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หลี+ หงจื.อ

ลุ่นอวี+
ต้าฝ่ า (หลักธรรมใหญ่) คือปัญญาของจ้าวผูส้ ร้าง เขาคือแก่นแท้ของการสร้างจักรวาลที?
ไม่เคยมีใครทํามาก่อน มีความหมายที?ยงิ? ใหญ่ที?สุดจนถึงเล็กที?สุด ในระดับชัLนที?ต่างกันของร่ าง
นภาก็ปรากฏออกมาแตกต่างกัน จากร่ างนภาที?เล็กมากที?สุดจนถึงอนุภาคที?มีขนาดเล็กที?สุดที?
ปรากฏออกมา อนุภาคของแต่ละระดับชัLนที?นบั ไม่ถว้ น จากเล็กจนถึงใหญ่ จนถึงชัLนผิวที?มนุษย์
รู ้จกั เช่น อะตอม โมเลกุล กลุ่มดาว กาแล็กซี จนกระทัง? ใหญ่ยิ?งขึLนไปอีก อนุภาคใหญ่เล็กที?
ต่างกันประกอบขึLนเป็ นชีวิตขนาดใหญ่เล็กที?ต่างกัน รวมถึงโลกขนาดใหญ่เล็กที?ต่างกันซึ?งมีอยู่
เต็มไปทัว? ในจักรวาล กล่าวสําหรับชีวิตบนร่ างแท้ของอนุภาคที?ต่างระดับชัLนกัน อนุภาคที?ใหญ่
กว่าระดับชัLนนีLก็คือดวงดาวบนท้องฟ้าของพวกเขา เป็ นอย่างนีLในแต่ละชัLน แต่ละชัLน ซึ?งกล่าว
สําหรับชีวิตในระดับชัLนต่าง ๆ ของจักรวาลแล้วก็ไม่มีที?สิLนสุด ต้าฝ่ ายังสร้างกาลเวลา มิติ
บรรดาชีวิตชนิดต่าง ๆ และทุกสิ?งทุกอย่าง ไม่มีอะไรไม่ครอบคลุม ไม่มีอะไรตกหล่น นี?คือ
คุณสมบัติพิเศษของต้าฝ่ า เจิน ซัน? เหยิ?น (ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน) ที?ปรากฏออกมา
เป็ นรู ปธรรมในระดับชัLนที?ต่างกัน
มนุษย์คน้ คว้าจักรวาล ลักษณะชีวิต ไม่ว่าจะพัฒนาแค่ไหน ก็เป็ นเพียงการมองเห็นได้
อย่างทะลุปรุโปร่ งเพียงมิติเฉพาะส่วนของจักรวาลระดับชัLนตํ?าที?ซ?ึงมนุษย์อาศัยอยูเ่ ท่านัLน ใน
หลายรอบอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ล้วนเคยค้นคว้าดวงดาวอื?น ต่อให้บินสูงขึLน
ไปอีก ไกลออกไปอีก ก็ออกไปไม่พน้ มิติที?มนุษย์อาศัยอยูน่ L ี มนุษย์ก็ไม่อาจรู ้ถึงปรากฏการณ์ที?
แท้จริ งของจักรวาลได้อย่างแท้จริ งตราบชัว? นิรันดร์
หากมนุษย์ตอ้ งการเข้าใจความลีLลบั ของ
จักรวาล กาลมิติ ร่ างกายมนุษย์ ก็มีเพียงการบําเพ็ญอยูใ่ นเจิLงฝ่ า (หลักธรรมที?ถูกต้อง) บรรลุรู้แจ้ง
อย่างถูกต้อง ยกระดับชัLนของชีวิต ในการบําเพ็ญก็สามารถทําให้ยกระดับคุณภาพศีลธรรม ใน
การแยกแยะความเมตตากับความชัว? ร้าย ความดีกบั ความเลวที?แท้จริ ง พร้อมกับก้าวออกไปจาก
ระดับชัLนของมนุษย์ จึงจะสามารถมองเห็นได้ จึงจะสามารถสัมผัสถึงจักรวาลที?แท้จริ งกับชีวิตที?
แท้จริ งของระดับชัLนที?ต่างกัน มิติที?ต่างกันได้
การค้นคว้าของมนุษย์ก็เพือ? การแข่งขันทางเทคโนโลยี ด้วยข้ออ้างว่าเพือ? เปลี?ยนแปลง
เงื?อนไขการดํารงชีวิต ซึ?งส่วนมากเป็ นการปฏิเสธเทพ โดยพืLนฐานคือละทิLงศีลธรรมของมนุษย์
และการควบคุมตนเอง ด้วยเหตุนL ีอารยธรรมของมนุษย์ที?เกิดขึLนในอดีต จึงถูกทําลายทิLงหลาย
ครัLง การค้นคว้าก็เพียงจํากัดอยูภ่ ายในโลกของวัตถุ โดยวิธีการคือ เมื?อสิ?งหนึ?งเป็ นที?รูจ้ กั แล้ว
i

ค่อยไปศึกษาวิจยั มัน แต่สิ?งที?อยูใ่ นมิติของมนุษย์ที?จบั ต้องไม่ได้ มองไม่เห็น แต่คงอยูโ่ ดย
รู ปธรรม และสามารถสะท้อนออกมายังสังคมมนุษย์เป็ นปรากฏการณ์ที?มีอยูจ่ ริ ง ๆ รวมทัLงจิต
ความเชื?อ คําพูดของเทพ ร่องรอยของเทพ ภายใต้การปฏิเสธเทพ แต่ไหนแต่ไรมา ก็ไม่กล้าไป
สัมผัส
หากมนุษยชาติสามารถยึดถือศีลธรรมเป็ นรากฐาน
ยกระดับความประพฤติของคน
ทัศนคติ เช่นนัLนแล้วอารยธรรมของสังคมมนุษย์จึงสามารถยืนยาวได้ ร่ องรอยของเทพก็จะ
ปรากฏออกมาใหม่ในสังคมมนุษย์ สังคมมนุษย์ในอดีตก็เคยปรากฏอารยธรรมกึ?งเทพกึ?งคนแล้ว
หลายครัLง ทําให้มนุษยชาติยกระดับและรู ้จกั ชีวิตและจักรวาลอย่างแท้จริ ง มนุษยชาติสมควร
ต้องแสดงความเลื?อมใสศรัทธาและเคารพต่อต้าฝ่ าทีป? รากฏออกมาในโลกนีL นั?นก็จะนําโชคลาภ
และความรุ่ งโรจน์มาสู่คน ชนชาติ และประเทศ ร่ างนภา จักรวาล ชีวิต ทุกสิ?งทุกอย่าง คือสิ?งที?ตา้
ฝ่ าของจักรวาลก่อตัLงขึLน ชีวิตที?หันหลังห่างจากเขา ก็เป็ นความเสื?อมอย่างแท้จริ ง ชาวโลกที?
สามารถสอดคล้องกับเขาได้ นัน? ก็คือคนดีที?แท้จริ ง ในขณะเดียวกันก็จะนํามาซึ?งบุญวาสนา โชค
ลาภ ความสุขและอายุยืนยาว สําหรับผูบ้ าํ เพ็ญ หากหล่อหลอมเข้ากับเขา ท่านก็คือผูไ้ ด้ธรรม ---- เทพ
หลี? หงจืLอ
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บทที+ 1
บทนํา
ชี?กงในประเทศเรามีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานมาตัLงแต่สมัยโบราณ
ดังนัLนผูค้ นใน
ประเทศของเราจึงมีขอ้ ได้เปรี ยบมาก กล่าวสําหรับการบําเพ็ญชี?กงทีเ? ที?ยงตรงสองสาย สายพุทธ
และสายเต๋ า เวลานีLได้เริ? มเปิ ดเผยวิธีการบําเพ็ญต้าฝ่ ามากมายที?เคยฝึ กกันอย่างลับ ๆ วิธีการ
บําเพ็ญของสายเต๋ ามีเอกลักษณ์มาก วิธีการบําเพ็ญของสายพุทธก็มีวิธีของตัวเอง ฝ่ าหลุนกงก็คอื
วิธีการบําเพ็ญต้าฝ่ าของสายพุทธระดับสูง ในการถ่ายทอดในชัLนเรี ยน ก่อนอื?นข้าพเจ้าจะปรับ
ร่ างกายของทุกคนให้อยูใ่ นลักษณะเหมาะสมที?จะบําเพ็ญสู่ระดับสูง หลังจากนัLน ยังจะใส่ระบบ
กลไกและฝ่ าหลุนในร่ างกายให้กบั ทุกคน และจะถ่ายทอดวิธีการฝึ กท่าให้กบั ทุกคน นอกจากนีL
ข้าพเจ้ายังมีธรรมกายคอยคุม้ ครองพวกท่าน แต่แค่นL ียงั ไม่เพียงพอเลย ยังไม่สามารถที?จะบรรลุ
เป้าหมายในการเพิ?มพลังกง ทุกคนยังจําเป็ นต้องเข้าใจหลักการของการบําเพ็ญระดับสูง นี?ก็คือ
สิ?งที?หนังสือเล่มนีLจะกล่าวถึง
ข้าพเจ้าบรรยายพลังกงในระดับสูง ดังนัLนข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงการบําเพ็ญชีพจรใด ๆ จุด
ลมปราณใด ๆ เส้นทางพลังงานใด ๆ ข้าพเจ้าจะพูดถึงการบําเพ็ญต้าฝ่ า คือการบําเพ็ญหลักธรรม
ใหญ่ไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริ ง ตอนแรกได้ยินแล้วอาจจะรู ้สึกว่าเหลือเชื?อ แต่สาํ หรับผูท้ ี?ตLงั ใจ
แน่วแน่ที?จะบําเพ็ญชี?กง ขอให้ใส่ใจในการสํารวจสิ?งที?สัมผัสและรับรูไ้ ด้จากการฝึ ก ความ
มหัศจรรย์ทLงั หมดก็จะอยูใ่ นนัLน
1. การเริ? มต้นของชี?กง
พวกเราพูดถึงชี?กงในปัจจุบนั ที?จริ งไม่ได้เรี ยกว่าชี?กง มันเริ? มต้นมาจากประเทศจีนสมัย
โบราณที?บาํ เพ็ญเดี?ยว หรื อมาจากการบําเพ็ญในศาสนา ค้นในหนังสือตานจิงเต้าจัLงทัLงหมด ค้น
ในหนังสือต้าจัLงจิง ก็หาไม่พบตัวหนังสือสองตัว “ชี?กง” ในระหว่างขัLนตอนการพัฒนาของอารย
ธรรมของมนุษยชาติขLนั ตอนหนึ?งของพวกเราในขณะนีL เขาผ่านช่วงเวลาที?ศาสนาอยูใ่ นระยะ
เริ? มต้น ก่อนที?ศาสนาจะก่อตัLงขึLนมา ชี?กงก็มีอยูแ่ ล้ว หลังจากมีศาสนา มันก็มีสีสันของศาสนา
ระดับหนึ?ง ชื?อดัLงเดิมของมันเรี ยกว่า หลักธรรมใหญ่บาํ เพ็ญพุทธ หลักธรรมใหญ่บาํ เพ็ญเต๋ า ยังมี
ชื?ออื?น ๆ เช่น จิว^ จ่วนจินตานซู่ หลัวฮัน? ฝ่ า จินกังฉาน เป็ นต้น ปัจจุบนั พวกเราเรี ยกมันว่า “ชี?กง”
เพื?อทีจ? ะให้เหมาะสมกับความคิดของพวกเราในปัจจุบนั เพื?อทีจ? ะให้เผยแพร่ ในสังคมได้ง่าย ที?
จริ งแล้วมันเป็ นสิ?งที?มีอยูใ่ นประเทศจีนเพื?อการบําเพ็ญร่ างกายมนุษย์อย่างแท้จริ ง
1

ชี?กงไม่ใช่สิ?งที?คิดค้นขึLนมาในอารยธรรมยุคนีL มันมีประวัติศาสตร์ที?ยาวนานมาก ดังนัLนชี?
กงเกิดขึLนเมื?อเวลาใด มีคนพูดว่าชี?กงมีประวัติศาสตร์ 3,000 ปี แล้ว ในสมัยราชวงศ์ถงั เป็ นช่วงที?มี
ความนิยมและแพร่ หลายมาก มีคนพูดว่ามีประวัติศาสตร์ 5,000 ปี ก็คือยาวนานเทียบเท่ากับอารย
ธรรมจีน มีคนพูดว่า ถ้าดูจากโบราณวัตถุ มีประวัติศาสตร์ 7,000 ปี แล้ว ข้าพเจ้ามองว่าชี?กงไม่ใช่
คิดค้นโดยมนุษยชาติในปัจจุบนั มันคือวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ คนที?มีความสามารถเหนือ
ธรรมชาติตรวจสอบว่าจักรวาลที?พวกเราดํารงชีวิตอยูน่ L ีถูกสร้างขึLนใหม่จากการระเบิด 9 ครัLงแล้ว
ดาวเคราะห์ที?พวกเราอาศัยอยูเ่ คยถูกทําลายหลายครัLงแล้ว หลังจากที?ดาวเคราะห์ถูกสร้างขึLนมา
ใหม่แต่ละครัLง มนุษยชาติก็เริ? มวิวฒั นาการใหม่ ในปัจจุบนั เราค้นพบแล้วว่ามีหลายสิ?งบนโลกที?
เหนือกว่าอารยธรรมของเราในยุคนีL ตามทฤษฎีวิวฒั นาการของดาร์วิน มนุษย์วิวฒั นาการมาจาก
ลิง อารยธรรมก็ไม่เกินกว่า 10,000 ปี แต่จากโบราณวัตถุคน้ พบว่าถํLาที?ภูเขาแอลป์ ในยุโรป มี
จิตรกรรมฝาผนังที?มีอายุ 250,000 ปี ก่อน และมีคุณค่าทางศิลปกรรมสูงมาก ที?เหนือกว่า
ความสามารถของมนุษย์ในยุคปัจจุบนั มาก ในพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเปรู มี
ก้อนหินใหญ่กอ้ นหนึ?ง ด้านบนมีรูปแกะสลักของคนคนหนึ?ง ถือกล้องส่องทางไกล กําลังสํารวจ
ท้องฟ้า รู ปคนรู ปนีLมีประวัติศาสตร์ 30,000 กว่าปี ทุกคนทราบ กาลิเลโอประดิษฐ์กล้องส่อง
ทางไกลสําหรับดาราศาสตร์ที?มีกาํ ลังขยาย 30 เท่า ในปี 1609 ถึงปัจจุบนั ก็มีประวัติศาสตร์ไม่เกิน
300 กว่าปี 30,000 ปี ก่อน มีกล้องส่องทางไกลได้อย่างไร อินเดียมีเสาเหล็กต้นหนึ?งที?มีความ
บริ สุทธิ_ของเหล็กมากกว่า 99.9 เปอร์เซ็นต์ แม้เทคโนโลยีการหลอมเหล็กในปัจจุบนั ก็ไม่
สามารถทําเหล็กได้บริ สุทธิ_เท่านีL ก็เกินกว่ามาตรฐานของเทคโนโลยีในปัจจุบนั ใครเป็ นผูส้ ร้าง
อารยธรรมเหล่านีL มนุษยชาติในสมัยนัLนอาจเป็ นเพียงแค่จุลินทรี ย ์ จะสร้างสิ?งเหล่านีLได้อย่างไร
นักวิทยาศาสตร์ในแต่ละประเทศทัว? โลกให้ความสําคัญกับการค้นพบสิ?งเหล่านีL เนื?องจากอธิบาย
ไม่ได้จึงเรี ยกว่า “อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์”
ระดับของวิทยาศาสตร์แต่ละยุคล้วนไม่เหมือนกัน มีบางยุคก็สูงมาก เหนือกว่าระดับของ
มนุษยชาติในปัจจุบนั ของเรา แต่อารยธรรมเหล่านัLนถูกทําลายทิงL แล้ว ดังนัLนข้าพเจ้าจึงพูดว่าชี?กง
ไม่ใช่สิ?งที?พวกเราในปัจจุบนั คิดค้นขึLน ไม่ใช่คนในปัจจุบนั สร้างขึLน แต่ถูกค้นพบและทําให้
สมบูรณ์โดยคนในปัจจุบนั มันคืออารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์
ชี?กงไม่ใช่มีแต่ในประเทศของพวกเราเท่านัLน ต่างประเทศก็มี แต่พวกเขาไม่ได้เรี ยกว่าชี?
กง ประเทศทางตะวันตกเรี ยกว่ามายากล สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ ประเทศต่าง ๆ ก็เรี ยกแบบนีL
สหรัฐอเมริ กามีนกั มายากลคนหนึ?ง
ที?จริ งแล้วเขาเป็ นผูเ้ ชี?ยวชาญทางความสามารถเหนือ
ธรรมชาติ ที?แสดงการทะลุผ่านกําแพงเมืองจีน ขณะที?เขากําลังจะผ่านกําแพง เขาใช้ผา้ ขาวคลุม
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ตัวเองไว้ มีผา้ ข้างหนึ?งติดกับกําแพง หลังจากนัLนเขาก็ทะลุผ่านไป ทําไมเขาจึงทําแบบนีL ทําเช่นนีL
ทําให้คนมากมายมองว่าเป็ นมายากล เพราะว่าเขาไม่ทาํ แบบนีLไม่ได้ เขารู ้ว่าพวกเราในประเทศ
จีนมีคนที?มีความสามารถเหนือธรรมชาติจาํ นวนมาก เขากลัวว่าจะถูกรบกวน ดังนัLนเขาจึงคลุม
ตัวเองก่อนเข้าไป เวลาออกมาเขายื?นมือข้างหนึ?งออกมาดันผ้าขึLน แล้วเดินออกมา “ผูเ้ ชี?ยวชาญดู
เคล็ดลับ ผูท้ ี?ไม่เชี?ยวชาญดูเพื?อความสนุกสนาน” แบบนีLผชู ้ มก็คิดว่าเป็ นมายากล ดังนัLนพวกเขา
เรี ยกความสามารถเหนือธรรมชาติว่ามายากลเพราะพวกเขาไม่ใช้สิ?งเหล่านีLมาบําเพ็ญร่ างกาย แต่
เอามาใช้แสดงบนเวทีเพื?อแสดงความมหัศจรรย์และเพื?อความบันเทิง
ดังนัLนพูดในแง่ของ
ระดับชัLนตํ?า ชี?กงสามารถเปลี?ยนแปลงสภาพร่ างกายของมนุษย์ ให้บรรลุเป้าหมายของการขจัด
โรคภัยไข้เจ็บและเสริ มสร้างสุขภาพ พูดในแง่ของระดับชัLนสูง ชี?กงคือการบําเพ็ญร่ างแท้ (เปิ^ นถี?)
2. ลมปราณและพลังกง
“ลมปราณ” ที?พวกเราพูดกันในปัจจุบนั คนโบราณก็เรี ยกว่า “ลมปราณ” 1 ที?จริ งแล้วก็
เหมือนกัน ล้วนหมายถึงลมปราณของจักรวาล หมายถึงสสารทีไ? ม่มีรูปร่ างมองไม่เห็นชนิดหนึ?ง
ที?มีอยูท่ วั? ไปในจักรวาล มันไม่ได้หมายถึงอากาศ พลังงานของสสารชนิดนีLจะถูกกระตุน้ ขึLนมา
ในร่ างกายมนุษย์ผ่านการบําเพ็ญ สามารถเปลี?ยนแปลงสภาพร่ างกายของคน เกิดผลในการขจัด
โรคภัยไข้เจ็บและเสริ มสร้างสุขภาพ แต่ลมปราณก็คือลมปราณ คุณก็มีลมปราณ เขาก็มีลมปราณ
ระหว่างลมปราณกับลมปราณไม่มีผลกระทบในการควบคุมกันและกัน มีคนพูดว่าลมปราณ
สามารถรักษาโรคได้ หรื อพูดว่าคุณส่งลมปราณให้กบั ใครเล็กน้อยเพือ? รักษาโรคให้เขา การพูด
แบบนีLไม่เป็ นวิทยาศาสตร์อย่างมาก เพราะว่าลมปราณไม่สามารถรักษาโรคได้เลย เมื?อร่ างกาย
ของคนที?ฝึกพลังกงยังมีลมปราณอยู่ ก็หมายความว่าร่ างกายของเขายังไม่ใช่ร่างขาวนํLานม ก็
หมายความว่าเขายังมีโรคอยู่
คนที?ฝึกจนได้ความสามารถระดับสูงแล้ว สิ?งที?เขาส่งออกมาไม่ใช่ลมปราณ แต่เป็ นกลุ่ม
สสารพลังงานสูง คือสสารพลังงานสูงที?ปรากฏออกมาในรู ปของแสง อนุภาคขนาดเล็กมาก
หนาแน่นมาก นี?คือพลังกง เวลานีLจึงจะสามารถมีผลในการควบคุมคนธรรมดาสามัญ และ
สามารถรักษาโรคให้ผคู ้ น มีคาํ พูดคําหนึ?งว่า แสงพระพุทธส่องสว่างไปทัว? คุณธรรมสมบูรณ์
แจ่มชัด ความหมายก็คือ กล่าวสําหรับผูท้ ี?บาํ เพ็ญหลักธรรมถูกต้อง ร่ างกายของเขาจะมีพลังงาน
สูงมาก สถานที?ที?เขาผ่านไป สภาวะที?ผิดปกติภายในพืLนที?ที?พลังงานของเขาครอบคลุมถึงจะถูก
ปรับให้กลับสู่สภาพปกติ ตัวอย่างเช่น ร่ างกายของคนที?เป็ นโรค นี?ก็คือสภาพร่ างกายที?ไม่ปกติ
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ภาษาจีนเขียนต่างจาก “ลมปราณ” ในข้อความ “ลมปราณที?พวกเราพูดกันในปัจจุบนั ”
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ปรับสภาพที?ไม่ปกติแบบนีL โรคก็จะหายเลย พูดแบบง่าย ๆ พลังกงก็คือพลังงาน พลังกงมี
คุณสมบัติเป็ นสสาร
ผูฝ้ ึ กพลังกงที?ผ่านการบําเพ็ญสามารถที?จะรู ้สึกถึงการคงอยูอ่ ย่างเป็ น
รู ปธรรมของมัน
3. แรงพลัง (กงลี)? และความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)
(1) แรงพลัง (กงลี?) ได้จากการบําเพ็ญซินซิ?ง
ที?จริ งแล้วพลังกงที?กาํ หนดระดับชัLนของแรงพลัง (กงลี?) ของคนไม่ใช่มาจากการฝึ ก
มันอาศัย “กุศล (เต๋ อ)” สสารชนิดนีLผนั แปรมา อาศัยการบําเพ็ญซินซิ?งออกมา ในขัLนตอนการผัน
แปรไม่เหมือนกับที?คนธรรมดาสามัญคิด ตัLงกระทะก่อเตา เก็บตัวยามาเคี?ยวเป็ นยาอายุวฒั นะ
(ตาน) ออกมา พลังกงที?พวกเราพูดถึงเกิดขึLนภายนอกร่ างกาย เริ? มจากส่วนล่างของร่ างกาย มี
ลักษณะหมุนเป็ นเกลียวสูงขึLนไปตามการยกระดับของซินซิ?ง
ทัLงหมดก็ปรากฏขึLนภายนอก
ร่ างกาย หลังจากนัLนจะปรากฏเป็ นเสาหลักพลังกง (กงจู)้ บนศีรษะ เสาหลักพลังกง (กงจู)้ สูง
เพียงใด ก็กาํ หนดพลังกงของคนคนนีLสูงเพียงนัLน เสาหลักพลังกง (กงจู)้ ซ่อนอยูใ่ นมิติที?ลึกมาก
คนทัว? ไปไม่เห็นได้ง่าย ๆ
ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) อาศัยพลังกงในการเพิ?มความแข็งแกร่ ง คนที?พลังกง
สูง ระดับชัLนสูง คนนัLนความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ก็มีมาก ก็จะใช้ได้ดงั ใจ คนที?พลังกงตํ?า
ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ก็จะน้อย ใช้ก็ไม่ได้ดงั ใจ ถึงขัLนใช้ไม่ได้ ความสามารถพิเศษ (กง
เหนิง) ไม่ได้บ่งบอกว่าคนคนนัLนจะมีพลังกงมากหรื อน้อย ระดับชัLนสูงตํ?าของคนคนหนึ?งถูก
กําหนดโดยพลังกง ไม่ใช่จากความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) มีบางคนก็ฝึกโดยถูกล็อกไว้ พลังกง
ของเขาสูงมาก แต่ไม่แน่ว่าจะมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) เท่าใด พลังกงคือปัจจัยทีเ? ป็ น
ตัวกําหนด โดยอาศัยการบําเพ็ญซินซิ?งออกมา นี?เป็ นสิ?งที?สาํ คัญที?สุด
(2) ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ไม่ใช่สิ?งที?ผฝู ้ ึ กแสวงหา
ผูฝ้ ึ กทุกคนล้วนสนใจความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ความสามารถพิเศษมีแรงดึงดูด
ต่อสาธารณชนอย่างมาก ผูค้ นมากมายต่างต้องการมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ส่วนหนึ?ง แต่
ถ้าซินซิ?งไม่ดีก็จะไม่มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)
คนธรรมดาสามัญอาจมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ส่วนหนึ?งได้ เช่น ตาทิพย์เปิ ด
หูทิพย์ โทรจิต มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) รู ้ล่วงหน้า เป็ นต้น แต่ความสามารถพิเศษ (กง
เหนิง) เหล่านีLของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) จะไม่มีครบทัLงหมด
ระหว่างสภาพการรู ้แจ้งตามขัLนตอน (เจีLยนอู)้ ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ส่วนหนึ?งที?คน
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ธรรมดาสามัญไม่สามารถมีได้ เช่น การแปลงสภาพสิ?งของในมิติที?เป็ นรู ปธรรมนีLให้เป็ นสิ?งของ
อีกชนิดหนึ?ง นี?ก็คือสิ?งที?คนธรรมดาสามัญไม่สามารถมีได้ ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ใหญ่
ต้องอาศัยการฝึ กระยะเวลาหนึ?งจึงจะมีขL นึ มาได้ ฝ่ าหลุนกงมาจากการพัฒนาตามหลักการของ
จักรวาล ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ที?มีอยูใ่ นจักรวาลก็มีอยูใ่ นฝ่ าหลุนกงด้วย ก็คือดูว่าผูฝ้ ึ ก
พลังกงบําเพ็ญได้แค่ไหนแล้ว ความคิดต้องการความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ส่วนหนึ?งก็ไม่
นับว่าผิด แต่ถา้ แสวงหาอย่างรุ นแรงเกินไปก็ไม่ใช่ความคิดที?ปกติ ก็จะก่อเกิดผลลัพธ์ที?ไม่ดี อยู่
ในระดับชัLนตํ?าได้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) เล็กน้อยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไร นอกจากคิด
ว่าจะลองใช้เพือ? โอ้อวดความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ต่อหน้าคนธรรมดาสามัญ ได้เป็ นคนที?
เหนือกว่าคนธรรมดาสามัญ ถ้าเป็ นเช่นนีL ก็คือหมายความว่าซินซิ?งไม่สูง ถูกต้องแล้วที?ไม่ให้
ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ถ้าให้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ส่วนหนึ?งกับคนที?มีซินซิ?งไม่
ดีก็อาจเอาไปทําเรื? องทีไ? ม่ดี เพราะว่าซินซิ?งไม่มนั? คงก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าเขาจะไม่ทาํ สิ?งที?ไม่
ดี
อีกด้านหนึ?ง ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ใด ๆ ที?เอาออกมาแสดงได้ ล้วนไม่
สามารถที?จะใช้เปลี?ยนแปลงสังคมได้ ไม่สามารถเปลี?ยนแปลงการดํารงชีวิตในสังคมตามปกติ
ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ระดับสูงอย่างแท้จริ งจะไม่อนุญาตให้เอาออกมาแสดง เพราะว่า
มันมีผลกระทบและอันตรายอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถแสดงการถล่มตึกใหญ่ ๆ กล่าว
สําหรับความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ที?ใหญ่เป็ นพิเศษ เฉพาะผูท้ ี?มีพนั ธกิจพิเศษมากจึงจะได้รบั
อนุญาตให้ใช้ มิฉะนัLนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ก็ไม่สามารถเอาออกมาได้ เพราะว่าอาจารย์ทอี? ยู่
เบืLองบนบังคับอยู่
ถึงกระนัLน ก็ยงั มีคนธรรมดาสามัญส่วนหนึ?งที?ตอ้ งการจะให้อาจารย์ชี?กงแสดงให้ได้
บีบให้เขาเอาออกมาแสดงให้ดู คนที?มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ทุกคนไม่ยินยอมที?จะเอา
ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ออกมาแสดง เพราะไม่อนุญาตให้เอาออกมา เอาออกมาจะกระทบ
กับสภาพสังคมทัLงหมด คนที?มีบุญกุศลสูงอย่างแท้จริ งจะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงความสามารถ
พิเศษ (กงเหนิง) มีอาจารย์ชี?กงบางคน เวลาแสดงรู ้สึกไม่ดีมาก หลังจากเขากลับไป ก็อยากจะ
ร้องไห้อย่างหนัก อย่าไปบีบให้เขาแสดง เขาเอาสิ?งนัLนออกมาทําให้เขาทรมานมาก มีศิษย์คน
หนึ?งเอานิตยสารเล่มหนึ?ง ข้าพเจ้ามองสิ?งนัLนแล้วรูส้ ึกไม่ดีอย่างมาก ความหมายคือจะมีการเปิ ด
ประชุมชี?กงนานาชาติ ใครที?มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) สามารถที?จะเข้าร่ วมแข่งขัน ใครที?
มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) แข็งแกร่ งก็ไป ข้าพเจ้าหลังจากดูจบ จิตใจของข้าพเจ้าทรมานไป
หลายวัน สิ?งเหล่านีLก็ไม่สามารถที?จะเอาออกมาแข่งขัน เอาออกมาก็จะเสียใจในภายหลัง คน
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ธรรมดาสามัญนะ เขาก็ให้ความสําคัญกับสิ?งที?ใช้ได้จริ งในโลกมนุษย์ แต่อาจารย์ชี?กงก็ตอ้ งมี
เกียรติ
จุดประสงค์ที?ตอ้ งการความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) คือเพือ? อะไร มันสะท้อนถึง
ระดับชัLนของความคิดและการแสวงหาของผูฝ้ ึ กพลังกง ความคิดและการแสวงหาที?ไม่บริ สุทธิ_
เที?ยงตรง ไม่มนั? คง ไม่สามารถที?จะได้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ระดับสูง ที?นี?มีสาเหตุหนึ?ง
ก็คือตอนที?คุณยังไม่รู้แจ้ง เรื? องหรื อสิ?งที?คุณเห็นว่าดีหรื อไม่ดี ก็เพียงแค่ทาํ ตามมาตรฐานของกฎ
ของโลกมนุษย์นL ีใช่หรื อไม่ คุณมองไม่เห็นความจริ งของเรื? องที?แท้จริ ง มองไม่เห็นเหตุของ
ความสัมพันธ์นL ี ระหว่างคนที?ตีกนั ด่าว่ากัน รังแกกัน ต้องมีเหตุและผลอยูใ่ นนัLน คุณมองไม่ทะลุ
ปรุ โปร่ ง มีแต่จะได้ผลตรงข้าม ระหว่างบุญคุณหนีLแค้นของคนธรรมดาสามัญ ก็มีกฎของโลก
มนุษย์ดูแลจัดการอยู่ ผูฝ้ ึ กพลังกงไม่ตอ้ งยุง่ เพราะตอนที?คุณยังไม่รู้แจ้ง สิ?งที?คุณมองเห็นต่อหน้า
เรื? องที?แท้จริ งไม่แน่ว่าจะเหมือนสิ?งที?คุณมองเห็น ใครต่อยใครหนึ?งหมัด พวกเขาอาจจะสะสาง
“กรรม” ระหว่างกัน คุณไปยุง่ อาจจะขวางกัLนการสะสาง “กรรม” ของพวกเขา “กรรม” ก็คือ
สสารสีดาํ ชนิดหนึ?งที?อยูร่ อบ ๆ ร่ างกายคน มันเป็ นสิ?งที?คงอยูใ่ นอีกมิติหนึ?ง สิ?งเหล่านีLสามารถ
เปลี?ยนผันเป็ นโรคและทุกข์ภยั
ทุกคนล้วนมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ปัญหาคือต้องผ่านการบําเพ็ญ พัฒนาให้
ก้าวหน้า และเสริ มให้แข็งแกร่ งอย่างไม่หยุดหย่อน กล่าวสําหรับผูฝ้ ึ กพลังกง ถ้าเพียงแค่แสวงหา
ที?จะได้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ก็คือมองตืLนเกินไป ความนึกคิดก็ไม่บริ สุทธิ_ ไม่ว่าเขาจะ
เอาความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ไปทําอะไร ล้วนมีจิตเห็นแก่ตวั รวมอยูใ่ นนัLนด้วย แน่นอนนั?น
เป็ นการขวางกัLนการฝึ กพลังกง ผลลัพธ์ก็คือจะไม่ได้รับความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)
(3) การควบคุมแรงพลัง (กงลี?)
มีผฝู ้ ึ กพลังกงส่วนหนึ?งที?ฝึกมายังไม่นาน ก็คิดที?จะรักษาโรคให้ผคู ้ น จะลองดูว่าจะ
ใช้ได้ไหม กล่าวสําหรับคนที?แรงพลัง (กงลี)? ยังไม่สูง แค่คุณยื?นมือลองดู ก็จะดูดซับสมปราณสี
ดํา ลมปราณที?เต็มไปด้วยโรค และลมปราณที?สกปรกของผูป้ ่ วยเข้ามาข้างในร่ างกายของตัวเอง
เพราะว่าคุณยังไม่มีความสามารถในการป้องกันสมปราณที?เต็มไปด้วยโรค
ร่ างกายก็ยงั ไม่มี
เกราะป้องกัน และก่อเกิดเป็ นสนามเดียวกับผูป้ ่ วย แรงพลัง (กงลี?) ไม่สูงก็ยงั ป้องกันไม่ได้ ตัวเอง
ก็จะมีความรู ้สึกว่าทรมานมาก ถ้าไม่มีใครมาดูแลคุณเป็ นเวลานาน ก็จะทําให้ทLงั ร่ างกายเต็มไป
ด้วยโรค ดังนัLนคนที?แรงพลัง (กงลี?) ไม่สูงจึงไม่สามารถรักษาโรคให้ผอู ้ ื?น นอกจากว่าคุณมี
ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) แล้ว และเพียบพร้อมด้วยแรงพลัง (กงลี?) ระดับหนึ?ง จึงจะใช้ชี?กง
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รักษาโรคได้ มีบางคนแม้จะมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) แล้ว สามารถรักษาโรคได้ แต่ยงั อยู่
ในระดับชัLนตํ?า ที?จริ งก็คอื ใช้แรงพลัง (กงลี?) ที?สะสมไว้มารักษาโรค ใช้พลังงาน (เหนิงเลี?ยน)
ของตัวเองรักษาโรค เพราะว่าพลังกงก็คอื พลังงาน (เหนิงเลี?ยน) เป็ นร่ างในอีกมิติหนึ?งที?
เพียบพร้อมด้วยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?) สะสมได้ไม่ง่าย เอาพลังกงนีLปล่อยออกไปก็ทาํ ให้
ตัวเองสูญเสียพลังงาน พร้อม ๆ กับที?คุณปล่อยพลังกงออกไป เสาหลักพลังกง (กงจู)้ บนศีรษะก็
จะสัLนลงและสูญเสียไปด้วย ไม่คมุ้ ค่าอย่างมาก ดังนัLนข้าพเจ้าไม่แนะนําให้ผทู ้ ี?แรงพลัง (กงลี?) ยัง
ไม่สูงไปรักษาโรคให้คนอื?น ไม่ว่าฝี มือคุณจะสูงแค่ไหน ก็จะสูญเสียพลังงานของตัวเอง
แรงพลัง (กงลี?) ถึงระดับหนึ?งก็จะปรากฏความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ต่าง ๆ
ออกมา จะใช้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) เหล่านีLอย่างไร ก็ตอ้ งใช้ความระมัดระวังอย่างมาก
เช่น ตาทิพย์เปิ ดแล้ว ไม่มองก็ไม่ได้ ถ้าไม่ได้ใช้บ่อย ๆ ก็จะปิ ดลงได้ง่าย แต่ก็มองบ่อย ๆ ไม่ได้
มองมาก พลังงานก็จะรัว? ไหลไปมาก เช่นนัLน ใช่ไหมว่าจะไม่ให้ทุกคนใช้ตลอดไปหรื อ แน่นอน
ไม่ใช่ ถ้าไม่ให้ใช้ตลอดไป แล้วจะบําเพ็ญไปทําไม ปัญหาคือจะใช้เวลาใด มีเพียงบําเพ็ญถึง
ระดับหนึ?ง พร้อมที?จะทดแทนแรงพลังความสามารถที?สูญเสียไปให้กบั ตัวเองแล้ว จึงจะใช้ได้
บําเพ็ญฝ่ าหลุนกงถึงระดับหนึ?ง เมื?อปล่อยพลังกงออกไปมากเท่าไร ฝ่ าหลุนสามารถที?จะผันแปร
และชดเชยกลับมาโดยอัตโนมัติ รักษาระดับของแรงพลัง (กงลี?) ของผูฝ้ ึ กพลังกงอย่างอัตโนมัติ
ไม่ลดน้อยลงตลอดเวลา นี?คือเอกลักษณ์ของฝ่ าหลุนกง มีเพียงถึงจุดนีLจงึ จะใช้ความสามารถ
พิเศษ (กงเหนิง) ได้
4. ตาทิพย์
(1) การเปิ ดตาทิพย์
ช่องทางหลักของตาทิพย์อยูร่ ะหว่างกลางหน้าผากกับจุดซานเกิน2 คนธรรมดาสามัญ
ใช้ตามองสิ?งของก็มีหลักการเหมือนกับกล้องถ่ายรูป ขนาดของเลนส์หรื อรู ม่านตาจะปรับตาม
ระยะของสิ?งของและความเข้มของแสง ภาพปรากฏที?ต่อมไพเนียลที?บริ เวณส่วนหลังของสมอง
โดยผ่านทางเส้นประสาท ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) เกี?ยวกับการมองทะลุคือการใช้ต่อม
ไพเนียลในการมองออกไปข้างนอกผ่านตาทิพย์โดยตรง ตาทิพย์ของคนทัว? ไปถูกขวางกัLนไว้
เพราะช่องทางหลักของเขาแคบมากและมืดมาก ไม่มีสิ?งสุดยอดของลมปราณ (ชี?) ข้างใน ไม่
เปล่งแสงออกมา มีบางคนก็อุดตัน ดังนัLนจึงมองไม่เห็น
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จุดซานเกินอยู่ระหว่างคิLวแต่ต?าํ ลงมาเล็กน้อย
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พวกเราเปิ ดตาทิพย์โดย ข้อหนึ?ง ใช้แรงพลังจากภายนอกหรื อบําเพ็ญด้วยตัวเองจน
ช่องทางเปิ ด รู ปร่ างของช่องทางของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีทLงั รู ปไข่ รู ปวงกลม รู ปสี?เหลี?ยม
ข้าวหลามตัด รู ปสามเหลี?ยม ยิ?งฝึ กได้ดี ช่องทางก็จะยิ?งเป็ นวงกลม ข้อสอง อาจารย์ให้ดวงตาแก่
คุณหนึ?งดวง ถ้าบําเพ็ญด้วยตัวเอง ก็ตอ้ งบําเพ็ญดวงตานีLดว้ ยตัวเอง ข้อสาม บริ เวณตาทิพย์ตอ้ งมี
สิ?งสุดยอดของลมปราณ (ชี?)
โดยปกติ พวกเรามองสิ?งของผ่านดวงตาทัLงสอง แน่นอน ดวงตาทัLงสองนีLขวางกัLน
ช่องทางของพวกเราไปสู่มิติอื?น มันมีผลในการเป็ นเกราะขวางกัLน พวกเราเพียงแค่มองเห็น
สิ?งของในมิติที?เป็ นรู ปธรรมนีL เปิ ดตาทิพย์ก็คือหลีกเลี?ยงการมองด้วยดวงตาทัLงสอง หลังจากถึง
ระดับชัLนสูงมาก ก็สามารถที?จะบําเพ็ญได้ดวงตาแท้ออกมา ก็สามารถใช้ดวงตาแท้ของตาทิพย์
มอง หรื อใช้ดวงตาแท้ที?จุดซานเกินมอง ตามที?สายพุทธกล่าวไว้ แต่ละรู ขุมขนล้วนคือดวงตา ทัว?
ร่ างกายล้วนคือดวงตา ตามที?สายเต๋ ากล่าวไว้ แต่ละจุดลมปราณล้วนคือดวงตา แต่เส้นทางหลัก
อยูท่ ี?ตาทิพย์ มันต้องเปิ ดก่อน ข้าพเจ้าใส่สิ?งของที?ใช้เปิ ดตาทิพย์ให้กบั ทุกคนในชัLนเรี ยน
เนื?องจากสภาพร่ างกายของแต่ละคนแตกต่างกัน ผลลัพธ์ที?ปรากฏออกมาก็ไม่เหมือนกัน มีบาง
คนมองเห็นถํLาสีดาํ เหมือนบ่อนํLาลึก นี?ก็คือช่องทางตาทิพย์ที?มืด มีบางคนมองเห็นช่องทางสีขาว
ถ้าสามารถมองเห็นสิ?งของข้างหน้า นัน? ก็คือใกล้จะเปิ ดแล้ว มีบางคนเห็นสิ?งของหมุนอยู่ นี?ก็คือ
สิ?งที?อาจารย์ใส่ไว้ให้เพื?อเปิ ดตาทิพย์ หลังจากเจาะทะลุตาทิพย์แล้วก็จะสามารถมองเห็นได้ มี
บางคนตาทิพย์สามารถมองเห็นดวงตาใหญ่ดวงหนึ?ง เข้าใจว่าเป็ นดวงตาของพระพุทธ ที?จริ งแล้ว
คือดวงตาของเขาเอง ส่วนใหญ่คือคนที?เกิดมาพร้อมรากฐาน (เกินจี) ที?ค่อนข้างดี
ตามสถิติของเรา ในการสอนในห้องเรี ยนแต่ละครัLง จะเปิ ดตาทิพย์ให้กบั คนจํานวน
มากกว่าครึ? ง เพราะเมื?อตาทิพย์เปิ ดแล้วจะเกี?ยวโยงกับปัญหาหนึ?งคือ คนที?ซินซิ?งไม่สูงมันง่ายที?
เขาจะใช้มนั ไปทําเรื? องไม่ดี เพื?อปัองกันปัญหานีL ข้าพเจ้าจะเปิ ดตาทิพย์ให้คุณถึงระดับชัLนของ
ปัญญาจักษุขL นึ ไปโดยตรง กล่าวคือเปิ ดในระดับชัLนที?สูงมาก ให้คุณมองเห็นทัศนียภาพของมิติ
อื?นได้โดยตรง ให้คุณมองเห็นสิ?งทีป? รากฏออกมาในระหว่างการฝึ กพลังกง ทําให้คุณเชื?อในสิ?ง
เหล่านัLนซึ?งจะเสริ มความมัน? ใจในการฝึ กพลังกงของคุณ คนที?เริ? มฝึ กพลังกง ซินซิ?งยังไม่สามารถ
บรรลุถึงระดับของคนเหนือสามัญธรรมดา เมื?อมีสิ?งของ ๆ คนเหนือสามัญธรรมดา จึงง่ายที?จะไป
ทําเรื? องที?ไม่ดี ยกตัวอย่างจะเล่าเรื? องขําขัน หากคุณเดินไปบนถนนพบกับแผงขายลอตเตอรี? คุณ
อาจจะหยิบเอารางวัลที?หนึ?งไปเลย ก็พูดในความหมายนีL ไม่อนุญาตให้เป็ นเช่นนีLได้ เหตุผลอีก
ประการหนึ?งคือ ณ ที?นL ีพวกเราเปิ ดตาทิพย์ให้กบั คนเป็ นวงกว้าง หากเปิ ดให้ ณ ระดับตํ?า ทุกคน
ลองคิดดู ถ้าแต่ละคนล้วนสามารถมองทะลุร่างกายคน ล้วนสามารถมองทะลุผนังเห็นสิ?งของ
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ข้าพเจ้าว่านัน? ยังจะเป็ นสังคมมนุษย์อีกหรื อ จะรบกวนสภาพของสังคมมนุษย์อย่างรุ นแรง ดังนัLน
จึงไม่อนุญาตและไม่อาจจะทําเช่นนีLได้ นอกจากนีLก็จะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูฝ้ ึ กพลังกง จะ
ส่งเสริ มให้ผฝู ้ ึ กพลังกงเกิดจิตยึดติด ดังนัLนจะไม่เปิ ดให้คุณในระดับชัLนตํ?า แต่จะเปิ ดระดับชัLนที?
สูงขึLนไปให้คุณโดยตรง
(2) ระดับชัLนของตาทิพย์
ตาทิพย์มีหลายระดับชัLน ณ ระดับชัLนที?ต่างกัน มิติที?มองเห็นก็จะต่างกัน กล่าวตาม
พุทธศาสนามี “เบญจจักษุ (อู่ทง)” คือมังสจักษุ (โย่วเอีย? นทง) ทิพยจักษุ (เทียนเอี?ยนทง) ปัญญา
จักษุ (ฮุ่ยเอี?ยนทง) ธรรมจักษุ (ฝ่ าเอี?ยนทง) และพุทธจักษุ (ฝอเอี?ยนทง) แต่ละระดับชัLนยังแบ่งเป็ น
สูง กลาง ตํ?า คนที?ตาทิพย์เปิ ด ณ ระดับชัLนที?ต?าํ กว่าทิพยจักษุ (เทียนเอีย? นทง) ลงมา จะสามารถ
มองเห็นแต่เพียงโลกวัตถุนL ีของเรา หากเปิ ด ณ ระดับชัLนปัญญาจักษุ (ฮุ่ยเอี?ยนทง) ขึLนไป จึงจะ
มองเห็นมิติอื?นได้ บางคนมีความสามารถพิเศษมองทะลุทะลวง และมองเห็นได้ถกู ต้องแม่นยํา
มาก มองเห็นได้ชดั เจนยิ?งกว่า “เครื? องซีทีสแกน” เสียอีก แต่สิ?งทีเ? ขามองเห็นยังคงเป็ นโลกวัตถุ
นีLของเรา ยังไม่เลยลํLามิติที?เราคงอยู่ ยังไม่นบั ว่าบรรลุตาทิพย์ระดับชัLนสูง
คน ๆ หนึ?งระดับชัLนของตาทิพย์สูงเพียงไรนัLนกําหนดโดยสิ?งสุดยอดของลมปราณ
(ชี?) ของคน ๆ นีLว่ามีมากหรื อน้อย ระดับความกว้างและแคบ ระดับความสว่างของช่องทางหลัก
ตลอดจนระดับของการอุดตันของช่องทาง ตาทิพย์จะเปิ ดได้ทะลวงหรื อไม่นL นั สิ?งสุดยอดของ
ลมปราณ (ชี?) ที?อยูข่ า้ งในคือตัวกําหนดที?สาํ คัญ สําหรับเด็กที?อายุต?าํ กว่าหกขวบลงมา เปิ ดตาทิพย์
ได้ง่ายมาก ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งขยับมือเลย เพียงข้าพเจ้าพูด เขาก็เปิ ดแล้ว เพราะเด็กแรกเกิดนัLนได้รับ
อิทธิพลที?ไม่ดีของโลกวัตถุนL ีนอ้ ยมาก ตัวเองก็ไม่ได้ทาํ เรื? องทีไ? ม่ดี จึงรักษาสิ?งสุดยอดของ
ลมปราณ (ชี?) ก่อนกําเนิดชนิดนัLนได้ดีมาก เด็กที?อายุเกินหกขวบขึLนไป ตาทิพย์จะค่อย ๆ เปิ ดยาก
ขึLน เนื?องจากเมื?ออายุเพิ?มขึLนจะได้รับผลกระทบจากโลกภายนอกเพิ?มขึLน โดยเฉพาะการศึกษาที?
ไม่ดี ปล่อยปละละเลยจนกลายเป็ นไม่ดี ล้วนสามารถทําให้สิ?งสุดยอดของลมปราณ (ชี?) ของเขา
กระจายหายไป ถึงระดับหนึ?งก็อาจกระจายหายไปจนหมด สําหรับคนที?สิ?งสุดยอดของลมปราณ
(ชี?) กระจายหายไปหมดนัLนสามารถจะชดเชยกลับมาผ่านการค่อย ๆ ฝึ กพลังกงหลังกําเนิด แต่
ต้องใช้เวลานานมาก ต้องทุ่มเทพยายามอย่างลําบาก จึงพูดว่าสิ?งสุดยอดของลมปราณ (ชี?) นัLนมี
คุณค่าอย่างยิ?ง
ข้าพเจ้าไม่แนะนําให้เปิ ดตาทิพย์ของคน ณ ระดับชัLนทิพยจักษุ (เทียนเอี?ยนทง) เพราะ
เมื?อผูฝ้ ึ กพลังกงมีแรงพลัง (กงลี?) ไม่สูงนัLน พลังงานที?สะสมจากการฝึ กพลังกงยังไม่เท่าที?สูญเสีย
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จากการใช้ตาทิพย์มองทะลุทะลวง หากสูญเสียพลังเหนือธรรมชาติ (หลิงชี?) ไปมาก ตาทิพย์
อาจจะปิ ดลงอีกครัLง ถ้าแม้นปิ ดลงแล้วการจะเปิ ดอีกครัLงไม่ใช่เรื? องง่าย ดังนัLนโดยทัว? ไปข้าพเจ้า
จะเปิ ดตาทิพย์ให้ใคร ก็จะเปิ ดให้ ณ ระดับชัLนปัญญาจักษุ (ฮุ่ยเอี?ยนทง) ไม่ว่าจะมองเห็นได้
ชัดเจนหรื อไม่ ก็จะทําให้ผบู ้ าํ เพ็ญสามารถมองเห็นสิ?งของในมิติอื?นได้ จากผลกระทบของ
เงื?อนไขก่อนกําเนิด บางคนมองเห็นได้ชดั เจน บางคนมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง บางคนมองเห็น
ไม่ชดั เจน แต่อย่างน้อยที?สุดสามารถทําให้ท่านมองเห็นแสง เช่นนีLจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูฝ้ ึ ก
พลังกงในการพัฒนาสู่ระดับชัLนสูง คนที?มองเห็นไม่ชดั เจนสามารถจะชดเชยหลังกําเนิดผ่านการ
ฝึ กพลังกง
คนที?มีสิ?งสุดยอดของลมปราณ (ชี?) ไม่พอ ทัศนียภาพที?ตาทิพย์มองเห็นจะเป็ นขาวดํา
คนที?มีสิ?งสุดยอดของลมปราณ (ชี?) ค่อนข้างมาก ทัศนียภาพที?ตาทิพย์มองเห็นจะมีสีสัน
ทัศนียภาพที?มองเห็นก็จะยิง? ชัดเจน สิ?งสุดยอดของลมปราณ (ชี?) ยิง? มีมากจะยิง? ชัดเจน แต่ว่าแต่
ละคนล้วนต่างกัน บางคนเมื?อเกิดมาตาทิพย์กเ็ ปิ ดแล้ว บางคนจะอุดตันค่อนข้างแน่นหนา เมื?อตา
ทิพย์เปิ ด ทัศนียภาพจะเหมือนกับดอกไม้กาํ ลังเบ่งบาน บานออกทีละชัLนทีละชัLน ขณะนัง? สมาธิ
เริ? มต้นจะพบว่ามีกลุ่มแสง ณ บริ เวณตาทิพย์ ช่วงแรกแสงจะไม่สว่าง หลังจากนัLนมันจะ
เปลี?ยนเป็ นสีแดง บางคนตาทิพย์จะปิ ดแน่น เวลาเปิ ดอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองรุ นแรงมาก จะ
รู ้สึกว่ากล้ามเนืLอบริ เวณช่องทางหลักและจุดซานเกินขมวดแน่น ราวกับเนืLอตรงนัLนกระชับเข้า
ด้วยกันและเจาะเข้าข้างใน จุดไท่หยาง 3 และหน้าผากเปล่งบวม ปวด เหล่านีLลว้ นเป็ นปฏิกิริยา
ตอบสนองของการเปิ ดตาทิพย์ คนที?ตาทิพย์เปิ ดง่าย บางครัLงบางคราวอาจมองเห็นบางสิ?ง
บางอย่างโดยไม่ตLงั ใจ ในชัLนเรี ยนบางคนมองเห็นฝ่ าเซินของข้าพเจ้าโดยไม่ตLงั ใจ ครัLนเมื?อเขา
ตัLงใจมองดูกไ็ ม่เห็นแล้ว ที?จริ งคือเขาใช้ดวงตาไปมองดูแล้ว เมื?อคุณมองเห็นอะไรขณะหลับตา ก็
ให้คงสภาพนัLนให้ตลอด ก็จะค่อย ๆ มองเห็นได้ชดั เจนสักหน่อย หากคิดจะมองดูให้ละเอียด อัน
ที?จริ งก็คือขยับไปใช้ดวงตาและใช้ประสาทตาแล้ว จึงมองไม่เห็น
ระดับชัLนตาทิพย์ที?ต่างกัน มิติที?มองเห็นก็จะต่างกัน บางหน่วยงานวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจหลักการข้อนีL
ทําให้การทดลองชี?กงบางรายการไม่อาจบรรลุผลตามที?
คาดหมาย ยิ?งกว่านัLนผลอาจจะปรากฏออกมาตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น มีหน่วยงานหนึ?งออกแบบ
วิธีหนึ?งเพื?อทดสอบความสามารถพิเศษ โดยให้อาจารย์ชี?กงดูสิ?งทีอ? ยูใ่ นกล่องทีป? ิ ดผนึกเอาไว้
เนื?องจากระดับชัLนตาทิพย์ของอาจารย์ชี?กงนัLนต่างกัน คําตอบของแต่ละคนจึงต่างกัน ด้วยเหตุนL ี
3
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เจ้าหน้าที?ผทู ้ าํ การทดลองจึงเห็นว่าตาทิพย์เป็ นของไม่จริ ง เป็ นสิ?งที?หลอกลวงคน ในการทดลอง
เช่นนีLคนที?มีตาทิพย์ระดับตํ?ามักจะมองทะลุทะลวงได้ผลที?ดีกว่า เพราะตาทิพย์ของเขาเพียงเปิ ด
อยู่ ณ ระดับทิพยจักษุ (เทียนเอี?ยนทง) ซึ?งเหมาะที?จะสังเกตสิ?งของในมิติวตั ถุ ดังนัLนคนที?ไม่เข้าใจ
ตาทิพย์จะคิดว่าพวกเขามีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) สูงที?สุด
วัตถุใด ๆ ไม่ว่ามันจะ
เป็ นอินทรี ยวัตถุหรื ออนินทรี ยวัตถุ ณ มิติที?ต่างกันจะแสดงออกมาในลักษณะที?ต่างกัน เช่น แก้ว
นํLาใบหนึ?ง เมื?อตอนที?ผลิตมันออกมา ในเวลาเดียวกันก็จะมีการคงอยูข่ องร่ างในอีกมิติหนึ?งที?
เพียบพร้อมด้วยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?) ในอีกมิติหนึ?งแล้ว และก่อนที?จะคงอยูเ่ ป็ นร่ างใน
อีกมิติหนึ?งที?เพียบพร้อมด้วยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?) มันอาจจะเป็ นสิ?งอื?น ตาทิพย์ ณ
ระดับชัLนที?ต?าํ สุดจะมองเห็นเป็ นแก้วนํLา สูงขึLนไปอีกหนึ?งชัLนที?มองเห็นจะเป็ นร่ างในอีกมิติหนึ?ง
ที?เพียบพร้อมด้วยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?) นัLนในมิติอื?น สูงขึLนไปอีกสักหน่อยที?มองเห็นจะ
เป็ นรู ปแบบของสสารก่อนที?จะเป็ นร่ างในอีกมิติหนึ?งที?เพียบพร้อมด้วยความสามารถต่าง
ๆ
(หลิงถี?) นัLน
(3) การมองระยะไกล
หลังจากตาทิพย์เปิ ดแล้ว บางคนจะปรากฏความสามารถมองระยะไกล สามารถ
มองเห็นสิ?งที?อยูห่ ่างไกลนับพันลีL แต่ละคนล้วนครอบครองมิติของตนเอง ในมิตินL ีใหญ่เล็กเขา
เหมือนจักรวาลหนึ?ง ในมิติที?กาํ หนดของเขา ตรงหน้าผากเขาจะมีกระจกบานหนึ?งซึ?งมองไม่เห็น
ในมิตินL ีของเรา กระจกบานนีLมีดว้ ยกันทุกคน เพียงแต่ว่าคนที?ไม่ฝึกพลังกงกระจกบานนีLจะหัน
เข้าข้างใน ส่วนคนที?ฝึกพลังกงกระจกบานนีLจะค่อย ๆ พลิกกลับข้ามมา เมื?อพลิกกลับข้ามมาแล้ว
ก็สามารถจะส่องให้เห็นสิ?งที?เขาต้องการจะดู ณ มิติที?กาํ หนดของเขา เขาจะใหญ่โตมาก ร่ างกาย
ของเขาจะใหญ่มาก กระจกบานนีLก็ใหญ่มาก ๆ อยากจะดูอะไรกระจกก็สามารถจะส่องถึงได้ แต่
เมื?อส่องถึงแล้วเขาจะยังมองไม่เห็น เพราะภาพยังต้องหยุดอยูบ่ นกระจกสักชัว? ขณะ กระจกก็จะ
พลิกกลับมาให้คุณมองดูวตั ถุที?ส่องถึง แล้วพลิกกลับไป พลิกกลับไปอย่างรวดเร็ว พลิกกลับไป
กลับมาไม่หยุด ฟิ ล์มภาพยนตร์ตอ้ งวิง? 24 ช่องต่อวินาที จึงจะสามารถเห็นเป็ นภาพเคลือ? นไหว
ต่อเนื?องกัน ความเร็วที?กระจกพลิกกลับไปกลับมายังจะเร็วกว่านัLนอีก ดังนัLนจึงเห็นเป็ น
ภาพต่อเนื?องและชัดเจนมาก นี?ก็คือการมองระยะไกล หลักการของการมองระยะไกลจึงง่าย ๆ
อย่างนีL นี?เป็ นความลับแห่งความลับ ข้าพเจ้าสามารถอธิบายออกมาด้วยคําพูดเพียงไม่กี?ประโยค
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(4) มิติ
จากมุมมองของเรา มิตินL นั สลับซับซ้อนมาก พวกเรามนุษย์รู้เพียงมิติที?มนุษย์คงอยู่
ในปัจจุบนั โดยที?ยงั สํารวจมิติอื?นไม่พบ สําหรับมิติอื?น พวกเราอาจารย์ชี?กงได้มองเห็นมิติเป็ น
จํานวนหลายสิบระดับชัLน ในทางทฤษฎีก็สามารถอธิบายได้ แต่ในทางวิทยาศาสตร์ยงั พิสูจน์
ไม่ได้ บางสิ?งบางอย่างแม้ว่าคุณจะไม่ยอมรับว่ามันคงอยู่ แต่มนั ได้สะท้อนมาถึงมิติของเราแล้ว
โดยแท้จริ ง ยกตัวอย่าง มีสถานที?หนึ?งในโลกเรี ยกกันว่าหมู่เกาะเบอร์มิวดา ผูค้ นเรี ยกเป็ น
สามเหลี?ยมปี ศาจ เรื อบางลําแล่นไปถึงตรงนัLนก็หายไป เครื? องบินบางลําบินไปถึงตรงนัLนก็
หายไป แล้วก็ปรากฏออกมาอีกหลังจากผ่านไปหลายปี ไม่มีใครสามารถอธิบายสาเหตุนL ีได้ และ
ไม่มีใครก้าวออกจากทฤษฎีที?มีในปัจจุบนั ของความคิดมนุษย์ ที?จริ งมันเป็ นช่องทางผ่านไปอีก
มิติหนึ?ง มันไม่เหมือนประตูปกตินL ีของเราที?มีตาํ แหน่งประตู มันเป็ นความผิดพลาดของ
สถานการณ์ก็คือสภาพนัLน หากเรื อพอดีแล่นเข้าไปในประตูที?เปิ ดออกจากความผิดพลาดของ
สถานการณ์ มันจึงเข้าไปได้ง่าย มนุษย์รู้สึกไม่ได้ถึงความแตกต่างของมิติ จึงเข้าไปในชัว? พริ บตา
ความแตกต่างของเวลากับมิติของมันกับของเรา ไม่สามารถจะใช้ระยะทางเป็ นตัววัด ระยะทาง
สิบหมื?นแปดพันลีLอยูต่ รงนีLอาจเป็ นเพียงหนึ?งจุดเล็ก ๆ
ก็คือคงอยู่ ณ เวลาเดียวกัน ณ ที?
เดียวกัน เมื?อเรื อแล่นเข้าไปโคลงเคลงประเดี^ยวเดียว สถานการณ์เกิดผิดพลาดก็ออกมาแล้ว แต่
เวลาในโลกผ่านไปแล้วหลายสิบปี เพราะเวลาของมิติทLงั สองนัLนต่างกัน ในแต่ละมิติยงั มีโลกอีก
โลกหนึ?ง เหมือนเช่นพวกเราวาดภาพโครงสร้างของอะตอม ที?ตรงกลางของลูกกลมแต่ละลูกจะ
เชื?อมต่อกันด้วยเส้นหนึ?งเส้น โยงใยไปมาทัLงลูกกลมและเส้น ซับซ้อนอย่างมาก
สี?ปีก่อนเกิดสงครามโลกครัLงที?สอง นักบินทหารอากาศอังกฤษคนหนึ?งออกปฏิบตั ิ
ภารกิจ ระหว่างทางพบกับฝนฟ้าคะนอง โดยอาศัยประสบการณ์ เขาจึงได้พบสนามบินร้างแห่ง
หนึ?ง ทันทีที?สนามบินปรากฏอยูต่ รงหน้า ทันใดก็ปรากฏทัศนียภาพอีกแบบหนึ?ง ทันใดนัLนทัว?
ทัLงท้องฟ้าสว่างไม่มีเมฆฝน เหมือนทะลวงออกมาจากโลกอีกใบหนึ?ง เครื? องบินที?สนามบินทา
ด้วยสีเหลือง บนพืLนดินผูค้ นวุ่นอยูก่ บั การทํางาน เขารู ้สึกประหลาดใจอย่างมาก เมื?อนําเครื? องบิน
ลงจอดไม่มีใครสนใจเขา หอควบคุมการบินก็ไม่ติดต่อกับเขา เขาเห็นว่าอากาศแจ่มใสแล้ว รี บ
ไปต่อดีกว่า จึงนําเครื? องบินขึLนอีกครัLง พอบินห่างจากสนามบินเท่ากับระยะทีเ? ขามองเห็น
สนามบินเมื?อครู่ เขาก็พุ่งเข้าไปอยูใ่ นฝนฟ้าคะนอง สุดท้ายเขาก็บินกลับไปได้ เขารายงาน
เหตุการณ์ เขียนเป็ นบันทึกการบิน แต่หัวหน้าไม่เชื?อ สี?ปีให้หลัง เกิดสงครามโลกครัLงที?สอง เขา
ถูกส่งไปที?สนามบินร้าง เขานึกขึLนมาได้ทนั ทีว่ามันเป็ นทัศนียภาพที?เขาเห็นเมื?อสี?ปีก่อน พวกเรา
อาจารย์ชี?กงล้วนรู ้ว่าเรื? องเป็ นอย่างไร คือเขาวิ?งล่วงหน้าไปทําเรื? องที?เขาจะทําในอีกสี?ปีข้างหน้า
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เขาวิ?งไปฝั?งนัLนไปทําล่วงหน้า เหตุการณ์ยงั ไม่เกิดขึLนเขาไปทําก่อนล่วงหน้า แล้วค่อยหวน
กลับไปทําอีกครัLงเรี ยงตามลําดับขัLนตอน
5. การรักษาโรคด้วยพลังลมปราณ (ชี?กง) กับการรักษาโรคในโรงพยาบาล
จากมุมของทฤษฎี
การรักษาโรคด้วยพลังลมปราณ (ชี?กง) กับการรักษาโรคใน
โรงพยาบาลนัLนแตกต่างกันโดยสิLนเชิง
การแพทย์แผนตะวันตกนัLนรักษาโรคโดยใช้วิธีของ
สังคมมนุษย์ ถึงแม้จะมีวิธีการ เช่น การวิเคราะห์ทางห้องทดลอง การตรวจด้วยเอกซเรย์ เป็ นต้น
ล้วนตรวจได้แต่จุดของโรคในมิตินL ี มองไม่เห็นสื?อสัญญาณ มองไม่เห็นมูลเหตุแห่งโรคที?อยูใ่ น
มิติอื?น หากโรคของเขาเบา ยาก็สามารถจะสลายหรื อขับต้นเหตุของโรค (แพทย์แผนตะวันตก
เรี ยกว่าไวรัส ชี?กงเรี ยกว่ากรรม) ออกไปได้ ในกรณีที?ป่วยหนัก ฤทธิ_ยาก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้
หากเพิ?มปริ มาณยามากคนไข้ก็จะทนไม่ไหว เพราะโรคบางอย่างไม่จาํ กัดอยูภ่ ายในหลักธรรมใน
ภพ โรคบางอย่างนัLนรุ นแรงมากเลยลํLาขอบเขตของหลักธรรมในภพ ด้วยเหตุนL ีโรงพยาบาลจึง
รักษาไม่ได้
การแพทย์แผนจีนเป็ นการแพทย์ที?ตกทอดมาแต่อดีตในประเทศจีนของเรา การแพทย์
แผนจีนกับความสามารถพิเศษจากการบําเพ็ญร่ างกายมนุษย์นL นั เป็ นสิ?งที?แยกกันไม่ออก คนใน
สมัยโบราณให้ความสนใจกับการบําเพ็ญร่ างกาย ไม่ว่าจะเป็ นสายหยู สายเต๋ า สายพุทธ รวมทัLง
นักศึกษาในสายหยูลว้ นเน้นการนัง? สมาธิ การนัง? สมาธิถือเป็ นพลังกงฟูชนิดหนึ?ง นานวันเข้า
ถึงแม้จะไม่ได้ฝึกพลังกง แต่ก็สามารถจะมีพลังกงและความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ออกมาได้
เหตุใดการฝังเข็มของการแพทย์แผนจีนจึงสามารถค้นหาชีพจรในร่ างกายมนุษย์ได้อย่างแม่นยํา
เช่นนัLน ระหว่างจุดฝังเข็มด้วยกันเหตุใดไม่เชื?อมต่อกันในทางขวาง ทําไมไม่เชื?อมต่อแบบตัดกัน
ทําไมเชื?อมต่อกันในแนวตัLง อธิบายได้แม่นยําอย่างนัLนได้อย่างไร ผูท้ ี?มีความสามารถพิเศษ (กง
เหนิง) ยุคปัจจุบนั สามารถใช้สายตามองเห็นเช่นเดียวกับที?การแพทย์แผนจีนอธิบาย เหตุผลคือ
แพทย์ผูม้ ีชื?อเสียงในสมัยโบราณนัLน
โดยทัว? ไปจะมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ใน
ประวัติศาสตร์ประเทศของเรามี หลี?สือเจิน ซุนซือเหมี?ยว เปี? ยนเชวียะ หวาถัว ทีจ? ริ งแพทย์จีน
เหล่านีLลว้ นเป็ นปรมาจารย์ชี?กงที?มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) การแพทย์แผนจีนซึ?งถ่ายทอด
มาถึงปัจจุบนั ส่วนที?เป็ นความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ได้สูญหายไปส่วนหนึ?งแล้ว คงรักษา
ไว้แต่วิธีการรักษา ในอดีตแพทย์จีนจะใช้ตา (รวมทัLงความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)) ตรวจโรค
ต่อมาภายหลังก็สรุ ปออกมาเป็ นวิธีการจับชีพจร หากใช้การแพทย์แผนจีนบวกกับความสามารถ
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พิเศษ (กงเหนิง) ในการรักษาโรค สามารถจะพูดได้วา่ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักกี?ปี การแพทย์
ตะวันตกของต่างประเทศก็ไม่อาจตามได้ทนั การแพทย์แผนจีนของจีน
การรักษาโรคด้วยชี?กงคือการขจัดมูลเหตุแห่งโรคจากต้นตอ
ข้าพเจ้าเห็นว่าโรคเป็ น
“กรรม” ชนิดหนึ?ง การรักษาโรคก็คอื การช่วยสลายกรรม อาจารย์ชี?กงบางคนพูดถึงการขับ
ลมปราณสีดาํ ขับลมปราณชดเชยลมปราณ เขาขับลมปราณสีดาํ ออกไป ณ ระดับชัLนที?ต?าํ มาก แต่
มูลเหตุแท้จริ งของการก่อเกิดลมปราณสีดาํ เขาไม่รู้ ลมปราณสีดาํ เหล่านีLก็จะกลับมาใหม่ โรคก็
จะปะทุขL นึ มาใหม่ อันที?จริ งไม่ใช่ลมปราณสีดาํ ที?ทาํ ให้เขาเป็ นโรค การคงอยูข่ องลมปราณสีดาํ
เพียงแต่ทาํ ให้เขารู ส้ ึกไม่สบาย
แต่มูลเหตุแท้จริ งที?ทาํ ให้เขาเป็ นโรคคือร่ างในอีกมิติหนึ?งที?
เพียบพร้อมด้วยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?) ร่ างหนึ?งที?อยูใ่ นอีกมิติหนึ?ง อาจารย์ชี?กงจํานวน
มากไม่เข้าใจเรื? องนีL เนื?องจากร่ างในอีกมิติหนึ?งที?เพียบพร้อมด้วยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?)
ร่ างนัLนร้ายกาจมาก คนทัว? ไปแตะต้องมันไม่ได้และก็ไม่กล้าจะแตะต้องมัน วิธีรักษาโรคของฝ่ า
หลุนกงคือมุ่งจัดการกับร่ างในอีกมิติหนึ?งที?เพียบพร้อมด้วยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?) ขจัดสิ?ง
ที?เป็ นต้นตอของการเกิดโรค และใส่ครอบไว้ ณ บริ เวณนัLนเพื?อไม่ให้โรคแทรกซึมเข้าไปได้อีก
ชี?กงสามารถรักษาโรคได้ แต่ไม่สามารถจะให้ชี?กงรบกวนสภาพของสังคมคนธรรมดา
สามัญได้ หากนํามาใช้ในวงกว้างก็จะเป็ นการรบกวนสภาพของสังคมคนธรรมดาสามัญได้ นี?
เป็ นเรื? องที?ไม่อนุญาต และผลลัพธ์ก็จะไม่ดี ทุกคนทราบ ใครทีเ? ปิ ดคลินิกชี?กงรักษาโรค
โรงพยาบาลชี?กง ศูนย์ฟLื นฟูสุขภาพด้วยชี?กงนัLน ก่อนเปิ ดกิจการ การรักษาของเขาอาจมี
ประสิทธิผล แต่เมื?อเปิ ดกิจการประสิทธิผลการรักษาก็จะตกตํ?าอย่างรวดเร็ว นัน? คือไม่อนุญาตให้
ใช้วิธีเหนือสามัญวิสัยมาทดแทนการทําหน้าที?ของสังคมคนธรรมดาสามัญ เมื?อทําเช่นนีLยอ่ มจะ
ทําให้อยูใ่ นระดับเดียวกับสังคมคนธรรมดาสามัญอย่างแน่นอน
ความสามารถพิเศษสามารถมองทะลุร่างกายคน สามารถดูเป็ นส่วน ๆ ดูเป็ นชัLน ๆ
สามารถดูไปถึงส่วนที?เป็ นเนืLอเยือ? ตลอดจนส่วนใด ๆ ของร่ างกาย ปัจจุบนั การทํา “ซีที” สแกน
ถึงแม้จะสามารถดูได้ชดั เจน แต่ถึงอย่างไรมันเป็ นการใช้เครื? องจักรกลซึ?งต้องใช้เวลามาก ต้องใช้
แผ่นฟิ ล์มเป็ นจํานวนมาก ค่อนข้างช้าและต้องใช้เงินทองมาก ไม่สะดวก ไม่ถูกต้องแม่นยํา
เหมือนความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ของคน อาจารย์ชี?กงเพียงแต่หลับตาและกวาดตาก็สามารถ
จะมองเห็นโดยตรงได้อย่างชัดเจนถึงส่วนต่าง ๆ ของคนป่ วย นี?ไม่ใช่วิทยาการชัLนสูงหรอก
หรื อ นี?เป็ นวิทยาการชัLนสูง ที?สูงยิง? กว่าวิทยาการชัLนสูงในยุคปัจจุบนั แต่วิทยาการระดับนีLมีอยู่
แล้วตัLงแต่ในยุคโบราณของจีน เป็ นวิทยาการชัLนสูงที?มีอยูแ่ ล้วในยุคโบราณ หวาถัวมองเห็น
เฉาเชามีเนืLองอกในสมองจะทําการผ่าตัดให้เขา เฉาเชาไม่ยอมรับเข้าใจว่าจะทําร้ายเขาจึงจับหวา
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ถัวไปขัง สุดท้ายเฉาเชาตายเนื?องจากเนืLองอกในสมอง ในประวัติศาสตร์แพทย์แผนจีนจํานวน
มากล้วนมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)
เพียงแต่ว่าในสังคมปัจจุบนั เนื?องจากผูค้ นต่าง
แสวงหาสิ?งของที?เป็ นจริ งและลืมสิ?งที?สืบทอดมาแต่โบราณดัLงเดิมไปแล้ว
การบําเพ็ญชี?กงระดับชัLนสูงของเราคือ ต้องเริ? มต้นรับรู ใ้ หม่ในสิ?งที?สืบทอดมาแต่ดLงั เดิม
ต้องสืบสานและพัฒนาต่อไปในทางปฏิบตั ิ และเริ? มต้นทําคุณประโยชน์ให้กบั สังคมมนุษย์ใหม่
6. ชี?กงสายพุทธกับศาสนาพุทธ
เมื?อเราพูดถึงชี?กงสายพุทธ คนจํานวนมากจะคิดไปถึงปัญหาหนึ?งคือ สายพุทธเป็ นการ
บําเพ็ญพุทธ ก็จะคิดถึงสิ?งที?อยูใ่ นศาสนาพุทธ ณ ที?นL ีขา้ พเจ้าจะพูดให้ชดั เจนอย่างเป็ นทางการว่า
ฝ่ าหลุนกงคือชี?กงสายพุทธ คือการถ่ายทอดต้าฝ่ าที?ถูกต้องและไม่มีส่วนเกี?ยวข้องกับศาสนาพุทธ
ชี?กงสายพุทธคือชี?กงสายพุทธ ศาสนาพุทธคือศาสนาพุทธ แม้ว่าจุดประสงค์ของการบําเพ็ญจะ
เหมือนกัน แต่หนทางที?เดินนัLนต่างกัน ไม่ใช่หลักธรรมของสํานักเดียวกัน และมีขอ้ กําหนดที?
ต่างกัน ณ ทีน? L ีขา้ พเจ้าจะพูดถึงคําว่า “พุทธ” และข้าพเจ้ายังจะพูดถึงอีกหลังจากนีL ในการสอน
พลังกง ณ ระดับชัLนสูง โดยตัวมันเองไม่มีสีสันอะไรในทางงมงาย บางคนพอได้ยินคําว่า “พุทธ”
แทบจะทนไม่ไหว กล่าวหาว่าเรากําลังเผยแพร่ สิ?งทีง? มงาย ไม่ใช่เช่นนีL คําว่า “พุทธ” เดิมทีเป็ น
ภาษาสันสกฤตสืบทอดมาจากอินเดีย แปลตามการออกเสียงเรี ยกว่า “พุทธะ (ฝอถัว)” ต่อมาผูค้ น
ตัดทอนคําว่า “ถัว” ทิLงไปจึงเรี ยกเป็ น “พุทธ (ฝอ)” แปลเป็ นภาษาจีนก็คือ “ผูร้ ู ้แจ้ง” คนที?ประจักษ์
รับรู ้
(1) ชี?กงสายพุทธ
ปัจจุบนั ชี?กงสายพุทธที?มีการถ่ายทอดออกมามีอยูส่ องประเภท ประเภทหนึ?งคือแยก
ออกมาจากศาสนาพุทธ ระหว่างการพัฒนามานับหลายพันปี มีพระสงฆ์ระดับชัLนสูงสําเร็จ
ออกมาเป็ นจํานวนมาก ในขัLนของการบําเพ็ญของพวกเขา เมื?อบําเพ็ญถึงระดับชัLนที?สูงมากก็จะมี
อาจารย์ระดับชัLนสูงสอนสิ?งต่าง ๆ ให้แก่พวกเขา
พวกเขาจึงได้รับการถ่ายทอดที?แท้จริ ง
จากระดับชัLนที?สูงยิง? ขึLน ในอดีตตลอดมาสิ?งเหล่านีLลว้ นแต่ถ่ายทอดต่อให้ศิษย์เพียงคนเดียวใน
ศาสนาพุทธ เมื?อพระสงฆ์ระดับชัLนสูงใกล้จะสิLนอายุขยั จึงจะถ่ายทอดให้แก่ศิษย์คนหนึ?ง ให้เขา
บําเพ็ญตามหลักธรรมของศาสนาพุทธและยกระดับขึLนเป็ นองค์รวม
ชี?กงประเภทนีLมี
ความสัมพันธ์กบั ศาสนาพุทธอย่างแนบแน่น ต่อมาภายหลังพระสงฆ์ถกู ขับออกจากวัด เช่น
ในช่วง “การปฏิวตั ิใหญ่ทางวัฒนธรรม” หลักพลังกงเหล่านีLจึงกระจายสู่ประชาชนทัว? ไป และ
แพร่ หลายอย่างมากอยูใ่ นหมู่ประชาชน
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อีกประเภทหนึ?งก็เป็ นชี?กงสายพุทธ ชี?กงสายพุทธชนิดนีLแต่ไหนแต่ไรมาไม่ได้เข้า
เป็ นส่วนหนึ?งของศาสนาพุทธ แต่มีการบําเพ็ญกันอย่างเงียบ ๆ อยูใ่ นหมู่ประชาชนหรื ออยูใ่ นป่ า
เขา หลักพลังกงเหล่านีLลว้ นมีเอกลักษณ์ของตนเอง ล้วนต้องการเลือกลูกศิษย์ที?ดีคนหนึ?ง บุคคลผู ้
มีกุศลมากล้นที?สามารถจะบําเพ็ญสู่ระดับชัLนสูงได้อย่างแท้จริ ง ต้องนานหลาย ๆ ปี มาก ๆ จึงจะมี
บุคคลเช่นนีLเกิดมาในโลกสักคน หลักพลังกงเหล่านีLไม่อาจจะสอนกันอย่างเปิ ดเผย มีขอ้ กําหนด
ซินซิ?งที?สูงมาก พลังกงก็เกิดเร็วมาก หลักพลังกงชนิดนีLมีจาํ นวนไม่นอ้ ย สายเต๋ าก็เช่นเดียวกัน
เป็ นพลังกงสายเต๋ าเหมือนกัน แต่แบ่งเป็ นฝ่ ายคุนหลุน ฝ่ ายเอ๋ อเหมย ฝ่ ายอู่ตงั เป็ นต้น ในแต่ละ
ฝ่ ายยังมีวิชาต่าง ๆ ที?ไม่เหมือนกัน แต่ละวิชาล้วนมีความแตกต่างกันอย่างมาก ล้วนไม่อาจจะ
ฝึ กปะปนกัน
(2) ศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธเป็ นระบบการบําเพ็ญที?องค์ศากยมุนีทรงประจักษ์แจ้งจากพืLนฐานการ
บําเพ็ญของพระองค์เมื?อสองพันกว่าปี ที?แล้วในอินเดีย กล่าวโดยสรุปด้วยอักษรสามตัวคือ “ศีล
สมาธิ ปัญญา” ศีลคือเพื?อจุดประสงค์ของการเข้าสู่สมาธิ ศาสนาพุทธไม่กล่าวถึงการฝึ กพลังกง
แต่ในความเป็ นจริ งคือกําลังฝึ กพลังกงอยู่ พอเขาเข้าสู่สมาธิและนัง? อยูต่ รงนัLนก็คือกําลังฝึ กพลัง
กง เพราะเมื?อคนสงบนิ?งลงมาและรวมจิตใจเป็ นหนึ?ง พลังงานของจักรวาลก็จะล้อมรอบร่ างกาย
เขา บังเกิดผลของการฝึ กพลังกง ศีลของศาสนาพุทธก็คือต้องละทิงL กิเลสทัLงมวลของคนธรรมดา
สามัญ สลัดทิงL ซึ?งสิ?งทีค? นธรรมดาสามัญยึดติด เพื?อจะบรรลุสู่สภาวะสงบเงียบไร้ซ?ึงความหมาย
มัน? จึงจะสามารถเข้าสู่สมาธิได้ ยกระดับชัLนสูงขึLนอย่างต่อเนื?องอยูใ่ นสมาธิ หลังจากนัLนเขาจะ
เปิ ดการรับรู ้ เปิ ดปัญญา รับรูเ้ ข้าใจจักรวาลและมองเห็นความจริ งของจักรวาล
เมื?อองค์ศากยมุนีทรงเริ? มถ่ายทอดฝ่ านัLน ในหนึ?งวันพระองค์ทรงทําเพียงสามเรื? อง:
บรรยายฝ่ า (โดยหลักที?ทรงถ่ายทอดคือฝ่ าอรหันต์) ให้แก่ลูกศิษย์
จากนัLนถือบาตรออกไป
บิณฑบาต อีกหนึ?งคือนัง? สมาธิบาํ เพ็ญจริ ง เมื?อองค์ศากยมุนีทรงไม่อยูใ่ นโลกแล้ว ศาสนา
พราหมณ์กบั ศาสนาพุทธเกิดการต่อสู้กนั หลังจากนัLนสองศาสนานีLได้รวมเข้าด้วยกันเป็ นศาสนา
ฮินดู ดังนัLนปัจจุบนั อินเดียไม่มีศาสนาพุทธ ต่อมาภายหลังในระหว่างขัLนตอนของการพัฒนาและ
เปลี?ยนแปลง ศาสนาพุทธนิกายมหายานได้ปรากฏและแพร่ หลายเข้าสู่ดินแดนจีนก็คือศาสนา
พุทธในปัจจุบนั
ศาสนาพุทธนิกายมหายานไม่ได้นบั ถือองค์ศากยมุนีเป็ นศาสดาแต่เพียงองค์
เดียว แต่ศรัทธาในพระพุทธหลายองค์ ศรัทธาในพระยูไลหลายองค์ พระอมิตพุทธและพระพุทธ
โอสถ เป็ นต้น มีขอ้ บัญญัติของศีลก็มาก เป้าหมายของการบําเพ็ญก็สูงด้วย ในเวลานัLนองค์ศากย
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มุนีทรงเคยถ่ายทอดฝ่ าของพระโพธิสัตว์ให้ลูกศิษย์บางคน ต่อมาภายหลังคําสอนเหล่านีLได้มีการ
เรี ยบเรี ยงออกมาและพัฒนาเป็ นศาสนาพุทธนิกายมหายาน เพื?อบําเพ็ญสู่เขตแดนพระโพธิสัตว์
ปัจจุบนั ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยงั คงรักษาประเพณีของศาสนาพุทธนิกาย
หินยานและใช้อิทธิฤทธิ_ในการทําพิธีกรรม ในระหว่างขัLนตอนการเปลีย? นแปลงของศาสนาพุทธ
วิธีบาํ เพ็ญสาขาหนึ?งได้ถ่ายทอดเข้าสู่ดินแดนทิเบตของเราเรี ยกว่าจัLงมี? อีกสาขาหนึ?งถ่ายทอดเข้า
สู่แดนฮัน? ผ่านทางซินเจียงเรี ยกว่าถังมี? (สูญหายไปหลังจากที?ศาสนาพุทธถูกทําลายในสมัยฮุ่ยชาง)
ยังมีอีกสาขาหนึ?งก็คือได้กลายเป็ นโยคะในอินเดีย
ไม่มีการพูดถึงเรื? องการฝึ กพลังกงในศาสนาพุทธ และไม่ฝึกบําเพ็ญชี?กง นี?เป็ นเพราะ
เพื?อจะคงรักษาวิธีบาํ เพ็ญของศาสนาพุทธที?สืบทอดมา
และเป็ นสาเหตุสาํ คัญที?ศาสนาพุทธ
สามารถเผยแพร่ มาสองพันกว่าปี โดยไม่เสื?อมถอย เนื?องจากเขาไม่ยอมรับสิ?งของจากภายนอก จึง
คงรักษาของดัLงเดิมของตนไว้ได้ วิธีบาํ เพ็ญในศาสนาพุทธก็ไม่เหมือนกันทัLงหมด ศาสนาพุทธ
นิกายหินยานเน้นหนักในการช่วยเหลือตนเอง บําเพ็ญตนเอง
ศาสนาพุทธนิกายมหายานได้
พัฒนาไปสู่การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผูอ้ ื?น ช่วยเหลือสรรพชีวิตโดยทัว? ไป
7. หลักธรรมที?ถูกต้องเที?ยงธรรมกับวิชามาร
(1) วิชาผังเหมินจัว? เต้า
วิชาผังเหมินจัว? เต้ามีอีกชื?อหนึ?ง เรี ยกว่าวิธีบาํ เพ็ญสายพิสดาร (ฉีเหมิน) ก่อนที?ศาสนา
จะมีการก่อตัLงขึLนมา ชี?กงแต่ละวิชาก็คงมีอยูแ่ ล้ว หลักพลังกงนอกศาสนานัLนแพร่ หลายอยูใ่ นหมู่
ประชาชนเป็ นจํานวนมาก ส่วนใหญ่ไม่มีทฤษฎีที?เป็ นระบบ จึงไม่ได้พฒั นาขึLนเป็ นระบบของ
การบําเพ็ญที?สมบูรณ์ แต่วิธีบาํ เพ็ญสายพิสดาร (ฉีเหมิน) นัLนมีระบบที?สมบูรณ์และวิธีบาํ เพ็ญที?
เข้มข้นเป็ นพิเศษ และก็ถ่ายทอดอยูใ่ นหมู่ประชาชนด้วย หลักพลังกงชนิดนีLโดยทัว? ไปจะถูกเรี ยก
เป็ นวิชาผังเหมินจัว? เต้า ทําไมเรี ยกว่าวิชาผังเหมินจัว? เต้านะ ดูจากความหมายของตัวอักษร ผัง
เหมินคือประตูดา้ นข้าง จัว? เต้าคือวิชาโง่ ผูค้ นเข้าใจว่าวิธีบาํ เพ็ญของสายพุทธและสายเต๋ า ล้วน
เป็ นวิธีบาํ เพ็ญที?ถูกต้องเที?ยงตรง หลักพลังกงอื?นล้วนเป็ นวิชาผังเหมินจัว? เต้าหรื อวิชามาร ที?จริ ง
ไม่ใช่เช่นนีL วิชาผังเหมินจัว? เต้าตลอดมาในประวัติศาสตร์ลว้ นเป็ นการบําเพ็ญลับและถ่ายทอด
ให้กบั ลูกศิษย์เพียงคนเดียว ซึ?งไม่อาจเปิ ดเผยให้กบั สาธารณชนได้ เมื?อนําออกมาถ่ายทอดผูค้ น
จึงไม่ค่อยเข้าใจ พวกเขาเองก็เรี ยกหลักพลังกงของตนว่าไม่ใช่พุทธไม่ใช่เต๋ า วิธีบาํ เพ็ญของพวก
เขามีขอ้ กําหนดซินซิ?งที?เข้มงวดและบําเพ็ญตามคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล เน้นการทําความดี
รักษาซินซิ?ง ผูบ้ าํ เพ็ญระดับสูงของวิชานีLลว้ นมีความสามารถที?โดดเด่น ความสามารถที?เป็ น
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เอกลักษณ์บางอย่างก็ทรงพลังมาก ข้าพเจ้าเคยพบกับผูบ้ าํ เพ็ญระดับสูงสามท่านของวิชาสาย
พิสดาร (ฉีเหมิน) ซึ?งได้ถ่ายทอดวิชาบางอย่างให้กบั ข้าพเจ้า เป็ นวิชาที?หาไม่ได้ในวิธีบาํ เพ็ญของ
สายพุทธและสายเต๋ า สิ?งเหล่านีLลว้ นแต่บาํ เพ็ญได้ค่อนข้างยากในขัLนตอนของการบําเพ็ญ พลังกง
ที?ฝึกออกมาก็มีความโดดเด่นมาก ๆ ในทางตรงกันข้าม สิ?งที?ถ่ายทอดอยูใ่ นหลักพลังกงของสาย
พุทธและสายเต๋ าในปัจจุบนั นัLน ขาดซึ?งข้อกําหนดซินซิ?งที?เข้มงวด ดังนัLนจึงบําเพ็ญได้ไม่สูง
ดังนัLนสําหรับหลักพลังกงของแต่ละสาย เราต้องแยกแยะอย่างละเอียดให้ถกู ต้อง
(2) พลังลมปราณวิทยายุทธ์ (หวู่ซู่ชี?กง)
พลังลมปราณวิทยายุทธ์ (หวู่ซู่ชี?กง) ก่อเกิดขึLนผ่านช่วงประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน ชุด
นีLมีระบบของทฤษฎีและวิธีบาํ เพ็ญที?สมบูรณ์ ก่อเกิดเป็ นระบบที?มีเอกลักษณ์ หากจะกล่าวอย่าง
เข้มงวดมันเพียงแค่เป็ นการบําเพ็ญภายในที?ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ปรากฏออกมาใน
ระดับชัLนที?ต?าํ ที?สุด ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ที?ปรากฏออกมาในการบําเพ็ญพลังลมปราณ
วิทยายุทธ์ (หวู่ซู่ชี?กง) ล้วนจะปรากฏออกมาในการบําเพ็ญภายใน การบําเพ็ญพลังลมปราณวิทยา
ยุทธ์ (หวู่ซู่ชี?กง) ก็เริ? มต้นจากการบําเพ็ญชี?กง เช่น เวลาตัดก้อนหิน เริ? มด้วยการแกว่งแขนเพือ?
เคลื?อนลมปราณ เมื?อผ่านไปนาน ๆ ลมปราณภายในก็จะเกิดการเปลีย? นแปลง ปรากฏเป็ นมวล
พลังงาน ดูเหมือนแสงชนิดหนึ?งที?คงอยู่ เมื?อบรรลุระดับนีLแล้วพลังกงก็จะบังเกิดผล เพราะพลัง
กงเป็ นสสารชัLนสูง มีความชาญฉลาด มันคงอยูใ่ นมิติอื?นและควบคุมโดยความคิดจากสมองของ
คน เวลาถูกทุบตีไม่ตอ้ งเคลื?อนลมปราณ เพียงแต่คดิ พลังกงก็จะมา ตามการบําเพ็ญ พลังกงจะ
แข็งแกร่ งมากขึLนอย่างต่อเนื?อง อนุภาคของมันจะแปรเปลีย? นละเอียดขึLน พลังงานของมันจะ
แปรเปลีย? นสูงมากขึLน จะเกิดพลังกงฟู “ฝ่ ามือทรายเหล็ก (เถี?ยซาจัง? )” “ฝ่ ามือแดง (จูซาจัง? )” จาก
ภาพยนตร์ โทรทัศน์และนิตยสารที?ปรากฏออกมาในช่วงใกล้ ๆ นีL เราได้เห็นความสามารถ
“ครอบระฆังทอง (จินจงเจ้า)” “เสืLอเกราะเหล็ก (เถี?ยปู้ซาน)” นี?ก่อเกิดขึLนจากการบําเพ็ญพลัง
ลมปราณวิทยายุทธ์ (หวู่ซู่ชี?กง) กับการบําเพ็ญภายในพร้อมกัน เป็ นการบําเพ็ญออกมาจากการ
บําเพ็ญภายในและภายนอกพร้อมกันในเวลาเดียวกัน หากจะบําเพ็ญภายใน ก็ตอ้ งให้ความสําคัญ
กับกุศล ต้องบําเพ็ญซินซิ?ง หากจะกล่าวจากมุมทางทฤษฎี เมื?อพลังกงฟูของเขาบรรลุถงึ ระดับ
หนึ?งที?แน่นอน มันจะให้พลังกงส่งออกจากข้างในร่างกายไปข้างนอกร่ างกาย ก็จะก่อเกิดเป็ นโล่
ป้องกันเนื?องจากมันมีความหนาแน่นสูง
กล่าวจากมุมทางทฤษฎีความแตกต่างที?ใหญ่ที?สุด
ระหว่างพลังลมปราณวิทยายุทธ์ (หวู่ซู่ชี?กง) กับการบําเพ็ญภายในของเรานัLนคือ พลังลมปราณ
วิทยายุทธ์ (หวู่ซู่ชี?กง) ต้องฝึ กในขณะเคลื?อนไหวอย่างรุ นแรง ไม่เข้าสู่ความสงบเงียบ เมื?อไม่เข้า
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สู่ความสงบเงียบลมปราณจะเดินใต้ผิว ลมปราณวิ?งเข้ากล้ามเนืLอ ไม่เข้าสู่ตานเถียน ดังนัLนจึงไม่
บําเพ็ญชีวิตและไม่สามารถบําเพ็ญชีวิต
(3) การบําเพ็ญธรรมย้อนกลับกับการยืมพลังกง
บางคนไม่เคยฝึ กชี?กง อยู่ ๆ ได้พลังกงมาชัว? ข้ามคืนและมีพลังงานค่อนข้างมาก
ยังสามารถรักษาโรคให้คนได้ ผูค้ นจึงยกย่องเขาเป็ นอาจารย์ชี?กงและเขาก็สอนคนอื?น ๆ ด้วย บาง
คนไม่เคยฝึ กหลักพลังกงใด ๆ หรื อเคยเรี ยนฝึ กท่าเคลื?อนไหวไม่กี?ท่า เขาก็ดดั แปลงสิ?งที?เรี ยน
มาแล้วก็นาํ ไปสอนคนอื?น ๆ คนประเภทนีLไม่มีคุณสมบัติพอที?จะเป็ นอาจารย์ชี?กง เขาไม่มีวิชา
อะไรที?สามารถจะถ่ายทอดให้ผอู ้ ื?นได้ สิ?งที?เขาสอนโดยแท้จริ งไม่สามารถจะบําเพ็ญไปสู่ระดับ
ชัLนสูงได้ อย่างมากก็เป็ นเพียงการขจัดโรคภัยเสริ มสร้างสุขภาพ พลังกงชนิดนีLมีความเป็ นมา
อย่างไรนะหรื อ ก่อนอื?นจะกล่าวถึงการบําเพ็ญธรรมย้อนกลับสักเล็กน้อย การบําเพ็ญธรรม
ย้อนกลับจะหมายถึงคนที?มีซินซิ?งสูงมาก ๆ เป็ นคนดีมาก ๆ และมีอายุมากแล้วคืออายุห้าสิบปี ขึLน
ไป ไม่มีเวลาพอที?จะให้เขาบําเพ็ญตัLงแต่เริ? มต้น หากจะพบกับอาจารย์ที?สอนการบําเพ็ญจิตและ
ชีวิตควบคู่กนั ก็ไม่ใช่เรื? องง่าย เมื?อเขาคิดอยากจะฝึ กพลังกง อาจารย์ระดับสูงก็จะใส่พลังงาน
ปริ มาณมากให้กบั เขาตามมาตรฐานซินซิ?งของเขา ให้เขาบําเพ็ญจากบนสู่ล่าง บําเพ็ญกลับกันก็
จะเร็วกว่ามาก อาจารย์ระดับสูงทําการแปรผันในมิติอื?นและเพิ?มพลังงานให้เขาจากภายนอก
ร่ างกายอย่างต่อเนื?อง โดยเฉพาะในขณะที?เขารักษาโรคอยูห่ รื อก่อสนามพลัง พลังงานที?อาจารย์
ระดับสูงให้กบั เขานัLน จะคล้ายกับส่งผ่านมาจากท่อส่ง บางคนเขาไม่รู้ว่ามาจากไหน นี?คือการ
บําเพ็ญธรรมย้อนกลับ
ยังมีอีกประเภทหนึ?งคือการยืมพลังกง การยืมพลังกงไม่จาํ กัดที?อายุ นอกจาก
จิตสํานึกหลัก (จูอL ซี ื?อ) แล้วคนยังมีจิตสํานึกรอง (ฟู่ อีLซื?อ) โดยมากจิตสํานึกรอง (ฟู่ อีLซื?อ) จะมี
ระดับชัLนสูงกว่าจิตสํานึกหลัก (จูอL ซี ื?อ) จิตสํานึกรอง (ฟู่ อีLซื?อ) ของบางคนมีระดับชัLนสูงมากและ
สามารถติดต่อกับผูบ้ รรลุธรรมได้ คนประเภทนีLเมื?อคิดอยากจะฝึ กพลังกงและจิตสํานึกรอง (ฟู่ อีL
ซื?อ) ก็คิดอยากจะยกระดับชัL น ก็จะติดต่อกับผูบ้ รรลุธรรมชัLนสูงเพื?อขอยืมพลังกงทันที หลังจาก
ให้เขายืมพลังกง ก็ได้พลังกงมาชัว? ข้ามคืน เมื?อได้พลังกงมาแล้วเขาก็สามารถรักษาโรคให้ผอู ้ ื?น
บรรเทาความเจ็บปวดให้คนไข้ โดยทัว? ไปเขาจะใช้วิธีก่อสนามพลัง เขายังสามารถที?จะให้
พลังงานแก่ผอู ้ ื?นด้วยตัวเองคนเดียว และสอนเทคนิคความสามารถบางอย่างให้ผอู ้ ื?นได้
คนประเภทนีLโดยมากในช่วงเริ? มต้นจะเป็ นคนที?ดีมาก เมื?อมีพลังกงแล้ว มีชื?อเสียง
เป็ นที?รู้จกั มีทLงั ชื?อเสียง รับทัLงผลประโยชน์ จิตยึดติดต่อชื?อเสียงและผลประโยชน์ครอบงํา
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ความคิดของเขามากกว่าการฝึ กพลังกง จากนัLนพลังกงของเขาก็ตกลง พลังกงจึงน้อยลงเรื? อย ๆ
สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเลย
(4) ภาษาจักรวาล
มีบางคนอยู่ ๆ ก็สามารถพูดภาษาชนิดหนึ?งและยังพูดได้ค่อนข้างคล่องแคล่ว แต่มนั
ไม่ใช่ภาษาใด ๆ ในสังคมมนุษย์ มันเรี ยกว่าอะไรนะหรื อ เรี ยกว่าภาษาจักรวาล ภาษาจักรวาล
ที?ว่านีLเป็ นเพียงภาษาชนิดหนึ?งของชีวิตที?ไม่สูงนัก ปัจจุบนั มีปรากฏการณ์ชนิดนีLเกิดขึLนกับผูฝ้ ึ กชี?
กงจํานวนไม่นอ้ ยในประเทศจีน บางคนถึงกับสามารถพูดได้หลายภาษาที?แตกต่างกัน แน่นอน
ภาษาของพวกเราสังคมมนุษย์ก็ซบั ซ้อนมากเช่นกัน มีมากกว่าหนึ?งพันภาษา ภาษาจักรวาลนัLน
นับเป็ นความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ได้หรื อไม่ ข้าพเจ้าว่านับไม่ได้ มันไม่ใช่ความสามารถ
พิเศษ (กงเหนิง) ที?มาจากตัวเอง และไม่ใช่ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ชนิดหนึ?งที?ให้กบั คุณ
จากภายนอก แต่เกิดขึLนเมื?อคน ๆ นัLนถูกควบคุมโดยชีวิตชนิดหนึ?งจากภายนอก เป็ นชีวิตที?มาจาก
ระดับชัLนที?สูงสักหน่อย อย่างน้อยที?สุดจะสูงกว่าพวกเรามนุษย์สักหน่อย เป็ นมันที?กาํ ลังพูด คนที?
พูดภาษาจักรวาลเพียงแต่ทาํ หน้าที?เป็ นกระบอกเสียง คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ความหมายคร่ าว ๆ ที?
ตัวเขาพูด มีเพียงคนที?มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) “หยัง? รู ้ใจคน (ทาซินทง)” เขาจึงจะ
สามารถรู ้สึกได้ ถึงความหมายคร่ าว ๆ เนื?องจากว่ามันไม่ใช่ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) หลาย
ๆ คนเมื?อพูดแล้วรู ้สึกพึงพอใจ คิดว่าตัวเองไม่ธรรมดา เข้าใจว่าเป็ นความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)
ที?จริ งคนที?มีตาทิพย์ระดับชัLนสูงจะสามารถสังเกตได้ว่าเฉียงขึLนไปด้านบนของเขามีชีวิตหนึ?ง
กําลังพูดจากที?นนั? ใช้ปากของคนพูดออกมา
มันสอนให้เขาพูดภาษาจักรวาล ในเวลาเดียวกันก็ถา่ ยพลังกงให้เขาส่วนหนึ?ง แต่คน
ผูน้ L ีก็จะถูกมันควบคุมนับจากนีLไป นี?ไม่ใช่หลักธรรมที?ถูกต้อง คุณอย่าเห็นว่ามันอยูใ่ นมิติชL นั สูง
สักหน่อย มันไม่ใช่การบําเพ็ญหลักธรรมที?ถูกต้องเที?ยงธรรม ดังนัLนมันจึงไม่รู้ว่าจะสอนให้ผู ้
บําเพ็ญขจัดโรคภัยเสริ มสร้างสุขภาพอย่างไร ด้วยเหตุนL ีมนั จึงใช้วิธีส่งพลังงานออกไปผ่านคําพูด
เนื?องจากมันเป็ นพลังงานที?สาดกระจายและมีกาํ ลังน้อย มันสามารถบังเกิดผลในการรักษาโรค
เล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ผลระดับหนึ?ง แต่ไม่สามารถรักษาโรคหนัก ๆ ได้ ในศาสนาพุทธกล่าวว่าคนบน
บนสวรรค์ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความขัดแย้ง จึงไม่สามารถบําเพ็ญโดยไม่ได้ผ่านความทุกข์ยาก
ไม่สามารถยกระดับชัLน ดังนัLนจึงคิดวิธีช่วยให้ผคู ้ นขจัดโรคภัยเสริ มสร้างสุขภาพ จากนัLนตนเอง
ได้ยกระดับสักเล็กน้อย นี?ก็คือภาษาจักรวาล ภาษาจักรวาลไม่ใช่ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)
และก็ไม่ใช่ชี?กงด้วย
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(5) สื?อสัญญาณสิงร่ าง
ในจํานวนสื?อสัญญาณสิงร่ างที?อนั ตรายที?สุดคือวิญญาณระดับตํ?าสิงร่ าง นี?ลว้ นชัก
นําเข้ามาจากการฝึ กวิชามาร มันเป็ นอันตรายอย่างยิง? กับคน ผลลัพธ์ของการถูกสิงร่ างนัLนน่ากลัว
มาก บางคนฝึ กพลังกงมาได้ไม่เท่าไร ก็มีใจมุ่งมัน? จะรักษาโรคให้คนอื?น อยากจะรํ?ารวย คิดแต่
เรื? องเหล่านีLตลอดเวลา เดิมทีเขานับว่าเป็ นคนดีทีเดียว หรื อมีอาจารย์คอยดูแลเขาอยู่ แต่ใจเขาจด
จ่อแต่เรื? องการรักษาโรคให้คน อยากรํ?ารวยมีเงินทองจึงกลายเป็ นเรื? องเลวร้าย เขาจึงชักนําสิ?งนีL
เข้ามา มันไม่อยูใ่ นมิติวตั ถุของเรา แต่มนั คงอยูจ่ ริ ง ๆ
ผูฝ้ ึ กพลังกงประเภทนีL อยู่ ๆ ก็รู้สึกว่าตาทิพย์ของตนเปิ ดแล้ว มีพลังกงแล้ว ที?จริ งเป็ น
สื?อสัญญาณสิงร่ างที?ควบคุมสมองของเขา มันสะท้อนภาพที?มนั เห็นเข้าไปในสมองของเขา เขา
จึงรู ้สึกว่าตาทิพย์ของตัวเองเปิ ดแล้ว ที?จริ งไม่ได้เปิ ดแต่อย่างใด ทําไมการสิงร่ างจึงให้พลังกงแก่
เขา ทําไมต้องการจะช่วยเขา เพราะจักรวาลนีLของเราไม่อนุญาตให้สัตว์บาํ เพ็ญสําเร็จ สัตว์ไม่รู้
เรื? องซินซิ?งจึงไม่สามารถยกระดับ และไม่อนุญาตให้มนั ได้รับหลักธรรมที?ถูกต้องเที?ยงธรรม
ด้วยเหตุนL ีมนั จึงคิดจะสิงบนร่ างกายคน ต้องการจะได้สิ?งสุดยอดของร่ างกายคน จักรวาลมี
หลักการข้อหนึ?ง เรี ยกว่าไม่สูญเสียจะไม่ได้ มันจะให้ชื?อเสียงเงินทองตามที?คุณต้องการ ให้คุณ
รํ?ารวย ให้คุณมีชื?อเสียง แต่มนั ไม่ได้ช่วยเหลือคุณเปล่า ๆ มันต้องการที?จะได้ ได้สิ?งสุดยอดของ
คุณ เมื?อมันออกจากตัวคุณ คุณก็ไม่มีอะไรเหลือเลย กลายเป็ นอ่อนแอมาก หรื อกลายเป็ นมนุษย์
ผัก นี?เป็ นเพราะซินซิ?งที?ไม่เที?ยงตรงชักนํามา หนึ?งความถูกต้องสยบร้อยมาร หากใจของคุณ
ถูกต้องเที?ยงธรรมมาก ๆ ก็จะไม่ชกั นํามาร จึงพูดว่า ต้องเป็ นผูฝ้ ึ กพลังกงอย่างสง่าผ่าเผย ล้วนไม่
เอาสิ?งทีเ? ลอะเทอะยุง่ เหยิงใด ๆ เอาแค่บาํ เพ็ญเพียงหลักธรรมที?ถูกต้องเที?ยงธรรม
(6) พลังกงที?ถกู ต้องเที?ยงธรรมก็สามารถบําเพ็ญสู่ทางมาร
ถึงแม้ว่าพลังกงที?บางคนเรี ยนจะเป็ นหลักธรรมที?ถกู ต้องเทีย? งธรรม แต่เนื?องจากไม่
สามารถกําหนดตนเองอย่างเข้มงวด ไม่เน้นการบําเพ็ญซินซิ?ง เวลาฝึ กพลังกงก็คิดแต่สิ?งที?ไม่ดี นี?
ก็คือกําลังฝึ กวิชามารโดยไม่รู้สึกตัว เช่น เวลาคน ๆ หนึ?งฝึ กพลังกงอยูต่ รงนัLน จะฝึ กพลังกงท่ายืน
ก็ดี ฝึ กสมาธิก็ดี แต่ในความเป็ นจริ งความคิดของเขาคิดแต่เรื? องเงินทองเอย คิดแต่ชื?อเสียงและ
ผลประโยชน์เอย คิดแต่ว่าถ้าใครไม่ดีกบั ฉัน ฉันก็สามารถจะใช้พลังกงจัดการกับเขาเอย หรื อคิด
แต่เรื? องความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ชนิดนีL ชนิดนัLน เป็ นต้น จากนัLนก็เพิ?มสิ?งที?ไม่ดีเข้าไปใน
พลังกง ในความเป็ นจริ งก็คือกําลังฝึ กวิชามาร นี?เป็ นเรื? องอันตรายมาก ซึ?งอาจชักนํามาซึ?งสิ?งที?
ไม่ดี เช่น วิญญาณระดับตํ?าสิ?งเหล่านีL บางทีเขาชักนําเข้ามาแล้ว ตนเองก็ไม่รู้ เพราะจิตยึดติดของ
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เขารุ นแรงมาก การศึกษาวิชาเต๋ าด้วยจิตที?แสวงหาเป็ นเรื? องที?ใช้ไม่ได้ เขามีความตัLงใจที?ไม่
ถูกต้องเที?ยงธรรม อาจารย์กไ็ ม่อาจจะคุม้ ครองเขาได้ ดังนัLน ผูฝ้ ึ กพลังกงจะต้องรักษาซินซิ?งอย่าง
เคร่ งครัด คงจิตใจให้ถูกต้องเที?ยงธรรมไร้ซ?ึงการแสวงหา มิเช่นนัLนก็อาจเกิดปัญหา
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บทที+ 2
ฝ่ าหลุนกง
ฝ่ าหลุนกงมีตน้ กําเนิดมาจากการฝึ กบําเพ็ญฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของสายพุทธ เขาเป็ นวิธีพิเศษ
ของการฝึ กบําเพ็ญชี?กงของสายพุทธ แต่มีเอกลักษณ์ที?แตกต่างจากวิธีฝึกบําเพ็ญของสายพุทธ
โดยทัว? ไป หลักพลังกงนีLเป็ นการฝึ กบําเพ็ญที?พเิ ศษและต้องมุ่งมัน? ในการบําเพ็ญ ซึ?งในอดีต
กําหนดให้ผฝู ้ ึ กต้องเป็ นบุคคลที?มีรากฐานยอดเยีย? มและต้องมีซินซิ?งสูงมาก เพื?อให้ผฝู ้ ึ กพลังกง
จํานวนมากยิ?งขึLนได้รับการยกระดับ ในขณะเดียวกันก็เพือ? ให้ตรงกับความต้องการของผูม้ ีจิต
มุ่งมัน? ที?จะฝึ กบําเพ็ญในวงกว้าง จึงได้จดั เรี ยบเรี ยงและถ่ายทอดหลักพลังกงนีLของวิธีฝึกบําเพ็ญ
ชุดหนึ?งที?เหมาะสําหรับการถ่ายทอด ถึงแม้จะเป็ นเช่นนีLเขาก็เหนือกว่าทัLงสิ?งที?หลักพลังกงทัว? ไป
เรี ยนและระดับชัLนอย่างมาก
1. ประโยชน์ของฝ่ าหลุน
ฝ่ าหลุนของฝ่ าหลุนกงมีคุณสมบัติพิเศษเช่นเดียวกับจักรวาล เขาเป็ นภาพย่อส่วนของ
จักรวาล ผูบ้ าํ เพ็ญฝ่ าหลุนกงไม่เพียงสามารถเพิ?มความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) และแรงพลัง (กง
ลี?) ได้อย่างรวดเร็ว และยังจะฝึ กจนมีฝ่าหลุนที?มีอานุภาพไร้เทียมทานออกมาได้ในช่วงเวลาอัน
สัLน หลังจากฝ่ าหลุนก่อเกิดแล้วจะคงอยูเ่ ป็ นร่ างชีวติ ที?มีความชาญฉลาด (หลิงซิ?ง) ซึ?งโดยปกติ
แล้วจะหมุนไม่หยุดโดยอัตโนมัติอยูท่ บี? ริ เวณท้องน้อยของผูฝ้ ึ กพลังกง โดยจะรวบรวมและแปร
ผันพลังงานจากจักรวาลโดยไม่หยุด
สุดท้ายจะเปลี?ยนเป็ นพลังกงในร่ างแท้ของผูฝ้ ึ กพลังกง
จากนัLนบรรลุถึงผลของหลักธรรมฝึ กคน ก็คือพูดว่า แม้คนไม่ได้ฝึกพลังกงอยูต่ ลอดเวลา แต่ฝ่า
หลุนก็ฝึกคนอยูต่ ลอดเวลาโดยไม่หยุด ฝ่ าหลุนเมื?อใช้ภายในจะช่วยหลือตัวเอง ช่วยเสริ มสร้างให้
ร่ างกายแข็งแรง ปัญญาเปิ ดและคุม้ ครองผูฝ้ ึ กพลังกงไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง อีกทัLงสามารถ
คุม้ ครองผูบ้ าํ เพ็ญไม่ให้ถูกรบกวนจากคนที?มีซินซิ?งไม่ดี ฝ่ าหลุนเมื?อใช้ภายนอก จะช่วยผูอ้ ื?น
สามารถรักษาโรคขจัดสิ?งชัว? ร้ายให้ผอู ้ ื?นและแก้ไขสภาวะที?ไม่ปกติทLงั มวล ฝ่ าหลุนจะหมุนไม่
หยุดอยูท่ บี? ริ เวณท้องน้อย โดยจะหมุนตรง (ตามเข็มนาฬิกา) หมุนเก้ารอบ หมุนกลับ (ทวนเข็ม
นาฬิกา) หมุนเก้ารอบ เวลาหมุนทางตรงจะดูดซับพลังงานจากจักรวาลอย่างแรงกล้า พลังงานจะ
แรงมาก ตามแรงพลัง (กงลี?) ที?เพิม? มากขึLน กําลังการหมุนจะแรงขึLนเรื? อย ๆ เป็ นสิ?งที?การตัLงใจ
ประคองลมปราณและกรอกลงบนศีรษะ (กว้านติ?ง) ไม่อาจบรรลุได้ถึง เวลาหมุนกลับจะปล่อย
พลังงาน ช่วยเหลือสรรพชีวิตทัว? ไปและช่วยปรับแก้สภาวะที?ไม่ปกติ ผูค้ นที?อยูใ่ กล้ผฝู ้ ึ กพลังกง
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ล้วนจะได้รบั ประโยชน์ ในบรรดาชี?กงเหล่านีLที?ถ่ายทอดอยูใ่ นประเทศของเรา ฝ่ าหลุนกงเป็ น
หลักพลังกงแรกและหนึ?งเดียวที?สามารถจะบรรลุถึงหลักธรรมฝึ กคน
ฝ่ าหลุนเป็ นสิ?งที?ลLาํ ค่าที?สุดและเป็ นสิ?งที?ไม่อาจแลกมาได้ดว้ ยเงินทอง ตอนที?อาจารย์
ถ่ายทอดฝ่ าหลุนให้ขา้ พเจ้านัLน อาจารย์ได้พูดกับข้าพเจ้าว่า: ฝ่ าหลุนนีLไม่อาจจะถ่ายทอดให้ใคร
ได้ ผูบ้ าํ เพ็ญเต๋ ามานับพันปี ต่างอยากจะได้รบั แต่กไ็ ม่ได้รับ วิชาของเรานีLตอ้ งผ่านระยะเวลาที?
ยาวนาน ยาวนานมาก จึงจะสามารถถ่ายทอดให้กบั ลูกศิษย์หนึ?งคน ไม่เหมือนกับวิชาที?ถ่ายทอด
ให้แก่คน ๆ หนึ?ง ทุก ๆ หลายสิบปี ดังนัLนฝ่ าหลุนจึงลํLาค่าอย่างยิ?ง แม้วา่ ปัจจุบนั พวกเราจะนํา
เขาออกมาแสดงและปรับเปลี?ยนให้อานุภาพไม่มากเท่าเดิมแล้ว แต่เขายังคงลํLาค่าอย่างยิง? ผู ้
บําเพ็ญที?ได้รับ เท่ากับเขาได้บาํ เพ็ญสําเร็จครึ? งทางแล้ว ส่วนที?เหลือเพียงท่านยกระดับซินซิ?งให้
สูงขึLน ในอนาคตสิ?งที?รอคอยท่านอยูก่ ็คือระดับชัLนที?สูงมาก แน่นอน คนที?ไม่มีวาสนา หากเขา
หยุดฝึ กหลังจากบําเพ็ญได้ระยะหนึ?ง ฝ่ าหลุนก็จะไม่อยูก่ บั เขา
ฝ่ าหลุนกงเป็ นพลังกงสายพุทธ แต่เขาเหนือลํLากว่าขอบข่ายของสายพุทธโดยสิLนเชิง เป็ น
การฝึ กจักรวาลโดยรวม ในอดีตการบําเพ็ญสายพุทธก็จะสอนหลักการของสายพุทธ การบําเพ็ญ
สายเต๋ าก็จะสอนหลักการของสายเต๋ า ไม่มีใครอธิบายจักรวาลจากระดับพืLนฐาน จักรวาลนัLน
คล้ายกับคน นอกจากประกอบขึLนจากสสารแล้ว ยังมีคุณสมบัติพิเศษของมันคงอยูซ่ ?ึงสามารถ
สรุ ปออกมาเป็ นหนังสือ 3 ตัว คือ “เจิน ซัน? เหยิน? (ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน)” การ
บําเพ็ญของสายเต๋ าโดยหลักจะรับรู ้ที? “ความจริ ง” คือ พูดความจริ ง ทําเรื? องจริ ง หวนคืนสู่ความ
จริ งดัLงเดิม สุดท้ายบรรลุเป็ นคนจริ ง การบําเพ็ญของสายพุทธเน้นหนักที? “ความเมตตา” จนเกิด
จิตเมตตาที?ยิ?งใหญ่ ช่วยเหลือสรรพชีวิตโดยทัว? ไป วิชาของเรานีLบาํ เพ็ญ “ความจริ ง ความเมตตา
ความอดทน” พร้อมกัน บําเพ็ญจากรากฐานของคุณสมบัติพิเศษของจักรวาลโดยตรง สุดท้าย
หล่อหลอมเข้ากับจักรวาล
ฝ่ าหลุนกงเป็ นหลักพลังกงที?บาํ เพ็ญจิตและชีวิตควบคู่กนั เมื?อแรงพลัง (กงลี?) และซินซิ?ง
บรรลุถึงระดับหนึ?งแล้ว ก็กาํ หนดลักษณะในภพถึงขัLนรู ้แจ้ง (พลังกงเปิ ด) บําเพ็ญเป็ นร่ างที?ไม่
เสื?อมสลาย
โดยทัว? ไปฝ่ าหลุนกงแบ่งออกเป็ นหลักธรรมในภพกับหลักธรรมนอกภพซึ?ง
ครอบคุมหลายระดับชัLน หวังว่าผูม้ ีปณิธานจะมุ่งมัน? บําเพ็ญอย่างขยันขันแข็ง ยกระดับซินซิ?ง
สูงขึLนอย่างต่อเนื?องและบรรลุหยวนหมัน?
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2. ลักษณะองค์ประกอบของฝ่ าหลุน
ฝ่ าหลุนของฝ่ าหลุนกงเป็ นร่ างสสารพลังงานสูงที?หมุนและมีความอัจฉริ ยะ (หลิงซิ?ง) ฝ่ า
หลุนหมุนตามกฎเกณฑ์ของท้องฟ้าจักรวาลทัLงหมด พูดอีกนัยหนึ?ง ฝ่ าหลุนก็คือส่วนย่อของ
จักรวาล
ตรงกลางของฝ่ าหลุนคือเครื? องหมาย “卍” ของสายพุทธ (‘卍’ (เสียงว่าน) ในภาษา
สันสกฤต ความหมายของสวัสติกะ (Srivatsa ) คือการรวบรวมสิ?งที?เป็ นมงคล (ดูพจนานุกรมฉื อ
ไห่ )) ซึ?งเป็ นแกนกลางของฝ่ าหลุน สีของฝ่ าหลุนใกล้เคียงกับสีเหลืองทอง สีพLนื เป็ นสีแดงสด สี
พืLนของวงกลมรอบนอกเป็ นสีส้ม ไท่จี^ 4 อัน และฝ่ าหลุนของสายพุทธ 4 อัน วางเรี ยงสลับกันอยู่
8 ตําแหน่ง ไท่จี^ที?ประกอบด้วยสีแดงและสีดาํ เป็ นของสายเต๋ า ส่วนไท่จี^ที?ประกอบด้วยสีแดงและ
สีฟ้านัLนเป็ นของสายเต๋ าใหญ่ดLงั เดิม (เซียนเทียนต้าเต้า) ฝ่ าหลุนเล็ก 4 อัน ก็เป็ นสีเหลืองทอง สี
พืLนของฝ่ าหลุนจะเปลีย? น โดยจะเปลี?ยนเป็ นรอบ ๆ จากแดงเป็ นส้ม เป็ นเหลือง เขียว ฟ้า นํLาเงิน
ม่วง เป็ นสีที?สวยงามอย่างยิ?ง (ดูรูปที?ปกหนังสือ) สีของรูป “ 卍 ” ตรงกลางและไท่จี^จะไม่
เปลี?ยนแปลง ฝ่ าหลุนใหญ่และเล็กเหล่านีLกบั รูป “卍” ต่างหมุนรอบตัวเอง ฝ่ าหลุนหยัง? รากใน
จักรวาล จักรวาลหมุนอยู่ แต่ละระบบดาวหมุนอยู่ ดังนัLนฝ่ าหลุนก็หมุนอยู่ สําหรับคนที?ตาทิพย์
อยู่ ณ ระดับชัLนตํ?าสามารถมองเห็นฝ่ าหลุนหมุนเหมือนกับพัดลม
สําหรับคนที?ตาทิพย์อยู่ ณ
ระดับชัLนสูงสามารถมองเห็นภาพทัLงหมดของฝ่ าหลุนซึ?งสวยงามอย่างยิง? สดใสอย่างยิ?ง และจะ
ทําให้ผฝู ้ ึ กพลังกงบําเพ็ญอย่างกล้าหาญและก้าวหน้ายิ?งขึLน
3. จุดเด่นของการบําเพ็ญฝ่ าหลุนกง
(1) หลักธรรมฝึ กคน
ผูศ้ ึกษาฝ่ าหลุนกงไม่เพียงแต่สามารถจะเพิ?มแรงพลัง (กงลี?) และความสามารถพิเศษ
(กงเหนิง)ได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถฝึ กฝ่ าหลุนออกมาได้ ฝ่ าหลุนจะก่อเกิดในช่วงเวลาอัน
สัLน เมื?อก่อเกิดแล้วจะมีอานุภาพใหญ่มาก เขาสามารถคุม้ ครองไม่ให้ผฝู ้ ึ กพลังกงออกนอกลู่นอก
ทาง อีกทัLงสามารถคุม้ ครองตัวผูฝ้ ึ กไม่ให้ถูกรบกวนจากคนที?มีซินซิ?งไม่ดี ในทางทฤษฎีก็
แตกต่างจากวิธีบาํ เพ็ญตามประเพณีโดยสิLนเชิง เนื?องจากเมื?อฝ่ าหลุนก่อเกิดแล้วจะหมุนรอบ
ตัวเองไม่หยุดและคงอยูเ่ ป็ นร่ างชีวิตที?มีความชาญฉลาด
โดยปกติจะเก็บสะสมพลังงานอยู่
ตลอดเวลาอยูท่ ี?ทอ้ งน้อยของผูฝ้ ึ กพลังกง
ฝ่ าหลุนจะเก็บรวบรวมพลังงานจากจักรวาลโดย
อัตโนมัติผ่านการหมุน เนื?องจากฝ่ าหลุนหมุนไม่หยุดจึงบรรลุถึงจุดประสงค์ของหลักธรรมฝึ ก
คน ก็คือถึงแม้ว่าคนไม่ได้ฝึกพลังกงอยูต่ ลอดเวลาแต่ฝ่าหลุนก็จะฝึ กคนอยูไ่ ม่หยุด ผูค้ นต่างรู ้ว่า
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คนธรรมดาสามัญกลางวันต้องทํางาน กลางคืนต้องพักผ่อน มีเวลาจํากัดในการฝึ กพลังกง หาก
คิดจะบรรลุถงึ การฝึ กพลังกง 24 ชัว? โมงโดยไม่หยุด การคิดแต่เพียงฝึ กพลังกงตลอดเวลานัLนทํา
ไม่ได้ หรื อการจะใช้วิธีใด ๆ ล้วนแต่ยากที?จะบรรลุจุดประสงค์ของการฝึ กพลังกง 24 ชัว? โมงได้
อย่างแท้จริ ง อย่างไรก็ดีฝ่าหลุนนัLนหมุนไม่หยุด เมื?อหมุนสู่ภายในจะดูดซับลมปราณ (ชี?) เป็ น
ปริ มาณมากเข้ามาจากจักรวาล (รู ปแบบการคงอยูข่ องพลังงานในระยะแรก) ไม่หยุดทัLงกลางวัน
และกลางคืน โดยฝ่ าหลุนจะสะสมและแปรผันลมปราณ (ชี?) ดูดซับเข้ามาไว้ที?แต่ละตําแหน่งของ
ฝ่ าหลุนอยูต่ ลอดเวลา เพื?อแปรเปลีย? นลมปราณ (ชี?) เป็ นสสารระดับชัLนที?สูงยิ?งขึLนและสุดท้ายจะ
แปรผันเป็ น “พลังกง” ในร่ างกายของผูบ้ าํ เพ็ญ นี?ก็คือหลักธรรมฝึ กคน การบําเพ็ญของฝ่ าหลุนกง
แตกต่างโดยสิLนเชิงจากทฤษฎีการฝึ กพลังกงสายอื?น ๆ สํานักอื?น ๆ หรื อหลักชี?กงอื?น ๆ ที?ฝึกตาน
จุดเด่นที?ใหญ่ที?สุดของการบําเพ็ญฝ่ าหลุนกงคือการบําเพ็ญฝ่ าหลุน ไม่ใช่การฝึ ก
แนวทางตาน ปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นวิธีบาํ เพ็ญของสายใด สํานักใดที?มีการถ่ายทอดออกมา ไม่ว่าจะ
เป็ นวิธีบาํ เพ็ญใด ๆ ของศาสนาพุทธหรื อศาสนาเต๋ า ของสายพุทธ สายเต๋ า หรื อวิธีใด ๆ ที?เผยแพร่
อยูใ่ นหมู่ประชาชน หรื อวิธีบาํ เพ็ญในหมู่วิชาผังเหมินจํานวนมาก ทัLงหมดล้วนเป็ นการฝึ ก
แนวทางตาน เรี ยกว่าตานเต้าชี?กง การบําเพ็ญของพระสงฆ์ แม่ชี และเต๋ าอาวุโสบําเพ็ญตาม
หนทางนีLของแนวทางตาน เมื?อฌาปนกิจหลังจากมรณภาพแล้ว พวกเขาฝึ กจนมีพระธาตุออกมา
ซึ?งประกอบขึLนจากสสารที?แข็งอย่างยิ?งและสวยงามมาก
เครื? องมือวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั ไม่
สามารถตรวจวัดออกมาได้ว่ามันประกอบขึLนมาจากอะไร
ที?จริ งมันเป็ นสสารพลังงานสูงที?
รวบรวมมาจากมิติอื?น ไม่ใช่สิ?งของในมิตินL ีของเรา นัน? ก็คือตาน สําหรับผูฝ้ ึ กตานเต้าชี?กงจะ
บรรลุสภาวะเปิ ดการรับรู ้ (อู)้ ในช่วงที?มีชีวิตอยูน่ L นั เป็ นเรื? องที?ยากมาก ในอดีตผูท้ ี?ฝึกตานเต้า
จํานวนมากพยายามจะดึงตานขึLนมา พอถึงหนีหวานกง (ต่อมไพเนียล) ก็ไม่สามารถดึงออกมาได้
คนก็อดั อัLนตายอยูต่ รงนีL บางคนจงใจระเบิดมันทิLง แต่ก็ไม่มีวิธีที?จะระเบิดมันได้ มีบางคนเป็ น
เช่นนีL ปู่ ของเขาฝึ กไม่สาํ เร็จ ก่อนตายอาเจียนออกมาส่งต่อให้พ่อของเขา พ่อเขาก็ฝึกไม่สาํ เร็จ
ก่อนตายก็อาเจียนออกมาให้เขา ถึงเวลานีLเขาก็ยงั บําเพ็ญไม่สาํ เร็จ มันยากมาก แน่นอนหลักพลัง
กงมากมายเป็ นหลักพลังกงที?ดี ถ้าได้รับการถ่ายทอดที?แท้จริ งก็เป็ นเรื? องดี เกรงว่าเขาจะไม่
ถ่ายทอดสิ?งของในระดับชัLนสูงให้แก่ท่าน
(2) บําเพ็ญจิตสํานึกหลัก
ทุก ๆ คนล้วนมีจิตสํานึกหลักหนึ?งจิต เวลาปกติทาํ เรื? องอะไร คิดเรื? องอะไรก็จะอาศัย
จิตสํานึกหลัก คน ๆ หนึ?งนอกจากจิตสํานึกหลักแล้ว ยังมีจิตสํานึกรองหนึ?งจิตถึงหลายจิตคงอยู่
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ในเวลาเดียวกันยังมีสื?อสัญญาณที?ตกทอดจากบรรพบุรุษในตระกูล จิตสํานึกรองกับจิตสํานึก
หลักมีชื?อเดียวกัน
โดยทัว? ไปจิตสํานึกรองจะมีความสามารถมากกว่าและมีระดับชัLนสูงกว่า
จิตสํานึกหลัก เขาจะไม่ถูกสังคมคนธรรมดาสามัญของเราครอบงําจนหลง เขาสามารถมองเห็น
มิติที?กาํ หนดเป็ นพิเศษเฉพาะของเขา หลักพลังกงจํานวนมากล้วนแต่เดินในแนวทางของการ
บําเพ็ญจิตสํานึกรอง โดยกายเนืLอและจิตสํานึกหลักของเขาทําหน้าเป็ นสื?อกลาง เรื? องประเภทนีLผู ้
ฝึ กพลังกงมักจะไม่รู้และยังรู ้สึกว่าตัวเองดี คนดํารงชีวิตอยูท่ ่ามกลางสังคม จะให้เขาละทิLง
สิ?งของที?เห็นตรงหน้านัLนเป็ นเรื? องทีย? ากมาก โดยเฉพาะคือสิ?งของทีเ? ขายึดติด ดังนัLนมีหลักพลัง
กงมากมายที?เน้นการบําเพ็ญอยูใ่ นสมาธิ
อยูใ่ นสมาธิโดยสมบูรณ์และผันแปรระหว่างอยูใ่ น
สมาธิ จิตสํานึกรองผันแปรในสังคมนัLนของเขา และยกระดับขึLนระหว่างการผันแปร วันหนึ?ง
จิตสํานึกรองบําเพ็ญขึLนไปและนําพลังกงของท่านจากไป จิตสํานึกหลักและร่ างแท้ของท่านจะ
ไม่มีอะไรเลย การบําเพ็ญทัLงชีวิตของท่าน ที?ฝึกมาก็สูญสิLนไปหมด นัน? เป็ นเรื? องที?น่าเสียดายมาก
มีอาจารย์ชี?กงที?มีชื?อเสียงบางท่าน มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ชนิดต่าง ๆ มีชื?อเสียงสูงมาก
แต่พลังกงของเขาโดยมูลฐานไม่ได้เกิดอยูใ่ นร่ างกายของเขาเอง เขายังไม่รู้
ฝ่ าหลุนกงของเราเน้นตรงที?การบําเพ็ญจิตสํานึกหลักโดยตรง กําหนดให้พลังกง
เกิดขึLนในร่ างกายท่านจริ ง ๆ แน่นอนจิตสํานึกรองก็จะได้พลังกงหนึ?งส่วน มันอยูใ่ นฐานะพึ?งพา
อาศัยก็จะยกระดับตามไปด้วย หลักพลังกงนีLของเรามีขอ้ กําหนดซินซิ?งที?เข้มงวดมาก ให้ท่านอยู่
ในสังคมคนธรรมดาสามัญ ฝึ กฝนซิ นซิ?งผ่านอุปสรรคมากมายภายใต้สภาพที?สลับซับซ้อนที?สุด
จากนัLนยกระดับสูงขึLน เป็ นบัวดอกหนึ?งที?หลุดพ้นโคลนตม ดังนัLนจึงอนุญาตให้ท่านบําเพ็ญ
สําเร็จ ฝ่ าหลุนกงลํLาค่า ก็คือลํLาค่าอยูท่ ี?ตรงนีL ลํLาค่าก็คือลํLาค่าอยูท่ ี?ตวั ท่านเองได้พลังกง แต่ก็ยาก
อย่างยิ?ง ยากก็ยากอยูต่ รงที?ท่านฝึ กฝนในสภาพแวดล้อมที?ซบั ซ้อนที?สุด เดินบนหนทางที?มี
อุปสรรคมากมาย
ในเมื?อจุดประสงค์ของการฝึ กพลังกงคือต้องบําเพ็ญจิตสํานึกหลัก ก็ตอ้ งใช้จิตสํานึก
หลักควบคุมตนเองฝึ กพลังกงตลอดเวลา การตัดสินใจอยูท่ จี? ิตสํานึกหลัก ไม่สามารถจะมอบให้
จิตสํานึกรองได้ ไม่เช่นนัLนอาจมีวนั หนึ?งเมื?อจิตสํานึกรองบําเพ็ญขึLนไปแล้ว พลังกงก็จะถูกนําติด
ตัวไป และร่ างแท้และจิตสํานึกหลักก็ไม่เหลืออะไรเลย เมื?อท่านต้องการจะบําเพ็ญไปสู่ระดับ
ชัLนสูง จิตสํานึกหลักคล้ายกับหลับไปไม่รู้เรื? องรู ้ราว ไม่รู้ว่าท่านกําลังฝึ กพลังกงอยู่ ให้เป็ นเช่นนีL
ไม่ได้ ท่านจะต้องชัดเจนแจ่มแจ้งว่าท่านกําลังฝึ กพลังกงอยู่ กําลังบําเพ็ญสู่ระดับชัLนสูง กําลัง
ยกระดับซินซิ?ง ถึงเวลานัLนท่านจึงจะเป็ นฝ่ ายควบคุมการกระทํา ท่านจึงจะได้รับพลังกง บางเวลา
เมื?อท่านเคลิบเคลิLมสะลึมสะลือและได้ทาํ เรื? องนัLนเสร็จไปแล้วโดยท่านไม่รู้ว่าได้ทาํ ไปอย่างไร ที?
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จริ งเป็ นผลที?กระทําโดยจิตสํานึกรอง เป็ นจิตสํานึกรองทีก? าํ ลังสัง? การ หากท่านนัง? สมาธิอยูต่ รง
นัLน ลืมตาแล้วมองไปข้างหน้า ที?อยูต่ รงข้ามยังมีท่านอีกคนหนึ?ง นั?นก็คือจิตสํานึกรองของท่าน
หากท่านนัง? สมาธิอยูต่ รงนัLนโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ ทันใดนัLนท่านจะพบว่าท่านนัง? อยูต่ รง
ทิศเหนือ ท่านอาจสงสัยว่าท่านออกมาจากร่ างกายได้อย่างไร เป็ นฉันจริ ง ๆ ที?ออกมา ที?นงั? อยูค่ ือ
กายเนืLอและจิตสํานึกรอง ท่านสามารถแยกออกได้
ในการบําเพ็ญฝ่ าหลุนกงต้องไม่ลืมตัวตนอย่างหมดสิLน ถ้าลืมตัวเองก็จะไม่เหมาะกับ
การบําเพ็ญต้าฝ่ าของฝ่ าหลุนกง การฝึ กพลังกงจะต้องคงรักษาไว้ซ?ึงสติที?แจ่มแจ้ง เวลาฝึ กพลังกง
จิตสํานึกหลักต้องเข้มแข็งสักหน่อย ไม่ออกนอกลู่นอกทาง สิ?งต่าง ๆ โดยทัว? ไปไม่อาจจะทําร้าย
ท่าน คนที?จิตสํานึกหลักอ่อนแอ มีบางสิ?งบางอย่างก็จะขึLนมา
(3) การฝึ กฝ่ าหลุนกงไม่กล่าวถึงตําแหน่งทิศและเวลา
หลักพลังกงมากมายล้วนแต่เน้นว่า ฝึ กพลังกงควรจะหันไปทางทิศใดจึงจะดี ฝึ กพลัง
กงเวลาไหนจึงจะดี พวกเรา ณ ที?นL ีไม่เน้นเรื? องนีL การบําเพ็ญฝ่ าหลุนกงนัLนเป็ นการฝึ กตาม
คุณสมบัติพิเศษของจักรวาล ฝึ กตามหลักการผันแปรของจักรวาล ดังนัLนจึงไม่เน้นเรื? องตําแหน่ง
ทิศและเวลา พวกเราฝึ กพลังกงเท่ากับนัง? ฝึ กอยูบ่ นฝ่ าหลุนซึ?งหมุนรอบทิศทาง ฝ่ าหลุนของเรานัLน
เคลื?อนไปพร้อมกับจักรวาล จักรวาลหมุนอยู่ ทางช้างเผือกหมุนอยู่ ดาวนพเคราะห์หมุนโคจร
รอบดวงอาทิตย์ โลกยังหมุนรอบตัวเอง ที?ใดคือทิศเหนือ ใต้ ออก ตก ทิศเหนือ ใต้ ออก ตกที?เรา
เรี ยกกันนัLนแบ่งแยกจากมุมมองของมนุษย์โลก ดังนัLนไม่ว่าท่านจะหันหน้าฝึ กไปทางทิศใดล้วน
แต่หันหน้าฝึ กไปทัว? ทุกทิศ
บางคนกล่าวว่าฝึ กพลังกงช่วงห้าทุ่มถึงตีหนึ?งดี เวลาเที?ยงวันดี หรื อเวลาไหนดี พวก
เราก็ไม่เน้นเรื? องนีL เพราะเวลาทีท? ่านไม่ได้ฝึกพลังกง ฝ่ าหลุนก็ฝึกท่านอยู่ ฝ่ าหลุนจะช่วยท่านฝึ ก
พลังกงอยูต่ ลอดเวลา คือฝ่ าฝึ กคน ส่วนตานเต้าชี?กงคือคนฝึ กตาน แต่ฝ่าหลุนกงคือหลักธรรมฝึ ก
คน ท่านมีเวลามากก็ฝึกมากหน่อย มีเวลาน้อยก็ฝึกน้อยหน่อย มันยืดหยุน่ ได้
4. บําเพ็ญจิตและชีวิตควบคู่กนั
การบําเพ็ญฝ่ าหลุนกงคือบําเพ็ญจิตและบําเพ็ญชีวิตด้วย
ผ่านการฝึ กพลังกงจะ
เปลี?ยนแปลงร่ างแท้กอ่ น ไม่ทงิL ร่ างแท้ จิตสํานึกหลักประสานเป็ นหนึ?งเดียวกับกายเนืLอและ
บําเพ็ญสําเร็จบรรลุเป็ นร่ างโดยรวม
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(1) เปลี?ยนแปลงร่ างแท้
ร่ างกายมนุษย์ประกอบด้วยเนืLอ เลือดและกระดูก โครงสร้างและส่วนประกอบของ
โมเลกุลต่าง ๆ ผ่านการฝึ กพลังกง ส่วนประกอบของโมเลกุลในร่ างกายจะถูกแปรผันเป็ นสสาร
พลังงานสูง เมื?อเป็ นเช่นนีL โครงสร้างของร่ างกายมนุษย์ก็จะไม่ใช่ส่วนประกอบของสสารเดิม
แล้ว แต่ได้เกิดการเปลีย? นแปลงของธาตุแท้แล้ว แต่ผบู ้ าํ เพ็ญนัLนบําเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมดา
สามัญ ดํารงชีวิตอยูใ่ นกลุ่มคน ต้องสอดคล้องกับสภาพของสังคมมนุษย์ ดังนัLนการเปลี?ยนแปลง
ชนิดนีLไม่ได้เปลี?ยนโครงสร้างเดิมของโมเลกุลของเขา
การเรี ยงลําดับของโมเลกุลก็ไม่
เปลี?ยนแปลง เพียงแต่เปลี?ยนแปลงส่วนประกอบของโมเลกุลเดิม เนืLอกายคนยังคงอ่อนนุ่ม
กระดูกยังคงแข็ง เลือดยังคงเป็ นของเหลว เลือดออกเมื?อถูกมีดบาด ตามทฤษฎีห้าธาตุของจีน
โบราณ สรรพสิ?งนัLนประกอบขึLนด้วยทอง ไม้ นํLา ไฟ ดิน ร่ างกายมนุษย์ก็เป็ นเช่นนีL เมื?อร่ างแท้
ของผูฝ้ ึ กพลังกงเกิดการเปลีย? นแปลง
โดยสสารพลังงานสูงเข้าทดแทนส่วนประกอบของ
โมเลกุลเดิม เมื?อถึงเวลานีLร่างกายคนจะไม่ใช่โครงสร้างเดิมของสสารแล้ว ดังนัLนที?เรี ยกกันว่า
“ไม่อยูใ่ นห้าธาตุ” ก็คือหลักการนีL
ลักษณะที?เด่นที?สุดของวิธีบาํ เพ็ญจิตและชีวิตควบคูก่ นั คือยืดชีวิตของคนให้ยืนยาว
และชะลอความแก่ชรา ฝ่ าหลุนกงของเรานัLนมีเอกลักษณ์ที?เด่นชัดเช่นนีL ฝ่ าหลุนกงบําเพ็ญใน
แนวทางเช่นนีLคือ เปลี?ยนแปลงส่วนประกอบของโมเลกุลของร่ างกายคนจากมูลฐาน รวบรวม
และสะสมสสารพลังงานสูงไว้ในเซลล์ทุกเซลล์
สุดท้ายสสารพลังงานสูงก็จะเข้าทดแทน
ส่วนประกอบของเซลล์ ก็จะไม่เกิดเซลล์ใหม่มาทดแทนเซลล์เก่า เขาเดินออกจากห้าธาตุแล้ว
กลายเป็ นร่ างกายที?ประกอบขึLนจากสสารของมิติอื?น ไม่ถูกควบคุมโดยมิติเวลาของเรา คน ๆ นีLก็
จะคงความหนุ่มสาวตลอดไป
พระสงฆ์ระดับสูงแต่ละยุคในอดีตมีชีวิตยืนยาวมาก ปัจจุบนั มีคนที?มีอายุนบั ร้อย ๆ ปี
เดินอยูบ่ นถนน แต่ท่านดูไม่ออก เขาดูหนุ่มสาว สวมใส่เสืLอผ้าเหมือนคนธรรมดาสามัญ ท่านจึง
ไม่เห็นความแตกต่าง อายุขยั ของมนุษย์ไม่ควรจะสัLนเหมือนอย่างปัจจุบนั นีL หากจะกล่าวจาก
มุมมองของวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั คนสามารถจะมีชีวิตอยูถ่ งึ 200 กว่าปี ตามบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ ทีอ? งั กฤษมีคน ๆ หนึ?งชื?อว่า เฟมคาท มีชีวิตอยูถ่ ึง 207 ปี ที?ญี?ปุ่นมีคน ๆ หนึ?งชื?อว่า
มิตสึ ไทรา มีชีวิตอยูถ่ ึง 242 ปี ประเทศเราในราชวงศ์ถงั มีพระสงฆ์ฮยุ่ จ้าว มีชีวิตอยูถ่ ึง 290 ปี ตาม
บันทึกของอําเภอหย่งไท่เซี?ยน มณฑลฮกเกีLยน เฉินจวิ?นเกิดในปี ที?หนึ?งของปี จงเหอ (ค.ศ. 881)
ในสมัยของจักรพรรดิซีจงแห่งราชวงศ์ถงั และตายในปี ไท่ติ?งราชวงศ์หยวน ค.ศ. 1324 มีชีวิตอยู่
443 ปี เหล่านีLลว้ นมีบนั ทึกอ้างอิงตรวจสอบได้ ไม่ใช่เทพนิยาย ผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนกงของเราผ่านการ
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บําเพ็ญ ริL วรอยบนใบหน้าจะลดลงอย่างเห็นได้ชดั ใบหน้าแดงระเรื? อ ร่ างกายเบาสบายมาก เวลา
เดินหรื อทํางานก็ไม่รู้สึกเหนื?อย นี?เป็ นปรากฏการณ์ทวั? ไป ตัวข้าพเจ้าบําเพ็ญมาเป็ นเวลาหลายสิบ
ปี คนอื?นต่างบอกว่าใบหน้าข้าพเจ้าเหมือนกับเมื?อยีส? ิบปี ก่อนไม่เปลี?ยนแปลงมากนัก ก็คือเหตุผล
นีL ฝ่ าหลุนกงของเรามีสิ?งที?มีอานุภาพสําหรับการบําเพ็ญชีวิต ผูบ้ าํ เพ็ญฝ่ าหลุนกงจะมองดู
แตกต่างจากคนธรรมดาสามัญอย่างมากในด้านอายุ มองดูไม่สอดคล้องกับอายุจริ งของพวกเขา
ดังนัLนลักษณะที?เด่นที?สุดของหลักพลังกงบําเพ็ญจิตและชีวิตควบคูก่ นั คือสามารถยืดชีวิตคนให้
ยืนยาว ชะลอความแก่ชราของคน และยืดอายุขยั ของคนได้
(2) วงจรสวรรค์ฝ่าหลุน
ร่ างกายมนุษย์เราคือหนึ?งจักรวาลน้อย พลังงานของร่ างกายคนวนรอบร่ างกายหนึ?ง
รอบ เรี ยกว่าการหมุนเวียนของจักรวาลเล็ก และเรี ยกว่าการหมุนเวียนของวงจรสวรรค์ (โจ
วเทียน) เมื?อชีพจรเยิ?นและตู๋ต่อเข้าด้วยกันแล้ว ในแง่ของระดับชัLน นี?ยงั เป็ นวงจรสวรรค์แบบผิว
เผิน ไม่เกิดผลในการบําเพ็ญชีวิต โจวเทียนเล็กที?แท้จริ งนัLนหมุนเวียนอยูภ่ ายใน จากต่อมไพเนียล
(วังหนีหวาน) ถึงตานเถียน ผ่านการหมุนเวียนภายในจะกระตุน้ ให้ร่างกายขยายจากข้างในออกสู่
ภายนอก ชีพจรทัLงหมดในร่ างกายเปิ ดทะลวง ฝ่ าหลุนกงของเรากําหนดให้ชีพจรทัLงหมดเปิ ด
ทะลวงตัLงแต่เริ? มต้น
วงจรสวรรค์ใหญ่คือการโคจรของชีพจร 8 ชีพจร (ฉีจิงปาม่าย) โดยเดินรอบร่ างกาย
หนึ?งรอบ หากวงจรสวรรค์ใหญ่ทะลวงแล้วจะเกิดสภาพหนึ?งคือ ผูฝ้ ึ กพลังกงคนนีLสามารถจะ
ลอยขึLนมา “บินขึLนกลางวันแสก ๆ” ตามที?มีเขียนไว้ในคัมภีร์ตาน ก็คือความหมายนีL แต่
โดยทัว? ไปจะปิ ดส่วนหนึ?งส่วนใดของร่ างกายท่านเอาไว้ ทําให้ท่านบินขึLนมาไม่ได้ แต่มนั จะ
นํามาซึ?งสภาพหนึ?งคือ ท่านจะเดินตัวเบาและเร็วมาก เวลาเดินขึLนเขาเหมือนมีใครดันท่านขึLนไป
หลังจากวงจรสรรค์ใหญ่ทะลวงแล้วจะนํามาซึ?งความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) คือสามารถทําให้
ลมปราณ (ชี?) ในอวัยวะภายในร่ างกายคนแลกเปลี?ยนตําแหน่ง เช่น ชี?ที?หัวใจจะเคลือ? นไปที?
กระเพาะ ชี?ที?กระเพาะจะเคลื?อนไปที?ลาํ ไส้ เป็ นต้น พร้อมกับที?แรงพลัง (กงลี?) เพิ?มขึLนแล้ว เมื?อ
ปล่อยออกสู่นอกร่ างกายก็คือพลังกงเคลื?อนย้าย (ปันวิ?นกง) วงจรสวรรค์ชนิดนีLก็เรี ยกว่าวงจร
สวรรค์เมอริ เดียน (จื^ออู่โจวเทียน) หรื อวงจรสวรรค์ฟ้าดิน (เฉียนคุนโจวเทียน) การโคจรของมัน
ยังไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์ของการแปรผันร่ างกาย
ยังต้องมีวงจรสวรรค์อกี ชนิดหนึ?งที?
สอดคล้องกับมันเรี ยกว่าวงจรสวรรค์เหมาอิ?ว (เหมาอิ?วโจวเทียน) วงจรสวรรค์เหมาอิ?วจะเคลือ? น
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อย่างนีL มันจะออกมาจากจุดฮุ่ยอินหรื อจากจุดไป่ ฮุ่ย และเริ? มเคลื?อนไปตามจุดเชื?อมต่อของด้าน
อินและด้านหยางของร่ างกาย คือเคลือ? นไปตามด้านข้างของร่ างกาย
การโคจรของวงจรสวรรค์ฝ่าหลุนกงนัLนใหญ่กว่าการโคจรของชีพจร 8 ชีพจร ที?
กล่าวถึงกันในหลักพลังกงทัว? ไปอย่างมาก มันเป็ นการโคจรของชีพจรชี?ที?เคลื?อนในแนวดิ?งและ
แนวขวางทัว? ทัLงร่ างกาย โดยชีพจรทัLงหมดในร่ างกายต้องเปิ ดทะลวงในทันที และทัLงหมดต้อง
เคลื?อนพร้อมกัน สิ?งเหล่านีLลว้ นมีอยูใ่ นฝ่ าหลุนกงของเรา ท่านไม่จาํ เป็ นต้องไปฝึ กอย่างหมายมัน?
และไม่ตอ้ งใช้ความนึกคิดไปนําพา หากท่านทําเช่นนีLท่านก็จะเดินทางผิดเพีLยนแล้ว ในชัLนเรี ยน
ข้าพเจ้าใส่กลไกชี? (ชี?จี) ไว้นอกร่ างกายให้กบั ท่าน มันจะหมุนเวียนโดยอัตโนมัติ กลไกชี? (ชี?จี)
เป็ นสิ?งที?พิเศษชนิดหนึ?งที?มีเฉพาะในการฝึ กพลังกงในระดับชัLนสูง และเป็ นส่วนหนึ?งที?ทาํ ให้การ
ฝึ กพลังกงของเราเป็ นไปโดยอัตโนมัติ มันหมุนตลอดโดยไม่หยุดเหมือนกับฝ่ าหลุนและจะชัก
นําชีพจรชี?ในร่ างกายให้หมุน แม้ท่านจะไม่เคยฝึ กวงจรสวรรค์ แต่ในความเป็ นจริ งชีพจรชี?นL นั ก็
ถูกนําพาให้หมุนไปพร้อมกัน ลึกลงไปภายในและภายนอกมันจะหมุนไปพร้อมกัน พวกเราใช้
ท่าการเคลือ? นไหวของมือเพือ? เสริ มกลไกชี?ทอี? ยูน่ อกร่ างกายให้แข็งแกร่ง
(3) การทะลวงชีพจร
จุดประสงค์ของการทะลวงชีพจรคือเพือ? ทําให้พลังงานหมุนเวียนและเปลี?ยนแปลง
ส่วนประกอบของโมเลกุลของเซลล์ เพื?อแปรผันสู่สสารพลังงานสูง คนที?ไม่ฝึกพลังกงนัLน ชีพ
จรจะอุดตันจนกระทัง? เล็กมาก ชีพจรของผูฝ้ ึ กพลังกงจะค่อย ๆ สว่างขึLน ส่วนที?อุดตันจะเปิ ด
ทะลวง ผูท้ ี?ฝึกพลังกงมาเป็ นเวลานาน ชีพจรจะกว้างขึLน เมื?อบําเพ็ญถึงระดับชัLนสูงชีพจรจะกว้าง
ยิ?งขึLน บางคนชีพจรกว้างเท่ากับนิLวหัวแม่มือ แต่การทะลวงชีพจรโดยตัวมันเองไม่อาจบ่งบอกว่า
คน ๆ นัLนบําเพ็ญถึงระดับใด มีพลังกงสูงเพียงไร ชีพจรจะสว่างและกว้างมากขึLนผ่านการฝึ กพลัง
กง สุดท้ายชีพจรทัLงหมดจะเชื?อมต่อกันเป็ นผืนเดียว เมื?อถึงเวลานัLนคน ๆ นีLจะไม่มีชีพจรและไม่
มีจุดลมปราณ พูดจากอีกมุมหนึ?ง ทัว? ร่ างกายล้วนเป็ นชีพจรและก็เป็ นจุดลมปราณ เมื?อถึงเวลานีL
ยังไม่อาจจะพูดได้ว่าคน ๆ นีLได้เต๋ าแล้ว
มันเป็ นเพียงปรากฏการณ์ชนิดหนึ?งในขัLนตอนการ
บําเพ็ญฝ่ าหลุนกงเท่านัLน เป็ นเพียงปรากฏการณ์ของระดับชัLนหนึ?ง เมื?อมาถึงก้าวนีL การบําเพ็ญ
หลักธรรมในภพได้ดาํ เนินมาถึงจุดสิLนสุดแล้ว ในเวลาเดียวกัน ดูจากภายนอกจะนํามาซึ?งสภาพ
หนึ?งที?ชดั เจนคือซันฮวาจวีLตงิ? (ดอกไม้สามดอกบนศีรษะ) มีพลังกงมากทีเดียวซึ?งล้วนแต่มี
รู ปลักษณ์ แกนพลังกงก็สูงมากแล้ว บนศีรษะจะปรากฏดอกไม้สามดอก ดอกหนึ?งเหมือน
ดอกบัว ดอกหนึ?งเหมือนดอกเบญจมาศ ดอกไม้สามดอกจะหมุนรอบตัวเอง ขณะที?หมุนรอบ
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ตัวเองยังจะสลับกันเวียนรอบซึ?งกันและกัน บนดอกไม้แต่ละดอกมีเสาหนึ?งเสาสูงสู่ฟ้า สูงมาก ๆ
เสาสามอันนีLก็จะสลับกันหมุนตามดอกไม้ และหมุนรอบตัวเองด้วย เขาจะรู ้สึกหนักศีรษะมาก
ถึงเวลานีLเขาเพียงแต่เดินมาถึงก้าวสุดท้ายของการบําเพ็ญหลักธรรมในภพ
5. ความนึกคิด (อีLเนี?ยน)
การบําเพ็ญฝ่ าหลุนกงนัLนไม่มีความนึกคิด ความนึกคิดไม่สามารถทําสิ?งใดเลย แต่เขา
สามารถส่งคําสัง? ออกมา ที?บงั เกิดผลที?แท้จริ งคือความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ซึ?งมี
ความสามารถของร่ างอัจฉริ ยะ (หลิงถี?) ที?จะคิดและรับคําสัง? จากสื?อสัญญาณของสมอง แต่คน
จํานวนมากโดยเฉพาะคนในวงการชี?กงนัLนมีทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย คิดว่าความนึกคิดสามารถทํา
เรื? องต่าง ๆ มากมาย บางคนกล่าวถึงการใช้ความนึกคิดเปิ ดความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ใช้
ความนึกคิดเปิ ดตาทิพย์ ใช้ความนึกคิดรักษาโรค ใช้ความนึกคิดทําการเคลื?อนย้าย เป็ นต้น นี?เป็ น
ความเข้าใจที?ผิด ณ ระดับชัLนตํ?าในหมู่คนธรรมดาสามัญความนึกคิดสั?งการอวัยวะสัมผัสและ
แขนขาทัLงสี? แต่ ณ ระดับชัLนสูงในหมู่ผบู ้ าํ เพ็ญนัLน ความนึกคิดสามารถพัฒนาขึLนไปได้ และสั?ง
การให้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ทําเรื? องต่าง ๆ หมายความว่าความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)
นัLนถูกควบคุมโดยความนึกคิด นี?คือการมองของเราต่อความนึกคิด บางครัLงเราเห็นอาจารย์ชี?กง
รักษาโรคให้คน ยังไม่ทนั ลงมือรักษา คนไข้ก็บอกว่าหายแล้ว เข้าใจว่ารักษาโดยใช้ความนึกคิด
ในความเป็ นจริ งเขาส่งความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ชนิดหนึ?งออกไป สัง? การความสามารถ
พิเศษ (กงเหนิง) ออกไปรักษาหรื อทําเรื? องอะไร เพราะความสามารถพิเศษนัLนเดินอยูใ่ นอีกมิติ
หนึ?ง ตาของคนธรรมดาสามัญมองไม่เห็น เขาไม่รู้ เข้าใจว่าเป็ นความนึกคิดที?ทาํ การรักษา บาง
คนคิดว่าสามารถใช้ความนึกคิดรักษาโรคได้และนําพาคนออกนอกลู่นอกทาง ความเห็นเช่นนีL
ต้องอธิบายให้กระจ่าง
ความคิดของคนนัLนเป็ นสื?อสัญญาณชนิดหนึ?ง เป็ นพลังงานชนิดหนึ?งและเป็ นรู ปแบบ
ชนิดหนึ?งของสสารคงอยู่ ในเวลาที?คนกําลังคิดอยูน่ Lนั ในสมองจะผลิตความถี?ชนิดหนึ?ง บางครัLง
ท่องคาถาได้ผลมาก เพราะอะไรหรื อ เพราะจักรวาลก็มีความถี?ที?สั?นสะเทือนของมัน เมื?อคาถาที?
ท่านท่องกับความถี?ของจักรวาลเกิดการสั?นสะเทือนพร้อมกันก็จะสามารถบังเกิดผล
แน่นอนมันต้องเป็ นสื?อสัญญาณที?ดีจึงจะสามารถบังเกิดผล เพราะในจักรวาลไม่อนุญาต
ให้สิ?งชัว? ร้ายคงอยูไ่ ด้ ความนึกคิดก็เป็ นรู ปแบบความคิดที?พิเศษเฉพาะชนิดหนึ?ง ธรรมกาย (ฝ่ า
เซิน) ของปรามาจารย์ชี?กงระดับชัLนสูงนัLนจะถูกควบคุมและสั?งการโดยความคิดของร่ างหลัก
ธรรมกาย (ฝ่ าเซิ น) ก็มีความคิดของเขาเอง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและจัดการ
32

เรื? องราวทีเ? ป็ นเอกเทศ เขาเป็ นตัวตนที?เป็ นเอกเทศ ในเวลาเดียวกันธรรมกาย (ฝ่ าเซิน) สามารถจะ
รู ้ความคิดของร่ างหลักของอาจารย์ชี?กงและไปจัดการกับงานตามความคิดของร่ างหลัก อย่างเช่น
อาจารย์ชี?กงต้องการจะรักษาโรคให้คน ๆ หนึ?ง เขาก็ไป เวลาความนึกคิดนีLไม่ส่งออกมา เขาจะไม่
ไป หากเมื?อเขาเห็นเรื? องที?ดีมากเขาจะริ เริ? มไปทําเอง ปรมาจารย์บางคนยังไม่บรรลุถงึ ขัLนเปิ ดการ
รับรู ้ (อู)้ มีบางเรื? องเขายังไม่รู้ แต่ธรรมกาย (ฝ่ าเซิน) ของเขากลับรู ้แล้ว
ความนึกคิดยังมีอีกความหมายหนึ?งเรี ยกว่าแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจไม่ได้ออกมาจาก
จิตสํานึกหลักของคน กรอบความรู ้ของจิตสํานึกหลักนัLนจํากัดมาก หากคิดจะทําสิ?งของที?ยงั ไม่มี
ในสังคม ไม่อาจจะอาศัยเพียงจิตสํานึกหลัก แรงบันดาลใจนัLนมาจากจิตสํานึกรอง บางคน
สร้างสรรค์ผลงานหรื อทํางานค้นคว้าวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เวลาที?ใช้ความคิดไปมากแต่ก็ยงั คิด
ไม่ออก เขาหยุดพักแล้วออกไปเดินข้างนอกหนึ?งรอบ ทันใดนัLนโดยไม่ตLงั ใจก็เกิดแรงบันดาลใจ
ขึLนมา เขารี บหยิบปากกาเขียนอย่างรวดเร็ว ผลิตผลงานออกมา นี?เป็ นเพราะเวลาที?จิตสํานึกหลัก
เข้มแข็งมันจะควบคุมสมอง จึงคิดอะไรไม่ออก แต่เมื?อจิตสํานึกหลักผ่อนคลาย จิตสํานึกรองจะ
บังเกิดผลและจะควบคุมสมอง จิตสํานึกรองสามารถสร้างสรรค์สิ?งของใหม่ ๆ เพราะมันอยูใ่ นอีก
มิติหนึ?งและไม่ถูกควบคุมโดยมิตินL ี แต่จิตสํานึกรองก็ไม่สามารถเหนือกว่าหรื อรบกวนสภาพ
ของสังคมคนธรรมดาสามัญ หรื อส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาของสังคม
แรงบันดาลใจมาจากสองด้าน หนึ?งคือให้มาโดยจิตสํานึกรอง จิตสํานึกรองไม่ตกอยูใ่ น
วังวนของสังคมโลก เขาสามารถผลิตแรงบันดาลใจ อีกหนึ?งคือมาจากการสั?งการ ชีLแนะของชีวิต
ในระดับชัLนสูง เวลาที?มีชีวิตระดับชัLนสูงชีLแนะ ความคิดจะเปิ ดกว้างและสามารถจะทําเรื? องที?
แปลกใหม่แหวกแนวออกมาได้
การพัฒนาของสังคมและจักรวาลโดยรวมล้วนเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ที?กาํ หนดพิเศษเฉพาะ ทุกสิ?งล้วนไม่ใช่เรื? องบังเอิญ
6. ระดับชัLนของการบําเพ็ญฝ่ าหลุนกง
(1) การบําเพ็ญ ณ ระดับชัLนสูง
ฝ่ าหลุนกงนัLนเป็ นการบําเพ็ญ ณ ระดับชัLนที?สูงมาก ดังนัLนจึงเกิดพลังกงได้เร็วเป็ น
พิเศษ เป็ นหลักเต๋ าใหญ่ทเี? รี ยบง่ายไม่ซบั ซ้อน มองในภาพใหญ่ฝ่าหลุนกงมีท่าเคลื?อนไหวน้อย
มาก แต่มนั ควบคุมทุกด้านของร่ างกาย รวมทัLงควบคุมให้เกิดสิ?งต่าง ๆ มากมาย เพียงแต่ตอ้ ง
ยกระดับซินซิ?งให้ตามขึLนมา พลังกงของเขาก็จะโตขึLนอย่างรวดเร็วโดยไม่จาํ เป็ นต้องพยายาม
อย่างตัLงใจและใช้วิธีเฉพาะ หรื อตัLงกระทะก่อเตา เก็บตัวยาเคี?ยวตาน (ยาอายุวฒั นะ) เพิ?มไฟมาก
น้อยเพียงไร เก็บตัวยามากน้อยเท่าใด การอาศัยความนึกคิดชีLนาํ นัLนซับซ้อนมากและมันเป็ นการ
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ง่ายที?จะออกนอกลู่นอกทาง พวกเรา ณ ที?นL ีเสนอวิชาที?สะดวกที?สุดแก่ทุกท่านซึ?งเป็ นวิชาที?ดี
ที?สุดและก็เป็ นวิชาที?ยากที?สุด ผูฝ้ ึ กพลังกงหากจะบรรลุสภาพร่ างขาวนํLานมนัLน ในหลักพลังกง
อื?นต้องฝึ กกันสิบกว่าปี หลายสิบปี หรื อยาวนานกว่านัLน แต่พวกเราก็จะนําพาท่านไปถึงก้าวนีL
ในทันที ระดับชัLนนีLอาจผ่านไปโดยที?ท่านยังไม่ทนั ได้รู้สึก และอาจจะอยูเ่ พียงหลายชัว? โมง อาจมี
วันหนึ?งท่านจะมีความรู ้สึกไวมาก ผ่านไปสักประเดี^ยวความรู ้สึกก็ไม่ค่อยไวแล้ว ทีจ? ริ งก็คือได้
ผ่านไปแล้วหนึ?งระดับชัLนใหญ่
(2) รู ปแบบปรากฏการณ์ของพลังกง
ร่ างกายของผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนกงเมื?อผ่านการปรับแล้วก็จะบรรลุถึงสภาพทีเ? หมาะสม
สําหรับการบําเพ็ญต้าฝ่ า นี?ก็คือสภาพ “ร่ างขาวนํLานม” เมื?อบรรลุถึงสภาพนีLแล้วจึงจะสามารถ
เกิดพลังกง คนที?มีตาทิพย์ระดับสูงจะมองเห็น พลังกงที?กอ่ เกิด ณ ชัLนผิวของผูฝ้ ึ กพลังกง จากนัLน
ก็ลาํ เลียงเข้าไปในร่ างกายคน หลังจากนัLนพลังกงก็กอ่ เกิดอีกและเข้าไปอีก ดําเนินไปเช่นนีLซL าํ ไป
ซํLามา ระดับชัLนแล้วระดับชัLนเล่า บางครัLงดําเนินไปอย่างรวดเร็วมาก นี?คือพลังกงขัLนแรกของการ
ก่อเกิดพลังกง หลังจากที?พลังกงขัLนแรกก่อเกิดแล้ว ร่ างกายของผูฝ้ ึ กพลังกงก็ไม่ใช่ร่างกาย
ธรรมดาทัว? ไปแล้ว หลังจากที?บรรลุร่างขาวนํLานมแล้วเขาจะไม่เจ็บป่ วยเป็ นโรคอีก ความ
เจ็บปวดที?ปรากฏออกมาตรงนีLตรงนัLนในภายหลัง หรื อความรู ้สึกไม่สบายทีเ? กิดขึLนตรงส่วนใด
ส่วนหนึ?ง ดูคล้ายกับเป็ นโรค แต่มนั ไม่ใช่โรค เป็ นผลกระทบจากกรรม เมื?อเกิดพลังกงขัLนที?สอง
แล้ว ร่ างอัจฉริ ยะนัLนก็โตมากแล้ว เขาสามารถจะเคลือ? นไหวและพูดได้ บางครัLงพวกเขาจะ
ออกมาแบบลาง ๆ บางครัLงออกมาหนาแน่นมาก พวกเขายังจะพูดคุยซึ?งกันและกัน ภายในร่ าง
อัจฉริ ยะเหล่านีLมีพลังงานสะสมไว้เป็ นปริ มาณมากซึ?งจะนํามันมาเปลี?ยนแปลงร่ างแท้
เมื?อบําเพ็ญฝ่ าหลุนกงถึงระดับสูงมาก ๆ แล้ว บางครัLงกุมาร (อิงฮ๋ าย) จะปรากฏ
ออกมาทัว? ร่ างกาย พวกเขาซุกซนมาก ชอบเล่นและดีงามมาก ๆ ร่ างกายอีกแบบหนึ?งยังจะบําเพ็ญ
ออกมาได้ นัน? ก็คือกายทิพย์ (เหวียนอิง) กายทิพย์ (เหวียนอิง) จะนัง? อยูบ่ นฐานดอกบัวซึ?ง
สวยงามมาก กายทิพย์ (เหวียนอิง) ที?ก่อเกิดออกมาจากการบําเพ็ญนัLนเกิดขึLนจากการผสมผสาน
ของอินหยางของร่ างกายคน ผูบ้ าํ เพ็ญทัLงชายและหญิงล้วนสามารถบําเพ็ญกายทิพย์ (เหวียนอิง)
ออกมาได้ เมื?อเริ? มต้นกายทิพย์ (เหวียนอิง) จะเล็กมากและจะค่อย ๆ โตขึLน และสุดท้ายจะโต
เท่ากับผูฝ้ ึ กพลังกง มีรูปโฉมเหมือนกับผูบ้ าํ เพ็ญทุกประการและจะอยูใ่ นร่ างกายของเขา เมื?อคน
ที?มีความสามารถพิเศษมองดูเขา ก็จะพูดว่าคน ๆ นีLมีสองร่ างกาย ที?จริ งคือเขาได้บาํ เพ็ญกายที?
แท้จริ ง (เจินเซิน) ของเขาสําเร็จแล้ว นอกจากนีLยงั จะบําเพ็ญธรรมกาย (ฝ่ าเซิ น) มากมายออกมา
34

โดยสรุ ป ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ใด ๆ ที?สามารถจะบําเพ็ญออกมาได้ในจักรวาลนีLลว้ น
สามารถจะบําเพ็ญออกมาได้ในฝ่ าหลุนกง ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ที?บาํ เพ็ญออกมาได้ใน
หลักพลังกงอื?น ๆ นัLนล้วนมีรวมอยูใ่ นฝ่ าหลุนกง
(3) การบําเพ็ญหลักธรรมนอกภพ
ผ่านการฝึ กท่าเคลื?อนไหวของฝ่ าหลุนกง ผูบ้ าํ เพ็ญสามารถจะทําให้ชีพจรของตนเอง
กว้างขึLน กว้างขึLนเรื? อย ๆ ทําให้ชีพจรทัLงหมดเชื?อมต่อกันเป็ นผืนเดียว คือฝึ กจนบรรลุการไม่มี
ชีพจร ไม่มีจดุ ฝังเข็ม หรื อพูดอีกนัยหนึ?งคือทัว? ทัLงร่ างกายเป็ นชีพจร ล้วนเป็ นจุดฝังเข็ม นี?ก็ยงั ไม่
อาจพูดได้ว่าท่านได้รับเต๋ าแล้ว มันเป็ นเพียงปรากฏการณ์ชนิดหนึ?งในขัLนตอนการบําเพ็ญฝ่ า
หลุนกง เป็ นปรากฏการณ์ของระดับชัLนหนึ?ง เมื?อถึงก้าวนีL การบําเพ็ญหลักธรรมในภพได้ถึงที?สุด
แล้ว พลังกงของคน ๆ นีLก็แรงกล้าอย่างยิ?งแล้ว ล้วนมีรูปลักษณ์ หลักพลังกงก็สูงมากแล้ว
นอกจากนีLบนศีรษะจะปรากฏดอกไม้สามดอก เมื?อถึงเวลานีLเขาเพียงแต่เดินจบขัLนสุดท้ายของ
หลักธรรมในภพ
เมื?อก้าวไปข้างหน้าอีกก้าว ก็จะไม่เหลืออะไรเลย พลังกงทัLงหมดจะถูกลําเลียงเข้าไป
ในมิติที?ลึกที?สุดในร่ างกาย เขาก็กลายเป็ นสภาวะร่ างขาวบริ สุทธิ_ ร่ างกายของคน ๆ นีLจะโปร่ งใส
ก้าวต่อไปอีกหนึ?งก้าว คน ๆ นีLก็จะเข้าสู่การบําเพ็ญหลักธรรมนอกภพ และเรี ยกว่าการบําเพ็ญร่ าง
พระพุทธ พลังกงที?จะออกมาจัดอยูใ่ นประเภทอิทธิฤทธิ_ เมื?อถึงเวลานัLนเขาจะมีอานุภาพไร้ที?
สิLนสุดและยิง? ใหญ่มาก เมื?อบรรลุถงึ เขตแดนที?สูงยิง? ขึLนเขาจะบําเพ็ญเป็ นผูส้ าํ เร็จธรรมขัLนสูง นี?ก็
ต้องดูว่าท่านจะบําเพ็ญซินซิ?งอย่างไร บําเพ็ญถึงชัLนใดก็คือมรรคผลในชัLนนัLน ผูม้ ีปณิ ธานยิ?งใหญ่
จะได้ฝ่าที?ถูกต้อง สําเร็จมรรคผลที?ถกู ต้องและก็คอื เหวียนหมัน?
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บทที+ 3
การบําเพ็ญซินซิ+ง
ผูบ้ าํ เพ็ญฝ่ าหลุนกงต้องบําเพ็ญซินซิ?งเป็ นอันดับแรก ต้องคิดว่าซินซิ?งเป็ นส่วนสําคัญของ
การเกิดพลังกง นี?เป็ นหลักการบําเพ็ญสู่ระดับชัLนสูง พูดอย่างเข็มงวด การกําหนดระดับชัLนของ
แรงพลัง (กงลี?) นัLนไม่ได้มาจากการฝึ ก แต่ได้จากการบําเพ็ญซินซิ?ง การยกระดับซินซิ?งเป็ นเรื? อง
ที?พูดง่ายแต่ทาํ ได้ยากมาก ผูบ้ าํ เพ็ญต้องทุ่มเทพยายามอย่างยิ?ง คือต้องยกระดับจิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง) ต้อง
สามารถอดทนในทุกข์แห่งทุกข์ ต้องสามารถอดทนในเรื? องทีย? ากแก่การอดทน เป็ นต้น ทําไมคน
ส่วนหนึ?งฝึ กพลังกงมาหลายปี แต่ไม่เกิดพลังกง มูลเหตุที?แท้จริ งคือ หนึ?งไม่เน้นซินซิ?ง สองไม่ได้
หลักธรรมที?ถูกต้องเที?ยงตรงของระดับชัLนสูง ปัญหานีLตอ้ งแจ้งให้รบั รู ้ อาจารย์หลายท่านเวลา
สอนพลังกงล้วนแต่เน้นซินซิ?ง นี?เป็ นการสอนพลังกงที?แท้จริ ง อาจารย์เหล่านัLนที?สอนแต่ท่าฝึ ก
วิธีการโดยไม่เน้นเรื? องซินซิ?ง โดยแท้จริ งแล้วเท่ากับสอนวิชามาร ด้วยเหตุนL ีผฝู ้ ึ กพลังกงต้อง
ทุ่มเทความพยายามในการยกระดับซินซิ?ง จึงจะสามารถเข้าสู่การบําเพ็ญในระดับชัLนที?สูงยิ?งขึLน
1. ความหมายของซินซิ?ง
ซินซิ?งที?ฝ่าหลุนกงกล่าวถึงนัLน ไม่สามารถครอบคลุมด้วย “เต๋ อ (กุศล)” ได้ ขอบข่ายของ
มันกว้างกว่า “เต๋ อ (กุศล)” มากนัก มันครอบคลุมสิ?งต่าง ๆ ทุก ๆ ด้านรวมทัLง “เต๋ อ (กุศล)” ด้วย
“เต๋ อ (กุศล)” เป็ นเพียงปรากฏการณ์ชนิดหนึ?งของซินซิ?งของคน ๆ หนึ?ง การใช้ “เต๋ อ (กุศล)”
เพียงอย่างเดียวมาเข้าใจความนัยของซินซิ?งนัLนไม่เพียงพอ ซินซิ?งนัLนรวมถึงการปฏิบตั ิต่อการ
“ได้” กับการ “สละ” ปัญหาสองด้านนีL “ได้” ก็คือต้องบรรลุถงึ การหล่อหลอมเข้ากับคุณสมบัติ
พิเศษของจักรวาล สิ?งที?ประกอบขึLนเป็ นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของจักรวาลคือ “เจิน ซัน? เหยิ?น
(ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน)” การหล่อหลอมเข้ากับคุณสมบัติพเิ ศษของจักรวาลของผู ้
บําเพ็ญคนหนึ?งนัLนจะปรากฏออกมาที?ปริ มาณ “เต๋ อ (กุศล)” ของคน ๆ นัLน “สละ” ก็คือต้องสละ
ทิLงความคิดและการกระทําที?ไม่ดีต่าง ๆ เช่น ความโลภ ผลประโยชน์ ตัณหา ความอยากได้ การ
ฆ่า การต่อสู้ การขโมย การแย่งชิง การหลอกลวง ความอิจฉาริ ษยา เป็ นต้น หากต้องการจะ
บําเพ็ญไปสู่ระดับชัLนสูง ยังจะต้องละทิงL การแสวงหาต่อกิเลสตัณหาที?มีอยูแ่ ต่เดิมในมนุษย์ ก็คือ
ต้องละทิงL จิตยึดติดทัLงหมด คือต้องมองเรื? องชื?อเสียง ผลประโยชน์ของตนให้เบาบางมาก ๆ
มนุษย์ที?สมบูรณ์นL นั ประกอบขึLนจากกายเนืLอและคุณลักษณะดัLงเดิมของคน ๆ นัLน
จักรวาลก็เช่นเดียวกัน นอกจากสสารแล้ว ในเวลาเดียวกันยังมีคุณสมพิเศษของ “เจิน ซัน? เหยิ?น
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(ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน)” คงอยู่ ในทุก ๆ อนุภาคของอากาศธาตุลว้ นมีคุณสมบัติ
พิเศษชนิดนีLคงอยู่ เมื?อปรากฏออกมาในสังคมของคนธรรมดาสามัญ ก็คือเมื?อทําเรื? องที?ดีจะได้รบั
การชมเชย แต่เมื?อทําเรื? องที?ไม่ดีจะได้รับการลงโทษ ณ ระดับชัLนที?สูงก็จะปรากฏออกมาเป็ น
ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) คนที?สอดคล้องเข้ากับคุณสมบัติพิเศษชนิดนีLก็คือคนดี คนที?หัน
หลังห่างจากเขาก็คือคนเลว คนที?สอดคล้องกับเขา หล่อหลอมเข้ากับเขาก็คือผูท้ ี?ได้หลักธรรม
(เต๋ า) เมื?อเป็ นเช่นนีLเพื?อจะหล่อหลอมเข้ากับคุณสมบัติพิเศษนีL จึงกําหนดให้ผูฝ้ ึ กพลังกงต้องมี
ซินซิ?งที?สูงมาก เช่นนีLจึงจะสามารถบําเพ็ญขึLนไปสู่ระดับชัLนสูงได้
การเป็ นคนดีนL นั ง่าย
แต่หากจะบําเพ็ญซินซิ?งก็ไม่ใช่เรื? องง่ายเลย
ผูบ้ าํ เพ็ญต้อง
เตรี ยมพร้อมด้านจิตใจ หากจะปรับจิตใจให้ถูกต้องเที?ยงตรง ก่อนอื?นท่านต้องมีความจริ งใจ ผูค้ น
มีชีวิตอยูใ่ นโลก ในสังคมที?สลับซับซ้อน ท่านต้องการจะทําความดี แต่ก็อาจมีคนไม่ให้ท่านทํา
ความดี ท่านอาจไม่ตอ้ งการทําร้ายคนอื?น แต่คนอื?นอาจจะทําร้ายท่านด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา ซึ?ง
เรื? องเหล่านีLอาจเกิดขึLนจากเหตุผลทีไ? ม่ปรกติ ท่านจะสามารถรับรู ้ (อู)้ ได้หรื อไม่ว่าเพราะเหตุใด
และท่านควรจะทําอย่างไร ทุกสิ?งในโลกไม่ว่าจะถูกหรื อผิดล้วนแต่กาํ ลังทดสอบซินซิ?งของท่าน
อยูต่ ลอดเวลา เมื?อเผชิญกับความอับอายขายหน้าจนยากที?จะอธิบายได้ เมื?อประสบกับการสูญเสีย
ผลประโยชน์ที?ใกล้ตวั ต่อหน้าการยัว? ยวนของเงินทองและตัณหาทางเพศ การต่อสู้แย่งชิงทาง
อํานาจ ความโกรธเกลียดความอิจฉาริ ษยาจากการต่อสู้แย่งชิง ความขัดแย้งต่าง ๆ ในสังคม ความ
ขัดแย้งในครอบครัวและความเจ็บปวดที?มีรูปและไร้รูป ท่านสามารถจะปฏิบตั ิตนตามข้อกําหนด
ซินซิ?งที?เข้มงวดตลอดเวลาได้ไหม แน่นอน หากท่านสามารถทําได้ทLงั หมด ท่านก็เป็ นผูบ้ รรลุ
ธรรมแล้ว ผูฝ้ ึ กพลังกงส่วนใหญ่ลว้ นเริ? มต้นจากคนธรรมดาสามัญ การบําเพ็ญซินซิ?งก็จะ
ยกระดับขึLนทีละเล็กทีละน้อย ผูบ้ าํ เพ็ญที?มุ่งมัน? ถ้ามีจิตใจที?เด็ดเดี?ยวแน่วแน่ในการอดทนต่อ
ความทุกข์ยากและรับมือกับอุปสรรคใหญ่หลวงต่าง ๆ ในท้ายที?สุดจะได้รับมรรคผลถูกต้อง
(เจิงL กัว? ) หวังว่าผูบ้ าํ เพ็ญทัLงหลายจะสามารถรักษาซินซิ?งอย่างเข้มงวดและยกระดับแรงพลัง (กงลี?)
ในเร็ววัน
2. การเสียกับการได้
ในวงการชี?กงและศาสนาต่างกล่าวถึงการเสียกับการได้ บางคนเข้าใจว่าการเสียก็คือการ
บริ จาคให้ทาน ทําความดี ช่วยเหลือคนทีล? าํ บาก การได้ก็คือการได้พลังกง พระสงฆ์ในวัดก็พูด
อย่างนีL ต้องบริ จาคให้ทาน นี?ก็เป็ นการมองความหมายของการเสียที?แคบเกินไป แต่การเสียที?เรา
พูดถึงนัLนมีความหมายกว้างมาก เป็ นสิ?งที?ใหญ่มาก สิ?งที?เรากําหนดให้ท่านสละทิLงไปคือจิตยึด
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ติดเหล่านัLนของคนธรรมดาสามัญ คือจิตยึดติดดวงนัLนที?ท่านไม่ยอมปล่อยวาง ต้องสามารถสละ
ทิLงสิ?งของเหล่านัLนที?ท่านเห็นว่าสําคัญ ต้องสามารถสละทิLงซึ?งสิ?งของที?ท่านเห็นว่าไม่อาจจะสละ
ทิLงได้ นี?คือความหมายของการเสียอย่างแท้จริ ง การทําความดีช่วยเหลือคน การแสดงออกซึ?ง
จิตใจที?เมตตากรุ ณานัLนเป็ นเพียงส่วนหนึ?งของการเสียเท่านัLน
ในฐานะคนธรรมดาสามัญอยากจะมีชื?อเสียง ได้รับผลประโยชน์ อยากจะมีชีวิตที?ดีสัก
หน่อย สบายสักหน่อย มีเงินทองมากสักหน่อย นี?คือเป้าหมายของคนธรรมดาสามัญ แต่พวกเราผู ้
ฝึ กพลังกงจะไม่เหมือนกัน ที?พวกเราได้รับคือพลังกง จึงไม่ใช่สิ?งเหล่านีL พวกเราต้องลดละ
ผลประโยชน์ส่วนตนลงสักหน่อย มองมันให้เบาบางสักหน่อย แต่ก็ไม่ใช่จะให้ท่านสูญเสีย
สิ?งของอะไรไปจริ ง ๆ พวกเราบําเพ็ญอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ ยังต้องปฏิบตั ิตนเหมือนกับ
คนธรรมดาสามัญ สิ?งสําคัญคือท่านต้องปล่อยวางจิตใจดวงนัLนลง ไม่ใช่จะให้ท่านสูญเสียสิ?งของ
อะไรไปจริ ง ๆ สิ?งที?เป็ นของ ๆ ท่านจะไม่สูญหาย สิ? งที?ไม่ใช่ของ ๆ ท่าน ท่านก็จะไม่ได้มา หาก
ได้มาแล้วก็ตอ้ งคืนให้กบั คนเขาไป เพื?อทีจ? ะได้ท่านก็ตอ้ งเสีย แน่นอน การจะทําทัLงหมดให้ดีได้
ในทันทีนL นั ไม่อาจจะเป็ นไปได้ และก็เป็ นไปไม่ได้ที?จะสําเร็จเป็ นผูร้ ู ้แจ้งในชัว? ข้ามคืน แต่การ
บําเพ็ญทีละเล็กทีละน้อย ยกระดับขึLนทีละขัLนทีละนัLนเป็ นเรื? องที?ทาํ ได้ ท่านเสียไปมากเท่าใด
ท่านก็จะได้มากเท่านัLน ในเรื? องผลประโยชน์ท่านควรจะมองมันให้เบาบาง ยอมที?จะได้นอ้ ยกว่า
แต่สบายใจ ทางด้านวัตถุท่านอาจจะเสียเปรี ยบ แต่สิ?งที?ท่านจะได้มากกว่าคือ เต๋ อ (กุศล) และพลัง
กง นี?คือหลักการทีเ? ป็ นอยู่ แต่ไม่ใช่ให้ท่านตัLงใจใช้ชื?อเสียง ผลประโยชน์หรื อเงินทองไปแลกมา
นีLตอ้ งใช้จิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง) ไปทําความเข้าใจอีกขัLนหนึ?งให้ลึกซึLง
ผูบ้ าํ เพ็ญเต๋ าใหญ่ท่านหนึ?งเคยกล่าวไว้ว่า ของที?คนอื?นอยากได้ผมไม่อยากได้ ของทีค? น
อื?นมีผมไม่มี แต่ของที?ผมมีคนอื?นไม่มี ของที?คนอื?นไม่ตอ้ งการผมต้องการ ในฐานะคนธรรมดา
สามัญคนหนึ?งมันยากนักที?เขาจะมีช่วงเวลาที?รู้สึกพอเพียง อะไร ๆ เขาล้วนจะอยากได้ มีเพียง
ก้อนหินบนพืLนดินเท่านัLนที?เขาจะไม่เก็บ แต่ผบู ้ าํ เพ็ญเต๋ าท่านนีLบอกว่า เช่นนัLนผมก็จะเก็บก้อน
หินนีL คําพังเพยกล่าวไว้ว่าสิ?งของที?มีนอ้ ยจะมีค่า สิ?งที?มีนอ้ ยจะมีความแปลกใหม่ ก้อนหินที?ฝั?งนีL
ไม่มีคุณค่า เมื?อถึงฝั?งนัLนก็จะมีคุณค่าที?สุด ตรงนีLได้กล่าวถึงปรัชญาที?คนธรรมดาสามัญคนหนึ?ง
ไม่สามารถจะเข้าใจ ผูร้ ู ้แจ้งระดับสูงและมีกุศลยิ?งใหญ่จาํ นวนไม่นอ้ ย พวกเขาต่างไม่มีวตั ถุ
สิ?งของใด ๆ สําหรับพวกเขาแล้ว ไม่มีสิ?งใดที?พวกเขาจะละทิLงไม่ได้
หนทางของการฝึ กพลังกงเป็ นหนทางที?ถกู ต้องที?สุด ผูฝ้ ึ กพลังกงจึงเป็ นคนที?ฉลาดที?สุด
สิ?งของที?คนธรรมดาสามัญแย่งชิง ประโยชน์อนั น้อยนิดที?ตอ้ งการจะได้นL นั เป็ นเพียงชัว? ขณะ
ถึงแม้จะแย่งชิงมาได้ เก็บมาได้ หรื อได้ประโยชน์สักเล็กน้อย แล้วจะเป็ นอย่างไรล่ะ คนธรรมดา
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สามัญมีคาํ พูดหนึ?ง เมื?อเกิดท่านนําอะไรติดตัวมาไม่ได้ เมื?อตายไปท่านนําอะไรติดตัวไปไม่ได้
เวลามาท่านมาตัวเปล่า เวลาจากไปท่านก็ไปตัวเปล่า แม้แต่กระดูกก็ตอ้ งเผากลายเป็ นเถ้าถ่าน ไม่
ว่าท่านจะมีเงินทองมากเพียงไร มีตาํ แหน่งใหญ่โตเพียงไร อะไรท่านก็นาํ ติดตัวไปไม่ได้ แต่พลัง
กงสามารถนําติดตัวไปได้ เพราะมันก่อเกิดอยูท่ รี? ่ างกายในจิตสํานึกหลักของท่าน ข้าพเจ้าจะพูด
กับท่านว่า พลังกงนัLนได้มาไม่ง่ายเลย มันคือสิ?งลํLาค่าที?สุด และได้มายากที?สุด ทองคําจํานวน
เท่าใดก็แลกไม่ได้ เมื?อพลังกงของท่านสูงมากแล้ว หากวันหนึ?งท่านไม่อยากจะฝึ กพลังกงแล้ว
ขอเพียงแต่ท่านไม่ทาํ เรื? องทีไ? ม่ดี
เมื?อนัLนพลังกงของท่านก็จะแปรผันเป็ นสิ?งของทีเ? ป็ นวัตถุ
ทัLงหมดที?ท่านต้องการ ท่านจะได้รบั ทัLงหมด แต่นอกจากสิ?งของในโลกทีท? ่านจะได้แล้ว สิ?งที?ผู ้
บําเพ็ญจะได้รบั นัLนท่านก็จะไม่ได้อีกแล้ว
เพื?อผลประโยชน์ส่วนตนบางอย่าง บางคนใช้วิธีการที?ไม่ถูกต้องเพื?อให้ได้มาซึ?งสิ?งของที?
ไม่ใช่ของตนเอง เขาคิดว่าตัวเองมีความได้เปรี ยบ ในความเป็ นจริ งแล้วผลประโยชน์ที?เขาได้มา
นัLนคือใช้เต๋ อ (กุศล) ไปแลกกับคนเขามา เพียงแต่เขาไม่รู้ สําหรับผูฝ้ ึ กพลังกงแล้วต้องลดทอน
พลังกงของเขาลง สําหรับผูท้ ี?ไม่ฝึกพลังกงนัLนต้องลดทอนอายุขยั ลง หรื อลดทอนด้านอื?นลง โดย
สรุ ป บัญชีนL ีตอ้ งสะสาง นี?คือหลักการสวรรค์ ยังมีบางคนมักจะรังแกคน พูดจาให้ร้ายคน เป็ นต้น
พร้อมกับทีพ? ฤติกรรมเหล่านีLเกิดขึLน เขาก็โยนเต๋ อ (กุศล) ในสัดส่วนที?เท่ากันให้กบั คู่กรณี โดยใช้
เต๋ อ (กุศล) ไปแลกกับการรังแกหรื อดูหมิ?นคนเขา
บางคนเข้าใจว่าการเป็ นคนดีนL นั เสียเปรี ยบ
ในมุมมองของคนธรรมดาสามัญเขา
เสียเปรี ยบ แต่เขากลับจะได้รับสิ?งที?คนธรรมดาสามัญไม่อาจจะได้รับ นัน? ก็คือ “เต๋ อ (กุศล)” --คือสสารสีขาวซึ?งเป็ นสิ?งที?มีค่าอย่างยิง? หากไม่มเี ต๋ อ (กุศล) ก็จะไม่มีพลังกง นัน? คือสัจธรรมที?
แน่นอน คนจํานวนมากทําไมฝึ กพลังกงแล้วไม่เกิดพลังกง ก็คือไม่ได้บาํ เพ็ญเต๋ อ (กุศล) ขึLนไป
คนจํานวนมากต่างกล่าวถึงเต๋ อ (กุศล) ล้วนต้องการจะได้เต๋ อ (กุศล) แต่ไม่ได้เปิ ดเผยหลักการที?
แท้จริ งของการผันแปรเต๋ อ (กุศล) เป็ นพลังกงออกมา อาศัยตัวเองไปรับรู ้ (อู)้ คัมภีร์ศาสนาพุทธ
นับหมื?นเล่ม องค์ศากยมุนีทรงถ่ายทอดหลักธรรมเป็ นเวลาสี?สิบกว่าปี ขณะอยูใ่ นโลก ก็กล่าวแต่
เพียงเต๋ อ (กุศล) คําเดียว ในหนังสือบําเพ็ญเต๋ าโบราณของจีนก็พูดถึงเต๋ อ (กุศล) เพียงคําเดียว ใน
หนังสือห้าพันคํา [เต้าเต๋ อจิง] ทีเ? ขียนโดยเหลาจือ? ก็พดู ถึงเต๋ อ (กุศล) เพียงคําเดียว แต่คนบางคนก็
คือไม่รับรู ้ (อู)้
เรามาพูดถึงการเสีย เมื?อมีได้ก็ตอ้ งมีเสีย เมื?อท่านคิดจะบําเพ็ญอย่างแท้จริ งก็จะพบกับ
ทุกข์ภยั จํานวนหนึ?งซึ?งจะปรากฏออกมาในชีวิตประจําวัน หนึ?งคือความเจ็บป่ วยทางร่ างกาย ไม่
สบายตรงนีLไม่สบายตรงนัLน แต่ไม่ใช่โรค อีกหนึ?งคือจะปรากฏออกมาในสังคม ครอบครัว ที?
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ทํางาน ล้วนจะปรากฏออกมาได้ โดยทันใดนัLนก็เกิดความขัดแย้งขึLนมาทางด้านผลประโยชน์
หรื อเกิดการเสียดสีกนั ทางอารมณ์ จุดประสงค์ลว้ นจะให้ท่านยกระดับซินซิ?ง หากท่านประสบ
กับเรื? องยุง่ ยากเรื? องหนึ?ง ทําเสียจนท่านอับอายเสียหน้าอย่างมาก ต้องตกอยูใ่ นภาวะที?อึดอัด เมื?อ
นัLนท่านจะจัดการอย่างไร ใจท่านรู ้สึกสงบและมัน? คง หากท่านทําได้ถึงจุดนีL ซินซิ?งของท่านก็
ยกระดับสูงขึLนจากทุกข์ภยั ครัLงนีLแล้ว พลังกงของท่านก็จะสูงขึLนตามสัดส่วน หากท่านสามารถ
ทําได้เพียงเล็กน้อย ท่านก็จะได้เพียงเล็กน้อย ท่านทุ่มเทได้มากเท่าใด ท่านก็จะได้มากเท่านัLน
โดยมากเมื?ออยูท่ ่ามกลางทุกข์ภยั ไม่แน่เสมอไปว่าท่านจะรับรู ้ออกมาได้ แต่พวกเราจะต้องรับรู ้
ไม่อาจจะเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ เมื?อเกิดความขัดแย้งท่านต้องกําหนดตนเองด้วยมาตรฐาน
ที?สูง พวกเราบําเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ การขัดเกลาซินซิ?งก็ตอ้ งขัดเกลาอยูใ่ นหมู่คน
ธรรมดาสามัญ ต้องล้มลุกคลุกคลาน ได้รับบทเรี ยน คิดจะไม่เจอกับความยุง่ ยากใด ๆ แล้วก็จะ
เกิดพลังกงอย่างสบาย ๆ นัน? คือเป็ นไปไม่ได้
3. บําเพ็ญ “เจิน ซัน? เหยิ?น (ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน)” พร้อมกัน
วิชาของเรานีLคือการบําเพ็ญ “เจิน ซัน? เหยิ?น (ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน)” พร้อม
กัน “ความจริ ง” ก็คือพูดความจริ ง ทําเรื? องจริ ง หวนคืนสู่ความจริ งดัLงเดิม สุดท้ายเป็ นคนจริ ง
“ความเมตตา” ก็คือก่อเกิดจิตเมตตากรุ ณา ทําความดีช่วยเหลือคน เราเน้นความสามารถในการ
อดทนโดยเฉพาะ มีเพียงความอดทนเท่านัLนจึงจะสามารถบําเพ็ญเป็ นผูม้ ีกุศลยิ?งใหญ่ได้ ความ
อดทนเป็ นสิ?งที?แรงกล้ามาก เลยลํLาความจริ งและความเมตตา ตลอดขัLนตอนของการบําเพ็ญล้วน
บอกให้ท่านไปอดทน รักษาซิ?นซิ?งให้มนั? ต้องไม่ทาํ สิ?งชัว? ร้ายตามอําเภอใจ
เจอเรื? องแล้วสามารถจะอดทนนัLนไม่ใช่เรื? องง่าย บางคนพูดว่า: ตีไม่ตีตอบ ด่าไม่ด่าตอบ
แม้กระทัง? ในสถานการณ์ที?อบั อายขายหน้าอยูท่ ่ามกลางญาติสนิทมิตรสหายก็ตอ้ งอดทนให้ได้ นี?
มิกลายเป็ น “อาคิว” หรอกหรื อ! ข้าพเจ้าว่าหากท่านปฏิบตั ิอย่างเป็ นปรกติในทุก ๆ ด้าน และมี
ปัญญาไม่นอ้ ยกว่าคนอื?น เพียงแต่มองผลประโยชน์ส่วนตนอย่างเบาบาง ไม่มีใครจะบอกว่าท่าน
โง่ การสามารถอดทนนัLนไม่ใช่อ่อนแอหรื อขีLขลาด ไม่ใช่ “อาคิว” แต่เป็ นการแสดงออกซึ?งจิตใจ
ที?เข้มแข็งเด็ดเดี?ยว เป็ นการแสดงออกซึ?งความสุขุมเยือกเย็น หันซิ?งในประวัติศาสตร์จีนเคยได้รับ
ความอัปยศอดสูให้คลานรอดใต้หว่างขาของคน นั?นคือความอดทนอันยิ?งใหญ่ ในสมัยโบราณมี
คําพูดประโยคหนึ?งว่า: “ลูกผูช้ ายถูกเหยียดหยาม ชักดาบเข้าต่อสู”้ คนธรรมดาสามัญคนหนึ?งเมื?อ
ถูกเหยียดหยาม เขาจะชักดาบเข้าต่อสู้ เขาจะด่าว่าคน ออกหมัดชกคน เกิดมาเป็ นคนสักชาตินL นั
ไม่ง่ายเลย บางคนก็มีชีวิตอยูเ่ พียงเพื?อศักดิ_ศรี ช่างไม่คมุ้ ค่าเลยและน่าเหนื?อยนัก ประเทศจีนมี
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คําพูดประโยคหนึ?งว่า: “ถอยหลังหนึ?งก้าว ทะเลท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาล” เมื?อประสบกับความ
ยุง่ ยากหากท่านถอยหลังหนึ?งก้าว ท่านจะพบว่ามันจะเป็ นอีกสถานการณ์หนึ?ง
ในฐานะผูฝ้ ึ กพลังกง ต่อคนที?มีความขัดแย้งกับท่าน ต่อคนที?ดูหมิ?นเหยียดหยามท่านซึ?ง ๆ
หน้า ท่านไม่เพียงต้องอดทน ต้องกําหนดตนเองด้วยมาตรฐานที?สูง ท่านยังต้องขอบคุณเขา หาก
เขาไม่มีความขัดแย้งกับท่าน ท่านจะสามารถยกระดับซินซิ?งได้อย่างไร จะแปรผันสสารสีดาํ เป็ น
สสารสีขาวในขณะที?ประสบความเจ็บปวดได้อย่างไร จะก่อเกิดพลังกงได้อย่างไร เมื?ออยู่
ท่ามกลางทุกข์ภยั นัLนมันยากที?คนจะข้ามผ่านไปได้ แต่ ณ เวลานัLนท่านจะต้องควบคุมตัวเองให้
ได้ เพราะพร้อม ๆ กับแรงพลัง (กงลี?) เพิ?มขึLน ทุกข์ภยั นัLนจะเพิ?มมากขึLนไม่หยุด ก็จะดูว่าซินซิ?ง
ของท่านสามารถจะยกระดับขึLนไปได้หรื อไม่ เมื?อเริ? มต้นเขาอาจจะทําให้ท่านโกรธ โกรธจน
แทบจะทนไม่ไหว ทําให้ท่านอึดอัดอย่างมาก ทําให้โกรธจนปวดตับ ปวดกระเพาะ แต่ท่านไม่
ระเบิดออกมา ท่านอดกลัLนความโกรธได้ อย่างนีLดีมาก ท่านเริ? มจะอดทนได้แล้ว เป็ นความตัLงใจ
ที?จะอดทน ท่านก็จะค่อย ๆ ยกระดับซินซิ?งขึLนเรื? อย ๆ ท่านก็จะมองเรื? องราวนัLนเบาบางได้จริ ง ๆ
เมื?อถึงเวลานัLนก็คือการยกระดับที?ใหญ่ขL นึ คนธรรมดาสามัญถือเรื? องการขัดสีซ?ึงกันและกัน เรื? อง
เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็ นเรื? องที?ใหญ่มาก มีชีวิตอยูเ่ พียงเพื?อศักดิ_ศรี ไม่สามารถจะอดทน เมื?อความโกรธ
ขึLนถึงขีดสุดแล้วอะไรเขาก็กล้าทํา แต่ในฐานะผูฝ้ ึ กพลังกง สิ?งที?คนอื?นเห็นเป็ นเรื? องใหญ่ ท่านจะ
เห็นเป็ นเรื? องเล็ก เล็กมาก เล็กมาก ๆ เพราะเป้าหมายนัLนของท่านยาวไกลมาก ๆ ยาวไกลยิ?งนัก
ท่านจะอยูย่ ืนยาวเท่ากับจักรวาล เมื?อท่านคิดถึงสิ?งเหล่านัLนอีกครัLง สิ?งเหล่านัLนจะมีหรื อไม่มีก็ได้
เมื?อท่านคิดในภาพที?ใหญ่ ท่านล้วนสามารถข้ามผ่านสิ?งเหล่านัLนไปได้
4. ขจัดจิตอิจฉาริ ษยาทิLงไป
จิตอิจฉาริ ษยาเป็ นอุปสรรคใหญ่ของการฝึ กพลังกง มันจะส่งผลกระทบต่อผูฝ้ ึ กพลังกง
อย่างมาก มันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงพลัง (กงลี?) ของผูฝ้ ึ กพลังกง จะทําร้ายเพื?อนผูฝ้ ึ ก
และจะรบกวนการบําเพ็ญขึLนไปของพวกเราอย่างร้ายแรง ในฐานะผูฝ้ ึ กพลังกง ต้องขจัดทิLงไป
100 เปอร์เซ็นต์ บางคนเมื?อฝึ กพลังกงถึงระดับชัLนหนึ?ง แต่จิตอิจฉาริ ษยายังไม่ได้ขจัดทิLงไป และ
ยิ?งไม่ขจัดทิงL ไปมันก็ยิ?งรุ นแรงเพิ?มขึLนได้ง่าย ผลด้านลบชนิดนีLทาํ ให้ซินซิ?งด้านอื?น ๆ ที?เขา
ยกระดับขึLนแล้วเปลี?ยนเป็ นอ่อนแออย่างมาก
เหตุใดจึงหยิบยกจิตอิจฉาริ ษยาออกมาพูด
โดยเฉพาะ เพราะจิตอิจฉาริ ษยาสะท้อนออกมารุ นแรงที?สุดและโดดเด่นที?สุดในหมู่คนจีน มันมี
นํLาหนักมากที?สุดในความคิดของผูค้ นโดยที?คนจํานวนมากไม่รู้สึก จิตอิจฉาริ ษยานัLนมีเฉพาะทาง
ตะวันออก เรี ยกว่าจิตอิจฉาริ ษยาแบบตะวันออกหรื อจิตอิจฉาริ ษยาแบบเอเซีย คนจีนมีอุปนิสัย
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เก็บความรู ้สึก เก็บอารมณ์ ไม่แสดงออกอย่างเปิ ดเผย จึงทําให้เกิดจิตอิจฉาริ ษยาได้ง่าย สรรพสิ?ง
ล้วนมีสองด้าน อุปนิสัยเก็บความรู ้สึกมีดา้ นที?ดี และก็มีดา้ นที?ไม่ดี คนตะวันตกอุปนิสัยค่อนข้าง
เปิ ดเผย เป็ นต้นว่าหากเด็กนักเรี ยนได้คะแนนเต็มร้อยในโรงเรี ยน เขาจะดีใจขณะวิ?งกลับบ้านไป
พลาง ร้องตะโกนไปพลาง: “ฉันได้คะแนนเต็มร้อยนะ...” เพื?อนบ้านต่างพากันเปิ ดประตู เปิ ด
หน้าต่างแสดงความยินดีกบั เขา: “ทอม ยินดีดว้ ยนะ!” ต่างพากันยินดีกบั เขา ถ้าเรื? องนีLเกิดขึLนใน
ประเทศจีน ท่านลองคิดดู พอได้ยินก็รู้สึกไม่พอใจ: ได้ร้อยคะแนนเต็มแล้วมีอะไร “โอ้อวด” มี
อะไรน่าอวด! เป็ นปฏิกิริยาที?แตกต่างกันโดยสิLนเชิงเมื?อมีจิตอิจฉาริ ษยา
คนที?มีจิตอิจฉาริ ษยาจะดูถกู คนอื?น ไม่ยอมให้คนอื?นเลยลํLาตนเอง เวลาเห็นคนอื?นเก่งกว่า
ตนเอง จิตใจเขาก็จะไม่สมดุล รับไม่ได้ ไม่ยอม เวลาขึLนเงินเดือนต้องขึLนเท่ากัน โบนัสต้องได้
เท่ากัน ท้องฟ้าถล่มลงมาทุกคนต้องรับผิดชอบเท่ากัน เวลาเห็นคนอื?นได้เงินได้ทอง เขาก็อิจฉา
ตาร้อน ก็คือใครจะดีกว่าเขาไม่ได้ บางคนทํางานวิจยั ประสบผลสําเร็จแต่ไม่กล้าไปรับรางวัล
กลัวคนจะอิจฉาริ ษยา บางคนได้รบั รางวัลชมเชยด้านเกียติยศและชื?อเสียงก็ไม่กล้าเปิ ดเผย กลัว
คนอื?นจะอิจฉาริ ษยาและพูดจาเสียดสี
อาจารย์ชี?กงบางคนเห็นอาจารย์ชี?กงอื?นบรรยายก็ไม่
ยอมรับ ไปก่อกวน นี?ก็คือปัญหาซินซิ?ง ทุกคนฝึ กพลังกงด้วยกัน บางคนฝึ กพลังกงได้ไม่นานก็มี
ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) และแล้วก็จะมีคนพูด: เขามีอะไรจะโม้ได้ ฉันฝึ กมาหลายปี แล้ว
ประกาศนียบัตรมีเป็ นโหล ฉันยังไม่มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) เขาจะมีได้อย่างไร ก็เกิดจิต
อิจฉาริ ษยาขึLนมา ฝึ กพลังกงต้องค้นหาจากภายใน ตนเองต้องบําเพ็ญตนเองให้มาก ๆ ให้คน้ หา
มูลเหตุที?ตนเอง ตนเองมีดา้ นไหนที?ยงั ทําได้ไม่เพียงพอ ต้องพยายามปรับปรุงตนเอง ให้ทุ่มเท
พยายามที?ภายใน คนล้วนทุ่มเทพยายามที?ภายนอก คนอื?นต่างบําเพ็ญดีแล้ว ต่างยกระดับขึLนไป
แล้ว มีท่านที?ยงั ไม่ยกระดับขึLนไป ท่านไม่ใช่เสียเวลาหรื อ การบําเพ็ญต้องบําเพ็ญที?ตนเองหนา
จิตอิจฉาริ ษยายังจะทําร้ายเพื?อนผูบ้ าํ เพ็ญด้วยกัน เป็ นต้นว่าพูดจาไม่น่าฟังทําให้คนเขา
จิตใจไม่สงบไม่อาจจะเข้าสู่สมาธิ เมื?อเขามีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ในระดับหนึ?งแล้ว ด้วย
จิตอิจฉาริ ษยาเขาอาจใช้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ไปทําร้ายเพื?อนผูบ้ าํ เพ็ญ เช่นมีคนที?
บําเพ็ญได้ดีคนหนึ?งกําลังนัง? สมาธิฝึกพลังกงอยู่ เนื?องจากตัวเขามีพลังกง นัง? อยูต่ รงนัLนคล้ายกับ
ภูเขาลูกหนึ?ง ณ ตอนนัLนมีสองสิ?งลอยข้ามมา สิ?งหนึ?งในอดีตเคยเป็ นพระสงฆ์ แต่เนื?องจากมีจิต
อิจฉาริ ษยาจึงไม่สามารถบําเพ็ญขึLนไปได้ แม้จะมีแรงพลัง (กงลี?) ในระดับหนึ?ง แต่ยงั บําเพ็ญไม่
สําเร็จ เมื?อพวกเขามาถึงตรงที?คนนัง? สมาธิอยูน่ L นั หนึ?งในนัLนพูดว่า: นี?คือคนนัLนที?กาํ ลังบําเพ็ญอยู่
ตรงนีL พวกเราเดินล้อมรอบไปเถิดนะ! อีกคนหนึ?งกลับพูดขึLนมาว่า: คิดถึงเมื?อปี นัLน เพียงฝ่ ามือ
เดียวฉันก็ตดั ภูเขาไถ้ซนั ออกมุมหนึ?ง ว่าแล้วก็ฟาดหนึ?งฝ่ ามือไปที?ผฝู ้ ึ กพลังกง แต่พอยกแขนขึLน
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มาแล้วก็ฟาดลงไปไม่ได้
เพราะผูฝ้ ึ กพลังกงนัLนกําลังบําเพ็ญหลักธรรมทีถ? ูกต้องจึงมีเกราะ
คุม้ ครอง เขาไม่สามารถฟาดมือลงไปได้ เขาคิดจะทําร้ายผูบ้ าํ เพ็ญหลักธรรมที?ถูกต้องซึ?งเป็ น
ปัญหาที?ร้ายแรงมาก เขาต้องถูกลงโทษ คนที?มีจิตอิจฉาริ ษยานัLนทําร้ายทัLงตนเองและคนอื?น
5. ขจัดจิตยึดติดทิงL ไป
จิตยึดติดหมายถึงผูฝ้ ึ กพลังกงยึดติดต่อสิ?งหนึ?งสิ?งใด หรื อเป้าหมายหนึ?ง ๆ ไม่ปล่อยวาง
หรื อแสวงหามากเกินไป ไม่สามารถสลัดให้หลุดได้ กระทัง? ดืLอรัLนมาก ๆ ไม่ฟังคําเตือน บางคน
แสวงหาที?จะได้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ในโลกนีL ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการบําเพ็ญสู่
ระดับชัLนสูง จิตใจนีLยิ?งรุ นแรง ก็ยิ?งละทิLงได้ยาก จิตใจยิ?งไม่สมดุลไม่มนั? คง ภายหลังก็จะคิดว่า
ตนเองไม่ได้อะไรเลย กระทัง? มีความสงสัยในสิ?งทีศ? ึกษา จิตยึดติดก่อเกิดจากกิเลสตัณหาของ
มนุษย์ จุดเด่นคือมันมีเป้าหมายหรื อจุดประสงค์ทจี? าํ กัดอย่างเด่นชัด ค่อนข้างชัดเจน เป็ นรู ปธรรม
โดยที?เจ้าตัวมักจะไม่รับรู ้เข้าใจ คนธรรมดาสามัญมีจิตยึดติดมากมาย เพื?อจะแสวงหาของสิ?งหนึ?ง
และบรรลุจุดประสงค์นL นั เขาสามารถจะใช้วิธีการใด ๆ ก็ได้เพื?อที?จะให้ได้มา สําหรับผูฝ้ ึ กพลัง
กง จิตยึดติดจะแสดงออกมาอีกแบบหนึ?ง เช่น การแสวงหาความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ชนิด
หนึ?ง ๆ หลงใหลในทัศนียภาพชนิดหนึ?ง ๆ กระตือรื อร้นในการแสดงออกชนิดหนึ?ง ๆ เป็ นต้น ใน
ฐานะผูฝ้ ึ กพลังกง ไม่ว่าท่านจะแสวงหาอะไรล้วนไม่ถูกต้อง สิ?งนีLตอ้ งขจัดทิLงไป สายเต๋ ากล่าวถึง
ความไม่มี สายพุทธสอนความว่างเปล่า เข้าสู่ประตูแห่งความว่างเปล่า สุดท้ายพวกเราต้องบรรลุ
ภาวะความว่างเปล่าและความไม่มี ต้องขจัดจิตยึดติดทัLงหมดทิLงไป สิ?งที?ท่านปล่อยวางไม่ได้ลว้ น
ต้องปล่อยวาง เช่น การแสวงหาความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ท่านแสวงหาก็คือต้องการจะใช้ ที?
จริ งมันตรงกันข้ามกับคุณสมบัติพิเศษของจักรวาลของเรา ในความเป็ นจริ งยังคงเป็ นปัญหาด้าน
ซินซิ?ง คิดอยากจะได้ คิดอยากจะโอ้อวดมัน อยากจะแสดงต่อหน้าคนอืน? สักหน่อย หาก
จุดประสงค์ที?ท่านจะใช้มนั นัLนบริ สุทธิ_ ก็คือต้องการจะทําความดี แต่เรื? องดีนL นั เมื?อท่านทําขึLนมาก็
ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็ นเรื? องดี
เรื? องของคนธรรมดาสามัญถ้าท่านใช้วิธีเหนือสามัญวิสัยไป
จัดการก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็ นเรื? องดี บางคนพอได้ยินข้าพเจ้ากล่าวว่าคนในชัLนเรี ยนร้อยละ 70
เปิ ดตาทิพย์แล้ว ดังนัLนจึงครุ่ นคิด ทําไมฉันไม่มีความรู ้สึกนะ เมื?อกลับไปเวลาฝึ กพลังกงก็มุ่ง
สนใจไปที?ตาทิพย์ คิดจนปวดหัว สุดท้ายอะไรก็มองไม่เห็น นี?ก็คือจิตยึดติด แต่ละคนมีสภาพ
ร่ างกายที?ต่างกัน รากฐาน (เกินจี) ก็ไม่เหมือนกัน ตาทิพย์ไม่อาจจะมองเห็นในเวลาเดียวกัน และ
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ไม่อาจจะอยูใ่ นระดับชัLนเดียวกัน บางคนมองเห็นได้แล้ว บางคนมองไม่เห็น ล้วนแต่เป็ นเรื? อง
ปกติ
จิตยึดติดสามารถจะทําให้แรงพลัง (กงลี?) ของผูฝ้ ึ กพลังกงเกิดการหยุดชะงัก อยูใ่ นภาวะ
วนอยูก่ บั ที? ในกรณีที?รุนแรงยังอาจทําให้ผฝู ้ ึ กพลังกงเดินสู่ทางมาร โดยเฉพาะคือความสามารถ
พิเศษ (กงเหนิง) บางอย่างอาจถูกคนที?มีซินซิ?งไม่ดีนาํ ไปใช้ทาํ เรื? องที?ไม่ดีได้ มีหลายกรณีที?คนที?
ซินซิ?งไม่มนั? คงได้นาํ ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ไปทําเรื? องไม่ดี มีพLนื ที?หนึ?งนักศึกษาชายราย
หนึ?งเกิดมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ในการควบคุมความคิดชนิดหนึ?ง ด้วยความสามารถ
พิเศษ (กงเหนิง) นีLเขาสามารถจะใช้ความคิดไปควบคุมความนึกคิดและพฤติกรรมของคนอื?น เขา
จึงใช้มนั ไปทําเรื? องที?ไม่ดี บางคนเวลาฝึ กพลังกงมองเห็นทัศนียภาพบางอย่าง มักคิดจะมองดูให้
ชัดเจน รู ้ให้แน่ชดั นี?ก็คือจิตยึดติด บางคนชอบทําบางอย่างจนกลายเป็ นเสพติด ยากที?จะละวาง ก็
เป็ นจิตยึดติด เนื?องจากรากฐาน (เกินจี) ไม่เหมือนกัน มีจุดประสงค์ต่างกัน บางคนฝึ กพลังกงเพื?อ
จะบรรลุเขตแดนที?สูงที?สุด บางคนก็เพือ? จะได้รับบางสิ?งบางอย่าง ความคิดชนิดหลังย่อมจะทําให้
จุดประสงค์ของการฝึ กพลังกงถูกจํากัด หากจิตยึดติดชนิดนีLไม่ขจัดทิLงไป ถึงจะฝึ กพลังกง พลัง
กงก็จะไม่ก่อเกิด ดังนัLนผูฝ้ ึ กพลังกงต้องมองผลประโยชน์ทางวัตถุทLงั หมดให้เบาบาง ไม่แสวงหา
สิ?งใด ให้ทุกสิ?งดําเนินไปตามธรรมชาติ เช่นนีLก็จะหลีกเลีย? งการเกิดจิตยึดติดที?ปรากฏออกมา นี?ก็
จะดูว่าซินซิ?งของผูฝ้ ึ กพลังกงเป็ นอย่างไร หากซินซิ?งไม่ยกระดับขึLนจากมูลฐาน ไม่ว่าจะมีจิตยึด
ติดใด ๆ ก็ลว้ นจะบําเพ็ญไม่สาํ เร็จ
6. กรรม
(1) การก่อเกิดของกรรม
กรรมเป็ นสสารสีดาํ ชนิดหนึ?งซึ?งตรงกันข้ามกับกุศล (เต๋ อ) ในพุทธศาสนาเรี ยกมันว่า
กรรมชัว? พวกเราที?นี?เรี ยกว่ากรรม ดังนัLนเมื?อทําเรื? องไม่ดีกเ็ รี ยกว่าก่อกรรม กรรมนัLนก่อเกิด
เนื?องจากเจ้าตัวเคยทําผิดในชาตินL ีหรื อชาติก่อน เช่น เคยฆ่าชีวิต เคยรังแกใคร เคยช่วงชิง
ผลประโยชน์ของใคร เคยนินทาใครข้างหลัง ไม่เป็ นมิตรกับใคร เป็ นต้น ล้วนจะก่อเกิดกรรม ยัง
มีกรรมที?โอนย้ายมาจากบรรพบุรุษหรื อญาติมิตร เมื?อคน ๆ หนึ?งออกหมัดทุบตีคน ในเวลา
เดียวกันก็ได้โยนสสารสีขาวไปให้กบั คู่กรณี พืLนที?ส่วนนัLนในร่ างกายตนเองก็จะถูกแทนที?ดว้ ย
สสารสีดาํ การฆ่าชีวิตเป็ นการทําความชัว? ทําเรื? องเลวร้ายที?ใหญ่หลวงที?สุดซึ?งจะก่อกรรมที?หนัก
มาก กรรมเป็ นมูลเหตุสาํ คัญที?ส่งผลให้คนเป็ นโรค แน่นอนไม่แน่เสนอไปว่ามันจะสะท้อน
ออกมาในรู ปแบบของโรค มันอาจจะสะท้อนออกมาเป็ นการประสบกับความยุง่ ยาก เป็ นต้น
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ล้วนเป็ นกรรมที?บงั เกิดผลอยู่ ดังนัLนผูฝ้ ึ กพลังกงจะทําเรื? องที?ไม่ดีไม่ได้โดยเด็ดขาด การกระทําที?
ไม่ดีทLงั หมดล้วนจะก่อเกิดสื?อสัญญาณที?ไม่ดี จะส่งผลกระทบถึงการฝึ กพลังกงอย่างร้ายแรง
บางคนส่งเสริ มให้เก็บลมปราณ (ชี?) ของต้นไม้ เวลาสอนพลังกงก็จะสอนเก็บ
ลมปราณ (ชี?)ของต้นไม้อย่างไร ลมปราณ (ชี?) ของต้นไม้อะไรดี ลมปราณ (ชี?) ของต้นไม้อะไร
เป็ นสีอะไร พูดคุยกันอย่างเพลิดเพลินออกรส ในสวนสาธารณะทางตะวันออกเฉียงเหนือของเรา
บางคนไม่รู้ว่าฝึ กพลังกงอะไร กลิงL ตัวไปมาบนพืLน พอลุกขึLนก็วนรอบต้นสนเพื?อเก็บลมปราณ
(ชี?) ของต้นสน ในเวลาเพียงครึ? งปี ทําให้ตน้ สนทัLงแถบร่ วงโรยตายไปเลย นี?คือพฤติกรรมของการ
ก่อกรรม นี?ก็เป็ นการฆ่าชีวิต! ไม่ว่าจะพูดในแง่ของการอนุรักษ์สิ?งแวดล้อมเพือ? รักษาความสมดุล
ทางนิเวศวิทยาของประเทศเรา หรื อพูดจากระดับชัLนสูง การเก็บลมปราณ(ชี?) ของต้นไม้ก็เป็ น
เรื? องไม่ถูกต้อง จักรวาลนัLนกว้างใหญ่ไร้ขีดจํากัด มีลมปราณ (ชี?) อยูท่ ุกหนแห่งให้ท่านไปเก็บ
ท่านไปเก็บให้พอใจ เหตุใดจะต้องทําลายต้นไม้ละ ในฐานะผูฝ้ ึ กพลังกง จิตเมตตาของท่านไป
ไหนแล้วละ
สรรพสิ?งล้วนมีจิตวิญญาณ วิทยาศาสตร์ปัจจุบนั รับรู ้แล้วว่าต้นไม้ไม่เพียงแต่มีชีวิต
ยังมีความอัฉริ ยะ (หลิงซิ?ง) มีความคิดและอารมณ์ กระทัง? มีความสามารถพิเศษทางประสาท
สัมผัส เมื?อตาทิพย์ของท่านบรรลุระดับธรรมจักษุ ท่านจะพบว่าโลกเป็ นทัศนียภาพอีกแบบหนึ?ง
โดยสิLนเชิง พอท่านออกจากบ้าน ก้อนหิน กําแพง ต้นไม้ เป็ นต้น ล้วนจะพูดคุยกับท่าน วัตถุใด ๆ
ล้วนมีชีวิตคงอยู่ ณ เวลาที?มนั ก่อเกิด ชีวิตหนึ?งก็ได้กรอกใส่เข้าไปแล้ว สสารอินทรี ยแ์ ละอนิน
ทรี ยน์ L นั จัดแบ่งโดยมนุษย์บนโลกเรา คนที?อยูใ่ นวัดเมื?อทําชามแตกเขาจะรู ้สึกไม่สบายใจ เพราะ
ทันทีที?ชามนัLนแตกไป ร่ างชีวิตนัLนก็ถูกปลดปล่อยออกมา เมื?อมันยังไม่ได้เดินจบเส้นทางชีวิต
ของมัน ก็จะไม่มีที?ไป ดังนัLนมันจึงเคียดแค้นคนที?ฆ่ามันอย่างยิ?ง ยิ?งเคียดแค้นคน ๆ นัLนก็จะยิ?งมี
กรรมหนัก “อาจารย์ชี?กง” บางคนยังไปล่าสัตว์ จิตเมตตาของเขาไปไหนแล้ว สายพุทธและสาย
เต๋ าล้วนไม่ทาํ สิ?งที?จะฝ่ าฝื นหลักการสวรรค์ เขาทําเช่นนีLก็คือพฤติกรรมของการฆ่าชีวิต
บางคนบอกว่าที?ผ่านมาเขาก่อกรรมไว้มาก เช่น ฆ่าไก่ ฆ่าปลา ตกปลา เป็ นต้น ใช่
หรื อไม่ว่าเขาไม่สามารถจะฝึ กพลังกงแล้ว ไม่ใช่ ในเวลานัLนท่านทําโดยที?ไม่รู้ มันไม่ทาํ ให้กรรม
ใหญ่โต จากวันนีLอย่าได้ทาํ เรื? องอย่างนีLอีกก็แล้วกัน ถ้าทําอีกก็คอื ตัLงใจทําผิดทัLง ๆ ที?รู้ ไม่ได้แล้ว
ผูฝ้ ึ กบางคนมีกรรมชนิดนีLคงอยู่ ท่านมาร่ วมชัLนเรี ยนของเราก็คอื มีบุญวาสนา ท่านจึงสามารถจะ
บําเพ็ญสู่ระดับสูง แล้วแมลงวันหรื อยุงเข้ามาในบ้านควรจะตีหรื อไม่ ทุกท่านทําเรื? องนีL ณ
ระดับชัLนปัจจุบนั จะตีตายก็ไม่ถือว่าผิด ไล่ออกไปไม่ได้จะตีให้ตายก็ตีไปแล้ว ของสิ?งหนึ?งเมื?อถึง
เวลาที?ควรตาย มันก็ตอ้ งตายโดยธรรมชาติ เมื?อองค์ศากยมุนีทรงพระชนม์ชีพอยูน่ L นั มีครัLงหนึ?ง
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พระองค์จะสรงนํLา บอกให้สาวกไปทําความสะอาดอ่างอาบนํLา สาวกพบว่าในอ่างอาบนํLามี
หนอนจึงกลับไปถามพระองค์ว่าจะทําอย่างไร พระองค์พูดอีกครัLง: ที?ขา้ พเจ้าต้องการให้เจ้าทํา
ความสะอาดคืออ่างอาบนํLา เมื?อสาวกเข้าใจแล้วจึงทําความสะอาดอ่างอาบนํLาจนสะอาด ปัญหา
บางอย่างท่านอย่าได้มองมันสําคัญจนเกินไป เราไม่ใช่จะให้ท่านเป็ นคนที?ระมัดระวังในเรื? อง
หยุมหยิมมากเกินไป ในสภาพแวดล้อมที?สลับซับซ้อน ประสาทตึงเครี ยดอยูต่ ลอดเวลาโดยกลัว
ว่าจะทําผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ข้าพเจ้าว่าเป็ นเช่นนีLไม่ได้ นี?ก็เป็ นจิตยึดติดชนิดหนึ?ง ความกลัวโดยตัว
มันเองก็คือจิตยึดติด
พวกเราต้องมีจิตเมตตา ปฏิบตั ิต่อเรื? องอะไรด้วยจิตเมตตาก็จะไม่เกิดปัญหาได้ง่าย
ให้เห็นผลประโยชน์ส่วนตนให้เบาบางสักหน่อย มีพLนื จิตใจดีงามสักหน่อย ไม่ว่าท่านจะทํา
อะไรก็จะถูกมันยับยัLง ดังนัLนท่านก็จะไม่ทาํ เรื? องทีไ? ม่ดี ไม่เชื?อท่านก็ลองทําดู ถ้าท่านมีท่าทีที?
โมโห มักอยากจะต่อสู้และยืนกราน เรื? องที?ดีตรงหน้าท่านก็จะทําจนเป็ นเรื? องที?ไม่ดี บ่อยครัLง
ข้าพเจ้าเห็นบางคนเวลาที?ตวั เองถูกต้องแล้วจะไม่ยอมคนอื?น คนประเภทนีLเวลาเขาถูกต้องเขาก็
จับประเด็นที?จะจัดการกับคนอื?นได้
ในเวลาเดียวกันพวกเราก็ไม่อาจจะสร้างความขัดแย้ง
เนื?องจากไม่เห็นด้วยกับเรื? องหนึ?ง บางครัLงเรื? องที?ท่านไม่เห็นนัLนไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็ นเรื? องผิด
ในฐานะผูฝ้ ึ กพลังกงเมื?อระดับชัLนเลื?อนสูงขึLนแล้ว คําพูดของท่านจะมีพลังงาน ท่านสามารถจะ
ยับยัLงคนธรรมดาสามัญได้ ท่านไม่สามารถจะพูดตามอําเภอใจได้ โดยเฉพาะเมื?อท่านมองไม่เห็น
ความจริ งของปัญหา มองไม่เห็นความสัมพันธ์ของเหตุ ก็จะทําเรื? องที?ไม่ดีได้ง่าย ก่อกรรมได้ง่าย
(2) การสลายกรรม
หลักการในโลกกับหลักการบนสวรรค์นL นั เหมือนกัน ท่านต้องชําระคืนสิ?งที?ท่านติด
ค้างคนเขา แม้แต่คนธรรมดาสามัญก็ตอ้ งชดใช้คืนสิ?งที?ติดค้างคนเขา หนึ?งชัว? ชีวิตคน ทุกข์ภยั
ปัญหาต่าง ๆ ที?ท่านประสบล้วนเป็ นผลที?เกิดจากกรรม ท่านต้องชดใช้สิ?งเหล่านัLน พวกเราผู ้
บําเพ็ญที?แท้จริ ง เส้นทางชีวิตของท่านจะเปลี?ยนแปลง ต้องจัดวางเส้นทางชีวิตใหม่ที?เหมาะสม
สําหรับการบําเพ็ญให้ท่าน กรรมนัLนของท่านอาจารย์จะลดทอนส่วนหนึ?งให้กบั ท่าน ส่วนที?
เหลือก็จะนําไปใช้เพื?อยกระดับซินซิ?งของท่าน โดยตัวท่านต้องแลกและชําระกรรมทิLงไปผ่าน
การฝึ กพลังกงและบําเพ็ญซินซิ?ง จากวันนีLไปปัญหาที?ท่านพบเจอล้วนไม่ใช่บงั เอิญ ขอให้พวก
ท่านเตรี ยมพร้อมด้านจิตใจ ให้ท่านข้ามผ่านอุปสรรค ทุกข์ภยั ท่านก็จะสามารถละวางสิ?งที?คน
ธรรมดาสามัญปล่อยวางไม่ได้ ท่านจะพบกับเรื? องยุง่ ยากมากมาย ปัญหาต่าง ๆ จะเกิดขึLนรอบ
ด้านจากในครอบครัว จากสังคม หรื อท่านอาจจะประสบกับทุกข์ภยั อะไรต่าง ๆ อย่างทันทีทนั ใด
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แม้กระทัง? แท้จริ งแล้วคู่กรณีไม่ดี แต่ตวั ท่านกลับถูกตําหนิกล่าวโทษ เป็ นต้น ผูฝ้ ึ กพลังกงนัLนไม่
ควรจะป่ วย แต่ท่านอาจเกิดป่ วยหนักขึLนมาอย่างทันทีทนั ใด มีอาการป่ วยอย่างหนักหน่วง
ทรมานจนแถบจะทนไม่ไหว ไปตรวจที?โรงพยาบาลก็หาสาเหตุไม่เจอว่าป่ วยเป็ นอะไร แต่อยู่ ๆ
ท่านก็หายป่ วยได้โดยไม่ได้รักษา ที?จริ งคือท่านได้ชาํ ระหนีLบางอย่างที?ท่านติดค้างไว้ผ่านรู ปแบบ
ชนิดนีL บางทีอยู่ ๆ วันหนึ?งคู่สมรสของท่านอารมณ์เสียหาเรื? องชวนทะเลาะกับท่านอย่างไม่มี
เหตุผล เพียงเรื? องเล็กน้อยก็อาจนําไปสู่การถกเถียงอย่างรุ นแรง หลังจากนัLนคู่สมรสของท่านก็
รู ้สึกงุนงงประหลาดใจที?เกิดอารมณ์นL นั ในฐานะผูฝ้ ึ กพลังกงท่านสมควรต้องเข้าใจทําไมจึงเกิด
เรื? องอย่างนัLน ก็คือสิ?งนัLนมาแล้ว มันต้องการให้ท่านชดใช้กรรมนัLน ณ เวลานัLนท่านต้องควบคุม
ตนเอง รักษาซินซิ?งให้มนั? เพื?อจะได้ผ่านเรื? องนัLนไป ท่านต้องทะนุถนอมและขอบคุณคู่สมรสที?
ช่วยท่านสลายกรรม
เมื?อท่านนัง? สมาธิเป็ นเวลานานขาก็จะเจ็บ บางคนเจ็บปวดอย่างทรมาน คนที?ตาทิพย์
เปิ ดในระดับชัLนสูงจะมองเห็น เวลาทีเ? จ็บปวดอย่างทรมานนัLน มีสิ?งของสีดาํ ก้อนใหญ่ ทัLงจาก
ภายในและภายนอกร่ างกายของผูฝ้ ึ กพลังกงเคลื?อนตัวลงมาและถูกสลายทิLงไป ความเจ็บปวด
จากการนัง? สมาธินL นั จะเจ็บปวดเป็ นช่วง ๆ และรู ้สึกเหมือนถูกเจาะหัวใจ บางคนที?มีจิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง)
ก็จะไม่เอาขาลง เมื?อสสารสีดาํ สลายไปแล้วก็จะแปรเปลีย? นเป็ นสสารสีขาวและแปรผันเป็ นพลัง
กง กรรมของผูฝ้ ึ กพลังกงไม่อาจจะสลายทิงL ไปได้ทLงั หมดผ่านการนัง? สมาธิและฝึ กพลังกง ยัง
จะต้องยกระดับซินซิ?งและจิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง) ให้สูงขึLนและประสบกับความยากลําบาก ที?สาํ คัญคือ
พวกเราเป็ นคนที?ตอ้ งมีความเมตตา พวกเราผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนกงนัLนจะเกิดจิตเมตตาเร็วมาก หลาย ๆ
คนเวลาฝึ กพลังกง พอนัง? ลงนํLาตาก็ไหลออกมาอย่างไม่มีเหตุผล คิดอะไรก็รู้สึกโศกเศร้า เห็นใคร
ๆ ล้วนแต่ลาํ บาก นัน? คือจิตเมตตาของท่านออกมาแล้ว จิตแต่กาํ เนิดของท่าน ตัวตนที?แท้จริ งของ
ท่านเริ? มประสานเข้ากับคุณสมบัติพิเศษ “เจิน ซัน? เหยิ?น (ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน)”
ของจักรวาลแล้ว เมื?อจิตเมตตาของท่านออกมา ท่านก็จะทําสิ?งต่าง ๆ ด้วยความเมตตา จากภายใน
จิตใจถึงการกระทําภายนอกของท่าน คนจะเห็นได้ว่าท่านเป็ นคนที?ใจดีมาก ๆ เมื?อถึงเวลานัLนจะ
ไม่มีใครรังแกท่าน เมื?อถึงเวลานัLนหากมีคนจะรังแกท่านจริ ง ๆ จิตเมตตาที?ใหญ่หลวงของท่านจะ
บังเกิดผล ท่านจะไม่ตอบโต้ มันเป็ นพลังชนิดหนึ?งซึ?งจะทําให้ท่านแตกต่างจากคนธรรมดา
สามัญ
เมื?อท่านประสบกับทุกข์ภยั จิตเมตตานัLนจะช่วยท่านให้ขา้ มด่านเอาชนะอุปสรรค ใน
เวลาเดียวกันธรรมกาย (ฝ่ าเซิน) ของข้าพเจ้าจะดูแลท่าน ปกป้องชีวิตท่าน แต่ท่านยังต้องข้าม
ทุกข์ภยั ยกตัวอย่างเมื?อตอนที?ขา้ พเจ้าไปเปิ ดสอนที?ไท่หยวน มีสามีภรรยาสูงวัยคู่หนึ?งขณะกําลัง
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รี บจะข้ามถนนเพื?อมาเข้าร่ วมชัLนเรี ยน พอเดินมาถึงกลางถนน มีรถยนต์คนั หนึ?งขับมาอย่างเร็ว
ชนสตรี ผสู ้ ูงวัยล้มแล้วลากสตรี ผสู ้ ูงวัยออกไปสิบกว่าเมตรก่อนที?สตรี ผสู ้ ูงวัยจะล้มลงบนถนน
รถยนต์คนั นัLนวิ?งไปอีกยี?สิบกว่าเมตรค่อยหยุด คนขับกระโดดลงจากรถพูดจาไม่ดี คนที?นงั? อยูใ่ น
รถก็พูดจาไม่ดี สตรี ผสู ้ ูงวัยไม่ว่าอะไร ณ เวลานัLนสตรี ผสู ้ ูงวัยนึกถึงคําพูดของข้าพเจ้า หลังจาก
ลุกขึLนมาสตรี ผสู ้ ูงวัยพูดว่า: ไม่เป็ นไร ไม่เป็ นไร ฉันไม่เจ็บตรงไหนเลย แล้วสตรี ผสู ้ ูงวัยก็จงู มือ
สามีเดินเข้าไปในหอประชุมด้วยกัน ณ เวลานัLน หากสตรี ผสู ้ ูงวัยพูดว่า โอย ฉันเจ็บตรงนีL เจ็บตรง
นัLน ท่านส่งฉันไปโรงพยาบาลเถอะ เช่นนัLนก็จะเจ็บขึLนมาจริ ง ๆ แต่สตรี ผูส้ ูงวัยไม่ได้ทาํ เช่นนัLน
สตรี ผสู ้ ูงวัยบอกกับข้าพเจ้าว่า: อาจารย์ ฉันรู ้ว่าเรื? องมันเป็ นอย่างไร นี?เป็ นการช่วยฉันชําระกรรม
นี?นา สลายหนึ?งทุกข์ภยั ใหญ่ไป ชําระกรรมไปหนึ?งก้อนโต ลองคิดดูซินซิ?งและจิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง)
ของคุณยายดีมาก อายุมากขนาดนัLนแล้ว ด้วยความเร็วรถยนต์ขนาดนัLน ถูกลากไปไกลขนาดนัLน
ล้มลงบนพืLนแรงขนาดนัLน แล้วยังลุกขึLนมาด้วยจิตใจที?ถูกต้องเที?ยงตรงมาก ๆ
เวลาที?ภยั พิบตั ิมาถึงมันแลดูใหญ่โตมากนัก ดูเหมือนว่าคิดอย่างไรก็ไม่มีทางออก
บางทีมนั วนเวียนอยูห่ ลายวัน ทันใดนัLนก็มีทางออกแล้ว เรื? องราวก็เกิดเปลี?ยนแปลงใหญ่ใน
ทันทีทนั ใด ที?จริ งคือซินซิ?งของเรายกระดับขึLนแล้ว สิ?งนัLนก็จะสลายไปโดยธรรมชาติ
หากจะยกระดับเขตแดนทางความคิดก็จะต้องผ่านการทดสอบความยากลําบาก
นานาชนิดในโลก ในระหว่างขัLนตอนนีL หากซินซิ? งของท่านยกระดับขึLนไปแล้วและมัน? คงแล้ว
จริ ง ๆ กรรมก็จะสลาย ความยากลําบากของท่านก็จะผ่านไป พลังกงก็กอ่ เกิด หากในระหว่างการ
ทดสอบซินซิ?ง ท่านไม่ได้ควบคุมซินซิ?งและทําผิดไป ท่านก็อย่าท้อแท้ใจ ท่านต้องหาข้อสรุปจาก
บทเรี ยน หาข้อบกพร่ องและทุ่มเทพยายามไปบําเพ็ญ “เจิน ซั?น เหยิ?น (ความจริ ง ความเมตตา
ความอดทน)” การทดสอบซินซิ?งครัLงต่อไปอาจจะตามมาติด ๆ หลังจากนัLน พร้อมกับที?แรงพลัง
(กงลี?) ยกระดับขึLน ความยากลําบากของการทดสอบซินซิ?งของท่านอาจจะมาอย่างรุ นแรงมากขึLน
มาอย่างชนิดทันทีทนั ใด ทุก ๆ ด่านที?ท่านข้ามผ่านไป แรงพลัง (กงลี?) จะเพิม? สูงขึLนเล็กน้อย หาก
ข้ามด่านไปไม่ได้ พลังกงก็จะหยุดชะงัก การทดสอบที?เล็กพลังกงก็จะเพิม? ขึLนเล็กน้อย การ
ทดสอบที?ใหญ่พลังกงก็จะเพิ?มขึLนมาก หวังว่าผูฝ้ ึ กพลังกงทุกคนจะมีความพร้อมที?จะอดทนต่อ
ความทุกข์ความลําบากที?ใหญ่
จะมีความมุ่งมัน? และจิตใจที?เด็ดเดี?ยวแน่วแน่ที?จะเผชิญกับ
อุปสรรคต่าง ๆ ไม่มีการทุ่มเทก็จะไม่ได้รับพลังกงทีแ? ท้จริ ง คิดทีจ? ะสบาย ๆ โดยไม่ทุ่มเท ไม่ทน
ทุกข์ ก็จะได้พลังกง ไม่มีหลักการแบบนีL ไม่เปลี?ยนแปลงซินซิ?งให้ดีขL นึ จากมูลฐาน หรื อยังมีจิต
ยึดติดใด ๆ ของตนเองอยู่ ก็ไม่สามารถจะบําเพ็ญสําเร็จเป็ นผูร้ ู ้แจ้งใหญ่
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7. การชักนํามาร
การชักนํามารหมายถึงผูฝ้ ึ กพลังกงมีปรากฏการณ์หรื อทัศนียภาพที?ปรากฏออกมาใน
ระหว่างขัLนตอนของการฝึ กพลังกงซึ?งส่งผลกระทบต่อการฝึ กพลังกง
จุดประสงค์คอื หยุดยัLง
ไม่ให้ผฝู ้ ึ กพลังกงบําเพ็ญสู่ระดับชัLนที?สูงขึLน และสามารถพูดได้ว่ามารมาทวงหนีL
เมื?อบําเพ็ญถึงระดับชัLนสูงย่อมจะประสบกับปัญหาการชักนํามาร ชัว? ชีวิตของคน ๆ หนึ?ง
และบรรพบุรุษไม่อาจหลีกเลี?ยง ย่อมเคยทําบางเรื? องที?ไม่ดี สิ?งที?ไม่ดีเหล่านีLเรี ยกว่ากรรม รากฐาน
(เกินจี) ของคน ๆ หนึ?งดีหรื อไม่ดีจะเป็ นตัวกําหนดว่าเขามีกรรมติดตัวมากหรื อน้อย แม้แต่คนที?ดี
มากคนหนึ?งก็ไม่อาจจะไม่มีกรรม เพราะท่านไม่บาํ เพ็ญ ดังนัLนท่านจึงไม่รู้สึก ถ้าท่านเพียงเพื?อจะ
ขจัดโรคภัยเสริ มสร้างสุขภาพ มารก็จะไม่สนใจท่าน ครัLนเมื?อท่านบําเพ็ญไปสู่ระดับชัLนสูง มันก็
จะรบกวนท่าน มันจะใช้วิธีการต่าง ๆ มารบกวนท่าน จุดประสงค์คือไม่ให้ทา่ นบําเพ็ญไปสู่ระดับ
ชัLนสูง ไม่ให้ท่านบําเพ็ญสําเร็จ มารจะปรากฏออกมาในหลาย ๆ รู ปแบบ บ้างจะปรากฏออกมา
ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน บ้างจะปรากฏออกมาในรู ปแบบของสื?อสัญญาณจากมิติอื?น
มาทําการรบกวน ทําให้เมื?อท่านนัง? สมาธิก็จะมีเรื? องบางอย่างมารบกวน ทําให้ท่านไม่สามารถเข้า
สู่สมาธิ ไม่สามารถบําเพ็ญสู่ระดับชัLนสูง บางครัLงพอท่านนัง? สมาธิท่านก็จะมีอาการง่วงนอนหรื อ
มีความคิดวุ่นวาย ไม่สามารถเข้าสู่ภาวะของการฝึ กพลังกง บางครัLงพอท่านจะเริ? มฝึ กพลังกง จาก
สภาพแวดล้อมที?สงบเงียบ ทันใดนัLนก็จะมีเสียงคนเดิน เสียงปิ ดประตู เสียงแตรรถยนต์ โทรศัพท์
รบกวน เสียงเอะอะเจีiยวจ้าวต่าง ๆ ทําให้ท่านไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้
ยังมีมารอีกชนิดหนึ?งคือมารกามารมณ์ เวลาที?ผฝู ้ ึ กพลังกงนัง? สมาธิอยูห่ รื ออยูใ่ นความฝัน
จะมีหนุ่มรู ปงามหรื อสาวสวยปรากฏอยูต่ รงหน้า ออกมาหลอกล่อท่านยัว? ยวนท่าน แสดงท่าทียวั?
ยุจิตยึดติดต่ออารมณ์ทางเพศของท่าน หากท่านไม่สามารถเอาชนะมันได้หนึ?งครัLง มันก็หลอกล่อ
ยัว? ยุท่านเพิ?มขึLนเรื? อย ๆ จนกว่าท่านจะละทิLงความคิดที?จะบําเพ็ญไปสู่ระดับชัLนสูง มันเป็ นการ
ทดสอบที?ขา้ มผ่านได้ยาก มีผูฝ้ ึ กพลังกงไม่นอ้ ยที?บาํ เพ็ญไม่สาํ เร็จด้วยเหตุนL ี หวังว่าท่านทัLงหลาย
จะเตรี ยมพร้อมด้านจิตใจ บางคนหากไม่สามารถรักษาซินซิ?งไว้ได้ ก้าวข้ามไปไม่ได้หนึ?งครัLงก็
ต้องเรี ยนรู ้บทเรี ยนอย่างจริ งจัง มันจะกบกวนท่านหลาย ๆ ครัLง จนกว่าท่านจะรักษาซินซิ?งของ
ท่านให้มนั? ได้อย่างแท้จริ งและขจัดจิตยึดติดชนิดนัLนไปได้โดยสิLนเชิง นี?เป็ นหนึ?งด่านใหญ่ที?ตอ้ ง
ก้าวข้ามไป ไม่เช่นนัLนก็จะไม่ได้หลักธรรม (เต๋ า) และบําเพ็ญไม่สาํ เร็จ
รู ปแบบของมารอีกชนิดหนึ?งคือขณะฝึ กพลังกงหรื ออยูใ่ นความฝัน ทันใดนัLนก็มองเห็น
ใบหน้าต่าง ๆ ที?น่ากลัว ดุร้าย มันดูเหมือนจริ งมาก หรื อมีคนถือมีดกําลังจะฆ่าคน แต่มนั เป็ นเพียง
การขูค่ น ถ้ามันจะฟันจริ ง ๆ ก็จะฟันไม่ถูก เพราะอาจารย์ได้ใส่เกราะป้องกันไว้ภายนอกร่ างกาย
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ของผูฝ้ ึ กพลังกง มันจะฟันไม่ถูก จุดประสงค์ที?มนั ขู่คือไม่ให้ท่านฝึ กพลังกง สิ?งเหล่านีLลว้ นจะ
ปรากฏในระดับชัLนหนึ?ง ณ ขัLนตอนหนึ?งและจะผ่านเลยไปอย่างรวดเร็ว อาจจะไม่กี?วนั หนึ?ง
อาทิตย์หรื อไม่กี?อาทิตย์ ขึLนอยูว่ ่าซินซิ?งของท่านจะสูงเพียงไรและดูว่าท่านจะปฏิบตั กิ บั เรื? องนีL
อย่างไร
8. รากฐาน (เกินจี) กับจิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง)
รากฐาน (เกินจี) นัLนหมายถึงสสารสีขาวที?คน ๆ หนึ?งนําติดตัวมาแต่กาํ เนิด ก็คือกุศล (เต๋ อ)
สสารที?มีรูปชนิดนีL สสารชนิดนีLหากนําติดตัวมามากรากฐาน (เกินจี) ย่อมดีแน่นอน คนที?รากฐาน
(เกินจี) ดีจะหวนคืนสู่ตวั ตนที?แท้จริ งได้ง่าย รับรู ้หลักธรรม (เต๋ า) ได้ง่าย เพราะความคิดของเขา
ไม่เป็ นอุปสรรค พอได้ยินเรื? องการฝึ กชี?กง พอได้ยินสิ?งที?เกี?ยวกับการบําเพ็ญ เขาก็เกิดความสนใจ
เขาก็ยินดีที?จะเรี ยนและสามารถเชื?อมต่อกับจักรวาล เฉกเช่นคําพูดของเหลาจือ? ที?ว่า: “ผูม้ ีภูมิ
ปัญญาสูงได้ฟังธรรมะ มุมานะปฏิบตั ิ ผูม้ ีภูมิปัญญาปานกลางได้ฟังธรรมะ ปฏิบตั ิบา้ งไม่ปฏิบตั ิ
บ้าง ผูม้ ีภูมิปัญญาตํ?าได้ฟังธรรมะ หัวเราะขัน ไม่หัวเราะก็จะไม่ใช่ธรรมะ” คนหวนคืนสู่ตวั ตนที?
แท้จริ งได้ง่าย รับรู ้หลักธรรม (เต๋ า) ได้ง่ายจัดเป็ น “ผูม้ ีภูมิปัญญาสูง” ในทางกลับกัน คนที?มีสสาร
สีดาํ มาก คนที?มีรากฐาน (เกินจี) ด้อยนัLนภายนอกร่ างกายของเขาจะก่อเกิดฉากกัLนชนิดหนึ?ง ทํา
ให้เขาไม่อาจจะได้รับสิ?งดี ๆ หากได้สัมผัสติดต่อกับสิ?งดี ๆ มันก็จะทําให้เขาไม่เชื?อ ที?จริ งนี?ก็คือ
กรรมก่อผล
เมื?อพูดถึงรากฐาน (เกินจี) แน่นอนมันเกี?ยวโยงถึงปัญหาจิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง) พอพูดถึงการรับรู ้
(อู)้ มีคนเข้าใจว่าการรับรู ้ (อู)้ ก็คือความฉลาด ความฉลาดที?คนธรรมดาสามัญพูด หรื อคนที?ฉลาด
แกมโกงนัLนอันที?จริ งห่างไกลอย่างมากจากการบําเพ็ญที?เราพูดถึง คนที?ฉลาดแบบนัLนโดยมากจะ
เปิ ดการรับรู ้ (อู)้ ได้ยาก เขาเพียงแค่เห็นความสําคัญของสสารทีเ? ป็ นจริ งในโลกนีL เขาจะไม่ยอม
เสียเปรี ยบ อะไรที?เป็ นผลประโยชน์เขาจะไม่ยอมปล่อยมือ โดยเฉพาะบางรายเข้าใจว่าตนเองมี
ความรู ้มาก มีการศึกษา ฉลาดมาก เห็นเรื? องการบําเพ็ญเป็ นเทพนิยาย การฝึ กพลังกงบําเพ็ญซินซิ?ง
กล่าวสําหรับเขาเป็ นเรื? องที?ไม่อาจจะเข้าใจได้ คิดว่าผูฝ้ ึ กพลังกงล้วนเป็ นคนโง่ งมงาย การรับรู ้ (อู)้
ที?เราพูดถึงนัLน ไม่ใช่หมายถึงฉลาด แต่หมายถึงการกลับคืนของจิตมนุษย์สู่จิตดัLงเดิมที?แท้จริ ง
เป็ นคนดีคนหนึ?งและสอดคล้องกับคุณสมบัติพเิ ศษของจักรวาล รากฐาน (เกินจี) เป็ นตัวกําหนด
จิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง) ของคน ๆ หนึ?ง รากฐาน (เกินจี) ดี จิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง) ก็จะดี รากฐาน (เกินจี) เป็ น
ตัวกําหนดจิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง) แต่จิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง) จะไม่ถูกควบคุมอย่างสิLนเชิงโดยรากฐาน (เกินจี) ไม่
ว่ารากฐาน (เกินจี) จะดีอย่างไร หากไม่เข้าใจ รับรู ้ (อู)้ ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ มีบางคนรากฐาน (เกินจี)
50

ไม่คอยดีนกั แต่จิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง) ดี ก็สามารถจะบําเพ็ญขึLนไปได้ พวกเรานัLนช่วยเหลือสรรพชีวิต จึง
ดูที?จิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง) ไม่ดูที?รากฐาน (เกินจี) แม้ว่าท่านนําสิ?งที?ไม่ดีติดตัวมามาก ขอเพียงท่านมุ่งมัน?
จะบําเพ็ญ ความคิดนีLของท่านที?ออกมาที?จริ งก็คอื ความคิดที?ถูกต้อง (เจิLงเนี?ยน) เมื?อมีความคิด
อย่างนีL ท่านก็เพียงแต่ตอ้ งทุ่มเทพยายามมากกว่าคนอื?นสักหน่อย สุดท้ายก็สามารถจะบําเพ็ญ
สําเร็จ
ร่ างกายของผูฝ้ ึ กพลังกงนัLนบริ สุทธิ_สะอาดแล้ว หลังจากมีพลังกงแล้วร่ างกายจะไม่มีโรค
เพราะสสารพลังงานสูงในร่ างกายจะไม่ให้สสารสีดาํ คงอยูอ่ กี แล้ว แต่บางคนไม่เชื?อ ยังคิดว่า
ตนเองมีโรคเสมอ ๆ บอกว่าฉันไม่สบายตรงไหน ตรงไหน เราจะพูดว่าสิ?งทีท? ่านได้คือพลังกง
ท่านได้สิ?งที?ดีขนาดนัLน จะไม่ทนทุกข์ได้อย่างไร การบําเพ็ญหนา ท่านต้องมีสิ?งแลกเปลี?ยน ที?จริ ง
ล้วนเป็ นสิ?งทีอ? ยูผ่ ิวนอก ไม่ส่งผลกระทบกับร่ างกายของท่านแม้แต่นอ้ ย มองดูคล้ายกับเป็ นโรค
แต่ไม่ใช่โรคอย่างสิLนเชิง ก็ขL นึ อยูท่ ี?ตวั ท่านไปรับรู ้ (อู)้ เอง ผูฝ้ ึ กพลังกงไม่เพียงต้องสามารถ
อดทนในทุกข์แห่งทุกข์ ยังต้องมีจิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง) ดี บางคนเมื?อพบกับเรื? องยุง่ ยากก็ไม่ไปรับรู ้ (อู)้ ณ
ที?นL ีขา้ พเจ้าอธิบายในระดับชัLนสูง ทําอย่างไรให้กาํ หนดตนเองในมาตรฐานที?สูง แต่เขายังทําตัว
เหมือนคนธรรมดาสามัญ กระทัง? เขาไม่สามารถทําให้ตนเองบําเพ็ญเหมือนผูบ้ าํ เพ็ญที?แท้จริ ง
และไม่เชื?อว่าตนเองสามารถจะบําเพ็ญสู่ระดับชัLนสูงได้
การรับรู ้ (อู)้ ที?กล่าวกันในระดับชัLนสูงนัLนหมายถึงเปิ ดการรับรู ้ (อู)้ การรับรู ้ (อู)้ แบ่ง
ประเภทเป็ นการรับรู ้อย่างฉับพลันทันที (ตุน้ อู)้ กับการค่อย ๆ รับรู ้ (เจีLยนอู)้
การรับรู ้อย่าง
ฉับพลันทันที (ตุน้ อู)้ คือเขาถูกปิ ดกัLนไว้ตลอดขัLนตอนของการบําเพ็ญ เมื?อเขาบําเพ็ญเสร็จสิLน
ตลอดขัLนตอนการบําเพ็ญแล้ว ซินซิ?งยกระดับขึLนแล้ว เมื?อถึงในชัว? พริ บตาสุดท้าย ความสามารถ
พิเศษ (กงเหนิง) ทัLงหมดจะถูกระเบิดออก ตาทิพย์จะเปิ ด ณ ระดับชัLนสูงสุดในชัว? พริ บตา
ความคิดสามารถจะสัมผัสติดต่อกับชีวิตชัLนสูงในมิติอื?น เขาสามารถจะมองเห็นความจริ งของทัLง
จักรวาล มิติต่าง ๆ โลกสวรรค์แต่ละโลก และยังสามารถจะติดต่อกับพวกเขา สามารถจะแสดง
อิทธิฤทธิ_มากมายออกมาได้ การรับรู ้อย่างฉับพลันทันที (ตุน้ อู)้ เป็ นหนทางที?บาํ เพ็ญยากที?สุด แต่
ละยุคในอดีตที?ผ่านมาล้วนแต่เลือกคนที?มีรากฐาน (เกินจี) สูงมาก ๆ เป็ นลูกศิษย์ แต่ละยุคในอดีต
ที?ผ่านมาก็ลว้ นแต่เป็ นหลักพลังกงทีถ? ่ายทอดให้ลูกศิษย์คนเดียว คนทัว? ไปจะทนไม่ไหว ข้าพเจ้า
นัLนเดินในหนทางของการรับรู ้อย่างฉับพลันทันที (ตุน้ อู)้
สิ?งที?ขา้ พเจ้าถ่ายทอดให้กบั ทุกท่านในเวลานีLจดั เป็ นหนทางของการค่อย ๆ รับรู ้ (เจีLยนอู)้
ในระหว่างขัLนตอนของการบําเพ็ญ จะเกิดความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ต่าง ๆ ตามกําหนดเวลา
แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปว่าเมื?อเกิดความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) แล้วก็จะให้ท่านใช้ได้ เมื?อ
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ซินซิ?งของท่านยังไม่บรรลุถงึ ระดับชัLนระดับหนึ?ง ยังควบคุมตัวเองไม่ได้ ง่ายที?ท่านจะทําเรื? องที?
ไม่ดี จะไม่ให้ท่านใช้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ชัว? คราว แต่สุดท้ายจะให้ท่าน ผ่านการ
บําเพ็ญ ระดับชัLนจะค่อย ๆ ยกระดับขึLน ค่อย ๆ รับรู ้เข้าใจสัจธรรมของจักรวาล และจะเหมือนกับ
การรับรูอ้ ย่างฉับพลันทันที (ตุน้ อู)้ บรรลุความสําเร็จสมบูรณ์ (หยวนหมัน? ) ในที?สุด การค่อย ๆ
รับรู ้ (เจีLยนอู)้ เป็ นหนทางที?บาํ เพ็ญได้ง่าย ไม่มีอนั ตราย แต่มนั ยากตรงที?ระหว่างขัLนตอนการ
บําเพ็ญท่านจะมองเห็น ท่านยิ?งสมควรต้องกําหนดตนเองอย่างเข้มงวด
9. จิตสงบ
บางคนเวลาฝึ กพลังกงไม่สามารถเข้าสู่ความสงบ และกําลังค้นหาวิธีเข้าสู่ความสงบ บาง
คนถามข้าพเจ้าว่า: อาจารย์ เวลาฉันฝึ กพลังกง ทําไมไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ ขอให้ท่านช่วย
สอนวิธี หรื อใช้วิธีการอะไรให้ฉันสามารถเข้าสู่ความสงบเวลาทําสมาธิ ข้าพเจ้าว่าท่านจะ
สามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่างไร! ต่อให้เทพ เซียนมาสอนวิธีให้ท่าน ท่านก็ไม่สามารถจะเข้าสู่
ความสงบได้ เพราะเหตุใดหรื อ เพราะจิตใจตัวท่านเองไม่บริ สุทธิ_ไม่สงบ ชีวิตคนอยูท่ ่ามกลาง
สังคม อารมณ์ทLงั เจ็ดกามคุณทัLงหก ผลประโยชน์ส่วนตนรอบด้าน ทัLงของตนเองและกระทัง? ของ
ญาติสนิทมิตรสหาย ท่านล้วนคิดอยูใ่ นใจทัLงหมด มันครอบครองสมองในสัดส่วนที?ใหญ่
เหลือเกินและมีลาํ ดับความสําคัญสูงมาก เวลานัง? สมาธิ ฝึกพลังกงท่านจะสามารถเข้าสู่ความสงบ
ได้หรื อ ถึงแม้จะยับยัLงมันด้วยความหมายมัน? แต่มนั ก็ปะทุออกมาเอง
วิธีบาํ เพ็ญในศาสนาพุทธสอน “ศีล สมาธิ ปัญญา” ศีลก็คือละวางสิ?งที?ยึดติดเหล่านัLน มี
การใช้วิธีท่องชื?อพระพุทธ ต้องท่องด้วยจิตที?ตLงั มัน? ไม่สับสน ทําให้ความคิดของตนเองบรรลุถึง
สภาวะหนึ?งความคิดทดแทนหมื?นความคิด มันไม่ใช่วิธีการแต่เป็ นทักษะแบบหนึ?ง ไม่เชื?อท่านก็
ลองท่องดู รับรองว่าปากท่านท่องชื?อพระพุทธ แต่สิ?งต่าง ๆ กลับทะยานขึLนมาในความคิด ครัLง
แรกสุดที?พระลามะของทิเบตสอนให้ทอ่ งชื?อพระพุทธนับหลายแสนครัLงในหนึ?งวันเป็ นเวลา
หนึ?งอาทิตย์ ท่องกันจนมึนหัวสมองบวมเป่ ง จนในที?สุดไม่มีอะไรอยูใ่ นสมองเลย ก็คือหนึ?ง
ความคิดทดแทนหมื?นความคิด นัน? เป็ นทักษะแบบหนึ?ง ท่านอาจจะทําไม่ได้ มีบางหลักพลังกงจะ
สอนให้ท่านรวมความคิดไปที?ตานเถียน ให้นบั ตัวเลขหรื อจ้องไปทีว? ตั ถุสิ?งของวิธีต่าง ๆ เหล่านีL
เป็ นต้น ที?จริ งวิธีเหล่านีLลว้ นไม่สามารถจะทําให้ท่านจิตใจสงบลงมาได้แบบแน่นอน ผูฝ้ ึ กพลังกง
ต้องมีจิตใจที?ใสสะอาดและสงบ ต้องสละผลประโยชน์ส่วนตน และปล่อยวางความโลภที?มีอยู่
ในจิตใจดวงนัLน
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อันที?จริ งจะเข้าสู่สมาธิได้หรื อไม่ เข้าสู่สมาธิสงบนิ?ง (ติLง) นัLนสะท้อนถึงทักษะของคน ๆ
หนึ?งว่าสูงหรื อตํ?า ระดับชัLนสูงหรื อตํ?า พอนัง? สมาธิก็สามารถจะเข้าสู่ความสงบได้ นี?เป็ นการบ่ง
บอกถึงระดับชัLน ขณะนีLไม่สามารถจะเข้าสู่ความสงบ ทําไม่ได้ไม่เป็ นไร อย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ท่านจะสามารถทําได้ในระหว่างขัLนตอนของการบําเพ็ญ ซินซิ?งจะค่อย ๆ ยกระดับขึLน พลังกงจะ
ค่อย ๆ ก่อเกิด หากไม่ปล่อยวางผลประโยชน์ส่วนตนและกิเลสตัณหาให้เบาบาง พลังกงไม่มีทาง
จะก่อเกิดได้
ผูฝ้ ึ กพลังกงล้วนต้องกําหนดตนเองด้วยมาตรฐานที?สูงทุกเวลานาที
ปรากฏการณ์ที?
สลับซับซ้อนต่าง ๆ ในสังคม สิ?งต่าง ๆ มากมายที?ต?าํ ทราม สิ?งที?ไม่ดี อารมณ์ทLงั เจ็ดกามคุณทัLงหก
ล้วนแต่กาํ ลังรบกวนผูฝ้ ึ กพลังกงอยูต่ ลอดเวลา สิ?งต่าง ๆ ที?ถ่ายทอดส่งเสริ มในรายการโทรทัศน์
ภาพยนต์และผลงานทางวรรณกรรมล้วนแต่ชกั นําให้ท่านเป็ นผูแ้ กร่ งกล้าในหมู่คนธรรมดา
สามัญ ยิง? ขึLนอยูก่ บั ความเป็ นจริ งกลายเป็ นคนธรรมดาสามัญ หากท่านสลัดสิ?งเหล่านีLไปไม่ได้
ท่านจะยิ?งห่างไกลจากซินซิ?งและสภาวะจิตใจของผูฝ้ ึ กพลังกงมากขึLน พลังกงที?ท่านจะได้กจ็ ะยิง?
น้อย ผูฝ้ ึ กพลังกงต้องสัมผัสติดต่อให้นอ้ ยหรื อไม่สัมผัสติดต่อกับสิ?งที?ต?าํ ทรามหรื อสิ?งที?ไม่ดี
เหล่านัLน ต้องปฏิบตั ิให้ได้ถึงระดับที?มองแต่ไม่เห็น ฟังแต่ไม่ได้ยิน ไม่ปล่อยให้คนหรื อวัตถุ
สิ?งของทําให้จิตใจท่านหวัน? ไหว ข้าพเจ้ากล่าวเสมอว่า ความคิดจิตใจคนธรรมดาสามัญไม่
สามารถจะทําให้ขา้ พเจ้าหวัน? ไหว มีใครชมข้าพเจ้าว่าดี ข้าพเจ้าก็ไม่ดีใจ มีคนด่าว่าข้าพเจ้าว่าไม่ดี
ข้าพเจ้าก็จะไม่โกรธ
ไม่ว่าการรบกวนซินซิ?งต่อข้าพเจ้าในหมู่คนธรรมดาสามัญจะรุ นแรง
เพียงไรก็ไม่อาจจะส่งผลต่อข้าพเจ้าได้ ผูฝ้ ึ กพลังกงต้องมองผลประโยชน์ทLงั มวลให้เบาบาง อะไร
ก็ไม่ใส่ใจ เมื?อนัLนจิตรับรู ้ (อู)้ ของท่านจึงนับว่าสุกงอม หากท่านไม่แสวงหาอย่างรุ นแรงต่อ
ชื?อเสียงและผลประโยชน์ เห็นชื?อเสียงและตําแหน่งเป็ นเรื? องไม่สาํ คัญ ท่านก็จะไม่กลุม้ ใจ ไม่
โกรธ จิตใจของท่านจะอยูใ่ นภาวะที?สมดุลตลอดไป อะไรก็สามารถปล่อยวาง ก็จะใสสะอาด
และสงบได้อย่างอัตโนมัติ
ข้าพเจ้าได้บรรยายต้าฝ่ าให้พวกท่านฟังแล้ว พลังกงห้าชุดก็ได้สอนให้พวกท่านแล้ว และ
ยังได้ปรับร่ างกายให้พวกท่าน ใส่ “ฝ่ าหลุน” และ “กลไกชี?” ให้ในร่ างกายพวกท่านแล้ว อีกทัLงยัง
มีธรรมกาย (ฝ่ าเซิน) ของข้าพเจ้าคอยคุม้ ครองพวกท่าน สิ?งที?ควรให้แก่พวกท่านก็ให้พวกท่าน
ทัLงหมดแล้ว ในระหว่างชัLนเรี ยนทัLงหมดขึLนอยูก่ บั ข้าพเจ้า จากนีLไปทัLงหมดจะขึLนอยูก่ บั พวกท่าน
อาจารย์นาํ พวกท่านเข้าประตูมา การบําเพ็ญนัLนขึLนอยูก่ บั ตัวท่านเอง เพียงแต่พวกท่านสามารถจะ
หล่อหลอมเข้ากับต้าฝ่ า ตัLงใจและรับรู ้ดว้ ยประสบการณ์ รักษาซินซิ?งให้มนั? อยูต่ ลอดเวลา มุมานะ
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บําเพ็ญจริ ง สามารถจะอดทนในทุกข์แห่งทุกข์ สามารถจะทดทนในเรื? องที?ยากแก่การอดทน
ข้าพเจ้าคิดว่าท่านจะต้องบําเพ็ญสําเร็จอย่างแน่นอน
บําเพ็ญพลังกงมีหนทาง ใจคือทางเดิน
ต้าฝ่ าไร้ ขอบเขต ความทุกข์ยากคือเรื อ
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บทที+ 4
วิธีฝึกพลังกงของฝ่ าหลุนกง
ฝ่ าหลุนกงเป็ นวิธีพิเศษชนิดหนึ?งของการบําเพ็ญในสายพุทธ มันมีเอกลักษณ์ที?แตกต่าง
จากวิธีทวั? ๆ ไปของการบําเพ็ญในสายพุทธ เนื?องจากฝ่ าหลุนกงเป็ นหลักธรรมใหญ่ของการ
บําเพ็ญขัLนสูง ในอดีตมันเป็ นวิธีบาํ เพ็ญที?เข้มงวดเป็ นพิเศษซึ?งกําหนดให้ผฝู ้ ึ กพลังกงต้องมีซินซิ?ง
ที?สูงมาก ๆ หรื อเป็ นบุคคลที?มีรากฐานยอดเยีย? ม (ต้าเกินชี?) ดังนัLนจึงเป็ นวิธีบาํ เพ็ญที?ยากแก่การ
ถ่ายทอดโดยทัว? ไป
แต่เพือ? ส่งเสริ มให้ผฝู ้ ึ กพลังกงจํานวนมากได้รับการยกระดับให้สูงขึLน
สามารถเข้าใจฝ่ าหลุนกง
ในเวลาเดียวกันก็สามารถรองรับความต้องการของผูม้ ีความตัLงใจ
บําเพ็ญในวงกว้าง ดังนัLนจึงได้ทาํ การเรี ยบเรี ยงท่าเคลื?อนไหวสําหรับการบําเพ็ญหลักพลังกงนีL
ออกมาหนึ?งชุดที?เหมาะสําหรับการเผยแพร่ โดยทัว? ไป แม้จะเป็ นเช่นนีL ท่าเคลื?อนไหวชุดนีLกล็ Lาํ
หน้ากว่าอย่างมากทัLงสิ?งที?เรี ยนจากหลักพลังกงทัว? ไปและระดับชัLน
ผูบ้ าํ เพ็ญฝ่ าหลุนกงไม่เพียงแต่สามารถจะมีแรงพลัง (กงลี?) และความสามารถพิเศษ (กง
เหนิง) ได้อย่างรวดเร็วเท่านัLน และยังจะฝึ กฝ่ าหลุนที?ทรงพลังหาที?เปรี ยบมิได้ออกมาได้ใน
ช่วงเวลาอันสัLน เมื?อฝ่ าหลุนก่อเกิดแล้ว ฝ่ าหลุนจะหมุนโดยอัตโนมัติไม่มีหยุดตลอดไป ณ
ตําแหน่งท้องน้อยของผูฝ้ ึ ก ฝ่ าหลุนจะรวบรวมพลังงานจากจักรวาลอย่างต่อเนื?องและสุดท้าย
แปรผันพลังงานเป็ นพลังกงอยูใ่ นร่ างแท้ (เปิ^ นถี?) ของผูฝ้ ึ ก จากนัLนบรรลุถงึ จุดประสงค์ของ
หลักธรรมฝึ กคน
ฝ่ าหลุนกงประกอบด้วยท่าเคลือ? นไหวห้าชุดคือ: ฝอจ่านเชียนโสวฝ่ า ฝ่ าหลุนจวงฝ่ า ก้วน
ทงเหลีย? งจีฝ^ ่ า ฝ่ าหลุนโจวเทียนฝ่ า และเสินทงเจียฉือฝ่ า
1. ฝอจ่านเชียนโสวฝ่ า (พระพุทธแสดงพันมือ)
หลักพลังกง: “ฝอจ่านเชียนโสวฝ่ า (พระพุทธแสดงพันมือ)” หลักสําคัญคือการยืดและ
ผ่อนคลายเพื?อเปิ ดทะลวงร้อยจุดชีพจร กล่าวสําหรับผูท้ ี?เริ? มฝึ กพลังกง หลังจากฝึ กพลังกงแล้วจะ
สามารถได้พลังลมปราณ (ชี?) อย่างรวดเร็ว ผูฝ้ ึ กพลังกงมาระดับหนึ?งแล้วจะสามารถยกระดับได้
อย่างรวดเร็ว พลังกงชุดนีLตอ้ งทําให้ร้อยชีพจรเปิ ดทะลวงตัLงแต่เริ? มต้น ทําให้ผฝู ้ ึ กพลังกงฝึ กอยูใ่ น
ระดับชัLนที?สูงมากแล้ว กระบวนท่าของพลังกงชุดนีLค่อนข้างเรี ยบง่ายเพราะหนทางใหญ่เน้น
ความเรี ยบง่ายและไม่ซบั ซ้อน แม้กระบวนท่าจะเรี ยบง่าย แต่สามารถควบคุมทุกสิ?งทุกอย่างที?ฝึก
ออกมาจากหลักพลังกงทัLงหมด เวลาฝึ กพลังกงชุดนีLจะรู ้สึกร่ างกายร้อน มีความรู ้สึกที?เป็ น
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เอกลักษณ์ของสนามพลังที?แรงกล้ามาก มีสาเหตุมาจากการยืดและเปิ ดเส้นทางลมปราณ (ชี?)
ทัLงหมดทัว? ร่ างกาย จุดประสงค์คือการทะลวงจุดลมปราณที?อุดตัน ทําให้ไหลเวียนแบบไม่ติดขัด
ปรับพลังงานในร่ างกายและใต้ผิวให้ไหลเวียนอย่างแรงกล้า ทําการดูดซับพลังงานจํานวนมาก
จากจักรวาล ทําให้ชีพจรทัLงหมดของผูฝ้ ึ กพลังกงเปิ ดออกในทันที ในขณะเดียวกันก็สามารถทํา
ให้ผฝู ้ ึ กพลังกงเข้าสู่สภาพของสนามพลังชี?กงได้อย่างรวดเร็ว ท่าฝึ กนีLเป็ นท่าพืLนฐานของฝ่ าหลุน
กง เวลาฝึ กพลังกงส่วนใหญ่จะฝึ กชุดนีLก่อน คือวิธีเสริ มสร้างการบําเพ็ญให้แข็งแกร่ งวิธีหนึ?ง
บทร้อยกรอง:
เซิน เสิน
ต้ง จิLง
ติ?ง เทียน
เชียน โส่ว

เหอ
สุย
ตู๋
ฝอ

อี
จี
จุน
ลี?

ท่าเตรี ยม (อวีLเป้ยซื?อ) ----- ผ่อนคลายร่ างกายทัLงร่ างแต่ไม่หย่อนยาน สองขาแยกระยะห่าง
เท่าความกว้างของไหล่ ยืนแบบธรรมชาติ งอเข่าเล็กน้อย ให้ช่วงเข่าถึงต้นขามีลกั ษณะลื?นไหล
เก็บคางเข้าไปเล็กน้อย ลิLนแตะเพดาน ฟันบนและฟันล่างห่างกันเล็กน้อย ปิ ดริ มฝี ปาก ปิ ดตา
เล็กน้อย ใบหน้าสงบเมตตา ขณะฝึ กพลังกงจะรู ้สึกว่าตัวเองสูงใหญ่มาก
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(ภาพ 1-1)
สองมือเจี^ยอิLน (เหลียงโส่วเจี^ยอิLน) ----- ยกมือทัLงสองข้างขึLน โดยให้ฝ่ามือหงายขึLน ปลาย
นิLวหัวแม่มือทัLงสองข้างแตะชิดกันเบา ๆ นิLวที?เหลือทัLง 4 นิLว ชิดกันซ้อนบนมืออีกข้างหนึ?ง ผูช้ าย
มือซ้ายอยูบ่ น ผูห้ ญิงมือขวาอยูบ่ น ทํามือเป็ นรู ปวงรี วางมือบริ เวณท้องน้อย ให้ตน้ แขนทัLงสอง
ยื?นไปข้างหน้าเล็กน้อย กางข้อศอกเพื?อเปิ ดรักแร้ (เหมือนภาพ 1-1)
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(ภาพ 1-2)

(ภาพ 1-3)

พระพุทธหมีเล่อยืดเอว (หมีเล่อเซินเยา) ----- เริ? มจากท่าเจี^ยอิLน ยกมือทัLงสองข้างขึLน
พร้อมกับค่อย ๆ ยืดขาทัLงสองให้ตรง เมื?อมือขึLนมาถึงบริ เวณหน้า ให้แยกมือออกจากท่าเจี^ยอินL
แล้วค่อย ๆ หมุนฝ่ ามือหงายขึLน เมื?อมืออยูเ่ หนือศีรษะ ให้นิLวทัLงสิบชีLเข้าหากัน ปลายนิLวห่างกัน
20 – 25 เซนติเมตร (เหมือนภาพ 1-2) ช่วงนีLให้ดนั ศีรษะขึLน กดเท้าลง ยืดตัวทัLงลําตัว ดันฝ่ ามือขึLน
ให้แรง ค่อย ๆ ยืดร่ างกายให้ตรง ยืดค้างอยูป่ ระมาณ 2 ถึง 3 วินาที แล้วผ่อนคลายร่ างกายอย่าง
ฉับพลัน โดยเฉพาะให้ช่วงเข่าถึงต้นขากลับมามีลกั ษณะลื?นไหล
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(ภาพ 1-4)

(ภาพ 1-5)

พระยูไลก้วนติ?ง (หยูไหลก้วนติ?ง) ----- ต่อจากท่าก่อน หมุนฝ่ ามือทัLงสองออกข้างนอก
พร้อมกัน ทําเป็ นรู ปทรง “กรวย” ราว 140 องศา ยืดข้อมือและเคลื?อนฝ่ ามือลงมา (เหมือนภาพ 13) ฝ่ ามือทัLงสองหันเข้าหาอก ระยะฝ่ ามือกับหน้าอกห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร เคลื?อนต่อลง
มาจนถึงระดับท้องน้อย (เหมือนภาพ 1-4)
พนมมือ (ซวงโส่วเหอสือ) ----- หลังจากมือทัLงสองลงมาถึงระดับท้องน้อยแล้วให้ยกสอง
มือขึLนมา “พนมมือ (เหอสือ)” ที?หน้าอก (เหมือนภาพ 1-5) เวลา “เหอสือ” นิLวและฐานฝ่ ามือให้
แนบสนิทกัน กลางฝ่ ามือเป็ นโพรง กางข้อศอกขึLน ปลายแขนทัLงสองเป็ นเส้นตรง (ยกเว้นเวลา
“เหอสือ” และ “เจี^ยอินL ” สองมือคงอยูใ่ นท่า “ฝ่ ามือดอกบัว” ตลอด)
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(ภาพ 1-6)

(ภาพ 1-7)

ฝ่ ามือชีLไปยังจักรวาล (จ๋ างจื?อเฉียนคุน) ----- จากท่า “เหอสือ” แยกมือทัLงสองออก
ประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร หมุนฝ่ ามือพร้อมกัน ผูช้ ายมือซ้าย (ผูห้ ญิงมือขวา) หันเข้าหาอก มือขวา
หันออกด้านนอก มือซ้ายอยูด่ า้ นบน มือขวาอยูด่ า้ นล่าง ท้องแขนเป็ นลักษณะเส้นตรง (เหมือน
ภาพ 1-6) แล้วเหยียดแขนซ้ายเฉียงขึLนไปทางด้านซ้ายข้างบน ฝ่ ามือควํ?าลง ตําแหน่งของมือสูง
เท่ากับศีรษะ มือขวายังอยูท่ ี?หน้าอก ฝ่ ามือหงายขึLน ขณะที?มือซ้ายค่อย ๆ ยืด ร่ างกายก็คอ่ ย ๆ ยืด
ตรง ดันศีรษะขึLนข้างบน กดเท้าลงข้างล่าง ยืดมือซ้ายเฉียงขึLนไปข้างบนให้ตรง มือขวาที?อยู่
หน้าอกเคลื?อนตามต้นแขนที?ยืดออกไปข้างนอก (เหมือนภาพ 1-7) ยืดค้างไว้ประมาณ 2 – 3
วินาที ผ่อนคลายทัว? ร่ างกายอย่างฉับพลัน มือซ้ายเคลื?อนกลับมาที?หน้าอกและทําท่าเหอสือกับมือ
ขวา หลังจากนัLนให้หมุนมือขวา (ผูห้ ญิงมือซ้าย) อยูบ่ น มือซ้ายอยูล่ ่าง (เหมือนภาพ 1-8) ไม่ชิด
กัน มือขวาทําซํLาเหมือนท่าของมือซ้าย ก็คือยืดท้องแขนข้างขวาเฉียงขึLนข้างบน ฝ่ ามือควํ?าลง
ตําแหน่งมือสูงเท่าศีรษะ มือซ้ายยังอยูท่ ี?หน้าอก ฝ่ ามือหงายขึLน หลังจากยืด (เหมือนภาพ 1-9)
ผ่อนคลายทัว? ร่ างกายอย่างฉับพลัน เคลื?อนมือมาที?หน้าอกและทําท่า “เหอสือ” (เหมือนภาพ 1-5)
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(ภาพ 1-8)

(ภาพ 1-9)

61

(ภาพ 1-10)

(ภาพ 1-11)

ลิงทองแยกร่ าง (จินโหวเฟิ นเซิน) ----- จากท่า “เหอสือ” สองมือที?หน้าอกแยกออกจากกัน
ไปด้านข้างเสมอไหล่เป็ น “เส้นตรง” ค่อย ๆ ยืดทัว? ร่างกายให้ตรง ดันศีรษะขึLนข้างบน กดเท้าลง
ข้างล่าง ออกแรงยืดสองแขนออกสองข้าง ยืดออกทัLง 4 ทิศ จนสุด (เหมือนภาพ 1-10) ออกแรงยืด
ทัLงตัวประมาณ 2 - 3 วินาที แล้วผ่อนคลายทัว? ร่ างกายทันที สองมือกลับมา “เหอสือ” ที?หน้าอก
มังกรสองตัวลงสู่ทะเล (ซวงหลงเซี?ยไห่) ----- จากท่า “เหอสือ” ค่อย ๆ แยกมือทัLงสอง
ออก แล้วยืดแขนทัLงสองข้างเฉียงตํ?าลงไปข้างหน้า เมื?อสองแขนแยกออกขนานกันและยืดตรง จะ
ทํามุมประมาณ 30 องศา กับต้นขา (เหมือนภาพ 1-11) ค่อย ๆ ยืดทัว? ทัLงร่ างกายให้ตรง ดันศีรษะ
ขึLนข้างบน กดเท้าลงข้างล่าง ออกแรงยืดทัLงตัวประมาณ 2 - 3 วินาที แล้วผ่อนคลายทัLงร่ างกาย
อย่างฉับพลันทันที เก็บสองแขนกลับสู่ท่า “เหอสือ” ที?หน้าอก
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(ภาพ 1-12)

(ภาพ 1-13)

พระโพธิสัตว์ประคองดอกบัว (ผูซ่าฝูเหลียน) ----- จากท่า “เหอสือ” แยกสองแขนออก
เฉียงลงไปสองข้างของร่ างกาย เมื?อมือถึงข้างล่างของร่ างกายแล้ว ให้ยืดแขนทัLงสองให้ตรง ทํา
มุมประมาณ 30 องศา กับต้นขา (เหมือนภาพ 1-12) ขณะเดียวกันให้ค่อย ๆ ยืดทัว? ร่ างกายให้ตรง
ใช้แรงชีLนิLวมือลงข้างล่าง หลังจากนัLนให้ผ่อนคลายทัว? ร่ างกายทันที สองมือกลับสู่ท่า “เหอสือ” ที?
หน้าอก
พระอรหันต์แบกภูเขา (หลัวฮัน? เปยซัน) ----- จากท่า “เหอสือ” แยกสองมือออกแล้ว
เคลื?อนมือไปด้านหลัง พร้อมกับหันฝ่ ามือไปด้านหลัง เมื?อสองมือไปถึงข้างลําตัว ค่อย ๆ งอ
ข้อมือขึLน เมื?อมือผ่านไปถึงด้านหลังของร่ างกาย งอข้อมือทํามุม 45 องศา (เหมือนภาพ 1-13)
หลังจากมือไปถึงตําแหน่งแล้ว ค่อย ๆ ยืดทัว? ทัLงร่ างกายให้ตรง เมื?อแขนมาถึงข้างหลังแล้ว ดัน
ศีรษะขึLนข้างบน กดเท้าลง ทําทัว? ร่ างกายให้ตรง ยืด 2 - 3 วินาที แล้วผ่อนคลายทัLงร่ างกายอย่าง
ฉับพลันทันที เก็บมือกลับสู่ท่า “เหอสือ” ที?หน้าอก
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(ภาพ 1-14)

(ภาพ 1-15)

(ภาพ 1-16)

ร่ างวชิระผลักภูเขา (จินกังไผซัน) ----- จากท่า “เหอสือ” แยกมือทัLงสองออก ฝ่ ามือตัLงขึLน
ชีLนิLวทัLงสิบขึLน แล้วผลักไปข้างหน้า แขนสูงเท่าระดับไหล่ หลังจากทีย? ืดแขนตรงแล้ว ใช้แรงยืด
ดันศีรษะขึLนข้างบน กดเท้าลงข้างล่าง ทัว? ร่ างกายยืดตรง (เหมือนภาพ 1-14) ออกแรงยืดทัLงตัวราว
2 - 3 วินาที ผ่อนคลายทัLงร่ างกายอย่างฉับพลันทันที สองมือกลับมา “เหอสือ” ที?หน้าอก
วางมือซ้อนกันหน้าท้องน้อย (เตี^ยโค่วเสียวฝู่)-----จากท่า “เหอสือ” เคลือ? นสองมือลง
ข้างล่างอย่างช้า ๆ พร้อมกับหันฝ่ ามือเข้าหาหน้าท้องน้อย เมื?อมือลงมาถึงตําแหน่งท้องน้อย ไขว้
สองมือซ้อนกัน ชายมือซ้ายอยูด่ า้ นใน หญิงมือขวาอยูด่ า้ นใน ฝ่ ามือข้างหนึ?งหันเข้าหาด้านหลัง
ของมืออีกข้างหนึ?ง ระยะห่างระหว่างมือและมือกับท้องน้อย ประมาณ 3 เซนติเมตร โดยทัว? ไปท่า
เตี^ยโค่วใช้เวลา 40 - 100 วินาที (เหมือนภาพ 1-15)
เก็บท่า (โซวซื?อ) ----- สองมือเจี^ยอิLน (เหมือนภาพภาพ 1-16)
2. ฝ่ าหลุนจวงฝ่ า (ท่ายืนฝ่ าหลุน)
หลักพลังกง: กงฝ่ าชุดนีLเป็ นท่าฝึ กชุดที?สองของฝ่ าหลุนกง จัดเป็ นการยืนปักหลักทําสมาธิ
ประกอบด้วยกระบวนท่าอุม้ ฝ่ าหลุน 4 ท่า ท่าเคลื?อนไหวค่อนข้างเรี ยบง่าย และท่าเคลือ? นไหวแต่
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ละท่ากําหนดให้ใช้เวลาฝึ กนาน ผูท้ ี?เริ? มฝึ ก ในระยะแรกจะรู ้สึกหนัก และเมื?อยสองแขนอย่างมาก
แต่หลังจากฝึ กเสร็จจะรู ้สึกว่าร่ างกายเบาสบายทัLงตัว ไม่รู้สึกเมื?อยล้าเหมือนคนผ่านการออกแรง
เมื?อยืดเวลาฝึ กให้นานขึLน และเพิ?มจํานวนครัLงมากขึLน จะรู ้สึกว่าหว่างแขนมี “ฝ่ าหลุน” หมุนอยู่
การฝึ กฝ่ าหลุนจวงฝ่ าบ่อย ๆ จะทําให้ร่างกายของผูฝ้ ึ กพลังกงเชื?อมต่อถึงกันทัว? ร่ าง เพิ?มพูนแรง
พลัง (กงลี?) ชุด “ฝ่ าหลุนจวงฝ่ า” เป็ นวิธีบาํ เพ็ญที?เพิ?มพูนปัญญา ยกระดับชัLนและเสริ มสร้าง
อิทธิฤทธิ_ แม้กระบวนท่าการเคลื?อนไหวค่อนข้างเรี ยบง่าย แต่สิ?งต่าง ๆ ทีไ? ด้จากการฝึ กนัLน
มากมาย ครบทุกด้าน กระบวนท่าต้องเป็ นไปตามธรรมชาติ ต้องรู ้ว่าตนเองกําลังฝึ กพลังกงอยู่ ไม่
ไหวตัวไปมาอย่างตัLงใจ การไหวน้อย ๆ เป็ นเรื? องปกติ หลักพลังกงชุดนีLจะเหมือนกับหลักพลังกง
ชุดอื?น ๆ ของฝ่ าหลุนกง เมื?อฝึ กพลังกงชุดนีLเสร็จแล้วไม่ได้เก็บพลังกง เนื?องจากฝ่ าหลุนจะหมุน
ตลอดไม่มีหยุด สําหรับเวลาของการฝึ กแต่ละท่านัLนขึLนอยูก่ บั สภาพของแต่ละคน การอุม้ ฝ่ าหลุน
ยิง? นานยิง? ดี
บทร้อยกรอง:
เซิน ฮุ่ย
หยง ซิน
ซื?อ เมี?ยว
ฝ่ า หลุน

เจิง
ชิง
ซื?อ
ชู

ลี?
ถี?
อู้
ฉี?

65

(ภาพ 2-1)

(ภาพ 2-2)

ท่าเตรี ยม (อวีLเป้ยซื?อ) ---- ผ่อนคลายร่ างกายทัLงร่ างแต่ไม่หย่อนยาน แยกขาทัLงสองออก
ระยะห่างเท่าความกว้างของไหล่ ยืนให้เป็ นธรรมชาติ สองเข่างอเล็กน้อย ให้ช่วงเข่าถึงต้นขามี
ลักษณะลื?นไหล เก็บคางเข้าไปเล็กน้อย ลิLนแตะเพดาน ฟันบนและฟันล่างห่างกันเล็กน้อย ปิ ดริ ม
ฝี ปาก ปิ ดตาเล็กน้อย ใบหน้าสงบเมตตา
สองมือเจี^ยอิLน (เหมือนภาพ 2-1)
อุม้ ฝ่ าหลุนหน้าศีรษะ (โถวเฉียนเป้าหลุน) ---- จากท่าเจี^ยอิLน ยกสองมือจากระดับ
ท้องน้อยขึLนช้า ๆ แล้วแยกมือจากเจีย^ อิLน เมื?อสองมือเคลือ? นขึLนถึงหน้าศีรษะ ให้ฝ่ามือด้านในทัLง
สองอยูต่ รงข้ามใบหน้าที?ความสูงระดับคิวL ให้นิLวมือทัLงสิบชีLเข้าหากัน ระยะห่างประมาณ 15
เซนติเมตร ทําแขนสองข้างเป็ นรู ปวงกลม ผ่อนคลายร่ างกายทัLงร่ าง (เหมือนภาพ 2-2)
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(ภาพ 2-3)

(ภาพ 2-4)

อุม้ ฝ่ าหลุนหน้าท้องน้อย (ฝู่เฉียนเป้าหลุน) ---- จากตําแหน่ง “อุม้ ฝ่ าหลุนหน้าศีรษะ”
ค่อย ๆ ลดระดับแขนลงมาท่วงท่าคงเดิม ลงมาถึงหน้าท้องน้อย ระยะห่างระหว่างมือและ
ท้องน้อยประมาณ 10 เซนติเมตร ยกข้อศอกทัLงสองข้างขึLนเล็กน้อย เปิ ดรักแร้ออก ฝ่ ามือหันขึLน
ด้านบน ปลายนิLวทัLงสิบชีLตรงกัน ระยะระหว่างนิLวห่างกัน 10 เซนติเมตร ทําแขนสองข้างเป็ นรู ป
วงกลม (เหมือนภาพ 2-3)
อุม้ ฝ่ าหลุนเหนือศีรษะ (โถวติ?งเป้าหลุน) ---- จากตําแหน่ง “อุม้ ฝ่ าหลุนหน้าท้องน้อย”
ท่วงท่าคงเดิม ค่อย ๆ ยกสองมือขึLนไปเหนือศีรษะอย่างช้า ๆ อุม้ ฝ่ าหลุนไว้เหนือศีรษะ สิบนิLวชีL
ตรงกัน ฝ่ ามือควํ?าลง ระยะห่างระหว่างนิLวประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร ทําแขนสองข้างเป็ นรู ป
วงกลม ผ่อนคลายไหล่ แขน ข้อศอก ข้อมือ (เหมือนภาพ 2-4)

67

(ภาพ 2-5)

(ภาพ 2-6)

อุม้ ฝ่ าหลุนสองข้าง (เหลี?ยงเช่อเป้าหลุน) ----- จากตําแหน่ง “อุม้ ฝ่ าหลุนเหนือศีรษะ” ลด
ระดับมือทัLงสองลงถึงสองข้างของศีรษะ ฝ่ ามือทัLงสองข้างหันเข้าหาใบหูทLงั สอง ผ่อนคลายไหล่
ทัLงสองข้าง ท้องแขนตัLงตรง เว้นระยะห่างระหว่างมือและใบหู ไม่ให้ชิดกันมากนัก (เหมือนภาพ
2-5)
วางมือซ้อนกันหน้าท้องน้อย (เตี^ยโค่วเสียวฝู่) ----- จากตําแหน่ง “อุม้ ฝ่ าหลุนสองข้าง” ลด
แขนทัLงสองลงมาที?หน้าท้องน้อย ทําท่าเตีย^ โค่ว (เหมือนภาพ 2-6) สองมือเจี^ยอิLน เก็บท่า
3. ทะลวงสองขัLวจักรวาล (ก้วนทงเหลีย? งจี^ฝ่า)
หลักพลังกง: พลังกงฝ่ านีLคือการผสมรวมลมปราณ (ชี?) จากจักรวาลและลมปราณ (ชี?)
ภายในร่ างกาย เป็ นวิธีการทะลวงอย่างหนึ?ง พลังงานปริ มาณมากจะถูกผลักออกไปและรับเข้ามา
สามารถทําให้ผฝู ้ ึ กขับลมปราณ (ชี?) สีดาํ และลมปราณ (ชี?) แห่งโรคออกจากร่ างกายในเวลาอัน
สัLน รับลมปราณ (ชี?) จากจักรวาลมากมายอีกครัLงหนึ?งเพื?อชําระร่ างกาย เพื?อให้ร่างกายเข้าสู่
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สภาวะ “ร่ างขาวบริ สุทธิ_” ได้เร็วขึLน ขณะเดียวกันการเคลื?อนขึLนลงของมือของกงฝ่ าชุดนีLจะช่วย
“ไคติ?ง (เปิ ดส่วนบนของศีรษะ)” และเปิ ดทะลวงช่องทางเดินใต้ฝ่าเท้า
ก่อนฝึ กพลังกง ให้คิดว่าตัวเองเป็ นท่อเปล่าที?สูงและใหญ่ 2 ท่อ สูงจากพืLนดินถึงฟ้า สูง
ใหญ่ไม่มีที?เปรี ยบ ลมปราณ (ชี?) ในร่ างกายเคลื?อนขึLนลงตามการเคลื?อนไหวของมือ ทะลุจาก
ศีรษะถึงสูงสุดของขัLวจักรวาล ลมปราณ (ชี?) ที?ลงมาข้างล่างทะลุผ่านใต้ฝ่าเท้าสู่ล่างสุดของขัLว
จักรวาล หลังจากนัLนลมปราณก็เคลือ? นตามการเคลื?อนไหวของมือ จากสองขัLวเข้าสู่ภายใน
ร่ างกาย แล้วผลักออกไปทางทิศตรงกันข้าม กลับไปกลับมารวม 9 ครัLง เมื?อมือเคลือ? นขึLนลงถึง
ครัLงที? 9 มือซ้าย (ผูห้ ญิงมือขวา) อยูข่ า้ งบน รอมือขวา (ผูห้ ญิงมือซ้าย) เคลื?อนขึLนไปด้วย หลังจาก
นัLนมือทัLงสองเคลือ? นลงพร้อมกันสู่สุดขัLวด้านล่าง แล้วเคลื?อนมือผ่านร่ างกายกลับขึLนสู่ขา้ งบน
ตามเดิม หลังจากกลับไปกลับมา 9 ครัLงแล้ว ก็เก็บลมปราณ (ชี?) หลังจากเก็บลมปราณ (ชี?) แล้ว
ผลักดันฝ่ าหลุนตามเข็มนาฬิกาอยูท่ ี?ตาํ แหน่งท้องน้อย เพื?อให้ลมปราณ (ชี?) ที?อยูภ่ ายนอกร่ างกาย
หมุนกลับเข้าไปในร่ างกาย หลังจากนัLนให้ทาํ ท่าเจีย^ อิLน หลังจากฝึ กเสร็จแล้วเก็บท่าแต่ไม่ตอ้ ง
เก็บพลังกง
บทร้อยกลอง:
จิLง ฮัว?
ฝ่ า ไค
ซิน ฉือ
ทง เทียน

เปิ^ น
ติง^
อีL
เช่อ

ถี?
ตี?
เหมิง?
ตีL
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(ภาพ 3-1)

(ภาพ 3-2)

ท่าเตรี ยม (อวีLเป้ยซื?อ) ----- ผ่อนคลายร่ างกายทัLงร่ างแต่ไม่หย่อนยาน สองขาแยกระยะห่าง
เท่าความกว้างของไหล่ ยืนแบบธรรมชาติ งอเข่าเล็กน้อย ให้ช่วงเข่าถึงต้นขามีลกั ษณะลื?นไหล
เก็บคางเข้าไปเล็กน้อย ลินL แตะเพดาน ฟันบนและฟันล่างห่างกันเล็กน้อย ปิ ดริ มฝี ปาก ปิ ดตา
เล็กน้อย ใบหน้าสงบเมตตา สองมือเจี^ยอิLน เหอสือ
แขนขึLนลงข้างเดียว (ตานโส่วชงก้วน) ----- จากท่า “เหอสือ” เคลือ? นมือหนึ?งขึLนและอีก
มือหนึ?งลง มือเคลื?อนไปตามกลไกชี? (ชี?จี) นอกร่ างกายอย่างช้า ๆ ลมปราณ (ชี?) ในร่ างกายเคลื?อน
ตามการเคลื?อนไหวของมือ ผูช้ ายมือซ้ายขึLนก่อน (เหมือนภาพ 3-1) ผูห้ ญิงมือขวาขึLนก่อน มือ
เคลื?อนขึLนอย่างช้า ๆ ผ่านหน้าสู่ดา้ นข้างของศีรษะขึLนไปเหนือศีรษะ ขณะเดียวกันมือขวา (ผูห้ ญิง
มือซ้าย) เคลื?อนลงมาช้า ๆ มืออีกข้างหนึ?งเคลื?อนสลับกันขึLนลง (เหมือนภาพ 3-2) หันฝ่ ามือทัLง
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สองข้างเข้าหาลําตัว ห่างจากลําตัวไม่เกิน 10 เซนติเมตร ผ่อนคลายทัว? ร่ างกาย การเคลือ? นมือขึLน
และลงนับเป็ นหนึ?งครัLง เคลือ? นมือขึLนลงทัLงหมดรวม 9 ครัLง

(ภาพ 3-3)

(ภาพ 3-4)

แขนขึLนลงสองข้าง (ซวงโส่วชงก้วน) ----- เมื?อทําแขนขึLนลงข้างเดียวถึงครัLงที? 9 ก็คอื มือ
ซ้าย (ผูห้ ญิงมือขวา) อยูข่ า้ งบน เคลื?อนมืออีกข้างหนึ?งขึLนไป ทัLงสองมืออยูต่ าํ แหน่งข้างบน
(เหมือนภาพ 3-3) จากนัLนทัLงสองมือเคลือ? นลงพร้อมกัน (เหมือนภาพ 3-4) เวลาสองมือขึLนลง ให้
ฝ่ ามือหันเข้าหาลําตัว ห่ างจากลําตัว 10 เซนติเมตร ขึLนและลงให้นบั เป็ น 1 ครัLง นับขึLนลงรวม 9
ครัLง
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(ภาพ 3-5)

(ภาพ 3-6)

สองมือผลักฝ่ าหลุนเคลือ? นไหว (ซวงโส่วทุยต้งฝ่ าหลุน) ----- เมื?อจบครัLงที? 9 เคลือ? นสอง
มือผ่านศีรษะ หน้าอก ลงมายังหน้าท้องน้อย เมื?อมาถึงบริ เวณท้องน้อย ผลักฝ่ าหลุนให้
เคลื?อนไหว (เหมือนภาพ 3-5, 3-6, 3-7) ผูช้ ายมือซ้ายอยูด่ า้ นใน ผูห้ ญิงมือขวาอยูด่ า้ นใน ให้
ระยะห่างระหว่างมือทัLงสอง และมือกับท้องน้อยประมาณ 4 เซนติเมตร หมุนฝ่ าหลุนตามเข็ม
นาฬิกา 4 รอบ เพื?อหมุนเอาพลังงานที?มีอยูน่ อกร่ างกายกลับเข้าสู่ร่างกาย เวลาหมุนฝ่ าหลุน สอง
มือต้องไม่ออกนอกเกินบริ เวณท้องน้อย
สองมือเจี^ยอิLน (เหลียงโส่วเจี^ยอิLน) (เหมือนภาพ 3-8)
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(ภาพ 3-7)

(ภาพ 3-8)

4. วงจรสวรรค์ฝ่าหลุน (ฝ่ าหลุนโจวเทียนฝ่ า)
หลักพลังกง: ฝ่ าชุดนีLสามารถทําให้พลังงานภายในร่ างกายของคนหมุนเวียนเป็ นวงกว้าง
ไม่ใช่การเดินของชีพจรเพียงหนึ?งเส้นหรื อหลายเส้น แต่หมุนเวียนจากด้านอินของร่ างกายทัว? ทัLง
ด้านไปจรดด้านหยางของร่ างกาย หมุนเวียนกลับไปกลับมาไม่หยุด ซึ?งเหนือกว่าวิธีทะลวง
ทางเดินชีพจรทัว? ไปหรื อวิชาโจวเทียนใหญ่หรื อโจวเทียนเล็ก
หลักพลังกงนีLเป็ นการบําเพ็ญ
ปฏิบตั ิในระดับกลางของฝ่ าหลุนกง มีพLนื ฐานระดับเดียวกับพลังกง 3 ชุดก่อน การฝึ กกระบวนท่า
การเคลือ? นไหวของพลังกงชุดนีLจะช่วยให้ทางเดินชีพจรทัว? ร่ างกายเปิ ดออกอย่างรวดเร็ว (รวมทัLง
โจวเทียนใหญ่) จากบนถึงล่าง ค่อย ๆ ทะลวงไปทัว? ร่ างกาย จุดที?เด่นที?สุดของหลักพลังกงชุดนีL
คือใช้การหมุนของ “ฝ่ าหลุน” มาช่วยปรับแก้สภาพผิดปกติของร่ างกายคน ให้ร่างกายอันเป็ น
จักรวาลน้อยกลับคืนสู่สภาพดัLงเดิม ทําให้ทางเดินชีพจรทัว? ร่ างกายเปิ ดโล่งไม่ติดขัด เวลาฝึ กไป
ถึงลักษณะแบบนีL ก็บรรลุถงึ ขัLนระดับสูงมากแล้วในการบําเพ็ญหลักธรรมในภพ ผูท้ ี?มีรากฐาน
ยอดเยีย? ม (ต้าเกินชี?) ก็สามารถที?จะบําเพ็ญต้าฝ่ าแล้ว ขณะนัLนแรงพลัง (กงลี?) และอิทธิฤทธิ_ก็
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เพิ?มขึLนอย่างมาก เวลาฝึ กให้มือเคลือ? นตามกลไกพลังลมปราณ (ชี?จี) กระบวนท่าต้องไม่เร่ งรี บ
ช้า ๆ และกลมกลืน
บทร้อยกรอง:
เสวียน ฝ่ า
ซิน ชิง
ฝัน
เปิ? น
โยว โยว

จืLอ
ซื?อ
กุย
ซื?อ

ซวี
อวีL
เจิน
ฉี?

(ภาพ 4-1)

(ภาพ 4-2)

ท่าเตรี ยม (อวีLเป้ยซื?อ) ----- ผ่อนคลายร่ างกายทัLงร่ างแต่ไม่หย่อนยาน สองขาแยกระยะห่าง
เท่าความกว้างของไหล่ ยืนแบบธรรมชาติ งอเข่าเล็กน้อย ให้ช่วงเข่าถึงต้นขามีลกั ษณะลื?นไหล
เก็บคางเข้าไปเล็กน้อย ลินL แตะเพดาน ฟันบนและฟันล่างห่างกันเล็กน้อย ปิ ดริ มฝี ปาก ปิ ดตา
เล็กน้อย ใบหน้าสงบเมตตา
สองมือเจี^ยอิLน (ซวงโส่วเจีย^ อิLน) เหอสือ
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สองมือค่อย ๆ แยกออกจากท่า “เหอสือ” แล้วเคลื?อนลงไปบริ เวณหน้าท้องน้อย ในเวลา
เดียวกัน ให้หมุนฝ่ ามือทัLงสองหันเข้าหาลําตัว ระยะห่างระหว่างมือและร่ างกายประมาณ 10
เซนติเมตร มือเคลื?อนผ่านบริ เวณหน้าท้องน้อย ลงไปตามแนวด้านในของขาทัLงสองข้าง พร้อม
กับย่อตัวลงไป (เหมือนภาพ 4-1) เมื?อนิLวมือทัLงสองข้างใกล้ถงึ พืLน ให้วนผ่านด้านนอกของนิLวเท้า
ไปจนถึงด้านหลังของส้นเท้า (เหมือนภาพ 4-2)

(ภาพ 4-3)

(ภาพ 4-4)

หลังจากนัLนให้งอข้อมือเล็กน้อย เคลื?อนมือทัLงสองขึLนมาตามแนวด้านหลังของขาทัLงสอง
ข้าง (เหมือนภาพ 4-3) ขณะที?มือทัLงสองเคลือ? นขึLนมาถึงหลัง ให้ยืดเอวขึLน (เหมือนภาพ 4-4) การ
ฝึ กฝ่ าหลุนโจวเทียนฝ่ า มือทัLงสองต้องไม่แตะถูกส่วนหนึ?งส่วนใดของร่ างกาย มิฉะนัLนแล้ว
พลังงานบนมือทัLงสองจะถูกดูดซับเข้าสู่ร่างกาย เมือ? มือทัLงสองไม่สามารถจะเลือ? นขึLนได้อีกแล้ว
ให้กาํ มือหลวม ๆ เป็ นโพรง (เหมือนภาพ 4-5) ดึงมือทัLงสองลอดใต้รักแร้มาด้านหน้า แล้วไขว้
แขนทัLงสองข้างทีบ? ริ เวณหน้าอก (แขนไหนจะอยูบ่ น แขนไหนจะอยูล่ ่างไม่กาํ หนดเป็ นพิเศษ
ตามแต่ความถนัด ไม่แยกแยะชายหญิง) (เหมือนภาพ 4-6) กางมือออก ให้ฝ่ามือทัLงสองอยูบ่ น
ไหล่ (มีระยะห่าง) จากนัLนก็เคลื?อนฝ่ ามือทัLงสองไปตามลําแขนด้านหยางไปทางข้อมือ เวลาถึง
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ข้อมือ ก็เปลี?ยนให้ฝ่ามือทัLงสองหันตรงกัน นัน? คือนิLวหัวแม่มือที?อยูด่ า้ นนอกหันขึLนด้านบน และ
นิLวหัวแม่มือที?อยูด่ า้ นในหันลงด้านล่าง ฝ่ ามือทัLงสองห่างกัน 3 - 4 เซนติเมตร ถึงตอนนีLมือและ
แขนจะเป็ นแนวเส้นตรง (เหมือนภาพ 4-7) จากนัLนให้หมุนฝ่ ามือเหมือนถือลูกบอลไว้ในมือ โดย
มือที?อยูด่ า้ นในเปลี?ยนไปอยูด่ า้ นนอก มือที?อยูด่ า้ นนอกเปลีย? นมาอยูด่ า้ นใน แล้วเคลื?อนมือทัLง
สองไปตามด้านอินของปลายแขนและต้นแขน
ขณะเดียวกันให้ยกมือทัLงสองข้ามศีรษะไป
ด้านหลัง (เหมือนภาพ 4-8) เคลื?อนไปจนถึงท้ายทอย สองมืออยูใ่ นท่าไขว้กนั และเคลือ? นมือทัLง
สองต่อไปทางกระดูกสันหลัง (เหมือนภาพ 4-9) ถึงตรงนีLแยกมือทัLงสองออกจากกัน นิLวมือชีLลง
ด้านล่าง เพื?อเชื?อมต่อกับพลังงานตรงส่วนหลัง เคลื?อนมือทัLงสองแบบขนานกันข้ามศีรษะมาที?
หน้าอก (เหมือนภาพ 4-10) นี?คือการวนวงจรสวรรค์หนึ?งรอบ ทําทัLงหมด 9 ครัLง เมื?อครบ 9 ครัLง
แล้ว ให้เคลือ? นมือทัLงสองจากหน้าอกลงไปบริ เวณท้องน้อย

(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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เตี^ยโค่วเสียวฝู่ สองมือเจี^ยอิLน
5. เพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_ (เสินทงเจียฉือฝ่ า)
หลักพลังกง: ชุด “เพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_ (เสินทงเจียฉือฝ่ า)” เป็ นวิธีบาํ เพ็ญปฏิบตั ิสมาธิของฝ่ า
หลุนกง โดยใช้กระบวนท่ารํามือของ “พระพุทธ” หมุน “ฝ่ าหลุน” เพื?อเพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_ (รวมทัLง
ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง)) และแรงพลัง (กงลี?) หลาย ๆ อย่างบําเพ็ญไปพร้อมกัน กงฝ่ าชุดนีL
จัดอยูใ่ นระดับกลางขึLนไป แต่เดิมเป็ นวิธีที?ฝึกกันเป็ นความลับ เพื?อตอบสนองข้อเรี ยกร้องของผู ้
ฝึ กที?บรรลุระดับพืLนฐานระดับหนึ?ง จึงถ่ายทอดกงฝ่ าชุดนีLออกมาโดยเฉพาะเพื?อช่วยเหลือผูม้ ีบุญ
วาสนา กงฝ่ าชุดนีLกาํ หนดให้ฝึกอยูใ่ นชุดท่านัง? สมาธิ ดีที?สุดคือนัง? ขัดสมาธิเพชร แต่นงั? ขัดสมาธิ
ขาเดียวก็สามารถทําได้ ขณะบําเพ็ญปฏิบตั ิกระแสลมปราณ (ชี?) ค่อนข้างแรงกล้า สนามพลังงาน
ภายนอกร่ างกายค่อนข้างใหญ่ ท่าเคลื?อนไหวมือจะเคลื?อนไปตามกลไกพลังลมปราณ (ชี?จี) ที?
อาจารย์ใส่ไว้ให้ เมื?อมือเริ? มเคลื?อนให้จิตใจตามการเคลือ? นไหวของความคิด เวลาเพิม? พูน
อิทธิฤทธิ_ จิตต้องว่างเปล่า จิตใต้สาํ นึกอยูท่ ี?สองฝ่ ามือเล็กน้อย กลางฝ่ ามือจะรู ้สึกร้อน หนัก ชา
แบบไฟฟ้าสถิต รู ้สึกเหมือนมีสิ?งของอยู่ แต่อย่าได้คน้ หาความรู ้สึก ให้เป็ นไปตามธรรมชาติ
ระยะเวลานัง? สมาธิยิ?งนานยิ?งดี ขึLนอยูก่ บั พืLนฐานของพลังกง เวลายิ?งนานจะยิ?งแรงกล้า พลังกงจะ
เกิดได้รวดเร็วยิง? ขึLน เวลาฝึ กพลังกง (ต้องไม่คิดสิ?งใด ไม่มีความนึกคิดใด ๆ) ค่อย ๆ เข้าสู่ความ
สงบ จากภาวะที?คล้ายสงบแต่ไม่สงบนิ?ง ค่อย ๆ เข้าสู่ความสงบนิ?ง (ติLง) แต่จิตสํานึกหลักต้องรูว้ ่า
ตนเองกําลังฝึ กพลังกงอยู่
บทร้อยกรอง:
โหย่ว อีL
อิLง สุย
ซื?อ คง
ต้ง จิLง

อู๋
จี
เฟย
หยู

อีL
ฉี?
คง
อีL
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(ภาพ 5-1)

(ภาพ 5-2)

สองมือเจี^ยอิLน (เหลียงโส่วเจี^ยอิLน) ----- นัง? ขัดสมาธิ ผ่อนคลายร่ างกายทัLงร่ างแต่ไม่
หย่อนยาน เอวตรง ลําคอตัLงตรง เก็บคางเข้าไปเล็กน้อย ลินL แตะเพดาน ฟันบนและฟันล่างห่างกัน
เล็กน้อย ปิ ดริ มฝี ปาก ปิ ดตาเล็กน้อย จิตใจเกิดความเมตตา ใบหน้าสงบเมตตา สองมือ “เจี^ยอินL ” ที?
ท้องน้อย ค่อย ๆ เข้าสู่สมาธิ (เหมือนภาพ 5-1)
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(ภาพ 5-3)

(ภาพ 5-4)

รํามือช่วงที?หนึ?ง ----- (เวลาเคลือ? นมือ จิตใจตามการเคลือ? นไหวของความคิด เคลือ? นมือ
ไปตามกลไกพลังลมปราณ (ชี?จี) ที?อาจารย์ใส่ไว้ให้ การเคลื?อนมือต้องไม่เร่ งรี บ ช้า ๆ และ
กลมกลืน) จากท่าสองมือ “เจี^ยอิLน” ค่อย ๆ ยกมือทัLงสองขึLน เมื?อมือขึLนถึงหน้าผาก คลายมือจาก
เจี^ยอิLน ค่อย ๆ กลับฝ่ ามือทัLงสองหันขึLนสู่ดา้ นบน ขณะที?สองฝ่ ามือหันขึLนด้านบน มือก็ขL นึ ถึง
ด้านบนของศีรษะ (เหมือนภาพ 5-2) จากนัLนแยกมือออกพร้อมกับวาดเส้นโค้งด้านบนของศีรษะ
พร้อมกับลดระดับมือลงมา จนลงมาถึงด้านข้างของศีรษะ (เหมือนภาพ 5-3) ค่อย ๆ ลดมือทัLงสอง
ลงมา ข้อศอกสองข้างให้ชิดเข้าด้านใน ฝ่ ามือหงายขึLน ปลายนิLวชีLไปข้างหน้า (เหมือนภาพ 5-4)
จากนัLน เหยียดข้อมือมาไขว้กนั ที?หน้าอก
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(ภาพ 5-5)

(ภาพ 5-6)

ผูช้ ายมือซ้ายอยูด่ า้ นนอก ผูห้ ญิงมือขวาอยูด่ า้ นนอก (เหมือนภาพ 5-5) เมื?อมือทัLงสองไขว้
กันแล้ว เวลาเคลือ? นผ่านกันให้เป็ นแนว “เส้นตรง” มือที?อยูด่ า้ นนอกหมุนข้อมือออกด้านข้าง
หมุนฝ่ ามือขึLนข้างบน วาดครึ? งวงกลมใหญ่ หงายฝ่ ามือขึLน ปลายนิLวชีLไปทางด้านหลัง มือต้องมี
กําลังในระดับหนึ?ง มือที?อยูด่ า้ นใน หลังจากไขว้กนั แล้ว ค่อย ๆ หมุนฝ่ ามือลงข้างล่างจนมือ
เหยียดตรง หมุนฝ่ ามือออกข้างนอก มือและแขนเฉียงตรงไปข้างล่างของร่ างกายทํามุม 30 องศา
กับร่ างกาย (เหมือนภาพ 5-6)
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(ภาพ 5-7)

(ภาพ 5-8)

รํามือช่วงที?สอง ----- ต่อจากท่า (เหมือนภาพ 5-6) มือซ้าย (มือที?อยูข่ า้ งบน) เคลื?อนเข้า
ด้านใน มือขวาหมุนฝ่ ามือเข้าในพร้อมกับเคลือ? นขึLนข้างบน แล้วรําในลักษณะเดียวกับการรํามือ
ช่วงที?หนึ?ง เพียงแต่เปลี?ยนมือจากมือซ้ายเป็ นมือขวา ตําแหน่งมือกลับกัน (เหมือนภาพ 5-7)
รํามือช่วงที?สาม ----- ผูช้ ายมือขวา (ผูห้ ญิงมือซ้าย) ข้อมือเหยียดตรงพร้อมกับหันฝ่ ามือ
เข้าหาลําตัว หลังจากไขว้กนั ที?หน้าอกแล้ว หมุนฝ่ ามือลงข้างล่าง เหยียดเฉียงลงไปข้างหน้าตรง
ส่วนน่อง ลําแขนยืดตรง ผูช้ ายมือซ้าย (ผูห้ ญิงมือขวา) ค่อย ๆหมุนฝ่ ามือเข้าใน เมื?อเคลื?อนมือ
ขึLนมาไขว้กนั แล้วหงายฝ่ ามือพร้อมกับเคลื?อนขึLนไปทางไหล่ซ้าย (ผูห้ ญิงขวา) เมื?อมือถึงตําแหน่ง
ฝ่ ามือหงายขึLนบน ปลายนิLวชีLไปทางด้านหน้า (เหมือนภาพ 5-8)
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(ภาพ 5-9)

(ภาพ 5-10)

รํามือช่วงที?สี? ----- รําในลักษณะรํามือช่วงที?สามอีกครัLงเพียงแต่เปลี?ยนมือ คือผูช้ ายมือ
ซ้าย (ผูห้ ญิงมือขวา) เคลื?อนอยูด่ า้ นใน ผูช้ ายมือขวา (ผูห้ ญิงมือซ้าย) เคลื?อนอยูด่ า้ นนอก เพียงแต่
เปลี?ยนจากมือซ้ายเป็ นมือขวา ตําแหน่งมือกลับกัน (เหมือนภาพ 5-9) การรํามือทัLงสี?ช่วงต้องรํา
ต่อเนื?อง ไม่หยุดกลางคัน
การเพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_ลกั ษณะทรงกลม ----- จากท่า “รํามือช่วงที?สี?” เคลื?อนมือบนเข้า
ด้านใน มือล่างอยูด่ า้ นนอก ผูช้ ายค่อย ๆ เคลื?อนมือขวาโดยหมุนฝ่ ามือเข้าหาบริ เวณหน้าอกลงมา
และผูช้ ายเคลื?อนมือซ้าย (ผูห้ ญิงมือขวา) ตามขึLนมา เมื?อสองแขนมาบรรจบเป็ น “เส้นตรง” ที?
บริ เวณหน้าอกแล้ว (เหมือนภาพ 5-10) สองมือค่อย ๆ ดึงออกด้านข้าง (เหมือนภาพ 5-11) พร้อม
กับหันฝ่ ามือลงข้างล่าง เมื?อสองมือเคลือ? นออกไปถึงด้านนอกของเข่า ตัLงสองแขนขนานกับพืLน
ในระดับความสูงของเอว ปลายแขนและหลังมือขนานกับพืLน ผ่อนคลายแขนทัLงสองข้าง
(เหมือนภาพ 5-12) ท่านีLเป็ นการส่งอิทธิฤทธิ_ในร่ างกายไปเพิ?มพูนที?มือ เป็ นอิทธิฤทธิ_ทรงกลม
ขณะเพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_จะรู ้สึกฝ่ ามือร้อน หนัก ชาแบบไฟฟ้าสถิต รู ้สึกเหมือนมีสิ?งของอยู่ เป็ นต้น
แต่ตอ้ งไม่ตLงั ใจค้นหา ปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ ท่านีLทาํ ยิ?งนานยิ?งดี จนกว่าจะทนไม่ได้
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(ภาพ 5-11)

(ภาพ 5-12)
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(ภาพ 5-13)

(ภาพ 5-14)

การเพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_ลกั ษณะเสาหลัก ----- ต่อจากท่าก่อน ผูช้ ายข้างขวา (ผูห้ ญิงข้าง
ซ้าย) หงายฝ่ ามือพร้อมกับเคลื?อนมือมาที?บริ เวณท้องน้อย เมื?อถึงตําแหน่งแล้ว ฝ่ ามือหันขึLน
ข้างบนที?บริ เวณท้องน้อย ขณะเดียวกันผูช้ ายข้างซ้าย (ผูห้ ญิงข้างขวา) เคลื?อนฝ่ ามือยกขึLนมาที?
คาง ควํ?าฝ่ ามือลง ตัLงมือให้สูงเสมอคาง แขนกับมืออยูใ่ นระดับเดียวกัน เวลานีLฝ่ามือทัLงสอง
ตรงกัน และอยูน่ ิ?งในท่านีL (เหมือนภาพ 5-13) นี?เป็ นการเพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_ลกั ษณะเสาหลัก เช่น ฝ่ า
มือฟ้าคะนอง เป็ นต้น ทําจนกว่าตัวเองรู ้สึกว่าไม่สามารถทนได้ จากนัLนมือที?อยูข่ า้ งบนเคลื?อนไป
ข้างหน้าในลักษณะครึ? งวงกลมลงไปยังท้องน้อย ขณะเดียวกันเคลื?อนมือทีอ? ยูข่ า้ งล่างขึLนมาโดย
ควํ?าฝ่ ามือลง เคลื?อนมาที?คาง (เหมือนภาพ 5-14) แขนและไหล่อยูร่ ะดับเดียวกัน ฝ่ ามือทัLงสอง
ตรงกัน นี?ก็เป็ นการเพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_ลกั ษณะเสาหลัก เพียงแต่ท่าของมือกลับกัน ทําจนเมื?อยแขน
และไม่สามารถทนต่อไปได้
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(ภาพ 5-15)

(ภาพ 5-16)

การบําเพ็ญปฏิบตั ิสมาธิ ----- ต่อจากท่าก่อน หลังจากนัLน เคลื?อนมือที?อยูข่ า้ งบนใน
ลักษณะครึ? งวงกลมลงไปยังท้องน้อย สองมือเจี^ยอิLน (เหมือนภาพ 5-15) เข้าสู่การบําเพ็ญสมาธิ
อย่างสงบ เข้าสู่สมาธิ นิ?ง (ติLง) เวลายิ?งนานยิ?งดี
เก็บท่า ----- สองมือ “เหอสือ” (เหมือนภาพ 5-16) ออกจากสมาธินิ?ง (ติงL ) คลายการ
นัง? ขัดสมาธิ
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ข้ อกําหนดพื.นฐานส่ วนหนึ+งและข้ อควรระวังสํ าหรับการบําเพ็ญฝ่ าหลุนกง
1) หลักพลังกงทัLงห้าชุดของฝ่ าหลุนกงสามารถฝึ กตามลําดับหรื อเลือกฝึ กชุดใดก่อนก็
ได้ แต่โดยทัว? ไปกําหนดให้ฝึกชุดที?หนึ?งก่อน และฝึ กสามรอบก็จะเหมาะสม แน่นอน ไม่ฝึกท่าที?
หนึ?ง ท่านก็สามารถจะเลือกฝึ กท่าอื?น ๆ ก่อนก็ได้ หรื อจะฝึ กเฉพาะชุดใดชุดหนึ?งก็ได้
2) ท่าเคลื?อนไหวต้องถูกต้องแม่นยํา จังหวะต้องชัดเจน มือและแขนต้องกลมกลืน ทัLง
บน ล่าง หน้า หลัง ซ้าย ขวา ล้วนต้องเคลือ? นไหวตามกลไกชี? แบบ “ไม่เร่ งรี บ ช้า กลมกลืน” ต้อง
ไม่เร็วเกินไปและไม่ชา้ เกินไป
3) เวลาฝึ กพลังกง ต้องใช้จิตสํานึกหลักควบคุมตัวเอง เพราะฝ่ าหลุนกงคือการบําเพ็ญ
จิตสํานึกหลัก อย่าตัLงใจแสวงหาการส่ายไปมา ถ้ามีการส่ายไปมาให้ควบคุมให้ได้ หากจําเป็ น
สามารถจะลืมตาได้
4) ผ่อนคลายทัว? ทัLงร่ างกาย โดยเฉพาะเข่าและสะโพกต้องผ่อนคลาย การยืนตรงเกินไป
ชีพจรจะเดินติดขัด
5) ระหว่างฝึ กพลังกง การเคลื?อนไหวต้องผ่อนคลายเป็ นธรรมชาติ กล้ายืดให้สุด ท่า
เคลื?อนไหวต้องอ่อนโยนแต่แข็งแกร่ง เคลื?อนไหวต่อเนื?องกลมกลืนอย่างธรรมชาติ ใช้แรงระดับ
หนึ?งแต่ไม่ให้แข็งทื?อ ฝึ กท่าแบบนีLจะได้ผลลัพธ์ของพลังกงชัดเจน
6) ทุกครัLงที?จบการฝึ กพลังกงแต่ละชุด “เพียงเก็บท่า ไม่เก็บพลังกง” ให้ทาํ “เจีย^ อิLน” ก็
พอ การทําท่าเจี^ยอิLนเป็ นการสิLนสุดการฝึ กพลังกง ไม่ตอ้ งเก็บพลังกงด้วยความคิด เพราะฝ่ าหลุน
จะไม่หยุดหมุน
7) ผูท้ ี?ร่างกายอ่อนแอหรื อผูป้ ่ วยเรืL อรัง สามารถจะฝึ กตามสภาพร่ างกายเท่าที?จะทําได้
หรื อเลือกฝึ กชุดใดชุดหนึ?ง หากไม่สามารถจะฝึ กชุดพลังกงเคลือ? นไหว สามารถนัง? สมาธิได้
โดยทัว? ไปการฝึ กพลังกงควรจะฝึ กอย่างต่อเนื?อง
8) สถานที? เวลา ทิศทางสําหรับการฝึ กพลังกง ไม่มีการกําหนดเป็ นพิเศษ แต่สถานที?
ต้องสะอาด สภาพแวดล้อมต้องสงบเงียบ
9) การฝึ กพลังกงชุดนีLไม่ใช้ความนึกคิด จะไม่ออกนอกลู่นอกทาง แต่ตอ้ งไม่ปะปนกับ
หลักพลังกงอื?น เวลาฝึ กพลังกง หากปะปนพลังกงอืน? เข้าไป ฝ่ าหลุนจะเปลี?ยนรู ป
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10) เวลาฝึ กพลังกง หากไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้จริ ง ๆ สามารถท่องชื?ออาจารย์ นาน ๆ
เข้าก็จะเข้าสู่สมาธิได้โดยธรรมชาติ
11) เวลาฝึ กพลังกงอาจประสบกับการทดสอบหรื ออุปสรรคส่วนหนึ?ง การทดสอบหรื อ
อุปสรรคคือรู ปแบบหนึ?งของการชดใช้ “กรรม” ทุกคนล้วนมี “กรรม” เวลาร่ างกายปรากฏอาการ
ไม่สบาย อย่าคิดว่าเป็ นโรค เพือ? จะสลาย “กรรม” และปูทางสําหรับการบําเพ็ญ การทดสอบหรื อ
อุปสรรคอาจมาอย่างรวดเร็วหรื อมาล่วงหน้า
12) เวลานัง? สมาธิหากไม่สามารถขัดขาขึLนมาได้ สามารถจะนัง? ฝึ กพลังกงบนเก้าอีLซ?ึงจะ
บรรลุผลที?เหมือนกันได้ แต่ในฐานะผูฝ้ ึ กพลังกง ต้องขัดขาให้ได้ เวลานานขึLนก็จะค่อย ๆ ขัดขา
ได้
13) ในระหว่างฝึ กสมาธิ หากมองเห็นภาพหรื อทัศนียภาพบางอย่าง ไม่ตอ้ งสนใจมัน ให้
ฝึ กพลังกงของตนต่อไป หากถูกรบกวนด้วยภาพที?น่ากลัว หรื อรู ้สึกถูกคุกคาม ให้นึกทันทีว่า: ฉัน
มีอาจารย์ฝ่าหลุนกงคุม้ ครอง อะไรฉันก็ไม่กลัว หรื อให้เรี ยกชื?ออาจารย์หลี? หงจืLอ แล้วฝึ กพลังกง
ต่อไป
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บทที+ 5
ตอบข้ อสงสัย
1. ฝ่ าหลุนกับฝ่ าหลุนกง
ศิษย์ ฝ่ าหลุนประกอบขึLนจากอะไร
อาจารย์ ฝ่ าหลุนเป็ นร่ างในอีกมิติหนึ?งที?เพียบพร้อมด้วยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?) ที?
ประกอบขึLนด้วยสสารพลังงานสูงชนิดหนึ?งซึ?งตนเองสามารถผันแปรพลังกงได้ และไม่อยูใ่ นมิติ
ของเรานีL
ศิษย์ ฝ่ าหลุนหน้าตาเป็ นอย่างไร
อาจารย์ สีของฝ่ าหลุนนัLน บอกได้แต่เพียงว่าเป็ นสีเหลืองทอง มิติของเรานีLยงั ไม่มีสีชนิด
นีL สีพLนื นัLนเป็ นสีแดงสดใสมาก ๆ สีพLนื รอบนอกเป็ นสีส้มเหลือง มีไท่จี^ดาํ แดงสององค์ของสาย
เต๋ า มีไท่จี^แดงนํLาเงินสององค์ของสายเต๋ าใหญ่ดLงั เดิม (เซียนเทียนต้าเต้า) นี?คือสิ?งที?ต่างกันสอง
ชนิด ว่านจืLอฝู “卍” เป็ นสีเหลืองทอง คนที?มีตาทิพย์ระดับตํ?า เมื?อได้เห็นจะเหมือนกับใบพัด
ของพัดลมที?หมุนแบบนัLน หากสามารถมองเห็นได้ชดั เจนจะดูสวยงามมาก ทําให้การบําเพ็ญ
ของผูฝ้ ึ กพลังกงเพิ?มความก้าวหน้า
ศิษย์ ตอนฝึ กใหม่ ๆ ฝ่ าหลุนอยูท่ ี?ตาํ แหน่งใด ภายหลังอยูต่ าํ แหน่งใด
อาจารย์ ฝ่ าหลุนที?แท้จริ งที?ขา้ พเจ้าให้กบั ทุกท่าน มีเพียงหนึ?งองค์ อยูท่ ี?ทอ้ งน้อย
หมายความว่า ตําแหน่งตานที?เราฝึ กและคงรักษาไว้ ตําแหน่งของเขาจะไม่เปลี?ยน บางคน
มองเห็นฝ่ าหลุนมากมายกําลังหมุนอยู่ นัน? คือฝ่ าเซินของข้าพเจ้ากําลังใช้อยูภ่ ายนอกเพือ? ปรับ
ร่ างกายให้ท่าน
ศิษย์ การฝึ กพลังกงสามารถจะฝึ กฝ่ าหลุนออกมาได้หรื อไม่ และฝึ กออกมาได้มากเท่าไร
ส่วนนีLมีอะไรต่างกับองค์ที?อาจารย์มอบให้
อาจารย์ การฝึ กพลังกงสามารถฝึ กฝ่ าหลุนออกมาได้ เมื?อแรงพลัง (กงลี?) ของท่านเพิ?มขึLน
อย่างต่อเนื?อง ฝ่ าหลุนก็จะยิง? มากตามไปด้วย ฝ่ าหลุนนัLนเหมือนกันทัLงหมด เพียงแต่ฝ่าหลุนที?
ท้องน้อยนัLน ไม่เคลื?อนไหวไปตามที?ต่าง ๆ เพราะนัน? คือราก
ศิษย์ จะสังเกตการคงอยูก่ บั การหมุนของฝ่ าหลุนได้อย่างไร
อาจารย์ ไม่ตอ้ งไปรู ้สึก บางคนความรู ้สึกไวมาก เขาสามารถรู ้สึกได้ว่าฝ่ าหลุนกําลัง
หมุนอยู่ ในระยะแรกเมื?อเริ? มใส่ฝ่าหลุนให้ ท่านอาจจะรู ้สึกไม่เคยชินในร่ างกายอยูบ่ า้ ง เช่น ปวด
89

ท้อง มีสิ?งของเคลื?อนไหวอยู่ หรื อรู ้สึกร้อน เป็ นต้น ครัLนเมื?อคุน้ เคยแล้ว ก็จะไม่รู้สึกอีกเลย แต่คน
ที?มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) จะเห็นได้ ก็เหมือนกับกระเพาะ ท่านจะไม่รู้สึกว่ากระเพาะ
กําลังเคลื?อนไหวอยู่
ศิษย์ ฝ่ าหลุนที?อยูบ่ นภาพฝ่ าหลุน ทิศทางที?หมุนไม่เหมือนกับรู ปภาพฝ่ าหลุนบนบัตร
ผ่านของผูฝ้ ึ ก (อ้างอิงการบรรยายธรรมครัLงที?หนึ?งและครัLงทีส? องที?ปักกิ?ง) ฝ่ าหลุนบนบัตรผ่าน
ของผูฝ้ ึ กที?ใช้เข้าฟังการบรรยายธรรมนัLนหมุนทวนเข็มนาฬิกา เพราะเหตุใด
อาจารย์ จุดประสงค์คือต้องการให้สิ?งที?ดีกบั ทุกท่านสักหน่อย เขาปล่อยพลังงานออกข้าง
นอกเป็ นการปรับร่ างกายให้กบั ทุกท่าน ดังนัLนจึงไม่ได้หมุนตามเข็มนาฬิกา พวกท่านสามารถ
เห็นได้ว่าเขาหมุน
ศิษย์ ช่วงเวลาที?ท่านอาจารย์ใส่ฝ่าหลุนให้กบั ผูฝ้ ึ กแต่ละคนคือช่วงไหน
อาจารย์ พวกเราขอพูดกับทุกท่านที?นี?ว่า ผูฝ้ ึ กเราบางคนเคยฝึ กหลักพลังกงมามากมาย ที?
ยากก็ยากอยูท่ ี?ตอ้ งขจัดสิ?งต่าง ๆ ที?เลอะเทอะที?อยูบ่ นร่ างกายของเขาทิLงไปให้หมด ที?ดีก็เก็บไว้ให้
ที?ไม่ดีก็ทิLงไป จึงเป็ นอีกขัLนตอนหนึ?งที?เพิ?มขึLน หลังจากนีL จึงสามารถใส่ฝ่าหลุนให้ ตามระดับ
ชัLนสูงตํ?าของการฝึ กพลังกงของเขา ฝ่ าหลุนที?ใส่ให้นL นั ใหญ่เล็กไม่เท่ากัน บางคนไม่เคยฝึ กพลัง
กงมาก่อน ผ่านการปรับร่ างกาย และมีรากฐาน (เกินจี) ไม่เลว ในการบรรยายของข้าพเจ้าครัLงนีL
ได้ขจัดโรคไปแล้ว ก้าวผ่านระดับชัLนของการฝึ กชี?แล้ว เข้าสู่สภาพร่ างขาวนํLานม ก็สามารถใส่ฝ่า
หลุนให้ มีคนมากมายที?ร่างกายแย่มาก มีการปรับแก้ให้มาโดยตลอด เมื?อยังปรับแก้ไม่เสร็จ จะ
ใส่ฝ่าหลุนให้ได้อย่างไรละ นีLเป็ นเพียงคนส่วนน้อยที?ใส่ให้ไม่ได้ แต่ไม่เป็ นไร ข้าพเจ้าได้ใส่
กลไกชี?สาํ เร็จรู ปทีก? ่อเกิดฝ่ าหลุนไว้ให้แล้ว
ศิษย์ จะใส่ฝ่าหลุนให้ได้อย่างไร
อาจารย์ นี?ไม่ใช่การใส่ให้ ข้าพเจ้าส่งฝ่ าหลุนออกไปฝังไว้ที?ตาํ แหน่งท้องน้อยของพวก
ท่าน แต่ไม่ได้อยูใ่ นมิติสสารของเรานีL อยูใ่ นอีกมิติหนึ?ง หากอยูใ่ นมิตินL ี ท้องน้อยของท่านมีลาํ ไส้
อยู่ ในเมื?อมีลาํ ไส้อยู่ ถ้าหมุนจะทนไหวหรื อ เขาอยูใ่ นมิติสสารอีกมิติหนึ?ง ไม่ขดั กันกับฝั?งนีLของ
ท่าน
ศิษย์ การบรรยายธรรมครัLงต่อไป จะให้ฝ่าหลุนต่ออีกใช่หรื อไม่
อาจารย์ ท่านได้แค่หนึ?งองค์ บางคนรู ้สึกว่ามีฝ่าหลุนหลายองค์หมุนอยู่ นัน? คือส่วนที?ใช้
อยูภ่ ายนอกร่ างกาย นํามาใช้ปรับร่ างกายของท่าน จุดเด่นที?สุดของพลังกงของเรานีLคือในขณะที?
ปล่อยพลังงานออกไปนัLน ได้ส่งฝ่ าหลุนออกไปเป็ นพวง ๆ เรี ยงต่อ ๆกัน ดังนัLนในขณะที?ท่าน
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ไม่ได้ฝึกพลังกงก็มีฝ่าหลุนมากมายหมุนไปหมุนมาบนตัวท่าน ปรับแก้ร่างกายของท่าน แต่ฝ่า
หลุนที?ใส่ให้ท่านจริ ง ๆ นัLนอยูท่ ี?ทอ้ งน้อย องค์นL นั
ศิษย์ ไม่ฝึกพลังกง หมายความว่าฝ่ าหลุนจะสูญหายไปหรื อ ฝ่ าหลุนจะอยูไ่ ปนานเท่าไร
อาจารย์ ท่านเพียงถือว่าตนเองเป็ นผูฝ้ ึ กพลังกง ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านซิ นซิ?งของ
ข้าพเจ้า ในเวลาที?ท่านไม่ได้ฝึกพลังกง เขาไม่เพียงไม่หายไป แต่กลับจะแข็งแกร่งยิ?งขึLน แรงพลัง
(กงลี?) ของท่านยังจะเพิ?มขึLน แต่ในทางกลับกัน ท่านขยันฝึ กพลังกงมากกว่าใคร ๆ แต่ไม่ได้
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านซิ นซิ?งของข้าพเจ้า เกรงว่าแม้จะฝึ กก็ฝึกโดยเปล่าประโยชน์ แม้ว่าจะ
ฝึ กพลังกง ก็ไม่บงั เกิดผล ไม่ว่าท่านฝึ กหลักพลังกงชนิดไหน ถ้าไม่ทาํ ตามข้อกําหนด เป็ นไป
ได้มากว่า สิ?งที?ฝึกนัLนจะเป็ นวิชามาร หากในสมองของท่านเอาแต่คิดเรื? องไม่ดี ใครคนนัLนเลว
อย่างนีLอย่างนัLน รอให้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ของฉันออกมา จะจัดการเขาให้ได้สักที ถึง
จะศึกษาฝ่ าหลุนกง ในขณะฝึ กพลังกงใส่สิ?งเหล่านีLเพิม? เข้าไป ไม่ได้ทาํ ตามข้อกําหนดที?ขา้ พเจ้า
บอก ก็มิใช่เป็ นการฝึ กวิชามารด้วยหรื อ
ศิษย์ ท่านอาจารย์มกั จะพูดว่า
“ต่อให้จ่ายเงินร้อยล้านหยวนก็จะไม่ได้ฝ่าหลุนมา”
หมายความว่าอะไร
อาจารย์ ก็คือว่า เขาลํLาค่าเหลือเกิน สิ?งที?ขา้ พเจ้าให้กบั ท่าน ไม่เพียงแค่ฝ่าหลุน ยังมีหลาย
สิ?งที?จะรับประกันการฝึ กพลังของท่าน ซึ?งล้วนแต่ลLาํ ค่า ล้วนแล้วแต่แลกมาด้วยเงินไม่ได้
ศิษย์ มาสายแล้ว จะได้รับฝ่ าหลุนด้วยหรื อไม่
อาจารย์ ขอเพียงท่านมาก่อนวันสุดท้ายสามวัน ล้วนจะได้รบั การปรับแก้ ขณะเดียวกัน
ก็จะใส่ฝ่าหลุนและสิ?งอื?น ๆ ให้ คนที?มาสามวันสุดท้ายก็ยากจะพูดได้ แต่ก็จะได้รับการปรับแก้
แต่การใส่สิ?งของให้นL นั ยากมาก บางทีหากสภาพเงื?อนไขของท่านไม่เลวก็จะใส่ให้
ศิษย์ ใช้ฝ่าหลุนมาแก้ไขลักษณะของร่ างกายที?ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องนัLน เป็ นวิธีการหนึ?ง
ใช่ไหม
อาจารย์ ไม่ได้ใช้ฝ่าหลุนทัLงหมดในการแก้ไขให้ถูกต้อง อาจารย์ใช้หลาย ๆ วิธีในการ
แก้ไขให้ถูกต้อง
ศิษย์ เบืLองหลังก่อนประวัติศาสตร์ของการก่อตัLงฝ่ าหลุนกงนัLนเป็ นอย่างไร
อาจารย์ ข้าพเจ้าคิดว่าปัญหานีLใหญ่เกินไปแล้ว สูงเกินไปแล้ว ลํLาเกินขอบเขตที?ควรรู ้ของ
ระดับชัLนนีLของเรา ไม่อาจพูดที?นี?ได้ แต่มีอยูจ่ ุดหนึ?ง ทุกท่านต้องทราบ ว่านีLไม่ใช่ชี?กงของศาสนา
พุทธ นีLเป็ นชี?กงสายพุทธ เขาไม่ใช่ศาสนาพุทธ แต่เรามีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับศาสนาพุทธ
เพียงแต่สาํ นักของการบําเพ็ญไม่เหมือนกัน เดินคนละเส้นทาง แต่จุดมุ่งหมายเป็ นอย่างเดียวกัน
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ศิษย์ ประวัติศาสตร์ของฝ่ าหลุนกงยาวนานเพียงไร
อาจารย์ หลักพลังกงที?ขา้ พเจ้าฝึ กกับของชุดนีLที?ถ่ายทอดออกมานัLนไม่เหมือนกันทัLงหมด
ฝ่ าหลุนที?ขา้ พเจ้าฝึ กนัLนมีพลานุภาพมากกว่าที?ถ่ายทอดออกมา พลังกงก็ก่อเกิดเร็วกว่าของพลัง
กงชุดนีLในขณะนีL แม้ว่าจะเป็ นเช่นนีL หลักพลังกงชุดนีLที?ขา้ พเจ้าถ่ายทอดออกมาในปัจจุบนั พลัง
กงก่อเกิด ก็เร็วมากแล้ว ดังนัLนข้อกําหนดด้านซินซิ?งสําหรับผูฝ้ ึ กพลังกงจึงยิ?งสูง ยิง? เข้มงวด สิ?งที?
ข้าพเจ้าถ่ายทอดออกมาได้ผ่านการปรับปรุ งแล้ว ค่อยนําออกมา ข้อกําหนดไม่สูงเช่นนัLน แต่สูง
กว่าหลักพลังกงทัว? ไป ไม่เหมือนกับของเดิม ดังนัLนจึงพูดว่าข้าพเจ้าเป็ นผูก้ ่อตัLง พูดถึงว่า
ประวัติศาสตร์ของฝ่ าหลุนกงยาวนานเพียงไร เมื?อยังไม่นาํ ออกมาถ่ายทอดนัLน ไม่นบั ข้าพเจ้าเริ? ม
ถ่ายทอดพลังกงเมื?อเดือนพฤษภาคมปี กลาย (ค.ศ.1992) ให้ท่านบอกว่าเริ? มเมื?อเดือนพฤษภาคมปี
กลายก็แล้วกัน
ศิษย์ พวกเราได้ยินว่า อาจารย์ให้อะไรกับพวกเรา
อาจารย์ ให้ฝ่าหลุนกับทุกท่านแล้ว มีฝ่าหลุนสําหรับการบําเพ็ญ ยังมีฝ่าหลุนสําหรับปรับ
ร่ างกาย ขณะเดียวกันก็มีธรรมกาย (ฝ่ าเซิน) ของข้าพเจ้าดูแลท่านอยู่ แต่ละคนล้วนมีกนั เพียงแต่
ท่านฝึ กฝ่ าหลุนกง ท่านไม่ฝึกพลังกง ธรรมกาย (ฝ่ าเซิน) ก็จะไม่ดูแลท่านเป็ นไปตามธรรมชาติ
จะให้เขาไป เขาก็ไม่ไป ท่านกําลังคิดอะไร ธรรมกาย (ฝ่ าเซิน) ของข้าพเจ้าก็รู้ได้อย่างชัดเจน แจ่ม
แจ้ง
ศิษย์ ฝ่ าหลุนกงสามารถจะทําให้ร่างกายของฉันบําเพ็ญสําเร็จมรรคผลได้หรื อไม่
อาจารย์ พุทธธรรมไร้ขอบเขต ก็คือบําเพ็ญจนถึงระดับชัLนพระยูไล ก็ยงั ไม่ถงึ จุดสูงสุด
ของเราเป็ นฝ่ าที?ถูกต้อง ท่านบําเพ็ญไปเถิด สิ?งทีไ? ด้ลว้ นแต่เป็ นมรรคผลถูกต้อง
2. หลักพลังกงกับวิธีฝึกพลังกง
ศิษย์ บางคนฝึ ก “วงจรสวรรค์ (โจวเทียน) ใหญ่” พอกลับไป ฝันว่าลอยอยูบ่ นฟ้า
มองเห็นได้ชดั เจนมาก นีLเป็ นเรื? องอะไรหรื อ
อาจารย์ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ในขณะที?ท่านนัง? สมาธิหรื อฝันอยูแ่ ล้วเกิดสภาพการณ์
ชนิดนีLขL ึน นี?ไม่ใช่ความฝัน คือจิตหลักได้ออกจากร่ างไปแล้ว นีLไม่เหมือนกับการฝันอย่างสิLนเชิง
การฝันจะไม่เห็นชัดเจนอย่างนัLน หรื อเป็ นรู ปธรรมถึงอย่างนัLน จิตหลักออกจากร่ างแล้ว ท่านเห็น
อะไร หรื อกระทัง? ลอยขึLนมาอย่างไร ท่านสามารถเห็นได้เป็ นจริ งเป็ นจังมาก จําได้อย่างแจ่มแจ้ง
ศิษย์ หลังจากฝ่ าหลุนเปลีย? นรู ปไป จะมีผลลัพธ์ที?ไม่ดีอะไรบ้าง
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อาจารย์ พูดให้ชดั คือเขาเดินเพีLยนไปแล้ว ฝ่ าหลุนก็จะไร้ประสิทธิผล และยังจะทําให้เกิด
เรื? องยุง่ ยากมากมายในการบําเพ็ญของท่าน ก็เหมือนกับว่าทางสายหลักนีLท่านไม่เดิน แต่ไปเดิน
หลงอยูใ่ นทางสายย่อย หาทางเดินไม่เจอ จะประสบกับเรื? องยุง่ ยาก เรื? องเหล่านีLจะสะท้อนอยูใ่ น
สภาพการดําเนินชีวิตของคนธรรมดาสามัญ
ศิษย์ เป็ นผูฝ้ ึ กพลังกงคนเดียว สภาพแวดล้อมในบ้านจะจัดการอย่างไรดี ในบ้านจะมีฝ่า
หลุนไหม
อาจารย์ ผูท้ ี?นงั? อยู่ มีหลายคนมองเห็นในบ้านมีฝ่าหลุนอยูแ่ ล้ว คนในบ้านก็เริ? มได้รับ
ประโยชน์กนั แล้ว เราเคยพูดว่า ในเวลาเดียวกัน ในสถานที?เดียวกันจะมีมิติต่าง ๆ คงอยูม่ ากมาย
บ้านของท่านก็ไม่ยกเว้น ต้องจัดการให้ วิธีจดั การโดยทัว? ไปคือจัดการสิ?งทีไ? ม่ดีทิLงไป หลังจาก
นัLนค่อยใส่เกราะกําบังครอบให้ สิ?งที?ไม่ดีอะไรก็เข้ามาไม่ได้อีกแล้ว
ศิษย์ ในขณะฝึ กพลังกง ลมปราณ (ชี?) ทะลวงจุดศูนย์รวมของโรค รู ้สึกปวดบวม นีLเป็ น
เรื? องอะไรหรื อ
อาจารย์ โรคเป็ นกลุ่มพลังงานสีดาํ ชนิดหนึ?ง
ในช่วงแรกของการถ่ายทอดวิชานัLน
หลังจากที?ตีให้มนั แตกกระจาย จะรู ้สึกว่าตําแหน่งจุดศูนย์รวมของโรคเป่ งบวม แม้ว่ามันไม่มีราก
แล้ว และกําลังกระจายออกสู่ภายนอก จะถูกผลักออกไปอย่างรวดเร็ว โรคก็จะไม่คงอยูอ่ กี แล้ว
ศิษย์ โรคทีเ? คยมีแต่เดิมนัLน เมื?อเข้าชัLนเรี ยนไม่กี?วนั ก็สลายทิLงไปแล้ว แต่ผ่านไปไม่กี?วนั
ก็เกิดขึLนในทันใด นีLเป็ นเรื? องอะไรหรื อ
อาจารย์ เพราะระดับชัLนของพลังกงนีLกอ่ เกิดอย่างรวดเร็วมาก ระดับชัLนหนึ?งผ่านไปใน
เวลาที?สL ันมาก ท่านไม่ทนั รู ้สึกได้ ที?จริ งโรคนัLนหายดีแล้ว อาการที?เกิดขึLนในภายหลังคือ “ทุกข์
ภัย” ที?ขา้ พเจ้าเคยพูดถึงนัLนได้มาแล้ว ท่านลองสํารวจร่ างกายให้ละเอียดสักหน่อย มันไม่
เหมือนกับอาการของโรคเมื?อก่อนนัLน ท่านไปหาอาจารย์ชี?กงอื?นแก้ไข เขาก็แตะต้องไม่ได้
เพราะเป็ นการสะท้อนของกรรมในขณะที?พลังกงเพิม? ขึLน
ศิษย์ ฝึ กพลังกงแล้วยังต้องกินยาหรื อไม่
อาจารย์ ปัญหานีLให้รับรู ้ (อู)้ ด้วยตนเอง ฝึ กพลังกงแล้วยังกินยา ก็คือไม่เชื?อว่าการฝึ ก
พลังกงสามารถจะรักษาโรคได้ หากเชื?อแล้วท่านจะกินยาอะไรอีก แต่หากท่านไม่กาํ หนดตนเอง
ตามมาตรฐานซินซิ?ง เมื?อเกิดปัญหาท่านจะพูดว่าหลี? หงจืLอ ไม่ให้กินยา แต่หลี? หงจืLอยังบอกท่าน
ว่าต้องกําหนดซินซิ?งของท่านอย่างเข้มงวด ท่านทําได้หรื อไม่ละ คนที?บาํ เพ็ญต้าฝ่ าอย่างแท้จริ ง
สิ?งที?ติดตัวอยูไ่ ม่ใช่สิ?งของของคนธรรมดาสามัญ โรคที?คนธรรมดาสามัญเป็ นกัน จะไม่ยอมให้
เกิดบนตัวท่าน ถ้าสมมติจิตใจของท่านวางได้เที?ยงตรงจริ ง เชื?อมัน? ว่าฝึ กพลังกงสามารถจะฝึ กให้
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หายดี หยุดยาเสีย ไม่สนใจมัน ไม่รักษา ก็จะมีคนรักษาให้ท่าน ทุกท่านอยูท่ ี?นี?ดีขL นึ เรื? อย ๆ สบาย
ตัวขึLนเรื? อย ๆ นีLเป็ นเรื? องอย่างไรกันละ ร่ างกายของหลายคนนัLน ธรรมกาย (ฝ่ าเซิ น) ของข้าพเจ้า
เข้าออกไม่หยุด วุ่นอยูต่ ลอด ก็คือช่วยท่านทําเรื? องเหล่านีL หากจิตใจตนเองไม่มนั? คง ด้านหนึ?งฝึ ก
พลังกง ด้านหนึ?งก็วางตัวไม่เชื?อมัน? หรื อเป็ นลักษณะลองดู เช่นนัLนท่านก็จะไม่ได้อะไรเลย ท่าน
เชื?อในพระพุทธหรื อไม่ ขึLนอยูก่ บั จิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง) และกําหนดจากรากฐาน (เกินจี) ของท่าน หาก
พระพุทธปรากฏออกมา ก็อยูต่ รงนีLสามารถใช้ตาเนืLอมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่นนัLนผูค้ นต่างก็
จะไปศึกษาพุทธ ก็ไม่มีปัญหาในเรื? องการเปลีย? นแปลงความคิด ท่านต้องเชื?อก่อน จากนัLนจึงจะ
มองเห็นได้
ศิษย์ บางคนคิดจะเชิญอาจารย์และศิษย์ของอาจารย์ไปรักษาโรค ได้ไหม
อาจารย์ การออกมาของข้าพเจ้าเป้าหมายไม่ใช่เพื?อที?จะรักษาโรค บางคนนัLนควรจะเป็ น
โรค สิ?งทีข? า้ พเจ้าพูด มีหลายคนไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าจะไม่อธิบายมากไปกว่านีL หลักพลังกงของสาย
พุทธนัLนเป็ นการช่วยเหลือสรรพชีวิต การรักษาโรคให้คนอื?นนัLนทําได้ พวกเรารักษาโรคให้ผอู ้ ื?น
นัLน เป็ นการทําอย่างเป็ นระบบ เป็ นการประชาสัมพันธ์ เพราะข้าพเจ้าเพิ?งจะออกมา ชื?อเสียงยัง
น้อย คนยังไม่รูจ้ กั ในเวลาถ่ายทอดพลังกงอาจจะไม่มีคนมาฟัง จึงให้ทุกท่านได้เห็นโดยผ่านการ
ให้คาํ ปรึ กษา ซึ?งได้ผลดีมาก เป็ นการประชาสัมพันธ์ ไม่ใช่มุ่งรักษาโรคเป็ นการเฉพาะ จะใช้พลัง
กงชัLนสูงมารักษาโรคเป็ นอาชีพนัLน เป็ นเรื? องที?ไม่อนุญาตให้ทาํ หรื อจะใช้กฎที?เหนือกว่าโลกนีL
มาแทนที?กฎของโลกไม่ได้ ไม่ใช่สภาพการณ์แบบนีL บางครัLงผลการรักษาโรคไม่ดี ดังนัLนเพื?อ
เป็ นการรับผิดชอบต่อผูฝ้ ึ ก จึงต้องปรับร่ างกายของท่านให้ปราศจากโรค จึงจะสามารถบําเพ็ญ
ไปสู่ระดับชัLนสูงได้ หากท่านเอาแต่คิดถึงโรคของท่าน ไม่ได้คิดจะฝึ กพลังกง แม้ไม่พูดออกมา
แต่ความนึกคิดของท่านนัLน ธรรมกาย (ฝ่ าเซิน) ของข้าพเจ้าสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง
สุดท้ายท่านก็จะไม่ได้อะไรเลย ในชัLนเรี ยน เราได้ปรับร่ างกายของทุกท่านให้แล้ว แน่ละก่อนอื?น
ท่านต้องเป็ นผูฝ้ ึ กพลังกง หากระหว่างทางข้าพเจ้ารักษาโรคให้ทุกท่านและยังเก็บเงินด้วย เรื? อง
อย่างนีLเราไม่ทาํ หากโรคของท่านไม่หาย นัน? ยังคงเป็ นปัญหาจิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง) แน่ละก็ไม่ได้ตดั
กรณีของบางคนที?เป็ นโรคหนักทิLงไป เป็ นไปได้วา่ บนร่ างกายท่านจะสะท้อนออกมาไม่เด่นชัด
แต่ความจริ งนัLนเป็ นหนักมาก ครัLงเดียวอาจจะปรับไม่เสร็จ แต่เราได้ทุ่มเทเต็มที?แล้ว ไม่ใช่ว่า ไม่
รับผิดชอบต่อท่าน ที?แท้เพราะโรคนัLนหนักมากแล้ว ท่านกลับไปฝึ กพลังกง ก็ยงั จะรักษาให้ท่าน
เรื? อยไป จนกระทัง? โรคของท่านหายดี สภาพการณ์ชนิดนีLมีนอ้ ยมาก
ศิษย์ เวลาฝึ กพลังกงจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างไร ในขณะฝึ กพลังกงคิดถึงปัญหายาก ๆ
ในที?ทาํ งาน นับว่ายึดติดหรื อไม่
94

อาจารย์ จงมองเรื? องผลประโยชน์ให้จืดจาง ในเวลาปกติรักษาจิตใจที?สงบแจ่มใสเอาไว้
หากท่านมีการเตรี ยมตัว ทุกข์ภยั มาเมื?อไร เป็ นแบบไหน นัน? ก็จะไม่เป็ นทุกข์ภยั แล้ว มันมักจะ
เป็ นแบบฉับพลันทัLงนัLน ท่านมีใจแน่วแน่ก็ยอ่ มจะผ่านไปได้ เช่นนีLจึงจะสามารถมองออกว่าซิ
นซิ?งของท่านสูงเท่าไร จิตยึดติดของท่านทิLงไปได้แล้ว ซินซิ?งยกระดับขึLนแล้ว เรื? องการต่อสู้กบั
คน และความเกลียดชัง เป็ นต้น ล้วนปล่อยวางได้ ความคิดไม่ยงุ่ เหยิง ในเวลานีLค่อยพูดเรื? องพลัง
ความสงบนิ?ง (ติLงลี?) ถ้ายังสงบลงมาไม่ได้ ท่านก็ถือว่าตัวเองเป็ นบุคคลที?สอง ถือว่าความคิดนีL
ไม่ใช่ของท่าน ปล่อยให้มนั คิดไป ท่านกระโดดออกมา ปล่อยให้มนั คิดไปเถอะ ยังมีบางคนพูดว่า
ท่องชื?อพระพุทธ หรื อนับเลข นีLเป็ นเพียงวิธีการต่าง ๆ นานาของการฝึ กพลังกง การฝึ กพลังกง
ของเราไม่ให้กาํ หนดความคิดอยูท่ สี? ิ?งใดสิ?งหนึ?ง (อีLโส่ว) แต่ท่านต้องรู ้ว่าตัวเองกําลังฝึ กพลังกง
อยู่ เรื? องปัญหายาก ๆ ในที?ทาํ งานไม่เกี?ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่จิตยึดติด เป็ นเรื? องที?ดี
ข้าพเจ้ารู ้จกั พระรู ปหนึ?ง เขาเข้าใจเรื? องการบําเพ็ญนีL เขาเป็ นเจ้าอาวาสในวัดหนึ?ง ซึ?งมีเรื? อง
มากมาย พอเขานัง? สมาธิก็ตดั ขาดจากพวกมันแล้ว ไม่คิดถึงอีกต่อไป นีLก็เป็ นพลังกง ที?จริ งเวลา
ที?ฝึกพลังกงจริ ง ๆ นัLน ในสมองไม่คิดอะไรเลย ไม่มีเรื? องเห็นแก่ตวั ทีว? ุ่นวาย เรื? องการงานไม่
ปะปนกับเรื? องส่วนตัว ท่านยังคงสามารถทําได้ดี
ศิษย์ ขณะที?ฝึกพลังกง มีสิ?งที?ไม่ดีในความคิด จะทําอย่างไรดี
อาจารย์ ขณะที?ฝึกพลังกง บางครัLงอาจจะเกิดสิ?งที?ไม่ดีมากมาย ทุกท่านเพิ?งเริ? มฝึ กพลังกง
ไม่สามารถบรรลุถึงเขตแดนที?สูงมากได้ในทันที ขณะนีLก็ไม่ได้เรี ยกร้องท่านสูงมาก ในความคิด
ของท่าน บอกให้ท่านไม่คิดเรื? องไม่ดีแม้แต่นอ้ ยก็เป็ นความจริ งไปไม่ได้ ค่อย ๆ เป็ นค่อย ๆ ไป
เมื?อเริ? มต้นให้เป็ นอย่างนีLได้ แต่ท่านอย่าปล่อยปละตนเอง เมื?อเวลานานเข้า ความคิดของท่าน
เลื?อนสูงขึLนแล้ว ต้องมีขอ้ กําหนดที?สูงต่อตนเอง เพราะท่านได้บาํ เพ็ญต้าฝ่ าแล้ว หลังจากชัLนเรี ยน
นีLไปท่านก็ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแล้ว สิ?งที?ติดตัวอยูน่ L นั พิเศษมากแล้ว ดังนัLนข้อกําหนดซินซิ?ง
ของท่านจึงต้องเข้มงวด
ศิษย์ ขณะฝึ กพลังกงรู ้สึกว่าศีรษะกับท้องน้อยกําลังหมุน รู ้สึกไม่สบายที?หน้าอก
อาจารย์ นีLเป็ นช่วงแรกที?ฝ่าหลุนหมุนอยู่ ต่อไปไม่แน่ว่าจะมีอาการอย่างนีL
ศิษย์ ขณะฝึ กพลังกง สัตว์เล็กจะเข้ามาหา จะทําอย่างไรดี
อาจารย์ ไม่ว่าจะฝึ กพลังกงอะไร สัตว์เล็กก็จะเข้ามาหาได้ ไม่ตอ้ งสนใจมันก็หมดเรื? อง
แล้ว เพราะในสนามพลังงานที?ดี โดยเฉพาะคือหลักพลังกงสายพุทธ ในพลังกงมีองค์ประกอบ
ของการช่วยเหลือสรรพชีวิต ฝ่ าหลุนของเรา เมื?อหมุนตามเข็มนาฬิกาจะช่วยเหลือตนเอง เมื?อ
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หมุนทวนเข็มนาฬิกาจะช่วยเหลือสรรพชีวิต จากนัLนจะหมุนวนกลับมา ดังนัLนสัตว์ที?อยูโ่ ดยรอบ
เราล้วนจะได้รับประโยชน์
ศิษย์ ในท่าฝึ กทะลวงสองขัLวจักรวาล ใช่ไหมว่า เคลือ? นมือขึLนและลง นับเป็ นหนึ?งรอบ
เวลาฝึ กท่าพระพุทธแสดงพันมือ ก่อนที?จะเหยียดแขน ใช่ไหมว่า ต้องคิดว่าตัวเองสูงใหญ่มาก
อาจารย์ มือแต่ละข้างขึLนลงหนึ?งครัLงนับเป็ นหนึ?งรอบ เวลาทําท่าพระพุทธแสดงพันมือ
ท่านไม่ตอ้ งคิดถึงตัวเอง ก็จะรู ้สึกถึงความสูงใหญ่ ท่านเพียงแต่มีความรู ้สึกนึกคิดอย่างนีLว่า ตัว
ฉันเพียงหนึ?งเดียวสูงใหญ่เทียมฟ้าดิน ยืนอยูท่ ี?ตรงนัLนก็พอแล้ว อย่าเอาแต่คิดแสวงหา นัน? ก็คือสิ?ง
ยึดติด
ศิษย์ การนัง? สมาธิฝึกพลังกง ขัดขาขึLนมาไม่ได้จะทําอย่างไร
อาจารย์ ขัดขาขึLนไม่ได้ สามารถนัง? ฝึ กบนขอบเก้าอีL ก็สามารถจะได้ผลอย่างเดียวกัน แต่
ท่านเป็ นผูฝ้ ึ กพลังกงคนหนึ?ง จึงต้องฝึ กสองขาของท่าน ต้องขัดขึLนมาให้ได้ นัง? อยูบ่ นขอบเก้าอีL
ค่อย ๆ ฝึ กขาของท่าน สุดท้ายย่อมต้องสามารถขัดขาขึLนมาได้
ศิษย์ หากคนในครอบครัวทําเรื? องไม่ดี ไม่สอดคล้องกับ “เจิน ซัน? เหยิ?น” จะทําอย่างไร
อาจารย์ คนในครอบครัวท่านไม่ได้ฝึกฝ่ าหลุนกง ปัญหานีLไม่เป็ นไร ที?สาํ คัญคือบําเพ็ญ
ตนเอง ตัวท่านเองไปบําเพ็ญ อย่าคิดซับซ้อนมากนัก ยังคงต้องผ่อนตามสักหน่อย ฝึ กฝนทุ่มเทที?
ตนเองให้มากไว้
ศิษย์ ในชีวิตประจําวันบางครัLงทําเรื? องที?ผิดไป รู ้สึกเสียใจภายหลังมาก แต่ก็ยงั ทําซํLาอีก
ใช่หรื อไม่ว่าซินซิ?งตํ?ามากเกินไป
อาจารย์ ท่านสามารถเขียนออกมาได้ แปลว่าซินซิ?งของท่านยกระดับขึLนแล้ว จึงสามารถ
รับรู ้ได้ถึงจุดนีL คนธรรมดาสามัญทําเรื? องที?ผิด ก็รับรู ้ไม่ได้เลย พูดได้ชดั ว่าท่านอยูเ่ หนือคน
ธรรมดาสามัญแล้ว ทําผิดครัLงที?หนึ?ง ควบคุมจิตใจไว้ไม่ได้ นี?เป็ นขัLนตอนหนึ?ง ครัLงต่อไปเมื?อพบ
กับปัญหาอีก ให้ยกระดับขึLนอีก
ศิษย์ คนอายุสี? ห้าสิบปี สามารถจะบรรลุถงึ “ดอกไม้สามดอกรวมอยูบ่ นศรี ษะ” ได้
หรื อไม่
อาจารย์ เนื?องจากของเราเป็ นหลักพลังกงบําเพ็ญจิตและชีวิตคู่กนั ไม่สนใจว่าอายุมาก
หรื อน้อย เพียงท่านตัLงใจไปบําเพ็ญ สามารถกําหนดตัวเองให้ทาํ ตามข้อกําหนดด้านซินซิ?งที?
ข้าพเจ้าพูด ก็จะเกิดปรากฏการณ์ทวี? ่าฝึ กพลังกงเรื? อยไป ยืดชีวิตเรื? อยไป เวลาของการฝึ กพลังกง
ของท่านมิใช่เพียงพอแล้วหรื อ แต่มีอยูจ่ ุดหนึ?ง โดยเฉพาะคือหลักพลังกงบําเพ็ญจิตและชีวิตคู่กนั
เมื?อชีวิตของท่านยืดยาวออกมา หากซิ นซิ?งเกิดปัญหาขึLน ในทันใดก็จะเกิดอันตรายถึงชีวิต
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เนื?องจากเพื?อการฝึ กพลังกงจึงได้ยืดชีวิตของท่าน ดังนัLนเมื?อซินซิ?งผิดเพีLยนไป ในทันใดก็จะเกิด
อันตรายถึงชีวิต
ศิษย์ จะควบคุมปัญหา “ในความอ่อนโยนมีความแข็งแกร่ ง” ระดับไหน
อาจารย์ เรื? องนีLท่านต้องทดลองทําเอง อย่างเช่น เวลาที?พวกเรารํามือชุดใหญ่ ดูคล้ายกับ
มืออ่อนช้อยมาก แต่เมื?อทําขึLนมานัLนที?จริ งมีการใช้กาํ ลัง ระหว่างแขนท่อนล่างกับข้อมือ กับนิLว
มือนัLนมีกาํ ลังมาก แต่ดูคล้ายกับอ่อนช้อยมาก ที?จริ งกลับมีกาํ ลังมาก นีLก็คือ “ในความอ่อนโยนมี
ความแข็งแกร่ ง” ขณะที?ขา้ พเจ้ารํามือให้กบั ทุกท่านนัLน ได้ให้สิ?งนีLกบั ท่านแล้ว ท่านค่อย ๆ รู ้สึก
สัมผัสระหว่างฝึ กพลังกงนะ
ศิษย์ เรื? องระหว่างชายหญิง ใช่ไหมว่า จะมีหรื อไม่มีก็ได้ คนหนุ่มสาวต้องหย่าร้าง
หรื อไม่
อาจารย์ ปัญหาเรื? องกิเลสตัณหาก่อนหน้านัLนได้พูดไปแล้ว
ในระดับชัLนของท่านใน
ปัจจุบนั ไม่ได้บอกให้ท่านเป็ นพระสงฆ์ เป็ นชี คือตัวท่านเองอยากเป็ นชี เป็ นพระสงฆ์ จุดสําคัญ
คือให้ท่านปล่อยวางจิตดวงนีL วางจิตที?ท่านวางไม่ลงเสียทัLงหมด ในฐานะที?เป็ นคนธรรมดา
สามัญ นีLเป็ นตัณหาชนิดหนึ?ง ในหมู่พวกเรา ต้องปล่อยวางลงเสีย ดูให้จืดจาง บางคนนัLนแสวงหา
แต่สิ?งนีL สมองมุ่งแต่เรื? องนีL กล่าวสําหรับคนธรรมดาสามัญเขายังไม่มุ่งเท่านีL ในฐานะผูฝ้ ึ กพลังกง
นัLน ก็ยิ?งไม่สมควร เพราะท่านฝึ กพลังกง คนในครอบครัวไม่ฝึกพลังกง ให้ใช้ชีวิตตามปกติ
ในช่วงขณะนีL ยินยอมให้ทาํ ได้ หลังจากไปถึงระดับชัLนสูงแล้ว ท่านเองก็จะทราบว่าควรทํา
อย่างไร
ศิษย์ ขณะที?นงั? สมาธิจะหลับได้หรื อไม่ จะจัดการอย่างไร บางเวลาปรากฏอาการไม่ได้
สติสามนาที ไม่รู้ว่าเป็ นเรื? องอะไร
อาจารย์ หลับไม่ได้ ฝึ กพลังกงจะหลับได้หรื อ นัง? สมาธิแล้วหลับก็เป็ นมารชนิดหนึ?ง
ท่านบอกว่าบางครัLงปรากฏอาการไม่ได้สติแบบนีLไม่อาจเกิดขึLน ใช่ไหมว่าไม่ได้เขียนให้ชดั เจน
สามนาทีไม่มีสติ ไม่นบั ว่าเป็ นอะไร คนที?มีพลังความสงบนิ?ง (ติงL ลี?) มาก มักจะเกิดสภาวะไม่รู้ตวั
ได้ แต่เป็ นอย่างนีLนานไปก็ไม่ได้
ศิษย์ ใช่ไหมว่าคนที?มีจิตมุ่งมัน? จะบําเพ็ญให้สาํ เร็จมรรคผลล้วนสามารถจะได้มรรคผล
รากฐาน (เกินจี) ด้อยไปบ้างจะทําอย่างไร
อาจารย์ ก็ดูว่าท่านมีใจแน่วแน่อย่างนีLหรื อไม่ ที?สาํ คัญคือใจที?แน่วแน่นL ีมากเพียงไร คนที?
รากฐาน (เกินจี) ด้อยไปบ้าง ยังต้องดูใจที?แน่วแน่ กับจิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง) ของท่าน
ศิษย์ เป็ นหวัด ตัวร้อนจะฝึ กพลังกงได้ไหม
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อาจารย์ ข้าพเจ้าว่าหลังจากท่านออกจากชัLนเรี ยนไปก็ไม่มีโรคกันแล้ว บางทีท่านคงไม่
เชื?อ ศิษย์ของข้าพเจ้าบางครัLงคล้ายกับเป็ นหวัด ตัวร้อน เป็ นอย่างไรกัน นัน? คือการข้ามด่าน ข้าม
ทุกข์ภยั เป็ นการสะท้อนออกมาของการสมควรยกระดับชัLน พวกเขาเองต่างเข้าใจกันดี ไม่สนใจ
มัน ตัวเองก็สามารถผ่านไปได้
ศิษย์ สตรี ที?ตLงั ครรภ์สามารถจะฝึ กฝ่ าหลุนกงได้ไหม
อาจารย์ ไม่เป็ นไร เพราะฝ่ าหลุนนัLนใส่ไว้ในอีกมิติหนึ?ง หลักพลังกงของเราไม่มีการ
เคลื?อนไหวที?รุนแรง ไม่มีผลกระทบที?ไม่ดีต่อสตรี ทตี? Lงั ครรภ์ ยังจะมีประโยชน์ต่อร่ างกายเขาอีก
ด้วย
ศิษย์ เมื?ออาจารย์จากพวกเราไป จะมีระยะห่างของมิติไหม
อาจารย์ หลายคนล้วนมีความคิดอย่างนีLว่า ท่านอาจารย์ไม่อยูป่ ักกิง? แล้ว พวกเราจะทํา
อย่างไร ท่านฝึ กหลักพลังกงอย่างอื?นก็เช่นกัน อาจารย์ก็ไม่อาจดูแลได้ทุกวัน หลักธรรมนัLน
ข้าพเจ้าได้สอนให้ทุกท่านแล้ว หลักการนัLนได้สอนให้ทุกท่านแล้ว พลังกงชุดนีLได้สอนให้ทุก
ท่านแล้ว เป็ นของชุดหนึ?งที?สมบูรณ์แบบ สิ?งที?สมบูรณ์แบบทัLงหมดก็ลว้ นให้ท่านแล้ว ก็ดูว่าตัว
ท่านเองจะบําเพ็ญอย่างไร ท่านไม่อาจพูดว่า เมื?ออยูข่ า้ งกายข้าพเจ้าแล้วจะมีหลักประกัน เมื?อไม่
อยูข่ า้ งกายข้าพเจ้าก็ไม่มีหลักประกัน เราขอยกตัวอย่างหนึ?ง พูดว่าศิษย์ในศาสนาพุทธนัLน องค์
ศากยมุนีไม่อยูใ่ นโลกสองพันกว่าปี แล้ว พวกเขามิใช่สืบทอดต่อมา ฝึ กบําเพ็ญด้วยใจเดียวไม่มี
สองหรอกหรื อ ดังนัLนจะฝึ กหรื อไม่ เป็ นปัญหาของตนเอง
ศิษย์ ฝึ กฝ่ าหลุนกงสามารถจําศีลอดอาหาร (ปีL กู่) ได้ไหม
อาจารย์ ไม่เป็ น เพราะการจําศีล (ปีL กู่) วิธีการชนิดนีLเป็ นวิธีการบําเพ็ญของเต๋ าใหญ่
ก่อนที?จะมีพุทธกับเต๋ า มีอยูก่ ่อนศาสนา วิธีการชนิดนีLจดั เป็ นการบําเพ็ญเดี?ยวฝึ กตามลําพัง
เนื?องจากในเวลานัLนไม่มีระบบสํานักสงฆ์ ได้แต่อยูต่ ามครึ? งทางขึLนยอดเขา ไม่มีคนถวายอาหาร
ให้ เวลาบําเพ็ญจําเป็ นต้องปิ ดทางเข้าออก จําเป็ นต้องหยุดการเคลื?อนไหวครึ? งปี หรื อหนึ?งปี
ดังนัLนจึงเลือกวิธีการชนิดนีL การบําเพ็ญของเราในวันนีL ไม่ตอ้ งทําอย่างนีL เพราะนัน? เป็ นการ
เลือกใช้วิธีการเฉพาะอย่างหนึ?ง หาใช่ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) อะไรไม่ บางคนสอนสิ?งนีL
ข้าพเจ้าว่าหากคนทัLงโลกไม่กินข้าวกัน นีLเป็ นการทําลายสภาพสังคมคนธรรมดาสามัญ นัน? ย่อม
กลายเป็ นปัญหา แต่ละคนต่างไม่กินข้าว นั?นเป็ นสังคมมนุษย์หรื อ นั?นไม่ใช่ ไม่ใช่เช่นนัLน
ศิษย์ หลักพลังกงห้าชุดนีLสามารถฝึ กไปถึงระดับชัLนไหน
อาจารย์ หลักพลังกงห้าชุดนีL เพียงพอทีจ? ะทําให้ท่านฝึ กไปจนถึงระดับชัLนสูงมาก ๆ ได้
แน่ละหากท่านคิดจะฝึ กไปถึงระดับชัLนไหน พอถึงเวลานัLนท่านก็จะทราบเอง เพราะพลังกงไม่มี
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ที?สิLนสุด เมื?อท่านไปถึงก้าวนัLน ก็จะมีวาสนานัLน ยังจะสามารถได้รับต้าฝ่ าของระดับชัLนที?สูงยิ?ง
กว่า
ศิษย์ ฝ่ าฝึ กคน ฝ่ าหลุนหมุนอยูต่ ลอดเวลา ใช่ไหมว่าไม่ตอ้ งฝึ กพลังกงก็ได้
อาจารย์ การฝึ กพลังกงกับการบําเพ็ญในวัดไม่เหมือนกัน ที?จริ งในวัดนัLน แม้ใจคิด
บําเพ็ญ ที?จริ งก็ตอ้ งนัง? สมาธิ พลังกงฟูนL นั ต้องฝึ กขึLนมา ไม่สามารถพูดได้ว่า จะเอาแต่ให้พลังกง
โตโดยไม่ฝึกอะไร เอาแต่พูดว่าบนศีรษะมีพลังกง ข้าพเจ้าว่านัน? ไม่ใช่ผฝู ้ ึ กพลังกงกระมัง พลังกง
ฟูชุดไหน ล้วนมีสิ?งของที?สืบทอดมาชุดหนึ?ง คือต้องฝึ กสิ?งของชุดนีLออกมา
ศิษย์ คนที?ฝึกพลังกงอย่างอื?นพูดว่า หลักพลังกงที?ไม่มีความนึกคิดไม่ใช่หลักพลังกง ถูก
ไหม
อาจารย์ มีวิธีพูดอย่างนีL วิธีพูดอย่างนัLนมากมายนัก แต่ไม่มีใครที?เหมือนกับข้าพเจ้าอย่าง
นีLที?สอนต้าฝ่ าให้กบั ท่าน สายพุทธกล่าวว่า หลักธรรมที?ใช้เจตนาจะไม่สูงมาก หลักธรรมที?ใช้
เจตนานัLนไม่ได้หมายถึงการเคลือ? นไหว เขานัง? สมาธิ เจี^ยอิLน ก็เป็ นการเคลื?อนไหว ดังนัLนไม่ได้อยู่
ที?ว่ามีการเคลือ? นไหวมากหรื อน้อย มีเจตนา ไม่มีเจตนา อยูท่ ี?ความนึกคิดของท่าน ในการ
แสวงหา มีความนึกคิด มีการแสวงหา นีLคือยึดติด ก็เป็ นเจตนา ซึ?งหมายถึงสิ?งนีL
ศิษย์ ซินซิ?งกับกุศลไม่เท่ากัน ท่านบอกว่ากุศลมากน้อยเท่าไรจะกําหนดระดับชัLน และ
ยังบอกว่าซินซิ?งสูงเพียงใด พลังกงก็สูงเพียงนัLน สองสิ?งนีLไม่ขดั แย้งกันหรื อ
อาจารย์ ท่านคงฟังไม่ชดั เจน ซินซิ?งครอบคลุมกว้างใหญ่มาก กุศลก็เป็ นหนึ?งในนัLน ยัง
ครอบคลุมถึง “ความอดทน” ความสามารถในการทนทุกข์ จิตรับรู ้ (อูซ้ ิ?ง) การปฏิบตั ิต่อความ
ขัดแย้ง เป็ นต้น ทัLงหมดนีLลว้ นจัดเป็ นปัญหาของซินซิ?ง ในนัLนยังครอบคลุมถึงการผันแปรของ
พลังกง การแปรผันของบุญกุศล จึงเป็ นสิ?งหนึ?งที?มีความหมายกว้างใหญ่ มีกุศลมากเพียงไร
ไม่ใช่ว่าท่านจะมีพลังกงสูงเพียงไร
หากเป็ นการพูดถึงว่าในอนาคตท่านจะมีพลังกงเพิ?มขึLน
เท่าไร กุศลนัLน ยังต้องผ่านการยกระดับซินซิ?ง และได้ผ่านอุปสรรคทุกข์ภยั ต่าง ๆ แล้ว มันจึงจะ
สามารถผันแปรเป็ นพลังกง
ศิษย์ คนในครอบครัวต่างฝึ กพลังกงต่าง ๆ กันคนละชนิด จะกระทบซึ?งกันและกันได้
ไหม
อาจารย์ ไม่เลย แต่ว่า ระหว่างพวกเขาจะกระทบซึ?งกันและกันหรื อไม่ ข้าพเจ้าไม่ทราบ
สําหรับฝ่ าหลุนกงของเรา ใครก็รบกวนไม่ได้ และท่านยังจะเป็ นประโยชน์ต่อพวกเขาด้วย
เพราะของเราเป็ นการบําเพ็ญหลักธรรมที?ถูกต้อง จะไม่เกิดการผิดเพีLยน
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ศิษย์ ปัจจุบนั ในสังคมมีวิธีการพูดที?กล่าวต่อ ๆ กันมากมาย อย่างเช่น จดหมายลูกโซ่
อะไรเอย เราจะปฏิบตั ิต่ออย่างไรดี
อาจารย์ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน สิ?งนีLเป็ นการหลอกคนแน่นอน ท่านอย่าตอบสนองเขา
ไม่มีสาระอะไรเลย ท่านไม่ตอ้ งสนใจมัน ท่านดูสิ?งนีLของเขาว่าเที?ยงตรงหรื อไม่ พอมองดูก็
สามารถมองออกได้ หลักธรรมนีLของเรากําหนดให้บาํ เพ็ญซินซิ?งอย่างเข้มงวด อาจารย์ชี?กงบาง
คนนัLน ข้าพเจ้าเรี ยกเขาว่าพ่อค้าชี?กง เขาถือชี?กงเป็ นสินค้าอย่างหนึ?ง เป็ นทุนในการหาเงิน คน
แบบนีLสอนพลังกงก็จะสอนอะไรออกมาไม่ได้ เขามีสิ?งของเพียงน้อยนิดและก็ไม่ใช่ของสูง ยังมี
ที?เป็ นสิ?งชัว? ร้าย
ศิษย์ ผูฝ้ ึ กฝ่ าหลุนกงบวชอยูใ่ นวัดแล้ว จะทําอย่างไร ควรสึกออกมาไหม
อาจารย์ มันไม่เกี?ยวข้องอะไรกับเรา แม้ว่าท่านออกบวชแล้ว นัน? เป็ นเพียงรู ปแบบ
ศิษย์ พวกเราหลายคน ตัLงแต่เรี ยนมา รู ้สึกว่าศีรษะเป่ งบวม เวียนศีรษะ
อาจารย์ นี?คงจะเป็ นผูฝ้ ึ กที?เข้ามาใหม่ ร่ างกายยังปรับไม่เสร็จ พลังงานที?ขา้ พเจ้าส่งออก
ไปแรงมาก พอชี?แห่งโรคออกสู่ภายนอกจะรู ้สึกศีรษะเป่ งบวม ศีรษะเป่ งบวมเพื?อขจัดโรคใน
ศีรษะให้กบั ท่าน ซึ?งเป็ นเรื? องที?ดี แต่เมื?อขจัดออกเร็วเกินไป จึงมีปฏิกิริยารุ นแรง เวลาที?เราจัดชัLน
เรี ยนเจ็ดวัน บางคนจึงทนไม่ไหว หากเวลายิ?งสัLนขึLนก็อาจจะเกิดปัญหาได้ พลังงานที?ส่งออกไป
แรง ปฏิกิริยาจึงรุ นแรงมาก ศีรษะเป่ งบวมทนไม่ไหว ดูเหมือนจัดชัLนเรี ยนสิบวันจะค่อนข้าง
มัน? คง คนที?เข้ามาทีหลังจึงมีปฏิกิริยารุ นแรงสักหน่อย
ศิษย์ ฝึ กพลังกงแล้ว จะสูบบุหรี? ดื?มเหล้าได้ไหม เพราะว่าทํางานที?จาํ เป็ นจะต้องดื?มเหล้า
จะทําอย่างไร
อาจารย์ สําหรับปัญหานีL ข้าพเจ้ามองอย่างนีL เราฝึ กพลังกงสายพุทธต้องงดสุรา เมื?อ
เวลานานเข้าท่านไม่ได้ดื?ม ท่านอาจจะยังนึกอยาก ค่อย ๆ งดเถอะ แต่อย่าให้เวลานานเกินไป ถ้า
นานเกินไปจะถูกลงโทษ สําหรับเรื? องสูบบุหรี? ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็ นปัญหาความมุ่งมัน? เพียงท่านคิด
จะเลิก ก็สามารถจะเลิกได้ คนธรรมดาสามัญมักคิดว่า “วันนีLผมเลิกบุหรี? แล้ว” พอผ่านไปไม่กี?วนั
ก็ยืนหยัดต่อไม่ได้ ผ่านไปสองวันก็นึกอยากขึLนมาอีก ก็เลิกอีก เป็ นอย่างนีL เขาจึงเลิกไม่ได้สักที
คนธรรมดาสามัญดํารงชีวิตอยูบ่ นโลก การไปมาหาสู่กนั ระหว่างคนในโลก หลีกเลี?ยงการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเหล่านีLไม่ได้ แต่ว่า ท่านต้องคิดถึงว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดาสามัญอีกแล้ว
เริ? มบําเพ็ญแล้ว หากมีความมุ่งมัน? ก็จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ แน่ละ ศิษย์ของข้าพเจ้าก็ยงั
มีคนสูบบุหรี? อยู่ ตัวเขาเองก็สามารถจะเลิก แต่พอคนอื?นยื?นให้เขา เขาก็อดที?จะรู ้สึกเสียหน้า
ไม่ได้ ก็นึกอยากสูบอีก ไม่ได้สูบสองวัน ก็รู้สึกทรมาน ไปสูบอีกก็ทรมานอีก ตัวเองจะต้อง
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ควบคุมใจไว้ให้ได้ บางคนต้องเลีLยงสังสรรค์ มักจะต้องดื?มสุราร่ วมกับแขก ปัญหานีLยากจะแก้ไข
ได้ พยายามดื?มให้นอ้ ยก็แล้วกัน หรื อท่านคิดหาวิธีจดั การเอง
ศิษย์ เมื?อยังไม่สามารถมองเห็นฝ่ าหลุนหมุน หากใช้ความนึกคิดให้หมุนตามเข็มนาฬิกา
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อฝ่ าหลุนที?กาํ ลังหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรื อไม่
อาจารย์ ฝ่ าหลุนนัLนหมุนโดยอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งใช้ความนึกคิดของท่านชีLนาํ ขอยํLาอีกครัLง
ว่า อย่าใช้ความนึกคิด และความนึกคิดก็ควบคุมเขาไม่ได้ อย่าคิดว่าความนึกคิดของท่านจะทําให้
เขาหมุนกลับทิศตรงกันข้ามได้ ฝ่ าหลุนที?ทอ้ งน้อยจะไม่ถูกความนึกคิดควบคุม ส่วนฝ่ าหลุนที?
คอยปรับร่ างกายอยูภ่ ายนอกนัLน ท่านให้เขาหมุน ก็อาจจะเป็ นไปตามการเคลือ? นไหวของ
ความคิดท่าน อาจจะเกิดความรู ้สึกแบบนีL ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่า อย่าทํา อย่าฝึ กอย่างจงใจ (เหริ น
เว๋ ย) การฝึ กอย่างจงใจ (เหริ นเว๋ ย) นัLน มิใช่กลายเป็ นคนฝึ กพลังกงแล้วหรื อ เป็ นฝ่ าหลุนไปฝึ ก คือ
ฝ่ าฝึ กคน เหตุใดจึงปล่อยวางสิ?งที?เป็ นความนึกคิดของท่านไม่ลงละ หลักพลังกงใด ๆ เมื?อไปถึง
ระดับชัLนสูง แม้จะเป็ นหลักพลังกงของสายเต๋ า ก็ลว้ นไม่มีการชีLนาํ ด้วยความนึกคิด
ศิษย์ การฝึ กฝ่ าหลุนกง ณ เวลาใด สถานที?ใด ทิศทางไหนจึงจะมีผลลัพธ์ดีที?สุด ฝึ กกี?ครัLง
จึงจะเหมาะสม ฝึ กก่อนหรื อหลังอาหารจะมีผลไหม
อาจารย์ เนื?องจากฝ่ าหลุนนัLนกลม เป็ นภาพย่อส่วนของจักรวาลเรา สิ?งที?ฝึกเป็ นหลักการ
ของจักรวาล และจักรวาลนัLนเคลื?อนไหวอยู่ ในทางกลับกันก็คอื ฝ่ าฝึ กคน ท่านไม่ได้ฝึกพลังกง
เขาก็ฝึกท่าน แตกต่างจากทฤษฎีของบรรดาหลักพลังกงทีถ? ่ายทอดออกมาทัLงหมด ของข้าพเจ้าคือ
ฝ่ าฝึ กคนเพียงหนึ?งเดียว หลักพลังกงชนิดอื?นล้วนเป็ นการฝึ กตานเต้าพวกนีL ฝึ กพลังกงโดยจงใจ
(เหริ นเว๋ ย) สะสมตาน พวกเราไม่ใช้ พลังกงของเราจะฝึ กเวลาใดก็ได้ ท่านไม่ฝึกพลังกง พลังกงก็
ฝึ กท่าน ไม่ตอ้ งเลือกเวลา มีเวลามากก็ฝึกมาก มีเวลาน้อยก็ฝึกน้อย ข้อกําหนดของหลักพลังกง
ของเรานีLไม่เข้มงวดเป็ นพิเศษ แต่เรามีขอ้ กําหนดด้านซินซิ?งที?เข้มงวดมาก หลักพลังกงของเราก็
ไม่พูดเรื? องทิศทาง จะยืนหันไปทางทิศใดก็ได้ทLงั นัLน เพราะจักรวาลนัLนหมุนอยู่ เคลื?อนไหว
เปลี?ยนแปลงอยู่ ท่านยืนอยูฝ่ ั?งตะวันตกก็ไม่แน่ว่าจะเป็ นฝั?งตะวันตก ท่านยืนอยูฝ่ ั?งตะวันออกก็ไม่
แน่ว่าจะเป็ นฝั?งตะวันออก หากข้าพเจ้ากําหนดให้ศิษย์ยืนหันไปทางตะวันตก เพียงเพื?อความ
เคารพ ที?จริ งไม่เกิดผลอะไร การฝึ กพลังกงจะฝึ กที?ไหนก็ได้ทLงั นัLน อยูใ่ นหรื อนอกบ้านก็ได้หมด
แต่ขา้ พเจ้ารู ้สึกว่า หาสถานที?หนึ?งที?มีสภาพแวดล้อม ที?อากาศค่อนข้างดี จะดีกว่า โดยเฉพาะคือ
ให้ห่างไกลจากสิ?งสกปรก เช่น ถังขยะ ห้องสุขา เป็ นต้น ส่วนอย่างอื?นไม่เป็ นไร การบําเพ็ญต้าฝ่ า
ไม่คาํ นึงเรื? องเวลา สถานที?และทิศทาง ก่อนหรื อหลังอาหาร ล้วนสามารถฝึ กได้ แต่หากท่านทาน
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อิ?มเกินไป แล้วฝึ กทันทีจะรู ้สึกไม่สบายนะ ดีที?สุดคือพักสักครู่ เวลาที?ทอ้ งหิว มีเสียงร้อง ก็ยาก
จะเข้าสู่ความสงบ ทุกท่านยึดกุมตามสภาพของตนเองเถอะ
ศิษย์ หลังจากฝึ กพลังกงเสร็จ มีขอ้ กําหนดอะไรไหม ต้องถูหน้าไหม
อาจารย์ เราฝึ กพลังกงเสร็จ ไม่กลัวนํLาเย็นอะไร และไม่ตอ้ งถูหน้า ถูมือ นีLลว้ นทําเพื?อเปิ ด
ชีพจรของร่ างกายคนในระยะแรก จึงเลือกใช้วิธีดงั กล่าว ของเราเป็ นการบําเพ็ญต้าฝ่ า ล้วนไม่มี
สิ?งเหล่านีL เวลานีLร่างกายคนก็ไม่ใช่อยูใ่ นสภาวะเพิ?งจะเปลี?ยนแปลง ดูเหมือนว่าคนธรรมดา
สามัญจะก้าวสู่การเป็ นผูฝ้ ึ กพลังกงนัLน ยากมาก และมีหลักพลังกงบางชนิดก็ไม่มีวิธีเปลี?ยนแปลง
ร่ างกายคนโดยตรง กล่าวสําหรับบางวิชาแล้วข้อกําหนดของเขาซับซ้อนมาก ของเราที?นี?ไม่มี
ทัLงนัLน และไม่มีการพูดเรื? องเหล่านีL สิ?งที?ขา้ พเจ้าไม่ได้พูดถึง ท่านอย่าไปสนใจ สนใจแต่ไปฝึ ก
เพราะพวกเราเป็ นการบําเพ็ญต้าฝ่ า (หลักธรรมใหญ่) ร่ างกายของท่านจัดอยูใ่ นสภาพเริ? มต้นจึง
กลัวนัน? กลัวนี? หรื ออยูใ่ นขัLนตอนของการมีขอ้ กําหนดอย่างนีL ข้อกําหนดอย่างนัLน ภายในไม่กี?วนั
ก็จะผ่านไปได้ทLงั หมด ข้าพเจ้าไม่ได้พูดว่า เทียบเท่ากับการฝึ กพลังกงฝ่ าวิธีอื?นที?ใช้เวลาหลายปี
แต่ก็ประมาณนัLน สิ?งที?อยูใ่ นระดับชัLนตํ?า ตําแหน่งทิศทางนีL ชีพจรนัLนเอย เป็ นต้น สิ?งเหล่านีL
ข้าพเจ้าล้วนไม่พูดถึงเลย เราพูดสิ?งทีอ? ยูใ่ นระดับชัLนสูง การบําเพ็ญต้าฝ่ า การฝึ กพลังกงที?แท้จริ ง
คือคําว่า “炼” (ฝึ กโดยลงมือปฏิบตั ิ) ไม่ใช่คาํ ว่า “练”(ฝึ กโดยเรี ยนรู ้แต่ทฤษฎี)
ศิษย์ หลังจากฝึ กพลังกงเสร็จ จะไปปัสสาวะ อุจจาระทันทีได้ไหม ในนํLาปัสสาวะมี
ฟองอากาศ ใช่ไหมว่ามีลมปราณ (ชี?) รั?วออกไป
อาจารย์ ไม่มีปัญหา พวกเราผูฝ้ ึ กพลังกง อยูใ่ นระดับชัLนสูง ปัสสาวะ อุจจาระมีพลังงาน
ติดออกมาจริ ง ๆ แต่พลังงานเล็กน้อยนัLนไม่นบั เป็ นอะไรได้ ไม่กระทบอะไร ฝึ กต้าฝ่ ายังจะ
ช่วยเหลือสรรพชีวิต เรื? องเล็กน้อยนีLอย่าไปสนใจ สิ?งที?พวกเราได้รับนัLนมากมายเหลือเกิน ในชัLน
เรี ยนนีL พลังงานที?ขา้ พเจ้าส่งออกไปนัLน แรงมาก แรงมาก ๆ บนกําแพงล้วนมีสิ?งต่าง ๆ หลงเหลือ
อยู่
ศิษย์ สามารถเผยแพร่ ฝ่าหลุนกงได้ไหม สามารถสอนคนที?ไม่ได้ฟังการบรรยายฝึ กฝ่ า
หลุนกงได้ไหม คนที?ไม่ได้ฟังการบรรยายสามารถฝึ กพลังกงอยูใ่ นสนามช่วยฝึ กสอนได้ไหม จะ
ส่งเทปบันทึกเสียงกับหนังสือให้ญาติมิตรในต่างถิ?นได้ไหม
อาจารย์ เผยแพร่ หลักพลังกงของเรา ให้คนมากยิ?งขึLนได้ประโยชน์ จะไม่เกิดการ
ผิดเพีLยน ฝ่ าที?ขา้ พเจ้าบรรยายให้ทา่ นฟังมากมายก็คือให้ท่านรู ้ฝ่า เข้าใจสิ?งที?เป็ นของระดับชัLนสูง
มองเห็นของในระดับชัLนสูง ที?พูดขึLนมาก่อนเพราะเกรงว่าพอท่านมองเห็นหรื อประสบเข้า แล้ว
จะไม่เข้าใจ ท่านสามารถสอนคนอื?นฝึ กพลังกง แต่ทา่ นใส่ฝ่าหลุนนัLนให้ไม่ได้ แล้วจะทําอย่างไร
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ข้าพเจ้าพูดแล้ว หากท่านสองจิตสองใจ ไม่ใส่ใจฝึ กพลังกงเท่าไรนัก ฝ่ าเซินของข้าพเจ้าก็จะจาก
ท่านไป หากท่านฝึ กพลังกงอย่างแท้จริ ง ฝ่ าเซินก็จะดูแลท่าน ดังนัLนเวลาที?ท่านสอนเขาฝึ กพลัง
กง ก็จะนําสื?อสัญญาณที?ขา้ พเจ้าสอนติดตัวไปด้วย ก็จะนําพากลไกชี?ที?ก่อเกิดฝ่ าหลุนไปด้วย คน
ที?ท่านสอน มีใจไปฝึ ก ก็จะสามารถก่อเกิดฝ่ าหลุน มีวาสนาและรากฐาน (เกินจี) ดี ในเวลานัLนก็
จะได้ฝ่าหลุน หนังสือของเราเขียนไว้ละเอียดมาก แม้ไม่มีคนสอน ก็สามารถจะฝึ กได้ดี
ศิษย์ การฝึ กฝ่ าหลุนกงเน้นเรื? องการหายใจหรื อไม่ จะปรับลมหายใจอย่างไร
อาจารย์ ฝึ กฝ่ าหลุนกง ไม่ตอ้ งปรับลมหายใจ และไม่เน้นเรื? องการหายใจ นัน? เป็ นสิ?งที?
เรี ยนกันในหลักพลังกงชัLนต้น พวกเราที?นี?ไม่จาํ เป็ นต้องทํา เพราะการปรับการหายใจ เขาทําเพือ?
ฝึ กตาน เติมลม เพิ?มไฟ หายใจทวน หายใจตาม กลืนนํLาลาย ล้วนเพื?อฝึ กตาน เราไม่ฝึกสิ?งนีL สิ?งต่าง
ๆ ทัLงหลายที?ท่านจําเป็ นต้องมีลว้ นมีฝ่าหลุนทําให้อย่างครบถ้วน สิ?งที?สูงและยากยิง? กว่า มีฝ่าเซิน
ของอาจารย์ทาํ ให้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าสํานักใด ๆ โดยเฉพาะที?สายเต๋ าพูดไว้ยงิ? ละเอียดกว่าแต่
ไม่ใช่ฝึกออกมาด้วยความจงใจ ที?แท้คืออาจารย์ในสํานักนัLนของเขาแปลงและแปรผันให้เขา เขา
เพียงแต่ไม่เข้าใจหลักการข้างในนัLน ตัวเองไม่สามารถจะทําออกมาด้วยความจงใจ มีแต่คนที?เปิ ด
การรับรู ้ (อู)้ เปิ ดพลังกง แล้วจึงจะสามารถทําได้
ศิษย์ การฝึ กพลังกงมีการกําหนดความคิดอยูท่ ี?สิ?งใดสิ?งหนึ?ง (อีLโส่ว) หรื อไม่ ความนึกคิด
ควรอยูต่ รงไหนของหลักพลังกง
อาจารย์ พวกเราที?นี?ไม่มีการกําหนดความคิดอยูท่ ี?สิ?งใดสิ?งหนึ?ง (อีLโส่ว) ตลอดมาไม่เคย
บอกให้ทกุ ท่านกําหนดความคิดอยูท่ ี?สิ?งใดสิ?งหนึ?ง (อีLโส่ว) มีแต่ให้ท่านปล่อยวางจิตยึดติด ไม่
กําหนดความนึกคิดใด ๆ หลักพลังกงชุดที?สาม สองมือนําลมปราณ (ชี?) กรอกทะลวงสุดสองขัLว
พอคิดก็ทาํ ได้ อย่างอื?นไม่ตอ้ งคิด
ศิษย์ การเก็บรวบรวมพลังงานกับการเก็บลมปราณ (ไฉ่ชี?) เหมือนกันหรื อไม่
อาจารย์ พวกเราจะเก็บลมปราณ (ไฉ่ชี?) เพื?ออะไร ทีเ? ราบําเพ็ญคือต้าฝ่ า ในอนาคตจะ
ปล่อยลมปราณ (ชี?) ออกมาไม่ได้เลย ที?เราฝึ กไม่ใช่ลมปราณ (ชี?) ในระดับชัLนตํ?า แต่ว่าที?ปล่อย
ออกมาคือแสง การเก็บรวบรวมพลังงานนัLนฝ่ าหลุนจะทําให้ ไม่ตอ้ งให้พวกเราทําเอง อย่างเช่น
การทะลวงสองขัLวจักรวาล เขาไม่ใช่การเก็บลมปราณ (ไฉ่ ชี?) ที?แท้คือการกรอกทะลวงร่ างกาย
และบังเกิดผลในการเก็บพลังงานด้วย แต่ที?สาํ คัญไม่ใช่จุดประสงค์นL ี พูดถึงการเก็บลมปราณ (ไฉ่
ชี?) จะเก็บอย่างไร การบําเพ็ญต้าฝ่ า เพียงโบกมือเดียว กระหม่อมจะรู ้สึกถึงแรงกดที?แรงมาก ใน
ทันใดก็จะมากันมากมาย แต่ลมปราณ (ชี?) จะใช้อะไรได้ละ ส่วนพลังงานก็ไม่จาํ เป็ นต้องจงใจไป
เก็บ
103

ไหม

ศิษย์ ฝ่ าหลุนกงมีเรื? องการสร้างพืLนฐานในร้อยวันกับการหายใจแบบตัวอ่อนในครรภ์

อาจารย์ นัน? ล้วนเป็ นของระดับตํ?า เราไม่ฝึกกัน เราก้าวผ่านระยะเริ? มต้นที?ไม่มนั? คงนัLนไป
ตัLงนานแล้ว
ศิษย์ ฝ่ าหลุนกงมีความสมดุลของอินกับหยางหรื อไม่
อาจารย์ สิ?งเหล่านีLลว้ นจัดเป็ นการฝึ กลมปราณ (ชี?) เป็ นของระดับตํ?า เมื?อท่านกระโดด
ออกจากระดับชัLนของลมปราณ (ชี?) แล้ว ร่ างกายของท่านไม่มีปัญหาความสมดุลของอินหยางอยู่
อีก ไม่ว่าท่านจะฝึ กหลักพลังกงสํานักไหน เพียงได้รบั การถ่ายทอดที?แท้จริ งจากอาจารย์ รับรอง
ว่าเมื?อท่านก้าวออกจากระดับชัLนตํ?า ก็จะนําสิ?งที?ท่านเคยฝึ กไว้เมื?อก่อนทิLงไปทัLงหมด ไม่เอาไว้
เลยสักอย่าง ในระดับชัLนใหม่ ก็จะฝึ กของชุดใหม่ พอผ่านอีกชัLนหนึ?ง ก็ฝึกของใหม่อีกชุดหนึ?ง ก็
เป็ นอย่างนีL
ศิษย์ เวลาฟ้าผ่าจะฝึ กพลังกงได้ไหม ฝึ กฝ่ าหลุนกงจะกลัวเสียงดังไหม
อาจารย์ ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างให้กบั ทุกท่าน เมื?อก่อนข้าพเจ้าสอนนักเรี ยนอยูใ่ นห้อง
โถงแห่งหนึ?งในปักกิ?ง ตอนนัLนฝนใกล้จะตก ฟ้าผ่ารุ นแรงมาก ตอนนัLนพลังกงทีพ? วกเขาฝึ กคือ
พลังกงที?ขา้ พเจ้าถ่ายทอดให้กบั ศิษย์ ขณะที?ฝึกต้องเดินในท่าเคลื?อนไหวบนฝ่ าหลุน ข้าพเจ้าเห็น
ว่าฝนมาแล้ว แต่พวกเขายังฝึ กพลังกงไม่จบ แต่ว่า ฝนหนักกลับไม่ตกลงมา เมฆอยูต่ ?าํ มากเมฆ
ม้วนตัวไปมาอยูบ่ นตึก ฟ้าผ่าอย่างรุ นแรงมาก ฟ้ามืดมาก ในตอนนัLนฟ้าผ่าลงบนขอบของฝ่ าหลุน
แต่ไม่ทาํ ให้พวกเราได้รับบาดเจ็บแม้แต่นอ้ ย สภาพการณ์ที?ฟ้าผ่าลงมาบนพืLนดินเห็นได้ชดั เจน
แต่ไม่ทาํ ให้พวกเราบาดเจ็บ นี?แปลว่าพลังกงของพวกเรานีLมกี ารคุม้ ครอง โดยทัว? ไปที?ขา้ พเจ้าฝึ ก
พลังกงไม่แบ่งว่าเป็ นสภาพอากาศอะไร คิดจะฝึ กก็ฝึกเลย มีเวลาก็ฝึก และไม่กลัวเสียง หลักพลัง
กงอย่างอื?นล้วนกลัวเสียง เพราะขณะที?ท่านอยูใ่ นทีส? งบมาก ๆ ทันใดก็ได้ยินเสียงดังสนัน? มาก
ท่านก็จะเกิดความรู ้สึกอย่างหนึ?ง แทบจะเป็ นว่าลมปราณ (ชี?) ที?มีอยูท่ วั? ทัLงตัวราวกับจะระเบิด
ออกมา เป็ นแสงวูบวาบเปล่งออกนอกตัว แต่ไม่เป็ นไร พลังกงของเราจะไม่ออกนอกลู่นอกทาง
แน่ละ ให้พยายามหาสถานที?ฝึกที?สงบจะดีกว่า
ศิษย์ ต้องจินตนาการภาพของท่านอาจารย์หรื อไม่
อาจารย์ ไม่ตอ้ งจินตนาการ เมื?อตาทิพย์ท่านเปิ ดแล้ว ก็จะสามารถเห็นฝ่ าเซินของข้าพเจ้า
อยูข่ า้ ง ๆ ตัว
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ศิษย์ หลักพลังกง 5 ชุดนีL ขณะที?ฝึก มีขอ้ กําหนดอะไรบ้าง ต้องฝึ กร่วมกันไหม ท่าที?ตอ้ ง
ฝึ ก 9 รอบ จะนับเลขอยูใ่ นใจได้ไหม หากทําเกิน 9 รอบหรื อจําท่าเคลื?อนไหวผิดจะเกิดผลใน
ทางตรงข้ามหรื อไม่
อาจารย์ หลักพลังกง 5 ชุด จะฝึ กชุดไหนก็ได้ทLงั นัLน ข้าพเจ้าคิดว่าก่อนที?ท่านจะฝึ กพลัง
กง ดีที?สุดคือให้ฝึกชุดที?หนึ?งก่อน เพราะจะเปิ ดการเคลือ? นไหวทัว? ทัLงร่ างกาย ท่านฝึ กก่อนหนึ?ง
เที?ยว ร่ างกายเปิ ดออกอย่างพร้อมมูล ค่อยฝึ กชุดอื?น ผลลัพธ์จะค่อนข้างดี มีเวลามากก็ฝึกให้มาก
มีเวลาน้อยก็ฝึกแต่นอ้ ย หรื อเลือกฝึ กชุดใดชุดหนึ?ง หลักพลังกงชุดที? 3 กับ 4 ต่างก็ฝึกซํLา 9 รอบ
ในหนังสือเขียนว่าให้นบั เลขในใจ ท่านกลับไปลองดู บอกให้ลูกของท่านช่วยนับอยูข่ า้ ง ๆ แล้ว
ท่านฝึ ก เมื?อทําครบ 9 รอบ ค่อยตรวจหากลไกลมปราณ (ชี?) ก็จะหาไม่พบ เพราะของ ๆ ข้าพเจ้า
นีL ก็เป็ นอย่างนีL ตอนเริ? มต้นต้องใช้ความคิด คิดสักหน่อย พอคุน้ เคยแล้วก็จะหยุดได้โดย
ธรรมชาติ จําท่าฝึ กผิดหรื อทํามากไป ทําน้อยไป ก็ปรับให้ถกู ต้องก็ใช้ได้แล้ว
ศิษย์ ทําไมทําท่าเก็บ แต่ไม่เก็บพลังกง
อาจารย์ ฝ่ าหลุนจะหมุนโดยอัตโนมัติ เขารู ้ได้ทนั ทีว่าท่านไม่ฝึกพลังกงแล้ว พลังงาน
ของเขาแรงมาก ในทันใดก็จะเก็บสิ?งที?ส่งออกไปกลับคืนมา ยังดีกว่าท่านเจตนาเก็บกลับมา นีLก็
ไม่ใช่การเก็บพลังกง เพียงแต่เก็บพลังงานกลับคืนมา หลักพลังกงอย่างอื?น พอพูดว่าหยุดก็หยุด
หลักพลังกงนีLของเราจะฝึ กอยูต่ ลอดเวลา แม้จบท่าฝึ กแล้วก็ยงั ฝึ กอยู่ ดังนัLนจึงไม่หยุด หากคิดจะ
ให้ฝ่าหลุนหยุด ท่านก็หยุดไม่ได้ พูดให้ลึกเกินไปท่านก็ไม่เข้าใจ ถ้าท่านสามารถทําให้เขาหยุด
ข้าพเจ้าตรงนีLก็ตอ้ งหยุดด้วยแล้ว ท่านสามารถทําให้ขา้ พเจ้าตรงนีLหยุดได้หรื อ
ศิษย์ เจี^ยอิLน สองมือเหอสือ นัLนสามารถจะใช้ฝึกเป็ นท่ายืนสมาธิได้ไหม
อาจารย์ ชุดที?หนึ?ง--พระพุทธแสดงพันมือ ไม่อาจใช้ฝึกเป็ นการยืนสมาธิได้ ใช้แรง
เหยียดแขนมากเกินไปจะเกิดปัญหาได้
ศิษย์ ขณะฝึ กพลังกงใต้รกั แร้ตอ้ งเปิ ดโล่งใช่ไหม ขณะฝึ กชุดที?หนึ?งรู ้สึกใต้รักแร้เกร็ง นีL
เป็ นอย่างไรกัน
อาจารย์ ท่านป่ วยหรื อเปล่า ในระยะแรก ขณะที?ปรับร่ างกายให้ท่าน จะพบปรากฎการณ์
อย่างนีL อย่างนัLน จะมีอาการบางอย่างได้ แต่ไม่ใช่พลังกงนําพามา
ศิษย์ คนที?ไม่เคยฟังอาจารย์หลี?บรรยาย จะฝึ กกับผูฝ้ ึ กที?สวนสาธารณะได้หรื อไม่
อาจารย์ ได้ ผูฝ้ ึ กสามารถสอนคนอื?นฝึ กพลังกง ผูฝ้ ึ กสอนคนอื?นฝึ กพลังกงไม่เหมือนกับ
ที?ขา้ พเจ้าสอนอยูอ่ ย่างนีL ข้าพเจ้าจะเปลีย? นแปลงร่ างกายให้ทุกท่านโดยตรง แต่บางคนพอเริ? มฝึ ก
ก็มีฝ่าหลุน เพราะข้างหลังผูฝ้ ึ กต่างมีฝ่าเซินของข้าพเจ้า เขาสามารถไปจัดการโดยตรงได้ ซึ?งต้อง
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ดูวาสนา วาสนามาก ในเวลานัLนก็จะได้ฝ่าหลุน วาสนาไม่มาก ต้องผ่านการฝึ กพลังกงเป็ น
เวลานาน ตนเองจึงค่อย ๆ ก่อเกิดกลไกหมุนชนิดนีLขL นึ มา เมื?อฝึ กต่อไปอีกทําให้กลไกหมุน
กลายเป็ นฝ่ าหลุน
ศิษย์ ฝึ กสมาธิ “เพิ?มพูนอิทธิฤทธิ_” ความหมายของการรํามือคืออะไร
อาจารย์ เรื? องนีLจะใช้ภาษาของพวกเราอธิบายไม่ได้ แต่ละการเคลือ? นไหวครอบคลุม
ความหมายมากมาย โดยรวมก็คือ ฉันจะฝึ กพลังกงแล้ว จะฝึ กฝอฝ่ าแล้ว ปรับร่ างกายให้ดี เข้าสู่
สภาวะของการฝึ กพลังกง
ศิษย์ เมื?อฝึ กถึงสภาพร่ างขาวนํLานม ใช่ไหมว่ารู ขุมขนเปิ ดออกทัLงหมดแล้ว กลายเป็ น
หายใจทางร่ างกาย
อาจารย์ ทุกท่านไปสัมผัสดู ท่านได้ผ่านระดับชัLนนีLกนั แล้ว เนื?องจากข้าพเจ้าต้องปรับ
ร่ างกายของท่านจนถึงสภาวะร่ างขาวนํLานม ต้องบรรยายฝ่ าสิบกว่าชัว? โมง ไม่อาจย่อสัLนกว่านีLได้
อีกแล้ว ท่านอยูใ่ นหลักพลังกงอย่างอื?น ต้องฝึ กสิบกว่าปี หรื อกี?สิบปี หรื อนานกว่านัLน ของเราที?นี?
พาท่านไปถึงขัLนนีLในทันที เพราะขัLนนีLไม่มีขอ้ กําหนดด้านซิ นซิ?ง ขึLนอยูก่ บั ความสามารถของ
อาจารย์ ท่านยังไม่ทนั รู ้สึกได้ ระดับชัLนนีLก็ผ่านไปแล้ว อาจเพียงแค่ไม่กี?ชวั? โมง อาจมีอยูว่ นั หนึ?ง
ที?ท่านมีความรู ้สึกที?ไวมาก พอผ่านไปสักครู่ ก็ไม่รูส้ ึกไวแล้ว ที?แท้ระดับชัLนหนึ?งที?ใหญ่ได้ผา่ น
ไปแล้ว แต่ท่านอยูใ่ นหลักพลังกงอย่างอื?น จะต้องอยูใ่ นสภาวะนีLหนึ?งปี หรื อหลายปี สิ?งเหล่านีL
ล้วนเป็ นของในระดับชัLนตํ?า
ศิษย์ ขณะที?อยูบ่ นรถเมล์หรื อเข้าแถว เป็ นต้น สามารถจะนึกถึงท่าฝึ กต่าง ๆ ของฝ่ าหลุน
กงได้ไหม
อาจารย์ พลังกงของเราไม่ใช่การเคลื?อนไหวความนึกคิด และไม่ได้กาํ หนดว่าแต่ละวัน
จะต้องฝึ กนานแค่ไหน แน่ละเวลาที?ฝึกยิ?งนานก็ยิ?งดี เวลาที?ท่านไม่ได้ฝึก ในทางกลับกันเขาก็ฝึก
ท่าน แต่ระยะแรกที?ฝึกพลังกง ยังคงต้องฝึ กให้มาก เสริ มความแข็งแกร่ งให้มนั ผูฝ้ ึ กบางคนเคย
เกิดสภาพการณ์อย่างนีLคือ ไปทําธุระหนึ?งหรื อสองเดือน ในหนึ?งหรื อสองเดือนนีLยงุ่ กับภารกิจ
จนไม่ได้ฝึกพลังกง หลังจากกลับมา ไม่ได้รับผลกระทบแม้แต่นอ้ ย ฝ่ าหลุนยังคงหมุนอยู่ เพราะ
เขาไม่หยุดพัก ในสมองท่านคิดเสมอว่าท่านเป็ นผูฝ้ ึ กพลังกง ควบคุมซินซิ?งไว้ได้ เขาก็บงั เกิดผล
แต่มีอยูจ่ ุดหนึ?ง คือหากท่านไม่ได้ฝึกพลังกง และยังทําตัวเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ เขาก็จะ
สลายไป
ศิษย์ จะฝึ กฝ่ าหลุนกงร่ วมกับมี?จงได้ไหม
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อาจารย์ มี?จงก็เป็ นฝ่ าหลุน แต่ไม่อาจฝึ กร่ วมกับพลังกงของเรา หากท่านฝึ กมี?จงหลังจาก
ก่อเกิดฝ่ าหลุนแล้วท่านสามารถฝึ กมี?จงได้เพราะมี?จงก็เป็ นฝ่ าที?ถูกต้อง แต่จะฝึ กพร้อมกันไม่ได้
ฝ่ าหลุนของมี?จงนัLนบําเพ็ญชีพจรกลาง หมุนในแนวราบ ฝ่ าหลุนของมันไม่เหมือนกับของเรา
บนวงล้อ (หลุน) ของมันมีคาถาอยู่ ส่วนฝ่ าหลุนของเราอยูท่ ี?ทอ้ งน้อยวางในแนวตัLง หันด้านที?
แบนราบออกข้างนอก ท้องน้อยใหญ่แค่นL ีเอง ฝ่ าหลุนองค์เดียวของข้าพเจ้าก็กินเนืLอทีเ? ต็มแล้ว
หากใส่เข้าไปอีกองค์ก็จะรกรุงรัง
ศิษย์ ฝึ กฝ่ าหลุนกงแล้ว จะฝึ กหลักพลังกงอื?นของสายพุทธด้วยได้ไหม จะฟังเทปของ
กวนอินได้ไหม อุบาสกที?อยูบ่ า้ นหลังจากฝึ กพลังกงแล้วจะอ่านพระสูตรได้ไหม จะฝึ กหลักพลัง
กงอย่างอื?นพร้อมกันได้ไหม
อาจารย์ ปัญหานีLขา้ พเจ้าคิดว่า ทําไม่ได้ แต่ละสํานักล้วนเป็ นวิธีการบําเพ็ญชนิดหนึ?ง
หากจะบําเพ็ญจริ ง ไม่ใช่การขจัดโรครักษาสุขภาพ ก็ตอ้ งยึดมัน? แนวทางเดียว นีLเป็ นปัญหาที?
เข้มงวดจริ งจัง การบําเพ็ญไปสู่ระดับชัLนสูง ต้องยึดกุมแนวทางเดียว บําเพ็ญขึLนไป นีLเป็ นสัจ
ธรรมที?เด็ดขาดแน่นอน และหลาย ๆ แนวทางของสายพุทธ ก็ไม่อาจปะปนกันได้ หลักพลังกงนีL
ที?เราพูดเป็ นของในระดับชัLนสูง ซึ?งผ่านยุคสมัยที?ยาวนานสืบทอดลงมา จะอาศัยความรู ้สึกของ
ท่านไม่ได้ จากในอีกมิติหนึ?งดูขLนั ตอนการผันแปรของเขา จะลึกลํLาอย่างยิง? ซับซ้อนอย่างยิง? ก็
เหมือนกับเครื? องมือทีล? ะเอียดอ่อน หากเอาชิLนส่วนของมันออกไปสักชิLน เปลี?ยนเอาอย่างอื?นเข้า
ไปแทน ก็จะเสียหายทันที หลักพลังกงก็เช่นกัน สิ?งใด ๆ ล้วนไม่อาจปะปนเข้าไป หากปะปนเข้า
ไปรับรองว่าจะเกิดปัญหาแน่ วิธีการฝึ กของแต่ละสํานักก็เหมือนกัน ถ้าท่านจะฝึ กก็ตอ้ งยึดมัน?
หนึ?งเดียว หากท่านไม่ยึดมัน? หนึ?งเดียว ก็บาํ เพ็ญไม่ได้เลย มีคาํ พูดว่ารับเอาส่วนที?ดีที?สุดของหลาย
ๆ สํานัก นัน? เป็ นการพูดในระดับชัLนของการรักษาโรคส่งเสริ มสุขภาพ เขาไม่อาจนําท่านไปสู่
ระดับชัLนสูงได้
ศิษย์ หากฝึ กพลังกงร่ วมกับคนที?ฝึกหลักพลังกงอย่างอื?นจะกระทบซึ?งกันและกันไหม
อาจารย์ ไม่ว่าเขาฝึ กพลังกงอะไร พลังกงสายเต๋ าก็ดี พลังกงเทพก็ดี พลังกงสายพุทธก็ดี
หากเพียงเป็ นหลักธรรมที?ถกู ต้อง จะไม่อาจรบกวนพวกเราได้แม้แต่นอ้ ย ท่านก็จะไม่รบกวนเขา
เขาฝึ กอยูต่ รงหน้าท่าน จะเป็ นประโยชน์ต่อเขา เพราะฝ่ าหลุนเป็ นร่ างในอีกมิติหนึ?งที?เพียบพร้อม
ด้วยความสามารถต่าง ๆ (หลิงถี?) ไม่ใช่การฝึ กตาน เขาสามารถช่วยเหลือได้โดยอัตโนมัติ
ศิษย์ จะให้อาจารย์ชี?กงอืน? ปรับร่ างกายให้ได้ไหม หากไปฟังการบรรยายของอาจารย์ชี?
กงอื?นจะมีผลกระทบไหม
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อาจารย์ ข้าพเจ้าคิดว่าหลังจากออกจากชัLนเรี ยนนีLแล้ว ทุกท่านย่อมจะรู ้สึกได้ว่าร่ างกาย
ของท่านเป็ นอย่างไร เมื?อผ่านไประยะเวลาหนึ?งก็จะไม่ยอมให้ท่านมีโรคแล้ว ถ้ามีความผิดปกติ
อีก อาจคล้ายเป็ นหวัด และอาจคล้ายการปวดท้อง ที?แท้ไม่ใช่สิ?งนีLอีกแล้ว ทว่าเป็ นทุกข์ภยั เป็ น
การข้ามด่าน ท่านจะไปหาอาจารย์ชี?กงอื?นปรับแก้ นัน? คือท่านรับรู ้ (อู)้ ไม่ได้ ไม่เชื?อคําที?ขา้ พเจ้า
พูด ในความคิดมีแต่จะแสวงหา ก็จะได้รับสื?อสัญญาณที?ไม่ดี รบกวนการบําเพ็ญของท่าน พลังกง
ของอาจารย์ชี?กงคนนัLนเป็ นของฟู่ ถี? (สิงร่ าง) ท่านก็อาจจะเรี ยกสิ?งนัLนเข้ามาหา ไปฟังการบรรยาย
ก็เช่นกัน คิดจะไปฟังมิใช่เป็ นการไปแสวงหาแล้วหรื อ ปัญหานีLท่านไปรับรู ้ (อู)้ เอาเอง นีLเป็ น
ปัญหาซินซิ?ง ข้าพเจ้าจะไม่สนใจ หากที?เขาพูดคือหลักธรรมชัLนสูงมาก พูดเรื? องซินซิ?งก็ยงั พอได้
ท่านเข้าร่ วมชัLนเรี ยนของข้าพเจ้า มันไม่ง่ายเลยกว่าจะปรับแก้ร่างกายให้ทา่ นได้ เดิมทีสื?อ
สัญญาณที?ตวั ท่านฝึ กยุง่ เหยิงมาก ร่ างกายยุง่ เหยิงไปหมด ขณะนีLได้ปรับให้ดีแล้ว นําสิ?งที?ไม่ดีทงิL
ไป เหลือสิ?งที?ดีไว้ แน่ละข้าพเจ้าไม่คดั ค้านการเรี ยนพลังกงอย่างอื?น หากท่านคิดว่าฝ่ าหลุนกงไม่
ดี ก็สามารถไปเรี ยนพลังกงอย่างอื?น แต่ขา้ พเจ้าคิดว่า หากเรี ยนจนยุง่ เหยิงมาก ก็จะไม่ไหว ท่าน
ได้บาํ เพ็ญต้าฝ่ าแล้ว ฝ่ าเซิน (ธรรมกาย) ก็อยูข่ า้ งตัวท่าน ได้ของสูงแล้วยังจะหันกลับไปเสาะหา
อีก!
ศิษย์ ฝึ กฝ่ าหลุนกงแล้วยังศึกษาหลักพลังกงอย่างอื?นได้ไหม เช่น การนวด การป้องกัน
ตัว วิชาดัชนีของเซน มวยไท่จี^ เป็ นต้น ไม่ฝึกพลังกงอย่างอื?น แต่อ่านหนังสือจําพวกนีLจะเป็ น
อะไรไหม
อาจารย์ เรี ยนการนวด หรื อป้องกันตัวได้ แต่บางเวลาเกิดจิตโหดร้ายก็จะรู ้สึกไม่สบายใจ
ขึLนมาแล้ว วิชาดัชนีของเซน มวยไท่จี^ จัดเป็ นชี?กง ไปฝึ กแล้ว ก็จะเพิ?มสิ?งของเข้าในตัว ของของ
ข้าพเจ้าที?อยูใ่ นตัวท่านก็จะไม่บริ สุทธิ_ อ่านหนังสื อที?พูดเรื? องซินซิ?งก็ได้ แต่หนังสือบางเล่ม
ผูป้ ระพันธ์เองยังไม่เข้าใจ ก็สรุ ปเลย จะทําให้ความคิดท่านสับสนได้
ศิษย์ “อุม้ ฝ่ าหลุนหน้าศีรษะ” บางเวลามือสัมผัสถูกกัน เป็ นอะไรไหม
อาจารย์ อย่าสัมผัสกัน ข้อกําหนดของเราคือ เว้นช่วงห่าง สัมผัสกัน พลังงานบนมือจะ
ถอยกลับ
ศิษย์ ขณะฝึ กพลังกงชุดที?สอง ถ้าหัวไหล่ทนไม่ไหวแล้ว เอามือลงแล้วค่อยฝึ กต่อได้ไหม
อาจารย์ การฝึ กพลังกงนัLนลําบากมาก พอเมื?อยก็เอาลงมา เท่ากับไม่บงั เกิดผล กําหนดไว้
ว่าเวลายิง? นานยิ?งดี แต่ตอ้ งทําตามกําลังของตน
ศิษย์ การนัง? ขัดสมาธิสองขา ทําไมผูห้ ญิง เอาขาซ้ายไว้ล่าง ขาขวาอยูข่ า้ งบน
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อาจารย์ เพราะการฝึ กพลังกงของเราคํานึงถึงพืLนฐานจุดหนึ?ง คือร่ างกายของผูห้ ญิงกับ
ผูช้ ายไม่เหมือนกัน ดังนัLนต้องไปฝึ กตนเองตามร่ างแท้ (เปิ^ นถี?) ของเขา จึงต้องสอดคล้องกับ
สรี ระของเพศหญิงจึงจะได้ผล ตามปกติผหู ้ ญิงนัLน ขาซ้ายรองคํLาขาขวา สอดคล้องกับสภาพ
ร่ างกายของตนเอง ผูช้ ายจะกลับกัน จุดพืLนฐานไม่เหมือนกัน
ศิษย์ จะฟังเทปบันทึกเสียง หรื อฟังดนตรี หรื อท่องบทร้อยกรอง ขณะที?ฝึกพลังกงได้
ไหม
อาจารย์ ถ้ามีดนตรี ที?ดีของสายพุทธก็สามารถฟังได้ แต่การฝึ กพลังกงที?แท้จริ ง ดนตรี
อะไรก็ไม่เอา เพราะกําหนดให้สงบนิ?ง การฟังเทปบันทึกเสียงเพือ? ให้หนึ?งความคิดแทนที?หมื?น
ความคิด
ศิษย์ ทะลวงสองขัLวจักรวาลคือให้ผ่อนคลาย หรื อกําหนดให้ใช้แรง
อาจารย์ ทะลวงสองขัLวจักรวาลกําหนดให้ยืนตามธรรมชาติ ผ่อนคลาย ไม่กาํ หนด
เหมือนชุดที?หนึ?ง ชุดอื?น ๆ ของเราล้วนไม่เหมือนชุดที?หนึ?ง ล้วนต้องผ่อนคลาย
3. การบําเพ็ญซินซิ?ง
ศิษย์ ฉันคิดจะทําให้ได้ตาม “ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน (เจิน ซัน? เหยิ?น)” แต่เมื?อ
วานฝันว่าทะเลาะวิวาทกับคนอื?น วิวาทอย่างร้ายแรงมาก ฉันคิดจะอดทน แต่อดทนไม่ไหว นีLคือ
การช่วยยกระดับซินซิ?งของฉันใช่ไหม
อาจารย์ ใช่แน่นอน ความฝันคืออะไร เราได้พูดแล้ว ทุกท่านไปรับรู ้เอาเอง เรื? องการ
ยกระดับซินซิ?งนัLนจะมาแบบฉับพลัน ไม่ใช่รอให้ท่านเตรี ยมพร้อมความคิดไว้ดีแล้ว ค่อย
ต้อนรับมันมา ดูว่าคน ๆ หนึ?งดีหรื อเลว มีแต่อยูใ่ นสภาวะไม่ได้เตรี ยมพร้อมความคิดจึงจะ
ทดสอบได้
ศิษย์ ฝ่ าหลุนกง “ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน (เจิน ซั?น เหยิ?น)” ใน “ความอดทน
(เหยิ?น)” ใช่ไหมว่าล้วนต้องอดทนในทุกเรื? อง ไม่ว่าจะถูกต้องหรื อไม่
อาจารย์ ข้าพเจ้าพูดถึงคําว่า “ความอดทน (เหยิ?น)” คือหมายถึงความเกี?ยวข้องกับปัญหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเอง อยูท่ ่ามกลางสิ?งทีท? ่านยึดติด ปล่อยวางไม่ได้เหล่านีL ก็เพื?อ
ยกระดับซินซิ?งของท่าน ที?แท้ “ความอดทน (เหยิ?น)” ไม่ใช่เรื? องไม่ดี ก็คือกล่าวสําหรับคน
ธรรมดาสามัญก็ไม่ใช่ไม่ดี เราจะเล่านิทานเรื? องหนึ?ง หันซิ? นเป็ นขุนพลใหญ่ ตัLงแต่เล็กก็ชอบด้าน
วิทยายุทธ์ คนฝึ กวิทยายุทธ์ในเวลานัLนชอบพกดาบ หันซิ? นเดินอยูบ่ นถนน มีอนั ธพาลคนหนึ?ง
เดินเข้ามาแล้วพูดว่า “คุณสะพายอันนีLทาํ ไม คุณกล้าฆ่าคนไหม ถ้าคุณกล้าฆ่าคน ก็ฆ่าข้าก่อนซิ”
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พูดไปพลางก็ยื?นคอออกมา “ถ้าไม่กล้า ก็จงมุดลอดหว่างขาข้าไป” หันซิ?นจึงมุดลอดไป
ความสามารถ “อดทน” ของเขานัLนใหญ่มาก บางคนมองความอดทนเป็ นความอ่อนแอ น่ารังแก
ที?จริ งคนที?สามารถอดทนได้ ย่อมมีความมุ่งมัน? เข้มแข็งมาก พูดถึงว่าเรื? องราวถูกหรื อผิด ต้องดูว่า
มันสอดคล้องกับหลักการของจักรวาลอย่างแท้จริ งหรื อไม่ ท่านคิดว่าเรื? องหนึ?ง ๆ ท่านไม่ผิด
หากเพราะคนอื?นยัว? ให้ท่านโกรธ ที?จริ งท่านไม่ทราบว่า ที?แท้เป็ นเพราะอะไร ท่านบอกว่า “ฉันรู ้
นะ ก็คือแค่เรื? องเล็ก ๆ เรื? องหนึ?ง” ที?ขา้ พเจ้าพูดนัLนเป็ นหลักการ ๆ หนึ?ง ไม่ใช่สิ?งที?มองเห็นในมิติ
สสารของเรานีL พูดกันเล่น ๆ บางทีในภพก่อนท่านติดค้างคนเขาไว้ ท่านจะแยกแยะว่ามันถูกหรื อ
ผิดได้หรื อ พวกเราจึงต้องอดทน มีหรื อจะยัว? ให้คนอื?นโกรธก่อนแล้วท่านค่อยอดทน คนที?ยวั?
ท่านให้โกรธจริ ง ๆ นัLน ท่านไม่เพียงต้องอดทน ยังต้องขอบคุณเขา เขาด่าท่านแล้ว ไปหาครู ฟ้อง
ท่านยกใหญ่ ท่านหันหน้ากลับไปยังต้องขอบคุณในใจ ท่านว่า “นัน? มิกลายเป็ นอาคิวแล้วหรื อ”
นัLนคือวิธีคิดของท่าน โดยผ่านเรื? องนีL หากท่านไม่ปฏิบตั ิเหมือนกับเขา ซินซิ?งของท่านก็ยกระดับ
แล้ว ในมิติวตั ถุนL ีเขาได้เปรี ยบแล้ว แต่ที?ฝั?งนัLน เขาให้ของกับท่านแล้วใช่หรื อไม่ ซินซิ?งของท่าน
ยกระดับแล้ว สสารสีดาํ ก็ผนั แปร ทีเดียวได้สามต่อ ทําไมจะไม่ขอบคุณคนเขา ยืนบนจุดยืนของ
คนธรรมดาสามัญก็ยากจะเข้าใจ ข้าพเจ้าไม่ได้บรรยายให้กบั คนทัว? ไป แต่พูดกับผูฝ้ ึ กพลังกง
ศิษย์ คนที?ไม่มีฟู่ถี? (สิงร่ าง) เมื?อยกระดับซินซิ?งสามารถรอดพ้นจากฟู่ ถี? (สิงร่ าง) แล้วคน
ที?มีฟู่ถี?จะทําอย่างไร
อาจารย์ หนึ?งความเที?ยงธรรมสยบร้อยมาร วันนีLท่านได้รับฝ่ านีL ต่อไปแม้ว่ามันให้
ประโยชน์แก่ท่านท่านก็จะไม่เอาทัLงนัLน หากสิ?งนัLนนําเงิน ชื?อเสียง ผลประโยชน์มาให้ท่าน ในใจ
ท่านยินดีปรี ดา “ดูซิฉันมีความสามารถแค่ไหน” โอ้อวดต่อหน้าคน พอท่านทุกข์ทรมาน ท่านก็
ไม่เอาแล้ว มาหาอาจารย์รักษาให้ เช่นนัLนเมื?อตอนที?มนั ให้ประโยชน์กบั ท่าน ท่านทําอย่างไรละ
นัน? เป็ นเรื? องที?ไม่สามารถจะช่วยได้ เพราะมันให้ผลประโยชน์กบั ท่าน ท่านก็รับ ท่านคิดแต่จะได้
ประโยชน์ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ มีแต่ตวั ท่านเองไม่เอา เอาประโยชน์มาให้ก็ไม่รับ บําเพ็ญไปตามวิธี
ที?อาจารย์พูด หากท่านเที?ยงตรง ใจแน่วแน่ มันก็จะวิตกกังวล ให้ประโยชน์ท่าน ท่านก็ไม่เอา มัน
ก็จะไป หากยังไม่ไปอีก ก็เท่ากับทําเรื? องชัว? ในตอนนัLนข้าพเจ้าก็จะจัดการมันได้ แค่โบกมือ
ทีเดียว มันก็ไม่เหลือแม้แต่เงาแล้ว แต่หากท่านได้ประโยชน์ก็รับ ก็จะทําให้ไม่ได้
ศิษย์ ฝึ กพลังกงในสวนสาธารณะจะมีฟู่ถี? (สิงร่ าง) ไหม
อาจารย์ ข้าพเจ้าได้บอกทุกท่านหลายครัLงแล้ว ของเราคือการบําเพ็ญฝ่ าที?ถูกต้อง ใจ
เที?ยงตรงสยบร้อยมารได้ การบําเพ็ญฝ่ าที?ถูกต้อง ใจย่อมบริ สุทธิ_มาก ของอะไรก็เข้ามาไม่ได้ ฝ่ า
หลุนเป็ นของทีย? อดเยี?ยม สิ?งที?ไม่ดีไม่เพียงแต่เข้ามาไม่ได้ ไปอยูต่ ่อหน้ามัน มันก็ลว้ นต้องกลัว
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แล้ว ท่านไม่เชื?อก็ลองไปฝึ กทีอ? ื?นดู มันก็ลว้ นจะกลัวท่าน ถ้าข้าพเจ้าบอกจํานวนออกมา ทุกท่าน
จะรู ้สึกว่าน่ากลัว มีคนมากมายที?มีฟู่ถี? (สิงร่ าง) เมื?อบรรลุถึงการขจัดโรค เสริ มสร้างสุขภาพแล้ว
ยังฝึ กต่อไป ท่านคิดจะได้อะไรละ ใจไม่เที?ยงตรงย่อมชักนําปัญหาเหล่านีLเข้ามา ถึงอย่างไรก็ไม่
อาจโทษคนเหล่านัLน เขาไม่รู้จกั หลักการเหล่านีLใช่ไหม จุดประสงค์หนึ?งที?ขา้ พเจ้าออกมาก็
รวมถึงเรื? องนีL คือช่วยทุกท่านแก้ไขความเข้าใจที?ผิดเหล่านีLให้ถูกต้อง
ศิษย์ ในอนาคตจะปรากฏความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) อะไรบ้าง
อาจารย์ ข้าพเจ้าไม่อยากพูด เพราะสภาพการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนัLนจึงยาก
ที?จะพูด ในระดับชัLนนีLเกิดอย่างนัLน ระดับชัLนนัLนเกิดอย่างนัLน ที?สาํ คัญคือซินซิ?งของท่านในแต่ละ
ระดับชัLน จิตยึดติดทางด้านนีLอาจจะทิLงไปได้แล้ว ก็จะเกิดความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ทางด้าน
นีL แต่ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ของท่านที?ปรากฏนัLนย่อมอยูใ่ นขัLนแรก จะไม่สูงมาก หาก
ซินซิ?งบรรลุไม่ถงึ ขัLนสูงมาก ก็ไม่อาจให้ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) แก่ท่านได้ แต่ในชัLนเรี ยน
ของเรา รากฐาน (เกินจี) ของบางคนไม่เลวเลย จึงปรากฏอิทธิฤทธิ_การก้าวเดิน ฝนตกไม่เปี ยก
และบ้างก็ปรากฏพลังกงเคลือ? นย้าย
ศิษย์ บําเพ็ญซินซิ?ง ละทิงL จิตยึดติดทัLงหมด หมายถึงบรรลุถึง “ความว่าง” ของสายพุทธ
“ความไม่มี” ของสายเต๋ าใช่หรื อไม่
อาจารย์ ซินซิ?งที?เราพูดถึงหรื อ “กุศล” นัLน ล้วนไม่ใช่ “ความว่าง” ของสายพุทธ “ความ
ไม่มี” ของสายเต๋ า ที?จะครอบคลุมได้หมด ในทางกลับกัน สิ?งเหล่านัLนของพวกเขา ล้วนรวมอยูใ่ น
ซินซิ?งของพวกเรา
ศิษย์ พระพุทธ จะเป็ นพระพุทธตลอดไปหรื อ
อาจารย์ ผูท้ ี?บาํ เพ็ญสําเร็จธรรม หลังจากเปิ ดการรับรู ้ ท่านก็จดั เป็ นผูส้ าํ เร็จธรรมระดับสูง
และเป็ นชีวิตชัLนสูง แต่ไม่อาจรับรองได้ว่าท่านจะไม่ทาํ เรื? องไม่ดีชวั? นิรันดร์ แน่ละโดยทัว? ไปทีอ? ยู่
ในระดับชัLนนัLน ท่านจะไม่ทาํ เรื? องไม่ดี เพราะมองเห็นภาพที?แท้จริ งแล้ว แต่หากทําเรื? องไม่ดี ก็ตก
ลงมาเช่นกัน ทําเรื? องที?ดีตลอดไป ก็อยูท่ ี?นนั? ตลอดไป
ศิษย์ อะไรคือคนที?มีรากฐานยอดเยี?ยม (ต้าเกินชี?)
อาจารย์ อันนีLสามารถตัดสินได้จากองค์ประกอบหลายด้าน 1. รากฐาน (เกินจี) ของเขาดี
มาก 2. อูซ้ ิ?ง (จิตรับรู ้) สูงมาก 3. ความอดทนแข็งแกร่ งมาก 4. จิตยึดติดน้อย มองสิ?งต่าง ๆในโลก
อย่างจืดจางมาก นี?ก็คือรากฐานยอดเยี?ยม (ต้าเกินชี?) คนที?มีรากฐานยอดเยี?ยมพบได้ยากมาก
ศิษย์ คนที?ไม่มีรากฐานสูง (ต้าเกินจี) มาฝึ กฝ่ าหลุนกงจะมีพลังกงออกมาไหม
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อาจารย์ คนที?ไม่มีรากฐานสูง (ต้าเกินจี) ก็สามารถจะเกิดพลังกง เพราะแต่ละคนต่างมี
กุศลอยู่ ถ้าไม่มีกุศลแม้แต่นอ้ ย ย่อมเป็ นไปไม่ได้ ไม่มีคนอย่างนีL หากบนตัวท่านไม่มีสสารสีขาว
เลย แต่ยงั มีสสารสีดาํ สสารสีดาํ เมื?อผ่านการฝึ กพลังกง สามารถเปลี?ยนผันเป็ นสสารสีขาว
เพียงแต่มีขLนั ตอนเพิ?มขึLนหนึ?งขัLน ในระหว่างฝึ กพลังกง ท่านทนทุกข์ไปแล้ว ยกระดับซินซิ?ง
ทุ่มเทไปแล้ว ก็จะมีพลังกง การฝึ กเป็ นเงือ? นไขที?จาํ เป็ นต้องมีมาก่อน จากนัLนอาศัยฝ่ าเซินของ
อาจารย์แปลงมันเป็ นพลังกง
ศิษย์ เวลาที?คน ๆ หนึ?งเกิด ชีวิตของเขาถูกกําหนดไว้แล้ว เช่นนัLนเมื?อผ่านการต่อสู้จะ
สามารถเปลี?ยนแปลงได้ไหม
อาจารย์ แน่ละสามารถเปลี?ยนแปลงได้ การต่อสู้ของท่านก็ถูกจัดวางไว้แล้ว ไม่ต่อสู้ก็
ไม่ได้ ท่านเป็ นคนธรรมดาสามัญ แต่สิ?งที?ใหญ่ ไม่อาจเปลี?ยนแปลงได้
ศิษย์ ในสภาพการณ์ที?ตาทิพย์ไม่เปิ ด จะแยกแยะได้อย่างไรว่าสื?อสัญญาณที?ได้นL นั ดี
หรื อไม่ดี
อาจารย์ ตัวท่านจะแยกแยะได้ยาก ในการฝึ กพลังกงของท่าน มีปัญหาการทดสอบซินซิ?ง
ของท่านอยูม่ ากมาย ฝ่ าเซินคุม้ ครองท่านไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต แต่มีบางอย่างที?เกิดขึLน ไม่แน่
ว่าเขาจะดูแล ต้องให้ท่านข้ามไปเอง ไปเปลี?ยนแปลงเอง ไปรับรู ้ (อู)้ เอง บางครัLงสื?อสัญญาณที?
ไม่ดีมาถึงแล้ว และบอกท่านว่าสลากกินแบ่งวันนีLหมายเลขอะไร ซึ?งอาจจะถูก หรื ออาจจะผิด
หรื อบอกเรื? องอื?นให้ท่าน ก็ดูว่าท่านจะทําอย่างไร หากใจเที?ยงตรง สิ?งชัว? ร้ายจะไม่ล่วงลํLา เพียง
ท่านรักษาซินซิ?งไว้ได้ก็ไม่มีปัญหา
ศิษย์ เวลาทีอ? ารมณ์ไม่มนั? คง จะฝึ กพลังกงได้ไหม
อาจารย์ ขณะที?อารมณ์ไม่ดี ท่านนัง? ลงตรงนัLนก็สงบลงไม่ได้ ความคิดเอาแต่คิดเรื? องไม่ดี
การฝึ กพลังกงนัLนมีสื?อสัญญาณอยู่ ถ้าสมองคิดสิ?งที?ไม่ดี เมื?อท่านฝึ กพลังกงก็ฝึกเข้าไปแล้ว คือจง
ใจฝึ กวิชามาร พลังกงทีท? ่านฝึ กอาจจะเป็ นอาจารย์ทมี? ีชื?อเสียงสอนให้ท่าน หรื ออาจเป็ นอาจารย์
ชัLนสูงสอนให้ท่าน หรื อพระมี?จงถ่ายทอดให้ แต่ท่านไม่กาํ หนดตนเองอย่างเข้มงวดตาม
ข้อกําหนดซินซิ?งของพวกเขา ก็จะไม่ใช่พลังกงนัLนของเขา อย่าเห็นว่าเขาเป็ นคนสอนให้ เราลอง
คิดดู สมมติว่าท่านยืนฝึ กอยูต่ รงนัLนเหนื?อยล้าเหลือเกิน แต่ในสมองโลดแล่นมาก – ในหน่วยงาน
ของเรา คนนัLนทําไมเลวอย่างนีLนะ เขาไปฟ้องฉันได้อย่างไรกัน ทําอย่างไรให้เงินเดือนขึLน
เดี^ยวนีLราคาสินค้าพุ่งขึLนแล้ว ฉันต้องซืLอมากหน่อย เช่นนัLนใช่ไหมว่า ท่านกําลังฝึ กวิชามารอย่าง
จงใจ ด้วยจิตใต้สาํ นึก โดยไม่รู้ตวั ดังนัLนขณะที?อารมณ์ไม่ดีไม่ควรฝึ ก
ศิษย์ มาตรฐานของ “ซินซิ?งสูงสุด” คืออะไร
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อาจารย์ ซินซิ?งมาจากการบําเพ็ญ ไม่มีมาตรฐานอะไร ล้วนอาศัยตัวท่านเองไปรับรู ้
สมมติว่าจะพูดให้มีมาตรฐานให้ได้ ก็คือเมื?อพบกับเรื? องราวท่านต้องคิดว่า หากเป็ นผูร้ ู ้แจ้ง เขา
ควรไปทําอย่างไร บุคคลตัวอย่างแน่ละย่อมโดดเด่นมาก แต่เขายังคงเป็ นแบบฉบับของคน
ธรรมดาสามัญ
ศิษย์ ไม่ควรแสดงอาการสงสัยต่อการบรรยายของอาจารย์ชี?กง แต่หากพบพวกที?หลอก
คน หลอกเอาเงินจะทําอย่างไร
อาจารย์ นัน? ก็ไม่แน่ ก่อนอื?นท่านต้องดูว่า พูดอะไร หากพบพวกที?หลอกคน ท่านไป
แยกแยะดูว่าอาจารย์ชี?กงดีหรื อไม่ดี ดูที?ซินซิ?งของเขา ว่าสูงแค่ไหน พลังกงก็สูงแค่นL นั
ศิษย์ จะสลายกรรมได้อย่างไร หมายถึงที?พูดกันในศาสนาพุทธเรื? องชําระหนีLกรรม
อาจารย์ การฝึ กพลังกงโดยตัวเองก็คือการสลายกรรม
ดีที?สุดคือยกระดับซินซิ?งของ
ตัวเอง สามารถผันแปรสสารสีดาํ เป็ นสิ?งของสีขาว ๆ คือ “กุศล (เต๋ อ)” ซึ?งเป็ นสสาร แล้วผันแปร
กุศลเป็ นพลังกง
ศิษย์ ฝึ กฝ่ าหลุนกงมีขอ้ ห้ามอะไรไหม
อาจารย์ สิ?งที?ตอ้ งละเว้นในศาสนาพุทธ เราก็ละเว้นเป็ นส่วนใหญ่ แต่วิธีมองไม่
เหมือนกัน พวกเราไม่ใช่ผอู ้ อกบวช ต้องใช้ชีวติ อยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญ ดังนัLนจึงไม่
เหมือนกัน บางอย่างให้มองมันให้จืดจางก็พอแล้ว แน่ละ ตามการยกระดับขึLนของแรงพลัง (กงลี?)
อย่างต่อเนื?อง เมื?อบรรลุถึงระดับชัLนสูงมาก ข้อกําหนดต่อซินซิ?งของท่านก็จะสูงมากอย่างยิ?ง
4. ตาทิพย์
ศิษย์ ขณะที?ท่านอาจารย์บรรยายฝ่ า มองเห็นบนศีรษะอาจารย์มีวงรัศมีสีทองสูง 3 ฟุต
ด้านหลังมีวงรัศมีแสงทองใหญ่เล็กขนาดประมาณเท่าศีรษะมากมาย
อาจารย์ ระดับชัLนของตาทิพย์ของคนนีLไม่ต?าํ แล้ว
ศิษย์ มองเห็นแสงสีทองปนออกมากับเหล้าที?ลูกศิษย์ของอาจารย์พ่นออกมา ขณะรักษา
โรคให้คน
อาจารย์ ข้าพเจ้าว่าคน ๆ นีLฝึกได้ไม่เลว มองเห็นความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ที?ส่งออก
ไป
ศิษย์ เด็กที?ตาทิพย์เปิ ดมีผลกระทบต่อเขาไหม ตาทิพย์เปิ ดแล้วจะปล่อยพลังงานออกมา
ได้ใช่หรื อไม่
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อาจารย์ เด็กอายุต?าํ กว่า 6 ขวบ เปิ ดตาทิพย์ได้ง่าย เด็กไม่ฝึกพลังกง เปิ ดตาทิพย์ก็คือ
พลังงานรั?วไหลสู่ภายนอก แต่ในครอบครัวต้องมีคนฝึ กพลังกงอย่างแน่นอน ดีที?สุดคือแต่ละวัน
บอกให้เขามองดูสักรอบ เพือ? ป้องกันไม่ให้ปิดอีก ขณะเดียวกันก็ไม่ให้รวั? ไหลสู่ภายนอกมาก
เกินไป ดีที?สุดคือเด็กต้องฝึ กพลังกงเอง เพราะใช้พลังงานมากก็จะรั?วไหลออกมามาก สิ?งที?
กระทบไม่ใช่กายเนืLอของพวกเขา หากคือสิ?งที?เป็ นแก่นแท้ที?สุด แต่ถา้ รักษาไว้ได้ดี จะไม่กระทบ
ที?ขา้ พเจ้าพูดไปเมื?อครู่ คอื เด็กเล็ก ไม่ใช่ผใู ้ หญ่ ตาทิพย์ของบางคนไม่ใช่ว่าพอเปิ ดแล้ว ก็กลัวจะ
ปล่อยพลังงาน แต่ว่ามันเปิ ดกว้างอยู่ ไม่กลัวปล่อยพลังงาน แต่จะมองไม่เห็นของในระดับชัLนสูง
มาก แต่บางคนก็สามารถเห็นของระดับชัLนสูง เวลาที?มองเห็น ฝ่ าเซินหรื ออาจารย์ชL นั สูงอื?น ๆ จะ
ส่งพลังงานให้ อันนีLไม่เป็ นปัญหา
ศิษย์ มองเห็นบนตัวท่านอาจารย์มีแสงสีทองเปล่งปลัง? และยังมีเงาของท่านอาจารย์ ชัว?
พริ บตาก็หายไป เป็ นอย่างไรหรื อ
อาจารย์ นี?ก็คือฝ่ าเซินของข้าพเจ้า ขณะที?ขา้ พเจ้าบรรยายธรรม บนศีรษะจะมีแกนพลังกง
ในระดับชัLนของข้าพเจ้าก็เป็ นอย่างนีL ชัว? พริ บตาก็ไม่มีแล้ว นี?เป็ นเพราะท่านเองยังใช้ตาทิพย์ไม่
เป็ น กลับไปใช้ตาเนืLอมอง
ศิษย์ จะใช้ความสามารถพิเศษได้อย่างไร
อาจารย์ การนําความสามารถพิเศษไปใช้ในเรื? องวิทยาศาสตร์การทหารหรื อเทคโนโลยี
ชัLนสูงอื?น ๆ หรื อใช้กบั งานข่าวกรอง ข้าพเจ้าคิดว่าในนีLมีปัญหาหนึ?งอยู่ จักรวาลของเรานีLมี
คุณสมบัติพิเศษอยู่ หากเพียงมันสอดคล้องกับคุณสมบัติพิเศษนีL จึงจะได้ผล ถ้าไม่สอดคล้องกับ
คุณสมบัติพิเศษนีL ก็ไม่ได้ผล แม้จะให้ทาํ เรื? องที?ดี หรื อสิ?งทีอ? ยูใ่ นระดับชัLนสูง เขาก็ทาํ ไม่ได้ อย่าง
มากก็ได้แค่รู้สึก ถ้าใช้ความสามารถเล็กน้อยบ้าง จะไม่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมตามปกติ
หากเขาคิดจะเปลี?ยนแปลงอะไร นัน? ต้องทําเรื? องที?ใหญ่มาก ๆ จําเป็ นต้องให้เขาทําหรื อไม่ เขา
กําหนดไม่ได้ เพราะการพัฒนาของสังคมไม่ใช่แปรเปลี?ยนไปตามการตัLงความปรารถนาของคน
เขาคิดจะบรรลุถึงระดับไหน เรื? องนีLใครก็เป็ นผูก้ าํ หนดไม่ได้
ศิษย์ จิตสํานึกของคนเข้าออกอย่างไร
อาจารย์ จิตสํานึกที?พวกเราพูดนัLน โดยทัว? ไปจะออกไปจากกระหม่อม แน่ละ ก็ไม่จาํ กัด
เพียงเท่านีL เขาสามารถออกจากที?ไหน ๆ ก็ได้ ไม่เหมือนกับหลักพลังกงบางอย่างที?เน้นว่าต้อง
ออกไปจากกระหม่อมเท่านัLน ตรงไหนก็สามารถออกจากร่ างได้ การกลับเข้าไปก็เหมือนกัน
ศิษย์ บริ เวณตาทิพย์มีแสงสีแดง ตรงกลางเป็ นถํLามืดดํา ดอกไม้เบ่งบานออกทีละชัLน ๆ
อย่างรวดเร็ว นี?เป็ นการเปิ ดตาทิพย์หรื อไม่ ยังมีบางทีมีแสงดาว ฟ้าแลบ
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อาจารย์ เมื?อท่านเปิ ดจนมีแสงดาว ก็เปิ ดเกือบหมดแล้ว เมื?อมีฟ้าแลบ ก็เกือบจะเปิ ด
หมดแล้วจริ ง ๆ
ศิษย์ มองเห็นบนศีรษะอาจารย์ บนตัว มีวงแสงสีแดง สีเขียว แต่ถา้ ปิ ดตาจะไม่เห็นอะไร
เลย ใช่ไหมว่าเห็นโดยใช้การชําเลืองตา
อาจารย์ ไม่ใช่ใช้การชําเลืองตามองเห็น ท่านเพียงแต่ไม่สามารถหลับตามอง คือเปิ ดตา
มอง โดยมากคนที?ตาทิพย์เปิ ดจะใช้ไม่เป็ น บางทีเปิ ดตาอยูก่ ็เห็นได้โดยไม่ตLงั ใจ แต่หากท่านคิด
ว่าจะต้องดูอย่างละเอียด ที?จริ งคือการใช้ตาเนืLอ ก็จะไม่เห็นอีกแล้ว พอท่านไม่ตLงั ใจก็เห็นอีก
ศิษย์ ลูกสาวของดิฉันมองเห็นวงกลม ๆ ในอากาศ เธอบอกได้ไม่ชดั เจน พอเรี ยกให้เธอ
ดูสัญลักษณ์ฝ่าหลุน เธอบอกว่าก็คอื อันนีL ตาทิพย์เธอเปิ ดแล้วจริ ง ๆ หรื อ
อาจารย์ เหรี ยญฝ่ าหลุนของเรา พอเด็กตํ?ากว่า 6 ขวบ มองดูแวบเดียว ตาทิพย์กเ็ ปิ ด
อย่างไรเสียท่านอย่าไปทําตามนีL เด็กนัLนสามารถมองเห็นได้
ศิษย์ ตาทิพย์เปิ ดแล้วไม่สามารถใช้ได้ ขอเชิญท่านอาจารย์ช่วยอธิบาย
อาจารย์ เมื?อตาทิพย์เปิ ดโล่งมากแล้ว คนที?ใช้ไม่เป็ นก็จะใช้เป็ น จะสว่างมาก พอใช้ได้
แล้ว คนที?ใช้ไม่เป็ นก็จะใช้เป็ น ใช้ตาทิพย์มองสิ?งของนัLน เห็นได้โดยไม่ตLงั ใจ แต่พอตัLงใจจะดู ก็
ขยับตาเนืLอโดยไม่รู้ตวั แล้ว ใช้เส้นประสาทตา จึงมองไม่เห็น
ศิษย์ หลังจากตาทิพย์เปิ ด สิ?งทีเ? ห็นคือสิ?งของทัว? ทัLงมิติจกั รวาล
อาจารย์ การเปิ ดตาทิพย์ของเรานัLนแบ่งเป็ นระดับชัLน หรื อพูดได้ว่าภาพจริ งที?ท่านเห็น
ได้มากน้อยแค่ไหน กําหนดโดยระดับชัLน การเปิ ดตาทิพย์นL นั ไม่ใช่ว่าจะเห็นทุกสิ?งในจักรวาลได้
แต่ในระหว่างที?ฝึกพลังกง ท่านค่อย ๆ ยกระดับชัLนสูงขึLน สุดท้ายบรรลุการเปิ ดการรับรู ้ ท่านจึง
จะสามารถมองเห็นระดับชัLนที?มากยิ?งขึLน
นัน? ก็รับประกันไม่ได้ว่าสิ?งที?ท่านเห็นคือสัจธรรม
ทัLงหมดของจักรวาล เนื?องจากในเวลาทีอ? งค์ศากยมุนีถ่ายทอดหลักธรรมของพระองค์นL นั ก็
ยกระดับขึLนไม่มีหยุด แต่ละครัLงที?ทรงยกระดับชัLนขึLนไป ทรงพบว่าสิ?งที?เคยตรัสไว้ไม่แน่นอน
แล้ว เมื?อขึLนไปอีก พอมองลงมาก็พบว่าไม่ถูกต้องอีกแล้ว ดังนัLนสุดท้ายพระองค์จงึ ตรัสว่า
“หลักธรรมไม่แน่นอนตายตัว” หนึ?งระดับชัLนก็มีหนึ?งหลักการ พระองค์ก็ไม่อาจมองเห็นสัจ
ธรรมของทัว? ทัLงจักรวาล สําหรับคนทัว? ไปเรา อยูใ่ นโลกบําเพ็ญจนบรรลุระดับชัLนพระยูไล ก็
นับว่าเหลือเชื?อแล้ว เนื?องจากเขารู ้แต่ระดับชัLนพระยูไล สิ?งที?สูงยิ?งกว่า เขาก็ไม่รู้ จึงยอมรับไม่ได้
พระยูไลเป็ นระดับชัLนเล็ก ๆ ระดับชัLนหนึ?งในพุทธธรรม ต้าฝ่ าไร้ขอบเขต ความหมายคืออย่างนีL
ศิษย์ สิ?งที?เรามองเห็นบนตัวท่าน มีอยูจ่ ริ งหรื อ
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อาจารย์ แน่ละมีอยูจ่ ริ ง มิติทLงั หลายล้วนประกอบขึLนจากสสาร เพียงแต่โครงสร้างไม่
เหมือนกับของเรา
ศิษย์ การหยัง? รูล้ ่วงหน้าของฉัน ส่วนใหญ่จะเหมือนกับเรื? องที?จะเกิดขึLนเสมอ
อาจารย์ นีLก็คือความสามารถหยัง? รู ้ลว่ งหน้าที?เราพูดกัน
ที?จริ งก็คือช่วงชัLนที?ต?าํ ของ
ความสามารถหยัง? รู ้อดีตและอนาคต พลังกงทีเ? ราฝึ กล้วนอยูใ่ นอีกมิติหนึ?ง ในมิตินL นั ไม่มีแนวคิด
ด้านเวลา ไม่ว่าจะอยูห่ ่างแค่ไหนก็จะเหมือนกัน
ศิษย์ ขณะฝึ กพลังกงปรากฏคนที?มีสีสัน กับมิติและรู ปที?มีสีสัน
อาจารย์ ตาทิพย์ของท่านเปิ ดแล้ว สิ?งที?ท่านมองเห็นทัLงหมดนัLนอยูใ่ นอีกมิติ มิติเหล่านีL
แบ่งเป็ นระดับชัLน ที?ท่านมองเห็นคงจะเป็ นระดับชัLนหนึ?งในจํานวนนัLน มันก็สวยงามอย่างนีL
ศิษย์ ขณะฝึ กพลังกงทันใดเกิดเสียงดังขึLน รู ้สึกว่าร่ างกายถูกเปิ ดทะลวง ทันใดก็เข้าใจ
เรื? องราวหลายอย่าง
อาจารย์ บางคนที?ฝึกพลังกงจะเกิดสภาวะแบบนีLได้ง่าย คือระเบิดเปิ ดร่ างกายส่วนหนึ?ง
ออก ด้านใดด้านหนึ?งเปิ ดการรับรู ้แล้ว จัดเป็ นสภาวะค่อย ๆ เปิ ดการรับรู ้ เมื?อการบําเพ็ญระดับ
ชัLนหนึ?งของท่านเสร็จสิLนแล้ว ก็ระเบิดออกส่วนหนึ?ง นีLลว้ นเป็ นเรื? องปรกติ
ศิษย์ บางครัLงรู ้สึกขยับไม่ได้ เป็ นเพราะเหตุใด
อาจารย์ การฝึ กพลังกงระยะแรก ท่านอาจรู ้สึกอย่างนีLได้ ทันใดนัLนมือหรื อส่วนหนึ?งส่วน
ใดขยับไม่ได้แล้ว เพราะเหตุใดหรื อ เพราะท่านมีความสามารถชนิดหนึ?งแล้ว เรี ยกว่า พลังสะกด
ให้นิ?ง (ติLงกง) นีLเป็ นความสามารถชนิดหนึ?งที?ท่านมีอยู่ พลังกงชนิดนีLมีพลังความสามารถมาก
เมื?อคน ๆ หนึ?งทําเรื? องไม่ดีและกําลังวิ?งหนี ท่านพูดว่า “นิ?ง” เขาก็จะขยับไม่ได้แล้ว
ศิษย์ เมื?อไรจึงจะรักษาโรคให้คนได้ เมื?อก่อนผมรักษาโรคให้คนบังเกิดผลได้ระดับหนึ?ง
หลังจากฝึ กฝ่ าหลุนกง มีคนให้ผมรักษา ผมจะรักษาให้เขาได้ไหม
อาจารย์ ข้าพเจ้าเห็นว่าคนที?อยูใ่ นชัLนเรี ยนนีL ไม่ว่าเมื?อก่อนท่านเคยเรี ยนหลักพลังกงของ
สํานักไหน ฝึ กมานานแค่ไหน สามารถบรรลุถงึ ระดับที?รักษาโรคได้หรื อไม่ ในระดับชัLนตํ?า
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ทุกท่านรักษาโรค เพราะท่านเองไม่รู้ว่าตนเองอยูใ่ นสภาพอะไร ท่านเคยรักษา
โรคให้คนอื?น อาจเป็ นเพราะตอนนัLนจิตใจท่านเที?ยงตรง จึงเกิดผล หรื ออาจมีอาจารย์ที?ผ่านทาง
มาให้ความช่วยเหลือท่านสักหน่อย เพราะท่านกําลังทําเรื? องที?ดี แม้ว่าพลังงานเล็กน้อยที?ท่านฝึ ก
นัLนสามารถบังเกิดผล แต่ก็คมุ้ ครองตัวท่านเองไม่ได้ ขณะที?ท่านรักษาโรค จะรวมเป็ นสนาม
เดียวกับคนป่ วย นาน ๆ เข้า ชี?สีดาํ บนตัว จะทําให้ท่านป่ วยยิ?งกว่าคนป่ วยเสียอีก ท่านถามคนป่ วย
หายหรื อยัง เขาตอบว่า สบายขึLนหน่อย นัน? เรี ยกว่าการรักษาโรคอะไรกันหรื อ อาจารย์ชี?กงบาง
116

คนพูดว่า พรุ่ งนีLมาครัLงหนึ?ง มะรื นมาอีกครัLงหนึ?ง ฉันรักษาให้คุณเป็ นขัLนตอน เขาก็พูด “ขัLนตอน
การรักษา” ด้วย นีLไม่ใช่หลอกคนหรื อ รอจนเมื?อท่านอยูใ่ นระดับชัLนสูงค่อยรักษา จะดีแค่ไหน
รักษาคนหนึ?ง หายคนหนึ?ง ช่างสะใจเหลือเกิน หากท่านมีพลังกงแล้ว และไม่นบั ว่าตํ?า เมื?อ
จําเป็ นต้องรักษาโรค ข้าพเจ้าจะปลดล็อกมือของท่าน ข้าพเจ้าจะนําความสามารถรักษาโรคของ
ท่านออกมา แต่ท่านบําเพ็ญไปสู่ระดับชัLนสูง ข้าพเจ้าคิดว่า ดีที?สุดคือไม่ควรทําเรื? องอย่างนีL เพือ?
การประชาสัมพันธ์ตา้ ฝ่ ากับการเข้าร่ วมกิจกรรมสังคม มีศิษย์ของข้าพเจ้าส่วนหนึ?งกําลังรักษา
โรคอยู่ เพราะเขาอยูข่ า้ งกายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพาเขาไป เขามีเกราะคุม้ กัน ดังนัLนจึงไม่เป็ นไร
ศิษย์ เมื?อความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ออกมาแล้ว จะบอกคนอื?นได้ไหม
อาจารย์ เมื?อความสามารถออกมาแล้วบอกให้ผฝู ้ ึ กฝ่ าหลุนกงฟังอย่างถ่อมตัวสักหน่อย
จะไม่มีปัญหา ให้ทุกท่านรวมกันฝึ กพลังกงก็เพือ? ทุกท่านจะได้แลกเปลี?ยนกัน แน่ละ เมื?ออยูข่ า้ ง
นอก ได้พบกับคนที?มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ก็พูดกับเขาได้ ไม่เป็ นไร เพียงแต่อย่าได้โอ้
อวด หากคิดโอ้อวดว่าทันใดฉันมีความสามารถแล้ว นี?ไม่ได้ ถ้าโอ้อวดนาน ๆ ไป สิ?งนัLนก็จะ
หมดไป หากคิดจะพูดถึงปรากฏการณ์ชี?กง แลกเปลีย? นความคิดเห็นสักหน่อย ไม่มีความคิดของ
ตนเองปนเข้าไป ข้าพเจ้าว่าไม่มีปัญหา
ศิษย์ สายพุทธพูดถึง “ความว่าง” สายเต๋ าพูดถึง “ความไม่มี” แล้วของเราพูดอะไร
อาจารย์ “ความว่าง” ของสายพุทธ “ความไม่มี” ของสายเต๋ า คือสิ?งที?มีอยูเ่ ฉพาะในพลัง
กงของเขาเอง แน่ละของเราที?นี? ต้องบรรลุถึงเขตแดนชนิดนีL เราพูดว่า มีใจฝึ กพลังกง ไม่มีใจได้
พลังกง บําเพ็ญซินซิ?ง ละทิงL จิตยึดติด ดังนัLนยังคงเป็ นความว่างความไม่มี แต่เราไม่เน้นมันเป็ น
พิเศษ เพราะท่านอาศัยอยูใ่ นโลกวัตถุ ท่านต้องทําหน้าที? ท่านต้องทําการงาน ต้องทําธุระ ทําธุระ
ก็ตอ้ งนํามาซึ?งปัญหาของเรื? องดี เรื? องไม่ดี แล้วจะทําอย่างไรละ ที?เราบําเพ็ญคือซินซิ?ง นีLคือสิ?งที?
โดดเด่นที?สุดของพลังกงนีLของเรา เพียงท่านมีใจเที?ยงตรง เรื? องที?ทาํ สอดคล้องกับข้อกําหนดของ
เรา ซินซิ?งก็จะไม่มีปัญหา
ศิษย์ ในเวลาปกติเราจะรู ้สึกถึงการเพิม? ขึLนของความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) หรื อไม่
อาจารย์ ขณะที?ท่านฝึ กพลังกงในระยะแรก ถ้าความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ออกมา จะ
รู ้สึกได้ ถ้าความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ไม่ออกมา แต่ร่างกายรู ้สึกได้ไว ก็จะรู ้สึกได้ หากไม่
เพียบพร้อมทัLงสองอย่าง ก็ไม่มีทางรู ้สึกได้แล้ว ได้แต่หลับตาฝึ ก ผูฝ้ ึ กของเราร้อยละ 60 ถึง 70 ที?
ตาทิพย์เปิ ด สามารถมองเห็น ข้าพเจ้ารู ้ได้ทLงั นัLน พวกท่านไม่พูด เพียงแต่จอ้ งมอง ทําไมจึงให้ทุก
ท่านร่ วมฝึ กด้วยกัน คืออยากให้ภายในกลุ่มเล็กของท่านสามารถแลกเปลีย? นความเห็นกันได้ แต่
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เพื?อความรับผิดชอบต่อหลักพลังกง อย่าออกไปพูดข้างนอกตามอําเภอใจ แลกเปลี?ยนความ
คิดเห็นกันภายใน สามารถยกระดับซึ?งกันและกันได้
ศิษย์ ฝ่ าเซินเป็ นอย่างไร ผมเองมีฝ่าเซินไหม
อาจารย์ ฝ่ าเซินจะเหมือนเจ้าตัว ขณะนีLท่านไม่มีฝ่าเซิ น จนกว่าจะฝึ กถึงระดับหนึ?ง
บําเพ็ญออกนอกภพ บําเพ็ญถึงระดับสูงมาก ๆ จึงจะสามารถมีฝ่าเซิน
ศิษย์ เมื?อชัLนเรี ยนถ่ายทอดวิชาสิLนสุดลง ฝ่ าเซินของอาจารย์ยงั จะติดตามเราอีกนานแค่
ไหน
อาจารย์ ผูฝ้ ึ กคนหนึ?ง ในทันใดก็ฝึกสิ?งที?อยูใ่ นระดับชัLนสูง กล่าวสําหรับเขาก็คอื การ
เปลี?ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงมาก ไม่ได้หมายถึงการเปลีย? นแปลงความคิด แต่หมายถึงการ
เปลี?ยนแปลงของตัวท่านทัLงหมด
เนื?องจากคนธรรมดาสามัญคนหนึ?งได้รับสิ?งที?คนธรรมดา
สามัญไม่ควรได้รับในทันที นัน? เป็ นเรื? องอันตราย ชีวิตก็จะถูกคุกคาม ฝ่ าเซินของข้าพเจ้าจะต้อง
ปกป้องเขา หากข้าพเจ้าทําได้ไม่ถึงจุดนีL แต่อยูต่ รงนีLถ่ายทอดฝ่ า ก็คือการทําร้ายคน อาจารย์ชี?กง
มากมายไม่กล้าทํา ไม่กล้าถ่ายทอด เพราะเขาแบกความรับผิดชอบนีLไม่ไหว ฝ่ าเซินของข้าพเจ้า
จะปกป้องท่านตลอดไป ตลอดจนกว่าท่านจะบําเพ็ญสําเร็จ ระหว่างทางท่านไม่บาํ เพ็ญแล้ว ฝ่ า
เซินก็จะจากไปเอง
ศิษย์ อาจารย์พูดว่า คนทัว? ไปบําเพ็ญ ไม่อาศัยการฝึ กพลังกง หากอาศัยซินซิ?ง ใช่ไหมว่า
สามารถจะพูดว่า ขอเพียงซินซิ?งสูง ไม่ตอ้ งฝึ กพลังกงก็สามารถจะได้มรรคผล
อาจารย์ ตามหลักการเป็ นเช่นนีL ท่านเพียงบําเพ็ญซินซิ?ง กุศลก็สามารถผันแปรเป็ นพลัง
กง แต่ว่า ท่านต้องปฏิบตั ิตนเป็ นผูฝ้ ึ กพลังกง หากท่านไม่ปฏิบตั ิตนเป็ นผูฝ้ ึ กพลังกง ได้แต่สะสม
กุศล สะสมกุศล ท่านอาจจะสะสมกุศลได้มากมาย หากเอาแต่จะเป็ นคนดีไปสะสมกุศล แม้ว่าจะ
ปฏิบตั ิตนเป็ นผูฝ้ ึ กพลังกงก็ใช้ไม่ได้ ท่านยังไม่ได้ฝ่าในระดับชัLนสูง ทุกท่านทราบว่า ข้าพเจ้าพูด
สิ?งต่าง ๆ ออกมามากมาย หากไม่มีอาจารย์ปกป้องท่าน ท่านก็ยากที?จะบําเพ็ญขึLนไปได้ ท่านก็ไม่
อาจฝึ กพลังกงในระดับชัLนสูงได้แม้แต่วนั เดียว ดังนัLนหากคิดจะได้มรรคผล ไม่ใช่เรื? องง่ายอย่าง
นัLน แต่ว่า หลังจากซินซิ?งยกระดับแล้ว จะหล่อหลอมเข้ากับคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล
ศิษย์ หลักการของการรักษาโรคจากระยะไกลคืออะไร
อาจารย์ เหตุผลง่ายมาก จักรวาลสามารถใหญ่ได้ เล็กได้ ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ที?
ส่งออกไปก็สามารถจะใหญ่ได้เล็กได้ ข้าพเจ้าอยูท่ ี?เดิมไม่ไปไหน แต่ความสามารถพิเศษ (กง
เหนิง) ที?ส่งออกไปสามารถสัมผัสถึงคนป่ วยทีอ? ยูไ่ กล อย่างเช่นในอเมริ กา สามารถส่งพลังกง
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ข้ามไปได้ และสามารถย้ายจิตหลัก (เหวียนเสิน) ของเขาข้ามมา นีLก็คือหลักการของการรักษา
โรคจากระยะไกล
ศิษย์ จะรู ้ได้ไหมว่าจะมีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ออกมากี?ชนิด
อาจารย์ ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) มีไม่เพียงแค่นบั หมื?นชนิด จะรู ้โดยรู ปธรรมว่ามี
เท่าไรนัLนไม่จาํ เป็ น รู ้หลักการนีL ฝ่ านีLก็พอแล้ว ที?เหลือตนเองไปฝึ กเอา และไม่จาํ เป็ นที?จะต้องรู ้
มากมายอย่างนัLน และไม่ดีต่อท่านด้วย อาจารย์คน้ หาลูกศิษย์ รับลูกศิษย์ ศิษย์นL นั ไม่รู้อะไรเลย
และไม่บอกท่านด้วย ล้วนต้องอาศัยตนเองไปรับรู ้
ศิษย์ อยูใ่ นชัLนเรี ยนฉันหลับตาสามารถมองเห็นท่านบรรยายอยูข่ า้ งบน ร่ างข้างบนสีดาํ
โต๊ะก็สีดาํ ฉากผ้าด้านหลังเป็ นสีชมพู บางเวลารอบตัวท่านเป็ นแสงสีเขียวไปหมด นีLเป็ นเรื? อง
อะไรกัน
อาจารย์ นีLเป็ นปัญหาของระดับชัLนของท่าน เนื?องจากเมื?อตาทิพย์เพิง? เปิ ด จะเห็นขาวเป็ น
ดํา เห็นดําเป็ นขาว หลังจากยกระดับชัLนสักนิด จะเห็นทุกอย่างเป็ นสีขาว เมื?อยกระดับชัLนขึLนอีก สี
จะแยกออกจากกันแล้ว
5. ความทุกข์ยาก
ศิษย์ ความทุกข์ยากนัLนคือสิ?งที?อาจารย์จดั วางเพือ? ทดสอบศิษย์ใช่ไหม
อาจารย์ สามารถพูดอย่างนีLได้ นีLเป็ นการจัดวางเพื?อยกระดับซินซิ?งของทุกท่าน สมมติว่า
ซินซิ?งของท่านไม่ยกระดับขึLนสูงเพียงนัLน ก็ให้ท่านขึLนไป จะเป็ นไปได้ไหม ก็เหมือนเด็ก
นักเรี ยนคนหนึ?ง จะส่งเขาไปมหาวิทยาลัยได้ไหม ข้าพเจ้าว่านัน? เป็ นไปไม่ได้กระมัง ซินซิ?งของ
ท่านไม่ได้รับการยกระดับขึLนอย่างแท้จริ ง เมื?อไม่อาจมองทุกสิ?งให้จืดจางได้ ไม่อาจปล่อยวางได้
ทัLงหมด สมมติว่าให้ท่านบําเพ็ญขึLนไป ท่านจะเอะอะโวยวายเอากับผูร้ ู ้แจ้งขึLนมาด้วยเรื? องเล็ก ๆ
เรื? องเดียว นัน? ใช้ไม่ได้ ทําไมจึงเห็นว่าซินซิ?งสําคัญอย่างนีL ก็คือเหตุผลข้อนีL
ศิษย์ ความทุกข์ยากของผูฝ้ ึ กพลังกงกับคนธรรมดาสามัญ ต่างกันอย่างไร
อาจารย์ ผูฝ้ ึ กพลังกงของเรากับคนธรรมดาสามัญไม่ต่างอะไรกัน ความทุกข์ยากของท่าน
จัดวางให้ท่านตามเส้นทางของผูฝ้ ึ กพลังกง
ส่วนคนธรรมดาสามัญนัLนชดใช้กรรมของคน
ธรรมดาสามัญ ล้วนมีความทุกข์ยาก ไม่ใช่ว่าพอท่านฝึ กพลังกงจึงมี คนธรรมดาสามัญไม่มี ล้วน
มีได้เหมือนกัน เพียงแต่ความทุกข์ยากนีLจดั ไว้เพือ? ยกระดับซินซิ?งของท่าน ส่วนความทุกข์ยาก
ของเขานัLนจัดไว้เพื?อให้เขาชดใช้กรรมให้หมด
ที?จริ งความทุกข์ยากก็คือกรรมของตนเอง
ข้าพเจ้าใช้ประโยชน์ในการยกระดับซินซิ?งของศิษย์
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ศิษย์ ความทุกข์ยากนีLเหมือนกับ 81 ด่าน ของการไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกจากแดน

อาจารย์ คล้ายกันเล็กน้อย ชัว? ชีวิตของผูฝ้ ึ กพลังกงได้จดั วางไว้เรี ยบร้อยแล้ว แต่จะไม่
มาก และจะไม่นอ้ ย แต่ไม่แน่ว่าจะเป็ น 81 ด่าน นีLตอ้ งดูว่าเกินจีของท่านสามารถจะบําเพ็ญได้สูง
แค่ไหน เป็ นการจัดวางให้กบั ท่าน ตามความเป็ นไปได้ในการบรรลุถึงมาตรฐาน สิ?งเหล่านัLนที?
คนธรรมดาสามัญมีอย่างเพียบพร้อม แต่ผฝู ้ ึ กพลังกงสมควรทิงL ไปนัLน ล้วนต้องข้ามผ่านสักครัLง
ซึ?งทุกข์ทรมานมากจริ ง ๆ สิ?งที?ท่านวางไม่ลงนัLน ล้วนต้องคิดหาวิธีให้ท่านวางลงให้ได้ โดยผ่าน
ความยากลําบาก มายกระดับซินซิ?งของท่าน
ศิษย์ ขณะฝึ กพลังกง หากมีคนทําลายจะทําอย่างไร
อาจารย์ ฝึ กฝ่ าหลุนกงไม่กลัวคนอื?นทําลาย ในระยะแรก มีฝ่าเซินของข้าพเจ้าปกป้อง
ท่าน แต่ใช่ว่าท่านจะไม่พบกับอะไรเลยอย่างแน่นอน ทัLงวันนอนอยูบ่ นโซฟา ดื?มนํLาชา พลังกงก็
เพิ?มขึLน ไม่ใช่เช่นนีL บางเวลาเมื?อท่านพบกับความทุกข์ยาก ร้องเรี ยกชื?อข้าพเจ้า เห็นข้าพเจ้าอยู่
ข้างหน้าท่าน บางทีอาจไม่ช่วยท่าน นั?นเพราะ มันเป็ นด่านที?ท่านสมควรข้าม แต่หากท่านประสบ
กับอันตรายจริ ง ๆ ก็จะดูแลท่าน เพียงแต่ว่า โดยทัว? ไปอันตรายที?แท้จริ งชนิดนีLไม่คงอยู่ เพราะ
เส้นทางนัLนของท่าน ได้เปลี?ยนแปลงแล้ว ไม่อนุญาตให้สิ?งที?คิดไม่ถึงแทรกเข้ามาได้
ศิษย์ ควรปฏิบตั ิตอ่ ความทุกข์ยากอย่างไร
อาจารย์ ข้าพเจ้ายํLาซํLาแล้วซํLาอีกว่า รักษาซินซิ?งของท่านเอาไว้ เรื? องที?ทาํ ออกมา ท่านเห็น
ว่าไม่ได้ทาํ สิ?งที?ไม่ดี ก็จะดีมาก โดยเฉพาะคือเรื? องราวแต่ละชนิด เมื?อคนอื?นละเมิดผลประโยชน์
ของท่าน ท่านก็เหมือนกับคนธรรมดาสามัญ ต่อสู้กบั เขาขึLนมา เช่นนัLนท่านก็เป็ นคนธรรมดา
สามัญ แต่เพราะท่านเป็ นผูฝ้ ึ กพลังกง จึงไม่อาจทําเช่นนัLน เรื? องที?ได้เจอรบกวนซินซิ?งของท่าน
ล้วนกําลังช่วยยกระดับซินซิ?งของท่าน ก็ดูว่าท่านจะทําอย่างไร ดูว่าท่านสามารถควบคุมจิตได้
หรื อไม่ ดูว่าในเรื? องนีLท่านสามารถจะยกระดับซินซิ?งของท่านได้หรื อไม่
6. มิติกบั มนุษยชาติ
ศิษย์ จักรวาลมีกี?ระดับชัLนของมิติ
อาจารย์ เท่าที?ขา้ พเจ้าทราบ จักรวาลมีระดับชัLนของมิตินบั ไม่ถว้ น สําหรับการคงอยูข่ อง
ระดับชัLนมิติที?มากขึLนไปอีก รวมทัLงในระดับชัLนมิติเหล่านัLนมีอะไรอยู่ ใครอยูท่ ี?ไหน ซึ?งโดยวิธีที?
มีอยูใ่ นปัจจุบนั ของวิทยาศาสตร์นL นั ยากจะรู ้ได้ วิทยาศาสตร์ยคุ ปัจจุบนั ยังไม่อาจทําการพิสูจน์
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แต่อาจารย์ชี?กงบางคนของเรากับคนที?มีความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) สามารถมองเห็นมิติอื?น
เพราะการมองเห็นมิติอื?นได้แต่ใช้ตาทิพย์ดู ไม่อาจใช้ตาเนืLอดู
ศิษย์ แต่ละมิติลว้ นรวมคุณสมบัติพิเศษ “เจิน ซัน? เหยิ?น (ความจริ ง ความเมตตา ความ
อดทน)” อยูด่ ว้ ยหรื อ
อาจารย์ ถูกต้อง แต่ละมิติลว้ นรวมคุณสมบัติพิเศษ “เจิน ซัน? เหยิ?น (ความจริ ง ความ
เมตตา ความอดทน)” อยูด่ ว้ ย คนที?คล้อยตามคุณสมบัติพิเศษนีLก็คือคนดี ส่วนผูท้ ี?กระทําสวนทาง
ก็คือคนเลว หล่อหลอมเข้ากับเขาก็คือผูท้ ไี? ด้ธรรมะ
ศิษย์ มนุษย์ยคุ แรกสุดมาจากไหน
อาจารย์ จักรวาลยุคแรกสุดไม่มีระดับชัLนแนวดิ?งมากอย่างนีL และไม่มีระดับชัLนแนวนอน
มากอย่างนีL มันเรี ยบง่ายมาก ในขัLนตอนการโคจรพัฒนาของมันได้ก่อเกิดชีวิตขึLน หรื อที?เราเรี ยก
กันว่าชีวิตดัLงเดิมแรกเริ? มที?สุด เขาหล่อหลอมเข้ากับจักรวาล ไม่มีสิ?งที?ไม่ดีคงอยู่ การหล่อหลอม
เข้ากับจักรวาลนัLนคือ เหมือนกันกับจักรวาล ความสามารถพิเศษ (กงเหนิง) ทัLงหมดที?มีอยูใ่ น
จักรวาล เขาก็มีหมด ตามการพัฒนา ผันแปรของจักรวาล ก็เกิดสวรรค์ส่วนหนึ?งขึLนมา ต่อมามี
ชีวิตเกิดมามากขึLนเรื? อย ๆ ถ้ากล่าวในระดับชัLนตํ?าของเรา ก็คอื ก่อเกิดกลุ่มสังคมขึLนมา เกิด
ความสัมพันธ์ซ?ึงกันและกันขึLน
ในระหว่างขัLนตอนการแปรเปลี?ยนนีL
มีบางคนเกิดการ
เปลี?ยนแปลง ห่างไกลจากคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล ไกลมากขึLนเรื? อย ๆ เปลีย? นเป็ นไม่ดีอย่าง
นัLนแล้ว อิทธิฤทธิ_ก็นอ้ ยลง ดังนัLนผูฝ้ ึ กพลังกงจึงต้องพูดถึง “การหวนคืนกลับสู่ความจริ ง” ก็คือ
หวนคืนกลับสู่สภาพดัLงเดิม ระดับชัLนยิ?งสูง ก็ยงิ? หล่อหลอมเข้ากับจักรวาล ความสามารถจึงยิง?
มาก ในเวลานีLในระหว่างการผันแปรของจักรวาล บางชีวิตเปลีย? นเป็ นไม่ดีไปแล้ว แต่ก็ไม่อาจ
ทําลายเขาได้ จึงคิดวิธีบอกให้เขายกระดับขึLนอีก ไปหล่อหลอมเข้ากับจักรวาล ให้เขาไปยัง
ระดับชัLนที?ค่อนข้างตํ?า ทนทุกข์สักหน่อย ยกระดับ ยกระดับ ต่อมามีคนมาที?ระดับชัLนนีLไม่ขาด
สาย ต่อมาในระดับชัLนนีLก็เกิดการแตกแยก คนที?ซินซิ?งเปลี?ยนเป็ นไม่ดียงิ? ขึLน ก็อยูท่ ี?ระดับชัLนนีL
ไม่ได้แล้ว ครัLนแล้วก็สร้างระดับชัLนที?ต?าํ ลงอีก ก็เป็ นเช่นนีL ยิง? นานยิง? ตํ?าลงไป ค่อย ๆ แยกออก
เรื? อยมาจนถึงทุกวันนีL จึงเกิดเป็ นพวกเรามนุษยชาติที?อยูใ่ นระดับชัLนนีL นีLคือที?มาของมนุษยชาติ
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