปัญญาปานกลางไดฟั้งธรรมะ ปฏิบติับา้งไม่ปฏิบติั

บา้ง ผูมี้ภูมิปัญญาตํ?าไดฟั้งธรรมะ หัวเราะขนั ไม่หัวเราะก็จะไม่ใช่ธรรมะ” คนหวนคืนสู่ตวัตนที?

แทจ้ริงไดง้่าย รับรู้หลกัธรรม (เต๋า) ไดง้่ายจดัเป็น “ผูมี้ภูมิปัญญาสูง” ในทางกลบักนั คนที?มีสสาร

สีดาํมาก คนที?มีรากฐาน (เกินจี) ดอ้ยนัLนภายนอกร่างกายของเขาจะกอ่เกิดฉากกัLนชนิดหนึ?ง ทาํ

ให้เขาไม่อาจจะไดร้ับสิ?งดี ๆ หากไดส้ัมผสัติดต่อกบัสิ?งดี ๆ มนัก็จะทาํให้เขาไม่เชื?อ ที?จริงนี?ก็คือ

กรรมก่อผล 

 เมื?อพูดถึงรากฐาน (เกินจี) แน่นอนมนัเกี?ยวโยงถึงปัญหาจิตรับรู ้(อูซิ้?ง) พอพูดถึงการรับรู ้

(อู)้ มีคนเขา้ใจว่าการรับรู้ (อู)้ ก็คือความฉลาด ความฉลาดที?คนธรรมดาสามญัพูด หรือคนที?ฉลาด

แกมโกงนัLนอนัที?จริงห่างไกลอยา่งมากจากการบาํเพญ็ที?เราพูดถึง คนที?ฉลาดแบบนัLนโดยมากจะ

เปิดการรบัรู ้ (อู)้ ไดย้าก เขาเพียงแค่เห็นความสาํคญัของสสารที?เป็นจริงในโลกนีL  เขาจะไม่ยอม

เสียเปรียบ อะไรที?เป็นผลประโยชน์เขาจะไม่ยอมปล่อยมือ โดยเฉพาะบางรายเขา้ใจว่าตนเองมี

ความรู้มาก มีการศึกษา ฉลาดมาก เห็นเรื?องการบาํเพญ็เป็นเทพนิยาย การฝึกพลงักงบาํเพญ็ซินซิ?ง 

กล่าวสาํหรับเขาเป็นเรื?องที?ไม่อาจจะเขา้ใจได ้คิดว่าผูฝึ้กพลงักงลว้นเป็นคนโง่ งมงาย การรบัรู ้(อู)้ 

ที?เราพูดถงึนัLน ไม่ใช่หมายถึงฉลาด แต่หมายถึงการกลบัคืนของจิตมนุษยสู่์จิตดัLงเดิมที?แทจ้ริง 

เป็นคนดีคนหนึ?งและสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัพเิศษของจกัรวาล รากฐาน (เกินจี) เป็นตวักาํหนด

จิตรับรู ้ (อูซิ้?ง) ของคน ๆ หนึ?ง รากฐาน (เกินจี) ดี จิตรับรู ้ (อูซิ้?ง) ก็จะดี รากฐาน (เกินจี) เป็น

ตวักาํหนดจิตรับรู ้ (อูซิ้?ง) แต่จิตรับรู้ (อูซิ้?ง) จะไม่ถูกควบคุมอยา่งสิLนเชิงโดยรากฐาน (เกินจี) ไม่

ว่ารากฐาน (เกินจี) จะดีอยา่งไร หากไม่เขา้ใจ รับรู ้(อู)้ ไม่ไดก้็ใชไ้ม่ได ้มีบางคนรากฐาน (เกินจี) 
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ไม่คอยดีนกั แต่จิตรับรู้ (อูซิ้?ง) ดี ก็สามารถจะบาํเพญ็ขึLนไปได ้พวกเรานัLนช่วยเหลือสรรพชีวิต จงึ

ดูที?จิตรับรู ้ (อูซิ้?ง) ไม่ดูที?รากฐาน (เกินจี) แมว้่าท่านนาํสิ?งที?ไม่ดีติดตวัมามาก ขอเพียงท่านมุ่งมั?น

จะบาํเพญ็ ความคิดนีLของท่านที?ออกมาที?จริงก็คอืความคิดที?ถูกตอ้ง (เจิLงเนี?ยน) เมื?อมีความคิด

อยา่งนีL  ท่านก็เพียงแต่ตอ้งทุ่มเทพยายามมากกว่าคนอื?นสักหน่อย สุดทา้ยก็สามารถจะบาํเพญ็

สาํเร็จ 

 ร่างกายของผูฝึ้กพลงักงนัLนบริสุทธิ_ สะอาดแลว้ หลงัจากมีพลงักงแลว้ร่างกายจะไม่มีโรค 

เพราะสสารพลงังานสูงในร่างกายจะไม่ให้สสารสีดาํคงอยูอ่กีแลว้ แต่บางคนไม่เชื?อ ยงัคิดว่า

ตนเองมีโรคเสมอ ๆ บอกว่าฉันไม่สบายตรงไหน ตรงไหน เราจะพูดว่าสิ?งที?ท่านไดค้ือพลงักง

ท่านไดสิ้?งที?ดีขนาดนัLน จะไม่ทนทุกขไ์ดอ้ยา่งไร การบาํเพญ็หนา ท่านตอ้งมีสิ?งแลกเปลี?ยน ที?จริง

ลว้นเป็นสิ?งที?อยูผิ่วนอก ไม่ส่งผลกระทบกบัร่างกายของท่านแมแ้ต่นอ้ย มองดูคลา้ยกบัเป็นโรค 

แต่ไม่ใช่โรคอยา่งสิLนเชิง ก็ขึLนอยูท่ี?ตวัท่านไปรบัรู ้ (อู)้ เอง ผูฝึ้กพลงักงไม่เพียงตอ้งสามารถ

อดทนในทุกขแ์ห่งทุกข ์ยงัตอ้งมีจิตรับรู้ (อูซิ้?ง) ดี บางคนเมื?อพบกบัเรื?องยุง่ยากก็ไม่ไปรับรู้ (อู)้ ณ 

ที?นีLขา้พเจา้อธิบายในระดบัชัLนสูง ทาํอยา่งไรให้กาํหนดตนเองในมาตรฐานที?สูง แต่เขายงัทาํตวั

เหมือนคนธรรมดาสามญั กระทั?งเขาไม่สามารถทาํให้ตนเองบาํเพญ็เหมือนผูบ้าํเพญ็ที?แทจ้ริง 

และไม่เชื?อว่าตนเองสามารถจะบาํเพญ็สู่ระดบัชัLนสูงได ้

 การรับรู ้(อู)้ ที?กล่าวกนัในระดบัชัLนสูงนัLนหมายถึงเปิดการรับรู้ (อู)้     การรับรู ้(อู)้ แบ่ง

ประเภทเป็นการรับรู้อยา่งฉับพลนัทนัที (ตุน้อู)้ กบัการค่อย ๆ รับรู ้ (เจีLยนอู)้     การรับรู้อยา่ง

ฉับพลนัทนัที (ตุน้อู)้ คือเขาถูกปิดกัLนไวต้ลอดขัLนตอนของการบาํเพญ็    เมื?อเขาบาํเพญ็เสร็จสิLน

ตลอดขัLนตอนการบาํเพญ็แลว้ ซินซิ?งยกระดบัขึLนแลว้ เมื?อถึงในชั?วพริบตาสุดทา้ย ความสามารถ

พิเศษ (กงเหนิง) ทัLงหมดจะถูกระเบิดออก ตาทพิยจ์ะเปิด ณ ระดบัชัLนสูงสุดในชั?วพริบตา 

ความคิดสามารถจะสัมผสัติดต่อกบัชีวิตชัLนสูงในมิติอื?น เขาสามารถจะมองเห็นความจริงของทัLง

จกัรวาล มิติต่าง ๆ โลกสวรรคแ์ต่ละโลก และยงัสามารถจะติดต่อกบัพวกเขา สามารถจะแสดง

อิทธิฤทธิ_ มากมายออกมาได ้การรับรู้อยา่งฉับพลนัทนัท ี(ตุน้อู)้ เป็นหนทางที?บาํเพญ็ยากที?สุด แต่

ละยคุในอดีตที?ผ่านมาลว้นแต่เลือกคนที?มีรากฐาน (เกินจี) สูงมาก ๆ  เป็นลูกศิษย ์แต่ละยคุในอดีต

ที?ผ่านมาก็ลว้นแต่เป็นหลกัพลงักงที?ถ่ายทอดให้ลูกศิษยค์นเดียว คนทั?วไปจะทนไม่ไหว ขา้พเจา้

นัLนเดินในหนทางของการรับรู้อยา่งฉับพลนัทนัท ี(ตุน้อู)้ 

 สิ?งที?ขา้พเจา้ถ่ายทอดให้กบัทุกท่านในเวลานีLจดัเป็นหนทางของการคอ่ย ๆ รับรู ้ (เจีLยนอู)้ 

ในระหว่างขัLนตอนของการบาํเพญ็ จะเกิดความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ต่าง ๆ ตามกาํหนดเวลา 

แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปว่าเมื?อเกิดความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) แลว้ก็จะให้ท่านใชไ้ด ้       เมื?อ
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ซินซิ?งของท่านยงัไม่บรรลุถงึระดบัชัLนระดบัหนึ?ง ยงัควบคุมตวัเองไม่ได ้ ง่ายที?ท่านจะทาํเรื?องที?

ไม่ดี จะไม่ให้ท่านใชค้วามสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ชั?วคราว แต่สุดทา้ยจะให้ท่าน ผ่านการ

บาํเพญ็ ระดบัชัLนจะคอ่ย ๆ ยกระดบัขึLน ค่อย ๆ รับรู้เขา้ใจสัจธรรมของจกัรวาล และจะเหมือนกบั

การรับรูอ้ยา่งฉับพลนัทนัที (ตุน้อู)้ บรรลุความสาํเร็จสมบูรณ์ (หยวนหมั?น) ในที?สุด การค่อย ๆ 

รับรู ้ (เจีLยนอู)้ เป็นหนทางที?บาํเพญ็ไดง้่าย ไม่มีอนัตราย แต่มนัยากตรงที?ระหว่างขัLนตอนการ

บาํเพญ็ท่านจะมองเห็น ท่านยิ?งสมควรตอ้งกาํหนดตนเองอยา่งเขม้งวด 

9. จิตสงบ 

บางคนเวลาฝึกพลงักงไม่สามารถเขา้สู่ความสงบ และกาํลงัคน้หาวิธีเขา้สู่ความสงบ บาง

คนถามขา้พเจา้ว่า: อาจารย ์เวลาฉันฝึกพลงักง ทาํไมไม่สามารถเขา้สู่ความสงบได ้ขอให้ท่านช่วย

สอนวิธี หรือใชว้ิธีการอะไรให้ฉันสามารถเขา้สู่ความสงบเวลาทาํสมาธิ  ขา้พเจา้ว่าท่านจะ

สามารถเขา้สู่ความสงบไดอ้ยา่งไร! ต่อให้เทพ เซียนมาสอนวิธีให้ท่าน ท่านก็ไม่สามารถจะเขา้สู่

ความสงบได ้ เพราะเหตุใดหรือ เพราะจิตใจตวัท่านเองไม่บริสุทธิ_ ไม่สงบ ชีวิตคนอยูท่่ามกลาง

สังคม อารมณ์ทัLงเจ็ดกามคุณทัLงหก ผลประโยชน์ส่วนตนรอบดา้น ทัLงของตนเองและกระทั?งของ

ญาติสนิทมิตรสหาย ท่านลว้นคิดอยูใ่นใจทัLงหมด มนัครอบครองสมองในสัดส่วนที?ใหญ่

เหลือเกินและมีลาํดบัความสาํคญัสูงมาก เวลานั?งสมาธิฝึกพลงักงท่านจะสามารถเขา้สู่ความสงบ

ไดห้รือ ถึงแมจ้ะยบัยัLงมนัดว้ยความหมายมั?น แต่มนัก็ปะทุออกมาเอง 

 วิธีบาํเพญ็ในศาสนาพุทธสอน “ศีล สมาธิ ปัญญา” ศีลก็คือละวางสิ?งที?ยึดติดเหล่านัLน มี

การใชว้ิธีท่องชื?อพระพุทธ ตอ้งทอ่งดว้ยจิตที?ตัLงมั?นไม่สับสน ทาํให้ความคิดของตนเองบรรลุถึง

สภาวะหนึ?งความคิดทดแทนหมื?นความคิด มนัไม่ใช่วิธีการแต่เป็นทกัษะแบบหนึ?ง ไม่เชื?อท่านก็

ลองทอ่งดู รับรองว่าปากทา่นท่องชื?อพระพทุธ แต่สิ?งต่าง ๆ กลบัทะยานขึLนมาในความคิด ครัL ง

แรกสุดที?พระลามะของทเิบตสอนให้ทอ่งชื?อพระพทุธนบัหลายแสนครัL งในหนึ?งวนัเป็นเวลา

หนึ?งอาทิตย ์ ท่องกนัจนมึนหัวสมองบวมเป่ง จนในที?สุดไม่มีอะไรอยูใ่นสมองเลย ก็คือหนึ?ง

ความคิดทดแทนหมื?นความคิด นั?นเป็นทกัษะแบบหนึ?ง ท่านอาจจะทาํไม่ได ้มีบางหลกัพลงักงจะ

สอนให้ท่านรวมความคิดไปที?ตานเถียน ให้นบัตวัเลขหรือจอ้งไปที?วตัถุสิ?งของวิธีต่าง ๆ เหล่านีL  

เป็นตน้ ที?จริงวิธีเหล่านีLลว้นไม่สามารถจะทาํให้ท่านจิตใจสงบลงมาไดแ้บบแน่นอน ผูฝึ้กพลงักง

ตอ้งมีจิตใจที?ใสสะอาดและสงบ ตอ้งสละผลประโยชน์ส่วนตน และปล่อยวางความโลภที?มีอยู่

ในจิตใจดวงนัLน 
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 อนัที?จริงจะเขา้สู่สมาธิไดห้รือไม่ เขา้สู่สมาธิสงบนิ?ง (ติLง) นัLนสะทอ้นถึงทกัษะของคน ๆ 

หนึ?งว่าสูงหรือตํ?า ระดบัชัLนสูงหรือตํ?า พอนั?งสมาธิก็สามารถจะเขา้สู่ความสงบได ้ นี?เป็นการบ่ง

บอกถงึระดบัชัLน  ขณะนีLไม่สามารถจะเขา้สู่ความสงบ ทาํไม่ไดไ้ม่เป็นไร อยา่งค่อยเป็นค่อยไป

ท่านจะสามารถทาํไดใ้นระหว่างขัLนตอนของการบาํเพญ็ ซินซิ?งจะค่อย ๆ ยกระดบัขึLน พลงักงจะ

ค่อย ๆ ก่อเกิด หากไม่ปล่อยวางผลประโยชน์ส่วนตนและกิเลสตณัหาให้เบาบาง พลงักงไม่มีทาง

จะก่อเกิดได ้

 ผูฝึ้กพลงักงลว้นตอ้งกาํหนดตนเองดว้ยมาตรฐานที?สูงทุกเวลานาที ปรากฏการณ์ที?

สลบัซบัซ้อนต่าง ๆ ในสังคม สิ?งต่าง ๆ มากมายที?ต ํ?าทราม สิ?งที?ไม่ดี อารมณ์ทัLงเจ็ดกามคุณทัLงหก 

ลว้นแต่กาํลงัรบกวนผูฝึ้กพลงักงอยูต่ลอดเวลา สิ?งต่าง ๆ ที?ถ่ายทอดส่งเสริมในรายการโทรทศัน์ 

ภาพยนตแ์ละผลงานทางวรรณกรรมลว้นแต่ชกันาํให้ท่านเป็นผูแ้กร่งกลา้ในหมู่คนธรรมดา

สามญั ยิ?งขึLนอยูก่บัความเป็นจริงกลายเป็นคนธรรมดาสามญั หากท่านสลดัสิ?งเหล่านีLไปไม่ได ้

ท่านจะยิ?งห่างไกลจากซินซิ?งและสภาวะจิตใจของผูฝึ้กพลงักงมากขึLน พลงักงที?ท่านจะไดก้จ็ะยิ?ง

นอ้ย ผูฝึ้กพลงักงตอ้งสัมผสัติดต่อให้นอ้ยหรือไม่สัมผสัติดต่อกบัสิ?งที?ต ํ?าทรามหรือสิ?งที?ไม่ดี

เหล่านัLน ตอ้งปฏิบติัให้ไดถ้ึงระดบัที?มองแต่ไม่เห็น ฟังแต่ไม่ไดย้ิน ไม่ปล่อยให้คนหรือวตัถุ

สิ?งของทาํให้จิตใจท่านหวั?นไหว ขา้พเจา้กล่าวเสมอว่า ความคิดจิตใจคนธรรมดาสามญัไม่

สามารถจะทาํให้ขา้พเจา้หวั?นไหว มีใครชมขา้พเจา้วา่ดี ขา้พเจา้ก็ไม่ดีใจ มีคนด่าว่าขา้พเจา้ว่าไม่ดี 

ขา้พเจา้ก็จะไม่โกรธ ไม่ว่าการรบกวนซินซิ?งต่อขา้พเจา้ในหมู่คนธรรมดาสามญัจะรุนแรง

เพียงไรก็ไม่อาจจะส่งผลต่อขา้พเจา้ได ้ผูฝึ้กพลงักงตอ้งมองผลประโยชน์ทัLงมวลให้เบาบาง อะไร

ก็ไม่ใส่ใจ เมื?อนัLนจิตรับรู ้ (อู)้ ของท่านจึงนบัว่าสุกงอม หากท่านไม่แสวงหาอยา่งรุนแรงต่อ

ชื?อเสียงและผลประโยชน์ เห็นชื?อเสียงและตาํแหน่งเป็นเรื?องไม่สาํคญั ท่านก็จะไม่กลุม้ใจ ไม่

โกรธ จิตใจของท่านจะอยูใ่นภาวะที?สมดุลตลอดไป อะไรก็สามารถปล่อยวาง ก็จะใสสะอาด

และสงบไดอ้ยา่งอตัโนมติั 

 ขา้พเจา้ไดบ้รรยายตา้ฝ่าให้พวกท่านฟังแลว้ พลงักงห้าชุดก็ไดส้อนให้พวกท่านแลว้ และ

ยงัไดป้รบัร่างกายให้พวกท่าน ใส่ “ฝ่าหลุน” และ “กลไกชี?” ให้ในร่างกายพวกท่านแลว้ อกีทัLงยงั

มีธรรมกาย (ฝ่าเซิน) ของขา้พเจา้คอยคุม้ครองพวกท่าน สิ?งที?ควรให้แก่พวกท่านก็ให้พวกท่าน

ทัLงหมดแลว้ ในระหว่างชัLนเรียนทัLงหมดขึLนอยูก่บัขา้พเจา้ จากนีLไปทัLงหมดจะขึLนอยูก่บัพวกท่าน 

อาจารยน์าํพวกท่านเขา้ประตูมา การบาํเพญ็นัLนขึLนอยูก่บัตวัท่านเอง เพียงแต่พวกท่านสามารถจะ

หล่อหลอมเขา้กบัตา้ฝ่า ตัLงใจและรับรู้ดว้ยประสบการณ์ รักษาซินซิ?งให้มั?นอยูต่ลอดเวลา มุมานะ
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บาํเพญ็จริง สามารถจะอดทนในทุกขแ์ห่งทุกข ์ สามารถจะทดทนในเรื?องที?ยากแก่การอดทน 

ขา้พเจา้คิดว่าท่านจะตอ้งบาํเพญ็สาํเร็จอยา่งแน่นอน 

 บําเพ็ญพลังกงมีหนทาง ใจคือทางเดิน 

ต้าฝ่าไร้ขอบเขต ความทุกข์ยากคือเรือ 
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บทที+ 4 

วิธีฝึกพลังกงของฝ่าหลุนกง 

 

ฝ่าหลุนกงเป็นวิธีพิเศษชนิดหนึ?งของการบาํเพญ็ในสายพุทธ มนัมีเอกลกัษณ์ที?แตกต่าง

จากวิธีทั?ว ๆ ไปของการบาํเพญ็ในสายพุทธ เนื?องจากฝ่าหลุนกงเป็นหลกัธรรมใหญ่ของการ

บาํเพญ็ขัLนสูง ในอดีตมนัเป็นวิธีบาํเพญ็ที?เขม้งวดเป็นพิเศษซึ?งกาํหนดให้ผูฝึ้กพลงักงตอ้งมีซินซิ?ง

ที?สูงมาก ๆ หรือเป็นบุคคลที?มีรากฐานยอดเยี?ยม (ตา้เกินชี?) ดงันัLนจึงเป็นวิธีบาํเพญ็ที?ยากแก่การ

ถ่ายทอดโดยทั?วไป แต่เพื?อส่งเสริมให้ผูฝึ้กพลงักงจาํนวนมากไดร้ับการยกระดบัให้สูงขึLน 

สามารถเขา้ใจฝ่าหลุนกง ในเวลาเดียวกนัก็สามารถรองรบัความตอ้งการของผูมี้ความตัLงใจ

บาํเพญ็ในวงกวา้ง ดงันัLนจึงไดท้าํการเรียบเรียงท่าเคลื?อนไหวสาํหรับการบาํเพญ็หลกัพลงักงนีL

ออกมาหนึ?งชุดที?เหมาะสาํหรับการเผยแพร่โดยทั?วไป แมจ้ะเป็นเช่นนีL  ท่าเคลื?อนไหวชุดนีLก็ล ํLา

หนา้กว่าอยา่งมากทัLงสิ?งที?เรียนจากหลกัพลงักงทั?วไปและระดบัชัLน  

 ผูบ้าํเพญ็ฝ่าหลุนกงไม่เพียงแต่สามารถจะมีแรงพลงั (กงลี?)  และความสามารถพิเศษ (กง

เหนิง) ไดอ้ยา่งรวดเร็วเท่านัLน และยงัจะฝึกฝ่าหลุนที?ทรงพลงัหาที?เปรียบมิไดอ้อกมาไดใ้น

ช่วงเวลาอนัสัLน เมื?อฝ่าหลุนก่อเกิดแลว้ ฝ่าหลุนจะหมุนโดยอตัโนมติัไม่มีหยดุตลอดไป ณ 

ตาํแหน่งทอ้งนอ้ยของผูฝึ้ก ฝ่าหลุนจะรวบรวมพลงังานจากจกัรวาลอยา่งต่อเนื?องและสุดทา้ย

แปรผนัพลงังานเป็นพลงักงอยูใ่นร่างแท ้ (เป̂ินถี?) ของผูฝึ้ก จากนัLนบรรลุถงึจุดประสงคข์อง

หลกัธรรมฝึกคน 

 ฝ่าหลุนกงประกอบดว้ยท่าเคลื?อนไหวห้าชุดคือ: ฝอจ่านเชียนโสวฝ่า ฝ่าหลุนจวงฝ่า กว้น 

ทงเหลี?ยงจีฝ่̂า ฝ่าหลุนโจวเทยีนฝ่า และเสินทงเจียฉือฝ่า 

1. ฝอจ่านเชียนโสวฝ่า (พระพุทธแสดงพนัมือ) 

หลกัพลงักง: “ฝอจ่านเชียนโสวฝ่า (พระพุทธแสดงพนัมือ)” หลกัสาํคญัคือการยืดและ

ผ่อนคลายเพื?อเปิดทะลวงร้อยจุดชีพจร กล่าวสาํหรับผูท้ี?เริ?มฝึกพลงักง หลงัจากฝึกพลงักงแลว้จะ

สามารถไดพ้ลงัลมปราณ (ชี?) อยา่งรวดเร็ว ผูฝึ้กพลงักงมาระดบัหนึ?งแลว้จะสามารถยกระดบัได้

อยา่งรวดเร็ว พลงักงชุดนีLตอ้งทาํให้ร้อยชีพจรเปิดทะลวงตัLงแต่เริ?มตน้ ทาํให้ผูฝึ้กพลงักงฝึกอยูใ่น

ระดบัชัLนที?สูงมากแลว้ กระบวนท่าของพลงักงชุดนีLค่อนขา้งเรียบง่ายเพราะหนทางใหญ่เนน้

ความเรียบง่ายและไม่ซบัซ้อน แมก้ระบวนท่าจะเรียบง่าย แต่สามารถควบคุมทุกสิ?งทุกอยา่งที?ฝึก

ออกมาจากหลกัพลงักงทัLงหมด เวลาฝึกพลงักงชุดนีLจะรู้สึกร่างกายร้อน มีความรู้สึกที?เป็น
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เอกลกัษณ์ของสนามพลงัที?แรงกลา้มาก มีสาเหตุมาจากการยืดและเปิดเส้นทางลมปราณ (ชี?) 

ทัLงหมดทั?วร่างกาย จุดประสงคค์ือการทะลวงจุดลมปราณที?อุดตนั ทาํให้ไหลเวียนแบบไม่ติดขดั  

ปรับพลงังานในร่างกายและใตผิ้วให้ไหลเวยีนอยา่งแรงกลา้ ทาํการดูดซบัพลงังานจาํนวนมาก

จากจกัรวาล ทาํให้ชีพจรทัLงหมดของผูฝึ้กพลงักงเปิดออกในทนัที ในขณะเดียวกนัก็สามารถทาํ

ให้ผูฝึ้กพลงักงเขา้สู่สภาพของสนามพลงัชี?กงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท่าฝึกนีL เป็นท่าพืLนฐานของฝ่าหลุน

กง เวลาฝึกพลงักงส่วนใหญ่จะฝึกชุดนีLก่อน คือวิธีเสริมสร้างการบาํเพญ็ให้แข็งแกร่งวิธีหนึ?ง 

บทร้อยกรอง:  

เซิน เสิน เหอ อี  

ตง้ จิLง สุย จี   

ติ?ง เทียน ตู๋ จุน  

เชียน โส่ว ฝอ ลี?   

ท่าเตรียม (อวีL เป้ยซื?อ) ----- ผ่อนคลายร่างกายทัLงร่างแต่ไม่หยอ่นยาน สองขาแยกระยะห่าง

เท่าความกวา้งของไหล่ ยืนแบบธรรมชาติ งอเข่าเลก็นอ้ย ให้ช่วงเข่าถึงตน้ขามีลกัษณะลื?นไหล 

เก็บคางเขา้ไปเล็กนอ้ย ลิLนแตะเพดาน ฟันบนและฟันล่างห่างกนัเล็กนอ้ย ปิดริมฝีปาก ปิดตา

เล็กนอ้ย ใบหนา้สงบเมตตา ขณะฝึกพลงักงจะรู้สึกวา่ตวัเองสูงใหญ่มาก  
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 (ภาพ 1-1) 

 

สองมือเจี^ยอิLน (เหลียงโส่วเจี^ยอิLน) ----- ยกมือทัLงสองขา้งขึLน โดยให้ฝ่ามือหงายขึLน ปลาย

นิLวหัวแม่มือทัLงสองขา้งแตะชิดกนัเบา ๆ นิLวที?เหลือทัLง 4 นิLว ชิดกนัซ้อนบนมืออีกขา้งหนึ?ง ผูช้าย

มือซ้ายอยูบ่น ผูห้ญิงมือขวาอยูบ่น  ทาํมือเป็นรูปวงรี วางมือบริเวณทอ้งนอ้ย  ให้ตน้แขนทัLงสอง

ยื?นไปขา้งหนา้เล็กนอ้ย กางขอ้ศอกเพื?อเปิดรักแร ้(เหมือนภาพ 1-1) 
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  (ภาพ 1-2)           (ภาพ 1-3) 

 

พระพุทธหมีเล่อยืดเอว (หมีเล่อเซินเยา) ----- เริ?มจากท่าเจี^ยอิLน  ยกมือทัLงสองขา้งขึLน  

พร้อมกบัคอ่ย ๆ  ยืดขาทัLงสองให้ตรง เมื?อมือขึLนมาถึงบริเวณหนา้ ให้แยกมือออกจากท่าเจี^ยอิLน 

แลว้ค่อย ๆ หมุนฝ่ามือหงายขึLน เมื?อมืออยูเ่หนือศีรษะ ให้นิLวทัLงสิบชีL เขา้หากนั ปลายนิLวห่างกนั 

20 – 25 เซนติเมตร (เหมือนภาพ 1-2) ช่วงนีL ให้ดนัศีรษะขึLน กดเทา้ลง ยืดตวัทัLงลาํตวั ดนัฝ่ามือขึLน

ให้แรง ค่อย ๆ ยืดร่างกายให้ตรง ยืดคา้งอยูป่ระมาณ 2 ถึง 3 วินาที แลว้ผ่อนคลายร่างกายอยา่ง

ฉับพลนั โดยเฉพาะให้ช่วงเข่าถึงตน้ขากลบัมามีลกัษณะลื?นไหล 
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 (ภาพ 1-4)         (ภาพ 1-5) 

 

พระยไูลกว้นติ?ง (หยไูหลกว้นติ?ง) ----- ต่อจากท่าก่อน หมุนฝ่ามือทัLงสองออกขา้งนอก

พร้อมกนั ทาํเป็นรูปทรง “กรวย” ราว 140 องศา ยืดขอ้มือและเคลื?อนฝ่ามือลงมา (เหมือนภาพ 1-

3) ฝ่ามือทัLงสองหันเขา้หาอก ระยะฝ่ามือกบัหนา้อกห่างกนัประมาณ 10 เซนติเมตร เคลื?อนต่อลง

มาจนถึงระดบัทอ้งนอ้ย (เหมือนภาพ 1-4) 

พนมมือ (ซวงโส่วเหอสือ) ----- หลงัจากมือทัLงสองลงมาถึงระดบัทอ้งนอ้ยแลว้ให้ยกสอง

มือขึLนมา “พนมมือ (เหอสือ)” ที?หนา้อก (เหมือนภาพ 1-5) เวลา “เหอสือ” นิLวและฐานฝ่ามือให้

แนบสนิทกนั กลางฝ่ามือเป็นโพรง กางขอ้ศอกขึLน ปลายแขนทัLงสองเป็นเส้นตรง (ยกเวน้เวลา  

“เหอสือ” และ “เจี^ยอิLน” สองมือคงอยูใ่นท่า “ฝ่ามือดอกบวั” ตลอด) 
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   (ภาพ 1-6)  (ภาพ 1-7) 

 

ฝ่ามือชีLไปยงัจกัรวาล (จ๋างจื?อเฉียนคุน) ----- จากท่า “เหอสือ” แยกมือทัLงสองออก

ประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร หมุนฝ่ามือพร้อมกนั ผูช้ายมือซ้าย (ผูห้ญิงมือขวา) หันเขา้หาอก มือขวา

หันออกดา้นนอก มือซ้ายอยูด่า้นบน มือขวาอยูด่า้นล่าง ทอ้งแขนเป็นลกัษณะเส้นตรง (เหมือน

ภาพ 1-6) แลว้เหยียดแขนซ้ายเฉียงขึLนไปทางดา้นซ้ายขา้งบน ฝ่ามือคว ํ?าลง ตาํแหน่งของมือสูง

เท่ากบัศีรษะ มือขวายงัอยูท่ี?หนา้อก ฝ่ามือหงายขึLน ขณะที?มือซ้ายค่อย ๆ ยืด ร่างกายก็คอ่ย ๆ ยืด

ตรง ดนัศีรษะขึLนขา้งบน กดเทา้ลงขา้งล่าง ยืดมือซ้ายเฉียงขึLนไปขา้งบนให้ตรง มือขวาที?อยู่

หนา้อกเคลื?อนตามตน้แขนที?ยืดออกไปขา้งนอก (เหมือนภาพ 1-7) ยืดคา้งไวป้ระมาณ 2 – 3 

วินาที ผ่อนคลายทั?วร่างกายอยา่งฉับพลนั มือซ้ายเคลื?อนกลบัมาที?หนา้อกและทาํท่าเหอสือกบัมือ

ขวา หลงัจากนัLนให้หมุนมือขวา (ผูห้ญิงมือซ้าย) อยูบ่น มือซ้ายอยูล่่าง (เหมือนภาพ 1-8) ไม่ชิด

กนั มือขวาทาํซํLาเหมือนท่าของมือซ้าย ก็คือยืดทอ้งแขนขา้งขวาเฉียงขึLนขา้งบน ฝ่ามือคว ํ?าลง 

ตาํแหน่งมือสูงเท่าศีรษะ มือซ้ายยงัอยูท่ี?หนา้อก ฝ่ามือหงายขึLน หลงัจากยืด (เหมือนภาพ 1-9) 

ผ่อนคลายทั?วร่างกายอยา่งฉับพลนั เคลื?อนมือมาที?หนา้อกและทาํท่า “เหอสือ” (เหมือนภาพ 1-5) 
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 (ภาพ 1-8) (ภาพ 1-9) 
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  (ภาพ 1-10) (ภาพ 1-11) 

 

ลิงทองแยกร่าง (จินโหวเฟินเซิน) ----- จากท่า “เหอสือ” สองมือที?หนา้อกแยกออกจากกนั

ไปดา้นขา้งเสมอไหล่เป็น “เส้นตรง” ค่อย ๆ ยืดทั?วร่างกายให้ตรง ดนัศีรษะขึLนขา้งบน กดเทา้ลง

ขา้งล่าง ออกแรงยืดสองแขนออกสองขา้ง ยืดออกทัLง 4 ทิศ จนสุด (เหมือนภาพ 1-10) ออกแรงยืด

ทัLงตวัประมาณ 2 - 3 วินาที แลว้ผ่อนคลายทั?วร่างกายทนัที สองมือกลบัมา “เหอสือ” ที?หนา้อก 

มงักรสองตวัลงสู่ทะเล (ซวงหลงเซี?ยไห่) ----- จากท่า “เหอสือ” ค่อย ๆ แยกมือทัLงสอง

ออก แลว้ยืดแขนทัLงสองขา้งเฉียงตํ?าลงไปขา้งหนา้ เมื?อสองแขนแยกออกขนานกนัและยืดตรง จะ

ทาํมุมประมาณ 30 องศา กบัตน้ขา (เหมือนภาพ 1-11) ค่อย ๆ ยืดทั?วทัLงร่างกายให้ตรง ดนัศีรษะ

ขึLนขา้งบน กดเทา้ลงขา้งล่าง ออกแรงยืดทัLงตวัประมาณ 2 - 3 วินาที แลว้ผ่อนคลายทัLงร่างกาย

อยา่งฉับพลนัทนัที เกบ็สองแขนกลบัสู่ท่า “เหอสือ” ที?หนา้อก 
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 (ภาพ 1-12) (ภาพ 1-13) 

 

พระโพธิสัตวป์ระคองดอกบวั (ผูซ่าฝูเหลียน) ----- จากท่า “เหอสือ” แยกสองแขนออก

เฉียงลงไปสองขา้งของร่างกาย เมื?อมือถึงขา้งล่างของร่างกายแลว้ ให้ยืดแขนทัLงสองให้ตรง ทาํ

มุมประมาณ 30 องศา กบัตน้ขา (เหมือนภาพ 1-12) ขณะเดียวกนัให้ค่อย ๆ ยืดทั?วร่างกายให้ตรง 

ใชแ้รงชีLนิLวมือลงขา้งล่าง หลงัจากนัLนให้ผ่อนคลายทั?วร่างกายทนัที สองมือกลบัสู่ท่า “เหอสือ” ที?

หนา้อก 

พระอรหันตแ์บกภูเขา (หลวัฮั?นเปยซนั) ----- จากท่า “เหอสือ” แยกสองมือออกแลว้

เคลื?อนมือไปดา้นหลงั พรอ้มกบัหันฝ่ามือไปดา้นหลงั เมื?อสองมือไปถงึขา้งลาํตวั คอ่ย ๆ งอ

ขอ้มือขึLน เมื?อมือผ่านไปถึงดา้นหลงัของร่างกาย งอขอ้มือทาํมุม 45 องศา (เหมือนภาพ 1-13) 

หลงัจากมือไปถึงตาํแหน่งแลว้ ค่อย ๆ ยืดทั?วทัLงร่างกายให้ตรง เมื?อแขนมาถึงขา้งหลงัแลว้ ดนั

ศีรษะขึLนขา้งบน กดเทา้ลง ทาํทั?วร่างกายให้ตรง ยืด 2 - 3 วินาที แลว้ผ่อนคลายทัLงร่างกายอยา่ง

ฉับพลนัทนัที เก็บมือกลบัสู่ท่า “เหอสือ” ที?หนา้อก 
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 (ภาพ 1-14)  (ภาพ 1-15) (ภาพ 1-16) 

 

ร่างวชิระผลกัภูเขา (จินกงัไผซนั) ----- จากท่า “เหอสือ” แยกมือทัLงสองออก ฝ่ามือตัLงขึLน 

ชีL นิLวทัLงสิบขึLน แลว้ผลกัไปขา้งหนา้ แขนสูงเท่าระดบัไหล่ หลงัจากที?ยืดแขนตรงแลว้ ใชแ้รงยืด 

ดนัศีรษะขึLนขา้งบน กดเทา้ลงขา้งล่าง ทั?วร่างกายยืดตรง (เหมือนภาพ 1-14) ออกแรงยืดทัLงตวัราว 

2 - 3 วินาที ผ่อนคลายทัLงร่างกายอยา่งฉับพลนัทนัที สองมือกลบัมา “เหอสือ” ที?หนา้อก 

วางมือซ้อนกนัหนา้ทอ้งนอ้ย (เต̂ียโค่วเสียวฝู่)-----จากท่า “เหอสือ” เคลื?อนสองมือลง

ขา้งล่างอยา่งชา้ ๆ พร้อมกบัหันฝ่ามือเขา้หาหน้าทอ้งนอ้ย เมื?อมือลงมาถึงตาํแหน่งทอ้งนอ้ย ไขว้

สองมือซ้อนกนั ชายมือซ้ายอยูด่า้นใน หญิงมือขวาอยูด่า้นใน ฝ่ามือขา้งหนึ?งหันเขา้หาดา้นหลงั

ของมืออกีขา้งหนึ?ง ระยะห่างระหว่างมือและมือกบัทอ้งนอ้ย ประมาณ 3 เซนติเมตร โดยทั?วไปท่า

เต̂ียโคว่ใชเ้วลา 40 - 100 วินาที (เหมือนภาพ 1-15) 

เก็บท่า (โซวซื?อ) ----- สองมือเจี^ยอิLน (เหมือนภาพภาพ 1-16) 

2. ฝ่าหลุนจวงฝ่า (ท่ายืนฝ่าหลุน) 

หลกัพลงักง: กงฝ่าชุดนีL เป็นท่าฝึกชุดที?สองของฝ่าหลุนกง จดัเป็นการยืนปักหลกัทาํสมาธิ 

ประกอบดว้ยกระบวนท่าอุม้ฝ่าหลุน 4 ท่า ท่าเคลื?อนไหวค่อนขา้งเรียบง่าย และท่าเคลื?อนไหวแต่
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ละท่ากาํหนดให้ใชเ้วลาฝึกนาน ผูท้ี?เริ?มฝึก ในระยะแรกจะรู้สึกหนกั และเมื?อยสองแขนอยา่งมาก 

แต่หลงัจากฝึกเสร็จจะรู้สึกว่าร่างกายเบาสบายทัLงตวั  ไม่รู้สึกเมื?อยลา้เหมือนคนผ่านการออกแรง 

เมื?อยืดเวลาฝึกให้นานขึLน และเพิ?มจาํนวนครัL งมากขึLน จะรู้สึกว่าหว่างแขนมี “ฝ่าหลุน” หมุนอยู ่ 

การฝึกฝ่าหลุนจวงฝ่าบ่อย ๆ จะทาํให้ร่างกายของผูฝึ้กพลงักงเชื?อมต่อถงึกนัทั?วร่าง เพิ?มพูนแรง

พลงั (กงลี?) ชุด “ฝ่าหลุนจวงฝ่า” เป็นวิธีบาํเพญ็ที?เพิ?มพูนปัญญา ยกระดบัชัLนและเสริมสร้าง

อิทธิฤทธิ_  แมก้ระบวนท่าการเคลื?อนไหวคอ่นขา้งเรียบง่าย แต่สิ?งต่าง ๆ ที?ไดจ้ากการฝึกนัLน

มากมาย ครบทุกดา้น กระบวนท่าตอ้งเป็นไปตามธรรมชาติ ตอ้งรู้ว่าตนเองกาํลงัฝึกพลงักงอยู ่ไม่

ไหวตวัไปมาอยา่งตัLงใจ การไหวนอ้ย ๆ  เป็นเรื?องปกติ หลกัพลงักงชุดนีLจะเหมือนกบัหลกัพลงักง

ชุดอื?น ๆ ของฝ่าหลุนกง เมื?อฝึกพลงักงชุดนีL เสร็จแลว้ไม่ไดเ้ก็บพลงักง  เนื?องจากฝ่าหลุนจะหมุน

ตลอดไม่มีหยดุ สาํหรับเวลาของการฝึกแต่ละท่านัLนขึLนอยูก่บัสภาพของแต่ละคน การอุม้ฝ่าหลุน

ยิ?งนานยิ?งดี  

บทร้อยกรอง: 

เซิน ฮุ่ย เจิง ลี?  

หยง ซิน ชิง ถี?  

ซื?อ เมี?ยว ซื?อ อู ้ 

ฝ่า หลุน ชู ฉี?  
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 (ภาพ 2-1)  (ภาพ 2-2) 

 

ท่าเตรียม (อวีL เป้ยซื?อ) ---- ผ่อนคลายร่างกายทัLงร่างแต่ไม่หยอ่นยาน แยกขาทัLงสองออก

ระยะห่างเท่าความกวา้งของไหล่ ยืนให้เป็นธรรมชาติ สองเข่างอเล็กนอ้ย ให้ช่วงเข่าถึงตน้ขามี

ลกัษณะลื?นไหล เกบ็คางเขา้ไปเลก็นอ้ย ลิLนแตะเพดาน ฟันบนและฟันล่างห่างกนัเล็กนอ้ย ปิดริม

ฝีปาก ปิดตาเล็กนอ้ย ใบหนา้สงบเมตตา  

สองมือเจี^ยอิLน (เหมือนภาพ 2-1) 

อุม้ฝ่าหลุนหน้าศีรษะ (โถวเฉียนเป้าหลุน) ---- จากท่าเจี^ยอิLน ยกสองมือจากระดบั

ทอ้งนอ้ยขึLนชา้ ๆ แลว้แยกมือจากเจีย̂อิLน เมื?อสองมือเคลื?อนขึLนถึงหนา้ศีรษะ ให้ฝ่ามือดา้นในทัLง

สองอยูต่รงขา้มใบหนา้ที?ความสูงระดบัคิLว ให้นิLวมือทัLงสิบชีL เขา้หากนั ระยะห่างประมาณ 15 

เซนติเมตร ทาํแขนสองขา้งเป็นรูปวงกลม ผ่อนคลายร่างกายทัLงร่าง (เหมือนภาพ 2-2) 
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  (ภาพ 2-3)  (ภาพ 2-4) 

 

อุม้ฝ่าหลุนหน้าทอ้งนอ้ย (ฝู่เฉียนเป้าหลุน) ---- จากตาํแหน่ง “อุม้ฝ่าหลุนหนา้ศีรษะ” 
ค่อย ๆ ลดระดบัแขนลงมาท่วงท่าคงเดิม ลงมาถึงหนา้ทอ้งนอ้ย ระยะห่างระหว่างมือและ

ทอ้งนอ้ยประมาณ 10  เซนติเมตร ยกขอ้ศอกทัLงสองขา้งขึLนเล็กนอ้ย เปิดรักแร้ออก ฝ่ามือหันขึLน

ดา้นบน ปลายนิLวทัLงสิบชีLตรงกนั ระยะระหว่างนิLวห่างกนั 10 เซนติเมตร ทาํแขนสองขา้งเป็นรูป

วงกลม (เหมือนภาพ 2-3) 

อุม้ฝ่าหลุนเหนือศีรษะ (โถวติ?งเป้าหลุน) ---- จากตาํแหน่ง “อุม้ฝ่าหลุนหนา้ทอ้งนอ้ย” 
ท่วงท่าคงเดิม ค่อย ๆ ยกสองมือขึLนไปเหนือศีรษะอยา่งชา้ ๆ อุม้ฝ่าหลุนไวเ้หนือศีรษะ สิบนิLวชีL

ตรงกนั ฝ่ามือคว ํ?าลง ระยะห่างระหว่างนิLวประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร ทาํแขนสองขา้งเป็นรูป

วงกลม ผ่อนคลายไหล่ แขน ขอ้ศอก ขอ้มือ (เหมือนภาพ 2-4) 
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   (ภาพ 2-5) (ภาพ 2-6) 

 

อุม้ฝ่าหลุนสองขา้ง (เหลี?ยงเช่อเป้าหลุน) ----- จากตาํแหน่ง “อุม้ฝ่าหลุนเหนือศีรษะ” ลด
ระดบัมือทัLงสองลงถงึสองขา้งของศีรษะ ฝ่ามือทัLงสองขา้งหันเขา้หาใบหูทัLงสอง ผ่อนคลายไหล่

ทัLงสองขา้ง ทอ้งแขนตัLงตรง เวน้ระยะห่างระหว่างมือและใบหู ไม่ให้ชิดกนัมากนกั (เหมือนภาพ 

2-5) 

วางมือซ้อนกนัหนา้ทอ้งนอ้ย (เต̂ียโคว่เสียวฝู่) ----- จากตาํแหน่ง “อุม้ฝ่าหลุนสองขา้ง” ลด

แขนทัLงสองลงมาที?หนา้ทอ้งนอ้ย ทาํท่าเต̂ียโค่ว (เหมือนภาพ 2-6)  สองมือเจี^ยอิLน เก็บท่า  

3. ทะลวงสองขัLวจกัรวาล (กว้นทงเหลี?ยงจี^ฝ่า) 

หลกัพลงักง: พลงักงฝ่านีLคือการผสมรวมลมปราณ (ชี?) จากจกัรวาลและลมปราณ (ชี?) 

ภายในร่างกาย เป็นวิธีการทะลวงอยา่งหนึ?ง พลงังานปริมาณมากจะถูกผลกัออกไปและรับเขา้มา 

สามารถทาํให้ผูฝึ้กขบัลมปราณ (ชี?) สีดาํและลมปราณ (ชี?) แห่งโรคออกจากร่างกายในเวลาอนั

สัLน รับลมปราณ (ชี?) จากจกัรวาลมากมายอีกครัLงหนึ?งเพื?อชาํระร่างกาย เพื?อให้ร่างกายเขา้สู่
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สภาวะ “ร่างขาวบริสุทธิ_ ” ไดเ้ร็วขึLน  ขณะเดียวกนัการเคลื?อนขึLนลงของมือของกงฝ่าชุดนีLจะช่วย 

“ไคติ?ง (เปิดส่วนบนของศีรษะ)” และเปิดทะลวงช่องทางเดินใตฝ่้าเทา้  

 ก่อนฝึกพลงักง ให้คิดว่าตวัเองเป็นทอ่เปล่าที?สูงและใหญ่ 2 ท่อ สูงจากพืLนดินถึงฟ้า สูง

ใหญ่ไม่มีที?เปรียบ   ลมปราณ (ชี?) ในร่างกายเคลื?อนขึLนลงตามการเคลื?อนไหวของมือ ทะลุจาก

ศีรษะถึงสูงสุดของขัLวจกัรวาล ลมปราณ (ชี?) ที?ลงมาขา้งล่างทะลผุ่านใตฝ่้าเทา้สู่ล่างสุดของขัLว

จกัรวาล หลงัจากนัLนลมปราณก็เคลื?อนตามการเคลื?อนไหวของมือ จากสองขัLวเขา้สู่ภายใน

ร่างกาย แลว้ผลกัออกไปทางทิศตรงกนัขา้ม กลบัไปกลบัมารวม 9 ครัL ง เมื?อมือเคลื?อนขึLนลงถงึ

ครัL งที? 9 มือซ้าย (ผูห้ญิงมือขวา) อยูข่า้งบน รอมือขวา (ผูห้ญิงมือซ้าย) เคลื?อนขึLนไปดว้ย หลงัจาก

นัLนมือทัLงสองเคลื?อนลงพร้อมกนัสู่สุดขัLวดา้นล่าง แลว้เคลื?อนมือผ่านร่างกายกลบัขึLนสู่ขา้งบน

ตามเดิม หลงัจากกลบัไปกลบัมา 9 ครัL งแลว้ กเ็ก็บลมปราณ (ชี?) หลงัจากเก็บลมปราณ (ชี?) แลว้ 

ผลกัดนัฝ่าหลุนตามเข็มนาฬิกาอยูท่ี?ตาํแหน่งทอ้งนอ้ย เพื?อให้ลมปราณ (ชี?) ที?อยูภ่ายนอกร่างกาย

หมุนกลบัเขา้ไปในร่างกาย หลงัจากนัLนให้ทาํท่าเจีย̂อิLน หลงัจากฝึกเสร็จแลว้เก็บท่าแต่ไม่ตอ้ง

เก็บพลงักง 

บทร้อยกลอง: 

จิLง ฮั?ว เป̂ิน ถี?  

ฝ่า ไค ต̂ิง ตี?  

ซิน ฉือ อีL เหมิ?ง  

ทง เทียน เช่อ ตีL   
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 (ภาพ 3-1)   (ภาพ 3-2) 

 

ท่าเตรียม (อวีL เป้ยซื?อ) ----- ผ่อนคลายร่างกายทัLงร่างแต่ไม่หยอ่นยาน สองขาแยกระยะห่าง

เท่าความกวา้งของไหล่ ยืนแบบธรรมชาติ งอเข่าเลก็นอ้ย ให้ช่วงเข่าถึงตน้ขามีลกัษณะลื?นไหล 

เก็บคางเขา้ไปเล็กนอ้ย ลิLนแตะเพดาน ฟันบนและฟันล่างห่างกนัเล็กนอ้ย ปิดริมฝีปาก ปิดตา

เล็กนอ้ย ใบหนา้สงบเมตตา สองมือเจี^ยอิLน เหอสือ 

แขนขึLนลงขา้งเดียว (ตานโส่วชงกว้น) ----- จากท่า “เหอสือ” เคลื?อนมือหนึ?งขึLนและอีก
มือหนึ?งลง มือเคลื?อนไปตามกลไกชี? (ชี?จี) นอกร่างกายอยา่งชา้ ๆ   ลมปราณ (ชี?) ในร่างกายเคลื?อน

ตามการเคลื?อนไหวของมือ  ผูช้ายมือซ้ายขึLนก่อน (เหมือนภาพ 3-1)  ผูห้ญิงมือขวาขึLนก่อน มือ

เคลื?อนขึLนอยา่งชา้ ๆ  ผ่านหน้าสู่ดา้นขา้งของศีรษะขึLนไปเหนือศีรษะ ขณะเดียวกนัมือขวา (ผูห้ญิง

มือซ้าย) เคลื?อนลงมาชา้ ๆ มืออีกขา้งหนึ?งเคลื?อนสลบักนัขึLนลง (เหมือนภาพ 3-2) หันฝ่ามือทัLง
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สองขา้งเขา้หาลาํตวั ห่างจากลาํตวัไม่เกิน 10 เซนติเมตร ผ่อนคลายทั?วร่างกาย การเคลื?อนมือขึLน

และลงนบัเป็นหนึ?งครัLง เคลื?อนมือขึLนลงทัLงหมดรวม 9 ครัL ง 

 

 

    
       (ภาพ 3-3)  (ภาพ 3-4) 

 

แขนขึLนลงสองขา้ง (ซวงโส่วชงกว้น) ----- เมื?อทาํแขนขึLนลงขา้งเดียวถึงครัL งที? 9 ก็คอืมือ

ซ้าย (ผูห้ญิงมือขวา) อยูข่า้งบน เคลื?อนมืออีกขา้งหนึ?งขึLนไป ทัLงสองมืออยูต่าํแหน่งขา้งบน 

(เหมือนภาพ 3-3) จากนัLนทัLงสองมือเคลื?อนลงพร้อมกนั (เหมือนภาพ 3-4) เวลาสองมือขึLนลง ให้

ฝ่ามือหันเขา้หาลาํตวั ห่างจากลาํตวั 10 เซนติเมตร ขึLนและลงให้นบัเป็น 1 ครัL ง นบัขึLนลงรวม 9 

ครัL ง 
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 (ภาพ 3-5)   (ภาพ 3-6) 

 

สองมือผลกัฝ่าหลุนเคลื?อนไหว (ซวงโส่วทุยตง้ฝ่าหลุน) ----- เมื?อจบครัL งที? 9 เคลื?อนสอง

มือผ่านศีรษะ หนา้อก ลงมายงัหนา้ทอ้งนอ้ย เมื?อมาถึงบริเวณทอ้งนอ้ย ผลกัฝ่าหลุนให้

เคลื?อนไหว (เหมือนภาพ 3-5, 3-6, 3-7) ผูช้ายมือซ้ายอยูด่า้นใน ผูห้ญิงมือขวาอยูด่า้นใน ให้

ระยะห่างระหว่างมือทัLงสอง และมือกบัทอ้งนอ้ยประมาณ 4 เซนติเมตร หมุนฝ่าหลุนตามเข็ม

นาฬิกา 4 รอบ เพื?อหมุนเอาพลงังานที?มีอยูน่อกร่างกายกลบัเขา้สู่ร่างกาย เวลาหมุนฝ่าหลุน สอง

มือตอ้งไม่ออกนอกเกินบริเวณทอ้งนอ้ย  

สองมือเจี^ยอิLน (เหลียงโส่วเจี^ยอิLน) (เหมือนภาพ 3-8) 
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   (ภาพ 3-7)    (ภาพ 3-8) 

 

4. วงจรสวรรคฝ่์าหลุน (ฝ่าหลุนโจวเทยีนฝ่า) 

หลกัพลงักง:  ฝ่าชุดนีLสามารถทาํให้พลงังานภายในร่างกายของคนหมุนเวียนเป็นวงกวา้ง 

ไม่ใช่การเดินของชีพจรเพียงหนึ?งเส้นหรือหลายเส้น แต่หมุนเวียนจากดา้นอินของร่างกายทั?วทัLง

ดา้นไปจรดดา้นหยางของร่างกาย หมุนเวียนกลบัไปกลบัมาไม่หยดุ ซึ?งเหนือกว่าวิธีทะลวง

ทางเดินชีพจรทั?วไปหรือวิชาโจวเทยีนใหญ่หรือโจวเทียนเลก็ หลกัพลงักงนีL เป็นการบาํเพญ็

ปฏิบติัในระดบักลางของฝ่าหลุนกง มีพืLนฐานระดบัเดียวกบัพลงักง 3 ชุดก่อน การฝึกกระบวนท่า

การเคลื?อนไหวของพลงักงชุดนีLจะช่วยให้ทางเดินชีพจรทั?วร่างกายเปิดออกอยา่งรวดเร็ว (รวมทัLง

โจวเทียนใหญ่) จากบนถึงล่าง ค่อย ๆ ทะลวงไปทั?วร่างกาย จุดที?เด่นที?สุดของหลกัพลงักงชุดนีL

คือใชก้ารหมุนของ “ฝ่าหลุน” มาช่วยปรับแกส้ภาพผิดปกติของร่างกายคน ให้ร่างกายอนัเป็น

จกัรวาลนอ้ยกลบัคืนสู่สภาพดัLงเดิม ทาํให้ทางเดินชีพจรทั?วร่างกายเปิดโล่งไม่ติดขดั เวลาฝึกไป

ถึงลกัษณะแบบนีL  ก็บรรลุถงึขัLนระดบัสูงมากแลว้ในการบาํเพญ็หลกัธรรมในภพ ผูท้ี?มีรากฐาน

ยอดเยี?ยม (ตา้เกินชี?) ก็สามารถที?จะบาํเพญ็ตา้ฝ่าแลว้ ขณะนัLนแรงพลงั (กงลี?) และอิทธิฤทธิ_ ก็
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เพิ?มขึLนอยา่งมาก  เวลาฝึกให้มือเคลื?อนตามกลไกพลงัลมปราณ (ชี?จี) กระบวนท่าตอ้งไม่เร่งรีบ 

ชา้ ๆ และกลมกลืน  

บทร้อยกรอง:  

เสวียน ฝ่า จืLอ ซวี  

ซิน ชิง ซื?อ อวีL  

ฝัน เปิ? น กุย เจิน  

โยว โยว ซื?อ ฉี?  

 

 
  (ภาพ 4-1)  (ภาพ 4-2) 

 

ท่าเตรียม (อวีL เป้ยซื?อ) ----- ผ่อนคลายร่างกายทัLงร่างแต่ไม่หยอ่นยาน สองขาแยกระยะห่าง

เท่าความกวา้งของไหล่ ยืนแบบธรรมชาติ งอเข่าเลก็นอ้ย ให้ช่วงเข่าถึงตน้ขามีลกัษณะลื?นไหล 

เก็บคางเขา้ไปเล็กนอ้ย ลิLนแตะเพดาน ฟันบนและฟันล่างห่างกนัเล็กนอ้ย ปิดริมฝีปาก ปิดตา

เล็กนอ้ย ใบหนา้สงบเมตตา  

สองมือเจี^ยอิLน (ซวงโส่วเจีย̂อิLน) เหอสือ  
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สองมือค่อย ๆ แยกออกจากท่า “เหอสือ” แลว้เคลื?อนลงไปบริเวณหนา้ทอ้งนอ้ย ในเวลา

เดียวกนั ให้หมุนฝ่ามือทัLงสองหันเขา้หาลาํตวั ระยะห่างระหว่างมือและร่างกายประมาณ 10 

เซนติเมตร มือเคลื?อนผ่านบริเวณหนา้ทอ้งนอ้ย ลงไปตามแนวดา้นในของขาทัLงสองขา้ง พร้อม

กบัยอ่ตวัลงไป (เหมือนภาพ 4-1) เมื?อนิLวมือทัLงสองขา้งใกลถ้งึพืLน ให้วนผ่านดา้นนอกของนิLวเทา้

ไปจนถึงดา้นหลงัของส้นเทา้ (เหมือนภาพ 4-2) 

 

   
  (ภาพ 4-3)  (ภาพ 4-4) 

 

หลงัจากนัLนให้งอขอ้มือเลก็นอ้ย เคลื?อนมือทัLงสองขึLนมาตามแนวดา้นหลงัของขาทัLงสอง

ขา้ง (เหมือนภาพ 4-3) ขณะที?มือทัLงสองเคลื?อนขึLนมาถึงหลงั ให้ยืดเอวขึLน (เหมือนภาพ 4-4) การ

ฝึกฝ่าหลุนโจวเทียนฝ่า มือทัLงสองตอ้งไม่แตะถกูส่วนหนึ?งส่วนใดของร่างกาย มิฉะนัLนแลว้

พลงังานบนมือทัLงสองจะถูกดูดซบัเขา้สู่ร่างกาย เมื?อมือทัLงสองไม่สามารถจะเลื?อนขึLนไดอ้ีกแลว้ 

ให้กาํมือหลวม ๆ เป็นโพรง (เหมือนภาพ 4-5) ดึงมือทัLงสองลอดใตร้ักแร้มาดา้นหน้า แลว้ไขว้

แขนทัLงสองขา้งที?บริเวณหนา้อก (แขนไหนจะอยูบ่น แขนไหนจะอยูล่่างไม่กาํหนดเป็นพิเศษ 

ตามแต่ความถนดั ไม่แยกแยะชายหญิง) (เหมือนภาพ 4-6) กางมือออก ให้ฝ่ามือทัLงสองอยูบ่น

ไหล่ (มีระยะห่าง) จากนัLนก็เคลื?อนฝ่ามือทัLงสองไปตามลาํแขนดา้นหยางไปทางขอ้มือ เวลาถงึ
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ขอ้มือ ก็เปลี?ยนให้ฝ่ามือทัLงสองหันตรงกนั นั?นคือนิLวหัวแม่มือที?อยูด่า้นนอกหันขึLนดา้นบน และ

นิLวหัวแม่มือที?อยูด่า้นในหันลงดา้นล่าง ฝ่ามือทัLงสองห่างกนั 3 - 4 เซนติเมตร ถึงตอนนีL มือและ

แขนจะเป็นแนวเส้นตรง (เหมือนภาพ 4-7) จากนัLนให้หมุนฝ่ามือเหมือนถือลูกบอลไวใ้นมือ โดย

มือที?อยูด่า้นในเปลี?ยนไปอยูด่า้นนอก มือที?อยูด่า้นนอกเปลี?ยนมาอยูด่า้นใน แลว้เคลื?อนมือทัLง

สองไปตามดา้นอินของปลายแขนและตน้แขน ขณะเดียวกนัให้ยกมือทัLงสองขา้มศีรษะไป

ดา้นหลงั (เหมือนภาพ 4-8) เคลื?อนไปจนถงึทา้ยทอย สองมืออยูใ่นท่าไขวก้นั และเคลื?อนมือทัLง

สองต่อไปทางกระดูกสันหลงั (เหมือนภาพ 4-9) ถึงตรงนีLแยกมือทัLงสองออกจากกนั นิLวมือชีLลง

ดา้นล่าง เพื?อเชื?อมต่อกบัพลงังานตรงส่วนหลงั เคลื?อนมือทัLงสองแบบขนานกนัขา้มศีรษะมาที?

หนา้อก (เหมือนภาพ 4-10) นี?คือการวนวงจรสวรรคห์นึ?งรอบ ทาํทัLงหมด 9 ครัL ง เมื?อครบ 9 ครัL ง

แลว้ ให้เคลื?อนมือทัLงสองจากหนา้อกลงไปบริเวณทอ้งนอ้ย 

   
 (ภาพ 4-5) (ภาพ 4-6) 
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  (ภาพ 4-7)  (ภาพ 4-8) 

   
 (ภาพ 4-9)  (ภาพ 4-10) 
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เต̂ียโคว่เสียวฝู่ สองมือเจี^ยอิLน 

5. เพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_  (เสินทงเจียฉือฝ่า) 
หลกัพลงักง: ชุด “เพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_  (เสินทงเจียฉือฝ่า)” เป็นวิธีบาํเพญ็ปฏิบติัสมาธิของฝ่า

หลุนกง โดยใชก้ระบวนท่ารํามือของ “พระพทุธ” หมุน “ฝ่าหลุน” เพื?อเพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_  (รวมทัLง

ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)) และแรงพลงั (กงลี?) หลาย ๆ อยา่งบาํเพญ็ไปพร้อมกนั กงฝ่าชุดนีL

จดัอยูใ่นระดบักลางขึLนไป แต่เดิมเป็นวิธีที?ฝึกกนัเป็นความลบั  เพื?อตอบสนองขอ้เรียกร้องของผู้

ฝึกที?บรรลุระดบัพืLนฐานระดบัหนึ?ง จึงถ่ายทอดกงฝ่าชุดนีLออกมาโดยเฉพาะเพื?อช่วยเหลอืผูมี้บุญ

วาสนา กงฝ่าชุดนีLกาํหนดให้ฝึกอยูใ่นชุดท่านั?งสมาธิ ดีที?สุดคือนั?งขดัสมาธิเพชร แต่นั?งขดัสมาธิ

ขาเดียวก็สามารถทาํได ้ขณะบาํเพญ็ปฏบิติักระแสลมปราณ (ชี?) ค่อนขา้งแรงกลา้ สนามพลงังาน

ภายนอกร่างกายค่อนขา้งใหญ่ ท่าเคลื?อนไหวมือจะเคลื?อนไปตามกลไกพลงัลมปราณ (ชี?จี) ที?

อาจารยใ์ส่ไวใ้ห้ เมื?อมือเริ?มเคลื?อนให้จิตใจตามการเคลื?อนไหวของความคิด เวลาเพิ?มพูน

อิทธิฤทธิ_  จิตตอ้งว่างเปล่า จิตใตส้าํนึกอยูท่ี?สองฝ่ามือเลก็นอ้ย กลางฝ่ามือจะรู้สึกรอ้น หนกั ชา

แบบไฟฟ้าสถิต รู้สึกเหมือนมีสิ?งของอยู ่ แต่อยา่ไดค้น้หาความรู้สึก ให้เป็นไปตามธรรมชาติ 

ระยะเวลานั?งสมาธิยิ?งนานยิ?งดี ขึLนอยูก่บัพืLนฐานของพลงักง เวลายิ?งนานจะยิ?งแรงกลา้ พลงักงจะ

เกิดไดร้วดเร็วยิ?งขึLน เวลาฝึกพลงักง (ตอ้งไม่คิดสิ?งใด ไม่มีความนึกคิดใด ๆ) ค่อย ๆ เขา้สู่ความ

สงบ จากภาวะที?คลา้ยสงบแต่ไม่สงบนิ?ง คอ่ย ๆ เขา้สู่ความสงบนิ?ง (ติLง) แต่จิตสาํนึกหลกัตอ้งรูว้่า

ตนเองกาํลงัฝึกพลงักงอยู ่

บทร้อยกรอง: 

โหยว่ อีL อู๋ อีL  

อิLง สุย จี ฉี?  

ซื?อ คง เฟย คง  

ตง้ จิLง หย ู อีL   
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  (ภาพ 5-1)     (ภาพ 5-2) 

 

สองมือเจี^ยอิLน (เหลียงโส่วเจี^ยอิLน) ----- นั?งขดัสมาธิ ผ่อนคลายร่างกายทัLงร่างแต่ไม่
หยอ่นยาน เอวตรง ลาํคอตัLงตรง เก็บคางเขา้ไปเลก็นอ้ย ลิLนแตะเพดาน ฟันบนและฟันล่างห่างกนั

เล็กนอ้ย ปิดริมฝีปาก ปิดตาเล็กนอ้ย จิตใจเกิดความเมตตา ใบหนา้สงบเมตตา สองมือ “เจี^ยอิLน” ที?

ทอ้งนอ้ย คอ่ย ๆ เขา้สู่สมาธิ (เหมือนภาพ 5-1) 
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  (ภาพ 5-3)    (ภาพ 5-4) 

 

รํามือช่วงที?หนึ?ง ----- (เวลาเคลื?อนมือ จิตใจตามการเคลื?อนไหวของความคิด เคลื?อนมือ

ไปตามกลไกพลงัลมปราณ (ชี?จี) ที?อาจารยใ์ส่ไวใ้ห้ การเคลื?อนมือตอ้งไม่เร่งรีบ ชา้ ๆ และ

กลมกลืน) จากท่าสองมือ “เจี^ยอิLน” ค่อย ๆ ยกมือทัLงสองขึLน เมื?อมือขึLนถึงหนา้ผาก คลายมือจาก

เจี^ยอิLน ค่อย ๆ กลบัฝ่ามือทัLงสองหันขึLนสู่ดา้นบน ขณะที?สองฝ่ามือหันขึLนดา้นบน มือก็ขึLนถึง

ดา้นบนของศีรษะ (เหมือนภาพ 5-2) จากนัLนแยกมือออกพร้อมกบัวาดเส้นโคง้ดา้นบนของศีรษะ

พร้อมกบัลดระดบัมือลงมา จนลงมาถึงดา้นขา้งของศีรษะ (เหมือนภาพ 5-3) ค่อย ๆ  ลดมือทัLงสอง

ลงมา ขอ้ศอกสองขา้งให้ชิดเขา้ดา้นใน ฝ่ามือหงายขึLน ปลายนิLวชีLไปขา้งหนา้ (เหมือนภาพ 5-4) 

จากนัLน เหยียดขอ้มือมาไขวก้นัที?หนา้อก  
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  (ภาพ 5-5) (ภาพ 5-6) 

 

ผูช้ายมือซ้ายอยูด่า้นนอก ผูห้ญิงมือขวาอยูด่า้นนอก (เหมือนภาพ 5-5) เมื?อมือทัLงสองไขว้

กนัแลว้ เวลาเคลื?อนผ่านกนัให้เป็นแนว “เส้นตรง” มือที?อยูด่า้นนอกหมุนขอ้มือออกดา้นขา้ง 

หมุนฝ่ามือขึLนขา้งบน วาดครึ? งวงกลมใหญ่ หงายฝ่ามือขึLน ปลายนิLวชีLไปทางดา้นหลงั มือตอ้งมี

กาํลงัในระดบัหนึ?ง มือที?อยูด่า้นใน หลงัจากไขวก้นัแลว้ ค่อย ๆ หมุนฝ่ามือลงขา้งล่างจนมือ

เหยียดตรง หมุนฝ่ามือออกขา้งนอก มือและแขนเฉียงตรงไปขา้งล่างของร่างกายทาํมุม 30 องศา

กบัร่างกาย (เหมือนภาพ 5-6)  
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 (ภาพ 5-7)   (ภาพ 5-8) 

 

รํามือช่วงที?สอง ----- ต่อจากท่า (เหมือนภาพ 5-6) มือซ้าย (มือที?อยูข่า้งบน) เคลื?อนเขา้

ดา้นใน มือขวาหมุนฝ่ามือเขา้ในพร้อมกบัเคลื?อนขึLนขา้งบน แลว้รําในลกัษณะเดียวกบัการรํามือ

ช่วงที?หนึ?ง เพียงแต่เปลี?ยนมือจากมือซ้ายเป็นมือขวา ตาํแหน่งมือกลบักนั (เหมือนภาพ 5-7) 

รํามือช่วงที?สาม ----- ผูช้ายมือขวา (ผูห้ญิงมือซ้าย) ขอ้มือเหยียดตรงพรอ้มกบัหันฝ่ามือ

เขา้หาลาํตวั หลงัจากไขวก้นัที?หนา้อกแลว้ หมุนฝ่ามือลงขา้งล่าง เหยยีดเฉียงลงไปขา้งหนา้ตรง

ส่วนน่อง ลาํแขนยืดตรง ผูช้ายมือซ้าย (ผูห้ญิงมือขวา) ค่อย ๆหมุนฝ่ามือเขา้ใน เมื?อเคลื?อนมือ

ขึLนมาไขวก้นัแลว้หงายฝ่ามือพร้อมกบัเคลื?อนขึLนไปทางไหล่ซ้าย (ผูห้ญิงขวา) เมื?อมือถึงตาํแหน่ง

ฝ่ามือหงายขึLนบน ปลายนิLวชีLไปทางดา้นหนา้ (เหมือนภาพ 5-8)  
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   (ภาพ 5-9)   (ภาพ 5-10) 

 

รํามือช่วงที?สี? ----- รําในลกัษณะรํามือช่วงที?สามอีกครัLงเพยีงแต่เปลี?ยนมือ คือผูช้ายมือ

ซ้าย (ผูห้ญิงมือขวา) เคลื?อนอยูด่า้นใน ผูช้ายมือขวา (ผูห้ญิงมือซ้าย) เคลื?อนอยูด่า้นนอก เพียงแต่

เปลี?ยนจากมือซ้ายเป็นมือขวา ตาํแหน่งมือกลบักนั (เหมือนภาพ 5-9) การรํามือทัLงสี?ช่วงตอ้งรํา

ต่อเนื?อง ไม่หยดุกลางคนั 

การเพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_ ลกัษณะทรงกลม ----- จากท่า “รํามือช่วงที?สี?” เคลื?อนมือบนเขา้
ดา้นใน มือล่างอยูด่า้นนอก ผูช้ายค่อย ๆ เคลื?อนมือขวาโดยหมุนฝ่ามือเขา้หาบริเวณหนา้อกลงมา 

และผูช้ายเคลื?อนมือซ้าย (ผูห้ญิงมือขวา) ตามขึLนมา เมื?อสองแขนมาบรรจบเป็น “เส้นตรง” ที?

บริเวณหนา้อกแลว้ (เหมือนภาพ 5-10) สองมือค่อย ๆ ดึงออกดา้นขา้ง (เหมือนภาพ 5-11) พร้อม

กบัหันฝ่ามือลงขา้งล่าง เมื?อสองมือเคลื?อนออกไปถงึดา้นนอกของเข่า ตัLงสองแขนขนานกบัพืLน

ในระดบัความสูงของเอว ปลายแขนและหลงัมือขนานกบัพืLน ผ่อนคลายแขนทัLงสองขา้ง 

(เหมือนภาพ 5-12) ท่านีL เป็นการส่งอิทธิฤทธิ_ ในร่างกายไปเพิ?มพูนที?มือ เป็นอิทธิฤทธิ_ ทรงกลม 

ขณะเพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_ จะรู้สึกฝ่ามือร้อน หนกั ชาแบบไฟฟ้าสถิต รู้สึกเหมือนมีสิ?งของอยู ่เป็นตน้ 

แต่ตอ้งไม่ตัLงใจคน้หา ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ท่านีLทาํยิ?งนานยิ?งดี จนกว่าจะทนไม่ได ้
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 (ภาพ 5-11) 

 

 
  (ภาพ 5-12) 
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  (ภาพ 5-13) (ภาพ 5-14) 

 

การเพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_ ลกัษณะเสาหลกั ----- ต่อจากท่าก่อน ผูช้ายขา้งขวา (ผูห้ญิงขา้ง

ซ้าย) หงายฝ่ามือพร้อมกบัเคลื?อนมือมาที?บริเวณทอ้งนอ้ย เมื?อถงึตาํแหน่งแลว้ ฝ่ามือหันขึLน

ขา้งบนที?บริเวณทอ้งนอ้ย ขณะเดียวกนัผูช้ายขา้งซ้าย (ผูห้ญิงขา้งขวา) เคลื?อนฝ่ามือยกขึLนมาที?

คาง คว ํ?าฝ่ามือลง ตัLงมือให้สูงเสมอคาง แขนกบัมืออยูใ่นระดบัเดียวกนั เวลานีL ฝ่ามือทัLงสอง

ตรงกนั และอยูนิ่?งในท่านีL  (เหมือนภาพ 5-13) นี?เป็นการเพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_ ลกัษณะเสาหลกั เช่น ฝ่า

มือฟ้าคะนอง เป็นตน้ ทาํจนกว่าตวัเองรู้สึกว่าไม่สามารถทนได ้จากนัLนมือที?อยูข่า้งบนเคลื?อนไป

ขา้งหนา้ในลกัษณะครึ? งวงกลมลงไปยงัทอ้งนอ้ย ขณะเดียวกนัเคลื?อนมือที?อยูข่า้งล่างขึLนมาโดย

คว ํ?าฝ่ามือลง เคลื?อนมาที?คาง (เหมือนภาพ 5-14) แขนและไหล่อยูร่ะดบัเดียวกนั ฝ่ามือทัLงสอง

ตรงกนั นี?ก็เป็นการเพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_ ลกัษณะเสาหลกั เพียงแต่ท่าของมือกลบักนั ทาํจนเมื?อยแขน

และไม่สามารถทนต่อไปได ้  
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  (ภาพ 5-15) (ภาพ 5-16) 

 

การบาํเพญ็ปฏิบติัสมาธิ ----- ต่อจากท่าก่อน หลงัจากนัLน เคลื?อนมือที?อยูข่า้งบนใน

ลกัษณะครึ?งวงกลมลงไปยงัทอ้งนอ้ย สองมือเจี^ยอิLน (เหมือนภาพ 5-15) เขา้สู่การบาํเพญ็สมาธิ

อยา่งสงบ เขา้สู่สมาธินิ?ง (ติLง) เวลายิ?งนานยิ?งดี 

เก็บท่า ----- สองมือ “เหอสือ” (เหมือนภาพ 5-16)  ออกจากสมาธินิ?ง (ติLง)  คลายการ

นั?งขดัสมาธิ  
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ข้อกําหนดพื.นฐานส่วนหนึ+งและข้อควรระวังสําหรับการบําเพ็ญฝ่าหลุนกง 

1) หลกัพลงักงทัLงห้าชุดของฝ่าหลุนกงสามารถฝึกตามลาํดบัหรือเลือกฝึกชุดใดก่อนก็

ได ้แต่โดยทั?วไปกาํหนดให้ฝึกชุดที?หนึ?งก่อน และฝึกสามรอบก็จะเหมาะสม แน่นอน ไม่ฝึกท่าที?

หนึ?ง ท่านก็สามารถจะเลือกฝึกท่าอื?น ๆ ก่อนก็ได ้หรือจะฝึกเฉพาะชุดใดชุดหนึ?งก็ได ้

2)  ท่าเคลื?อนไหวตอ้งถูกตอ้งแม่นยาํ จงัหวะตอ้งชดัเจน มือและแขนตอ้งกลมกลืน ทัLง

บน ล่าง หนา้ หลงั ซ้าย ขวา ลว้นตอ้งเคลื?อนไหวตามกลไกชี? แบบ “ไม่เร่งรีบ ชา้ กลมกลืน” ตอ้ง

ไม่เร็วเกินไปและไม่ชา้เกินไป 

3) เวลาฝึกพลงักง ตอ้งใชจ้ิตสาํนึกหลกัควบคุมตวัเอง เพราะฝ่าหลุนกงคือการบาํเพญ็

จิตสาํนึกหลกั อยา่ตัLงใจแสวงหาการส่ายไปมา ถา้มีการส่ายไปมาให้ควบคุมให้ได ้ หากจาํเป็น

สามารถจะลืมตาได ้

4) ผ่อนคลายทั?วทัLงร่างกาย โดยเฉพาะเข่าและสะโพกตอ้งผ่อนคลาย การยืนตรงเกินไป 

ชีพจรจะเดินติดขดั 

5) ระหว่างฝึกพลงักง การเคลื?อนไหวตอ้งผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ กลา้ยืดให้สุด ท่า

เคลื?อนไหวตอ้งอ่อนโยนแต่แข็งแกร่ง เคลื?อนไหวต่อเนื?องกลมกลืนอยา่งธรรมชาติ ใชแ้รงระดบั

หนึ?งแต่ไม่ให้แข็งทื?อ ฝึกท่าแบบนีLจะไดผ้ลลพัธ์ของพลงักงชดัเจน  

6)  ทุกครัL งที?จบการฝึกพลงักงแต่ละชุด “เพยีงเก็บท่า ไม่เก็บพลงักง” ให้ทาํ “เจีย̂อิLน” ก็

พอ การทาํท่าเจี^ยอิLนเป็นการสิLนสุดการฝึกพลงักง ไม่ตอ้งเก็บพลงักงดว้ยความคิด เพราะฝ่าหลุน

จะไม่หยดุหมุน 

7) ผูท้ี?ร่างกายอ่อนแอหรือผูป่้วยเรืLอรัง สามารถจะฝึกตามสภาพร่างกายเท่าที?จะทาํได ้

หรือเลือกฝึกชุดใดชุดหนึ?ง หากไม่สามารถจะฝึกชุดพลงักงเคลื?อนไหว สามารถนั?งสมาธิได ้

โดยทั?วไปการฝึกพลงักงควรจะฝึกอยา่งต่อเนื?อง 

8) สถานที? เวลา ทิศทางสาํหรับการฝึกพลงักง ไม่มีการกาํหนดเป็นพิเศษ แต่สถานที?

ตอ้งสะอาด สภาพแวดลอ้มตอ้งสงบเงียบ  

9) การฝึกพลงักงชุดนีLไม่ใชค้วามนึกคิด จะไม่ออกนอกลู่นอกทาง แต่ตอ้งไม่ปะปนกบั

หลกัพลงักงอื?น เวลาฝึกพลงักง หากปะปนพลงักงอื?นเขา้ไป ฝ่าหลุนจะเปลี?ยนรูป 
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10) เวลาฝึกพลงักง หากไม่สามารถเขา้สู่สมาธิไดจ้ริง ๆ สามารถท่องชื?ออาจารย ์นาน ๆ 

เขา้ก็จะเขา้สู่สมาธิไดโ้ดยธรรมชาติ 

11) เวลาฝึกพลงักงอาจประสบกบัการทดสอบหรืออุปสรรคส่วนหนึ?ง การทดสอบหรือ

อุปสรรคคือรูปแบบหนึ?งของการชดใช ้“กรรม” ทุกคนลว้นมี “กรรม” เวลาร่างกายปรากฏอาการ

ไม่สบาย อยา่คิดว่าเป็นโรค เพื?อจะสลาย “กรรม” และปูทางสาํหรับการบาํเพญ็ การทดสอบหรือ

อุปสรรคอาจมาอยา่งรวดเร็วหรือมาล่วงหนา้ 

12) เวลานั?งสมาธิหากไม่สามารถขดัขาขึLนมาได ้ สามารถจะนั?งฝึกพลงักงบนเกา้อีLซึ?งจะ

บรรลุผลที?เหมือนกนัได ้แต่ในฐานะผูฝึ้กพลงักง ตอ้งขดัขาให้ได ้ เวลานานขึLนก็จะค่อย ๆ ขดัขา

ได ้

13) ในระหว่างฝึกสมาธิ หากมองเห็นภาพหรือทศันียภาพบางอยา่ง ไม่ตอ้งสนใจมนั ให้

ฝึกพลงักงของตนต่อไป หากถูกรบกวนดว้ยภาพที?น่ากลวั หรือรู้สึกถูกคกุคาม ให้นึกทนัทีว่า: ฉัน

มีอาจารยฝ่์าหลุนกงคุม้ครอง อะไรฉันก็ไม่กลวั หรือให้เรียกชื?ออาจารยห์ลี? หงจืLอ แลว้ฝึกพลงักง

ต่อไป 
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บทที+ 5 

ตอบข้อสงสัย 

 

1. ฝ่าหลุนกบัฝ่าหลุนกง 
ศิษย ์ ฝ่าหลุนประกอบขึLนจากอะไร 

อาจารย ์ ฝ่าหลุนเป็นร่างในอีกมิติหนึ?งที?เพียบพรอ้มดว้ยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?)   ที?

ประกอบขึLนดว้ยสสารพลงังานสูงชนิดหนึ?งซึ?งตนเองสามารถผนัแปรพลงักงได ้และไม่อยูใ่นมิติ

ของเรานีL  

ศิษย ์ ฝ่าหลุนหน้าตาเป็นอยา่งไร 

อาจารย ์ สีของฝ่าหลุนนัLน บอกไดแ้ต่เพียงว่าเป็นสีเหลืองทอง  มิติของเรานีLยงัไม่มีสีชนิด

นีL  สีพืLนนัLนเป็นสีแดงสดใสมาก ๆ  สีพืLนรอบนอกเป็นสีส้มเหลือง  มีไท่จี^ดาํแดงสององคข์องสาย

เต๋า  มีไท่จี^แดงนํLาเงินสององคข์องสายเต๋าใหญ่ดัLงเดิม (เซียนเทียนตา้เตา้) นี?คือสิ?งที?ต่างกนัสอง

ชนิด   ว่านจืLอฝู “卍” เป็นสีเหลืองทอง คนที?มีตาทิพยร์ะดบัตํ?า เมื?อไดเ้ห็นจะเหมือนกบัใบพดั

ของพดัลมที?หมุนแบบนัLน  หากสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจะดูสวยงามมาก  ทาํให้การบาํเพญ็

ของผูฝึ้กพลงักงเพิ?มความกา้วหนา้   

ศิษย ์ ตอนฝึกใหม่ ๆ ฝ่าหลุนอยูท่ี?ตาํแหน่งใด  ภายหลงัอยูต่าํแหน่งใด 

อาจารย ์ ฝ่าหลุนที?แทจ้ริงที?ขา้พเจา้ให้กบัทุกท่าน มีเพียงหนึ?งองค ์ อยูท่ี?ทอ้งนอ้ย  

หมายความว่า ตาํแหน่งตานที?เราฝึกและคงรักษาไว ้ ตาํแหน่งของเขาจะไม่เปลี?ยน บางคน

มองเห็นฝ่าหลุนมากมายกาํลงัหมุนอยู ่ นั?นคือฝ่าเซินของขา้พเจา้กาํลงัใชอ้ยูภ่ายนอกเพื?อปรับ

ร่างกายให้ท่าน 

ศิษย ์ การฝึกพลงักงสามารถจะฝึกฝ่าหลุนออกมาไดห้รือไม่ และฝึกออกมาไดม้ากเท่าไร 

ส่วนนีL มีอะไรต่างกบัองคท์ี?อาจารยม์อบให้ 

อาจารย ์ การฝึกพลงักงสามารถฝึกฝ่าหลุนออกมาได ้ เมื?อแรงพลงั (กงลี?) ของท่านเพิ?มขึLน

อยา่งต่อเนื?อง  ฝ่าหลุนก็จะยิ?งมากตามไปดว้ย  ฝ่าหลุนนัLนเหมือนกนัทัLงหมด  เพียงแต่ฝ่าหลุนที?

ทอ้งนอ้ยนัLน ไม่เคลื?อนไหวไปตามที?ต่าง ๆ เพราะนั?นคือราก 

ศิษย ์ จะสังเกตการคงอยูก่บัการหมุนของฝ่าหลุนไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์ ไม่ตอ้งไปรู้สึก บางคนความรู้สึกไวมาก เขาสามารถรู้สึกไดว้่าฝ่าหลุนกาํลงั

หมุนอยู ่ในระยะแรกเมื?อเริ?มใส่ฝ่าหลุนให้ ท่านอาจจะรู้สึกไม่เคยชินในร่างกายอยูบ่า้ง เช่น ปวด
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ทอ้ง มีสิ?งของเคลื?อนไหวอยู ่ หรือรู้สึกรอ้น เป็นตน้ ครัLนเมื?อคุน้เคยแลว้ ก็จะไม่รู้สึกอกีเลย แต่คน

ที?มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) จะเห็นได ้ ก็เหมือนกบักระเพาะ ท่านจะไม่รู้สึกว่ากระเพาะ

กาํลงัเคลื?อนไหวอยู ่

ศิษย ์ ฝ่าหลุนที?อยูบ่นภาพฝ่าหลุน ทิศทางที?หมุนไม่เหมือนกบัรูปภาพฝ่าหลุนบนบตัร

ผ่านของผูฝึ้ก (อา้งอิงการบรรยายธรรมครัLงที?หนึ?งและครัL งที?สองที?ปักกิ?ง) ฝ่าหลุนบนบตัรผ่าน

ของผูฝึ้กที?ใชเ้ขา้ฟังการบรรยายธรรมนัLนหมุนทวนเข็มนาฬิกา  เพราะเหตุใด  

อาจารย ์ จุดประสงคค์ือตอ้งการให้สิ?งที?ดีกบัทุกท่านสักหน่อย เขาปล่อยพลงังานออกขา้ง

นอกเป็นการปรบัร่างกายให้กบัทุกท่าน ดงันัLนจึงไม่ไดห้มุนตามเข็มนาฬิกา พวกท่านสามารถ

เห็นไดว้่าเขาหมุน 

ศิษย ์ ช่วงเวลาที?ท่านอาจารยใ์ส่ฝ่าหลุนให้กบัผูฝึ้กแต่ละคนคือช่วงไหน 

อาจารย ์ พวกเราขอพูดกบัทุกท่านที?นี?ว่า ผูฝึ้กเราบางคนเคยฝึกหลกัพลงักงมามากมาย ที?

ยากก็ยากอยูท่ี?ตอ้งขจดัสิ?งต่าง ๆ ที?เลอะเทอะที?อยูบ่นร่างกายของเขาทิLงไปให้หมด ที?ดีก็เก็บไวใ้ห้  

ที?ไม่ดีก็ทิLงไป จึงเป็นอีกขัLนตอนหนึ?งที?เพิ?มขึLน หลงัจากนีL  จึงสามารถใส่ฝ่าหลุนให้ ตามระดบั

ชัLนสูงตํ?าของการฝึกพลงักงของเขา ฝ่าหลุนที?ใส่ให้นัLน ใหญ่เล็กไม่เท่ากนั บางคนไม่เคยฝึกพลงั

กงมาก่อน ผ่านการปรับร่างกาย และมีรากฐาน (เกินจี) ไม่เลว ในการบรรยายของขา้พเจา้ครัL งนีL

ไดข้จดัโรคไปแลว้ กา้วผ่านระดบัชัLนของการฝึกชี?แลว้ เขา้สู่สภาพร่างขาวนํLานม ก็สามารถใส่ฝ่า

หลุนให้  มีคนมากมายที?ร่างกายแยม่าก มีการปรับแกใ้ห้มาโดยตลอด เมื?อยงัปรับแกไ้ม่เสร็จ จะ

ใส่ฝ่าหลุนให้ไดอ้ยา่งไรละ นีL เป็นเพยีงคนส่วนนอ้ยที?ใส่ให้ไม่ได ้ แต่ไม่เป็นไร ขา้พเจา้ไดใ้ส่

กลไกชี?สาํเร็จรูปที?ก่อเกิดฝ่าหลุนไวใ้ห้แลว้ 

ศิษย ์ จะใส่ฝ่าหลุนให้ไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์ นี?ไม่ใช่การใส่ให้  ขา้พเจา้ส่งฝ่าหลุนออกไปฝังไวท้ี?ตาํแหน่งทอ้งนอ้ยของพวก

ท่าน แต่ไม่ไดอ้ยูใ่นมิติสสารของเรานีL  อยูใ่นอีกมิติหนึ?ง หากอยูใ่นมิตินีL  ทอ้งนอ้ยของท่านมีลาํไส้

อยู ่ในเมื?อมีลาํไส้อยู ่ถา้หมุนจะทนไหวหรือ เขาอยูใ่นมิติสสารอีกมิติหนึ?ง ไม่ขดักนักบัฝั?งนีLของ

ท่าน 

ศิษย ์ การบรรยายธรรมครัL งต่อไป จะให้ฝ่าหลุนต่ออีกใช่หรือไม่ 

อาจารย ์ ท่านไดแ้ค่หนึ?งองค ์ บางคนรู้สึกว่ามีฝ่าหลุนหลายองคห์มุนอยู ่ นั?นคือส่วนที?ใช้

อยูภ่ายนอกร่างกาย นาํมาใชป้รับร่างกายของท่าน จุดเด่นที?สุดของพลงักงของเรานีLคือในขณะที?

ปล่อยพลงังานออกไปนัLน ไดส่้งฝ่าหลุนออกไปเป็นพวง ๆ เรียงต่อ ๆกนั  ดงันัLนในขณะที?ท่าน
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ไม่ไดฝึ้กพลงักงก็มีฝ่าหลุนมากมายหมุนไปหมุนมาบนตวัท่าน ปรับแกร่้างกายของท่าน แต่ฝ่า

หลุนที?ใส่ให้ท่านจริง ๆ นัLนอยูท่ี?ทอ้งนอ้ย  องคน์ัLน 

ศิษย ์ ไม่ฝึกพลงักง  หมายความว่าฝ่าหลุนจะสูญหายไปหรือ  ฝ่าหลุนจะอยูไ่ปนานเท่าไร 

อาจารย ์ ท่านเพียงถือว่าตนเองเป็นผูฝึ้กพลงักง ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นซินซิ?งของ

ขา้พเจา้ ในเวลาที?ท่านไม่ไดฝึ้กพลงักง เขาไม่เพียงไม่หายไป แต่กลบัจะแข็งแกร่งยิ?งขึLน แรงพลงั 

(กงลี?) ของท่านยงัจะเพิ?มขึLน แต่ในทางกลบักนั ทา่นขยนัฝึกพลงักงมากกว่าใคร ๆ แต่ไม่ได้

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นซินซิ?งของขา้พเจา้ เกรงวา่แมจ้ะฝึกก็ฝึกโดยเปล่าประโยชน์ แมว้่าจะ

ฝึกพลงักง ก็ไม่บงัเกิดผล ไม่ว่าท่านฝึกหลกัพลงักงชนิดไหน ถา้ไม่ทาํตามขอ้กาํหนด เป็นไป

ไดม้ากว่า สิ?งที?ฝึกนัLนจะเป็นวิชามาร หากในสมองของท่านเอาแต่คิดเรื?องไม่ดี ใครคนนัLนเลว

อยา่งนีLอยา่งนัLน  รอให้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ของฉันออกมา จะจดัการเขาให้ไดส้ักที ถึง

จะศึกษาฝ่าหลุนกง ในขณะฝึกพลงักงใส่สิ?งเหล่านีL เพิ?มเขา้ไป ไม่ไดท้าํตามขอ้กาํหนดที?ขา้พเจา้

บอก ก็มิใช่เป็นการฝึกวิชามารดว้ยหรือ 

ศิษย ์ ท่านอาจารยม์กัจะพูดว่า “ต่อให้จ่ายเงินรอ้ยลา้นหยวนก็จะไม่ไดฝ่้าหลุนมา” 

หมายความว่าอะไร 

อาจารย ์ก็คือว่า เขาลํLาค่าเหลือเกิน สิ?งที?ขา้พเจา้ให้กบัท่าน ไม่เพียงแค่ฝ่าหลุน  ยงัมีหลาย

สิ?งที?จะรับประกนัการฝึกพลงัของท่าน   ซึ?งลว้นแต่ลํLาค่า   ลว้นแลว้แต่แลกมาดว้ยเงินไม่ได ้

ศิษย ์ มาสายแลว้ จะไดร้ับฝ่าหลุนดว้ยหรือไม่ 

อาจารย ์ ขอเพียงท่านมาก่อนวนัสุดทา้ยสามวนั  ลว้นจะไดร้บัการปรับแก ้  ขณะเดียวกนั

ก็จะใส่ฝ่าหลุนและสิ?งอื?น ๆ ให้   คนที?มาสามวนัสุดทา้ยก็ยากจะพูดได ้ แต่ก็จะไดร้ับการปรับแก ้ 

แต่การใส่สิ?งของให้นัLนยากมาก  บางทีหากสภาพเงื?อนไขของท่านไม่เลวก็จะใส่ให้  

ศิษย ์ ใชฝ่้าหลุนมาแกไ้ขลกัษณะของร่างกายที?ไม่ถูกตอ้งให้ถูกตอ้งนัLน เป็นวิธีการหนึ?ง

ใช่ไหม 

อาจารย ์ ไม่ไดใ้ชฝ่้าหลุนทัLงหมดในการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง อาจารยใ์ชห้ลาย ๆ วิธีในการ

แกไ้ขให้ถูกตอ้ง 

ศิษย ์ เบืLองหลงัก่อนประวติัศาสตร์ของการก่อตัLงฝ่าหลุนกงนัLนเป็นอยา่งไร 

อาจารย ์ ขา้พเจา้คิดว่าปัญหานีLใหญ่เกินไปแลว้ สูงเกินไปแลว้ ลํLาเกินขอบเขตที?ควรรู้ของ

ระดบัชัLนนีLของเรา ไม่อาจพูดที?นี?ได ้แต่มีอยูจุ่ดหนึ?ง ทุกท่านตอ้งทราบ ว่านีLไม่ใช่ชี?กงของศาสนา

พุทธ นีL เป็นชี?กงสายพุทธ เขาไม่ใช่ศาสนาพุทธ แต่เรามีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกบัศาสนาพุทธ  

เพียงแต่สาํนกัของการบาํเพญ็ไม่เหมือนกนั  เดินคนละเส้นทาง  แต่จุดมุ่งหมายเป็นอยา่งเดียวกนั 
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ศิษย ์ ประวติัศาสตร์ของฝ่าหลุนกงยาวนานเพียงไร 

อาจารย ์ หลกัพลงักงที?ขา้พเจา้ฝึกกบัของชุดนีLที?ถ่ายทอดออกมานัLนไม่เหมือนกนัทัLงหมด   

ฝ่าหลุนที?ขา้พเจา้ฝึกนัLนมีพลานุภาพมากกว่าที?ถ่ายทอดออกมา พลงักงก็ก่อเกิดเร็วกว่าของพลงั

กงชุดนีLในขณะนีL  แมว้่าจะเป็นเช่นนีL  หลกัพลงักงชุดนีLที?ขา้พเจา้ถ่ายทอดออกมาในปัจจุบนั พลงั

กงก่อเกิด ก็เร็วมากแลว้ ดงันัLนขอ้กาํหนดดา้นซินซิ?งสาํหรับผูฝึ้กพลงักงจึงยิ?งสูง ยิ?งเขม้งวด สิ?งที?

ขา้พเจา้ถ่ายทอดออกมาไดผ่้านการปรับปรุงแลว้ ค่อยนาํออกมา ขอ้กาํหนดไม่สูงเช่นนัLน แต่สูง

กว่าหลกัพลงักงทั?วไป ไม่เหมือนกบัของเดิม ดงันัLนจึงพูดว่าขา้พเจา้เป็นผูก้่อตัLง พูดถงึว่า

ประวติัศาสตร์ของฝ่าหลุนกงยาวนานเพียงไร เมื?อยงัไม่นาํออกมาถ่ายทอดนัLน ไม่นบั ขา้พเจา้เริ?ม

ถ่ายทอดพลงักงเมื?อเดือนพฤษภาคมปีกลาย (ค.ศ.1992) ให้ท่านบอกว่าเริ?มเมื?อเดือนพฤษภาคมปี

กลายก็แลว้กนั 

ศิษย ์ พวกเราไดย้ินว่า อาจารยใ์ห้อะไรกบัพวกเรา 

อาจารย ์ ให้ฝ่าหลุนกบัทุกท่านแลว้ มีฝ่าหลุนสาํหรับการบาํเพญ็ ยงัมีฝ่าหลุนสาํหรับปรับ

ร่างกาย ขณะเดียวกนัก็มีธรรมกาย (ฝ่าเซิน) ของขา้พเจา้ดูแลท่านอยู ่แต่ละคนลว้นมีกนั เพียงแต่

ท่านฝึกฝ่าหลุนกง ท่านไม่ฝึกพลงักง ธรรมกาย (ฝ่าเซิน) ก็จะไม่ดูแลท่านเป็นไปตามธรรมชาติ 

จะให้เขาไป เขาก็ไม่ไป ท่านกาํลงัคิดอะไร ธรรมกาย (ฝ่าเซิน) ของขา้พเจา้ก็รู้ไดอ้ยา่งชดัเจน แจ่ม

แจง้  

ศิษย ์ ฝ่าหลุนกงสามารถจะทาํให้ร่างกายของฉันบาํเพญ็สาํเร็จมรรคผลไดห้รือไม่  

อาจารย ์ พุทธธรรมไร้ขอบเขต ก็คือบาํเพญ็จนถึงระดบัชัLนพระยไูล ก็ยงัไม่ถงึจุดสูงสุด  

ของเราเป็นฝ่าที?ถูกตอ้ง ท่านบาํเพญ็ไปเถิด สิ?งที?ไดล้ว้นแต่เป็นมรรคผลถูกตอ้ง 

2. หลกัพลงักงกบัวิธีฝึกพลงักง 
ศิษย ์ บางคนฝึก “วงจรสวรรค ์ (โจวเทียน) ใหญ่” พอกลบัไป ฝันว่าลอยอยูบ่นฟ้า  

มองเห็นไดช้ดัเจนมาก นีL เป็นเรื?องอะไรหรือ 

อาจารย ์ ขา้พเจา้ขอบอกทกุท่าน ในขณะที?ท่านนั?งสมาธิหรือฝันอยูแ่ลว้เกิดสภาพการณ์

ชนิดนีLขึLน นี?ไม่ใช่ความฝัน คือจิตหลกัไดอ้อกจากร่างไปแลว้  นีLไม่เหมือนกบัการฝันอยา่งสิLนเชิง  

การฝันจะไม่เห็นชดัเจนอยา่งนัLน หรือเป็นรูปธรรมถงึอยา่งนัLน จิตหลกัออกจากร่างแลว้ ท่านเห็น

อะไร หรือกระทั?งลอยขึLนมาอยา่งไร ท่านสามารถเห็นไดเ้ป็นจริงเป็นจงัมาก จาํไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ 

ศิษย ์ หลงัจากฝ่าหลุนเปลี?ยนรูปไป จะมีผลลพัธ์ที?ไม่ดีอะไรบา้ง 
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อาจารย ์ พูดให้ชดัคือเขาเดินเพีLยนไปแลว้ ฝ่าหลุนก็จะไร้ประสิทธิผล และยงัจะทาํให้เกิด

เรื?องยุง่ยากมากมายในการบาํเพญ็ของท่าน ก็เหมือนกบัว่าทางสายหลกันีLท่านไม่เดิน แต่ไปเดิน

หลงอยูใ่นทางสายยอ่ย หาทางเดินไม่เจอ จะประสบกบัเรื?องยุง่ยาก  เรื?องเหล่านีLจะสะทอ้นอยูใ่น

สภาพการดาํเนินชีวิตของคนธรรมดาสามญั 

ศิษย ์ เป็นผูฝึ้กพลงักงคนเดียว  สภาพแวดลอ้มในบา้นจะจดัการอยา่งไรดี ในบา้นจะมีฝ่า

หลุนไหม 

อาจารย ์ ผูท้ี?นั?งอยู ่ มีหลายคนมองเห็นในบา้นมีฝ่าหลุนอยูแ่ลว้ คนในบา้นก็เริ?มไดร้ับ

ประโยชน์กนัแลว้ เราเคยพูดว่า ในเวลาเดียวกนั ในสถานที?เดียวกนัจะมีมิติต่าง ๆ คงอยูม่ากมาย  

บา้นของท่านก็ไม่ยกเวน้ ตอ้งจดัการให้ วิธีจดัการโดยทั?วไปคือจดัการสิ?งที?ไม่ดีทิLงไป หลงัจาก

นัLนค่อยใส่เกราะกาํบงัครอบให้ สิ?งที?ไม่ดีอะไรกเ็ขา้มาไม่ไดอ้ีกแลว้ 

ศิษย ์ ในขณะฝึกพลงักง ลมปราณ (ชี?) ทะลวงจุดศูนยร์วมของโรค รู้สึกปวดบวม นีL เป็น

เรื?องอะไรหรือ 

อาจารย ์ โรคเป็นกลุ่มพลงังานสีดาํชนิดหนึ?ง ในช่วงแรกของการถ่ายทอดวิชานัLน 

หลงัจากที?ตีให้มนัแตกกระจาย จะรู้สึกว่าตาํแหน่งจุดศูนยร์วมของโรคเป่งบวม แมว้่ามนัไม่มีราก

แลว้ และกาํลงักระจายออกสู่ภายนอก จะถูกผลกัออกไปอยา่งรวดเร็ว โรคกจ็ะไม่คงอยูอ่กีแลว้ 

ศิษย ์ โรคที?เคยมีแต่เดิมนัLน เมื?อเขา้ชัLนเรียนไม่กี?วนัก็สลายทิLงไปแลว้  แต่ผ่านไปไม่กี?วนั

ก็เกิดขึLนในทนัใด  นีL เป็นเรื?องอะไรหรือ 

อาจารย ์ เพราะระดบัชัLนของพลงักงนีLกอ่เกิดอยา่งรวดเร็วมาก   ระดบัชัLนหนึ?งผ่านไปใน

เวลาที?สัLนมาก  ท่านไม่ทนัรู้สึกได ้ ที?จริงโรคนัLนหายดีแลว้  อาการที?เกิดขึLนในภายหลงัคือ “ทุกข์

ภยั” ที?ขา้พเจา้เคยพูดถงึนัLนไดม้าแลว้ ท่านลองสาํรวจร่างกายให้ละเอียดสักหน่อย มนัไม่

เหมือนกบัอาการของโรคเมื?อกอ่นนัLน ท่านไปหาอาจารยชี์?กงอื?นแกไ้ข เขากแ็ตะตอ้งไม่ได ้ 

เพราะเป็นการสะทอ้นของกรรมในขณะที?พลงักงเพิ?มขึLน 

ศิษย ์ ฝึกพลงักงแลว้ยงัตอ้งกินยาหรือไม่ 

อาจารย ์ ปัญหานีLให้รับรู้ (อู)้ ดว้ยตนเอง ฝึกพลงักงแลว้ยงักินยา ก็คือไม่เชื?อว่าการฝึก

พลงักงสามารถจะรักษาโรคได ้หากเชื?อแลว้ท่านจะกินยาอะไรอกี แต่หากท่านไม่กาํหนดตนเอง

ตามมาตรฐานซินซิ?ง เมื?อเกิดปัญหาท่านจะพูดว่าหลี? หงจืLอ ไม่ให้กินยา แต่หลี? หงจืLอยงับอกท่าน

ว่าตอ้งกาํหนดซินซิ?งของท่านอยา่งเขม้งวด ท่านทาํไดห้รือไม่ละ คนที?บาํเพญ็ตา้ฝ่าอยา่งแทจ้ริง  

สิ?งที?ติดตวัอยูไ่ม่ใช่สิ?งของของคนธรรมดาสามญั โรคที?คนธรรมดาสามญัเป็นกนั จะไม่ยอมให้

เกิดบนตวัท่าน ถา้สมมติจิตใจของท่านวางไดเ้ที?ยงตรงจริง เชื?อมั?นว่าฝึกพลงักงสามารถจะฝึกให้
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หายดี หยดุยาเสีย ไม่สนใจมนั ไม่รักษา ก็จะมีคนรักษาให้ท่าน ทุกท่านอยูท่ี?นี?ดีขึLนเรื?อย ๆ สบาย

ตวัขึLนเรื?อย ๆ นีL เป็นเรื?องอยา่งไรกนัละ ร่างกายของหลายคนนัLน ธรรมกาย (ฝ่าเซิน) ของขา้พเจา้

เขา้ออกไม่หยดุ  วุ่นอยูต่ลอด  ก็คือช่วยท่านทาํเรื?องเหล่านีL  หากจิตใจตนเองไม่มั?นคง ดา้นหนึ?งฝึก

พลงักง ดา้นหนึ?งก็วางตวัไม่เชื?อมั?นหรือเป็นลกัษณะลองดู เช่นนัLนท่านก็จะไม่ไดอ้ะไรเลย ท่าน

เชื?อในพระพุทธหรือไม่ ขึLนอยูก่บัจิตรบัรู้ (อูซิ้?ง) และกาํหนดจากรากฐาน (เกินจี) ของท่าน หาก

พระพุทธปรากฏออกมา ก็อยูต่รงนีLสามารถใชต้าเนืLอมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เช่นนัLนผูค้นต่างก็

จะไปศึกษาพุทธ ก็ไม่มีปัญหาในเรื?องการเปลี?ยนแปลงความคิด ท่านตอ้งเชื?อก่อน จากนัLนจึงจะ

มองเห็นได ้

ศิษย ์ บางคนคิดจะเชิญอาจารยแ์ละศิษยข์องอาจารยไ์ปรักษาโรค ไดไ้หม 

อาจารย ์ การออกมาของขา้พเจา้เป้าหมายไม่ใช่เพื?อที?จะรกัษาโรค บางคนนัLนควรจะเป็น

โรค สิ?งที?ขา้พเจา้พูด มีหลายคนไม่เขา้ใจ ขา้พเจา้จะไม่อธิบายมากไปกว่านีL  หลกัพลงักงของสาย

พทุธนัLนเป็นการช่วยเหลือสรรพชีวิต การรักษาโรคให้คนอื?นนัLนทาํได ้พวกเรารักษาโรคให้ผูอ้ื?น

นัLน เป็นการทาํอยา่งเป็นระบบ เป็นการประชาสัมพนัธ์ เพราะขา้พเจา้เพิ?งจะออกมา ชื?อเสียงยงั

นอ้ย คนยงัไม่รูจ้กั ในเวลาถ่ายทอดพลงักงอาจจะไม่มีคนมาฟัง จึงให้ทุกท่านไดเ้ห็นโดยผ่านการ

ให้คาํปรึกษา ซึ?งไดผ้ลดีมาก เป็นการประชาสัมพนัธ์ ไม่ใช่มุ่งรักษาโรคเป็นการเฉพาะ จะใชพ้ลงั

กงชัLนสูงมารักษาโรคเป็นอาชีพนัLน เป็นเรื?องที?ไม่อนุญาตให้ทาํ หรือจะใชก้ฎที?เหนือกว่าโลกนีL

มาแทนที?กฎของโลกไม่ได ้ ไม่ใช่สภาพการณ์แบบนีL  บางครัL งผลการรักษาโรคไม่ดี ดงันัLนเพื?อ

เป็นการรับผิดชอบต่อผูฝึ้ก จึงตอ้งปรบัร่างกายของท่านให้ปราศจากโรค จึงจะสามารถบาํเพญ็

ไปสู่ระดบัชัLนสูงได ้ หากท่านเอาแต่คิดถึงโรคของทา่น ไม่ไดค้ิดจะฝึกพลงักง แมไ้ม่พูดออกมา 

แต่ความนึกคิดของท่านนัLน ธรรมกาย (ฝ่าเซิน) ของขา้พเจา้สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ 

สุดทา้ยท่านก็จะไม่ไดอ้ะไรเลย ในชัLนเรียน เราไดป้รับร่างกายของทุกท่านให้แลว้  แน่ละก่อนอื?น

ท่านตอ้งเป็นผูฝึ้กพลงักง หากระหว่างทางขา้พเจา้รกัษาโรคให้ทุกท่านและยงัเกบ็เงินดว้ย เรื?อง

อยา่งนีL เราไม่ทาํ หากโรคของท่านไม่หาย นั?นยงัคงเป็นปัญหาจิตรับรู ้ (อูซิ้?ง) แน่ละก็ไม่ไดต้ดั

กรณีของบางคนที?เป็นโรคหนกัทิLงไป เป็นไปไดว้า่บนร่างกายท่านจะสะทอ้นออกมาไม่เด่นชดั  

แต่ความจริงนัLนเป็นหนกัมาก ครัL งเดียวอาจจะปรับไม่เสร็จ  แต่เราไดทุ้่มเทเต็มที?แลว้ ไม่ใช่ว่า ไม่

รับผิดชอบต่อท่าน ที?แทเ้พราะโรคนัLนหนกัมากแลว้ ท่านกลบัไปฝึกพลงักง กย็งัจะรักษาให้ท่าน

เรื?อยไป จนกระทั?งโรคของท่านหายดี สภาพการณ์ชนิดนีL มีนอ้ยมาก 

ศิษย ์ เวลาฝึกพลงักงจะเขา้สู่ความสงบไดอ้ยา่งไร ในขณะฝึกพลงักงคิดถงึปัญหายาก ๆ 

ในที?ทาํงาน นบัว่ายึดติดหรือไม่ 
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อาจารย ์ จงมองเรื?องผลประโยชน์ให้จืดจาง ในเวลาปกติรักษาจิตใจที?สงบแจ่มใสเอาไว ้

หากท่านมีการเตรียมตวั ทุกขภ์ยัมาเมื?อไร เป็นแบบไหน นั?นก็จะไม่เป็นทุกขภ์ยัแลว้ มนัมกัจะ

เป็นแบบฉับพลนัทัLงนัLน ท่านมีใจแน่วแน่ก็ยอ่มจะผ่านไปได ้ เช่นนีLจึงจะสามารถมองออกว่าซิ

นซิ?งของท่านสูงเท่าไร จิตยึดติดของท่านทิLงไปไดแ้ลว้ ซินซิ?งยกระดบัขึLนแลว้ เรื?องการต่อสู้กบั

คน และความเกลียดชงั เป็นตน้ ลว้นปล่อยวางได ้ความคิดไม่ยุง่เหยิง ในเวลานีLค่อยพูดเรื?องพลงั

ความสงบนิ?ง (ติLงลี?) ถา้ยงัสงบลงมาไม่ได ้ ท่านก็ถือว่าตวัเองเป็นบุคคลที?สอง ถือว่าความคิดนีL

ไม่ใช่ของท่าน ปล่อยให้มนัคิดไป ท่านกระโดดออกมา ปล่อยให้มนัคิดไปเถอะ ยงัมีบางคนพูดว่า 

ท่องชื?อพระพุทธ หรือนบัเลข นีL เป็นเพียงวิธีการต่าง ๆ นานาของการฝึกพลงักง การฝึกพลงักง

ของเราไม่ให้กาํหนดความคิดอยูท่ี?สิ?งใดสิ?งหนึ?ง (อีLโส่ว) แต่ท่านตอ้งรู้ว่าตวัเองกาํลงัฝึกพลงักง

อยู ่ เรื?องปัญหายาก ๆ ในที?ทาํงานไม่เกี?ยวกบัผลประโยชน์ส่วนตวั ไม่ใช่จิตยึดติด เป็นเรื?องที?ดี   

ขา้พเจา้รู้จกัพระรูปหนึ?ง เขาเขา้ใจเรื?องการบาํเพญ็นีL  เขาเป็นเจา้อาวาสในวดัหนึ?ง ซึ?งมีเรื?อง

มากมาย  พอเขานั?งสมาธิก็ตดัขาดจากพวกมนัแลว้  ไม่คิดถึงอีกต่อไป นีLก็เป็นพลงักง ที?จริงเวลา

ที?ฝึกพลงักงจริง ๆ นัLน ในสมองไม่คิดอะไรเลย ไม่มีเรื?องเห็นแก่ตวัที?วุ่นวาย เรื?องการงานไม่

ปะปนกบัเรื?องส่วนตวั  ท่านยงัคงสามารถทาํไดดี้   

ศิษย ์ ขณะที?ฝึกพลงักง มีสิ?งที?ไม่ดีในความคิด จะทาํอยา่งไรดี 

อาจารย ์ ขณะที?ฝึกพลงักง บางครัLงอาจจะเกิดสิ?งที?ไม่ดีมากมาย  ทุกท่านเพิ?งเริ?มฝึกพลงักง 

ไม่สามารถบรรลุถึงเขตแดนที?สูงมากไดใ้นทนัท ีขณะนีLก็ไม่ไดเ้รียกร้องท่านสูงมาก ในความคิด

ของท่าน บอกให้ท่านไม่คิดเรื?องไม่ดีแมแ้ต่นอ้ยก็เป็นความจริงไปไม่ได ้ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป  

เมื?อเริ?มตน้ให้เป็นอยา่งนีLได ้ แต่ท่านอยา่ปล่อยปละตนเอง เมื?อเวลานานเขา้ ความคิดของท่าน

เลื?อนสูงขึLนแลว้ ตอ้งมีขอ้กาํหนดที?สูงต่อตนเอง เพราะท่านไดบ้าํเพญ็ตา้ฝ่าแลว้ หลงัจากชัLนเรียน

นีLไปท่านก็ไม่ใช่คนธรรมดาสามญัแลว้ สิ?งที?ติดตวัอยูน่ัLนพิเศษมากแลว้ ดงันัLนขอ้กาํหนดซินซิ?ง

ของท่านจึงตอ้งเขม้งวด  

ศิษย ์ ขณะฝึกพลงักงรู้สึกว่าศีรษะกบัทอ้งนอ้ยกาํลงัหมุน รู้สึกไม่สบายที?หนา้อก 

อาจารย ์ นีL เป็นช่วงแรกที?ฝ่าหลุนหมุนอยู ่ ต่อไปไม่แน่ว่าจะมีอาการอยา่งนีL  

ศิษย ์ ขณะฝึกพลงักง สัตวเ์ล็กจะเขา้มาหา จะทาํอยา่งไรดี 

อาจารย ์ ไม่ว่าจะฝึกพลงักงอะไร สัตวเ์ล็กก็จะเขา้มาหาได ้ ไม่ตอ้งสนใจมนัก็หมดเรื?อง

แลว้ เพราะในสนามพลงังานที?ดี โดยเฉพาะคอืหลกัพลงักงสายพุทธ ในพลงักงมีองคป์ระกอบ

ของการช่วยเหลอืสรรพชีวิต ฝ่าหลุนของเรา เมื?อหมุนตามเข็มนาฬิกาจะช่วยเหลือตนเอง เมื?อ
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หมุนทวนเข็มนาฬิกาจะช่วยเหลือสรรพชีวิต จากนัLนจะหมุนวนกลบัมา ดงันัLนสัตวท์ี?อยูโ่ดยรอบ

เราลว้นจะไดร้ับประโยชน์ 

ศิษย ์ ในท่าฝึกทะลวงสองขัLวจกัรวาล ใช่ไหมว่า เคลื?อนมือขึLนและลง นบัเป็นหนึ?งรอบ  

เวลาฝึกท่าพระพุทธแสดงพนัมือ ก่อนที?จะเหยียดแขน ใช่ไหมว่า ตอ้งคิดว่าตวัเองสูงใหญ่มาก 

อาจารย ์ มือแต่ละขา้งขึLนลงหนึ?งครัLงนบัเป็นหนึ?งรอบ เวลาทาํท่าพระพุทธแสดงพนัมือ 

ท่านไม่ตอ้งคิดถึงตวัเอง กจ็ะรู้สึกถึงความสูงใหญ่ ท่านเพียงแต่มีความรู้สึกนึกคิดอยา่งนีLว่า ตวั

ฉันเพียงหนึ?งเดียวสูงใหญ่เทียมฟ้าดิน ยนือยูท่ี?ตรงนัLนก็พอแลว้ อยา่เอาแต่คิดแสวงหา นั?นก็คือสิ?ง

ยึดติด 

ศิษย ์ การนั?งสมาธิฝึกพลงักง  ขดัขาขึLนมาไม่ไดจ้ะทาํอยา่งไร 

อาจารย ์ ขดัขาขึLนไม่ได ้สามารถนั?งฝึกบนขอบเกา้อีL ก็สามารถจะไดผ้ลอยา่งเดียวกนั แต่

ท่านเป็นผูฝึ้กพลงักงคนหนึ?ง จึงตอ้งฝึกสองขาของท่าน ตอ้งขดัขึLนมาให้ได ้ นั?งอยูบ่นขอบเกา้อีL

ค่อย ๆ ฝึกขาของท่าน สุดทา้ยยอ่มตอ้งสามารถขดัขาขึLนมาได ้

ศิษย ์ หากคนในครอบครัวทาํเรื?องไม่ดี  ไม่สอดคลอ้งกบั “เจิน ซั?น เหยิ?น” จะทาํอยา่งไร 

อาจารย ์ คนในครอบครัวท่านไม่ไดฝึ้กฝ่าหลุนกง ปัญหานีLไม่เป็นไร ที?สาํคญัคือบาํเพญ็

ตนเอง ตวัท่านเองไปบาํเพญ็ อยา่คิดซบัซอ้นมากนัก ยงัคงตอ้งผ่อนตามสักหน่อย ฝึกฝนทุ่มเทที?

ตนเองให้มากไว ้

ศิษย ์  ในชีวิตประจาํวนับางครัLงทาํเรื?องที?ผิดไป รู้สึกเสียใจภายหลงัมาก แต่ก็ยงัทาํซํLาอีก

ใช่หรือไม่ว่าซินซิ?งตํ?ามากเกินไป 

อาจารย ์ ท่านสามารถเขียนออกมาได ้แปลว่าซินซิ?งของท่านยกระดบัขึLนแลว้ จึงสามารถ

รับรู้ไดถ้ึงจุดนีL  คนธรรมดาสามญัทาํเรื?องที?ผิด ก็รับรู้ไม่ไดเ้ลย พูดไดช้ดัวา่ท่านอยูเ่หนือคน

ธรรมดาสามญัแลว้ ทาํผิดครัL งที?หนึ?ง ควบคุมจิตใจไวไ้ม่ได ้นี?เป็นขัLนตอนหนึ?ง ครัL งต่อไปเมื?อพบ

กบัปัญหาอีก ให้ยกระดบัขึLนอกี 

ศิษย ์ คนอายสีุ? ห้าสิบปีสามารถจะบรรลุถงึ “ดอกไมส้ามดอกรวมอยูบ่นศรีษะ” ได้

หรือไม่ 

อาจารย ์ เนื?องจากของเราเป็นหลกัพลงักงบาํเพญ็จิตและชีวิตคู่กนั ไม่สนใจว่าอายมุาก

หรือนอ้ย เพียงท่านตัLงใจไปบาํเพญ็ สามารถกาํหนดตวัเองให้ทาํตามขอ้กาํหนดดา้นซินซิ?งที?

ขา้พเจา้พูด ก็จะเกิดปรากฏการณ์ที?ว่าฝึกพลงักงเรื?อยไป ยืดชีวิตเรื?อยไป เวลาของการฝึกพลงักง

ของท่านมิใช่เพียงพอแลว้หรือ แต่มีอยูจุ่ดหนึ?ง โดยเฉพาะคือหลกัพลงักงบาํเพญ็จิตและชีวิตคู่กนั  

เมื?อชีวิตของท่านยืดยาวออกมา หากซินซิ?งเกิดปัญหาขึLน ในทนัใดก็จะเกิดอนัตรายถึงชีวิต  
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เนื?องจากเพื?อการฝึกพลงักงจงึไดย้ืดชีวิตของท่าน ดงันัLนเมื?อซินซิ?งผิดเพีLยนไป ในทนัใดก็จะเกิด

อนัตรายถึงชีวิต 

ศิษย ์ จะควบคุมปัญหา “ในความอ่อนโยนมีความแข็งแกร่ง” ระดบัไหน 

อาจารย ์ เรื?องนีLท่านตอ้งทดลองทาํเอง อยา่งเช่น เวลาที?พวกเรารํามือชุดใหญ่ ดูคลา้ยกบั

มืออ่อนชอ้ยมาก แต่เมื?อทาํขึLนมานัLนที?จริงมีการใชก้าํลงั ระหว่างแขนท่อนล่างกบัขอ้มือ กบันิLว

มือนัLนมีกาํลงัมาก แต่ดูคลา้ยกบัอ่อนชอ้ยมาก ที?จริงกลบัมีกาํลงัมาก นีLก็คือ “ในความอ่อนโยนมี

ความแข็งแกร่ง” ขณะที?ขา้พเจา้รํามือให้กบัทุกท่านนัLน ไดใ้ห้สิ?งนีLกบัท่านแลว้ ท่านค่อย ๆ รู้สึก

สัมผสัระหว่างฝึกพลงักงนะ 

ศิษย ์ เรื?องระหว่างชายหญิง ใช่ไหมว่า จะมีหรือไม่มีก็ได ้ คนหนุ่มสาวตอ้งหยา่ร้าง

หรือไม่ 

อาจารย ์ ปัญหาเรื?องกิเลสตณัหากอ่นหนา้นัLนไดพู้ดไปแลว้ ในระดบัชัLนของท่านใน

ปัจจุบนั ไม่ไดบ้อกให้ท่านเป็นพระสงฆ ์เป็นชี คือตวัท่านเองอยากเป็นชี เป็นพระสงฆ ์จุดสาํคญั

คือให้ท่านปล่อยวางจิตดวงนีL  วางจิตที?ท่านวางไม่ลงเสียทัLงหมด ในฐานะที?เป็นคนธรรมดา

สามญั นีL เป็นตณัหาชนิดหนึ?ง ในหมู่พวกเรา ตอ้งปลอ่ยวางลงเสีย ดูให้จืดจาง บางคนนัLนแสวงหา

แต่สิ?งนีL  สมองมุ่งแต่เรื?องนีL  กล่าวสาํหรับคนธรรมดาสามญัเขายงัไม่มุ่งเท่านีL  ในฐานะผูฝึ้กพลงักง

นัLน ก็ยิ?งไม่สมควร เพราะท่านฝึกพลงักง คนในครอบครัวไม่ฝึกพลงักง ให้ใชชี้วิตตามปกติ 

ในช่วงขณะนีL  ยินยอมให้ทาํได ้ หลงัจากไปถึงระดบัชัLนสูงแลว้ ท่านเองก็จะทราบว่าควรทาํ

อยา่งไร 

ศิษย ์ ขณะที?นั?งสมาธิจะหลบัไดห้รือไม่   จะจดัการอยา่งไร  บางเวลาปรากฏอาการไม่ได้

สติสามนาที  ไม่รู้ว่าเป็นเรื?องอะไร   

อาจารย ์ หลบัไม่ได ้ ฝึกพลงักงจะหลบัไดห้รือ นั?งสมาธิแลว้หลบัก็เป็นมารชนิดหนึ?ง   

ท่านบอกว่าบางครัLงปรากฏอาการไม่ไดส้ติแบบนีLไม่อาจเกิดขึLน ใช่ไหมว่าไม่ไดเ้ขียนให้ชดัเจน   

สามนาทีไม่มีสติ ไม่นบัว่าเป็นอะไร คนที?มีพลงัความสงบนิ?ง (ติLงลี?) มาก มกัจะเกิดสภาวะไม่รู้ตวั

ได ้แต่เป็นอยา่งนีLนานไปก็ไม่ได ้

ศิษย ์ ใช่ไหมว่าคนที?มีจิตมุ่งมั?นจะบาํเพญ็ให้สาํเร็จมรรคผลลว้นสามารถจะไดม้รรคผล 

รากฐาน (เกินจี) ดอ้ยไปบา้งจะทาํอยา่งไร 

อาจารย ์ ก็ดูว่าท่านมีใจแน่วแน่อยา่งนีLหรือไม่ ที?สาํคญัคือใจที?แน่วแน่นีLมากเพียงไร คนที?

รากฐาน (เกินจี) ดอ้ยไปบา้ง ยงัตอ้งดูใจที?แน่วแน่ กบัจิตรับรู้ (อูซิ้?ง) ของท่าน 

ศิษย ์ เป็นหวดั ตวัร้อนจะฝึกพลงักงไดไ้หม 
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อาจารย ์ ขา้พเจา้ว่าหลงัจากท่านออกจากชัLนเรียนไปก็ไม่มีโรคกนัแลว้ บางทีท่านคงไม่

เชื?อ ศิษยข์องขา้พเจา้บางครัL งคลา้ยกบัเป็นหวดั ตวัรอ้น เป็นอยา่งไรกนั นั?นคือการขา้มด่าน ขา้ม

ทุกขภ์ยั เป็นการสะทอ้นออกมาของการสมควรยกระดบัชัLน พวกเขาเองต่างเขา้ใจกนัดี  ไม่สนใจ

มนั ตวัเองก็สามารถผ่านไปได ้

ศิษย ์ สตรีที?ตัLงครรภส์ามารถจะฝึกฝ่าหลุนกงไดไ้หม 

อาจารย ์ ไม่เป็นไร เพราะฝ่าหลุนนัLนใส่ไวใ้นอีกมิติหนึ?ง หลกัพลงักงของเราไม่มีการ

เคลื?อนไหวที?รุนแรง ไม่มีผลกระทบที?ไม่ดีต่อสตรีที?ตัLงครรภ ์ ยงัจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเขาอีก

ดว้ย 

ศิษย ์ เมื?ออาจารยจ์ากพวกเราไป จะมีระยะห่างของมิติไหม 

อาจารย ์ หลายคนลว้นมีความคิดอยา่งนีLว่า ท่านอาจารยไ์ม่อยูปั่กกิ?งแลว้ พวกเราจะทาํ

อยา่งไร ท่านฝึกหลกัพลงักงอยา่งอื?นก็เช่นกนั อาจารยก์็ไม่อาจดูแลไดทุ้กวนั หลกัธรรมนัLน 

ขา้พเจา้ไดส้อนให้ทุกท่านแลว้ หลกัการนัLนไดส้อนให้ทุกท่านแลว้ พลงักงชุดนีLไดส้อนให้ทุก

ท่านแลว้ เป็นของชุดหนึ?งที?สมบูรณ์แบบ สิ?งที?สมบรูณ์แบบทัLงหมดก็ลว้นให้ท่านแลว้ ก็ดูว่าตวั

ท่านเองจะบาํเพญ็อยา่งไร ท่านไม่อาจพูดว่า เมื?ออยูข่า้งกายขา้พเจา้แลว้จะมีหลกัประกนั เมื?อไม่

อยูข่า้งกายขา้พเจา้ก็ไม่มีหลกัประกนั เราขอยกตวัอยา่งหนึ?ง พูดว่าศิษยใ์นศาสนาพุทธนัLน องค์

ศากยมุนีไม่อยูใ่นโลกสองพนักว่าปีแลว้ พวกเขามิใช่สืบทอดต่อมา ฝึกบาํเพญ็ดว้ยใจเดียวไม่มี

สองหรอกหรือ ดงันัLนจะฝึกหรือไม่ เป็นปัญหาของตนเอง   

ศิษย ์ ฝึกฝ่าหลุนกงสามารถจาํศีลอดอาหาร (ปีL กู่) ไดไ้หม 

อาจารย ์ ไม่เป็น เพราะการจาํศีล (ปีL กู่) วิธีการชนิดนีL เป็นวิธีการบาํเพญ็ของเต๋าใหญ่

ก่อนที?จะมีพุทธกบัเต๋า มีอยูก่่อนศาสนา วิธีการชนิดนีLจดัเป็นการบาํเพญ็เดี?ยวฝึกตามลาํพงั   

เนื?องจากในเวลานัLนไม่มีระบบสาํนกัสงฆ ์ ไดแ้ต่อยูต่ามครึ? งทางขึLนยอดเขา ไม่มีคนถวายอาหาร

ให้ เวลาบาํเพญ็จาํเป็นตอ้งปิดทางเขา้ออก จาํเป็นตอ้งหยดุการเคลื?อนไหวครึ?งปีหรือหนึ?งปี  

ดงันัLนจึงเลือกวิธีการชนิดนีL  การบาํเพญ็ของเราในวนันีL  ไม่ตอ้งทาํอยา่งนีL  เพราะนั?นเป็นการ

เลือกใชว้ิธีการเฉพาะอยา่งหนึ?ง หาใช่ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) อะไรไม่ บางคนสอนสิ?งนีL   

ขา้พเจา้ว่าหากคนทัLงโลกไม่กินขา้วกนั นีL เป็นการทาํลายสภาพสังคมคนธรรมดาสามญั นั?นยอ่ม

กลายเป็นปัญหา แต่ละคนต่างไม่กินขา้ว นั?นเป็นสังคมมนุษยห์รือ นั?นไม่ใช่ ไม่ใช่เช่นนัLน 

ศิษย ์ หลกัพลงักงห้าชุดนีLสามารถฝึกไปถึงระดบัชัLนไหน 

อาจารย ์ หลกัพลงักงห้าชุดนีL  เพียงพอที?จะทาํให้ท่านฝึกไปจนถึงระดบัชัLนสูงมาก ๆ ได ้  

แน่ละหากท่านคิดจะฝึกไปถึงระดบัชัLนไหน พอถึงเวลานัLนท่านก็จะทราบเอง เพราะพลงักงไม่มี
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ที?สิLนสุด เมื?อท่านไปถึงกา้วนัLน ก็จะมีวาสนานัLน ยงัจะสามารถไดร้ับตา้ฝ่าของระดบัชัLนที?สูงยิ?ง

กว่า 

ศิษย ์ ฝ่าฝึกคน ฝ่าหลุนหมุนอยูต่ลอดเวลา ใช่ไหมว่าไม่ตอ้งฝึกพลงักงก็ได ้

อาจารย ์ การฝึกพลงักงกบัการบาํเพญ็ในวดัไม่เหมือนกนั ที?จริงในวดันัLน แมใ้จคิด

บาํเพญ็ ที?จริงก็ตอ้งนั?งสมาธิ พลงักงฟูนัLนตอ้งฝึกขึLนมา ไม่สามารถพูดไดว้่า จะเอาแต่ให้พลงักง

โตโดยไม่ฝึกอะไร เอาแต่พูดว่าบนศีรษะมีพลงักง ขา้พเจา้ว่านั?นไม่ใช่ผูฝึ้กพลงักงกระมงั พลงักง

ฟชุูดไหน ลว้นมีสิ?งของที?สืบทอดมาชุดหนึ?ง คือตอ้งฝึกสิ?งของชุดนีLออกมา 

ศิษย ์ คนที?ฝึกพลงักงอยา่งอื?นพูดว่า หลกัพลงักงที?ไม่มีความนึกคิดไม่ใช่หลกัพลงักง ถูก

ไหม 

อาจารย ์ มีวิธีพูดอยา่งนีL  วิธีพูดอยา่งนัLนมากมายนกั แต่ไม่มีใครที?เหมือนกบัขา้พเจา้อยา่ง

นีLที?สอนตา้ฝ่าให้กบัท่าน สายพุทธกล่าวว่า หลกัธรรมที?ใชเ้จตนาจะไม่สูงมาก หลกัธรรมที?ใช้

เจตนานัLนไม่ไดห้มายถึงการเคลื?อนไหว เขานั?งสมาธิ เจี^ยอิLน ก็เป็นการเคลื?อนไหว ดงันัLนไม่ไดอ้ยู่

ที?ว่ามีการเคลื?อนไหวมากหรือนอ้ย มีเจตนา ไม่มีเจตนา อยูท่ี?ความนึกคิดของท่าน ในการ

แสวงหา มีความนึกคิด มีการแสวงหา นีLคือยึดติด ก็เป็นเจตนา ซึ?งหมายถึงสิ?งนีL  

ศิษย ์ ซินซิ?งกบักุศลไม่เท่ากนั ท่านบอกว่ากุศลมากนอ้ยเท่าไรจะกาํหนดระดบัชัLน และ

ยงับอกว่าซินซิ?งสูงเพียงใด พลงักงก็สูงเพียงนัLน สองสิ?งนีLไม่ขดัแยง้กนัหรือ 

อาจารย ์ ท่านคงฟังไม่ชดัเจน ซินซิ?งครอบคลุมกวา้งใหญ่มาก กุศลก็เป็นหนึ?งในนัLน ยงั

ครอบคลุมถึง “ความอดทน” ความสามารถในการทนทุกข ์ จิตรับรู้ (อูซิ้?ง) การปฏบิติัต่อความ

ขดัแยง้ เป็นตน้ ทัLงหมดนีLลว้นจดัเป็นปัญหาของซินซิ?ง ในนัLนยงัครอบคลุมถึงการผนัแปรของ

พลงักง การแปรผนัของบุญกุศล จงึเป็นสิ?งหนึ?งที?มีความหมายกวา้งใหญ่ มีกุศลมากเพียงไร 

ไม่ใช่ว่าท่านจะมีพลงักงสูงเพียงไร หากเป็นการพูดถึงว่าในอนาคตท่านจะมีพลงักงเพิ?มขึLน

เท่าไร กุศลนัLน  ยงัตอ้งผ่านการยกระดบัซินซิ?ง และไดผ่้านอุปสรรคทุกขภ์ยัต่าง ๆ แลว้  มนัจึงจะ

สามารถผนัแปรเป็นพลงักง 

ศิษย ์ คนในครอบครัวต่างฝึกพลงักงต่าง ๆ กนัคนละชนิด จะกระทบซึ?งกนัและกนัได้

ไหม 

อาจารย ์ ไม่เลย แต่ว่า ระหว่างพวกเขาจะกระทบซึ?งกนัและกนัหรือไม่ ขา้พเจา้ไม่ทราบ 

สาํหรับฝ่าหลุนกงของเรา ใครกร็บกวนไม่ได ้ และท่านยงัจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาดว้ย  

เพราะของเราเป็นการบาํเพญ็หลกัธรรมที?ถูกตอ้ง จะไม่เกิดการผิดเพีLยน 
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ศิษย ์ ปัจจุบนัในสังคมมีวิธีการพูดที?กล่าวต่อ ๆ กนัมากมาย อยา่งเช่น จดหมายลูกโซ่

อะไรเอย เราจะปฏบิติัต่ออยา่งไรดี 

อาจารย ์ ขา้พเจา้ขอบอกทกุท่าน สิ?งนีL เป็นการหลอกคนแน่นอน ท่านอยา่ตอบสนองเขา  

ไม่มีสาระอะไรเลย ท่านไม่ตอ้งสนใจมนั ท่านดูสิ?งนีLของเขาว่าเที?ยงตรงหรือไม่ พอมองดูก็

สามารถมองออกได ้ หลกัธรรมนีLของเรากาํหนดให้บาํเพญ็ซินซิ?งอยา่งเขม้งวด อาจารยชี์?กงบาง

คนนัLน ขา้พเจา้เรียกเขาว่าพ่อคา้ชี?กง เขาถือชี?กงเป็นสินคา้อยา่งหนึ?ง เป็นทุนในการหาเงิน คน

แบบนีLสอนพลงักงก็จะสอนอะไรออกมาไม่ได ้เขามีสิ?งของเพียงนอ้ยนิดและก็ไม่ใช่ของสูง  ยงัมี

ที?เป็นสิ?งชั?วร้าย   

ศิษย ์ ผูฝึ้กฝ่าหลนุกงบวชอยูใ่นวดัแลว้ จะทาํอยา่งไร ควรสึกออกมาไหม 

อาจารย ์ มนัไม่เกี?ยวขอ้งอะไรกบัเรา แมว้่าท่านออกบวชแลว้ นั?นเป็นเพียงรูปแบบ 

ศิษย ์ พวกเราหลายคน ตัLงแต่เรียนมา รู้สึกว่าศีรษะเป่งบวม เวียนศีรษะ 

อาจารย ์ นี?คงจะเป็นผูฝึ้กที?เขา้มาใหม่ ร่างกายยงัปรับไม่เสร็จ พลงังานที?ขา้พเจา้ส่งออก

ไปแรงมาก พอชี?แห่งโรคออกสู่ภายนอกจะรู้สึกศีรษะเป่งบวม ศีรษะเป่งบวมเพื?อขจดัโรคใน

ศีรษะให้กบัท่าน ซึ?งเป็นเรื?องที?ดี แต่เมื?อขจดัออกเร็วเกินไป จึงมีปฏกิิริยารุนแรง เวลาที?เราจดัชัLน

เรียนเจ็ดวนั บางคนจึงทนไม่ไหว หากเวลายิ?งสัLนขึLนก็อาจจะเกิดปัญหาได ้พลงังานที?ส่งออกไป

แรง ปฏิกิริยาจงึรุนแรงมาก ศีรษะเป่งบวมทนไม่ไหว ดูเหมือนจดัชัLนเรียนสิบวนัจะค่อนขา้ง

มั?นคง  คนที?เขา้มาทีหลงัจึงมีปฏิกิริยารุนแรงสักหน่อย 

ศิษย ์ ฝึกพลงักงแลว้ จะสูบบุหรี?  ดื?มเหลา้ไดไ้หม เพราะว่าทาํงานที?จาํเป็นจะตอ้งดื?มเหลา้ 

จะทาํอยา่งไร 

อาจารย ์ สาํหรับปัญหานีL  ขา้พเจา้มองอยา่งนีL  เราฝึกพลงักงสายพุทธตอ้งงดสุรา เมื?อ

เวลานานเขา้ท่านไม่ไดดื้?ม ท่านอาจจะยงันึกอยาก ค่อย ๆ งดเถอะ แต่อยา่ให้เวลานานเกินไป ถา้

นานเกินไปจะถูกลงโทษ สาํหรับเรื?องสูบบุหรี?  ขา้พเจา้เห็นว่าเป็นปัญหาความมุ่งมั?น เพียงท่านคิด

จะเลกิ ก็สามารถจะเลิกได ้คนธรรมดาสามญัมกัคิดว่า “วนันีLผมเลิกบุหรี?แลว้”  พอผ่านไปไม่กี?วนั

ก็ยืนหยดัต่อไม่ได ้ ผ่านไปสองวนัก็นึกอยากขึLนมาอีก ก็เลกิอีก เป็นอยา่งนีL   เขาจงึเลิกไม่ไดส้ักท ี

คนธรรมดาสามญัดาํรงชีวิตอยูบ่นโลก การไปมาหาสู่กนัระหว่างคนในโลก หลีกเลี?ยงการมี

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเหล่านีLไม่ได ้ แต่ว่า ท่านตอ้งคิดถึงว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดาสามญัอีกแลว้   

เริ?มบาํเพญ็แลว้ หากมีความมุ่งมั?น ก็จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได ้แน่ละ ศิษยข์องขา้พเจา้ก็ยงั

มีคนสูบบุหรี?อยู ่ ตวัเขาเองก็สามารถจะเลกิ แต่พอคนอื?นยื?นให้เขา เขาก็อดที?จะรู้สึกเสียหนา้

ไม่ได ้ ก็นึกอยากสูบอีก ไม่ไดสู้บสองวนั ก็รู้สึกทรมาน ไปสูบอีกกท็รมานอีก ตวัเองจะตอ้ง
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ควบคุมใจไวใ้ห้ได ้บางคนตอ้งเลีLยงสังสรรค ์ มกัจะตอ้งดื?มสุราร่วมกบัแขก ปัญหานีLยากจะแกไ้ข

ได ้พยายามดื?มให้นอ้ยก็แลว้กนั หรือท่านคิดหาวิธีจดัการเอง 

ศิษย ์ เมื?อยงัไม่สามารถมองเห็นฝ่าหลุนหมุน หากใชค้วามนึกคิดให้หมุนตามเข็มนาฬิกา  

จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อฝ่าหลุนที?กาํลงัหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือไม่ 

อาจารย ์ ฝ่าหลุนนัLนหมุนโดยอตัโนมติั ไม่ตอ้งใชค้วามนึกคิดของท่านชีLนาํ ขอย ํLาอีกครัL ง

ว่า อยา่ใชค้วามนึกคิด และความนึกคิดก็ควบคุมเขาไม่ได ้อยา่คิดว่าความนึกคิดของท่านจะทาํให้

เขาหมุนกลบัทิศตรงกนัขา้มได ้ ฝ่าหลุนที?ทอ้งนอ้ยจะไม่ถูกความนึกคิดควบคุม ส่วนฝ่าหลุนที?

คอยปรบัร่างกายอยูภ่ายนอกนัLน ท่านให้เขาหมุน ก็อาจจะเป็นไปตามการเคลื?อนไหวของ

ความคิดท่าน อาจจะเกิดความรู้สึกแบบนีL  ขา้พเจา้ขอบอกท่านว่า อยา่ทาํ อยา่ฝึกอยา่งจงใจ (เหริน

เว๋ย) การฝึกอยา่งจงใจ (เหรินเว๋ย) นัLน มิใช่กลายเป็นคนฝึกพลงักงแลว้หรือ เป็นฝ่าหลุนไปฝึก คือ

ฝ่าฝึกคน เหตุใดจึงปล่อยวางสิ?งที?เป็นความนึกคิดของท่านไม่ลงละ หลกัพลงักงใด ๆ เมื?อไปถึง

ระดบัชัLนสูง แมจ้ะเป็นหลกัพลงักงของสายเต๋า ก็ลว้นไม่มีการชีLนาํดว้ยความนึกคิด 

ศิษย ์ การฝึกฝ่าหลุนกง ณ เวลาใด สถานที?ใด ทิศทางไหนจึงจะมีผลลพัธ์ดีที?สุด ฝึกกี?ครัL ง

จึงจะเหมาะสม ฝึกก่อนหรือหลงัอาหารจะมีผลไหม 

อาจารย ์ เนื?องจากฝ่าหลุนนัLนกลม เป็นภาพยอ่ส่วนของจกัรวาลเรา สิ?งที?ฝึกเป็นหลกัการ

ของจกัรวาล  และจกัรวาลนัLนเคลื?อนไหวอยู ่ ในทางกลบักนัก็คอื ฝ่าฝึกคน  ท่านไม่ไดฝึ้กพลงักง 

เขาก็ฝึกท่าน แตกต่างจากทฤษฎีของบรรดาหลกัพลงักงที?ถ่ายทอดออกมาทัLงหมด ของขา้พเจา้คือ 

ฝ่าฝึกคนเพียงหนึ?งเดียว หลกัพลงักงชนิดอื?นลว้นเป็นการฝึกตานเตา้พวกนีL   ฝึกพลงักงโดยจงใจ 

(เหรินเว๋ย) สะสมตาน พวกเราไม่ใช ้พลงักงของเราจะฝึกเวลาใดกไ็ด ้ท่านไม่ฝึกพลงักง พลงักงก็

ฝึกท่าน ไม่ตอ้งเลือกเวลา มีเวลามากก็ฝึกมาก มีเวลานอ้ยก็ฝึกนอ้ย ขอ้กาํหนดของหลกัพลงักง

ของเรานีLไม่เขม้งวดเป็นพิเศษ แต่เรามีขอ้กาํหนดดา้นซินซิ?งที?เขม้งวดมาก หลกัพลงักงของเราก็

ไม่พูดเรื?องทิศทาง จะยืนหันไปทางทิศใดกไ็ดท้ัLงนัLน เพราะจกัรวาลนัLนหมุนอยู ่ เคลื?อนไหว

เปลี?ยนแปลงอยู ่ท่านยืนอยูฝั่?งตะวนัตกก็ไม่แน่ว่าจะเป็นฝั?งตะวนัตก ท่านยืนอยูฝั่?งตะวนัออกก็ไม่

แน่ว่าจะเป็นฝั?งตะวนัออก หากขา้พเจา้กาํหนดให้ศิษยย์ืนหันไปทางตะวนัตก เพียงเพื?อความ

เคารพ ที?จริงไม่เกิดผลอะไร การฝึกพลงักงจะฝึกที?ไหนก็ไดท้ัLงนัLน อยูใ่นหรือนอกบา้นก็ไดห้มด  

แต่ขา้พเจา้รู้สึกว่า หาสถานที?หนึ?งที?มีสภาพแวดลอ้ม ที?อากาศค่อนขา้งดี จะดีกว่า โดยเฉพาะคือ

ให้ห่างไกลจากสิ?งสกปรก เช่น ถงัขยะ ห้องสุขา เป็นตน้ ส่วนอยา่งอื?นไม่เป็นไร  การบาํเพญ็ตา้ฝ่า

ไม่คาํนึงเรื?องเวลา สถานที?และทิศทาง กอ่นหรือหลงัอาหาร ลว้นสามารถฝึกได ้ แต่หากท่านทาน
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อิ?มเกินไป  แลว้ฝึกทนัทีจะรู้สึกไม่สบายนะ  ดีที?สุดคือพกัสักครู่ เวลาที?ทอ้งหิว มีเสียงรอ้ง ก็ยาก

จะเขา้สู่ความสงบ ทุกท่านยึดกุมตามสภาพของตนเองเถอะ 

ศิษย ์ หลงัจากฝึกพลงักงเสร็จ มีขอ้กาํหนดอะไรไหม ตอ้งถูหนา้ไหม 

อาจารย ์ เราฝึกพลงักงเสร็จ ไม่กลวันํLาเยน็อะไร  และไม่ตอ้งถหูนา้ ถูมือ นีLลว้นทาํเพื?อเปิด

ชีพจรของร่างกายคนในระยะแรก จึงเลือกใชว้ิธีดงักล่าว ของเราเป็นการบาํเพญ็ตา้ฝ่า ลว้นไม่มี

สิ?งเหล่านีL  เวลานีL ร่างกายคนก็ไม่ใช่อยูใ่นสภาวะเพิ?งจะเปลี?ยนแปลง ดูเหมือนว่าคนธรรมดา

สามญัจะกา้วสู่การเป็นผูฝึ้กพลงักงนัLน ยากมาก และมีหลกัพลงักงบางชนิดก็ไม่มีวิธีเปลี?ยนแปลง

ร่างกายคนโดยตรง กล่าวสาํหรับบางวชิาแลว้ขอ้กาํหนดของเขาซบัซ้อนมาก ของเราที?นี?ไม่มี

ทัLงนัLน และไม่มีการพูดเรื?องเหล่านีL  สิ?งที?ขา้พเจา้ไม่ไดพู้ดถึง ท่านอยา่ไปสนใจ สนใจแต่ไปฝึก  

เพราะพวกเราเป็นการบาํเพญ็ตา้ฝ่า (หลกัธรรมใหญ่) ร่างกายของท่านจดัอยูใ่นสภาพเริ?มตน้จึง

กลวันั?นกลวันี? หรืออยูใ่นขัLนตอนของการมีขอ้กาํหนดอยา่งนีL  ขอ้กาํหนดอยา่งนัLน ภายในไม่กี?วนั

ก็จะผ่านไปไดท้ัLงหมด ขา้พเจา้ไม่ไดพู้ดว่า เทยีบเท่ากบัการฝึกพลงักงฝ่าวิธีอื?นที?ใชเ้วลาหลายปี  

แต่ก็ประมาณนัLน สิ?งที?อยูใ่นระดบัชัLนตํ?า ตาํแหน่งทิศทางนีL  ชีพจรนัLนเอย เป็นตน้ สิ?งเหล่านีL

ขา้พเจา้ลว้นไม่พูดถึงเลย  เราพูดสิ?งที?อยูใ่นระดบัชัLนสูง  การบาํเพญ็ตา้ฝ่า  การฝึกพลงักงที?แทจ้ริง  

คือคาํว่า “炼” (ฝึกโดยลงมือปฏิบติั) ไม่ใช่คาํว่า “练”(ฝึกโดยเรียนรูแ้ต่ทฤษฎี) 

ศิษย ์ หลงัจากฝึกพลงักงเสร็จ จะไปปัสสาวะ อจุจาระทนัทีไดไ้หม ในนํL าปัสสาวะมี

ฟองอากาศ ใช่ไหมว่ามีลมปราณ (ชี?) รั?วออกไป 

อาจารย ์ ไม่มีปัญหา  พวกเราผูฝึ้กพลงักง อยูใ่นระดบัชัLนสูง ปัสสาวะ อุจจาระมีพลงังาน

ติดออกมาจริง ๆ แต่พลงังานเลก็นอ้ยนัLนไม่นบัเป็นอะไรได ้ ไม่กระทบอะไร ฝึกตา้ฝ่ายงัจะ

ช่วยเหลอืสรรพชีวิต เรื?องเล็กนอ้ยนีLอยา่ไปสนใจ สิ?งที?พวกเราไดร้ับนัLนมากมายเหลือเกิน ในชัLน

เรียนนีL  พลงังานที?ขา้พเจา้ส่งออกไปนัLน แรงมาก แรงมาก ๆ   บนกาํแพงลว้นมีสิ?งต่าง ๆ  หลงเหลือ

อยู ่  

ศิษย ์ สามารถเผยแพร่ฝ่าหลุนกงไดไ้หม สามารถสอนคนที?ไม่ไดฟั้งการบรรยายฝึกฝ่า

หลุนกงไดไ้หม คนที?ไม่ไดฟั้งการบรรยายสามารถฝึกพลงักงอยูใ่นสนามช่วยฝึกสอนไดไ้หม จะ

ส่งเทปบนัทึกเสียงกบัหนงัสือให้ญาติมิตรในต่างถิ?นไดไ้หม  

อาจารย ์ เผยแพร่หลกัพลงักงของเรา ให้คนมากยิ?งขึLนไดป้ระโยชน์ จะไม่เกิดการ

ผิดเพีLยน ฝ่าที?ขา้พเจา้บรรยายให้ทา่นฟังมากมายก็คือให้ท่านรู้ฝ่า เขา้ใจสิ?งที?เป็นของระดบัชัLนสูง 

มองเห็นของในระดบัชัLนสูง ที?พูดขึLนมาก่อนเพราะเกรงว่าพอท่านมองเห็นหรือประสบเขา้ แลว้

จะไม่เขา้ใจ ท่านสามารถสอนคนอื?นฝึกพลงักง แต่ทา่นใส่ฝ่าหลุนนัLนให้ไม่ได ้ แลว้จะทาํอยา่งไร  
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ขา้พเจา้พูดแลว้ หากท่านสองจิตสองใจ ไม่ใส่ใจฝึกพลงักงเท่าไรนกั ฝ่าเซินของขา้พเจา้ก็จะจาก

ท่านไป หากท่านฝึกพลงักงอยา่งแทจ้ริง ฝ่าเซินก็จะดูแลท่าน ดงันัLนเวลาที?ท่านสอนเขาฝึกพลงั

กง ก็จะนาํสื?อสัญญาณที?ขา้พเจา้สอนติดตวัไปดว้ย กจ็ะนาํพากลไกชี?ที?ก่อเกิดฝ่าหลุนไปดว้ย  คน

ที?ท่านสอน มีใจไปฝึก  ก็จะสามารถก่อเกิดฝ่าหลุน  มีวาสนาและรากฐาน (เกินจี) ดี ในเวลานัLนก็

จะไดฝ่้าหลุน หนงัสือของเราเขียนไวล้ะเอียดมาก แมไ้ม่มีคนสอน ก็สามารถจะฝึกไดดี้ 

ศิษย ์ การฝึกฝ่าหลุนกงเนน้เรื?องการหายใจหรือไม่ จะปรบัลมหายใจอยา่งไร 

อาจารย ์ ฝึกฝ่าหลุนกง ไม่ตอ้งปรับลมหายใจ และไม่เนน้เรื?องการหายใจ นั?นเป็นสิ?งที?

เรียนกนัในหลกัพลงักงชัLนตน้ พวกเราที?นี?ไม่จาํเป็นตอ้งทาํ เพราะการปรับการหายใจ เขาทาํเพื?อ

ฝึกตาน เติมลม เพิ?มไฟ หายใจทวน หายใจตาม กลืนนํLาลาย ลว้นเพื?อฝึกตาน เราไม่ฝึกสิ?งนีL  สิ?งต่าง 

ๆ ทัLงหลายที?ท่านจาํเป็นตอ้งมีลว้นมีฝ่าหลุนทาํให้อยา่งครบถว้น สิ?งที?สูงและยากยิ?งกว่า มีฝ่าเซิน

ของอาจารยท์าํให้อยา่งครบถว้น ไม่ว่าสาํนกัใด ๆ โดยเฉพาะที?สายเต๋าพูดไวย้ิ?งละเอียดกว่าแต่

ไม่ใช่ฝึกออกมาดว้ยความจงใจ ที?แทค้ืออาจารยใ์นสาํนกันัLนของเขาแปลงและแปรผนัให้เขา เขา

เพียงแต่ไม่เขา้ใจหลกัการขา้งในนัLน ตวัเองไม่สามารถจะทาํออกมาดว้ยความจงใจ มีแต่คนที?เปิด

การรับรู ้(อู)้ เปิดพลงักง แลว้จึงจะสามารถทาํได ้

ศิษย ์ การฝึกพลงักงมีการกาํหนดความคิดอยูท่ี?สิ?งใดสิ?งหนึ?ง (อีLโส่ว) หรือไม่ ความนึกคิด

ควรอยูต่รงไหนของหลกัพลงักง 

อาจารย ์ พวกเราที?นี?ไม่มีการกาํหนดความคิดอยูท่ี?สิ?งใดสิ?งหนึ?ง (อีLโส่ว)  ตลอดมาไม่เคย

บอกให้ทกุท่านกาํหนดความคิดอยูท่ี?สิ?งใดสิ?งหนึ?ง (อีLโส่ว)  มีแต่ให้ท่านปล่อยวางจิตยึดติด ไม่

กาํหนดความนึกคิดใด ๆ  หลกัพลงักงชุดที?สาม สองมือนาํลมปราณ (ชี?) กรอกทะลวงสุดสองขัLว  

พอคิดก็ทาํได ้อยา่งอื?นไม่ตอ้งคิด 

ศิษย ์ การเก็บรวบรวมพลงังานกบัการเก็บลมปราณ (ไฉ่ชี?) เหมือนกนัหรือไม่ 

อาจารย ์ พวกเราจะเก็บลมปราณ (ไฉ่ชี?) เพื?ออะไร ที?เราบาํเพญ็คือตา้ฝ่า ในอนาคตจะ

ปล่อยลมปราณ (ชี?) ออกมาไม่ไดเ้ลย ที?เราฝึกไม่ใช่ลมปราณ (ชี?) ในระดบัชัLนตํ?า แต่ว่าที?ปล่อย

ออกมาคือแสง การเก็บรวบรวมพลงังานนัLนฝ่าหลุนจะทาํให้ ไม่ตอ้งให้พวกเราทาํเอง อยา่งเช่น 

การทะลวงสองขัLวจกัรวาล เขาไม่ใช่การเก็บลมปราณ (ไฉ่ชี?) ที?แทค้ือการกรอกทะลวงร่างกาย  

และบงัเกิดผลในการเกบ็พลงังานดว้ย แต่ที?สาํคญัไม่ใช่จุดประสงคนี์L  พูดถึงการเกบ็ลมปราณ (ไฉ่

ชี?) จะเก็บอยา่งไร การบาํเพญ็ตา้ฝ่า เพียงโบกมือเดียว กระหม่อมจะรู้สึกถงึแรงกดที?แรงมาก ใน

ทนัใดก็จะมากนัมากมาย แต่ลมปราณ (ชี?) จะใชอ้ะไรไดล้ะ ส่วนพลงังานก็ไม่จาํเป็นตอ้งจงใจไป

เก็บ 
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ศิษย ์ ฝ่าหลุนกงมีเรื?องการสร้างพืLนฐานในร้อยวนักบัการหายใจแบบตวัออ่นในครรภ์

ไหม 

อาจารย ์ นั?นลว้นเป็นของระดบัตํ?า เราไม่ฝึกกนั เรากา้วผ่านระยะเริ?มตน้ที?ไม่มั?นคงนัLนไป

ตัLงนานแลว้ 

ศิษย ์ ฝ่าหลุนกงมีความสมดุลของอินกบัหยางหรือไม่ 

อาจารย ์ สิ?งเหล่านีLลว้นจดัเป็นการฝึกลมปราณ (ชี?) เป็นของระดบัตํ?า เมื?อท่านกระโดด

ออกจากระดบัชัLนของลมปราณ (ชี?) แลว้  ร่างกายของท่านไม่มีปัญหาความสมดุลของอินหยางอยู่

อีก ไม่ว่าท่านจะฝึกหลกัพลงักงสาํนกัไหน เพียงไดร้บัการถ่ายทอดที?แทจ้ริงจากอาจารย ์ รับรอง

ว่าเมื?อท่านกา้วออกจากระดบัชัLนตํ?า ก็จะนาํสิ?งที?ท่านเคยฝึกไวเ้มื?อก่อนทิLงไปทัLงหมด ไม่เอาไว้

เลยสักอยา่ง ในระดบัชัLนใหม่ ก็จะฝึกของชุดใหม่ พอผ่านอีกชัLนหนึ?ง ก็ฝึกของใหม่อีกชุดหนึ?ง ก็

เป็นอยา่งนีL  

ศิษย ์ เวลาฟ้าผ่าจะฝึกพลงักงไดไ้หม  ฝึกฝ่าหลุนกงจะกลวัเสียงดงัไหม 

อาจารย ์ ขา้พเจา้ขอยกตวัอยา่งให้กบัทุกท่าน เมื?อก่อนขา้พเจา้สอนนกัเรียนอยูใ่นห้อง

โถงแห่งหนึ?งในปักกิ?ง ตอนนัLนฝนใกลจ้ะตก ฟ้าผ่ารุนแรงมาก ตอนนัLนพลงักงที?พวกเขาฝึกคือ

พลงักงที?ขา้พเจา้ถ่ายทอดให้กบัศิษย ์ ขณะที?ฝึกตอ้งเดินในท่าเคลื?อนไหวบนฝ่าหลุน ขา้พเจา้เห็น

ว่าฝนมาแลว้ แต่พวกเขายงัฝึกพลงักงไม่จบ แต่ว่า ฝนหนกักลบัไม่ตกลงมา เมฆอยูต่ ํ?ามากเมฆ

มว้นตวัไปมาอยูบ่นตึก ฟ้าผ่าอยา่งรุนแรงมาก ฟ้ามืดมาก ในตอนนัLนฟ้าผ่าลงบนขอบของฝ่าหลุน  

แต่ไม่ทาํให้พวกเราไดร้ับบาดเจ็บแมแ้ต่นอ้ย สภาพการณ์ที?ฟ้าผ่าลงมาบนพืLนดินเห็นไดช้ดัเจน  

แต่ไม่ทาํให้พวกเราบาดเจบ็ นี?แปลว่าพลงักงของพวกเรานีL มีการคุม้ครอง  โดยทั?วไปที?ขา้พเจา้ฝึก

พลงักงไม่แบ่งว่าเป็นสภาพอากาศอะไร คิดจะฝึกก็ฝึกเลย  มีเวลาก็ฝึก และไม่กลวัเสียง หลกัพลงั

กงอยา่งอื?นลว้นกลวัเสียง เพราะขณะที?ท่านอยูใ่นที?สงบมาก ๆ ทนัใดก็ไดย้ินเสียงดงัสนั?นมาก  

ท่านก็จะเกิดความรู้สึกอยา่งหนึ?ง แทบจะเป็นว่าลมปราณ (ชี?) ที?มีอยูท่ ั?วทัLงตวัราวกบัจะระเบิด

ออกมา เป็นแสงวูบวาบเปล่งออกนอกตวั แต่ไม่เป็นไร พลงักงของเราจะไม่ออกนอกลู่นอกทาง  

แน่ละ ให้พยายามหาสถานที?ฝึกที?สงบจะดีกว่า 

ศิษย ์ ตอ้งจินตนาการภาพของท่านอาจารยห์รือไม่ 

อาจารย ์ ไม่ตอ้งจินตนาการ เมื?อตาทิพยท์่านเปิดแลว้ กจ็ะสามารถเห็นฝ่าเซินของขา้พเจา้

อยูข่า้ง ๆ ตวั 
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ศิษย ์ หลกัพลงักง 5 ชุดนีL  ขณะที?ฝึก มีขอ้กาํหนดอะไรบา้ง ตอ้งฝึกร่วมกนัไหม ท่าที?ตอ้ง

ฝึก 9 รอบ จะนบัเลขอยูใ่นใจไดไ้หม หากทาํเกิน 9 รอบหรือจาํท่าเคลื?อนไหวผิดจะเกิดผลใน

ทางตรงขา้มหรือไม่  

อาจารย ์ หลกัพลงักง 5 ชุด จะฝึกชุดไหนก็ไดท้ัLงนัLน ขา้พเจา้คิดว่าก่อนที?ท่านจะฝึกพลงั

กง  ดีที?สุดคือให้ฝึกชุดที?หนึ?งก่อน เพราะจะเปิดการเคลื?อนไหวทั?วทัLงร่างกาย ท่านฝึกก่อนหนึ?ง

เที?ยว ร่างกายเปิดออกอยา่งพรอ้มมูล ค่อยฝึกชุดอื?น ผลลพัธ์จะค่อนขา้งดี  มีเวลามากก็ฝึกให้มาก  

มีเวลานอ้ยก็ฝึกแต่นอ้ย หรือเลือกฝึกชุดใดชุดหนึ?ง หลกัพลงักงชุดที? 3 กบั 4 ต่างก็ฝึกซํLา 9 รอบ  

ในหนงัสือเขียนว่าให้นบัเลขในใจ ท่านกลบัไปลองดู บอกให้ลูกของท่านช่วยนบัอยูข่า้ง ๆ แลว้

ท่านฝึก เมื?อทาํครบ 9 รอบ ค่อยตรวจหากลไกลมปราณ (ชี?) ก็จะหาไม่พบ  เพราะของ ๆ ขา้พเจา้

นีL  ก็เป็นอยา่งนีL  ตอนเริ?มตน้ตอ้งใชค้วามคิด คิดสักหน่อย พอคุน้เคยแลว้กจ็ะหยดุไดโ้ดย

ธรรมชาติ  จาํท่าฝึกผิดหรือทาํมากไป ทาํนอ้ยไป  ก็ปรับให้ถกูตอ้งก็ใชไ้ดแ้ลว้ 

ศิษย ์ ทาํไมทาํท่าเก็บ แต่ไม่เก็บพลงักง 

อาจารย ์ ฝ่าหลุนจะหมุนโดยอตัโนมติั เขารู้ไดท้นัทีว่าท่านไม่ฝึกพลงักงแลว้ พลงังาน

ของเขาแรงมาก ในทนัใดก็จะเก็บสิ?งที?ส่งออกไปกลบัคืนมา ยงัดีกว่าท่านเจตนาเก็บกลบัมา นีLก็

ไม่ใช่การเก็บพลงักง เพียงแต่เกบ็พลงังานกลบัคืนมา หลกัพลงักงอยา่งอื?น พอพูดว่าหยดุก็หยดุ  

หลกัพลงักงนีLของเราจะฝึกอยูต่ลอดเวลา แมจ้บท่าฝึกแลว้ก็ยงัฝึกอยู ่ดงันัLนจึงไม่หยดุ หากคิดจะ

ให้ฝ่าหลุนหยดุ ท่านก็หยดุไม่ได ้ พูดให้ลึกเกินไปท่านก็ไม่เขา้ใจ ถา้ท่านสามารถทาํให้เขาหยดุ  

ขา้พเจา้ตรงนีLก็ตอ้งหยดุดว้ยแลว้ ท่านสามารถทาํให้ขา้พเจา้ตรงนีLหยดุไดห้รือ 

ศิษย ์ เจี^ยอิLน สองมือเหอสือ นัLนสามารถจะใชฝึ้กเป็นท่ายืนสมาธิไดไ้หม 

อาจารย ์ ชุดที?หนึ?ง--พระพุทธแสดงพนัมือ ไม่อาจใชฝึ้กเป็นการยืนสมาธิได ้ ใชแ้รง

เหยียดแขนมากเกินไปจะเกิดปัญหาได ้

ศิษย ์ ขณะฝึกพลงักงใตร้กัแร้ตอ้งเปิดโล่งใช่ไหม ขณะฝึกชุดที?หนึ?งรู้สึกใตร้ักแรเ้กร็ง นีL

เป็นอยา่งไรกนั 

อาจารย ์ ท่านป่วยหรือเปล่า ในระยะแรก ขณะที?ปรับร่างกายให้ท่าน จะพบปรากฎการณ์

อยา่งนีL  อยา่งนัLน จะมีอาการบางอยา่งได ้แต่ไม่ใช่พลงักงนาํพามา 

ศิษย ์ คนที?ไม่เคยฟังอาจารยห์ลี?บรรยาย  จะฝึกกบัผูฝึ้กที?สวนสาธารณะไดห้รือไม่ 

อาจารย ์ ได ้ ผูฝึ้กสามารถสอนคนอื?นฝึกพลงักง ผูฝึ้กสอนคนอื?นฝึกพลงักงไม่เหมือนกบั

ที?ขา้พเจา้สอนอยูอ่ยา่งนีL  ขา้พเจา้จะเปลี?ยนแปลงร่างกายให้ทุกท่านโดยตรง แต่บางคนพอเริ?มฝึก

ก็มีฝ่าหลุน เพราะขา้งหลงัผูฝึ้กต่างมีฝ่าเซินของขา้พเจา้ เขาสามารถไปจดัการโดยตรงได ้ซึ?งตอ้ง
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ดูวาสนา วาสนามาก ในเวลานัLนก็จะไดฝ่้าหลุน วาสนาไม่มาก ตอ้งผ่านการฝึกพลงักงเป็น

เวลานาน ตนเองจึงคอ่ย ๆ ก่อเกิดกลไกหมุนชนิดนีLขึLนมา เมื?อฝึกต่อไปอกีทาํให้กลไกหมุน

กลายเป็นฝ่าหลุน 

ศิษย ์ ฝึกสมาธิ “เพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_ ”  ความหมายของการรํามือคืออะไร 

อาจารย ์ เรื?องนีLจะใชภ้าษาของพวกเราอธิบายไม่ได ้ แต่ละการเคลื?อนไหวครอบคลุม

ความหมายมากมาย โดยรวมกค็ือ ฉันจะฝึกพลงักงแลว้ จะฝึกฝอฝ่าแลว้ ปรับร่างกายให้ดี เขา้สู่

สภาวะของการฝึกพลงักง 

ศิษย ์ เมื?อฝึกถึงสภาพร่างขาวนํLานม ใช่ไหมว่ารูขุมขนเปิดออกทัLงหมดแลว้ กลายเป็น

หายใจทางร่างกาย 

อาจารย ์ ทุกท่านไปสัมผสัดู ท่านไดผ่้านระดบัชัLนนีLกนัแลว้ เนื?องจากขา้พเจา้ตอ้งปรบั

ร่างกายของท่านจนถึงสภาวะร่างขาวนํLานม ตอ้งบรรยายฝ่าสิบกว่าชั?วโมง ไม่อาจยอ่สัLนกว่านีLได้

อีกแลว้ ท่านอยูใ่นหลกัพลงักงอยา่งอื?น ตอ้งฝึกสิบกว่าปีหรือกี?สิบปี หรือนานกว่านัLน ของเราที?นี? 

พาท่านไปถึงขัLนนีL ในทนัที เพราะขัLนนีLไม่มีขอ้กาํหนดดา้นซินซิ?ง ขึLนอยูก่บัความสามารถของ

อาจารย ์ท่านยงัไม่ทนัรู้สึกได ้ระดบัชัLนนีLก็ผ่านไปแลว้ อาจเพยีงแค่ไม่กี?ชั?วโมง อาจมีอยูว่นัหนึ?ง  

ที?ท่านมีความรู้สึกที?ไวมาก พอผ่านไปสักครู่ก็ไม่รูสึ้กไวแลว้ ที?แทร้ะดบัชัLนหนึ?งที?ใหญ่ไดผ่้าน

ไปแลว้ แต่ท่านอยูใ่นหลกัพลงักงอยา่งอื?น จะตอ้งอยูใ่นสภาวะนีLหนึ?งปีหรือหลายปี สิ?งเหล่านีL  

ลว้นเป็นของในระดบัชัLนตํ?า 

ศิษย ์ ขณะที?อยูบ่นรถเมลห์รือเขา้แถว เป็นตน้ สามารถจะนึกถึงท่าฝึกต่าง ๆ ของฝ่าหลุน

กงไดไ้หม 

อาจารย ์ พลงักงของเราไม่ใช่การเคลื?อนไหวความนึกคิด และไม่ไดก้าํหนดว่าแต่ละวนั

จะตอ้งฝึกนานแค่ไหน แน่ละเวลาที?ฝึกยิ?งนานก็ยิ?งดี เวลาที?ท่านไม่ไดฝึ้ก ในทางกลบักนัเขาก็ฝึก

ท่าน แต่ระยะแรกที?ฝึกพลงักง ยงัคงตอ้งฝึกให้มาก เสริมความแข็งแกร่งให้มนั ผูฝึ้กบางคนเคย

เกิดสภาพการณ์อยา่งนีLคือ ไปทาํธุระหนึ?งหรือสองเดือน ในหนึ?งหรือสองเดือนนีLยุง่กบัภารกิจ  

จนไม่ไดฝึ้กพลงักง หลงัจากกลบัมา ไม่ไดร้ับผลกระทบแมแ้ต่นอ้ย ฝ่าหลุนยงัคงหมุนอยู ่ เพราะ

เขาไม่หยดุพกั ในสมองท่านคิดเสมอว่าท่านเป็นผูฝึ้กพลงักง ควบคุมซินซิ?งไวไ้ด ้ เขากบ็งัเกิดผล  

แต่มีอยูจุ่ดหนึ?ง คือหากท่านไม่ไดฝึ้กพลงักง และยงัทาํตวัเหมือนกบัคนธรรมดาสามญั เขาก็จะ

สลายไป    

ศิษย ์ จะฝึกฝ่าหลุนกงร่วมกบัมี?จงไดไ้หม 
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อาจารย ์ มี?จงก็เป็นฝ่าหลุน แต่ไม่อาจฝึกร่วมกบัพลงักงของเรา หากท่านฝึกมี?จงหลงัจาก

ก่อเกิดฝ่าหลุนแลว้ท่านสามารถฝึกมี?จงไดเ้พราะมี?จงก็เป็นฝ่าที?ถูกตอ้ง แต่จะฝึกพร้อมกนัไม่ได ้ 

ฝ่าหลุนของมี?จงนัLนบาํเพญ็ชีพจรกลาง หมุนในแนวราบ ฝ่าหลุนของมนัไม่เหมือนกบัของเรา  

บนวงลอ้ (หลุน) ของมนัมีคาถาอยู ่ ส่วนฝ่าหลุนของเราอยูท่ี?ทอ้งนอ้ยวางในแนวตัLง หันดา้นที?

แบนราบออกขา้งนอก ทอ้งนอ้ยใหญ่แค่นีL เอง ฝ่าหลุนองคเ์ดียวของขา้พเจา้ก็กินเนืLอที?เต็มแลว้  

หากใส่เขา้ไปอีกองคก์็จะรกรุงรัง 

ศิษย ์ ฝึกฝ่าหลุนกงแลว้ จะฝึกหลกัพลงักงอื?นของสายพทุธดว้ยไดไ้หม จะฟังเทปของ

กวนอินไดไ้หม อุบาสกที?อยูบ่า้นหลงัจากฝึกพลงักงแลว้จะอา่นพระสูตรไดไ้หม จะฝึกหลกัพลงั

กงอยา่งอื?นพร้อมกนัไดไ้หม 

อาจารย ์ ปัญหานีLขา้พเจา้คิดว่า ทาํไม่ได ้ แต่ละสาํนกัลว้นเป็นวิธีการบาํเพญ็ชนิดหนึ?ง  

หากจะบาํเพญ็จริง ไม่ใช่การขจดัโรครักษาสุขภาพ ก็ตอ้งยึดมั?นแนวทางเดียว นีL เป็นปัญหาที?

เขม้งวดจริงจงั การบาํเพญ็ไปสู่ระดบัชัLนสูง ตอ้งยดึกุมแนวทางเดียว บาํเพญ็ขึLนไป นีL เป็นสัจ

ธรรมที?เด็ดขาดแน่นอน และหลาย ๆ แนวทางของสายพุทธ ก็ไม่อาจปะปนกนัได ้หลกัพลงักงนีL

ที?เราพูดเป็นของในระดบัชัLนสูง ซึ?งผ่านยคุสมยัที?ยาวนานสืบทอดลงมา จะอาศยัความรู้สึกของ

ท่านไม่ได ้ จากในอีกมิติหนึ?งดูขัLนตอนการผนัแปรของเขา จะลึกลํLาอยา่งยิ?ง ซบัซ้อนอยา่งยิ?ง ก็

เหมือนกบัเครื?องมือที?ละเอียดอ่อน หากเอาชิLนส่วนของมนัออกไปสักชิLน เปลี?ยนเอาอยา่งอื?นเขา้

ไปแทน ก็จะเสียหายทนัที หลกัพลงักงก็เช่นกนั สิ?งใด ๆ ลว้นไม่อาจปะปนเขา้ไป หากปะปนเขา้

ไปรับรองว่าจะเกิดปัญหาแน่ วิธีการฝึกของแต่ละสาํนกัก็เหมือนกนั ถา้ท่านจะฝึกก็ตอ้งยึดมั?น

หนึ?งเดียว หากท่านไม่ยึดมั?นหนึ?งเดียว ก็บาํเพญ็ไม่ไดเ้ลย มีคาํพูดว่ารับเอาส่วนที?ดีที?สุดของหลาย 

ๆ สาํนกั นั?นเป็นการพูดในระดบัชัLนของการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพ เขาไม่อาจนาํท่านไปสู่

ระดบัชัLนสูงได ้

ศิษย ์ หากฝึกพลงักงร่วมกบัคนที?ฝึกหลกัพลงักงอยา่งอื?นจะกระทบซึ?งกนัและกนัไหม 

อาจารย ์ ไม่ว่าเขาฝึกพลงักงอะไร พลงักงสายเต๋าก็ดี พลงักงเทพก็ดี พลงักงสายพุทธก็ดี  

หากเพียงเป็นหลกัธรรมที?ถกูตอ้ง จะไม่อาจรบกวนพวกเราไดแ้มแ้ต่นอ้ย ท่านก็จะไม่รบกวนเขา   

เขาฝึกอยูต่รงหนา้ท่าน จะเป็นประโยชน์ต่อเขา เพราะฝ่าหลุนเป็นร่างในอีกมิติหนึ?งที?เพียบพรอ้ม

ดว้ยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?) ไม่ใช่การฝึกตาน เขาสามารถช่วยเหลือไดโ้ดยอตัโนมติั 

ศิษย ์ จะให้อาจารยชี์?กงอื?น ปรับร่างกายให้ไดไ้หม หากไปฟังการบรรยายของอาจารยชี์?

กงอื?นจะมีผลกระทบไหม 



 
108 

อาจารย ์ ขา้พเจา้คิดว่าหลงัจากออกจากชัLนเรียนนีLแลว้ ทุกทา่นยอ่มจะรู้สึกไดว้่าร่างกาย

ของท่านเป็นอยา่งไร เมื?อผ่านไประยะเวลาหนึ?งกจ็ะไม่ยอมให้ท่านมีโรคแลว้ ถา้มีความผิดปกติ

อีก อาจคลา้ยเป็นหวดั และอาจคลา้ยการปวดทอ้ง ที?แทไ้ม่ใช่สิ?งนีLอีกแลว้ ทว่าเป็นทุกขภ์ยั เป็น

การขา้มด่าน ท่านจะไปหาอาจารยชี์?กงอื?นปรบัแก ้นั?นคือท่านรับรู ้ (อู)้ ไม่ได ้ไม่เชื?อคาํที?ขา้พเจา้

พูด ในความคิดมีแต่จะแสวงหา ก็จะไดร้ับสื?อสัญญาณที?ไม่ดี รบกวนการบาํเพญ็ของท่าน พลงักง

ของอาจารยชี์?กงคนนัLนเป็นของฟู่ ถี? (สิงร่าง) ท่านก็อาจจะเรียกสิ?งนัLนเขา้มาหา ไปฟังการบรรยาย

ก็เช่นกนั คิดจะไปฟังมิใช่เป็นการไปแสวงหาแลว้หรือ ปัญหานีLท่านไปรับรู้ (อู)้ เอาเอง นีL เป็น

ปัญหาซินซิ?ง ขา้พเจา้จะไม่สนใจ หากที?เขาพูดคือหลกัธรรมชัLนสูงมาก พูดเรื?องซินซิ?งกย็งัพอได ้  

ท่านเขา้ร่วมชัLนเรียนของขา้พเจา้ มนัไม่ง่ายเลยกว่าจะปรับแกร่้างกายให้ทา่นได ้ เดิมทีสื?อ

สัญญาณที?ตวัท่านฝึกยุง่เหยิงมาก ร่างกายยุง่เหยงิไปหมด ขณะนีLไดป้รับให้ดีแลว้ นาํสิ?งที?ไม่ดีทิLง

ไป เหลือสิ?งที?ดีไว ้แน่ละขา้พเจา้ไม่คดัคา้นการเรียนพลงักงอยา่งอื?น หากท่านคิดว่าฝ่าหลุนกงไม่

ดี ก็สามารถไปเรียนพลงักงอยา่งอื?น แต่ขา้พเจา้คิดว่า หากเรียนจนยุง่เหยิงมาก ก็จะไม่ไหว ท่าน

ไดบ้าํเพญ็ตา้ฝ่าแลว้  ฝ่าเซิน (ธรรมกาย) ก็อยูข่า้งตวัท่าน ไดข้องสูงแลว้ยงัจะหันกลบัไปเสาะหา

อีก! 

ศิษย ์ ฝึกฝ่าหลุนกงแลว้ยงัศึกษาหลกัพลงักงอยา่งอื?นไดไ้หม เช่น การนวด การป้องกนั

ตวั วิชาดชันีของเซน มวยไท่จี^ เป็นตน้ ไม่ฝึกพลงักงอยา่งอื?น แต่อ่านหนงัสือจาํพวกนีLจะเป็น

อะไรไหม 

อาจารย ์ เรียนการนวด หรือป้องกนัตวัได ้แต่บางเวลาเกิดจิตโหดร้ายก็จะรู้สึกไม่สบายใจ

ขึLนมาแลว้ วิชาดชันีของเซน มวยไท่จี^ จดัเป็นชี?กง ไปฝึกแลว้ กจ็ะเพิ?มสิ?งของเขา้ในตวั ของของ

ขา้พเจา้ที?อยูใ่นตวัท่านก็จะไม่บริสุทธิ_  อ่านหนงัสือที?พูดเรื?องซินซิ?งก็ได ้ แต่หนงัสือบางเล่ม 

ผูป้ระพนัธ์เองยงัไม่เขา้ใจ กส็รุปเลย จะทาํให้ความคดิท่านสับสนได ้

ศิษย ์ “อุม้ฝ่าหลุนหน้าศีรษะ” บางเวลามือสัมผสัถูกกนั เป็นอะไรไหม 

อาจารย ์ อยา่สัมผสักนั ขอ้กาํหนดของเราคือ เวน้ช่วงห่าง สัมผสักนั พลงังานบนมือจะ

ถอยกลบั 

ศิษย ์ ขณะฝึกพลงักงชุดที?สอง ถา้หัวไหล่ทนไม่ไหวแลว้ เอามือลงแลว้ค่อยฝึกต่อไดไ้หม 

อาจารย ์ การฝึกพลงักงนัLนลาํบากมาก พอเมื?อยก็เอาลงมา เท่ากบัไม่บงัเกิดผล กาํหนดไว้

ว่าเวลายิ?งนานยิ?งดี แต่ตอ้งทาํตามกาํลงัของตน 

ศิษย ์ การนั?งขดัสมาธิสองขา ทาํไมผูห้ญิง เอาขาซ้ายไวล้่าง ขาขวาอยูข่า้งบน 
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อาจารย ์ เพราะการฝึกพลงักงของเราคาํนึงถึงพืLนฐานจุดหนึ?ง คือร่างกายของผูห้ญิงกบั

ผูช้ายไม่เหมือนกนั ดงันัLนตอ้งไปฝึกตนเองตามร่างแท ้ (เป̂ินถี?) ของเขา จึงตอ้งสอดคลอ้งกบั

สรีระของเพศหญิงจึงจะไดผ้ล ตามปกติผูห้ญิงนัLน ขาซ้ายรองคํLาขาขวา สอดคลอ้งกบัสภาพ

ร่างกายของตนเอง ผูช้ายจะกลบักนั จุดพืLนฐานไม่เหมือนกนั    

ศิษย ์ จะฟังเทปบนัทึกเสียง หรือฟังดนตรี หรือท่องบทร้อยกรอง ขณะที?ฝึกพลงักงได้

ไหม 

อาจารย ์ ถา้มีดนตรีที?ดีของสายพุทธกส็ามารถฟังได ้ แต่การฝึกพลงักงที?แทจ้ริง ดนตรี

อะไรกไ็ม่เอา เพราะกาํหนดให้สงบนิ?ง การฟังเทปบนัทึกเสียงเพื?อให้หนึ?งความคิดแทนที?หมื?น

ความคิด  

ศิษย ์ ทะลวงสองขัLวจกัรวาลคือให้ผ่อนคลาย หรือกาํหนดให้ใชแ้รง 

อาจารย ์ ทะลวงสองขัLวจกัรวาลกาํหนดให้ยืนตามธรรมชาติ ผ่อนคลาย ไม่กาํหนด

เหมือนชุดที?หนึ?ง  ชุดอื?น ๆ ของเราลว้นไม่เหมือนชุดที?หนึ?ง  ลว้นตอ้งผ่อนคลาย 

3. การบาํเพญ็ซินซิ?ง 
ศิษย ์ ฉันคิดจะทาํให้ไดต้าม “ความจริง ความเมตตา ความอดทน (เจิน ซั?น เหยิ?น)” แต่เมื?อ

วานฝันว่าทะเลาะวิวาทกบัคนอื?น ววิาทอยา่งร้ายแรงมาก ฉันคิดจะอดทน  แต่อดทนไม่ไหว นีLคือ

การช่วยยกระดบัซินซิ?งของฉันใช่ไหม 

อาจารย ์ ใช่แน่นอน ความฝันคืออะไร เราไดพู้ดแลว้ ทุกทา่นไปรับรู้เอาเอง เรื?องการ

ยกระดบัซินซิ?งนัLนจะมาแบบฉับพลนั ไม่ใช่รอให้ท่านเตรียมพร้อมความคิดไวดี้แลว้ ค่อย

ตอ้นรับมนัมา ดูว่าคน ๆ หนึ?งดีหรือเลว มีแต่อยูใ่นสภาวะไม่ไดเ้ตรียมพรอ้มความคิดจึงจะ

ทดสอบได ้

ศิษย ์ ฝ่าหลุนกง “ความจริง ความเมตตา ความอดทน (เจิน ซั?น เหยิ?น)” ใน “ความอดทน 

(เหยิ?น)” ใช่ไหมว่าลว้นตอ้งอดทนในทุกเรื?อง ไม่ว่าจะถูกตอ้งหรือไม่ 

อาจารย ์ ขา้พเจา้พูดถึงคาํว่า “ความอดทน (เหยิ?น)” คือหมายถึงความเกี?ยวขอ้งกบัปัญหา

ผลประโยชน์ส่วนตวัของตวัเอง อยูท่่ามกลางสิ?งที?ท่านยึดติด ปล่อยวางไม่ไดเ้หล่านีL  ก็เพื?อ

ยกระดบัซินซิ?งของท่าน ที?แท ้ “ความอดทน (เหยิ?น)” ไม่ใช่เรื?องไม่ดี ก็คือกล่าวสาํหรับคน

ธรรมดาสามญัก็ไม่ใช่ไม่ดี เราจะเล่านิทานเรื?องหนึ?ง หันซิ?นเป็นขุนพลใหญ่ ตัLงแต่เล็กก็ชอบดา้น

วิทยายทุธ์ คนฝึกวิทยายทุธ์ในเวลานัLนชอบพกดาบ หันซิ?นเดินอยูบ่นถนน มีอนัธพาลคนหนึ?ง

เดินเขา้มาแลว้พูดว่า “คุณสะพายอนันีLทาํไม คุณกลา้ฆ่าคนไหม ถา้คุณกลา้ฆ่าคน ก็ฆ่าขา้ก่อนซิ”  
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พูดไปพลางก็ยื?นคอออกมา “ถา้ไม่กลา้ ก็จงมุดลอดหว่างขาขา้ไป” หันซิ?นจึงมุดลอดไป  

ความสามารถ “อดทน” ของเขานัLนใหญ่มาก บางคนมองความอดทนเป็นความอ่อนแอ น่ารังแก  

ที?จริงคนที?สามารถอดทนได ้ยอ่มมีความมุ่งมั?นเขม้แข็งมาก พูดถึงว่าเรื?องราวถูกหรือผิด  ตอ้งดูว่า

มนัสอดคลอ้งกบัหลกัการของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ ท่านคิดว่าเรื?องหนึ?ง ๆ ท่านไม่ผิด  

หากเพราะคนอื?นยั?วให้ท่านโกรธ ที?จริงท่านไม่ทราบว่า ที?แทเ้ป็นเพราะอะไร ท่านบอกว่า “ฉันรู้

นะ ก็คือแค่เรื?องเลก็ ๆ เรื?องหนึ?ง”  ที?ขา้พเจา้พูดนัLนเป็นหลกัการ ๆ หนึ?ง ไม่ใช่สิ?งที?มองเห็นในมิติ

สสารของเรานีL  พูดกนัเล่น ๆ บางทีในภพก่อนท่านติดคา้งคนเขาไว ้ท่านจะแยกแยะว่ามนัถูกหรือ

ผิดไดห้รือ พวกเราจึงตอ้งอดทน มีหรือจะยั?วให้คนอื?นโกรธก่อนแลว้ท่านค่อยอดทน คนที?ย ั?ว

ท่านให้โกรธจริง ๆ นัLน ท่านไม่เพียงตอ้งอดทน ยงัตอ้งขอบคุณเขา เขาด่าท่านแลว้ ไปหาครูฟ้อง

ท่านยกใหญ่ ท่านหันหนา้กลบัไปยงัตอ้งขอบคุณในใจ ท่านว่า “นั?นมิกลายเป็นอาคิวแลว้หรือ”  

นัLนคือวิธีคิดของท่าน โดยผ่านเรื?องนีL  หากท่านไม่ปฏิบติัเหมือนกบัเขา  ซินซิ?งของท่านก็ยกระดบั

แลว้ ในมิติวตัถุนีL เขาไดเ้ปรียบแลว้ แต่ที?ฝั?งนัLน เขาให้ของกบัท่านแลว้ใช่หรือไม่ ซินซิ?งของท่าน

ยกระดบัแลว้ สสารสีดาํก็ผนัแปร ทีเดียวไดส้ามต่อ ทาํไมจะไม่ขอบคุณคนเขา ยืนบนจุดยืนของ

คนธรรมดาสามญัก็ยากจะเขา้ใจ ขา้พเจา้ไม่ไดบ้รรยายให้กบัคนทั?วไป  แต่พูดกบัผูฝึ้กพลงักง 

ศิษย ์ คนที?ไม่มีฟู่ ถี? (สิงร่าง) เมื?อยกระดบัซินซิ?งสามารถรอดพน้จากฟู่ ถี? (สิงร่าง) แลว้คน

ที?มีฟู่ ถี?จะทาํอยา่งไร 

อาจารย ์ หนึ?งความเที?ยงธรรมสยบร้อยมาร วนันีLท่านไดร้ับฝ่านีL  ต่อไปแมว้่ามนัให้

ประโยชน์แก่ท่านท่านก็จะไม่เอาทัLงนัLน หากสิ?งนัLนนาํเงิน ชื?อเสียง ผลประโยชน์มาให้ท่าน ในใจ

ท่านยินดีปรีดา “ดูซิฉันมีความสามารถแค่ไหน” โออ้วดต่อหนา้คน พอท่านทุกขท์รมาน ท่านก็

ไม่เอาแลว้ มาหาอาจารยร์ักษาให้ เช่นนัLนเมื?อตอนที?มนัให้ประโยชน์กบัท่าน ท่านทาํอยา่งไรละ 

นั?นเป็นเรื?องที?ไม่สามารถจะช่วยได ้เพราะมนัให้ผลประโยชน์กบัท่าน ท่านก็รับ ท่านคิดแต่จะได้

ประโยชน์ ยอ่มเป็นไปไม่ได ้มีแต่ตวัท่านเองไม่เอา เอาประโยชน์มาให้ก็ไม่รับ บาํเพญ็ไปตามวิธี

ที?อาจารยพ์ูด หากท่านเที?ยงตรง ใจแน่วแน่ มนัก็จะวิตกกงัวล ให้ประโยชน์ท่าน ท่านก็ไม่เอา มนั

ก็จะไป หากยงัไม่ไปอีก ก็เท่ากบัทาํเรื?องชั?ว ในตอนนัLนขา้พเจา้ก็จะจดัการมนัได ้ แค่โบกมือ

ทีเดียว มนัก็ไม่เหลือแมแ้ต่เงาแลว้ แต่หากท่านไดป้ระโยชน์ก็รับ ก็จะทาํให้ไม่ได ้

ศิษย ์ ฝึกพลงักงในสวนสาธารณะจะมีฟู่ ถี? (สิงร่าง) ไหม 

อาจารย ์ ขา้พเจา้ไดบ้อกทุกท่านหลายครัLงแลว้ ของเราคอืการบาํเพญ็ฝ่าที?ถูกตอ้ง ใจ

เที?ยงตรงสยบร้อยมารได ้ การบาํเพญ็ฝ่าที?ถูกตอ้ง ใจยอ่มบริสุทธิ_ มาก ของอะไรกเ็ขา้มาไม่ได ้ฝ่า

หลุนเป็นของที?ยอดเยี?ยม สิ?งที?ไม่ดีไม่เพียงแต่เขา้มาไม่ได ้ ไปอยูต่่อหนา้มนั มนัก็ลว้นตอ้งกลวั
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แลว้ ท่านไม่เชื?อก็ลองไปฝึกที?อื?นดู มนัก็ลว้นจะกลวัท่าน ถา้ขา้พเจา้บอกจาํนวนออกมา ทุกท่าน

จะรู้สึกว่าน่ากลวั มีคนมากมายที?มีฟู่ ถี? (สิงร่าง) เมื?อบรรลถุึงการขจดัโรค เสริมสร้างสุขภาพแลว้ 

ยงัฝึกต่อไป ท่านคิดจะไดอ้ะไรละ ใจไม่เที?ยงตรงยอ่มชกันาํปัญหาเหล่านีL เขา้มา ถึงอยา่งไรก็ไม่

อาจโทษคนเหล่านัLน เขาไม่รู้จกัหลกัการเหล่านีL ใช่ไหม จุดประสงคห์นึ?งที?ขา้พเจา้ออกมาก็

รวมถึงเรื?องนีL  คือช่วยทุกท่านแกไ้ขความเขา้ใจที?ผิดเหล่านีL ให้ถูกตอ้ง 

ศิษย ์ ในอนาคตจะปรากฏความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) อะไรบา้ง 

อาจารย ์ ขา้พเจา้ไม่อยากพูด เพราะสภาพการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั ดงันัLนจึงยาก

ที?จะพูด ในระดบัชัLนนีL เกิดอยา่งนัLน ระดบัชัLนนัLนเกิดอยา่งนัLน ที?สาํคญัคือซินซิ?งของท่านในแต่ละ

ระดบัชัLน จิตยึดติดทางดา้นนีLอาจจะทิLงไปไดแ้ลว้ กจ็ะเกิดความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ทางดา้น

นีL   แต่ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ของท่านที?ปรากฏนัLนยอ่มอยูใ่นขัLนแรก  จะไม่สูงมาก  หาก

ซินซิ?งบรรลุไม่ถงึขัLนสูงมาก ก็ไม่อาจให้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) แก่ท่านได ้แต่ในชัLนเรียน

ของเรา รากฐาน (เกินจี) ของบางคนไม่เลวเลย จึงปรากฏอิทธิฤทธิ_ การกา้วเดิน ฝนตกไม่เปียก  

และบา้งก็ปรากฏพลงักงเคลื?อนยา้ย 

ศิษย ์ บาํเพญ็ซินซิ?ง ละทิLงจิตยึดติดทัLงหมด หมายถึงบรรลุถึง “ความว่าง” ของสายพุทธ  

“ความไม่มี” ของสายเต๋าใช่หรือไม่ 

อาจารย ์ ซินซิ?งที?เราพูดถงึหรือ “กุศล” นัLน ลว้นไม่ใช่ “ความว่าง” ของสายพุทธ “ความ

ไม่มี” ของสายเต๋า ที?จะครอบคลุมไดห้มด ในทางกลบักนั สิ?งเหล่านัLนของพวกเขา ลว้นรวมอยูใ่น       

ซินซิ?งของพวกเรา   

ศิษย ์ พระพุทธ จะเป็นพระพุทธตลอดไปหรือ 

อาจารย ์ ผูท้ี?บาํเพญ็สาํเร็จธรรม หลงัจากเปิดการรับรู ้ท่านก็จดัเป็นผูส้าํเร็จธรรมระดบัสูง  

และเป็นชีวิตชัLนสูง แต่ไม่อาจรับรองไดว้่าท่านจะไม่ทาํเรื?องไม่ดีชั?วนิรันดร์ แน่ละโดยทั?วไปที?อยู่

ในระดบัชัLนนัLน ท่านจะไม่ทาํเรื?องไม่ดี เพราะมองเห็นภาพที?แทจ้ริงแลว้ แต่หากทาํเรื?องไม่ดี ก็ตก

ลงมาเช่นกนั ทาํเรื?องที?ดีตลอดไป ก็อยูท่ี?นั?นตลอดไป 

ศิษย ์ อะไรคอืคนที?มีรากฐานยอดเยี?ยม (ตา้เกินชี?) 

อาจารย ์ อนันีLสามารถตดัสินไดจ้ากองคป์ระกอบหลายดา้น 1. รากฐาน (เกินจี) ของเขาดี

มาก 2. อูซิ้?ง (จิตรับรู้) สูงมาก 3. ความอดทนแข็งแกร่งมาก 4. จิตยึดติดนอ้ย มองสิ?งต่าง ๆในโลก

อยา่งจืดจางมาก นี?ก็คือรากฐานยอดเยี?ยม (ตา้เกินชี?) คนที?มีรากฐานยอดเยี?ยมพบไดย้ากมาก 

ศิษย ์ คนที?ไม่มีรากฐานสูง (ตา้เกินจี)  มาฝึกฝ่าหลุนกงจะมีพลงักงออกมาไหม 
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อาจารย ์ คนที?ไม่มีรากฐานสูง (ตา้เกินจี) ก็สามารถจะเกิดพลงักง เพราะแต่ละคนต่างมี

กุศลอยู ่ถา้ไม่มีกุศลแมแ้ต่นอ้ย ยอ่มเป็นไปไม่ได ้ไม่มีคนอยา่งนีL  หากบนตวัท่านไม่มีสสารสีขาว

เลย แต่ยงัมีสสารสีดาํ สสารสีดาํเมื?อผ่านการฝึกพลงักง สามารถเปลี?ยนผนัเป็นสสารสีขาว   

เพียงแต่มีขัLนตอนเพิ?มขึLนหนึ?งขัLน ในระหว่างฝึกพลงักง ท่านทนทุกขไ์ปแลว้ ยกระดบัซินซิ?ง  

ทุ่มเทไปแลว้  กจ็ะมีพลงักง การฝึกเป็นเงื?อนไขที?จาํเป็นตอ้งมีมาก่อน จากนัLนอาศยัฝ่าเซินของ

อาจารยแ์ปลงมนัเป็นพลงักง 

ศิษย ์ เวลาที?คน ๆ หนึ?งเกิด ชีวิตของเขาถูกกาํหนดไวแ้ลว้ เช่นนัLนเมื?อผ่านการต่อสู้จะ

สามารถเปลี?ยนแปลงไดไ้หม 

อาจารย ์ แน่ละสามารถเปลี?ยนแปลงได ้ การต่อสู้ของท่านกถ็ูกจดัวางไวแ้ลว้ ไม่ต่อสู้ก็

ไม่ได ้ท่านเป็นคนธรรมดาสามญั แต่สิ?งที?ใหญ่ ไม่อาจเปลี?ยนแปลงได ้

ศิษย ์ ในสภาพการณ์ที?ตาทิพยไ์ม่เปิด จะแยกแยะไดอ้ยา่งไรว่าสื?อสัญญาณที?ไดน้ัLนดี

หรือไม่ดี 

อาจารย ์ ตวัท่านจะแยกแยะไดย้าก ในการฝึกพลงักงของท่าน มีปัญหาการทดสอบซินซิ?ง

ของท่านอยูม่ากมาย ฝ่าเซินคุม้ครองท่านไม่ให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิต แต่มีบางอยา่งที?เกิดขึLน ไม่แน่

ว่าเขาจะดูแล ตอ้งให้ท่านขา้มไปเอง ไปเปลี?ยนแปลงเอง ไปรับรู ้ (อู)้ เอง บางครัL งสื?อสัญญาณที?

ไม่ดีมาถึงแลว้ และบอกท่านว่าสลากกินแบ่งวนันีLหมายเลขอะไร ซึ?งอาจจะถูก หรืออาจจะผิด  

หรือบอกเรื?องอื?นให้ท่าน ก็ดูว่าท่านจะทาํอยา่งไร หากใจเที?ยงตรง สิ?งชั?วร้ายจะไม่ล่วงลํLา เพียง

ท่านรักษาซินซิ?งไวไ้ดก้็ไม่มีปัญหา 

ศิษย ์ เวลาที?อารมณ์ไม่มั?นคง จะฝึกพลงักงไดไ้หม 

อาจารย ์ ขณะที?อารมณ์ไม่ดี ท่านนั?งลงตรงนัLนก็สงบลงไม่ได ้ความคิดเอาแต่คิดเรื?องไม่ดี  

การฝึกพลงักงนัLนมีสื?อสัญญาณอยู ่ถา้สมองคิดสิ?งที?ไม่ดี เมื?อท่านฝึกพลงักงก็ฝึกเขา้ไปแลว้ คือจง

ใจฝึกวิชามาร พลงักงที?ท่านฝึกอาจจะเป็นอาจารยท์ี?มีชื?อเสียงสอนให้ท่าน หรืออาจเป็นอาจารย์

ชัLนสูงสอนให้ท่าน หรือพระมี?จงถ่ายทอดให้ แต่ท่านไม่กาํหนดตนเองอยา่งเขม้งวดตาม

ขอ้กาํหนดซินซิ?งของพวกเขา ก็จะไม่ใช่พลงักงนัLนของเขา อยา่เห็นว่าเขาเป็นคนสอนให้ เราลอง

คิดดู สมมติว่าท่านยืนฝึกอยูต่รงนัLนเหนื?อยลา้เหลือเกิน แต่ในสมองโลดแล่นมาก – ในหน่วยงาน

ของเรา คนนัLนทาํไมเลวอยา่งนีLนะ เขาไปฟ้องฉันไดอ้ยา่งไรกนั ทาํอยา่งไรให้เงินเดือนขึLน  

เด̂ียวนีLราคาสินคา้พุ่งขึLนแลว้ ฉันตอ้งซืLอมากหน่อย เช่นนัLนใช่ไหมว่า ท่านกาํลงัฝึกวิชามารอยา่ง

จงใจ  ดว้ยจิตใตส้าํนึก โดยไม่รู้ตวั ดงันัLนขณะที?อารมณ์ไม่ดีไม่ควรฝึก 

ศิษย ์ มาตรฐานของ “ซินซิ?งสูงสุด” คืออะไร 
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อาจารย ์ ซินซิ?งมาจากการบาํเพญ็ ไม่มีมาตรฐานอะไร ลว้นอาศยัตวัท่านเองไปรบัรู ้  

สมมติว่าจะพูดให้มีมาตรฐานให้ได ้ ก็คือเมื?อพบกบัเรื?องราวท่านตอ้งคิดว่า หากเป็นผูรู้้แจง้ เขา

ควรไปทาํอยา่งไร บุคคลตวัอยา่งแน่ละยอ่มโดดเด่นมาก แต่เขายงัคงเป็นแบบฉบบัของคน

ธรรมดาสามญั 

ศิษย ์ ไม่ควรแสดงอาการสงสัยต่อการบรรยายของอาจารยชี์?กง แต่หากพบพวกที?หลอก

คน หลอกเอาเงินจะทาํอยา่งไร 

อาจารย ์ นั?นก็ไม่แน่ ก่อนอื?นท่านตอ้งดูว่า พูดอะไร หากพบพวกที?หลอกคน ท่านไป

แยกแยะดูว่าอาจารยชี์?กงดีหรือไม่ดี ดูที?ซินซิ?งของเขา ว่าสูงแค่ไหน พลงักงก็สูงแค่นัLน 

ศิษย ์ จะสลายกรรมไดอ้ยา่งไร หมายถึงที?พูดกนัในศาสนาพุทธเรื?องชาํระหนีLกรรม 

อาจารย ์ การฝึกพลงักงโดยตวัเองกค็ือการสลายกรรม ดีที?สุดคือยกระดบัซินซิ?งของ

ตวัเอง สามารถผนัแปรสสารสีดาํเป็นสิ?งของสีขาว ๆ คือ “กุศล (เต๋อ)” ซึ?งเป็นสสาร แลว้ผนัแปร

กุศลเป็นพลงักง 

ศิษย ์ ฝึกฝ่าหลุนกงมีขอ้ห้ามอะไรไหม 

อาจารย ์ สิ?งที?ตอ้งละเวน้ในศาสนาพุทธ เราก็ละเวน้เป็นส่วนใหญ่ แต่วิธีมองไม่

เหมือนกนั พวกเราไม่ใช่ผูอ้อกบวช ตอ้งใชชี้วติอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญั ดงันัLนจึงไม่

เหมือนกนั บางอยา่งให้มองมนัให้จืดจางก็พอแลว้ แน่ละ ตามการยกระดบัขึLนของแรงพลงั (กงลี?) 

อยา่งต่อเนื?อง เมื?อบรรลถุึงระดบัชัLนสูงมาก ขอ้กาํหนดต่อซินซิ?งของท่านก็จะสูงมากอยา่งยิ?ง 

4. ตาทิพย ์

ศิษย ์ ขณะที?ท่านอาจารยบ์รรยายฝ่า มองเห็นบนศีรษะอาจารยมี์วงรัศมีสีทองสูง 3 ฟุต  

ดา้นหลงัมีวงรัศมีแสงทองใหญ่เล็กขนาดประมาณเท่าศีรษะมากมาย 

อาจารย ์ ระดบัชัLนของตาทิพยข์องคนนีLไม่ตํ?าแลว้ 

ศิษย ์ มองเห็นแสงสีทองปนออกมากบัเหลา้ที?ลูกศิษยข์องอาจารยพ์่นออกมา ขณะรักษา

โรคให้คน 

อาจารย ์ ขา้พเจา้ว่าคน ๆ นีL ฝึกไดไ้ม่เลว มองเห็นความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ที?ส่งออก

ไป 

ศิษย ์ เด็กที?ตาทิพยเ์ปิดมีผลกระทบต่อเขาไหม ตาทิพยเ์ปิดแลว้จะปล่อยพลงังานออกมา

ไดใ้ช่หรือไม่ 
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อาจารย ์ เด็กอายตุํ?ากว่า 6 ขวบ เปิดตาทิพยไ์ดง้่าย เด็กไม่ฝึกพลงักง เปิดตาทิพยก์็คือ

พลงังานรั?วไหลสู่ภายนอก แต่ในครอบครัวตอ้งมีคนฝึกพลงักงอยา่งแน่นอน ดีที?สุดคือแต่ละวนั

บอกให้เขามองดูสักรอบ เพื?อป้องกนัไม่ให้ปิดอีก ขณะเดียวกนัก็ไม่ให้รั?วไหลสู่ภายนอกมาก

เกินไป ดีที?สุดคือเดก็ตอ้งฝึกพลงักงเอง เพราะใชพ้ลงังานมากก็จะรั?วไหลออกมามาก สิ?งที?

กระทบไม่ใช่กายเนืLอของพวกเขา หากคือสิ?งที?เป็นแก่นแทท้ี?สุด แต่ถา้รักษาไวไ้ดดี้ จะไม่กระทบ  

ที?ขา้พเจา้พูดไปเมื?อครู่คอืเดก็เลก็ ไม่ใช่ผูใ้หญ่ ตาทิพยข์องบางคนไม่ใช่ว่าพอเปิดแลว้ ก็กลวัจะ

ปล่อยพลงังาน แต่ว่ามนัเปิดกวา้งอยู ่ไม่กลวัปลอ่ยพลงังาน  แต่จะมองไม่เห็นของในระดบัชัLนสูง

มาก แต่บางคนก็สามารถเห็นของระดบัชัLนสูง เวลาที?มองเห็น ฝ่าเซินหรืออาจารยช์ัLนสูงอื?น ๆ จะ

ส่งพลงังานให้ อนันีLไม่เป็นปัญหา 

ศิษย ์  มองเห็นบนตวัท่านอาจารยมี์แสงสีทองเปลง่ปลั?ง และยงัมีเงาของท่านอาจารย ์ ชั?ว

พริบตาก็หายไป เป็นอยา่งไรหรือ 

อาจารย ์ นี?ก็คือฝ่าเซินของขา้พเจา้ ขณะที?ขา้พเจา้บรรยายธรรม บนศีรษะจะมีแกนพลงักง  

ในระดบัชัLนของขา้พเจา้กเ็ป็นอยา่งนีL  ชั?วพริบตาก็ไม่มีแลว้ นี?เป็นเพราะท่านเองยงัใชต้าทิพยไ์ม่

เป็น  กลบัไปใชต้าเนืLอมอง 

ศิษย ์ จะใชค้วามสามารถพิเศษไดอ้ยา่งไร 

อาจารย ์ การนาํความสามารถพิเศษไปใชใ้นเรื?องวิทยาศาสตร์การทหารหรือเทคโนโลยี

ชัLนสูงอื?น ๆ หรือใชก้บังานข่าวกรอง ขา้พเจา้คิดว่าในนีL มีปัญหาหนึ?งอยู ่ จกัรวาลของเรานีL มี

คุณสมบติัพิเศษอยู ่หากเพียงมนัสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัพิเศษนีL  จึงจะไดผ้ล ถา้ไม่สอดคลอ้งกบั

คุณสมบติัพิเศษนีL  ก็ไม่ไดผ้ล แมจ้ะให้ทาํเรื?องที?ดี หรือสิ?งที?อยูใ่นระดบัชัLนสูง เขาก็ทาํไม่ได ้ อยา่ง

มากก็ไดแ้ค่รู้สึก ถา้ใชค้วามสามารถเล็กนอ้ยบา้ง จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสังคมตามปกติ   

หากเขาคิดจะเปลี?ยนแปลงอะไร นั?นตอ้งทาํเรื?องที?ใหญ่มาก ๆ จาํเป็นตอ้งให้เขาทาํหรือไม่ เขา

กาํหนดไม่ได ้ เพราะการพฒันาของสังคมไม่ใช่แปรเปลี?ยนไปตามการตัLงความปรารถนาของคน 

เขาคิดจะบรรลถุึงระดบัไหน  เรื?องนีL ใครก็เป็นผูก้าํหนดไม่ได ้

ศิษย ์ จิตสาํนึกของคนเขา้ออกอยา่งไร 

อาจารย ์ จิตสาํนึกที?พวกเราพูดนัLน โดยทั?วไปจะออกไปจากกระหม่อม แน่ละ ก็ไม่จาํกดั

เพียงเท่านีL  เขาสามารถออกจากที?ไหน ๆ ก็ได ้ ไม่เหมือนกบัหลกัพลงักงบางอยา่งที?เนน้ว่าตอ้ง

ออกไปจากกระหม่อมเท่านัLน ตรงไหนก็สามารถออกจากร่างได ้การกลบัเขา้ไปก็เหมือนกนั 

ศิษย ์ บริเวณตาทิพยมี์แสงสีแดง ตรงกลางเป็นถํLามืดดาํ ดอกไมเ้บง่บานออกทลีะชัLน ๆ 

อยา่งรวดเร็ว นี?เป็นการเปิดตาทิพยห์รือไม่ ยงัมีบางทีมีแสงดาว ฟ้าแลบ 
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อาจารย ์ เมื?อท่านเปิดจนมีแสงดาว ก็เปิดเกือบหมดแลว้ เมื?อมีฟ้าแลบ ก็เกือบจะเปิด

หมดแลว้จริง ๆ 

ศิษย ์ มองเห็นบนศีรษะอาจารย ์บนตวั มีวงแสงสีแดง สีเขยีว แต่ถา้ปิดตาจะไม่เห็นอะไร

เลย ใช่ไหมว่าเห็นโดยใชก้ารชาํเลืองตา 

อาจารย ์ ไม่ใช่ใชก้ารชาํเลืองตามองเห็น ท่านเพียงแต่ไม่สามารถหลบัตามอง คือเปิดตา

มอง โดยมากคนที?ตาทิพยเ์ปิดจะใชไ้ม่เป็น บางทเีปิดตาอยูก่็เห็นไดโ้ดยไม่ตัLงใจ แต่หากท่านคิด

ว่าจะตอ้งดอูยา่งละเอียด ที?จริงคือการใชต้าเนืLอ ก็จะไม่เห็นอีกแลว้ พอท่านไม่ตัLงใจกเ็ห็นอีก 

ศิษย ์ ลูกสาวของดิฉันมองเห็นวงกลม ๆ ในอากาศ  เธอบอกไดไ้ม่ชดัเจน พอเรียกให้เธอ

ดูสัญลกัษณ์ฝ่าหลุน เธอบอกว่าก็คอือนันีL  ตาทิพยเ์ธอเปิดแลว้จริง ๆ หรือ 

อาจารย ์ เหรียญฝ่าหลุนของเรา พอเด็กตํ?ากว่า 6 ขวบ มองดูแวบเดียว ตาทิพยก์เ็ปิด  

อยา่งไรเสียท่านอยา่ไปทาํตามนีL  เด็กนัLนสามารถมองเห็นได ้  

ศิษย ์ ตาทิพยเ์ปิดแลว้ไม่สามารถใชไ้ด ้ขอเชิญท่านอาจารยช่์วยอธิบาย 

อาจารย ์ เมื?อตาทิพยเ์ปิดโล่งมากแลว้ คนที?ใชไ้ม่เป็นก็จะใชเ้ป็น จะสว่างมาก พอใชไ้ด้

แลว้ คนที?ใชไ้ม่เป็นก็จะใชเ้ป็น ใชต้าทิพยม์องสิ?งของนัLน เห็นไดโ้ดยไม่ตัLงใจ แต่พอตัLงใจจะดู ก็

ขยบัตาเนืLอโดยไม่รู้ตวัแลว้ ใชเ้ส้นประสาทตา จึงมองไม่เห็น 

ศิษย ์  หลงัจากตาทิพยเ์ปิด สิ?งที?เห็นคือสิ?งของทั?วทัLงมิติจกัรวาล 

อาจารย ์ การเปิดตาทพิยข์องเรานัLนแบ่งเป็นระดบัชัLน หรือพูดไดว้่าภาพจริงที?ท่านเห็น

ไดม้ากนอ้ยแค่ไหน กาํหนดโดยระดบัชัLน การเปิดตาทิพยน์ัLนไม่ใช่ว่าจะเห็นทุกสิ?งในจกัรวาลได ้ 

แต่ในระหว่างที?ฝึกพลงักง ท่านค่อย ๆ ยกระดบัชัLนสูงขึLน สุดทา้ยบรรลุการเปิดการรับรู้ ท่านจึง

จะสามารถมองเห็นระดบัชัLนที?มากยิ?งขึLน นั?นก็รับประกนัไม่ไดว้่าสิ?งที?ท่านเห็นคือสัจธรรม

ทัLงหมดของจกัรวาล เนื?องจากในเวลาที?องคศ์ากยมุนีถ่ายทอดหลกัธรรมของพระองคน์ัLน ก็

ยกระดบัขึLนไม่มีหยดุ แต่ละครัL งที?ทรงยกระดบัชัLนขึLนไป ทรงพบว่าสิ?งที?เคยตรัสไวไ้ม่แน่นอน

แลว้ เมื?อขึLนไปอีก พอมองลงมาก็พบว่าไม่ถูกตอ้งอกีแลว้ ดงันัLนสุดทา้ยพระองคจ์งึตรัสว่า 

“หลกัธรรมไม่แน่นอนตายตวั” หนึ?งระดบัชัLนก็มีหนึ?งหลกัการ พระองคก์็ไม่อาจมองเห็นสัจ

ธรรมของทั?วทัLงจกัรวาล สาํหรับคนทั?วไปเรา อยูใ่นโลกบาํเพญ็จนบรรลุระดบัชัLนพระยไูล ก็

นบัว่าเหลือเชื?อแลว้ เนื?องจากเขารู้แต่ระดบัชัLนพระยไูล สิ?งที?สูงยิ?งกว่า เขาก็ไม่รู้ จึงยอมรับไม่ได ้  

พระยไูลเป็นระดบัชัLนเล็ก ๆ ระดบัชัLนหนึ?งในพุทธธรรม ตา้ฝ่าไร้ขอบเขต ความหมายคืออยา่งนีL  

ศิษย ์ สิ?งที?เรามองเห็นบนตวัท่าน มีอยูจ่ริงหรือ 
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อาจารย ์ แน่ละมีอยูจ่ริง มิติทัLงหลายลว้นประกอบขึLนจากสสาร เพียงแต่โครงสร้างไม่

เหมือนกบัของเรา 

ศิษย ์ การหยั?งรูล้่วงหนา้ของฉัน ส่วนใหญ่จะเหมือนกบัเรื?องที?จะเกิดขึLนเสมอ 

อาจารย ์ นีLก็คือความสามารถหยั?งรู้ลว่งหนา้ที?เราพูดกนั ที?จริงกค็ือช่วงชัLนที?ต ํ?าของ

ความสามารถหยั?งรู้อดีตและอนาคต พลงักงที?เราฝึกลว้นอยูใ่นอีกมิติหนึ?ง ในมิตินัLนไม่มีแนวคิด

ดา้นเวลา ไม่ว่าจะอยูห่่างแค่ไหนก็จะเหมือนกนั 

ศิษย ์ ขณะฝึกพลงักงปรากฏคนที?มีสีสัน กบัมิติและรูปที?มีสีสัน 

อาจารย ์ ตาทิพยข์องท่านเปิดแลว้ สิ?งที?ท่านมองเห็นทัLงหมดนัLนอยูใ่นอีกมิติ มิติเหล่านีL

แบ่งเป็นระดบัชัLน ที?ท่านมองเห็นคงจะเป็นระดบัชัLนหนึ?งในจาํนวนนัLน มนัก็สวยงามอยา่งนีL  

ศิษย ์ ขณะฝึกพลงักงทนัใดเกิดเสียงดงัขึLน รู้สึกว่าร่างกายถูกเปิดทะลวง ทนัใดก็เขา้ใจ

เรื?องราวหลายอยา่ง 

อาจารย ์ บางคนที?ฝึกพลงักงจะเกิดสภาวะแบบนีLไดง้่าย คือระเบิดเปิดร่างกายส่วนหนึ?ง

ออก ดา้นใดดา้นหนึ?งเปิดการรับรู้แลว้ จดัเป็นสภาวะค่อย ๆ เปิดการรบัรู ้ เมื?อการบาํเพญ็ระดบั

ชัLนหนึ?งของท่านเสร็จสิLนแลว้ ก็ระเบิดออกส่วนหนึ?ง นีLลว้นเป็นเรื?องปรกติ 

ศิษย ์ บางครัL งรู้สึกขยบัไม่ได ้เป็นเพราะเหตุใด 

อาจารย ์ การฝึกพลงักงระยะแรก ท่านอาจรู้สึกอยา่งนีLได ้ทนัใดนัLนมือหรือส่วนหนึ?งส่วน

ใดขยบัไม่ไดแ้ลว้ เพราะเหตุใดหรือ เพราะท่านมีความสามารถชนิดหนึ?งแลว้ เรียกว่า พลงัสะกด

ให้นิ?ง (ติLงกง) นีL เป็นความสามารถชนิดหนึ?งที?ท่านมีอยู ่ พลงักงชนิดนีL มีพลงัความสามารถมาก  

เมื?อคน ๆ หนึ?งทาํเรื?องไม่ดีและกาํลงัวิ?งหนี ท่านพูดว่า “นิ?ง”  เขาก็จะขยบัไม่ไดแ้ลว้ 

ศิษย ์ เมื?อไรจงึจะรักษาโรคให้คนได ้ เมื?อก่อนผมรักษาโรคให้คนบงัเกิดผลไดร้ะดบัหนึ?ง  

หลงัจากฝึกฝ่าหลุนกง มีคนให้ผมรักษา ผมจะรักษาให้เขาไดไ้หม 

อาจารย ์ ขา้พเจา้เห็นว่าคนที?อยูใ่นชัLนเรียนนีL  ไม่วา่เมื?อก่อนท่านเคยเรียนหลกัพลงักงของ

สาํนกัไหน ฝึกมานานแค่ไหน สามารถบรรลุถงึระดบัที?รักษาโรคไดห้รือไม่ ในระดบัชัLนตํ?า  

ขา้พเจา้ไม่อยากให้ทุกท่านรักษาโรค เพราะท่านเองไม่รู้ว่าตนเองอยูใ่นสภาพอะไร ท่านเคยรกัษา

โรคให้คนอื?น อาจเป็นเพราะตอนนัLนจิตใจท่านเที?ยงตรง จงึเกิดผล หรืออาจมีอาจารยท์ี?ผ่านทาง

มาให้ความช่วยเหลือท่านสักหน่อย เพราะท่านกาํลงัทาํเรื?องที?ดี แมว้่าพลงังานเล็กนอ้ยที?ท่านฝึก

นัLนสามารถบงัเกิดผล แต่ก็คุม้ครองตวัท่านเองไม่ได ้ ขณะที?ท่านรักษาโรค จะรวมเป็นสนาม

เดียวกบัคนป่วย นาน ๆ เขา้ ชี?สีดาํบนตวั จะทาํให้ท่านป่วยยิ?งกว่าคนป่วยเสียอกี ท่านถามคนป่วย 

หายหรือยงั เขาตอบว่า สบายขึLนหน่อย นั?นเรียกว่าการรักษาโรคอะไรกนัหรือ อาจารยชี์?กงบาง
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คนพูดว่า พรุ่งนีLมาครัL งหนึ?ง มะรืนมาอีกครัL งหนึ?ง ฉันรักษาให้คุณเป็นขัLนตอน เขาก็พูด “ขัLนตอน

การรักษา” ดว้ย นีLไม่ใช่หลอกคนหรือ รอจนเมื?อทา่นอยูใ่นระดบัชัLนสูงค่อยรักษา จะดีแค่ไหน  

รักษาคนหนึ?ง หายคนหนึ?ง ช่างสะใจเหลอืเกิน หากท่านมีพลงักงแลว้ และไม่นบัว่าตํ?า เมื?อ

จาํเป็นตอ้งรกัษาโรค ขา้พเจา้จะปลดล็อกมือของท่าน ขา้พเจา้จะนาํความสามารถรักษาโรคของ

ท่านออกมา  แต่ท่านบาํเพญ็ไปสู่ระดบัชัLนสูง ขา้พเจา้คิดว่า ดีที?สุดคือไม่ควรทาํเรื?องอยา่งนีL  เพื?อ

การประชาสัมพนัธ์ตา้ฝ่ากบัการเขา้ร่วมกิจกรรมสังคม มีศิษยข์องขา้พเจา้ส่วนหนึ?งกาํลงัรักษา

โรคอยู ่เพราะเขาอยูข่า้งกายขา้พเจา้ ขา้พเจา้พาเขาไป เขามีเกราะคุม้กนั ดงันัLนจึงไม่เป็นไร 

ศิษย ์ เมื?อความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ออกมาแลว้ จะบอกคนอื?นไดไ้หม 

อาจารย ์ เมื?อความสามารถออกมาแลว้บอกให้ผูฝึ้กฝ่าหลุนกงฟังอยา่งถ่อมตวัสักหน่อย 

จะไม่มีปัญหา ให้ทุกท่านรวมกนัฝึกพลงักงก็เพื?อทกุท่านจะไดแ้ลกเปลี?ยนกนั แน่ละ เมื?ออยูข่า้ง

นอก ไดพ้บกบัคนที?มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ก็พูดกบัเขาได ้ไม่เป็นไร เพียงแต่อยา่ไดโ้อ้

อวด หากคิดโออ้วดว่าทนัใดฉันมีความสามารถแลว้ นี?ไม่ได ้ ถา้โออ้วดนาน ๆ ไป สิ?งนัLนก็จะ

หมดไป หากคิดจะพูดถึงปรากฏการณ์ชี?กง แลกเปลี?ยนความคิดเห็นสักหน่อย ไม่มีความคิดของ

ตนเองปนเขา้ไป ขา้พเจา้ว่าไม่มีปัญหา 

ศิษย ์ สายพุทธพูดถึง “ความว่าง” สายเต๋าพูดถึง “ความไม่มี” แลว้ของเราพูดอะไร 

อาจารย ์ “ความว่าง” ของสายพุทธ “ความไม่มี” ของสายเต๋า คือสิ?งที?มีอยูเ่ฉพาะในพลงั

กงของเขาเอง แน่ละของเราที?นี? ตอ้งบรรลถุึงเขตแดนชนิดนีL   เราพูดว่า มีใจฝึกพลงักง ไม่มีใจได้

พลงักง บาํเพญ็ซินซิ?ง ละทิLงจิตยึดติด ดงันัLนยงัคงเป็นความว่างความไม่มี แต่เราไม่เนน้มนัเป็น

พิเศษ เพราะท่านอาศยัอยูใ่นโลกวตัถุ ท่านตอ้งทาํหนา้ที? ท่านตอ้งทาํการงาน ตอ้งทาํธุระ ทาํธุระ

ก็ตอ้งนาํมาซึ?งปัญหาของเรื?องดี เรื?องไม่ดี แลว้จะทาํอยา่งไรละ ที?เราบาํเพญ็คือซินซิ?ง นีLคือสิ?งที?

โดดเด่นที?สุดของพลงักงนีLของเรา เพียงท่านมีใจเที?ยงตรง เรื?องที?ทาํสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ

เรา ซินซิ?งก็จะไม่มีปัญหา 

ศิษย ์ ในเวลาปกติเราจะรู้สึกถึงการเพิ?มขึLนของความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) หรือไม่ 

อาจารย ์ ขณะที?ท่านฝึกพลงักงในระยะแรก ถา้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ออกมา จะ

รู้สึกได ้ ถา้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ไม่ออกมา แต่ร่างกายรู้สึกไดไ้ว ก็จะรู้สึกได ้ หากไม่

เพียบพร้อมทัLงสองอยา่ง ก็ไม่มีทางรู้สึกไดแ้ลว้ ไดแ้ต่หลบัตาฝึก ผูฝึ้กของเราร้อยละ 60 ถึง 70 ที?

ตาทิพยเ์ปิด สามารถมองเห็น ขา้พเจา้รู้ไดท้ัLงนัLน พวกท่านไม่พูด เพียงแต่จอ้งมอง ทาํไมจึงให้ทุก

ท่านร่วมฝึกดว้ยกนั คืออยากให้ภายในกลุ่มเล็กของท่านสามารถแลกเปลี?ยนความเห็นกนัได ้ แต่
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เพื?อความรับผิดชอบต่อหลกัพลงักง อยา่ออกไปพดูขา้งนอกตามอาํเภอใจ แลกเปลี?ยนความ

คิดเห็นกนัภายใน สามารถยกระดบัซึ?งกนัและกนัได ้

ศิษย ์ ฝ่าเซินเป็นอยา่งไร ผมเองมีฝ่าเซินไหม 

อาจารย ์ ฝ่าเซินจะเหมือนเจา้ตวั ขณะนีLท่านไม่มีฝ่าเซิน จนกว่าจะฝึกถึงระดบัหนึ?ง   

บาํเพญ็ออกนอกภพ บาํเพญ็ถงึระดบัสูงมาก ๆ จึงจะสามารถมีฝ่าเซิน 

ศิษย ์ เมื?อชัLนเรียนถ่ายทอดวิชาสิLนสุดลง ฝ่าเซินของอาจารยย์งัจะติดตามเราอีกนานแค่

ไหน 

อาจารย ์ ผูฝึ้กคนหนึ?ง ในทนัใดก็ฝึกสิ?งที?อยูใ่นระดบัชัLนสูง กล่าวสาํหรับเขาก็คอืการ

เปลี?ยนแปลงอยา่งใหญ่หลวงมาก ไม่ไดห้มายถึงการเปลี?ยนแปลงความคิด แต่หมายถึงการ

เปลี?ยนแปลงของตวัท่านทัLงหมด เนื?องจากคนธรรมดาสามญัคนหนึ?งไดร้ับสิ?งที?คนธรรมดา

สามญัไม่ควรไดร้ับในทนัที นั?นเป็นเรื?องอนัตราย ชีวิตก็จะถูกคุกคาม ฝ่าเซินของขา้พเจา้จะตอ้ง

ปกป้องเขา หากขา้พเจา้ทาํไดไ้ม่ถึงจุดนีL  แต่อยูต่รงนีLถ่ายทอดฝ่า ก็คือการทาํร้ายคน อาจารยชี์?กง

มากมายไม่กลา้ทาํ ไม่กลา้ถ่ายทอด เพราะเขาแบกความรับผิดชอบนีLไม่ไหว ฝ่าเซินของขา้พเจา้

จะปกป้องท่านตลอดไป ตลอดจนกว่าท่านจะบาํเพญ็สาํเร็จ ระหว่างทางท่านไม่บาํเพญ็แลว้ ฝ่า

เซินก็จะจากไปเอง 

ศิษย ์ อาจารยพ์ูดว่า คนทั?วไปบาํเพญ็ ไม่อาศยัการฝึกพลงักง หากอาศยัซินซิ?ง ใช่ไหมว่า 

สามารถจะพูดว่า ขอเพียงซินซิ?งสูง ไม่ตอ้งฝึกพลงักงก็สามารถจะไดม้รรคผล 

อาจารย ์ ตามหลกัการเป็นเช่นนีL  ท่านเพียงบาํเพญ็ซินซิ?ง กุศลก็สามารถผนัแปรเป็นพลงั

กง แต่ว่า ท่านตอ้งปฏิบติัตนเป็นผูฝึ้กพลงักง  หากท่านไม่ปฏิบติัตนเป็นผูฝึ้กพลงักง ไดแ้ต่สะสม

กุศล สะสมกุศล ท่านอาจจะสะสมกุศลไดม้ากมาย หากเอาแต่จะเป็นคนดีไปสะสมกุศล แมว้่าจะ

ปฏิบติัตนเป็นผูฝึ้กพลงักงก็ใชไ้ม่ได ้ท่านยงัไม่ไดฝ่้าในระดบัชัLนสูง ทุกท่านทราบว่า ขา้พเจา้พูด

สิ?งต่าง ๆ ออกมามากมาย หากไม่มีอาจารยป์กป้องทา่น ท่านก็ยากที?จะบาํเพญ็ขึLนไปได ้ท่านก็ไม่

อาจฝึกพลงักงในระดบัชัLนสูงไดแ้มแ้ต่วนัเดียว ดงันัLนหากคิดจะไดม้รรคผล ไม่ใช่เรื?องง่ายอยา่ง

นัLน แต่ว่า หลงัจากซินซิ?งยกระดบัแลว้ จะหลอ่หลอมเขา้กบัคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล 

ศิษย ์ หลกัการของการรักษาโรคจากระยะไกลคืออะไร 

อาจารย ์ เหตุผลง่ายมาก จกัรวาลสามารถใหญ่ได ้เล็กได ้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ที?

ส่งออกไปก็สามารถจะใหญ่ไดเ้ลก็ได ้   ขา้พเจา้อยูท่ี?เดิมไม่ไปไหน   แต่ความสามารถพิเศษ (กง

เหนิง) ที?ส่งออกไปสามารถสัมผสัถึงคนป่วยที?อยูไ่กล อยา่งเช่นในอเมริกา สามารถส่งพลงักง
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ขา้มไปได ้ และสามารถยา้ยจิตหลกั (เหวยีนเสิน) ของเขาขา้มมา นีLก็คือหลกัการของการรักษา

โรคจากระยะไกล 

ศิษย ์ จะรู้ไดไ้หมว่าจะมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ออกมากี?ชนิด 

อาจารย ์ ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) มีไม่เพียงแค่นบัหมื?นชนิด จะรู้โดยรูปธรรมว่ามี

เท่าไรนัLนไม่จาํเป็น รู้หลกัการนีL  ฝ่านีLก็พอแลว้ ที?เหลือตนเองไปฝึกเอา และไม่จาํเป็นที?จะตอ้งรู้

มากมายอยา่งนัLน และไม่ดีต่อท่านดว้ย อาจารยค์น้หาลูกศิษย ์ รับลูกศิษย ์ ศิษยน์ัLนไม่รู้อะไรเลย  

และไม่บอกท่านดว้ย ลว้นตอ้งอาศยัตนเองไปรับรู ้

ศิษย ์ อยูใ่นชัLนเรียนฉันหลบัตาสามารถมองเห็นท่านบรรยายอยูข่า้งบน ร่างขา้งบนสีดาํ  

โต๊ะก็สีดาํ ฉากผา้ดา้นหลงัเป็นสีชมพ ู บางเวลารอบตวัท่านเป็นแสงสีเขียวไปหมด นีL เป็นเรื?อง

อะไรกนั 

อาจารย ์ นีL เป็นปัญหาของระดบัชัLนของท่าน เนื?องจากเมื?อตาทิพยเ์พิ?งเปิด จะเห็นขาวเป็น

ดาํ เห็นดาํเป็นขาว หลงัจากยกระดบัชัLนสักนิด จะเห็นทุกอยา่งเป็นสีขาว เมื?อยกระดบัชัLนขึLนอีก สี

จะแยกออกจากกนัแลว้  

5.  ความทุกขย์าก 

ศิษย ์ ความทุกขย์ากนัLนคือสิ?งที?อาจารยจ์ดัวางเพื?อทดสอบศิษยใ์ช่ไหม 

อาจารย ์ สามารถพูดอยา่งนีLได ้นีL เป็นการจดัวางเพื?อยกระดบัซินซิ?งของทุกท่าน สมมติว่า 

ซินซิ?งของท่านไม่ยกระดบัขึLนสูงเพียงนัLน ก็ให้ท่านขึLนไป จะเป็นไปไดไ้หม ก็เหมือนเด็ก

นกัเรียนคนหนึ?ง จะส่งเขาไปมหาวิทยาลยัไดไ้หม ขา้พเจา้ว่านั?นเป็นไปไม่ไดก้ระมงั ซินซิ?งของ

ท่านไม่ไดร้ับการยกระดบัขึLนอยา่งแทจ้ริง เมื?อไม่อาจมองทุกสิ?งให้จืดจางได ้ไม่อาจปลอ่ยวางได้

ทัLงหมด สมมติว่าให้ท่านบาํเพญ็ขึLนไป ท่านจะเอะอะโวยวายเอากบัผูรู้้แจง้ขึLนมาดว้ยเรื?องเล็ก ๆ 

เรื?องเดียว นั?นใชไ้ม่ได ้ทาํไมจึงเห็นว่าซินซิ?งสาํคญัอยา่งนีL  ก็คือเหตุผลขอ้นีL   

ศิษย ์ ความทุกขย์ากของผูฝึ้กพลงักงกบัคนธรรมดาสามญั ต่างกนัอยา่งไร 

อาจารย ์ ผูฝึ้กพลงักงของเรากบัคนธรรมดาสามญัไม่ต่างอะไรกนั ความทุกขย์ากของท่าน

จดัวางให้ท่านตามเส้นทางของผูฝึ้กพลงักง ส่วนคนธรรมดาสามญันัLนชดใชก้รรมของคน

ธรรมดาสามญั ลว้นมีความทุกขย์าก ไม่ใช่ว่าพอท่านฝึกพลงักงจึงมี คนธรรมดาสามญัไม่มี ลว้น

มีไดเ้หมือนกนั เพียงแต่ความทุกขย์ากนีLจดัไวเ้พื?อยกระดบัซินซิ?งของท่าน ส่วนความทุกขย์าก

ของเขานัLนจดัไวเ้พื?อให้เขาชดใชก้รรมให้หมด ที?จริงความทุกขย์ากกค็ือกรรมของตนเอง  

ขา้พเจา้ใชป้ระโยชน์ในการยกระดบัซินซิ?งของศิษย ์ 
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ศิษย ์ ความทุกขย์ากนีL เหมือนกบั 81 ด่าน ของการไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากแดน

สวรรค ์

อาจารย ์ คลา้ยกนัเล็กนอ้ย ชั?วชีวิตของผูฝึ้กพลงักงไดจ้ดัวางไวเ้รียบรอ้ยแลว้ แต่จะไม่

มาก และจะไม่นอ้ย แต่ไม่แน่ว่าจะเป็น 81 ด่าน นีLตอ้งดูว่าเกินจีของท่านสามารถจะบาํเพญ็ไดสู้ง

แค่ไหน เป็นการจดัวางให้กบัท่าน ตามความเป็นไปไดใ้นการบรรลุถึงมาตรฐาน สิ?งเหล่านัLนที?

คนธรรมดาสามญัมีอยา่งเพียบพร้อม แต่ผูฝึ้กพลงักงสมควรทิLงไปนัLน ลว้นตอ้งขา้มผ่านสักครัL ง  

ซึ?งทุกขท์รมานมากจริง ๆ สิ?งที?ท่านวางไม่ลงนัLน ลว้นตอ้งคิดหาวิธีให้ท่านวางลงให้ได ้โดยผ่าน

ความยากลาํบาก มายกระดบัซินซิ?งของท่าน 

ศิษย ์ ขณะฝึกพลงักง หากมีคนทาํลายจะทาํอยา่งไร 

อาจารย ์ ฝึกฝ่าหลุนกงไม่กลวัคนอื?นทาํลาย ในระยะแรก มีฝ่าเซินของขา้พเจา้ปกป้อง

ท่าน แต่ใช่ว่าท่านจะไม่พบกบัอะไรเลยอยา่งแน่นอน ทัLงวนันอนอยูบ่นโซฟา ดื?มนํLาชา พลงักงก็

เพิ?มขึLน ไม่ใช่เช่นนีL  บางเวลาเมื?อท่านพบกบัความทุกขย์าก ร้องเรียกชื?อขา้พเจา้ เห็นขา้พเจา้อยู่

ขา้งหนา้ท่าน บางทีอาจไม่ช่วยท่าน นั?นเพราะ มนัเป็นด่านที?ท่านสมควรขา้ม แต่หากท่านประสบ

กบัอนัตรายจริง ๆ ก็จะดูแลท่าน เพียงแต่ว่า โดยทั?วไปอนัตรายที?แทจ้ริงชนิดนีLไม่คงอยู ่ เพราะ

เส้นทางนัLนของท่าน ไดเ้ปลี?ยนแปลงแลว้ ไม่อนุญาตให้สิ?งที?คิดไม่ถงึแทรกเขา้มาได ้

ศิษย ์  ควรปฏิบติัต่อความทุกขย์ากอยา่งไร 

อาจารย ์ ขา้พเจา้ย ํLาซํLาแลว้ซํLาอีกว่า รักษาซินซิ?งของท่านเอาไว ้เรื?องที?ทาํออกมา ท่านเห็น

ว่าไม่ไดท้าํสิ?งที?ไม่ดี ก็จะดีมาก โดยเฉพาะคือเรื?องราวแต่ละชนิด  เมื?อคนอื?นละเมิดผลประโยชน์

ของท่าน ท่านก็เหมือนกบัคนธรรมดาสามญั ต่อสู้กบัเขาขึLนมา เช่นนัLนท่านก็เป็นคนธรรมดา

สามญั   แต่เพราะท่านเป็นผูฝึ้กพลงักง  จึงไม่อาจทาํเช่นนัLน  เรื?องที?ไดเ้จอรบกวนซินซิ?งของท่าน  

ลว้นกาํลงัช่วยยกระดบัซินซิ?งของท่าน ก็ดูว่าท่านจะทาํอยา่งไร ดูว่าท่านสามารถควบคุมจิตได้

หรือไม่ ดูว่าในเรื?องนีLท่านสามารถจะยกระดบัซินซิ?งของท่านไดห้รือไม่ 

6. มิติกบัมนุษยชาติ 

ศิษย ์ จกัรวาลมีกี?ระดบัชัLนของมิติ 

อาจารย ์ เท่าที?ขา้พเจา้ทราบ จกัรวาลมีระดบัชัLนของมิตินบัไม่ถว้น สาํหรับการคงอยูข่อง

ระดบัชัLนมิติที?มากขึLนไปอีก รวมทัLงในระดบัชัLนมิติเหล่านัLนมีอะไรอยู ่ใครอยูท่ี?ไหน ซึ?งโดยวิธีที?

มีอยูใ่นปัจจุบนัของวิทยาศาสตร์นัLน ยากจะรู้ได ้ วทิยาศาสตร์ยคุปัจจบุนัยงัไม่อาจทาํการพิสูจน์  
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แต่อาจารยชี์?กงบางคนของเรากบัคนที?มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) สามารถมองเห็นมิติอื?น  

เพราะการมองเห็นมิติอื?นไดแ้ต่ใชต้าทิพยด์ู ไม่อาจใชต้าเนืLอดู 

ศิษย ์ แต่ละมิติลว้นรวมคุณสมบติัพิเศษ “เจิน ซั?น เหยิ?น (ความจริง ความเมตตา ความ

อดทน)” อยูด่ว้ยหรือ 

อาจารย ์ ถูกตอ้ง แต่ละมิติลว้นรวมคุณสมบติัพิเศษ “เจิน ซั?น เหยิ?น (ความจริง ความ

เมตตา ความอดทน)” อยูด่ว้ย คนที?คลอ้ยตามคุณสมบติัพิเศษนีLก็คือคนดี ส่วนผูท้ี?กระทาํสวนทาง  

ก็คือคนเลว หล่อหลอมเขา้กบัเขาก็คือผูท้ี?ไดธ้รรมะ 

ศิษย ์ มนุษยย์คุแรกสุดมาจากไหน 

อาจารย ์ จกัรวาลยคุแรกสุดไม่มีระดบัชัLนแนวดิ?งมากอยา่งนีL   และไม่มีระดบัชัLนแนวนอน

มากอยา่งนีL  มนัเรียบง่ายมาก ในขัLนตอนการโคจรพฒันาของมนัไดก้่อเกิดชีวิตขึLน หรือที?เราเรียก

กนัว่าชีวิตดัLงเดิมแรกเริ?มที?สุด เขาหล่อหลอมเขา้กบัจกัรวาล ไม่มีสิ?งที?ไม่ดีคงอยู ่การหลอ่หลอม

เขา้กบัจกัรวาลนัLนคือ เหมือนกนักบัจกัรวาล ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ทัLงหมดที?มีอยูใ่น

จกัรวาล เขาก็มีหมด ตามการพฒันา ผนัแปรของจกัรวาล ก็เกิดสวรรคส่์วนหนึ?งขึLนมา ต่อมามี

ชีวิตเกิดมามากขึLนเรื?อย ๆ ถา้กล่าวในระดบัชัLนตํ?าของเรา ก็คอืก่อเกิดกลุ่มสังคมขึLนมา เกิด

ความสัมพนัธ์ซึ?งกนัและกนัขึLน ในระหว่างขัLนตอนการแปรเปลี?ยนนีL  มีบางคนเกิดการ

เปลี?ยนแปลง ห่างไกลจากคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล ไกลมากขึLนเรื?อย ๆ เปลี?ยนเป็นไม่ดีอยา่ง

นัLนแลว้ อิทธิฤทธิ_ ก็นอ้ยลง ดงันัLนผูฝึ้กพลงักงจงึตอ้งพูดถึง “การหวนคืนกลบัสู่ความจริง” กค็ือ

หวนคืนกลบัสู่สภาพดัLงเดิม ระดบัชัLนยิ?งสูง ก็ยิ?งหล่อหลอมเขา้กบัจกัรวาล ความสามารถจึงยิ?ง

มาก ในเวลานีL ในระหว่างการผนัแปรของจกัรวาล บางชีวิตเปลี?ยนเป็นไม่ดีไปแลว้ แต่ก็ไม่อาจ

ทาํลายเขาได ้ จึงคิดวิธีบอกให้เขายกระดบัขึLนอกี ไปหล่อหลอมเขา้กบัจกัรวาล ให้เขาไปยงั

ระดบัชัLนที?ค่อนขา้งตํ?า ทนทุกขส์ักหน่อย ยกระดบั ยกระดบั ต่อมามีคนมาที?ระดบัชัLนนีLไม่ขาด

สาย ต่อมาในระดบัชัLนนีLก็เกิดการแตกแยก คนที?ซินซิ?งเปลี?ยนเป็นไม่ดียิ?งขึLน ก็อยูท่ี?ระดบัชัLนนีL

ไม่ไดแ้ลว้ ครัLนแลว้ก็สร้างระดบัชัLนที?ต ํ?าลงอีก ก็เป็นเช่นนีL  ยิ?งนานยิ?งตํ?าลงไป ค่อย ๆ แยกออก  

เรื?อยมาจนถึงทุกวนันีL    จึงเกิดเป็นพวกเรามนุษยชาติที?อยูใ่นระดบัชัLนนีL   นีLคือที?มาของมนุษยชาติ 

 


