จ้วนฝ่ าหลุน

หลี่ หงจือ้

ลุ่นอวี่
ต้าฝ่ า(หลักธรรมใหญ่)คือปั ญญาของจ้าวผูส้ ร้าง เขาคือแก่นแท้
ของการสร้างจักรวาลทีไ่ ม่เคยมีใครทามาก่อน มีความหมายทีย่ งิ่ ใหญ่
ทีส่ ุดจนถึงเล็กทีส่ ุด ในระดับชัน้ ทีต่ ่างกันของร่างนภาก็ปรากฏออกมา
แตกต่างกัน จากร่างนภาทีเ่ ล็กมากทีส่ ดุ จนถึงอนุ ภาคทีม่ ขี นาดเล็กทีส่ ุดที่
ปรากฏออกมา อนุ ภาคของแต่ละระดับชัน้ ทีน่ บั ไม่ถว้ น จากเล็กจนถึง
ใหญ่ จนถึงชัน้ ผิวทีม่ นุษย์รจู้ กั เช่น อะตอม โมเลกุล กลุม่ ดาว กาแล็กซี
จนกระทังใหญ่
่ ยงิ่ ขึน้ ไปอีก
อนุ ภาคใหญ่เล็กทีต่ ่างกันประกอบขึน้ เป็ น
ชีวติ ขนาดใหญ่เล็กทีต่ า่ งกัน รวมถึงโลกขนาดใหญ่เล็กทีต่ ่างกันซึง่ มีอยู่
เต็มไปทัวในจั
่ กรวาล
กล่าวสาหรับชีวติ บนร่างแท้ของอนุ ภาคทีต่ า่ ง
ระดับชัน้ กัน อนุ ภาคทีใ่ หญ่กว่าระดับชัน้ นี้กค็ อื ดวงดาวบนท้องฟ้ าของ
พวกเขา เป็ นอย่างนี้ในแต่ละชัน้ แต่ละชัน้ ซึง่ กล่าวสาหรับชีวติ ใน
ระดับชัน้ ต่างๆ ของจักรวาลแล้วก็ไม่มที ส่ี น้ิ สุด ต้าฝ่ ายังสร้างกาลเวลา
มิติ บรรดาชีวติ ชนิดต่างๆ และทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่มอี ะไรไม่ครอบคลุม
ไม่มอี ะไรตกหล่น นี่คอื คุณสมบัตพิ เิ ศษของต้าฝ่ า เจิน ซัน่ เหยิน่ (ความ
จริง ความเมตตา ความอดทน) ทีป่ รากฏออกมาเป็ นรูปธรรมในระดับชัน้ ที่
ต่างกัน
มนุ ษย์คน้ คว้าจักรวาล ลักษณะชีวติ ไม่วา่ จะพัฒนาแค่ไหน ก็เป็ น
เพียงการมองเห็นได้อย่างทะลุปรุโปร่งเพียงมิตเิ ฉพาะส่วนของจักรวาล
ระดับชัน้ ต่าทีซ่ ง่ึ มนุ ษย์อาศัยอยูเ่ ท่านัน้
ในหลายรอบอารยธรรมก่อน
ประวัตศิ าสตร์ของมนุษย์ ล้วนเคยค้นคว้าดวงดาวอืน่ ต่อให้บนิ สูงขึน้ ไป
อีก ไกลออกไปอีก ก็ออกไปไม่พน้ มิตทิ ม่ี นุ ษย์อาศัยอยูน่ ้ี มนุษย์กไ็ ม่
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อาจรูถ้ งึ ปรากฏการณ์ทแ่ี ท้จริงของจักรวาลได้อย่างแท้จริงตราบชัวนิ
่ รนั ดร์
หากมนุ ษย์ตอ้ งการเข้าใจความลีล้ บั ของจักรวาล กาลมิติ ร่างกายมนุษย์ ก็
มีเพียงการบาเพ็ญอยูใ่ นเจิง้ ฝ่ า (หลักธรรมทีถ่ กู ต้อง) บรรลุรแู้ จ้งอย่าง
ถูกต้อง ยกระดับชัน้ ของชีวติ ในการบาเพ็ญก็สามารถทาให้ยกระดับ
คุณภาพศีลธรรม ในการแยกแยะความเมตตากับความชัวร้
่ าย ความดี
กับความเลวทีแ่ ท้จริง พร้อมกับก้าวออกไปจากระดับชัน้ ของมนุษย์ จึง
จะสามารถมองเห็นได้ จึงจะสามารถสัมผัสถึงจักรวาลทีแ่ ท้จริงกับชีวติ ที่
แท้จริงของระดับชัน้ ทีต่ า่ งกัน มิตทิ ต่ี ่างกันได้
การค้นคว้าของมนุษย์กเ็ พือ่ การแข่งขันทางเทคโนโลยี ด้วยข้ออ้าง
ว่าเพือ่ เปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการดารงชีวติ ซึง่ ส่วนมากเป็ นการปฏิเสธเทพ
โดยพืน้ ฐานคือละทิง้ ศีลธรรมของมนุ ษย์และการควบคุมตนเอง ด้วยเหตุน้ี
อารยธรรมของมนุษย์ทเ่ี กิดขึน้ ในอดีต จึงถูกทาลายทิง้ หลายครัง้ การ
ค้นคว้าก็เพียงจากัดอยูภ่ ายในโลกของวัตถุ โดยวิธกี ารคือ เมื่อสิง่ หนึ่ง
เป็ นทีร่ จู้ กั แล้วค่อยไปศึกษาวิจยั มัน แต่สงิ่ ทีอ่ ยูใ่ นมิตขิ องมนุษย์ทจ่ี บั ต้อง
ไม่ได้ มองไม่เห็น แต่คงอยูโ่ ดยรูปธรรม และสามารถสะท้อนออกมายัง
สังคมมนุษย์เป็ นปรากฏการณ์ทม่ี อี ยูจ่ ริงๆ รวมทัง้ จิต ความเชื่อ คาพูด
ของเทพ ร่องรอยของเทพ ภายใต้การปฏิเสธเทพ แต่ไหนแต่ไรมา ก็ไม่
กล้าไปสัมผัส
หากมนุ ษยชาติสามารถยึดถือศีลธรรมเป็ นรากฐาน
ยกระดับ
ความประพฤติของคน ทัศนคติ เช่นนัน้ แล้วอารยธรรมของสังคมมนุษย์จงึ
สามารถยืนยาวได้
ร่องรอยของเทพก็จะปรากฏออกมาใหม่ในสังคม
มนุ ษย์
สังคมมนุ ษย์ในอดีตก็เคยปรากฏอารยธรรมกึง่ เทพกึง่ คนแล้ว
หลายครัง้
ทาให้มนุ ษยชาติยกระดับและรูจ้ กั ชีวติ และจักรวาลอย่าง
ii

แท้จริง มนุษยชาติสมควรต้องแสดงความเลื่อมใสศรัทธาและเคารพต่อต้า
ฝ่ าทีป่ รากฏออกมาในโลกนี้ นันก็
่ จะนาโชคลาภและความรุง่ โรจน์มาสูค่ น
ชนชาติ และประเทศ ร่างนภา จักรวาล ชีวติ ทุกสิง่ ทุกอย่าง คือสิง่ ทีต่ า้
ฝ่ าของจักรวาลก่อตัง้ ขึน้
ชีวติ ทีห่ นั หลังห่างจากเขา ก็เป็ นความเสื่อม
อย่างแท้จริง ชาวโลกทีส่ ามารถสอดคล้องกับเขาได้ นันก็
่ คอื คนดีท่ี
แท้จริง ในขณะเดียวกันก็จะนามาซึง่ บุญวาสนา โชคลาภ ความสุขและ
อายุยนื ยาว สาหรับผูบ้ าเพ็ญ หากหล่อหลอมเข้ากับเขา ท่านก็คอื ผูไ้ ด้
ธรรม ----- เทพ
หลี่ หงจือ้
2015.5.24
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บทที่ 1
นาคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริ ง
ในขัน้ ตอนทัง้ หมดของการถ่ายทอดเผยแพร่หลักธรรมและพลัง
(กง) ข้าพเจ้ายึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อสังคมและผูฝ้ ึก ผลทีไ่ ด้รบั จึง
ดีและผลสะท้อนที่มตี ่อสังคมก็ค่อนข้างดี ก่อนหน้านี้หลายปี มอี าจารย์
ถ่ ายทอดวิชาฝึ กพลังลมปราณ(ชี่กง)หลายท่ าน สิ่งที่ท่ านเหล่านั น้
ถ่ายทอดอยู่ในระดับรักษาโรคภัยไข้เจ็บเสริมสร้างสุขภาพ แน่ นอน
มิได้หมายความว่าวิชาของอาจารย์ท่านอื่นๆ ไม่ดี แต่ขา้ พเจ้าหมายถึง
วิชาระดับสูง ท่านเหล่านัน้ ไม่ได้ถ่ายทอดให้ สภาพการณ์ในแวดวงการ
ถ่ายทอดฝึ กพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ของจีน ข้าพเจ้าเข้าใจเป็ นอย่างดี ทุก
วันนี้ไม่ว่าจะในประเทศจีนหรือต่างประเทศ การถ่ายทอดวิชาพลัง(กง)
ชัน้ สูงทีแ่ ท้จริงก็มขี า้ พเจ้าเพียงคนเดียวเท่านัน้ การถ่ายทอดวิชาพลัง
(กง)ชัน้ สูง ทาไมจึงไม่มที ่านอื่นออกมาเผยแพร่ เพราะว่ามันเกี่ยวโยง
ถึงปั ญหาทีใ่ หญ่มาก เกี่ยวโยงถึงความเป็ นมาของประวัตศิ าสตร์อนั ล้า
ลึก และเกี่ยวโยงกันเป็ นวงกว้าง ปั ญหาที่เกี่ยวโยงนัน้ ก็ล่อแหลมมาก
ไม่ ใช่ เป็ นสิ่ งที่ ค นธรรมดาทัว่ ไปจะสามารถน ามาถ่ ายทอดกั น ได้
เพราะว่ามันเกีย่ วโยงกระทบถึงวิชาพลัง(กง)ของสานักต่างๆ โดยเฉพาะ
พวกเรามีผทู้ ฝ่ี ึกฝนวิชาต่างๆ มากมาย วันนี้เขาเรียนรูฝ้ ึกพลัง(กง)แบบ
นี้ พรุ่งนี้ ก็หนั ไปฝึ กอีกแบบหนึ่ง ทาให้ร่างกายของตนเกิดสับสนไป
หมด แน่ นอนเขาย่อมบาเพ็ญไม่สาเร็จ เปรียบเหมือนการเดินทางบน
ทางสายใหญ่ สายตรง แต่เขากลับเดินไปบนทางสายย่อย เขาบาเพ็ญ
1

วิชานี้วชิ านัน้ รบกวน บาเพ็ญวิชานัน้ วิชานี้รบกวน มีการรบกวนกันอยู่
ตลอด เขาจึงบาเพ็ญไม่สาเร็จ
สิง่ ต่างๆ เหล่านี้เราต้องจัดการให้เหมาะสมถูกต้อง สิง่ ทีด่ กี เ็ ก็บ
รักษาไว้ ที่ไม่ดกี ็ละทิ้งไป หลังจากนี้ไปรับรองได้ว่า ท่านจะสามารถ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมได้ แต่ทงั ้ นี้ต้องเป็ นคนที่มาฝึ กหลักธรรมใหญ่(ต้า
ฝ่ า)อย่างแท้จริง หากท่ านยังคงมีจิตใจยึดติดกับสิ่งอื่นๆ มุ่ งแต่ จะ
แสวงหาความสามารถพิเศษ(กงเหนิ ง) มารักษาโรค อยากจะมาฟั ง
ทฤษฎีหรือแม้กระทังมี
่ จุดประสงค์ท่ไี ม่ดี คนเหล่านี้ลว้ นไม่เหมาะที่จะ
มาศึกษาฝึกฝน เพราะว่าข้าพเจ้าได้บอกแล้วว่า เรื่องนี้มเี พียงข้าพเจ้า
ถ่ายทอดอยูค่ นเดียว เรื่องอย่างนี้โอกาสมีไม่มาก ข้าพเจ้าเองก็คงจะไม่
เผยแพร่วชิ าอยู่อย่างนี้ตลอดไป ข้าพเจ้ามีความรูส้ กึ ว่า ท่านทัง้ หลาย
ที่ได้มารับฟั งการถ่ายทอดหลักธรรมและพลัง(กง)โดยตรงจากข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าคิดว่าจริงๆ แล้ว…… ในวันข้างหน้าท่านก็จะทราบว่า ช่วงเวลา
นี้เป็ นช่วงเวลาอันน่ าปิ ตยิ นิ ดีเป็ นอย่างยิง่ แน่ นอนหากเราจะกล่าวถึง
บุญวาสนาแล้ว พวกเราทีน่ งอยู
ั ่ ่ ณ ทีน่ ้ีลว้ นมีบุญวาสนาทัง้ สิน้
การเผยแพร่ถ่ายทอดพลัง(กง)ไปสู่ระดับสูง พวกเราลองคิดดู
ปั ญหาคืออะไร ก็คือการช่ วยเหลือคนให้หลุ ดพ้นมิใช่หรือ คือการ
ช่วยเหลือคนให้หลุดพ้นนัน้ ท่านต้องบาเพ็ญปฏิบตั ิอย่างจริงจัง ไม่
เป็ นเพียงแต่การขจัดโรคภัยไข้เจ็บเสริมสุขภาพ การบาเพ็ญปฏิบ ตั ิ
ธรรมอย่างแท้จริง ข้อกาหนดเกี่ยวกับจิต(ซินซิ่ง)ของผู้ฝึกจะต้องสูง
พวกเราที่นัง่ อยู่ ณ ที่น้ีคอื ผูท้ ่ตี ้องการมาศึกษาหลักธรรมใหญ่ (ต้าฝ่ า)
เพราะฉะนัน้ ท่านทีน่ งอยู
ั ่ ่ ณ ทีน่ ้ีจงึ ต้องถือว่าตนเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง)อย่าง
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แท้จริง ท่ านจะต้องละทิ้งจิตยึดติด หากท่ านมาฝึ กพลัง(กง)ศึกษา
หลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่ า) โดยมีเป้ าหมายทีจ่ ะใฝ่ หาสิง่ ต่างๆ แล้ว ท่านก็
จะไม่ได้อะไรเลย ข้าพเจ้าขอบอกถึงสัจธรรมข้อหนึ่ง ขัน้ ตอนของการ
บาเพ็ญปฏิบตั ิของคนนัน้ ก็คือ ต้องสลัดจิตยึดติดให้หมดสิ้นไปอย่าง
ต่ อเนื่ อง คนเราอยู่ในสังคมมนุ ษย์ ย่อมมีการแก่ งแย่งชิงดีชิงเด่ น
หลอกต้มกันและกัน เพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัวเล็กๆ น้อยๆ จนถึงกับ
ต้องทาร้ายผูอ้ ่นื จิตใจเหล่านี้ตอ้ งปล่อยวางทัง้ หมด โดยเฉพาะพวกเรา
ซึง่ ฝึกพลัง(กง)ในวันนี้ จิตใจเหล่านี้ยงิ่ ต้องปล่อยวาง
ข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงการรักษาโรคและพวกเราก็ไม่รบั รักษาโรค
แต่ทา่ นทีต่ อ้ งการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอย่างแท้จริง หากท่านมีรา่ งกายที่
มีโรค ท่านไม่อาจบ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมได้ ข้าพเจ้าต้องท าการช าระ
ร่างกายของท่าน การชาระร่างกายจะทาให้เฉพาะผูท้ ่มี าใฝ่ หาฝึ กพลัง
(กง)จริงๆ หรือผูท้ ม่ี าใฝ่ หาหลักธรรม เราขอเน้นจุดหนึ่ง หากท่านไม่
สามารถปล่อยวางจิตใจเหล่านัน้ ท่านยังพะวงอยู่กบั โรคภัยไข้เจ็บที่มี
อยู่ เราจะไม่สามารถทาอะไรเลย ไม่อาจช่วยอะไรท่านได้เลย เพราะ
อะไร เพราะว่าในจักรวาลของเรามีกฎอยู่ขอ้ หนึ่ง เรื่องของคนธรรมดา
สามัญ กล่าวในแง่ของสายพุทธ ล้วนมีเหตุเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั มีการ
เกิดแก่ เจ็บตาย เป็ นมนุ ษย์ก็จะอยู่ในสภาพเช่นนี้ เนื่ องจากผู้ท่ีท า
ความชัวไว้
่ แต่กาลก่อน ก่อเกิดเป็ นกรรมจึงทาให้มโี รคภัยไข้เจ็บหรือ
ทุ กข์ภ ัย นั น่ ก็ คือการชดใช้กรรมที่สร้างมา เพราะฉะนั น้ ไม่ มีใคร
สามารถไปเปลี่ยนแปลงมันตามอ าเภอใจ หากเปลี่ยนแปลงแล้วก็

3

เท่ากับว่าหนี้กรรมทีต่ ดิ ค้างไม่ตอ้ งคืน ขณะเดียวกัน ก็ไม่สามารถทีจ่ ะ
ไปทาตามอาเภอใจ มิฉะนัน้ เท่ากับเป็ นการทาความชัว่
บางคนคิดว่าการช่วยรักษาโรค ปั ดเป่ าโรคภัยไข้เจ็บให้ผู้อ่นื
เป็ นการทาความดี แต่ในสายตาของข้าพเจ้า ล้วนมิได้รกั ษาโรคภัยไข้
เจ็บให้หายขาดจริงๆ เพียงแต่เคลื่อนย้ายโรค หรือเปลี่ยนไปเป็ นอีก
รูปแบบหนึ่ ง ไม่ได้ขจัดโรคภัยไข้เจ็บออกไปเลย การที่จะขจัดไปได้
จริงๆ ก็ต้องลบล้างกรรม หากสามารถรักษาโรคนี้ ให้หายขาดจริงๆ
และลบล้างกรรมได้หมดสิน้ ผูท้ ส่ี ามารถทาได้ถงึ จุดนี้ตอ้ งเป็ นบุคคลทีม่ ี
ระดับไม่ต่ าเลย เขาได้มองเห็นถึงกฎข้อหนึ่ ง นั น่ ก็คือ กฎของคน
ธรรมดาสามัญเป็ นสิง่ ที่ทาลายกันง่ายๆ ไม่ได้ ในขัน้ ตอนการบาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมมักจะทาความดีดว้ ยจิตเมตตา ช่วย
รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ผู้อ่นื ซึ่งเป็ นสิ่งที่สามารถกระท าได้ แต่ ก็ไม่
สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ทงั ้ หมด หากรักษาโรคของคนธรรมดา
สามัญให้หายขาดได้จริงๆ ผูท้ ่ไี ม่บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเมื่อเดินออกจาก
ที่น่ีโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ยงั คงทาตัวเป็ นคนธรรมดาสามัญ
ยังคงไม่สามารถสลัดความโลภ การแก่งแย่งชิงดีชงิ เด่นของคนธรรมดา
สามัญ จะลบล้างกรรมให้เขาตามใจชอบอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร นี่เป็ น
สิง่ ทีจ่ ะยินยอมให้ไม่ได้เด็ดขาด
แล้วทาไมจึงทาให้กบั ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมได้เล่า เพราะว่าผู้
บ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรมเป็ นบุ คคลที่มีคุ ณ ค่าที่สุ ด เขาต้องการบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม เพราะฉะนัน้ ประกายความคิดนี้ จึงเป็ นสิง่ ที่ล้าค่ายิง่ นัก
ในพุทธศาสนากล่าวถึงจิตพุทธ หากจิตพุทธปรากฏออกมา ผูบ้ รรลุ
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ธรรมก็สามารถช่วยเขาได้ ในที่น้ี หมายถึงอะไร หากจะให้ข้าพเจ้า
อธิบาย เพราะข้าพเจ้ากาลังเผยแพร่พลัง(กง)ในระดับชัน้ สูง ซึ่งเกี่ยว
โยงถึงกฎในระดับสูง เกี่ยวโยงถึงปั ญหาที่ใหญ่มาก ในจักรวาลเรานี้
เรามองชีวติ ของมนุ ษย์ มิใช่เกิดขึ้นในสังคมมนุ ษย์ จุดกาเนิดชีวติ ที่
แท้จริงของมนุ ษย์ เกิดขึ้นท่ามกลางจักรวาล เพราะว่าในจักรวาลนี้มี
สสารต่ างๆ มากมายที่สามารถก่ อก าเนิ ดชีวิต สสารเหล่ านี้ มีการ
เคลื่อนไหวไปมาจนก่อกาเนิดเป็ นสิง่ มีชวี ติ ขึน้ นันก็
่ คอื จุดกาเนิดชีวติ
ของมนุ ษย์มาจากจักรวาล มิตจิ กั รวาลโดยแท้จริงแล้วเป็ นสิง่ ดีงาม มี
คุณสมบัตพิ เิ ศษคือ ความจริง ความเมตตา และความอดทน(เจิน ซัน่
เหยิน่ ) คนเราเกิดมาก็มคี ุณสมบัติเช่นเดียวกับจักรวาล แต่เมื่อชีวติ
กาเนิดขึน้ มามากๆ ก็ได้รวมตัวเป็ นหมู่คณะสัมพันธ์กนั อยูใ่ นสังคม ใน
สังคมมนุ ษย์บางคนอาจมีความเห็นแก่ตวั ขึน้ จึงค่อยๆ ตกจากระดับชัน้
ของพวกเขา เมื่อทาตัวเลวลงอีกก็ตกลงมาอีก ตกต่ าลงมาทีละชัน้ จน
ท้ายสุดลงมาอยูใ่ นระดับชัน้ ของคนธรรมดาสามัญ
สังคมมนุ ษย์ลว้ นอยูใ่ นระดับชัน้ เดียวกัน เมื่อตกต่ าลงมาถึงชัน้
นี้ แล้ว มองในแง่ของความสามารถพิเศษ หรือมองในแง่ของผู้บรรลุ
ธรรม เดิมทีชวี ติ เหล่านี้สมควรที่จะทาลายทิ้งไป แต่ดว้ ยเมตตาธรรม
ผู้บ รรลุ ธรรมทัง้ หลายจึงให้ โอกาสพวกเขาอีกครัง้ ก่ อก าเนิ ดเป็ น
สภาพแวดล้อมที่พเิ ศษ และมิตทิ ่พี เิ ศษนี้ ชีวติ ที่ก่อกาเนิดในมิตนิ ้ีจะ
แตกต่างจากชีวติ ทีอ่ ยูใ่ นมิตอิ ่นื ๆ ของจักรวาล ชีวติ ทีอ่ ยูใ่ นมิตนิ ้ีจะมอง
ไม่ เห็ น ชี วิ ต ในมิ ติ อ่ื น มองไม่ เห็ น ความเป็ นจริ ง ของจั ก รวาล
เพราะฉะนัน้ คนเหล่านี้เท่ากับได้ตกอยูใ่ นวังวน การคิดจะหายจากโรค
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ขจัดทุ กข์ภ ัย ช าระกรรม คนเหล่านี้ จาต้องไปบ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรม
กลับไปสูส่ ภาพเดิมทีแ่ ท้จริง การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในสายต่างๆ ล้วน
มองกันเช่นนี้ คนต้องกลับสูส่ ภาพเดิมทีแ่ ท้จริง จึงจะเป็ นจุดมุง่ หมายที่
แท้จริงของการเป็ นคน เพราะฉะนัน้ เมื่อคนๆ นี้มคี วามคิดที่จะบาเพ็ญ
ปฏิบ ัติธรรมแล้ว ก็หมายความว่าบุ คคลนี้ มีจิตพุ ทธปรากฏออกมา
ความคิดที่ก่อเกิดขึ้นนี้จงึ ล้าค่ายิง่ นัก เพราะว่าเขาผูน้ ้ีมคี วามคิดที่จะ
กลับไปสู่สภาพเดิมที่แท้จริง ต้องการจะกระโดดออกจากระดับชัน้ ของ
คนธรรมดาสามัญ
พวกเราอาจจะเคยได้ยนิ ได้ฟังคาพูดของชาวพุทธทีว่ ่า จิตพุทธ
ส่ อ งรัศ มีเมื่ อใด กระเทื อนไปทัว่ ทศทิ ศ ใครพบเห็ น ก็ จะช่ วยเขา
ช่วยเหลือเขาโดยไม่มเี งื่อนไข สายพุทธช่วยคนโดยไม่มเี งื่อนไข ไม่มี
สิง่ ตอบแทน สามารถช่วยเขาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เพราะฉะนัน้ เรา
สามารถช่ วยผู้ฝึ กท าอะไรต่ ออะไรได้มากมาย การเป็ นคนธรรมดา
สามัญ ต้องการเป็ นเพียงคนธรรมดาสามัญ คิดจะให้หายจากโรคภัยไข้
เจ็บนัน้ เป็ นไปไม่ได้ บางคนคิดว่า ขอให้ฉันหายป่ วยก่อน ฉันจึงจะ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมต้องไม่มเี งื่อนไขใดๆ คิด
จะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ก็ควรลงมือบาเพ็ญปฏิบตั ิ แต่การทีร่ ่างกายยัง
มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน บางคนสื่อสัญญาณ(ซิ่นซี)ในร่างกายยุ่ง
เหยิง บางคนไม่เคยฝึกพลัง(กง)มาเลย บางคนฝึ กพลัง(กง)มาหลายสิบ
ปี ก็ยงั คงวนเวียนอยู่ในระดับลมปราณ(ชี่) ไม่สามารถที่จะบ าเพ็ญ
คืบหน้าไปได้
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จะทาอย่างไรดี เราจะต้องชาระร่างกายของเขา ให้เขาสามารถ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมไปสู่ระดับชัน้ สูงยิง่ ขึน้ การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมใน
ขัน้ พื้นฐาน มีขนั ้ ตอนที่จะต้องชาระร่างกายของท่านให้สะอาดหมดจด
สิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามในความคิดทัง้ หมด สนามของกรรมรอบๆ ร่างกายและ
มูลเหตุทท่ี าให้รา่ งกายไม่แข็งแรง จะต้องถูกชาระออกไปให้หมด หาก
ไม่ชาระสะสาง การนาเอาสภาพร่างกายทีข่ นุ่ หมองดามืดและความคิดที่
สกปรก จะบรรลุระดับชัน้ สูงในการบาเพ็ญปฏิบตั ไิ ด้อย่างไร ในทีน่ ้ีเรา
ไม่ฝึกลมปราณ(ชี)่ สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นระดับพืน้ ฐานเหล่านี้ไม่จาเป็ นทีเ่ ราจะต้อง
ไปฝึกกัน เราจะผลักท่านผ่านขัน้ นี้ขน้ึ ไปและช่วยให้รา่ งกายเข้าสู่สภาพ
ทีไ่ ร้โรคภัยไข้เจ็บรบกวน ขณะเดียวกัน เราจะใส่สงิ่ สาเร็จรูปต่างๆ ที่
จาเป็ นสาหรับวางรากฐานในระดับพื้นฐานให้แก่ท่าน เมื่อเป็ นเช่นนี้
พวกเราก็จะฝึกพลัง(กง)ในระดับสูงได้เลย
พูดตามหลักการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทัวๆ
่ ไป พลังลมปราณ(ชี่
กง)หากจะแบ่ง สามารถแบ่งเป็ น 3 ระดับชัน้ แต่การบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมทีแ่ ท้จริง (ไม่รวมการฝึ กลมปราณ) แบ่งเป็ น 2 ระดับใหญ่ ระดับ
แรก เป็ นการบ าเพ็ญปฏิบตั ิหลักธรรมในภพ อีกระดับหนึ่ งเป็ นการ
บาเพ็ญปฏิบตั หิ ลักธรรมนอกภพ อันว่าหลักธรรมในภพกับหลักธรรม
นอกภพ ต่างจากนอกภพ ในภพ ของทางวัด นัน่ คือสิง่ ที่เป็ นทฤษฎี
ของเราคือการบาเพ็ญปฏิบตั ิร่างกายคนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริง เป็ นการเปลีย่ นแปลงในสองระดับชัน้ ใหญ่ เพราะว่าในขัน้ ตอน
การบ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ ธรรมในภพ ร่ างกายของคนเรามี ก ารช าระอยู่
ตลอดเวลา ชาระอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราดาเนิ นไปจนถึงรูปแบบของ
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หลักธรรมสูงสุดในภพ ร่างกายจะถูกทดแทนด้วยสสารพลังงานสูงอย่าง
สมบูรณ์ ส่วนการบาเพ็ญปฏิบตั หิ ลักธรรมนอกภพ โดยหลักก็คอื การ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในร่างพระพุทธแล้ว ร่างกายทีป่ ระกอบขึน้ จากสสาร
พลังงานสูง จะบังเกิดความสามารถพิเศษขึ้นมาใหม่ เราหมายถึง
ระดับชัน้ ใหญ่ 2 ชัน้ นี้
เราเชื่อในเรื่องบุ ญวาสนา พวกเราที่นั ง่ อยู่ ณ ที่น้ี ข้าพเจ้า
สามารถทาสิง่ นี้ให้พวกท่านได้ ขณะนี้ไม่ว่าจะมีสองพันกว่าคน หลาย
พันคนหรือมากกว่านัน้ เป็ นหมื่นคน ข้าพเจ้าก็สามารถทาได้ นันก็
่ คอื
ไม่จาเป็ นต้องให้ท่านฝึ กในระดับพืน้ ฐาน หลังจากชาระร่างกายให้ท่าน
แล้ว ก็จะผลักดันให้ท่านเดินผ่านขัน้ นัน้ ไป แล้วข้าพเจ้าจะใส่ระบบที่
สมบูรณ์ แบบสาหรับการบาเพ็ญปฏิบ ตั ิแก่ท่าน ตัง้ แต่เริม่ ต้นท่านก็
บาเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรมที่ระดับสูง แต่จะทาให้กบั ผู้ท่ตี งั ้ ใจจะมาบาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมจริงเท่านัน้ มิได้หมายความว่าท่านนังอยู
่ ่ ณ ทีน่ ้ี ท่านก็คอื
ผู้บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม แต่ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดอย่าง
แท้จริง เราก็จะสามารถทาให้ได้ ไม่เฉพาะแต่สงิ่ เหล่านี้ ต่อไปพวก
ท่านก็จะเข้าใจ ว่าข้าพเจ้าได้ให้อะไรพวกท่านบ้าง ณ ทีน่ ้ีเราจะไม่พูด
ถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ แต่เราจะพูดถึงการปรับร่างกายของท่านผู้
ฝึ กทัง้ หมด ให้ท่านสามารถฝึ กพลัง(กง) ท่านนาร่างกายทีม่ โี รคภัยไข้
เจ็บมา ท่านก็ไม่มที างฝึ กให้เกิดพลัง(กง)ได้สาเร็จ เพราะฉะนัน้ ท่านก็
อย่ าได้ ข อให้ ข้ าพเจ้ า ช่ ว ยรัก ษาโรค ข้ าพเจ้ า ไม่ ท าในสิ่ งเหล่ า นี้
วัตถุประสงค์ทข่ี า้ พเจ้าออกมา ก็เพื่อทีจ่ ะช่วยนาพาคนไปสู่ระดับชัน้ สูง
นาพาคนไปสูร่ ะดับชัน้ สูงอย่างแท้จริง
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ระดับชัน้ ที่ต่างกันมีหลักธรรมที่แตกต่างกัน
ที่ผ่านมาอาจารย์ท่สี อนวิชาพลังลมปราณ(ชี่กง)ทัง้ หลาย มัก
แบ่งวิชาพลังลมปราณ(ชีก่ ง)เป็ นชัน้ ต้น ชัน้ กลางและชัน้ สูง สิง่ เหล่านี้
เป็ นเพียงลมปราณ(ชี่) ซึ่งอยู่ในระดับชัน้ การฝึ กลมปราณ(ชี่)เท่านั น้
แล้วยังมาแบ่งเป็ น ชัน้ ต้น ชัน้ กลาง ชัน้ สูง สิ่งซึ่งเป็ นวิชาในระดับ
ชัน้ สูงจริงๆ ในสมองของผู้ฝึกวิชาพลังลมปราณ(ชี่กง)ทัง้ หลายก็คือ
ความว่างเปล่า ไม่ รู้อะไรเลยแม้แต่ น้ อย สิ่งที่เราจะอธิบายต่ อไปนี้
ล้วนแล้วแต่เป็ นหลักธรรมในระดับสูง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าจะขอเปลีย่ น
ทัศนะ ความเข้าใจผิดๆ ของการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ในการถ่ายทอด
วิชาของข้าพเจ้า จะมีการกล่าวถึงสภาพการณ์ทไ่ี ม่ดบี างอย่างในวงการ
บ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรมว่า เราจะปฏิบ ัติอย่างไรต่ อสิ่งที่ปรากฏออกมา
เหล่านี้ ข้าพเจ้าก็จะอธิบายให้หมด นอกจากนี้ในการถ่ายทอดพลัง(กง)
และหลักธรรมชัน้ สูงนัน้ สิง่ ทีเ่ กี่ยวโยงและปั ญหาทีพ่ บจะค่อนข้างกว้าง
บางสิง่ ค่อนข้างล่อแหลม สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ขา้ พเจ้าก็คดิ ที่จะพูดออกมา
บางอย่างมาจากมิติอ่นื ซึ่งรบกวนต่อสังคมมนุ ษย์ของเรา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ รบกวนต่อวงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ข้าพเจ้าก็จะพูดออกมา
และช่วยผู้ฝึกแก้ไขให้ลุล่วงไป ปั ญหาเหล่านี้ ถ้าไม่แก้ไขให้ลุล่วงไป
ท่านก็ไม่สามารถที่จะฝึ กพลัง(กง)ได้ ต้องแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ จากมูล
ฐาน เราต้องถือว่าทุกท่านเป็ นผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจริง จึงจะทาเช่นนี้
ได้ แน่ นอนการเปลีย่ นแปลงความคิดของท่านอย่างฉับพลัน เป็ นสิง่ ที่
ไม่ง่ายเลย จากการฟั งการบรรยายธรรมต่อจากนี้ ไป ท่านจะค่อยๆ
เปลีย่ นความคิดของท่าน หวังว่าทุกท่านจะสนใจฟั ง ข้าพเจ้าถ่ายทอด
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พลัง(กง)ต่ างจากผู้ อ่ืน บางท่ านถ่ ายทอดพลัง (กง) เพี ยงอธิบ าย
หลักการของเขาอย่างย่อๆ จากนัน้ ก็มกี ารรับสื่อสัญญาณ(ซิน่ ซี) สอน
ท่าฝึ กหนึ่งชุดก็เป็ นอันจบหลักสูตร พวกเราก็เคยชินกับการถ่ายทอด
พลัง(กง)เช่นนี้
การถ่ายทอดพลัง(กง)จริงๆ ต้องมีการบรรยายหลักธรรมไปด้วย
ในการบรรยายหลักธรรมสิบคาบนี้ ข้าพเจ้าจะอธิบายหลักธรรมในระดับ
ชัน้ สูงให้กบั พวกท่านไม่ให้มอี ะไรตกหล่น ท่านจึงจะสามารถบาเพ็ญ
ปฏิบ ัติได้ มิฉะนั น้ ก็ไม่ มีทางที่จะบ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรม สิ่งที่คนอื่น
ถ่ ายทอด ส่วนใหญ่ เป็ นวิชาระดับการขจัดโรคภัยไข้เจ็บเสริมสร้าง
สุขภาพ หากท่านต้องการที่จะบาเพ็ญปฏิบตั ิไปสู่ระดับชัน้ สูง โดยที่
ท่านไม่มหี ลักธรรมในระดับชัน้ สูงคอยชีน้ า ท่านก็ไม่อาจบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมได้ เช่นเดียวกับการที่ท่านศึกษาเล่าเรียน ท่านนาแบบเรียนชัน้
ประถมไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ท่ านก็ย งั คงเป็ นนั กเรียนชัน้
ประถมอยูด่ นี นั ่ เอง บางท่านคิดว่าได้เรียนรูว้ ชิ าพลัง(กง)ต่างๆ มาแล้ว
ได้ฝึกพลัง(กง)แบบต่างๆ ได้รบั ประกาศนียบัตรมามากมายก่ายกอง
แต่พลัง(กง)ของเขาก็ไม่อาจขึน้ สู่ระดับชัน้ สูง เขาเข้าใจว่านี่คอื สุดยอด
และทัง้ หมดของพลังลมปราณ(ชี่กง) แต่ไม่ใช่ นัน่ เป็ นเพียงสิง่ ผิวเผิน
ของวิชาพลังลมปราณ(ชี่กง) และจัดเป็ นของระดับขัน้ พื้นฐาน พลัง
ลมปราณ(ชี่กง)มิได้มเี พียงเท่านี้ มันคือการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม เป็ น
วิชากว้างใหญ่ และล้าลึก นอกจากนี้ในระดับต่างกัน ก็มีหลักธรรมที่
แตกต่างกัน ดังนัน้ จะไม่เหมือนกับการฝึกลมปราณ(ชี)่ ทีเ่ รารูจ้ กั ต่อให้
ท่านฝึ กมามากมายอย่างไรก็ยงั คงเหมือนเดิม ตัวอย่างเช่น ท่านเรียน
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แบบเรีย นชัน้ ประถมของอังกฤษแล้ ว แบบเรีย นชัน้ ประถมของ
สหรัฐอเมริกาแล้ว แบบเรียนชัน้ ประถมของญี่ป่ ุนแล้ว แบบเรียนชัน้
ประถมของจีนท่านก็เรียนแล้ว แต่ทา่ นก็ยงั เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมอยูด่ ี
ท่านเรียนวิชาพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ระดับเบือ้ งต้นยิง่ มาก กรอกเข้าไปจน
เต็ม กลับเป็ นผลเสียแก่ตวั ท่าน ในตัวท่านจะยุง่ เหยิงไปหมด
ข้าพเจ้ายังจะขอย้าในอีกปั ญหาหนึ่ ง เราบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม
ต้องมีการถ่ายทอดฝึ กพลัง(กง)และบรรยายธรรมด้วย พระสงฆ์ในวัด
บางแห่ง โดยเฉพาะนิกายฉันจง อาจมีความคิดอีกรูปแบบหนึ่ง คือ
เมื่อทราบว่าจะบรรยายธรรม เขาก็จะไม่รบั ฟั ง เพราะเหตุใด นิกายฉัน
จงถือว่า พระธรรมนี้จะมาอธิบายกันไม่ได้ เมื่ออธิบายแล้วก็ไม่ใช่พระ
ธรรม ไม่มีพระธรรมที่จะอธิบายได้ ต้องรับรู้ด้วยจิตและความเข้าใจ
ของตัวเอง เพราะฉะนัน้ นิ กายฉันจงจนถึงทุกวันนี้ ก็ไม่มกี ารพูดถึง
พระธรรม ตักม้
๊ อแห่งนิกายฉันจง เผยแพร่พระธรรมนี้โดยอาศัยคาพูด
ขององค์ศากยมุนีทต่ี รัสไว้วา่ พระธรรมไม่มกี ฎเกณฑ์ทต่ี ายตัว ท่านได้
ยึดค าตรัสขององค์ศากยมุ นี ก่ อตัง้ นิ กายฉันจงขึ้นมา เราขอบอกว่า
นิกายนี้ก็คอื มุ่งเจาะสู่ทางตัน(มุดเขาวัว) ทาไมถึงเรียกว่ามุ่งเจาะสู่ทาง
ตัน(มุดเขาวัว) ตักม้
๊ อเจาะลึกในทางสายนี้ แรกเริม่ ทีเดียวท่านยังคง
รูส้ กึ ว่าหนทางกว้างใหญ่มาก พอมาถึงประมุขรุน่ สอง หนทางมันก็เริม่
คับแคบลง ประมุขรุน่ ทีส่ ามยังพอไปได้ แต่พอมาถึงรุน่ ทีส่ ก่ี ช็ กั จะแคบ
มาก รุน่ ห้าก็ไม่มหี นทางทีจ่ ะขยับเขยือ้ นอีกเลย จนถึงประมุขรุน่ หกฮุย่
เหนิ ง ก็ถึงจุดปลายสุดแล้ว ไม่สามารถเจาะต่อได้อีก ทุ กวันนี้ หาก
ท่านไปศึกษานิกายฉันจง ท่านมีปัญหาอะไรที่อยากถาม ขออย่าได้
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ถาม เมื่อถามไปก็จะโดนไม้ตีห วั คือ “ไม้ตกั เตือน” ความหมายก็คือ
ท่านอย่าได้ถาม จะต้องไปรับรู(้ อู)้ เอาเอง ท่านอาจพูดว่า ผมไม่รอู้ ะไร
จึงได้มาศึกษา จะรับรู(้ อู)้ ได้อย่างไร แล้วท่านกลับใช้ไม้ตหี วั นี่กค็ อื ได้
มุง่ เจาะสูท่ างตัน(มุดเขาวัว)แล้ว ไม่มอี ะไรจะอธิบายอีก ตักม้
๊ อท่านเอง
ก็ พู ด ไว้ว่ า นิ กายฉั น จงถ่ ายทอดได้ เพียง 6 รุ่ น หลังจากนั ้นก็ ไม่
สามารถถ่ายทอดต่อไปได้อกี เวลาผ่านพ้นไปหลายร้อยปี จนบัดนี้ก็
ยังคงมีผทู้ ่ยี ดึ หลักของนิกายฉันจงไว้อย่างเหนียวแน่ น องค์ศากยมุนี
ทรงตรัสว่า “พระธรรมไม่มกี ฎเกณฑ์ทต่ี ายตัว” ความหมายทีแ่ ท้จริงคือ
อะไร องค์ศากยมุนีอยูใ่ นระดับชัน้ พระยูไล พระภิกษุรุ่นหลังๆ จานวน
มาก ล้วนมิได้รู้แจ้ง(อู้)ถึงระดับชัน้ ขององค์ ศากยมุ นี สภาพจิต ใน
ขอบเขตความนึกคิดของพระองค์ ตลอดจนความหมายทีแ่ ท้จริงในพระ
ธรรมและค าสัง่ สอนของพระองค์ เพราะฉะนั น้ คนในรุ่นหลังๆ จะมี
ค าอธิบ าย แบบนั ้น แบบนี้ อธิบ ายกัน วุ่ นวายไปหมด โดยมาลง
ความเห็นว่าพระธรรมไม่มกี ฎเกณฑ์ท่ตี ายตัว ก็คอื ท่านพูดไม่ได้ พูด
ออกมาก็ไม่ ใช่ พระธรรม ซึ่งความจริงแล้วมิได้มีความหมายเช่ นนี้
หลังจากองค์ศากยมุนีทรงตรัสรูใ้ ต้ตน้ โพธิ ์แล้ว มิใช่วา่ พระองค์จะบรรลุ
ระดับชัน้ ของพระยูไลในทันที ตลอดเวลา 49 ปี ท่พี ระองค์ทรงเผยแพร่
พระธรรม ก็ ท รงยกระดับ สู งขึ้น อย่ างต่ อเนื่ อง ทุ ก ครัง้ ที่พ ระองค์
ยกระดับขึน้ ไปอีกระดับชัน้ หนึ่ง หันกลับไปดูพระธรรมทีพ่ ระองค์ทรงสัง่
สอนไว้ก็ แตกต่ างไป เมื่อพระองค์ ได้ยกระดับสู งขึ้นอีกระดับหนึ่ ง
พระองค์ก็พบว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงสังสอนไว้
่
ก็แตกต่ างไปอีก
ตลอด 49 ปี พระองค์ทรงยกระดับสูงขึน้ ตลอดเวลา ทุกครัง้ ที่พระองค์
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ทรงยกระดับชัน้ สูงขึน้ หนึ่งชัน้ ทรงพบว่าพระธรรมทีไ่ ด้สงสอนไว้
ั่
นัน้ ยัง
อยูใ่ นระดับพืน้ ฐาน พระองค์ทรงพบว่าพระธรรมในแต่ละระดับชัน้ ก็จะ
เป็ นปรากฏการณ์ ของพระธรรมในชัน้ นัน้ ๆ แต่ละระดับชัน้ ล้วนมีพระ
ธรรม แต่มใิ ช่สจั ธรรมทีแ่ ท้จริงในจักรวาล และพระธรรมในระดับยิง่ สูง
ยิ่งใกล้เคียงกับ คุ ณ สมบัติ พ ิเศษของจักรวาลมากกว่ า พระธรรมใน
ระดับชัน้ รองๆ ลงมา เพราะฉะนัน้ พระองค์จงึ ได้ตรัสว่า พระธรรมไม่มี
กฎเกณฑ์ทต่ี ายตัว
สุดท้ายองค์ศากยมุนียงั ตรัสไว้ว่า ตลอดชีวติ ของพระองค์ไม่ได้
ทรงสอนพระธรรมอะไรเลย นิกายฉันจงก็เข้าใจว่าพระธรรมเป็ นสิง่ ที่
อธิบายไม่ได้ บัน้ ปลายชีวติ ขององค์ศากยมุนี พระองค์ทรงบรรลุถึง
ระดับชัน้ ของพระยูไลแล้ว ทาไมพระองค์ตรัสว่า พระองค์ไม่ได้สงสอน
ั่
พระธรรมอะไรเลย แท้ ท่ีจริง พระองค์ ได้ ตรัสถึ งปั ญ หาอะไรหรือ
พระองค์ตรัสว่า พระองค์ได้บรรลุถงึ ระดับชัน้ ของพระยูไลแล้ว พระองค์
ก็ยงั มองไม่เห็นสัจธรรมสูงสุด และพระธรรมสูงสุดของจักรวาลว่าคือ
อะไร เพราะฉะนัน้ พระองค์จงึ ขอให้ชนรุ่นหลัง อย่าได้ถอื เอาคาสอน
ของพระองค์เป็ นสัจธรรมที่ แน่ นอน เป็ นสัจธรรมที่ไม่ เปลี่ยนแปลง
มิฉะนัน้ จะเป็ นการจากัดให้ผูแ้ สวงธรรมอยู่แค่ชนั ้ ของพระยูไลหรือต่ า
กว่า ไม่สามารถบรรลุในชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ไปอีก ผูค้ นในภายหลังไม่เข้าใจต่อ
ความหมายที่แท้จริงในคาสอนของพระองค์ คิดว่าพระธรรมพูดออก
มาแล้วก็ไม่ใช่พระธรรม เข้าใจกันเช่นนี้ ความจริงองค์ศากยมุนีท่าน
ตรัสไว้ว่า พระธรรมแตกต่างกันในแต่ละระดับชัน้ พระธรรมในแต่ละ
ระดับ ชัน้ ไม่ ใช่ ส ัจธรรมที่ แน่ น อนของจักรวาล พระธรรมในแต่ ล ะ
13

ระดับชัน้ เป็ นเครื่องชีน้ าของแต่ละระดับชัน้ แท้จริงแล้วพระองค์ตรัสถึง
ข้อเท็จจริงอันนี้
ในอดีต มีผูแ้ สวงธรรมมากต่อมาก โดยเฉพาะในนิกายฉันจง
จะเบี่ยงเบนและมีความเข้าใจที่ผดิ เพี้ยนมาตลอด ไม่มีการสอนชี้น า
ท่ านแล้ว จะให้ท่ านฝึ กอย่างไร บ าเพ็ญอย่างไร ในพุ ทธศาสนามี
นิทานมากมาย บางคนอาจเคยอ่านมาแล้ว ในนิทานเล่าว่า เมื่อขึน้ ไป
อยู่บนสวรรค์แล้ว พบว่าแม้กระทังพระไตรปิ
่
ฎก(จินกังจิง)บนสวรรค์
ยังแตกต่ างจากพระไตรปิ ฎก(จินกังจิง)บนภพมนุ ษ ย์ ความหมาย
ต่างกัน ตัวอักษรก็ต่างกัน ทาไมพระไตรปิ ฎก(จินกังจิง)บนสวรรค์กบั
ข้างล่างจึงแตกต่างกัน บางคนก็พูดว่า คัมภีรใ์ นแดนสุขาวดี(จีเ๋ ล่อซื่อ
เจีย้ )เป็ นคนละเรื่องกับของข้างล่าง แท้จริงแล้วไม่เหมือนกันแม้แต่น้อย
ไม่ เพียงตัวอักษรแตกต่ างกัน ความหมายก็ ไม่ เหมือนกัน มีการ
เปลี่ย นแปลงไป ความจริงแล้ วก็ คื อ พระธรรมเดีย วกัน เพีย งแต่
ระดับชัน้ ต่างกัน จึงปรากฏรูปแบบให้เห็นในลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน ซึ่ง
จะเป็ นเครื่องชี้นาให้เกิดผลที่แตกต่างกันสาหรับผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
ในแต่ละระดับชัน้
ทุกท่านคงทราบกันดีวา่ ในพุทธศาสนามีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า
“ท่องแดนสุขาวดี(จีเ๋ ล่อซื่อเจีย้ )ตะวันตก” กล่าวถึงพระภิกษุรูปหนึ่งนัง่
วิปั สสนากรรมฐาน จิตหลัก(เหวียนเสิน)ออกจากร่างไป เห็นแดน
สุขาวดี(จีเ๋ ล่อซื่อเจีย้ )เป็ นเวลา 1 วัน เมื่อตื่นขึน้ มาเวลาบนโลกมนุ ษย์ได้
ผ่านพ้นไป 6 ปี เขาได้เห็นอะไรหรือไม่ เขาได้เห็นแล้ว แต่สงิ่ ทีเ่ ขาพบ
เห็น มิใช่ความเป็ นจริง เพราะเหตุใด เพราะระดับชัน้ ของเขายังไม่สูง
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พอ สิง่ ทีเ่ ห็นเป็ นเพียงปรากฏการณ์ของพุทธธรรมในระดับชัน้ ทีเ่ ขาควร
จะเห็น เนื่ องจากแดนสุ ขาวดีท่ีเขาได้เห็นนัน้ ก็คือปรากฏการณ์ ท่ี
ประกอบขึ้นจากพระธรรม เพราะฉะนัน้ เขาจึงยังไม่สามารถเห็นความ
เป็ นจริง พระธรรมไม่ มี ก ฎเกณฑ์ ท่ี ต ายตัว ที่ ข้าพเจ้ า พู ด ถึ งก็ คื อ
ความหมายนี้
ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน (เจิ น ซั ่น เหยิ่ น) คือ
มาตรฐานหนึ่ งเดียวในการประเมิ นคนดีและคนเลว
ในพุทธศาสนา มนุ ษย์คน้ หาว่าอะไรคือพุทธธรรมมาโดยตลอด
บางท่านคิดว่า พระธรรมทีบ่ รรยายกันในพุทธศาสนานัน้ ก็คอื พุทธธรรม
ทัง้ หมด ความจริงแล้วไม่ใช่ พระธรรมทีอ่ งค์ศากยมุนีทรงสังสอน
่
เป็ น
เพียงพระธรรมทีเ่ หมาะสาหรับคนในยุคเมื่อ 2,500 ปี ก่อน ซึง่ เป็ นคนใน
ระดับชัน้ ที่อยู่ในขัน้ พื้นฐานมากทีเดียว เป็ นมนุ ษย์ท่เี พิง่ วิวฒ
ั นาการ
จากสังคมดึกดาบรรพ์ ที่มคี วามนึกคิดแบบเรียบง่าย พระองค์ตรัสว่า
ในยุคธรรมะปลาย ก็คือวันนี้ คนเราจะไม่ สามารถใช้ พระธรรมนั น้
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมได้แล้ว ในยุคธรรมะปลายพระภิกษุสงฆ์ยงั ยากทีจ่ ะ
บรรลุ แล้วจะช่วยคนให้บรรลุธรรมได้อย่างไร องค์ศากยมุนีทรงสังสอน
่
พระธรรมตามสภาพแวดล้อมในสมัยนัน้ และไม่ได้ทรงถ่ายทอดพุทธ
ธรรมทั ้ง หมดในระดั บ ชั น้ ของพระองค์ การที่ จ ะด ารงไว้ ไ ม่ ใ ห้
เปลีย่ นแปลงตลอดไปย่อมเป็ นไปไม่ได้
สังคมมีการพัฒนาเปลีย่ นแปลงมาตลอด ความคิดของมนุ ษย์เรา
นับวันก็ยงิ่ ซับซ้อน ทาให้ยากที่จะบาเพ็ญตามคาสังสอนเช่
่
นนัน้ ต่อไป
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พระธรรมในพุทธศาสนา มิใช่ทงั ้ หมดของพุทธธรรม หากเป็ นเพียงส่วน
หนึ่ งของพุทธธรรมเท่านัน้ ยังมีพระธรรมใหญ่ (ต้าฝ่ า)ของสายพุ ทธ
ต่างๆ ที่ยงั คงเผยแพร่กนั ในหมู่คน ถ่ายทอดเดี่ยวให้แก่ลูกศิษย์มา
ตัง้ แต่อดีต ระดับชัน้ ที่ต่างกันมีพระธรรมที่ต่างกัน มิตทิ ต่ี ่างกันมีพระ
ธรรมที่แตกต่างกัน นี่ ล้วนเป็ นปรากฏการณ์ ท่ีแตกต่ างกันของพุทธ
ธรรมในแต่ละมิติและแต่ละระดับชัน้ องค์ศากยมุนีทรงตรัสไว้ว่าการ
บาเพ็ญพุทธมีแปดหมื่นสีพ่ นั พระธรรมขันธ์ ในส่วนของพุทธศาสนา มี
นิ กายฉันจง จิ้งถู่ เทียนไถ หัวเอีย๋ น มี่จง และอื่นๆ รวม 10 กว่า
นิกาย ยังไม่สามารถครอบคลุมพุทธธรรมได้ทงั ้ หมด องค์ศากยมุนีเอง
ก็ไม่ได้ทรงเผยแพร่สงสอนพระธรรมของพระองค์
ั่
ให้ทงั ้ หมด เพียงแต่
ทรงสังสอนบางส่
่
วนเท่าทีค่ นในสมัยนัน้ จะรับได้
อะไรคือพุทธธรรม คุณสมบัตพิ เิ ศษแท้จริงในจักรวาลคือ ความ
จริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิน่ ) ซึ่งก็คอื ปรากฏการณ์
สูงสุดของพุทธธรรม เป็ นแก่นแท้ของพุทธธรรม พุทธธรรมจะมีรปู แบบ
ทีแ่ ตกต่างกันไปในระดับชัน้ ทีต่ ่างกัน ในแต่ละระดับชัน้ ก็จะมีหลักธรรม
ของชัน้ นัน้ ๆ เป็ นเครื่องชี้น าในการปฏิบตั ิ ระดับชัน้ ยิง่ ต่ าจะปรากฏ
ออกมายิ่งซับซ้อน ในทุ กอณู ของอากาศ ก้อนหิน ไม้ ดิน เหล็ก
ร่างกายคน สสารทุ กชนิ ดล้วนมีคุ ณสมบัติพ ิเศษ ความจริง ความ
เมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิน่ ) ในสมัยโบราณกล่าวว่าทุกสรรพสิง่
ในจักรวาลนี้ ประกอบขึ้นด้วยห้าธาตุ ซึ่งล้วนมีคุณสมบัติพเิ ศษของ
ความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิน่ ) ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมเมื่อบรรลุ ถึงระดับชัน้ ใด ก็จะสามารถเข้าใจเพียงพุ ทธธรรมที่
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ปรากฏเป็ นรูปธรรมในระดับชัน้ นัน้ นี่กค็ อื มรรคผลและระดับชัน้ จากการ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม พูดกันอย่างกว้างๆ พระธรรมเป็ นสิง่ ยิง่ ใหญ่ เมื่อ
บรรยายในชัน้ ที่สูงที่สุ ด แล้วก็เป็ นเรื่องง่าย เพราะว่าพระธรรมก็มี
ลักษณะคล้ายรู ป ปิ รามิด ในชัน้ สู งสุ ดเพียงอักษร 3 ตัวก็ สามารถ
ครอบคลุมได้ทงั ้ หมด นัน่ ก็คือ ความจริง ความเมตตา ความอดทน
(เจิน ซัน่ เหยิน่ ) ไปปรากฏในแต่ละระดับชัน้ ก็จะเป็ นเรื่องซับซ้อนมาก
ยกตัวอย่างมนุ ษย์เรา สายเต๋าเปรียบร่างกายของคนเราเหมือนจักรวาล
เล็ก มนุ ษย์เรามีเรือนร่างเป็ นวัตถุ แต่ทว่า เรือนร่างที่เป็ นวัตถุยงั ไม่
สามารถประกอบขึน้ เป็ นมนุ ษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ยังจะต้องมีอารมณ์
อุปนิสยั ดัง้ เดิม คุณลักษณะส่วนตัว และจิตหลัก(เหวียนเสิน)รวมอยู่
ด้วย จึงจะประกอบเป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์เป็ นเอกเทศ มีเอกลักษณ์ของ
ตนเอง ในจักรวาลของเรานี้ก็เช่นกัน มีระบบทางช้างเผือกและระบบ
ดวงดาวอื่นๆ มีสงิ่ มีชวี ติ และน้ า สรรพสิง่ ในจักรวาล นอกจากส่วนที่
เป็ นวัตถุแล้ว ขณะเดียวกันก็มคี ุณสมบัตพิ เิ ศษอยูค่ อื ความจริง ความ
เมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิ่น ) ในทุ กอนุ ภาคของวัตถุ ล้วนมี
คุณสมบัตพิ เิ ศษนี้ แม้ในอนุ ภาคทีเ่ ล็กมากๆ ก็มคี ุณสมบัตพิ เิ ศษนี้อยู่
คุณสมบัติพเิ ศษ ความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่
เหยิน่ )ชนิดนี้ เป็ นมาตรฐานในการวัดความดีความเลวในจักรวาล อะไร
คือดี อะไรคือเลว นี่กค็ อื สิง่ ทีเ่ ราใช้เป็ นเครื่องวัด กุศล(เต๋อ)ทีเ่ รากล่าว
กันในอดีตก็เช่นกัน แน่ นอนทุกวันนี้มาตรฐานศีลธรรมในสังคมมนุ ษย์
เกิดการเปลีย่ นแปลง มาตรฐานศีลธรรมได้บดิ เบือนไปจากจุดเดิม ทุก
วันนี้ หากใครเลียนแบบเหลยฟง ก็จะถู กตราหน้ าว่าเป็ นคนบ้า แต่
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ในช่วงทศวรรษ 1950 หรือ 1960 มีใครว่าเขาเป็ นคนบ้าเล่า ทีเ่ ราพูดๆ
กันเสมอ ศีลธรรมของมนุ ษย์เรากาลังเลื่อนไหลลงจากหน้าผาทีล่ าดชัน
มาตรฐานศีลธรรมกาลังตกต่ าลงทุกขณะ สังคมกาลังเสื่อมถอย เห็น
เพียงผลประโยชน์ อย่างเดียวเท่านัน้ เพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัวอันน้อย
นิด ถึงกับต้องทาร้ายผูอ้ ่นื แก่งแย่งชิงดีชงิ เด่นทุกวิถที าง เราลองคิด
ให้ดี จะปล่อยให้ส งั คมเป็ นเช่ นนี้ ต่ อไปอีกได้หรือ บางคนก าลังท า
ความผิด ท่านบอกเขาว่าเขากาลังทาสิง่ ทีไ่ ม่ดี เขายังไม่ยอมเชื่อ เขา
ไม่ เชื่อว่าเขาก าลังท าสิ่งที่ไม่ ดี บางคนยังวัดตัวเองด้วยมาตรฐาน
ศีลธรรมที่ต่ าลง คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น เพราะว่า มาตรฐานทีจ่ ะวัด
นัน้ เปลีย่ นแปลงไป ไม่ว่ามาตรฐานศีลธรรมของมนุ ษย์จะเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างไร แต่คุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาลนี้ยงั คงไม่เปลีย่ นแปลง ซึ่ง
เป็ นมาตรฐานหนึ่ งเดี ย วส าหรับ ประเมิ น แยกแยะคนดี คนเลว
เพราะฉะนั น้ ผู้บ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรมก็จะต้ องใช้คุ ณ สมบัติพ ิเศษของ
จักรวาลนี้ เป็ นมาตรฐานคอยควบคุ มตัวเอง จะใช้มาตรฐานของคน
ธรรมดาสามัญมาควบคุมตัวเองไม่ได้ ท่านจะต้องกลับไปสู่ทม่ี าดัง้ เดิม
ของท่าน หากท่านคิดที่จะบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรมขึ้นไป ท่านก็จะต้อง
ปฏิบ ตั ิตามมาตรฐานนี้ การเป็ นคนต้องดาเนิ นตามคุณสมบัติพ ิเศษ
ความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิน่ ) อันเป็ นคุณสมบัติ
พิ เศษของจัก รวาล จึงจะนั บ ได้ ว่ าเป็ นคนดี คนที่ ห ัน หลังให้ ก ับ
คุ ณสมบัติพ ิเศษก็คือคนเลว คนเลวที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็ นสถานที่
ทางานหรือในสังคม อาจจะมีคนบอกว่าท่านเป็ นคนเลว แต่ใช่ว่าท่าน
จะเป็ นคนเลวจริง บางคนบอกว่าท่านเป็ นคนดี ก็ไม่แน่ ว่าท่านเป็ นคน
18

ดีจริง การเป็ นผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม หากท่านสามารถหล่อหลอมเข้า
กับคุณสมบัตพิ เิ ศษนี้ได้ ท่านก็คอื ผูบ้ รรลุในธรรม นี่กค็ อื เหตุผลง่ายๆ
สายเต๋ าบ าเพ็ญปฏิบ ัติโดยยึด ความจริง ความเมตตา ความ
อดทน(เจิน ซัน่ เหยิน่ ) เป็ นหลักในการปฏิบตั ิ แต่เน้นหนักการบาเพ็ญ
ที่ความจริงเป็ นหลัก เพราะฉะนัน้ สายเต๋ าเน้ นการบาเพ็ญตนในการ
ปฏิบตั ิจริง พูดจริง ทาจริง เป็ นคนที่มแี ต่ความจริง กลับคืนสู่ท่มี า
ดัง้ เดิมที่แท้จริง และสุดท้ายบาเพ็ญจนเป็ นผู้สาเร็จธรรม(เจินเหยิน)
แต่ ก็บ าเพ็ญความอดทน ความเมตตาด้วย โดยเน้ นหนักอยู่ท่ีการ
บาเพ็ญตนให้อยู่ในความจริง สายพุทธเน้ นหนักด้านความเมตตาใน
พระธรรมของความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิ่น )
เพราะว่าการบาเพ็ญตนให้อยูใ่ นความเมตตาจะบังเกิดเมตตาธรรม เมื่อ
เกิดเมตตาธรรมขึน้ จะเห็นสรรพสัตว์ลว้ นตกอยูใ่ นความทุกข์ ก็จะเกิด
ปณิ ธานแรงกล้าที่จะช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตทัง้ หลายให้หลุ ดพ้นจากบ่วง
กรรม ความจริง ความอดทนก็มี แต่เน้ นหนักการบ าเพ็ญปฏิบตั ิท่ี
ความเมตตา หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเรายึดมันการ
่
บาเพ็ญตนในความจริง ความเมตตา และความอดทนพร้อมกัน ซึ่ง
เป็ นมาตรฐานสูงสุดของจักรวาล พลัง(กง)ทีเ่ ราฝึกนัน้ ยิง่ ใหญ่มาก
พลังลมปราณ(ชี่กง)เป็ นวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์
อะไรคือพลังลมปราณ(ชี่กง) อาจารย์ถ่ ายทอดการฝึ กพลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง)ต่างได้พดู ไว้ และสิง่ ทีข่ า้ พเจ้านามาถ่ายทอดจะแตกต่าง
จากอาจารย์ท่านอื่นๆ อาจารย์ทส่ี อนวิชาพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ส่วนใหญ่
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จะพูดถึงพลังลมปราณ(ชี่กง)ที่อยู่ในระดับหนึ่ง แต่สงิ่ ที่ขา้ พเจ้าจะพูด
เป็ นการทาความเข้าใจกับพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ในระดับสูง ซึง่ จะแตกต่าง
ไปจากสิง่ ที่อาจารย์ท่านอื่นๆ เข้าใจโดยสิน้ เชิง อาจารย์บางท่านพูดไว้
ว่า พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ในจีนมีประวัตมิ านานกว่า 2,000 ปี บางท่านก็
บอกว่ามีประวัติ 3,000 ปี บางท่านก็บอกว่า 5,000 ปี มีประวัตคิ วาม
เป็ นมายาวนานพอๆ กับประวัตศิ าสตร์ของชนชาติจนี บางท่านก็บอก
ว่าศึกษาจากวัตถุ โบราณทางด้านวัฒนธรรมที่ขุดค้นพบ มีประวัติ
มาแล้ว 7,000 ปี ซึ่งยาวนานกว่าประวัตศิ าสตร์อารยธรรมของชนชาติ
จีน แต่ ไม่ว่าจะเข้าใจกันอย่างไร ก็ไม่เกินเลยไปกว่าประวัติศาสตร์
อารยธรรมของมนุ ษย์มากนัก ถ้าหากพูดตามทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการของ
ดาร์วนิ มนุ ษย์ววิ ฒ
ั นาการจากพืชน้ าจนเป็ นสัตว์น้ า จากนัน้ ก็ใช้ชวี ติ
บนบก ต่ อ มาก็ ปี นป่ ายขึ้น ต้ น ไม้ ลงมาบนพื้ น เป็ นมนุ ษ ย์ วานร
ท้ายทีส่ ุดมีการวิวฒ
ั นาการจนกลายเป็ นมนุ ษย์ มีวฒ
ั นธรรม และความ
นึกคิด หากนามาคานวณ มนุ ษย์เริม่ มีววิ ฒ
ั นาการและอารยธรรมก็ไม่
เกิน 10,000 ปี หากค้นต่อขึน้ ไปก่อนหน้านี้แล้ว การจดบันทึกด้วยปม
เชื อ กก็ ย ังไม่ มี ยังคงเป็ นเพี ย งการใช้ ใบไม้ พ ัน กาย กิ น เนื้ อ ดิ บ
ย้อนหลังขึน้ ไปอีกอาจจะจุดไฟก่อไฟก็ยงั ไม่เป็ น จัดเป็ นคนป่ า มนุ ษย์
ดึกดาบรรพ์
แต่ว่าเราก็ได้พบกับปั ญหาอย่างหนึ่ ง ในโลกนี้ หลายๆ แห่งมี
ร่องรอยของอารยธรรมเก่าแก่ท้งิ ไว้มากมาย ล้วนแล้วแต่ ล้าหน้ าเกิน
กว่าประวัตศิ าสตร์ของอารยธรรมในยุคมนุ ษย์ปัจจุบนั ร่องรอยโบราณ
เหล่านี้ มองในแง่สถาปั ตยกรรมแล้ว เป็ นสถาปั ตยกรรมชัน้ สูงทีเดียว
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หากมองในแง่ของศิลปะ ก็เป็ นศิลปะชัน้ สูง เสมือนว่า คนยุคปั จจุบนั
ล้วนลอกเลียนแบบสถาปั ตยกรรมของมนุ ษย์ในสมัยโบราณเหล่านี้ ซึง่ มี
คุณค่าน่าชื่นชมมาก สถาปั ตยกรรมโบราณทีต่ กทอดลงมานี้ บ้างมีอายุ
เกินกว่าแสนปี หลายแสนปี หลายล้านปี กระทังนั
่ บร้อยล้านปี ทุกคน
ลองคิดดู นี่ไม่ใช่เป็ นการล้อเล่นกับประวัตศิ าสตร์ปัจจุบนั ของเราหรือ
ไม่ได้เป็ นการล้อเล่น เพราะว่ามนุ ษย์เราได้พฒ
ั นาอย่างไม่หยุดยัง้ และ
ศึกษาตัวเองใหม่ตลอดมา สังคมจึงได้พฒ
ั นาขึน้ มาในรูปแบบนี้ ความ
เข้าใจแรกเริม่ ใช่วา่ จะถูกต้องทุกประการ
อาจจะมีบางท่านเคยได้ยนิ และได้ฟังเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมก่อน
ประวัตศิ าสตร์” หรือเรียกว่า “อารยธรรมก่อนประวัตศิ าสตร์” เรามาพูด
ถึงอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ก็แล้วกัน บนโลกเราทุกวันนี้ มีทวีป
เอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปอเมริกาเหนื อ โอเชียเนี ย
ทวีปแอฟริกา และทวีปแอนตาร์กติก นักธรณีวทิ ยา เรียกทวีปเหล่านี้
ว่า “ผืนแผ่นดินใหญ่ ” การกาเนิ ดของผืนแผ่นดินใหญ่ จนถึงวันนี้ มี
ประวัตินานนับหลายสิบล้านปี กล่าวคือมีผนื แผ่นดินมากมายโผล่ข้นึ
จากใต้ ท ะเล และมี ผ ืน แผ่ น ดิ น มากมายจมลงสู่ ใต้ ท ะเล เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงจนมีลกั ษณะเช่นทุกวันนี้เป็ นเวลานับหลายสิบล้านปี แต่
ใต้ทอ้ งทะเลลึกหลายๆ แห่ง เราได้คน้ พบสิง่ ก่อสร้างโบราณขนาดใหญ่
ประติมากรรมของสิง่ ก่อสร้างเหล่านี้สวยงามละเอียดประณีต มิใช่เป็ น
ฝี มอื ของมนุ ษย์ในปั จจุบนั แน่ นอน สิง่ ก่อสร้างเหล่านี้ต้องก่อสร้างขึน้
ก่อนทีจ่ ะจมลงสู่ใต้ทอ้ งทะเล แต่เมื่อหลายสิบล้านปี ก่อนใครเป็ นผูส้ ร้าง
อารยธรรมที่รุ่งเรืองเหล่านี้ ในสมัยนัน้ พวกเรามนุ ษย์แม้กระทังวานรก็
่
21

ยังไม่ ใช่ จะมีฝี มือถึงระดับสร้างสิ่งที่ต้องอาศัยสติปั ญ ญาระดับสู ง
เหล่านี้ได้หรือ ในโลกปั จจุบนั นักโบราณคดีได้ขุดพบสัตว์ชนิดหนึ่ ง
เรียกว่า “ซันเอีย้ ฉง” (trilobite) ซึง่ มีชวี ติ อยูใ่ นระหว่าง 600 ล้านถึง 260
ล้ า นปี ก่ อ น หลังจาก 260 ล้ า นปี สั ต ว์ ช นิ ด นี้ ก็ ห ายสาบสู ญ ไป
นั กวิทยาศาสตร์อเมริก ันผู้ห นึ่ งขุ ดพบซากฟอสซิ ลของสัตว์ชนิ ดนี้
พร้อมกับรอยเท้าที่สวมรองเท้ าเหยียบบนฟอสซิลนี้ เห็ นรอยเท้ า
ประทับไว้อย่างชัดเจน นี่ไม่ใช่เป็ นการล้อเล่นกับนักประวัตศิ าสตร์หรือ
ตามทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการของดาร์วนิ เมื่อก่อน 260 ล้านปี จะมีมนุ ษย์ได้
อย่างไร
ณ พิพธิ ภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งชาติเปรู ได้เก็บรักษาหินก้อน
หนึ่ง บนหินมีภาพแกะสลักรูปคน จากการวิเคราะห์ภาพแกะสลักรูป
คนนี้พบว่าแกะสลักเมื่อ 3 หมื่นปี ก่อน แต่ภาพมนุ ษย์แกะสลักนี้สวม
เสื้อผ้า ใส่หมวก สวมรองเท้า ในมือถือกล้องส่องทางไกลกาลังดูดาว
มนุ ษย์เมื่อ 3 หมื่นปี ก่อน จะรูจ้ กั ทอผ้าสวมเสื้อผ้าได้อย่างไร สิง่ ที่น่า
พิศวงยิง่ ก็คือ เขาถือกล้องดูดาวสารวจดวงดาว เพราะฉะนัน้ ย่อมมี
ความรู้เรื่องดาราศาสตร์อยู่ไม่น้อย นับจากที่กาลิเลโอประดิษฐ์กล้อง
ส่องทางไกลมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เป็ นเวลาเพียง 300 กว่าปี เท่านัน้ ถ้า
เช่นนัน้ เมื่อ 3 หมื่นปี ก่อนใครเป็ นผูป้ ระดิษฐ์คดิ ค้นกล้องส่องทางไกล
ยังมีปริศนาที่ไม่สามารถหาคาอธิบายอีกมากมายนัก เช่นที่ฝรังเศส
่
แอฟริกาใต้ และเทื อกเขาแอลป์ บนผนั งหิ น ในถ้ าต่ างๆ มีภ าพ
แกะสลักที่ดูเหมือนจริงมีชวี ติ ชีวา ภาพคนที่แกะสลักบนนัน้ สวยงาม
มาก ยังมีการเคลือบสีท่ผี ลิตจากแร่ชนิดหนึ่ง แต่ภาพแกะสลักเหล่านี้
22

ใส่เครื่องแต่งกายเหมือนมนุ ษย์ในปั จจุบนั คล้ายๆ ชุดสูทสากล ใส่
กางเกงรัดรูป บ้างก็ถอื สิง่ ทีค่ ล้ายกับกล้องยาสูบ บ้างก็ถอื ไม้เท้า สวม
หมวก มนุ ษย์วานรเมื่อหลายแสนปี ก่ อน จะมีห วั ศิลปะและฝี มือถึง
ขนาดนี้เชียวหรือ
พูดไกลออกไปอีกหน่ อย ในทวีปแอฟริกาทีป่ ระเทศสาธารณรัฐ
กาบอง ซึ่งมีเหมืองแร่ยูเรเนียม ประเทศนี้ค่อนข้างล้าหลัง ตัวเองไม่
สามารถสกัดแร่ยู เรเนี ยมได้ ต้ องส่ งออกแร่ยู เรเนี ยมเหล่ านี้ ให้ก ับ
ประเทศทีเ่ จริญก้าวหน้า เมื่อปี ค.ศ. 1972 ในประเทศฝรังเศสมี
่
โรงงาน
แห่งหนึ่ งสังแร่
่ ยูเรเนี ยมชนิ ดนี้ เข้าไป ผ่านการวิเคราะห์ทางเคมีแล้ว
พบว่ า แร่ ยูเรเนี ยมเหล่ านี้ เคยถู กถลุ งไปแล้ว ถู กใช้ไปแล้ว รู้สึก
ประหลาดใจ จึงจัดส่งนักวิทยาศาสตร์ไปพิสูจน์ นักวิทยาศาสตร์ของ
หลายประเทศไปส ารวจศึกษา สุ ดท้ายได้รบั การยืนยันว่าเหมืองแร่
ยูเรเนียมแห่งนี้เป็ นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดใหญ่ มีการจัดวางเครื่อง
ปฏิกรณ์ ไว้อย่างเหมาะสมมาก ซึ่งมนุ ษย์เราในสมัยนี้ ยงั ไม่อาจสร้าง
ขึน้ มาได้ แล้วเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดใหญ่แห่งนี้สร้างขึน้ มาเมื่อใด
มันสร้างขึน้ มาเมื่อ 2 พันล้านปี ก่อน หมุนเวียนใช้งานมานาน 5 แสนปี
นี่เป็ นตัวเลขที่แทบไม่น่าเชื่อ หากนาเอาทฤษฎีของดาร์วนิ มาอ้างอิงก็
ไม่สามารถทีจ่ ะอธิบายได้ เหตุการณ์ทานองนี้มอี ยูม่ ากมาย สิง่ ทีว่ งการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคน้ พบ มีมากพอทีจ่ ะทาให้เราต้องแก้ตาราเรียน
ในปั จจุบนั กันแล้ว เมื่อทัศนะความคิดเดิมของมนุ ษย์เราได้ก่อเกิดเป็ น
วิธที างานและวิธขี บคิดปั ญหาต่างๆ แล้ว จึงยากที่จะยอมรับสิง่ แปลก
ใหม่ ความจริงแม้จะปรากฏต่อหน้าก็ยงั ไม่กล้าที่จะยอมรับ จิตสานึก
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จะมีการต่ อต้านโดยอัตโนมัติ เนื่ องจากอิทธิพลของทัศนะความคิด
ดัง้ เดิม ปั จจุบนั จึงยังไม่มีใครไปจัดการกับสิ่งเหล่านี้ อย่างเป็ นระบบ
เพราะฉะนัน้ ความคิดของคนมักจะตามไม่ทนั การพัฒนา เมื่อเราพูดถึง
สิง่ เหล่านี้ ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ถูกค้นพบแล้ว เพียงแต่ไม่มกี ารเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง แต่กจ็ ะมีคนกล่าวว่าเป็ นเรื่องงมงาย ยอมรับไม่ได้
มีนักวิทยาศาสตร์ใจกล้ามากมายในต่ างประเทศ ได้ยอมรับ
อย่างเปิ ดเผยว่า มันเป็ นวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ มันคืออารย
ธรรมทีเ่ กิดขึน้ ก่อนอารยธรรมครัง้ นี้ กล่าวคือ ก่อนอารยธรรมของเราก็
มีอารยธรรมดารงอยูก่ ่อนแล้ว และไม่ใช่เพียงครัง้ เดียว ศึกษาจากวัตถุ
โบราณทางด้านวัฒนธรรมต่างๆ ที่ขุดค้นพบ มิใช่เกิดขึน้ ในอารยธรรม
ครัง้ เดียวกัน หรือสมัยเดียวกัน เพราะฉะนัน้ จึงคิดว่าอารยธรรมของ
มนุ ษย์เราถูกทาลายดับสูญไปหลายต่อหลายครัง้ แต่ละครัง้ จะมีคนส่วน
น้อยเหลือรอดชีวติ มา ใช้ชวี ติ แบบดึกดาบรรพ์ และต่อมาค่อยๆ ขยาย
เผ่าพันธุ์ เจริญรุ่งเรืองมาเป็ นมนุ ษย์รุ่นใหม่เข้าสู่อารยธรรมรุ่นใหม่อกี
จากนัน้ ก็ถูกทาลายดับสูญไปอีก ได้ก่อเกิดมนุ ษย์รุ่นใหม่ข้นึ อีก ซึ่ง
เปลีย่ นแปลงไปตามวัฏจักรครัง้ แล้วครัง้ เล่า นักฟิ สกิ ส์กล่าวไว้ว่า การ
เคลื่อนไหวของวัตถุเป็ นไปโดยมีระเบียบแบบแผน การเปลี่ยนแปลง
ของจักรวาลก็เช่นกัน มีกฎเกณฑ์แบบแผนของมัน
การหมุนของโลกเรา ท่ามกลางจักรวาลอันยิง่ ใหญ่ ท่ามกลาง
การโคจรของทางช้างเผือก มิได้ดาเนินไปโดยราบรื่น อาจชนเข้ากับ
ดวงดาวดวงใดดวงหนึ่ง หรือเกิดปั ญหาอื่นๆ ทาให้เกิดมหันตภัย ถ้าดู
จากมุ มมองของความสามารถพิเศษของพวกเรา มันถู กก าหนดมา
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เช่นนัน้ ครัง้ หนึ่งข้าพเจ้าเคยตรวจข้อมูลอย่างละเอียด พบว่ามี 81 ครัง้
ทีม่ นุ ษย์ตกอยูใ่ นสภาพดับสลาย มีเพียงคนส่วนน้อยเท่านัน้ ทีเ่ หลือรอด
ชีวิตมาได้ เหลืออารยธรรมก่ อนประวัติศาสตร์ตกทอดเข้าสู่ยุคใหม่
เพียงเล็กน้ อย แล้วเข้าสู่ยุคถัดมา และใช้ชวี ติ แบบดึกดาบรรพ์ เมื่อ
มนุ ษย์ขยายเผ่าพันธุเ์ พิม่ จานวนมากขึน้ ท้ายทีส่ ุดก็ปรากฏอารยธรรม
ขึน้ การหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงทัง้ 81 ครัง้ นี้ ข้าพเจ้ายังไม่ได้ตรวจถึง
ต้นตอ ชาวจีนกล่าวว่า เมื่อเวลาเอือ้ อานวย ภูมศิ าสตร์เหมาะสม คน
อยูเ่ ย็นเป็ นสุข การเปลีย่ นแปลงทางปรากฏการณ์บนท้องฟ้ า กาลเวลา
ทีแ่ ตกต่างกัน มักจะนาพามนุ ษย์ไปสูส่ ภาพสังคมทีแ่ ตกต่างกัน ทฤษฎี
ว่าด้วยการเคลื่อนไหวของวัตถุ ทางฟิ สกิ ส์ เป็ นไปโดยมีระเบียบแบบ
แผน การเคลื่อนไหวของจักรวาลก็เช่นเดียวกัน
วัฒนธรรมก่อนประวัตศิ าสตร์ทก่ี ล่าวมาข้างต้น ต้องการจะบอก
กับพวกเราว่า พลังลมปราณ(ชีก่ ง)มิใช่สงิ่ ทีม่ นุ ษย์ปัจจุบนั เป็ นผูค้ ดิ ค้น
ขึ้น หากเป็ นมรดกตกทอดมานานและยาวไกล เป็ นวัฒนธรรมก่อน
ประวัตศิ าสตร์อย่างหนึ่ง ในคัมภีรก์ ส็ ามารถค้นพบคาอธิบายบ้าง องค์
ศากยมุนีเคยตรัสไว้ว่า พระองค์บรรลุได้ธรรมกี่รอ้ ยล้านกัลป์ ก่อนหน้า
แล้ว หนึ่งกัลป์ เท่ากับกี่ปี หนึ่งกัลป์ ก็เท่ากับหลายร้อยล้านปี ตัวเลข
จานวนมหาศาลเช่นนี้ เป็ นตัวเลขที่ไม่อาจคาดคิดได้ หากว่าเป็ นจริง
แล้วไซร้ ก็เท่ากับสอดคล้องกับประวัตศิ าสตร์ของมวลมนุ ษย์ และการ
เปลีย่ นแปลงของโลกทีผ่ า่ นมา องค์ศากยมุนียงั เคยตรัสไว้วา่ ก่อนหน้า
พระองค์ยงั มีพระพุทธอีก 6 องค์ พระองค์ยงั ทรงมีพระอาจารย์เป็ นต้น
ล้วนบรรลุได้ธรรมเป็ นกีร่ อ้ ยล้านกัลป์ ก่อนหน้า หากสิง่ เหล่านี้เป็ นความ
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จริง การถ่ายทอดหลักพลัง(กง)ที่แท้จริงในสังคมทุกวันนี้ ก็มวี ธิ กี าร
บาเพ็ญปฏิบ ตั ิกนั มาเช่นนี้ หรือไม่ หากจะให้ข้าพเจ้าตอบ แน่ นอน
จะต้องเป็ นเช่นนี้ แต่จะพบได้ไม่มากนัก ปั จจุบนั พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ที่
ไม่แท้ พลังลมปราณ(ชี่กง)ปลอม หรือคนที่มวี ญ
ิ ญาณแปลกปลอมสิง
อยู่ในตัว แต่งตาราออกมาหลอกลวงผูค้ น มีมากกว่าพลังลมปราณ(ชี่
กง)ทีแ่ ท้จริงหลายเท่า แท้หรือปลอมยากทีจ่ ะแยกแยะ พลังลมปราณ(ชี่
กง)ทีแ่ ท้จริงเป็ นสิง่ ทีแ่ ยกแยะและค้นพบไม่งา่ ยนัก
อันทีจ่ ริง ไม่เพียงแต่วชิ าพลังลมปราณ(ชีก่ ง)เท่านัน้ ทีเ่ ป็ นวิชา
ที่สบื ทอดมายาวนาน วิชาการฝึ กพลังต่างๆ เช่น ไท่จี๋ เหอถู ลัวซู
่
โจวอี้ ปากั ้ว เป็ นต้ น ล้ ว นเป็ นสิ่ ง ที่ สื บ ทอดมาจากยุ ค ก่ อ น
ประวัตศิ าสตร์ เพราะฉะนัน้ คนเราทุกวันนี้ ไปทาการค้นคว้าวิจยั จาก
มุมมองของคนธรรมดาสามัญ จะค้นคว้าวิจยั อย่างไรก็ไม่เข้าใจ ใน
ระดับชัน้ ของคนธรรมดาสามัญ ซึ่งมีมุ มมองและระดับความคิดใน
ระดับชัน้ ของคนธรรมดาสามัญ ย่อมไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงสิง่ ต่างๆ
เหล่านี้ได้อย่างถ่องแท้
พลังลมปราณ(ชี่กง)คือการบาเพ็ญปฏิ บตั ิ ธรรม
ในเมื่อวิชาพลังลมปราณ(ชี่กง) มีประวัติศาสตร์อ นั ยาวนาน
แล้วมีประโยชน์ อะไรบ้าง ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเรา นี่ เป็ นการ
บาเพ็ญปฏิบตั ิหลักธรรมใหญ่ ของสายพุทธ คือการบาเพ็ญเป็ นพุทธ
สายเต๋ าเป็ นการบ าเพ็ญเต๋ า ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเราว่า ค าว่ า
“พุทธ” มิใช่การเชื่อที่งมงาย คาว่า “พุทธ” เป็ นภาษาสันสกฤต เป็ น
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ภาษาอินเดียโบราณ เมื่อเริม่ เผยแพร่สู่ประเทศจีนสมัยนัน้ เป็ นอักษร
2 คา เรียกว่า “พุทโธ(ฝอถัว)” และก็มแี ปลเป็ น “ฝูถู” ถ่ายทอดไปมา
พวกเราชาวจีนจึงย่อให้สนั ้ ๆ เป็ นอักษรคาเดียวคือ “พุทธ(ฝอ)” แปล
เป็ นภาษาจีน หมายความว่ าอย่ างไร นั น่ ก็คือผู้รู้แจ้ง ผู้ผ่ านการ
บาเพ็ญปฏิบตั จิ นรูแ้ จ้งอย่างถ่องแท้ เพราะฉะนัน้ จึงไม่ใช่เรื่องความเชื่อ
หลงงมงาย
พวกเราลองคิดดู การบ าเพ็ ญ ปฏิบ ัติ ธรรมสามารถก่ อเกิ ด
ความสามารถพิเศษ ปั จจุบนั ในโลกนี้มคี วามสามารถพิเศษ 6 ประเภท
เป็ นทีย่ อมรับกัน ไม่เพียงเท่านี้ ข้าพเจ้าจะบอกท่านว่า ความสามารถ
พิเศษทีแ่ ท้จริงแล้วมีเป็ นหมื่นชนิด เช่น มีคนนังอยู
่ ต่ รงนัน้ โดยไม่ขยับ
มือขยับเท้า ก็สามารถทาในสิ่งที่คนทัวไปใช้
่
มือหรือเท้ายังท าไม่ได้
สามารถมองเห็นถึงสัจธรรมความจริงในมิตติ ่างๆ ของจักรวาล มองเห็น
ความเป็ นจริงของจักรวาล เห็นในสิง่ ซึง่ คนธรรมดาสามัญมองไม่เห็น นี่
ยังไม่ใช่ผบู้ าเพ็ญปฏิบตั ไิ ด้ธรรมหรือ มิใช่ผรู้ แู้ จ้งหรือ จะถือว่าเหมือน
คนธรรมดาสามัญหรือ ยังมิใช่ผบู้ าเพ็ญรูแ้ จ้งแล้วหรือ เรียกว่าผูร้ แู้ จ้ง
ไม่ถูกหรือ แปลเป็ นภาษาโบราณของอินเดียก็คอื พุทธ ความจริงก็คอื
เช่นนี้ พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ก็มปี ระโยชน์เช่นนี้
เมื่อพูดถึงพลังลมปราณ(ชีก่ ง) มีคนกล่าวว่า ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
จะไปฝึกพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ทาไม เหมือนกับจะบอกว่า พลังลมปราณ
(ชีก่ ง)ก็เพื่อรักษาโรค นันเป็
่ นการมองอย่างผิวเผิน มองอย่างไม่ลกึ ซึ้ง
จุดนี้ไม่ขอตาหนิพวกเรา เพราะว่าอาจารย์ท่สี อนวิชาพลังลมปราณ(ชี่
กง)ทัง้ หลาย ต่างเน้นในเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ล้วนพูดเรื่อง
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การขจัดโรคภัยเสริมสร้างสุ ขภาพ ไม่ มีใครพูดถึงเรื่องที่อยู่ในระดับ
ชัน้ สูง มิใช่วา่ วิชาความรูข้ องพวกเขาเหล่านี้ไม่ดี แต่โดยหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั
มอบหมายมาให้ถ่ายทอดเพียงระดับชัน้ รักษาโรค เสริมสร้างสุขภาพ
เผยแพร่วชิ าพลังลมปราณ(ชี่กง)ทัวๆ
่ ไป มีคนมากมายที่ต้องการจะ
บาเพ็ญปฏิบตั ไิ ปสู่ระดับที่สูงขึน้ ไป มีความคิดความใฝ่ ฝั นเช่นนี้ แต่
บาเพ็ญปฏิบตั ิไม่ถูกหลัก ผลปรากฏว่า พบกับความทุกข์ยากใหญ่
หลวงจนเกิดปั ญหาต่างๆ มากมาย แน่ นอนการถ่ายทอดพลัง(กง)ใน
ระดับชัน้ สูงจริงๆ ย่อมเกีย่ วโยงถึงปั ญหาในระดับสูงมาก เพราะฉะนัน้
เรายึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุ ษย์ การถ่ายทอด
พลัง(กง)จึงได้ผลลัพธ์ทด่ี มี าโดยตลอด บางสิง่ บางอย่างเป็ นของสูง พูด
ไปแล้วคล้ายกับเป็ นเรื่องงมงาย แต่เราจะพยายามใช้หลักวิทยาศาสตร์
ปั จจุบนั มาอธิบายสิง่ เหล่านี้ให้เข้าใจ
มีบางสิง่ บางอย่างเมื่อเราพูดไป คนก็จะพูดว่าเป็ นเรื่องงมงาย
ทาไมจึงเป็ นเช่นนี้ มาตรฐานของพวกเขาก็คอื สิง่ ทีว่ ทิ ยาศาสตร์ยงั ไม่
เข้าใจ หรือสิง่ ทีต่ วั เขาเองสัมผัสไม่ได้ เขาเข้าใจว่าไม่มตี วั ตน จึงคิดว่า
เป็ นเรื่องงมงาย เป็ นเรื่องของจิตนิ ยม ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ทัศนคติเช่นนี้ ถูกต้องหรือไม่ สิ่งที่วทิ ยาศาสตร์ยงั ไม่สามารถพิสูจน์
หรือยังพัฒนาไม่ถงึ ก็กล่าวหาว่าเป็ นเรื่องงมงาย เป็ นเรื่องของจิตนิยม
หรือ แล้วตัวเขาเองไม่หลงงมงาย ไม่มจี ติ นิยมเช่นนัน้ หรือ หากยังยึด
อยู่กบั ทัศนคติเช่นนี้ วิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้ าได้อย่างไร สังคม
มนุ ษ ย์ก็ ไม่ มีท างก้าวไปข้างหน้ าได้ การประดิษฐ์คิดค้นในวงการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ล้วนเป็ นสิง่ ทีค่ นในอดีตไม่มี หากมองว่าเป็ น
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เรื่องงมงาย แน่ นอนก็ไม่ตอ้ งมีการพัฒนาอะไรอีกต่อไป พลังลมปราณ
(ชี่กง)ไม่ใช่จติ นิยม มีคนจานวนมากไม่เข้าใจพลังลมปราณ(ชี่กง)คือ
อะไร จึงมักจะคิดว่ าพลังลมปราณ(ชี่กง)นั ้น เป็ นเรื่องของจิตนิ ยม
ปั จจุ บ ัน พลังลมปราณ(ชี่กง)จากร่ างกายของอาจารย์ ช่ีกงนั ้น เรา
สามารถใช้เครื่องวัดทางวิทยาศาสตร์ วัดได้คลื่นใต้เสียง คลื่นเหนื อ
เสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า รังสีอนิ ฟราเรด(ใต้แดง) รังสีอลั ตราไวโอเลต
(เหนือม่วง) รังสีแกมมา นิวตรอน อะตอม โลหะหายาก เป็ นต้น สิง่
เหล่านี้ล้วนเป็ นวัตถุธาตุ สิง่ ต่างๆ ล้วนประกอบขึ้นจากวัตถุธาตุมใิ ช่
หรือ อีกมิตหิ นึ่งก็ประกอบขึน้ จากวัตถุธาตุมใิ ช่หรือ เราจะพูดว่างมงาย
ได้อย่างไร ในเมื่อการฝึ กพลังลมปราณ(ชี่กง)เป็ นการบ าเพ็ญ พุ ทธ
แน่ นอนย่อมพัวพันถึงปั ญหาที่ล้าลึกมากมาย ล้วนเป็ นสิง่ ที่เราจะต้อง
พูด
ในเมื่ อ การฝึ กวิ ช าพลั ง ลมปราณ (ชี่ ก ง)ถู กน ามาใช้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์น้ี ทาไมเราถึงต้องเรียกว่าพลังลมปราณ(ชีก่ ง) จริงๆ แล้ว
เราไม่เรียกว่าพลังลมปราณ(ชี่กง) แล้วเรียกว่าอะไรล่ะ เรียกว่า “การ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม(ซิวเลีย่ น)” แน่นอนยังมีการเรียกเป็ นรูปธรรมในชื่อ
อื่นๆ แต่โดยรวมแล้วเราเรียกกันว่า การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม(ซิวเลีย่ น)
ทาไมเราจึงเรียกว่าพลังลมปราณ(ชี่กง) เราทราบกันดีว่า การฝึ กพลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง)นัน้ ได้แพร่หลายในสังคมมานานกว่า 20 ปี แล้ว เริม่ เป็ น
ที่นิ ยมกันตัง้ แต่กลางยุค “ปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรม” ขึ้นถึงจุดสุดยอดในยุค
ปลาย พวกเราคิดดู ในสมัยนัน้ ความคิดเอียงซ้ายจัดกาลังมาแรง เรา
จะไม่พูดถึงพลังลมปราณ(ชี่กง)ในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์มชี ่อื เรียกว่า
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อะไร ในขัน้ ตอนการพัฒนาของมวลมนุ ษย์ในยุคนี้ ได้ผา่ นสังคมศักดินา
เพราะฉะนัน้ ชื่อจึงมักจะมีสสี นั ของศักดินาอย่างลึกซึ้งติดมาด้วย ถ้ามี
ส่วนเกี่ยวพันกับศาสนา ชื่อก็มสี สี นั อย่างลึกซึ้งทางด้านศาสนาติดอยู่
ด้วย เช่น “ซิวเต้าต้าฝ่ า” “จินกังฉาน” “หลัวฮันฝ่
่ า” “ซิวฝอต้าฝ่ า”
และวิชา “จิว่ จ้วนจินตานซู่” ล้วนเป็ นเช่นนี้ หากใช้ศพั ท์เช่นนี้ในสมัย
“ปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรม” เห็นจะแย่ คงถู กรณรงค์วิพากษ์ วิจารณ์ แน่ นอน
ถึงแม้ อาจารย์ท่ีถ่ ายทอดพลังลมปราณ(ชี่กง)มีจุ ดประสงค์ ท่ีดีท่ีจะ
เผยแพร่วชิ านี้อย่างทัวถึ
่ ง เพื่อรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพให้ปวง
ชน และเสริมสร้างคุณภาพทีด่ ใี ห้แก่ร่างกาย ซึง่ เป็ นสิง่ ทีด่ ี แต่กไ็ ม่ได้
ไม่ กล้าที่จะใช้ศ ัพ ท์ เช่ น นี้ ด้ วยเหตุ น้ี อาจารย์พ ลังลมปราณ(ชี่กง)
ทัง้ หลายที่ต้องการเผยแพร่วชิ านี้ให้กว้างขวาง จึงตัดทอนคัดเอาคา 2
คานี้ “ชีก่ ง” จากหนังสือตานจิงเต้าจ้างมาใช้ มีบางคนยังทาการศึกษา
ค้นคว้าคาว่าชี่กงเป็ นการใหญ่ ซึ่งจริงๆ ไม่มีอะไรที่ต้องค้นคว้า ใน
อดีตเราเรียกว่าการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม(ซิวเลีย่ น) ส่วนพลังลมปราณ(ชี่
กง)นัน้ เป็ นเพียงคาศัพท์ทต่ี งั ้ ขึน้ ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความคิดและ
ความเข้าใจของคนยุคนี้เท่านัน้ เอง
ฝึ กพลังลมปราณ(ชี่กง)แล้วทาไมไม่สมั ฤทธิ์ ผล
ฝึกพลังลมปราณ(ชีก่ ง)แล้ว ทาไมไม่สมั ฤทธิผล
์ มีคนไม่น้อยมี
ความคิดเช่นนี้ ผมฝึ กพลังลมปราณ(ชี่กง)แล้วไม่ได้รบั การถ่ายทอดที่
แท้ จ ริง มี อ าจารย์ ค นไหนจะถ่ า ยทอดวิ ช าสุ ด ยอดให้ ผ มได้ บ้ า ง
ถ่ายทอดกระบวนท่าชัน้ สูงให้ ก็จะสามารถช่วยให้พลัง(กง)ของผมเพิม่
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สูงขึน้ ปั จจุบนั มีคนกว่า 95% ที่มคี วามคิดเช่นนี้ ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าเป็ น
เรื่องน่ าขัน ทาไมถึงเป็ นเรื่องน่ าขัน เพราะว่าพลังลมปราณ(ชีก่ ง)มิใช่
เทคนิคความสามารถของคนธรรมดาสามัญ เป็ นสิง่ ทีเ่ หนือธรรมดา จึง
ต้องใช้กฎในระดับสูงมาประเมิน ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเรา สาเหตุ
สาคัญทีไ่ ม่สมั ฤทธิ ์ผลก็คอื “การบาเพ็ญ การปฏิบตั ”ิ คา 2 คานี้ คน
ส่วนมากเน้ นหนักเฉพาะการปฏิบตั ิ แต่ไม่เน้ นการบาเพ็ญ ท่านไป
แสวงหาจากภายนอกอย่างไรก็ไม่ได้ ท่านในร่างของคนธรรมดาสามัญ
มือของคนธรรมดาสามัญ ความคิดของคนธรรมดาสามัญ ท่านก็คดิ จะ
เปลีย่ นแปลงสสารพลังงานสูงเป็ นพลัง(กง)ให้สมั ฤทธิ ์ผล ให้ทวีเพิม่ มาก
ขึ้น อะไรจะง่ายปานนั น้ ในสายตาของข้าพเจ้าช่างเป็ นเรื่องน่ าขัน
เท่ากับไปขอจากภายนอก เสาะแสวงหาจากภายนอก ก็ไม่มที างจะได้
สิง่ ทีค่ น้ หา
สิ่งเหล่ านี้ ไม่ เหมือนกับเทคนิ คความสามารถต่ างๆ ของคน
ธรรมดาสามัญ ท่านเสียเงินสักหน่ อย เรียนรูเ้ ทคนิคเคล็ดลับหน่ อย ก็
ได้วชิ าความรูม้ า แต่น่ีไม่ใช่อย่างนัน้ มันเป็ นสิง่ ที่อยู่สูงเกินระดับชัน้
ของคนธรรมดาสามัญ เพราะฉะนัน้ ท่านต้องปฏิบ ตั ิตามกฎที่เหนื อ
ธรรมดา จะปฏิบ ัติอย่างไร ท่านก็จะต้องหันไปบ าเพ็ญจากภายใน
ไม่ใช่ไปเสาะแสวงจากภายนอก ไม่รูค้ นจานวนเท่าใดที่ไปเสาะแสวง
จากภายนอก วันนี้ขอสิง่ นี้ วันพรุง่ นี้ขอสิง่ นัน้ โดยทีย่ งั มีจติ ยึดติดทีจ่ ะ
แสวงหาความสามารถพิเศษ มีเป้ าหมายต่างๆ นานา บางคนยังคิดจะ
เป็ นอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง) คิดจะใช้รกั ษาโรคเพื่อความร่ ารวย
การบ าเพ็ญปฏิบ ัติท่ีแท้จริ ง ก็คือการบ าเพ็ญปฏิบ ัติจิตใจของท่ าน
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เรียกว่าบ าเพ็ญจิต(ซินซิ่ง) อาทิเช่น ในความขัดแย้งระหว่างเพื่อน
มนุ ษย์ดว้ ยกัน ให้ลดอารมณ์ ทงั ้ เจ็ดกามคุณทัง้ หก ลดกิเลสตัณหาให้
เบาบางลงบ้าง หากท่านยังคิดแก่งแย่งเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัว แล้ว
หวังจะให้สมั ฤทธิผลในการมี
พลัง(กง)เพิม่ ขึน้ อะไรจะง่ายปานนัน้ ท่าน
์
ก็ไม่ต่างจากคนธรรมดาสามัญทัวไป
่ แล้วท่านจะมีพลัง(กง)เพิม่ ขึน้ ใน
การฝึ กได้อย่างไร เพราะฉะนัน้ ต้องเน้ นหนักการบาเพ็ญจิต (ซินซิ่ง)
พลัง(กง)ของท่านจึงจะสูงขึน้ และยกระดับชัน้ สูงขึน้ มาได้
จิต(ซินซิง่ )คืออะไร จิต(ซินซิง่ )รวมไปถึงกุศล(กุศลคือสสารชนิด
หนึ่ง) รวมถึงความอดทน การรูแ้ จ้งด้วยตนเอง(อู)้ การเสียสละ สละ
กิเลสและจิตยึดติดทุกประเภทของคนธรรมดาสามัญ ยังต้องสามารถ
ทนต่อความทุกข์ยากต่างๆ รวมถึงสิง่ ต่างๆ ในหลายๆ ด้าน จิต(ซินซิง่ )
ของคนเราต้ องพัฒ นาขึ้นมาทุ กๆ ด้าน เช่ นนี้ ก็ สามารถท าให้ท่ าน
ยกระดับขึน้ มาได้อย่างแท้จริง นี่เป็ นประเด็นสาคัญประการหนึ่งที่จะ
พัฒนาพลัง(กง)ให้สงู ขึน้
มีคนคิดว่า ท่านพูดถึงปั ญหาจิต(ซินซิง่ ) นี่คอื สิง่ ที่อยู่ในภาวะ
สานึก เป็ นเรื่องของระดับความคิดของคน กับการฝึ กพลัง(กง)ของเรา
เป็ นคนละเรื่องกัน ทาไมจะไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ในด้านความนึกคิดใน
หมู่ปัญญาชนของพวกเราที่ผ่านๆ มายังคงถกเถียงกันว่า วัตถุ เป็ น
อันดับหนึ่ งหรือจิตใจเป็ นอันดับหนึ่ ง มีการถกเถียงปั ญหานี้ มาโดย
ตลอด ความจริงแล้วข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเรา วัตถุกบั จิตใจเป็ นสิง่
เดียวกัน ในการค้นคว้าวิจยั สรีระของมนุ ษย์ นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั
เชื่อว่า ความนึกคิดที่ส่งออกมาจากสมองก็คอื สสาร ถ้าเช่นนัน้ มันก็
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เป็ นสิง่ ที่มสี สารคงอยู่ มันไม่ใช่สงิ่ ที่อยู่ในจิตใจของคนหรือ มันไม่ใช่
เป็ นสิง่ เดียวกันหรือ เช่นเดียวกับทีข่ า้ พเจ้าพูดถึงเรื่องจักรวาล มีวตั ถุ
ธาตุ ค งอยู่ ขณะเดี ย วกั น ก็ มี คุ ณ สมบัติ พ ิ เศษของมั น คงอยู่ ด้ ว ย
คุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาลคือความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน
ซัน่ เหยิน่ ) คนธรรมดาสามัญมักจะไม่รสู้ กึ ถึงการคงอยูข่ องคุณสมบัตนิ ้ี
เพราะว่าคนธรรมดาสามัญล้วนอยูบ่ นระดับชัน้ นี้ เมื่อท่านหลุดพ้นจาก
ระดับชัน้ ของคนธรรมดาสามัญแล้ว ก็จะสามารถสัมผัส สัมผัสได้
อย่างไร วัตถุธาตุใดๆ ในจักรวาล รวมทัง้ วัตถุธาตุทก่ี ระจัดกระจายอยู่
ทัวจั
่ กรวาลนัน้ ล้วนเป็ นจิตวิญญาณ มีความนึกคิด ล้วนเป็ นลักษณะ
ของการคงอยู่ของหลักธรรมของจักรวาลในระดับชัน้ ที่แตกต่างกัน ถ้า
เขาไม่ให้ท่านขึน้ ไป ท่านคิดจะยกระดับให้สูงขึน้ ก็ยกระดับขึน้ ไม่ได้
มันไม่ยอมให้ท่านขึน้ ไป ทาไมจึงไม่ให้ท่านขึน้ ไป เพราะว่าจิต(ซินซิง่ )
ของท่ านยังไม่ ได้พ ฒ
ั นาขึ้นไป แต่ ละระดับชัน้ มีมาตรฐานที่ต่ างกัน
ท่านคิดจะพัฒนาให้สงู ขึน้ ท่านจะต้องละทิง้ ความคิดทีไ่ ม่ดี และโยนสิง่
สกปรกทัง้ หลายของท่านทิง้ ไป หล่อหลอมให้เข้ากับมาตรฐานในชัน้ นัน้
ท่านจึงจะสามารถขึน้ ไปได้
เมื่อจิต(ซินซิง่ )ของท่านยกระดับสูงขึน้ ร่างกายของท่านก็จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง จิต(ซินซิ่ง)ของท่านยกระดับสูงขึ้น
รับรองได้ว่าวัตถุธาตุ ภายในร่างกายของท่ านจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างไร สิง่ ไม่ดไี ม่งามต่างๆ ทีท่ า่ นมุง่ แสวงหาและ
ยึดติด ท่านจะสลัดทิ้งไปได้ ยกตัวอย่างเช่น มีขวดที่บรรจุสงิ่ สกปรก
อยู่จนเต็มขวดใบหนึ่ง ท่านปิ ดฝาให้แน่ นแล้วโยนลงในน้ า ก็จะจมถึง
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ก้นบึง้ หากท่านเทสิง่ สกปรกทีอ่ ยูใ่ นขวดออกมายิง่ มาก มันก็จะลอยยิง่
สูงขึน้ มา เมื่อท่านเทออกหมดก็จะลอยขึน้ มาทัง้ หมด ในขัน้ ตอนของ
การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของเรา ก็คอื เราต้องสลัดสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามต่างๆ
ในร่ างกายออกไป จึงจะสามารถท าให้ ท่ านยกระดับ ชัน้ ขึ้น ไปได้
คุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาลนี้กจ็ ะบังเกิดผลเช่นนี้ หากท่านไม่บาเพ็ญ
ปฏิบตั จิ ติ (ซินซิง่ )ของท่าน มาตรฐานศีลธรรมของท่านไม่ยกระดับสูงขึน้
ไม่ขจัดความคิดที่ไม่ดี สสารที่ไม่ดีออกไป เขาก็ไม่ให้ท่านยกระดับ
สูงขึ้นได้ ท่านจะพูดได้อย่างไรว่ามันไม่ใช่สงิ่ เดียวกัน พูดกันเล่นๆ
หากคนยังมีอารมณ์ ทงั ้ เจ็ดกามคุณทัง้ หก แล้วให้เขาสาเร็จเป็ นพระ
พุ ทธ พวกเราลองคิดดู ว่าเป็ นไปได้หรือ คนผู้น้ี ดีไม่ ดีพอเห็นพระ
โพธิสตั ว์รปู องค์งดงาม ก็จะมีความคิดอกุศลขึน้ มา หรือหากไม่สลัดจิต
อิจฉาริษยาออกไป ก็จะเกิดความขัดแย้งกับพระพุทธขึ้นได้ เราจะ
ปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึน้ ได้หรือ เมื่อเป็ นเช่นนี้จะทาอย่างไร ท่าน
จะต้องขจัดความคิดที่ไม่ดีไม่งามของคนธรรมดาสามัญออกให้หมด
ท่านจึงจะสามารถยกระดับสูงขึน้ ได้
กล่าวคือ ท่านจะต้องให้ความสาคัญต่อการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
ทางจิต(ซินซิ่ง) โดยยึดการบ าเพ็ญปฏิบ ัติตามคุ ณสมบัติพ ิเศษของ
จักรวาล ความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิน่ ) ตัดกิเลส
ของคนธรรมดาสามัญ จิตใจทีไ่ ม่ดี ความคิดทีไ่ ม่ดอี อกให้หมด ระดับ
ความคิดยกสูงขึ้นเพียงเล็กน้ อย สิ่งไม่ดตี ่างๆ ในตัวเราก็ถูกสลัดทิ้ง
ออกไปบ้ าง ขณะเดี ย วกั น ท่ า นจะต้ อ งยอมอดทนกั บ ความทุ ก ข์
ยากลาบาก รับโทษบ้าง เพื่อจะได้ชาระกรรมของตนออกไปบางส่วน
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ท่านก็จะสามารถยกระดับสูงขึน้ ได้สกั เล็กน้อย นันก็
่ คอื แรงบังคับของ
คุณสมบัตพิ เิ ศษแห่งจักรวาลต่อท่านจะไม่มากเท่าเดิม การบาเพ็ญตน
อยู่ท่ตี วั เอง พลัง(กง)อยู่ท่อี าจารย์ อาจารย์ท่านให้พลัง(กง)ที่สามารถ
เพิม่ พลังและทวีขน้ึ ได้ พลัง(กง)นี้ก็จะบังเกิดผล ก็จะสามารถช่วยผัน
แปรกุศลซึ่งเป็ นสสารทีอ่ ยูภ่ ายนอกร่างกายของท่านเป็ นพลัง(กง) เมื่อ
ท่านยกระดับสูงขึน้ บาเพ็ญปฏิบตั สิ ูงขึน้ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เสาหลัก
พลัง(กง)ของท่ านจะสู งตามขึ้นไปอย่างต่ อเนื่ อง การเป็ นผู้บ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม ท่านจะต้องบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ของคนธรรมดาสามัญ ฝึกฝนตนเอง ค่อยๆ ละทิง้ จิตยึดติด และลดละ
กิเลสทัง้ มวลออกไปให้หมด สิง่ ทีม่ นุ ษย์เราคิดว่าเป็ นสิง่ ดีงาม ถ้ามอง
ในระดับสูงมักจะไม่ดี เพราะฉะนัน้ สิง่ ที่คนเราคิดว่าดี ได้ผลประโยชน์
ยิง่ มากมีความเป็ นอยู่ยงิ่ ดีในสังคมมนุ ษย์ ในสายตาของท่านผู้รู้แจ้ง
แล้ว บุคคลผูน้ ้ีจะยิง่ ไม่ดี ไม่ดอี ย่างไร เขายิง่ ได้มาก ยิง่ ทาร้ายผูอ้ ่นื
ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ เขายิง่ ยึดมันในชื
่ ่อเสียงผลประโยชน์ เขาจะยิ่ง
สูญเสียกุศล หากท่านคิดจะมีพลัง(กง)สูงขึน้ ท่านไม่เน้ นการบาเพ็ญ
ปฏิบตั จิ ติ (ซินซิง่ ) พลัง(กง)ของท่านก็จะสูงขึน้ ไปไม่ได้
ในแวดวงผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมกล่าวกันว่า จิตหลัก(เหวียนเสิน)
ของคนไม่มวี นั ดับสูญ แต่ก่อนเมื่อพูดถึงเรื่องจิตหลัก(เหวียนเสิน) อาจ
มีคนพูดว่าเป็ นเรื่องงมงาย เราทราบกันดีว่า ทางฟิ สิกส์วิจยั กันว่า
ร่างกายมนุ ษย์เราประกอบขึน้ ด้วย โมเลกุล โปรตอน อิเล็กตรอน มี
การวิจยั ค้นคว้าไปจนถึงขัน้ ควาร์ก นิวทริโน ถึงจุดนี้กล้องจุลทรรศน์
ส่องก็มองไม่เห็นแล้ว แต่ก็ห่างไกลจากต้นกาเนิดของสิง่ มีชวี ติ และต้น
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กาเนิดของสสารอีกมากมายนัก พวกเราเข้าใจแล้วว่าการแตกตัวของ
นิวเคลียสอะตอม จะต้องมีพลังงานไปกระทบ และต้องมีความร้อนที่
มากพอจึงจะทาให้เกิดปฏิกริ ยิ า และเกิดการแตกตัวออกได้ เมื่อมนุ ษย์
สิน้ ชีวติ นิวเคลียสอะตอมในร่างกายจะตายไปง่ายๆ ได้อย่างไร ฉะนัน้
เราพบว่าเมื่อคนเราตายไป ในมิติท่เี ราอยู่น้ี มีเพียงส่วนประกอบที่
ใหญ่ท่สี ุดคือโมเลกุลทีห่ ลุดออกไป ในมิตอิ ่นื ร่างกายนี้ไม่ได้ถูกทาลาย
ไป เราลองคิดดู หากเรามองร่างกายของเราด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็น
อะไร ร่างกายของคนเราเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา ท่านนังนิ
่ ่งๆ ไม่ขยับ
แต่ ร่ า งกายก็ ย ังคงเคลื่ อ นไหวอยู่ ต ลอดเวลา โมเลกุ ล ของเซลล์
เคลื่อนไหวอยู่ ร่างกายของเรานัน้ กระจัดกระจาย เหมือนประกอบขึน้
ด้วยเม็ดทรายมากมาย ร่างกายของเราภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จะเห็น
เป็ นเช่นนี้ แตกต่างจากที่เรามองดูดว้ ยตาอย่างสิ้นเชิง ทัง้ นี้เพราะว่า
ดวงตาคู่น้ี ของคนสามารถสร้างภาพลวงตาหลอนกับท่าน ไม่ให้ท่าน
มองเห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นจริงเหล่านี้ เมื่อตาทิพย์เปิ ดแล้ว ก็สามารถมองเห็นสิง่
ต่างๆ ขยายใหญ่ขน้ึ ซึ่งเป็ นความสามารถดัง้ เดิมของคน แต่ปัจจุบนั
เรียกว่าความสามารถพิเศษ หากท่านคิดจะมีความสามารถพิเศษ ก็
จะต้องกลับคืนสูส่ ภาพดัง้ เดิมทีแ่ ท้จริง บาเพ็ญกลับไป
เรามาพูดถึงกุศล ความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเป็ นรูปธรรมคือ
อะไร หากเราวิเคราะห์แยกแยะ ก็จะพบว่าคนเรานัน้ ล้วนมีร่างหนึ่งร่าง
อยู่ในมิตทิ ่มี ากมายเหล่านัน้ ดูองค์ประกอบของร่างกายเราในปั จจุบนั
ส่วนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดก็คอื เซลล์ นี่คอื เนื้อหนังมังสาของคน ถ้าหากท่านเข้า
ไปถึงชัน้ ระหว่างเซลล์กบั โมเลกุล ระหว่างโมเลกุลกับโมเลกุล ท่านก็จะ
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เกิดความรูส้ กึ ถึงการเข้าไปสู่อกี มิตหิ นึ่ง ลักษณะรูปแบบการคงอยูข่ อง
ร่างกายเป็ นอย่างไร แน่ นอนท่ านจะใช้ความคิดในมิติน้ี ไปท าความ
เข้าใจไม่ได้ ร่างกายของท่านต้องหล่อหลอมให้เข้ากับรูปแบบการคงอยู่
ในมิตนิ นั ้ ในอีกมิตหิ นึ่งร่างกายของเราสามารถขยายใหญ่และหดเล็กได้
เมื่อนัน้ ท่านจะพบว่าเป็ นมิตทิ ก่ี ว้างใหญ่ไพศาล นี่กค็ อื รูปแบบง่ายๆ ที่
คงอยู่ในอีกมิติหนึ่ งที่เราหมายถึง ซึ่งจะมีมิติอ่ืนคงอยู่ในเวลาและที่
เดียวกัน ในมิตอิ ่นื ซึ่งมีอยูม่ ากมายคนเราล้วนมีร่างที่กาหนดพิเศษอยู่
หนึ่งร่างในแต่ละมิตนิ ัน้ หนึ่งในมิตทิ ก่ี าหนดพิเศษนัน้ รอบๆ ร่างกาย
จะมีสนามๆ หนึ่ง สนามอะไร สนามนี้ก็คอื ที่เราเรียกว่ากุศล กุศลคือ
สสารสีขาวชนิดหนึ่ง ไม่เหมือนสิง่ ทีพ่ วกเราเข้าใจกันในอดีตว่าเป็ นสิง่ ที่
เกี่ยวข้องกับจิต หรือภาวะสานึกของคน แต่มนั คงอยู่ในรูปของสสาร
ทัง้ สิน้ เพราะฉะนัน้ ในสมัยก่อนผูใ้ หญ่พดู ถึงการสร้างบุญกุศล หรือการ
สู ญ เสีย บุ ญ กุ ศ ล ช่ างเป็ นค าพู ด ที่ ถู ก ต้ องนั ก กุ ศ ลนี้ จะอยู่ รอบๆ
ร่างกายคน ก่อเกิดเป็ นสนามหนึ่ง สมัยก่อนอาจารย์สายเต๋าจะเสาะหา
ลูกศิษย์ ไม่ใช่ลกู ศิษย์เสาะหาอาจารย์ ความหมายคืออะไร อาจารย์จะ
ดูว่าลูกศิษย์ผนู้ ้ีสะสมกุศลมามากหรือน้อย มีกุศลมากเขาก็จะบาเพ็ญ
ได้งา่ ย มีไม่มากเขาก็จะบาเพ็ญได้ยาก พลัง(กง)ของเขาก็จะสูงขึน้ ได้
ยาก
ในเวลาเดียวกัน ยังมีสสารสีดาอีกชนิดหนึ่ง พวกเราจะเรียกว่า
กรรม ในพุทธศาสนาเรียกว่าอกุศลกรรม สสารสีขาวกับสีดา สสารทัง้
สองชนิดนี้จะคงอยู่ในเวลาเดียวกัน สสารทัง้ 2 ชนิดนี้มคี วามสัมพันธ์
ต่อกันอย่างไร กุศลนัน้ เป็ นสสารที่เราได้มาจากการทนต่อความทุกข์
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ยากลาบาก แบกรับความกระทบกระเทือน และทาความดี แต่สสารสี
ดานี้เกิดขึน้ จากการทีเ่ ราทาความชัว่ ทาเรื่องทีไ่ ม่ดไี ม่งาม รังแกผูอ้ ่นื
ก็จะได้มาซึ่งสสารสีดานี้ ทุกวันนี้ไม่เพียงเห็นแต่ความโลภ บางคนทา
แต่สงิ่ ไม่ดเี พียงเพื่อเงิน อะไรที่ชวร้
ั ่ ายก็ทา ฆ่าคนตัดชีวติ ใช้เงินซื้อ
ชีวติ รักร่วมเพศ เสพยาเสพติด เป็ นต้น เรื่องอะไรก็มที งั ้ นัน้ เวลาที่
คนเราทาในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม ก็จะสูญเสียกุศล สูญเสียอย่างไร เช่นเมื่อ
เวลาด่าผูอ้ ่นื เขารูส้ กึ ว่าได้เปรียบผูอ้ ่นื ได้ระบายความโกรธแค้น ใน
จักรวาลนี้ มีกฎอยู่ ข้อหนึ่ งว่ า ผู้ไม่ สู ญเสียก็ จะไม่ ได้ เมื่อได้ก็ต้ อง
สูญเสีย ท่านไม่ยอมสูญเสียก็จะบังคับให้ท่ านเสีย ใครเป็ นผู้ท าให้
เกิดผลเช่นนี้ ก็คอื คุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาลทาให้บงั เกิดผลเช่นนี้ขน้ึ
เพราะฉะนัน้ ท่านคิดจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่ได้ ทาอย่างไรดีเล่า เมื่อ
เขาด่ าว่าผู้อ่ืน รังแกผู้อ่ืน เขาก็โยนกุ ศลให้ผู้อ่ืน ฝ่ ายตรงกันข้าม
จัดเป็ นฝ่ ายที่ถูกปรักปรา เป็ นฝ่ ายสูญเสีย เป็ นฝ่ ายรับความเจ็บปวด
เพราะฉะนัน้ จึงต้องชดใช้ให้เขา เขาด่าว่าอีกฝ่ ายหนึ่ง เมื่อเขาด่าทอ
กุศลหนึ่งส่วนก็ลอยจากมิตสิ นามของเขาไปพอกพูนให้กบั คนนัน้ เขา
ด่าทอยิง่ หนัก กุศลก็ยงิ่ จะไปพอกพูนให้คนเขายิง่ มาก ตีคนรังแกผูอ้ ่นื
ก็เช่ นกัน เขาต่ อยผู้อ่ืนหนึ่ งหมัด เตะหนึ่ งที คนผู้น้ี ตีคนเขาหนั ก
เพียงใด กุศลทีโ่ ยนข้ามไปก็มากเท่านัน้ คนธรรมดาสามัญมองไม่เห็น
กฎข้อนี้ เวลาถูกเขารังแก เขาก็ทนไม่ไหว ท่านต่อยฉัน ฉันก็ต่อย
กลับไป ผลักเอากุศลกลับคืนไป ทัง้ สองฝ่ ายไม่ได้ไม่เสีย เขาอาจจะ
คิดว่า ท่านต่อยมาหนึ่งหมัด ฉันจะโต้กลับไปสองหมัด ไม่เช่นนัน้ ไม่
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หายเจ็บใจ เมื่อเขาโต้กลับมากกว่าหนึ่งหมัด เท่ากับยกกุศลในตัวเอง
ไปเพิม่ ให้ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งส่วน
ทาไมเราถึงให้ความสาคัญต่อกุศลนี้ยงิ่ นัก การผันแปรของกุศล
นี้มสี ่วนสัมพันธ์กนั อย่างไร ในทางศาสนากล่าวกันว่า เมื่อมีกุศลหาก
ชาติน้ีไม่ได้ ชาติหน้าจะได้ เขาจะได้อะไร เขามีกุศลมากอาจจะได้เป็ น
ขุนนางใหญ่ ร่ารวยมังมี
่ คิดอยากได้อะไรก็จะได้ ก็คอื ใช้กุศลนี้แลกมา
ในศาสนายังได้กล่าวไว้ว่า หากบุคคลผูน้ ้ีไม่มกี ุศล เขาก็จะตายทัง้ กาย
และจิต จิตหลัก(เหวียนเสิน)ของเขาจะถูกทาลาย หลังจากเสียชีวติ แล้ว
เขาจะดับสลายจนหมดสิน้ ไม่มอี ะไรหลงเหลือ ในวงการบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมพวกเราพูดกันว่า กุศลสามารถผันแปรเป็ นพลัง(กง)ได้โดยตรง
เรามาพูดกันถึงการผันแปรกุ ศลเป็ นพลัง (กง)ได้อย่างไร ใน
วงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมมีคากล่าวอยู่คาหนึ่งว่า “การบาเพ็ญปฏิบตั ิ
อยู่ท่ตี วั เอง พลัง(กง)อยู่ท่อี าจารย์” แต่มบี างคนเห็นว่า ตัง้ กระทะก่อ
เตา เก็บตัวยามาเคีย่ วเป็ นยาอายุวฒ
ั นะ(ตาน) เคลื่อนไหวความนึกคิด
เขารูส้ กึ ว่าเป็ นสิง่ สาคัญ ข้าพเจ้าจะบอกกับท่านว่าไม่สาคัญเลย ท่าน
คิดมากแล้วก็ คือจิตยึดติด ท่ านย้ าคิดมากๆ เท่ ากับยึดติดต่ อการ
แสวงหามิใช่หรือ การปฏิบตั บิ าเพ็ญอยูท่ ต่ี วั เอง พลัง(กง)อยูท่ อ่ี าจารย์
ขอให้ท่ านมีความปรารถนาเช่ นนี้ ก็พอแล้ว ผู้ท่ีกระท าเรื่องนี้ ให้คือ
อาจารย์ ท่านไม่สามารถทาด้วยตัวเอง ร่างกายของคนธรรมดาสามัญ
เช่นท่าน จะผันแปรสสารพลังงานสูงให้เป็ นร่างของชีวติ ชัน้ สูงได้หรือ
เป็ นเรื่องที่เป็ นไปไม่ได้ พูดไปแล้วก็เป็ นเรื่องน่ าขบขัน กระบวนการ
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ผันแปรของร่างกายมนุ ษย์ในมิติอ่นื เป็ นสิง่ ที่มหัศจรรย์ลกึ ล้าซับซ้อน
อย่างมาก สิง่ เหล่านี้ทา่ นไม่สามารถทาได้
อาจารย์จะให้อะไรแก่ท่าน จะให้พลัง(กง)ที่จะช่วยให้พลัง(กง)
ของท่านเพิม่ ขึน้ ได้ เพราะว่ากุศลอยูภ่ ายนอกร่างกายของคน พลัง(กง)
ที่แท้จริงของคนเกิดจากกุศล ระดับชัน้ ของคนจะสูงต่ าและมีพลัง(กง)
มากน้ อยเพียงใด กุศลจะเป็ นตัวกาหนด อาจารย์จะผันแปรกุศลของ
ท่านเป็ นพลัง(กง) หมุนเป็ นเกลียวสว่านขึน้ สูเ่ บือ้ งบน พลัง(กง)ซึง่ เป็ น
ตัวก าหนดที่แท้ จริงของชัน้ สู งต่ าของคนนั ้น จะเติ บโตอยู่ ภ ายนอก
ร่างกาย พลัง(กง)ที่หมุนเป็ นเกลียวสว่านขึน้ ไปถึงศีรษะ ท้ายสุดก็จะ
ก่อเกิดเป็ นเสาหลักพลัง(กง) พลัง(กง)ของบุ คคลผู้น้ี มีพ้นื ฐานสูงต่ า
เพียงใด ก็จะดูจากเสาหลักพลัง(กง)ของเขาผูน้ ้ี ว่าสูงเพียงใด นี่ ก็คือ
ระดับชัน้ ของเขา พุทธศาสนาเรียกว่ามรรคผล บางคนเมื่อนัง่ สมาธิ
จิตหลัก(เหวียนเสิน)สามารถออกจากร่าง ทันทีทนั ใดเขาก็ลอยสูงขึน้ ไป
สูงขึน้ ไป สูงจนไม่สามารถทีจ่ ะขึน้ ต่อไปได้อกี ไม่กล้าขึน้ ไปอีก เขานัง่
เสาหลักพลัง(กง)ของตัวเองขึ้นไป เขาสามารถขึ้นไปได้สู งแค่ นั ้น
เพราะว่าเสาหลักพลัง(กง)ของเขามีความสูงแค่นัน้ ถ้าสูงกว่านัน้ เขาก็
ไม่สามารถขึน้ ไปได้อกี นี่กค็ อื มรรคผลทีก่ ล่าวกันในพุทธศาสนา
การวัดระดับจิต(ซินซิ่ง)ว่าสูงเพียงใด ยังมีมาตรวัดอีกอันหนึ่ง
มาตรวัดและเสาหลักพลัง(กง)ไม่อยู่ในมิติเดียวกัน แต่คงอยู่ในเวลา
เดียวกัน เมื่อท่านพัฒนาจิต(ซินซิ่ง)ขึน้ มา เช่นในสังคมมนุ ษย์ มีคน
มาด่าท่าน ท่านไม่ได้ตอบโต้ โดยที่จติ ของท่านสงบ มีคนต่อยท่าน
หนึ่งหมัด ท่านก็เงียบ ยิ้มแล้วก็ผ่านไป จิต(ซินซิ่ง)ของคนๆ นี้ ก็สูง
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มากแล้ว หากท่านเป็ นผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรม สิง่ ที่ท่านจะได้คอื อะไร
ท่านมิได้พลัง(กง)หรอกหรือ จิต(ซินซิง่ )ของท่านสูงขึน้ แล้ว พลัง(กง)
ของท่านก็จะสูงตามไปด้วย จิต(ซินซิง่ )สูงเท่าใดพลัง(กง)สูงเพียงนัน้ นี่
คือสัจธรรมทีแ่ ท้จริง ทีผ่ า่ นมาไม่ว่าเขาจะฝึ กพลัง(กง)ในสวนสาธารณะ
ก็ดี ที่บ้านก็ดี ฝึ กด้วยความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจ ด้วยความศรัทธา ฝึ กได้ดี
แต่ เมื่อเขาก้าวออกนอกประตู ก็มิใช่ผู้บ าเพ็ญแล้ว ท าตามอ าเภอใจ
แก่งแย่งชิงดีชงิ เด่นเพื่อลาภเพื่อยศในหมู่คนธรรมดาสามัญ แล้วพลัง
(กง)ของเขาจะสูงขึน้ ได้อย่างไร แน่ นอนไม่มที าง โรคภัยของเขาก็ไม่มี
ทางหายด้วยเหตุผลเดียวกัน ทาไมบางคนฝึกพลัง(กง)มาเป็ นเวลานาน
ก็ยงั ไม่สามารถหายจากโรคภัย นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าพลังลมปราณ(ชี่กง)
คือการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม เป็ นสิง่ ที่เหนือธรรมดา ไม่ใช่เป็ นการออก
กาลังกายของคนธรรมดาสามัญ จะต้องเน้นการบาเพ็ญจิต(ซินซิง่ ) จึง
จะหายจากโรค หรือมีพลัง(กง)สูงขึน้ ได้
บางท่านคิดว่าตัง้ กระทะก่อเตา เก็บตัวยาเคี่ยวยาอายุวฒ
ั นะ
(ตาน) เข้าใจว่ายาอายุวฒ
ั นะ(ตาน)นี้กค็ อื พลัง(กง) แท้จริงไม่ใช่ ส่วน
ตานที่จะกล่าวนี้เป็ นตานที่เก็บสะสมพลังงานได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านัน้
ไม่ใช่พลังงานทัง้ หมด ตานคืออะไร เราทราบกันดีว่า เรายังมีสิ่งที่
เกีย่ วกับการบาเพ็ญชีวติ อีกส่วนหนึ่ง ร่างกายยังจะมีพลังความสามารถ
พิเศษออกมาอีก อีกทัง้ มีศาสตร์ต่างๆ อีกมากมาย สิง่ เหล่านี้สว่ นใหญ่
ถูกปิ ดกัน้ เอาไว้ ไม่ให้ท่านนาออกมาใช้ มีความสามารถพิเศษมากมาย
นับหมื่นชนิดทันทีท่กี ่อเกิดก็จะถูกปิ ดกัน้ ทาไมจึงไม่ให้นาออกมาใช้
จุดประสงค์ก็คอื ไม่ต้องการให้ท่านนาไปใช้ก่อเรื่องต่างๆ ตามอาเภอใจ
41

ในสังคมมนุ ษย์ ไม่ให้ไปรบกวนสังคมมนุ ษย์ตามอาเภอใจ และก็ไม่
ต้องการให้ท่านแสดงอิทธิฤทธิ ์ในสังคมมนุ ษย์อย่างง่ายๆ เพราะว่าจะ
เป็ นการท าลายสภาพของสังคมมนุ ษย์ มีหลายคนต้องรับรู้(อู้)ด้วย
ตนเองจากการบ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรม หากแสดงความสามารถพิเศษ
ออกมาให้เห็นทัง้ หมด ผูค้ นเห็นว่าเป็ นของจริง ก็จะพากันมาบาเพ็ญ
ธรรม คนที่ประพฤติชวร้
ั ่ ายหรือสร้างแต่ความเลวก็พากันมาบาเพ็ญ
ทาเช่นนี้ไม่ได้ ไม่อนุ ญาตให้ท่านไปโอ้อวดเช่นนัน้ ได้ ท่านยังอาจทา
ผิดได้งา่ ย เพราะว่าท่านยังมองไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผล
มองไม่เห็นธาตุ แท้ของมัน ท่านคิดว่าเป็ นเรื่องดี แต่อาจเป็ นการทา
เรื่องไม่ดกี เ็ ป็ นได้ เพราะฉะนัน้ จึงไม่ให้ท่านนามาใช้ เพราะว่าเมื่อท่าน
กระท าความผิ ด ระดับ ชัน้ ก็ จ ะตกลงมา บ าเพ็ ญ เสี ย เวลาเปล่ า
เพราะฉะนัน้ ความสามารถพิเศษจานวนมากจึงต้องปิ ดกัน้ ไว้ จะท า
อย่างไร เมื่อถึงวันทีเ่ ปิ ดพลัง(กง) เปิ ดการรูแ้ จ้ง(อู)้ ตานก็คอื ลูกระเบิด
ทีจ่ ะระเบิดเปิ ดความสามารถพิเศษทัง้ หมด ส่วนทีถ่ ูกปิ ดกัน้ ทัง้ หมดของ
ร่างกายและทวารทุกจุดจะถูกระเบิดออกมาทัง้ หมด “ปั ง” เสียงดังสนัน่
ทัง้ หมดจะถู กระเบิดออก ตานก็ คือเพื่ อการนี้ พระสงฆ์ เมื่อถึงแก่
มรณภาพน าเรือนร่างไปฌาปนกิจแล้ว จะพบว่ามีพระธาตุ เหลืออยู่
บางคนคิดว่านัน่ คือกระดูกหรือฟั น แต่คนธรรมดาสามัญทาไมจึงไม่มี
นัน่ ก็คือตานหลังจากระเบิดออก พลังงานของมันถูกปลดปล่อยออก
มาแล้ว พระธาตุประกอบขึน้ ด้วยสสารมากมายในมิตอิ ่นื มันก็คอื สสาร
นัน่ เอง แต่มนั ก็ไม่มปี ระโยชน์ อะไร คนปั จจุบนั ถือว่าเป็ นของมีค่า มี
พลังงาน มีแสง มีความแข็งแกร่ง ก็คอื สิง่ นี้
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การทีพ่ ลัง(กง)ไม่สงู ขึน้ ยังมีสาเหตุอกี ประการหนึ่ง นันก็
่ คอื ไม่รู้
ถึ งหลัก ธรรมในระดับ สู ง ไม่ ส ามารถบ าเพ็ ญ ปฏิ บ ั ติ ให้ สู งขึ้ น ไป
หมายความว่าอย่างไร ดังเช่นที่ขา้ พเจ้ากล่าวไว้ก่อนหน้านี้ บางท่าน
ฝึ กวิชาพลัง(กง)ต่างๆ มามากมาย ข้าพเจ้าจะบอกให้ ต่อให้ศกึ ษามา
มากเท่าใดก็ไม่มปี ระโยชน์ ยังคงเป็ นเด็กชัน้ ประถมอยู่นัน่ เอง ท่าน
ยังคงเป็ นเด็กชัน้ ประถมในการบ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรม ล้วนเป็ นกฎใน
ระดับต่ า ท่านเอากฎในระดับขัน้ ต่ าไปบาเพ็ญปฏิบตั ใิ นระดับสูง ย่อม
ไม่บงั เกิดผลใดๆ ในทางชี้แนะ เหมือนกับท่านศึกษาในมหาวิทยาลัย
แต่ใช้แบบเรียนของชัน้ ประถม ท่านก็ยงั คงเป็ นนักเรียนประถม ต่อให้
เรียนมากอย่างไรก็ไร้ประโยชน์ กลับจะแย่ลงกว่าเดิม ในระดับชัน้ ที่
แตกต่างกันย่อมมีธรรมะที่แตกต่างกัน หลักธรรมในระดับชัน้ ทีต่ ่างกัน
ย่อมมีแนวทางชี้แนะที่แตกต่ างกัน เพราะฉะนั น้ กฎระดับขัน้ ต่ าไม่
สามารถชีแ้ นะให้ท่านบาเพ็ญปฏิบตั ไิ ปสู่ระดับสูงได้ สิง่ ทีเ่ ราจะอธิบาย
ต่อไปล้วนเป็ นกฎที่จะบาเพ็ญปฏิบตั ใิ นระดับสูง ข้าพเจ้านาสิง่ ทีอ่ ยู่ใน
ระดับชัน้ ทีต่ ่างกันผนวกเข้าด้วยกันมาอธิบาย ซึ่งจะมีผลต่อการชีแ้ นะ
ในการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมของท่านได้ตงั ้ แต่น้ีไป ข้าพเจ้ามีหนังสืออยู่
หลายเล่ม ยังมีเทปบันทึกเสียง วีดที ศั น์ ท่านจะพบว่า หลังจากท่าน
อ่าน ดู ฟั ง ไปแล้วครัง้ หนึ่ง ผ่านไปอีกระยะหนึ่งมาดู ฟั ง หรืออ่าน
อีก รับรองได้ว่าจะยังเกิดผลในทางชี้แนะต่ อไป ท่ านก็จะสามารถ
ยกระดับตัวเองให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และเป็ นแนวทางชีแ้ นะให้กบั ท่าน
ได้อย่างต่อเนื่อง นี่กค็ อื หลักธรรม สาเหตุสองประการทีบ่ าเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมแล้วพลัง(กง)ไม่ สูงขึ้น คือไม่เข้าใจหลักธรรมในระดับสูงจึงไม่
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สามารถบาเพ็ญได้ ไม่ได้บาเพ็ญจากภายใน ไม่บาเพ็ญจิต(ซินซิ่ง)
พลัง(กง)ก็ไม่สงู ขึน้ นี่คอื เหตุผลสองประการ
จุดเด่นของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)
หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเรา เป็ นหลักธรรม
หนึ่งในแปดหมื่นสีพ่ นั พระธรรมขันธ์ในสายพุทธ ในรอบอารยธรรมของ
มนุ ษย์ครัง้ นี้ พวกเรายังไม่ได้ออกมาเผยแพร่สสู่ าธารณชน แต่เคยช่วย
ให้คนพ้นทุกข์อย่างกว้างขวางในช่วงหนึ่ งของยุคก่อนประวัติศาสตร์
ข้าพเจ้านาออกมาเผยแพร่อกี ครัง้ หนึ่งในช่วงสุดท้ายของปลายกัลป์ จึง
เป็ นสิง่ ทีล่ ้าค่ายิง่ นัก ข้าพเจ้าได้พดู ถึงรูปแบบการผันแปรกุศลเป็ นพลัง
(กง)โดยตรง พลัง(กง)อันทีจ่ ริงมิใช่ได้มาโดยการฝึ ก แต่ได้มาจากการ
บาเพ็ญ คนจานวนมากแสวงหาแต่การเสริมสร้างพลัง(กง) เน้นแต่จะ
ฝึ กได้อย่างไร ไม่ได้สนใจจะบาเพ็ญอย่างไร ความจริงแล้วพลัง (กง)
ได้มาโดยอาศัยการบาเพ็ญปฏิบตั ิทางจิต(ซินซิ่ง)ของเรา ถ้าเช่นนัน้
ทาไมเราจึงสอนให้คนฝึ กพลัง(กง) ก่อนอื่นขอพูดเรื่องทาไมพระสงฆ์จงึ
ไม่ฝึกพลัง(กง) ท่านอาศัยการนัง่ สมาธิ สวดมนต์ บาเพ็ญจิต(ซินซิง่ )
ท่านก็สามารถมีพลัง(กง)สูงขึ้น ตามแต่ระดับชัน้ สูงต่ าของแต่ละท่าน
เพราะว่าองค์ศากยมุ นี ทรงสังสอนให้
่
ละทิ้งทุ กสิ่งในโลก รวมทัง้ ร่าง
แท้(เปิ๋ นถี่) ดังนัน้ จึงไม่จาเป็ นทีจ่ ะฝึ กการเคลื่อนไหวทางร่างกาย สาย
เต๋าไม่เน้นการช่วยเหลือสรรพสัตว์ บุคคลที่เขาได้พบ จะมิใช่พวกที่มี
สภาพจิตใจต่างๆ และมีระดับชัน้ ต่างๆ กัน จะไม่ใช่คนทุกประเภท ที่
บางคนมีความเห็นแก่ตวั มาก บางคนเห็นแก่ตวั น้อย แต่ท่านจะต้องมี
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การคัดเลือกลูกศิษย์ เลือกลูกศิษย์ไว้สามคน ในจานวนนี้มเี พียงคน
เดียวทีจ่ ะเป็ นผูส้ บื ทอดทีแ่ ท้จริง ลูกศิษย์ผนู้ นั ้ จะต้องมีกุศลสูง เป็ นคน
ดี ไม่ก่อเกิดปั ญหา เพราะฉะนัน้ อาจารย์จะเน้นหนักการสอนกระบวน
ท่าฝึ กซึ่งเป็ นของท่ านเอง ให้บ าเพ็ญชีวิต ฝึ กฤทธิเ์ ดชและศาสตร์
ต่างๆ จึงต้องฝึกการเคลื่อนไหวด้วย
หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) เป็ นหลักพลัง(กง)ทีฝ่ ึ ก
ทัง้ จิตและชีวิต จึงต้องมีการฝึ กการเคลื่อนไหว ด้านหนึ่ งเป็ นการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษ เสริมสร้างอย่างไร นัน่ ก็คอื อาศัยแรง
พลัง(กงลี่)ที่ แข็งแกร่ งในตัวท่ าน มาเสริม ความสามารถพิ เศษให้
แข็งแกร่งยิง่ ๆ ขึน้ อีกด้านหนึ่ง เสริมสร้างให้ร่างกายของท่านก่อเกิด
สิง่ มีชวี ติ ขึน้ มาอีกมากมาย เมื่อบาเพ็ญปฏิบตั ถิ งึ ระดับชัน้ สูง สายเต๋า
พูดถึงการกาเนิ ดกายทิพย์(เหวียนอิง) สายพุทธพูดถึงร่างวชิระที่ไม่
เสื่อมสลาย ยังจะผันแปรศาสตร์ต่างๆ ออกมาอีกมากมาย สิง่ เหล่านี้
ล้วนผันแปรออกมาผ่านการฝึกกระบวนท่า การฝึกการเคลื่อนไหวก็เพื่อ
สิง่ นี้ วิชาการฝึ กจิตและชีวติ ที่สมบูรณ์จะต้องมีทงั ้ การบาเพ็ญและการ
ปฏิบตั ิ ข้าพเจ้าคิดว่าพวกเราคงเข้าใจว่าพลัง(กง)นี้มาได้อย่างไร พลัง
(กง)ที่กาหนดระดับชัน้ สูงต่ าที่แท้จริง ไม่ใช่ได้มาจากการฝึ ก หากแต่
ได้มาจากการบ าเพ็ญ คือในระหว่ างการบ าเพ็ญ ในสังคม ท่ านได้
ยกระดับจิต(ซินซิง่ )ของท่านสูงขึน้ เพื่อให้เข้ากับคุณสมบัตพิ เิ ศษของ
จักรวาล คุณสมบัตพิ เิ ศษในจักรวาลก็ไม่บงั คับท่าน ท่านก็จะสามารถ
ยกระดับสู งขึ้น กุ ศลนี้ ก็จะเริ่มผันแปรเป็ นพลัง (กง) และจะสู งตาม
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มาตรฐานจิต(ซินซิ่ง)ที่ได้พฒ
ั นาขึ้นมา ความสัมพันธ์ระหว่างกันก็คอื
เช่นนี้
หลักพลัง(กง)ของเรา เป็ นการบาเพ็ญทัง้ จิตและชีวติ พลัง(กง)
ทีเ่ ราฝึ กจะถูกเก็บสะสมไว้ในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกาย เรื่อยไปจนถึง
ส่วนประกอบของอนุ ภาคเล็กๆ ของต้นกาเนิดสสารภายใต้จุลทรรศน์ ท่ี
เล็กทีส่ ุด ก็จะสะสมพลัง(กง)อันเป็ นสสารพลังงานสูง เมื่อแรงพลัง(กง
ลี่ )ของท่ า นเพิ่ ม สู งมากยิ่ งขึ้ น ความหนาแน่ น ก็ จ ะเพิ่ ม สู งยิ่ งขึ้ น
อานุ ภ าพก็ จ ะยิ่งใหญ่ ข้ึน สสารพลังงานสู งชนิ ด นี้ มี จิต วิ ญ ญาณ
เพราะว่าถูกสะสมอยูภ่ ายในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายมนุ ษย์ จนถึงต้น
ก าเนิ ดของชีวิต นานๆ เข้า ก็ จะมีรูปแบบเช่ นเดียวกันกับ เซลล์ใน
ร่างกายของท่าน มีการเรียงลาดับเช่นเดียวกับโมเลกุลในร่างกาย มี
รูปแบบเช่นเดียวกับนิ วเคลียสทัง้ มวล แต่ธาตุ แท้ได้เปลี่ยนแปลงไป
ไม่ใช่เซลล์เนื้อเยือ่ ดัง้ เดิมทีป่ ระกอบขึน้ เป็ นร่างกายอีกต่อไปแล้ว ท่านก็
จะไม่อยู่ในธาตุทงั ้ 5 อีกต่อไปมิใช่หรือ แน่ นอนการบาเพ็ญปฏิบตั ขิ อง
ท่านยังไม่ส้นิ สุด ท่านยังคงบาเพ็ญปฏิบตั ิในหมู่คนธรรมดาสามัญ ดู
ผิวเผินท่านก็เหมือนกับคนธรรมดาสามัญ สิง่ เดียวทีแ่ ตกต่างก็คอื เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ท่อี ยู่ในวัยเดียวกัน ท่านจะดูอ่อนวัยกว่า แน่ นอน
ประการแรกจะต้องมีการเอาสิง่ ทีไ่ ม่ดใี นร่างกายของท่านออกไป รวมถึง
โรคภัยไข้เจ็บ แต่ทน่ี ้ีไม่ใช่การรักษาโรค เราจะทาการชาระร่างกาย ไม่
เรียกว่ารักษาโรค เราเรียกว่าการชาระร่างกาย ชาระร่างกายให้กบั ผู้
บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมอย่างแท้จริง บางท่านมาเพื่อรักษาโรค ผูป้ ่ วยที่
อาการหนักเราจะไม่อนุ ญาตให้เข้ามา เพราะว่าเขาปล่อยวางจิตทีจ่ ะมา
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รักษาโรคไม่ได้ เขาไม่สามารถที่จะสลัดความคิดที่เขากาลังเจ็บไข้ได้
ป่ วยไปได้ เขาป่ วยหนัก ไม่สบายมาก เขาจะปล่อยวางได้อย่างไร เขา
ก็ยอ่ มไม่สามารถทีจ่ ะบาเพ็ญปฏิบตั ไิ ด้ เราขอเน้นอีกครัง้ ผูป้ ่ วยหนัก
เราไม่รบั ที่น่ีเป็ นการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม แตกต่างจากเรื่องที่เขาคิด
มากมายนัก เขาสามารถไปหาอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ท่านอื่นไปทา
เรื่องนี้ แน่ น อนในที่น้ี ผู้ฝึ กหลายท่ านก็ มีโรค แต่ เพราะท่ านคือผู้
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทีแ่ ท้จริง เราจะช่วยทาเรื่องนี้ให้ทา่ น
ผูฝ้ ึ กหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเรา เมื่อมอง
จากภายนอก หลังจากที่บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมไประยะหนึ่ง จะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงได้ชดั เจน ผิวหนังจะเนียนละเอียด ผิวขาวนวลอมชมพู
ผู้สูงอายุรอยย่นต่ างๆ จะลดน้ อยลง ลดน้ อยลงมาอย่างมาก นี่ เป็ น
ปรากฏการณ์ทจ่ี ะพบเห็นได้ทวไป
ั ่ ทีข่ า้ พเจ้าพูดมานี้ไม่ใช่เรื่องพิสดาร
เหลือเชื่อ ผูฝ้ ึ กเก่าทีน่ งั ่ ณ ทีน่ ้ีหลายๆ ท่านทราบในสิง่ นี้ดี โดยเฉพาะ
สตรีสูงอายุยงั จะมีรอบระดูมาอีก เพราะว่าในหลักพลัง(กง)บาเพ็ญทัง้
จิตและชีวติ ต้องอาศัยลมปราณ(ชี)่ ของระดูมาบาเพ็ญชีวติ ระดูทม่ี าจะ
ไม่ ม าก ในขั ้น ตอนนี้ มี เพี ย งเล็ ก น้ อยก็ เพี ย งพอ และนี่ ก็ คื อ
ปรากฏการณ์ทพ่ี บเห็นได้ทวไป
ั ่ มิฉะนัน้ ท่านขาดมันไปแล้วจะบาเพ็ญ
ชีวติ ได้อย่างไร ผูช้ ายก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นผูส้ งู อายุหรือวัยหนุ่ มแน่ น
จะรู้สึกว่าตัวเบา ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมที่แท้จริง ท่านจะรู้สกึ ถึงการ
เปลีย่ นแปลงเช่นนี้
หลักพลัง(กง)ของเราเป็ นการฝึ กที่ยงิ่ ใหญ่มาก แตกต่างไปจาก
วิชาอื่นๆ ที่มกั จะเลียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิดต่างๆ หลักพลัง(กง)
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ของเราชุ ดนี้ ยงิ่ ใหญ่ จริงๆ กฎที่องค์ศากยมุ นีหรือเหลาจื่อได้ตรัสไว้
ล้วนเป็ นกฎภายในระบบทางช้างเผือกของเรา หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร
(ฝ่ าหลุ นต้ าฝ่ า)ของเราฝึ กอะไร เราบ าเพ็ญ ปฏิบ ัติตามกฎของการ
วิว ฒ
ั นาการของจักรวาล ยึดถือคุ ณ สมบัติพ ิเศษสู งสุ ดของจักรวาล
ความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิน่ ) เป็ นมาตรฐานชีน้ า
ในการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของเรา เราฝึ กวิชาที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนี้ เท่ากับ
เป็ นการฝึกจักรวาล
หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเรายังมีจุดเด่นพิเศษ
มากๆ อีกจุดหนึ่ง ซึ่งแตกต่างไปจากหลักพลัง(กง)อื่นๆ ปั จจุบนั พลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง)ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมฝึกกันมากในสังคม ล้วนอยูใ่ นประเภทการ
เดินตาน ฝึ กตาน พลังลมปราณ(ชี่กง)จากการฝึ กตานสาหรับผูฝ้ ึ กใน
หมู่คนธรรมดาสามัญคิดจะฝึ กจนเปิ ดพลัง(กง) เปิ ดการรูแ้ จ้ง(อู)้ นัน้ ทา
ได้ยาก หลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุ นต้าฝ่ า)ของเราไม่ เดินตาน
หลักพลัง(กง)ของเราคือการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจักร(ฝ่ าหลุน) ณ บริเวณ
ท้องน้ อย ซึ่งข้าพเจ้าจะใส่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุ น)ให้ก ับพวกเราด้วยตัว
ข้าพเจ้าเองในห้ องเรีย น ในขณะที่ ข้าพเจ้ าพู ด ถึ งหลัก ธรรมใหญ่
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) ข้าพเจ้าก็จะทยอยใส่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)ให้กบั
ทุกท่าน บางท่านจะรูส้ กึ บางท่านจะไม่รูส้ กึ แต่คนส่วนใหญ่จะรูส้ กึ
เพราะว่าพืน้ ฐานของร่างกายของคนเราไม่เหมือนกัน เราฝึ กธรรมจักร
(ฝ่ าหลุน) แต่ไม่ฝึกตาน ธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)คือส่วนย่อของจักรวาล มี
ความสามารถพิเศษเช่นเดียวกับจักรวาล จะหมุนอย่างอัตโนมัติ และ
จะหมุนอยูต่ ลอดเวลา ณ บริเวณท้องน้อยของท่าน เมื่อใส่ให้ท่านแล้วก็
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จะไม่มีการหยุด จะหมุ นอยู่เช่นนี้ ตลอดไป เวลาธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)
หมุ น ตามเข็ม นาฬิ ก า จะท าการดู ด ซับ พลังงานจากจัก รวาลโดย
อัตโนมัติ ตัวธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)เองยังสามารถผันแปรพลังงาน ป้ อน
พลังงานที่ต้ องการใช้ในการผัน แปรพลังงานให้ แก่ ส่ วนต่ างๆ ของ
ร่างกาย ขณะเดียวกันเวลาธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)หมุนทวนเข็มนาฬิกา จะ
ปล่อยพลังงานออกมา หลังจากขับสสารเสียออกไปแล้วก็จะกระจาย
ออกไปจากรอบๆ ร่างกาย ขณะที่ปล่อยพลังงานออกมาจะกระจาย
ออกไปไกลมาก พร้อมกับ ดู ด ซับ พลังงานใหม่ เข้ามา พลังงานที่
กระจายออกไป คนทีอ่ ยูบ่ ริเวณรอบๆ ตัวท่านจะได้รบั ประโยชน์ สาย
พุทธพูดถึงการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผูอ้ ่นื ช่วยเหลือสรรพสัตว์
ไม่เพียงแต่ บ าเพ็ญตน ยังจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ ท าให้ผู้อ่ืนได้รบั
ผลประโยชน์น้ีดว้ ย ช่วยปรับสภาพร่างกายและรักษาโรคให้ผอู้ ่นื โดยไม่
ตัง้ ใจ แน่ นอน พลังงานจะไม่สูญหายไปไหน เมื่อธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)
หมุ นตามเข็มนาฬิ กา เขาจะดู ดซับพลังงานกลับ มาเอง เพราะว่ า
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)จะหมุนอยูต่ ลอดเวลา
บางคนจะคิดว่า ทาไมธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)จึงหมุนไม่หยุด บาง
ท่านถามข้าพเจ้าว่า ทาไมธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)จึงหมุนได้ มีหลักการ
อะไร การทีพ่ ลังงานสะสมมากๆ จนก่อเกิดเป็ นตาน สิง่ นี้เข้าใจได้ แต่
การหมุนของธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)เป็ นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจ ข้าพเจ้าจะ
ยกตัวอย่างให้ท่านฟั ง จักรวาลเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา ทางช้างเผือก
ทัง้ หมดในจักรวาล กลุ่มดวงดาวล้วนเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา ดาวนพ
เคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์ โลกยังหมุนรอบตัวเอง พวกเราลองคิดดู
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ใครเป็ นคนผลักดัน ใครเป็ นผูส้ ่งแรงผลักดันนี้ ท่านไม่อาจใช้ความคิด
ของคนธรรมดาสามัญไปทาความเข้าใจ มันก็คอื กลไกหมุนชนิดหนึ่ ง
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)ของเราก็เช่นกัน ก็คอื หมุนอยู่ตลอดเวลา การหมุน
ของธรรมจักร(ฝ่ าหลุน) จะช่วยแก้ไขปั ญหาการฝึ กพลัง(กง)ในสภาพ
ชีวติ ประจาวันของคนธรรมดาสามัญ ช่วยเพิม่ เวลาให้การฝึ กพลัง(กง)
เพิม่ อย่างไร เพราะว่าธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)หมุนไม่หยุด ดูดซับพลังงาน
จากจักรวาลอย่างไม่หยุดยัง้ และผันแปรเป็ นพลังงาน ขณะที่ท่ าน
ทางานเขาก็ฝึกท่านอยู่ แน่ นอนไม่เฉพาะแต่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)เท่านัน้
เรายังจะใส่ กลไก และกลไกบังคับต่ างๆ ให้ก ับท่ านอีกด้วย ซึ่งจะ
ท างานและผันแปรอย่างอัตโนมัติไปพร้อมๆ กับธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)
ดังนัน้ พลัง(กง)ทัง้ หมดล้วนเป็ นการผันแปรคนโดยอัตโนมัติ จึงมีสภาพ
เป็ น “พลัง(กง)ฝึกคน” หรือเรียกว่า “หลักธรรมฝึกคน” ยามทีท่ า่ นไม่ได้
ฝึ กพลัง(กง) พลัง(กง)ก็จะฝึ กท่าน เมื่อท่านฝึ กพลัง(กง) พลัง(กง)ฝึ ก
ท่าน ท่านรับประทานข้าว นอนหลับ ทางาน พลัง(กง)ก็จะมีการผัน
แปรอยู่ตลอดเวลา ถ้าเช่นนี้ ท่านฝึ กพลัง(กง)เพื่ออะไร ท่านฝึ กเพื่อ
เสริมพลังให้กบั ธรรมจักร(ฝ่ าหลุน) และกลไกต่างๆ ทีข่ า้ พเจ้าใส่ให้ทา่ น
การบาเพ็ญปฏิบตั ใิ นระดับสูง ก็คอื ไร้การหมายมันใดๆ
่
การเคลื่อนไหว
จะดาเนินไปเองตามกลไกทีเ่ คลื่อนอยู่ โดยไม่มจี ติ นึกคิดใดๆ ชีน้ า และ
ไม่เน้นเรื่องระบบการหายใจ
เราจะไม่เน้นเรื่องเวลาสถานทีใ่ นการฝึกพลัง(กง) บางท่านจะพูด
ว่า เวลาไหนเหมาะกับการฝึ กพลัง(กง)มากที่สุด เช่น เทีย่ งคืน เวลา
เช้า เที่ยงวัน เราไม่เน้ นเวลา ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ฝึกพลัง(กง) จะ
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เป็ นเวลาเช้ า เที่ ย งคืน พลัง(กง)ก็ จะฝึ ก ท่ านอยู่ ท่ านหลับ เดิ น
ทางาน พลัง(กง)ก็ฝึกท่านอยู่ทุกขณะ ซึ่งเท่ากับเป็ นการย่นเวลาการ
ฝึกพลัง(กง)ของท่านได้มาก พวกเราส่วนใหญ่มจี ติ มุง่ มันอย่
่ างแท้จริงที่
จะได้ธรรมะ แน่ นอนนั น่ คือเป้ าหมายของการบ าเพ็ญ ปฏิบ ัติธรรม
เป้ าหมายสุดท้ายในการบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรม ก็คือการได้ธรรมะและ
บรรลุธรรม แต่บางท่านชีวติ ทีเ่ หลืออยูน่ นั ้ อายุขยั มีจากัด อาจจะมีไม่
เพียงพอ หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเราสามารถแก้ไข
ปั ญหานี้ ช่วยย่นเวลาในการฝึ กพลัง(กง)ให้สนั ้ ลง ขณะเดียวกันก็เป็ น
วิชาที่ฝึกทัง้ จิตและชีวติ เมื่อท่านฝึ กอย่างต่อเนื่อง ก็ยดื อายุของท่าน
ออกไปอย่างต่อเนื่อง ท่านฝึ กต่อไปอีกก็จะยืดออกไปอีก ผูท้ ม่ี รี ากฐาน
ดีแ ต่ อ ายุ ม าก เวลาของการฝึ ก บ าเพ็ ญ (กง)ก็ จะเพี ย งพอ แต่ ก็ มี
มาตรฐานข้อหนึ่ง ส่วนทีเ่ กินจากอายุขยั เดิมทีฟ่ ้ าได้กาหนดไว้ ชีวติ ที่
ยืดให้นัน้ เพื่อให้ท่านใช้ฝึกพลัง(กง)เท่านัน้ หากท่านมีความนึ กคิด
ออกนอกลู่เพียงเล็กน้อย ก็จะมีอนั ตรายต่อชีวติ เพราะว่าอายุขยั ของ
ท่านได้ผา่ นพ้นไปแล้ว นอกจากว่าท่านได้ฝึกถึงขัน้ การบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมนอกภพ ไม่ถูกควบคุมอีกแล้ว เมื่อถึงเวลานัน้ ก็จะเป็ นอีกสภาพ
หนึ่ง
เราไม่ พู ด ถึ งต าแหน่ งทิ ศ ทาง ไม่ พู ด ถึ งวิ ธี ก ารจบการฝึ ก
เพราะว่าธรรมจักร(ฝ่ าหลุ น)นั น้ ไม่ มีการหยุดหมุ น ไม่ สามารถที่จะ
หยุดยัง้ มีโทรศัพท์มา มีคนมาเคาะประตูเรียก ท่านก็ไปทาธุระได้
ทันที ไม่จาเป็ นต้องจบการฝึ กด้วยวิธกี ารใดๆ ขณะที่ท่านไปทาธุระ
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)ก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกา ดูดซับพลังงานที่กระจาย
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อยู่นอกร่างกายให้เข้ามาทันที การกระท าด้วยวิธีใช้มือทัง้ สองของ
ตัวเองประคองลมปราณ(ชี่)และกรอกลงบนศีรษะ(กว้านติ่ง)นัน้ ไม่ว่า
ท่านจะประคองอย่างไรก็จะสามารถหลุดหายไปได้ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)มี
จิตวิญญาณ เขาทราบดีว่าจะต้องทาสิ่งเหล่านี้ และไม่มกี ารกาหนด
ตาแหน่ ง ทิศทาง เพราะว่าจักรวาลก็หมุนอยู่ตลอดเวลา ระบบทาง
ช้างเผือกหมุ นอยู่ ตลอดเวลา ดาวนพเคราะห์ ห มุ นรอบตัวเองและ
หมุนรอบดวงอาทิตย์ โลกก็ยงั หมุนรอบตัวเอง พวกเราฝึ กตามกฎอัน
ยิง่ ใหญ่ของจักรวาล จึงไม่มกี ารแบ่งแยกทิศเหนือใต้ออกตก การฝึ ก
โดยหันหน้าไปทิศใดก็ตาม ล้วนเป็ นการฝึกทัวทุ
่ กทิศ ไม่ว่าท่านจะฝึ ก
โดยหันไปทางทิศใด เท่ากับเป็ นการฝึ กโดยหันไปทัง้ 4 ทิศพร้อมกัน
หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเราจะคุม้ ครองผูฝ้ ึ กไม่ให้มี
ปั ญหาเกิดขึ้น คุ้มครองอย่างไร ท่านเป็ นผู้บ าเพ็ญปฏิบ ตั ิท่ีแท้จริง
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)ของเราจะคุม้ ครองท่าน รากของข้าพเจ้าได้หยังลึ
่ ก
ในจักรวาล ใครทีส่ ามารถแตะต้องตัวท่าน ก็เท่ากับแตะต้องข้าพเจ้าได้
พู ดให้ ช ัด ก็ เท่ ากับ แตะต้ องจักรวาลนี้ ได้ สิ่งที่ ข้าพเจ้าพู ดฟั งแล้ ว
เหลือเชื่อ เมื่อท่านศึกษาต่อไปท่านก็จะเข้าใจ นอกจากนี้ยงั มีสงิ่ อื่นๆ
ทีส่ ูงมากๆ ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถพูดออกมาได้ เราจะบรรยายธรรมใน
ระดับสูงอย่างเป็ นระบบโดยเริม่ จากตื้นไปสู่ลกึ หากว่าจิต(ซินซิง่ )ของ
ท่ านไม่ เที่ยงตรงย่อมไม่ ได้ หากท่ านแสวงหาอาจจะเกิดปั ญ หาได้
ข้าพเจ้าพบว่าธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)ของผูฝ้ ึ กรุ่นเก่าไม่น้อยทีเ่ ปลีย่ นรูปไป
ทาไมจึงเป็ นเช่นนี้ ท่านนาเอาสิง่ อื่นปะปนเข้ามาฝึ กเสียแล้ว ท่านไป
เอาของผูอ้ ่นื มา ทาไมธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)จึงไม่คุ้มครองท่าน ให้ท่าน
52

แล้วก็คอื ของท่าน อยู่ในการควบคุมของจิตสานึกของท่าน สิง่ ที่ท่าน
ต้องการคนอื่นก็ยงุ่ ไม่ได้ นี่เป็ นกฎของจักรวาล ท่านไม่คดิ ทีจ่ ะบาเพ็ญ
ใครก็บ งั คับท่านบ าเพ็ญไม่ได้ การบังคับเท่ากับเป็ นการทาสิ่งที่ไม่ดี
ใครจะสามารถบังคับ เปลี่ยนแปลงจิตใจของท่ านได้เล่ า ท่ านต้ อง
เข้มงวดกับตัวเอง การคิดจะรับเอาสิง่ ดีๆ ของทุกๆ คน ไม่วา่ ของใครก็
รับเข้ามา วันนี้ท่านฝึ กพลัง(กง)แบบนี้ พรุ่งนี้ท่านเปลี่ยนไปฝึ กอย่าง
อื่น โดยมีจุ ด ประสงค์ จะรัก ษาโรคให้ ห ายขาด แต่ โรคที่ ร ักษาจะ
หายขาดหรือไม่ ไม่หาย เพียงแต่เคลื่อนย้ายออกไปอยูข่ า้ งหลังให้ทา่ น
เท่านัน้ การบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมในระดับชัน้ สูง ต้องเน้นปั ญหาความ
แน่วแน่หนึ่งเดียว มุง่ มันบ
่ าเพ็ญในวิชาเดียว บาเพ็ญปฏิบตั ใิ นวิชาใดก็
ต้องทุ่มเทจิตใจในวิชานัน้ อย่างเต็มที่ จนกว่าจะเปิ ดพลัง(กง)และเปิ ด
การรูแ้ จ้ง(อู)้ ในวิชานัน้ ท่านจึงจะสามารถเปลีย่ นไปฝึ กวิชาอื่น นันเป็
่ น
อีกวิชาหนึ่ง เพราะว่าวิชาทีแ่ ท้จริงทีส่ บื ทอดกันมานัน้ ล้วนเป็ นสิง่ ทีต่ ก
ทอดมาเป็ นเวลายาวนาน และได้ผ่านขัน้ ตอนการผันแปรที่ค่อนข้าง
สลับซับซ้อน บางท่านฝึ กพลัง(กง)ตามความรูส้ กึ ความรูส้ กึ ของท่าน
นับเป็ นอะไรไม่ได้ อะไรก็ไม่ใช่ ขัน้ ตอนการผันแปรทีแ่ ท้จริงเกิดขึน้ ใน
มิติอ่ืน ซึ่ งซับ ซ้ อนและลึกล้ า จะผิดเพี้ยนไม่ ได้แม้เพียงเล็กน้ อย
เช่นเดียวกับเครื่องมือที่มีกลไกละเอียดอ่อน ถ้าหากเอาชิ้นส่วนอื่น
เพิ่มเติมเข้าไปก็ จะเสียทันที ร่างกายของท่ านในแต่ ละมิติ มีการ
เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็ นสิง่ ที่ลกึ ล้า จะผิดเพีย้ นไม่ได้แม้เพียง
เล็กน้ อย ข้าพเจ้าเคยพูดกับพวกท่านไว้แล้วว่า การบาเพ็ญปฏิบ ตั ิ
ธรรมอยู่ท่ตี วั เอง พลัง(กง)อยู่ท่อี าจารย์ ท่านนาเอาของผู้อ่นื มาตาม
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อาเภอใจ ใส่เข้าไปในร่างกายของท่าน ซึ่งจะมีส่อื สัญญาณ(ซิน่ ซี)อย่าง
อื่นติดมาด้วย ก็จะเป็ นการรบกวนต่อวิชาทีบ่ าเพ็ญอยูน่ ้ี ท่านก็จะเดิน
ออกนอกลู่นอกทาง และเมื่อสะท้อนมายังสังคมมนุ ษย์ ก็จะนามาซึ่ง
ความวุ่นวายของคนธรรมดาสามัญ เป็ นสิง่ ทีท่ า่ นต้องการเอง คนอื่นจะ
ยุง่ เกี่ยวไม่ได้ นี่คอื ปั ญหาของการรับรู(้ อู)้ ขณะเดียวกันสิง่ ทีป่ ะปนเข้า
ไปนัน้ ก็จะทาให้พลัง(กง)ของท่านสับสนปนเปกันไปหมด ท่านก็ไม่
สามารถบาเพ็ญต่อไปได้อกี จะเกิดปั ญหาที่กล่าวมานี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
บอกให้ทุกท่านจะต้องมาเรียนหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)
ท่านไม่เรียนหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) ท่านได้รบั การ
ถ่ายทอดพลัง(กง)ทีแ่ ท้จริงอื่นๆ ข้าพเจ้าก็เห็นชอบด้วย แต่ขา้ พเจ้าขอ
บอกพวกท่านว่า การที่จะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมไปสู่ระดับสูงจะต้องแน่ ว
แน่ ในวิชาเดียว อีกสิง่ หนึ่งทีข่ า้ พเจ้าขอบอกพวกท่านก็คอื เวลานี้ไม่มี
บุคคลที่สองอีกแล้วที่ถ่ายทอดพลัง(กง)ไปสู่ระดับสูงที่แท้จริงเหมือน
ข้าพเจ้า ต่อไปท่านจะรูว้ ่าข้าพเจ้าทาอะไรให้แก่ทา่ น เพราะฉะนัน้ จึง
หวังว่ าท่ านอย่าได้ไม่ ยอมรับรู้ (อู้)เอาเสียเลย มีคนไม่ น้ อยที่คิดจะ
บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมไปสู่ระดับชัน้ สูง สิง่ นี้ ได้วางไว้ตรงหน้ าท่านแล้ว
ท่านอาจยังไม่ตระหนัก ถึงเทีย่ วขวนขวายไปแสวงหาอาจารย์ เสียเงิน
เสียทองมากมาย ก็ไม่แน่ ว่าท่านจะได้พบ วันนี้ขา้ พเจ้านาส่งมาให้ถงึ
หน้าประตูบา้ นของท่านแล้ว ท่านอาจยังไม่ตระหนัก นี่กค็ อื ปั ญหาการ
รับรู้(อู้)ได้หรือไม่ ก็คือปั ญหาว่าท่านสามารถจะรับการช่วยเหลือให้
หลุดพ้นได้หรือไม่
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บทที่ 2
เรื่องเกี่ยวกับตาทิ พย์
มีอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)หลายท่าน ได้พดู ถึงเรื่องตาทิพย์
แต่หลักธรรมจะปรากฏรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละระดับชัน้ คนเมื่อ
บ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ ธรรมถึ งชัน้ ไหน เขาก็ จะสามารถมองเห็ น ภาพใน
ระดับชัน้ นัน้ เท่ านัน้ เกินกว่าระดับชัน้ นัน้ เขาก็จะมองไม่เห็นภาพที่
แท้จริง และก็ไม่เชื่อด้วย เพราะฉะนัน้ เขาคิดว่าสิง่ ที่เขามองเห็นใน
ระดับชัน้ นี้เป็ นสิง่ ที่ถูกต้อง ขณะที่เขายังบาเพ็ญปฏิบตั ไิ ม่ถงึ ระดับสูง
เขาคิดว่าสิง่ เหล่านัน้ ไม่มตี วั ตน ไม่น่าเชื่อ นี่ถูกกาหนดโดยระดับชัน้
ความนึ กคิดของเขาก็ไม่สามารถยกระดับให้สูงขึ้นได้ กล่าวคือ ใน
ปั ญหาเกีย่ วกับตาทิพย์ บางคนบอกว่าเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พูดกัน
จนสับสน ก็ไม่มใี ครสักคนที่พูดได้ชดั เจน ความจริงแล้วเรื่องตาทิพย์
ไม่ สามารถอธิบ ายได้ ช ัดเจนในระดับ ชัน้ ที่ ต่ า ที่ ผ่ านมาเพราะว่ า
โครงสร้างของตาทิพย์ถือว่าเป็ นความลับแห่งความลับ จะไม่ให้คน
ธรรมดาสามัญรู้ เพราะฉะนัน้ ในประวัตศิ าสตร์แต่ไหนแต่ไรมา ไม่มใี คร
พูดถึง ส่วนของเราจะไม่พดู วกไปวนมาเกีย่ วกับทฤษฎีทผ่ี า่ นมาในอดีต
เราจะอาศัยวิทยาศาสตร์และภาษาปั จจุบนั ที่เข้าใจง่ายมาอธิบาย และ
พูดถึงปั ญหาแก่นแท้ของมัน
ตาทิพย์ทเ่ี ราพูดถึง ความจริงแล้วอยูบ่ ริเวณจุดกึ่งกลางระหว่าง
คิ้ว 2 ข้างเหนือขึน้ ไปเล็กน้อย ณ ตาแหน่ งที่เชื่อมต่อกับต่อมไพเนียล
นี่คอื ช่องทางหลัก ร่างกายมนุ ษย์เรายังมีดวงตามากมาย สายเต๋าถือ
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ว่าจุดทวารทุกจุดเป็ นดวงตา สายเต๋าเรียกจุดลมปราณของร่างกายว่า
จุดทวาร การแพทย์จนี เรียกว่าจุดลมปราณ สายพุทธถือว่าทุกรูขุมขน
คือดวงตา เพราะฉะนัน้ บางคนใช้หูอ่านหนังสือ บ้างก็ใช้มอื ใช้สมอง
ส่วนหลังดู ยังมีทใ่ี ช้เท้า ใช้ทอ้ งดู ล้วนเป็ นไปได้ทงั ้ นัน้
พูดถึงเรื่องตาทิพย์ ก่อนอื่นขอพูดถึงดวงตาทัง้ 2 ข้างของเรา
ปั จจุ บ ันบางคนคิดว่า ดวงตาคู่ น้ี ของเราสามารถมองเห็นสสารและ
สิง่ ของทุกอย่างในโลกนี้ บางคนจึงมีความคิดที่ยดึ มันไม่
่ เปลี่ยนแปลง
เขาเห็นว่าสิง่ ทีเ่ ขาสามารถมองเห็นได้ดว้ ยดวงตาจึงจะมีตวั ตน สิง่ ทีเ่ ขา
มองไม่เห็นก็จะไม่เชื่อ ในอดีตเราคิดว่า คนประเภทนี้มกี ารรับรู(้ อู)้ ไม่ดี
บางคนก็ไม่สามารถอธิบายได้วา่ ทาไมการรับรู้(อู)้ ไม่ดี สิง่ ทีม่ องไม่เห็น
ก็จะไม่เชื่อ ฟั งดูมเี หตุผล แต่เมื่อมองในระดับสูงขึน้ ไปอีก ก็จะไม่มี
เหตุ ผล มิติกาลเวลาต่างๆ ล้วนประกอบขึ้นจากสสาร แน่ นอน มิติ
กาลเวลาทีต่ ่างกันย่อมประกอบมาจากสสารทีต่ ่างกัน และมีชวี ติ ปรากฏ
ออกมาในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันไป
ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่าง ในพุทธศาสนากล่าวไว้วา่ ปรากฏการณ์
ทุ กอย่างในสังคมมนุ ษย์นั น้ เป็ นเพียงภาพหลอน ไม่ เป็ นความจริง
ทาไมจึงเป็ นภาพหลอน เห็นอยูช่ ดั ๆ ว่ามีวตั ถุวางไว้อยูต่ รงหน้า ทาไม
ถึงกล่าวว่าเป็ นเพียงภาพหลอน เนื่องจากรูปแบบทีค่ งอยูข่ องวัตถุเป็ น
เช่นนี้ แต่รปู แบบทีม่ นั ปรากฏออกมาจะแตกต่างไป ส่วนดวงตาของเรา
กลับมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่ง สามารถทาให้วตั ถุในมิตวิ ตั ถุของ
เราคงทีอ่ ยูใ่ นสภาพทีเ่ ราเห็นในปั จจุบนั แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อยูใ่ น
สภาพเช่นนี้ ในมิติของเรานี้มนั ก็ไม่ใช่อยู่ในสภาพเช่นนี้ เช่นเมื่อใช้
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กล้องจุลทรรศน์ ดูคนเราจะมีสภาพเป็ นอย่างไร ร่างกายทัง้ หมดอยู่ใน
สภาพกระจัดกระจาย ประกอบขึน้ จากโมเลกุลเล็กๆ ราวกับทรายเม็ด
เล็กๆ มีการเคลื่อนไหว อิเล็กตรอนวิง่ รอบนิวเคลียส ร่างกายของเรา
ทุกส่วนเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา ผิวนอกของร่างกายไม่เกลีย้ งเกลาและ
ไม่เป็ นระเบียบ ในจักรวาลไม่ว่าจะเป็ นวัตถุ เหล็กกล้า เหล็ก ก้อน
หิน ก็เช่นเดียวกัน โมเลกุลภายในของมันก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
ท่านมองไม่เห็นรูปแบบทัง้ หมด ความจริงแล้วมันไม่อยู่นิ่ง อย่างเช่น
โต๊ ะตัวนี้ เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แต่ ดวงตากลับมองไม่เห็นสภาพ
ความเป็ นจริง ดวงตาคู่น้ีสามารถสร้างภาพที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด
ได้
ไม่ใช่ว่าเรามองไม่เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นจุลภาค มิใช่เพราะมนุ ษย์เราไร้
ความสามารถทางด้านนี้ แต่มนุ ษย์เรามีความสามารถเช่ นนี้ มาโดย
กาเนิด สามารถมองเห็นสิง่ ที่เป็ นจุลภาคในระดับหนึ่ง แต่เป็ นเพราะ
หลังจากที่มนุ ษย์เรามีดวงตาคู่น้ี ในมิติว ตั ถุ น้ี จึงสามารถสร้างภาพ
หลอนให้แก่คน ให้คนมองไม่เห็น เพราะฉะนัน้ ที่ผ่านมาเรามักจะพูด
กันว่า สิ่งที่มนุ ษย์เรามองไม่ เห็นก็จะไม่ ยอมรับ ในวงการบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ิธรรมจะถือว่าบุคคลผูน้ ้ีมีการรับรู้(อู้)ไม่ดี ตกอยู่ในภาพหลอน
ของคนธรรมดาสามัญ ตกอยูใ่ นวังวนของคนธรรมดาสามัญ ทางศาสนา
มักมีคากล่าวเช่นนี้เสมอ ความจริงเราก็วา่ มีเหตุผล
ดวงตาคูน่ ้ีสามารถทาให้สงิ่ ของในมิตวิ ตั ถุปัจจุบนั ของเราคงทีอ่ ยู่
ในสภาพเช่นนี้ นอกจากนี้แล้วมันไม่มคี วามสามารถอื่นๆ อีกเลย คน
มองสิง่ ของ ก็มใิ ช่เกิดภาพโดยตรงที่ดวงตา ดวงตาก็เหมือนกับเลนส์
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ของกล้องถ่ายรูป เป็ นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่ง มองระยะไกลก็จะต้อง
ขยายระยะเลนส์ให้ยาวออกไป ดวงตาของเราก็ท างานในลักษณะนี้
เวลาดูในทีม่ ดื ตาดาก็จะเปิ ดกว้าง กล้องถ่ายรูปเวลาเราจะถ่ายในทีม่ ดื
ก็ตอ้ งเปิ ดหน้าเลนส์ให้กว้าง มิฉะนัน้ แสงจะไม่พอ รูปก็จะดา เมื่อเรา
เดินไปในที่สว่างมาก ตาดาก็จะหดเล็กลงทันที มิฉะนัน้ ตาก็จะพร่า
เห็นไม่ชดั กล้องถ่ายรูปก็ใช้หลักการนี้ เลนส์กล้องก็ตอ้ งให้หดเล็กลง
มันเพียงสามารถเก็บภาพวัตถุ มันเป็ นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่ง พวก
เราดูสงิ่ ของ ดูคน ดูรูปแบบที่เป็ นอยู่ของวัตถุ จะเกิดเป็ นภาพขึน้ ใน
สมองใหญ่ ของคน กล่าวคือดู ผ่านดวงตาของคน แล้วค่อยส่ งผ่าน
ประสาทตาส่งไปยังต่อมไพเนี ยลซึ่งอยู่ด้านหลังของสมองและปรากฏ
เป็ นภาพ ณ บริเวณนี้ ซึ่งก็คือส่ วนที่สะท้อนเป็ นภาพและมองเห็น
สิ่งของที่แท้ จริง คือต่ อมไพเนี ยลในสมองใหญ่ ของเรา การแพทย์
ปั จจุบนั ก็ยอมรับในจุดนี้
เราพูดถึงการเปิ ดตาทิพย์ก็คอื การหลีกเลี่ยงประสาทตาของคน
โดยเปิ ดช่องทางระหว่างคิว้ ของคนขึน้ มาหนึ่งช่องทาง ให้ต่อมไพเนียล
มองออกไปภายนอกโดยตรง นี่ก็คอื การเปิ ดตาทิพย์ บางท่านอาจจะ
คิดว่า นี่ ก็ ไม่ สอดคล้องกับความเป็ นจริง อย่างน้ อยดวงตาคู่ น้ี ย ัง
สามารถใช้เป็ นเครื่องมือได้ มันสามารถจับภาพวัตถุ ไม่มดี วงตาก็จะ
ทาไม่ได้ การแพทย์ปัจจุบนั ค้นพบว่า ส่วนครึ่งหน้าของต่อมไพเนียล
มีโครงสร้างที่สมบูรณ์และองค์ประกอบทุกอย่างเช่นเดียวกับดวงตาคน
เพราะว่ามันอยู่ภายในสมองของคน เขาจึงพูดว่าเป็ นดวงตาที่เสื่อม
ประสิทธิภาพแล้ว แต่จะเป็ นดวงตาทีป่ ระสิทธิภาพเสื่อมหรือไม่ วงการ
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บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเรายังไม่ขอออกความเห็น อย่างน้อยการแพทย์ใน
ปั จจุบนั ก็ได้ยอมรับแล้วว่า ในสมองส่วนกลางของคนมีดวงตาอยู่ดวง
หนึ่ ง ช่ องทางที่เราเปิ ดก็พอดีตรงกับจุ ดนี้ ซึ่งตรงกับที่การแพทย์
ปั จจุบนั เข้าใจ ดวงตาดวงนี้ไม่เหมือนกับดวงตาทีส่ ร้างภาพหลอนให้เรา
คู่น้ี มันสามารถมองเห็นธาตุแท้ของสิง่ ของ มองเห็นธาตุแท้ของวัตถุ
เพราะฉะนัน้ ผูท้ ม่ี ตี าทิพย์ระดับสูงๆ เขาสามารถมองทะลุจากมิตขิ องเรา
ไปยังมิตอิ ่นื สามารถมองเห็นภาพทีค่ นธรรมดาสามัญมองไม่เห็น คน
ทีร่ ะดับชัน้ ไม่สูงนักก็สามารถมีพลังทะลุทะลวง มองกาแพงเห็นสิง่ ของ
มองเห็นข้างในร่างกายคน มันก็เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัตพิ เิ ศษเช่นนี้
สายพุทธกล่าวถึงเบญจจักษุ ประกอบด้วย มังสจักษุ(โย่วเอีย่ น
ท ง) ทิ พ ยจั ก ษุ (เที ย นเอี่ ย นทง) ปั ญ ญ าจั ก ษุ (ฮุ่ ยเอี่ ย นทง)
ธรรมจักษุ(ฝาเอี่ยนทง) และพุทธจักษุ (ฝอเอี่ยนทง) นี่คอื ห้าระดับชัน้
ใหญ่ของตาทิพย์ แต่ละระดับยังแบ่งเป็ น สูง กลาง ต่ า สายเต๋าแบ่ง
ธรรมจักษุเป็ น 81 ชัน้ ข้าพเจ้าจะเปิ ดตาทิพย์ให้กบั พวกเราทุกคน แต่
จะไม่เปิ ดให้ทร่ี ะดับทิพยจักษุหรือต่ากว่า เพราะอะไร แม้ว่าท่านจะนัง่
อยู่ ณ ทีน่ ้ี เริม่ บาเพ็ญปฏิบตั แิ ล้ว แต่ทา่ นก็เพิง่ จะเริม่ ต้นจากระดับคน
ธรรมดาสามัญ จิตยึดติดหลายๆ อย่างของคนธรรมดาสามัญยังไม่ได้ละ
วาง แต่หากเปิ ดให้ทร่ี ะดับทิพยจักษุหรือต่ากว่าให้แล้ว ท่านก็จะมีสงิ่ ที่
คนทัวไปเห็
่
นว่าเป็ นความสามารถพิเศษ ท่านจะสามารถมองทะลุผนัง
เห็นข้างในร่างกายคน หากเราถ่ายทอดความสามารถพิเศษนี้ให้คนใน
วงกว้าง เปิ ดให้ทุกคนถึงระดับนี้ ก็จะรบกวนสังคมมนุ ษย์อย่างรุนแรง
ท าลายการด าเนิ นชีวิตตามปกติในสังคมมนุ ษย์ ไม่ สามารถรักษา
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ความลับของชาติ คนเราจะสวมเสือ้ ผ้าหรือไม่กไ็ ม่แตกต่างกัน คนนังอยู
่ ่
ในห้อง ท่านสามารถมองเห็นจากภายนอก เดินไปบนถนนเห็นล็อตเตอ
รี่รางวัลที่ 1 ท่านก็สามารถคว้าเอามาเป็ นของท่าน จะให้เป็ นเช่นนี้
ไม่ได้ พวกเราลองคิดดู ทุกคนเปิ ดตาทิพย์ในระดับทิพยจักษุกนั หมด
นัน่ ยังจะเป็ นสังคมมนุ ษย์อีกหรือ การรบกวนความเป็ นอยู่ในสังคม
มนุ ษย์อย่างรุนแรงเช่นนี้ จะยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้โดยเด็ดขาด หาก
ข้าพเจ้าเปิ ดให้กบั ท่านถึงระดับนี้ ท่านอาจจะตัง้ ตัวเป็ นอาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชี่กง)ขึน้ มาทันที คนที่คดิ อยากเป็ นอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่
กง) เมื่อตาทิพย์เปิ ดแล้ว ก็จะน าไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ผู้อ่นื มิ
เท่ากับข้าพเจ้านาท่านไปสูท่ างทีผ่ ดิ หรือ
ถ้าเช่นนัน้ ข้าพเจ้าจะเปิ ดให้แก่ท่านในระดับชัน้ ไหน จะเปิ ดให้
ในระดับชัน้ ปั ญญาจักษุ หากเปิ ดในระดับชัน้ สูงกว่านี้ จติ (ซินซิ่ง)ของ
ท่านไม่เพียงพอ เปิ ดในระดับต่ ากว่าจะเป็ นการท าลายสภาพสังคม
มนุ ษย์อย่างรุนแรง เปิ ดในระดับปั ญญาจักษุ ท่านไม่มคี วามสามารถ
มองทะลุผนังหรือมองเห็นข้างในร่างกายคน แต่ท่านก็สามารถมองเห็น
ภาพในมิติอ่ืนได้ แล้วจะมีประโยชน์ อะไร มันจะสามารถเพิ่มความ
มันใจในการฝึ
่
กพลัง(กง)ให้แก่ท่าน ท่านจะสามารถมองเห็นสิ่งที่คน
ธรรมดาสามัญมองไม่เห็นอย่างชัดเจน จะรู้สึกว่ามันมีต ัวตนอยู่จริง
เวลานี้ไม่ว่าท่านจะเห็นชัดหรือไม่ ก็จะเปิ ดให้ท่านในระดับนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการฝึ กพลัง(กง)ของท่าน ผูบ้ าเพ็ญหลักธรรมใหญ่น้ีอย่าง
แท้จริง จะต้องเข้มงวดต่ อการพัฒนาจิต(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้น เมื่ออ่าน
หนังสือเล่มนี้แล้วก็จะได้รบั ผลเช่นเดียวกัน
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อะไรเป็ นตั ว ก าหนดระดั บ ชั น้ ของตาทิ พ ย์ ข องคน มิ ไ ด้
หมายความว่าเปิ ดตาทิพย์ให้ท่านแล้วท่านก็จะสามารถมองเห็นได้ทุก
อย่าง มิใช่เช่นนัน้ ยังมีการแบ่ งระดับชัน้ และการแบ่ งระดับชัน้ นี้
กาหนดโดยอะไร มีดว้ ยกัน 3 มูลเหตุ มูลเหตุประการแรกก็คอื ตาทิพย์
ของคนจากภายในสู่ภายนอกจะต้องมีพลังสนาม เราเรียกว่าสิง่ สุดยอด
ของลมปราณ(ชี)่ มันบังเกิดผลอย่างไร เช่นเดียวกับจอโทรทัศน์ หาก
ไม่มสี ารเรืองแสง เมื่อเปิ ดเครื่องรับโทรทัศน์ ก็เหมือนกับหลอดไฟดวง
หนึ่ง มีแต่แสงสว่างไม่มภี าพ เนื่องจากบนจอภาพมีการฉาบสารเรือง
แสง มันจึงสามารถปรากฏเป็ นภาพต่างๆ ออกมา แน่ นอนตัวอย่างที่
ยกมากล่าวนี้ยงั ไม่ค่อยเหมาะสมนัก เพราะว่าเรามองดูโดยตรง แต่
ภาพปรากฏขึน้ บนจอได้ตอ้ งอาศัยสารเรืองแสง นี่คอื ความหมายคร่าวๆ
สิง่ สุดยอดของลมปราณ(ชี่)นี้เป็ นสิง่ ที่ล้าค่ายิง่ นัก คือประกอบด้วยสิง่
สุ ดยอดซึ่งได้มาจากการผันแปรของกุ ศล โดยมากสิ่งสุ ดยอดของ
ลมปราณ(ชี)่ ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ในหมื่นคนอาจมีเพียง 2 คน
ทีจ่ ะอยูใ่ นระดับชัน้ เดียวกัน
ระดับชัน้ ของตาทิพย์กค็ อื ปรากฏการณ์โดยตรงของหลักธรรมใน
จักรวาลของเรานี้ เป็ นสิง่ ที่เหนือธรรมดา สัมพันธ์กบั จิต(ซินซิ่ง)ของ
คนเราอย่างแน่ นแฟ้ น หากจิตของเราต่ า ระดับชัน้ ของเราก็จะต่ าด้วย
เพราะเมื่อจิต(ซินซิง่ )ต่ า สิง่ สุดยอดของลมปราณ(ชี่)ของเขาก็กระจาย
หายไปมาก หากว่าบุคคลผูน้ ้ีมจี ติ (ซินซิง่ )สูง ในสังคมมนุ ษย์ตงั ้ แต่เล็ก
จนเติบใหญ่ เขาจะไม่ ถือลาภยศชื่อเสียง ความขัดแย้งระหว่ างคน
ผลประโยชน์ ส่วนตัว และกิเลสตัณหาเป็ นเรื่องสาคัญ สิง่ สุดยอดของ
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ลมปราณ(ชี่)ของเขาอาจจะรักษาไว้ได้ดี เพราะฉะนัน้ หลังจากตาทิพย์
เปิ ดแล้ว ก็จะมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ ตา
ทิพย์เปิ ดแล้วจะเห็นได้ชดั เจนและเปิ ดได้งา่ ย เพียงคาพูดประโยคเดียว
ก็สามารถเปิ ดได้
กระแสที่เชี่ยวกรากและความแปดเปื้ อนในสังคมมนุ ษย์ สิ่งที่
มนุ ษย์เราคิดว่าเป็ นเรื่องถูกต้อง ความจริงแล้วมีหลายเรื่องมักจะเป็ น
เรื่องทีผ่ ดิ ทุกคนล้วนต้องการมีชวี ติ ความเป็ นอยูท่ ด่ี ใี ช่หรือไม่ เมื่อคิด
จะมี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ท่ี มี ค วามสุ ข ดี ก็ อ าจจะต้ อ งเบี ย ดเบี ย น
ผลประโยชน์ของผูอ้ ่นื อาจมีความเห็นแก่ตวั เพิม่ ขึน้ อาจคิดเอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน รังแกผู้อ่ืน ท าร้ายผู้อ่ืน เพื่อผลประโยชน์ ของตนเอง
แก่ งแย่ งชิ งดี ชิ งเด่ น อยู่ ต ลอดเวลา พฤติ ก รรมเช่ น นี้ ส วนทางกับ
คุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาลมิใช่หรือ เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีม่ นุ ษย์คดิ ว่าถูก
มันไม่ แน่ นอนเสมอไปว่ าถู ก อย่ างเช่ นการสอนเด็ก ผู้ใหญ่ ม ักจะ
ต้องการให้เขาสามารถตัง้ ตัวได้ในสังคม จึงสอนเขาตัง้ แต่เด็กว่า “เจ้า
ต้องเป็ นคนฉลาดเจ้าเล่ห์” “ความฉลาดเจ้าเล่ห์” จักรวาลของเรานี้มอง
เป็ นสิง่ ผิด เพราะว่าเราเน้นให้เป็ นไปโดยธรรมชาติ ไม่แก่งแย่งชิงดีชงิ
เด่นเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัว เขาฉลาดเจ้าเล่ห์ ก็เพื่อที่จะแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่ วนตัว “หากถู กใครรังแก เจ้าก็ ไปฟ้ องครู ไปฟ้ อง
ผูป้ กครองของเขา” “เมื่อเห็นเงินเจ้าต้องเก็บ” สังสอนเขาเช่
่
นนี้ ตัง้ แต่
เล็กจนเติบใหญ่ เด็กคนนี้รบั เอาสิง่ ต่างๆ ไว้มาก ความเห็นแก่ตวั ของ
เขาในสังคมนับวันก็จะเพิม่ มากขึน้ เขาก็คดิ จะเอารัดเอาเปรียบ เขาก็
จะสูญเสียกุศล
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กุศล สสารชนิดนี้เมื่อสูญเสียไป ไม่ได้กระจายหายไปไหน แต่
ไปผันแปรให้กบั ผูอ้ ่นื แต่สงิ่ สุดยอดของลมปราณ(ชี)่ จะกระจายหายไป
ได้ หากบุ คคลผู้น้ี เจ้าเล่ ห์ต งั ้ แต่ เล็กจนเติบใหญ่ เห็นผลประโยชน์
ส่วนตัวเป็ นสาคัญ เห็นแต่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว คนประเภทนี้
ต่อให้ตาทิพย์เปิ ดแล้ว ก็จะมองเห็นได้ไม่ชดั แต่มใิ ช่ว่าจากนี้ไปจะใช้
ไม่ได้ตลอดไป เพราะอะไร เพราะว่าในการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมของ
พวกเรานัน้ ก็คอื การกลับไปสู่สภาพดัง้ เดิมแท้จริง เมื่อบาเพ็ญปฏิบตั ิ
อย่างต่ อเนื่ อง ก็จะเสริมสร้างชดเชยอย่างต่ อเนื่ อง ชดเชยให้ใหม่
เพราะฉะนั น้ จึงต้องเน้ นจิต (ซินซิ่ง) เราเน้ นการยกระดับทุ กส่วนให้
สูงขึ้น เมื่อจิต(ซินซิ่ง)ยกระดับสูงขึ้น สิง่ อื่นๆ ก็พลอยสูงตามขึ้นไป
ด้วย จิต(ซินซิ่ง)ไม่สูงขึ้นมา สิง่ สุดยอดของลมปราณ(ชี่)ของตาทิพย์
นัน้ ก็จะไม่ชดเชยกลับคืนมา นี่กค็ อื เหตุผล
มูลเหตุ ประการที่ 2 คือ ขณะที่ฝึกพลัง(กง)ด้วยตัวเอง คนที่
รากฐาน(เกินจี)ดีกจ็ ะสามารถฝึ กจนตาทิพย์เปิ ดได้ บางคนเมื่อตาทิพย์
แรกเปิ ด เขาจะตกใจ เพราะเหตุใดจึงตกใจ เพราะโดยทัวไปการฝึ
่
ก
พลัง(กง)จะเลือกฝึ กในตอนกลางดึก ท่ามกลางความเงียบสงัด เขาฝึ ก
ไปฝึ กไป ทันใดนัน้ จะเห็นดวงตาดวงใหญ่ปรากฏอยูต่ รงหน้า จึงทาให้
เขาตกใจ บางคนถึงกับตะลึงจนไม่กล้าที่จะฝึ กพลัง(กง)ต่อไป ก็น่ า
ตกใจ เพราะอยู่ๆ ก็มดี วงตาดวงใหญ่มองดูเขา กระพริบอยู่ตรงหน้ า
เป็ นภาพทีช่ ดั เจนยิง่ นัก ดังนัน้ บางคนเรียกดวงตานี้วา่ ดวงตามาร บาง
คนก็เรียกว่าพุทธจักษุ ความจริงแล้วก็คอื ดวงตาของท่านเอง แน่ นอน
การบาเพ็ญปฏิบตั อิ ยู่ท่ตี วั เอง พลัง(กง)อยู่ท่อี าจารย์ การแปรเปลี่ยน
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พลัง(กง)ของผู้ ท่ี บ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ ธ รรม เป็ นขัน้ ตอนที่ ค่ อ นข้ างจะ
สลับซับซ้อนในมิตอิ ่นื ไม่เฉพาะแต่ในอีกมิตหิ นึ่งเท่านัน้ ในทุกๆ มิติ
ร่างกายในแต่ละมิตจิ ะเกิดการเปลี่ยนแปลง ท่านจะทาเองได้หรือ ทา
ไม่ได้ เรื่องเหล่านี้ตอ้ งอาศัยอาจารย์ชว่ ยจัดการให้ อาจารย์เป็ นผูท้ าให้
เพราะฉะนัน้ จึงกล่าวกันว่าการบาเพ็ญปฏิบตั อิ ยูท่ ต่ี วั เอง พลัง(กง)อยูท่ ่ี
อาจารย์ ท่ านเพีย งแต่ มีค วามปรารถนาแบบนี้ มีความคิด เช่ น นี้
แท้จริงแล้วเรื่องนี้อาจารย์จะเป็ นผูก้ ระทาให้
บางคนฝึกเองจนตาทิพย์เปิ ด เราพูดว่าเป็ นดวงตาของท่าน แต่
ตัวท่านเองไม่สามารถผันแปรมันได้ บางท่านมีอาจารย์ อาจารย์เห็นว่า
ตาทิพย์ของท่านเปิ ดแล้ว ก็จะผันแปรดวงตาให้ท่าน 1 ดวง เรียกว่า
ดวงตาแท้ แน่ นอนบางท่านไม่มอี าจารย์ แต่อาจมีอาจารย์สกั ท่านผ่าน
มาเห็นเข้า สายพุทธกล่าวไว้วา่ พระพุทธมีอยูท่ วทุ
ั ่ กแห่งหน มีมากถึง
ระดับนี้ บ้างก็พูดว่าสูงจากศีรษะขึ้นไป 3 ฟุ ตก็มเี ทพอยู่ ก็คอื มีมาก
เหลือเกิน อาจารย์ท่ผี ่านมาเห็นท่านฝึ กได้ดี ตาทิพย์ก็เปิ ดแล้ว ขาด
แต่ ดวงตา ก็ จะผันแปรดวงตาให้ ท่ าน ก็ ถือว่ าท่ านฝึ กออกมาเอง
เพราะการช่วยเหลือคนให้หลุดพ้น(ตู)้ จะไม่คานึงถึงเงื่อนไข ไม่พดู ถึง
สิง่ ตอบแทน ไม่คดิ ค่าจ้าง และไม่คานึงถึงชื่อเสียง สูงส่งกว่าบุคคลที่
เรายกย่องว่าเป็ นบุ คคลตัวอย่างในสังคมเสียอีก ทัง้ หมดนี้ เกิดจาก
เมตตาจิต
ตาทิพย์ของคนเมื่อเปิ ดแล้ว จะปรากฏสภาพอย่างหนึ่ ง แสง
เจิดจ้าจนรูส้ กึ แสบตาอย่างมาก ความจริงแล้วไม่ใช่จะกระตุน้ ดวงตาของ
ท่าน แต่เป็ นการกระตุน้ ต่อมไพเนียลของท่าน ท่านรูส้ กึ แสบตา เพราะ
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ท่านยังไม่มีดวงตาแท้ดวงนี้ เมื่อให้ดวงตานี้ แก่ท่านแล้ว ท่านจะไม่
รูส้ กึ แสบตาอีกต่อไป พวกเราส่วนหนึ่ งจะรูส้ ึกได้ จะมองเห็นดวงตา
ดวงนี้ได้ เพราะว่ามันมีธาตุแท้เช่นเดียวกับจักรวาล ไร้เดียงสาอยากรู้
อยากเห็น และจะมองเข้าไปข้างใน ดูว่าตาทิพย์ของท่านเปิ ดหรือยัง
มองเห็นได้หรือไม่ มันจะมองเข้าไปข้างในเพือ่ ดูทา่ น ในเวลานี้ตาทิพย์
ของท่านก็เปิ ดแล้ว ขณะทีม่ นั เพ่งมองท่านอยู่ ทันใดนัน้ ท่านก็เห็นมัน
ก็จะสะดุง้ ตกใจ จริงๆ แล้วมันเป็ นดวงตาของท่าน ต่อจากนี้ไปท่านจะ
มองดูอะไรก็มองผ่านดวงตานี้ ท่านไม่มดี วงตานี้กจ็ ะมองไม่เห็น ต่อให้
ตาทิพย์เปิ ดแล้วก็มองไม่เห็น
มูลเหตุประการที่ 3 ก็คอื การทะลุของระดับชัน้ จะปรากฏความ
แตกต่างของแต่ละมิติ นี่กค็ อื เรื่องของการกาหนดระดับชัน้ อย่างแท้จริง
การมองสิง่ ของนอกจากช่องทางหลักของเราแล้ว ยังมีช่องทางรองอีก
มากมาย สายพุทธกล่าวว่ามีดวงตาหนึ่งดวงในแต่ละรูขมุ ขน สายเต๋าก็
กล่าวว่าทวารทุกจุดในร่างกายล้วนเป็ นดวงตา ก็คอื จุดลมปราณทุกจุด
คือดวงตา แน่ นอนสิง่ ทีเ่ ขาพูดถึงคือรูปแบบหนึ่งที่หลักธรรมทาให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในร่างกาย ทุกๆ จุดมีความสามารถทีจ่ ะมองเห็นได้
ระดับชัน้ ที่พวกเราพูดถึงแตกต่างจากสิ่งนี้ นอกจากช่องทาง
หลักแล้ว ในระหว่างคิว้ หนังตาด้านบน หนังตาด้านล่างและตรงกลาง
ระหว่ างคิ้วทัง้ สองข้าง(จุ ด ลมปราณซานเกิ น ) ยังมีช่ องทางรองที่
ส าคัญ ๆ อีกหลายทาง สิ่งเหล่ านี้ เป็ นตัวก าหนดเรื่องของการทะลุ
ระดับชัน้ แน่ นอนผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทัวไป
่ หากจุดต่างๆ ทีพ่ ดู ถึงนี้
สามารถมองเห็น แสดงว่าบุคคลผูน้ ้ีได้บรรลุถงึ ระดับสูงมากแล้ว บาง
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คนมองเห็นด้วยดวงตา เนื่ องจากเขาบาเพ็ญปฏิบตั ิจนสาเร็จเป็ นตา
ทิพย์ และมีรูปแบบความสามารถพิเศษต่ างๆ แต่ หากไม่ ควบคุ ม
ดวงตาให้ ดี เวลาเขามองสิ่งนี้ ก็ จะมองไม่ เห็ น สิ่งนั ้น ก็ ใช้ ไม่ ได้
เพราะฉะนัน้ มีบางคนมักจะใช้ดวงตาข้างหนึ่ งมองฝั ง่ นัน้ อีกข้างหนึ่ ง
มองฝั ง่ นี้ แต่ส่วนใต้ตาข้างนี้ (ตาขวา)ไม่มีช่องทางรอง เพราะมีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักธรรม คนเราเวลาทาในเรื่องไม่ดีไม่งามมัก
ชอบใช้ตาขวา ดังนัน้ ใต้ตาขวาจึงไม่มชี ่องทางรอง นี่ คอื ช่องทางรอง
หลักๆ ทีจ่ ะปรากฏออกมาในการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในภพ
เมื่อขึ้นไปจนถึงระดับชัน้ สูงมากๆ หลุ ดพ้นจากการบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมในภพแล้ว ยังจะปรากฏดวงตาทีค่ ล้ายกับดวงตาซ้อน นัน่
คือบริเวณใบหน้ าส่วนบนจะบังเกิดดวงตาใหญ่ หนึ่ งดวง ภายในมีตา
เล็ ก ๆ มากมาย ผู้ ส าเร็จธรรมชัน้ สู งๆ บางท่ าน บ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ
จนกระทังมี
่ ดวงตามากมายเต็มไปทัง้ ใบหน้า ดวงตาทัง้ หมดจะมองผ่าน
ดวงตาใหญ่ คิด จะดู อะไรก็ ม องเห็ น สิ่งนั ้น มองทะลุ ทุ ก ระดับ ชัน้
ปั จจุบนั นักวิทยาศาสตร์ทว่ี จิ ยั สัตว์และแมลงทาการค้นคว้าแมลงวัน ตา
ของแมลงวันใหญ่ มาก เมื่อน าไปส่ องกล้องจุ ลทรรศน์ จะมองเห็น
ภายในประกอบด้วยตาเล็กๆ นั บไม่ถ้วน เรียกว่าดวงตาซ้อน เมื่อ
บาเพ็ญปฏิบตั ใิ นระดับชัน้ สูงมากๆ ก็อาจมีสภาพเช่นนี้ปรากฏออกมา
จะต้องสูงกว่าระดับชัน้ ของพระยูไลมากมายจึงจะปรากฏสภาพเช่นนี้ได้
แต่คนธรรมดาสามัญกลับมองไม่เห็น ระดับทัวๆ
่ ไปก็มองไม่เห็นว่ามัน
มีอยู่ เพียงมองเห็นว่าเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ เพราะว่ามันอยู่ใน
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มิติอ่ืน นี่ เป็ นการพู ดถึงการทะลุ ระดับชัน้ ก็ คือเรื่องเกี่ย วกับ การ
สามารถทะลุมติ ติ ่างๆ
โดยหลักข้าพเจ้าได้อธิบายโครงสร้างของตาทิพย์ให้พวกเราได้
ทราบแล้ว เราใช้ก าลังจากภายนอกเปิ ดตาทิพย์ให้แก่ ท่ าน ซึ่งจะ
รวดเร็วและง่ายกว่า ขณะที่ขา้ พเจ้าอธิบายเกี่ยวกับตาทิพย์นัน้ พวก
เราทุกคนจะรูส้ กึ ว่าบริเวณหน้ าผากตึงและแน่ น กล้ามเนื้อขมวดและ
เจาะเข้าข้างใน เป็ นเช่นนี้ ใช่หรือไม่ เป็ นเช่นนี้ จริงๆ คนที่ตงั ้ ใจมา
บาเพ็ญหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) ทุกคนจะรูส้ กึ เช่นนี้ มี
กาลังค่อนข้างแรง หมุนเข้าข้างใน เราส่งพลัง(กง)ที่ใช้เฉพาะสาหรับ
เปิ ดตาทิพย์เพื่อเปิ ดให้ท่ าน ขณะเดียวกันก็ส่ งธรรมจักร(ฝ่ าหลุ น )
ออกไปช่วยเสริมสร้างให้แก่ท่าน ขณะทีเ่ ราพูดถึงเรื่องตาทิพย์นัน้ ขอ
เพียงเป็ นผู้บ าเพ็ญปฏิบ ัติหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุ นต้ าฝ่ า)
ข้าพเจ้าจะเปิ ดให้ทุ กคน แต่ มิใช่ว่าทุ กคนจะสามารถมองเห็นได้ช ดั
และไม่แน่ เสมอไปว่าทุกคนจะสามารถมองเห็นได้ นี่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับตัวของท่ าน แต่ ไม่ เป็ นไร ท่ านมองไม่ เห็นก็ ไม่ เป็ นไร ค่ อยๆ
บาเพ็ญปฏิบตั ิ เมื่อท่านยกระดับสูงขึน้ ท่านจะค่อยๆ มองเห็นได้ จาก
เห็นไม่ชดั เจนจนกระทังชั
่ ดเจน ขอเพียงท่านบาเพ็ญปฏิบตั อิ ย่างตัง้ ใจ
และแน่วแน่ สิง่ ทีท่ า่ นสูญหายไปก็จะกลับคืนมา
การเปิ ดตาทิพย์ด้วยตัวเองค่อนข้างลาบาก ข้าพเจ้าขอพูดถึง
บางรูปแบบของการเปิ ดตาทิพย์ด้วยตนเอง อาทิเช่นบางคนเวลานัง่
สมาธิ และมองดูบริเวณหน้ าผาก มองดูตาทิพย์ จะรู้สึกว่าบริเวณ
หน้าผากดาสนิท อะไรก็ไม่มี นานเข้าเขาจะรูส้ กึ ว่าบริเวณหน้าผากจะ
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เริม่ เปลีย่ นเป็ นขาว บาเพ็ญปฏิบตั ติ ่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง เขาจะพบว่า
หน้ าผากจะเริ่มสว่ าง หลังจากนั ้น จะแดง ถึ งจุ ด นี้ ม ัน จะเปิ ดออก
เหมือนกับดอกไม้ท่บี านออกเหมือนที่เห็นในภาพยนตร์หรือโทรทัศน์
ดอกตูมบานในชัวพริ
่ บตา จะมีภาพเช่นนี้ปรากฏ สีแดงเดิมทีร่ าบเรียบ
ทันใดนัน้ ก็จะนู นขึน้ มา ดันออกมาตรงกลางอย่างต่อเนื่อง ท่านคิดจะ
ให้มนั ดันออกมาให้หมด 8 ปี 10 ปี ก็ยงั ไม่สาเร็จ เพราะว่าตาทิพย์ถูก
ปิ ดตาย
บางคนตาทิพย์ไม่ได้ถูกปิ ดตาย มันมีช่องทาง แต่เพราะว่าเขา
ไม่ได้ฝึกพลัง(กง) ไม่มีพลังงาน เพราะฉะนัน้ ขณะที่เขาฝึ กพลัง(กง)
ทันใดนัน้ ก็จะปรากฏสิง่ กลมๆ สีดาอยูต่ รงหน้า เมื่อฝึกพลัง(กง)นานเข้า
มันจะค่อยๆ เปลีย่ นเป็ นขาว จากขาวค่อยๆ สว่างขึน้ สว่างขึน้ จนรูส้ กึ
แสบตา บางคนถึงกับพูดว่า ฉันมองเห็นดวงอาทิตย์แล้ว ฉันมองเห็น
ดวงจันทร์แล้ว ความจริงท่านไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์
หรอก สิง่ ที่ท่านเห็นนัน้ คืออะไร ก็คอื ช่องทางเส้นนี้ บางคนสามารถ
ทะลุระดับชัน้ ได้ค่อนข้างเร็ว เมื่อใส่ดวงตาให้แล้ว ก็สามารถมองเห็น
ได้โดยตรง แต่บางคนก็ยากมาก เขาวิง่ ไปตามช่องทางนี้ บ้างก็เหมือน
อุโมงค์ บ้างก็เหมือนบ่อน้ า เมื่อฝึ กพลัง(กง)ก็จะพุ่งออกไปภายนอก
แม้กระทังเวลานอนหลั
่
บก็ยงั รูส้ กึ ว่าตัวเองวิง่ ไปสูภ่ ายนอก บางคนรูส้ กึ
เหมือนกับขีม่ ้า บางคนรูส้ กึ ว่าตัวเองกาลังบินอยู่ กาลังวิง่ อยู่ บ้างก็
รู้สึกเหมือนนั ง่ อยู่ในรถพุ่ งออกไปข้างหน้ า แต่ ก็ รู้สึกว่ าพุ่ งออกไป
อย่างไรก็ไม่ถงึ สุดทางสักที เพราะว่าการเปิ ดตาทิพย์ดว้ ยตัวเองเป็ นสิง่
ที่ยากมาก สายเต๋ าเปรียบร่างกายมนุ ษ ย์เป็ นจักรวาลเล็ก ถ้าเป็ น
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จักรวาลเล็ก พวกเราลองคิดดู จากบริเวณหน้าผากไปถึงต่อมไพเนียลใน
สมองยาวมากกว่าสิบหมื่นแปดพันลี้ ดังนัน้ เขาจึงมีความรู้สึกว่าพุ่ง
ออกไป แต่ไปไม่ถงึ ปลายทางสักที
สายเต๋าเปรียบร่างกายของเราเหมือนกับจักรวาลเล็ก มีเหตุผล
มาก ไม่ได้หมายความว่าส่วนประกอบและโครงสร้างของร่างกายจะ
เหมือนกับจักรวาล ไม่ได้พูดถึงรูปแบบที่คงอยู่ของร่างกายที่อยู่ในมิติ
วัตถุน้ี เราพูดถึง ปั จจุบนั สิง่ ที่นักวิทยาศาสตร์คน้ พบเกี่ยวกับสสารที่
เล็กกว่าเซลล์ของร่างกายมีสภาพเป็ นอย่างไร องค์ประกอบของแต่ละ
โมเลกุ ล เล็กกว่ าโมเลกุ ลคืออะตอม โปรตอน นิ วเคลียสอะตอม
อิเล็กตรอน ควาร์ก สสารที่เล็กที่สุดที่วจิ ยั พบในปั จจุบนั คือนิวทริโน
ถ้าเช่ นนั น้ อนุ ภาคที่เล็กที่สุ ดคืออะไร เป็ นเรื่องล าบากที่จะท าการ
วิจยั ค้นคว้า องค์ศากยมุนีในบัน้ ปลายของชีวติ ได้ตรัสไว้ว่า “ใหญ่จน
ไม่มีขอบเขต เล็กจนไม่มีท่สี ุดของภายใน” ความหมายคืออะไร ใน
ระดับชัน้ ของพระยูไลนัน้ ใหญ่จนมองไม่เห็นขอบเขตของจักรวาล เล็ก
จนมองไม่เห็นอนุ ภาคทีเ่ ล็กทีส่ ุดของสสาร เพราะฉะนัน้ พระองค์ตรัสไว้
ว่า “ใหญ่จนไม่มขี อบเขต เล็กจนไม่มที ส่ี ุดของภายใน”
องค์ศากยมุนียงั ตรัสถึงทฤษฎีมหาตรีสหัสสโลกธาตุ (โลกใหญ่
สามพันใบ)ว่า ในจักรวาลของเรา ในระบบทางช้างเผือกของเรานี้ มี
ดาวเคราะห์อกี สามพันดวงยังคงมีสงิ่ มีชวี ติ ซึ่งมีรูปคล้ายร่างกายมนุ ษย์
ซึง่ เต็มไปด้วยสีสนั พระองค์ยงั ตรัสอีกว่า ภายในเม็ดทรายเม็ดหนึ่งยังมี
โลกใหญ่สามพันใบเช่นนี้ อยู่อกี ทรายเม็ดหนึ่ งก็เหมือนจักรวาลหนึ่ ง
ภายในจักรวาลนัน้ ยังมีมนุ ษย์ทม่ี สี ติปัญญาเช่นเดียวกับพวกเรา มีดาว
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เคราะห์เช่นนี้ ยังมีภูเขาและแม่น้ า ฟั งดูแล้วช่างเหลือเชื่อ หากเป็ น
เช่นนี้ พวกเราคิดดู ภายในดาวเคราะห์ท่วี ่านัน้ ยังมีเม็ดทรายอีกมิใช่
หรือ ภายในเม็ดทรายเม็ดนัน้ ยังมีโลกใหญ่สามพันใบอีกใช่หรือไม่ ถ้า
เช่นนัน้ ภายในโลกใหญ่ สามพันใบนัน้ ยังมีเม็ดทรายอีกใช่ ไหม และ
ภายในเม็ดทรายนัน้ ยังมีโลกใหญ่อกี สามพันใบใช่หรือไม่ เพราะฉะนัน้
อยูใ่ นระดับชัน้ ของพระยูไลยังมองไม่เห็นถึงก้นบึง้ ของมัน
โมเลกุ ลในเซลล์ของมนุ ษย์เราก็เช่นกัน ผู้คนถามว่าจักรวาล
ใหญ่ แค่ไหน ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเรา จักรวาลของเรามีขอบเขต
แต่ในระดับชัน้ ของพระยูไล ก็มองจักรวาลเป็ นสิง่ ที่ไม่มที ่สี น้ิ สุด ใหญ่
เสียจนไม่มขี ดี จากัด แต่ภายในร่างกายมนุ ษย์ ตัง้ แต่โมเลกุลไปจนถึง
อนุ ภาคขนาดเล็กมากภายในจักรวาลจะใหญ่โตเท่าจักรวาล ฟั งดูช่าง
เหลือเชื่อ การสร้างคนหนึ่ งคน ชีวิตหนึ่ งชีวิต ภายใต้จ กั รวาลที่มี
ขนาดเล็กอย่างทีส่ ุด องค์ประกอบของชีวติ ของเขา ธาตุแท้ของเขาได้
ก าหนดโครงสร้างไว้แน่ นอนแล้ว เพราะฉะนั น้ การค้นคว้าวิจยั สิ่งนี้
วิทยาศาสตร์ปัจจุบนั ยังคงห่างไกลอีกมากนัก เปรียบเทียบกับสิง่ มีชวี ติ
ที่มีสติปัญญาสูงบนดาวดวงอื่นในจักรวาล มาตรฐานเทคโนโลยีของ
มนุ ษย์เรายังต่ ามาก เพราะว่าในมิติอ่ืนที่คงอยู่ในเวลาเดียวกัน ที่
เดียวกัน เรายังไม่สามารถจะทะลุไปได้ ในขณะที่จานบินจากต่างดาว
กลับสามารถไปมาระหว่างมิติต่างๆ โดยตรง ความนึกคิดเกี่ยวกับมิติ
กาลเวลาได้เกิดการเปลีย่ นแปลงแล้ว ดังนัน้ คิดจะมาก็มา คิดจะไปก็ไป
รวดเร็วมากเสียจนความคิดของมนุ ษย์เช่นเรายอมรับไม่ได้
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เมื่อเราพู ดถึงเรื่องของตาทิพย์ก็มีพู ดถึงปั ญ หานี้ เพราะว่ า
ขณะที่ท่านวิง่ ออกจากช่องทางไปสู่ภายนอก ท่านจะรูส้ กึ ว่ามันไม่มที ่ี
สิน้ สุด บางคนอาจมองเห็นสภาพการณ์ อกี แบบหนึ่ง เขารูส้ กึ ว่าไม่ได้
วิง่ ไปตามอุโมงค์ แต่กาลังวิง่ ไปตามทางใหญ่ท่ไี ร้ขอบเขตจากัด ตาม
สองข้างทางมีภู เขา มีน้ า มีเมือง วิ่งตรงไปข้างนอก ฟั งแล้วยิ่ง
เหลือเชื่อ ข้าพเจ้าจาได้ว่ามีอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ท่านหนึ่งเคย
พูดไว้เช่นนี้ ภายในหนึ่ งรูขุมขนของคนก็มหี นึ่งเมือง ภายในมีรถไฟ
และรถยนต์วงิ่ กันขวักไขว่ คนฟั งแล้วรูส้ กึ ตกใจ เหลือเชื่อ พวกเราคง
ทราบ อนุ ภ าคของสสารประกอบด้ วยโมเลกุ ล อะตอม โปรตอน
ค้นคว้าลึกลงไปถึงแต่ละชัน้ หากท่านสามารถมองเห็นผิวของแต่ละชัน้
แต่ไม่ใช่มองเพียงจุดเดียว แต่มองถึงชัน้ ผิวของโมเลกุ ล ชัน้ ผิวของ
อะตอม ชัน้ ผิวของโปรตอน ชัน้ ผิวของนิ วเคลียส ท่านก็จะมองเห็น
รูปแบบการคงอยู่ในมิติท่แี ตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นสสารใดๆ รวมถึง
ร่างกายของคน และระดับชัน้ ของมิตใิ นมิตจิ กั รวาล จะอยูพ่ ร้อมกันใน
เวลาเดียวกัน เชื่อมต่อกัน การค้นคว้าวิจยั อนุ ภาคของสสารในวิชา
ฟิ สกิ ส์ปัจจุบนั ค้นคว้าวิจยั เพียงอนุ ภาคเดียว โดยการวิเคราะห์และทา
ให้ ม ัน แยกออก และค้ น คว้ าองค์ ป ระกอบของนิ วเคลีย สหลังจาก
นิวเคลียสแตกออก ถ้ามีเครื่องมือซึ่งสามารถขยาย และดูปรากฏการณ์
ทัง้ หมดขององค์ประกอบของอะตอมหรือโมเลกุลในระดับชัน้ นี้ได้ หาก
สามารถมองเห็นภาพนี้ ท่านก็กา้ วข้ามมิตนิ ้ีได้ มองเห็นภาพจริงทีค่ ง
อยูใ่ นมิตอิ ่นื ร่างกายของมนุ ษย์กส็ อดคล้องกับมิตภิ ายนอก สิง่ เหล่านี้
ล้วนคงอยูใ่ นรูปแบบเช่นนี้
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การเปิ ดตาทิพย์ดว้ ยตัวเองยังมีสภาพแตกต่างกันบางอย่าง เรา
ได้เน้นถึงปรากฏการณ์โดยทัวไป
่ มีบางคนยังมองเห็นตาทิพย์หมุน ผู้
ฝึ กพลัง(กง)สายเต๋ามักจะเห็นตาทิพย์หมุนอยูภ่ ายใน เมื่อจานไท่จ(ี๋ ไท้
เก็ก)นัน้ แตกออก ต่อจากนัน้ เขาจึงจะมองเห็นภาพ แต่มใิ ช่ว่าในสมอง
ของท่ านจะมีไท่ จี๋อยู่ อาจารย์ได้ใส่ ของชุ ดหนึ่ งให้แก่ ท่ านไว้ต ัง้ แต่
เริม่ ต้น ในนัน้ มีไท่จอี๋ ยูด่ ว้ ย อาจารย์จะปิ ดตาทิพย์ของท่านเอาไว้ เมื่อ
ถึงเวลาตาทิพย์ท่านเปิ ด ไท่จจี๋ งึ แตกออก อาจารย์ตงั ้ ใจวางขัน้ ตอนไว้
ให้ ไม่ใช่ในสมองของท่านมีอยูเ่ ดิม
ยังมีคนจานวนหนึ่งแสวงหาการเปิ ดตาทิพย์ ยิง่ ฝึ กก็ยงิ่ ไม่เปิ ด
มีสาเหตุเป็ นอย่างไร ตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจ เหตุ ผลสาคัญคือจะมุ่งไป
แสวงหาตาทิพย์ไม่ได้ ยิง่ แสวงหายิง่ ไม่ได้ เรายิง่ แสวงหาตาทิพย์จะยิง่
ไม่เปิ ด ยิ่งกว่านั น้ กลับจะมีสิ่งหนึ่ งด าก็ไม่ด า ขาวก็ไม่ขาว ทะลัก
ออกมาจากข้างในตาทิพย์ของท่านมาปิ ดตาทิพย์ของท่านไว้ เวลานาน
เข้า สิง่ นี้ก็จะก่อเกิดเป็ นสนามใหญ่ ยิง่ ทะลักออกมามากขึ้นมากขึ้น
พอตาทิพย์ยงิ่ ไม่เปิ ดก็ยงิ่ แสวงหามัน สิง่ นี้กจ็ ะยิง่ ทะลักออกมา สุดท้าย
ก็จะห้อมล้อมร่างกายของท่านทัง้ หมดไว้ จนกระทังหนามากๆ
่
ก่อเกิด
เป็ นสนามใหญ่ หากว่าตาทิพย์ของท่ านเปิ ด ท่ านก็จะมองไม่ เห็น
เพราะว่าท่านถูกจิตยึดติดของท่านปิ ดกัน้ เอาไว้ เว้นแต่ว่าท่านจะไม่ไป
เคี่ยวเข็ญที่จะแสวงหามันอีก ละทิ้งจิตยึดติดนี้ทงั ้ หมด มันก็จะค่อยๆ
สลายตัวไป แต่ ก็จะต้องผ่านขัน้ ตอนการบ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรมอย่าง
ยากลาบากเป็ นเวลานานจึงจะขจัดทิ้งไปได้ นี่ เป็ นสิ่งที่ไม่จาเป็ นเลย
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บางคนไม่เข้าใจ อาจารย์บอกเขาว่าอย่าเสาะแสวงหาเลย แสวงหา
ไม่ได้ เขาก็ไม่เชื่อ ดึงดันจะเอาให้ได้ สุดท้ายได้ในสิง่ ตรงกันข้าม
ความสามารถพิ เศษมองระยะไกล
ความสามารถพิเศษชนิ ดหนึ่ งซึ่งสัมพันธ์ก ับตาทิพย์โดยตรง
เรียกว่าการมองระยะไกล บางคนพูดว่า ฉันนังอยู
่ ท่ น่ี ่ีสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของกรุงปั กกิง่ มองเห็นทัศนียภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา
มองเห็นอีกด้านหนึ่งของโลก บางคนไม่เข้าใจ วิทยาศาสตร์ไม่สามารถ
อธิบายได้ ทาไมจึงเป็ นเช่นนี้ มีคนพยายามอธิบาย อย่างนี้อย่างนัน้
ก็ไม่แจ่มแจ้ง ไม่เข้าใจว่าทาไมมนุ ษย์เราจึงมีความสามารถระดับนี้ได้
จริงๆ แล้วไม่ ใช่ อย่างนี้ ผู้ฝึ กบ าเพ็ญ ปฏิบ ัติธรรมในระดับชัน้ ของ
หลักธรรมในภพจะไม่มคี วามสามารถนี้ สิง่ ที่เขามองเห็น รวมทัง้ การ
มองระยะไกล และความสามารถพิเศษอื่นๆ จานวนมาก ล้วนบังเกิดผล
ในมิติท่ีก าหนดเท่ านั น้ จะใหญ่ เท่ าใดก็ไม่ เกินกว่ามิติว ตั ถุ ของโลก
มนุ ษย์น้ี โดยทัวไปไม่
่
เกินกว่ามิตสิ นามของตัวเอง
ร่ างกายของเรา ในมิติ ท่ี ก าหนดจะมีสนามอยู่ สนามนี้ จะ
แตกต่างจากสนามของกุ ศล ไม่ใช่มิติเดียวกัน ขนาดความใหญ่ เล็ก
ใกล้เคียงกัน สนามนี้มสี ่วนสัมพันธ์สอดคล้องตรงกันกับจักรวาล ฝั ง่
นัน้ ของจักรวาลมีอะไร ในสนามของเขาก็จะมีภาพที่สอดคล้องตรงกัน
สะท้อนมาเช่นกัน ทุกสิง่ ทุกอย่างล้วนสะท้อนกลับมาได้ มันเป็ นเพียง
ภาพเงา ไม่มตี วั ตน ตัวอย่างเช่น บนโลกมีประเทศสหรัฐอเมริกา มี
กรุ งวอชิ งตั น ในสนามของเขาก็ จ ะมี ภ าพสะท้ อ นของประเทศ
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สหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน แต่เป็ นเงา และเงาก็คอื สสารชนิ ดหนึ่ ง
มันสะท้อนอย่างสอดคล้องตรงกัน เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลง
ของฝั ง่ โน้น ดังนัน้ ความสามารถพิเศษมองระยะไกลที่ว่านี้ ก็คอื สิง่ ที่
เขามองเห็นภายในขอบข่ายสนามในมิติของเขาเอง เมื่อเขาบ าเพ็ญ
ปฏิบตั จิ นหลุดจากหลักธรรมในภพ ก็จะไม่มองในลักษณะนี้อกี ต่อไป
แต่ จะมองโดยตรง เรียกว่าอิทธิฤทธิแ์ ห่ งพุ ทธธรรม ซึ่งมีอานุ ภาพ
ยิง่ ใหญ่หาทีเ่ ปรียบมิได้
ส่วนหลักธรรมในภพ ความสามารถพิเศษมองระยะไกลเป็ น
อย่างไร ข้าพเจ้าจะวิเคราะห์ให้พวกท่ านฟั ง ในมิติของสนามนี้ ณ
บริเวณหน้าผากของคน จะมีกระจกอยูบ่ านหนึ่ง คนทีไ่ ม่ฝึกพลัง(กง)จะ
ปิ ดล็ อ คไว้ คนที่ ฝึ กพลั ง (กง)จะพลิ ก หมุ นกลั บ มาได้ ขณ ะที่
ความสามารถพิเศษมองระยะไกลของคนจะปรากฏออกมา มันสามารถ
พลิกกลับไปกลับมา พวกเราคงรูจ้ กั หลักการของภาพยนตร์ ฟิ ลม์ ต้อง
วิง่ ด้วยความเร็ว 24 ช่องต่อวินาที จึงจะทาให้ภาพที่ฉายออกมามีการ
เคลื่อนไหวต่อเนื่องกัน หากต่ ากว่า 24 ช่องต่อวินาที ภาพจะเต้น การ
พลิกของกระจกบานนี้ เร็วกว่า 24 ช่องต่ อวินาที ภาพที่รบั ได้จะถู ก
สะท้อนขึน้ บนกระจก และพลิกกลับมาให้ท่านดู พลิกกลับไปก็จะลบ
ออก หลังจากนัน้ จะจับภาพใหม่พลิกกลับมาใหม่ ลบออกใหม่ โดยจะ
พลิกกลับไปกลับมาไม่หยุด เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีเ่ รามองเห็นจึงเคลื่อนไหว
นี่ ก็คือการฉายภาพสิ่งที่อยู่ในสนามมิติของท่านให้ท่ านดู และสิ่งที่
ปรากฏในสนามมิตกิ ค็ อื ภาพซึง่ สอดคล้องกับจักรวาลใหญ่
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แล้วด้านหลังของร่างกายของเราจะมองเห็นได้อย่างไร กระจก
เงาบานเล็กแค่น้ี คงไม่สามารถจับภาพได้รอบร่างกายของเรา เป็ นที่
ทราบกัน ดี ว่ า ตาทิ พ ย์ ข องคนเมื่ อ เปิ ดถึ งระดับ สู งกว่ าทิ พ ยจัก ษุ
ในขณะที่จะเข้าสู่ปัญญาจักษุก็จะต้องทะลุผ่านมิตขิ องเรานี้ ในขณะที่
ก าลัง จะทะลุ แ ต่ ย ังไม่ ท ะลุ ไ ด้ ท ั ง้ หมดนั ้น ตาทิ พ ย์ ก็ จ ะเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง คือมองวัตถุไม่มตี วั ตน มองคนก็ไม่มตี วั ตน กาแพงก็
หายไป อะไรก็ไม่มตี วั ตน วัตถุไม่หลงเหลืออยู่อกี ต่อไป กล่าวคือใน
มิตทิ ก่ี าหนดนี้ มองต่อไปอีกในแนวลึก จะพบว่าคนก็ไม่มี เหลือเพียง
กระจกบานหนึ่งอยูภ่ ายในบริเวณสนามมิตขิ องท่าน กระจกบานนี้ซง่ึ อยู่
ในสนามมิติของท่านจะมีขนาดเท่ากัน กับสนามมิติของท่านทัง้ หมด
เพราะฉะนัน้ เมื่อกระจกพลิกกลับไปกลับมา ก็จะสามารถส่องมองเห็น
ได้ทุกแห่ง ภายในสนามมิติของท่าน สิง่ ที่สอดคล้องกับจักรวาล จะ
สะท้อนให้ท่านได้มองเห็น นี่ก็คอื ความสามารถพิเศษมองระยะไกลที่
เรากล่าวถึง
ในการทดสอบความสามารถพิ เศษมองระยะไกลของนั ก
สรีรวิทยา ความสามารถพิเศษนี้จะง่ายต่อการถูกลบล้าง เหตุผลก็คอื
ยกตัวอย่างเช่น เราถามเขาว่า ญาติของคนๆ หนึ่งทีป่ ั กกิง่ เขากาลังทา
อะไร เมื่อบอกชื่อเสียงเรียงนามของญาติผู้น้ี และสภาพทัวๆ
่ ไปแล้ว
เขาก็จะสามารถมองเห็นได้ เขาบอกว่า ตึกนี้มลี กั ษณะเป็ นอย่างไร มี
ประตู ทางเข้าอย่ างไร เข้าไปในห้ องจัดวางไว้อย่ างไรบ้ าง พู ดได้
ถูกต้องทัง้ หมด เมื่อถามว่าแล้วคนนี้กาลังทาอะไรอยู่ เขาตอบว่ากาลัง
เขียนหนังสือ เพื่อเป็ นการพิสูจน์ ความจริง ก็โทรศัพท์ไปถึงญาติผูน้ ้ี
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แล้วถามเขาว่า ตอนนี้ท่านกาลังทาอะไรอยู่ ฉันกาลังรับประทานข้าว
ซึง่ จะไม่ตรงกับสิง่ ทีเ่ ขามองเห็น ทีผ่ า่ นมาสาเหตุทค่ี วามสามารถพิเศษ
นี้ถูกปฏิเสธก็เพราะเช่นนี้ อันที่จริง สภาพแวดล้อมที่เขามองเห็นไม่
ผิดแม้แต่น้อย แต่เนื่องจากมิตแิ ละเวลาของเรา เราเรียกว่ามิตกิ าลเวลา
กับมิตกิ าลเวลาของมิตทิ ่คี วามสามารถพิเศษคงอยู่นัน้ มีความแตกต่าง
ด้านเวลาเช่นนี้ ความนึกคิดด้านเวลาของสองฝั ง่ ไม่เหมือนกัน เมื่อครู่
นี้เขากาลังเขียนหนังสืออยูจ่ ริง แต่ขณะนี้กาลังรับประทานข้าว มีความ
แตกต่างด้านเวลาเช่นนี้ ดังนัน้ หากคนที่ท าการค้นคว้าวิจยั ทางด้าน
สรีรวิทยาตามหลักทฤษฎีแบบเดิมๆ หรือตามกฎวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั
ต่อให้ค้นคว้าไปอีกหมื่นปี ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะว่าความสามารถ
เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือคนธรรมดาสามัญตัง้ แต่เริม่ ต้น ดังนัน้ คนต้อง
เปลีย่ นความคิด จะทาความเข้าใจต่อสิง่ เหล่านี้กนั เช่นนี้ต่อไปไม่ได้
ความสามารถหยังรู
่ ้อดีตและอนาคต
ยังมีความสามารถพิเศษอีกชนิ ดหนึ่ ง ซึ่งสัมพันธ์กบั ตาทิพย์
โดยตรง เรียกว่าความสามารถหยังรู่ อ้ ดีตและอนาคต ปั จจุบนั ในโลกนี้
มีความสามารถพิเศษ 6 ชนิด เป็ นทีย่ อมรับกัน ในจานวนนัน้ รวมถึงตา
ทิพย์ ความสามารถมองระยะไกล และความสามารถหยังรู
่ ้อดีตและ
อนาคต อะไรคือความสามารถหยังรู่ อ้ ดีตและอนาคต ก็คอื สามารถหยัง่
รูถ้ ึงอดีตและอนาคตของคน สาหรับสิง่ ที่ใหญ่ เขาสามารถจะล่วงรู้ถึง
ความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยของสังคม สาหรับสิง่ ที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้นไป
อีกเขาจะสามารถเห็นแบบแผนการเปลีย่ นแปลงของร่างจักรวาลทัง้ หมด
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นี่ คือความสามารถพิเศษหยังรู
่ ้อดีต และอนาคต เพราะว่ าวัตถุ จะ
เคลื่อนที่ไปตามแบบแผนที่แน่ นอน ในมิติพ ิเศษ วัตถุ ใดๆ ล้วนมี
รูปแบบการคงอยู่ในมิติอ่นื ๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ
ร่างกายคนเคลื่อนที่ เซลล์ภายในร่างกายของคนก็จะเคลื่อนที่ตามไป
ด้วย มองให้ละเอียดลึกลงไป โมเลกุล โปรตอน อิเล็กตรอน อนุ ภาค
ยิง่ เล็กยิง่ เล็กลงไป ส่วนประกอบทัง้ หมดก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วย แต่
อนุ ภาคเหล่านี้มรี ูปแบบการคงอยู่ทเ่ี ป็ นเอกเทศ รูปแบบของร่างกายที่
อยูใ่ นมิตอิ ่นื ก็จะมีการเปลีย่ นแปลงด้วย
เราพูดกันว่าวัตถุธาตุไม่มวี นั ดับสูญมิใช่หรือ ท่ามกลางมิตพิ เิ ศษ
ที่ก าหนด เมื่อเราท างานเสร็จหนึ่ งเรื่อง ก็คือคนลงมือกระท าอะไร
วัตถุธาตุกจ็ ะคงอยู่ ไม่ว่าเราทาอะไรก็จะมีภาพและข้อมูลหลงเหลือไว้
ในอี ก มิ ติ ห นึ่ ง มัน ไม่ มี ว ัน ดับ สลาย จะอยู่ ท่ี นั น่ ตลอดไป ผู้ ท่ี มี
ความสามารถพิเศษ พอเห็นภาพในอดีตทีค่ งอยูก่ จ็ ะทราบทันที ต่อไป
ภายหน้าหากท่านมีความสามารถหยังรู่ อ้ ดีตและอนาคต ท่านลองมองดู
สภาพการถ่ายทอดธรรมะของเราในวันนี้ มันจะยังคงอยู่ จะยังคงอยู่ ณ
ที่นัน้ แล้วในตอนนี้ ในขณะที่มนุ ษย์เราถือกาเนิ ดมานัน้ ภายใต้มิติ
พิเศษซึ่งปราศจากความนึกคิดของกาลเวลา ตลอดทัง้ ชีวติ ของคนเราก็
มีอยูแ่ ล้วในเวลาเดียวกัน บางคนยังไม่ใช่มเี พียงชาติเดียว
อาจมีบางท่ านคิด ถ้าเช่นนัน้ เราไม่มีความจาเป็ นต้องดิ้นรน
ต่อสูแ้ ละพัฒนาตัวเองอีกแล้ว เขายอมรับไม่ได้ ความจริงแล้วการต่อสู้
ของคนสามารถเปลี่ยนแปลงสิง่ เล็กๆ น้ อยๆ ในชีวติ ของคน สิง่ เล็กๆ
น้อยๆ เหล่านี้ผ่านการดิ้นรนต่อสูด้ ว้ ยความพยายามของคน สามารถ
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ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง แต่ ความพยายามที่จะให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงของท่านอาจทาให้ทา่ นได้รบั กรรม มิฉะนัน้ ก็จะไม่มปี ั ญหา
ของการก่อกรรมทาชัว่ ไม่มปี ั ญหาของการทาดีทาเลว เวลาที่เขาฝื น
ทาเช่นนี้ เท่ากับเขาเอารัดเอาเปรียบผูอ้ ่นื ทาเรื่องไม่ดี เพราะฉะนัน้
ในการฝึ กบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิจึงเน้ นเรื่องการเป็ นไปตามธรรมชาติ ก็คือ
เหตุผลนี้ เพราะความพยายามของท่านจะเป็ นการทาร้ายผูอ้ ่นื แต่เดิม
ในชีวิตของท่านไม่มีสิ่งนี้ ในสังคมหากท่านได้สิ่งที่เป็ นของผู้อ่นื มา
ท่านก็จะติดค้างผูอ้ ่นื
เขาคิดทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงเรื่องใหญ่ เป็ นสิง่ ทีค่ นธรรมดาสามัญไม่
อาจทาได้ มีวธิ หี นึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้ นัน่ คือบุคคลผูน้ ้ีทาแต่ความ
ชัว่ ทาทุกอย่างที่ชวร้
ั ่ าย เขาก็จะสามารถเปลีย่ นแปลงชีวติ ของเขาได้
แต่สงิ่ ทีเ่ ขาต้องเผชิญก็คอื การดับสลายโดยสิน้ เชิง เมื่อพวกเรามองจาก
ระดับสูง คนเราตายไป จิตหลัก(เหวียนเสิน)ไม่ดบั สูญไปด้วย จิตหลัก
(เหวียนเสิน)ทาไมจึงไม่ดบั สูญ ความจริงที่พวกเราเห็นเมื่อคนตายไป
แล้ว ซากศพทีว่ างไว้ในห้องดับจิตนัน้ เป็ นเพียงเซลล์ในร่างกายคนใน
มิตนิ ้ีเท่านัน้ อวัยวะส่วนประกอบของเซลล์ทุกเซลล์ภายในของร่างกาย
และเรือนร่างทัง้ ร่างก็คอื เซลล์ในมิติน้ีได้หลุดไป แต่ในมิตอิ ่นื ร่างกาย
ของคนซึ่ งประกอบด้ วยสสารอนุ ภ าคที่ เล็ ก กว่ าโมเลกุ ล อะตอม
โปรตอน ฯลฯ จริงๆ แล้วไม่ ได้ตายไปด้วย มันยังคงอยู่ในมิติอ่ืน
ยังคงอยูภ่ ายใต้มติ ขิ องจักรวาลในระดับจุลทรรศน์ สาหรับผูท้ ก่ี ระทาแต่
ความเลวเมื่อตายไป เซลล์ทงั ้ หมดจะแยกสลาย พุทธศาสนาเราเรียกว่า
การดับสลายของกายและจิต
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ยังมีอกี วิธหี นึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวติ ของคนได้ ซึ่งเป็ นวิธกี าร
เดียวเท่านัน้ ก็คอื บุคคลผู้น้ีเดินสู่เส้นทางของการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม
ทาไมการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจึงสามารถเปลีย่ นแปลงชีวติ ของคนได้ สิง่
นี้ ใครจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ หรือ เพราะเมื่อบุคคลผู้น้ี เกิด
ความคิดทีจ่ ะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ความคิดจุดประกายขึน้ ในสมอง ส่อง
ประกายแวววาวเหมือนดังทองค
่
า กระเทือนไปทัวทศทิ
่
ศ ในความคิด
ของสายพุทธ จักรวาลคือทศทิศ เพราะจากการมองของสิง่ มีชวี ติ ชัน้ สูง
มนุ ษย์มใิ ช่มชี วี ติ เพื่อเป็ นมนุ ษย์ แต่ชวี ติ ของมนุ ษย์เกิดขึ้นท่ามกลาง
มิติของจักรวาล เป็ นคุณลักษณะเดียวกับจักรวาล ดีงามและบริสุทธิ ์
ประกอบขึ้นด้วยสสารคือความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่
เหยิน่ ) แต่เมื่อมีความสัมพันธ์ทา่ มกลางการปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในหมู่
คณะ บางคนท าตัวเลวลง จึงตกต่ าลงมา หากเขาไม่สามารถอยู่ใน
ระดับชัน้ นี้ได้อกี ทาตัวเลวลงอีก เขาก็จะตกลงมาอีกชัน้ หนึ่ง ตกลงมา
ตกลงมา ตกลงมา สุดท้ายจึงตกลงมาอยู่ในระดับชัน้ ของคนธรรมดา
สามัญนี้
ในระดับชัน้ นี้ บุคคลผูน้ ้ีสมควรถูกทาลายให้ดบั สูญไป แต่ว่า
ท่านผูร้ ู้แจ้งทัง้ หลายซึ่งเปี่ ยมด้วยเมตตาจิต จึงตัง้ ใจสร้างมิติพเิ ศษนี้
ขึน้ มา ซึ่งเหมือนกับมิติสงั คมของมนุ ษย์เรานี้ ในมิตนิ ้ี ให้ร่างที่เป็ น
เนื้อหนังมังสา ให้ดวงตาคูซ่ ง่ึ ถูกจากัดให้เห็นเฉพาะวัตถุในมิตนิ ้ี ให้ตก
อยูท่ ่ามกลางวังวน ให้เขามองไม่เห็นความเป็ นจริงของจักรวาล แต่ใน
มิตอิ ่นื ๆ ล้วนสามารถมองเห็นได้ ท่ามกลางวังวนและสภาวะเช่นนี้ ให้
โอกาสเขาอีกครัง้ เพราะอยูท่ ่ามกลางวังวนจึงทุกข์ยากลาบากมาก ให้
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เรือนร่างนี้เพือ่ ความทุกข์ทรมาน หากว่าเขาสามารถหวนคืนกลับขึน้ ไป
จากมิตนิ ้ี สายเต๋าเรียกว่า การกลับคืนสู่สภาพดัง้ เดิมแท้จริง เขาต้อง
มีความตัง้ ใจที่จะบ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรม ก็คือจิตพุ ทธได้ส่องประกาย
ออกมา เป็ นจิตที่ล้าค่ายิง่ นัก ผูร้ แู้ จ้งก็จะช่วยเหลือเขา เขายังไม่หลง
ทางท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันทุกข์ยากนี้ ยังอยากกลับไป ดังนัน้ ผูร้ ู้
แจ้งก็จะช่วยเหลือเขา ช่วยเหลือเขาอย่างไม่มเี งือ่ นไข ช่วยเหลือเขาได้
ทุกอย่าง ทาไมเราจึงสามารถช่วยเหลือผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม แต่ไม่
ช่วยคนธรรมดาสามัญ นี่กค็ อื เหตุผล
ถ้าเช่นนี้คนธรรมดาสามัญคิดจะรักษาโรค อะไรก็ชว่ ยเหลือท่าน
ไม่ได้ คนธรรมดาสามัญก็คอื คนธรรมดาสามัญซึ่งจะต้องอยู่ในสภาพ
ของสังคมทัวไป
่ มีคนกล่าวกันว่า พระพุทธช่วยสรรพสัตว์ให้หลุดพ้น
สายพุทธเน้ นการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พน้ ทุกข์ ข้าพเจ้าขอบอกกับ
ท่าน ท่านไปเปิ ดดูคมั ภีรท์ ุกเล่มในพุทธศาสนา ไม่ได้บอกว่าการช่วย
รักษาโรคคือการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้น หลายปี มานี้อาจารย์
พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ปลอมเหล่านัน้ ได้ทาเรื่องนี้จนวุ่นวายสับสนไปหมด
อาจารย์ พ ลังลมปราณ(ชี่ก ง)ที่ แท้ จริงจะไม่ ส อนให้ ท่ านไปรัก ษาผู้
เจ็บป่ วย เขาจะสอนให้ทา่ นฝึกฝนตัวเอง เพือ่ ขจัดปั ดเป่ าโรคภัยไข้เจ็บ
และเสริมสุขภาพ ท่านเป็ นคนธรรมดาสามัญ เรียนรู้ปฏิบตั ิธรรมได้
เพียงสองวันท่านจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ผู้อ่นื ได้อย่างไร มิ
เป็ นการหลอกลวงคนหรือ มิ เป็ นการส่ งเสริม ให้ มี จิต ยึด ติ ด หรือ
แสวงหาชื่อเสียงเงินทอง แสวงหาสิง่ ทีเ่ กินความสามารถของมนุ ษย์เพื่อ
โอ้อวดให้คนเขาเห็น ซึ่งจะยอมให้เกิดขึน้ ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ บางคนยิง่
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เสาะแสวงหายิง่ ไม่ได้ และไม่อนุ ญาตให้ท่านทาเช่นนี้ ไม่อนุ ญาตให้
ท่านทาลายสภาพสังคมมนุ ษย์ตามอาเภอใจ
จักรวาลก็มกี ฎเช่นนี้อยู่ เมื่อท่านต้องการจะกลับสู่สภาพดัง้ เดิม
แท้จริง ผู้รู้แจ้งก็จะช่วยเหลือท่าน เพราะเขาเห็นว่าชีวติ มนุ ษย์ควร
กลับคืนสู่สภาพดัง้ เดิมแท้จริง มิใช่จมอยู่กบั สังคมมนุ ษย์ หากมนุ ษย์
ไม่มกี ารเจ็บไข้ได้ป่วย ใช้ชวี ติ อย่างสุขสบาย บอกให้ท่านไปเป็ นเทพ
ท่านก็จะไม่ไป ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีความทุ กข์ อยากได้อะไรก็
สมหวังทุกประการ ดีอะไรปานนัน้ เหมือนอยูบ่ นแดนสวรรค์ แต่เพราะ
ท่านทาสิง่ ไม่ดจี งึ ตกลงมาถึงขัน้ นี้ จึงต้องทนทุกข์ทรมาน คนทีต่ กอยู่
ท่ ามกลางวังวนมั ก จะท าผิ ด ได้ ง่ า ย ในพุ ท ธศาสนาเรีย กว่ า การ
หมุนเวียนชดใช้กรรม เพราะฉะนัน้ เมื่อคนเราพบกับความทุกข์ยาก มี
เรื่องไม่ดไี ม่งาม ล้วนกาลังชดใช้กรรมของเขาโดยการหมุนเวียนชดใช้
กรรม พุทธศาสนายังกล่าวไว้ว่าพระพุทธมีอยู่ทุกแห่งหน เพียงพระ
พุทธขยับมือหนึ่งครัง้ ก็สามารถขจัดการเจ็บไข้ได้ป่วยของมวลมนุ ษย์
ให้หายได้เป็ นปลิดทิง้ นี่เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถทาได้แน่ นอน พระพุทธมีอยู่
มากมายท าไมจึงไม่ทา เพราะว่าคนผู้น้ี เมื่อปางก่อนได้ก่อหนี้ เอาไว้
เขาจึงต้องรับโทษ หากท่านไปรักษาให้เขาหายจากโรค เท่ากับเป็ น
การทาลายกฎของจักรวาล เท่ากับเป็ นการยอมให้บุคคลผูน้ ้ีทาเรื่องไม่
ดีไม่งาม ติดหนี้คนแล้วไม่ต้องชดใช้ ยอมให้เป็ นเช่นนี้ไม่ได้ ดังนัน้
ใครๆ จึงช่วยกันรักษาสภาพสังคมมนุ ษย์เอาไว้ ก็ไม่ไปทาลาย ทาง
เดียวที่ จะท าให้ ท่ านอยู่ อย่ างสุ ขสบาย ไม่ มีโรคภัยไข้เจ็บรบกวน
สามารถบรรลุ เป้ าหมายที่จะหลุ ดพ้นจากความทุ กข์เหล่ านี้ ได้อย่าง
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แท้จริง ก็มีเพียงการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมเท่านัน้ บอกให้คนบาเพ็ญ
หลักธรรมที่แท้จริง จึงจะเป็ นการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นอย่าง
แท้จริง
อาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)มากมาย ทาไมจึงช่วยรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บได้ ทาไมเขาจึงพูดถึงการรักษาโรค มีบางคนอาจคิดถึงปั ญหานี้
อาจารย์ช่กี งประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็ นพวกเดินบนเส้นทางทีถ่ ูกต้อง
อาจารย์พ ลังลมปราณ(ชี่กง)ที่แท้ จริงมีเมตตาจิต มีจิตสงสาร ใน
ระหว่างการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเห็นสรรพสัตว์ลว้ นตกทุกข์ได้ยาก ก็ยน่ื
มือเข้าช่วยเหลือเป็ นสิง่ ทีก่ ระทาได้ แต่เขาไม่สามารถรักษาให้หายขาด
ได้ เขาเพียงแต่ ระงับโรคภัยของท่ านไว้ช วขณะหนึ
ั่
่ ง หรือเป็ นการ
ผลัก ดั น ออกไป ไม่ เป็ นเวลานี้ แ ต่ จ ะเป็ นในภายหน้ า เป็ นการ
เคลื่อนย้ายโรคภัยออกไปข้างหน้า หรือแปรเปลีย่ นให้ทา่ นชัวระยะหนึ
่
่ง
แปรเปลีย่ นเอาโรคภัยเหล่านี้ไปให้กบั ญาติพน่ี ้องของท่าน แต่การขจัด
กรรมให้หมดสิ้นไปอย่างแท้จริงนั น้ เขาก็ ไม่ สามารถจะท าได้ ไม่
อนุ ญาตให้ท ากับคนธรรมดาสามัญเช่นนี้ ได้ตามอ าเภอใจ แต่ จะท า
ให้กบั ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ นี่กค็ อื เหตุผล
ความหมายของการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นของสายพุทธ
คือการนาพาท่านจากสภาพของคนธรรมดาสามัญที่ทุกข์ยากที่สุดขึ้น
ไปสู่ระดับชัน้ ที่สูงขึน้ ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานตลอดไป หลุดพ้นไป นี่
คือความหมายของสายพุทธ องค์ศากยมุนีมใิ ช่สงสอนให้
ั่
คนเราบาเพ็ญ
ปฏิบ ัติธรรมไปสู่ นิ พ พานหรือ นี่ คือความหมายอันแท้จริงของการ
ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พน้ ทุกข์ หากให้ทา่ นเสพสุขในสังคมมนุ ษย์ เงิน
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ทองมี ม ากมาย เตี ย งนอนในบ้ านของท่ านก่ อขึ้น มาด้ วยเงิน ทอง
บาปกรรมโทษทัณฑ์อะไรก็ไม่มี ถ้าเช่นนัน้ บอกให้ท่านไปเป็ นเทพท่าน
ก็ไม่เอาด้วย การเป็ นผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรม สามารถเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของท่านได้ และมีเพียงแต่ การบาเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรมเท่านัน้ ที่จะ
เปลีย่ นแปลงได้
ความสามารถหยังรู่ อ้ ดีตและอนาคตของมนุ ษย์ รูปแบบของมัน
เหมือนกับจอโทรทัศน์ขนาดเล็กอยูบ่ นส่วนของหน้าผาก บางคนตัง้ อยู่
ณ บริเวณหน้ าผาก บางคนอยู่ใกล้หน้ าผาก บางคนอยู่ข้างในของ
หน้าผาก บางคนหลับตาก็จะเห็น หากว่ามันมีอานุ ภาพแรงกล้า บาง
คนลืมตาอยูก่ ม็ องเห็น แต่ผอู้ ่นื มองไม่เห็น นี่เป็ นสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายในสนาม
มิตขิ องเขา กล่าวคือเมื่อความสามารถพิเศษชนิดนี้เกิดขึน้ แล้ว ยังจะมี
ความสามารถพิเศษอีกชนิดหนึ่งที่จะเป็ นสื่อนา สะท้อนภาพที่เห็นใน
มิ ติ อ่ื น มาปรากฏให้ เห็ น เราจึงสามารถมองเห็ น ได้ จ ากตาทิ พ ย์
มองเห็ น อนาคตและอดีตของคนได้อย่ างแม่ นย า เรื่องเล็กๆ หรือ
รายละเอียดซึ่งหมอดู ไม่ สามารถพยากรณ์ ได้ แต่ เขากลับสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน มองเห็นแม้กระทังวั
่ นเดือนปี รายละเอียดของ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ก็มองเห็นชัดเจน เพราะว่าสิง่ ที่เขามองเห็น ก็
คือภาพสะท้อนอันแท้จริงของคนและวัตถุในต่างมิติ
ส าหรับ ผู้ท่ี ป ฏิ บ ัติ ห ลัก ธรรมใหญ่ ธรรมจัก ร(ฝ่ าหลุ น ต้ าฝ่ า)
ข้าพเจ้าจะเปิ ดตาทิพย์ให้ทุกคน แต่ความสามารถพิเศษอื่นๆ ทีเ่ ราพูด
ถึงในภายหลัง ก็จะไม่เปิ ดให้ เมื่อยกระดับชัน้ สูงขึ้น อย่างต่ อเนื่ อง
ความสามารถพิเศษหยังรู่ อ้ ดีตและอนาคตก็จะปรากฏออกมาเอง ในวัน
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ข้างหน้าของการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของท่านจะประสบกับปรากฏการณ์
เช่นนี้ เมื่อความสามารถพิเศษชนิดนี้ปรากฏออกมา ท่านก็จะทราบว่า
มันคืออะไร ดังนั น้ ข้าพเจ้าจึงต้ องพู ดทัง้ หลักธรรมและกฎให้ท่ าน
ทัง้ หลายได้ฟังกัน
ไม่อยู่ในธาตุทงั ้ ห้า หลุดพ้นตรีภมู ิ
อะไรคือ “ไม่อยู่ในธาตุทงั ้ ห้า หลุดพ้นตรีภูม”ิ ปั ญหานี้พูดไป
แล้วล่อแหลมมาก ในอดีตมีอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)มากมายเมื่อพูด
ถึงปั ญหานี้ มักจะถูกผูท้ ไ่ี ม่เชื่อในพลังลมปราณ(ชีก่ ง)เยาะเย้ยถากถาง
เอาว่า “พวกท่านฝึ กพลังลมปราณ(ชี่กง)มีใครบ้างที่ไม่อยู่ในห้าธาตุ
ใครบ้างที่หลุดพ้นตรีภู มิ” บางคนไม่ใช่อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)
แต่งตัง้ ตัวเองเป็ นอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง) เมื่อความเข้าใจไม่ชดั เจน
ก็ยงั กล้าที่จะคุยอวด จึงถูกผู้คนปิ ดปากมามากต่ อมาก สร้างความ
เสื่อมเสียให้กบั วงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม สร้างความสับสนอย่างใหญ่
หลวง เปิ ดโอกาสให้คนโจมตีพลังลมปราณ(ชี่กง) ไม่อยู่ในธาตุทงั ้ ห้า
หลุดพ้นตรีภูมิ เป็ นคาพูดในวงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ที่มาของคาๆ
นี้มาจากศาสนา เกิดขึน้ จากศาสนา เพราะฉะนัน้ เราจึงไม่สามารถพูด
ถึงปั ญหาโดยไม่พดู ถึงประวัตคิ วามเป็ นมา ไม่พดู ถึงสภาพแวดล้อมใน
สมัยนัน้
อะไรคือไม่อยู่ในห้าธาตุ ทัง้ ทฤษฎีฟิ สิกส์โบราณของจีนและ
สมัยใหม่ ต่างยอมรับว่าทฤษฎีธาตุทงั ้ ห้าของจีนเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทอง
ไม้ น้ า ไฟ ดิน ธาตุทงั ้ 5 นี้ประกอบขึน้ เป็ นสรรพสิง่ ในจักรวาลของ
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เรา นี่เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง เพราะฉะนัน้ เราจะมาพูดถึงธาตุทงั ้ ห้า ทีเ่ ราพูด
ว่าบุคคลผูน้ ้ีออกจากห้าธาตุ ในภาษาปั จจุบนั ความหมายก็คอื บุคคลผูน้ ้ี
ไม่อยู่ในโลกของวัตถุ ฟั งดูแล้วน่ าอัศจรรย์ เรามาลองคิดปั ญหากันดู
อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)นั น้ ย่อมมีพลัง(กง) ข้าพเจ้าเคยท าการ
ทดสอบมาแล้ว แม้กระทังอาจารย์
่
ท่านอื่นๆ มากมายก็เคยทดสอบ
ทดสอบพลังงานของเขา เนื่องจากองค์ประกอบของสสารในพลัง(กง)นี้
เครื่องมือมากมายที่เรามีอยู่ในปั จจุบนั ล้วนสามารถตรวจสอบออกมา
ถ้ามีเครื่องมือชนิ ดนั น้ ๆ อยู่ ก็จะสามารถตรวจสอบการคงอยู่ของ
ส่ วนประกอบพลัง(กง)ที่อาจารย์พ ลังลมปราณ(ชี่กง)ปล่ อยออกมา
เครื่องมือสมัยนี้สามารถวัดรังสีอนิ ฟราเรด รังสีอลั ตราไวโอเลต คลื่น
เหนื อเสียง คลื่นใต้เสียง ไฟฟ้ า แรงแม่เหล็ก รังสีแกมมา อะตอม
นิวตรอน อาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ล้วนมีสสารเหล่านี้ นอกจากนี้ยงั
มี ส สารบางอย่ างที่ อาจารย์ พ ลังลมปราณ(ชี่ ก ง)ส่ งออกมาแต่ ไม่ มี
เครื่องตรวจวัดได้ ถ้ามีเครื่องมือตรวจวัดก็จะสามารถตรวจพบสสาร
เหล่ านี้ จะพบว่ าสสารที่อาจารย์พ ลังลมปราณ(ชี่กง)ส่ งออกมานั ้น
มากมายมหาศาล
จากผลของสนามแม่เหล็กชนิดพิเศษ อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่
กง)สามารถแผ่รงั สีทจ่ี รัสเจิดจ้าออกมา สวยงามเป็ นพิเศษ แรงพลังยิง่
สูง สนามพลังงานทีแ่ ผ่ออกมาจะยิง่ กว้างใหญ่ คนธรรมดาสามัญก็มแี ต่
น้ อยมาก เพียงเรืองแสงอ่ อนๆ ในการวิจ ยั พลังงานสู งทางฟิ สิกส์
คนเราเข้าใจว่าพลังงานก็คอื นิวตรอนหรืออะตอมจาพวกนี้ อาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชี่กง)มากมายก็เคยทดสอบมาแล้ว อาจารย์ท่ีค่ อนข้างมี
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ชื่อเสียงล้วนเคยถูกทดสอบมาแล้ว ข้าพเจ้าเองก็เคยถูกทดสอบมาแล้ว
สิง่ ที่ถูกทดสอบได้นัน้ มีรงั สีแกมมาและนิวตรอนที่รอ้ น ซึ่งมีกาลังเกิน
กว่ากาลังของการแผ่รงั สีของวัตถุ ปกติประมาณ 80 ถึง 170 เท่า ถึง
ตอนนี้เข็มเครื่องวัดวิง่ มาถึงขีดจากัดแล้ว และเนื่องจากเข็มเครื่องวัดวิง่
มาถึงสุดขัว้ แล้ว จึงไม่สามารถวัดได้วา่ มีกาลังอยูเ่ ท่าใด กาลังนิวตรอน
มากมายมหาศาลเช่นนี้ช่างเหลือเชื่อจริงๆ มนุ ษย์เราทาไมจึงสามารถ
แผ่กาลังนิวตรอนแรงกล้าเช่นนี้ได้ สิง่ นี้กพ็ สิ ูจน์ให้เห็นว่าอาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชี่กง)มีพลัง(กง)อยู่จริง มีพลังงานอยู่จริง ข้อนี้ ได้รบั การ
พิสจู น์จากวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแล้ว
หลุดพ้นจากธาตุทงั ้ ห้า ก็ตอ้ งเป็ นหลักธรรมบาเพ็ญจิตและชีวติ
หากมิใช่หลักธรรมบาเพ็ญจิตและชีวติ เขาจะมีพลัง(กง)ตามระดับชัน้ สูง
ต่ าของเขาเท่านัน้ การฝึ กวิชาที่ไม่มกี ารบาเพ็ญชีวติ ก็ไม่มปี ั ญหานี้
เขาก็จะไม่พูดถึงการหลุดพ้นจากธาตุทงั ้ ห้า การบาเพ็ญจิตและชีวิต
พลังงานของเขาจะถู กเก็บสะสมไว้ภายในเซลล์ ทุ กเซลล์ของร่างกาย
พวกเราทีฝ่ ึกพลัง(กง) เมื่อเริม่ มีพลัง(กง) พลังงานทีแ่ ผ่ออกมาค่อนข้าง
หยาบ เป็ นเม็ ด เป็ นก้ อ น มี ช่ อ งว่ า ง ความหนาแน่ นไม่ ม าก
เพราะฉะนัน้ อานุ ภาพจึงไม่แรง เมื่อระดับชัน้ สูงขึน้ พลังงานจะมีความ
หนาแน่ นมากกว่าโมเลกุ ลของน้ านับร้อย นับพัน นับร้อยล้านเท่าก็
เป็ นได้ ระดับยิง่ สูงความหนาแน่นจะยิง่ มากยิง่ ละเอียดอ่อน ยิง่ ละเอียด
พลังยิ่งสูง ภายใต้สภาพการณ์ เช่นนี้ พลังงานถู กสะสมไว้ในทุ ก ๆ
เซลล์ของร่างกาย ไม่เฉพาะแต่เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราในมิติ
วัต ถุ น้ี ในมิ ติ อ่ื น ๆ ร่ างกายของเรา โมเลกุ ล อะตอม โปรตอน
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อิเล็กตรอน จนกระทังอนุ
่ ภาคทีเ่ ล็กทีส่ ุดในเซลล์ ก็จะมีพลังงานเหล่านี้
สะสมอยู่ นานๆ เข้า ร่างกายของเราก็จะเต็มไปด้วยสสารพลังงานสูง
ทัง้ หมด
สสารพลังงานสูงเหล่านี้มจี ติ วิญญาณ มันมีความสามารถในตัว
เมื่อมีมาก ความหนาแน่ นสูง สะสมจนเต็มในเซลล์ทุกส่วนของร่างกาย
มันจะสามารถควบคุมเซลล์ในร่างกาย เซลล์ท่ไี ร้สมรรถภาพที่สุดใน
ร่างกายของเรา หลังจากเข้าควบคุมแล้ว ก็จะไม่เกิดการผลิตเซลล์ใหม่
เพื่อทดแทนเซลล์เก่า สุดท้ายก็จะทดแทนเซลล์ทงั ้ หมดในร่างกายของ
มนุ ษย์ แน่ นอนข้าพเจ้าพูดขึน้ มาง่าย แต่การจะบาเพ็ญจนถึงระดับนี้
ได้ใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน เมื่อท่านบาเพ็ญถึงขัน้ นี้ เซลล์ในร่างกาย
ของท่านจะถูกสสารพลังงานสูงนี้เข้าทดแทน ท่านลองคิดดู ร่างกาย
ของท่านยังคงประกอบด้วยธาตุทงั ้ ห้าอีกหรือไม่ ยังคงเป็ นสสารในมิติ
ของเรานี้หรือไม่ มันได้ประกอบขึน้ มาด้วยสสารพลังงานสูงที่รวบรวม
มาจากมิติอ่นื แล้ว ส่วนประกอบของกุ ศลก็คือสสารที่มีอยู่ในมิติอ่ืน
เช่นกัน มันไม่ถูกควบคุมโดยสนามเวลาในมิตขิ องเรานี้
นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั มีความเห็นว่าเวลามีลกั ษณะเป็ นสนาม
หากไม่อยูใ่ นขอบข่ายของสนามเวลาก็จะไม่ถูกควบคุมด้วยเวลา ในอีก
มิติหนึ่ งความนึ กคิดด้านมิติกาลเวลาไม่ เหมือนกับของเรา มันจะ
สามารถบังคับสสารในมิติอ่นื ได้อย่างไร ไม่สามารถก่อให้เกิดผลใดๆ
ทัง้ สิ้น พวกเราลองคิดดู เมื่อถึงเวลานัน้ ท่านจะยังคงอยู่ในธาตุทงั ้ ห้า
หรือ ท่านยังคงอยูใ่ นร่างกายของคนธรรมดาอีกหรือ ไม่ใช่แน่นอน แต่
มีสิ่งหนึ่ งซึ่งคนธรรมดาสามัญมองไม่ออก ถึงแม้ร่างกายของเขาได้
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เปลี่ยนแปลงมาถึงระดับนี้ แล้ว ยังนับไม่ได้ว่าเป็ นจุดสิ้นสุดของการ
บาเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรม เขายังจะต้องบ าเพ็ญให้บรรลุชนั ้ ที่สูงขึ้นไปอี ก
เพราะฉะนัน้ เขายังจาเป็ นทีจ่ ะต้องบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในหมู่คนธรรมดา
สามัญต่อไปอีก จะไม่ให้คนอื่นมองไม่เห็นตัวเขาคงไม่ได้
แล้วต่ อ ไปภายภาคหน้ าจะท าอย่ างไร ในขัน้ ตอนของการ
บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมของเขา โมเลกุลของเซลล์ต่างๆ ทัง้ หมดของเขา
ถึงแม้ จะถู กสสารพลังงานสู งเข้าทดแทน ทว่ าอะตอมนั ้นมีการจัด
เรียงลาดับเป็ นแบบแผน แบบแผนของการจัดเรียงลาดับของโมเลกุล
และของนิวเคลียสไม่ได้เปลี่ยนแปลง การเรียงลาดับของโมเลกุลของ
เซลล์ในร่างกายก็คงอยู่ในสภาพเดียวกัน อ่ อนนุ่ มเมื่อสัมผัส การ
เรียงลาดับของโมเลกุ ลกระดูกมีความหนาแน่ นสูง จึงแข็งเมื่อสัมผัส
ความหนาแน่ นของโมเลกุ ลของโลหิตต่ า มาก จึงจัดอยู่ ในประเภท
ของเหลว คนธรรมดาสามัญไม่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
ท่านจากภายนอก โมเลกุลของเซลล์ยงั คงรักษาสภาพโครงสร้างและการ
จัดเรียงลาดับตามแบบเดิม โครงสร้างของมันไม่ได้เปลีย่ นแปลง แต่ว่า
พลังงานข้างในเกิดการเปลีย่ นแปลงแล้ว เพราะฉะนัน้ บุคคลผูน้ ้ีกจ็ ะไม่
แก่ชราไปตามธรรมชาติตงั ้ แต่นนั ้ ไป เซลล์ของเขาจะไม่ตาย ด้วยเหตุน้ี
เขาจะรักษาความหนุ่ มสาวได้ตลอดไป ในระหว่างการบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรม คนนัน้ จะดูคอ่ นข้างอ่อนวัย สุดท้ายจะคงอยูใ่ นสภาพนี้ตลอด
แน่ นอนร่างกายนี้เมื่อเกิดปะทะกับรถยนต์ กระดูกก็ยงั อาจจะ
หักได้ ถูกมีดบาดเลือดก็จะออก เพราะว่าการเรียงลาดับของโมเลกุลไม่
เปลีย่ น เพียงแต่ไม่ดบั สลาย ไม่แก่ไปตามธรรมชาติ ไม่มกี ารทดแทน
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เซลล์เก่า นี่ก็คอื สิง่ ที่เราเรียกกันว่า การหลุดพ้นห้าธาตุ ไม่มอี ะไรที่
เป็ นสิง่ งมงาย สามารถใช้หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้ บาง
คนอธิบายได้ไม่ชดั เจนพูดไปโดยไม่มหี ลักการ ผูค้ นก็กล่าวหาว่าเขางม
งาย เพราะว่าคานี้มีต้นกาเนิ ดมาจากศาสนา มิใช่เป็ นคาศัพท์ท่เี กิด
จากพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ในปั จจุบนั
อะไรคือการหลุดพ้นตรีภูมิ ก่อนหน้านี้ขา้ พเจ้าได้พูดไว้แล้วว่า
ประการส าคัญ ของการที่พ ลัง (กง)ของเราจะเพิ่มหรือไม่ อยู่ ท่ีการ
บาเพ็ญปฏิบ ตั ิจติ (ซินซิ่ง) หล่อหลอมให้เข้ากับคุณสมบัติพเิ ศษของ
จักรวาล คุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาลก็จะไม่ควบคุมท่าน จิต(ซินซิง่ )
ของท่านยกระดับสูงขึ้น องค์ประกอบของกุศลก็แปรผันเป็ นพลัง(กง)
เมื่อขยับสูงขึน้ สูงขึน้ จนถึงระดับชัน้ สูง ก็จะก่อเกิดเป็ นเสาหลักพลัง(กง)
เสาหลักพลัง(กง)นี้มคี วามสูงเท่าใด พลัง(กง)ของท่านก็จะสูงเท่านัน้ มี
คากล่าวอยู่ประโยคหนึ่ งว่า หลักธรรมใหญ่ (ต้าฝ่ า)ไร้ขอบเขต ล้วน
อาศัยใจท่านบาเพ็ญ ท่านจะบาเพ็ญได้สูงเพียงใด อยู่ท่คี วามอดทน
และความสามารถทนทุกข์ของท่าน สสารสีขาวในตัวท่านใช้หมดแล้ว
สสารสีดาของท่านเมื่อผ่านการทนทุกข์ลาบากก็สามารถแปรเปลีย่ นเป็ น
สสารสีขาวได้ ถ้ายังไม่พอใช้ ญาติสนิ ทมิตรสหาย เขาไม่บ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม ท่านช่วยแบกรับกรรมให้เขา พลัง(กง)ของท่านก็จะเพิม่
สูงขึน้ นี่หมายถึงผูท้ ่บี าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมถึงระดับชัน้ สูงมากแล้ว คน
ธรรมดาสามัญบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม อย่าได้คดิ ไปรับเคราะห์กรรมแทน
ญาติสนิทของท่าน กรรมใหญ่เช่นนัน้ คนทัวไปจะบ
่
าเพ็ญไม่สาเร็จ นี่
ข้าพเจ้าพูดถึงกฎในระดับชัน้ ทีต่ ่างกัน
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ตรีภูมทิ ่กี ล่าวกันในศาสนา คือสวรรค์ 9 ชัน้ หรือ 33 ชัน้ ก็คอื
สวรรค์ บนโลก และยมโลก ประกอบขึน้ เป็ นสรรพชีวติ ในตรีภูมิ เขา
พู ดกัน ว่ าภายในสวรรค์ 33 ชัน้ สรรพชีวิต ต้ องเวียนว่ ายตายเกิ ด
(วัฏสงสาร) หมายถึงชาติน้ีเกิดมาเป็ นคน ชาติหน้าอาจเป็ นสัตว์ก็ได้
พุทธศาสนาสอนไว้ว่า ในช่วงชีวติ ทีย่ งั มีอยู่ ไม่บาเพ็ญแล้วจะบาเพ็ญ
เมื่อใด เพราะว่าสัตว์ไม่ได้รบั อนุ ญาตให้บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ไม่ได้รบั
อนุ ญาตให้ฟังธรรม แม้บาเพ็ญธรรมแล้วก็ไม่ได้มรรคผล หากมีพลัง
(กง)สูงยังจะต้องถูกสวรรค์พฆิ าต หลายร้อยปี ยงั ไม่ได้เรือนร่างมนุ ษย์
เป็ นพันปี ถงึ จะได้มาซึ่งเรือนร่างมนุ ษย์ ได้ร่างมนุ ษย์แล้วท่านก็ยงั ไม่
รูจ้ กั ทะนุ ถนอม หากท่านไปเกิดใหม่เป็ นก้อนหิน หมื่นปี หนิ ก้อนนัน้
คงทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงไม่แตกสลาย ไม่ผนั แปรไปตามดินฟ้ าอากาศ ท่าน
ก็ไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้ การได้มาซึ่งเรือนร่างมนุ ษย์นัน้ ไม่ใช่เรื่อง
ง่าย มีโอกาสได้รบั หลักธรรมใหญ่ นับว่าคนๆ นี้โชคดีมากๆ เรือนร่าง
มนุ ษย์ได้มายากลาบาก นี่กค็ อื เหตุผลทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้
การฝึ กพลังลมปราณ(ชี่กง)ของเราเน้ นเรื่องระดับชัน้ ระดับชัน้
ขึน้ อยู่กบั การบาเพ็ญธรรมของตนเอง หากท่านคิดจะบาเพ็ญให้หลุด
พ้นตรีภูมิ เสาหลักพลัง(กง)ของท่านจะต้องสูงมากๆ ท่านมิใช่หลุดพ้น
ตรีภมู แิ ล้วหรือ บางคนนังสมาธิ
่
เมื่อจิตหลักออกจากร่าง ชัวพริ
่ บตาก็
จะขึน้ ไปสูงมาก ผูฝ้ ึกบางคนเขียนมาเล่าประสบการณ์ให้ขา้ พเจ้าฟั งว่า
อาจารย์ ผมขึ้นไปถึงสวรรค์ไม่ ทราบว่ ากี่ช นั ้ ด้วยกัน ผมมองเห็ น
ทัศนียภาพต่างๆ นานา ข้าพเจ้าจึงตอบว่า ลองขึน้ ไปอีกซิ เขาตอบว่า
ผมขึน้ ไปไม่ไหวแล้ว ไม่กล้าขึน้ ไป ขึน้ ไปอีกไม่ไหวจริงๆ ทาไมจึงเป็ น
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เช่นนัน้ เพราะว่าเสาหลักพลัง(กง)ของเขามีความสูงเพียงเท่านัน้ เขา
นัง่ เสาหลักพลัง(กง)ของเขาขึ้นไป นี่ ก็คือมรรคผลที่กล่าวกันในพุทธ
ศาสนา บาเพ็ญธรรมได้มรรคผลเพียงเท่านัน้ แต่ว่าพูดถึงผูบ้ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมแล้ว ยังไม่ถงึ จุดสูงสุดของมรรคผล เขายังจะสามารถบรรลุ
สูงขึ้นไป สู งขึ้นไปได้อีก อย่างต่ อเนื่ อง เสาหลักพลัง(กง)ของท่ าน
สามารถทะลุผา่ นเส้นแบ่งเขตตรีภูมไิ ปได้ ท่านมิเท่ากับหลุดพ้นตรีภูมิ
แล้วหรือ เราได้ลองตรวจสอบดู พบว่าตรีภูมทิ ่ศี าสนากล่าวถึง เป็ น
เพียงขอบเขตในวงโคจรของดาวนพเคราะห์ บางคนพูดถึงดาวเคราะห์
ใหญ่ 10 ดวง ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่ามันไม่มอี ยู่จริง ในอดีตอาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชี่กง)เหล่านัน้ ข้าพเจ้าเห็นว่าบางท่านเสาหลักพลัง(กง)ได้
ทะลุออกนอกเส้นทางช้างเผือก สูงมากๆ เขาหลุดพ้นตรีภมู ไิ ปนานแล้ว
การหลุดพ้นตรีภมู ทิ ข่ี า้ พเจ้าพูดถึง ความจริงก็คอื เรื่องของระดับชัน้
เรื่องเกี่ยวกับการแสวงหา
มีคนไม่น้ อยที่เข้ามาบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรมโดยมีจิตยึดติดที่จะ
แสวงหา บ้างต้องการแสวงหาความสามารถพิเศษ บ้างต้องการฟั ง
ทฤษฎี บ้างต้องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ บ้างคิดจะได้ธรรมจักร(ฝ่ า
หลุน) มีสภาพจิตต่างๆ นานา บางคนพูดว่า ในครอบครัวยังมีสมาชิก
ทีย่ งั ไม่ได้มาเข้าร่วมชัน้ เรียน ขอธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)จากข้าพเจ้าโดยจะ
จ่ายค่าเล่าเรียนให้บา้ ง เราผ่านมาแล้วไม่รกู้ ่ชี วคน
ั ่ ผ่านประวัตศิ าสตร์
อันยาวนาน พูดออกมาเป็ นตัวเลขแล้วน่ าตกใจ สิง่ ที่ก่อกาเนิดขึน้ มา
เป็ นเวลาอันยาวนานเช่นนี้ ท่านคิดว่าเพียงเสียเงินไม่ก่สี บิ หยวนก็จะ
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สามารถซื้อธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)ได้หรือ แล้วทาไมเราจึงให้กบั ทุกคนได้
โดยไม่มเี งื่อนไข ทัง้ นี้เพราะว่าท่านต้องการเป็ นผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
จิตใจดวงนี้ใช้เงินเท่าไรก็ซ้อื ไม่ได้ จิตพุทธส่องประกายออกมา เราจึง
ทาให้ทา่ นเช่นนี้ได้
ท่านที่มจี ติ ยึดติดกับการแสวงหา ตัง้ ใจมาเพื่อสิง่ นี้หรือ ท่าน
คิดอะไร ธรรมกายของข้าพเจ้าในอีกมิติหนึ่ งสามารถรู้ได้ทุ กอย่ าง
เพราะว่าความนึกคิดเกีย่ วกับกาลเวลาทัง้ สองมิตไิ ม่เหมือนกัน มองจาก
อีกมิตหิ นึ่งความคิดของท่านทีก่ ่อตัวขึน้ จะเป็ นไปอย่างเชื่องช้า ก่อนที่
ท่านจะคิด เขาก็สามารถล่วงรู้ เพราะฉะนัน้ ท่านจะต้องสลัดความคิดที่
ไม่ถูกต้องเหล่านี้ไปเสีย สายพุทธเน้นเรื่องบุญวาสนา ทุกคนมา ณ ทีน่ ้ี
เพราะบุญวาสนานาพา ได้สงิ่ ทีท่ ่านควรจะได้ เพราะฉะนัน้ ท่านจะต้อง
ทะนุ ถนอม จิตไม่ควรยึดติดกับการแสวงหาใดๆ
ในอดีตการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในศาสนา สายพุทธพูดถึงความ
ว่างเปล่า ไม่ คิดสิ่งใด เข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ สายเต๋ าเน้ นความไม่ มี
อะไรก็ไม่มี ไม่ต้องการและไม่แสวงหา ผูฝ้ ึ กพลัง(กง)พูดว่า ตัง้ ใจฝึ ก
พลัง(กง) โดยจิตไม่หวังได้พลัง(กง) บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมโดยไม่หมาย
มัน่ เพียงเน้นการบาเพ็ญปฏิบตั จิ ติ (ซินซิง่ )ของท่าน ระดับของท่านก็
สามารถจะทะลุสูงขึน้ ท่านย่อมได้ในสิง่ ทีค่ วรได้ ท่านไม่ปล่อยวาง มิ
เป็ นจิตยึดติดหรือ ณ ที่น้ี เราถ่ายทอดหลักธรรมในระดับชัน้ สูงเช่นนี้
แน่ นอนข้อกาหนดทางด้านจิต(ซินซิ่ง)ของท่านก็ต้องสูง เพราะฉะนัน้
ท่านมาศึกษาหลักธรรมต้องไม่ตงั ้ จิตแสวงหา
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เพือ่ เป็ นการรับผิดชอบต่อพวกเรา ข้าพเจ้าจะนาท่านไปสูท่ างที่
ถูกต้อง จะต้องอธิบายหลักธรรมนี้ ให้ท่านฟั งอย่างถ่องแท้ เวลาคน
แสวงหาตาทิพย์ ตาทิพ ย์จะปิ ดตัวเอง และปิ ดล้อมตัวท่ านเอาไว้
ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเรา ในขณะทีเ่ ราบาเพ็ญปฏิบตั หิ ลักธรรมในภพ
ความสามารถพิเศษต่ างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเป็ นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กาเนิ ด
เวลานี้ เราเรียกว่าความสามารถพิเศษ มันจะบังเกิดผลควบคุ มคน
ธรรมดาสามัญได้ ก็เพียงในมิตปิ ั จจุบนั ของเรานี้เท่านัน้ ความสามารถ
และศาสตร์เล็กๆ น้ อยๆ เหล่านี้ท่านแสวงหาไปเพื่ออะไร แสวงหากัน
ไปมา เมื่อถึงขัน้ หลักธรรมนอกภพ ในอีกมิตหิ นึ่งก็จะไม่บงั เกิดผลใดๆ
เมื่อเราบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจนหลุดพ้นหลักธรรมในภพ ความสามารถ
พิเศษเหล่านี้ล้วนต้องละทิ้งไปทัง้ หมด นามันเก็บรักษาไว้ในมิติท่ีลกึ
มากๆ เพื่อเป็ นบันทึกของขัน้ ตอนการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของท่านใน
ภายหน้า จะมีประโยชน์กเ็ พียงเท่านี้
เมื่อถึงขัน้ หลักธรรมนอกภพ คนจะต้องเริม่ ต้นบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมกันใหม่ จะเป็ นร่างกายทีไ่ ม่อยูใ่ นธาตุทงั ้ ห้าตามทีข่ า้ พเจ้ากล่าวไป
แล้ว เขาคือร่างพระพุทธ ร่างกายเช่นนัน้ จะไม่เรียกว่าร่างพระพุทธได้
หรือ ร่างพระพุทธนี้ จะต้องเริม่ ต้นบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมใหม่ เริ่มเกิด
ความสามารถพิเศษขึ้นมาใหม่ ไม่เรียกว่าความสามารถพิเศษ เรา
เรียกว่าอิทธิฤทธิพระธรรม
มีอานุ ภาพสูงส่ง สามารถควบคุมทุกมิติ
์
เป็ นการส าแดงประสิ ท ธิ ผ ลอั น แท้ จ ริ ง ท่ า นว่ า ท่ า นจะแสวงหา
ความสามารถพิเศษไปเพื่ออะไร ผูท้ ่มี จี ติ แสวงหาความสามารถพิเศษ
ทุกคน ท่านต้องคิดจะนาไปใช้ นาไปแสดงเพื่อโอ้อวดในสังคมมนุ ษย์
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มิเช่นนัน้ ท่านแสวงหาความสามารถพิเศษเพื่อประโยชน์ อนั ใด มองไม่
เห็ น จับ ต้ องไม่ ได้ จะน ามาเป็ นเครื่องประดับ ยังต้ องหาสิ่งที่ดู ดี
รับรองว่าในจิตใต้สานึกของท่าน ท่านมีจุดประสงค์ท่จี ะใช้มนั แต่มนั
ไม่ ใช่ ความสามารถที่จะแสวงหาได้ในสังคมมนุ ษย์ เป็ นสิ่งที่เหนื อ
ธรรมดา ไม่สามารถให้ท่านนาออกมาโอ้อวดในหมู่คนธรรมดาสามัญ
การโอ้อวดนัน้ ก็คอื จิตยึดติดอย่างรุนแรงชนิดหนึ่ง เป็ นจิตทีไ่ ม่ดอี ย่าง
ยิง่ เป็ นจิตที่ผบู้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมต้องขจัดทิ้งไป ท่านคิดจะนาไปใช้
เป็ นเครื่องมือหาเงินเพื่อความร่ารวย นาไปใช้ต่อสูเ้ พื่อบรรลุเป้ าหมาย
ในสังคมมนุ ษย์ ยิง่ ไม่ควรกระทา เป็ นการใช้สงิ่ ที่อยู่ในระดับชัน้ สูงมา
รบกวน และทาลายสังคมมนุ ษย์ ความคิดเลวร้ายยิง่ นัก จึงไม่ยนิ ยอม
ให้นาออกมาใช้ตามอาเภอใจได้
โดยทัว่ ไปความสามารถพิเศษจะบังเกิดแก่ คนสองประเภท
ค่อนข้างมาก คือเด็กและผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสตรีผู้สูงอายุ มักจะ
สามารถควบคุมจิต(ซินซิง่ )ตัวเองได้ดี เธอเหล่านี้ถงึ แม้จะอยูใ่ นสังคมก็
ไม่ มีจิตยึดติดมากนัก หลังจากได้ความสามารถพิเศษแล้ว เธอจึง
สามารถควบคุมตัวเองได้งา่ ย ไม่มจี ติ ใจโอ้อวด ทาไมคนหนุ่ มสาวจึงมี
ความสามารถพิเศษยาก โดยเฉพาะชายหนุ่ม เขายังคิดทีจ่ ะดิน้ รนต่อสู้
ในสังคมมนุ ษย์ต่ อไปอีก ยังคิดที่จะบรรลุ เป้ าหมายต่ างๆ เมื่อได้
ความสามารถพิเศษแล้ว ก็จะใช้ความสามารถพิเศษนี้ เพื่อการบรรลุ
เป้ าหมาย เพื่อเป็ นความสามารถอย่างหนึ่งที่ใช้ในการบรรลุเป้ าหมาย
ของเขา ซึ่งจะยอมให้เกิดขึน้ ไม่ได้ ดังนัน้ ความสามารถพิเศษของเขา
จึงปรากฏออกมาไม่ได้
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การฝึ กบ าเพ็ญ ปฏิบ ัติธรรม มิใช่ เป็ นเรื่องล้อเล่ น และมิใช่
ความสามารถในสังคมมนุ ษย์ แต่เป็ นเรื่องเคร่งครัดมาก ท่านคิดจะ
บาเพ็ญหรือไม่ จะบาเพ็ญได้หรือไม่ได้ อยูท่ ่ที ่านจะสามารถยกระดับ
จิต(ซินซิ่ ง)ของท่ านให้ สู งขึ้นได้อย่ างไร หากว่ าบุ คคลผู้น้ี สามารถ
แสวงหาความสามารถพิเศษมาได้ ก็จะเป็ นเรื่องทีเ่ ลวร้ายอย่างยิง่ ท่าน
คิดว่าเขาจะบาเพ็ญหรือไม่ แท้จริงแล้วเขาไม่ได้คดิ จะบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมเลย เพราะว่าจิต (ซินซิ่ง)ของเขายังคงอยู่ในระดับพื้นฐานของ
มนุ ษย์ ความสามารถพิเศษที่ได้นัน้ ได้จากการแสวงหา เขาอาจจะ
กระทาในสิง่ ทีเ่ ลวร้ายได้ทุกอย่าง เช่น ในธนาคารมีเงินมากมาย ไปขน
ออกมาหน่อย บนถนนมีสลากรางวัล ไปหยิบเอารางวัลที่ 1 มา ทาไม
จึงไม่มเี หตุการณ์ เหล่านี้เกิดขึน้ อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)บางท่าน
กล่าวไว้วา่ ไม่เน้นกุศล เมื่อมีความสามารถพิเศษย่อมประพฤติปฏิบตั ิ
ในสิ่งที่ไม่ดีได้ง่าย ข้าพเจ้าคิดว่านี่ เป็ นคากล่าวที่ไม่ถูกต้องนัก มัน
ไม่ ได้ เ ป็ นเช่ น นั ้ น ท่ านไม่ เน้ น กุ ศล ไม่ บ าเพ็ ญ จิ ต (ซิ น ซิ่ ง )
ความสามารถพิเศษก็จะไม่บงั เกิดขึน้ ได้แน่ นอน บางคนมีจติ (ซินซิง่ )ที่
ดี เมื่อได้ความสามารถพิเศษในระดับชัน้ นั น้ แล้ว ภายหลังเขาไม่
สามารถควบคุมตัวเองไว้ได้ ทาในสิง่ ที่ไม่ควรทา เหตุการณ์ แบบนี้ก็
เกิ ด ขึ้ น ได้ เช่ น กั น แต่ ว่ า เมื่ อใดเขากระท าในสิ่ ง ที่ ไ ม่ ดี ไ ม่ ง าม
ความสามารถพิเศษของเขาจะลดน้อยลงหรือสูญสลายไป และไม่มวี นั
ได้กลับคืนมา ทีร่ า้ ยแรงยิง่ กว่านัน้ คือทาให้เขาเกิดจิตยึดติด
อาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)บางท่านบอกว่า เรียนรูว้ ชิ าจากเขา
3 วัน 5 วัน ก็สามารถรักษาโรคได้ เหมือนกับเป็ นการโฆษณา เรา
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เรียกว่าพ่อค้าพลังลมปราณ(ชี่กง) พวกท่ านลองคิดดู คนธรรมดา
สามัญเช่นท่าน เพียงส่งลมปราณ(ชี่)ออกมานิ ดหนึ่ งก็สามารถรักษา
คนไข้ได้หรือ ในร่างกายของคนธรรมดาสามัญก็มลี มปราณ(ชี)่ เช่นกัน
ท่านก็มลี มปราณ(ชี)่ ท่านเพิง่ จะเริม่ ฝึ กพลัง(กง) จุดลมปราณเหลากง
ของท่านเพิง่ จะเปิ ด จึงเก็บและปล่อยลมปราณ(ชี)่ ได้ เมื่อท่านไปรักษา
โรคให้ผอู้ ่นื ร่างกายผูป้ ่ วยก็มลี มปราณ(ชี)่ อยู่ ดีไม่ดที ่านกลับเป็ นฝ่ าย
ถูกรักษา ระหว่างลมปราณ(ชี)่ กับลมปราณ(ชี)่ นัน้ เป็ นสิง่ ทีค่ วบคุมไม่ได้
แท้จริงแล้วลมปราณ(ชี)่ รักษาโรคไม่ได้ ขณะที่ท่านรักษาโรคให้ผปู้ ่ วย
ตัวท่านและผูป้ ่ วยจะผสานเป็ นสนามเดียวกัน ลมปราณ(ชี)่ ของโรคของ
คนไข้จะเข้าสูร่ า่ งกายของท่านมากเท่ากัน ต้นตอของโรคแม้จะอยูใ่ นตัว
เขา เมื่อรับลมปราณ(ชี่)ของโรคเข้าไปมากๆ ท่านเองอาจล้มป่ วยไป
ด้วย เมื่อท่านรูส้ กึ ว่าสามารถรักษาโรคได้ ก็มกั จะเปิ ดประตูรบั รักษา
โรคให้ผปู้ ่ วย ใครมาก็ไม่ปฏิเสธ ท่านจะเกิดจิตยึดติด รักษาให้คนหาย
จากโรคได้ ดีใจเหลือเกิน ทาไมจึงรักษาให้โรคหายได้ ท่านไม่ได้คดิ ดู
ในตัวอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ปลอมทุกคนมีวญ
ิ ญาณแปลกปลอมสิง
อยู่ เพื่อให้ท่านเชื่อถือ มันจะให้ส่อื สัญญาณกับท่านเล็กน้อย ท่านจะ
รักษาได้เพียง 3 คน 5 คน 10 คน 8 คน ก็หมดแล้ว มันเป็ นการ
สูญเสียพลังงานอย่างหนึ่ง หลังจากนัน้ แล้วพลังงานก็จะไม่หลงเหลืออีก
เลย ตัวท่านเองไม่มพี ลัง(กง) พลัง(กง)มาจากไหน พวกเราอาจารย์
พลังลมปราณ(ชี่กง)ใช้เวลาหลายสิบปี ในการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม ใน
อดี ต การบ าเพ็ ญ ธรรมเป็ นเรื่องยากล าบาก ถ้ าไม่ ย ึด มัน่ บ าเพ็ ญ
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หลักธรรมแท้จริง ไปบาเพ็ญในวิชาทีไ่ ม่ใช่สายตรง บาเพ็ญในวิชาสาย
ย่อย ก็จะลาบากอย่างยิง่
อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)บางท่านมีช่อื เสียงมาก ใช้เวลาใน
การบาเพ็ญธรรมหลายสิบปี จึงได้พลัง(กง)เพียงเล็กน้ อย ท่านไม่ได้
บาเพ็ญ เพียงแต่มาร่วมชัน้ เรียนก็คิดที่จะมีพลัง(กง)หรือ เป็ นสิ่งที่
เป็ นไปไม่ได้ จากนัน้ ท่านก็จะเกิดจิตยึดติด เมื่อเกิดจิตยึดติด หาก
ท่านไม่สามารถรักษาโรคให้เขาหายได้ ท่านก็จะเกิดความกังวล บาง
คนเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตนเอง เวลารักษาโรคมีความคิด
อย่างไร ขอให้โรคนัน้ มาอยู่ท่ตี วั ฉัน ขอให้โรคของเขาหาย นัน่ ไม่ใช่
เกิดจากเมตตาจิต เขายังไม่ได้ละทิง้ จิตทีต่ อ้ งการมีช่อื เสียงและเงินทอง
เมตตาจิตก็จะไม่ก่อเกิด เขากลัวว่าตัวเองจะเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงคิด
ยอมเอาตัวเองเข้าแลกกับโรค เขากลัวจะเสียชื่อเสียง จิตแสวงหา
ชื่อเสียงรุนแรงอะไรเช่นนี้ เมื่อความปรารถนานี้เกิดขึน้ โรคภัยนัน้ ก็จะ
เคลื่อนย้ายมายังร่างกายของเขา บังเกิดผลได้จริงๆ เขาได้โรคกลับ
บ้านไป แต่ ผู้ป่ วยกลับหายจากโรค ท่ านรักษาโรคของผู้อ่ืนเสร็จ
ส่วนตัวเองกลับบ้านไปทนทุกข์ ท่านรูส้ กึ ว่าตัวเองสามารถรักษาโรค
ได้รบั คาชมเชยยกย่องเป็ นอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง) ท่านดีอกดีใจ
หลงระเริงกับชื่อเสียง นี่มใิ ช่จติ ยึดติดหรือ หากรักษาไม่หายก็ท้อแท้
ทุกข์ใจ นี่มิใช่เกิดจากการหลงใหลในชื่อเสียงผลประโยชน์ หรือ และ
ลมปราณ(ชี่)โรคของคนที่ท่านรักษาก็จะมาอยู่ท่ตี วั ท่าน อาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง)ปลอมทีส่ อนท่านขับลมปราณ(ชี)่ ออกจากร่างกายอย่างไร
ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าขับออกไปไม่ได้แม้แต่นิดเดียว เพราะว่าตัวท่าน
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เองไม่สามารถที่จะแยกแยะลมปราณ(ชี่)ดีกบั ลมปราณ(ชี่)ไม่ดี นานๆ
เข้าร่างกายของท่านจะเป็ นสีดาทัวไปหมด
่
นันก็
่ คอื กรรม
เมื่อเวลาบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอย่างแท้จริง ท่านก็จะพบกับความ
ยุ่งยาก ท่านจะทาอย่างไร ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานเท่าใด จึงจะ
สามารถแปรเปลี่ ย นให้ เป็ นสสารสี ข าวได้ เป็ นเรื่ อ งยากจริ ง ๆ
โดยเฉพาะท่านทีม่ รี ากฐาน(เกินจี)ยิง่ ดี ก็ยงิ่ จะเจอกับปั ญหานี้ บางคน
ใจจดใจจ่อทีจ่ ะแสวงหาการรักษาโรค เมื่อท่านมีความต้องการ สัตว์ตวั
นัน้ อาจเห็นเข้าก็จะเข้ามา นี่ก็คอื การสิงร่าง ท่านต้องการจะรักษาโรค
ไม่ ใช่ ห รือ ก็ จะให้ ท่ านได้ ร กั ษา แต่ ม ัน จะไม่ ให้ท่ านไปรักษาโดย
ปราศจากเงื่อนไข ผูไ้ ม่เสียย่อมไม่ได้ อันตรายยิง่ นัก สุดท้ายท่านก็
น าพามันเข้ามาหาท่ าน แล้วท่ านคิดว่ าท่ านยังจะสามารถบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ไิ ด้อกี หรือ ท่านได้ถูกทาลายโดยสิน้ เชิง
บางท่านที่มรี ากฐาน(เกินจี)ดีก็ใช้รากฐาน(เกินจี)ของตัวเองไป
แลกกับกรรมของคนอื่น คนๆ นัน้ มีโรค มีกรรมใหญ่ เมื่อท่านรักษา
คนป่ วยหนัก กลับไปบ้านก็จะรูส้ กึ ทนทุกข์ทรมานเหลือเกิน พวกเรา
หลายคนที่เคยรักษาคนไข้มาก่อนจะมีความรูส้ กึ เช่นนี้ คนไข้หายป่ วย
แต่ ต ั ว ท่ า นกลับ ต้ อ งล้ ม ป่ วยอย่ า งหนั ก นานๆ เข้ า กรรมก็ จ ะ
แลกเปลีย่ นและถ่ายโอนมามาก ท่านใช้กุศลไปแลกกับกรรมของคนอื่น
นัน่ ก็คอื ไม่เสียก็จะไม่ได้ อย่าคิดว่าท่านเพียงแต่รบั เอาโรคมาเท่านัน้
กรรมก็ตอ้ งใช้กุศลไปแลก ในจักรวาลนี้มกี ฎอยูว่ า่ สิง่ ทีต่ วั ท่านต้องการ
ใครก็ยุ่งไม่ ได้ และไม่ สามารถบอกว่าท่ านดี จักรวาลมีข้อก าหนด
เฉพาะอยู่ประการหนึ่ง นัน่ ก็คอื ใครมีกรรมมากผูน้ ัน้ ก็คอื คนเลว ท่าน
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ใช้รากฐาน(เกินจี)ของตัวเองไปแลกกับกรรมของเขา เมื่อมีกรรมมาก
ท่านยังจะบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมได้อย่างไร รากฐาน(เกินจี)ของท่านถูก
เขาทาลายจนหมดสิน้ ไม่น่ากลัวหรือ โรคของเขาหาย เขาสบายแล้ว
แต่ทา่ นกลับบ้านต้องไปทนทุกข์ทรมาน หากท่านไปรักษาให้กบั ผูป้ ่ วย
โรคมะเร็งสัก 2 คน ท่านก็จะต้องไปตายแทนเขา อันตรายใช่ไหม เรื่อง
ก็เป็ นเช่นนี้ คนส่วนใหญ่จะไม่ทราบเหตุผลเกีย่ วกับเรื่องนี้
มีอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ปลอมบางท่าน อย่าคิดว่าเขามี
ชื่อเสียงมาก คนมีช่อื เสียงใช่ว่าจะเป็ นคนเข้าใจอะไรได้เสมอไป คน
ธรรมดาสามัญจะรูอ้ ะไร มีกลุม่ หนึ่งว่าดี เขาก็เชื่อตาม ท่านอย่าคิดว่า
เขาท าเช่นนี้ ไม่เป็ นไร เขาไม่เพียงแต่ท าร้ายผู้อ่นื ยังท าร้ายตัวเอง
เวลาผ่านไปสักปี สองปี ท่านก็จะเห็นว่าเขาจะเป็ นเช่นไร การบาเพ็ญ
ปฏิบ ตั ิธรรมไม่อนุ ญาตให้ท าลายกันเช่นนี้ การบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรม
สามารถรักษาโรค แต่ไม่ใช่นามาใช้เพื่อรักษาโรค มันเป็ นสิง่ ที่เหนือ
ธรรมดา ไม่ ใช่ ความสามารถของคนธรรมดาสามัญ ท่ านน ามันมา
ท าลายตามอ าเภอใจเป็ นเรื่องที่ไม่ อนุ ญาตโดยเด็ดขาด ปั จจุ บ ันมี
อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ปลอมบางคนที่สร้างความเสื่อมเสียให้กบั
วงการ นาเอาพลังลมปราณ(ชี่กง)ไปเป็ นเครื่องมือในการแสวงหาเงิน
ทองและชื่อเสียง พวกเขาน าไปใช้ขยายอิทธิพลเป็ น กลุ่มเป็ นแก๊ งที่
เลวร้าย คนประเภทนี้มจี านวนมากกว่าอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)จริง
หลายเท่าตัว คนธรรมดาสามัญพูดเช่นนี้ ทาเช่นนี้ ท่านก็เชื่อ คิดว่า
พลังลมปราณ(ชี่กง)ก็เป็ นเช่นนี้ ไม่ใช่เลย สิง่ ที่ข้าพเจ้าพูดล้วนเป็ น
หลักการทีแ่ ท้จริง
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คนธรรมดาสามัญอยู่ในสังคมมนุ ษย์เมื่อเกิดความสัมพันธ์เป็ น
หมู่คณะ กระทาเรื่องเลวร้ายต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัว สิง่ ที่ติด
ค้างคนอื่นจะต้องชดใช้ ถ้าท่ านเที่ยวรักษาใครต่ อใครตามอาเภอใจ
หากรักษาหายขาดได้จริง เป็ นเรื่องทีย่ อมกันได้หรือ พระพุทธมีอยูท่ ุก
แห่งหน มีพระพุทธจานวนมาก ทาไมพระพุทธถึงไม่ทาในสิง่ เหล่านี้
ท่านสามารถช่วยให้มนุ ษย์อยู่กนั อย่างสุขสบาย ท าไมท่านจึงไม่ท า
กรรมของใครผูน้ ัน้ ควรเป็ นผูช้ ดใช้ ไม่มใี ครกล้าที่จะไปทาลายกฎข้อนี้
บางคนในระหว่างการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ด้วยเมตตาจิต เขาอาจยื่น
มือให้ความช่วยเหลือบ้าง ช่วยได้แต่เพียงผลักดันโรคให้ไปปรากฏใน
ภายภาคหน้า ท่านไม่รบั โทษวันนี้วนั หน้าก็ยงั ต้องรับโทษ หรือเปลีย่ น
ย้ายให้ท่านชัวขณะหนึ
่
่ง ท่านไม่ป่วยก็ตอ้ งเสียเงิน ประสบภัยก็เป็ นได้
ผูท้ เ่ี ราจะช่วยทาสิง่ นี้ให้ได้ สามารถช่วยลบล้างกรรมให้แก่ท่านได้ทนั ที
จะทาให้เฉพาะผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ แต่ไม่ทาให้กบั คนธรรมดา
สามัญ ในที่น้ีขา้ พเจ้ามิใช่พูดถึงหลักการของข้าพเจ้าเอง แต่ขา้ พเจ้า
กาลังพูดถึงสัจธรรมของจักรวาล และความเป็ นจริงในวงการบาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม
เราจะไม่สอนให้ท่านไปรักษาโรค แต่เราจะนาท่านไปสู่ทางสาย
หลัก ไปสูห่ นทางทีถ่ ูกต้อง คือมุ่งสู่ระดับทีส่ ูงขึน้ เพราะฉะนัน้ ทุกครัง้
ที่ขา้ พเจ้าเปิ ดการแสดงธรรมก็จะบอกว่า ลูกศิษย์ของหลักธรรมใหญ่
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ทุกคนจะไม่อนุ ญาตให้รกั ษาโรค ท่านไปรักษา
โรคให้ผู้อ่ืนท่ านก็จะไม่ ใช่ ลู กศิษย์ของหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ า
หลุนต้าฝ่ า) เพราะว่าเรานาท่านเดินไปสู่ทางสายหลัก ในระหว่างการ
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บ าเพ็ ญ ปฏิบ ัติธรรมในภพ เราจะต้ องท าการช าระร่างกายให้ ท่ าน
ตลอดเวลา ชาระให้ครัง้ แล้วครัง้ เล่า จนกว่าร่างกายของท่านทุกส่วนจะ
ถูกทดแทนด้วยสสารพลังงานสูง หากท่านยังเที่ยวรับสิง่ ที่เป็ นสีดามา
ใส่ตวั ของท่าน ท่านจะบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมได้อย่างไร นัน่ ก็คือกรรม
ท่านก็ไม่อาจบ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมได้ ท่านรับมามากเกินไปท่านก็จะ
แบกรับไม่ไหว ท่านรับทุกข์กรรมมากเกินไปท่านก็ไม่สามารถบาเพ็ญ
ธรรม นี่ คือเหตุ ผล ข้าพเจ้าถ่ ายทอดหลักธรรมใหญ่ (ต้าฝ่ า)ออกมา
พวกท่านอาจไม่เข้าใจสิง่ ที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดนัน้ คืออะไร เมื่อข้าพเจ้า
สามารถถ่ายทอดหลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่ า)ออกมาได้ ย่อมมีวธิ ที จ่ี ะปกป้ อง
รักษา ถ้าท่านไปรักษาโรคให้ผอู้ ่นื สิง่ ต่างๆ ทีใ่ ส่ไว้ในร่างกายของท่าน
เพือ่ ให้ทา่ นได้บาเพ็ญปฏิบตั ิ ธรรมกายของข้าพเจ้าจะถอนกลับมาหมด
จะไม่ยอมให้ท่านทาลายสิง่ ล้าค่านี้เพียงเพื่อชื่อเสียงผลประโยชน์ ท่าน
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของพระธรรม ก็ไม่ใช่คนของหลักธรรมใหญ่
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) ร่างกายของท่ านก็จะกลับสู่สภาพของคน
ธรรมดาสามัญ สิ่งที่ ไม่ ดีท ัง้ หลายก็ จะคื น กลับ ไปให้ ท่ านทัง้ หมด
เพราะว่าท่านต้องการเป็ นคนธรรมดาสามัญ
หลังจากทีข่ า้ พเจ้าบรรยายธรรมจบเมื่อวาน พวกเรามีจานวนไม่
น้อยรูส้ กึ ว่าร่างกายเบาขึน้ ทีเดียว แต่ผทู้ ม่ี โี รคหนักเพียงไม่กค่ี นจะเริม่
มีอาการก่ อนคนอื่น โดยรู้สึกไม่ สบายมากตัง้ แต่ เมื่อวาน เมื่อวาน
หลังจากทีข่ า้ พเจ้าได้ทาการถอนสิง่ ไม่ดจี ากร่างกายของพวกเราออกไป
พวกเราส่วนใหญ่จะมีความรูส้ กึ ว่าตัวเบาขึน้ ร่างกายสบายมาก แต่ใน
จักรวาลของเรานี้ มีกฎข้อหนึ่ งที่เรียกว่ าไม่ เสียก็ไม่ ได้ ข้าพเจ้าไม่
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สามารถถอนสิง่ ไม่ดีต่างๆ ในร่างกายของท่านออกไปทัง้ หมด โดยที่
ท่านไม่ต้องรับความทุกข์ทรมานใดๆ เลยย่อมเป็ นไปไม่ได้ กล่าวคือ
ต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ ต้นตอของความไม่สบาย พวกเราได้ทาการ
ถอนออกจากร่างกายของท่านแล้ว แต่สนามของโรคในตัวท่านยังอยู่ ดู
จากตาทิพย์ทเ่ี ปิ ดในระดับชัน้ ต่ า จะมองเห็นภายในร่างกายมีลมปราณ
(ชี)่ สีดารวมตัวเป็ นกลุ่มเป็ นก้อน สกปรกมัวหมองไปด้วยลมปราณ(ชี่)
ของโรค รวมตัวกันเป็ นลมปราณ(ชี่)สีดาที่มคี วามหนาแน่ นและขุ่นข้น
อย่างมาก เวลามันกระจายออกก็จะแผ่ขยายไปทัวร่
่ างกายของท่าน
เริม่ จากวันนี้ บางท่านจะรู้สึกหนาวขึ้นมาทัง้ ตัว ราวกับเป็ น
ไข้หวัดอย่างหนัก อาจจะปวดกระดูก คนส่วนใหญ่ จะรู้สึกไม่สบาย
เฉพาะส่วน ปวดขา เวียนศีรษะ จุดต่างๆ ในร่างกายทีเ่ คยเจ็บป่ วยมา
ก่ อน แต่ หายดีหลังจากได้ฝึ กพลังลมปราณ(ชี่กง) หรือหายเพราะ
อาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ช่วยรักษาให้ท่าน อาการก็จะกาเริบขึน้ มา
ใหม่ ทัง้ นี้เป็ นเพราะเขาไม่สามารถรักษาท่านให้หายขาดได้ เพียงแต่
ผลักไปไว้ภายหน้า โรคยังคงอยู่ ณ จุดนัน้ ระงับไม่ให้กาเริบออกมาใน
เวลานี้ แต่จะกาเริบขึน้ มาใหม่ในวันหน้า เราก็จะต้องขุดคุย้ ให้ออกมา
ขุดรากถอนโคนออกมาให้หมด เมื่อทาเช่นนี้ทา่ นอาจรูส้ กึ ว่าโรคกาเริบ
ขึน้ มาอีก นี่เป็ นการขจัดกรรมของท่านจากรากเหง้า เพราะฉะนัน้ จึงมี
ปฏิกิรยิ าเกิดขึ้นกับท่าน บางคนจะมีปฏิกิรยิ าเฉพาะส่วน ตรงนี้ ไม่
สบาย ตรงนัน้ ก็ไม่สดู้ ี อาการไม่สบายทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ ล้วนเป็ นเรื่อง
ปกติ ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเรา ไม่ว่าท่านจะรู้สกึ ไม่สบายอย่างไร
ขอให้ย ืนหยัดมาฟั งการบรรยายธรรมต่ อไป ทันทีท่ีท่ านเดินมาเข้า
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ห้องเรียน อาการต่ างๆ ของท่ านจะหายไป จะไม่ เกิดอันตรายใดๆ
ทัง้ สิ้น จุดนี้ ขอย้ากับพวกเราว่า ไม่ว่าท่านรู้สึกทุกข์ทรมานอย่างไร
หวังว่าท่านจะยืนหยัดต่อไป ธรรมะเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้มาด้วยความยากลาบาก
ท่านยิง่ รูส้ กึ ทรมานเท่าใด แสดงให้เห็นว่าสิง่ ใดเมื่อถึงทีส่ ุดแล้วก็จะหวน
กลับคืนไปทางตรงข้าม ร่างกายของท่านจะต้องชาระ จะต้องชาระทุก
ส่วน ต้นตอของโรคถูกถอนออกไปแล้ว คงเหลือลมปราณ(ชี)่ สีดาเพียง
เล็กน้อย แผ่กระจายออกมา ให้ท่านทนทุกข์ทรมานและรับโทษทัณฑ์
เล็กๆ น้อยๆ ท่านจะไม่รบั ทุกข์บา้ งสักนิดย่อมเป็ นไปไม่ได้
ในสังคมมนุ ษย์มกี ารแก่งแย่งชิงดีชงิ เด่น ทัง้ ชื่อเสียงเกียรติยศ
เงินทอง ท่านนอนไม่หลับ กินไม่ได้ ท่านทาให้ร่างกายเสื่อมโทรมถึง
ขนาดนี้ มองดูร่างกายของท่านจากอีกมิติหนึ่ ง แม้กระดูกก็เป็ นสีดา
ร่างกายเช่นนี้ การชาระให้ท่านโดยทีท่ ่านไม่มปี ฏิกริ ยิ าตอบสนองใดๆ
เลยย่อมเป็ นไปไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ท่านย่อมมีปฏิกิรยิ าตอบสนองบ้าง
บางท่านอาจมีอาการท้องเสียหรืออาเจียน ที่ผ่านมามีผูฝ้ ึ กหลายท่าน
จากสถานทีต่ ่างๆ เขียนมาเล่าประสบการณ์และความรูส้ กึ ให้ขา้ พเจ้าฟั ง
เกี่ยวกับปั ญหานี้ว่า อาจารย์ หลังจากเลิกเรียนระหว่างเดินทางกลับ
บ้าน ต้องหาห้องน้ าตลอดทางจนถึงบ้าน ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะอวัยวะ
ภายในล้วนต้ องถู ก ช าระ บางคนจะเกิ ด อาการง่วงนอน ข้าพเจ้า
บรรยายจบเขาก็ต่ืน ท าไมจึงเป็ นเช่นนี้ เพราะว่าในสมองเขามีโรค
จาเป็ นต้องรับการปรับรักษา หากรักษาสมองของเขาในขณะที่ต่นื อยู่
เขาจะทนไม่ไหว เพราะฉะนัน้ จึงจาเป็ นต้องให้เขาเข้าสูภ่ วังค์ ให้เขาไม่
รูต้ วั แต่บางคนอวัยวะการรับฟั งไม่มปี ั ญหา เขาจะหลับอย่างสุขสบาย
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แต่ สามารถรั บ ฟั งได้ โ ดยไม่ ต กหล่ น สั ก ค า จากนี้ ไปเขาก็ จ ะ
กระปรีก้ ระเปร่าขึน้ มา ไม่หลับนอน 2 คืนก็ไม่งว่ นนอน ล้วนมีอาการที่
ไม่เหมือนกัน จะต้องปรับและชาระร่างกายทุกส่วนให้ทา่ น
ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั หิ ลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ทีแ่ ท้จริง
เมื่อท่านสามารถปล่อยวางจิตลงได้แล้ว ก็จะเริม่ มีปฏิกริ ยิ าตอบสนอง
ตัง้ แต่ บ ดั นี้ ผู้ท่ีปล่อยวางไม่ได้ ปากว่าปล่อยวางได้แล้ว แต่ ย งั ไม่
สามารถปล่อยวางจริงๆ จึงยากทีจ่ ะชาระร่างกายให้เขา มีคนส่วนหนึ่ง
หลังจากเข้าใจสาระสาคัญทีข่ า้ พเจ้าสอน เขาปล่อยวางได้แล้ว ร่างกาย
ก็จะได้รบั การชาระ คนอื่นรูส้ กึ ตัวเบาแล้ว เขาเพิง่ จะเริม่ ขจัดโรคภัย
ออกไปได้ เพิง่ จะเริม่ รูส้ กึ ไม่สบายขึน้ มา ในแต่ละชัน้ จะมีคนส่วนหนึ่งที่
ตามไม่ทนั การรับรู(้ อู)้ ไม่ค่อยดี ดังนัน้ ไม่ว่าท่านจะประสบเหตุการณ์
อย่างไรล้วนเป็ นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะไปเปิ ดสอนที่ใด ก็จะมีเหตุการณ์
เช่นนี้เสมอ บางคนจะรูส้ กึ ไม่สบายมากฟุบอยูบ่ นโต๊ะ รอให้ขา้ พเจ้าไป
ช่วยรักษาให้ ข้าพเจ้าจะไม่ลงมือรักษาให้ ด่านนี้ถ้าท่านข้ามผ่านไป
ไม่ ได้ ต่ อไปวันข้างหน้ าหากท่ านบ าเพ็ญปฏิบ ัติด้วยตนเอง ท่ าน
จะต้องพบกับทุ กข์ภยั ร้ายแรงต่ างๆ ด่านนี้ ท่ านยังผ่านพ้นไปไม่ได้
แล้วท่านจะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมได้อย่างไร สิง่ เล็กๆ แค่น้ีทา่ นยังฟั นฝ่ า
ไปไม่ได้หรือ เชื่อว่าท่านจะฟั นฝ่ าไปได้ เพราะฉะนัน้ พวกท่านอย่า
ได้มาขอให้ขา้ พเจ้าช่วยรักษาโรค ข้าพเจ้าเองก็จะไม่รบั รักษาโรคให้ใคร
พูดคาว่า “โรค” ข้าพเจ้าก็ไม่ใคร่อยากฟั ง
มนุ ษย์ยากทีจ่ ะช่วยเหลือให้หลุดพ้น ทุกชัน้ ทีข่ า้ พเจ้าเปิ ดสอน
มักจะมีคนประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ทีต่ ามไม่ทนั จะให้ทุกคน
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ได้ธรรมะย่อมเป็ นไปไม่ได้ ผูท้ ่สี ามารถยืนหยัดปฏิบตั ิ ก็ยงั ต้องดูว่า
เขาจะบาเพ็ญได้สาเร็จหรือไม่ ยังจะต้องดูว่าท่านมีใจมันคงแน่
่
วแน่ ใน
การบาเพ็ญธรรมได้หรือไม่ จะให้ทุกคนสาเร็จเป็ นพระพุทธย่อมเป็ นไป
ไม่ได้ ผูบ้ าเพ็ญจริงในหลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่ า) อ่านหนังสือก็จะปรากฏ
อาการเช่นเดียวกัน ได้รบั ในสิง่ ทีค่ วรจะได้เช่นเดียวกัน
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บทที่ 3
ทุกคนเป็ นสานุศิษย์
พวกเราทราบไหมว่าข้าพเจ้าได้ทาเรื่องอะไรไว้เรื่องหนึ่งไปแล้ว
ข้าพเจ้าถือว่าผูฝ้ ึ กทุกคนเป็ นสานุ ศษิ ย์ รวมถึงผูท้ ่ีเรียนด้วยตนเองที่
สามารถบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมอย่างจริงจัง การชี้นาคนไปสู่การบาเพ็ญ
ปฏิบ ัติธรรมในระดับสู งนั น้ จ าเป็ นต้องท าเช่ นนี้ มิฉะนั น้ เท่ ากับไม่
รับผิดชอบ ทาอะไรตามอาเภอใจ ข้าพเจ้าให้อะไรต่างๆ มากมายแก่
พวกท่ า น สอนให้ พ วกท่ านเข้ าใจถึ งกฎที่ ค นทัว่ ไปไม่ ค วรทราบ
ข้าพเจ้าถ่ายทอดหลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่ า)ให้แก่ท่าน ยังต้องให้สงิ่ ต่างๆ
แก่ท่านอีกมากมาย ต้องช่วยชาระร่างกายให้แก่ท่าน และยังเกี่ยวโยง
ถึงปั ญหาอื่นๆ เพราะฉะนัน้ ไม่ดูแลพวกท่านเสมือนสานุ ศิษย์ไม่ได้
การเปิ ดเผยความลับของสวรรค์อย่างมากมายให้กบั คนธรรมดาสามัญรู้
ง่ายๆ เป็ นเรื่องทีไ่ ม่อนุ ญาต แต่มสี งิ่ หนึ่ง ยุคสมัยได้เปลีย่ นไป เราไม่
ต้องมีพธิ รี ตี องโขกศีรษะคานับตามแบบโบราณกันอีกแล้ว พิธเี หล่านัน้
ไม่เกิดประโยชน์ อนั ใด เหมือนท าพิธีทางศาสนา พวกเราไม่ท าสิ่ง
เหล่านี้ ถึงแม้ท่านจะโขกศีรษะผ่านพิธไี หว้ครูแล้ว พอพ้นจากประตู
ท่านก็ทาตามความพอใจของท่าน ใช้ชวี ติ เยีย่ งคนธรรมดาสามัญ คิด
จะทาอะไรก็ยงั คงทาอย่างนัน้ ยังคงแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพื่อชื่อเสียง
เงินทอง แล้วจะมีประโยชน์อะไร ท่านอาจจะเอาชื่อของข้าพเจ้าไปแอบ
อ้าง นาความเสื่อมเสียมาสูห่ ลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่ า)อีกด้วย
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การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทีแ่ ท้จริงล้วนเป็ นการบาเพ็ญด้านจิตใจ
ของท่าน ขอเพียงท่านสามารถบาเพ็ญ ยืนหยัดแน่ วแน่ บาเพ็ญต่อไป
เราก็จะดูแลท่านเสมือนลูกศิษย์ ไม่ทาเช่นนี้ไม่ได้ แต่มบี างคน เขาไม่
แน่ วา่ จะสามารถปฏิบตั ติ นเหมือนกับผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอย่างแท้จริง
บางคนไม่สามารถทาเช่นนี้ แต่คนส่วนใหญ่จะสามารถบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมด้วยความแน่ วแน่ จริงจัง ขอเพียงท่านยึดมันในการบ
่
าเพ็ญต่อไป
เราก็จะดูแลท่านเสมือนลูกศิษย์
วันๆ ท่านเอาแต่ฝึกการเคลื่อนไหวไม่ก่ีชุด ก็ถือเป็ นลูกศิษย์
ของหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)แล้วหรือ ไม่แน่ เสมอไป
เพราะว่าการฝึ กบาเพ็ญปฏิบตั ิท่แี ท้จริง ต้องปฏิบตั ิได้มาตรฐานของ
การบาเพ็ญจิต(ซินซิง่ )ทีเ่ ราได้ชแ้ี นะไว้ จะต้องยกระดับจิต(ซินซิง่ )ของ
ตนเอง จึงจะเป็ นการบ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ ธรรมที่ แท้ จริง ท่ านฝึ ก การ
เคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว ไม่ยกระดับจิต(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้น จะไม่มี
พลังงานแรงกล้ามาช่วยเสริมสร้าง ไม่อาจถือว่าเป็ นการบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรม เราก็ ไม่ ส ามารถรับ ท่ านเป็ นสานุ ศิ ษ ย์ ข องหลัก ธรรมใหญ่
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) หากท่านทาตัวเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ถึงแม้ทา่ น
จะฝึ กพลัง(กง) โดยท่านไม่ปฏิบ ตั ิตามมาตรฐานของหลักธรรมใหญ่
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) ไม่ยกระดับจิต(ซินซิง่ )ของท่าน ยังคงทาตาม
อ าเภอใจ ท่ านอาจประสบกับ ความยุ่ งยากต่ างๆ ดีไม่ ดีท่ านอาจ
กล่าวหาว่า ฝึ กหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเราจนทาให้
ท่ านเพี้ยนไป สิ่งเหล่านี้ เป็ นไปได้ท งั ้ นั น้ เพราะฉะนั น้ ท่ านจะต้อง
ปฏิบ ัติให้ได้มาตรฐานจิต(ซินซิ่ง)ที่เราได้ช้ีแนะไว้ ท่ านจึงจะเป็ นผู้
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บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทีแ่ ท้จริง ข้าพเจ้าก็ได้อธิบายกับพวกท่านอย่างชัด
แจ้งแล้ว ฉะนั ้น ทุ กท่ านไม่ จ าเป็ นต้ องจัดพิธีไหว้ครู ต่ างๆ ให้ ก ับ
ข้าพเจ้า ขอเพียงให้ทุกท่านตัง้ ใจบาเพ็ญธรรม ข้าพเจ้าก็จะดูแลท่าน
ธรรมกายของข้าพเจ้ามีมากจนนับไม่ถ้วน อย่าว่าแต่ผฝู้ ึ กจานวนเพียง
เท่านี้ มากกว่านี้ขา้ พเจ้าก็ดแู ลได้ทวถึ
ั่ ง
พลัง(กง)ของสายพุทธกับศาสนาพุทธ
พลัง(กง)ของสายพุ ท ธไม่ ใช่ ศ าสนาพุ ท ธ สิ่งนี้ ข้าพเจ้าต้ อง
อธิบายให้พวกเราทราบอย่างชัดแจ้ง จริงๆ แล้วพลัง(กง)ของเต๋าก็ไม่ใช่
ศาสนาเต๋า พวกเราบางท่านไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ บางคนเป็ นเพียง
พระสงฆ์ในวัด และก็มอี ุบาสก อุบาสิกา พวกเขาคิดว่าตัวเองมีความ
เข้าใจในศาสนาพุทธมากกว่าคนอื่น พวกเขาจึงนาสิ่งต่างๆ ในพุทธ
ศาสนามาโฆษณาเผยแพร่ในหมู่ผูฝ้ ึ กของเราตามใจชอบ ข้าพเจ้าขอ
บอกท่าน อย่าได้ปฏิบ ัติเช่นนี้ เพราะไม่ ใช่วิชาเดียวกัน ศาสนามี
รูปแบบของศาสนา และเรา ณ ทีน่ ้ีจะถ่ายทอดส่วนหนึ่งในวิชาของพวก
เรา ยกเว้นสานุ ศษิ ย์ท่บี าเพ็ญหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)
เป็ นหลัก(เฉกเช่นนักบวช) นอกนัน้ จะไม่คานึงถึงพิธกี รรมทางศาสนา
ดังนัน้ จึงไม่ใช่ศาสนาพุทธในยุคธรรมะปลาย
หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของพุทธธรรม(ฝอ
ฝ่ า) ยังมีหลักธรรมใหญ่ ท่ีลึกล้ าอีกมากมาย ในแต่ ละระดับชัน้ จะมี
หลักธรรมแตกต่างกันไป องค์ศากยมุนีตรัสไว้ว่า การบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมมีวธิ ปี ฏิบตั ิ 84,000 พระธรรมขันธ์ แต่นิกายในศาสนาพุทธมีเพียง
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ไม่ก่นี ิกาย เช่น เทียนไถจง หัวเอีย๋ นจง ฉันจง จิ้งถู่ มี่จง เป็ นต้น
ซึ่งมีจานวนน้ อยไม่ถึง 10 นิ กาย เพราะฉะนัน้ ไม่สามารถครอบคลุม
พุทธธรรม(ฝอฝ่ า)ได้ทงั ้ หมด เป็ นเพียงส่วนน้ อยในพุทธธรรม(ฝอฝ่ า)
เท่านัน้ หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเราเป็ นวิชาหนึ่งใน
84,000 พระธรรมขันธ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธดัง้ เดิมและ
ศาสนาพุทธในยุคธรรมะปลายนี้ ไม่เกีย่ วข้องกับศาสนาอื่นใดในปั จจุบนั
องค์ศากยมุ นี ก่ อตัง้ ศาสนาพุ ทธเมื่อ 2,500 ปี ก่ อน ในอินเดีย
โบราณ หลังจากพระองค์ได้เปิ ดพลัง(กง) เกิดการรูแ้ จ้ง(อู)้ พระองค์ได้
ทรงหวนระลึกถึงสิง่ ที่พระองค์ได้ทรงบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมมาก่อน และ
ทรงนาออกมาเผยแพร่เพื่อช่วยมนุ ษย์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ คาสัง่
สอนของพระองค์แม้จะเขียนเป็ นคัมภีร์จานวนมากมายเพียงใด แต่
จุ ดเด่ นในหลักธรรมของพระองค์ ท่ีแท้มีเพียงอักษร 3 ตัว คือ “ศีล
สมาธิ ปั ญญา” (เจี้ย ติ้ง ฮุ่ย) ศีลก็คอื ละเว้นกิเลสทัง้ ปวงของมนุ ษย์
บังคับให้ทา่ นละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์ ตัดขาดสิง่ ต่างๆ ในสังคม
จิตใจของท่านก็จะว่างเปล่า อะไรก็ไม่คดิ สมาธิกจ็ ะเกิด มันจะเสริมซึ่ง
กันและกัน เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้ว จะต้องนัง่ สมาธิเพื่อบาเพ็ญธรรม
อย่างจริงจัง อาศัยพลังสมาธิบาเพ็ญให้สูงขึน้ ไป นี่คอื ส่วนที่เกี่ยวกับ
การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอย่างแท้จริงของศาสนาพุทธ ซึ่งจะไม่คานึงถึง
กระบวนท่าฝึ กต่างๆ ไม่คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงร่างแท้(เปิ๋ นถี่)ของ
ตัวเอง เขาเพียงแต่บาเพ็ญพลัง(กง)ที่เป็ นตัวกาหนดความสูงต่ าของ
ระดับชัน้ ของเขา ดังนัน้ จึงเน้นการบาเพ็ญทีจ่ ติ (ซินซิง่ ) ไม่บาเพ็ญชีวติ
และไม่เน้ นการผันแปรของพลัง(กง) ในเวลาเดียวกันเขาจะเพิ่มพลัง
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สมาธิของเขาให้แข็งแกร่งด้วยการนัง่ สมาธิ ทนทุกข์ในระหว่างการนัง่
สมาธิ ขจัดกรรมของเขา ปั ญญาหมายถึงคนเกิดการรูแ้ จ้ง(อู)้ ปั ญญา
แตกฉาน มองเห็นสัจธรรมของจักรวาล มองเห็นความเป็ นจริงในมิติ
ต่างๆ ของจักรวาล อิทธิฤทธิ ์ปรากฏ ปั ญญาเกิด เกิดการรู้แจ้ง(อู้)
หรือเรียกว่าเกิดพลัง(กง)
ในสมัยที่องค์ศากยมุ นี ทรงก่อตัง้ ศาสนาพุทธนัน้ ในประเทศ
อิน เดี ย มี ศ าสนาอื่น ๆ อีก 8 ศาสนาที่ เผยแพร่ อยู่ ในเวลาเดีย วกัน
ศาสนาทีห่ ยังรากลึ
่
กและมีพน้ื ฐานแข็งแกร่งคือศาสนาพราหมณ์ ตลอด
ชีวิตขององค์ ศากยมุ นี ทรงต่ อสู้ก ับศาสนาอื่นในด้านความคิดอยู่
ตลอดเวลา เพราะว่าองค์ศากยมุนี ทรงสังสอนเผยแพร่
่
หลักธรรมอัน
แท้ จ ริ ง เพราะฉะนั ้น ในขัน้ ตอนของการเผยแพร่ ห ลัก ธรรมนั ้น
หลักธรรมทีพ่ ระองค์ทรงสังสอนนั
่
บวันจะรุ่งเรืองยิง่ ขึน้ ในขณะทีศ่ าสนา
อื่นๆ นับวันยิง่ เสื่อมถอย แม้กระทังศาสนาพราหมณ์
่
ซ่งึ เป็ นศาสนาที่
หยังรากลึ
่
กและมีพ้นื ฐานแข็งแกร่งก็ตกอยู่ในภาวะเกือบจะล่มสลาย
หลังจากองค์ศากยมุนีเสด็จปรินิพพาน ศาสนาอื่นๆ ก็เริม่ รุ่งเรืองขึน้ มา
ใหม่ โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้รุ่งเรืองและแพร่หลายขึน้ มาอีกครัง้
ในศาสนาพุทธได้ปรากฏเหตุการณ์เช่นไรขึน้ มาหรือ พระภิกษุสงฆ์บาง
องค์ได้บรรลุพลัง(กง)และเกิดการรูแ้ จ้ง(อู)้ ในระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกัน แต่
รูแ้ จ้งในระดับที่ไม่สูงนัก องค์ศากยมุนีทรงตรัสรูใ้ นระดับชัน้ ของพระ
ยูไล แต่ภกิ ษุสงฆ์สว่ นใหญ่ยงั บรรลุไม่ถงึ ระดับชัน้ นี้
พุทธธรรม(ฝอฝ่ า)จะปรากฏออกมาแตกต่างกันตามระดับชัน้ ที่
แตกต่างกัน ระดับชัน้ ยิง่ สูงยิง่ ใกล้กบั สัจธรรม ยิง่ ต่ายิง่ ห่างไกลจากสัจ
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ธรรม เพราะฉะนัน้ ภิกษุสงฆ์ท่ไี ด้พลัง(กง)เกิดการรูแ้ จ้ง(อู)้ ในระดับชัน้
พื้นฐาน จึงนาเอาปรากฏการณ์ ของจักรวาลในระดับที่ตวั เองมองเห็น
ธรรมะที่ตวั เองเข้าใจและรับรู(้ อู้)มาอธิบายคาสอนขององค์ศากยมุนีท่ี
เคยตรัสไว้ กล่าวคือพระสงฆ์บางรูปอธิบายว่าพระธรรมทีอ่ งค์ศากยมุนี
ตรัสไว้มคี วามหมายเช่นนี้เช่นนัน้ บางองค์นาสิง่ ที่ตวั เองรับรูเ้ ข้าใจมา
สอนประหนึ่งเป็ นคาสอนขององค์ศากยมุนี ไม่สอนตามคาสอนเดิมของ
องค์ศากยมุนี ทาให้พุทธธรรม(ฝอฝ่ า)ผิดเพี้ยนไป ไม่ใช่หลักธรรมที่
องค์ศากยมุนีทรงสังสอนไว้
่
สุดท้ายทาให้พุทธธรรม(ฝอฝ่ า)ในศาสนา
พุทธหายสาบสูญไปจากประเทศอินเดีย นี่เป็ นบทเรียนอันยิง่ ใหญ่ใน
ประวัติศาสตร์ เพราะฉะนัน้ ต่ อมาภายหลังประเทศอินเดีย กลับไม่มี
ศาสนาพุทธ ก่อนที่ศาสนาพุทธจะเสื่อมสลายไปในประเทศอินเดีย มี
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลายครัง้ จนในที่สุดผนวกเอาบางสิ่งของ
ศาสนาพราหมณ์ เข้าไป กลายเป็ นศาสนาที่ปัจจุบนั เรียกว่า ศาสนา
ฮินดู ไม่บูชาพระพุทธแต่บูชาเทพองค์อ่นื ๆ ไม่เชื่อในคาสอนขององค์
ศากยมุนี เหตุการณ์มนั เป็ นเช่นนี้
ในขัน้ ตอนการพัฒนาของศาสนาพุ ทธ มีการปรับปรุงแก้ไข
ขนานใหญ่หลายครัง้ ครัง้ แรกหลังจากองค์ศากยมุนีเสด็จปรินิพพานไม่
นาน มีคนยึดถือธรรมะระดับสูงที่องค์ศากยมุนีทรงสังสอนไว้
่
ก่อตัง้
เป็ นพุทธศาสนานิกายมหายาน ส่วนผู้ท่มี ีความเข้าใจว่าหลักธรรมที่
องค์ศากยมุนีทรงสังสอนคนทั
่
วไปนั
่ น้ เป็ นแนวทางนาไปสูก่ ารพ้นทุกข์
ของตนเอง บรรลุ ข นั ้ อรหันต์ ไม่ เน้ นเรื่องการช่ วยเหลือสรรพสัตว์
เรียกว่าพุทธศาสนานิกายหินยาน พระสงฆ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ยังคงสืบทอดวิธกี ารบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในสมัยองค์ศากยมุนี พวกเรา
ในแดนฮันเรี
่ ยกนิกายนี้วา่ หินยาน แน่นอนพวกเขาไม่ยอมรับ เพราะว่า
พวกเขาถือว่าได้เจริญรอยตามคาสอนขององค์ศากยมุนีแต่ดงั ้ เดิม ซึ่ง
ความจริงก็เป็ นเช่นนี้ จริงๆ แล้วพวกเขาได้สืบทอดวิธีการบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ติ งั ้ แต่สมัยขององค์ศากยมุนี
พุทธศาสนานิกายมหายานหลังจากผ่านการปรับปรุงได้เผยแพร่
เข้าสู่ประเทศจีน หยังรากมั
่
นคงอยู
่
่ในประเทศจีน เป็ นพุทธศาสนาที่
ชาวจีนสืบทอดกันอยู่ในทุ กวันนี้ ความจริงแล้ว พุ ทธศาสนานิ กาย
มหายานนัน้ ได้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงจากพุทธศาสนาในสมัยที่องค์
ศากยมุนียงั ทรงมีชวี ติ อยู่ ทัง้ การแต่งกาย ตลอดจนถึงสภาวะของการรู้
แจ้ง(อู)้ และขัน้ ตอนการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ศาสนาพุทธดัง้ เดิมจะนับถือบูชาองค์ศากยมุนี เพียงองค์เดียวเท่านัน้
แต่พุทธศาสนาปั จจุบนั มีการนับถือพระพุทธต่างๆ พระโพธิสตั ว์ต่างๆ
และนับถือพระพุทธหลายองค์ ปรากฏว่ามีการนับถือพระยูไลหลายองค์
กลายเป็ นศาสนาพุทธที่มีพระพุทธหลายองค์ เช่น พระอาหนีถอฝอ
เย่ าซื อฝอ ต้ ายื่อยู ไล เป็ นต้ น และยังมีก ารนั บ ถื อพระโพธิส ัต ว์
ระดับสูงหลายองค์ พุทธศาสนาจึงแตกต่างไปจากสมัยที่องค์ศากยมุนี
ทรงก่อตัง้ ขึน้ มาโดยสิน้ เชิง
ในระหว่างนัน้ พุทธศาสนา ยังได้ผ่านขัน้ ตอนการปรับปรุงอีก
ลักษณะหนึ่ ง พระโพธิสตั ว์อวิ๋ หลงสู้ได้เผยแพร่วธิ บี าเพ็ญลับออกมา
แบบหนึ่ง จากอินเดียผ่านอัฟกานิ สถานเข้าสู่แดนฮันของเราทางซิ
่
น
เจียง สมัยนั น้ เป็ นสมัยราชวงศ์ ถ ัง เพราะฉะนัน้ เรียกว่านิ กายถังมี่
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เนื่ องจากประเทศจีนได้รบั อิทธิพลจากลัทธิหยู (ขงจื้อ)ค่ อนข้างมาก
ทัศนคติด้านศีลธรรมมีความแตกต่ างจากชนชาติอ่ืน หลักบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมของนิกายมีจ่ งมีหลักบาเพ็ญธรรมของชายหญิงร่วมกัน จึง
ไม่เป็ นทีย่ อมรับของสังคมในสมัยนัน้ เพราะฉะนัน้ ในรัชสมัยฮุย่ ชางแห่ง
ราชวงศ์ถงั นิกายถังมีจ่ งึ ถูกกวาดล้าง ต่อมานิกายถังมีจ่ งึ หายสาบสูญ
ไปจากดินแดนฮัน่ ปั จจุบนั ในประเทศญีป่ ่ ุนมีนิกายทีเ่ รียกว่าตงมี่ ซึง่ ก็
เผยแพร่ไปจากประเทศจีน แต่ตงมี่ของญี่ป่ ุนนัน้ ไม่ได้ผา่ นพิธกี ว้านติง่
ตามหลักของมีจ่ ง ไม่ผา่ นพิธกี ว้านติง่ ถือว่าเป็ นการขโมยหลักธรรม ไม่
เป็ นที่ยอมรับว่าได้รบั การสืบทอดมาจริง อีกสายหนึ่งได้เผยแพร่จาก
อินเดียผ่านเนปาลไปยังทิเบต เรียกว่าจ้างมี่ เป็ นนิกายทีย่ งั คงสืบทอด
มาจนถึงปั จจุบนั โดยพืน้ ฐานของศาสนาพุทธก็เป็ นเช่นนี้ สิง่ ทีข่ า้ พเจ้า
พูดมาคือบทสรุปโดยย่อของการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการของศาสนา
พุทธ ในระหว่างการพัฒนาการของศาสนาพุทธ ได้ปรากฏนิกายฉันจง
ซึง่ ตักม้
๊ อเป็ นผูก้ ่อตัง้ ยังมีนิกายจิง้ ถู่ และนิกายหัวเอีย๋ น เป็ นต้น ล้วน
เป็ นการรับรู(้ อู)้ ตามคาสอนขององค์ศากยมุนีในสมัยนัน้ นิกายเหล่านี้
ถือว่าเป็ นศาสนาพุทธที่ผ่านการปฏิรูป ศาสนาพุ ทธมีนิ กายสิบกว่า
นิ กาย ล้วนปฏิบ ตั ิอยู่ในรูปแบบของศาสนา เพราะฉะนัน้ จึงถือเป็ น
ศาสนาพุทธเหมือนกัน
ศาสนาทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ในศตวรรษนี้ ไม่เพียงแต่ในศตวรรษนี้เท่านัน้
ในศตวรรษก่อนๆ ก็มศี าสนาใหม่ๆ เกิดขึน้ มากมายในทีต่ ่างๆ ของโลก
เรา ศาสนาเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็ นศาสนาปลอม ผู้สาเร็จธรรมชัน้ สูงที่
ช่วยเหลือมนุ ษย์ ต่ างก็มีโลกของตนเองทัง้ นัน้ องค์ศากยมุนี พระ
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อาหนีถอฝอ พระต้ายื่อยูไล เป็ นต้น พระยูไลเหล่านี้พระองค์ช่วยเหลือ
มนุ ษย์ ทุกพระองค์จะมีโลกของตนปกครองอยู่ ในระบบทางช้างเผือก
ของเรานี้มโี ลกประเภทนี้อยู่รอ้ ยกว่าแห่ง หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ า
หลุนต้าฝ่ า)ของเราก็มโี ลกของฝ่ าหลุน
นิกายปลอมจะช่วยคนให้พน้ ทุกข์ได้อย่างไร มันไม่สามารถช่วย
คนให้พน้ ทุกข์ได้ เพราะว่าสิง่ ทีม่ นั พูดออกมาไม่ใช่หลักธรรม แน่ นอน
บางคนถึงกับก่ อตัง้ ขึ้นเป็ นศาสนา ในระยะแรกเขาไม่คิดจะเป็ นมาร
ศาสนา เมื่อบ าเพ็ญ จนได้พลัง(กง) เกิดการรู้แจ้ง(อู้)ในระดับชัน้ ที่
แตกต่างกัน ได้เห็นธรรมะเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งก็ยงั ห่างไกลจากผูร้ ูแ้ จ้งที่
สามารถช่วยเหลือมนุ ษย์ได้ เนื่องจากระดับชัน้ ยังต่ า เขาค้นพบธรรมะ
บางอย่าง พบว่าในสังคมมนุ ษย์มบี างเรื่องทีผ่ ดิ ๆ เขาก็จะบอกให้คนทา
ดี และในระยะแรกเขาไม่คดั ค้านศาสนาอื่น ภายหลังเมื่อเป็ นทีย่ อมรับ
ศรัทธาของผู้คน เพราะคิดว่ าเขาพู ดมีเหตุ ผล ต่ อมาก็ย ิ่งให้ความ
เชื่อถือยกย่อง ในทีส่ ุดกลายเป็ นบูชาเทิดทูนในตัวเขา ไม่นบั ถือศาสนา
อีกต่อไป เมื่อเขาเกิดความโลภในชื่อเสียงและผลประโยชน์ ให้ผูค้ น
แต่งตัง้ เขาเป็ นผูน้ า จากนัน้ ก็ได้ก่อตัง้ ศาสนาใหม่ข้นึ มา ข้าพเจ้าขอ
บอกกับพวกเราว่า สิง่ เหล่านี้ลว้ นเป็ นศาสนานอกรีต ถึงแม้จะไม่ทา
ร้ายผูค้ น ก็ยงั คงเป็ นศาสนานอกรีต เพราะว่าเขารบกวนการนับถือ
ศาสนาที่แท้จริงของผูค้ น ศาสนาที่แท้จริงสามารถช่วยให้คนหลุดพ้น
จากทุกข์ แต่เขาไม่สามารถทาได้ เมื่อดาเนิ นการต่อไปนานๆ เข้าก็
กระท าในสิ่งที่ช วั ่ ร้ายอย่างลับๆ ในระยะหลังศาสนาประเภทนี้ ก็ได้
เผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีน รวมทัง้ ลัทธิกวนอิมก็เป็ นประเภทหนึ่งในนัน้
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ดังนัน้ ทุกคนควรระวัง กล่าวกันว่าประเทศหนึ่ งในเอเชียตะวันออกมี
มากกว่า 2,000 ลัทธิ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในตะวันตกก็มผี ู้
นับถือลัทธิต่างๆ นานา มีประเทศหนึ่ งถึงกับนับถือไสยศาสตร์เป็ น
ศาสนาของเขา นี่คอื มารมาผจญในยุคธรรมะปลาย ยุคธรรมะปลายไม่
เพียงหมายถึงศาสนาพุทธเท่านัน้ แต่หมายถึงการเสื่อมถอยของมิติ
ชัน้ สูงมากๆ ไล่ลงมายังมิตทิ ต่ี ่าลงมา ยุคธรรมะปลายไม่เพียงหมายถึง
ยุคปลายของศาสนาพุทธเท่านัน้ แต่เป็ นการเสื่อมถอยของสังคมมนุ ษย์
ทีไ่ ม่สามารถผดุงศีลธรรมทางจิตใจได้อกี ต่อไป
การบาเพ็ญปฏิ บตั ิ ธรรมต้องแน่ วแน่ หนึ่ งเดียว
เราพูดว่าการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมต้องแน่ วแน่ หนึ่งเดียว ไม่ว่า
ท่านจะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอย่างไร จะปะปนสิง่ อื่นเข้าไปบาเพ็ญด้วย
ไม่ได้ อุบาสก อุบาสิกาบางท่านบาเพ็ญปฏิบตั ิทงั ้ สิง่ ที่เป็ นของพุทธ
ศาสนา และบาเพ็ญปฏิบตั หิ ลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของ
เรา ข้าพเจ้าขอบอกกับท่านว่า ท้ายทีส่ ุดท่านจะไม่ได้อะไรเลย ใครก็
ไม่ให้อะไรท่าน แม้ต่างก็เป็ นสายพุทธ แต่ตรงนี้มปี ั ญหาในเรื่องของ
จิต(ซินซิ่ง) ในเวลาเดียวกันก็มีปัญหาการแน่ วแน่ หนึ่ งเดียว ท่านมี
ร่างกายเพียงร่างเดียว ร่างกายของท่านจะกาเนิดพลัง(กง)ของวิชาใด
จะแปรเปลี่ยนให้ท่านได้อย่างไร ท่านต้องการไปที่ใด ท่านบาเพ็ญ
ตามหลักธรรมใดก็จะไปทางนัน้ ถ้าท่านบาเพ็ญตามวิชาจิง้ ถู่ ท่านก็จะ
ไปยังโลกจีเ๋ ล่อซื่อเจีย้ ของพระอาหนีถอฝอ ถ้าท่านฝึ กบาเพ็ญตามเย่า
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ซือฝอ ท่านก็จะไปโลกหลิวหลีซ่ือเจี้ย ทางศาสนาได้กล่าวไว้เช่นนี้
เรียกว่าหลักธรรมหนึ่งเดียวไม่มสี อง
การฝึ กพลัง(กง)ที่เราพูดกัน ณ ที่น้ี ก็คอื การแปรผันของพลัง
(กง)ตลอดทัง้ กระบวนการอย่างแท้จริง ล้วนต้องเดินตามวิธีบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมของแต่ละสาย ท่านว่าท่านจะเดินไปทางไหน ท่านเหยียบ
เรือสองแคม ท่านก็จะไม่ได้อะไรเลย ไม่เพียงแต่การฝึ กพลัง(กง)กับ
การบาเพ็ญเป็ นพระในวัดจะปะปนกันไม่ได้ วิธบี าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของ
แต่ละวิธี พลังลมปราณ(ชีก่ ง)กับพลังลมปราณ(ชีก่ ง) ศาสนากับศาสนา
ด้วยกัน ก็บาเพ็ญปฏิบตั ปิ ะปนกันไม่ได้ แม้กระทังในศาสนาเดี
่
ยวกัน
นิกายที่ต่างกันก็ปฏิบตั ิปะปนกันไม่ได้ จะต้องเลือกปฏิบตั ิเพียงวิชา
เดียว ท่านบาเพ็ญจิง้ ถู่กค็ อื จิง้ ถู่ ท่านบาเพ็ญมีจ่ งก็คอื มีจ่ ง ท่านเลือก
ฉันจงก็คอื ฉันจง หากท่านเหยียบเรือสองแคม นี่กบ็ าเพ็ญนันก็
่ บาเพ็ญ
ท่ านจะไม่ ได้ อ ะไรเลย กล่ าวคือ ทางพุ ท ธศาสนาเน้ น การบ าเพ็ ญ
หลักธรรมหนึ่ งเดียวไม่มีสอง ไม่อนุ ญาตให้ท่านบาเพ็ญปะปนกันไป
เขาทัง้ ฝึ กพลัง(กง)และก็บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม กระบวนการเกิดพลัง(กง)
ของเขาจะเป็ นไปตามขัน้ ตอนการผันแปรของวิชาที่เขาเลือกบาเพ็ญ
ปฏิบ ตั ิ ในอีกมิติหนึ่ งก็มีกระบวนการผันแปรของพลัง (กง) ซึ่งเป็ น
กระบวนการทีม่ คี วามสลับซับซ้อนล้าลึกมหัศจรรย์อย่างมาก และจะนา
สิง่ อื่นเข้ามาปะปนในการบาเพ็ญไม่ได้
มีอุบาสก อุบาสิกาบางคนพอได้ยนิ ว่าเป็ นการฝึ กพลัง(กง)ของ
สายพุทธ ก็จะดึงผูฝ้ ึ กของเราไปถวายตัวในวัด ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่า
ทุกท่านที่นัง่ อยู่ ณ ที่น้ี อย่าได้ทาเช่นนี้ ท่านกาลังทาลายหลักธรรม
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ใหญ่ ของเรา และก็ทาลายศีลข้อห้ามของพุทธศาสนา ขณะเดียวกัน
ท่านก็กาลังก่อกวนผูฝ้ ึก ทาให้เขาไม่ได้อะไรเลย ไม่ควรทาเช่นนี้ การ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเป็ นเรื่องทีเ่ ข้มงวด จะต้องแน่วแน่หนึ่งเดียว การที่
เราออกมาถ่ายทอดธรรมะส่วนนี้ในสังคมมนุ ษย์ ถึงแม้จะไม่ใช่ศาสนา
แต่เป้ าหมายของการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ตรงกัน นัน่ ก็คอื ให้บรรลุ
เป้ าหมายของการเปิ ดพลัง(กง) เปิ ดการรูแ้ จ้ง(อู)้ และบรรลุความสาเร็จ
สมบูรณ์ได้มรรคผล
องค์ศากยมุนีตรัสไว้ว่า เมื่อถึงยุคธรรมะปลาย พระสงฆ์ในวัด
ยังยากทีจ่ ะช่วยตัวเอง อุบาสก อุบาสิกา ก็จะยิง่ ไม่มคี นดูแล อย่าคิด
ว่าท่านได้ไหว้อาจารย์แล้ว บุ คคลที่ท่านเรียกว่าอาจารย์ก็ย งั เป็ นผู้
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม เขาผูน้ นั ้ หากไม่บาเพ็ญอย่างจริงจังก็ไร้ประโยชน์
ไม่บาเพ็ญด้านจิตใจ ใครก็ขน้ึ ไปไม่ได้ พิธถี วายตัวเป็ นเพียงรูปแบบใน
สังคมมนุ ษย์ ท่านถวายตัวแล้วก็คอื คนของสายพุทธเช่นนัน้ หรือ พระ
พุทธก็จะดูแลท่านเช่นนัน้ หรือ เรื่องมิได้เป็ นเช่นนัน้ ต่อให้ท่านโขก
ค านั บทุ กวันจนศีรษะแตก จะจุ ดธูปเป็ นก าๆ ก็ไร้ประโยชน์ ท่ าน
จะต้องบ าเพ็ญพัฒนาจิตของท่านอย่างแท้จริงจึงจะได้ ถึงยุคธรรมะ
ปลาย จักรวาลได้มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวง แม้กระทังศาสน
่
สถานก็ไม่ไหวแล้ว ผูม้ คี วามสามารถพิเศษ(รวมทัง้ พระสงฆ์) ต่างเห็น
ถึ งสภาพเช่ น นี้ ปั จจุ บ ัน ทัว่ โลกมี ข้าพเจ้ าเพี ยงผู้เดีย วเท่ านั ้น ที่
ถ่ายทอดหลักธรรมที่แท้จริงอย่างเปิ ดเผย ข้าพเจ้าได้ทาในสิง่ ที่ไม่มี
ผูใ้ ดเคยทามาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคธรรมะปลายได้เปิ ดประตู
บานใหญ่เช่นนี้ ทีแ่ ท้กค็ อื พันปี หมื่นปี กไ็ ม่ได้พบ แต่จะช่วยให้ทา่ นพ้น
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ทุกข์ได้หรือไม่ กล่าวคือจะบาเพ็ญได้หรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั ตัวท่าน สิง่ ที่
ข้าพเจ้าถ่ายทอดเป็ นหลักธรรมอันยิง่ ใหญ่ของจักรวาล
ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องมาฝึ กหลักธรรมใหญ่
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)กับข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้าพูดด้วยเหตุ และผล
ท่านจะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมก็จะต้องมีความแน่ วแน่ หนึ่งเดียว มิฉะนัน้
ท่านก็จะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมไม่ได้แน่ นอน หากท่านไม่คดิ จะบาเพ็ญ
ปฏิบตั ิ เราก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับท่าน เราถ่ายทอดหลักธรรมให้เฉพาะผู้
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจริงเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ จะต้องแน่ วแน่ หนึ่งเดียว
แม้กระทังความนึ
่
กคิดเกี่ยวกับวิชาอื่นก็จะปะปนสอดแทรกเข้าไปไม่ได้
หลัก ธรรมใหญ่ ธ รรมจัก ร(ฝ่ าหลุ น ต้ าฝ่ า)ของเราไม่ เน้ น เรื่อ งการ
เคลื่อนไหวตามจิตนึกคิด ไม่มกี ารเคลื่อนไหวตามจิตนึกคิดใดๆ ทัง้ สิน้
เพราะฉะนัน้ ทุกท่านก็อย่าได้สอดแทรกความนึกคิดอื่นใดเข้าไป จุดนี้
ต้องระวัง โดยหลักไม่ใช้การเคลื่อนไหวตามจิตนึกคิด สายพุทธเน้ น
ความว่างเปล่า สายเต๋าเน้นความไม่มี
ครัง้ หนึ่ งข้าพเจ้าเคยเชื่อมต่อความคิดกับผู้สาเร็จธรรมชัน้ สูง
ผู้ส าเร็จเต๋ าชัน้ สูง 4 ถึง 5 ท่าน หากจะว่าสูงแล้ว ในสายตาของคน
ธรรมดาสามัญนับว่าสูงมากๆ พวกเขาคิดอยากจะรู้ว่าในใจข้าพเจ้า
กาลังคิดอะไร ข้าพเจ้าบาเพ็ญปฏิบ ตั ิมานานหลายปี ผู้อ่นื คิดจะมา
ล่วงรูค้ วามคิดของข้าพเจ้าย่อมเป็ นไปไม่ได้ ความสามารถพิเศษของ
ผูอ้ ่นื ก็ไม่อาจสอดแทรกเข้ามาได้ ไม่มใี ครสามารถรูจ้ กั ข้าพเจ้า เขาก็ไม่
สามารถรู้ว่าข้าพเจ้าคิดอะไรอยู่ พวกเขาอยากรู้การเคลื่อนไหวทาง
ความคิดของข้าพเจ้า เพราะฉะนัน้ ด้วยความเห็นชอบของข้าพเจ้า มี
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อยู่ ช่ วงหนึ่ งข้าพเจ้ าจึงเชื่อ มต่ อความคิ ด ของข้าพเจ้ากับ พวกเขา
หลังจากเชื่อมต่อแล้วข้าพเจ้ารูส้ กึ ทนไม่ได้เล็กน้อย ไม่ว่าข้าพเจ้าจะมี
ระดับชัน้ สูงแค่ไหนหรือต่ าเพียงใด เพราะว่าข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางคน
ธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้ายังทาในสิง่ ที่มจี ุดมุ่งหมาย คือการช่วยมนุ ษย์
ให้พน้ ทุกข์ ในใจคิดช่วยมนุ ษย์ แต่จติ ใจของพวกเขาเงียบสงบถึงระดับ
ไหน เงียบสงบในระดับทีน่ ่ าสะพรึงกลัว หากท่านเงียบสงบถึงขนาดนี้
เพียงคนเดียวก็ยงั พอได้ แต่นงล้
ั ่ อมกันอยูต่ งั ้ 4-5 คน เงียบสงัดเหมือน
ดังน้ านิ่งในบึง(น้ าตาย) ข้าพเจ้าคิดจะสัมผัสความรูส้ กึ ของพวกเขา แต่
สัมผัสไม่ได้ ในช่วงหลายวันนัน้ จิตใจของข้าพเจ้ารูส้ กึ ไม่สบายใจมาก
เป็ นความรูส้ กึ แบบที่คนทัวไปคาดคิ
่
ดไม่ถงึ สัมผัสไม่ได้ ทุกอย่างไร้
จุดมุง่ หมายใดๆ ทุกอย่างว่างเปล่า
การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในระดับสูงไม่มกี ารเคลื่อนไหวความนึก
คิดใดๆ เพราะว่าการฝึ กในขัน้ พื้นฐานของคนธรรมดาสามัญ ท่านได้
ฝึ กจบสิน้ แล้ว เมื่อบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมมาถึงระดับสูง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในวิชาของเราจะเป็ นไปโดยอัตโนมัติ
ทัง้ หมดล้วนเป็ นการบาเพ็ญปฏิบตั ิโดยอัตโนมัติ ขอเพียงแต่
ท่านยกระดับจิต(ซินซิง่ )ให้สูงขึน้ พลัง(กง)ของท่านก็จะเพิม่ ขึน้ โดยที่
ท่านไม่ตอ้ งฝึ กกระบวนท่าใดๆ การเคลื่อนไหวกระบวนท่าของเราเป็ น
การเสริมกลไกบังคับ(จีจ้อื )อัตโนมัติให้แรงกล้ายิง่ ขึน้ ทาไมในการนัง่
วิปัสสนากรรมฐานเขาจึงไม่ขยับเขยือ้ น ก็คอื อยู่ในสภาวะไร้การหมาย
มัน่ ใดๆ ท่ านเห็นสายเต๋ าใช้กระบวนท่ าโน้ นกระบวนท่ านี้ ใช้การ
เคลื่อนไหวตามจิตนึกคิด หรือการชีน้ าของจิตนึกคิด ข้าพเจ้าขอบอก
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กับท่าน สายเต๋าเมื่อพ้นจากระดับชัน้ ของลมปราณ(ชี)่ แล้ว อะไรก็ไม่มี
ไม่พูดถึงความนึกคิดอย่างนี้ ความนึกคิดอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ บาง
ท่านที่เคยฝึ กพลังลมปราณ(ชี่กง)แบบอื่นมาก่อน จึงปล่อยวางไม่ได้
เกีย่ วกับวิธใี ช้การหายใจ ใช้จติ นึกคิดเป็ นต้น ข้าพเจ้านาเอาวิชาระดับ
มหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดให้แก่เขา เขากลับถามแต่ปัญหาระดับประถม
ชีน้ าอย่างไรบ้าง เคลื่อนไหวตามจิตนึกคิดอย่างไรบ้าง เขาเคยชินกับ
สิง่ เหล่านี้ คิดว่าพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ก็เป็ นเช่นนี้ ความจริงแล้วไม่ใช่
ความสามารถพิ เศษ(กงเหนิ ง)กับแรงพลัง(กงลี่)
พวกเราส่วนใหญ่สบั สนกับคาศัพท์ในวิชาพลังลมปราณ(ชี่กง)
บางคนยังแยกแยะไม่ถูก เรียกความสามารถพิเศษ(กงเหนิง)เป็ นแรง
พลัง(กงลี)่ แรงพลัง(กงลี)่ เป็ นความสามารถพิเศษ(กงเหนิง) พลัง(กง)ที่
เกิดขึน้ จากการบาเพ็ญจิต(ซินซิง่ )ของเรานัน้ คือการหล่อหลอมให้เข้า
กับคุณสมบัติพเิ ศษของจักรวาล และกุศลของตัวเองก็จะผันแปรเป็ น
พลัง(กง) พลัง(กง)นี้ จะเป็ นตัวกาหนดระดับชัน้ สูง-ต่ าของคน ความ
มากน้อยของแรงพลัง(กงลี)่ และมรรคผลสูง-ต่าของเขา นี่กค็ อื พลัง(กง)
ที่สาคัญที่สุด ในขัน้ ตอนของการบาเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรม คนจะปรากฏ
สภาวะอะไรอย่างหนึ่งออกมา ก็คอื จะมีความสามารถพิเศษบางอย่าง
ปรากฏออกมา เราเรียกย่อๆ ว่าความสามารถพิเศษ(กงเหนิง) พลัง
(กง)ทีเ่ ป็ นตัวยกระดับชัน้ ให้สูงขึน้ ทีข่ า้ พเจ้าได้กล่าวถึง เราเรียกว่าแรง
พลัง(กงลี่) ระดับชัน้ ยิง่ สูงแรงพลัง(กงลี่)ยิง่ มาก ความสามารถพิเศษ
(กงเหนิง)ยิง่ แรง
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ความสามารถพิเศษ(กงเหนิง) เป็ นผลพลอยได้ทไ่ี ด้มาในระหว่าง
การบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรม มันมิได้เป็ นเครื่องบ่ งชี้ของระดับชัน้ และ
ไม่ได้เป็ นเครื่องวัดความสูงต่ าของระดับชัน้ และความมากน้อยของแรง
พลัง(กงลี่)ของแต่ละคน บางคนอาจมีมากหน่ อย บางคนมีน้อยหน่ อย
ท่านจะไม่ได้ความสามารถพิเศษ(กงเหนิง) หากท่านมีเป้ าหมายหลักที่
จะแสวงหามันจากการบาเพ็ญ ในขณะทีค่ นผูน้ ้ีตงั ้ ใจทีจ่ ะบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมอย่างจริงจัง เขาจึงจะมีความสามารถพิเศษ(กงเหนิง) จะยึดเป็ น
เป้ าหมายหลักในการบาเพ็ญธรรมไม่ได้ ท่านฝึ กสิง่ เหล่านี้ไปเพื่ออะไร
ท่านคิดจะน ามาใช้ในสังคมมนุ ษย์หรือ เป็ นสิ่งที่ให้ท่านน าไปใช้ใน
สังคมมนุ ษย์ตามอ าเภอใจไม่ ได้โดยเด็ดขาด เพราะฉะนั น้ ท่ านยิ่ง
แสวงหายิง่ ไม่ได้ เพราะท่านกาลังแสวงหา การแสวงหาก็คอื การยึดติด
การบาเพ็ญธรรมสิง่ ทีต่ อ้ งกาจัดก็คอื จิตยึดติด
มีคนไม่น้อยเมื่อบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมจนถึงระดับสูง เขาก็ไม่มี
ความสามารถพิเศษ(กงเหนิง) อาจารย์ปิดกัน้ ส่วนนี้ของเขาเอาไว้ กลัว
ว่าเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองแล้วจะไปทาในสิง่ ไม่ดี เพราะฉะนัน้ จึง
ไม่ ป ล่ อ ยให้ เขาแสดงอิ ท ธิ ฤ ทธิ อ์ อกมา คนประเภทนี้ มี ไ ม่ น้ อ ย
ความสามารถพิเศษ(กงเหนิง)ถูกควบคุมโดยจิตสานึกของคน ขณะที่
คนเรานอนหลับอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้ เพียงแค่ฝันรุ่งขึน้ ฟ้ าดินก็
อาจถล่มทลายหรือทุกสิ่งอาจกลับตาลปั ต ร นัน่ เป็ นสิ่งที่จะปล่อยให้
เกิดขึ้นไม่ได้ เนื่ องจากเป็ นการบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรมในสังคมมนุ ษย์
ดังนัน้ ความสามารถพิเศษ(กงเหนิง)มากๆ โดยทัวไปจะไม่
่
อนุ ญาตให้
นาออกมาใช้ ส่วนใหญ่มกั จะถูกอาจารย์ปิดกัน้ เอาไว้ แต่กไ็ ม่แน่ นอน
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เสมอไป สาหรับคนทีบ่ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมได้ดี และควบคุมตนเองได้ดี
จะได้ร บั อนุ ญาตให้มีความสามารถพิเศษ(กงเหนิ ง)บางส่ วนได้ คน
ประเภทนี้ท่านขอให้เขาแสดงความสามารถพิเศษ(กงเหนิง)ออกมา เขา
ก็จะไม่แสดงออกมาเด็ดขาด เพราะว่าเขาควบคุมตัวเองได้
การบาเพ็ญธรรมย้อนกลับและการยืมพลัง(กง)
บางคนไม่เคยฝึ กพลัง(กง)มาก่อน หรือเคยไปเข้าชัน้ เรียนพลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง)มาเพียงไม่กค่ี รัง้ ล้วนแต่อยูใ่ นระดับรักษาโรคเสริมสร้าง
ร่างกาย ไม่ใช่การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอะไร หรือพูดอีกอย่างหนึ่ง คน
เหล่านี้ไม่ได้ผา่ นการถ่ายทอดทีแ่ ท้จริงมา แต่อยูๆ่ เพียงชัวข้
่ ามคืนเขา
ก็มีพลัง(กง)เกิดขึ้นมา เรามาพูดกันว่าพลัง(กง)นี้ มีท่มี าอย่างไร มีก่ี
รูปแบบ
แบบหนึ่งคือการฝึ กย้อนกลับ การฝึ กย้อนกลับคืออะไร ก็คือ
บางท่านมีอายุมากแล้วคิดจะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ถ้าเริม่ บาเพ็ญตัง้ แต่
ต้นก็จะไม่ทนั การ ในช่วงที่การฝึ กพลังลมปราณ(ชี่กง)มีความนิยมสูง
เขาก็คิดจะบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรมด้วย เพราะรู้ว่าพลังลมปราณ(ชี่กง)
สามารถทาความดีเพื่อผูอ้ ่นื ได้ ในเวลาเดียวกันก็จะสามารถยกระดับ
ตัวเองให้สูงขึน้ ด้วย เขามีความปรารถนาเช่นนี้ คิดจะยกระดับ คิดที่
จะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม แต่ว่าหลายปี ก่อนในช่วงที่พลังลมปราณ(ชี่กง)
ก าลังเป็ นที่ นิ ย ม อาจารย์ ท่ี ส อนพลังลมปราณ(ชี่ ก ง)ส่ วนใหญ่ จ ะ
ถ่ายทอดวิชาพลังลมปราณ(ชีก่ ง)แบบทัวๆ
่ ไป แต่ไม่มใี ครถ่ายทอดสิง่
ที่เป็ นระดับชัน้ สูงอย่างแท้จริง จวบจนทุกวันนี้ ผูท้ ่ถี ่ายทอดพลัง(กง)
122

ชัน้ สูงอย่างเปิ ดเผย ก็มเี พียงข้าพเจ้าคนเดียวที่ทาอยู่ ไม่มบี ุคคลที่ 2
ผูท้ ่ฝี ึ กบาเพ็ญย้อนกลับ ล้วนเป็ นผูม้ ีอายุ 50 ปี ข้นึ ไป ส่วนใหญ่เป็ น
ผูส้ ูงอายุ มีรากฐาน(เกินจี)ดี สิง่ ที่ตดิ ตัวมาดีมาก จะเป็ นผูท้ ่อี าจารย์
ส่วนใหญ่ยนิ ดีรบั ไว้เป็ นลูกศิษย์ เหมาะที่จะถ่ายทอดวิชาให้ เพียงแต่
ว่าบุคคลเหล่านี้อายุมากเกินไป คิดจะบาเพ็ญจึงไม่ใช่เรื่องง่าย จะไป
หาอาจารย์ทไ่ี หน แต่เมื่อเขาคิดจะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม จิตใจดวงนี้ของ
เขาจึงเหมือนดังทองคาที่ส่องประกายแวววาว กระเทือนไปทัวทศทิ
่
ศ
คนเราพูดว่า จิตพุทธ จิตพุทธนัน้ ก็คอื หมายถึงจิตพุทธส่องประกาย
ออกมาแล้ว
มองชีวิตของมนุ ษย์จากชัน้ สูง ชีวิตของมนุ ษย์มิใช่เพื่อความ
เป็ นมนุ ษย์ เพราะชีวติ ของมนุ ษย์เกิดขึน้ ในมิตขิ องจักรวาล ประสาน
กลมกลืนเข้ากับคุณสมบัตพิ เิ ศษคือความจริง ความเมตตา ความอดทน
(เจิน ซัน่ เหยิน่ )ของจักรวาล มีธาตุ แท้เปี่ ยมด้วยความเมตตากรุณา
ความดีงาม แต่เมื่อชีวิตมีเพิ่มมากขึ้น ก่อเกิดเป็ นความสัมพันธ์ใน
ลักษณะของสังคม เพราะฉะนัน้ บางคนจึงได้เปลีย่ นแปลงไปในทางเห็น
แก่ตวั หรือไม่ดี จึงไม่สามารถคงอยูใ่ นชัน้ สูงนัน้ ได้อกี จึงตกลงมา ตก
ลงมาถึงระดับชัน้ หนึ่ง ณ ระดับชัน้ นี้ เขายังทาตัวเลวลงอีก จึงต้องตก
ลงมาอีก และในที่สุด ก็ตกลงมาอยู่ระดับชัน้ ของคนธรรมดาสามัญนี้
ตกลงมาถึงชัน้ นี้ มนุ ษย์ตอ้ งถูกทาลายให้หมดสิน้ ไป แต่ดว้ ยเมตตาจิต
ของเหล่าผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูง จึงตัดสินใจให้มนุ ษย์ตกอยูใ่ นสภาวะทน
ทุกข์ทรมานทีส่ ุด ให้มโี อกาสอีกครัง้ จึงสร้างมิตเิ ช่นนี้ขน้ึ มา
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มนุ ษ ย์ในมิติอ่ืน ไม่ มีร่ างกายเช่ นนี้ เขาสามารถลอยขึ้นมา
สามารถจะขยายตัวให้ใหญ่หดตัวให้เล็กได้ แต่ในมิติน้ี คนมีร่างกาย
เช่นนี้ ร่างกายที่เป็ นเนื้ อหนังมังสาของเรา หลังจากมีร่างกายเช่นนี้
หนาวก็ไม่ได้ ร้อนก็ไม่ได้ เหนื่อยก็ไม่ได้ หิวก็ไม่ได้ เป็ นทุกข์ไปหมด
เมื่อป่ วยจะรูส้ กึ ทุกข์ทรมาน เกิดแก่เจ็บตาย ก็คอื ให้ท่านชดใช้กรรม
ท่ามกลางความทุกข์เหล่านี้ ดูซวิ ่าท่านยังจะสามารถกลับไปได้หรือไม่
ให้โอกาสท่านอีกครัง้ ด้วยเหตุ น้ี มนุ ษย์เราจึงตกอยู่ท่ามกลางวังวน
หลังจากตกลงมาอยูใ่ นวังวนนี้แล้ว ก็สร้างดวงตาคูน่ ้ีให้ทา่ น ไม่ให้ทา่ น
มองเห็นมิติอ่นื มองไม่เห็นความจริงของวัตถุ ธาตุ ถ้าท่านสามารถ
กลับไป ยิง่ ลาบากก็ยงิ่ มีคุณค่า ท่ามกลางวังวน อาศัยการรับรู(้ อู)้ ด้วย
ตนเองบาเพ็ญกลับไป ยิง่ ลาบากเท่าใดก็ยงิ่ กลับไปได้ไว ถ้าท่านทาตัว
เลวลงอีก ชีวติ ก็จะถูกทาลาย ในสายตาของท่านเหล่านัน้ ชีวติ ของ
มนุ ษย์การเป็ นคนไม่ ใช่ เป้ าหมาย คือต้องการให้ท่ านกลับสู่สภาพ
ดัง้ เดิมแท้จริง กลับขึน้ ไป คนธรรมดาสามัญไม่สามารถเข้าใจในจุดนี้
คนธรรมดาสามัญอยูใ่ นสังคมของคนธรรมดาสามัญ เขาก็คอื คนธรรมดา
สามัญ คิดแต่จะทาอย่างไรให้เจริญรุง่ เรือง มีความเป็ นอยูใ่ ห้ดขี น้ึ ยิง่
เขามีความเป็ นอยู่ดี เขาจะยิ่งเห็นแก่ ต ัว ยิ่งอยากจะครอบครองสิ่ง
ต่างๆ ก็ยงิ่ ห่างไกลจากคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาล เขาก็ยงิ่ เดินไปสู่
การดับสลาย
ผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงทัง้ หลายมองกันเช่นนี้ ท่านรูส้ กึ ว่าก้าวเดิน
ไปข้างหน้า แต่ความเป็ นจริงแล้วกาลังเดินถอยหลัง มนุ ษย์เรารูส้ กึ ว่า
ก าลังพัฒ นา วิทยาศาสตร์เจริญ ก้ าวหน้ า ความจริงแล้วก็ เป็ นไป
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ตามวัฏจักรของจักรวาล จังกั ๋วเหล่าหนึ่งในแปดเซียนผูข้ ล่ี ากลับหลังหัน
น้อยคนที่จะเข้าใจเหตุไฉนท่านจึงขีล่ ากลับหลังหัน เพราะท่านค้นพบ
ว่าการเดินหน้ าคือการถอยหลัง ท่านจึงขี่ลากลับหลังหัน ดังนัน้ เมื่อ
บางคนคิดจะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงทัง้ หลายจึงเห็นว่า
จิต ใจเช่ น นี้ ล้ าค่ ายิ่งนั ก ก็ จ ะให้ ค วามช่ วยเหลือ โดยไม่ มี เงื่อ นไข
เช่นเดียวกับผู้ฝึ กที่นัง่ ฟั งธรรม ณ ที่น้ี ถ้าท่านคิดจะบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิ
ธรรม ข้าพเจ้าสามารถช่วยท่านได้โดยไม่มีเงื่อนไข แต่ การเป็ นคน
ธรรมดาสามัญท่านคิดจะมารับการรักษาโรค คิดต้องการสิง่ นี้สงิ่ นัน้ ก็
เป็ นไปไม่ได้ท่จี ะช่วยเหลือท่าน เพราะอะไรหรือ เพราะท่านต้องการ
เป็ นเพียงคนธรรมดาสามัญ คนธรรมดาสามัญก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บ
ตาย สมควรเป็ นเช่นนัน้ ทุกสิง่ ล้วนเกีย่ วข้องกับเหตุและผล ไม่ควรทา
ให้สบั สน ส่วนคนที่ไม่เคยคิดจะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเลยในชีวติ บัดนี้
คิดที่จะหันมาบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม ก็ต้องจัดเตรียมวิถีชวี ติ ใหม่ให้แก่
ท่าน ปรับสภาพร่างกายให้แก่ทา่ น
ดังนัน้ เมื่อคนเราคิดจะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม เมื่อความปรารถนา
นี้ได้ปรากฏ เหล่าผูบ้ รรลุธรรมเมื่อเห็นแล้วถือว่ามีคุณค่ายิง่ นัก แต่ว่า
จะช่วยอย่างไร จะหาอาจารย์สอนได้ทไ่ี หนในโลกนี้ อีกทัง้ อายุกเ็ ลย 50
ปี ผูส้ าเร็จธรรมถ่ายทอดให้ไม่ได้ เพราะถ้าเขาปรากฏตัวออกมาสอน
ท่าน ถ่ายทอดหลักธรรม ถ่ายทอดพลัง(กง)ให้แก่ท่าน การทาเช่นนัน้
เป็ นการเปิ ดเผยความลับของสวรรค์ เขาก็ตอ้ งตกลงมาด้วย มนุ ษย์ทา
ความชัวจึ
่ งตกลงมาอยูท่ า่ มกลางวังวน ก็จะต้องบาเพ็ญอยูท่ ่ามกลางวัง
วนนัน้ ให้รแู้ จ้ง(อู)้ เพราะฉะนัน้ ผูบ้ รรลุธรรมจึงสอนให้ไม่ได้ หากพระ
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พุทธปรากฏตัวให้ท่านเห็นกับตา ถ่ายทอดหลักธรรมให้แก่ท่าน สอน
พลัง(กง)แก่ทา่ น คนทาชัวทั
่ ง้ หลายต่างก็จะพากันมาเรียน ใครๆ ก็เชื่อ
แล้วจะรับรู(้ อู)้ ได้อย่างไร ก็จะไม่มปี ั ญหาเกีย่ วกับการรับรู(้ อู)้ เพราะว่า
มนุ ษย์ตกลงมายังวังวนด้วยตัวเอง ควรจะต้องถู กท าลายแล้ว แต่
ท่ามกลางวังวนยังให้โอกาสท่านอีกครัง้ เพื่อให้ท่านได้บาเพ็ญกลับไป
ถ้าสามารถกลับไปได้ก็กลับไป ถ้ากลับไปไม่ได้ ก็ต้องเวียนว่ายตาย
เกิดและดับสลายต่อไป
หนทางต้องเดินด้วยตนเอง ถ้าเขาคิดจะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจะ
ท าอย่ างไร เหล่ าผู้บ รรลุ ธรรมได้ คิดหาวิธี เพราะว่ าสมัยนั ้น พลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง)เป็ นทีน่ ิยมกันมาก นี่กค็ อื การเปลีย่ นแปลงปรากฏการณ์
ของสวรรค์อย่างหนึ่ง ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ สวรรค์
จึงได้เพิม่ พลัง(กง)ตามระดับจิต(ซินซิง่ )ให้แก่เขา ต่อท่อสายอ่อนเข้าสู่
ร่างกายของเขา เหมือนหัวก๊อกน้ าประปา พอเปิ ดพลัง(กง)ก็มา เขา
คิดจะปล่อยพลัง(กง) พลัง(กง)ก็มา เขาไม่คดิ ปล่อย ตัวเขาก็จะยังไม่มี
พลัง(กง) สภาวะเช่นนี้เราเรียกว่าการบาเพ็ญย้อนกลับ ให้เขาบาเพ็ญ
จากบนลงสูล่ า่ งจนสาเร็จ
การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมโดยทัวไปเริ
่
ม่ จากล่างสู่บน บาเพ็ญจน
เปิ ดพลัง(กง)บรรลุ ความส าเร็จ การบ าเพ็ญ ย้อนกลับที่กล่ าวถึงนี้
ส าหรับ ผู้สู งอายุ การเริ่มบ าเพ็ ญ จากล่ างสู่ บ นไม่ ท ัน การเสียแล้ ว
เพราะฉะนั ้น การบ าเพ็ ญ จากบนลงล่ างจะรวดเร็ว กว่ า ซึ่ งก็ เป็ น
ปรากฏการณ์ท่เี กิดขึน้ ในยุคนัน้ คนประเภทนี้จะต้องมีจติ (ซินซิง่ )ที่สูง
มาก การถ่ายทอดพลังงานเป็ นจานวนมากให้แก่เขาตามระดับจิต(ซิน
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ซิ่ ง )ของเขา มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ อ ะไร สิ่ งแรกเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ปรากฏการณ์ของสวรรค์ในช่วงนัน้ บุคคลผูน้ ้ีในขณะทีป่ ระกอบคุณงาม
ความดีนนั ้ เขาสามารถทนทุกข์ทนลาบากได้ เพราะการอยูใ่ นสังคมคน
ธรรมดาสามัญ สภาพจิตทุกชนิดของมนุ ษย์จะรบกวนท่าน คนบางคน
ท่านรักษาให้เขาหายจากโรคเขาก็ยงั ไม่เข้าใจท่าน ท่านรักษาโรคให้เขา
โดยการเอาสิง่ ไม่ดีออกไปไม่น้อย รักษาให้เขาทุ เลาได้ถึงระดับไหน
การเปลีย่ นแปลงอาจไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในขณะนัน้ ในใจเขา
จึงไม่พอใจ ไม่เพียงแต่ ไม่รู้สึกขอบคุ ณท่าน ดีไม่ดีย งั จะด่าว่าท่าน
โกหกหลอกลวงเขา ก็คอื ให้ท่านประสบกับปั ญหาเหล่านี้ ให้ท่านได้
ฝึกฝนจิตใจในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ การถ่ายทอดพลัง(กง)ให้เขาเหล่านี้
ก็เพือ่ ให้เขาบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมขึน้ ไปสูร่ ะดับสูง ทาความดีควบคูไ่ ปกับ
การเสริมสร้างความสามารถพิเศษของตนเอง เพิม่ พลัง(กง)ของตัวเอง
แต่บางคนไม่ทราบถึงเหตุ ผลข้อนี้ ข้าพเจ้าเคยพูดแล้วมิใช่หรือ ไม่
สามารถถ่ ายทอดหลักธรรมให้เขาตรงๆ สามารถจะรับรู้(อู้)ก็รบั รู้ไป
ปั ญหาอยูท่ ก่ี ารรับรู(้ อู)้ ถ้ารับรู(้ อู)้ ไม่ได้กห็ มดหนทาง
บางคนเวลามีพลัง(กง)เกิดขึน้ อยู่ๆ คืนหนึ่งนอนอยูร่ อ้ นจนห่ม
ผ้าก็ไม่ไหว เช้าตื่นขึ้นมาไม่ว่าจับต้องอะไรก็มีไฟฟ้ าสถิตไปทัง้ หมด
เขาทราบดีว่ามีพลัง(กง)เกิดขึ้นแล้ว เมื่อพบเห็นร่างกายใครตรงไหน
เกิดเจ็บปวด พอเอามือไปลูบก็รูส้ กึ ดี เขารูด้ วี ่าต่อแต่น้ีไปมีพลัง(กง)
แล้ว เป็ นอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ได้ ก็ตงั ้ ตัวขึน้ เป็ นอาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชี่กง) ในระยะแรกเนื่องจากเขาเป็ นคนดี สามารถรักษาโรค
ให้คนหายได้ เวลาคนเขาให้เงินทอง ให้ของกานัล เขาจะไม่รบั แต่
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อยู่ไปสักระยะหนึ่ ง เขาอาจไม่สามารถทนต่ อการยัวยวนของสั
่
งคม
มนุ ษย์ซ่ึงเต็มไปด้วยความสกปรกโสมม เพราะคนที่ได้พลัง(กง)โดย
วิธีการฝึ กย้อนกลับไม่ ได้ผ่ านการฝึ กจิต (ซิ นซิ่ง)อย่างแท้จริง การ
ควบคุมจิต(ซินซิง่ )ของตัวเองจึงลาบากมาก เริม่ จากการรับของกานัล
เล็กๆ น้ อยๆ จนกลายเป็ นชิ้นใหญ่ ในที่สุ ดให้น้ อยไปก็ จะไม่ ยอม
สุดท้ายเขาจะบอกว่า ให้ของกานัลมากมายทาไม ขอเป็ นเงินทองเถิด
ให้เงินน้อยไปก็ไม่รกั ษาให้ อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ที่แท้จริงเขาก็
ไม่ยอมเชื่อถือ สองหูได้ยนิ แต่คาชมว่าตัวเองมีความสามารถ ใครว่า
เขาไม่ดกี จ็ ะไม่พอใจ ความโลภต่อชื่อเสียงเงินทองเริม่ เกาะกินจิตใจของ
เขา คิดว่าตัวเองเก่งกว่าผูอ้ ่นื เขาคิดว่าพลัง(กง)ทีเ่ ขาได้รบั นี้ ก็เพือ่ ให้
เขาเป็ นอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ให้ร่ารวย ความจริงแล้วเพื่อให้เขา
ได้ฝึกบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม เมื่อจิตยึดติดต่อชื่อเสียงเงินทองเริม่ เกิดขึน้
แล้ว แท้จริงแล้วจิต(ซินซิง่ )ของเขาก็ตกต่าลงมา
ข้าพเจ้าพู ดแล้วว่ า จิต (ซิ น ซิ่ ง)สู งเพียงใดพลัง (กง)ก็ จะสู ง
เท่านัน้ เมื่อตกลงมาพลัง(กง)นี้จะให้เขามากนักไม่ได้ ต้องให้ตามระดับ
จิต(ซินซิง่ )ของเขา จิต(ซินซิง่ )สูงเพียงใด พลัง(กง)ก็สูงเท่านัน้ กิเลส
ความโลภยิง่ มีมาก ก็ยงิ่ ตกต่ าลงไปในสังคมมนุ ษย์ยงิ่ มาก พลัง(กง)
ของเขาก็จะพลอยตกต่ าลงไปด้วย สุดท้ายเมื่อเขาตกลงมาจนถึงที่สุด
แล้วก็ไม่ให้พลัง(กง)แก่เขาอีก ไม่มพี ลัง(กง)หลงเหลืออยูอ่ กี เมื่อไม่กป่ี ี
ก่อนมีคนประเภทนี้ ปรากฏออกมาไม่น้อย โดยมากจะเป็ นสตรีท่อี ายุ
เกิน 50 ปี เสียส่วนใหญ่ ท่านดูคุณยายท่านนัน้ ทีก่ าลังฝึกพลัง(กง) เขา
ก็ไม่ได้รบั การถ่ายทอดอย่างแท้จริง อาจจะเคยเข้าร่วมเรียนฝึ กพลัง
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ลมปราณ(ชี่กง)กับอาจารย์ท่านใดมาบ้าง ซึ่งก็เป็ นเพียงแค่วชิ ารักษา
โรค เสริมสร้างสุ ขภาพไม่ก่ีกระบวนท่ า อยู่มาวันหนึ่ งก็มีพลัง(กง)
เกิดขึ้น เมื่อจิต(ซินซิ่ง)เลวลง ความอยากมีช่อื เสียงเงินทองก็เกิดขึ้น
จึงตกลงมา สุ ด ท้ ายอะไรก็ ไม่ ใช่ พลัง(กง)ก็ ไม่ มี ปั จจุ บ ัน ผู้ ฝึ ก
ย้อนกลับแบบนี้ตกลงมากันมากเหลือเกิน เหลืออยูไ่ ม่กค่ี น เพราะเหตุ
ใด เพราะว่าเขาเหล่านัน้ ไม่รูว้ ่าการฝึ กย้อนกลับนี้ เพื่อให้เขาบาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม เขาคิดว่าเพื่อให้เขาร่ารวยมังมี
่ มีช่อื เสียงในสังคมมนุ ษย์
ให้เขาได้เป็ นอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง) ความจริงคือต้องการให้เขา
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
อะไรคือการยืมพลัง เรื่องนี้ ไม่ จ ากัดอายุ แต่ มีข้อก าหนด
ประการหนึ่ง นัน่ ก็คอื จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี จี ติ (ซินซิง่ )ดีเยีย่ ม เขาทราบดีว่า
พลังลมปราณ(ชี่กง)สามารถบ าเพ็ญ ปฏิบ ัติ ได้ เขาก็ คิดจะบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ิ จิตใจดวงนี้คดิ จะบาเพ็ญปฏิบตั ิ แต่จะไปหาอาจารย์ท่านใดที่
ไหน เมื่อก่อนมีอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)แท้ถ่ายทอดพลัง(กง)อยู่
จริงๆ แต่ส่วนใหญ่ล้วนถ่ายทอดสิง่ ที่อยู่ในระดับรักษาโรคเสริมสร้าง
สุขภาพ ไม่มคี นถ่ายทอดการบาเพ็ญปฏิบตั ไิ ปสู่ระดับชัน้ สูง และคน
เขาก็ไม่สอนกัน
พูดถึงเรื่องการยืมพลังแล้ว ข้าพเจ้าจะขอพูดถึงอีกปั ญหาหนึ่ง
คนเรานอกจากจิตหลัก(จู่เหวียนเสิน) หรือจิตสานึ กหลักของตนแล้ว
ยังมีจติ รอง(ฟู่เหวียนเสิน) หรือจิตสานึกรอง บางคนมีจติ รอง(ฟู่เหวียน
เสิน)หนึ่งจิต บางคนมีสองจิต สามจิต สี่จติ บางคนมีถึงห้าจิต จิต
รอง(ฟู่ เหวียนเสิน)กับเพศของเขาไม่แน่ เสมอไปว่าจะต้องเหมือนกัน
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บ้างเป็ นเพศชาย บ้างเป็ นเพศหญิง ไม่เหมือนกันทัง้ หมด ความจริง
แล้วจิตหลัก(จูเ่ หวียนเสิน)ก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็ นเพศเดียวกับร่างกาย
เพราะเราพบว่า ปั จจุบนั มีชายทีม่ จี ติ หลักเป็ นหญิงก็มมี าก หญิงทีม่ จี ติ
หลักเป็ นชายก็มจี านวนมากเป็ นพิเศษ ซึ่งก็สอดคล้องกับสายเต๋าทีพ่ ูด
กั น ในปั จจุ บ ั น ว่ า อิ น หยางกลั บ กั น อิ น แกร่ ง หยางอ่ อ นอั น เป็ น
ปรากฏการณ์สวรรค์
จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ของคน มักจะมีระดับชัน้ สูงกว่าจิตหลัก(จู่
เหวียนเสิน ) โดยเฉพาะบางคน จิตรอง(ฟู่ เหวียนเสิน )ของเขามี
ระดับสูงเป็ นพิเศษ จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)มิใช่วญ
ิ ญาณแปลกปลอม เขา
ออกมาจากครรภ์มารดาพร้อมกับท่าน ตัง้ แต่เกิดมีช่อื เดียวกับท่าน
เป็ นส่วนหนึ่งในร่างกายท่าน ปกติคนเราคิดอะไร ทาอะไร จิตหลัก(จู่
เหวียนเสิน)เป็ นผู้สงการ
ั่
จิตรอง(ฟู่ เหวียนเสิน)นัน้ มีหน้ าที่หลักคือ
พยายามควบคุมไม่ให้จติ หลัก(จู่เหวียนเสิน)ปฏิบตั ใิ นสิง่ ที่ไม่ดี แต่จติ
หลัก(จูเ่ หวียนเสิน)มีความดือ้ รัน้ จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ก็ไม่อาจทัดทาน
ได้ จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ไม่ถูกครอบงาด้วยกิเลสในสังคมมนุ ษย์ แต่
จิตหลัก(จูเ่ หวียนเสิน)มักจะถูกครอบงาได้งา่ ย
จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ของบางคนมาจากระดับชัน้ ทีส่ ูงมาก ขาด
เพียงนิ ดเดียวก็ จะได้มรรคผล จิตรอง(ฟู่ เหวียนเสิน )คิดจะบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม หากจิตหลัก(จูเ่ หวียนเสิน)ไม่คดิ จะบาเพ็ญก็ทาอะไรไม่ได้
มีวนั หนึ่งในช่วงทีพ่ ลังลมปราณ(ชีก่ ง)เป็ นทีน่ ิยม จิตหลัก(จู่เหวียนเสิน)
คิดจะฝึ กพลัง(กง)กับเขาบ้าง มุ่งสู่การบ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรมในระดับ
ชัน้ สูง แน่ นอนความคิดนัน้ บริสุทธิ ์ ไม่ได้คดิ จะแสวงหาชื่อเสียงและ
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ผลประโยชน์ จิตรอง(ฟู่ เหวียนเสิน)ดีใจนัก ฉันคิดจะบาเพ็ญปฏิบ ตั ิ
ธรรมก็ทาไม่ได้ เจ้าคิดจะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมตรงกับความตัง้ ใจของฉัน
พอดี แต่ จ ะไปหาอาจารย์ ท่ี ไ หน จิ ต รอง(ฟู่ เหวี ย นเสิ น )นั ้ น มี
ความสามารถ เขาก็จะออกจากร่างไปหาผู้บรรลุธรรมชัน้ สูงที่รู้จกั ใน
ชาติก่ อน เพราะว่าจิตรอง(ฟู่ เหวียนเสิน)บางรายมีระดับชัน้ สูงมาก
สามารถออกจากร่างได้ เมื่อไปแจ้งความประสงค์วา่ ต้องการจะบาเพ็ญ
ปฏิบตั ิธรรม ขอยืมพลัง(กง)บ้าง ผูบ้ รรลุธรรมชัน้ สูงเห็นว่าเป็ นคนดี
ใช้ได้ ย่อมยินดีช่วยเหลือเขา เมื่อเป็ นเช่นนี้จติ รอง(ฟู่เหวียนเสิน)ก็ไป
ขอยืมพลัง(กง)มา ซึ่งพลัง(กง)นี้จะมีพลังงานแผ่กระจายส่งมาตามท่อ
สิง่ ที่ยมื มา บ้างก็มรี ูปลักษณ์ ที่เป็ นรูปลักษณ์ มกั จะมีความสามารถ
พิเศษติดมาด้วย
เมื่อเป็ นเช่นนี้ เขาอาจจะมีความสามารถพิเศษขึ้นมาในเวลา
เดียวกัน คนผูน้ ้ี ก็คล้ายกับคนที่ข้าพเจ้าพูดถึงก่อนหน้ านี้ กลางคืน
นอนหลับร้อนจนทนไม่ไหว รุ่งเช้าตื่นขึน้ มาจะรูส้ กึ ตัวว่าตนเองมีพลัง
(กง)ขึน้ มา จับต้องอะไรก็มไี ฟฟ้ าสถิต สามารถบาบัดรักษาโรคให้กบั
ผู้อ่ืนได้ เขารู้ต ัวว่ ามีพ ลัง(กง) แต่ ไม่ ท ราบว่ าได้มาจากที่ใด เขา
เพียงแต่ ทราบว่า พลัง(กง)เหล่านี้ มาจากมิติของจักรวาล แต่ มาได้
อย่างไรเขาไม่ทราบ จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ไม่ได้บอกเขา เพราะว่ามัน
เป็ นการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของจิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน) เขาทราบแต่วา่ มี
พลัง(กง)เกิดขึน้ แล้ว
ผูท้ ่ยี มื พลัง(กง)โดยมากไม่ถูกจากัดด้วยอายุ เป็ นคนหนุ่ มสาว
เสียส่วนใหญ่ ทีเ่ คยพบเห็นมีตงั ้ แต่อายุเลย 20 ปี เลย 30 ปี เลย 40 ปี
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ก็มี อายุมากก็มี คนหนุ่ มสาวควบคุมตัวเองได้ยาก ในเวลาปกติเห็น
ว่าเขาเป็ นคนใช้ได้ ในสังคมมนุ ษย์ขณะทีย่ งั ไม่มคี วามสามารถ ความ
โลภต่อชื่อเสียงเงินทองก็ไม่มาก แต่เมื่อมีความสามารถเกินผู้อ่ืน ก็
มักจะถูกความโลภในชื่อเสียงเงินทองรบกวน เขาคิดว่า หนทางชีวติ
ของเขายังยาวไกล ยังคิดทีจ่ ะดิ้นรนขวนขวาย เพื่อบรรลุเป้ าหมายใน
สังคมมนุ ษ ย์ เพราะฉะนั ้น เมื่อเขาได้ ความสามารถพิเศษนี้ ม า มี
ความสามารถ เขาก็จะนาไปใช้เป็ นเครื่องมือเพื่อบรรลุถงึ เป้ าหมายของ
ตนในสังคม จะยอมให้เป็ นเช่นนัน้ ไม่ได้ และไม่อนุ ญาตให้เขานาพลัง
(กง)ไปใช้เช่นนัน้ ยิง่ ใช้พลัง(กง)ก็จะยิง่ ลดน้ อยลง สุดท้ายอะไรก็ไม่
เหลืออีก มีคนประเภทนี้ตกลงมามากต่อมาก เท่าที่ขา้ พเจ้าดูปัจจุบนั
ไม่มเี หลือแม้แต่คนเดียว
ลัก ษณะสองประการที่ ข้ า พเจ้ า กล่ า วมาข้ า งต้ นล้ ว นเป็ น
แบบอย่างของผู้ท่มี ีจิต(ซินซิ่ง)ค่อนข้างดีท่ไี ด้พลัง(กง)มา ไม่ใช่พลัง
(กง)ที่ตวั เองฝึ กออกมา แต่ได้มาจากผู้บรรลุธรรม เพราะฉะนัน้ พลัง
(กง)ลักษณะนี้นบั ว่าเป็ นสิง่ ดี
การสิ งร่าง
เราอาจเคยได้ ย ิน ได้ ฟั งในวงการบ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ เขาเล่ ากัน
เกี่ยวกับการถูกสัตว์ เช่น สุนัขจิ้งจอก พังพอน งู เป็ นต้น เข้าสิงร่าง
ความเป็ นมาของสิ่งเหล่านี้ เป็ นอย่างไร มีคนกล่าวกันว่าการบาเพ็ญ
ปฏิบตั ิธรรมก็เพื่อให้ได้มาซึ่งความสามารถพิเศษ ความจริงแล้วมิใช่
เพื่อการเสริมสร้างความสามารถพิเศษ เพราะความสามารถพิเศษ
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เหล่านี้คือความสามารถดัง้ เดิมของมนุ ษย์ เพียงแต่ว่าสังคมมนุ ษย์มี
การพัฒนาก้าวหน้าไปมาก นับวันคนก็ยงิ่ ให้ความสาคัญต่อวัตถุทม่ี รี ูป
ในมิตขิ องเรานี้ พึง่ พาอาศัยเครื่องมือเทคโนโลยีมากขึน้ ๆ เพราะฉะนัน้
ทาให้ความสามารถดัง้ เดิมทีม่ อี ยูค่ อ่ ยๆ ถดถอย ท้ายทีส่ ุดก็สูญหายไป
จนหมดสิน้
ถ้าท่านคิดจะมีความสามารถพิเศษ ก็จะต้องผ่านการบาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม กลับไปสู่สภาพดัง้ เดิมแท้จริง บาเพ็ญให้สาเร็จ แต่สตั ว์
ไม่ มีความคิดที่สลับซับซ้ อนเช่ นนี้ เพราะฉะนั น้ มันจึงเชื่อมต่ อกับ
คุณลักษณะพิเศษของจักรวาลได้ มันมีสญ
ั ชาตญาณมาแต่กาเนิด บาง
คนพูดว่าสัตว์สามารถจะบาเพ็ญปฏิบตั ไิ ด้ สุนัขจิง้ จอกสามารถฝึ กตาน
งูและสัตว์อ่นื ๆ สามารถบาเพ็ญปฏิบตั ิ ไม่ใช่ว่ามันบาเพ็ญปฏิบตั ิได้
ในระยะแรกมันก็ไม่รูว้ ่าการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมเป็ นอย่างไร แต่มนั มี
สัญชาตญาณติดตัวมาแต่เกิด เมื่ออยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขและสภาพแวดล้อม
พิเศษ เวลานานเข้าก็อาจสามารถบังเกิดผลขึ้นมา มันจึงสามารถได้
พลัง(กง)มา และแสดงความสามารถพิเศษออกมาได้
เมื่อเป็ นเช่นนี้มนั ก็มคี วามสามารถเกิดขึน้ ในอดีตเราพูดกันว่า
ถ้าได้พลังเหนื อธรรมชาติ(หลิงชี่)แล้วก็เกิดความสามารถขึ้นมา ใน
สายตาของคนทัวไป
่ สัตว์มคี วามร้ายกาจแค่ไหน สามารถควบคุมคน
ได้อย่างง่ายดาย ทีจ่ ริงข้าพเจ้าว่าไม่รา้ ยกาจหรอก โดยเฉพาะต่อหน้า
ผู้บ าเพ็ญ ปฏิบ ัติธรรมที่แท้ จริง มันไม่ ใช่ อะไรเลย อย่าเห็นว่ ามัน
บาเพ็ญมานับร้อยนับพันปี ยังไม่เท่ากะเบียดนิ้วเดียวของคน พวกเรา
พูดว่าสัตว์มสี ญ
ั ชาตญาณมาแต่เกิด มันมีความสามารถ แต่ในจักรวาล
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ของเรามี ก ฎข้ อ หนึ่ ง นั น่ คื อ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ส ัต ว์ บ าเพ็ ญ จนส าเร็ จ
เพราะฉะนัน้ เรามักจะพบในตาราโบราณเขียนไว้ว่า ในระยะหลายร้อยปี
จะต้องมีการท าลายล้างมันสักครัง้ ท าลายล้างครัง้ ใหญ่ บ้างเล็กบ้าง
สัตว์เมื่อถึงระยะเวลาก็จะมีพลัง(กง)เพิม่ ขึน้ ก็ต้องทาลายล้างมันโดย
ฟ้ าผ่าหรืออื่นๆ ไม่ อนุ ญาตให้ม นั บ าเพ็ญปฏิบ ัติ เพราะว่ามันไม่ มี
คุ ณสมบัติของมนุ ษย์ จึงไม่ ให้ม นั บ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรมเช่นเดียวกับ
มนุ ษย์ ไม่มคี ุณลักษณะของมนุ ษย์ มันบาเพ็ญจนสาเร็จก็คอื มาร จึง
ไม่อนุ ญาตให้มนั ได้บาเพ็ญสาเร็จ ดังนัน้ สวรรค์จงึ ต้องพิฆาตมัน มันก็
รูใ้ นสิง่ นี้ แต่ขา้ พเจ้าได้พูดไว้แล้วว่า สังคมมนุ ษย์ปัจจุบนั ตกต่ าอย่าง
มาก บางคนทาแต่ความเลวความชัว่ มาถึงสภาพเช่นนี้ สังคมมนุ ษย์
เราจะไม่อนั ตรายหรือ
ทุกสิง่ เมื่อถึงที่สุดก็ต้องย้อนกลับ เราพบว่าสังคมมนุ ษย์ในยุค
ก่อนประวัตศิ าสตร์ ก่อนทีจ่ ะถึงแก่การดับสลายในแต่ละรอบ ล้วนเกิด
จากความตกต่ าอย่างทีส่ ุดทางศีลธรรมของมนุ ษย์ ทุกวันนี้มติ ทิ ม่ี นุ ษย์
เราอาศัยอยูแ่ ละมิตอิ ่นื ๆ ล้วนตกอยูใ่ นสภาวะทีอ่ นั ตรายอย่างยิง่ ไม่ว่า
จะอยู่ในมิตใิ ดที่อยู่ในระดับชัน้ เดียวกันนี้ก็อนั ตรายด้วยเช่นกัน มันก็
จะต้องหาทางหลีกหนีโดยเร็วเช่นกัน โดยการไต่เต้าไปสู่ระดับที่สูงขึน้
คิดว่าการยกระดับชัน้ แล้วจะหนีได้พน้ พูดง่ายแต่ทายาก การคิดจะ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมต้องมีเรือนร่างมนุ ษย์ เพราะฉะนัน้ จึงปรากฏมีผฝู้ ึ ก
พลัง(กง)ถูกวิญญาณแปลกปลอมเข้าสิง ซึง่ ก็เป็ นสาเหตุหนึ่ง
มีคนคิด ทาไมเหล่าผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูง อาจารย์พลัง(กง)สูงส่ง
ซึ่งมีอยู่มากมายทาไมจึงไม่ดูแล เพราะจักรวาลของเราก็มีกฎอยู่ข้อ
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หนึ่ง สิง่ ทีท่ า่ นแสวงหาเอง สิง่ ทีท่ า่ นต้องการผูอ้ ่นื จะไม่มาก้าวก่าย เรา
สอนให้พวกท่ านเดินไปบนทางสายหลัก ขณะเดียวกันก็ถ่ ายทอด
หลักธรรมให้ทา่ นอย่างชัดเจน ให้ท่านรับรู(้ อู)้ ด้วยตัวเอง ท่านจะศึกษา
หรือไม่ เป็ นปั ญหาของท่านเอง อาจารย์เพียงแต่เป็ นผูน้ าท่านเข้าสู่
ประตูธรรม ส่วนการบ าเพ็ญขึ้นกับแต่ละคน ไม่มีใครบังคับให้ท่าน
บาเพ็ญ จะบาเพ็ญหรือไม่ เป็ นปั ญหาของตัวท่านเอง กล่าวคือท่านจะ
เดินไปทางไหน ท่ านคิดอยากได้อะไร ไม่ มีใครก้ าวก่ ายได้ มีแต่
แนะนาให้ใฝ่ ดี
มี บ างคนที่ เราเห็ น เขาฝึ กพลั ง (กง) ที่ จ ริ ง แล้ ว วิ ญ ญาณ
แปลกปลอมที่ สิ งอยู่ ไ ด้ พ ลัง (กง)ไป ท าไมจึ งปล่ อ ยให้ วิ ญ ญาณ
แปลกปลอมเข้าสิง การฝึ กพลัง(กง)ในที่ต่างๆ มีคนกี่มากน้ อยที่ถูก
วิญญาณแปลกปลอมเข้าสิง พูดออกมาแล้วจะมีคนจานวนมากไม่กล้า
ฝึ กพลัง(กง) มีจานวนมากจนน่ าตกใจ ทาไมจึงมีสภาพเช่นนี้ปรากฏ
สิ่งเหล่ านี้ ก าลังก่ อ ความหายนะในสังคมมนุ ษ ย์ ท าไมถึ งปรากฏ
เหตุ การณ์ ท่รี ้ายแรงเช่นนี้ นี่ ก็คือสิ่งที่มนุ ษย์เองชักนามา เพราะว่า
มนุ ษย์เราก าลังเลวลงทุ กขณะ มารก็ มีอยู่ ทุ กแห่ งหน โดยเฉพาะ
อาจารย์ถ่ายทอดพลังลมปราณ(ชีก่ ง)จอมปลอมทัง้ หลายล้วนมีวญ
ิ ญาณ
แปลกปลอมสิงอยู่ สิง่ ทีเ่ ขาถ่ายทอดก็คอื สิง่ เหล่านี้ แต่ไหนแต่ไรมาใน
ประวัตศิ าสตร์จะไม่อนุ ญาตให้สตั ว์เข้ามาสิงร่างคน เมื่อเข้ามาก็จะต้อง
ฆ่ามันเสีย ไม่ว่าใครพบเห็นก็จะไม่อนุ ญาตโดยเด็ดขาด แต่ในสังคม
ปั จจุบนั ก็มคี นขอมัน ต้องการมัน เซ่นไหว้มนั มีคนคิดว่าฉันไม่ได้ขอ
มันตรงๆ ท่านไม่ได้ขอมัน แต่ท่านขอความสามารถพิเศษ ผู้บรรลุ
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ธรรมชัน้ สูงในหลักธรรมสายหลักจะให้ท่านได้หรือ การขอก็คอื การยึด
ติดในสังคมมนุ ษย์ จิตใจเช่นนี้จะต้องขจัดให้หมดไป ถ้าเช่นนัน้ ใครจะ
ให้ได้เล่า ก็จะมีแต่มารและสัตว์ชนิดต่างๆ ในมิตอิ ่นื ๆ ที่จะให้ได้ นัน่
เท่ากับเป็ นการไปขอมันมิใช่หรือ มันก็มา
จะมีส กั กี่คนที่มาบ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรมด้วยความคิดที่ถู กต้อง
การฝึ กพลัง(กง)จะต้องเน้นกุศล ต้องกระทาความดี มีเมตตาจิต ต้อง
ตั ง้ ตนอยู่ ในท านองคลองธรรมอยู่ เสมอ ไม่ ว่ า ท่ า นจะฝึ กอยู่ ใน
สวนสาธารณะก็ดี ในบ้านก็ดี จะมีใครสักกีค่ นคิดอย่างนี้ บางคนก็ไม่รู้
ว่ าเขาฝึ ก พลัง(กง)อะไร ฝึ ก ไปพลางจิตก็ ล่ องลอยปากก็ ย ังบ่ น ว่ า
ลูกสะใภ้ของฉันไม่กตัญญู ต่ อฉัน แม่ สามีฉันแย่จ งั เลย บางคนบ่ น
ตัง้ แต่เรื่องในทีท่ างานไปจนถึงเรื่องสาคัญของบ้านเมือง ไม่มเี รื่องอะไร
ทีไ่ ม่บ่น สิง่ ทีไ่ ม่สอดคล้องกับความคิดของตนเองก็เกิดอารมณ์ขดั เคือง
ท่านว่านี่เป็ นการฝึกพลัง(กง)หรือ บางคนฝึกพลัง(กง)ท่ายืน ทัง้ เหนื่อย
ทัง้ เมื่อยจนขาสัน่ แต่ในสมองยังฟุ้งซ่าน เช่นปั จจุบนั ข้าวของราคาแพง
ข้าวของก็ขน้ึ ราคา ทาไมทีท่ างานเงินเดือนยังไม่ออก ทาไมฉันฝึกแล้ว
ความสามารถพิเศษจึงยังไม่ปรากฏ ความสามารถพิเศษปรากฏออกมา
เมื่อไร ฉันจะเป็ นอาจารย์ชก่ี ง ก็จะร่ารวย หากินด้วยการบาบัดรักษา
โรค เมื่อเห็นผูอ้ ่นื ฝึกจนมีความสามารถพิเศษ เขาจะยิง่ กระวนกระวาย
ใจ ยิ่งพยายามจะแสวงหาความสามารถพิ เศษ แสวงหาตาทิ พ ย์
แสวงหาความสามารถในการรักษาโรค พวกท่านลองคิดดู มันช่าง
ห่างไกลจากคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาล ซึ่งยึดมันในความจริ
่
ง ความ
เมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิ่น)ไปกันคนละทาง พู ดให้รุนแรง
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หน่ อย พวกเขากาลังฝึ กไปในทางมาร แต่ตวั เขาเองกลับไม่รู้สึกตัว
เขายิง่ คิดแบบนี้ ความคิดก็ยงิ่ เลวร้าย คนเช่นนี้จะไม่ได้หลักธรรม เขา
ไม่เน้นกุศล คิดว่าการฝึ กพลัง(กง)อาศัยวิธฝี ึ กกระบวนท่าก็จะสามารถ
ฝึ กให้เกิดพลัง(กง)ขึน้ มาได้ เขาคิดอยากได้อะไรก็แสวงหาสิง่ นัน้ เขา
คิดว่าเป็ นเช่นนี้
เป็ นเพราะความคิดของตัวเองไม่ถูกต้อง จึงชักนาเอาสิง่ ไม่ดเี ข้า
หาตัว สัตว์ตวั นัน้ อาจมองเห็นว่าคนผูน้ ้ี ฝึกพลัง(กง)เพื่อความร่ ารวย
ต้องการชื่อเสียง ต้องการความสามารถพิเศษ ร่างกายของเขาก็ไม่เลว
มี สิ่ ง ดี ๆ ติ ด ตั ว มามาก แต่ ค วามคิ ด เขาเลวมาก เขาต้ อ งการ
ความสามารถพิเศษ เขาอาจมีอาจารย์ ถึงแม้จะมีอาจารย์ฉนั ก็ไม่กลัว
เพราะมันรู้ว่าอาจารย์ท่สี อนการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมที่แท้จริงเห็นเขา
แสวงหาแต่ความสามารถพิเศษ ยิง่ แสวงหายิง่ ไม่ให้ เป็ นจิตยึดติดที่
ต้องขจัดออกไป เขายิง่ มีความคิดเช่นนี้ก็ยงิ่ ไม่ให้ความสามารถพิเศษ
เขา เขาก็ ย ิ่งไม่ ร บั รู้ (อู้) ยิ่งแสวงหาความคิดก็ ย ิ่งไม่ ดี ผลสุ ดท้ าย
อาจารย์ก็ได้แต่ถอนหายใจว่าคนผูน้ ้ี ช่วยไม่ได้ ก็จะเลิกยุ่งกับเขา มี
บางคนไม่มอี าจารย์ อาจมีอาจารย์ผ่านทางมาดูแลเขา เพราะผูส้ าเร็จ
ธรรมชัน้ สูงในแต่ละมิตมิ อี ยูม่ ากมาย ผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงเมื่อเห็นคนผูน้ ้ี
ก็จะดู แลเขาสักวัน เห็นไม่ ได้ผลก็ ผละไป พรุ่งนี้ ก็ มาใหม่ อีกท่ าน
มองดูเห็นว่าคนนี้ไปไม่ไหว ก็จากไปอีก
สัตว์นัน้ รูว้ ่า เขามีอาจารย์ก็ดี มีอาจารย์ผ่านทางมาก็ดี สิง่ ที่
เขาแสวงหา อาจารย์ท่ านให้ไม่ ได้ เพราะว่ าสัตว์มองไม่ เห็นมิติท่ี
ผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงสถิตอยู่ ดังนัน้ มันจึงไม่กลัว มันอาศัยช่องว่างนี้
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ในจักรวาลของเรามีกฎอยูข่ อ้ หนึ่ง สิง่ ทีเ่ ขาแสวงหา ตัวเองคิดอยากได้
โดยทัวไปผู
่ อ้ ่นื ไม่สามารถก้าวก่ายได้ มันอาศัยช่องว่างนี้ เมื่อเขาอยาก
ได้ ข้าก็จะให้เขา ข้าช่วยเขาไม่ผดิ ไม่ใช่หรือ มันไม่กล้าเข้าสิงทันที
โดยจะลองให้พลัง(กง)เขาเล็กน้อยก่อน เขาพบว่าอยูม่ าวันหนึ่งตัวเองมี
พลัง(กง)ขึน้ มา อีกทัง้ สามารถบาบัดรักษาโรคได้ สัตว์นนั ้ เห็นว่าได้ผล
เหมือนเป็ นการโหมโรงก่อนการแสดงจริง เขาต้องการเช่นนี้ ข้าก็จะเข้า
สิง เมื่อสิงแล้วก็จะให้มากจนเป็ นที่พอใจ ท่านไม่ใช่ต้องการตาทิพย์
หรอกหรือ ท่านต้องการอะไรก็จะให้ทุกอย่าง มันก็เข้าสิงร่าง
ความคิดแสวงหาของเขา กาลังแสวงหาสิง่ เหล่านี้อยู่พอดี ตา
ทิพย์ก็เปิ ด ยังสามารถปล่อยพลัง(กง)ออกมา ทัง้ ยังมีความสามารถ
พิเศษเล็กๆ น้ อยๆ ได้ เขาดีใจมาก คิดว่าได้สงิ่ ที่ตวั เองแสวงหาแล้ว
ฝึ กจนส าเร็จแล้ว แท้ ท่ี จริงเขาไม่ ได้ ฝึ กส าเร็จเอง เขารู้สึกว่ าเขา
สามารถมองทะลุ ร่างคน สามารถเห็นว่าร่างกายคนส่ วนไหนมีโรค
ความจริงแล้วตาทิพย์ของเขาไม่ได้เปิ ด แต่สตั ว์ทส่ี งิ อยูไ่ ด้ควบคุมสมอง
ใหญ่ของเขา สัตว์ตวั นัน้ ใช้สายตาของมันมองดู แล้วสะท้อนภาพไปยัง
สมองใหญ่ ของเขา เขาก็คิดว่าตาทิพย์ของตนเปิ ดแล้ว ส่งพลัง(กง)
ออกมาได้ พอเขายืน่ มือออกมาเพือ่ ปล่อยพลัง(กง) กรงเล็บของสัตว์ตวั
นัน้ ก็จะยืน่ ออกมาจากตัวเขาเช่นกัน พอเขาส่งพลัง(กง)ออกมา งูตวั นัน้
แลบลิ้นไปยังจุดที่มีโรคหรือจุดที่เป็ นฝี แล้วใช้ล้นิ เลียเอา เรื่องราว
ประเภทนี้มมี ากมาย คนทีถ่ ูกวิญญาณแปลกปลอมเข้าสิงล้วนเกิดจากที่
ตัวเองแสวงหามา
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เนื่ อ งจากเขาแสวงหา คิ ด แต่ จ ะร่ ารวยมัง่ มี มี ช่ื อ เสี ย ง ดี
ความสามารถพิเศษก็มแี ล้ว สามารถรักษาโรคได้ ตาทิพย์ก็มองเห็น
สิง่ นี้ทาให้เขาดีใจ สัตว์มองเห็นแล้วว่า ท่านต้องการความร่ารวยมังมี
่
ไม่ ใช่ หรือ ตกลง ข้าก็ให้ท่ านได้ร่ ารวยมังมี
่ การที่สมองใหญ่ ของ
คนเราถูกควบคุม ถือว่าเป็ นเรื่องที่ง่ายมาก มันสามารถควบคุมคน
จานวนมากมาให้ท่านรักษา มากันมากมาย ด้านหนึ่งเขาให้การรักษา
อีกด้านหนึ่งก็ควบคุมนักข่าวให้ลงโฆษณา มันควบคุมคนเราให้ทาใน
สิ่งเหล่ านี้ คนไข้ให้ เงินน้ อยก็ ไม่ ยอม โดยจะท าให้ เขาปวดศีรษะ
อย่างไรก็ต้องให้จ่ ายเงินมาก ให้เขาร่ ารวยทัง้ เงินทองและชื่อเสียง
อาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ก็ได้เป็ นแล้ว โดยมากคนพวกนี้ไม่คานึงถึง
เรื่องจิต(ซินซิ่ง) อะไรก็กล้าพูด สวรรค์เป็ นหนึ่ ง เขาเป็ นที่สอง เขา
กล้าพูดว่าเขาคือหวางหมู่เหนียงเหนียง อวีห้ วางต้าตี้(เง็กเซียนฮ่องเต้)
ลงมาจุติ เขากล้าพูดว่าเขาคือพระพุทธ เพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านการ
บ าเพ็ ญ จิต (ซิน ซิ่ ง)มาอย่ างแท้ จริง เขาฝึ กพลัง(กง)ก็ เพื่อแสวงหา
ความสามารถพิเศษ ผลก็คอื การชักนาวิญญาณสัตว์เข้ามาสิงร่าง
บางท่านอาจคิด ทาไมจะไม่ดี หาเงินทองได้ ขอเพียงให้ร่ารวย
ซ้ายังมีช่อื เสียงอีกด้วยก็ใช้ได้ มีคนไม่น้อยทีค่ ดิ เช่นนี้ ข้าพเจ้าขอบอก
กับพวกเรา ที่แท้มนั มีจุดมุ่งหมายที่เข้ามาสิงในร่างคน มันไม่ทาให้
ท่านโดยไม่มสี าเหตุ จักรวาลมีกฎข้อหนึ่ งว่า ผูไ้ ม่สูญเสียย่อมไม่ได้
แล้วมันได้อะไร ก่อนหน้านี้ขา้ พเจ้าได้พดู ถึงเรื่องนี้แล้วว่า มันต้องการ
สิง่ สุดยอดในร่างกายของท่านเพื่อบาเพ็ญเป็ นร่างคน มันก็จะดูดเอาสิง่
สุดยอดจากร่างกายของคน สิง่ สุดยอดนี้หากเราคิดทีจ่ ะบาเพ็ญปฏิบตั กิ ็
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ต้องใช้ หากว่าปล่อยให้ม นั ดูดเอาไป ท่านก็ไม่ต้องคิดที่จะบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม จะบาเพ็ญปฏิบตั อิ ย่างไรได้ ท่านจะไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่
อีกเลย บาเพ็ญปฏิบตั ไิ ม่ได้อกี แล้ว บางคนอาจกล่าวว่าข้าก็ไม่คดิ ทีจ่ ะ
บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมหรอก ข้าคิดแต่จะร่ ารวย มีเงินมีทองเป็ นใช้ได้
ช่างมันปะไร ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกท่าน ท่านคิดจะร่ารวยมังมี
่ แต่
เมื่อข้าพเจ้าบอกเหตุ ผลแล้ว ท่านก็จะเลิกล้มความคิดเช่นนี้ เพราะ
อะไร หากว่ ามันออกจากร่างของท่ านเร็วหน่ อย ท่ านก็ จะรู้สึกว่ า
ร่างกายไม่มเี รีย่ วแรง ตัง้ แต่น้ีเป็ นต้นไปสภาพร่างกายท่านจะเป็ นเช่นนี้
ตลอดชีวติ เพราะว่าสิง่ สุดยอดภายในร่างกายของคนถูกมันดูดเอาไป
มากเกินไป หากมันออกจากร่างของท่านช้า ท่านก็จะเหมือนซากศพ
ตายทัง้ เป็ น ชีวติ ทีเ่ หลือ ท่านอาจต้องนอนรอความตายบนเตียง มีเงิน
แล้วท่านจะมีโอกาสได้ใช้หรือ มีช่อื เสียงแล้วท่านจะเสวยสุขได้หรือ
มันน่ากลัวไหมล่ะ
เรื่องเหล่ านี้ มีปรากฏให้ เห็ นเด่ นชัดในวงการฝึ กพลัง (กง)ใน
ปั จจุบนั ซึ่งมีมากมาย มันไม่เพียงแต่เข้าสิงร่าง ยังฆ่าจิตหลัก(เหวียน
เสิน)ของคน มันเจาะเข้าไปในหนีหวานกง นัง่ ยองๆ อยู่ตรงนัน้ มอง
ผิวเผินมันคือคน แต่ว่ามันไม่ใช่คน ปั จจุบนั มีสภาพเช่นนี้ปรากฏอยู่
มาก เพราะว่ามาตรฐานศีลธรรมของคนเราเกิดการเปลี่ยนแปลง บาง
คนทาแต่ความชัว่ ท่านบอกเขาว่าเขากาลังทาชัว่ เขาจะไม่เชื่อ เขา
คิดว่าการหาเงิน การแสวงหาความร่ ารวยนั น้ เป็ นไปตามหลักของ
ธรรมชาติ สิง่ เหล่านี้เป็ นเรื่องถูกต้อง เพราะฉะนัน้ จึงทาร้ายผูอ้ ่นื ทา
ให้ผอู้ ่นื เสียหาย เพื่อเงินแล้วสิง่ เลวร้ายทุกอย่างเขากล้าทาทัง้ นัน้ ถ้า
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มันไม่สูญเสีย มันก็จะไม่ได้ มันจะให้อะไรท่านเปล่าๆ เช่นนัน้ หรือ
มันต้องการสิง่ ที่อยู่ในร่างกายของท่าน แน่ นอนข้าพเจ้าพูดแล้ว เป็ น
เพราะว่าความคิดของคนไม่ถูกต้อง จิตไม่เที่ยงตรง จึงนาพาความ
ยุง่ ยากมาสูต่ วั
พวกเราพู ดถึงหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุ นต้าฝ่ า) การ
บาเพ็ญปฏิบตั ใิ นหลักธรรมของเรา ขอเพียงท่านสามารถควบคุมจิต
(ซินซิ่ง)ให้มนคง
ั ่ ธรรมะย่อมชนะอธรรม ท่านก็จะไม่เกิดปั ญหาใดๆ
หากจิต(ซินซิง่ )ของท่านไม่สามารถควบคุมจิตใจให้มนคง
ั ่ เทีย่ วแสวงหา
สิง่ นี้สงิ่ นัน้ ก็จะนามาซึ่งความยุง่ ยากอย่างแน่ นอน บางท่านไม่ยอมละ
ทิ้งวิชาเก่าที่เคยฝึ กมาก่อน เราเน้ นการฝึ กพลัง(กง)ต้องแน่ วแน่ หนึ่ ง
เดียว การบาเพ็ญปฏิบตั ทิ ่แี ท้จริงต้องแน่ วแน่ หนึ่งเดียว ท่านอย่าเห็น
ว่าอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)บางท่ านเขียนต าราออกมามากมาย
ข้าพเจ้าบอกกับพวกท่านได้เลยว่า ในหนังสือของเขาอะไรก็มี เหมือน
สิ่งที่ เขาฝึ ก มีท ัง้ งู สุ นั ขจิ้งจอก พังพอน พอท่ านเปิ ดดู ห นั งสือ
เหล่านัน้ สิง่ เหล่านี้กจ็ ะกระโดดออกมาจากตัวหนังสือ ข้าพเจ้าพูดแล้ว
ว่า อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)จอมปลอมมีมากกว่าพลังลมปราณ(ชี่
กง)จริงเป็ นหลายๆ เท่ า ท่ านแยกแยะไม่ ออก ฉะนั น้ ท่ านจะต้ อง
ควบคุมให้ได้ ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องมาฝึ กบาเพ็ญ
หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) ท่านจะไปฝึ กวิชาใดก็ได้ แต่ท่ี
ผ่านมามีคากล่าวอยู่ประโยคหนึ่ง พันปี ไม่ได้หลักธรรมที่แท้จริง ก็จะ
ไม่ฝึกวิชามารแม้แต่วนั เดียว ดังนัน้ จะต้องมีจติ ใจมันคงบ
่ าเพ็ญปฏิบตั ิ
หลักธรรมที่แท้จริง อย่าได้ปะปนวิชาอื่นเข้าไป แม้แต่ จิตนึ กคิดก็
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ปะปนเข้าไปไม่ได้ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)ของผูฝ้ ึกบางท่านถึงกับเสียรูปไป
ทาไมจึงเสียรูปไปทัง้ ๆ ทีเ่ ขาไม่ได้ฝึกวิชานัน้ แต่เมื่อเวลาเขาฝึก ความ
นึกคิดจะปะปนด้วยวิชาเดิมทีเ่ คยฝึก เท่ากับปะปนสิง่ อื่นเข้าไป ปั ญหา
เกีย่ วกับการเข้าสิงร่าง ข้าพเจ้าจะขอพูดเพียงเท่านี้
ภาษาจักรวาล
อะไรคือภาษาจักรวาล ภาษาจักรวาลก็คือคนผู้หนึ่ งอยู่ๆ ก็
สามารถพูดภาษาทีแ่ ปลกประหลาดออกมา “ตีลตี ูลู ตีลตี ูลู” พูดอะไรตัว
เขาเองก็ไม่รู้เรื่อง ผู้ท่มี ีความสามารถหยังรู
่ ้จิตใจคน สามารถเข้าใจ
ความหมายได้บา้ ง แต่จะไม่เข้าใจความหมายของเขาอย่างเป็ นรูปธรรม
บางคนสามารถพูดภาษาต่างๆ ได้หลายชนิด บางคนคิดว่าเป็ นเรื่องน่ า
ภูมใิ จ คิดว่าเป็ นความสามารถและความสามารถพิเศษ อันที่จริงมัน
ไม่ใช่ความสามารถพิเศษ และไม่ใช่ความสามารถของผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรม ไม่สามารถเป็ นเครื่องแสดงระดับชัน้ ของท่าน แล้วมันคืออะไร
มันก็คอื ความคิดของท่านถูกควบคุมด้วยวิญญาณ(หลิงถี่)ที่มาจากมิติ
อื่น ท่านอาจรู้สึกว่าดี ชื่นชอบดีใจ ท่านยิง่ ดีใจมันก็จะเข้าสิงในตัว
ท่านแน่นแฟ้ นยิง่ ขึน้ การเป็ นผูฝ้ ึกปฏิบตั ธิ รรมทีแ่ ท้จริง ท่านจะยอมให้
มันควบคุมหรือ มันมาจากระดับชัน้ ที่ต่ ามาก ดังนัน้ พวกเราผูบ้ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมทีแ่ ท้จริง ต้องไม่ชกั นาความยุง่ ยากเหล่านี้มาสูต่ วั เอง
มนุ ษย์นนั ้ มีคา่ มากทีส่ ุดประเสริฐยิง่ กว่าสิง่ ใดๆ ท่านจะปล่อยให้
สิง่ เหล่านี้มาควบคุมท่านได้อย่างไร ร่างกายของท่านเองยังไม่ต้องการ
ช่างน่าสมเพชเสียจริง สิง่ แปลกปลอมเหล่านี้ บ้างก็จะเข้ามาในร่างของ
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คน บ้างก็ไม่เข้าในร่างคน แต่จะอยูห่ ่างออกไป แต่มนั จะคอยครอบงา
และควบคุมท่าน ท่านคิดจะพูดมันก็จะให้ทา่ นพูด “ตีลตี ูล”ู ยังสามารถ
ถ่ายทอดอีก ใครทีใ่ จกล้าคิดจะเรียน พออ้าปากก็พดู ออกมาได้ ความ
จริงสิง่ นัน้ อยูก่ นั เป็ นฝูงๆ ท่านคิดจะพูดมันก็เข้าสิงให้ทา่ นพูด
ทาไมจึงมีสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้น ก็คล้ายกับที่ข้าพเจ้าได้กล่าวกับ
พวกเราไว้ มันต้องการทีจ่ ะยกระดับชัน้ ของมัน แต่ในทีท่ ม่ี นั อยูไ่ ม่ตอ้ ง
เผชิญกับความทุกข์ทรมาน จึงไม่สามารถบาเพ็ญปฏิบตั แิ ละไม่สามารถ
ยกระดับชัน้ ให้สูงขึน้ ได้ มันจึงคิดหาทาง ช่วยคนทาความดี แต่มนั ไม่
รูว้ ่าจะทาอย่างไร มันรูว้ ่าถ้าส่งพลังของมันออกมา ก็จะสามารถทาให้
อาการของผูท้ ่เี จ็บป่ วยระงับได้ชวขณะ
ั่
สามารถลดความเจ็บปวดให้
ผูป้ ่ วยได้ในขณะนัน้ แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพราะฉะนัน้
มันจึงอาศัยปากของคนส่งมันออกมาเพื่อให้บงั เกิดผลเช่นนี้ เรื่องก็เป็ น
เช่นนี้ บางคนคิดว่าเป็ นภาษาสวรรค์ บางคนคิดว่าเป็ นภาษาของพระ
พุทธ นี่เป็ นการลบหลูพ่ ระพุทธ ข้าพเจ้าว่าเป็ นเรื่องเหลวไหล
เราทราบกันดีว่า พระพุทธไม่เอ่ยปากพูดอย่างง่ายๆ หากว่า
พระพุทธเอ่ยปากพูดในมิติน้ี ก็จะทาให้เกิดแผ่นดินไหวในโลกมนุ ษย์
เสียงดังสนันกึ
่ กก้องช่างรุนแรงเหลือเกิน บางคนพูดว่า ตาทิพย์ของฉัน
มองเห็นแล้ว พระองค์พูดกับฉันแล้ว พระองค์ไม่ได้พูดกับท่าน บาง
คนมองเห็นธรรมกายของข้าพเจ้า ธรรมกายของข้าพเจ้าไม่ได้พดู คุยกับ
ท่าน กระแสจิตทีพ่ ระองค์แผ่ออกมามีเสียงแบบสามมิติ ท่านได้ยนิ แล้ว
ก็เหมือนกับว่าพระองค์ก าลังพู ดอยู่ โดยปกติแล้วพระพุ ทธอาจจะ
พูดคุยกันในมิติของเขา แต่เสียงที่ส่งผ่านไปยังอีกมิติหนึ่ ง จะฟั งไม่
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ชัดเจนว่าพูดอะไร เพราะว่าความนึกคิดของมิตกิ าลเวลาของทัง้ 2 มิติ
แตกต่างกัน เช่นเวลาในมิตขิ องพวกเราหนึ่งชัวยาม
่
เท่ากับ 2 ชัวโมงใน
่
ปั จจุบนั แต่ในมิติใหญ่ ท่นี ัน่ 1 ชัวยามของพวกเราก็
่
คอื 1 ปี ของเขา
เวลาของพวกเราจะช้ากว่าเวลาของเขา
ที่ผ่านมามีคากล่าวว่า “วันเดียวบนสวรรค์ พันปี บนพื้นโลก”
นั น่ หมายถึงโลกเอกเทศที่ไร้มิติ ไร้ความคิดด้านเวลา เป็ นโลกที่
ผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงอยู่ เช่น โลกจีเ๋ ล่อซื่อเจีย้ โลกหลิวหลีซ่อื เจีย้ โลก
ฝ่ าหลุนซื่อเจี้ย โลกเหลียนฮัวซื่อเจี้ย เป็ นต้น ก็คือสถานที่เหล่านัน้
แต่ในมิติท่กี ว้างใหญ่ เวลากลับรวดเร็วกว่า หากท่านสามารถรับได้
ได้ยนิ เขาพูดกัน คนที่มหี ูทพิ ย์สามารถได้ยนิ เสียงพูด เสียงที่ท่านได้
ยินก็จะไม่ชดั เจน ได้ยนิ เหมือนเสียงนกร้อง เหมือนเสียงจากแผ่นเสียง
เล่นด้วยความเร็วสูง ฟั งไม่ ได้ศ ัพท์ แน่ นอนบางคนสามารถได้ย ิน
เสียงดนตรี และเสียงพูดคุย แต่เขาจะต้องอาศัยความสามารถพิเศษอีก
แบบหนึ่ งเป็ นสื่อแปลงสัญญาณ เพื่อปรับความเหลื่อมล้ าของเวลา
เสียงทีส่ ่งผ่านมาถึงหูท่านจึงจะได้ยนิ ชัดเจน เป็ นสภาพเช่นนี้ บางคน
พูดว่าเป็ นภาษาพระพุทธ แต่แท้ทจ่ี ริงแล้วมันไม่ใช่
การพบปะกันระหว่างท่านผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูง สองท่านเพียงยิม้
ให้กนั ก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดี เพราะเป็ นการสื่อสารทางจิตโดย
ปราศจากเสียง เสียงที่ได้รบั เป็ นเสมือนเสียงระบบสามมิติ เขาทัง้ สอง
เพียงแค่ย้มิ ก็แลกเปลี่ยนความคิดเรียบร้อยแล้ว การสื่อสารก็มิได้มี
เพียงวิธนี ้ี ยังมีอกี วิธหี นึ่งที่ใช้กนั ทุกท่านคงทราบกันว่า นิกายมี่จง
ลามะในทิเบตมีกระบวนท่ามือในการสื่อสาร แต่ท่านลองถามพระลามะ
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ว่ ากระบวนท่ ามื อนั ้น คืออะไร เขาจะบอกท่ านว่ าเป็ นโยคะชัน้ สู ง
ความหมายอย่างเป็ นรูปธรรมเป็ นอย่างไร เขาเองก็ไม่ทราบ ความจริง
แล้วเป็ นภาษาของผู้ส าเร็จธรรมชัน้ สู ง เวลามีคนมากเขาจะใช้การ
สื่อสารเป็ นกระบวนท่ามือชุดใหญ่ แต่ละชุดสวยงามมาก เมื่อมีคนน้อย
ท่านจะใช้กระบวนท่ามือชุดเล็กก็สวยน่าดูเหมือนกัน แต่ละท่วงท่าของ
กระบวนท่ามือชุดเล็กมีความซับซ้อนและหลากหลายมาก เพราะว่ามัน
ก็คอื ภาษา ทีผ่ า่ นมาสิง่ เหล่านี้ลว้ นเป็ นความลับของสวรรค์ เราก็ได้พดู
ออกมาแล้ว การสื่อสารโดยกระบวนท่ามือซึ่งทางทิเบตนามาใช้ในการ
ฝึกปฏิบตั โิ ดยเฉพาะ มีทว่ งท่าเพียงไม่กท่ี า่ เท่านัน้ พวกเขาได้รวบรวม
ขึน้ เป็ นระบบ มันเป็ นเพียงภาษาชนิดหนึ่งที่ใช้ในการฝึ กพลัง(กง)ของ
พวกเขาเท่านัน้ และเป็ นเพียงบางรูปแบบของการฝึ กพลัง(กง)เท่านัน้
การสื่อสารโดยกระบวนท่ามือทีแ่ ท้จริงจะสลับซับซ้อนอย่างมาก
อาจารย์ให้อะไรแก่ลกู ศิ ษย์
บางท่านพบกับข้าพเจ้าจะจับมือไม่ยอมปล่อย คนอื่นๆ พอเห็น
เขาจับมือ ก็ขอจับมือข้าพเจ้าบ้าง ข้าพเจ้าทราบดีว่าในใจพวกเขาคิด
อะไร บางคนคิดเพียงแต่ ได้จบั มือกับอาจารย์ก็รู้สึกดีใจเป็ นอันมาก
บางคนคิดจะได้ส่อื สัญญาณอะไรบางอย่าง จึงจับแล้วไม่ยอมปล่อยมือ
ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเราว่า การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอย่างแท้จริงเป็ น
เรื่องของตัวท่านเอง ที่น่ีเราไม่รกั ษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพให้ท่าน
หรือให้ส่อื สัญญาณอะไรเพือ่ บาบัดโรคให้แก่ทา่ น เราไม่ทาในสิง่ เหล่านี้
โรคภัยไข้เจ็บของท่านข้าพเจ้าจะขจัดให้ท่านเองโดยตรง โดยธรรมกาย
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ของข้าพเจ้าในระหว่างที่ท่านบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม ณ ศูนย์ฝึก ท่านที่
อ่านหนังสือศึกษาด้วยตัวเอง ธรรมกายของข้าพเจ้าจะช่วยขจัดสิ่ง
เหล่านี้ ของท่านออกไปด้วย ท่านอย่าได้คิดว่าสัมผัสจับต้องมือของ
ข้าพเจ้าแล้ว พลัง(กง)ของท่านก็จะเพิม่ ขึน้ นันเป็
่ นเรื่องน่าขัน
พลัง(กง)ทีเ่ กิดขึน้ ต้องอาศัยการบาเพ็ญจิต(ซินซิง่ )ของท่านด้วย
ตัวเอง ท่านไม่บาเพ็ญปฏิบตั ิจริงจัง พลัง(กง)เหล่านี้ ก็จะไม่เพิม่ ขึ้น
เพราะว่ามันขึน้ อยูก่ บั มาตรฐานของจิต(ซินซิง่ ) ในเวลาที่พลัง(กง)ของ
ท่านเพิม่ ขึน้ ผูบ้ รรลุธรรมระดับสูงจะมองเห็นว่าท่านได้ขจัดจิตยึดติด
สสารเหล่านัน้ ออกไปแล้ว บนศีรษะของท่าน จะมีสิ่งหนึ่ งเกิดขึ้นมา
เสมือนไม้วดั ซึ่งมีรูปเป็ นเสาหลักพลัง(กง) ไม้วดั นี้สูงเท่าใดเสาหลัก
พลัง(กง)ก็จะสูงเท่านัน้ มันเป็ นตัวแทนความสูงต่าของพลัง(กง) ทีท่ า่ น
บาเพ็ญมาได้ดว้ ยตนเอง และก็เป็ นมาตรวัดจิต(ซินซิง่ )ของท่าน ไม่มี
ใครจะสามารถเพิม่ เติมให้ท่านได้ เพิม่ เติมให้แม้เพียงเล็กน้อยก็ตงั ้ ไม่
อยู่จะหลุดลงมา ข้าพเจ้าสามารถยกท่านให้ข้นึ ถึงระดับซันฮวาจวี้ติ่ง
(ดอกไม้ 3 ดอกบนศีรษะ)ได้ทนั ที แต่พอก้าวออกประตูพลัง(กง)ก็จะ
ร่วงหล่นไป เพราะพลัง(กง)ทีเ่ กิดไม่ได้เกิดจากการบาเพ็ญของท่านเอง
จึงตัง้ ไม่อยู่ เพราะมาตรฐานจิต(ซินซิง่ )ของท่านไม่ได้อยู่ตรงนัน้ ไม่มี
ใครสามารถเพิม่ เติมให้ทา่ นได้ ล้วนต้องอาศัยการบาเพ็ญปฏิบตั ขิ องตัว
ท่านเอง บาเพ็ญปฏิบตั จิ ติ ใจของท่าน มุง่ มันบ
่ าเพ็ญธรรมเพือ่ เพิม่ พลัง
(กง) และยกระดับของตัวเองให้สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง หล่อหลอมให้เข้า
กับคุณสมบัตขิ องจักรวาล ท่านจึงจะสามารถยกระดับขึน้ มาได้ มีคนมา
ขอให้ขา้ พเจ้าเซ็นชื่อ ซึง่ ข้าพเจ้าไม่อยากเซ็น บางคนเทีย่ วบอกคนเขา
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ว่าอาจารย์เซ็นชื่อให้ บ้างต้องการโอ้อวด บ้างอยากได้รบั การคุม้ ครอง
จากสื่อสัญญาณของอาจารย์ นี่มใิ ช่จติ ยึดติดหรอกหรือ การบาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมต้องพึง่ ตัวเอง ท่านจะอาศัยสื่อสัญญาณอะไร การบาเพ็ญ
ปฏิบตั ิธรรมระดับสูงท่านจะอาศัยสิง่ เหล่านี้ได้หรือ ไม่ได้หรอก เป็ น
เพียงการพูดถึงสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นระดับการรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ
พลัง(กง)เกิดจากการบาเพ็ญปฏิบตั ิของท่าน ภายใต้จุลภาคที่
เล็กมากๆ อนุ ภาคของพลัง(กง)มีรูปลักษณ์ เหมือนตัวท่านทุกประการ
เมื่อหลุดพ้นการบาเพ็ญหลักธรรมในภพ ก็จะเป็ นการบาเพ็ญปฏิบตั ใิ น
ร่างพระพุ ทธแล้ว พลัง(กง)ทัง้ มวลจะเป็ นรูป ลักษณ์ ของพระพุ ท ธ
สวยงามวิจติ รตระการตา นัง่ อยู่บนดอกบัว ทุกๆ อนุ ภาคเล็กๆ ล้วน
เป็ นเช่นนัน้ แต่สาหรับพลัง(กง)ของสัตว์ ล้วนมีรูปลักษณะเป็ นสุนัข
จิง้ จอก งู จาพวกนัน้ ภายใต้จุลภาคที่เล็กมากๆ อนุ ภาคเล็กๆ ล้วน
เป็ นรูปลักษณ์ของสัตว์จาพวกนัน้ ยังจะมีส่อื สัญญาณอื่นๆ อีก เช่น นา
น้ าชาคนๆ แล้วให้ท่านดื่มเข้าไปก็ถือว่าเป็ นพลัง (กง)อย่างหนึ่ ง คน
ธรรมดาสามัญต้องการเพียงปลดทุกข์ชวคราว
ั่
ผลักโรคภัยถอยห่าง
ออกไปไว้ข้างหลังระงับไว้ชวคราว
ั่
คนธรรมดาสามัญยังคงเป็ นคน
ธรรมดาสามัญ เขาจะทาร้ายร่างกายตัวเองให้เลวร้ายอย่างไร เราไม่
สนใจ พวกเราคือผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ข้าพเจ้าจึงได้อธิบายสิง่ เหล่านี้
ให้ทา่ นเข้าใจ พวกเราต่อไปอย่าได้ปฏิบตั เิ ช่นนี้ อย่าไปพึง่ สื่อสัญญาณ
จาพวกนี้จาพวกนัน้ อย่าไปรับสิง่ เหล่านัน้ เข้ามาเป็ นอันขาด มีอาจารย์
พลังลมปราณ(ชีก่ ง)บางท่านกล่าวว่า ฉันจะส่งสื่อสัญญาณให้พวกท่าน
ให้พวกท่านคอยรับได้ทวทั
ั ่ ง้ ประเทศ รับอะไร ข้าพเจ้าขอบอกกับพวก
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ท่านว่า สิง่ เหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์อนั ใด หากจะมีประโยชน์กเ็ ป็ นเพียง
การได้มาซึ่งการขจัดโรคเสริมสร้างสุขภาพ แต่ในฐานะทีพ่ วกเราเป็ นผู้
ฝึ ก พลัง(กง) พลัง(กง)คื อ สิ่ งที่ เราบ าเพ็ ญ ออกมาด้ ว ยตั วเอง สื่ อ
สัญญาณพลัง(กง)ทีม่ าจากผูอ้ ่นื ไม่สามารถทาให้ยกระดับชัน้ ให้สงู ขึน้ ได้
เป็ นเพียงแต่ช่วยรักษาโรคให้คนธรรมดาสามัญ ต้องตัง้ จิตให้มนคง
ั่
การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมใครก็ทาแทนให้กนั ไม่ได้ ขอเพียงท่านบาเพ็ญ
ปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง ตัวท่านเองก็จะยกระดับชัน้ ให้สงู ขึน้ ได้
ถ้าเช่นนัน้ ข้าพเจ้าให้อะไรแก่ท่านได้บา้ ง ทุกท่านทราบกันดีว่า
พวกเรามีจานวนไม่น้อยที่ยงั ไม่เคยฝึ กพลัง(กง)มาก่อน ร่างกายมีโรค
เบียดเบียนอยู่ มีหลายท่านแม้ฝึกพลัง(กง)มานานหลายปี แต่ยงั คง
วนเวียนอยูแ่ ค่ระดับลมปราณ(ชี)่ ไม่มพี ลัง(กง)แต่อย่างใด แน่นอนบาง
คนน าไปใช้รกั ษาโรคให้ผู้อ่ืน ท่ านคงไม่ทราบว่าท่ านรักษาอย่างไร
ในขณะที่ ข้าพเจ้ าพู ด ถึ งปั ญ หาการสิงร่ าง ข้าพเจ้ าก็ ได้ ช่ วยขจัด
วิญญาณแปลกปลอมต่างๆ ที่สงิ อยู่ในร่างของผู้บาเพ็ญจริง ไม่ว่าจะ
เป็ นอะไร สิง่ ที่ไม่ดไี ม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกร่างกาย ก็จะขจัด
ออกไปจนหมดสิ้น ท่านที่บาเพ็ญธรรมจริงด้วยตัวเองอ่านหลักธรรม
ใหญ่ (ต้าฝ่ า)นี้ ร่างกายของท่านก็จะได้รบั การช าระเอาสิ่งไม่ดีต่ างๆ
ออกไปด้วย พร้อมกันนี้สภาพแวดล้อมภายในบ้านของท่านก็จะต้องทา
การขจัดเอาสิง่ ไม่ดอี อกไปด้วยเช่นกัน ป้ ายสุนัขจิ้งจอก ป้ ายพังพอน
ทีท่ ่านเคยบูชามาก่อน ให้ทา่ นโยนทิง้ ไปโดยเร็ว ชาระให้ท่านแล้ว ไม่
มีอะไรเหลือแล้ว เพราะว่าท่านต้องการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจริงๆ เรา
จึงสามารถเปิ ดทางสะดวกให้แก่ท่าน แต่จะกระทาให้แก่ผู้ท่ีตงั ้ ใจจะ
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บาเพ็ญปฏิบตั จิ ริงๆ เท่านัน้ แน่ นอนมีบางท่านไม่คดิ จะบาเพ็ญปฏิบตั ิ
จนถึงเวลานี้เขาก็ยงั ไม่เข้าใจ ดังนัน้ พวกเราก็จะไม่สนใจ พวกเราจะ
ช่วยเฉพาะผูท้ ต่ี งั ้ ใจจะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจริงๆ
ยังมีคนอีกประเภทหนึ่ ง คนเขาพูดว่าร่างของเขามีอะไรสิงอยู่
เขาเองก็มคี วามรูส้ กึ เช่นนี้ แต่เมื่อได้เอาออกให้เขาแล้ว จิตทีร่ ะแวงทา
ให้เขารูส้ กึ ว่ายังคงมีอยู่ ยังคงรูส้ กึ ว่ามีสงิ่ นัน้ อยูใ่ นตัว เขายังคิดว่ามีอยู่
นี่ก็เป็ นจิตยึดติดอย่างหนึ่ง เรียกว่าจิตระแวง นานๆ เข้าดีไม่ดมี นั ก็
อาจเข้าสิงได้อกี ท่านจะต้องปล่อยวาง ตัดใจให้ได้ว่ามันไม่มีอยู่อีก
ต่อไป ข้าพเจ้าเคยจัดการให้แก่บางท่านในชัน้ เรียนก่อนๆ ข้าพเจ้าได้
ทาเรื่องเหล่านี้ ได้กาจัดวิญญาณแปลกปลอมออกหมดแล้ว
การบาเพ็ญปฏิบตั ขิ นั ้ พืน้ ฐานของสายเต๋าต้องมีการวางรากฐาน
บางอย่าง เพื่อก่ อเกิดวงจรสวรรค์(โจวเทียน) ตานเถียน ณ บริเวณ
ท้องน้อยต้องก่อเกิด และสิง่ อื่นๆ อีกมากมายก็ตอ้ งก่อเกิด ณ ที่น้ีเรา
จะใส่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุ น) กลไกพลังลมปราณ(ชี่จี) และกลไกบังคับ
(จีจอ้ื )อื่นๆ อีกมากมายมากกว่าหมื่นชนิดสาหรับการบาเพ็ญปฏิบตั ิ สิง่
เหล่านี้ล้วนต้องให้แก่ท่าน เหมือนการหว่านเมล็ดพืช หลังจากขจัด
โรคภัยไข้เจ็บให้แก่ท่านแล้ว สิง่ ที่ควรทาก็ทาให้แล้ว สิง่ ทีค่ วรให้ก็ให้
หมดแล้ว ท่านจึงจะสามารถบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในวิชานี้อย่างแท้จริง
มิฉะนัน้ หากเราไม่ให้อะไรท่านเลย ก็เท่ากับเป็ นเพียงการรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บ เสริมสร้างสุขภาพเท่านัน้ พูดกันให้ชดั บางคนทีไ่ ม่บาเพ็ญจิต
(ซินซิง่ ) ก็น่าจะไปฝึกกายบริหารดีกว่า
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เมื่อท่านคิดจะบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมจริงๆ จึงจะรับผิดชอบต่ อ
ท่ าน ท่ านที่บ าเพ็ญด้วยตัวเองก็จะได้รบั การดู แลเช่ นกัน แต่ ต้อง
บาเพ็ญจริงๆ เราให้สงิ่ ต่างๆ แก่ผบู้ าเพ็ญปฏิบตั จิ ริง ข้าพเจ้าพูดแล้ว
ว่า จะดูแลท่านเหมือนลูกศิษย์ นอกจากนี้หลักธรรมในระดับชัน้ สูงท่าน
จะต้องศึกษาให้ถ่องแท้ รูว้ ่าจะบาเพ็ญปฏิบตั อิ ย่างไร กระบวนท่าฝึ ก
ทัง้ ห้าท่านจะต้องฝึ กให้ครบ ฝึ กให้ได้ทงั ้ หมด วันข้างหน้ าท่านจึงจะ
สามารถบรรลุระดับชัน้ ทีส่ ูงมาก เป็ นระดับชัน้ ทีท่ ่านคาดคิดไม่ถงึ ว่าจะ
สูงถึงเพียงนัน้ การได้มรรคผลย่อมไม่มปี ั ญหา ขอเพียงท่านบาเพ็ญ
ปฏิบตั ิ ข้าพเจ้าถ่ายทอดหลักธรรมโดยผนวกเอาธรรมะระดับชัน้ ต่างๆ
เข้าด้วยกัน วันหน้าในระหว่างการบาเพ็ญปฏิบตั ใิ นระดับชัน้ ที่ต่างกัน
ท่านจะพบว่ามีประโยชน์ในการชีน้ าต่อท่านเสมอ
การเป็ นผู้ บ าเพ็ ญ ปฏิ บ ั ติ ธ รรม วิถี ชี วิ ต ต่ อ ไปข้ างหน้ าจะ
เปลีย่ นแปลง ธรรมกายของข้าพเจ้าจะต้องจัดวางวิถชี วี ติ ใหม่ให้แก่ทา่ น
จัดวางอย่างไร ชีวติ ของบางท่านยังมีเหลืออยูม่ ากน้อยเท่าใด เขาเองก็
ไม่ทราบ บางท่านผ่านไปอีกสักครึ่งปี หรือหนึ่งปี อาจจะต้องป่ วยหนัก
อาจต้องล้มป่ วยเป็ นเวลานานหลายปี บางท่านอาจเป็ นอัมพาตหรือโรค
อื่นๆ ท าให้เคลื่อนไหวไม่ได้ วิถีชีวิตในวันข้างหน้ าท่ านจะบ าเพ็ญ
ปฏิบ ัติธรรมต่ อไปได้อย่างไร สิ่งต่ างๆ เหล่ านี้ เราจะช่ วยท่ านขจัด
ออกไป ไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึน้ แต่เราจะต้องพูดกันให้ชดั เจน
ไว้ก่ อน เราจะช่ วยผู้ท่ีบ าเพ็ ญ ปฏิบ ัติจริงเท่ านั ้น จะท าให้ ก ับ คน
ธรรมดาสามัญไม่ได้ เท่ากับเป็ นการทาสิง่ ไม่ดี การเกิดแก่เจ็บตายเป็ น
กฎแห่งกรรมของคนธรรมดาสามัญ จะไปทาลายตามอาเภอใจไม่ได้
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เราถื อ ว่ า ผู้ บ าเพ็ ญ ปฏิ บ ั ติ ธ รรมเป็ น ผู้ มี คุ ณ ค่ ายิ่ ง นั ก
เพราะฉะนัน้ จึงจะทาให้ผบู้ าเพ็ญธรรมเท่านัน้ แล้วจะดาเนินการอย่างไร
หากอาจารย์มบี ารมีสูงส่งมากๆ ก็คืออาจารย์ท่านมีแรงพลัง(กงลี่)สูง
มากๆ ท่านก็จะสามารถช่วยปั ดเป่ ากรรมของท่านได้ อาจารย์ทม่ี พี ลัง
(กง)สูงจะสามารถช่วยขจัดปั ดเป่ าให้ท่านได้มาก อาจารย์มพี ลัง(กง)ต่ า
ก็สามารถช่วยขจัดได้เล็กน้อยเท่านัน้ เราขอยกตัวอย่างเช่น อาจารย์
จะรวบรวมเอากรรมต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นชีวติ ภายภาคหน้าของท่าน ขจัดให้
ลดลงส่วนหนึ่งให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลืออีกครึง่ ก็ยงั มากเกิน
กว่าท่ านจะก้าวข้ามไปได้ ยังสูงกว่าภู เขา จะท าอย่างไร เมื่อท่ าน
บรรลุธรรม จะมีผไู้ ด้รบั อานิสงส์จากท่านมากมาย เมื่อเป็ นเช่นนี้ ผูค้ น
เหล่านี้จะมาช่วยท่านแบกรับไปส่วนหนึ่ง แน่ นอนแบ่งกันไปคนละนิด
ย่อมไม่ใช่สงิ่ ทีล่ าบากนัก ท่านยังจะมีดวงชีวติ มากมายทีผ่ นั แปรออกมา
จากการปฏิบตั ิ นอกจากจิตหลัก(จู่เหวียนเสิน) จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)
ยังมีตวั ท่านอีกมากมาย ล้วนจะต้องช่วยท่านแบ่งเบาส่วนหนึ่ง เมื่อถึง
เวลาที่ท่านจะต้องฝ่ าผ่านภัยพิบตั ิ ก็จะเหลือเพียงส่วนน้อย ถึงแม้จะ
เป็ นเพียงส่วนน้อย แต่ก็ยงั เป็ นเรื่องใหญ่ ท่านก็ยงั ข้ามไม่พน้ จะทา
อย่างไรดี ก็จะต้องแบ่งออกเป็ นส่วนๆ หลายๆ ส่วน จัดวางไว้ในแต่ละ
ระดับชัน้ ของการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของท่าน นามันมาใช้ขดั เกลาจิต
(ซินซิ่ง)ของท่านให้สูงขึ้น ผันแปรกรรมของท่าน ช่วยเสริมพลัง(กง)
ของท่านให้สงู ขึน้
นอกจากนี้ คนที่คดิ จะบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม ไม่ใช่เป็ นเรื่องง่าย
ข้าพเจ้าบอกแล้วว่ามันเป็ นเรื่องที่เข้มงวดอย่างยิง่ และเป็ นเรื่องที่อยู่
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เหนือคนธรรมดาสามัญ เป็ นเรื่องทีย่ ากยิง่ กว่าเรื่องใดๆ ในชีวติ ของคน
ธรรมดาสามัญ นัน่ ไม่ใช่สงิ่ ทีอ่ ยูเ่ หนือธรรมดาหรอกหรือ เพราะฉะนัน้
จึงมีขอ้ กาหนดทีส่ ูงกว่าเรื่องใดๆ ในชีวติ ของคนธรรมดาสามัญ มนุ ษย์
เรานัน้ มีจติ หลัก(เหวียนเสิน)ซึ่งจะไม่ดบั สลาย ถ้าหากจิตหลัก(เหวียน
เสิน)ไม่ดบั สลาย พวกเราลองคิดดู จิตหลัก(เหวียนเสิน)ของท่านอาจ
เคยทาสิง่ ไม่ดอี ะไรไว้ สร้างกรรมไว้ในชาติก่อนๆ เป็ นไปได้มากทีเดียว
ท่านอาจเคยฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ติดค้างอะไรผู้อ่นื รังแกใครไว้ ทาร้าย
ผูอ้ ่นื ท่านอาจเคยทาในสิง่ เหล่านี้ หากเป็ นเช่นนี้ ในระหว่างที่ท่าน
บ าเพ็ญ ปฏิบ ัติธรรม ในอีกมิติหนึ่ งมันก็จะเห็นได้ช ัดเจน ถ้าท่ าน
ต้องการรักษาโรคเสริมสร้างสุขภาพมันจะไม่ยุ่งกับท่าน มันทราบดีว่า
ท่านกาลังผลักโรคให้ถอยออกไปชัวคราว
่
ท่านไม่ชาระคืนในเวลานี้
วัน ข้ างหน้ าท่ านก็ ต้ อ งช าระอยู่ ดี ภายหน้ าช าระคื น ก็ จ ะยิ่งหนั ก
เพราะฉะนัน้ หากท่านไม่คดิ ชาระคืนในขณะนี้มนั ก็จะไม่ยงุ่ ด้วย
ท่านบอกว่าต้องการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม มันก็จะไม่ยอม ท่าน
จะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ท่านกาลังจะไปแล้ว ท่านมีพลัง(กง)เมื่อใด ฉัน
ก็จะตามไม่ทนั และแตะต้องท่านไม่ได้ มันจึงไม่ยอมและคิดหาวิธตี ่างๆ
นานามายับยัง้ ไม่ให้ท่านบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิ ใช้วิธีการต่ างๆ นานามา
รบกวนท่าน แม้กระทังจะฆ่
่ าท่านให้ตายจริงๆ แน่ นอนไม่ใช่ว่าขณะที่
ท่านนัง่ สมาธิอยูต่ รงนี้ดๆี ศีรษะของท่านก็จะหลุดจากบ่าไป เป็ นสิง่ ที่
เป็ นไปไม่ได้ เพราะว่าจะต้องให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมมนุ ษย์
แต่ อาจเป็ นไปได้ เมื่อออกจากบ้านท่านก็ถู กรถชน หรือตกจากตึก
หรือเกิดอุบตั เิ หตุอ่นื ๆ เรื่องเหล่านี้อาจเกิดขึน้ เป็ นเรื่องอันตรายมาก
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ในความเป็ นจริงการบาเพ็ญปฏิบตั จิ ริงไม่งา่ ยดังทีท่ ่านคิด หากท่านคิด
จะบาเพ็ญ ก็บาเพ็ญขึน้ ไปได้หรือ ทันทีทท่ี ่านคิดจะบาเพ็ญปฏิบตั จิ ริง
ท่านจะพบกับอันตรายถึงชีวติ ต่างๆ จะพบกับปั ญหาเหล่านี้ทนั ที มี
อาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ไม่น้อยทีไ่ ม่กล้าถ่ายทอดวิชาบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมชัน้ สูงให้แก่ลกู ศิษย์ เพราะเหตุใด ก็เพราะว่าเขาไม่สามารถทาใน
สิง่ นี้ เขาไม่สามารถคุม้ ครองลูกศิษย์ได้
ทีผ่ า่ นมามีผถู้ ่ายทอดธรรมะหลายท่าน สามารถสอนลูกศิษย์ได้
เพียงคนเดียว เขามีความสามารถคุ้มครองลูกศิษย์ได้เพียงคนเดียว
แต่จะให้คุม้ ครองลูกศิษย์จานวนมากเช่นนี้ อาจารย์ทวไปไม่
ั่
ค่อยกล้า
ทาเช่นนี้ แต่ขา้ พเจ้าขอบอกกับทุกท่าน ณ ทีน่ ้ี ข้าพเจ้าสามารถทาใน
สิ่ งนี้ เพราะว่ า ข้ า พเจ้ า มี ธ รรมกายจ านวนมากมายนั บ ไม่ ถ้ ว น
เพียบพร้อมด้วยพลังธรรม(ฝ่ าลี่)อันสูงส่ง สามารถแสดงอิทธิฤทธิ ์อัน
ยิง่ ใหญ่ พลังธรรม(ฝ่ าลี)่ มหาศาล นอกจากนี้สงิ่ ทีพ่ วกเรากระทาในวันนี้
ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อย่างทีพ่ วกท่านมองเห็นกันอย่างผิวเผิน ไม่ใช่เกิดจาก
ความคิดชัววู
่ บ ข้าพเจ้าสามารถบอกพวกท่านได้ว่า มีผู้บรรลุธรรม
ชัน้ สูงมากมายก็ให้ความสนใจเรื่องนี้อยู่ นี่เป็ นการถ่ายทอดหลักธรรมที่
แท้จริงครัง้ สุดท้ายของพวกเราในยุคธรรมะปลาย การกระทาของเราจะ
ออกนอกลู่นอกทางไม่ได้ บ าเพ็ญปฏิบตั ิไปตามทางแห่งธรรมอย่าง
แท้จริง ใครก็ ไม่ กล้าที่จะแตะต้ องท่ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ านมี
ธรรมกายของข้าพเจ้าคอยคุม้ ครองดูแล จะไม่มอี นั ตรายใดๆ เกิดขึน้
มีหนี้ตอ้ งชาระ เพราะฉะนัน้ บนเส้นทางการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
อาจเกิดเรื่องทีม่ อี นั ตรายบ้าง แต่ในเวลาทีส่ งิ่ เหล่านี้เกิดขึน้ ท่านจะไม่
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หวาดกลัว และก็ จ ะไม่ ให้ ท่ านได้ ร ับ อัน ตรายจริง ๆ ข้ าพเจ้ า ขอ
ยกตัวอย่างให้พวกเรา เมื่อครัง้ ที่ขา้ พเจ้าเปิ ดสอนที่ปักกิง่ มีผูฝ้ ึ กคน
หนึ่งขีจ่ กั รยานข้ามถนน และกาลังจะเลี้ยวไปอีกหัวมุมถนนหนึ่ง มีรถ
เก๋งคันหนึ่งแล่นมาด้วยความเร็ว ชนเอาผูฝ้ ึ กคนนี้ทบ่ี ริเวณหัวมุมถนน
ผูฝ้ ึ กคนนี้เป็ นสตรีอายุ 50 กว่าปี ชัวพริ
่ บตาเดียวรถเก๋งก็ชนเธออย่าง
แรง “ปั ง” ศีรษะของเธอโขกเข้ากับหลังคารถคันนัน้ โดยขาของเธอยัง
คาอยูบ่ นจักรยาน ศีรษะของเธอไม่เพียงไม่รสู้ กึ เจ็บ เลือดก็ไม่ออก ไม่
มีรอยบวมช้าทีใ่ ด โชเฟอร์ทข่ี บั รถเก๋งตกใจจนแทบช็อก กระโดดลงมา
ดูว่าเธอได้รบั บาดเจ็บทีใ่ ด ถามว่าจะนาตัวเธอส่งโรงพยาบาลไหม เธอ
ตอบว่าไม่เป็ นไร แน่ นอนผูฝ้ ึ กของเราผูน้ ้ีมจี ติ (ซินซิ่ง)สูงมาก ไม่เอา
เรื่องเอาราวกับโชเฟอร์คนนัน้ แต่รถเก๋งกลับถูกกระแทกเป็ นรอยบุบ
ใหญ่
เรื่องประเภทนี้ลว้ นเป็ นเรื่องมาเอาชีวติ แต่ก็ไม่ได้รบั อันตราย
ครัง้ ที่แล้วที่เราเปิ ดสอนที่มหาวิทยาลัยจีห๋ ลิน มีผูฝ้ ึ กของเราคนหนึ่ ง
เดินจูงจักรยานออกนอกประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยจีห๋ ลิน แต่เมื่อเขา
เดินถึงกลางถนน ก็มรี ถยนต์สองคัน วิง่ ขนาบมาทัง้ หน้าหลัง ขาดอีก
นิดเดียวก็จะชน แต่เขากลับไม่รูส้ กึ หวาดกลัวแม้แต่น้อย บ่อยครัง้ ที่
ประสบกับเหตุ การณ์ เช่นนี้พวกเราจะไม่หวาดกลัว ในชัวพริ
่ บตานัน้
รถยนต์ทงั ้ สองคันก็หยุดอย่างกะทันหัน ผู้ฝึกคนนี้ ไม่ได้รบั อันตราย
แม้แต่น้อย
ที่ปักกิง่ ก็มเี หตุการณ์ ทานองนี้ ในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้ ามืดเร็ว
ผูค้ นมักจะเข้านอนแต่หวั ค่า บนท้องถนนมักจะไม่มคี น เงียบสงัด มีผู้
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ฝึ กของเราคนหนึ่ง ขีจ่ กั รยานกลับบ้าน ข้างหน้ าเขามีรถจี๊ปวิง่ อยู่คนั
หนึ่ ง เขาตัง้ หน้ าตัง้ ตาขี่โดยไม่ได้เงยหน้ าขึ้นมอง ทันใดนัน้ รถจี๊ปก็
หยุดกะทันหัน เขาไม่ทนั สังเกต ก้มหน้าขีจ่ กั รยานต่อไป แต่วา่ รถจีป๊
ก็ได้ถอยรถอย่างกะทันหันและรวดเร็ว แรงทัง้ สองนี้ ถ้ าปะทะเข้า
ด้วยกันสามารถทาให้เขาเสียชีวติ ได้ ขณะทีก่ าลังจะชนเข้ากับจักรยาน
ก็เหมือนมีแรงมาฉุ ดจักรยานให้ถอยหลังไปครึ่งเมตร ก็พอดีก ับที่
รถจีป๊ หยุดลงทันที อาจเป็ นได้ว่าคนขับเหลือบเห็นว่าข้างหลังมีคน ผู้
ฝึกคนนี้กไ็ ม่รสู้ กึ หวาดกลัวในเวลานัน้ ใครทีพ่ บกับเหตุการณ์เช่นนี้กจ็ ะ
ไม่รู้สึกกลัว แต่หลังจากนัน้ อาจเกิดความกลัว สิ่งแรกที่เขาคิดก็คือ
ใครฉุ ดลากฉันถอยหลังมาต้องขอบคุณเขา พอหันหน้าไปเพื่อจะกล่าว
คาขอบคุณ แต่มองไปบนถนนไม่มคี นแม้แต่คนเดียว เขาเข้าใจทันทีวา่
อาจารย์คมุ้ ครองเขาอยู่
ที่เมืองฉางชุนมีเหตุการณ์หนึ่ง ผูฝ้ ึ กคนหนึ่งข้างบ้านเขากาลัง
ก่อสร้างตึกสูง ตึกสมัยนี้สร้างกันสูงๆ เขาใช้เหล็กกลมขนาดเกือบ 2
นิ้ว ความยาว 4 เมตร ทาเป็ นนัง่ ร้าน ขณะที่เขาออกจากบ้านได้ไม่
ไกล ทันใดนัน้ ก็มเี หล็กท่อนหนึ่งหล่นลงมาตรงกับศีรษะของเขา ผูค้ น
บนถนนต่างพากันตกตะลึง เขากลับรูส้ กึ เหมือนมีใครมาตบศีรษะ จึง
หันหน้ากลับไปดู มองเห็นธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)ขนาดใหญ่กาลังหมุนอยู่
บนศีรษะ ขณะเดียวกันท่อนเหล็กนัน้ ก็แฉลบผ่านศีรษะเขาเสียบตัง้ ลง
บนพืน้ พวกเราลองคิดดูเหล็กทีห่ นักขนาดนัน้ ถ้าเสียบลงบนตัวเขา คง
เหมือนไม้เสียบพุทรา อันตรายเหลือเกิน

155

เหตุการณ์ ประเภทนี้มอี ยู่มากมายนับไม่ถ้วน แต่ผูฝ้ ึ กของเรา
ไม่ได้รบั อันตราย เหตุการณ์เหล่านี้ไม่แน่เสมอไปว่าท่านจะต้องประสบ
บางคนอาจต้องประสบกับเหตุการณ์ประเภทนี้บา้ ง จะประสบหรือไม่ก็
ตาม รับรองว่าท่านจะไม่เกิดอันตรายใดๆ จุดนี้ขา้ พเจ้ากล้ารับประกัน
ได้ มีผฝู้ ึ กบางคนเขาไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของจิต(ซินซิง่ ) เพียงแต่
ฝึกการเคลื่อนไหวไม่บาเพ็ญจิต ก็ไม่นบั ว่าเป็ นผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
พูดถึงเรื่องอาจารย์ให้อะไร ข้าพเจ้าก็ให้สงิ่ เหล่านี้แก่พวกท่าน
ธรรมกายของข้าพเจ้าจะคอยคุม้ ครองพวกท่านจนกว่าท่านจะสามารถ
คุม้ ครองตัวเองได้ เมื่อถึงเวลานัน้ ท่านก็หลุดพ้นจากการบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมในภพ ท่ านก็ ได้ธรรมะแล้ว แต่ ท่ านจะต้ องปฏิบ ัติตนเป็ นผู้
บ าเพ็ ญ ธรรมอย่ างแท้ จริง ท่ านจึงจะส าเร็จถึงจุ ดนี้ มีคนหนึ่ งถื อ
หนังสือของข้าพเจ้าเดินร้องตะโกนไปบนถนนว่า มีอาจารย์หลี่คอย
คุม้ ครองไม่กลัวถูกรถชน นี่เป็ นการบ่อนทาลายหลักธรรมใหญ่ เราจะ
ไม่คมุ้ ครองคนประเภทนี้ อันทีจ่ ริงลูกศิษย์ทบ่ี าเพ็ญธรรมจริงก็จะไม่ทา
เช่นนี้
สนามพลังงาน
ขณะที่เราฝึ กพลังลมปราณ(ชี่กง)อยู่นัน้ รอบๆ ตัวเราจะมีสนาม
สนามนี้ คื อ สนามอะไร บางคนบอกว่ า เป็ นสนามลมปราณ (ชี่ )
สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้ า ซึง่ ความจริงท่านจะเรียกเป็ นสนามอะไรก็
ไม่ ถู กต้ อง เพราะว่าสนามชนิ ดนี้ อุ ดมไปด้วยสสารต่ างๆ มากมาย
สสารซึ่งประกอบขึ้นเป็ นมิติต่างๆ ในจักรวาลของเรา พูดได้ว่ามีอยู่
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ครบถ้วนในพลัง(กง)นี้ พวกเราเรียกว่าสนามพลังงานดูจะเหมาะสมกว่า
ดังนัน้ โดยทัวไปจึ
่ งเรียกว่าสนามพลังงาน
สนามพลังงานนี้มปี ระโยชน์อะไร ทุกท่านคงจะทราบ พวกเราผู้
บาเพ็ญธรรมในสายหลักจะมีความรูส้ กึ อย่างหนึ่ง เพราะว่าเป็ นผูผ้ ่าน
การบาเพ็ญธรรมในสายหลัก เขาจะเปี่ ยมล้นด้วยความเมตตา ซึ่งเข้า
กับคุณสมบัติพเิ ศษของจักรวาล ความจริง ความเมตตา ความอดทน
(เจิน ซัน่ เหยิน่ ) ดังนัน้ ผูฝ้ ึกของพวกเราทุกคนทีน่ งอยู
ั ่ ใ่ นสนามพลังงาน
นี้ จะรู้สึกได้ ไม่ คิดในสิ่งชัวร้
่ าย โดยเฉพาะพวกเราที่นั ง่ อยู่ ณ ที่น้ี
แม้แต่ การสูบบุ หรี่ก็ไม่คิด รู้สึกถึงบรรยากาศอันสงบร่มเย็น และมี
ความสุขสบายมาก นี่คอื ผลอันเกิดจากพลังงานที่ผูท้ ่บี าเพ็ญธรรมใน
สายหลักมีอยู่กบั ตัว บังเกิดผลภายในบริเวณสนามนี้ เมื่อท่านจบการ
เรียนในชัน้ นี้ไปแล้ว พวกเราส่วนใหญ่จะมีพลัง(กง) มีพลัง(กง)จริงๆ
เพราะว่าสิง่ ทีเ่ ราถ่ายทอดให้แก่ท่านนัน้ เป็ นหลักธรรมในสายหลัก และ
ท่านเองก็ก าลังพยายามที่จะปฏิบ ัติตามมาตรฐานจิต (ซินซิ่ง)ในการ
บาเพ็ญ ขอเพียงท่านบาเพ็ญปฏิบตั ิตามมาตรฐานจิต(ซินซิ่ง)ที่ตงั ้ ไว้
ฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ พลังงานของท่านก็จะพอกพูนมากขึน้ ๆ
พวกเราเน้ นการช่วยตัวเอง ช่วยเหลือผู้อ่นื ช่วยเหลือสรรพ
สัตว์ ดังนัน้ เวลาธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)หมุนตามเข็มนาฬิกาเป็ นการช่วย
ตัวเอง หมุนทวนเข็มนาฬิกาจะช่วยผู้อ่นื หมุนทวนเข็มนาฬิกาก็จะ
ปล่อยพลังงานออก ทาให้ผอู้ ่นื ได้รบั ประโยชน์ เมื่อเป็ นเช่นนี้ คนทีอ่ ยู่
ภายในบริเวณที่ ส นามพลังงานของท่ า นครอบคลุ ม ถึ งก็ จ ะได้ ร ับ
ประโยชน์ ดว้ ย เขาอาจมีความรูส้ กึ สบาย ไม่ว่าท่านจะเดินอยูบ่ นถนน
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อยู่ในที่ทางาน ในบ้าน ก็จะบังเกิดผลเช่นนี้ คนที่อยู่ภายในบริเวณ
สนามพลังงานของท่าน สภาพร่างกายของเขาจะได้รบั การปรับโดยที่
ท่านไม่ตงั ้ ใจ เพราะว่าสนามพลังแบบนี้สามารถปรับแก้สภาพผิดปกติ
ต่างๆ ให้ดขี น้ึ ร่างกายมนุ ษย์ไม่ควรจะมีโรค การมีโรคจึงเป็ นสภาพที่
ผิดปกติ มันจึงสามารถปรับให้ดี ผู้ท่ีมีความคิดไม่ดี คิดในสิ่งที่ไม่
ถู ก ต้ อ ง ภายใต้ อานุ ภ าพอัน แรงกล้าของสนามพลังงานของท่ าน
สามารถเปลีย่ นแปลงความคิดของเขาได้ ในขณะนัน้ เขาอาจไม่คดิ ในสิง่
ทีไ่ ม่ดี เขาอาจกาลังคิดจะด่าคน ทันใดนัน้ เขาอาจเปลีย่ นความคิด ไม่
คิดทาเช่นนัน้ มีเพียงสนามพลังงานที่เกิดจากการบาเพ็ญธรรมในสาย
หลักเท่านัน้ จึงสามารถบังเกิดผลเช่นนี้ได้ ดังนัน้ ทางพุทธศาสนาจึงมี
คากล่าวว่า “แสงพระพุทธส่องสว่างไปทัว่ คุณธรรมสมบูรณ์ แจ่มชัด”
ความหมายก็เป็ นเช่นนี้
ผู้ฝึกหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้ าฝ่ า)จะเผยแพร่พลัง(กง)
อย่างไร
ผูฝ้ ึ กของเราจานวนมากเมื่อจบชัน้ เรียนไปแล้ว จะรูส้ กึ ว่าเป็ น
หลักพลัง(กง)ที่ดมี าก คิดจะนาไปเผยแพร่ให้กบั ญาติสนิทมิตรสหาย
ท่านสามารถนาไปเผยแพร่ให้ใครก็ได้ สิง่ เดียวที่ขา้ พเจ้าจะต้องบอก
กล่าวกับพวกท่าน เราได้ให้สงิ่ ต่างๆ แก่ทา่ นมากมาย ซึง่ คิดเป็ นมูลค่า
ไม่ได้ ทาไมเราจึงให้แก่พวกท่าน ก็เพื่อให้ท่านบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม
เพื่อการบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรมเท่านัน้ เราจึงให้สิ่งเหล่านี้ แก่ พวกท่าน
กล่าวคือเมื่อท่านนาไปเผยแพร่ต่อ ต้องไม่นาสิง่ เหล่านี้ไปหาชื่อเสียง
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และประโยชน์ เพราะฉะนัน้ ท่านจะทาเหมือนข้าพเจ้าโดยเปิ ดชัน้ สอน
และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่ได้ เพราะว่าเราต้องมีค่าพิมพ์หนังสือ ค่า
ถ่ายเอกสารข้อมูลต่างๆ และเดินทางไปเผยแพร่พลัง(กง) มีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ แต่เราก็เรียกเก็บในจานวนทีต่ ่ าทีส่ ุดในประเทศ ในขณะทีเ่ ราให้
สิง่ ต่างๆ แก่ท่านมากที่สุด เรานาท่านไปสู่ระดับสูงจริงๆ ข้อนี้คดิ ว่า
พวกท่านคงจะเข้าใจ การเป็ นผู้ฝึ กของหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ า
หลุนต้าฝ่ า) ต่อไปภายหน้าเมื่อท่านไปเผยแพร่วชิ าของเรา ข้าพเจ้ามี
ข้อกาหนดอยู่ 2 ข้อ
ข้อที่ 1 จะต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เราให้สงิ่ ต่างๆ แก่ท่าน
มากมาย มิใช่เพือ่ ให้ท่านร่ารวยมีช่อื เสียง แต่เพือ่ ช่วยให้ท่านพ้นทุกข์
ให้ท่านบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม หากท่านไปเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ธรรมกาย
ของข้าพเจ้าจะถอนสิง่ ต่างๆ ที่ให้แก่ท่านกลับคืนมาให้หมด ท่านก็จะ
ไม่ใช่คนของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)อีกต่อไป สิง่ ทีท่ า่ น
นาไปเผยแพร่ก็จะไม่ใช่หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) ท่าน
เผยแพร่วชิ าต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์และชื่อเสียง เป็ นการให้บริการ
ต่อสังคม ผูฝ้ ึ กของเรามีอยู่ทวประเทศก็
ั่
ทากันเช่นนี้ ผูช้ ่วยฝึ กสอนใน
แต่ ละที่ต่ างก็ได้ปฏิบ ัติเป็ นแบบอย่างที่ดี การมาศึกษาวิชาของเรา
หากท่านคิดจะมาเรียนรู้ มาศึกษา เราก็จะรับผิดชอบต่อท่าน โดยไม่มี
การเรียกเก็บเงินแต่อย่างใด
ข้อที่ 2 ต้องไม่นาสิง่ ทีเ่ ป็ นของท่านเองปะปนเข้าไปในหลักธรรม
ใหญ่ กล่าวคือในระหว่างการเผยแพร่วชิ า ไม่ว่าตาทิพย์ของท่านจะ
เปิ ดหรือยัง ท่ านมองเห็นอะไรก็ดี มีความสามารถพิเศษอะไรก็ ดี
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อย่าได้นาสิง่ ที่ท่านเห็นมาอธิบายหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้า
ฝ่ า) สิ่งที่ท่านเห็นในระดับชัน้ ของท่านยังห่างไกลจากความหมายที่
แท้จริงของหลักธรรมที่เราพูดมากมายนัก เพราะฉะนัน้ ต่อไปเมื่อท่าน
เผยแพร่พลัง(กง) จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ เป็ นอย่างมาก จึงจะรักษา
หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเราให้คงเดิมไม่เปลีย่ นแปลง
นอกจากนี้ยงั ไม่อนุ ญาตให้เผยแพร่หลักธรรมในรูปแบบเหมือน
อย่างข้าพเจ้า และไม่อนุ ญาตให้จดั การบรรยายธรรมอย่างกว้างขวางใน
รูปแบบเช่นข้าพเจ้า เพราะท่านยังไม่สามารถอธิบายหลักธรรมได้ สิง่ ที่
ข้าพเจ้าบรรยายนัน้ มีความหมายลึกซึ้ง โดยผนวกเอาสิง่ ที่อยู่ในระดับ
ชัน้ สูงไว้ดว้ ย ท่านยังบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอยู่ในระดับชัน้ ที่แตกต่างกัน
ต่ อไปเมื่อท่านยกระดับสู งขึ้น ท่ านกลับไปฟั งค าบรรยายธรรมของ
ข้าพเจ้า ท่านก็จะยกระดับสูงขึน้ อีก ถ้าท่านฟั งต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ
ท่านก็จะรับรูแ้ ละบรรลุในสิง่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา การอ่านหนังสือก็เช่นกัน
ข้าพเจ้าได้ผนวกเอาสิ่งที่อยู่ในระดับสูงในค าบรรยาย เพราะฉะนั น้
หลักธรรมใหญ่น้ีท่านไม่สามารถทีจ่ ะบรรยายได้ และไม่อนุ ญาตให้ทา่ น
นาเอาคาพูดของข้าพเจ้าไปเป็ นคาบรรยายของท่านเอง ถ้าฝ่ าฝืนท่านก็
คือผูข้ โมยหลักธรรม ให้ท่านใช้คาพูดเดิมของข้าพเจ้าและเพิม่ เติมว่า
อาจารย์พู ดไว้อย่างไร หนั งสือเขียนไว้อย่างไร ให้ใช้วิธีพู ดแบบนี้
เพราะเหตุใดหรือ เพราะว่าเมื่อท่านพูดแบบนี้กจ็ ะมีพลังของหลักธรรม
ใหญ่แผ่กระจายออกมา ท่านจะนาสิง่ ที่ท่านทราบมาถือเป็ นหลักธรรม
ใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ไปเผยแพร่ไม่ได้ มิฉะนัน้ สิง่ ทีท่ ่านนาไป
เผยแพร่ก็จะไม่ใช่หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) เท่ากับเป็ น
160

การบ่อนทาลายหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเรา สิง่ ที่
ท่านพูดตามข้อคิดเห็นและความคิดของท่านนัน้ ไม่ใช่หลักธรรม ไม่
สามารถจะช่ วยผู้อ่ืนให้พ้นทุ กข์ได้ และจะไม่ ก่ อเกิดประโยชน์ ใดๆ
ดังนัน้ ไม่มใี ครทีจ่ ะบรรยายธรรมนี้ได้
วิธที ่ที ่านจะทาการเผยแพร่วชิ า ให้ทากันที่ศูนย์ฝึกหรือสนาม
ฝึก โดยการเปิ ดเทปเสียงหรือวีดที ศั น์ให้ผสู้ นใจศึกษาฝึกตาม และให้มี
ผู้ ช่ ว ยฝึ ก สอนคอยชี้ แ นะวิ ธี ฝึ ก หรื อ จะใช้ วิ ธี นั ง่ สัม มนาพู ด คุ ย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ต้องเผยแพร่หลักธรรมใหญ่ดว้ ย
วิธนี ้ี นอกจากนัน้ ไม่ให้เรียกผูค้ ุมการฝึ กของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร
(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ว่าอาจารย์ หรือปรมาจารย์ ในหลักธรรมใหญ่มอี าจารย์
อยู่เพียงท่านเดียวเท่านัน้ ไม่มีการแบ่ งแยกว่าเข้าก่อนหรือเข้าหลัง
ล้วนเป็ นลูกศิษย์ทงั ้ นัน้
ในขณะทีพ่ วกท่านเผยแพร่พลัง(กง) บางคนอาจคิดว่า อาจารย์
สามารถใส่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)เพื่อปรับสภาพร่างกายให้แก่ผฝู้ ึ ก แต่เขา
ทาไม่ได้ ไม่เป็ นไร ข้าพเจ้าเคยบอกกับพวกท่านแล้วว่า ข้างหลังของ
พวกท่ านทุ กคนมีธรรมกายของข้าพเจ้าอยู่ ไม่ เพียงมีอยู่องค์เดียว
ธรรมกายของข้าพเจ้าจะทาในสิง่ เหล่านี้ให้ ในขณะทีท่ า่ นสอน หากเขา
มีบุญวาสนา ก็จะได้รบั ธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)ในทันที หากบุญวาสนาของ
เขาน้อยหน่อย หลังการปรับสภาพร่างกาย บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมต่อไปก็
จะได้รบั เช่นกัน ธรรมกายของข้าพเจ้าจะช่วยปรับสภาพร่างกายให้เขา
ไม่เพียงเท่านี้ ข้าพเจ้าขอบอกว่า อ่านหนังสือ ดูวดี ที ศั น์ หรือฟั งเทป
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บรรยายธรรมของข้าพเจ้า ศึกษาหลักธรรม ฝึ กพลัง(กง) หากตัง้ ตน
เป็ นผูบ้ าเพ็ญธรรมอย่างแท้จริง ก็จะได้รบั สิง่ ทีค่ วรได้เช่นเดียวกัน
เราไม่ อนุ ญาตให้ ผู้ฝึ กของเราไปรักษาโรคให้ผู้อ่ืน ผู้ฝึ กของ
หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)มีขอ้ ห้ามมิให้ไปรักษาโรคให้แก่
ผูอ้ ่นื อย่างเด็ดขาด เราสอนให้ท่านบาเพ็ญขึ้นไป ไม่ให้เกิดจิตยึดติด
ใดๆ และก็ไม่ตอ้ งการให้ทา่ นทาร้ายสภาพร่างกายของตัวเอง สนามฝึก
พลัง(กง)ของเราดีกว่าสนามฝึ กพลัง(กง)ของวิชาอื่น ขอเพียงท่านมาฝึ ก
พลัง(กง)ในสนามฝึ กของเรา ดีกว่าท่านไปรับการรักษาโรคอีกมากมาย
นั ก ธรรมกายของข้าพเจ้านั ง่ ล้อมเป็ นวง เหนื อสนามฝึ กขึ้นไปใน
อากาศ อานุ ภาพของพลัง(กง)ครอบคลุ มไปทัว่ โดยมีธรรมจักร(ฝ่ า
หลุน)ใหญ่เป็ นร่มกาบัง มีธรรมกายองค์หลักคอยปกป้ องดูแล สนาม
ฝึ กพลัง(กง)ของเรามิใช่สนามฝึ กพลัง(กง)ทัวๆ
่ ไป เป็ นสนามบาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม พวกเรามีจานวนมากทีม่ คี วามสามารถพิเศษต่างก็เคยเห็น
สนามของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเรานี้ มีแสงสีแดง
สาดส่องครอบคลุมไปทัว่
ธรรมกายของข้าพเจ้าก็ สามารถจะใส่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุ น )ได้
โดยตรง แต่เราไม่ตอ้ งการทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิดจิตยึดติด เวลาทีท่ า่ นสอน
ให้พวกเขาฝึ กวิธกี ารเคลื่อนไหว และเขาบอกว่า ฉันมีธรรมจักร(ฝ่ า
หลุน)แล้ว ท่านอย่าได้คดิ ว่าท่านเป็ นคนให้ ไม่ใช่เช่นนี้ ข้าพเจ้าต้อง
เน้นกับทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็เพื่อไม่เป็ นการส่งเสริมให้เกิดจิตยึด
ติด ธรรมกายของข้าพเจ้ากระท าให้ทงั ้ สิ้น ผู้ฝึกของหลักธรรมใหญ่
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)จะเผยแพร่พลัง(กง)ด้วยวิธนี ้ี
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ใครที่ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงหลัก พลัง (กง)ของหลัก ธรรมใหญ่
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุ นต้าฝ่ า) เขาก็คือผู้ท าลายหลักธรรมใหญ่ ท าลาย
หลักธรรมของเรา มีคนน าหลักธรรมไปหยอกล้อเป็ นเรื่องสนุ กปาก
การกระทาเช่นนี้เป็ นเรื่องทีไ่ ม่อนุ ญาตโดยเด็ดขาด วิธบี าเพ็ญปฏิบตั ทิ ่ี
แท้จริงนัน้ ล้วนสืบทอดมาก่อนประวัตศิ าสตร์ สืบทอดต่อๆ กันมาเป็ น
เวลาอันยาวนาน บาเพ็ญจนได้บรรลุเป็ นผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงจานวนนับ
ไม่ถ้วน ใครก็ไม่กล้าทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงแก้ไขสิง่ นี้ นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
ยุ ค ธรรมะปลายของเรา เรื่ อ งเช่ น นี้ ไม่ เคยมี ป รากฏมาก่ อ นใน
ประวัตศิ าสตร์ จึงขอให้ทุกท่านระมัดระวังในจุดนี้ดว้ ย
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บทที่ 4
เสียกับการได้
ในแวดวงของการบ าเพ็ ญ ปฏิ บ ั ติ ธ รรม มั ก จะพู ดถึ ง
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการสูญเสียกับการได้ ในส่วนของคนธรรมดา
สามัญก็มกี ารพูดถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสียกับการได้ พวกเราผู้
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจะปฏิบตั อิ ย่างไรกับการเสียกับการได้ สาหรับผูฝ้ ึ ก
บาเพ็ญปฏิบตั จิ ะต่างไปจากคนธรรมดาสามัญ สิง่ ที่คนธรรมดาสามัญ
คิดอยากได้ก็คอื ผลประโยชน์ ส่วนตัว ทาอย่างไรจึงจะอยู่ได้ดเี ป็ นอยู่
สบาย พวกเราผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมไม่คดิ เช่นนี้ กลับตรงกันข้าม เรา
ไม่คดิ จะแสวงหาสิง่ ที่คนธรรมดาสามัญต้องการ แต่สิ่งที่เราได้รบั มา
กลับเป็ นสิง่ ที่คนธรรมดาสามัญอยากได้แต่ไม่ได้ นอกจากจะบาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม
การสู ญ เสียที่พ วกเราพู ดถึ งโดยทัว่ ไป ไม่ ได้ห มายถึ งการ
สู ญเสียภายในวงแคบๆ บางคนพู ดถึงการสู ญ เสีย คิดว่าเป็ นการ
เสียสละเงินเล็กน้ อย เห็นใครลาบากก็ช่วยเขาบ้าง เห็นขอทานข้าง
ถนนก็ให้เงินเขาบ้าง นี่กเ็ ป็ นการสละเป็ นการเสีย นี่เป็ นเพียงการมอง
ปั ญหาเรื่องเงินและวัตถุให้สาคัญน้อยลง แน่ นอนการเสียสละด้านเงิน
ทองก็เป็ นส่วนหนึ่งและเป็ นด้านที่ค่อนข้างสาคัญ แต่การสูญเสียที่เรา
พูดถึงนัน้ ไม่จากัดอยู่ในวงแคบๆ เท่ านี้ ในขัน้ ตอนของการบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม จิตใจของผูฝ้ ึ กพลัง(กง)จะต้องสละนัน้ มีมากมาย เช่น จิต
โอ้อวด จิตอิจฉาริษยา จิตที่คดิ แก่งแย่งชิงดีชงิ เด่น จิตยินดี จิตยึด
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ติดต่างๆ ทัง้ หลาย ล้วนจะต้องขจัดทิง้ ไป การสูญเสียทีเ่ ราพูดถึงนัน้ มี
ความหมายกว้าง ตลอดขัน้ ตอนการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ต้องสละทิง้ ซึง่
การยึดติดทัง้ หมดและกิเลสต่างๆ ของคนธรรมดาสามัญ
อาจมีบางท่านคิดว่า พวกเราผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอยูใ่ นสังคม
มนุ ษย์ ถ้าต้องสละทุกสิง่ มิเท่ากับเป็ นพระสงฆ์หรือชีหรอกหรือ ถ้าให้
สละเสียทัง้ หมดดูเหมือนจะทาไม่ได้ วิธกี ารบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของเรา
ในส่วนที่บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมในสังคมของมนุ ษย์ กาหนดให้บาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมในสังคมของมนุ ษย์ ดารงให้เหมือนกับคนธรรมดาสามัญให้
มากทีส่ ุด ไม่ได้หมายถึงให้ท่านต้องสูญเสียผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ
ไปจริงๆ ไม่วา่ ท่านจะมีตาแหน่งสูงแค่ไหนทางราชการ หรือจะมีทรัพย์
สมบัตมิ หาศาล ประเด็นสาคัญอยูท่ ท่ี ่านสามารถจะปล่อยวางจิตใจของ
ท่านได้หรือไม่
วิธกี ารบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของเราเน้นที่จติ ของคนโดยตรง ไม่
ว่าจะเป็ นผลประโยชน์ ส่วนบุคคล ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนมนุ ษย์
ด้วยกัน ท่ านจะสามารถมองปั ญหาเหล่ านี้ ให้ จืดจางและเบาลงได้
หรือไม่ นี่ คือประเด็นสาคัญ การบ าเพ็ญปฏิบ ัติในวัดหรือในป่ าลึก
เพือ่ ต้องการให้ทา่ นตัดขาดจากสังคมภายนอก บังคับให้ทา่ นละทิง้ จิตใจ
ของคนธรรมดาสามัญ ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุจะไม่ให้ทา่ นได้ แต่ให้
ท่านสูญเสีย การบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมในสังคมไม่ ดาเนิ นในลักษณะนี้
เน้นให้ทา่ นดาเนินชีวติ ในลักษณะของคนธรรมดาสามัญ ซึง่ จะดูวา่ ท่าน
จะลดละสิง่ เหล่านี้ได้อย่างไร แน่ นอนเป็ นเรื่องยาก แต่น่ีเป็ นประเด็น
สาคัญที่สุดของวิชาของเรา เพราะฉะนัน้ การสูญเสียที่เรากล่าวถึงจึงมี
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ความหมายครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ไม่ใช่มคี วามหมายทีแ่ คบๆ เรา
มาพูดถึงการทาความดีและสละเงินทองเล็กๆ น้อยๆ ท่านดูทุกวันนี้คน
ขอทานบนถนน บางคนทาเป็ นอาชีพ เขามีเงินมากกว่าท่านเสียอีก
พวกเราต้องมองไปยังสิ่งที่เป็ นเป้ าหมายหลัก ไม่ ใช่ดูแค่สิ่งที่เล็กๆ
การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมต้องกระทาอย่างสง่าผ่าเผยและถูกต้อง มุ่งไป
ยังเป้ าหมายหลัก ขัน้ ตอนของการสูญเสียนี้ สิง่ ทีส่ ญ
ู เสียอย่างแท้จริงก็
คือสิง่ ทีไ่ ม่ดที งั ้ นัน้
คนเรามักจะหลงคิดว่าสิง่ ทีต่ นเองใฝ่ แสวงหานัน้ เป็ นสิง่ ทีด่ ที งั ้ นัน้
แท้ทจ่ี ริงเมื่อมองจากระดับชัน้ สูง ล้วนเป็ นสิง่ ทีต่ อบสนองผลประโยชน์
ของคนธรรมดาสามัญ ทางศาสนากล่าวว่า ต่อให้ท่านมีเงินมากเท่าใด
มียศถาบรรดาศักดิ ์สูงเพียงใด ก็มไี ด้เพียงไม่ก่สี บิ ปี เกิดก็นาติดตัวมา
ไม่ได้ ตายก็เอาติดตัวไปไม่ได้ ทาไมวิชานี้จงึ มีค่ายิง่ นัก ก็เพราะว่า
มันจะติดอยูก่ บั จิตหลัก(เหวียนเสิน)ของท่านโดยตรง เกิดก็ตดิ ตัวมาได้
ตายก็น าติดตัวไปได้และจะเป็ นตัวกาหนดมรรคผลของท่านโดยตรง
เพราะฉะนัน้ จึงบาเพ็ญได้ยากลาบาก กล่าวคือ สิ่งที่ท่านสลัดทิ้งไป
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี เช่นนี้จงึ จะทาให้ท่านกลับไปสู่สภาพดัง้ เดิมทีแ่ ท้จริง สิง่
ที่จะได้นัน้ คืออะไร ก็คือการยกระดับที่สูงขึ้น สุดท้ายบรรลุมรรคผล
พลัง(กง)สาเร็จสมบูรณ์ ได้มรรคผล แก้ไขต้นเหตุท่แี ท้จริงของปั ญหา
แน่ นอนการที่เราจะละทิ้งกิเลสต่างๆ ของมนุ ษย์ สามารถบรรลุถึงขัน้
มาตรฐานของผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมที่แท้จริง การที่จะบรรลุถงึ จุดนี้ใน
ทันทีทนั ใดย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องค่อยเป็ นค่อยไป ข้าพเจ้าบอกว่า
ค่อยเป็ นค่อยไป ท่านฟั งแล้วพูดว่า อาจารย์บอกว่าให้คอ่ ยเป็ นค่อยไป
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ก็เลยบาเพ็ญปฏิบตั อิ ย่างช้าๆ ทาเช่นนัน้ ไม่ได้ ท่านจะต้องเข้มงวดกับ
ตัวเอง แต่เราอนุ ญาตให้ท่านค่อยๆ ยกระดับให้สูงขึน้ หากท่านทาได้
ทันทีในวันนี้ วันนี้ทา่ นก็เป็ นพระพุทธแล้ว ดังนัน้ จึงเป็ นไปไม่ได้ ท่าน
จะค่อยๆ บรรลุถงึ จุดนี้ได้
สิง่ ที่เราสูญเสียไปแท้จริงคือสิง่ ที่ไม่ดตี ่างๆ นัน่ คืออะไร ก็คอื
กรรม ซึ่งสัมพันธ์กบั จิตประเภทต่างๆ ของคน อาทิเช่น คนธรรมดา
สามัญมักมีจติ ที่ไม่ดตี ่างๆ นานา เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว ทาเรื่องไม่ดี
ไม่งาม ก็จะได้มาซึ่งสสารสีดา คือกรรม ซึ่งเกีย่ วข้องโดยตรงกับจิตใจ
ของตัวเอง ถ้าคิดทีจ่ ะสลัดสิง่ ทีไ่ ม่ดอี อกไป ก่อนอื่นจะต้องเปลีย่ นแปลง
จิตใจของท่าน
การแปรผันของกรรม
ระหว่ างสสารสี ข าวกั บ สสารสี ด ามี ข ัน้ ตอนในการแปรผัน
หลังจากที่มคี วามขัดแย้งเกิดขึน้ ระหว่างคน ก็จะมีขนั ้ ตอนของการแปร
ผัน คือทาความดีกจ็ ะได้สสารสีขาวคือกุศล ทาเรื่องไม่ดกี จ็ ะได้สสารสี
ดาคือกรรม ยังมีขนั ้ ตอนของการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง บางคนจะพูด
ว่าใช่หรือไม่ท่ไี ด้ทาเรื่องไม่ดใี นช่วงครึง่ แรกของชีวติ ไม่แน่ นอนเสมอ
ไป เพราะว่ากรรมที่คนเราสะสมมานัน้ ไม่ใช่ว่ามีเพียงชาติเดียว ใน
วงการบาเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรมกล่าวไว้ว่า จิตหลัก(เหวียนเสิน)จะไม่ด บั
สลาย เมื่อจิตหลัก(เหวียนเสิน)ไม่ดบั สลาย เขาก็ยอ่ มจะมีกจิ กรรมทาง
สังคมในชาติก่อนๆ ถ้าเช่นนัน้ เวลาเขามีชวี ติ อยูใ่ นชาติก่อนอาจเคยติด
ค้างใคร รังแกใคร หรือว่าเคยทาเรื่องที่ไม่ดอี ่นื ๆ เอาไว้ ฆ่าสัตว์ตดั
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ชีวติ เป็ นต้น ก็จะก่อเกิดเป็ นกรรมเช่นนี้ สิง่ เหล่านี้ในอีกมิตหิ นึ่ง จะ
สะสมอย่างต่อเนื่องและจะติดตัวไปตลอด สสารสีขาวก็เช่นกัน ไม่เพียง
เกิดมาจากต้นตอเดียว ยังมีอกี ลักษณะหนึ่งคือ ในตระกูลเดียวกัน ผล
บุญของบรรพบุรุษก็สามารถสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ คนโบราณท่าน
กล่าวไว้ว่า สะสมผลบุญเถิด สะสมผลบุญ บรรพบุ รุษสะสมผลบุ ญ
คนๆ นี้ขาดกุศล เสียกุศล คาพูดนี้ถูกต้องยิง่ นัก คนปั จจุบนั ไม่เชื่อใน
คากล่าวนี้แล้ว ท่านไปพูดกับวัยรุน่ ว่า ขาดกุศล กุศลน้อย เขาก็ไม่ใส่
ใจ แท้จริงมันมีความหมายลึกซึ้งมาก มันไม่ใช่เพียงแค่ความคิดและ
มาตรฐานจิตใจของคนในสมัยนี้ เมื่อไม่นานมานี้เท่านัน้ ความจริงมัน
เป็ นสสารทีม่ อี ยูจ่ ริง ซึง่ ในร่างกายของมนุ ษย์กจ็ ะมีสสารทัง้ 2 ชนิดนี้
มีคนพูดว่า หลังจากมีสสารสีดามาก ก็จะไม่สามารถบาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมไปสู่ระดับสูงใช่หรือไม่ อาจจะพูดเช่นนี้ได้ คนที่มสี สารสี
ดามาก มักมีผลกระทบต่อการรับรู้(อู)้ เพราะว่ามันก่อเกิดเป็ นสนาม
รอบๆ ตัวท่าน ห้อมล้อมท่านเอาไว้ภายใน ปิ ดกัน้ ตัวท่านให้ห่างจาก
คุณสมบัติพเิ ศษของจักรวาลความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน
ซัน่ เหยิน่ ) เพราะฉะนัน้ คนประเภทนี้อาจจะด้อยในการรับรู้(อู)้ คน
เขาพูดถึงเรื่องการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ฝึ กพลังลมปราณ(ชีก่ ง) เขาจะ
เห็นว่าสิง่ เหล่านี้เป็ นเรื่องงมงายไม่น่าเชื่อเลย เขาจะรูส้ กึ ว่าเป็ นเรื่องน่ า
ขัน ส่วนใหญ่จะเป็ นเช่นนี้ แต่ก็ไม่แน่ เสมอไป ถ้าคนนี้คดิ จะบาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมจะเป็ นเรื่องลาบาก และจะไม่สามารถยกระดับพลัง(กง)ใช่
หรือไม่ จริงๆ แล้วไม่ใช่ เรากล่าวอยู่เสมอว่า หลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่ า)
ไม่มขี อบเขต ขึน้ อยูก่ บั ใจของผูบ้ าเพ็ญ อาจารย์นาท่านเข้าประตู การ
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ฝึ กบ าเพ็ ญ อยู่ ท่ีต ัวท่ านเอง ทัง้ หมดขึ้นอยู่ ท่ีต ัวท่ านว่ าจะบ าเพ็ ญ
อย่างไร บ าเพ็ญได้หรือไม่ ทัง้ หมดต้องดูว่าท่านสามารถอดทนได้
หรือไม่ สามารถทุ่มเทได้หรือไม่ ทนทุ กข์ได้หรือไม่ หากว่าท่านมี
ความตัง้ ใจแน่วแน่แล้ว อุปสรรคใดก็ไม่อาจขวางกัน้ ข้าพเจ้าว่าย่อมไม่
มีปัญหา
คนที่มสี สารสีดามาก โดยมากมักจะต้องทุ่มเทมากกว่าคนที่มี
สสารสีขาวมาก เพราะว่าสสารสีขาวนัน้ ผสานกลมกลืนเข้ากับคุณสมบัติ
พิเศษของจักรวาลความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิน่ )
ได้โดยตรง ดังนัน้ เพียงแต่ให้เขายกระดับจิต(ซินซิง่ )ให้สูงขึน้ สามารถ
ยกตัวเองให้สงู ขึน้ ในระหว่างเกิดความขัดแย้ง พลัง(กง)ของเขาก็จะเพิม่
สูงขึน้ ได้ ก็เป็ นเรื่องง่ายๆ เช่นนี้ คนที่มกี ุศลมากการรับรู้(อู)้ สูง และ
สามารถอดทน เหนื่อยยากทัง้ ร่างกาย ทรมานทัง้ จิตใจ แม้ว่าจะต้อง
เหน็ดเหนื่อยทางร่างกายมากหน่ อย ทางจิตใจรับน้อยหน่ อย พลัง(กง)
ก็สามารถเพิม่ ขึน้ ผูท้ ่มี สี สารสีดามากไม่สามารถทาเช่นนี้ได้ จะต้อง
ผ่านขัน้ ตอนเช่นนี้ก่อน คือก่อนอื่นต้องแปรผันสสารสีดาให้เป็ นสสารสี
ขาว ก็คอื ขัน้ ตอนเช่นนี้ ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนทีเ่ จ็บปวดมาก เพราะฉะนัน้ คน
ทีม่ กี ารรับรู(้ อู)้ ไม่ดตี อ้ งทนทุกข์มากกว่า ถ้ากรรมมากการรับรู(้ อู)้ จะไม่
ดี เขาก็ยงิ่ จะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมลาบาก
ยกตัวอย่ างที่ เป็ นรู ป ธรรม ท่ านดู เขาบ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ ธรรม
อย่างไร การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมโดยการนัง่ สมาธิ จะต้องนัง่ ขัดสมาธิ
เป็ นเวลานาน เวลานัง่ ขัดสมาธินานๆ ขาทัง้ ปวดทัง้ ชา เวลานานเข้า
จิตใจเริม่ ว้าวุน่ ว้าวุน่ อย่างแรง เหนื่อยยากทัง้ ร่างกาย ทรมานทัง้ จิตใจ
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ร่างกายไม่สบาย จิตใจก็ไม่สบาย บางคนเวลานังขั
่ ดสมาธิกลัวเจ็บ ก็
เอาขาลง ไม่คดิ จะยืนหยัด บางคนนัง่ ขัดสมาธิได้สกั พักก็เริม่ ทนไม่
ไหว ก็เอาขาลง ฝึ กไปก็เปล่าประโยชน์ พอนัง่ ขัดสมาธิแล้วปวด ก็
รีบๆ เปลี่ยนอิริยาบถแล้วค่อยนัง่ ขัดสมาธิต่ อ เราเห็นว่ามันไม่เกิด
ประโยชน์ อนั ใด เพราะว่าในขณะที่ขาของเขาปวดอยู่นัน้ เรามองเห็น
สสารสีดากาลังจู่โจมบริเวณขาของเขา สสารสีดาก็คอื กรรม การทน
ทุกข์กส็ ามารถลบล้างกรรม จากนัน้ ก็จะแปรผันเป็ นกุศล เมื่อเริม่ รูส้ กึ
เจ็บปวด กรรมก็เริม่ สลายไป กรรมยิง่ กดลงไปข้างล่าง ขาของเขาก็ยงิ่
เจ็บปวด เพราะฉะนัน้ การเจ็บปวดของเขาไม่ใช่ไม่มีสาเหตุ ผู้ท่ีนั ง่
สมาธิแล้วปวดขามักจะมีอาการปวดเป็ นระยะๆ เวลาปวดขึน้ มาก็ปวด
จนสุดที่จะทน พอผ่านพ้นไป ความปวดจะลดน้ อยลง อีกสักพักก็จะ
เริม่ ปวดขึน้ มาใหม่ มักจะเป็ นอย่างนี้
เพราะว่ากรรมจะสลายทีละส่วน สลายไปส่วนหนึ่งก็จะรูส้ กึ ว่าขา
สบายขึน้ มาหน่ อย ผ่านไปสักครู่กจ็ ะปวดขึน้ อีกส่วนหนึ่ง เริม่ เจ็บปวด
อีก หลังจากสสารสีดาสลายไป ไม่ใช่กระจายหายไป สสารนี้ ไม่ดบั
สลาย หลังจากสลายไปแล้วก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็ นสสารสีขาวโดยตรง
สสารสีขาวนี้กค็ อื กุศล ทาไมมันจึงแปรเปลีย่ นได้ เพราะว่าเขาได้ผา่ น
การทนทุกข์ เขาได้ชดใช้แล้ว เขาได้รบั ความเจ็บปวด ข้าพเจ้าพูดแล้ว
ว่า กุศลนัน้ ได้มาจากการที่เรายอมรับความทุกข์ ความลาบากและทา
ความดี เพราะฉะนัน้ ในการนัง่ สมาธิจงึ มีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้น บางคน
พอปวดขาสักเล็กน้อย ก็จะขยับลงมาเคลื่อนไหว แล้วค่อยนังขั
่ ดสมาธิ
ต่อ ซึ่งจะไม่เกิดผลใดๆ เลย บางคนฝึ กท่ายืนในท่ายกแขน เมื่อยทน
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ไม่ได้ก็ปล่อยแขนลง ก็ไม่บงั เกิดผล ความทุกข์แค่น้ีนับประสาอะไร
ข้าพเจ้าหมายความว่า ถ้าคนที่ฝึกพลัง(กง)เพียงยกแขนก็บาเพ็ญได้
สาเร็จ เช่นนี้ ก็นับว่าง่ายเกินไป นี่ เป็ นเหตุ การณ์ ท่ีเกิดขึ้นขณะท า
สมาธิในระหว่างการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
ในหลักธรรมของเราจุดสาคัญไม่ใช่ปฏิบตั ิอย่างนี้ แต่ก็มสี ่วน
หนึ่งที่เป็ นประโยชน์ จากการปฏิบตั เิ ช่นนี้ ส่วนใหญ่พวกเราอาศัยการ
ขัดแย้งของจิต(ซินซิง่ )ระหว่างคนมาแปรผันกรรม โดยมากจะปรากฏ
ออกมาในรูปนี้ ในความขัดแย้งของคน การเสียดสีระหว่างคนนัน้ ความ
เจ็บปวดมีมากกว่าเสียอีก ข้าพเจ้าว่าความเจ็บปวดทางร่างกายนัน้ ง่าย
ต่อการอดทน กัดฟั นก็ผ่านไป เวลาคนมีการแก่งแย่งชิงดีชงิ เด่นกัน
สิง่ ทีย่ ากแก่การควบคุมมากทีส่ ุดก็คอื จิต
ยกตัวอย่างเช่น มีคนๆ หนึ่งไปทางาน ได้ยนิ เพื่อนร่วมงาน 2
คนว่าเขาในทางเสื่อมเสีย ว่าจนฟั งไม่ได้ อารมณ์ โกรธก็จะเกิดขึน้ มา
ทันที แต่เรากล่าวกันว่าผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรม จะต้องทาให้ได้ถึงขัน้
ทีว่ ่า ตีกจ็ ะไม่โต้กลับ ด่าก็จะไม่ด่ากลับ ใช้มาตรฐานชัน้ สูงมาควบคุม
ตัวเอง เขาก็คดิ อาจารย์บอกแล้วว่า พวกเราผูฝ้ ึ กพลัง(กง)ต่างจาก
ผูอ้ ่นื ต้องมีกริ ยิ าสูงกว่าคนอื่น เขาจึงไม่ต่อล้อต่อเถียงกับสองคนนัน้
แต่โดยมากเมื่อความขัดแย้งเกิดขึน้ ไม่เสียดแทงเข้าไปถึงจิตของคนก็
ยังไม่นับ ยังใช้ไม่ได้ ยกระดับไม่ได้ ดังนัน้ ในใจยังปล่อยวางไม่ได้ ก็
จะว้าวุ่นใจ และยังคิดอยากจะหันกลับไปดูหน้ าคนทัง้ สอง ที่กาลังว่า
เขาในทางเสื่อมเสีย พอหันไป มองเห็นสีหน้ าดุ ด นั ของสองคนนั น้
กาลังกล่าวร้ายตัวเองอย่างดุเดือด เขาก็ทนไม่ได้ข้นึ มาทันที ความ
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โกรธก็เกิดขึน้ ก็อาจจะมีเรื่องปะทะกันได้ เวลาทีค่ นมีความขัดแย้งกัน
จึงยากที่จะควบคุมจิตใจของตัวเองไว้ได้ ข้าพเจ้าว่าการผ่านด่านใน
ขณะทีน่ งสมาธิ
ั่
นนั ้ ง่ายกว่ากันมาก แต่กไ็ ม่ใช่เป็ นเช่นนี้เสมอไป
ดังนัน้ ต่อไปข้างหน้าเวลาฝึ กพลัง(กง) ท่านจะพบกับความทุกข์
ความลาบากทุกรูปแบบ หากไม่มคี วามทุกข์ความลาบากเหล่านี้ ท่าน
จะบาเพ็ญได้อย่างไร ท่านดีเราก็ดี ไม่มคี วามขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ไม่มกี ารรบกวนด้านจิตใจ ท่านนังอยู
่ ต่ รงนัน้ จิต(ซินซิง่ )ก็ยกระดับขึน้ มา
ได้หรือ มันเป็ นไปไม่ได้ คนเราต้องผ่านการปฏิบตั อิ ย่างจริงจังในการ
ขัดเกลาตัวเอง จึงจะสามารถยกระดับให้สงู ขึน้ ได้ มีคนกล่าวว่า ทาไม
เราฝึกพลัง(กง)จึงมักจะพบกับเรื่องยุง่ ยาก มีมากพอๆ กับทีค่ นธรรมดา
สามัญประสบกันอยู่ นันเพราะว่
่
าท่านบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอยูท่ ่ามกลาง
คนธรรมดาสามัญ มันเป็ นไปไม่ได้ท่จี ะจับท่านห้อยหัวลง ลอยขึน้ มา
แขวนอยู่ตรงนัน้ นาท่านขึ้นสวรรค์ไปรับทุกข์เล็กน้ อย ซึ่งจะไม่เป็ น
เช่นนี้ ล้วนอยูใ่ นลักษณะของคนธรรมดาสามัญ เช่นวันนี้มคี นมาทาให้
ท่านหงุดหงิด ใครทาท่านโกรธ ทาไม่ดตี ่อท่าน หรืออยูด่ ๆี ก็ใช้คาพูด
ทีฟ่ ั งไม่ร่นื หูกบั ท่าน จะดูวา่ ท่านจะแก้ไขปั ญหาเหล่านี้อย่างไร
ทาไมจึงต้องมาเผชิญกับปั ญหาต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเกิดขึน้ เพราะ
กรรมที่ท่านติดค้างไว้ เราได้ช่วยลบล้างให้ท่านไปจานวนนับไม่ถ้วน
แล้ว เหลือเพียงส่วนน้ อยซึ่งแบ่งไว้ในแต่ละระดับชัน้ เพื่อให้ท่านได้
ยกระดับจิต (ซินซิ่ง) จัดความทุ กข์ความลาบากบางส่วนให้ท่ านได้
ฝึ กฝนจิตใจ และขจัดจิตยึดติดทุกประเภท เป็ นทุกข์ภยั ของท่านเอง
ทัง้ นัน้ เราใช้มนั เพือ่ ยกระดับจิต(ซินซิง่ )ของท่าน ซึง่ ท่านจะผ่านพ้นไป
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ได้ทงั ้ หมด ขอเพียงท่านยกระดับจิต(ซินซิง่ ) ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้
เกรงแต่ว่าตัวท่านเองไม่คดิ ที่จะผ่าน ถ้าคิดจะผ่านก็จะผ่านพ้นไปได้
เพราะฉะนัน้ ต่อไปเมื่อท่านพบกับความขัดแย้ง ขออย่าได้คดิ ว่าเป็ นเหตุ
บังเอิญ เพราะว่าเวลาเกิดความขัดแย้ง จะเกิดขึน้ มาทันทีทนั ใด แต่วา่
ไม่ ใช่ เหตุ บ ังเอิญ นั น่ คือเพื่อให้ ท่ านได้ยกระดับจิต (ซิ นซิ่ ง) ท่ าน
เพียงแต่ปฏิบตั ติ นเป็ นผูฝ้ ึกพลัง(กง) ท่านก็จะสามารถจัดการกับมันได้
ดี
แน่ นอน ก่อนทีท่ ุกข์ภยั และความขัดแย้งจะมาถึง ย่อมไม่บอก
กล่าวให้ท่านรูล้ ่วงหน้า บอกท่านหมดแล้ว ยังจะบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม
อย่างไร มันก็จะไม่บงั เกิดผลใดๆ มันมักจะเกิดอย่างกะทันหัน จึงจะ
สามารถทดสอบจิต(ซินซิง่ )ของคน จึงจะสามารถทาให้จติ (ซินซิง่ )ของ
คนยกระดับสูงขึน้ ได้อย่างแท้จริง ทาเช่นนี้ถงึ สามารถดูออกว่า ท่านจะ
สามารถควบคุมจิต(ซินซิง่ )ได้หรือไม่ ดังนัน้ ความขัดแย้งเกิดขึ้นมิใช่
เกิดขึน้ โดยบังเอิญ ในขัน้ ตอนของการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทัง้ หมด การ
แปรผันของกรรมก็จะมีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้น มันจะยากลาบากยิง่ กว่า
ความเหน็ ดเหนื่ อยทางร่างกายอย่างที่คนทัว่ ไปคาดคิดเป็ นอันมาก
ท่านฝึ กพลัง(กง)มากอีกหน่ อย ยกมือจนเมื่อยหรือยืนจนเมื่อยขา พลัง
(กง)ก็ จะก่ อก าเนิ ดขึ้นหรือ ฝึ กเพิ่มขึ้นเพียงไม่ ก่ีช ัว่ โมงพลัง (กง)ก็
เพิม่ ขึน้ เช่นนัน้ หรือ นัน่ เป็ นเพียงการเปลี่ยนแปลงทางร่างแท้(เปิ๋ นถี่)
ยังต้องมีพลังงานมาเสริมสร้าง มันไม่มผี ลต่อการยกระดับชัน้ ความ
ทุกข์ทางจิตใจจึงจะเป็ นหัวใจสาคัญของการยกระดับ ชัน้ อย่างแท้จริง
พูดถึงหากความเหนื่อยยากทางกายก็สามารถยกระดับขึน้ ได้ ข้าพเจ้า
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ว่าชาวนาในประเทศจีนลาบากที่สุด มิกลายเป็ นอาจารย์พลังลมปราณ
(ชีก่ ง)ทีย่ งิ่ ใหญ่ทงั ้ หมดแล้วหรือ ท่านจะเหนื่อยยากเพียงใดก็เทียบพวก
เขาไม่ได้ วันๆ ใช้ชวี ติ อยูก่ บั ผืนดินกลางแดดทีแ่ ผดเผา ทัง้ ลาบากทัง้
เหนื่ อย ไม่ใช่เป็ นเรื่องที่ง่ายเลย เพราะฉะนัน้ เราพูดแล้วว่ า การจะ
ยกระดับที่แท้จริง ต้องยกจิตใจให้สูงขึ้นอย่างแท้จริง จึงจะเป็ นการ
ยกระดับทีแ่ ท้จริง
ในระหว่างการแปรผันของกรรม เพื่อให้เราสามารถควบคุ ม
ตัวเองได้ ไม่กระทาเรื่องไม่ดเี หมือนคนธรรมดาสามัญ ดังนัน้ ในยาม
ปกติเราจะต้องรักษาจิตใจให้มคี วามเมตตา จิตใจที่ดงี าม เวลาเผชิญ
กับปั ญหาต่ างๆ อย่างกะทันหัน ท่ านก็จะสามารถแก้ไขได้ถู กต้อง
จิตใจของท่านเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาอยูต่ ลอดเวลา เมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ท่านก็มเี วลาและโอกาสที่จะยับยัง้ ตน มีเวลา
ไตร่ตรองมากขึน้ หากใจของท่านคิดแต่จะแก่งแย่งชิงดีชงิ เด่นกับคนอื่น
ข้าพเจ้าว่าพอพบกับปั ญหาท่านก็จะโต้ตอบกับผูอ้ ่นื ทันที รับรองจะเป็ น
เช่นนี้ ดังนัน้ เมื่อท่านเผชิญกับความขัดแย้งใดๆ ข้าพเจ้าจึงพูดว่าต้อง
แปรผันสสารสีดาในร่างกายของท่านให้เป็ นสสารสีขาว แปรผันให้เป็ น
กุศล
มนุ ษย์เราพัฒนามาจนถึงระดับนี้ในทุกวันนี้ แทบทุกคนล้วนตก
อยูใ่ นบ่วงกรรม ร่างกายของคนเราล้วนมีกรรมติดมามากมาย ดังนัน้ ใน
ปั ญหาของการแปรผันกรรม ก็จะมีเหตุการณ์ เช่นนี้ปรากฏขึน้ คือ ใน
เวลาเดียวกันกับทีพ่ ลัง(กง)ของท่านเพิม่ ขึน้ จิต(ซินซิง่ )ยกสูงขึน้ กรรม
ของท่านก็จะสลายและผันแปรในเวลาเดียวกัน เมื่อพบกับความขัดแย้ง
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ซึ่ งอาจเกิ ดขึ้นในระหว่ างการฝึ กฝนขัดเกลาด้ านจิต (ซิ น ซิ่ ง) ท่ าน
สามารถอดทน กรรมของท่านจะสลายไป จิต (ซินซิ่ง)ของท่ านก็จะ
ยกระดับสูงขึน้ มา พลัง(กง)ของท่านก็เพิม่ ขึน้ สิง่ เหล่านี้กจ็ ะผสมผสาน
เข้าด้วยกัน คนในสมัยก่อนมีกุศลมาก จิต(ซินซิ่ง)ของเขาสูงอยู่แล้ว
เพียงแต่ยอมอดทนต่อความลาบากสักเล็กน้อยพลัง(กง)ก็จะเพิม่ ขึน้ คน
ปั จจุบนั ไม่ได้เป็ นเช่นนี้ เมื่อประสบกับความลาบากก็ไม่คดิ จะบาเพ็ญ
นับวันก็ยงิ่ ไม่รบั รู(้ อู)้ จึงบาเพ็ญยากยิง่ ขึน้
ในการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมนัน้ การปฏิบตั ติ ่อความขัดแย้งอย่าง
เป็ นรูปธรรม เวลาผูอ้ ่นื ปฏิบตั ไิ ม่ดตี ่อท่าน อาจเนื่องมาจากสองกรณี
กรณีแรก ท่านอาจเคยปฏิบตั ไิ ม่ดกี บั เขาในชาติก่อน จิตใจของท่านไม่
สงบ ทาไมถึงทาต่อฉันเช่นนี้ ถ้าเช่นนัน้ เมื่อก่อนทาไมท่านจึงปฏิบตั ิ
กับเขาเช่ นนั น้ ท่ านพู ดว่ าในเวลานั น้ ท่ านไม่ รู้ เรื่องของชาติน้ี ไม่
เกี่ยวกับเรื่องของชาติก่อน คิดเช่นนัน้ ไม่ได้ อีกปั ญหาหนึ่งก็คอื เรื่อง
ของความขัดแย้งยังเกี่ยวพันไปถึงปั ญหาการแปรผันของกรรม ดังนัน้
ทางรูปธรรมพวกเราต้องมีกิริยาท่ าทีท่ีดี จะเหมือนกับคนธรรมดา
สามัญไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ทางาน ในสภาพแวดล้อมการงาน
อื่นๆ ก็เหมือนกัน พวกที่ท างานส่วนตัวก็เช่นกัน อีกทัง้ การคบค้า
ระหว่างคน เป็ นไปไม่ได้ท่สี ามารถแยกตัวออกจากสังคม อย่างน้ อย
ทีส่ ุดก็ยงั ต้องมีความสัมพันธ์กบั เพือ่ นบ้าน
ในสังคมการคบหาสมาคมระหว่างกันนัน้ มักจะพบกับความ
ขัดแย้งต่างๆ นานาเสมอ ในส่วนของการบาเพ็ญปฏิบตั ขิ องเรา ไม่ว่า
ท่านจะร่ ารวยมียศถาบรรดาศักดิส์ ูงสักเพียงใด เป็ นเจ้าของกิจการ
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เปิ ดบริษทั ค้าขายทาการค้าอะไรก็ไม่สาคัญ ขอเพียงดาเนินธุรกิจด้วย
ความยุตธิ รรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ กิจการงานทุกแขนงอาชีพในสังคม
มนุ ษย์จะต้องคงอยู่ เป็ นเพราะจิตมนุ ษย์ไม่เทีย่ งตรง ไม่เกีย่ วกับหน้าที่
การงานใดๆ ในอดีตมีคนพูดว่า “พ่อค้า 10 คน จะคดโกงเสีย 9 คน” นี่
เป็ นคาพูดของคนธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าขอบอกว่านัน่ เป็ นปั ญหาของ
จิตใจคน ถ้าจิตมนุ ษย์มีความเที่ยงตรง ทามาค้าขายอย่างยุติธรรม
ท่านลงแรงมากก็ควรจะได้เงินมาก นัน่ เป็ นปกติวสิ ยั ของสังคมมนุ ษย์
เมื่อท่ านลงแรงไปจึงได้มา ไม่ สู ญเสียก็จะไม่ ได้มา ได้มาจากการ
ท างาน ในแต่ ละระดับชัน้ ท่ านสามารถจะเป็ นคนดีได้ ระดับชัน้ ที่
ต่างกันก็จะมีความขัดแย้งทีต่ ่างกัน ระดับชัน้ ทีส่ ูงก็มรี ปู แบบของความ
ขัดแย้งในระดับสูง ต่างก็สามารถที่จะจัดการกับความขัดแย้งได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถจะเป็ นคนดีได้ในระดับชัน้ นัน้ ๆ สามารถจะปล่อยวาง
กิเลสและจิตยึดติดต่างๆ ได้ทงั ้ นัน้ ในแต่ละระดับชัน้ ก็สามารถมีคนดี
ปรากฏ และสามารถบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในระดับชัน้ ทีต่ วั เองอยู่
ปั จจุบนั ในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็ นรัฐวิสาหกิจหรือกิจการใดๆ
ความขัดแย้งระหว่างคนค่อนข้างพิเศษ ในประเทศอื่น ปรากฏการณ์
เช่ น นี้ ไม่ เคยมี ในประวั ติ ศ าสตร์ ดั ง นั ้ น ความขั ด แย้ ง ทางด้ า น
ผลประโยชน์จงึ ปรากฏออกมารุนแรงเป็ นพิเศษ แก่งแย่งชิงดีชงิ เด่นกัน
เพียงเพื่อผลประโยชน์ เล็กน้ อย ความคิดและวิธกี ารที่ใช้เลวร้ายมาก
เป็ นคนดียงั ลาบาก สมมุตวิ ่าคนๆ นี้ไปถึงทีท่ างาน รูส้ กึ ว่าบรรยากาศ
ในที่ทางานผิดปกติ ภายหลังมีคนบอกเขาว่า มีคนให้รา้ ยป้ ายสีท่าน
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ทาให้ช่อื เสียงของท่านเสียหาย คนอื่นมองท่านด้วย
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สายตาทีแ่ ปลกๆ คนทัวไปจะทนได้
่
อย่างไร จะสามารถรับอารมณ์น้ีได้
อย่างไร เขาทาฉัน ฉันก็ทาเขา เขามีพรรคพวก ฉันก็มี มาสูก้ นั เลย
คนธรรมดาสามัญก็ทากันเช่นนี้ คนธรรมดาสามัญจะว่าท่านเก่ง แต่
สาหรับผู้บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม ก็จะเป็ นการกระทาที่แย่มาก ท่านไป
แก่งแย่งชิงดีชงิ เด่นเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ ท่านก็คอื คนธรรมดา
สามัญ แต่ถ้าท่านโต้ตอบแรงเกินกว่าที่เขาทา ท่านก็จะแย่ยงิ่ กว่าคน
ธรรมดาสามัญเสียอีก
เราควรจะปฏิ บ ัติ ต่ อปั ญ หานี้ อย่ างไร เวลาเผชิญ กับ ความ
ขัดแย้งเช่นนี้ ประการแรกเราต้องสงบนิ่ง ไม่ควรปฏิบตั ติ วั เหมือนทีเ่ ขา
ทากัน แน่ นอนเราสามารถที่จะอธิบายด้วยไมตรีจติ ชี้แจงเหตุผลให้
ชัดเจนก็ไม่เป็ นไร แต่ทา่ นยึดติดเกินไปก็ไม่ได้ เมื่อเวลาเราประสบกับ
ความยุง่ ยากเหล่านี้ อย่าได้ไปชิงดีเหมือนกับคนอื่น เขาจะทาอย่างไร
ท่านก็ท าอย่างนัน้ ท่านมิเป็ นคนธรรมดาสามัญหรอกหรือ ท่านไม่
เพียงแต่ไม่ไปชิงดีชงิ เด่นเหมือนทีเ่ ขาทา ในจิตใจของท่านยังเกลียดเขา
ไม่ได้ ท่านเกลียดเขาไม่ได้จริงๆ ท่านเกลียดเขามิต้องเกิดโทสะหรือ
ท่านก็จะไม่สามารถอดทน พวกเราเน้นความจริง ความเมตตา ความ
อดทน(เจิน ซัน่ เหยิ่น ) ความเมตตาของท่ านก็ จะไม่ เหลืออยู่ เลย
เพราะฉะนัน้ ท่านจะเหมือนกับเขาไม่ได้ ท่านจะต้องไม่โกรธเขาจริงๆ
ถึงแม้เขาทาให้ท่านเสียชื่อเสียงไปทัว่ เสียจนเงยหน้ าไม่ข้นึ ท่านไม่
เพียงแต่จะโกรธเขาไม่ได้ ในใจท่านยังจะต้องขอบคุณเขา ขอบคุณด้วย
ใจจริง คนธรรมดาสามัญอาจคิดว่า คนเช่นนี้ มิเป็ นอาคิวหรือ แต่
ข้าพเจ้าขอบอกกับท่าน ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้
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พวกเราลองคิด ดู ท่ านเป็ นผู้ฝึ ก พลัง(กง)ต้ องใช้ ม าตรฐาน
ระดับสูงมาเป็ นเกณฑ์กาหนดสาหรับตัวท่านหรือไม่ ไม่สามารถใช้กฎ
ของคนธรรมดาสามัญมาเป็ นตัวกาหนด การเป็ นผูบ้ าเพ็ญธรรม สิง่ ที่
ท่านได้คอื ของที่อยู่ในระดับสูงใช่หรือไม่ ท่านจึงต้องใช้กฎระดับสูงมา
กาหนดตัวเอง ถ้าท่านปฏิบตั ติ วั เหมือนเขา ท่านมิเหมือนกับเขาหรือ
แล้วทาไมยังต้องขอบคุณเขา ท่านลองคิดดูวา่ ท่านได้อะไร ในจักรวาล
นี้มกี ฎอยู่ขอ้ หนึ่ง เรียกว่าผูไ้ ม่สูญเสียจะไม่ได้ เมื่อได้จงึ ต้องสูญเสีย
เขาทาให้ท่านเสียหายในหมู่คนธรรมดาสามัญ ถือว่าเขาเป็ นฝ่ ายที่ได้
เขาเป็ นผูไ้ ด้เปรียบ เขายิง่ ทาให้ท่านเสียหายรุนแรงมากเท่าใด ท่าน
ต้องอดทนแบกรับมากเท่าใด เขาก็สญ
ู เสียกุศลมากเท่านัน้ กุศลเหล่านี้
ก็จะตกเป็ นของท่าน ในเวลาเดียวกันกับที่ท่านแบกรับ ใจของท่าน
อาจจะปล่อยวางได้มาก ไม่นามาใส่ใจ
ในจักรวาลนี้ยงั มีกฎอยู่ขอ้ หนึ่งว่า เมื่อท่านแบกรับความทุกข์
อย่างใหญ่ หลวงแล้ว ดังนั น้ กรรมในตัวท่ านก็ จะได้ร บั การแปรผัน
เพราะว่าท่านได้ชดใช้ ยอมรับความเจ็บปวดมากเท่าใด การแปรผันก็
จะมากเท่านัน้ กลายเป็ นกุศลทัง้ หมด ผูฝ้ ึกพลัง(กง)ต้องการกุศลนี้มใิ ช่
หรือ ท่านก็จะได้รบั สองต่อ ยังได้ชาระกรรมไปด้วย หากเขาไม่สร้าง
สถานการณ์เช่นนี้แก่ท่าน ท่านจะยกระดับจิต(ซินซิง่ )ได้อย่างไร ท่าน
ดีฉันก็ดี นัง่ อยู่ด้วยกันสมัครสมานสามัคคีพลัง(กง)ก็จะเพิม่ ขึ้น จะมี
เรื่องเช่นนี้ได้อย่างไร เป็ นเพราะเขาสร้างความขัดแย้งเช่นนี้ให้กบั ท่าน
เปิ ดโอกาสให้ยกระดับจิต(ซินซิง่ ) เมื่อท่านสามารถยกระดับจิต(ซินซิง่ )
ของตัวเองในสภาพแวดล้อมเช่นนัน้ จิต (ซินซิ่ง)ของท่านก็ยกระดับ
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ขึน้ มาได้มใิ ช่หรือ เป็ นผลได้ท่ี 3 ท่านเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง) จิต(ซินซิ่ง)
ของท่านยกระดับสูงขึน้ พลัง(กง)ก็จะสูงขึน้ ด้วยมิใช่หรือ เป็ นผลได้ท่ี 4
ท่ านจะไม่ ขอบคุ ณ เขาได้อย่ างไร ท่ านต้องขอบคุ ณ เขาด้วยใจจริง
ความจริงต้องเป็ นเช่นนี้
แน่นอนจิตใจทีเ่ ขาแสดงออกมาไม่ดี มิเช่นนัน้ ก็ไม่ได้ให้กุศลแก่
ท่าน แต่เขาเป็ นผู้เปิ ดโอกาสให้ท่านได้ยกระดับจิต (ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้น
จริงๆ ก็คือเราจะต้องเน้ นการบาเพ็ญปฏิบตั ิด้านจิต (ซินซิ่ง) ในการ
บาเพ็ญปฏิบตั ิจติ (ซินซิ่ง)ก็จะชาระกรรมในเวลาเดียวกัน แปรผันเป็ น
กุศล ท่านจึงจะสามารถยกระดับชัน้ สูงขึน้ นี่เป็ นสิง่ ที่เสริมซึ่งกันและ
กัน มองจากระดับสูง กฎนี้กจ็ ะเกิดการเปลีย่ นแปลง คนธรรมดาสามัญ
อาจไม่เข้าใจในเรื่องนี้ ท่านดูกฎนี้จากระดับสูง ทัง้ หมดจะเปลีย่ นแปลง
ไป ในคนธรรมดาสามัญ ท่ านอาจคิดว่ ากฎนี้ ถู กต้ อง แต่ ว่ ามันไม่
ถู กต้ องอย่ างแท้ จริง เมื่อดู จากระดับ สู งจึงจะถู กต้ องอย่ างแท้ จริง
โดยมากเป็ นเช่นนี้
ข้าพเจ้าได้อธิบายหลักการให้พวกเราจนกระจ่างแล้ว หวังว่าใน
การบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมในวันข้างหน้ า ทุกท่านจะสามารถปฏิบตั ิตน
เป็ นผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมคนหนึ่ง บาเพ็ญปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เพราะว่า
หลักการได้ให้ไว้ตรงนี้แล้ว อาจมีบางคนเพราะว่าเขาอยูใ่ นสังคมมนุ ษย์
เขารูส้ กึ ว่าผลประโยชน์ทางวัตถุทอ่ี ยูต่ ่อหน้าเป็ นของจริงแท้ๆ ก็ยงั เห็น
แก่ ประโยชน์ ท่ีอยู่ ตรงหน้ า ในกระแสของสังคมมนุ ษ ย์ เขายังไม่
สามารถกาหนดมาตรฐานที่สูงให้กบั ตัวเอง ความจริงการเป็ นคนดีใน
สังคมมนุ ษย์มบี ุคคลตัวอย่างเป็ นแบบอย่าง แต่นนเป็
ั ่ นบุคคลตัวอย่าง
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ในสังคมมนุ ษย์ ท่านคิดจะเป็ นผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ต้องอาศัยจิตใจ
ของท่ านไปบ าเพ็ญทัง้ สิ้น ต้องอาศัยตัวท่านไปรับรู้(อู้)ทัง้ สิ้น ไม่ มี
แบบอย่าง ดีท่พี วกเราได้ถ่ายทอดหลักธรรมใหญ่ (ต้าฝ่ า)ออกมาแล้ว
ในอดีตหากท่ านคิดจะบ าเพ็ญ ยังไม่ มีผู้ใดให้ค าชี้แนะ เช่นนี้ ท่ าน
ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่ า)ก็อาจปฏิบตั ไิ ด้ดี บาเพ็ญได้หรือไม่
ปฏิบตั ไิ ด้หรือไม่ บรรลุถงึ ระดับใด ล้วนขึน้ อยูท่ ต่ี วั ท่านเอง
แน่ นอนรูปแบบของการแปรผันของกรรมนัน้ ไม่เป็ นไปอย่างที่
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้เสมอไป อาจปรากฏออกมาในด้านอื่น ในสังคม
ภายในครอบครั ว ก็ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ เดิ น ไปบนถนนหรื อ อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมของสังคมอื่นๆ ก็อาจพบกับเรื่องยุง่ ยาก จิตทีป่ ล่อยวาง
ไม่ได้ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ก็ต้องให้ท่านปล่อยวางทัง้ หมด จิตยึด
ติดต่างๆ ตราบใดทีท่ ่านยังมีอยู่ ก็ตอ้ งให้ขจัดทิง้ ไป ในภาวะแวดล้อม
ต่างๆ จะให้ท่านล้มลุกคลุกคลาน เพื่อให้ท่านรูแ้ จ้งในธรรม ก็คอื ต้อง
บาเพ็ญปฏิบตั กิ นั เช่นนี้
ยังมีอีกกรณี หนึ่ งที่ค่อนข้างจะเป็ นรูปแบบทัวๆ
่ ไป พวกเรา
หลายคนในขัน้ ตอนของการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ในเวลาฝึกพลัง(กง) คู่
สมรสของท่านก็จะไม่พอใจมาก ทันทีท่ที ่านเริม่ ฝึ กพลัง(กง) ก็จะหา
เรื่องชวนทะเลาะตบตี ท่านไปทาเรื่องอื่นเขาจะไม่สนใจ ท่านบอกจะไป
เล่นไพ่นกกระจอก เสียเวลาเท่าไร แม้เขาจะไม่พอใจ แต่ก็ไม่เท่ากับ
การที่ท่านไปฝึ กพลัง(กง) ท่านไปฝึ กพลัง(กง)ก็ไม่เป็ นการยัวโทสะเขา
่
เป็ นการออกกาลังกาย ก็ไม่ส่งผลกระทบถึงเขา เป็ นเรื่องดี แต่เมื่อใด
ที่ท่านบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม เขาก็จะขว้างปาและชวนทะเลาะตบตีกบั
180

ท่าน บางคนเป็ นเพราะว่าฝึ กพลัง(กง) คู่สามีภรรยาเกือบต้องหย่าร้าง
กัน หลายคนไม่ คิดกัน ว่ าท าไมจึงเกิด เหตุ การณ์ เช่ น นี้ หลังจาก
เหตุการณ์ ผ่านพ้นท่านลองไปถามเขาดู ฉันฝึ กพลัง(กง)ทาไมเธอต้อง
โกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟ เขาเองก็ตอบไม่ถูกจริงๆ ว่า ทาไมเป็ นเช่นนัน้
จริงซิ ฉันไม่ควรจะต้องโกรธมากมายขนาดนัน้ แต่ทาไมจึงโกรธเป็ น
ฟื นเป็ นไฟในเวลานัน้ ความจริงเรื่องมันเป็ นอย่างไร ในขณะที่เราฝึ ก
พลัง(กง)อยู่นัน้ กรรมจะต้องมีการแปรผัน ไม่สูญเสียจะไม่ได้ สิ่งที่
สูญเสียเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี ท่านจะต้องชดใช้
อาจเป็ นไปได้ว่าพอเดินเข้าประตูบา้ น คู่สมรสของท่านก็จะเริม่
ชวนทะเลาะกับท่านไม่หยุด หากท่านสามารถอดกลัน้ ผ่านไปได้ พลัง
(กง)ที่ท่านฝึ กมาวันนี้ ก็จะไม่เสียเปล่า บางท่านก็ทราบดีว่าการฝึ ก
พลัง(กง)เน้นทีก่ ุศล ดังนัน้ เขากับคู่สมรสในเวลาปกติจะปฏิบตั ติ ่อกันดี
มาก พอคิดว่า ปกติฉนั ว่าหนึ่งเป็ นหนึ่งไม่มสี อง วันนี้เขาขึน้ มาบนหัว
ฉันแล้วหรือ อดกลัน้ โทสะไม่อยู่ ก็เริม่ ทะเลาะกับเขาขึน้ มา พลัง(กง)ที่
ฝึ กมาวันนี้ ก็เสียเปล่า เพราะว่ากรรมอยู่ตรงนัน้ เขากาลังช่วยท่าน
ชาระท่านไม่ยอม ทะเลาะกับเขาขึน้ มาก็ไม่ได้ชาระ เรื่องประเภทนี้ยงั มี
อีกมาก พวกเรามีไม่น้อยทีเ่ คยประสบกับเรื่องทานองนี้มาก่อน ไม่ได้
คิดว่าเพราะอะไรท่านไปทาเรื่องอื่นเขากลับไม่ค่อยมายุ่งเกี่ยว ที่จริง
เป็ นเรื่องดี แต่เขากลับชวนทะเลาะกับท่าน ที่จริงคือช่วยท่านชาระ
กรรม แต่ ว่าตัวเขาเองกลับไม่รู้ เขาไม่เพียงแต่ชวนทะเลาะหาเรื่อง
อย่างผิวเผิน แต่ในใจยังคงดีกบั ท่าน ไม่ใช่เป็ นเช่นนี้ เป็ นความโกรธที่
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แสดงออกมาจากใจจริงๆ เพราะว่ากรรมตกอยูท่ ผ่ี ใู้ ดผูน้ นั ้ ก็ไม่อาจจะทน
ได้ รับรองได้วา่ เป็ นเช่นนี้แน่นอน
ยกระดับจิ ต(ซิ นซิ่ ง)
ทีผ่ ่านมามีคนไม่น้อยเพราะควบคุมจิต(ซินซิง่ )ไม่ได้ จึงได้เกิด
ปั ญหามากมาย ปฏิบตั ไิ ปจนถึงระดับหนึ่งแล้วขึน้ ไปอีกไม่ได้ บางท่าน
จิต(ซินซิง่ )ที่ตดิ ตัวมาค่อนข้างสูง ฝึ กพลัง(กง)ได้ไม่นานตาทิพย์ก็เปิ ด
บรรลุถงึ ระดับหนึ่ง เพราะว่าบุคคลผูน้ ้ีมรี ากฐาน(เกินจี)ค่อนข้างดี จิต
(ซินซิง่ )สูงมาก ดังนัน้ พลัง(กง)ของเขาจึงเกิดขึน้ ได้เร็ว เมื่อขึน้ ถึงระดับ
ทีจ่ ติ (ซินซิง่ )ของเขาตัง้ อยู่ พลัง(กง)ของเขาก็จะขึน้ ถึงระดับนัน้ เช่นกัน
ถ้ าเขาต้ องการจะยกระดับพลัง (กง)ให้ สู งขึ้นอีก ความขัดแย้งก็ จะ
ปรากฏออกมา เพื่อให้เขายกระดับจิต(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับคนที่มรี ากฐาน(เกินจี)ดี เขาจะรู้สกึ ว่าพลัง(กง)
ของเขาเพิม่ ขึ้นได้ไม่เลวเลย ฝึ กได้ดีมาก แล้วทาไมอยู่ๆ ก็มีปัญหา
ต่างๆ มากมายเข้ามารุมเร้าล่ะ ทุกสิง่ ทุกอย่างไม่ดไี ปหมด คนรอบข้าง
ก็ไม่เป็ นมิตร ผูบ้ งั คับบัญชาก็ไม่ยอมรับ ในครอบครัวความสัมพันธ์ก็
ไม่ราบรื่น เหตุใดจึงมีความขัดแย้งปรากฏออกมามากมายเช่นนี้ ตัวเขา
เองก็ไม่รบั รู้(อู้) ด้วยเหตุท่วี ่าเขามีรากฐาน(เกินจี)ดี เมื่อขึ้นถึงระดับ
หนึ่งแล้ว สภาพเช่นนี้จะปรากฏ แต่นัน่ ยังไม่ใช่มาตรฐานสุดท้ายที่ผู้
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจะบรรลุความสาเร็จ จะบาเพ็ญให้สูงขึน้ ไปหนทาง
ยังอีกยาวไกล ท่านจะต้องยกระดับตัวเองขึน้ ไปอีกอย่างต่อเนื่อง นัน่
เป็ นเพราะรากฐาน(เกินจี)ที่ตดิ ตัวมานิดหน่ อยได้บงั เกิดผล ท่านจึงได้
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บรรลุถงึ สภาพเช่นนัน้ จะยกระดับขึน้ ไปอีก มาตรฐานก็ตอ้ งสูงตามขึน้
ไปด้วย
มีคนกล่ าวว่ า ให้ฉั นหาเงินทองมากอีกหน่ อย จัดการเรื่อง
ครอบครัวให้เรียบร้อย อะไรฉันก็ไม่ยุ่งเกี่ยวแล้ว ฉันค่อยไปบาเพ็ญ
ธรรม ข้าพเจ้าขอบอกว่าท่านกาลังเพ้อฝั น ท่านไม่สามารถก้าวก่ายกับ
ชีวติ ของผูอ้ ่นื ควบคุมชะตาชีวติ ของผูอ้ ่นื ไม่ได้ รวมทัง้ ชะตาชีวติ ของ
ภรรยาบุ ตรธิดา และพ่ อแม่ พ่ีน้ องของท่ าน นั น่ ไม่ ใช่ สิ่งที่ท่ านจะ
สามารถกาหนดได้ นอกจากนี้เมื่อท่านไม่มอี ะไรต้องห่วงกังวล ไม่มี
ความยุง่ ยากอีกแล้ว ท่านยังจะบาเพ็ญปฏิบตั อิ ะไร ท่านคิดจะฝึ กพลัง
(กง)อย่างสะดวกสบาย จะเป็ นอย่างนัน้ ได้อย่างไร นัน่ เป็ นสิง่ ที่ท่าน
มองในแง่ของคนธรรมดาสามัญ
การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ต้องบาเพ็ญปฏิบตั ิท่ามกลางความ
ทุกข์ความลาบาก ดูว่าท่านจะตัดอารมณ์ทงั ้ เจ็ดและกามคุณทัง้ หก
ได้หรือไม่ ท่านจะปล่อยวางในสิ่งเหล่านี้ ได้หรือไม่ หากท่านยังยึด
ติดต่อสิง่ เหล่านัน้ ท่านก็จะไม่สามารถบาเพ็ญ ไม่ว่าเรื่องอะไรล้วนมี
เหตุผลสัมพันธ์กนั ทาไมคนจึงเป็ นคนได้ ก็เพราะว่าคนมีอารมณ์และ
ความผูกพัน คนก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยอารมณ์ และความผูกพัน ความ
ผูกพันระหว่างญาติ ความรักของหนุ่มสาว ความรักต่อพ่อแม่ อารมณ์
รัก ความรูส้ กึ ผูกพัน มิตรภาพ ทาอะไรก็คานึงถึงอารมณ์ และความ
ผูกพัน ไม่วา่ อะไรก็หนีไม่พน้ อารมณ์และความผูกพันนี้ได้ อยากทาไม่
อยากทา ดีใจหรือไม่ดใี จ รักและแค้น ทุกสิง่ ทุกอย่างในสังคมมนุ ษย์
ล้วนขึน้ อยูก่ บั อารมณ์และความผูกพัน อารมณ์และความผูกพันหากตัด
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ไม่ขาด ท่านก็ไม่อาจจะบาเพ็ญปฏิบตั ไิ ด้ ถ้าคนสามารถหลุดพ้นจาก
อารมณ์ และความผูกพันนี้ได้ ใครก็ไม่อาจทาให้ท่านหวันไหวได้
่
ใจ
ของคนธรรมดาสามัญก็จะไม่ทาให้ท่านหวันไหวได้
่
สิง่ ที่มาแทนที่คอื
ความเมตตากรุณา เป็ นสิง่ ทีส่ งู ส่งยิง่ กว่า แน่นอนการจะตัดขาดจากสิง่
นี้ในทันทีไม่ใช่เรื่องง่าย การบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมเป็ นหนทางยาวไกล
เป็ นขัน้ ตอนที่ตอ้ งค่อยๆ ขจัดจิตยึดติดของตัวเอง แต่ทงั ้ นี้ท่านจะต้อง
เข้มงวดกับตัวเอง
พวกเราเป็ นผู้ฝึ กพลัง(กง) ความขัดแย้งมักจะเกิดขึ้นอย่าง
กะทันหัน จะทาอย่างไร ยามปกติท่านรักษาจิตทีม่ คี วามเมตตากรุณา
อยู่ตลอดเวลา มีสภาพจิตที่ดีงาม เมื่อเผชิญกับปั ญหาก็จะสามารถ
ปฏิบ ตั ิได้ดี เพราะมันจะช่วยผ่อนหนักเป็ นเบา ท่านมีความเมตตา
กรุณาอยู่ตลอด เมตตาต่อผูอ้ ่นื จะทาอะไรก็คานึงถึงผูอ้ ่นื แต่ละครัง้
เมื่อเผชิญกับปั ญหาให้คดิ ก่อนเสมอว่า เรื่องนี้ผอู้ ่นื รับได้หรือไม่ จะทา
ร้ายผูอ้ ่นื หรือไม่ ถ้าเป็ นเช่นนี้ปัญหาก็จะไม่ปรากฏ ดังนัน้ ท่านฝึกพลัง
(กง)จึงต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานชัน้ สูง หรือมาตรฐานชัน้ สูงยิง่ ขึ้นมา
กาหนดตัวเอง
คนบางคนมักจะไม่สามารถรับรู(้ อู)้ บางท่านตาทิพย์ได้เปิ ดแล้ว
มองเห็นพระพุทธ กลับบ้านกราบไหว้พระพุทธรูป ในใจบ่นว่า เหตุใด
พระพุทธจึงไม่ดูแลฉัน ช่วยฉันแก้ไขปั ญหานี้ เถิด แน่ นอนพระพุทธ
ย่อมไม่ยงุ่ ด้วย ความทุกข์ความลาบากนัน้ พระองค์เป็ นผูก้ าหนดไว้ให้
จุ ด ประสงค์ ต้ อ งการให้ ท่ านยกระดับ จิต (ซิ น ซิ่ ง)ให้ สู งขึ้น ให้ ท่ าน
ยกระดับขึ้นท่ามกลางความขัดแย้ง พระองค์จะช่วยแก้ปัญหาให้ท่าน
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หรือ แท้ทจ่ี ริงก็จะไม่แก้ปัญหาให้ท่าน หากช่วยแก้ปัญหาให้แล้วท่าน
จะมีพลัง(กง)สูงขึน้ หรือ จะยกระดับจิต(ซินซิง่ )และระดับชัน้ ของท่านได้
อย่างไร จุดสาคัญก็เพื่อให้ท่านมีพลัง(กง)สูงขึน้ ในสายตาของท่านผูร้ ู้
แจ้ง การเป็ นมนุ ษย์มใิ ช่เป้ าหมาย ชีวติ ของคนเรามิใช่เพียงเพื่อการ
เป็ นคน ก็ คื อให้ ท่ านกลับ ขึ้น ไป คนรับ ความทุ ก ข์ ท รมานเท่ าไร
พระองค์ถอื ว่ามีความทุกข์ยงิ่ มากยิง่ ดี เป็ นการเร่งชาระหนี้ พระองค์
คิดอย่างนี้ บางคนไม่สามารถรับรู(้ อู)้ ขอพระพุทธไม่ได้ผล ก็เริม่ โทษ
พระพุทธ ทาไมพระองค์ไม่ช่วยฉัน ฉันจุดธูปเทียนบูชากราบไหว้ทุก
วัน เพราะเรื่องนี้ บางคนถึงกับขว้างพระพุทธรูปทิ้ง จากนัน้ ก็ด่าพระ
พุทธ เพราะเขาด่าจิต(ซินซิง่ )ของเขาก็ตกลงไป พลัง(กง)ก็สูญหายไป
เขาทราบดีว่าอะไรก็ไม่เหลือแล้ว ก็ยงิ่ แค้นพระพุทธมากขึน้ เขาคิดว่า
พระพุทธกาลังทาร้ายเขา เขาใช้กฎของคนธรรมดาไปวัดจิต(ซินซิง่ )ของ
พระพุทธ จะสามารถวัดได้อย่างไร เขาใช้มาตรฐานของคนธรรมดา
สามัญไปปฏิบ ตั ิต่อเรื่องราวในระดับสูง จะเป็ นไปได้อย่างไร ดังนัน้
มักจะมีปัญหาเช่นนี้ เกิดขึ้น ทาให้คนจานวนมากคิดว่าความทุกข์ใน
ชีวติ เป็ นเรื่องทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรมต่อตัวเอง มีคนมากมายต้องตกลงมา
เมื่อไม่ก่ปี ี ก่อนมีอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ใหญ่หลายท่าน มี
ชื่อเสียงโด่งดังก็ต้องพังลงมา แน่ นอนอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ที่
แท้จริงต่างก็กลับไปกันแล้ว หลังจากเสร็จสิน้ ภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มา เหลือเพียงพวกทีห่ ลงอยูใ่ นคนธรรมดาสามัญ จิต(ซินซิง่ )ตกต่ าลง
มาและยังคงเคลื่อนไหวอยูใ่ นสังคมมนุ ษย์ พวกเขาไม่มพี ลัง(กง)แล้ว มี
อาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ทีม่ ชี ่อื เสียงในอดีตบางท่านที่ยงั เคลื่อนไหว
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อยู่ในสังคม อาจารย์ของพวกเขาเห็นว่าเขาตกต่ าลงไปในคนธรรมดา
สามัญแล้ว หลงใหลในชื่อเสียงผลประโยชน์ จนถอนตัวไม่ข้นึ ไม่ไหว
แล้ว อาจารย์ได้นาจิตรอง(ฟู่ เหวียนเสิน)ของเขาไปแล้ว ซึ่งพลัง(กง)
ล้วนอยูใ่ นตัวจิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน) ตัวอย่างเช่นนี้มอี ยูม่ ากมาย
ในวิชาของเรา เรื่องประเภทนี้น้อยมาก มีกไ็ ม่เด่นชัด ทางด้าน
การยกระดับจิต(ซินซิ่ง) ตัวอย่างที่ปรากฏออกมามากเป็ นพิเศษ ที่
มณฑลซันตงมีผูฝ้ ึ กของเราคนหนึ่งทางานในโรงงานทอผ้าขนหนู แห่ง
หนึ่ง หลังจากได้ฝึกหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)แล้ว ยัง
นาไปเผยแพร่ถ่ายทอดให้กบั เพือ่ นร่วมงาน ผลปรากฏว่าทาให้โฉมหน้า
ของโรงงานเปลี่ยนแปลงไป ก่ อนนี้ ห ัวผ้าขนหนู ของโรงงานแห่ งนี้
คนงานมักจะนากลับบ้านคนละชิ้นเสมอ คนงานส่วนใหญ่ก็หยิบฉวย
หลังจากทีฝ่ ึ กพลัง(กง)แล้วเขาไม่เพียงแต่ไม่หยิบฉวย ของที่เคยเอาไป
ทีบ่ า้ นก็นากลับมาคืน คนอื่นพอเห็นเขาทาเช่นนี้ ก็ไม่มใี ครหยิบฉวย
กั น อี ก เลย คนที่ เคยน ากลับ ไปบ้ า นพากั น เอามาคื น โรงงาน มี
เหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏทัง้ โรงงาน
ที่เมืองแห่งหนึ่งหัวหน้าศูนย์ฝึกผูห้ นึ่ง ไปเยี่ยมผูฝ้ ึ กที่โรงงาน
แห่งหนึ่ง เพื่อดูว่าได้ฝึกหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ไปถึง
ไหนแล้ว ผูจ้ ดั การโรงงานแห่งนัน้ ออกมาต้อนรับเขาด้วยตัวเองและพูด
ว่า หลังจากคนงานเหล่านี้ฝึกหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)
แล้ว มาเช้ากลับค่า ทางานอย่างขยันขันแข็ง หัวหน้าสังงานก็
่
ทาตาม
เป็ นอย่างดีไม่เกี่ยงงาน ไม่แก่งแย่งชิงดีชงิ เด่น พวกเขาทาเช่นนี้ ทา
ให้ โฉมหน้ าบรรยากาศของโรงงานเปลี่ย นโฉมหน้ าไปทางที่ ดี ข้ึน
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เศรษฐกิจและผลประโยชน์ ของโรงงานก็ดขี น้ึ พลังกงของท่านเก่งกาจ
จริงๆ อาจารย์ของพวกท่านมาเปิ ดชัน้ เรียนเมื่อไร ผมก็จะไปร่วมด้วย
หลักการบาเพ็ญปฏิบตั หิ ลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเรา
ก็คอื การนาคนไปสู่ระดับชัน้ สูง ไม่ได้คดิ ทาเรื่องเช่นนี้ แต่ก็สามารถ
ช่วยปลูกฝั งอารยธรรมทางจิตใจของสังคมให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดี
ขึน้ ถ้าหากทุกๆ คนหันไปค้นหาจากภายในจิตใจ ทุกๆ คนคิดว่าจะ
ปฏิบ ัติ ต ัวให้ ดีได้ อย่ างไร ข้าพเจ้าว่ าสังคมก็ จะมัน่ คง มาตรฐาน
ศีลธรรมของมนุ ษย์กจ็ ะดีขน้ึ
ขณะทีข่ า้ พเจ้าถ่ายทอดหลักธรรมทีเ่ มืองไท่หยวน ผูฝ้ ึกคนหนึ่ง
อายุ 50 กว่าปี สองสามีภรรยาได้มาร่วมฟั งธรรม ขณะที่พวกเขาเดิน
อยูก่ ลางถนน มีรถยนต์คนั หนึ่งวิง่ มาด้วยความเร็วสูง ในทันใดกระจก
ข้างก็เกีย่ วเอาเสือ้ ของสตรีสงู อายุผนู้ ้ีเข้า พร้อมกับลากตัวเธอเลยไป 10
กว่าเมตร “พลัก”๊ แล้วก็เหวีย่ งเธอล้มลงบนพืน้ รถวิง่ เลยไปอีกกว่า 20
เมตร จึงหยุดลง คนขับกระโดดลงจากรถพูดด้วยความไม่พอใจว่า คุณ
เดินอย่างไรไม่มองถนน คนเราสมัยนี้มกั จะเป็ นเช่นนี้ มีปัญหาก็จะโยน
ให้กบั คนอื่นรับผิดชอบ ส่วนผูท้ ่นี ัง่ อยู่ในรถก็พูดว่า ดูซวิ ่าหกล้มเป็ น
อย่างไรบ้าง รีบส่งไปโรงพยาบาลเถอะ คนขับจึงได้คิด รีบถามว่า
คุณป้ าเป็ นอย่างไรบ้าง บาดเจ็บทีไ่ หน ไปตรวจทีโ่ รงพยาบาลดีไหม ผู้
ฝึกของเราผูน้ นั ้ หลังจากค่อยๆ ลุกจากพืน้ ขึน้ มา แล้วตอบว่า ไม่เป็ นไร
พวกคุณไปเถอะ ปั ดฝุ่ นออกแล้วเกีย่ วแขนสามีเดินจากไป
มาถึงชัน้ เรียนมาเล่าเหตุการณ์น้ีให้ขา้ พเจ้าฟั ง ข้าพเจ้ารูส้ กึ ดีใจ
มาก ผู้ฝึ กของเรามีจิต (ซิน ซิ่ง)สู งขึ้นแล้ว เธอกล่ าวกับข้าพเจ้าว่ า
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อาจารย์ เป็ นเพราะว่าวันนี้ ดฉิ ันได้ศึกษาหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ า
หลุนต้าฝ่ า) ถ้าไม่ได้ศึกษาหลักธรรมใหญ่ (ต้าฝ่ า) วันนี้ คงไม่ปฏิบตั ิ
เช่นนี้ ทุกคนลองคิดดู เมื่อปลดเกษียนแล้ว เวลานี้ขา้ วของก็มรี าคา
แพงเช่นนี้ สวัสดิการอะไรก็ไม่มี คนอายุ 50 กว่าถู กรถลากไปไกล
เช่นนัน้ ล้มอยูบ่ นพืน้ ตรงไหนบาดเจ็บก็คงแย่แล้ว ฟุบกับพืน้ ก็คงลุก
ไม่ ข้นึ แล้ว ไปโรงพยาบาลก็ไปซิ เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลไม่ ออก
มาแล้ว ถ้าเป็ นคนธรรมดาสามัญก็คงทาเช่นนัน้ แต่เธอเป็ นผูบ้ าเพ็ญ
ปฏิบ ตั ิธรรม จึงไม่ได้ท าเช่นนัน้ เราจึงกล่าวว่า ดีชวอยู
ั ่ ่ท่คี วามคิด
ชัวขณะของคน
่
ความคิดเพียงชัวขณะนี
่
้นามาซึ่งผลลัพธ์ทต่ี ่างกัน อายุ
มากขนาดนั น้ ถ้าเป็ นคนธรรมดาสามัญ โดนเหวี่ยงขนาดนั น้ จะไม่
บาดเจ็บหรือ แต่เธอแม้แต่ผวิ หนังก็ไม่ถลอก ดีชวก็
ั ่ อยูต่ รงทีค่ วามคิด
ชัวขณะ
่
ถ้าหากเธอล้มนอนอยู่ตรงนัน้ และพูดว่า ฉันไม่ไหวแล้ว เจ็บ
ตรงนัน้ ปวดตรงนี้ ถ้าเช่นนัน้ เอ็นอาจจะขาด กระดูกอาจจะหัก เป็ น
อัมพาตไป ให้เงินท่านมากมายเท่าใด แต่ท่านต้องใช้ชวี ติ ที่เหลืออยู่
โรงพยาบาลเดินเหินไม่ได้ ท่านจะมีความสุขหรือ ผู้คนที่มุงดูต่างก็
รู้สึกแปลกใจ สตรีสู งอายุ ผู้น้ี ท าไมไม่ เรียกร้องเอาเงินจากเขา ไม่
เรียกร้องค่าเสียหาย ปั จจุบนั มาตรฐานศีลธรรมของคนได้ถูกบิดเบือน
ไปทัง้ หมด คนขับรถแม้จะขับรถเร็วก็จริง แต่เขาจะมีเจตนาชนคนหรือ
เขาไม่ ได้เจตนาไม่ ใช่ ห รือ แต่ ว่ าปั จจุ บ ันคนเราก็เป็ นเช่ นนี้ ถ้าไม่
เรียกร้องค่าเสียหาย จิตใจของคนที่มุ งดูจะรู้สึกไม่สงบ ข้าพเจ้าว่า
ปั จจุบนั นี้ความดีความชัวแบ่
่ งแยกไม่ออก มีบางคนท่านเตือนเขาว่า
ก าลังท าชัว่ เขายังไม่ เชื่ อ เพราะมาตรฐานศี ล ธรรมได้ เกิ ด การ
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เปลี่ยนแปลง บางคนมุ่งแต่ผลประโยชน์ เพียงอย่างเดียว ขอเพียงได้
เงินทอง เรื่องอะไรก็กล้าทา คนไม่ทาเพื่อตัวเอง ฟ้ าดินลงโทษ ได้
กลายเป็ นคติเตือนใจเสียแล้ว
ที่ปักกิง่ มีผฝู้ ึ กคนหนึ่ง หลังอาหารเย็นพาลูกออกมาเดินเล่นที่
เฉียนเหมิน เห็นรถกาลังโฆษณาขายสลากรางวัล ลูกอยากร่วมสนุ กจับ
สลากรางวัลก็ให้ไปจับ ให้เด็กหนึ่ งเหรียญไปจับ ทันใดนัน้ ก็จ บั ได้
รางวัลที่ 2 เป็ นจักรยานเด็กอย่างดี เด็กดีใจมาก ทันใดนัน้ สมองเขา
คิดได้ว่า ฉันเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง) จะหวังในสิง่ นี้ได้อย่างไร ฉันได้โชคที่
ไม่ชอบธรรมเช่นนี้ ฉันต้องเสียกุ ศลไปมากเท่าใด จึงบอกกับลู กว่า
อย่าเอาเลย ถ้าอยากได้เราไปซือ้ กันเอง ลูกก็ไม่พอใจ เวลาขอให้ซอ้ื ก็
ไม่ซ้ือให้ พอจับสลากได้เองท่ านก็ไม่ให้เอาอีก ลูกก็ร้องไห้ไม่ยอม
หมดปั ญญาก็ได้แต่ เข็นจักรยานกลับบ้าน กลับถึงบ้านยิ่งคิดยิ่งไม่
ถูกต้อง รีบเอาเงินไปจ่ายเขาดีกว่า หวนคิดอีกที สลากรางวัลก็ไม่มี
แล้ว ให้เงินพวกเขา พวกเขามิเอาไปแบ่งกันเองหรือ ฉันรีบเอาเงินไป
บริจาคช่วยเหลือทีท่ างานดีกว่า
โชคดีทท่ี างานมีผฝู้ ึ กหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)กัน
ไม่ น้ อย ผู้บ ังคับบัญชาก็เข้าใจเขา ถ้าอยู่ในสภาวะแวดล้อมทัวไป
่
สถานทีท่ างานทัวไป
่ ท่านบอกว่าท่านเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง) จับรางวัลได้
รถจักรยานแต่ท่านไม่เอา เอาเงินมาบริจาคให้ทท่ี างาน ผูบ้ งั คับบัญชา
จะต้องคิดว่าคนๆ นี้สติมปี ั ญหา คนอื่นก็จะต้องวิพากษ์วจิ ารณ์ กนั ว่า
คนๆ นี้ฝึกพลัง(กง)จนเพีย้ นไป จนธาตุไฟเข้าแทรก ข้าพเจ้าบอกแล้ว
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ว่า มาตรฐานศีลธรรมได้บดิ เบือนไป ถ้าเป็ นในปี ทศวรรษ 1950 - 1960
เรื่องประเภทนี้จะเป็ นเรื่องปกติธรรมดา ใครๆ ก็ไม่รสู้ กึ แปลกใจ
พวกเราพู ด ว่ า ไม่ ว่ า มาตรฐานศี ล ธรรมของมนุ ษย์ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด คุณสมบัติพเิ ศษของจักรวาลนี้ ความจริง
ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิน่ ) จะไม่เปลีย่ นแปลงตลอดไป
มีคนบอกว่าท่านดี ท่านไม่แน่ ว่าจะดีจริง มีคนบอกว่าท่านเลว ท่านก็
ไม่แน่ ว่าจะเลวจริง เพราะว่ามาตรฐานที่ใช้วดั ความดี ความเลวนัน้ ได้
บิดเบือนไปเสียแล้ว มีแต่ผทู้ ส่ี อดคล้องกับคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาล
เท่านัน้ เขาจึงจะเป็ นคนดี นี่เป็ นมาตรฐานหนึ่งเดียวทีจ่ ะวัดคนดีคนเลว
ซึ่ งเป็ นที่ ย อมรับ ในจัก รวาล ท่ านอย่ าได้ เห็ น ว่ าสังคมมนุ ษ ย์ เรา
เปลี่ยนแปลงไปมาก มาตรฐานศีลธรรมของมนุ ษย์ก็ตกต่ าลงมามาก
ศีลธรรมของมนุ ษย์ตกต่ าลงทุกวัน ยึดถือเอาแต่ผลประโยชน์ เป็ นที่ตงั ้
แต่การเปลีย่ นแปลงของจักรวาลไม่ได้เปลีย่ นแปลงตามการเปลีย่ นแปลง
ของมนุ ษย์ การเป็ นผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจึงไม่สามารถใช้มาตรฐานของ
คนธรรมดาสามัญมาก าหนด เมื่อคนธรรมดาสามัญ บอกว่าเรื่องนี้
ถูกต้อง ท่านก็ปฏิบตั ติ าม ทาเช่นนัน้ ไม่ได้ คนธรรมดาสามัญบอกว่าดี
ก็ไม่แน่ ว่าจะดี คนธรรมดาสามัญบอกว่าเลวก็ไม่แน่ ว่าจะเลวเสมอไป
ในยุคทีม่ าตรฐานศีลธรรมได้บดิ เบือนไป มีคนทาเรื่องเลว ท่านบอกเขา
ว่ากาลังทาเรื่องเลว เขาก็ไม่เชื่อ การเป็ นผู้บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม จึง
ต้องใช้มาตรฐานของคุ ณสมบัติพ ิเศษของจักรวาลมาประเมิ น จึงจะ
สามารถแยกแยะอะไรดีหรือเลวอย่างแท้จริง
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พิ ธีกว้านติ่ ง
ในวงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมมีพธิ กี รรมแบบหนึ่ง เรียกว่ากว้าน
ติง่ กว้านติง่ เป็ นพิธกี รรมทางศาสนาอย่างหนึ่งของการบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมสายพุทธนิกายมีจ่ ง จุดประสงค์คอื ผูท้ ผ่ี า่ นพิธกี ว้านติง่ แล้ว คนๆ
นี้จะไปเข้านิกายอื่นอีกไม่ได้ รับเขาเป็ นลูกศิษย์ท่แี ท้จริงของนิกายนี้
แล้ว ปั จจุบนั เรื่องแปลกอยูท่ ต่ี รงไหน ในการฝึกพลัง(กง)ก็ปรากฏมีพธิ ี
ทางศาสนาเช่นนี้ข้นึ มา สายเต๋าก็มีการทาพิธกี ว้านติ่ง ไม่เฉพาะแต่
นิกายมี่จงเท่านัน้ ข้าพเจ้าบอกแล้วว่า ผู้ท่ใี ช้ช่อื มี่จงถ่ายทอดอยู่ใน
สังคมล้วนแล้วแต่เป็ นของปลอม ทาไมจึงพูดเช่นนี้ เพราะว่านิกายถังมี่
ได้หายสาบสูญไปจากประเทศจีนกว่า 1 พันปี มาแล้ว ไม่มแี ล้ว ส่วน
นิกายจ้างมี่เนื่องจากมีขอ้ จากัดด้านภาษา ไม่ได้เผยแพร่เข้ามาในเขต
ของชาวฮันอย่
่ างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มันเป็ นนิ กายลับ ต้อง
บาเพ็ญปฏิบตั ใิ นวัดอย่างลับๆ และต้องรับการสอนจากอาจารย์อย่าง
ลับๆ อาจารย์จะนาเขาฝึกบาเพ็ญอย่างลับๆ ปฏิบตั ไิ ม่ได้ถงึ จุดนี้ ก็จะ
ไม่นาออกมาถ่ายทอดอย่างเด็ดขาด
คนจานวนมากเดินทางไปทิเบตเพื่อฝึ กพลัง(กง) ต้องไปไหว้ครู
เพื่อเรียนวิชาจ้างมี่ ต่ อไปจะได้เป็ นอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง) มี
ชื่อ เสีย งร่ ารวยเงิน ทอง พวกเราลองคิ ด ดู พระลามะที่ ได้ ร ับ การ
ถ่ายทอดวิชาทีแ่ ท้จริง ล้วนมีความสามารถพิเศษสูงมาก ท่านสามารถ
มองเห็นความในใจของผูม้ าศึกษาพลัง(กง)ว่าในใจคิดอย่างไร เขามา
เพือ่ อะไร พอมองทีจ่ ติ ใจก็จะเข้าใจแล้ว คิดจะมาศึกษาวิชาทีน่ ่ี เพือ่ ไป
เป็ นอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง) หาชื่อเสียงและความร่ารวย มาทาลาย
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วิธีบาเพ็ญพุทธของสายนี้ วิชาการบ าเพ็ญพุทธที่เข้มงวดเช่นนี้ จะ
อนุ ญ าตให้ท่ านน าไปใช้เพื่อเป็ นอาจารย์พ ลังลมปราณ(ชี่กง) เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ ทาลายตามอาเภอใจได้หรือ ท่านมีจุดมุ่งหมาย
อะไร ดังนัน้ จะไม่มวี นั ถ่ายทอดให้เขา เขาจะไม่ได้รบั การถ่ายทอดที่
แท้จริง แน่ นอน ที่นัน่ มีวดั วาอารามอยู่มากมาย อาจจะได้สงิ่ ผิวเผิน
อะไรไปบ้าง หากว่าจิตใจของเขาไม่เทีย่ งตรง ต้องการเป็ นอาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง)แล้วประพฤติชวั ่ ก็อาจจะถูกวิญญาณแปลกปลอมเข้าสิง
สัตว์ท่ีเข้าสิงก็มีพลัง(กง) แต่ ไม่ใช่จ้างมี่ ผู้ท่ีไปทิเบตเพื่อแสวงหา
หลักธรรมอย่างแท้จริง ไปแล้วอาจจะปั กหลักอยูท่ น่ี นไม่
ั ่ ออกมาอีกเลย
นี่คอื คนทีบ่ าเพ็ญจริง
ที่แปลก ปั จจุบนั สายเต๋าหลายต่อหลายสานักต่างก็พูดกันถึง
พิธกี ว้านติง่ สายเต๋าจะสอนเกีย่ วกับการเดินชีพจร แล้วทาพิธกี ว้านติง่
ทาไม เท่าทีข่ า้ พเจ้าทราบ ขณะทีข่ า้ พเจ้าถ่ายทอดพลัง(กง)ทางภาคใต้
โดยเฉพาะที่มณฑลกวางตุ้งทีน่ นมี
ั ่ ค่อนข้างมาก มีสานักสิบกว่าแห่งที่
สอนวิชาที่ยุ่งเหยิงได้พูดถึงการกว้านติง่ ความหมายคืออะไร เมื่อเขา
ทาพิธกี ว้านติง่ ให้ท่านแล้ว ท่านก็คอื ลูกศิษย์ของเขา จะไปเรียนพลัง
(กง)ของสานักอื่นไม่ได้ หากไปศึกษาพลัง(กง)อื่นจะต้องถูกลงโทษ เขา
ทาเช่นนี้ มิเป็ นลัทธิมารหรอกหรือ สิ่งที่เขาถ่ายทอดเป็ นเพียงการ
รักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ ผูค้ นทีไ่ ปเรียนต่างต้องการมีสุขภาพที่
แข็งแรงเท่านัน้ ทาเช่นนี้เพื่ออะไร มีคนกล่าวกันว่า เมื่อฝึ กพลัง(กง)
ของเขาก็ไปฝึ กพลัง(กง)อื่นไม่ได้ เขาสามารถที่จะช่วยให้มนุ ษย์บรรลุ
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มรรคผลได้หรือไม่ นี่เป็ นการทาให้ผคู้ นพลาดโอกาสและเสียอนาคต มี
คนไม่น้อยทีท่ าเช่นนี้
สายเต๋ าไม่ พู ดถึงพิธีกรรมอัน นี้ แต่ ก็ มีพ ิธีกว้านติ่งปรากฏ
ออกมา ข้าพเจ้าพบว่าอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ที่ท ากว้านติ่งได้
เก่งกาจ เสาหลักพลังกง(กงจู)้ ของเขาสูงแค่ไหน ก็สูงไม่เกินตึก 2 - 3
ชัน้ เป็ นอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ที่มชี ่อื เสียง ข้าพเจ้าเห็นว่าพลัง
(กง)ของเขาตกลงมาอย่างน่ าสงสาร มีคนนับร้อยนับพันไปรอให้เขาทา
พิธกี ว้านติ่ง พลัง(กง)ของเขามีจากัด สูงเพียงแค่นัน้ พอไม่นานพลัง
(กง)ก็ตกลงไป ไม่เหลืออีกเลย แล้วจะใช้อะไรทากว้านติ่ง นัน่ มิเป็ น
การหลอกลวงคนหรอกหรือ การทากว้านติง่ ทีแ่ ท้จริง ดูจากอีกมิตหิ นึ่ง
กระดูกของคนเราตัง้ แต่หวั จรดเท้าจะเปลีย่ นเป็ นดังหยกขาว
่
คือใช้พลัง
(กง)และสสารพลังงานสูงมาชาระร่างกายตัง้ แต่หวั จรดเท้า อาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชี่กง)คนนี้สามารถจะทาถึงจุดนี้ได้หรือไม่ เขาทาไม่ได้ เขา
ทาอะไร แน่ นอนไม่ใช่เป็ นการทาพิธที างศาสนาเสมอไป วัตถุประสงค์
ก็คอื ศึกษาพลัง(กง)ของเขา ก็คอื เป็ นคนของเขา ท่านจะต้องเข้าร่วม
ศึกษาวิชาของเขา เป้ าหมายก็เพื่อจะหาเงินจากท่าน หากใครไม่เรียน
วิชาของเขา เขาก็จะหาเงินไม่ได้
ลูกศิษย์ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ก็เหมือนกับ
ลูกศิษย์ของสายพุทธอื่นๆ คืออาจารย์จะกว้านติ่งให้ท่านหลายครัง้
โดยไม่ให้ทา่ นรู้ ผูท้ ม่ี คี วามสามารถพิเศษอาจจะรู้ คนทีม่ คี วามรูส้ กึ ไวก็
จะรูส้ กึ เวลาหลับหรือเวลาอื่นๆ ก็อาจจะรูส้ กึ อยูๆ่ มีกระแสความร้อน
ไหลจากศีรษะลงมาทัวร่
่ างกาย วัตถุประสงค์ของการกว้านติง่ มิใช่เป็ น
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การเพิ่มพูนพลัง(กง)ให้แก่ ท่าน พลัง(กง)นัน้ ท่านต้องเป็ นผู้บ าเพ็ญ
ปฏิบตั ิได้มาเอง กว้านติ่งเป็ นวิธีเสริมสร้างแบบหนึ่ ง ก็คอื การชาระ
ร่างกายของท่านให้สะอาดขึน้ ไปอีกขัน้ หนึ่ง กว้านติง่ ต้องทากันหลาย
ครัง้ ในแต่ละระดับชัน้ ล้วนต้องช่วยทาความสะอาดร่างกายให้แก่ท่าน
เพราะการบาเพ็ญอยูท่ ต่ี วั เอง พลัง(กง)อยูท่ อ่ี าจารย์ ดังนัน้ เราจึงไม่มี
การทาพิธกี ว้านติง่
บางคนยังมีการทาพิธไี หว้ครู พูดมาถึงตรงนี้ ข้าพเจ้าจะขอเล่า
อะไรสักหน่ อย มีคนจานวนมากต้องการกราบไหว้ขา้ พเจ้าเป็ นอาจารย์
พวกเราในยุคปั จจุบนั ต่างจากยุคศักดินาของจีน คุกเข่าและโขกศีรษะก็
ถือว่าเป็ นการไหว้ครูหรือ เราไม่ ประกอบพิธีกรรมเช่ นนี้ พวกเรา
จานวนมากที่มีความคิดเช่นนี้ ฉันโขกศีรษะจุดธูปไหว้พ ระ ในใจมี
ความศรัทธาหน่ อยก็เกิดพลัง(กง) ข้าพเจ้าว่านี่เป็ นเรื่องน่ าขัน การฝึ ก
พลัง(กง)ทีแ่ ท้จริงต้องอาศัยตัวเองไปบาเพ็ญ ขออะไรก็ไม่เกิดประโยชน์
ไม่ต้องไหว้พระ ไม่ต้องจุดธูป ขอเพียงปฏิบ ตั ิตามมาตรฐานของผู้
บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมอย่างแท้จริง พระพุทธเห็นท่านเข้าก็จะดีใจเป็ น
อย่างยิง่ ท่านอยูข่ า้ งนอกทาแต่เรื่องไม่ดี ให้ทา่ นจุดธูปโขกศีรษะ พระ
พุทธเห็นท่านก็ทนไม่ได้ ไม่ใช่เหตุ ผลเช่นนี้ หรือ การบ าเพ็ญอย่าง
แท้จริงต้องอาศัยตัวเอง วันนี้ทา่ นโขกศีรษะไหว้คานับอาจารย์แล้ว พอ
ออกจากประตูไปก็ท าตามอาเภอใจตัวเอง แล้วจะมี ประโยชน์ อ นั ใด
พวกเราไม่ เน้ น พิธีกรรมเช่ นนี้ ท่ านยังอาจจะท าลายชื่อเสียงของ
ข้าพเจ้าด้วย
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เราให้ สิ่งต่ างๆ มากมายแก่ พ วกท่ าน คนที่อยู่ ขอเพี ยงแต่
บ าเพ็ ญ จริง ปฏิ บ ัติ ต นอย่ างเข้ ม งวดตามหลัก ธรรมใหญ่ (ต้ าฝ่ า)
ข้าพเจ้าก็จะดูแลท่านดังลู
่ กศิษย์ ขอเพียงท่านบาเพ็ญหลักธรรมใหญ่
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) เราก็จะดูแลท่านดังลู
่ กศิษย์ หากท่านไม่คดิ
จะบ าเพ็ ญ เราก็ ห มดปั ญญา ท่ านไม่ บ าเพ็ ญ ท่ านขึ้น ชื่ อ ไว้ มี
ประโยชน์ อะไร ศิษ ย์ รุ่ น หนึ่ ง ศิ ษ ย์รุ่ น สอง ท่ านเพียงแต่ ฝึ กการ
เคลื่อนไหวก็คอื ลูกศิษย์ของเราแล้วหรือ ท่านต้องบาเพ็ญปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานจิต(ซินซิ่ง)ของเราอย่างแท้จริง จึงจะสามารถมีร่างกายที่
แข็งแรง จึงจะสามารถบรรลุถงึ ระดับชัน้ สูงอย่างแท้จริง ดังนัน้ พวกเรา
ไม่พูดถึงพิธกี รรมเหล่านี้ ขอเพียงท่านบาเพ็ญปฏิบตั ิ ก็คือลูกศิษย์
ของเรา ธรรมกายของข้าพเจ้ารูท้ ุกอย่าง ท่านคิดอะไรเขาก็รหู้ มด และ
อะไรเขาก็ทาได้ทงั ้ นัน้ ท่านไม่บาเพ็ญปฏิบตั ิเขาก็ไม่ดูแลท่าน ท่าน
บาเพ็ญปฏิบตั กิ จ็ ะช่วยถึงทีส่ ุด
ในบางวิชาผู้ท่ีฝึ กพลัง(กง)ยังไม่ เคยพบเห็นอาจารย์ของตน
เพียงแต่บอกให้หนั หน้ าและโขกศีรษะไปทางทิศใด จ่ายเงินสักกี่รอ้ ย
เหรียญเป็ นอันเสร็จพิธี นี่ มเิ ท่ากับเป็ นการหลอกลวงตัวเองและผูอ้ ่นื
หรอกหรือ และคนๆ นี้กย็ งั สมัครใจ หลังจากนัน้ คนผูน้ ้ีกจ็ ะปกป้ องวิชา
และอาจารย์คนนัน้ ขึน้ มา และบอกผูอ้ ่นื ไม่ให้ฝึกพลัง(กง)อื่น ข้าพเจ้า
เห็นว่าเป็ นเรื่องน่ าขัน บางคนยังทาพิธลี ูบศีรษะ และก็ไม่ทราบว่าให้
เขาลูบศีรษะแล้วจะบังเกิดผลอะไรขึน้ มา
ไม่เพียงแต่ ใช้ช่อื ของมี่จงถ่ายทอดพลัง(กง)จะเป็ นของปลอม
เท่านัน้ การถ่ายทอดวิชาพลัง(กง)ที่แอบอ้างว่าเป็ นของศาสนาพุทธก็
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เป็ นของปลอมทัง้ สิน้ พวกท่านลองคิดดู วิธบี าเพ็ญปฏิบตั ขิ องศาสนา
พุทธนับหลายพันปี ยงั คงมีรูปแบบเช่นนัน้ ถ้าใครไปเปลี่ยนแปลงแล้ว
ยังจะเป็ นศาสนาพุทธอีกหรือ วิธบี าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมคือการบาเพ็ญ
พุทธอย่างเข้มงวด และยังเป็ นสิง่ ทีล่ กึ ล้ามหัศจรรย์มากๆ เปลีย่ นแปลง
แม้เพียงนิดเดียวก็จะยุง่ เหยิงสับสน เพราะว่าการแปรผันของพลัง(กง)
เป็ นขัน้ ตอนทีซ่ บั ซ้อนมากๆ ความรูส้ กึ ของคนไม่ใช่อะไรทัง้ นัน้ อาศัย
ความรู้สึกมาบ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ ธรรมไม่ ได้ พิธีกรรมทางศาสนาของ
พระสงฆ์ก็คอื วิธบี าเพ็ญปฏิบตั ิธรรม ถ้าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่วชิ าของ
สายนัน้ อีกแล้ว แต่ละวิชาจะมีผสู้ าเร็จธรรมชัน้ สูงคอยดูแล แต่ละวิชาก็
มี ผู้ ส าเร็จ ธรรมชัน้ สู งบ าเพ็ ญ ส าเร็ จ ได้ ม ากมาย ใครก็ ไม่ ก ล้ าไป
เปลีย่ นแปลงวิธบี าเพ็ญปฏิบตั ขิ องวิชานัน้ ๆ ตามอาเภอใจ แล้วอาจารย์
พลังลมปราณ(ชี่กง)เล็กๆ จะมีบารมีและอานุ ภาพอะไรจึงกล้าลบหลู่
เจ้าของวิชา ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิชาการบาเพ็ญสายพุทธ ถ้าหาก
สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ ยังจะเป็ นวิชาสายนัน้ อีกหรือ ถ้าหาก
เป็ นพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ปลอมก็จะสามารถแยกแยะออกมาได้
เสวียนกวานเซ่อเว่ย(เสวียนกวานตัง้ จุด)
เสวียนกวานเซ่ อเว่ย(เสวียนกวานตัง้ จุ ด) ก็เรียกว่า เสวียน
กวานอีเ้ ชีย่ ว ในตารา “ตานจิง” “เต้าจ้าง” “ซิง่ มิง่ กุยจื่อ” อาจจะตรวจ
พบคานี้ ถ้าเช่นนัน้ มันคืออะไร อาจารย์ช่กี งมากมายก็อธิบายไม่ถูก
เพราะว่าส่วนใหญ่อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)อยู่ในระดับชัน้ ที่มองไม่
เห็น และไม่อนุ ญาตให้เขามองเห็น ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมคิดจะเห็นมัน
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จะต้องอยู่ในระดับชัน้ ที่สูงกว่าปั ญญาจักษุ (ฮุ่ยเอี่ยนทง) จึงจะสามารถ
มองเห็น อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ทัวไปยั
่ งไม่บรรลุ ถึงระดับชัน้ นี้
จึงมองไม่เห็น ตัง้ แต่โบราณมาในวงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ได้มกี าร
ค้นคว้าศึกษาว่าอะไรคือเสวียนกวานอีเ้ ชีย่ ว อยูต่ รงไหน ตัง้ จุดอย่างไร
ท่านไปดูจากตารา “ตานจิง” “เต้าจ้าง” “ซิง่ มิง่ กุยจื่อ” เขาก็พูดวกวน
ไปมาแค่ทฤษฎี ไม่ได้พูดความจริงกับท่าน พูดไปพูดมา ให้ท่านฟั ง
จนสับสน พูดไม่กระจ่าง เพราะว่าสิง่ ทีเ่ ป็ นจริงจะให้คนธรรมดาสามัญรู้
ไม่ได้
นอกจากนี้ขา้ พเจ้าขอบอกกับทุกท่าน เพราะท่านคือสานุ ศษิ ย์
ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) ข้าพเจ้าจึงพูดกับพวกท่าน
เช่นนี้ อย่าได้ไปอ่านหนังสือพลังลมปราณ(ชี่กง)ที่สบั สนเหล่านัน้ เป็ น
อันขาด ไม่ใช่หนังสือตาราโบราณที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ข้าพเจ้าหมายถึง
หนังสือพลังลมปราณ(ชี่กง)ปลอมที่คนสมัยนี้เขียนกันขึน้ มา ท่านอย่า
ไปเปิ ดดูเลย ในสมองของท่านหากมีความคิดออกมาเพียงว่า โอ้โฮ
คาพูดนี้มเี หตุผล ความคิดเพียงแวบเดียวนี้ วิญญาณแปลกปลอมทีอ่ ยู่
ในหนังสือก็จะเข้าสิง ส่วนใหญ่ถูกวิญญาณแปลกปลอมบงการ ควบคุม
จิตของคนทีฝ่ ั กใฝ่ ในชื่อเสียงและผลประโยชน์ให้เขียนออกมา หนังสือชี่
กงปลอมมีอยู่มากมายทีเดียว คนส่วนใหญ่ ไม่รบั ผิดชอบ วิญญาณ
แปลกปลอมบางตัว เรื่องเลอะเทอะอะไรเขาก็เขีย น แม้แต่ หนั งสือ
โบราณไม่ก่ีเล่มที่กล่าวข้างต้น หรือหนังสือโบราณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทัวไป
่ ทางที่ดอี ย่าได้ไปอ่าน ตรงนี้คอื หลักการของความแน่ วแน่ หนึ่ง
เดียว
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ผูน้ าสถาบันพลังลมปราณ(ชีก่ ง)จีนท่านหนึ่งได้เล่าให้ขา้ พเจ้าฟั ง
เรื่องหนึ่ง ยังความขบขันให้ขา้ พเจ้าอย่างมาก เล่าว่าที่ปักกิ่งมีชายผู้
หนึ่ง ชอบไปฟั งการบรรยายพลังลมปราณ(ชีก่ ง)อยูเ่ สมอ ฟั งไปฟั งมา
เวลานานเข้า เขารูส้ กึ ว่าพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ก็คอื ของเล่น เพราะว่าล้วน
อยู่ในระดับเดียวกันทัง้ หมด ล้วนพูดแต่ เรื่องเหล่านี้ เขาเหมือนกับ
อาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ปลอมทัง้ หลาย คิดว่าพลังลมปราณ(ชีก่ ง)มี
ความหมายเพียงเท่ านั น้ ถ้าเช่ นนั น้ เขาก็คิดจะเขียนหนั งสือพลัง
ลมปราณ(ชี่กง) ทุ กท่านลองคิดดู ผู้ท่ไี ม่เคยฝึ กพลัง(กง)เขียนต ารา
พลังลมปราณ(ชีก่ ง) ปั จจุบนั นี้หนังสือพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ก็คอื ท่านลอก
เขา เขาลอกท่าน เขาเขียนไปเขียนมา เขียนถึงเรื่องของเสวียนกวานก็
เขียนต่อไปไม่ได้ จะมีใครเข้าใจเรื่องของเสวียนกวาน อาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชี่ ก ง)จริงมี ไม่ ก่ี ค นที่ เข้าใจ เขาจึงไปถามอาจารย์ พ ลัง
ลมปราณ(ชี่กง)ปลอมท่านหนึ่ง เขาเองก็ไม่ทราบว่าเป็ นอาจารย์ปลอม
เพราะเขาไม่ รู้เรื่องพลังลมปราณ(ชี่กง)อยู่ แล้ว แต่ ว่ าอาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชี่กง)ปลอมคิดว่าหากถูกคนเขาถามจนตอบไม่ได้ คนมิรวู้ ่า
เขาเป็ นอาจารย์ปลอมหรอกหรือ ดังนั น้ เขาจึงกล้าพู ดพล่ อยๆ ว่ า
เสวียนกวานอีเ้ ชีย่ วอยูท่ ป่ี ลายท่อปั สสาวะ ฟั งแล้วน่ าขันมาก ท่านอย่า
เพิ่งหัวเราะ หนั งสือเล่ ม นี้ ได้ ออกมาวางตลาดแล้ว ก็ ห มายถึ งว่ า
หนังสือพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ของพวกเราในปั จจุบนั ล้วนน่าขบขันถึงระดับ
นี้แล้ว ท่านว่าท่านอ่านสิง่ เหล่านี้มปี ระโยชน์อะไร ไม่มปี ระโยชน์ มีแต่
จะทาลายคน
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อะไรเรียกว่ าเสวีย นกวานเซ่ อเว่ ย (เสวียนกวานตัง้ จุ ด ) ใน
ระหว่างการบ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรมในภพของมนุ ษย์ เมื่อเวลาบ าเพ็ญ
ปฏิบ ัติจนบรรลุ ระดับชัน้ กลางขึ้นไป ก็คือเมื่อบ าเพ็ญปฏิบ ัติอยู่ใน
ระดับสูงของหลักธรรมในภพ คนก็จะเริม่ กาเนิดกายทิพย์(เหวียนอิง)
กายทิพย์(เหวียนอิง) กับกุมาร(อิงฮ๋าย) ที่เราพูดถึงเป็ นคนละเรื่องกัน
กุ ม าร(อิงฮ๋ าย)เล็ กมาก ชอบกระโดดโลดเต้ น ซุ ก ซนมาก กาย
ทิพย์(เหวียนอิง)ไม่เคลื่อนไหว จิตหลัก(เหวียนเสิน)จะไม่ไปควบคุมเขา
เขานัง่ อยู่ตรงนัน้ ไม่ขยับเขยื้อน สองมือประสานนัง่ ขัดสมาธิบนฐาน
ดอกบัว กายทิพย์(เหวียนอิง)ก าเนิ ดขึ้นมาจากตรงบริเวณท้องน้ อย
(ตานเถียน) ภายใต้จุลทรรศน์ ขนาดที่เล็กยิง่ กว่าปลายเข็มก็สามารถ
มองเห็นเขาได้
อีกปั ญหาหนึ่งทีจ่ ะอธิบายก็คอื ตานเถียนทีแ่ ท้จริงมีอยูเ่ พียงจุด
เดียว ซึ่งอยู่บริเวณท้องน้อย สูงจากฮุ่ยอินเซี่ยภายในร่างกายของคน
ต่ าจากท้องน้อยลงมา ณ บริเวณนี้ เรียกว่าตานเถียน พลัง(กง)ต่างๆ
ความสามารถพิเศษมากมาย ศาสตร์ต่างๆ ธรรมกาย(ฝ่ าเซิน) กาย
ทิพย์(เหวียนอิง) กุ มาร(อิงฮ๋าย) และสิ่งมีชีวิตต่างๆ มากมาย ต่าง
กาเนิดจากบริเวณนี้ทงั ้ นัน้
ที่ผ่านมาผู้บ าเพ็ญเต๋ าบางคนพูดถึงตานเถียนบน ตานเถียน
กลาง ตานเถียนล่าง ข้าพเจ้าว่าไม่ถูกต้อง บางคนกล่าวว่าอาจารย์
ของเขาได้ถ่ายทอดมาหลายชัวอายุ
่ คน และในตาราก็เขียนไว้อย่างนี้
ข้าพเจ้าขอบอกกับท่าน สิง่ เลอะเทอะเหล่านี้กม็ เี ขียนไว้ในตาราโบราณ
อย่าเห็นว่าสืบทอดกันมาหลายปี ไม่แน่ ว่าจะถูกต้องเสมอไป วิชาสาย
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ย่อยในภพมีการถ่ายทอดอยูใ่ นหมูค่ นธรรมดาสามัญตลอดมา แต่วา่ เขา
บาเพ็ญไม่สาเร็จ อะไรก็ไม่ใช่ เขาเรียกมันว่าตานเถียนบน ตานเถียน
กลาง ตานเถียนล่าง ความหมายของเขาก็คอื จุดที่สามารถกาเนิดตาน
ก็คอื ตานเถียน นี่ไม่ใช่เรื่องน่ าขบขันหรอกหรือ เมื่อคนรวบรวมความ
นึกคิดไปทีจ่ ุดๆ หนึ่ง เวลานานเข้า ก็สามารถก่อเกิดเป็ นกลุม่ พลังงาน
รวมตัวเป็ นตาน หากไม่เชื่อ ท่านลองรวบรวมความนึกคิดไปอยู่ท่ตี ้น
แขนนานๆ เวลานานเข้ า ก็ จ ะรวมตั ว เป็ นตาน ดังนั ้น มี ค นเห็ น
เหตุการณ์ เช่นนี้จงึ พูดว่า ตานเถียนมีอยู่ทุกแห่งหน ฟั งแล้วยิง่ น่ าขัน
ทีเ่ ขาเข้าใจการผนึกตานก็คอื ตานเถียน ความจริงแล้วมันคือ ตาน แต่
ไม่ใช่ เถียน ท่านพูดว่าไม่มีท่ใี ดไม่มี “ตาน” หรือว่า ตานบน ตาน
กลาง ตานล่าง เช่นนี้กลับเป็ นคาเรียกที่ถอื ว่าใช้ได้ แต่จุดที่สามารถ
กาเนิดพระธรรมมากมายมีเพียงจุดเดียว ก็คอื จุดตรงท้องน้อย ดังนัน้
คาพูดทีว่ า่ ตานเถียนบน ตานเถียนกลาง ตานเถียนล่าง เป็ นการพูดที่
ผิด ความนึ กคิดของเรารวมอยู่ท่จี ุดใด เวลานานเข้าก็จะรวมตัวเป็ น
ตาน(กลุม่ พลังงาน)
กายทิ พ ย์ (เหวียนอิง) ก าเนิ ด จากจุ ดตานเถี ยน ณ บริเวณ
ท้องน้อย ค่อยๆ เติบโตขึน้ เมื่อโตจนได้ขนาดเท่าลูกปิ งปอง ลักษณะ
ทุกส่วนของร่างกายจะมองเห็นได้ชดั เจน จมูก ดวงตาก็เป็ นรูปร่าง
ขึน้ มาแล้ว ในเวลาเดียวกับทีม่ ขี นาดโตเท่าลูกปิ งปอง ข้างกายของเขา
จะมีฟองอากาศกลมๆ งอกออกมา และจะเติบโตพร้อมไปกับกาย
ทิพย์(เหวียนอิง) เมื่อกายทิพย์(เหวียนอิง)โตได้ขนาด 4 นิ้ว ก็จะมีกลีบ
ดอกบัวปรากฏออกมาหนึ่ งกลีบ เมื่อได้ ขนาดสู ง 5 – 6 นิ้ ว กลีบ
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ดอกบัวก็เจริญงอกงามเต็มที่ ดอกบัวหนึ่งชัน้ จะปรากฏออกมา กาย
ทิพย์ทอแสงสีทองเจิดจ้านังอยู
่ ก่ ลางดอกบัวสีทอง สวยงามมาก นัน่ ก็
คือร่างวชิระ(จินกัง)ทีไ่ ม่เสื่อมสลาย สายพุทธเรียกว่าร่างพระพุทธ สาย
เต๋าเรียกว่ากายทิพย์(เหวียนอิง)
วิชาของเราต้ องบ าเพ็ญ ปฏิบ ัติท ัง้ ร่างแท้ และร่างพุ ท ธ ร่าง
แท้(เปิ๋ นถี่)ก็ต้องแปรเปลี่ยน ทุ กท่ านคงทราบ ร่างพระพุ ทธนั น้ จะ
ปรากฏอยู่ในคนธรรมดาสามัญไม่ได้ ถ้าเพ่งก็อาจจะเห็นรูปลักษณ์
ลางๆ ถ้ามองด้วยสายตาของคนธรรมดาสามัญก็จะเห็นเป็ นเงาแสง
และร่างกายนี้ หลังจากผ่านการเปลี่ยนแปลง อยู่ในสังคมมนุ ษย์ก็จะ
เหมือนกับคนธรรมดาสามัญ คนธรรมดาสามัญจะดูไม่ออก แต่ เขา
สามารถทะลวงมิติได้ เมื่อกายทิพย์(เหวียนอิง)โตได้ขนาด 4 – 5 นิ้ ว
ฟองอากาศก็จะโตขนาดเท่ากัน มันเหมือนลูกโป่ ง มีลกั ษณะโปร่งใส
กายทิพย์(เหวียนอิง)จะนังขั
่ ดสมาธิโดยไม่เคลื่อนไหว เมื่อโตถึงขนาดนี้
ฟองอากาศนี้กจ็ ะออกจากจุดตานเถียน มันเติบโตเต็มที่ เหมือนแตงที่
สุกงอมหลุดจากขัว้ ดังนัน้ ก็จะเคลื่อนสูงขึน้ ขัน้ ตอนการเคลื่อนสู่เบือ้ ง
บนจะเชื่องช้ามาก แต่ว่าแต่ละวันจะสามารถมองเห็นมันเคลื่อนไหว
ค่อยๆ เคลื่อนขึน้ สู่เบือ้ งบน ถ้าพวกเราสังเกตดีๆ ก็จะรูส้ กึ ถึงการคงอยู่
ของมัน
เมื่อเคลื่อนขึน้ มาถึงตาแหน่ งจุดส่านจง มันก็จะพักอยูต่ รงจุดนี้
ระยะหนึ่ง เพราะว่าสิง่ สุดยอดในร่างกายคน หลายสิง่ หลายอย่าง(หัวใจ
ก็อยูต่ รงนี้)จะก่อเกิดเป็ นระบบหนึ่งอยูภ่ ายในฟองอากาศนี้ สิง่ สุดยอด
เข้าไปหล่ อเลี้ยงภายในฟองอากาศ ผ่านไประยะหนึ่ ง มันก็ จะเริ่ม
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เคลื่อนขึน้ ไปอีก เมื่อขึน้ มาถึงบริเวณลาคอ จะรูส้ กึ หายใจอึดอัด ราว
กับว่าเส้นเลือดตีบตัน บวมเป่ งอย่างทรมาน แต่เพียงวันสองวันก็จะ
ผ่านพ้นไป มันก็จะขึน้ ถึงศีรษะแล้ว เราเรียกว่าขึน้ สู่หนีหวาน พูดถึง
การขึน้ สู่หนีหวาน ที่จริงมันใหญ่เท่ากับสมองของท่าน ท่านจะรูส้ กึ ว่า
สมองเป่ งบวม เพราะว่าจุดหนีหวานเป็ นจุดสาคัญของชีวติ คน มันก็จะ
ก่อเกิดสิง่ สุดยอดอยู่ภายใน ต่อจากนัน้ มันก็จะเบียดออกมาสู่ภายนอก
จากช่องทางตาทิพย์ เป็ นความรูส้ กึ ที่ทรมานมาก เป่ งบวมจนตาทิพย์
ปวดมาก จุดไท่หยางเซี่ยก็จะบวม ตาก็โหลเข้าไปข้างใน จนกระทัง่
มันเบียดออกมา และแขวนอยูต่ รงบริเวณหน้าผาก นี่จงึ เรียกว่าเสวียน
กวานเซ่อเว่ย(เสวียนกวานตัง้ จุด) และจะแขวนอยูบ่ ริเวณนี้
ผูท้ ่ตี าทิพย์เปิ ดแล้ว เมื่อถึงเวลานี้จะมองไม่เห็น เพราะว่าการ
บาเพ็ญปฏิบตั ขิ องสายพุทธและเต๋า เพื่อให้สงิ่ ที่อยู่ภายในของเสวียน
กวานก่อเกิดเร็วไว ประตูนัน้ จะไม่เปิ ด ด้านหน้ ามีประตูใหญ่ 2 บาน
ด้านหลังมี 2 บาน จะปิ ดหมด เหมือนช่องประตูของจัตุรสั เทียนอัน
เหมินทีป่ ั กกิง่ มีประตูใหญ่ 2 บาน ทัง้ สองด้าน เพื่อให้เสวียนกวานก่อ
เกิดได้เร็วขึ้นและสมบรูณ์ ดังนัน้ ถ้าไม่มีเหตุ การณ์ พ ิเศษประตูจะไม่
เปิ ด สิง่ ทีต่ าทิพย์มองเห็น เมื่อถึงจุดนี้กจ็ ะมองไม่เห็น ไม่ให้เห็น การ
ทีเ่ สวียนกวานแขวนอยูต่ รงนี้มจี ุดมุ่งหมายอะไร เพราะว่าชีพจรนับร้อย
ในร่างกายเราจะมาบรรจบ ณ จุดนี้ ฉะนัน้ ในเวลานี้ชพี จรนับร้อยต้องวน
ผ่านเข้าไปในเสวียนกวานหนึ่ งรอบ ต้องผ่ านเสวียนกวานทัง้ หมด
จุดมุ่งหมายก็เพื่อเสริมสร้างพื้นฐาน และก่อให้เกิดเป็ นสิง่ ที่เป็ นระบบ
หนึ่งภายในเสวียนกวาน เพราะว่าร่างกายมนุ ษย์กค็ อื จักรวาลเล็ก มัน
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จะก่อเกิดเป็ นโลกเล็กๆ ใบหนึ่ ง สิง่ สุดยอดทัง้ หมดในร่างกายมนุ ษย์
ล้วนก่อเกิดจากภายในนัน้ แต่มนั เป็ นเพียงสิง่ ประกอบชุดหนึ่ง ซึ่งยัง
ไม่สามารถทีจ่ ะใช้งานได้อย่างครบถ้วน
ส่ ว นการบ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ ข องพลัง (กง)สายพิ ส ดาร(ฉี เหมิ น )
เสวียนกวานจะเปิ ดอยู่ เวลาเสวียนกวานพุ่งออกมา จะเป็ นท่อตรง
แล้วจะค่อยๆ เปลีย่ นเป็ นกลม ดังนัน้ ประตูทงั ้ สองด้านจะเปิ ด เพราะว่า
พลัง(กง)สายพิสดาร(ฉีเหมิน)ไม่บาเพ็ญพุทธและไม่บาเพ็ญเต๋า จะต้อง
คอยปกป้ องตนเอง สายพุทธและสายเต๋ามีอาจารย์อยู่มากมาย ล้วน
สามารถคุม้ ครองท่าน ไม่จาเป็ นให้ท่านเห็น และจะไม่เกิดปั ญหา แต่
สาหรับพลัง(กง)สายพิสดาร(ฉีเหมิน)นัน้ ท าไม่ได้ เขาจะต้องปกป้ อง
ตัวเอง ดังนัน้ เขาจึงจาเป็ นต้องรักษาความสามารถมองเห็น แต่ในเวลา
นัน้ ตาทิพย์มองสิง่ ของ ก็จะเหมือนมองผ่านกล้องส่องทางไกล หลังจาก
ก่ อเกิดสิ่งที่เป็ นระบบแล้ว ใช้เวลาประมาณหนึ่ งเดือนมันก็ จะเริ่ม
กลับไป หลังจากกลับเข้าไปในศีรษะแล้ว เราเรียกว่าเสวียนกวาน
เปลีย่ นที่
เวลากลับเข้าไปก็จะเป่ งบวมอย่างทรมาน จากนัน้ ก็เบียดตัว
ออกมาจากจุดหวีเ้ จิน่ เซีย่ ของคน ความรูส้ กึ ทีเ่ บียดออกมาก็ทรมานมาก
เสมือนว่าศีรษะจะแตกแยกออกจากกัน ครู่เดียวก็ออกมาแล้ว เมื่อมัน
ออกมาก็จะรูส้ กึ โล่งสบายทันที หลังจากออกมาแล้ว มันจะแขวนอยูใ่ น
มิติ ท่ี ลึกมากๆ อยู่ ในรู ป ลักษณ์ ของร่างกายในมิติ ท่ีลึกมากๆ นั ้น
ดังนัน้ เวลานอนก็ไม่กดทับถูกมัน แต่มีอยู่จุดหนึ่ ง ในขณะที่เสวียน
กวานตัง้ จุดครัง้ แรกนัยน์ตาจะมีความรูส้ กึ แม้วา่ มันจะอยูใ่ นอีกมิตหิ นึ่ง
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มักจะรูส้ กึ ว่าข้างหน้าดวงตาจะมัวไม่ชดั เจน เหมือนกับมีอะไรมาบดบัง
ไม่ค่อยสบายนัก เพราะว่าจุดหวี้เจิน่ เซี่ยเป็ นด่านสาคัญด่านหนึ่ง ที่
ด้านหลังก็ต้องก่อเกิดสิ่งที่เป็ นระบบหนึ่ง แล้วมันก็จะเริม่ กลับไปอีก
เสวียนกวานอี้เชี่ยว(การเคลื่อนของเสวียนกวานหนึ่งจุดทวาร) ที่จริง
ไม่ ใช่ เพียงจุ ดทวารหนึ่ งจุ ด มันจะเปลี่ยนต าแหน่ งหลายครัง้ เมื่อ
เคลื่อนกลับไปถึงจุดหนี หวานแล้วก็จะเริม่ เคลื่อนลงข้างล่าง เคลื่อน
ต่ าลงจากภายในร่างกาย จนถึงจุดมิง่ เหมินเซี่ย จากจุดมิง่ เหมินเซี่ยก็
จะพุง่ ออกมาอีก
จุดมิ่งเหมินเซี่ย(จุดประตูชีวิต)ของคน เป็ นจุดทวารที่สาคัญ
มากจุดหนึ่ง สายเต๋าเรียกว่าทวาร(เชีย่ ว) เราเรียกว่าด่าน(กวาน) เป็ น
ด่านใหญ่ท่สี าคัญมาก เป็ นประตูเหล็กจริงๆ ประตูเหล็กที่นับชัน้ ไม่
ถ้วน พวกเราคงทราบกันดีวา่ ร่างกายเป็ นชัน้ ๆ เซลล์ในร่างกายของเรา
จัด เป็ นหนึ่ งชั น้ โมเลกุ ล ข้ า งในเป็ นหนึ่ งชัน้ อะตอม โปรตอน
อิเล็กตรอน เล็กมากๆ เล็กมากๆ เล็กจนถึงอนุ ภาคทีเ่ ล็กทีส่ ุด แต่ละ
ด้านจะมีประตูอยูช่ นั ้ หนึ่ง ดังนัน้ จะมีความสามารถพิเศษต่างๆ ศาสตร์
มากมาย ล้วนถูกปิ ดไว้อยู่ภายในประตูแต่ละชัน้ หลักพลัง(กง)อื่นๆ
เวลาฝึ กตาน ขณะที่ตานจะระเบิดออกมานัน้ ก่อนอื่นจะต้องระเบิดจุด
มิ่งเหมินให้เปิ ดออก หากไม่เปิ ดออก ความสามารถพิเศษก็ปล่อย
ออกมาไม่ได้ เสวียนกวานเมื่อก่อเกิดสิง่ ทีเ่ ป็ นระบบ ณ จุดมิง่ เหมินแล้ว
มันก็จะกลับเข้าไปอีก หลังจากกลับเข้าไปแล้วก็เริม่ เคลื่อนกลับเข้าที่
บริเวณท้องน้อย เรียกว่าเสวียนกวานกลับที่
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หลังจากกลับเข้าทีแ่ ล้ว ไม่ใช่กลับไปยังจุดเดิม ในเวลานัน้ กาย
ทิพ ย์ (เหวียนอิง)โตขึ้น มากแล้ว ฟองอากาศก็ จะคลุ ม อยู่ บ นกาย
ทิพย์(เหวียนอิง) ห่อหุม้ กายทิพย์(เหวียนอิง)เอาไว้ และเติบโตพร้อมๆ
กันไป กายทิพย์(เหวียนอิง)ในสายเต๋า โดยทัวไปเมื
่
่อเติบโตเท่าเด็ก
อายุ 6 – 7 ขวบ ก็จะให้เขาออกจากร่างได้ เรียกว่ากายทิพย์(เหวียน
อิง)จุ ติ โดยให้จิตหลัก(เหวียนเสิน)ของคนเป็ นผู้ควบคุ มเขา เขาก็
สามารถออกมาเคลื่อนไหวได้ ร่างกายของคนสงบนิ่ งอยู่ตรงนัน้ ไม่
เคลื่อนไหว แต่จติ หลัก(เหวียนเสิน)จะออกมา โดยทัวไปสายพุ
่
ทธ
เมื่อกายทิพย์(เหวียนอิง)บาเพ็ญปฏิบตั จิ นมีขนาดโตเท่ากับตัวเขาเองก็
จะไม่มอี นั ตรายแล้ว โดยปกติแล้วเมื่อถึงเวลานี้กจ็ ะอนุ ญาตให้ออกจาก
ร่างได้ ออกจากร่างกายได้ ออกมาได้ เมื่อถึงเวลานัน้ กายทิพย์(เห
วียนอิง)ก็ เติบโตเท่ ากับตัวเขาเองแล้ว ครอบ(เจ้า)ก็ ใหญ่ ตามด้วย
ครอบ(เจ้า)นัน้ ก็จะขยายใหญ่ ข้นึ จนล้นออกมานอกร่างกาย ซึ่งก็คือ
เสวียนกวานนั น่ เอง เพราะกายทิพย์(เหวียนอิง)เติบโตขนาดนี้ แล้ว
แน่นอนมันก็ตอ้ งขยายออกมานอกร่างกาย
ทุกท่านอาจเคยเห็นพระพุทธรูปในวัด เห็นพระพุทธมักจะอยู่
ภายในวงกลม โดยเฉพาะอย่างยิง่ รูปวาดของพระพุทธ มักจะมีวงหนึ่ง
วง ข้างในมีพ ระพุ ทธนั ง่ อยู่ รู ปพระพุ ทธส่ วนใหญ่ ล้วนเป็ นเช่ น นี้
โดยเฉพาะรูปวาดพระพุทธในวัดเก่าแก่เป็ นอย่างนี้ทงั ้ หมด ทาไมถึงนัง่
อยู่ภายในวง ไม่มีใครอธิบายได้ถ่องแท้ ข้าพเจ้าขอบอกกับทุกท่าน
นันก็
่ คอื เสวียนกวาน แต่เวลานี้เราไม่เรียกว่าเสวียนกวาน เรียกว่าโลก
แต่ ย ังไม่ สามารถเรียกว่ าโลกอย่ างแท้ จริง เพราะมัน เป็ นเพียงสิ่ง
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ประกอบระบบหนึ่ง เช่นเดียวกับโรงงานของเรามีสงิ่ ประกอบอุปกรณ์
ยังไม่สามารถท าการผลิตได้ จะต้องมีพลังงาน มีวตั ถุ ดิบแล้วจึงจะ
สามารถผลิตได้ หลายปี มานี้มผี บู้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมมากมายกล่าวว่า
ฉันมีพลัง(กง)สูงกว่าพระโพธิสตั ว์ ฉันมีพลัง(กง)สูงกว่าพระพุทธ คน
อื่นฟั งแล้วรูส้ กึ พิศวงมาก ที่จริงไม่น่าพิศวงแม้แต่น้อย อันที่จริงพลัง
(กง)จาต้องฝึกให้สงู มากในภพเสียก่อน
แล้วเพราะเหตุ ใดจึงมีเหตุ การณ์ เช่นนี้ เกิดขึ้น บ าเพ็ญสาเร็จ
แล้วจะมีพลัง(กง)สูงมากกว่าพระพุทธอีกหรือ จะเข้าใจกันอย่างผิวเผิน
เช่นนี้ไม่ได้ พลัง(กง)ของเขาสูงจริงๆ เพราะว่าหลังจากเขาได้บาเพ็ญ
ปฏิบตั ิจนถึงระดับสูงมากๆ เมื่อถึงเวลาที่พลัง(กง)เขาเปิ ด เกิดการรู้
แจ้ง(อู)้ พลัง(กง)นัน้ สูงมากจริงๆ ในชัวพริ
่ บตาก่อนวันทีพ่ ลัง(กง)และ
การรูแ้ จ้ง(อู)้ ของเขาจะเปิ ด เขาต้องตัดทอนพลัง(กง)ของตัวเองลง 8 ใน
10 ส่วน แม้กระทังมาตรฐานจิ
่
ต (ซินซิ่ง)ของเขาก็ต้องตัดลงมาด้วย
เพื่อใช้พลังงานส่วนนี้ไปเสริมสร้างโลกของเขาให้สมบูรณ์ โลกของตัว
เขาเอง ทุกท่านคงทราบพลัง(กง)ของผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมื่อรวมเข้ากับมาตรฐานจิต(ซินซิ่ง) เป็ นการทนทุกข์ทรมาน
ต่างๆ นานา มาตลอดชีวติ ของคน ฝึ กฝนอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ยากลาบาก บาเพ็ญปฏิบตั จิ นได้มา ดังนัน้ มันจึงมีคา่ ยิง่ นัก นาเอาสิง่
ที่มีค่าสูงส่ง 8 ใน 10 ส่วน ออกมาเสริมสร้างโลกของเขาให้สมบู รณ์
ฉะนัน้ ในอนาคตเมื่อเขาบาเพ็ญปฏิบตั ิสาเร็จ คิดต้องการสิง่ ใดยื่นมือ
ออกไปก็จะได้สงิ่ นัน้ มาทันที ต้องการอะไรก็จะได้อย่างนัน้ คิดจะทา

206

อะไรก็ทาได้ ภายในโลกของเขามีทุกอย่าง นี่คอื อานุ ภาพของเขา ที่
บาเพ็ญออกมาผ่านการทนทุกข์ของตัวเขาเอง
พลังงานของเขานี้ สามารถจะแปรเปลี่ยนสิ่งใดก็ได้ตามความ
พอใจ ดังนัน้ พระพุทธคิดต้องการอะไร ต้องการกินอะไร ต้องการทา
อะไร มีพร้อมทุกสิง่ นี่คอื สิง่ ที่เขาได้มาจากการบาเพ็ญด้วยตนเอง ก็
คือต าแหน่ งแห่ งผลที่ตรัสรู้เป็ นพระพุ ทธ ไม่ มีสิ่งนี้ เขาก็บ าเพ็ญไม่
สาเร็จ ในเวลานี้ สามารถกล่าวได้ว่าเป็ นโลกของตัวเอง และเขาเหลือ
พลัง(กง)เพียง 2 ใน 10 ส่วน ที่จะบรรลุมรรคผลและสาเร็จธรรม แม้ว่า
จะเหลือเพียง 2 ใน 10 ส่วน แต่ ร่างกายของเขาไม่ถู กปิ ดกัน้ จะน า
ร่างกายหรือไม่นาร่างกายไปก็ได้ แต่ร่างกายของเขาได้ถูกแปรเปลีย่ น
ด้วยสสารพลังงานสูงแล้ว ถึงเวลานัน้ เขามีอทิ ธิฤทธิ ์มากมาย อานุ ภาพ
มหาศาล ในขณะที่บ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรมท่ามกลางคนธรรมดาสามัญ
มักจะถูกปิ ดกัน้ เอาไว้ ไม่มคี วามสามารถมากมายเช่นนัน้ มีพลัง(กง)
สูงส่งเพียงใดก็ตอ้ งถูกควบคุม เวลานี้ไม่เหมือนกันแล้ว
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บทที่ 5
รูปธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)
สัญลักษณ์ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเราก็
คือธรรมจักร(ฝ่ าหลุน) ผูท้ ่มี คี วามสามารถพิเศษ(กงเหนิง) จะมองเห็น
ธรรมจักรหมุนอยู่ ตราสัญลักษณ์ เล็กของเราก็หมุนอยู่เช่นกัน เรายึด
คุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาลคือความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน
ซัน่ เหยิน่ ) เป็ นแนวทางในการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของพวกเรา โดยฝึก
ตามหลักการผันแปรของจักรวาล เพราะฉะนั ้นพลัง(กง)ที่เราฝึ กจึง
ยิง่ ใหญ่มาก ในด้านความหมายบางประการ รูปของธรรมจักรนี้เป็ น
ภาพย่อส่วนของจักรวาล สายพุทธถือว่าโลกทศทิศเป็ นหนึ่งจักรวาล มี
4 ด้าน 8 ทิศ มี 8 ตาแหน่ ง แต่มบี างคนสามารถมองเห็นเสาหลักพลัง
(กง)(กงจู)้ ทัง้ ข้างบนและข้างล่าง ดังนัน้ เมื่อรวมบนและล่างเข้าด้วยกัน
ก็เป็ นโลกทศทิศ ประกอบขึน้ มาเป็ นจักรวาล เป็ นตัวแทนแห่งข้อสรุป
ของสายพุทธทีม่ ตี ่อจักรวาล
แน่ นอนในจักรวาลเรานี้ มีระบบสุ ริยะจักรวาลอยู่นั บไม่ ถ้วน
รวมถึงทางช้างเผือกของเรา ทัง้ จักรวาลหมุ นเวียนอยู่ ระบบสุ ริยะ
จักรวาลก็หมุนเวียนอยูเ่ ช่นกัน เพราะฉะนัน้ ไท่เก๊ก(ไท่จ)ี๋ กับสัญลักษณ์
(หว้านจื่อฝู) อันเล็กภายในรูปนี้ ก็หมุนอยู่ด้วย ธรรมจักรทัง้ อันก็
หมุนอยู่ ส่วนสัญลักษณ์ (หว้านจื่อฝู) อันใหญ่ซ่งึ อยูต่ รงกลางก็หมุน
เช่นกัน พูดถึงความหมายในอีกแง่หนึ่ ง นี่ เป็ นสัญลักษณ์ ระบบทาง
ช้ า งเผื อ กของเรา ขณะเดี ย วกั น เพราะว่ า ของเราเป็ นสายพุ ท ธ
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เพราะฉะนัน้ ใจกลางจะเป็ นสัญลักษณ์ของสายพุทธ นี่เป็ นการมองอย่าง
ผิวเผิน สสารที่แตกต่ างกันล้วนมีรูปแบบการคงอยู่ ในอีกมิติหนึ่ งที่
แตกต่างกัน ในอีกมิตหิ นึ่ง จะมีขนั ้ ตอนการผันแปรและรูปแบบการคง
อยู่ท่ีสมบู รณ์ และซับซ้อนมาก รูปธรรมจักรนี้ เป็ นภาพย่อส่วนของ
จักรวาล เขามีรูปแบบการคงอยูข่ องเขาและขัน้ ตอนการผันแปรในแต่ละ
มิติ เพราะฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึงพูดว่านี่คอื โลกใบหนึ่ง
ขณะที่ธรรมจักรหมุนตามเข็มนาฬิกา สามารถดูดซับพลังงาน
ในจักรวาลโดยอัตโนมัติ หมุนทวนเข็มนาฬิกา สามารถปล่อยพลังงาน
ออกมา การหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็ นการช่วยตัวเอง หมุนทวนเข็ม
นาฬิกาเป็ นการช่วยผู้อ่นื ซึ่งเป็ นจุดเด่นของวิชาพลัง(กง)ของเรา มี
บางคนกล่าวว่า ของเราเป็ นสายพุทธ ทาไมยังมีไท่เก๊ก ไท่เก๊กนัน้ เป็ น
ของสายเต๋าไม่ใช่หรือ เพราะพลัง(กง)ที่เราฝึ กนัน้ ยิง่ ใหญ่มาก เท่ากับ
ฝึ กทัง้ จักรวาล ฉะนั น้ เราลองคิดดู ในจักรวาลนี้ มีเพียง 2 สายใหญ่
เท่ านั ้น พุ ท ธกับเต๋ า 2 สายใหญ่ ขาดสายหนึ่ งสายใดก็ จะไม่ เป็ น
จั ก รวาลที่ ส มบู ร ณ์ ไม่ ส ามารถพู ด ว่ า เป็ นจั ก รวาลที่ ส มบู ร ณ์
เพราะฉะนัน้ ของเราก็มขี องสายเต๋ารวมอยูด่ ว้ ย บางคนพูดว่า ไม่ได้มี
เพียงสายเต๋า ยังมีศาสนาคริสต์ ลัทธิหยู(ขงจือ้ ) และศาสนาอื่นๆ เป็ น
ต้น ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเรา ลัทธิหยู(ขงจื้อ)เมื่อบาเพ็ญปฏิบตั ไิ ป
จนถึงขัน้ สู งๆ ก็ จ ัดอยู่ในสายเต๋ า ส่ วนศาสนาหรือลัทธิต่ างๆ ของ
ตะวันตก เมื่อบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมไปจนถึงขัน้ สูง ก็จะจัดอยู่ในสาย
พุทธ จัดเป็ นสาขาหนึ่งของสายพุทธ ทัง้ หมดก็มีเพียง 2 ระบบใหญ่
เช่นนี้
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ท าไมภาพไท่ เก๊ กยังมีบนแดงล่างฟ้ า 2 อัน และไท่เก๊ กอีก 2
อันมีบนแดงล่างดา โดยทัวไปเราจะทราบกั
่
นว่า ไท่เก๊กนัน้ ประกอบขึน้
ด้วยสสารขาวกับดา 2 ชนิด อิน หยาง 2 ธาตุ นันก็
่ เป็ นความเข้าใจใน
ระดับพื้นๆ ในมิติท่ีต่างกันจะมีปรากฏการณ์ ท่ีต่างกัน ในระดับชัน้
สูงสุด สีสนั ทีป่ รากฏก็จะเป็ นเช่นนี้ เต๋าทีพ่ วกเราโดยทัวไปเข้
่
าใจก็คอื
บนแดงล่างดา ยกตัวอย่างเช่น พวกเราบางคนทีต่ าทิพย์เปิ ด จะพบว่า
เมื่อใช้ดวงตามองขึน้ ไปจะเป็ นสีแดง มองในอีกมิตหิ นึ่งที่ห่างกันเพียง
หนึ่งชัน้ มันจะเป็ นสีเขียว ส่วนสีทองเมื่อมองในอีกมิตหิ นึ่งจะพบว่าเป็ น
สีม่วง มันต่างกันเช่นนี้ ก็คอื ในมิติต่างกันสีก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่างกันไป ไท่เก๊กทีม่ บี นแดงล่างฟ้ าเป็ นของสายเต๋าใหญ่ดงั ้ เดิม(เซียน
เทียนต้าเต้า) รวมถึงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมวิชาสายพิสดาร(ฉีเหมิน)
สัญลักษณ์ (หว้านจื่อฝู) เล็กทัง้ 4 ด้าน เป็ นของสายพุทธ เหมือนกับ
อันทีอ่ ยูต่ รงกลาง ล้วนเป็ นสัญลักษณ์ของสายพุทธ สีสนั ของธรรมจักร
นี้ ค่ อ นข้ างสดใส เราจึงน ามาเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ของหลัก ธรรมใหญ่
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเรา
พวกเรามองเห็นธรรมจักรผ่านตาทิพย์ ไม่แน่ ว่าจะเป็ นสีน้ี สี
พื้น จะเปลี่ยนแปลง แต่ ลวดลายของรู ป จะไม่ เปลี่ยน ธรรมจักรที่
ข้าพเจ้าใส่ให้กบั ท่าน ณ บริเวณท้องน้อย เวลาหมุน ตาทิพย์ของท่าน
อาจมองเห็นเป็ นสีแดง อาจเป็ นสีม่วง สีเขียว หรือไม่มสี ี แดง ส้ม
เหลือง เขียว ฟ้ า น้ าเงิน ม่วง สีพน้ื ของธรรมจักรจะเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ ท่านอาจมองเห็นเป็ นสีอ่นื แต่สญ
ั ลักษณ์
(หว้านจื่อฝู) สีและรูปของไท่เก๊กที่อยู่ภายในจะไม่เปลี่ยน เราคิดว่าสี
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พื้นของภาพนี้สวยดี จึงกาหนดเป็ นสีน้ี ผู้ท่มี คี วามสามารถพิเศษจะ
สามารถมองทะลุมติ ขิ องชัน้ นี้เห็นสิง่ ต่างๆ มากมาย
มี ค นกล่ า วกั น ว่ า สั ญ ลั ก ษณ์ (หว้ า นจื่ อ ฝู ) คล้ า ยกั บ
สัญลักษณ์ของฮิตเล่อร์ ขอบอกกับพวกเราว่า ในตัวสัญลักษณ์เองไม่มี
ทัศ นะของการแบ่ งชัน้ วรรณะ มี ค นกล่ าวอี ก ว่ า หากปลายของ
สัญ ลักษณ์ ห ันไปอีกทางก็ เป็ นสัญ ลักษณ์ ของฮิตเล่ อร์ อัน นี้ ไม่ ใช่
เพราะมันหมุนทัง้ สองด้าน มนุ ษย์เรารูจ้ กั สัญลักษณ์น้ีอย่างกว้างขวาง
เมื่อสองพันห้าร้อยปี ก่อน รูจ้ กั สัญลักษณ์ น้ี ในสมัยขององค์ศากยมุนี
แต่ฮติ เล่อร์จากสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบนั ก็เพียงไม่ก่สี บิ ปี
เท่านัน้ เขาขโมยเอาไปใช้ แต่สสี นั ต่างจากของเรา มันเป็ นสีดาและ
ปลายหันขึน้ บน ตัง้ ขึน้ มา สัญลักษณ์ของธรรมจักรเราจะอธิบายเพียง
เท่านี้ อธิบายรูปแบบภายนอกกันเพียงเท่านี้
ถ้าเช่ นนั น้ สัญลักษณ์ (หว้านจื่อฝู) สายพุ ทธเราเห็นเป็ น
อย่างไร มีคนกล่าวกันว่า หมายถึงความสวัสดีมชี ยั สมหวัง นี่เป็ นการ
อธิบายของคนธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเรา สัญลักษณ์
(หว้านจื่อฝู) เป็ นสัญลักษณ์ แสดงระดับชัน้ ของพระพุทธ ผู้บรรลุ
ระดับชัน้ ของพระพุทธเท่านัน้ จึงจะมี พระโพธิสตั ว์และอรหันต์ไม่มี แต่
พระโพธิส ตั ว์ระดับสูง และพระโพธิส ตั ว์ระดับสูง 4 องค์ล้วนมี เรา
มองเห็นพระโพธิสตั ว์ระดับสูงๆ เหล่านี้ มีระดับชัน้ สูงกว่าระดับชัน้ ของ
พระพุทธทัวๆ
่ ไป แม้กระทังสู
่ งกว่าพระยูไล สูงกว่าระดับชัน้ พระยูไลมี
มากจนนับไม่ถว้ น พระยูไลมีสญ
ั ลักษณ์ (หว้านจื่อฝู) เพียงหนึ่งอัน
เมื่อบรรลุ สู งกว่ าระดับชัน้ ของพระยูไลขึ้นไป ก็จะมีส ัญ ลักษณ์
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(หว้านจื่อฝู) เพิม่ ขึ้น สูงกว่าพระยูไล 1 เท่า ก็จะมี (หว้านจื่อฝู) 2
อัน สูงขึน้ ไปอีกก็จะมี 3 อัน 4 อัน 5 อัน มากจนเต็มตัวไปหมด บน
ศีรษะ หัวไหล่ เข่า ก็มี เมื่อไม่มที ่พี อจะวาง ฝ่ ามือ นิ้วมือ ฝ่ าเท้า ใต้
นิ้วเท้า ก็จะมีปรากฏ เมื่อยกระดับสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง สัญลักษณ์
(หว้านจื่อฝู) นี้กเ็ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ สัญลักษณ์ (หว้านจื่อฝู)
นี้คอื สัญลักษณ์แสดงระดับชัน้ ของพระพุทธ ระดับชัน้ ของพระพุทธยิง่
สูง ก็จะมีสญ
ั ลักษณ์ (หว้านจื่อฝู) ยิง่ มาก
วิ ชาพลัง(กง)สายพิ สดาร(ฉี เหมิ น)
นอกจากวิชาพลัง(กง)ของสายพุทธกับสายเต๋าสองสายแล้ว ยังมี
วิชาพลัง(กง)สายพิสดาร(ฉีเหมิน) เขาเรียกตัวเองว่าการบาเพ็ญปฏิบตั ิ
หลักธรรมสายพิสดาร(ฉีเหมิน) โดยทัวไปเรามี
่
ความเข้าใจต่อหลักการ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเช่นนี้คอื ประเทศจีนตัง้ แต่โบราณมาจนถึงทุกวันนี้
คนถื อว่ าวิชาพลัง (กง)ของสายพุ ท ธและสายเต๋ าทัง้ 2 สายนี้ เป็ น
วิชาการถ่ายทอดทีถ่ ูกต้องในการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม และก็เรียกว่าการ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมสายหลัก สาหรับวิชาพลัง(กง)สายพิสดาร(ฉีเหมิน)
นัน้ แต่ไหนแต่ไรไม่เปิ ดเผยต่อโลก มีคนรูจ้ กั น้อยมาก เพียงแต่จะได้
ยินได้ฟังจากงานด้านวรรณกรรม
วิชาพลัง(กง)สายพิสดาร(ฉีเหมิน)มีจริงหรือไม่ มีจริง ในการ
บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมของข้าพเจ้า โดยเฉพาะในปี หลังๆ ได้พบกับผู้มี
วิชาสูงส่งจากสานักวิชาพลัง(กง)สายพิสดาร(ฉีเหมิน) 3 ท่าน ท่านได้
ถ่ายทอดวิชาสุดยอดให้กบั ข้าพเจ้า เป็ นสิง่ ทีม่ เี อกลักษณ์พเิ ศษ และดี
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มากๆ เพราะว่าวิชาของท่านมีเอกลักษณ์ พเิ ศษ เพราะฉะนัน้ สิง่ ที่ฝึก
ออกมาจึงแปลกประหลาดมากๆ ไม่อาจเป็ นที่เข้าใจของคนทัวๆ
่ ไป
และยังพูดอีกประโยคหนึ่งว่า ไม่ใช่พุทธและไม่ใช่เต๋า ไม่บาเพ็ญพุทธ
และไม่บาเพ็ญเต๋า พอคนได้ยนิ ว่าไม่บาเพ็ญพุทธและไม่บาเพ็ญเต๋า ก็
เรียกเขาว่า ทางสายรอง(ผังเหมินจัวเต้
่ า) เขาเรียกตัวเองว่าวิชาพลัง
(กง)สายพิสดาร(ฉีเหมิน) การเรียกว่าทางสายรอง(ผังเหมินจัวเต้
่ า)มี
ความหมายในเชิงดูหมิน่ แต่ไม่มคี วามหมายต่อต้าน ไม่ใช่ว่าเป็ นวิชา
มาร จุดนี้ยนื ยันได้ ถ้าเข้าใจตามตัวหนังสือก็ไม่มคี วามหมายเป็ นวิชา
มาร ในประวัติศาสตร์ พลัง(กง)ของพุ ทธและเต๋ าได้ช่ือว่ าเป็ นการ
บ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรมในสายหลัก แต่ วิชาของเขาเมื่อผู้คนยังไม่ รู้จ กั
ผูค้ นจึงเรียกเขาว่าประตูดา้ นข้าง(ผังเหมิน) ไม่ใช่วชิ าในสายหลัก แล้ว
“จัวเต้
่ า” คืออะไร คาว่า “จัว”่ มีความหมายว่าโง่ “จัวเต้
่ า” ก็คอื วิชาโง่
คาว่า “จัว”่ ในประเทศจีนโบราณเขามักจะเรียกว่าโง่ ผังเหมินจัวเต้
่ าก็มี
ความหมายเช่นนี้
ทาไมจึงไม่ใช่วชิ ามาร เพราะเขาก็ มีข้อก าหนดที่เข้มงวดใน
ด้านจิต(ซินซิง่ ) เขาก็บาเพ็ญปฏิบตั ติ ามคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาล
ไม่ขดั ต่อคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาลและกฎของจักรวาลนี้ เขาก็ไม่ทา
ความชัว่ เพราะฉะนัน้ ไม่สามารถพูดว่าเป็ นวิชามาร เพราะไม่ใช่ว่า
คุณสมบัติพเิ ศษของจักรวาลของเราจะสอดคล้องกับหลักการบาเพ็ญ
ปฏิบตั ิธรรมของสายพุทธและสายเต๋า แต่เป็ นเพราะหลักการบาเพ็ญ
ปฏิบ ตั ิธรรมของพุทธและเต๋ า ซึ่งสอดคล้องกับคุ ณสมบัติพ ิเศษของ
จักรวาล จึงเป็ นวิชาสายหลัก การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของพลัง(กง)สาย
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พิสดาร(ฉีเหมิน) สอดคล้องกับคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาล ฉะนัน้ เขา
จึงไม่ใช่วชิ ามาร เป็ นสายหลักเหมือนกัน เพราะมาตรฐานการวัดความ
ดีความเลว ความเมตตาความชัว่ ร้ายนั ้น คือคุ ณ สมบัติพ ิเศษของ
จักรวาล เขาบาเพ็ญตามคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาล ดังนัน้ วิชาของ
เขาก็เป็ นหนทางทีถ่ ูกต้อง เพียงแต่ ว่าจุ ดเด่นของข้อก าหนดของ
วิชานี้ต่างจากของสายพุทธและสายเต๋า เขาไม่เน้นถึงการถ่ายทอดวิชา
แก่ลูกศิษย์อย่างกว้างขวาง ขอบเขตของการถ่ายทอดก็เล็กมาก สาย
เต๋ าเวลาถ่ ายทอดพลัง(กง) จะสอนลูกศิษย์เป็ นกลุ่มใหญ่ แต่ ว่าใน
จานวนนัน้ มีลูกศิษย์เพียงคนเดียวเท่านัน้ ที่จะได้รบั การถ่ายทอดจริง
สายพุทธเน้นถึงการโปรดสัตว์ ผูใ้ ดสามารถบาเพ็ญได้ผนู้ นั ้ ก็บาเพ็ญไป
การถ่ายทอดของวิชาพลัง(กง)สายพิสดาร(ฉีเหมิน) ไม่สามารถ
ถ่ายทอด 2 คนในเวลาเดียวกัน และในช่วงประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน
จะเลือกได้เพียงคนเดียวไว้สบื ทอดวิชา ดังนัน้ ที่ผา่ นมาวิชาของเขาไม่
สามารถให้คนธรรมดาสามัญเห็นได้ แน่นอนในช่วงทีพ่ ลังลมปราณ(ชี่
กง)มีความนิ ยมสูง ข้าพเจ้าพบว่าคนของวิชาพลัง (กง)นี้ ส่วนหนึ่ งก็
ออกมาเผยแพร่พลัง(กง) แต่ ว่าถ่ ายทอดไปถ่ ายทอดมารู้ สึกว่ าจะ
เป็ นไปไม่ ได้ เพราะบางสิ่งบางอย่ างอาจารย์ ข องเขาจะไม่ ให้ เขา
ถ่ายทอด ถ้าคิดจะถ่ายทอดพลัง(กง) ท่านก็จะเลือกคนไม่ได้ คนทีม่ า
ระดับจิต(ซินซิง่ )อยูใ่ นระดับชัน้ สูงต่ าต่างกัน ทัศนคติทม่ี าเรียนต่างกัน
มีทุ กประเภท ท่ านจึงไม่ สามารถเลือกลู กศิษ ย์ในการถ่ ายทอดได้
ดังนัน้ วิชาพลัง(กง)สายพิสดาร(ฉีเหมิน)จึงไม่แพร่หลาย เกิดอันตราย
ได้งา่ ย เพราะว่าวิชาของเขาเป็ นวิชาทีม่ เี อกลักษณ์พเิ ศษ
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มีคนคิดว่ าสายพุ ท ธบ าเพ็ญ เป็ นพุ ทธ สายเต๋ าบ าเพ็ญ เป็ น
ผูส้ าเร็จธรรม แล้ววิชาพลัง(กง)สายพิสดาร(ฉีเหมิน)บาเพ็ญเป็ นอะไร
เขาบาเพ็ญเป็ นเทพอิสระ ไม่มอี าณาเขตจักรวาลทีแ่ น่ นอน พวกเราก็
ทราบ พระยูไลองค์ศากยมุนีมโี ลกซาผอซื่อเจีย้ พระอาหนีถอฝอมีโลก
จีเ๋ ล่อซื่อเจี้ย พระเอี้ยวซือฝอมีโลกหลิวหลีซ่อื เจี้ย พระยูไลแต่ละองค์
และพระพุทธระดับสูงจะมีโลกของตัวเอง ผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงแต่ละองค์
ก็จะก่อตัง้ สวรรค์ของตัวเอง มีลูกศิษย์ของท่านมากมายดาเนินชีวติ อยู่
ในนั ้น ในขณะที่วิชาพลัง(กง)สายพิสดาร(ฉี เหมิน )ไม่ มีอาณาเขต
จักรวาลทีแ่ น่นอนของตัวเอง เขาแค่เหมือนเทพอิสระเทีย่ วพเนจร
การฝึ กวิ ชามาร
อะไรคือการฝึกวิชามาร มี อ ยู่ ห ลายรู ป แบบด้ ว ยกั น มี ค น
จาพวกหนึ่งจะฝึกวิชามารโดยเฉพาะ เพราะสิง่ นี้ในประวัตศิ าสตร์กม็ คี น
ถ่ ายทอดอยู่ ท าไมจึงถ่ ายทอดสิ่งนี้ ก ัน เพราะเขาต้องการแสวงหา
ชื่อเสียงความมังมี
่ ในสังคมมนุ ษย์ เขาเน้ นเรื่องนี้ แน่ นอนจิต(ซินซิ่ง)
ของเขาไม่สูง เขาจะไม่ได้พลัง(กง) แล้วเขาจะได้อะไรหรือ เขาจะได้
กรรม คนที่มผี ลกรรมมาก ก็จะก่อเกิดเป็ นพลังงานอย่างหนึ่ง แต่เขา
ไม่มีระดับชัน้ เขาไม่ อาจเปรียบเทียบกับผู้ฝึ กพลัง (กง)ได้ แต่ หาก
เปรียบเทียบกับคนธรรมดาสามัญแล้ว เขาสามารถควบคุมคนธรรมดา
สามัญได้ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ ก็คือปรากฏการณ์ ของพลังงาน เมื่อมี
ความหนาแน่นสูง ก็จะสามารถเพิม่ ความสามารถพิเศษของร่างกายคน
ให้แข็งแกร่งได้ สามารถบังเกิดผลเช่นนี้ เพราะฉะนัน้ ทีผ่ า่ นมาก็มบี าง
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คนถ่ายทอดสิง่ นี้ เขาพูดว่า ฉันทาเรื่องเลวร้าย ด่าคน ฉันก็จะมีพลัง
(กง)เพิม่ ขึน้ เขาไม่มพี ลัง(กง)เพิม่ ขึน้ แท้ท่จี ริงแล้วเป็ นการเพิม่ ความ
หนาแน่ นของสสารสีดา เพราะทาเรื่องไม่ดีจะได้สสารสีดาคือ กรรม
เพราะฉะนัน้ เขาก็สามารถทาให้ความสามารถพิเศษทีต่ ดิ ตัวมาเพียงน้อย
นิ ด แข็งแกร่ งขึ้น อัน เนื่ องมาจากผลกรรมนี้ และสามารถก่ อเกิ ด
ความสามารถพิเศษเล็กๆ น้ อยๆ ขึ้นมา แต่ ก็ไม่ สามารถท าเรื่องที่
สาคัญอะไรได้ คนจาพวกนี้จะคิดว่า เขาทาเรื่องไม่ดไี ม่งามก็สามารถ
จะมีพลัง(กง)เพิม่ ขึน้ เขาจึงพูดกันเช่นนี้
มีคนกล่าวกันว่าธรรมะสูงหนึ่งฟุต มารสูงหนึ่งวา นัน่ เป็ นการ
พู ด ที่ เหลวไหลในสังคมมนุ ษย์ มารไม่ มี ว ัน จะสู งกว่ า ธรรมะ มี
สภาพการณ์เช่นนี้คอื จักรวาลทีเ่ ราเข้าใจเป็ นเพียงจักรวาลเล็กจักรวาล
หนึ่งในจานวนจักรวาลนับไม่ถ้วน เราเรียกย่อๆ ว่าจักรวาล จักรวาล
ของเรานี้ เมื่อได้ผา่ นพ้นเป็ นระยะเวลาอันยาวนานแต่ละครัง้ จะเกิดภัย
พิบตั ิใหญ่หลวงครัง้ หนึ่ง ภัยพิบตั ิเช่นนี้ก็จะทาลายทุกสิง่ ทุกอย่างใน
จักรวาล รวมทัง้ ดวงดาวต่างๆ ชีวติ ในจักรวาลก็อาจถูกทาลายจนหมด
สิน้ การโคจรของจักรวาลเป็ นไปตามระบบ จักรวาลของเราในยุคนี้ไม่
เฉพาะแต่มนุ ษย์เราเปลี่ยนไปในทางเลวลง สิง่ มีชวี ติ อื่นๆ ได้มองเห็น
สถานการณ์เช่นนี้แล้ว เวลานี้พดู ได้วา่ ในมิตขิ องจักรวาลนี้ได้เกิดการ
ระเบิดไปก่อนหน้านี้นานแล้ว นักดาราศาสตร์ในปั จจุบนั ยังมองไม่เห็น
เพราะว่าในขณะทีเ่ ราใช้กล้องส่องทางไกลขนาดใหญ่ทส่ี ุดส่องดู ภาพที่
เรามองเห็นจะเป็ นเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ก่อน 1 แสน 5 หมื่นปี แสง ถ้าจะ
มองให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบท้องฟ้ าในปั จจุบนั จะต้องรอ
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ไปอีก 1 แสน 5 หมื่นปี แสง ให้หลังจึงจะมองเห็น นัน่ เป็ นระยะเวลาที่
ยาวนานมาก
ปั จจุบนั จักรวาลทัง้ หมดได้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวง
ทุกครัง้ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ทุกชีวติ ในจักรวาลล้วนจะถึงการ
ดับสลาย ตกอยู่ในสภาพดับสลายทัง้ หมด ทุ กครัง้ ที่เกิดเหตุ การณ์
เช่นนี้ คุณสมบัตพิ เิ ศษและวัตถุธาตุทม่ี อี ยูก่ ่อนแล้วในจักรวาลล้วนต้อง
ถูกระเบิดให้หมดสิน้ ไป ส่วนใหญ่จะถูกระเบิดตายไปหมด แต่ทุกครัง้ ที่
ผ่านมาก็ระเบิดไม่หมดสิ้น เมื่อจักรวาลใหม่ได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ มาใหม่
โดยผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงมากๆ แล้ว ภายในก็จะมีบางส่วนทีไ่ ม่ถูกระเบิด
ตาย ผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงจะสร้างจักรวาลนี้ขน้ึ มาตามคุณสมบัตพิ เิ ศษ
ของตัวท่าน สร้างจักรวาลนี้ ข้นึ มาตามมาตรฐานของตัวท่าน ดังนัน้
จักรวาลนี้และจักรวาลก่อนจะมีคุณสมบัตพิ เิ ศษแตกต่างกัน
ส่วนพวกที่ไม่ถูกระเบิดตาย ก็จะดาเนินตามคุณสมบัติพเิ ศษ
และกฎดัง้ เดิมของจักรวาลก่อน จักรวาลที่สร้างขึน้ มาใหม่ก็จะดาเนิน
ตามคุณสมบัตพิ เิ ศษและกฎของจักรวาลใหม่ ดังนัน้ พวกทีไ่ ม่ถูกระเบิด
ตายไปก็ จะกลายเป็ นมารคอยรบกวนกฎของจักรวาล แต่ ม ันก็ ไม่
เลวร้ายนัก มันเพียงแต่ ด าเนิ นไปตามคุ ณสมบัติพ ิเศษของจักรวาล
ในวัฏจักรก่อน นี่กค็ อื มารฟ้ าทีค่ นพูดถึง แต่มนั จะไม่คุกคามมนุ ษย์แต่
อย่างใด มันก็ไม่ทาร้ายคน มันเพียงแต่กระทาการไปตามกฎเกณฑ์
ดัง้ เดิมของมัน ในอดีตเรื่องอย่างนี้ ไม่อนุ ญาตให้คนธรรมดาสามัญรู้
ข้าพเจ้าว่าเหนือจากระดับชัน้ ของพระยูไลขึน้ ไปมีพระพุทธอยูม่ ากมาย
มารนัน้ จะมีความหมายอะไร เปรียบเทียบกันแล้วเล็กมากๆ การแก่
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เจ็บตายก็เป็ นมารอย่างหนึ่ง แต่ก็กาเนิดขึน้ มาเพื่อปกป้ องคุณสมบัติ
พิเศษของจักรวาล
พุทธศาสนากล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิด 6 ทาง(วัฏสงสาร)
พูดถึงปั ญหาของอสูร(ซิวหลอเต้า) ทีจ่ ริงก็คอื สิง่ มีชวี ติ ในต่างมิติ แต่ไม่
มีคุณสมบัติของมนุ ษย์ ในสายตาของผู้สาเร็จธรรมชัน้ สูง มันอยู่ใน
ระดับชัน้ ที่ต่ ามากๆ ไม่มคี วามสามารถใดๆ แต่น่ากลัวมากในสายตา
ของคนธรรมดาสามัญ มันมีพลังงานในระดับหนึ่ง มันถือว่ามนุ ษย์เป็ น
สัตว์ประเภทหนึ่ง เพราะฉะนัน้ จึงชอบกินมนุ ษย์ หลายปี มานี้ มันก็
ออกมาถ่ายทอดพลัง(กง) มันคิดว่ามันเป็ นอะไร จะมีรูปร่างหน้ าตา
เหมือนคนได้หรือ น่ ากลัวมาก เรียนรู้วชิ าของมันแล้วก็จะกลายเป็ น
พวกของมัน บางคนในขณะที่ฝึกพลัง(กง)มีความคิดทีไ่ ม่ถูกต้อง เมื่อ
สอดคล้องกับความคิดของมัน มันก็จะมาสอนท่าน ธรรมะย่อมชนะ
อธรรม เมื่อท่านไม่แสวงหา ใครก็ไม่กล้าแตะต้องท่าน เมื่อใดที่ท่าน
เกิดความคิดทีไ่ ม่ดี แสวงหาในสิง่ ทีไ่ ม่ดี มันก็จะมาช่วยท่าน ท่านก็จะ
บาเพ็ญในสายมารทันที จะปรากฏปั ญหาเช่นนี้
นอกจากนี้ยงั มีอกี กรณีหนึ่งคือเรียนรูว้ ชิ ามารโดยไม่รตู้ วั ทาไม
จึงเรียกว่าเรียนรูว้ ชิ ามารโดยไม่รตู้ วั ก็คอื คนเรียนรูว้ ชิ ามารเข้าโดยที่
ตัวเองไม่รู้ เรื่องอย่างนี้มอี ยู่ทวไป
ั ่ เกิดขึน้ มากมาย เหมือนทีข่ า้ พเจ้า
พูดวันนัน้ บางคนในขณะฝึ กพลัง(กง)มีความคิดไม่ถูกต้อง ท่านดูเขา
ยืนฝึ กจนเมื่อยมือ แข้งขาอ่อนล้า แต่ในสมองของเขาก็ไม่วา่ งเว้น เขา
คิดว่า สินค้าราคาแพงขึน้ ฉันควรไปซื้อไว้ ฝึ กพลัง(กง)เสร็จฉันก็จะ
ไปซื้ อ ไม่ เช่ นนั ้นราคาก็ จะขึ้น บางคนคิด ที่ท างานก าลังจัดสรร
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ห้องพัก จะมีส่วนของฉันหรือไม่ คนจัดสรรกับฉันความคิดไม่ตรงกัน
ยิ่งคิ ด ก็ ย ิ่ งโมโห เขาคงไม่ จ ัด สรรให้ ฉั น ฉั น จะต่ อ สู้ อ ย่ างไรดี …
ความคิดอะไรก็ มี ก็ เหมือนอย่ างที่ข้าพเจ้าพู ด คิ ด ตัง้ แต่ เรื่องใน
ครอบครัวจนถึงเรื่องของบ้านเมือง ยิง่ คิดก็ยงิ่ โมโหเป็ นฟื นเป็ นไฟ
การฝึกพลัง(กง)ต้องเน้นกุศล พวกเราเวลาฝึกพลัง(กง) ท่านไม่
คิดเรื่องดีและก็ไม่คดิ เรื่องไม่ดี ดีท่สี ุดอะไรก็ไม่คดิ เพราะว่าในขณะที่
ฝึ ก พลัง (กง)ในขัน้ เริ่ ม ต้ น นั ้น ต้ อ งวางพื้ น ฐาน พื้ น ฐานเหล่ า นี้ มี
ความสาคัญอย่างยิง่ เพราะว่าการเคลื่อนไหวความนึกคิดของคนเรานัน้
จะบังเกิดผลในระดับหนึ่ง พวกเราลองคิดดู ถ้าในพลัง(กง)ของท่านมี
อะไรแทรกเข้าไป สิง่ ทีท่ า่ นฝึกออกมาจะดีได้อย่างไร มันจะไม่เป็ นสีดา
หรือ ในขณะฝึ กพลัง(กง)จะมีสกั กี่คนที่จะไม่มีความคิดเช่นนี้ ทาไม
ท่านฝึ กพลัง(กง)แล้วไม่สามารถปั ดเป่ าโรคให้หายได้ ณ ศูนย์ฝึกพลัง
(กง)บางคนไม่ คิ ด ในสิ่ งที่ ไม่ ดี ไม่ งาม แต่ จิ ต ใจมุ่ งแต่ จ ะแสวงหา
ความสามารถพิเศษ คิดขอโน่ น ขอนี่ สภาพจิตต่างๆ นานา กิเลส
ตัณหาแรงกล้าทุกชนิ ด อันที่จริงก็หลงเข้าไปฝึ กวิชามารโดยไม่รู้ตวั
แล้ว ท่านบอกเขาว่าเขาฝึ กวิชามาร เขาจะไม่พอใจ ตอบว่า ฉันเรียน
มาจากอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ท่านนัน้ แต่อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่
กง)ท่านนัน้ บอกให้ท่านเน้นเรื่องกุศล ท่านปฏิบตั ติ ามหรือไม่ ในขณะ
ที่ท่านฝึ กพลัง(กง) ท่านได้เอาความนึ กคิดไม่ดแี ทรกเข้าไป ท่านว่า
ท่านจะสามารถฝึ กสิง่ ทีด่ อี อกมาได้หรือ นี่กค็ อื ปั ญหา เป็ นการฝึ กวิชา
มารโดยไม่รตู้ วั ซึง่ มีอยูท่ วไป
ั่
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การบาเพ็ญคู่ชายหญิ ง
ในวงการบ าเพ็ ญ ปฏิบ ัติ ธรรมมีวิธีบ าเพ็ ญ ปฏิบ ัติ แบบหนึ่ ง
เรียกว่า การบาเพ็ญคู่ชายหญิง พวกเราอาจเคยเห็นวิธกี ารบาเพ็ญ
ปฏิ บ ัติ ธรรมของนิ กายมี่จงในทิ เบต ในพระพุ ท ธรู ป แกะสลักหรือ
ภาพวาด จะเห็นชายโอบอุม้ หญิงบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอยู่ และร่างของ
ชายในบางครัง้ ลักษณะทีป่ รากฏจะเป็ นพระพุทธ โอบอุม้ ร่างหญิงทีไ่ ม่มี
เครื่องนุ่ งห่มติดกาย ยังมีร่างแปลงของพระพุทธ แปลงเป็ นร่างวชิระ
(จินกัง)ซึ่งมีหวั วัวหน้าม้า โอบอุม้ ร่างหญิงซึง่ ก็ไม่มเี ครื่องนุ่งห่มเช่นกัน
ทาไมจึงเป็ นเช่นนี้ ประการแรกเราจะอธิบายปั ญหานี้ให้พวกเราเข้าใจก็
คือ บนโลกของเรานี้ ไม่เพียงแต่ประเทศจีนเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจาก
ลัทธิขงจื้อ(หยูเจี้ยว) มนุ ษย์เรานั บแต่ หลายๆ ศตวรรษในอดีต มี
ทัศนคติทางด้านศีลธรรมไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะฉะนัน้ วิธบี าเพ็ญ
ปฏิบตั ิธรรมเช่นนี้ ความจริงแล้วไม่ได้กาเนิ ดขึ้นมาบนโลกของเรานี้
มันเผยแพร่มาจากต่างดาว แต่วธิ นี ้ีสามารถบาเพ็ญปฏิบตั ไิ ด้จริง วิธี
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเช่นนี้ในสมัยที่แพร่เข้าสู่ประเทศจีนนัน้ เนื่องจาก
เป็ นวิธบี าเพ็ญคู่ชายหญิง และมีส่วนที่เป็ นการฝึ กลับไม่เปิ ดเผย ไม่
เป็ นที่ยอมรับของคนจีน เพราะฉะนั น้ ในราชวงศ์ถ ังสมัยฮุ่ยชังก็ถู ก
จักรพรรดิยกเลิกไป ไม่ให้เผยแพร่ในแดนฮัน่ สมัยนัน้ เรียกว่าถังมี่ แต่
ภายในสภาพแวดล้อมและสถานที่อนั พิเศษของทิเบต มันก็สามารถ
เผยแพร่ สื บ ทอดต่ อ กั น มา ท าไมจึ ง มี วิ ธี บ าเพ็ ญ ปฏิ บ ั ติ เช่ น นี้
วัตถุ ประสงค์ของการบ าเพ็ญคู่ชายหญิงนัน้ ก็เพื่อต้องการให้มีการ
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เสริมสร้างพลังซึ่งกันและกัน ระหว่างอินและหยาง จุดประสงค์เพื่อให้
บรรลุความสมดุลของอินและหยาง
พวกเราทราบกัน ดี ไม่ ว่ าจะเป็ นสายพุ ท ธก็ ดี สายเต๋ าก็ ดี
โดยเฉพาะสายเต๋าทีพ่ ูดถึงทฤษฎีของอินหยาง ในร่างกายของคนเรามี
ทัง้ อินและหยางอยูแ่ ล้ว เนื่องจากในร่างกายคนมีทงั ้ อินและหยางคงอยู่
จึงสามารถบาเพ็ญปฏิบตั ิจนมีความสามารถพิเศษต่างๆ นานา กาย
ทิพย์(เหวียนอิง) กุมาร(อิงฮ๋าย) ธรรมกาย(ฝ่ าเซิน)เป็ นต้น เพราะมี
การคงอยูข่ องอิน หยาง จึงสามารถบาเพ็ญปฏิบตั จิ นกาเนิดชีวติ ต่างๆ
ออกมามากมาย ไม่วา่ จะเป็ นร่างชายหรือหญิงก็เหมือนกัน สามารถก่อ
เกิดขึน้ มาจากตานเถียน ณ บริเวณท้องน้อย คาอธิบายนี้มเี หตุผล สาย
เต๋ าถือว่าท่ อนบนของร่างกายคือหยาง ท่อนล่างของร่างกายคืออิน
บ้างก็ถอื ว่าด้านหลังเป็ นหยาง ด้านหน้าเป็ นอิน ยังมีคนถือว่าซีกซ้าย
ของร่างกายคือหยาง ซีกขวาคืออิน ชาวจีนเราแบ่งชายซ้ายหญิงขวา
ก็มาจากทฤษฎีน้ี มีเหตุผลดีมาก เพราะร่างกายของคนมีการคงอยูข่ อง
อินหยาง อินหยางเกิดการเกื้อหนุ นซึ่งกันและกัน ทาให้ร่างกายตัวเอง
สามารถบรรลุถงึ ความสมดุล และสามารถก่อกาเนิดชีวติ ต่างๆ มากมาย
นี่กย็ นื ยันความจริงข้อหนึ่งว่า ถึงเราไม่ใช้วธิ บี าเพ็ญคู่ชายหญิง
ในการบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรม ก็สามารถที่จะบ าเพ็ญจนบรรลุ ถึงระดับ
ชัน้ สูงได้ หากใช้วธิ บี าเพ็ญคู่ชายหญิงในการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม หาก
ควบคุมได้ไม่ดี ก็จะถูกมารครอบงา กลายเป็ นวิชามาร ในระดับชัน้ สูง
มี่จงหากคิดจะใช้วธิ กี ารบาเพ็ญคู่ชายหญิง พระสงฆ์หรือลามะท่านนี้
จะต้องบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมถึงระดับสูงทีเดียว ในเวลานัน้ อาจารย์ของ
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เขาจะนาเขาบาเพ็ญปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธนี ้ี เพราะเขาจะต้องมีจติ (ซินซิ่ง)สูง
มากๆ เขาสามารถควบคุมตัวเองได้ ไม่หลงใหลไปในสิง่ ทีเ่ ป็ นมาร ผูท้ ่ี
มีจิต (ซินซิ่ง)ต่ าจะใช้วิธีน้ี ไม่ ได้เด็ดขาด หากใช้ก็คือเข้าสู่ วิชามาร
รับรองเป็ นเช่นนี้ เนื่องจากจิต(ซินซิง่ )มีจากัด กิเลสตัณหากามารมณ์
ในระดับชัน้ ของคนธรรมดาสามัญทีย่ งั ไม่สามารถขจัดออกไป มาตรฐาน
จิต(ซินซิ่ง)อยู่ในระดับนัน้ รับรองได้ว่าหากไปลองฝึ กก็ย่อมเข้าสู่วชิ า
มาร เพราะฉะนัน้ เราจึงพูดว่า หากไปเผยแพร่ตามอาเภอใจในระดับชัน้
ต่า นันก็
่ จะเป็ นการถ่ายทอดวิชามาร
หลายปี มานี้ ก็มีอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ไม่ น้ อยที่สอนวิธี
บาเพ็ญคู่ชายหญิง ที่แปลกก็คอื สายเต๋าก็ปรากฏมีวธิ บี าเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมคู่ชายหญิงด้วย ไม่ใช่วา่ จะมีขน้ึ ในปั จจุบนั แต่เริม่ มีตงั ้ แต่ในสมัย
ราชวงศ์ถงั สายเต๋าจะมีการบาเพ็ญคู่ชายหญิงได้อย่างไร ทฤษฎีไท่
เก๊กของสายเต๋ากล่าวว่า ร่างกายคือจักรวาลเล็ก มีทงั ้ อินและหยางอยู่
ในตัว หลักธรรมใหญ่ท่สี บื ทอดมาอย่างแท้จริงต่างต้องผ่านระยะเวลา
อันยาวไกลสืบทอดต่อๆ กันมา การเปลีย่ นแปลงและเพิม่ เติมสิง่ ใดเข้า
ไปตามอ าเภอใจ ก็จะท าให้วิชานั น้ สับสน ท าให้ไม่ สามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการบ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรมได้ส าเร็จ ดังนั น้ วิชาใดไม่ มี
วิธกี ารบาเพ็ญคู่ชายหญิงแต่ดงั ้ เดิม ก็อย่าได้ใช้วธิ บี าเพ็ญคู่ชายหญิง
เด็ดขาด มิฉะนัน้ ก็จะเกิดปั ญหาออกนอกลูน่ อกทาง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเรา ไม่มีการบาเพ็ญคู่
ชายหญิง และไม่พดู สิง่ นี้ ปั ญหานี้เราก็มองกันเช่นนี้
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บาเพ็ญจิ ตและชีวิตคู่กนั
ปั ญหาการบาเพ็ญจิตและชีวติ คู่กนั นี้ ได้เคยอธิบายให้พวกเรา
ทราบแล้ว การบาเพ็ญจิตและชีวติ คู่กนั ก็คอื นอกจากบาเพ็ญปฏิบตั จิ ติ
(ซินซิ่ง)แล้วในเวลาเดียวกันยังบ าเพ็ญชีวติ ด้วย กล่าวคือ เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงร่างแท้ (เปิ๋ นถี่) ในขัน้ ตอนของการเปลี่ยนแปลง เซลล์
มนุ ษย์ในขณะทีถ่ ูกสสารพลังงานสูงค่อยๆ เข้าทดแทนนัน้ จะชะลอการ
แก่ชรา ร่างกายจะปรากฏสภาพกลับไปสู่ความหนุ่ มแน่ น ค่อยๆ ถอย
กลับ ค่อยๆ เปลีย่ นแปลง ในทีส่ ุดเมื่อถูกสสารพลังงานสูงเข้าแทนทีท่ งั ้
หมดแล้ว ร่างของคนๆ นี้กไ็ ด้เปลีย่ นแปลงไปเป็ นร่างกายทีป่ ระกอบขึน้
ด้วยสสารอีกชนิดหนึ่ง ร่างกายชนิดนัน้ ก็เหมือนอย่างทีข่ า้ พเจ้ากล่าวไว้
คือหลุดพ้นจากห้าธาตุ ไม่อยู่ในธาตุทงั ้ ห้า ร่างกายของเขาก็จะเป็ น
ร่างกายทีไ่ ม่เสื่อมสลาย
การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในวัดเพียงแต่บาเพ็ญด้านจิตใจ ไม่พูด
ถึงกระบวนท่าฝึ ก และการบาเพ็ญชีวติ เขาเน้ นนิ พพาน วิธีท่ีองค์
ศากยมุนีทรงถ่ายทอดก็คอื เน้นการไปสู่นิพพาน อันทีจ่ ริงองค์ศากยมุนี
ทรงมีหลักธรรมใหญ่อนั สูงส่ง ร่างแท้(เปิ๋ นถี่)สามารถแปรผันเป็ นสสาร
พลังสูงและนาร่างกายไปได้ เพื่อที่จะสืบทอดหลักการบาเพ็ญเช่นนี้
พระองค์จงึ เสด็จปรินิพพาน พระองค์ทรงสอนเช่นนี้เพื่ออะไร ก็เพื่อให้
คนละทิ้งจิตยึดติดให้ถึงที่สุด อะไรก็ปล่อยวาง ท้ายที่สุดแม้กระทัง่
ร่างกายก็ให้ละทิ้ง ปล่อยวางจิตใจทัง้ หมด เพื่อให้คนบรรลุถงึ จุดนี้ให้
มากที่ สุ ด พระองค์ จึงทรงด าเนิ น ไปสู่ ท างนิ พ พาน เพราะฉะนั ้น
พระสงฆ์ในประวัตศิ าสตร์ลว้ นเดินสู่ทางแห่งนิพพาน นิพพานก็คอื เมื่อ
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พระสงฆ์มรณภาพแล้ว ทิง้ ร่างกายเอาไว้ จิตหลัก(เหวียนเสิน)ของเขา
นาพลัง(กง)ขึน้ ไป
สายเต๋ าเน้ นหนักการบ าเพ็ญชีวิต เพราะสายเต๋ าเลือกหาลูก
ศิ ษ ย์ ไม่ เน้ น ถึ ง การโปรดสรรพสั ต ว์ เลื อ กหาแต่ ผู้ ท่ี ดี ม ากๆ
เพราะฉะนัน้ เขาจะเน้นในเรื่องศาสตร์ต่างๆ และเน้นในเรื่องการบาเพ็ญ
ชีวิต ส่วนสายพุทธในหลักของการบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรม โดยเฉพาะ
หลักการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในพุทธศาสนาจะไม่เน้นในสิง่ นี้ ใช่วา่ จะไม่
พูดถึงเลย ในหลักธรรมใหญ่ ของสายพุทธระดับสูงๆ ก็มพี ูดถึง วิชา
ของเราก็พูดถึง หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเรา ร่าง
แท้(เปิ๋ นถี่)ก็ต้องการ กายทิพย์(เหวียนอิง)ก็ต้องการ ทัง้ 2 สิง่ นี้มขี อ้
แตกต่างกัน กายทิพย์(เหวียนอิง)ก็เป็ นร่างกายทีป่ ระกอบขึน้ จากสสาร
พลังงานสูงชนิดหนึ่ง แต่ไม่อาจทีจ่ ะปรากฏตัวตามอาเภอใจในมิตขิ อง
เรา หากคิดจะคงรูปลักษณ์ เหมือนคนธรรมดาสามัญในมิติน้ีเป็ นเวลา
ยาวนาน เราก็จะต้องมีรา่ งแท้(เปิ๋นถี)่ เพราะฉะนัน้ หลังจากร่างแท้(เปิ๋น
ถี)่ นี้แปรผันแล้ว ถึงแม้เซลล์ของเขาจะถูกทดแทนโดยสสารพลังงานสูง
แต่การเรียงลาดับของโมเลกุลไม่ได้เปลีย่ นแปลง เพราะฉะนัน้ มองแล้ว
จะไม่ ต่ างไปจากร่างกายของคนธรรมดาสามัญ เท่ าใดนั ก แต่ ก็ ย ัง
สามารถแยกแยะได้ นันก็
่ คอื ร่างกายนี้สามารถเข้าไปยังอีกมิตหิ นึ่งได้
หลักพลัง(กง)ของการบาเพ็ญปฏิบตั จิ ติ และชีวติ คู่กนั มองจาก
ภายนอกแล้วจะรูส้ กึ ว่าเขามองดูเยาว์วยั ดูแล้วคนๆ นี้แตกต่างจากอายุ
จริงอย่างมาก มีอยู่วนั หนึ่ งมีคนถามข้าพเจ้าว่า อาจารย์ ท่านดูว่า
ดิฉนั มีอายุเท่าไร ทีจ่ ริงอายุของเธอย่างเข้า 70 ปี แต่มองจากภายนอก
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ราวกับคนอายุ 40 กว่าปี เท่านัน้ ไม่มรี อยเหี่ยวย่น ใบหน้ าขาวเนียน
นวลชมพู ไม่เหมือนคนวัย 70 ปี เลย ผูท้ ม่ี าฝึกหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร
(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเราจะปรากฏสภาพเช่นนี้ พูดเล่นๆ สาวๆ ทีช่ อบไป
เสริมสวย อยากให้ผวิ ขาวหน่ อย ดีหน่ อย ข้าพเจ้าว่าท่านมาฝึ กหลัก
พลัง(กง)บาเพ็ญจิตและชีวติ คู่กนั อย่างจริงจังแล้ว ก็จะบรรลุจุดนี้ ได้
รับรองท่านไม่ตอ้ งไปเสริมสวยแต่อย่างใด ตัวอย่างเกีย่ วกับเรื่องนี้เราจะ
ไม่ขอกล่าวอีก ในอดีตเพือ่ นร่วมงานสูงอายุในสาขาอาชีพต่างๆ ต่างคิด
ว่าข้าพเจ้าอายุน้ อย ตอนนี้ ดีแล้ว สาขาอาชีพต่ างๆ มีคนอายุน้ อย
มากมาย ที่ จริงข้ าพเจ้ าอายุ ก็ ไม่ น้ อ ยแล้ ว อี ก ไม่ น านก็ จะ 50 ปี
ปั จจุบนั อายุก็ 43 ปี เข้าไปแล้ว
ธรรมกาย(ฝ่ าเซิ น)
ท าไมพระพุ ท ธรู ป จึงมีสนามพลัง คนส่ วนใหญ่ ไม่ สามารถ
อธิบายได้ บางคนกล่าวว่า ทีพ่ ระพุทธรูปมีสนามพลัง เพราะพระสงฆ์
สวดมนต์ต่อองค์พระพุทธรูปจึงเป็ นเช่นนี้ กล่าวคือเป็ นสนามพลังทีเ่ กิด
จากการทีพ่ ระสงฆ์บาเพ็ญปฏิบตั ิ ไม่วา่ พระสงฆ์บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมก็ดี
หรือผูอ้ ่นื บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมก็ดี แต่พลังงานชนิดนี้จะกระจายไปทัวไม่
่
เป็ นทิศทาง ทัง้ พื้นของตัวโบสถ์ เพดาน และฝาผนัง สนามพลังก็
น่ าจะกระจายไปทัว่ แล้วทาไมเฉพาะเจาะจงแต่องค์พระพุทธรูปจึงมี
สนามพลังแรงกล้าเช่ น นั ้น โดยเฉพาะในป่ าเขา ในถ้ า หรือองค์
พระพุทธรูปแกะสลักบนหินผา โดยทัวไปก็
่ จะมีสนามพลังอยู่ ทาไมจึง
มีสนามพลังนี้ บางคนอธิบายอย่า งนัน้ อย่างนี้ อธิบายอย่างไรก็ไม่
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ชัดเจนแจ่มแจ้ง ความจริงองค์พระพุทธรูปมีสนามพลัง ก็เพราะว่าบน
องค์พระมีธรรมกาย(ฝ่ าเซิน)ของผู้สาเร็จธรรมชัน้ สูงสถิตอยู่หนึ่ งองค์
ธรรมกาย(ฝ่ าเซิ น )ของผู้ ส าเร็ จ ธรรมชั น้ สู งอยู่ ท่ี นั น่ ดั งนั ้น องค์
พระพุทธรูปจึงมีพลังงาน
องค์ ศากยมุ นี ก็ ดี พ ระโพ ธิ ส ั ต ว์ ก วนอิ น ก็ ดี ห ากใน
ประวัติศาสตร์มีคนเช่ นนี้ อยู่ จริง พวกเราลองคิดดู ในขณะที่ เขา
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม เขาก็คอื ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมใช่หรือไม่ คนเมื่อ
บาเพ็ญปฏิบตั หิ ลักธรรมนอกภพไปจนถึงระดับชัน้ สูงมากๆ ระดับหนึ่ง
แล้ว ก็จะเกิดธรรมกาย(ฝ่ าเซิน) ธรรมกาย(ฝ่ าเซิน)นัน้ เกิดจากบริเวณ
ตานเถียนของคน ประกอบขึน้ จากหลักธรรมและพลัง(กง) จะปรากฏ
ออกมาในอีกมิตหิ นึ่ง ธรรมกาย(ฝ่ าเซิน)เพียบพร้อมไปด้วยอานุ ภาพอัน
ยิง่ ใหญ่ของเขาเอง แต่จติ สานึกและความนึกคิดของธรรมกาย(ฝ่ าเซิน)
จะถูกควบคุมโดยร่างเดิม แต่ธรรมกาย(ฝ่ าเซิน)ก็เป็ นชีวติ ที่สมบูรณ์
เป็ นเอกเทศ มีชวี ติ ของตัวเองจริงๆ เพราะฉะนัน้ จึงสามารถทาอะไรได้
โดยเอกเทศ สิง่ ที่ธรรมกาย(ฝ่ าเซิน)ทาจะเหมือนกับสิง่ ทีจ่ ติ สานึกหลัก
(จูอ่ ซ้ี ่อื )ของคนคิดจะทาเหมือนกัน โดยไม่มขี อ้ แตกต่าง หากให้เจ้าตัว
ไปทาก็จะทาเช่นนัน้ ธรรมกาย(ฝ่ าเซิน)ไปทาก็จะทาแบบเดียวกัน นี่ก็
คือธรรมกาย(ฝ่ าเซิน)ที่เรากล่าวถึง ข้าพเจ้าจะท าอะไร เช่นจะปรับ
สภาพร่างกายให้กบั ลูกศิษย์ทบ่ี าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจริง ก็จะให้ธรรมกาย
(ฝ่ าเซิน)ของข้าพเจ้าไปดาเนินการ เพราะธรรมกาย(ฝ่ าเซิน)ไม่มเี รือน
ร่างของคนธรรมดาสามัญ จะปรากฏตัวในอีกมิติหนึ่ ง ธรรมกาย(ฝ่ า
เซิน)ก็ไม่ใช่คงรูปไม่เปลีย่ นแปลง เขาสามารถขยายใหญ่หรือหดเล็กได้
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บางครัง้ เขาจะขยายจนใหญ่ มาก ใหญ่ จนมองไม่ เห็ นทัว่ ทัง้ ศี รษะ
บางครัง้ ก็หดเล็กลงมากๆ เล็กยิง่ กว่าเซลล์เสียอีก
เบิกเนตร
พระพุทธรูปที่สร้างออกมาจากโรงงานเป็ นเพียงงานศิลปกรรม
ชิน้ หนึ่ง เบิกเนตรก็คอื การอัญเชิญธรรมกายของพระพุทธองค์หนึ่งมา
สถิตยังองค์พระพุทธรูป จากนัน้ จะนาองค์พระพุทธรูปมาให้คนธรรมดา
ได้กราบไหว้บู ชา ผู้ฝึ กพลัง(กง)มีจิตใจเคารพนั บถือ เวลาบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม ธรรมกายในองค์พระพุทธรูปก็จะคอยคุม้ ครองปกป้ องเขา
นี่คือวัตถุ ประสงค์ท่แี ท้จริงของการเบิกเนตร เพียงแต่ส่งกระแสจิตที่
เที่ยงธรรมในพิธเี บิกเนตรอย่างเป็ นทางการ หรือจะเป็ นผูส้ าเร็จธรรม
ชัน้ สูง หรือคนที่มพี ลังจากการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมในระดับสูงมากๆ
เท่านัน้ จึงจะสามารถกระทาเรื่องนี้ได้
ในวัดพูดกันว่าพระพุทธรูปต้องเบิกเนตร พระพุทธรูปทีไ่ ม่ผา่ น
การเบิกเนตรว่ากันว่าจะไม่ศกั ดิ ์สิทธิ ์ ปั จจุบนั พระสงฆ์ในวัดที่มสี มณ
ศักดิส์ ูงจริงๆ เหล่านั น้ ก็ไม่ อยู่ในโลกนี้ แล้ว หลังจาก “การปฏิว ัติ
วัฒนธรรม” พระสงฆ์ท่อี ่อนพรรษาบางรูปไม่ได้รบั การถ่ายทอดอย่าง
แท้จริง เมื่อได้รบั ตาแหน่ งเป็ นเจ้าอาวาส หลายสิง่ หลายอย่างขาดการ
ถ่ายทอด ถามเขาว่าเบิกเนตรเพื่ออะไร เขาตอบว่า เบิกเนตรแล้ว
พระพุ ทธรูปก็จะศักดิส์ ิทธิ ์ เหตุ ใดจึงศักดิส์ ิทธิ ์ เขาก็อธิบายไม่ ถู ก
ดังนัน้ เขาจึงรูแ้ ต่ประกอบพิธกี รรม โดยนาบทสวดบรรจุเข้าไปในองค์
พระพุทธรูป จากนัน้ ก็ใช้กระดาษปิ ดไว้ สวดมนต์ต่อหน้าพระพุทธรูป
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ก็เป็ นอันว่าเบิกเนตรแล้ว แต่จะเบิกเนตรได้จริงหรือไม่ ต้องดูว่าเขา
สวดมนต์อย่างไร องค์ศากยมุนีเน้ นว่าต้องมีจติ เที่ยงธรรม ในขณะที่
สวดมนต์ใจต้องมีสมาธิแน่ วแน่ ต้องให้สนสะเทื
ั่
อนไปถึงโลกในสายที่
เขาบ าเพ็ญได้จริงๆ จึงจะสามารถอัญเชิญผู้สาเร็จธรรมชัน้ สูงมาได้
ธรรมกายของผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงองค์นัน้ ก็จะเข้าไปสถิต จึงจะบรรลุถงึ
เป้ าหมายของการเบิกเนตร
พระสงฆ์บางรูปขณะทีส่ วดมนต์อยูน่ นั ้ ในใจคิดแต่วา่ หลังจาก
การทาพิธเี บิกเนตรแล้วฉันจะได้เงินเท่าใด หรือสวดมนต์ไปพลางก็คดิ
ไปพลางว่า ผูน้ นั ้ ผูน้ ้ีไม่ดตี ่อฉันอย่างไร ในใจคอยคิดหาวิธสี ูร้ บตบมือ
ปั จจุบนั ในยุคธรรมะปลาย ไม่ยอมรับปรากฏการณ์เช่นนี้ก็ไม่ได้ พวก
เราในที่น้ีมไิ ด้วจิ ารณ์ พุทธศาสนา ในยุคธรรมะปลายวัดวาอารามก็ไม่
สงบและไม่บริสุทธิ ์ ในสมองของเขาเวลาคิดถึงเรื่องเหล่านี้ มีความคิด
ทีไ่ ม่ดเี ช่นนี้แล้ว จะมีผสู้ าเร็จธรรมชัน้ สูงองค์ใดเสด็จมา จึงไม่สามารถ
บรรลุถงึ เป้ าหมายของการเบิกเนตร แต่ก็ไม่เสมอไปทัง้ หมด วัดและ
อารามเต๋าทีด่ กี ย็ งั มีอยูบ่ า้ ง
ข้าพเจ้าเคยไปพบเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่ งในเมืองแห่งหนึ่ ง มือ
ไม้ดาสกปรก เอาบทสวดใส่เข้าไปในองค์พระพุทธรูป แล้วบ่นพึมพา
สองทีเป็ นอันเสร็จพิธีเบิกเนตร หยิบพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ งขึ้นมา
แล้วบ่นพึมพาอีกสองที เบิกเนตรครัง้ ละ 40 หยวน ปั จจุบนั พระสงฆ์
ถือสิ่งเหล่านี้ เป็ นพุ ทธพาณิ ชย์ ร่ ารวยจากพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป
ข้าพเจ้ามองดูแล้วไม่ได้เบิกเนตร ไม่สามารถเบิกเนตรได้ ปั จจุบ นั
พระสงฆ์กล้าทาเรื่องเช่นนี้ ข้าพเจ้ายังเห็นอะไรอีกเรื่องหนึ่ง ในวัดมี
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คนคนหนึ่ง ดูเหมือนจะเป็ นอุบาสกบอกว่า จะเบิกเนตรพระพุทธรูป
เขาใช้กระจกบานหนึ่ งสะท้อนแสงอาทิตย์ส่องไปบนองค์พระพุทธรูป
แล้วเขาก็บอกว่าเบิกเนตรแล้ว น่าขันถึงเพียงนี้ ปั จจุบนั ศาสนาพุทธได้
ดาเนินมาถึงขัน้ นี้แล้ว เรื่องนี้ถอื ว่าเป็ นเหตุการณ์ท่พี บเห็นกันได้ทวๆ
ั่
ไป
เมือ งหนานจิงได้ สร้างพระพุ ท ธรู ป สัม ฤทธิอ์ งค์ ใหญ่ ข้ึน มา
ประดิษฐาน ณ เขาต้าอวี่ซนั ในฮ่องกง เป็ นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาก
พระสงฆ์ จากทัว่ โลกจ านวนมากเดิ น ทางมาร่ วมพิ ธีเบิ ก เนตรองค์
พระพุ ทธรูป ในจ านวนนี้ มีพระสงฆ์ รูปหนึ่ ง ได้ใช้กระจกบานหนึ่ ง
สะท้อนแสงอาทิตย์ ส่องไปบนพระพักตร์ขององค์พระพุทธรูป บอกว่า
เป็ นการเบิกเนตร ในงานพิธที ่ใี หญ่โต และเคร่งขรึมเช่นนัน้ ยังกระทา
เรื่องเช่นนี้ขน้ึ มาได้ ข้าพเจ้ารูส้ กึ สลดใจยิง่ นัก ไม่แปลกทีอ่ งค์ศากยมุนี
ได้ตรัสไว้ว่า เมื่อถึงยุคธรรมะปลาย พระสงฆ์ยงั ยากที่จะช่วยตัวเอง
จะช่วยคนก็ยงิ่ ลาบาก อีกทัง้ ยังมีพระสงฆ์จานวนมากทีอ่ ธิบายคัมภีรใ์ น
มุมมองของตนเอง ไม่วา่ คัมภีรอ์ ะไรของเจ้าแม่หวางหมู่เหนียงเหนียงก็
เข้าไปอยูใ่ นวัดหมด สิง่ ที่ไม่ใช่คมั ภีรข์ องพุทธศาสนาก็ถูกนาเข้าไปใน
วัด ทาให้สบั สนวุ่นวายไปหมด ปั จจุบนั จึงยุ่งเหยิงกันมาก แน่ นอน
พระสงฆ์ทบ่ี าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอย่างแท้จริงก็ยงั คงมีอยู่ ยังบาเพ็ญธรรม
ได้ดี การเบิกเนตรแท้ท่จี ริงก็คอื การอัญเชิญธรรมกาย(ฝ่ าเซิน)ของ
ผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงมาสถิตยังองค์พระพุทธรูป นี่กค็ อื การเบิกเนตร
หากว่าพระพุทธรูปองค์น้ีไม่ได้รบั การเบิกเนตรก็ตงั ้ บูชาไม่ได้
หากบูชาก็จะเกิดผลร้ายแรงในภายหลัง ผลร้ายแรงทีจ่ ะตามมาคืออะไร
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ปั จจุบนั ทางด้านสรีรศาสตร์พบว่า ความนึกคิดของคนเรา ความคิดใน
สมองของคน สามารถทาให้เกิดสสารชนิดหนึ่ง พวกเราในระดับชัน้ สูง
มองเห็นว่ามันเป็ นสสารชนิดหนึ่งจริงๆ แต่วา่ สสารชนิดนี้ไม่เหมือนกับ
รูปแบบของคลื่นสมองทีพ่ วกเราค้นพบในปั จจุบนั แต่เป็ นรูปแบบสมอง
ที่สมบูรณ์ แบบ โดยปกติคนธรรมดาสามัญเวลาขบคิดปั ญหา สิ่งที่
ส่งออกมาเป็ นรูปลักษณ์ ของสมองใหญ่ เนื่ องจากมันไม่ มีพลั งงาน
ส่งออกมาแล้วไม่นานก็จะกระจายหายไป แต่พลังงานของผูฝ้ ึกพลัง(กง)
จะรักษาไว้ได้นาน ใช่วา่ พระพุทธรูปองค์น้ีพอสร้างออกมาจากโรงงานก็
จะมีความคิด ไม่มี บ้างยังมิได้ผา่ นการเบิกเนตร เขานาไปตัง้ ไว้ในวัด
ก็ย งั ไม่ได้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของการเบิกเนตร หากว่าอาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชี่กง)ปลอมคนใด หรือคนที่ฝึกวิชานอกลู่นอกทางไปทาการ
เบิกเนตร ก็จะเป็ นอันตรายอย่างยิง่ สุนัขจิ้งจอก พังพอน ก็จะขึน้ ไป
สิงสถิต
ถ้าเช่นนัน้ พระพุทธรูปทีไ่ ม่ผา่ นการเบิกเนตร ไปกราบไหว้บูชา
ก็อนั ตรายอย่างยิง่ อันตรายถึงระดับไหน ข้าพเจ้าพูดแล้วว่ามนุ ษย์
พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ ทุกอย่างกาลังเลวร้ายลง ทัง้ สังคม ทุกสิง่ ทุก
อย่างในจักรวาลก็กาลังเลวร้ายลงทุกขณะ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดในสังคม
มนุ ษย์เราล้วนเกิดขึ้นจากการกระทาของพวกเราเอง คิดจะแสวงหา
หลักธรรมที่แท้จริง เดินบนทางสายหลักยังยาก ถูกรบกวนกันทุก ๆ
ด้าน คิดจะขอพระพุทธเป็ นที่พ่งึ ใครคือพระพุทธ คิดจะขอก็ยงั ยาก
ไม่เชื่อข้าพเจ้าจะพูดให้ฟัง คนแรกที่ไปไหว้องค์พระพุทธรูปที่ไม่ผ่าน
การเบิกเนตรก็จะเกิดผลร้าย เวลานี้คนที่ไปไหว้พระจะมีสกั กี่คนที่คดิ
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ขอพระพุทธเพื่อให้ได้มรรคผล น้อยคนทีจ่ ะคิดเช่นนี้ คนส่วนใหญ่ไหว้
พระมีเป้ าหมายอะไร เพือ่ ปั ดเป่ าความทุกข์ ความลาบาก ขอให้ร่ารวย
ขอสิง่ เหล่านี้ สิง่ เหล่านี้มอี ยูใ่ นคัมภีรข์ องศาสนาพุทธหรือ แท้ทจ่ี ริงไม่
มีสงิ่ เหล่านี้เลย
ผูท้ ่ไี หว้พระหากไปขอเงินขอทอง ไหว้พระพุทธรูป หรือพระ
โพธิสตั ว์กวนอินหรือพระยูไล อธิษฐานว่า ช่วยให้ฉนั ร่ารวยเถอะ ดีละ
ความนึ กคิดที่สมบูรณ์ ก็จะก่อเกิดเป็ นรูปร่างขึ้นมา เขาส่งออกไปยัง
องค์พระพุทธรูป ความนึกคิดนัน้ ก็ขน้ึ ไปยังองค์พระพุทธรูปในทันที ใน
อีกมิตหิ นึ่งร่างนี้สามารถขยายใหญ่และหดเล็กได้ เมื่อขึน้ ไปอยูบ่ นร่างนี้
พระพุทธรูปองค์น้ีก็จะมีสมองเกิดขึน้ มา ก็จะมีความคิด แต่ไม่มเี รือน
ร่าง คนอื่นๆ ก็ไปกราบไหว้ ไหว้ไปไหว้มา ก็ทาให้มนั เกิดพลังงานใน
ระดับหนึ่ งขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูฝ้ ึ กพลัง(กง)ก็ยงิ่ อันตราย เมื่อ
ไหว้แล้วก็จะไปเพิม่ พลังงานให้กบั มันทีละเล็กทีละน้อย มันก็จะก่อเกิด
เป็ นเรือนร่างขึ้นมาได้ แต่เรือนร่างนี้ ก่อเกิดขึ้นมาในอีกมิติหนึ่ ง ก่อ
เกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่ในอีกมิติหนึ่ ง มันสามารถรู้ถึงกฎของจักรวาล
เล็ก น้ อย ดังนั ้นสามารถท าอะไรให้ ก ับ มนุ ษ ย์ได้บ้ าง เช่ น นี้ ม ัน ก็
สามารถมีพลัง(กง)ขึน้ มาได้ แต่มนั ช่วยคนอย่างมีเงือ่ นไขมีคา่ ตอบแทน
ในอีกมิตหิ นึ่งมันเคลื่อนไหวได้ตามอาเภอใจ ควบคุมคนธรรมดาสามัญ
ได้ตามอาเภอใจ ร่างที่มรี ปู ร่างนี้เหมือนกับองค์พระพุทธรูปไม่มผี ดิ ก็
ไหว้จนเกิดพระโพธิสตั ว์กวนอินปลอมและพระยูไลปลอมขึ้นมา เป็ น
เพราะมนุ ษย์ไหว้จนเกิดขึน้ มาเอง หน้าตาเหมือนองค์พระพุทธรูป เป็ น
รูปลักษณ์ ขององค์พระพุทธ ความคิดขององค์พระพุทธปลอม พระ
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โพธิสตั ว์ปลอมจะเลวร้ายมากๆ ต้องการแสวงหาแต่เงินทอง มันเกิด
ขึน้ มาในอีกมิตหิ นึ่ง มีความคิด เข้าใจกฎเล็กๆ น้อยๆ มันไม่กล้าทา
สิง่ เลวร้ายมากๆ แต่จะทาสิง่ เลวร้ายเล็กๆ น้ อยๆ บางครัง้ ก็ช่วยคน
ถ้าไม่ชว่ ยเหลือคนบ้าง กระทาแต่สงิ่ ชัวร้
่ าย ก็ตอ้ งฆ่ามัน แล้วมันช่วย
อย่างไร คนไหนอธิษฐานว่า ขอพระช่วยฉันที ในบ้านมีคนป่ วย ตกลง
จะช่วยท่ าน มันก็จะให้ท่ านใส่ เงินลงในตู้บริจาค ความคิดของมัน
ต้องการแต่ เงิน ใส่เงินลงไปในตู้บริจาคมาก ก็จะให้โรคหายเร็วขึ้น
เพราะมันมีพลังงานในระดับหนึ่ง อยู่ในอีกมิตหิ นึ่งมันสามารถควบคุม
คนธรรมดาสามัญได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนทีม่ พี ลัง(กง)ไปไหว้ ก็จะยิง่
อันตราย ผูฝ้ ึ กพลัง(กง)จะไปขออะไร ขอเงินหรือ พวกเราลองคิดดู ผู้
ฝึ กพลัง(กง)จะไปขอเงินทองทาไม ขอให้ญาติปลอดทุกข์หายไข้ ล้วน
แต่เป็ นการยึดติดต่อสายสัมพันธ์ คิดจะควบคุมชะตาชีวติ ของคนอื่น
คนแต่ละคนต่างก็มชี ะตาชีวติ ของตัวเอง ถ้าท่านไปไหว้มนั อธิษฐาน
ว่า ช่วยให้ฉนั ร่ารวยหน่อย ตกลง มันจะช่วยท่าน มันอยากให้ทา่ นขอ
เงินจากมันมากๆ ขอมากๆ หน่อย มันก็จะเอาของๆ ท่านได้มากหน่อย
มูลค่าการแลกเปลี่ยนต้องเท่ากัน คนอื่นใส่เงินในตู้บริจาคให้มนั มาก
มันจะให้ท่านได้ ได้อย่างไร ออกจากบ้านเก็บกระเป๋ าเงินได้ ทีท่ างาน
แจกรางวัลพิเศษ อย่างไรก็คดิ ทุกวิถที างเพือ่ ให้ทา่ นได้เงิน มันไม่ชว่ ย
ท่านโดยไม่มเี งื่อนไข ไม่เสียก็ไม่ได้ ขอเอาพลัง(กง)ของท่านไปหน่ อย
มันขาดพลัง(กง) หรือเอาตานและสิง่ อื่นๆ ทีท่ ่านฝึ กได้มา มันต้องการ
สิง่ นี้
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พระพุทธปลอมเหล่านี้บางครัง้ อันตรายมาก พวกเราจานวนมาก
ทีต่ าทิพย์เปิ ดแล้วก็คดิ ว่าตัวเองได้เห็นพระพุทธ มีบางคนนึกว่าวันนี้ใน
วัดมีพระพุทธมากลุ่มหนึ่ง มีพระพุทธองค์หนึ่งมีนามเช่นนัน้ เช่นนี้ซ่งึ
นากลุ่มหนึ่งมา บอกว่ากลุ่มทีม่ าเมื่อวานนี้เป็ นอย่างไร กลุ่มทีม่ าวันนี้
เป็ นอย่างไร สักพักหนึ่ งก็ไป แล้วก็มาใหม่อีกกลุ่ม คืออะไร ก็คือ
ประเภทนี้ ไม่ใช่พระพุ ทธจริง มันคือพระพุ ทธปลอม ประเภทนี้ มี
มากมาย
ถ้าในวัดปรากฏสภาพเช่นนี้กจ็ ะยิง่ อันตราย ถ้าพระสงฆ์ไปไหว้
มัน มันก็จะควบคุมพระสงฆ์ เจ้าไหว้ขา้ ไม่ใช่หรอกหรือ เจ้าไหว้ขา้
โดยมีสติรชู้ ดั ดี เจ้าต้องการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมไม่ใช่หรือ ข้าจะดูแล
เจ้า ข้าจะบอกให้เจ้าบาเพ็ญอย่างไร มันจะกาหนดให้ท่าน ท่านจะ
บ าเพ็ ญ ไปยังที่ใดเมื่อท่ านบ าเพ็ ญ ส าเร็จแล้ว เนื่ องจากมัน เป็ นผู้
กาหนดให้บาเพ็ญ ดังนัน้ สานักบาเพ็ญหลักธรรมใดๆ ที่อยู่เบื้องบนก็
จะไม่รบั ท่าน มันเป็ นผู้กาหนด ดังนัน้ ต่อไปท่านก็จะต้องขึ้นกับการ
ควบคุมของมัน นี่ ไม่ใช่บ าเพ็ญโดยเปล่าประโยชน์ หรือ ข้าพเจ้าว่า
มนุ ษย์เราเวลานี้คดิ จะบาเพ็ญจนได้มรรคผลนัน้ ยากมาก ปรากฏการณ์
เช่นนี้เป็ นเรื่องทีม่ อี ยูท่ วไป
ั ่ พวกเราหลายคนมองเห็นรัศมีพระพุทธตาม
ภูเขาแม่ น้ าที่มีช่ือ ส่วนใหญ่ แล้วก็เป็ นพวกนี้ ท งั ้ นั น้ มันมีพลังงาน
สามารถที่จะปรากฏออกมาให้เห็น ผู้บรรลุธรรมชัน้ สูงที่แท้จริงจะไม่
ปรากฏออกมาให้เห็นง่ายๆ
สมัยก่อนทีเ่ รียกกันว่าพระบนโลกหรือเต๋าบนโลก มีอยูค่ อ่ นข้าง
น้อย แต่เดีย๋ วนี้มมี ากมาย เวลาทีม่ นั ทาสิง่ ชัวร้
่ าย เบือ้ งบนก็จะฆ่ามัน
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พอจะฆ่ามัน มันก็จะวิง่ เข้าไปในองค์พระพุทธรูป กฎของคนธรรมดา
สามัญ โดยทัวไปผู
่ ส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงจะไม่มายุ่งเกี่ยวง่ายๆ ผูส้ าเร็จ
ธรรมชัน้ ยิง่ สูงจะยิง่ ไม่ทาลายกฎของคนธรรมดาสามัญ จะไม่ยุ่งเกี่ยว
ด้วยแม้แต่น้อย คงไม่สามารถให้ฟ้าผ่าองค์พระพุทธรูปแตกไปในทันที
พระท่านไม่ทาเรื่องเช่นนี้ ดังนัน้ เมื่อมันวิง่ เข้าไปในพระพุทธรูป ก็จะไม่
ยุ่งเกี่ยว จะฆ่ามัน มันก็รูม้ นั ก็หนี ดังนัน้ องค์พระโพธิสตั ว์กวนอินที่
ท่านเห็น ใช่พระโพธิสตั ว์กวนอินหรือไม่ พระพุทธที่ท่านเห็นใช่พระ
พุทธหรือไม่ พูดยาก
พวกเราไม่น้อยคิดถึงปั ญหาหนึ่ง พระพุทธรูปในบ้านของเราจะ
ท าอย่างไร หลายคนอาจนึ กถึงข้าพเจ้า เพื่อช่ วยให้ผู้ฝึ กสามารถ
บ าเพ็ญ ปฏิบ ัติธรรม ข้าพเจ้าขอบอกให้ท่ านปฏิบ ัติด ังนี้ ท่ านน า
หนังสือของข้าพเจ้า(เพราะภายในมีรปู ถ่ายของข้าพเจ้า) หรือว่ารูปถ่าย
ของข้าพเจ้า ท่านยกพระพุทธรูปไว้ในมือ ตัง้ มือในลักษณะดอกบัว
ใหญ่ แล้วขอกับข้าพเจ้า ขอให้อาจารย์ชว่ ยเบิกเนตรพระพุทธรูป ครึง่
นาทีก็ เป็ นอันเสร็จพิธี ขอบอกกับพวกเรา วิธีน้ี ให้ใช้เฉพาะกับผู้
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของเราเท่านัน้ กับญาติสนิทมิตรสหายจะใช้ไม่ได้
เราจะดูแลเฉพาะผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของเรา บางคนบอกว่าจะนารูป
ถ่ ายอาจารย์ไปไว้ท่ีบ้านเพื่อนหรือญาติเพื่อช่วยป้ องกันภู ตผีปี ศาจ
ข้าพเจ้าไม่ใช่มไี ว้เพื่อป้ องกันสิง่ เหล่านัน้ ให้กบั คนธรรมดาสามัญ การ
ทาเช่นนี้เป็ นการไม่เคารพต่ออาจารย์อย่างยิง่
พูดถึงเรื่องของพุทธและเต๋ าบนโลก ยังมีสภาพการณ์ อกี แบบ
หนึ่งคือ ในประเทศจีนสมัยโบราณ มีคนมากมายทีบ่ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
234

ในป่ าลึก ทาไมปั จจุบนั นี้จงึ ไม่มี ความจริงไม่ใช่ว่าไม่มี เพียงแต่ไม่ให้
คนธรรมดาสามั ญ รู้ ไม่ ไ ด้ น้ อยไปกว่ า เดิ ม คนเหล่ า นี้ ล้ ว นมี
ความสามารถพิเศษ หลายปี มานี้ไม่ใช่ว่าคนพวกนี้ไม่อยูแ่ ล้ว คนพวก
นี้ ย งั มีอยู่ ปั จจุ บ นั ในโลกยังมีอยู่หลายพันคน ในประเทศจีนมีมาก
หน่อย โดยเฉพาะตามภูเขา แม่น้ าทีม่ ชี ่อื ตามภูเขาสูงๆ ก็มี พวกเขา
ใช้ความสามารถพิเศษปิ ด ถ้ าไว้ ดังนัน้ ท่านจึงมองไม่เห็นเขา การ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของเขาค่อนข้างช้า ยังไม่ถูกวิธี ยังหาแก่นแท้ของ
การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมไม่ถูก ส่วนของเรานัน้ มุ่งตรงทีจ่ ติ ใจคน ยึดมัน่
บาเพ็ญปฏิบตั ติ ามคุณสมบัตพิ เิ ศษสูงสุดของจักรวาล บาเพ็ญปฏิบตั ิ
ตามรูปแบบของจักรวาล แน่ นอนพลัง(กง)จึงก่อเกิดรวดเร็ว เพราะว่า
วิธกี ารบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจะก่อตัวเป็ นรูปปิ รามิด ตรงกลางเท่านัน้ เป็ น
ทางสายหลัก ทางสายย่อยทีอ่ ยูข่ า้ งๆ บาเพ็ญปฏิบตั แิ ล้วจิต(ซินซิง่ )ไม่
แน่ ว่าจะสูงส่งเสมอไป บ าเพ็ญได้ไม่สูงนักพลัง (กง)ก็จะเปิ ด แต่ ย งั
ห่างไกลจากการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทีแ่ ท้จริงในทางสายหลัก
เขาเองก็มกี ารรับลูกศิษย์เพื่อสืบทอดวิชา วิชานี้บาเพ็ญได้สูง
เพียงเท่านี้ จิต(ซินซิง่ )ของเขาก็สูงได้เพียงเท่านี้ ดังนัน้ ลูกศิษย์ท่เี ขา
ถ่ายทอดให้กจ็ ะบาเพ็ญได้สงู เท่านี้ ยิง่ เป็ นวิชาสายย่อยทีอ่ ยูร่ มิ ขอบนัน้
ก็ย ิ่งมีทฤษฎี มาก วิธีบ าเพ็ญ ก็จะยิ่งซับซ้ อ น จับแก่ นแท้ของการ
บาเพ็ญไม่ถูก คนบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจุดสาคัญอยู่ท่กี ารบาเพ็ญจิต
(ซิ นซิ่ ง) เขาไม่ เข้าใจถึ งจุ ดนี้ เขาคิดว่ าการทนทุ กข์ก็ จะสามารถ
บ าเพ็ ญ ปฏิบ ัติ ธรรม เพราะฉะนั ้น เขาใช้ เวลาบ าเพ็ ญ อัน ยาวนาน
บาเพ็ญเป็ นหลายร้อยปี นับพันปี ก็ได้พลัง(กง)ออกมาเพียงเล็กน้อย
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ที่จริงแล้วเขาไม่ได้บาเพ็ญออกมาโดยอาศัยการทนทุกข์ แล้วบาเพ็ญ
ออกมาอย่างไร ก็เหมือนกับคนทัวๆ
่ ไป ในวัยหนุ่ มจิตยึดติดต่างๆ มี
มากมาย เมื่อถึงวัยชรา วันเวลาผ่านไป อนาคตหมดหวังแล้ว ใจทีย่ ดึ
ติดนี้กล็ ะทิง้ ไปเอง ถูกขัดเกลาออกไป วิชาสายย่อยก็คอื วิธเี ช่นนี้ เขา
จึงอาศัยการนังสมาธิ
่
มีสมาธิ ทนทุกข์ เมื่อบาเพ็ญขึน้ ไป เขาก็พบว่า
สามารถเพิม่ พลัง(กง)ได้เช่นกัน แต่เขากลับไม่รวู้ า่ เป็ นเพราะกาลเวลา
อันยาวนานและความทุกข์ยากได้ขดั เกลาเอาจิตยึดติดของคนธรรมดา
สามัญของเขาออกไป ค่อยๆละทิง้ จิตยึดติดไปแล้วพลัง(กง)ก็จะเกิดขึน้
เรามีเป้ าหมายชี้ตรงไปที่จิตใจอย่ างแท้ จริง เมื่อขจัดจิตใจ
เช่นนัน้ ไป การบาเพ็ญก็จะรวดเร็ว ข้าพเจ้าเดินทางผ่านไปยังทีต่ ่างๆ
พบกับคนเหล่านี้เสมอ บาเพ็ญมานานหลายปี เขาพูดว่า ไม่มใี ครรูว้ ่า
พวกเราอยู่ท่ีน่ี เรื่องของท่ านเราไม่ ยุ่งเกี่ยว ไม่ก่ อกวน คนพวกนี้
นับว่าเป็ นพวกทีค่ อ่ นข้างดี
แต่กม็ พี วกทีไ่ ม่ดี พวกทีไ่ ม่ดเี ราก็ตอ้ งจัดการ ยกตัวอย่าง ครัง้
แรกทีข่ า้ พเจ้าไปถ่ายทอดพลัง(กง)ทีก่ ุย้ โจว ขณะทีก่ าลังสอนอยู่ มีคน
มาหาข้าพเจ้า บอกว่าอาจารย์ป่ ขู องเขาต้องการพบข้าพเจ้า อาจารย์ป่ ู
ของเขาชื่อนั น้ ๆ บ าเพ็ญ ปฏิบ ัติธรรมมานานหลายต่ อหลายปี แล้ว
ข้าพเจ้ามองดูคนๆ นี้มไี อเย็น(อินชี่)อยู่ในตัว ไม่ดมี ากๆ หน้ าตาซีด
เหลือง ข้าพเจ้าจึงบอกปั ดไปว่าไม่มเี วลาไปพบ ปฏิเสธไป ปรากฏว่า
ตาเฒ่าผูน้ นั ้ ก็ไม่พอใจ เริม่ ก่อกวนข้าพเจ้า ก่อกวนข้าพเจ้าทุกวัน ตัว
ข้าพเจ้าก็ไม่อยากต่อกรกับใคร ไม่จาเป็ นต้องสูก้ บั เขา เวลาเขาส่งสิง่
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ไม่ดมี าข้าพเจ้าก็จดั การชาระ ชาระแล้ว ก็ทาการเผยแพร่หลักธรรม
ต่อไป
ในสมัยราชวงศ์หมิงมีผบู้ าเพ็ญเต๋าผูห้ นึ่ง ขณะทีบ่ าเพ็ญเต๋าถูก
งูเข้าสิงร่าง ต่อมาชายผูน้ ้ีบาเพ็ญยังไม่สาเร็จก็ถงึ แก่ความตาย งูตวั นี้
จึงครอบครองร่างของเขา และบาเพ็ญจนได้ร่างคน อาจารย์ป่ ูของคน
คนนั ้ น ก็ คื อ งู ท่ี บ าเพ็ ญ จนได้ ร่ า งคน เพราะธาตุ แ ท้ ข องเขาไม่
เปลีย่ นแปลง แปลงเป็ นงูตวั ใหญ่มาก่อกวนข้าพเจ้าอีก ข้าพเจ้าเห็นว่า
การทาเช่นนี้แย่มาก จึงจับมันไว้ในมือและใช้พลัง(กง)ที่มอี านุ ภาพสูง
มากๆ เรียกว่ าพลัง(กง)หลอมละลาย ละลายท่ อนล่ างของเขาจน
กลายเป็ นน้ า ท่อนบนของมันก็หนีกลับไป
อยูม่ าวันหนึ่ง หัวหน้าศูนย์ฝึกกุย้ โจวของเราถูกศิษย์หลานของ
เขาเชิญไปพบ บอกว่าอาจารย์ป่ ขู องเขาต้องการพบ หัวหน้าศูนย์กไ็ ป
พอเข้าไปในถ้ามืดสนิ ทมองอะไรไม่เห็น เห็นแต่เงาเงาหนึ่งนัง่ อยู่ตรง
นัน้ ประกายตาเป็ นสีเขียว พอลืมตาถ้าก็สว่าง หลับตาถ้าก็มดื สนิท
เขาพู ดภาษาท้องถิ่นว่ า หลี่ห งจื้อจะมาอีกแล้ว ครัง้ นี้ เราจะไม่ ไป
ก่อกวนอีก ข้าผิดไปแล้ว หลี่หงจือ้ มาเพื่อโปรดสัตว์ ศิษย์หลานถาม
เขาว่า อาจารย์ป่ ู ท่านยืนขึ้นมาซิ ขาของท่านเป็ นอะไรไปหรือ เขา
บอกว่า ข้ายืนไม่ได้แล้ว ขาของข้าได้รบั บาดเจ็บ ถามว่าบาดเจ็บได้
อย่ างไร เขาก็ เริ่ม เล่ าถึ งความหลังที่ ม าก่ อ กวนข้ าพเจ้ า ในงาน
นิ ทรรศการสุ ขภาพที่ปั กกิ่งเมื่อปี 1993 เขาก็มาก่ อกวนข้าพเจ้าอีก
เพราะเขาท าแต่ เรื่องเลวร้ายอยู่ตลอดเวลา มาก่ อกวนการเผยแพร่
หลักธรรมใหญ่ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงต้ องท าลายเขาโดยสิ้นเชิง
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หลังจากนัน้ ศิษย์พศ่ี ษิ ย์น้องของเขาคิดจะตอบโต้ขา้ พเจ้า พอข้าพเจ้า
พูดไม่กป่ี ระโยค พวกเขาตกใจมาก ไม่กล้าตอบโต้แล้ว เข้าใจเรื่องราว
ว่าเป็ นมาอย่างไร พวกเขายังมีบางคนที่เป็ นคนธรรมดาสามัญ ซึ่ง
บาเพ็ญมาแล้วเป็ นเวลานาน นี่คอื บางตัวอย่างของปั ญหาการเบิกเนตร
วิ ชาจู้อิ๋วเคอ
อะไรคือจูอ้ วิ๋ เคอ ในวงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ในขัน้ ตอนของ
การถ่ายทอดพลัง(กง) หลายคนถ่ายทอดวิชาจู้อวิ๋ เคอเสมือนเป็ นสิง่ ที่
อยูใ่ นขอบข่ายของการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม อันทีจ่ ริงมันไม่ใช่สงิ่ ทีอ่ ยูใ่ น
ขอบข่ายของการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม มันเหมือนเป็ นเคล็ดวิชาอย่าง
หนึ่ง เป็ นคาถา การถ่ายทอดศาสตร์เทคนิ ค รูปแบบที่ใช้ มีทงั ้ การ
เขียนยันต์ จุดธูป เผากระดาษ ท่องคาถา เป็ นต้น มันรักษาโรคได้
วิธกี ารรักษาโรคก็ค่อนข้างพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น บนใบหน้ าใครมีฝี
เขาจะใช้พู่กนั วาดวงกลมลงบนพื้นด้วยหมึกสีแดง ข้างในขีดเป็ นรูป
กากบาท เรียกผู้ป่วยเข้าไปยืนในวงกลม แล้วเขาก็จะเริม่ ท่องคาถา
ต่อจากนัน้ ก็ใช้พกู่ นั วาดวงกลมบนใบหน้าเขา วาดไปท่องคาถาไป วาด
ไปวาดมา แต้มพู่ก ันลงบนฝี คาถาก็ท่องจบพอดี บอกว่าหายแล้ว
ท่านลองใช้มอื ลูบคลาฝี ดู พบว่ามันเล็กลง ไม่ปวดแล้ว มันได้ผล โรค
เล็กๆ น้อยๆ มันสามารถรักษาได้ แต่โรคหนักๆ เขาก็รกั ษาไม่ได้ บอก
ว่าปวดแขนจะท าอย่างไร ปากก็เริ่มท่ องคาถา เขาให้ท่ านยื่นแขน
ออกไป แล้วเป่ าลมไปที่จุดเหอกู่บนมือข้างนี้ ให้ลมไปทะลุออกที่จุด
เหอกู่ของมืออีกข้างหนึ่ ง ก็รู้สกึ เหมือนมีลมวิง่ ผ่าน คลาดูรู้สกึ ว่าไม่
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ค่อยปวดแล้ว ยังมีการเผากระดาษ เขียนยันต์ ปิ ดยันต์เป็ นต้น วิชานี้
ก็ทาเกีย่ วกับสิง่ เหล่านี้
วิชาย่อยในสายเต๋ า ไม่เน้ นการบ าเพ็ญชีวิต มีแต่ การดูดวง
ดูฮวงจุย้ ขับไล่ผสี าง รักษาโรค วิชาย่อยส่วนมากจะใช้สงิ่ เหล่านี้ มัน
สามารถรักษาโรคได้ แต่วธิ กี ารที่ใช้ไม่ดี เราไม่พูดถึงว่าเขาใช้อะไร
รักษาโรค แต่พวกเราผูบ้ าเพ็ญหลักธรรมใหญ่ต้องไม่ใช้มนั เพราะว่า
มัน มี ส่ื อ สัญ ญาณที่ ต่ า และไม่ ดี ในสมัย โบราณ จี น ได้ แ บ่ งการ
บ าบัดรักษาโรคไว้เป็ นศาสตร์แขนงต่ างๆ เช่น ต่ อกระดูก ฝั งเข็ม
นวด ดึงดัดจับเส้น จี้จุด รักษาโรคด้วยพลังลมปราณ(ชี่กง) รักษา
ด้วยสมุนไพร เป็ นต้น แบ่งออกเป็ นหลายแขนง แต่ละวิธเี รียกเป็ น
แขนง จู้อวิ๋ เคอจัดอยู่ในอันดับที่ 13 เพราะฉะนัน้ ชื่อเต็มจึงเรียกว่า
วิชาจู้อวิ๋ เคอ 13 จู้อวิ๋ เคอไม่จดั อยู่ในขอบข่ายของการบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมของเรา ไม่ใช่พลัง(กง)ที่ได้มาจากการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม แต่
เป็ นศาสตร์ประเภทหนึ่ง
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บทที่ 6
ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั ่วยู่หมอ)
ในวงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมมีคากล่าวทีเ่ รียกว่า ธาตุไฟแทรก
ซึ่งก็ส่งผลมากมายใหญ่หลวงต่อฝูงชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีคนส่วน
หนึ่งนาเรื่องเช่นนี้ไปโพนทะนาเสียร้ายแรง จนทาให้บางคนไม่กล้าฝึ ก
พลัง(กง) เมื่อคนได้ยนิ ว่าฝึ กพลัง(กง)แล้วธาตุไฟจะแทรก ก็ตกใจไม่
กล้าฝึ ก ความจริงแล้วข้าพเจ้าจะบอกกับทุกท่านว่า ธาตุไฟแทรกนัน้
แท้จริงแล้วไม่มี
มี ค นไม่ น้ อยเป็ นเพราะจิต ใจไม่ เที่ ย งตรง ชัก น าวิญ ญาณ
แปลกปลอมเข้ามา จิตสานึกหลัก(จูอ่ ซ้ี ่อื )ของตัวเองไม่สามารถควบคุม
ตัวเองไว้ได้ ยังหลงเข้าใจว่ านี่ ก็คือพลัง (กง) ร่างกายถู กวิญ ญาณ
แปลกปลอมครอบงา สติเลอะเลือน ทัง้ ร้องทัง้ ตะโกน ผูท้ พ่ี บเห็นเลย
เข้าใจว่าฝึ กพลัง(กง)แล้วจะเป็ นแบบนี้ ก็ตกใจไม่กล้าฝึ ก พวกเราเอง
ไม่น้อยที่คดิ ว่านี่ก็คอื พลัง(กง) นี่เป็ นการฝึ กพลัง(กง)ที่ไหนล่ะ นี่เป็ น
เพียงสภาพของการบาบัดรักษาโรคในขัน้ ทีต่ ่าทีส่ ุด แต่มนั กลับอันตราย
มาก ถ้าท่านเคยชินกับสภาพเช่นนี้ จิตสานึกหลัก(จู่อซ้ี ่อื )ของท่านไม่
สามารถควบคุมท่านเอง ดังนัน้ ร่างกายของท่านก็อาจถูกจิตสานึกรอง
(ฟู่อซ้ี ่อื )หรือสื่อสัญญาณจากภายนอก หรือวิญญาณแปลกปลอมเข้ามา
ควบคุม ก็อาจเกิดพฤติกรรมที่เป็ นอันตรายบางอย่าง และเป็ นการ
ทาลายวงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมมาก มันเกิดขึน้ เพราะจิตใจของคนเรา
ไม่เที่ยงตรง ยึดติดต่อการโอ้อวดตัวเองต่างหาก นี่ไม่ใช่ธาตุไฟแทรก
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บางคนไม่รวู้ ่าเป็ นอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ได้อย่างไร เขาก็พดู เรื่อง
ธาตุไฟแทรก ความจริงการฝึ กพลัง(กง)จะไม่มเี รื่องของธาตุไฟแทรก
คนส่วนใหญ่มกั ได้ยนิ คานี้มาจากผลงานทางวรรณกรรม หรือหนังสือ
นิยายกาลังภายใน ไม่เชื่อท่านลองไปเปิ ดดูตาราโบราณ หนังสือการ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ไม่มเี รื่องเช่นนี้ มีธาตุไฟแทรกทีไ่ หนกัน จะไม่มี
เรื่องเช่นนี้ปรากฏอย่างแน่นอน
ธาตุไฟแทรกทีค่ นทัวไปเข้
่
าใจมีหลายรูปแบบด้วยกัน ทีข่ า้ พเจ้า
กล่าวไปนัน้ ก็เป็ นรูปแบบหนึ่ ง สืบเนื่ องจากจิตใจตัวเองไม่เที่ยงตรง
ชักนาวิญญาณแปลกปลอมเข้ามา มีสภาพจิตต่างๆ เช่น แสวงหาท่า
สภาวะพลั งลมปราณ(ชี่ ก ง)ต่ า งๆ เพื่ อ โอ้ อ วด บางคนแสวงหา
ความสามารถพิเศษโดยตรงหรือฝึ กวิชาพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ปลอม เมื่อ
ฝึ กไปตัวเองมักเคยชินกับการปล่อยให้จติ สานึกหลัก(จู่อซ้ี ่อื )ผ่อนคลาย
อะไรก็ไม่รู้ มอบร่างกายให้คนอื่นไป สติเลอะเลือนปล่อยให้จติ สานึก
รอง(ฟู่ อี้ซ่อื ) หรือสื่อสัญญาณจากภายนอกมาควบคุมร่างกาย แสดง
กิรยิ าท่าทางแปลกๆ ออกมา บอกให้เขากระโดดตึกเขาก็กระโดดตึก
บอกให้เขากระโดดน้ าเขาก็กระโดดน้ า ตัวเองก็ไม่คิดที่จะมีชีวิ ตอยู่
ต่อไป ร่างกายได้มอบให้คนอื่นไปเสียแล้ว นี่ไม่เรียกว่าธาตุไฟแทรก
แต่เรียกว่าฝึ กพลัง(กง)จนหลงผิด เกิดขึ้นเพราะตัง้ ใจทาเช่นนี้ ตงั ้ แต่
เริม่ ต้น คนจานวนมากคิดว่าการส่ายตัวไปมาด้วยความเคลิบเคลิ้ม
เหมือนตกอยู่ในภวังค์ก็คอื การฝึ กพลัง(กง) ความจริงแล้วสภาพเช่นนี้
หากไปฝึ กพลัง(กง)จริงๆ ก็จะนาไปสู่ผลร้ายแรงในภายหลัง นี่ ไม่ใช่
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การฝึ กพลัง(กง) เป็ นผลพวงจากการยึดติดและแสวงหาของคนธรรมดา
สามัญ
อีกกรณีหนึ่งคือในขณะฝึกพลัง(กง) ลมปราณ(ชี)่ อุดตันอยู่ ณ ที่
ใดที่หนึ่งในร่างกาย หรือลมปราณ(ชี่)ขึน้ ถึงกระหม่อมแล้วลงมาไม่ได้
เขาก็ เกิ ด ความกลัว ร่ างกายของคนเราก็ เหมื อนกับ จัก รวาลเล็ ก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักพลัง(กง)ของสายเต๋าเวลาฝ่ าด่านจะพบกับความ
ยุง่ ยากเหล่านี้ ฝ่ าด่านไปไม่ได้ ลมปราณ(ชี)่ ก็จะวนเวียนอยู่ ณ บริเวณ
นัน้ ไม่เฉพาะแต่บริเวณกระหม่อม ส่วนอื่นๆ ก็เช่นกัน แต่จุดทีไ่ วต่อ
ความรูส้ กึ ของคนก็คอื กระหม่อม ลมปราณ(ชี่)พุ่งขึ้นสู่กระหม่อมแล้ว
ย้อนกลับลงมา เมื่อไม่สามารถฝ่ าด่านไป เขาจะรู้สึกว่าหนักศีรษะ
ศี รษะเป่ งบวม เหมือ นกับ สวมหมวกพองลมใบหนาเป็ นต้ น แต่
ลมปราณ(ชี)่ จะไม่เกิดผลในการบังคับใดๆ มันก็ไม่นาความยุง่ ยากอะไร
มาสู่คน และไม่อาจทาให้คนเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย บางคนไม่เข้าใจ
สภาพที่แท้จริงของพลังลมปราณ(ชี่กง) ก็แสดงความคิดเห็นไปในทาง
พิสดารที่ไม่ถูกไม่ควร ผลก็คอื นาไปสู่ความสับสน จนผูค้ นต่างเข้าใจ
ว่าหากลมปราณ(ชี)่ ขึน้ สู่กระหม่อมแล้วลงมาไม่ได้กจ็ ะเกิดธาตุไฟแทรก
เกิดการผิดพลาดขึน้ เป็ นต้น สุดท้ายทาให้หลายๆ คนหวาดกลัว
การทีล่ มปราณ(ชี่)ขึน้ สู่กระหม่อมแล้วลงมาไม่ได้นัน้ เป็ นเพียง
สภาพการณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง บางคนใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน ครึง่ ปี ก็
ยังลงมาไม่ได้ หากลงมาไม่ได้ หาอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ทีแ่ ท้จริง
ช่วยแนะนาก็ลงมาได้แล้ว ฉะนัน้ เมื่อเราฝึ กพลัง(กง)เวลาฝ่ าด่านไม่ได้
หรือลมปราณ(ชี่)ลงมาไม่ได้ ให้เราหาสาเหตุทางด้านจิต(ซินซิ่ง)ดูว่า
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เป็ นไปได้หรือไม่ทเ่ี ราหลงอยู่ ณ ระดับชัน้ นัน้ ๆ นานเกินไป ควรจะต้อง
ยกระดับจิต(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้นแล้ว เมื่อท่านสามารถยกจิต (ซินซิ่ง)ให้
สูงขึน้ อย่างแท้จริง ท่านจะพบว่ามันสามารถลงมาได้ หากท่านมัวแต่
ยึดการเปลีย่ นแปลงทางพลัง(กง)ในร่างกายโดยไม่เน้นการเปลีย่ นแปลง
ทางจิต(ซินซิ่ง) มันก็จะรอให้ท่านพัฒนายกระดับจิต(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้น
จึงจะสามารถเกิดการเปลีย่ นแปลงทีส่ มบูรณ์ คนเราถ้าหากลมปราณ(ชี)่
ติดขัดก็ไม่ทาให้เกิดปั ญหาอะไรขึน้ มักเป็ นผลจากจิตใจของตัวเอง ยิง่
ไปฟั งอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ปลอมพูดว่าเมื่อลมปราณ(ชี่)ขึ้นสู่
กระหม่อมแล้ว จะเกิดอาการผิดปกติอะไร เขาก็เกิดความหวาดกลัว
พอเกิดความหวาดกลัวก็อาจจะนามาซึ่งความยุง่ ยากจริงๆ เพราะเมื่อ
ท่านเกิดกลัว ก็คอื จิตหวาดกลัว นันไม่
่ ใช่จติ ยึดติดหรือ เมื่อท่านเกิด
จิตยึดติด มิต้องขจัดมันออกไปหรือ ยิง่ กลัวก็ยงิ่ เหมือนป่ วยไข้ ต้อง
ขจัดจิตใจเช่นนี้ออกไปให้ได้ ให้ท่านได้รบั บทเรียนครัง้ นี้ เพื่อขจัดจิต
หวาดกลัวทิง้ ไป และยกระดับขึน้ มา
ในการบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิของผู้ฝึ กพลัง(กง)ต่อไปจะรู้สึกไม่ สบาย
ร่ างกายจะปรากฏพลัง(กง)ต่ างๆ หลายอย่ าง ซึ่ งเป็ นสิ่งแรงกล้ า
เคลื่อนไหวไปมาอยู่ในร่างกายของท่าน ทาให้ท่านไม่สบายตัวอย่างนี้
อย่างนัน้ สาเหตุทท่ี าให้ทา่ นไม่สบายตัวทีส่ าคัญเป็ นเพราะท่านกลัวว่า
ร่างกายจะเจ็บป่ วยเป็ นอะไร ที่จริงแล้วภายในร่างกายของท่าน ได้
กาเนิดสิง่ ที่แรงกล้าแล้ว เป็ นพลัง(กง)ทัง้ นัน้ เป็ นความสามารถพิเศษ
ทัง้ สิ้น และยังมีสงิ่ มีชวี ติ อีกมากมาย หากมีการเคลื่อนไหว ท่านจะ
รู้สึ ก ว่ าร่ างกายเกิ ด อาการคัน ปวด ทนไม่ ไหว เป็ นต้ น ปลาย
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เส้นประสาทก็ไวต่อความรูส้ กึ มาก จะปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆ
ตราบใดที่ร่างกายของท่านยังไม่ ถู กสสารพลังสูงแปรเปลี่ยน ก็จะมี
ความรูส้ กึ เช่นนี้ ซึ่งก็เป็ นเรื่องดี การเป็ นผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม หาก
ท่านคิดอยูต่ ลอดเวลาว่าตัวเองเป็ นคนธรรมดาสามัญ คิดอยูต่ ลอดเวลา
ว่าตัวเองมีโรค แล้วจะฝึ กอย่างไร ในระหว่างการฝึ กพลัง(กง)ของเรา
เวลาพบกับทุกข์ภยั ท่านยังคงทาตัวเป็ นคนธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าว่า
ในเวลานัน้ จิต(ซินซิ่ง)ของท่าน ก็ตกลงไปอยู่ในระดับของคนธรรมดา
สามัญแล้ว ปั ญหาก็อยู่ท่ตี รงนี้ อย่างน้ อยที่สุดท่านก็ตกลงไปอยู่ใน
ระดับชัน้ ของคนธรรมดาสามัญเสียแล้ว
พวกเราผูฝ้ ึกพลัง(กง)ทีแ่ ท้จริง ควรต้องมองปั ญหาจากระดับชัน้
ที่สูงมากๆ จะใช้มุมมองของคนธรรมดามองปั ญหาไม่ได้ เวลาที่ท่าน
คิดว่ามีโรค ก็อาจจะทาให้เป็ นโรคขึน้ มาจริงๆ ก็ได้ เพราะเมื่อท่านคิด
ว่ามีโรค จิต(ซินซิง่ )ของท่านก็สูงเท่ากับคนธรรมดาสามัญ ผูท้ ฝ่ี ึ กพลัง
(กง)และบ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ ธ รรมที่ จ ริงจังนั ้น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่งใน
สภาพการณ์เช่นนี้ จะไม่ทาให้เกิดโรค ทุกคนคงทราบคนที่ป่วยจริงๆ
เป็ นเพราะจิตใจป่ วยเสีย 7 ส่วน ป่ วยจริงเพียง 3 ส่วน โดยมากจิตใจ
ของคนมักจะทรุดก่อน หรือไปไม่ไหวเสียก่อน รูส้ กึ หนักใจมาก ก็ทา
ให้อาการของโรคทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว โดยมากจะเป็ นเช่นนี้
ยกตัวอย่างเช่น ทีผ่ า่ นมามีคนๆ หนึ่ง ถูกมัดอยูบ่ นเตียง จับแขนของ
เขาขึน้ มา และบอกเขาว่าจะปล่อยให้เลือดเขาไหล ต่อจากนัน้ ปิ ดตาทัง้
2 ข้างของเขาเสีย กรีดที่ขอ้ มือของเขาหนึ่งที(ความจริงไม่ได้ปล่อยให้
เลือดเขาไหล) แล้วก็เปิ ดก๊อกน้ าให้เขาได้ยนิ เสียงน้ าหยด ติง๋ ติง๋ เขา
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คิดว่าเลือดของเขากาลังหยดอยู่ สักครู่เดียวคนๆ นี้กต็ ายไป ซึ่งความ
จริงไม่ได้ปล่อยให้เลือดเขาไหลออกเลย ที่ไหลนัน้ เป็ นน้ าประปา แต่
จิตใจของเขาทาให้เขาถึงแก่ความตาย เมื่อท่านคิดอยูเ่ สมอว่าท่านมีโรค
ดีไม่ดกี จ็ ะทาให้ตวั ท่านเองเป็ นโรคจริงๆ ได้ เพราะจิต(ซินซิง่ )ของท่าน
ได้ตกลงไปถึงระดับพืน้ ฐานของคนธรรมดาสามัญไปเสียแล้ว ดังนัน้ คน
ธรรมดาสามัญย่อมต้องเจ็บไข้ได้ป่วย
ผูฝ้ ึ กพลัง(กง)หากท่านคิดเสมอว่ามันคือโรค ในความเป็ นจริงก็
คือท่านไปแสวงหา ท่านแสวงหาโรค โรคภัยไข้เจ็บนัน้ ก็จะแทรกเข้าไป
การเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง) จิต(ซินซิง่ )ควรจะต้องสูง ท่านอย่าได้หวาดกลัว
ว่าเป็ นโรค ความหวาดกลัวโรคก็คอื จิตยึดติด ก็จะนาความยุง่ ยากมาสู่
ท่านเช่นกัน ในระหว่างการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจะต้องชาระกรรม ชาระ
กรรมก็ยอ่ มต้องทุกข์ทรมาน ไม่มหี รอกทีจ่ ะอยูส่ ุขสบายแล้วก็เพิม่ พลัง
(กง) ไม่เช่นนัน้ ท่านจะขจัดจิตยึดติดไปได้อย่างไร ข้าพเจ้าจะเล่านิทาน
ในพุทธศาสนาให้ท่านได้ฟังเรื่องหนึ่ง ในอดีตมีคนๆ หนึ่งมีความเพียร
พยายามอย่างมาก บ าเพ็ญจนบรรลุระดับอรหันต์ คนผู้น้ี จวนจะได้
มรรคผลแล้ว บาเพ็ญจนได้อรหันต์แล้วเขาจะไม่ดใี จหรือ หลุดพ้นตรี
ภูมิแล้ว ความดีใจนี้ ก็คือจิตยึดติด จิตยินดี อรหันต์ควรจะต้องไร้
ความหมายมัน่ ใจต้องไม่หวันไหว
่
แต่เขาตกลงไปแล้ว บาเพ็ญเปล่า
ประโยชน์ ก็ ต้ อ งบ าเพ็ ญ ใหม่ บ าเพ็ ญ กลับ ขึ้น ไปใหม่ ใช้ ค วาม
พยายามอย่างมากบาเพ็ญขึ้นไปใหม่ คราวนี้ เขาเกิดความหวาดกลัว
เขาพูดในใจว่า ฉันต้องไม่ดใี จ ดีใจอีกก็จะตกลงมา พอเขาเกิดความ
กลัวก็ตกลงมาอีก ความกลัวก็คอื จิตยึดติดชนิดหนึ่ง
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ยังมีอกี สภาพหนึ่งก็คอื เมื่อคนมีอาการวิกลจริต ก็กล่าวว่าเขา
ถูกธาตุไฟแทรก ยังมีบางคนรอให้ขา้ พเจ้าไปช่วยรักษาอาการวิกลจริต
ให้เขา ข้าพเจ้าขอพูดว่าอาการวิกลจริตไม่ใช่โรค ข้าพเจ้าก็ไม่มเี วลาจะ
มายุง่ กับเรื่องอย่างนี้ เพราะอะไร เพราะว่าคนที่มอี าการวิกลจริตไม่มี
เชือ้ โรค ภายในร่างกายไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ ไม่มแี ผลเรือ้ รัง ข้าพเจ้าว่า
ไม่ใช่โรค อาการวิกลจริตก็คือจิตส านึ กหลัก (จู่อ้ีซ่ือ)ของคนอ่อนแอ
เกินไป อ่อนแอถึงระดับไหนล่ะ ก็เหมือนกับคนๆ นัน้ ไม่สามารถดูแล
บ้านของตัวเอง จิตหลัก(จู่เหวียนเสิน)ของคนทีม่ อี าการวิกลจริตก็เป็ น
เช่นนี้ เขาไม่คดิ จะดูแลร่างกายนี้แล้ว ตัวเองมักจะหลงๆ ลืมๆ ไม่มสี ติ
ในเวลานั น้ จิตส านึ กรอง(ฟู่ อี้ซ่ือ)และสื่อสัญ ญาณจากภายนอกก็ จะ
รบกวนเขา แต่ ละมิติมีระดับชัน้ มากมาย สื่อสัญ ญาณต่ างๆ ก็ จะ
รบกวนเขา ยิง่ กว่านัน้ จิตหลัก(จู่เหวียนเสิน)ของคนนัน้ ชาติก่อนอาจ
เคยทาสิง่ ไม่ดี และเจ้าหนี้อาจจะต้องการทาร้ายเขา เรื่องอะไรต่างๆ
ล้วนสามารถเกิดขึน้ ได้ พวกเราว่าอาการวิกลจริตก็เป็ นเรื่องเช่นนี้ จะ
ให้ขา้ พเจ้าช่วยรักษาให้ทา่ นได้อย่างไร ข้าพเจ้าว่าอาการวิกลจริตทีจ่ ริง
ก็เป็ นด้วยเหตุเช่นนี้ แล้วจะทาอย่างไรเล่า สอนเขา เพื่อให้เขามีสติ
ขึ้นมา แต่ ท าได้ยากมาก ท่ านดู หมอในโรงพยาบาลประสาทแกว่ง
กระบองไฟฟ้ าจี้หนึ่ งที เขาก็จะตกใจจนไม่กล้ าพู ดเพ้อเจ้ออะไรอีก
เพราะอะไรเล่า เพราะว่าในขณะนัน้ จิตหลัก(จู่เหวียนเสิน)ของเขาได้สติ
ขึน้ มา เขากลัวถูกไฟฟ้ าจี้
โดยทัวไปคนที
่
ก่ า้ วเข้าสูป่ ระตูการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมแล้วก็ยนิ ดี
ที่ จะฝึ ก ต่ อ ไป ทุ ก คนมี จิต พุ ท ธและจิต ปรารถนาจะบ าเพ็ ญ ธรรม
246

เพราะฉะนัน้ เมื่อได้ฝึกพลัง(กง) มีคนจานวนมากก็จะฝึ กไปตลอดชีวติ
ไม่ ว่ าเขาจะสามารถบ าเพ็ญ ขึ้นไปได้หรือไม่ ได้ห ลักธรรมหรือไม่
อย่ า งไรก็ ต ามเขาก็ มี จิ ต ใจเสาะแสวงหาธรรมะ เขาอยากจะฝึ ก
ตลอดเวลา ทุ กคนก็รู้ว่าบุ คคลผู้น้ี ฝึกพลัง(กง)อยู่ คนในสานักงานรู้
คนทัวไปก็
่ รู้ เพื่อนบ้านก็รกู้ นั หมดว่าเขาฝึ กพลัง(กง) แต่ว่าทุกคนลอง
คิดดู การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทีแ่ ท้จริง แต่ก่อนมีใครทาเรื่องเช่นนี้ ไม่
มี ใ ครท าเลย การบ าเพ็ ญ ปฏิ บ ั ติ ธ รรมที่ แ ท้ จ ริ ง จึ ง จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวติ ของเขา แต่เขาเป็ นเพียงคนธรรมดาสามัญ
ฝึ กพลั ง (กง)เพี ย งเพื่ อ รัก ษาโรคและเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพ ใครจะ
เปลีย่ นแปลงเส้นทางชีวติ ให้เขาหรือ คนธรรมดาสามัญเมื่อถึงวันใดวัน
หนึ่งก็ตอ้ งเจ็บป่ วย ถึงวันใดวันหนึ่งก็ตอ้ งพบกับความยุง่ ยาก ไม่แน่วา่
ถึงวันใดวันหนึ่งจะมีอาการวิกลจริต หรืออาจจะล้มตายไป ชีวติ ของคน
ธรรมดาสามัญก็เป็ นเช่นนี้ ท่านเห็นเขาฝึกพลัง(กง)อยูใ่ นสวนสาธารณะ
ความจริงแล้วเขาไม่ ได้บ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรมจริงๆ เขาคิดจะบ าเพ็ญ
ปฏิบ ัติธรรมไปสู่ ระดับชัน้ สู ง แต่ ก็ ไม่ ได้หลักธรรมที่แท้จริง เขาก็
บาเพ็ญขึ้นไปไม่ได้ เขาเพียงแต่ปรารถนาจะบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมขึ้น
ไปสู่ระดับสูง แต่เขายังคงเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง)ในระดับขัน้ ต่ าที่รกั ษาโรค
และเสริมสร้างร่างกาย เส้นทางชีวติ ของเขาไม่มใี ครเปลีย่ นแปลงให้เขา
ฉะนัน้ เขาจึงต้องเจ็บป่ วย ถ้าไม่เน้นกุศล โรคก็จะไม่หาย ไม่ใช่ว่าฝึ ก
พลัง(กง)แล้วก็จะไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ
เขาจาต้องบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอย่างจริงจัง เน้นจิต(ซินซิง่ ) ต้อง
บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมอย่างแท้จริงจึงจะสามารถกาจัดโรคภัยไข้เจ็บได้
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เพราะการฝึกพลัง(กง)ไม่ใช่กายบริหาร แต่เป็ นสิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือคนธรรมดา
สามัญ ฉะนัน้ ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั จิ งึ ต้องมีกฎและมาตรฐานที่สูงยิง่ ขึน้ จึง
จะบรรลุถงึ เป้ าหมาย แต่หลายๆ คนไม่ได้ปฏิบตั เิ ช่นนี้ เขายังคงเป็ น
คนธรรมดาสามัญ ดังนัน้ เมื่อถึงเวลาเขายังจะต้องล้มป่ วย มีวนั หนึ่ ง
อยู่ๆ เขาก็เกิดเส้นเลือดอุดตันในสมอง ล้มเจ็บด้วยโรคนี้โรคนัน้ อย่าง
กะทันหัน หรือมีวนั หนึ่งเขามีอาการวิกลจริตขึน้ มาเสียแล้ว เขาฝึกพลัง
(กง)ใครๆ ก็รู้ เมื่อมีอาการวิกลจริตขึน้ มา ผูค้ นก็จะกล่าวหาว่าเขาฝึ ก
พลัง(กง)จนธาตุไฟแทรก ป้ ายข้อหาให้เลย ทุกคนลองคิดดูทาอย่างนี้มี
เหตุผลไหม คนภายนอกย่อมไม่เข้าใจ พวกเราคนภายใน ผูฝ้ ึ กพลัง
(กง)เองส่วนใหญ่ก็ยากที่จะเข้าใจเหตุผลที่แท้จริง หากว่าบุคคลผูน้ ้ีมี
อาการวิกลจริตที่บา้ นยังพูดง่ายหน่ อย คนจะพูดว่าเขาฝึ กพลัง(กง)จน
เป็ นเช่นนี้ ถ้าหากอาการวิกลจริตเกิดขึน้ ขณะอยูใ่ นสถานที่ฝึก เรื่องก็
จะแย่มาก ก็จะถูกป้ ายข้อกล่าวหาขึน้ มาทันที ลบก็ลบไม่ออก ฝึกพลัง
(กง)จนธาตุไฟแทรก หนังสือพิมพ์ก็จะลงข่าว บางคนหลับหูหลับตา
คัดค้านการฝึ กพลังลมปราณ(ชีก่ ง) ท่านดูเมื่อสักครู่ยงั ฝึ กอยูด่ ๆี เวลา
นี้กลายเป็ นอย่างนี้เสียแล้ว การเป็ นคนธรรมดาสามัญ อะไรควรจะเกิด
ก็จะเกิดกับเขา เขาอาจจะเกิดเป็ นโรคอย่างอื่นอีก เกิดความยุ่งยาก
อย่างอื่นอีก ก็จะบอกว่าเกิดจากการฝึ กพลัง(กง)ทัง้ นัน้ มีเหตุผลไหม
ก็เหมือนกับหมอในโรงพยาบาล เขาเป็ นหมอ ชาติน้ี ทงั ้ ชาติไม่ควร
เจ็บป่ วยหรือ จะเข้าใจเป็ นเช่นนี้ได้หรือ
ฉะนัน้ จึงพูดว่า มีคนส่วนมากไม่เข้าใจสภาพอันแท้จริงของพลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง) และเขาก็ไม่เข้าใจเหตุผลทีแ่ ท้จริง ก็นาไปพูดกันเลอะ
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เทอะ พอมีปัญหาอะไรเกิดขึน้ มา ก็โทษแต่พลังลมปราณ(ชีก่ ง) เพราะ
พลังลมปราณ(ชี่กง)แพร่หลายอยูใ่ นสังคมได้ไม่นานนัก คนส่วนใหญ่มี
ทัศนคติท่ดี ้อื รัน้ ไม่ยอมรับมัน กล่าวร้ายมัน ต่อต้านมัน ก็ไม่เข้าใจ
ว่าทาไมเขาจึงมีสภาพจิตเช่นนี้ เขารังเกียจพลังลมปราณ(ชี่กง)อะไร
ปานนัน้ ราวกับว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับเขา พอพูดถึงพลังลมปราณ(ชี่
กง)ก็จะพูดว่าเป็ นจิตนิ ยม พลังลมปราณ(ชี่กง)คือวิทยาศาสตร์ คือ
วิทยาศาสตร์ขนั ้ สูง เพียงแต่ว่าทัศนคติของคนพวกนัน้ ทิฐเิ กินไป เป็ น
เพราะมีความรูค้ บั แคบเกินไป
ยังมีเหตุ การณ์ อีกอย่างหนึ่ ง ในวงการบ าเพ็ญ ปฏิบ ัติธรรม
เรียกว่า สภาวะชี่กง คนประเภทนี้ มีสติเลื่อนลอย แต่ ไม่ใช่ธาตุ ไฟ
แทรก เขามีสติสมั ปชัญญะดีมาก ข้าพเจ้าจะพูดก่อนว่าสภาวะชีก่ งเป็ น
อย่างไร ทุ กคนรู้ดีว่า พวกเราฝึ กพลัง (กง)เน้ นเรื่องรากฐาน(เกินจี)
ทุกๆ ประเทศในโลกนี้ต่างมีคนนับถือศาสนา และในประเทศจีนหลาย
พันปี มานี้ก็มคี นนับถือศาสนาพุทธและลัทธิเต๋า เชื่อกันว่า ทาดีได้ดี
ทาชัวได้
่ ชวั ่ แต่มีบางคนไม่เชื่อ โดยเฉพาะในสมัย “ปฏิวตั ิใหญ่ ทาง
วัฒนธรรม” จะถู กวิจารณ์ ว่ าหลงงมงาย บางคนเห็นว่าสิ่งที่เขาไม่
สามารถเข้าใจ ไม่มใี นตารา วิทยาศาสตร์ยคุ ปั จจุบนั ยังพัฒนาไม่ถงึ จุด
นัน้ หรือสรรพสิง่ ที่เขายังไม่รูจ้ กั เขาก็จะเหมาเอาว่าเป็ นเรื่องงมงาย
คนประเภทนี้ ก่ อ นหน้ านี้ มี ม าก เดี๋ย วนี้ น้ อ ยลงมากแล้ ว เพราะ
ปรากฏการณ์บางอย่างที่ท่านไม่ยอมรับนัน้ ก็ได้สะท้อนออกมาให้เห็น
อย่างเด่ นชัดในมิติของเรานี้ ท่ านไม่ กล้าเผชิญ กับมันโดยตรง แต่
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ปั จจุบนั คนก็กล้านาออกมาพูดกันแล้ว คนเราได้ยนิ ได้เห็น ก็พอจะรู้
บางสิง่ บางอย่างเกีย่ วกับสภาพการณ์ของการฝึกพลัง(กง)
มีคนจาพวกหนึ่งยังดือ้ รัน้ ถึงขัน้ นี้ พอท่านเอ่ยถึงพลังลมปราณ
(ชี่กง) ในใจเขาก็จะหัวเราะเยาะท่าน เขาคิดว่าท่านหลงงมงาย น่ า
หัวเราะ พอท่านพูดถึงปรากฏการณ์ ของพลังลมปราณ(ชี่กง) เขาจะ
รูส้ กึ ว่าท่านนี้ช่างโง่เขลา คนประเภทนี้แม้จะดือ้ รัน้ แต่รากฐาน(เกินจี)
เขาไม่แน่ ว่าจะไม่ดี หากว่ารากฐาน(เกินจี)ของเขาดี เขาฝึ กพลัง(กง)
ตาทิ พ ย์ ข องเขาอาจจะเปิ ดถึ ง ระดั บ ที่ สู งมากที เดี ย ว และยั ง มี
ความสามารถพิเศษเกิดขึน้ เขาไม่เชื่อในพลังลมปราณ(ชี่กง) เขาก็ไม่
อาจจะรับรองได้วา่ ตัวเองจะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเขาเกิดเจ็บป่ วยไป
โรงพยาบาล รักษาแพทย์แผนปั จจุบ นั รักษาไม่หาย เขาก็จะไปหา
แพทย์แผนจีนก็รกั ษาไม่หาย แม้ตารายาสมุนไพรพืน้ เมืองอะไรก็รกั ษา
ไม่หาย คราวนี้เขาจะนึกถึงพลังลมปราณ(ชี่กง)ขึน้ มา ก็คดิ ใคร่ครวญ
ฉันจะลองไปเสีย่ งดวงดู ดูซวิ ่าพลังลมปราณ(ชีก่ ง)จะสามารถรักษาโรค
ของฉั น ได้ ห รือ ไม่ เขามาอย่ า งไม่ ส มั ค รใจ พอเริ่ม ฝึ ก พลัง (กง)
เพราะว่ารากฐาน(เกินจี)ของเขาดีมาก ก็ฝึกได้ไม่เลว อาจเป็ นได้ว่ามี
อาจารย์ท่านใดเกิดถูกชะตาเข้า ในอีกมิตหิ นึ่งผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงท่าน
นั น้ ก็ช่ วยเขาบ้าง ทันใดนั น้ ตาทิพย์ของเขาก็เปิ ดทันที หรืออยู่ใน
สภาวะกึง่ การรูแ้ จ้ง(อู)้ ตาทิพย์เปิ ดถึงระดับทีส่ งู มาก เขามองเห็นความ
จริงบางอย่างในจักรวาลได้ทนั ที ทัง้ ยังมีความสามารถพิเศษเกิดขึน้ อีก
ท่านว่าคนประเภทนี้เมื่อมองเห็นเหตุการณ์ เช่นนี้ สมองของเขาจะรับ
ไหวหรือ ท่านคิดว่าสภาวะจิตของเขาจะเป็ นอย่างไร แต่ก่อนนัน้ ถือว่า
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เป็ นเรื่องงมงาย เป็ นเรื่องที่เป็ นไปไม่ได้เด็ดขาด พอคนอื่นพูดถึงถือ
เป็ นเรื่องขบขันทัง้ นัน้ มาบัดนี้ทุกสิง่ ได้ปรากฏเด่นชัดต่อสายตาของเขา
อีกทัง้ สามารถสัมผัสได้ ฉะนัน้ สมองเขาก็รบั ไม่ไหวแล้ว ความรู้สึก
ได้รบั ความกดดันมากเกินไป คาพูดที่พดู ออกมาคนอื่นก็รบั ไม่ได้ แต่
ว่ า สติ ส ั ม ปชั ญ ญะไม่ ส ั บ สน เพี ย งแต่ เขาไม่ ส ามารถแยกแยะ
ความสัมพันธ์ของทัง้ สองฝั ง่ เขาพบว่าสิง่ ทีม่ นุ ษย์ทานัน้ ไม่ถูกต้อง แต่
อีกฝั ง่ หนึ่งมักจะเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาตามวิธกี ารกระทาของฝั ง่ นัน้ คนจะ
พูดว่าเขาทาผิด ผูค้ นไม่เข้าใจ ดังนัน้ จึงพูดว่าคนๆ นี้ฝึกพลัง(กง)จน
ธาตุไฟแทรก
ทีจ่ ริงเขาไม่ได้ถูกธาตุไฟแทรก พวกเราฝึ กพลัง(กง)ส่วนใหญ่จะ
ไม่เกิดเรื่องเช่นนี้ มีแต่ผทู้ ด่ี อ้ื รัน้ มากๆ จึงจะเกิดสภาวะพลังลมปราณ(ชี่
กง)อย่างนี้ พวกเราที่นัง่ อยู่ ณ ที่น้ีมจี านวนมากที่ตาทิพย์เปิ ดแล้ว มี
จานวนมากทีเดียว เขามองเห็นสิง่ ต่างๆ ในอีกมิตหิ นึ่งได้อย่างชัดเจน
เขาไม่รสู้ กึ แปลกประหลาด จะรูส้ กึ ว่าดีมาก สมองไม่ถูกอะไรกดดัน ก็
จะไม่เกิดสภาวะพลังลมปราณ(ชีก่ ง)เช่นนี้ หลังจากทีค่ นเกิดสภาวะพลัง
ลมปราณ(ชี่กง)แล้ว จะมีสติสมั ปชัญญะดีมากๆ พูดจาก็มีหลักของ
ปรัชญา มีเหตุมผี ลมาก เพียงแต่ว่าสิง่ ทีเ่ ขาพูด คนธรรมดาสามัญจะ
ไม่เชื่อ เขาจะบอกท่านว่า ได้พบใครต่อใครที่ล่วงลับไปแล้ว คนนัน้
บอกให้เขาทาอะไรบ้าง คนธรรมดาสามัญจะเชื่อหรือ ภายหลังเขาก็
เข้าใจแล้ว สิง่ เหล่านี้เขาควรเก็บไว้ในใจ พูดไม่ได้ หลังจากแบ่งแยก
ความสัม พัน ธ์ ข องสองมิ ติ ได้ ก็ จะดีข้ึน โดยมากคนเหล่ านี้ ล้ ว นมี
ความสามารถพิเศษติดตัวมาทัง้ นัน้ นี่กไ็ ม่ใช่ธาตุไฟแทรก
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ยังมีอีกสภาพหนึ่ งเรียกว่า “สติฟัน่ เฟื อนจริง”(เจินฟง) สภาพ
เช่นนี้มพี บน้อยมาก ทีเ่ ราเรียกว่า “สติฟัน่ เฟื อนจริง” นัน้ ไม่ใช่บา้ จริงๆ
ไม่ใช่ความหมายเช่นนี้ ความหมายคือการบาเพ็ญความจริง สติฟัน่
เฟื อนจริงอย่างไร ข้าพเจ้าว่าในจานวนผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ในแสน
คนจะมีสกั หนึ่ งคนที่เป็ นเช่นนี้ พบได้น้อยมาก ดังนัน้ มันไม่ใช่เรื่อง
ธรรมดาทัวไป
่ และไม่กระทบกระเทือนต่อสังคม
“สติฟัน่ เฟื อนจริง” มักจะมีเงื่อนไขกาหนดไว้ก่อน นัน่ คือคนๆ
นี้มีรากฐาน(เกินจี)ดีมากๆ ยังต้องเป็ นคนที่มีอายุมากแล้ว เมื่ออายุ
มากจะบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมก็ไม่ทนั แล้ว ผูท้ ่มี ีรากฐาน(เกินจี)ดีมกั จะ
ได้รบั บัญชามา คือมาจากระดับชัน้ สูง สังคมมนุ ษย์น้ีไม่วา่ ใครมาใครก็
กลัว เมื่อสมองถูกล้างก็ไม่รจู้ กั ใครอีก มาถึงสภาพแวดล้อมของสังคม
มนุ ษ ย์ ถู กคนรบกวน ท าให้ เขาลุ่ มหลงในชื่อเสียง ผลประโยชน์
สุดท้ายก็ตกลงไป ไม่มโี อกาสเงยหัวขึน้ มาอีก ดังนัน้ จึงไม่มใี ครกล้าที่
จะมา ทุกคนกลัวหมด เมื่อมีคนประเภทนี้มา เมื่อมาแล้ว เขาอยู่ใน
สังคมมนุ ษย์ทาตัวไม่ดี ก็จะตกลงไปจริงๆ ตลอดชีวติ ทาเรื่องไม่ดมี า
ไม่น้อย คนเรามีชวี ติ อยูเ่ พื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เวลาไปแก่งแย่งชิงดี
ชิงเด่ นก็จะท าความชัวไม่
่ น้ อย ก็จะติดค้างอะไรต่ างๆ ไว้มากมาย
อาจารย์ของเขาพอเห็นว่า คนผูน้ ้ีกาลังจะตกลงไปแล้ว แต่เพราะเขา
เป็ นผู้มีม รรคผล ไม่ อาจปล่ อยให้ เขาตกลงไปง่ายๆ เช่ นนี้ จะท า
อย่างไรดี รู้สึกกระวนกระวาย ไม่มีทางเลือกอื่นที่จะให้เขาบ าเพ็ญ
ปฏิบ ตั ิธรรม ในเวลานั น้ จะไปหาอาจารย์ได้ท่ีใด เขาจะต้องเริ่มต้น
กลับไปใหม่ บาเพ็ญกลับขึน้ ไปใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อายุกม็ าก จะ
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บาเพ็ญก็ไม่ทนั การเสียแล้ว จะไปหาหลักพลัง(กง)บาเพ็ญจิตและชีวติ
ควบคูก่ นั ไปได้ทไ่ี หน
ต้องเป็ นผู้ท่ีมีรากฐาน(เกินจี)ดีมากๆ ภายใต้สภาพการณ์ ท่ี
พิเศษมากเช่นนี้ จึงจะสามารถใช้วิธีท่ีท าให้เขาบ้า ในสภาพที่ไม่มี
ความหวังแน่ ๆ และไม่สามารถกลับไปได้ด้วยตัวเอง อาจจะต้องใช้
วิธกี ารนี้ ก็คอื ให้เขาเป็ นบ้า โดยปิ ดสมองบางส่วนของเขาเสีย เช่น
คนเรากลัวความหนาว กลัวความสกปรก โดยปิ ดสมองส่วนที่กลัว
ความหนาวนัน้ และปิ ดสมองส่วนที่กลัวความสกปรกเสีย หลังจากปิ ด
สมองบางส่วนให้เขาแล้ว สติของคนๆ นี้ก็จะเกิดปั ญหาขึ้นมา บ้าๆ
บอๆ ไม่สมประกอบ แต่โดยมากคนประเภทนี้มกั จะไม่ทาเรื่องชัว่ ไม่
ด่ าคนและไม่ ตีคน มักจะท าความดี แต่ จะโหดร้ายกับ ตัวเองมาก
เพราะว่าเขาไม่รจู้ กั ความหนาวเย็น ดังนัน้ ในฤดูหนาวเขาจะวิง่ เท้าเปล่า
บนหิมะ ใส่เสือ้ ชัน้ เดียว เท้าถูกความเย็นแข็งจนแตกเลือดไหล เพราะ
เขาไม่รจู้ กั ความสกปรก อุจจาระก็กล้ากิน ปั สสาวะก็กล้าดื่ม เมื่อก่อน
นี้ขา้ พเจ้าเคยรูว้ ่ามีคนประเภทนี้คนหนึ่ง ขีม้ า้ เย็นจนแข็งทื่อ เขาแทะ
กินอย่างเอร็ดอร่อย เขาสามารถอดทนต่อความทุกข์ทค่ี นปกติในสภาพ
ทีม่ สี ติไม่สามารถทนได้ ท่านคิดดูการเป็ นบ้าเช่นนี้จะต้องรับโทษทัณฑ์
ใหญ่หลวงขนาดไหน แน่ นอนโดยมากเขามักจะมีความสามารถพิเศษ
ติดตัวมาด้วย ส่วนใหญ่จะเป็ นสตรีสูงอายุ สมัยก่อนสตรีสูงอายุจะมัด
เท้าให้เล็ก แต่กาแพงที่สูงกว่าสองเมตร พลิกตัวทีเดียวก็กระโดดวิง่
ข้ามไปได้ คนในบ้านเมื่อเห็นว่าเขาบ้า ชอบวิง่ ออกไปข้างนอก ก็ใส่
กุญแจขังไว้ในบ้าน รอจนคนในบ้านไปแล้ว ใช้น้ิวชีท้ เี ดียวหัวกุญแจก็
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จะเปิ ดออก เขาก็ออกไปได้แล้ว ต่อมาก็ใช้โซ่เหล็กล่ามไว้ หลังจากคน
ในบ้านไปแล้ว เขย่าทีเดียวโซ่เหล็กก็หลุดออก คุมก็คุมไม่อยู่ เมื่อเป็ น
เช่นนี้เขาก็ได้รบั ความทุกข์ทรมานอย่างมากและแสนสาหัส ยิง่ มาแรง
เท่าใด กรรมต่างๆ ทีต่ ดิ ค้างไว้กช็ าระได้อย่างรวดเร็ว อย่างมากไม่เกิน
3 ปี โดยทัวไปประมาณ
่
1 ถึง 2 ปี ก็ผา่ นไปได้ ความทุกข์ทไ่ี ด้รบั ใหญ่
หลวงนัก หลังจากทุกอย่างผ่านไปแล้ว สติกไ็ ด้กลับคืนมา ก็ถอื ว่าเขา
ได้บ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรมส าเร็จแล้ว ดังนั น้ พลัง(กง)ก็ได้เกิดขึ้นทันที
อิทธิฤทธิต่์ างๆ ก็ปรากฏออกมา นี่เป็ นเรื่องทีพ่ บเห็นกันน้อยมากๆ ใน
ประวัติศาสตร์มเี รื่องเช่นนี้ และก็ไม่อนุ ญาตให้คนที่มรี ากฐาน(เกินจี)
ทัวไปท
่ าเช่นนี้ได้ ทุกคนคงทราบดี มีพระสงฆ์บ้า ผู้บาเพ็ญเต๋าบ้า
ในประวัตศิ าสตร์มเี รื่องเช่นนี้จริงๆ มีการบันทึกไว้ ฟงเจินเซ่าฉินเอย
ฟงเต้าซื่อเอย ในตานานเก่า ลักษณะนี้มมี าก
ธาตุไฟแทรก เรายืนยันว่าไม่มแี น่ นอน บอกว่าคนนัน้ สามารถ
เสกไฟได้ ถ้าเป็ นเช่นนัน้ จริง ข้าพเจ้าว่าคนผูน้ ้ีก็ไม่ธรรมดา อ้าปาก
สามารถพ่นไฟออกมา ยื่นมือออกไปไฟก็ออกมาได้ จุดไฟสูบบุหรีย่ ่นื
นิ้วออกไปไฟก็ตดิ ข้าพเจ้าว่านันคื
่ อความสามารถพิเศษ
ฝึ กพลัง(กง)ชักนามาร
อะไรคือฝึกพลัง(กง)ชักนามาร ก็คอื ขณะทีเ่ ราฝึกพลัง(กง)อยูน่ นั ้
มักจะถู กรบกวนได้ง่าย แล้วฝึ กพลัง(กง)จะชักน ามารมาได้อย่างไร
เพราะว่าการที่เราคิดจะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมนัน้ เป็ นสิง่ ที่ยากลาบากยิง่
นัก การฝึ กบาเพ็ญจริงหากไม่มธี รรมกายของข้าพเจ้าคุม้ ครอง ท่านก็
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บาเพ็ญไม่สาเร็จ พอท่านก้าวพ้นประตูไปก็อาจพบกับปั ญหาที่เกี่ยว
โยงถึงชีวติ ของท่านได้ จิตหลัก(เหวียนเสิน)ของคนไม่ดบั สลาย ฉะนัน้
กิจกรรมต่างๆ ของสังคมที่ท่านกระทาไว้ในชาติก่อน ท่านอาจเคยติด
ค้างใครไว้ รังแกใครไว้ หรือกระทาอะไรที่ไม่ดไี ว้ เจ้าหนี้ ก็จะมาหา
ท่าน ในพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า การมีชวี ติ อยู่กค็ อื การหมุนเวียนชาระ
กรรม ท่านติดค้างเขา เขาก็ตามมาทวงหนี้ ทวงคืนมากเกินไปคราว
หน้ าเขาก็คืนกลับมาให้ท่าน ลูกไม่กตัญญูต่อพ่ อแม่ คราวต่อไปจะ
สับเปลี่ยนที่กนั ก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเช่นนี้ แต่เรามองเห็นว่ามี
มารคอยรบกวนอยู่จริงๆ มันไม่ ยอมให้ ท่ านฝึ กพลัง (กง) นี่ ล้วนมี
ความสัมพันธ์ของเหตุและผล ไม่ใช่ไม่มสี าเหตุ หากไม่มสี าเหตุก็ไม่
อนุ ญาตให้มนั ทาเช่นนี้
รูปแบบหนึ่งทีม่ อี ยูโ่ ดยทัวไปของการฝึ
่
กพลัง(กง)ชักนามารก็คอื
เวลาที่ท่านไม่ได้ฝึกพลัง(กง) สภาพแวดล้อมค่อนข้างจะเงียบสงบดี
เมื่อได้ฝึกพลัง(กง)แล้วก็ชอบทีจ่ ะฝึกฝน แต่พอนังสมาธิ
่
ทันใดนัน้ ก็จะ
รูส้ กึ ภายนอกไม่สงบเงียบเสียแล้ว เสียงแตรรถยนต์กด็ งั ขึน้ มา ระเบียง
ทางเดินก็มเี สียงคนเดิน เสียงพูดคุยกัน เสียงปิ ดประตู เสียงวิทยุขา้ ง
นอกก็ เปิ ด ไม่ ส งบเงี ย บขึ้ น มาทั น ที เมื่ อ ท่ า นไม่ ฝึ กพลั ง (กง)
สภาพแวดล้อมก็ยงั ดีๆ อยู่ พอท่านเริม่ ฝึกพลัง(กง)ก็จะเป็ นเช่นนี้ พวก
เราส่ วนใหญ่ ไม่ ได้คิดให้ ลึกซึ้งว่ า จริงๆ แล้วเป็ นเรื่องอะไรกันแน่
เพียงแต่ รู้สึกประหลาดใจ ผิดหวังที่ฝึ กพลัง(กง)ไม่ ได้ ถู ก “ความ
ประหลาดใจ” กัน้ เอาไว้ นี่กค็ อื มารกาลังรบกวนท่าน มันบงการคนคอย
รบกวนท่าน นี่คอื ลักษณะการรบกวนที่ธรรมดาที่สุด เพื่อไม่ให้ท่าน
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บรรลุเป้ าหมายในการฝึ กพลัง(กง) ท่านฝึ กพลัง(กง) ท่านก็ได้ธรรมะ
แต่สงิ่ ทีท่ ่านติดค้างไว้มากมาย ท่านจะไม่คนื หรือ มันก็จะไม่ยอม มัน
ไม่ยอมให้ท่านฝึ ก แต่ น่ี ก็คือปรากฏการณ์ ท่ีสะท้อนออกมาในระดับ
ชัน้ หนึ่ง เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งก็จะไม่อนุ ญาตให้มเี หตุการณ์เช่นนี้
คงเหลืออยูอ่ กี เท่ากับว่าเมื่อชดใช้กรรมนี้ไปแล้ว ก็ไม่อนุ ญาตให้มนั มา
รบกวนอีก เพราะว่าการบ าเพ็ญปฏิบตั ิหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ า
หลุนต้าฝ่ า)ของพวกเรานัน้ บ าเพ็ญได้ค่อนข้างเร็ว บรรลุระดับชัน้ ก็
ค่อนข้างเร็ว
ยังมีการรบกวนของมารอีกรูปแบบหนึ่ ง ทุ กคนคงทราบดีว่า
พวกเราฝึ กพลัง(กง)สามารถเปิ ดตาทิพย์ได้ บางคนหลังจากตาทิพย์
เปิ ดแล้วฝึ กพลัง(กง)อยูท่ ่บี า้ น จะมองเห็นภาพน่ ากลัวต่างๆ ใบหน้าที่
น่ ากลัว บ้างก็ผมกระเซิง บ้างก็ จะต่ อสู้เข่นฆ่ าท่ าน กระท ากิริยา
ท่าทางต่างๆ น่ ากลัวมาก บางเวลาพอฝึ กพลัง(กง) ก็จะเห็นพวกนี้ปีน
ป่ ายอยู่นอกหน้ าต่าง น่ ากลัวมาก ทาไมจึงมีเหตุการณ์ เช่นนี้ปรากฏ
นี่ เป็ นรูปแบบการรบกวนของมารทัง้ นั น้ แต่ ในวิชาหลักธรรมใหญ่
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเรา เหตุการณ์เช่นนี้มปี รากฏน้อยมาก มี
เพียงร้อยละหนึ่ง ส่วนใหญ่จะไม่ประสบกับเหตุการณ์ เช่นนี้ เพราะว่า
มันไม่มปี ระโยชน์อนั ใดต่อการฝึ กพลัง(กง)ของเรา ดังนัน้ จึงไม่อนุ ญาต
ให้ใช้รูปแบบดังกล่าวนี้มารบกวนท่าน แต่ในวิชาบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม
ทัวไป
่ เรื่องเช่นนี้ จะเป็ นปรากฏการณ์ ท่ธี รรมดาที่สุด และจะดาเนิ น
ต่ อเนื่ องเป็ นเวลานาน บางคนไม่ สามารถฝึ กพลัง(กง)ก็ เพราะสิ่งนี้
ตกใจมาก กลางคืนฝึกพลัง(กง) มักจะเลือกสภาพแวดล้อมทีเ่ งียบ เมื่อ
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เห็นมีคนหนึ่งยืนอยูข่ า้ งหน้า คนก็ไม่ใช่ ผีกไ็ ม่เชิง ตกใจจนไม่กล้าฝึ ก
อีก ในวิชาหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเรา โดยทัวไป
่
เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่มี แต่กย็ งั มีพบบ้างแต่น้อยมาก บางคนเป็ นกรณี
ทีค่ อ่ นข้างพิเศษ
ยังมี อี ก แบบหนึ่ งก็ คื อ การฝึ ก วิ ช าพลัง (กง)ทั ง้ ภายในและ
ภายนอกควบคู่ ก ันไป เขาฝึ กวิทยายุทธ์แล้วยังบ าเพ็ญภายในด้วย
พลัง(กง)ประเภทนี้มกั จะพบในสายเต๋าเป็ นส่วนใหญ่ คนเมื่อฝึ กหลัก
พลัง(กง)ประเภทนี้แล้ว มักจะเผชิญกับมารแบบนี้ วิชาทัวๆ
่ ไปจะไม่
พบ มีเพียงการฝึ กหลักพลัง(กง)ภายในและภายนอกควบคู่กนั ไป หรือ
ฝึ กวิทยายุทธ์เท่านัน้ จึงจะมี ก็คอื จะมีคนมาท้าประลองวิทยายุทธ์กบั
เขา เพราะในโลกนี้มผี บู้ าเพ็ญเต๋าจานวนมาก มีจานวนมากทีฝ่ ึ กวิทยา
ยุทธ์ และฝึ กควบคู่ท งั ้ ภายในและภายนอก ผู้ฝึ กวิทยายุ ทธ์ เขาก็
สามารถเกิดพลัง(กง)ได้ เพราะเหตุใด เมื่อเขาขจัดจิตยึดติดต่อชื่อเสียง
ผลประโยชน์ออกไปแล้ว เขาก็เกิดพลัง(กง)ได้ แต่จติ ใจทีอ่ ยากต่อสูย้ งั
ขจัดไม่ไป ขจัดไปได้ค่อนข้างช้า ดังนัน้ เขาจะพบกับเรื่องราวเช่นนี้ได้
ง่าย ณ ระดับชัน้ ที่ก าหนดยังจะปรากฏออกมา ระหว่ างนั ง่ สมาธิ
สะลึมสะลือเขารูว้ ่ามีใครกาลังฝึ กพลัง(กง)อยู่ จิตหลัก(เหวียนเสิน)ก็จะ
ออกจากร่างไปขอประลองกับชาวบ้าน ดูว่าฝี มอื ของใครสูงกว่ากัน จะ
เกิดการต่อสูเ้ ช่นนี้ ในอีกมิตหิ นึ่งก็จะเกิดสภาพเช่นนี้ ก็จะมีคนมาขอ
ต่อสูก้ บั เขา ท้าตีทา้ ต่อย ถ้าไม่ยอมต่อสูด้ ว้ ยก็จะฆ่าเขาจริงๆ ต่อสูก้ นั
ไปต่อสูก้ นั มา พอนอนหลับก็จะมีคนมาท้าประลองยุทธ์ ทาจนทัง้ คืนไม่
เป็ นอันพักผ่อน ที่จริงนี่เป็ นเวลาที่จะให้เขาขจัดจิตใจที่ชอบต่อสูข้ อง
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เขาออกไป จิตใจที่ชอบต่อสู้ของเขานี้หากขจัดไปไม่ได้ เขาก็จะเป็ น
เช่นนี้อยู่ตลอด เป็ นเวลาหลายปี ก็ไม่สามารถหลุดออกจากระดับชัน้ นี้
ทาให้คนๆ นี้ไม่สามารถฝึ กพลัง(กง) ร่างกายทีเ่ ป็ นสสารนี้กท็ นไม่ไหว
สูญเสียกาลังไปมากมาย ดีไม่ดรี า่ งกายจะพิการ ดังนัน้ ในหลักพลัง(กง)
ทีฝ่ ึกภายในและภายนอกควบคูก่ นั ไป จะพบกับสภาพการณ์เช่นนี้ และ
ยังเป็ นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทัวไป
่ หลักพลัง(กง)บาเพ็ญภายในของเราไม่
มีเรื่องเช่นนี้ ไม่อนุ ญาตให้เกิด รูปแบบต่างๆ ที่ขา้ พเจ้าได้กล่าวมา
มักจะเกิดขึน้ ทัวไป
่
ยังมีรูปแบบการรบกวนของมารอีกแบบหนึ่ ง และทุ กๆ คน
จะต้องพบ ในวิชาของเราทุ กๆ คนล้วนต้องได้พบ พบกับมารทาง
กามารมณ์แบบหนึ่ง สิง่ นี้รุนแรงมาก ในสังคมของคนธรรมดาสามัญจะ
มีชวี ติ คู่สามีภรรยา สังคมมนุ ษย์จงึ จะสามารถสืบทอดไปยังรุ่นต่อๆ ไป
มนุ ษยชาติจงึ พัฒนากันมาเช่นนี้ ในสังคมมนุ ษย์จงึ มีอารมณ์ ดังนัน้
เรื่องนี้จงึ เป็ นหลักการทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง เพราะคนมีอารมณ์ โกรธก็คอื
อารมณ์ ดีใจก็คืออารมณ์ รักก็คืออารมณ์ แค้นก็คืออารมณ์ ชอบ
ท างานก็คืออารมณ์ ไม่ชอบท างานก็คืออารมณ์ ดูว่าใครดีใครไม่ดี
ชอบทาอะไรไม่ชอบทาอะไร ทุกสิง่ ล้วนเป็ นอารมณ์ คนธรรมดาสามัญ
ก็คือมีชีวติ ที่อยู่เพื่ออารมณ์ ฉะนัน้ การเป็ นผู้ฝึกพลัง(กง) เป็ นคนที่
เหนือธรรมดา จึงไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์น้ีมาวัด ต้องหลุดพ้นจากสิง่
นี้ ดังนัน้ จิตยึดติดหลายๆ อย่างทีเ่ กิดจากอารมณ์ พวกเราต้องมองมัน
ให้เบาบางทีส่ ุด สุดท้ายต้องปล่อยวางได้ทงั ้ หมด ตัณหาและกามารมณ์
เหล่านี้ลว้ นเป็ นจิตยึดติดของคน ต้องขจัดออกไปทัง้ สิน้
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ในวิชาของเรา ในส่วนของการบ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรมในสังคม
มนุ ษย์ ไม่ได้บอกให้ท่านต้องบวชเป็ นพระสงฆ์ เป็ นชี พวกเราคน
หนุ่ มสาวยังต้องสร้างครอบครัว เช่นนัน้ จะปฏิบตั ิต่อปั ญหานี้อย่างไร
ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า วิชาของเรานี้ เน้ นตรงที่ใจคน ไม่ใช่ให้ท่ านต้อง
สูญเสียผลประโยชน์ ไปจริงๆ ตรงกันข้าม ก็คอื ให้ท่านขัดเกลาจิต(ซิน
ซิง่ )ของท่านท่ามกลางผลประโยชน์ ทางวัตถุในสังคมมนุ ษย์ ยกระดับ
จิต(ซินซิ่ง)ขึ้นมาอย่างแท้จริง หากท่านสามารถปล่อยวางจิตดวงนี้ได้
อะไรท่านก็จะสามารถปล่อยวางได้ ให้ท่านปล่อยวางผลประโยชน์ ทาง
วัตถุ ท่านก็จะสามารถปล่อยวางได้แน่ นอน หากใจของท่านปล่อยวาง
ไม่ได้ อะไรท่านก็จะปล่อยวางไม่ได้ ฉะนัน้ จุดประสงค์ของการบาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมทีแ่ ท้จริงก็คอื การบาเพ็ญจิตใจ การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมใน
วัดเขาบังคับให้ท่านสูญเสียสิง่ เหล่านี้ ก็เพื่อให้ท่านขจัดจิตดวงนี้ เขา
บังคับให้ท่านตัดขาดมันทัง้ หมด ไม่ให้ท่านคิดมัน ของเขาเป็ นวิธีน้ี
แต่ พ วกเราไม่ ก าหนดให้ เดิ น ทางนี้ สิ่งที่ เราก าหนดก็ คื อต่ อ หน้ า
ผลประโยชน์ ทางวัตถุ ท่านจะทาอย่างไรที่จะมองมันให้เป็ นเรื่องเบา
เพราะฉะนัน้ ผูท้ ่ผี ่านการบาเพ็ญวิชาของเราก็จะมันคงที
่
่สุด เราไม่ได้
ขอให้ท่านบวชเป็ นพระสงฆ์หรือชี เราบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมท่ามกลางคน
ธรรมดาสามัญ ต่อไปหลักพลัง(กง)ของเราจะเป็ นทีแ่ พร่หลายมากยิง่ ขึน้
จะให้ทุกๆ คนกลายเป็ นพระสงฆ์ท่ไี ม่ใช่พระสงฆ์ จะให้ผฝู้ ึ กหลักธรรม
ใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)กลายเป็ นแบบนี้ ไปทัง้ หมด เป็ นเช่นนี้
ไม่ได้ ในการฝึกพลัง(กง)ของพวกเรามีขอ้ กาหนดให้ทุกท่านดังนี้ ท่าน
ฝึกพลัง(กง) คูค่ รองของท่านอาจไม่ฝึกพลัง(กง) หากฝึกพลัง(กง)จนทา
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ให้เกิดการหย่าร้างกัน ให้เป็ นเช่นนี้ไม่ได้ พวกเราต้องไม่ใส่ใจเรื่องนี้
มากนัก ท่านจะเหมือนคนธรรมดาสามัญที่เห็นเป็ นเรื่องส าคัญมาก
ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมปั จจุบนั การปลดปล่อยทางเพศเอย
สิง่ ยัวยวนใจทางเพศเอย
่
เหล่านี้จะคอยรบกวนคนอยู่ บางคนถือเป็ น
เรื่องสาคัญมาก พวกเราผูฝ้ ึกพลัง(กง) ไม่ควรใส่ใจเรื่องนี้มากนัก
หากมองจากระดับสูงแล้ว คนธรรมดาสามัญในสังคมก็คอื คลุก
อยู่กบั ดินโคลน ไม่กลัวสกปรก คลุกดินเล่นอยู่บนพืน้ เราขอบอกว่า
ท่านไม่ควรทาให้ครอบครัวไม่ปรองดองเพราะเรื่องนี้ เพราะฉะนัน้ ใน
ระดับ ชัน้ ที่ท่ านอยู่ ณ ปั จจุ บ ัน นี้ ท่ านต้ องไม่ ใส่ ใจกับ มัน มากนั ก
ประคองรักษาชีวติ คูใ่ ห้ปกติและกลมเกลียวก็พอแล้ว ต่อไปในภายหน้า
ในอีกระดับชัน้ หนึ่ งก็จะมีสภาพการณ์ ของระดับชัน้ นัน้ ปั จจุบนั เป็ น
เช่นนี้ เราก็ขอให้ท่านปฏิบตั เิ ช่นนี้กเ็ พียงพอแล้ว แน่ นอนท่านต้องไม่
ปฏิบตั เิ หมือนสภาพทีเ่ ป็ นอยูใ่ นสังคมปั จจุบนั เป็ นเช่นนัน้ ก็แย่แล้ว
ในเรื่องนี้ยงั มีอกี ปั ญหาหนึ่ง ทุกท่านคงจะทราบ พวกเราผูฝ้ ึ ก
พลัง(กง)ร่างกายมีพลังงาน พวกเราเวลานี้รอ้ ยละ 80 - 90 เมื่อออกจาก
ห้องนี้ ไปแล้ว ไม่เพียงแต่ จะหายจากการเจ็บป่ วย ยังจะมีพลัง (กง)
เพราะฉะนัน้ ร่างกายของท่านจะมีพลังงานแรงกล้าอยู่ เวลานี้พลัง(กง)ที่
ท่านมีกบั จิต(ซินซิง่ )ของท่านนัน้ ยังไม่ได้สดั ส่วนกัน พลัง(กง)ของท่าน
จะอยู่ สู งกว่ าชัว่ ระยะหนึ่ ง อาจารย์จะยกท่ านให้ สู งขึ้น มาในทัน ที
ขณะนี้ ท่านก าลังยกระดับจิต(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้น ต่อไปท่านก็จะค่อยๆ
ตามขึน้ ไป รับรองว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งท่านจะตามขึน้ ไปได้ ดังนัน้
พวกเรากระทาเรื่องนี้ให้ทา่ นล่วงหน้า ก็คอื พูดว่าขณะนี้ท่านมีพลังงาน
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อยู่ในระดับหนึ่ง เพราะว่าพลังงานที่ได้มาจากการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
ในสายหลักนัน้ เป็ นความเมตตากรุณาอันบริสุทธิ ์ ดังนัน้ ทุกคนทีน่ ั ่งอยู่
ณ ทีน่ ้ีลว้ นรูส้ กึ ถึงสนามอันสงบสุขและมีความเมตตา ข้าพเจ้าฝึ กพลัง
(กง)ก็บาเพ็ญปฏิบตั มิ าเช่นนี้ ข้าพเจ้ามีสงิ่ นี้ พวกเราที่นัง่ อยู่ ณ ที่น้ี
ต่างก็รูส้ กึ มีจติ ใจกลมเกลียวมาก ในความคิดของคนไม่มคี วามคิดชัว่
ร้าย แม้บุ หรี่ก็ไม่คิดจะสูบ ต่อไปให้ท่านปฏิบ ตั ิตามข้อก าหนดของ
หลักธรรมใหญ่ของเรา พลัง(กง)ที่ท่านบาเพ็ญปฏิบตั ิออกมาก็จะเป็ น
ลักษณะนี้ ควบคูไ่ ปกับทีท่ า่ นมีแรงพลัง(กงลี)่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง พลัง
(กง)ที่มีอยู่ในร่างกายของท่านมีพลังการแผ่กระจายที่แรงกล้ามากๆ
ถึงแม้จะไม่แรงกล้านัก คนทัวไปที
่ ่อยู่ภายในบริเวณสนามของท่านนี้
หรือขณะที่ท่านอยู่บ้าน ท่านก็สามารถควบคุมคนอื่นได้ และคนใน
ครอบครัวของท่านก็อาจถูกท่านควบคุม โดยที่ท่านไม่ต้องมีความนึก
คิดที่จะควบคุมเขา เพราะอะไร เพราะว่าสนามนี้เป็ นสนามที่สงบสุข
และเมตตากรุณาอย่างบริสุทธิ ์ เป็ นสนามของความคิดที่ถูกต้องเที่ยง
ธรรม ดังนัน้ ผูค้ นจึงไม่คดิ เรื่องทีไ่ ม่ดี ไม่ทาเรื่องไม่ดโี ดยง่ายๆ สนาม
นี้บงั เกิดผลเช่นนี้
วัน ก่ อนข้าพเจ้าเคยพู ด ไว้ว่ าแสงพระพุ ท ธส่ อ งสว่ างไปทัว่
คุณธรรมสมบูรณ์แจ่มชัด ความหมายก็คอื พลังงานทีแ่ ผ่กระจายออกมา
จากร่างกายของเราสามารถปรับแก้สภาพที่ไม่ถูกต้องทัง้ มวล ภายใต้
อานุ ภ าพของสนามนี้ ในขณะที่ ท่ านไม่ คิดเรื่องเหล่ านี้ ท่ านก็ จะ
สามารถควบคุมคู่ครองของท่านโดยปริยาย หากท่านไม่คดิ ท่านก็จะ
ไม่เกิดความคิดเช่นนี้ เขาก็คดิ ขึน้ มาเองไม่ได้ แต่ไม่แน่ นอนเสมอไป
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ในสภาพแวดล้อมปั จจุบนั เปิ ดโทรทัศน์ อะไรก็มี กระตุ้นกิเลสตัณหา
ของคนได้งา่ ย แต่ภายใต้สภาพทัวๆ
่ ไป ท่านสามารถบังเกิดผลในการ
ควบคุมเช่นนี้ได้ ต่อไปภายหน้าเมื่อบาเพ็ญปฏิบตั ถิ งึ ระดับชัน้ ทีส่ ูงขึน้
ก็ไม่จาเป็ นต้องให้ขา้ พเจ้าบอกท่าน ท่านก็จะทราบดีว่าควรปฏิบตั ติ น
อย่างไร ถึงเวลานัน้ จะเป็ นสภาพอีกแบบหนึ่ ง เป็ นการรักษาความ
เป็ นอยู่ท่กี ลมเกลียวและปรองดอง ดังนัน้ เรื่องเหล่านี้ท่านอย่าได้เห็น
เป็ นเรื่องสาคัญจนเกินไป หากท่านกังวลมากจนเกินไปก็จะกลายเป็ น
ยึดติด ระหว่างสามีภรรยาไม่มีปัญหาของกามารมณ์ แต่มีเรื่องของ
กิเลสตัณหา ท่านมองมันให้จดื จาง จิตใจสมดุลเป็ นใช้ได้
ถ้าเช่นนี้จะพบกับมารทางกามารมณ์ แบบไหน หากพลังสมาธิ
ของท่านไม่พอ ก็จะเกิดขึน้ ในขณะทีท่ า่ นนอนหลับ ไม่ว่าจะเป็ นขณะที่
ท่านนอนหลับหรือนังสมาธิ
่
อยู่ มันจะปรากฏออกมาทันที ท่านเป็ นชาย
ก็จะมีสาวสวยปรากฏออกมา ท่านเป็ นหญิงก็จะมีชายในฝั นปรากฏ
ออกมา แต่เขาจะปรากฏโดยไม่สวมใส่เสือ้ ผ้า หากท่านเกิดอารมณ์ขน้ึ
ก็จะเกิดการหลัง่ ก็กลายเป็ นเรื่องจริง ทุกท่านลองคิดดู พวกเราฝึ ก
พลัง(กง) เราใช้พลังสุดยอดจากเลือดมาหล่อเลี้ยงชีวติ ท่านไม่ควร
ปล่อยให้มกี ารหลังออกมาเช่
่
นนี้บ่อยๆ ขณะเดียวกันท่านไม่สามารถ
ผ่านด่านของกามารมณ์ น้ี ไปได้ จะได้อย่างไร เพราะฉะนัน้ เกี่ยวกับ
ปั ญหาเหล่านี้ ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเราว่า ทุ กคนจะต้องประสบ
รับรองว่าจะได้พบ ขณะที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดหลักธรรมอยูน่ ้ี ข้าพเจ้าส่ง
พลังงานอันแรงกล้าไปยังสมองของท่าน เดินออกประตูไปท่านอาจนึก
ไม่ออกว่าข้าพเจ้าพูดอะไรเป็ นรูปธรรม แต่เมื่อท่านเผชิญกับปั ญหา
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จริงๆ ท่านจะนึกถึงคาพูดของข้าพเจ้าทีเ่ คยพูดไว้ ขอเพียงท่านปฏิบตั ิ
ตนเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง) ท่านจะนึ กขึ้นมาได้ในทันที ท่านก็จะสามารถ
ควบคุมตัวเอง ท่านก็จะสามารถผ่านด่านไปได้ ถ้าหากด่านแรกผ่านไป
ไม่ได้ ด่านที่ 2 ก็จะรักษาไว้ได้ยาก แต่ก็มเี หตุการณ์ เช่นนี้คอื คนที่
ผ่านด่านแรกไปไม่ได้ ตื่นขึน้ มาก็รสู้ กึ เสียอกเสียใจอย่างยิง่ อาจเป็ นไป
ได้ว่าจิตใจและสภาพเช่นนี้ของท่าน จะฝั งลึกเข้าไปอยู่ในความนึกคิด
ของท่าน เมื่อพบกับปั ญหาอีกครัง้ ท่านก็จะสามารถควบคุมได้ ก็จะ
สามารถข้ามไปได้ หากว่าคนที่ผา่ นไปไม่ได้ และไม่สนใจ ต่อไปก็จะ
ผ่านด่านนี้ได้ยาก รับรองว่าเป็ นเช่นนี้
รูปแบบเช่นนี้มที งั ้ แบบที่มารมารบกวน และก็มแี บบที่อาจารย์
แปลงวัตถุและสิง่ ของมาทดสอบท่าน มีอยูท่ งั ้ สองรูปแบบ เพราะว่าทุก
คนจะต้องผ่านด่านนี้ เราเริม่ บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจากคนธรรมดาสามัญ
ก้ า วแรกก็ คื อ การผ่ านด่ านนี้ ทุ ก คนจะต้ อ งประสบ ข้ าพเจ้ าขอ
ยกตัวอย่างมาประกอบ ในขณะที่ขา้ พเจ้าไปเปิ ดสอนที่เมืองอู่ฮนั ่ มีผู้
ฝึกคนหนึ่งเป็ นชายหนุ่ มอายุ 30 หลังจากข้าพเจ้าพูดบทนี้ผา่ นไป เขา
ก็กลับไปบ้านนัง่ สมาธิ ก็อยูใ่ นสมาธิได้ในทันที หลังจากสมาธินิ่งแล้ว
ทันใดนัน้ เขาเห็นพระอาหนีถอฝอปรากฏออกมาด้านนี้ เหลาจื่อปรากฏ
ออกมาด้านนัน้ นี่คอื สิง่ ทีเ่ ขาพูดจากประสบการณ์ของตัวเอง หลังจาก
ทีป่ รากฏออกมาแล้ว มองดูเขาไม่ออกเสียง จากนัน้ ก็หายไป ก็มพี ระ
โพธิส ตั ว์กวนอินปรากฏออกมา มือถือแจกันดอกไม้ มีควันขาวพุ่ง
ออกมาจากแจกัน เขานังสมาธิ
่
อยูเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน เขารูส้ กึ ดีใจมาก
ทันใดนัน้ ก็แปลงออกมาเป็ นสาวงามหลายคน สาวงามนัน้ คือนางฟ้ าบิน
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ได้ สวยงามอะไรเช่ นนั น้ เต้นร าให้เขาดู ท่ วงท่ าสวยงามนั ก เขา
ครุ่นคิด ฉันฝึ กพลัง(กง)อยู่ตรงนี้ พระโพธิสตั ว์คงจะให้รางวัล เนรมิต
สาวงามหลายคนให้ฉนั ดู เหินฟ้ าเต้นราให้ฉนั ดู ในขณะทีเ่ ขากาลังดีใจ
อยูน่ นั ้ ทันใดนัน้ สาวงามเหล่านัน้ ก็ไม่สวมใส่อะไรเลย และเคลื่อนไหว
ท่าทางต่างๆ เข้ามาโอบคอโอบเอวเขา ผูฝ้ ึ กของเราคนนี้ยกระดับจิต
(ซินซิง่ )สูงขึน้ มาได้เร็วมาก เวลานัน้ ชายหนุ่ มก็มสี ติขน้ึ มา สิง่ ทีเ่ ขาคิด
ขึ้นมาได้อ ันดับแรกก็คือ ฉันไม่ ใช่ คนทัวไป
่ ฉันเป็ นผู้ฝึ กพลัง (กง)
พวกท่านอย่าได้ปฏิบตั กิ บั ฉันเช่นนี้ ฉันเป็ นผูบ้ าเพ็ญหลักธรรมใหญ่
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) ความคิดนี้เมื่อเกิดขึน้ ทันใดนัน้ ทุกอย่างก็
หายวับไปในทันที แท้จริงนัน้ ก็คือสิง่ ที่เสกออกมา หลังจากนัน้ พระ
อาหนีถอฝอและเหลาจื่อก็ปรากฏออกมาอีกครัง้ หนึ่ ง เหลาจื่อชี้ไปยัง
ชายหนุ่ ม และหันไปยิม้ กับพระอาหนีถอฝอว่า เจ้าคนนี้สอนได้ ก็คอื
พูดว่าหนุ่มคนนี้ดใี ช้ได้ สอนได้
ในประวัติศาสตร์หรือในมิติชนั ้ สูง ดูว่าใครฝึ กได้หรือไม่ สิ่ง
สาคัญต้องดูทก่ี เิ ลสตัณหาและความใคร่ของคน เพราะฉะนัน้ เราจะต้อง
พยายามดูสงิ่ เหล่านี้ ให้เป็ นเรื่องไม่สาคัญ แต่พวกเราบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมท่ามกลางคนธรรมดาสามัญ มิใช่ให้ท่านตัดขาดมันเสียทัง้ หมด
อย่างน้อยในขัน้ ตอนปั จจุบนั ท่านต้องดูมนั ให้จดื จาง อย่าได้เหมือนที่
ผ่านมา การเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง)ควรเป็ นเช่นนี้ ในระหว่างการฝึ กพลัง
(กง)ไม่ว่าจะมีการรบกวนอย่างนี้ อย่างนัน้ ปรากฏ ตัวท่านจะต้องหา
สาเหตุในตัวเองว่า มีอะไรทีท่ า่ นยังไม่ได้ปล่อยวางบ้าง
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มารเกิ ดจากใจตัวเอง
อะไรเรียกว่า มารเกิดจากใจตัวเอง ร่างกายของคนในมิติชนั ้
ต่างๆ ล้วนมีสนามสสารคงอยู่ ภายในสนามพิเศษ ทุกสิง่ ทุกอย่างใน
จักรวาลจะเหมือนเงาสะท้อนส่องมายังสนามมิตขิ องท่านนี้ แม้วา่ จะเป็ น
เพียงเงา แต่ก็มสี สารคงอยู่ ทุกสิง่ ในสนามมิตขิ องท่าน ก็จะฟั งคาสัง่
จากจิตสานึกในสมองใหญ่ของท่าน กล่าวคือ ท่านใช้ตาทิพย์มองไป
ไม่เคลื่อนไหวความนึกคิดมองดูอย่างเงียบๆ สิง่ ที่เห็นก็คอื ความจริง
หากเคลื่อนไหวความนึกคิดแม้เพียงเล็กน้อย ทีเ่ ห็นก็จะเป็ นภาพปลอม
นี่ก็คอื มารเกิดจากใจตัวเอง หรือเรียกว่าแปรเปลี่ยนไปตามใจนึ ก ก็
เพราะว่าผู้ฝึ กพลัง(กง)บางคนตัวเองไม่สามารถท าตัวเป็ นผู้บ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม ไม่สามารถควบคุมตัวเอง เขาแสวงหาความสามารถพิเศษ
ยึดติดต่อความสามารถและศาสตร์เล็กๆ น้อยๆ แม้กระทังยึ
่ ดติดต่อสิง่
ทีไ่ ด้ยนิ จากมิตอิ ่นื ยึดติดต่อการแสวงหาสิง่ เหล่านี้ คนประเภทนี้จะตก
อยูใ่ นสภาพมารเกิดจากใจตัวเองได้งา่ ย ตกลงไปได้งา่ ยที่สุด ไม่ว่าจะ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมได้สงู เพียงใด เมื่อเกิดปั ญหานี้ขน้ึ ก็จะตกต่าลงสูก่ น้
บึง้ ถูกทาลายจนถึงทีส่ ุด นี่เป็ นปั ญหาทีร่ า้ ยแรงนัก ไม่เหมือนกับเรื่อง
อื่นๆ การทดสอบจิต(ซินซิ่ง)ครัง้ นี้ ไม่ผ่าน ล้มลงไปลุ กขึ้นมา ก็ย งั
สามารถบาเพ็ญต่อไปได้ แต่เมื่อปรากฏปั ญหามารเกิดจากใจตัวเอง
ชัวชี
่ วติ นี้เขาก็จบสิ้นแล้วบาเพ็ญต่อไปไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนที่
ฝึกพลัง(กง)จนบรรลุระดับชัน้ หนึ่งทีต่ าทิพย์เปิ ดแล้ว มักจะเกิดปั ญหานี้
ได้ง่าย ยังมีบางคนจิตสานึกของตัวเองมักจะถูกสื่อสัญญาณภายนอก
รบกวน สื่อสัญญาณภายนอกบอกอะไรเขา เขาก็เชื่ออย่างนัน้ ก็จะ
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ปรากฏปั ญหานี้ เพราะฉะนัน้ พวกเราบางคนที่ตาทิพย์เปิ ดแล้ว จะถูก
สื่อสัญญาณรอบด้านรบกวน
เราขอยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่ง การบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมใน
ระดับต่ า จิตใจไม่หวันไหวนั
่
น้ ทาได้ยาก อาจารย์มรี ูปร่างหน้าตาเป็ น
อย่างไรท่านอาจมองเห็นได้ไม่ชดั เจน อยูม่ าวันหนึ่ง ทันใดนัน้ ท่านได้
เห็นเทพองค์หนึ่งทัง้ สูงทัง้ ใหญ่ เทพองค์น้ีกล่าวชมเชยท่าน 2 คา และ
สอนอะไรท่านเล็กๆ น้อยๆ ท่านก็รบั พลัง(กง)ของท่านก็จะสับสน ใน
ใจท่านเกิดดีใจ ยอมรับเขาเป็ นอาจารย์ ก็ตามไปเรียนกับเขา เขาเอง
อาจยังไม่ได้มรรคผล ณ มิตินัน้ เขาสามารถขยายใหญ่ และหดเล็กได้
ปรากฏอยู่ต่อหน้ าท่าน ท่านมองเห็นเทพองค์ใหญ่ เกิดความตื่นเต้น
พอจิตยินดีเกิดขึ้นมา ท่านจะไม่ตามไปเรียนกับเขาหรือ ผู้บ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมหากควบคุมตัวเองไม่ได้กย็ ากทีจ่ ะช่วยเหลือให้หลุดพ้น ก็
ทาลายตัวเองได้ง่าย ผู้อยู่บนสวรรค์ล้วนเป็ นเทพ แต่เขาก็ยงั ไม่ได้
มรรคผล ยังต้องเข้าสูว่ ฏั จักรหกทาง ท่านยอมรับเขาเป็ นอาจารย์งา่ ยๆ
ถ้าท่านตามเขาไป เขาจะพาท่านไปยังจุดใด เขายังไม่สาเร็จมรรคผล
ท่านมิบาเพ็ญไปโดยเปล่าประโยชน์ หรือ ผลสุดท้ายพลัง(กง)ของท่าน
เองก็สบั สนไปหมด จิตใจของคนนัน้ ยากที่จะไม่หวันไหว
่
ข้าพเจ้าขอ
บอกกับทุกท่าน ปั ญหานี้รา้ ยแรงนัก ในวันข้างหน้าพวกเราหลายคน
อาจพบปั ญหานี้ หลักธรรมข้าพเจ้าได้พูดออกมาแล้ว ท่านจะสามารถ
ควบคุมได้หรือไม่อยู่ท่ตี วั ท่าน ที่ขา้ พเจ้าพูดถึงคือสภาพการณ์ อย่าง
หนึ่ ง ได้เห็นผู้ส าเร็จธรรมในวิชาอื่น จิตใจต้องไม่หวันไหว
่
ยึดมัน่
บาเพ็ญในวิชาเดียว พระพุทธอะไร เต๋าอะไร เทพอะไร มารอะไร ก็
266

อย่าหวังว่าจะทาให้จติ ใจฉันหวันไหวได้
่
เช่นนี้ยอ่ มมีโอกาสจะประสบ
ความสาเร็จ
มารเกิดจากใจตัวเองยังมีสภาพการณ์อ่นื อีก เห็นญาติทต่ี ายไป
มารบกวน ร้องห่มร้องไห้ บอกให้ท่านทาเรื่องนี้ เรื่องนัน้ เรื่องอะไร
ล้วนปรากฏ ท่านจะไม่หวันไหวได้
่
หรือ ท่านรักลูกคนนี้ของท่าน รัก
บิดามารดา บิดามารดาของท่านตายไปแล้ว เขาบอกให้ท่านทาอะไร
ซึง่ ล้วนเป็ นเรื่องทีท่ าไม่ได้ ท่านทาไปก็จะเสีย ผูฝ้ ึ กพลัง(กง)จึงลาบาก
เช่นนี้ คนเขาพูดกันว่าพุทธศาสนาเริม่ สับสน แล้วสิง่ ทีเ่ ป็ นของลัทธิหยู
(ขงจื้อ)ก็ปะปนเข้าไปในศาสนาพุทธ การกตัญญูต่อบิดามารดา ความ
รักความผูกพันต่อบุตรธิดาก็ปะปนเข้าไป พุทธศาสนาไม่มสี งิ่ เหล่านี้
หมายความว่าอะไร เพราะชีวติ ทีแ่ ท้จริงของคน คือจิตหลัก(เหวียนเสิน)
ผูใ้ ห้กาเนิ ดจิตหลัก(เหวียนเสิน)แก่ท่านจึงจะเป็ นมารดาที่แท้จริงของ
ท่าน ท่านเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรหกทาง(วัฏสงสาร) มารดาของ
ท่านมีทงั ้ ที่เป็ นมนุ ษย์ และไม่ใช่มนุ ษย์ นับไม่ถ้วน แต่ละภพแต่ละ
ชาติท่านมีบุตรธิดาเป็ นจานวนเท่าใดก็นับไม่ถ้วน คนไหนคือมารดา
ของท่าน คนไหนคือบุตรธิดาของท่าน สองตาปิ ดลงใครก็ไม่รู้จกั ใคร
กรรมทีท่ า่ นติดค้างมาก็ยงั ต้องชดใช้ คนตกอยูใ่ นวังวน จึงปล่อยวางสิง่
เหล่านี้ไม่ได้ บางคนไม่สามารถปล่อยวางบุตรธิดาของเขา บอกว่าเขา
ดีอย่างนัน้ อย่างนี้ แต่ก็ตายไปแล้ว มารดาของเขาดีอย่างไรก็ตายไป
แล้ว เขาโศกเศร้าปานจะขาดใจ ชีวติ ทีเ่ หลืออยูอ่ ยากจะตามเขาไปด้วย
ท่านไม่ลองคิดดู นี่ไม่ใช่มาทรมานท่านหรอกหรือ ใช้รูปแบบเช่นนี้เพื่อ
ไม่ให้ทา่ นอยูอ่ ย่างปกติสุข
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คนธรรมดาสามัญอาจไม่เข้าใจ ถ้าท่านยึดติดในสิ่งนี้ ท่านก็
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมไม่ได้ เพราะฉะนัน้ พุทธศาสนาจึงไม่มเี นื้อหาสาระ
เหล่านี้ ถ้าท่านคิดจะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม อารมณ์และความผูกพันของ
คนก็ตอ้ งปล่อยวาง แน่ นอนพวกเราบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในสังคมมนุ ษย์
การกตัญญูต่อบิดามารดาและการอบรมสังสอนบุ
่
ตรธิดาเป็ นเรื่องสมควร
ไม่ ว่ าจะอยู่ ในสภาพแวดล้อมใดๆ ก็ ต้ องดีต่ อผู้อ่ืน เมตตาต่ อคน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อญาติพ่นี ้ องของท่าน ไม่ว่ากับใครก็เหมือนกัน
กับบิดามารดา กับบุตรธิดาก็ดี คานึงถึงผูอ้ ่นื อยูเ่ สมอ จิตใจเช่นนี้ถอื
ว่าไม่เห็นแก่ตวั ล้วนเป็ นจิตใจทีม่ คี วามเมตตากรุณา นี่คอื ความเมตตา
อารมณ์และความรูส้ กึ เป็ นเรื่องของคนธรรมดาสามัญ คนธรรมดาสามัญ
จึงมีชวี ติ อยูเ่ พือ่ อารมณ์และความรูส้ กึ
คนจานวนมากควบคุมตัวเองไม่ได้ ทาให้เกิดอุปสรรคในการ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม บางคนกล่าวว่า พระพุทธพูดอะไรกับเขา อะไรก็
ตามทีบ่ อกท่านว่าวันนี้ทา่ นจะมีภยั จะเกิดเรื่องอะไร ให้ท่านหลีกเลีย่ ง
อย่างไร หรือใครทีบ่ อกท่านว่า ล็อตเตอรีว่ นั นี้รางวัลทีห่ นึ่งจะออกเลข
อะไร บอกให้ท่านไปซื้อ ยกเว้นแต่ว่าเวลาจะมีอนั ตรายถึงแก่ชวี ติ แล้ว
บอกให้ท่ านขจัดอย่างไร อะไรก็ตามที่จะให้ท่ านได้รบั ประโยชน์ ใน
สังคมมนุ ษย์ล้วนเป็ นมาร หากท่านได้สิ่งดีๆ ในสังคมมนุ ษย์ ก็ไม่
สามารถผ่านด่านนี้ไปได้ ท่านก็ยกระดับสูงขึน้ ไม่ได้ ท่านใช้ชวี ติ อย่าง
สุขสบายในสังคมมนุ ษย์ ท่านจะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอย่างไร กรรมของ
ท่านจะผันแปรได้อย่างไร จะไปหาสภาพแวดล้อมให้ทา่ นได้ยกระดับจิต
(ซินซิง่ )ของท่านและผันแปรกรรมของท่านได้ทใ่ี ด พวกเราต้องจดจาจุด
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นี้ไว้ให้ดี มารตัวนัน้ ยังจะยกยอท่าน บอกว่าท่านสูงส่งเพียงใด บอกว่า
ท่านคือพระพุทธที่สูงส่งเพียงใด เต๋าที่สูงส่งเพียงใด เห็นว่าท่านเก่ง
เพียงใด สิง่ เหล่านี้ ล้วนเป็ นสิง่ จอมปลอม ผูท้ ่จี ะบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม
ไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง จิตต่างๆ ทุกประเภทของท่านล้วนต้องปล่อย
วาง เวลาเผชิญกับปั ญหาเหล่านี้ พวกเราจะต้องระมัดระวัง
เมื่อเราฝึ กพลัง(กง)จนตาทิพย์เปิ ดแล้ว ตาทิพย์เปิ ดแล้วก็จะมี
จุดที่บาเพ็ญลาบาก ตาทิพย์ไม่เปิ ดก็มีจุดที่บาเพ็ญลาบาก บาเพ็ญ
ล าบากทัง้ นั น้ เมื่อเปิ ดตาทิพ ย์แล้ว เวลาที่ส่ือสัญ ญาณต่ างๆ มา
รบกวนท่าน ท่านก็ควบคุมตัวเองได้ยากจริงๆ ในมิติอ่นื ล้วนวิจติ ร
ตระการตาสวยงามมาก ดีงามมากๆ ทุกสิ่งล้วนสามารถทาให้จิตใจ
หวันไหว
่
เมื่อจิตใจของท่านหวันไหวก็
่
จะถูกรบกวน พลัง(กง)ของท่าน
ก็จะสับสน มักจะเป็ นเช่นนี้ เพราะฉะนัน้ ผูท้ ม่ี ารเกิดจากใจตัวเอง เวลา
ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นนั ้ สภาพเช่นนี้กจ็ ะปรากฏ อาทิเช่น เมื่อ
คนผูน้ ้ีเกิดมีความคิดที่ไม่ถูกต้องขึน้ มา ก็จะเป็ นอันตรายอย่างยิง่ อยู่
มาวันหนึ่ง ตาทิพย์ของเขาเปิ ด มองเห็นได้ชดั เจน เขาคิด ณ ศูนย์ฝึก
พลัง(กง)แห่งนี้ ก็มแี ต่ฉันเท่านัน้ ที่ตาทิพย์เปิ ดได้ดี ฉันคงจะไม่ใช่คน
ธรรมดาทัวไป
่ ฉันสามารถเรียนหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)
ของอาจารย์หลี่ ฉันเรียนได้ดีเช่นนี้ เก่งกว่าใครๆ ฉันอาจไม่ใช่คน
ธรรมดาทัวไปก็
่ ได้ ความคิดเช่นนี้ถอื ว่าไม่ถูกต้องแล้ว เขาคิด ไม่แน่
ฉันก็คอื พระพุทธ ลองมองตัวเองดูซิ พอเขามองตัวเองก็เป็ นพระพุทธ
ขึน้ มาจริงๆ เพราะอะไร เพราะว่าสสารทุกชนิดภายในสนามมิตริ อบๆ
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ร่ างกายเขา จะแปรเปลี่ยนไปตามความคิดของเขา เรียกว่ าแปร
เปลีย่ นไปตามใจนึก
สิง่ ที่สะท้อนมาจากจักรวาล จะแปรเปลีย่ นไปตามความคิดของ
เขา เพราะว่าภายในสนามมิติของเขา เขาจะดูแลทัง้ หมด เงาก็เป็ น
สสารทีม่ อี ยู่ ก็เช่นเดียวกัน เขาคิด ฉันคงเป็ นพระพุทธแล้ว เสือ้ ผ้าที่
ฉันใส่ก็อาจจะเป็ นเสื้อผ้าของพระพุทธ ฉะนัน้ เขาก็จะเห็นว่าเสื้อผ้าที่
เขาสวมใส่กเ็ ป็ นเสือ้ ผ้าของพระพุทธจริงๆ โอ้โฮ ฉันเป็ นพระพุทธจริงๆ
ดีใจสุดขีด ฉันอาจจะไม่ใช่เป็ นแค่พระพุทธองค์เล็กๆ ดูอกี ที ตัวเองก็
เป็ นพระพุทธองค์ใหญ่ ไม่แน่ ฉนั ยังจะสูงกว่าหลีห่ งจือ้ ดูไปดูมา โอ้โฮ
เราสูงกว่าหลี่หงจื้อจริงๆ ด้วย ยังมีบางคนได้ย ินกับหู มารตัวนั น้
รบกวนเขา พูดว่า ท่านยังสูงกว่าหลี่หงจือ้ ท่านสูงกว่าหลี่หงจื้อมาก
เท่าใดๆ เขาก็เชื่อ ทาไมท่านไม่ลองคิดดูต่อไปท่านจะบาเพ็ญอย่างไร
ท่านเคยบาเพ็ญมาหรือยัง ใครเป็ นผูส้ อนให้ท่านบาเพ็ญ พระพุทธจริง
ลงมาปฏิบตั ภิ ารกิจยังต้องเริม่ ต้นบาเพ็ญใหม่ พลัง(กง)ดัง้ เดิมก็ไม่ให้
แล้ว เพียงแต่เวลานี้ บาเพ็ญได้เร็วขึ้นหน่ อย เมื่อเป็ นเช่นนี้ คนผู้น้ี
หลังจากเกิดปั ญหาเช่นนี้ เขาก็จะถอนตัวลาบากอย่างยิง่ จิตใจเช่นนี้ก็
เกิดขึน้ แล้ว เมื่อเกิดขึน้ แล้วอะไรเขาก็กล้าพูด ฉันก็คอื พระพุทธ พวก
ท่านไม่ตอ้ งไปเรียนกับใคร ฉันก็คอื พระพุทธ ฉันจะบอกพวกท่านว่าให้
ทาอย่างไรๆ เขามาในลักษณะนี้
พวกเราในเมืองฉางชุนก็มคี นแบบนี้ไม่ใช่หรือ เริม่ ต้นเขาก็เป็ น
คนทีไ่ ม่เลวเลยทีเดียว ต่อมาทาไปทามาก็เกิดเรื่องเช่นนี้ เขาเป็ นพระ
พุทธแล้ว สุดท้ายเขาสูงกว่าใครๆ ก็คอื เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ เกิด
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จากจิตยึดติด ทาไมจึงเกิดปรากฏการณ์ เช่นนี้ ทางพุทธศาสนากล่าว
ไว้ว่า ท่ านเห็นอะไร อย่าได้ไปสนใจ ล้วนเป็ นภาพหลอนของมาร
ท่านเพียงแต่ตงั ้ จิตมันบ
่ าเพ็ญขึ้นไป ทาไมจึงไม่ให้ท่านดู เพื่อไม่ให้
ท่านยึดติดต่อสิง่ เหล่านี้ เขากลัวว่าจะเกิดปั ญหานี้ การบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมในพุทธศาสนา เขาไม่มวี ธิ บี าเพ็ญปฏิบตั ทิ แ่ี ข็งขืนใดๆ ในคัมภีร์
ก็ไม่ได้ช้แี นะว่าจะสลัดสิง่ นี้ท้งิ ได้อย่างไร สมัยขององค์ศากยมุนีไม่ได้
พูดถึงหลักธรรมข้อนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหามารเกิดจากใจตัวเองและ
ปั ญหาแปรเปลีย่ นไปตามใจนึก พระองค์ถอื ว่าภาพทีเ่ ห็นในระหว่างการ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมนัน้ เป็ นภาพหลอนของมารทัง้ สิน้ ดังนัน้ เมื่อเกิดจิต
ยึดติด ก็จะเกิดภาพหลอนของมาร คนยากทีจ่ ะสลัดมันทิง้ ถ้าทาได้ไม่
ดีคนคนนี้กจ็ บสิน้ ถูกมารครอบงา เพราะเขาคิดว่าตัวเองเป็ นพระพุทธ
เสียแล้ว เขาถูกมารครอบงาเสียแล้ว สุดท้ายยังอาจจะชักนาวิญญาณ
แปลกปลอมและเรื่องอื่นๆ เข้ามา เขาก็จบสิน้ ทุกสิง่ ทุกอย่าง จิตใจเลว
ลง ตกลงสู่ก้นบึ้ง คนประเภทนี้ มีมากมาย ณ ที่น้ีในเวลานี้ ก็มคี นที่
รูส้ กึ ว่าตัวเองไม่เลวเลย ลักษณะการพูดก็ไม่เหมือนเดิม แท้จริงตัวเอง
เป็ นอย่างไร แม้แต่ในพุทธศาสนาก็ถอื เป็ นเรื่องต้องห้าม ทีข่ า้ พเจ้าพูด
มานี้ ก็เป็ นสภาพการณ์แบบหนึ่ง ก็เรียกว่ามารเกิดจากใจตัวเอง หรือ
เรียกว่าแปรเปลี่ยนไปตามใจนึ ก ที่ปักกิ่งมีผู้ฝึกประเภทนี้ ที่อ่นื ก็มี
ปรากฏ อีกทัง้ เป็ นการรบกวนผูฝ้ ึกพลัง(กง)ของเราอย่างมาก
มีคนถามข้าพเจ้าว่า อาจารย์ ทาไมท่านไม่ช่วยขจัดสิง่ เหล่านี้
พวกเราลองคิดดู บนหนทางบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของเราหากช่วยขจัด
อุปสรรคทัง้ หมดให้แก่ทา่ น แล้วท่านจะบาเพ็ญอย่างไร ภายใต้สภาพที่
271

มีมารรบกวนจึงจะแสดงให้เห็นว่าท่านสามารถบาเพ็ญต่อไปได้หรือไม่
ท่านจะสามารถรับรู(้ อู)้ หลักธรรมอย่างแท้จริงได้หรือไม่ ท่านจะทนต่อ
การถู กรบกวนได้ หรือไม่ สามารถยึดมัน่ ในวิชานี้ ได้ห รือไม่ การ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมก็เหมือนกับการร่อนทองในคลื่นแรง สิง่ ที่เหลือจึง
จะเป็ นทองแท้ หากไม่ มีรูปแบบการรบกวนเช่นนี้ ข้าพเจ้าว่าการ
บาเพ็ญของคนเราดูจะเป็ นเรื่องง่ายเกินไป ข้าพเจ้าว่าท่านบาเพ็ญได้
ง่ายเกินไปแล้ว ผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงเหล่านัน้ เห็นแล้วรู้สกึ ไม่ยุติธรรม
ท่านทาอะไร นี่เป็ นการโปรดสัตว์หรือ บนหนทางการบาเพ็ญหากไม่มี
อุปสรรคอะไรเลย บาเพ็ญราบรื่นตัง้ แต่ต้นจนถึงที่สุด นี่ยงั จะเป็ นการ
บาเพ็ญหรือ ยิง่ ฝึกยิง่ สบาย ไม่มอี ะไรมารบกวน เป็ นเช่นนี้ได้หรือ นี่
ก็คอื ปั ญหา ข้าพเจ้าเองก็คานึงถึงปั ญหานี้อยู่ ในระยะแรก ข้าพเจ้าได้
จัดการกับมารพวกนี้ไปมากต่อมาก ถ้าทาเช่นนี้ต่อไป ข้าพเจ้าก็คดิ ว่า
ไม่ถูกต้อง ผูร้ แู้ จ้งท่านอื่นก็พูดกับข้าพเจ้าว่า ท่านให้พวกเขาบาเพ็ญ
ได้งา่ ยเกินไปแล้ว คนมีความยากลาบากเล็กน้อยแค่นัน้ หรือ ระหว่าง
คนด้วยกันก็มเี รื่องเล็กน้อยเท่านัน้ หรือ ยังมีจติ อีกมากมายทีย่ งั ขจัดทิง้
ไปไม่ได้ ท่ามกลางความสับสนท่านจะสามารถเข้าใจต่อหลักธรรมใหญ่
ได้หรือไม่ ก็ย งั เป็ นปั ญหาอยู่ มีปั ญหาเช่ นนี้ อยู่ ดังนั น้ ก็จะมีการ
รบกวน มีการทดสอบ ทีพ่ ดู มานี้เป็ นรูปแบบหนึ่งของมาร การจะช่วย
ให้คนๆ หนึ่งพ้นทุกข์เป็ นเรื่องยากจริงๆ แต่การจะทาลายคนๆ หนึ่งนัน้
เป็ นเรื่องง่ายดายมากๆ หากใจท่านไม่เทีย่ งตรง ก็จบสิน้ ทันที
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จิ ตสานึ กหลักต้องแกร่ง
เนื่องจากมนุ ษย์เราทาเรื่องไม่ดไี ว้หลายภพหลายชาติ ก่อเกิด
เป็ นทุกข์ภยั ให้แก่มนุ ษย์ ก่อเกิดเป็ นกรรมซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อผูบ้ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม ดังนัน้ จึงมีการเกิดแก่เจ็บตาย นี่คอื กรรมทัวๆ
่ ไป ยังมี
กรรมที่รุนแรงอีกประเภทหนึ่ ง ส่งผลกระทบใหญ่ หลวงต่อผู้บ าเพ็ญ
ปฏิบ ัติธรรม เรียกว่ากรรมทางความคิด คนมีชีวิตอยู่ก็จะต้องคิด
เนื่องจากคนเราตกอยูใ่ นวังวนของคนธรรมดาสามัญ ในความคิดมักจะ
เกิดความนึกคิดเพื่อชื่อเสียง ผลประโยชน์ กิเลสตัณหา โทสะ เป็ นต้น
นานๆ เข้าก็จะก่อเกิดเป็ นกรรมทางความคิดที่รุนแรง เพราะในมิตอิ ่นื
ทุกสิง่ ทุกอย่างล้วนมีชวี ติ กรรมก็เช่นเดียวกัน เมื่อคนเราต้องการจะ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมสายหลัก ก็ต้องชาระกรรม ชาระกรรมก็คอื สลาย
กรรมให้หมดไป ผันแปรไป แน่นอนกรรมก็จะไม่ยนิ ยอม คนเราก็จะมี
ทุกข์ภยั มีอุปสรรค และแล้วกรรมทางความคิดจะก่อกวนสมองใหญ่
ของคนโดยตรง จากนัน้ ในความคิดก็จะมีการด่าอาจารย์ ด่าหลักธรรม
ใหญ่ มีความคิดทีเ่ ลวร้ายต่างๆ และคาพูดที่ด่าคน เมื่อเป็ นเช่นนี้ ผู้
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมบางคนจึงไม่เข้าใจเรื่องเป็ นเช่นใด ยังคิดว่าตัวเอง
คิดเช่นนี้ บางคนคิดว่านี่คอื วิญญาณแปลกปลอม แต่น่ีไม่ใช่วญ
ิ ญาณ
แปลกปลอม แต่เป็ นกรรมทางความคิดที่สะท้อนเข้าไปสู่สมองใหญ่
บางคนจิตสานึกหลัก(จู่อ้ซี ่อื )ไม่แกร่ง ก็กระทาเรื่องไม่ดตี ามกรรมทาง
ความคิด คนผูน้ ้ีกจ็ บสิน้ ตกลงไปเสียแล้ว แต่คนส่วนใหญ่สามารถใช้
ความคิดอันแข็งแกร่ง(จู่อ้ซี ่ือเฉียง)ของตนขจัดมันทิ้งไป ต่อต้านมัน
เมื่อเป็ นเช่นนี้ ก็แสดงว่า คนผู้น้ีสามารถช่วยให้หลุดพ้นได้ สามารถ
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แยกแยะชัวดี
่ ได้ ก็คอื การรับรู(้ อู)้ ดี ธรรมกายของข้าพเจ้าก็จะช่วยชาระ
กรรมทางความคิดประเภทนี้ ออกไปเป็ นส่ วนใหญ่ สภาพเช่นนี้ พบ
ค่อนข้างมาก เมื่อปรากฏออกมา ก็จะดูว่าตนเองจะสามารถเอาชนะ
ความคิดทีไ่ ม่ดเี หล่านี้ได้หรือไม่ ผูท้ ส่ี ามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้ ก็จะสลาย
กรรมได้
จิ ตต้องเที่ยงตรง
อะไรคือจิตไม่เที่ยงตรง ก็คือเขามักจะถือว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ฝึก
พลัง(กง) ผูฝ้ ึ กพลัง(กง)จะพบกับทุกข์ภยั ในระหว่างการบาเพ็ญ เมื่อ
ทุกข์ภยั เกิดขึน้ อาจปรากฏออกมาในรูปของความขัดแย้งระหว่างคน ทา
ให้มเี รื่องการแก่งแย่งชิงดีชงิ เด่น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจิต(ซินซิ่ง)
ของท่าน ในด้านนี้มคี ่อนข้างมาก ยังจะพบกับอะไรอีก ร่างกายของ
เราจะรูส้ กึ ไม่สบายขึน้ มาอย่างกะทันหัน เพราะว่าต้องชดใช้กรรม มัน
จะปรากฏออกมาในหลายๆ ด้าน เมื่อถึงระยะหนึ่ งยังจะท าให้ท่ าน
แยกแยะไม่ออกว่าจริงหรือเท็จ ทาให้ท่านสงสัยว่าพลัง(กง)นี้จะยังคงมี
อยูห่ รือไม่ จะบาเพ็ญต่อไปได้หรือไม่ ในทีส่ ุดบาเพ็ญขึน้ ไปได้หรือไม่
มี พ ระพุ ท ธหรือ ไม่ แท้ ห รือ ปลอม ต่ อ ไปในวัน ข้ า งหน้ า ยังจะมี
เหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏอีก ทาให้ท่านเกิดความเข้าใจผิด ให้ท่านรูส้ กึ
ว่ามันเหมือนไม่มี เป็ นของปลอมทัง้ สิ้น ก็จะดูว่าท่านจะสามารถยืน
หยัดต่อไปได้หรือไม่ ท่านบอกว่าจะมันคงไม่
่
เปลีย่ นแปลง จิตใจเช่นนี้
เมื่อถึงเวลานัน้ ท่านมันคงไม่
่
เปลีย่ นแปลงจริงๆ ท่านก็จะสามารถปฏิบตั ิ
ได้ดเี อง เพราะว่าจิต(ซินซิง่ )ของท่านได้ยกระดับขึน้ มาแล้ว ในเวลานี้
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ท่านยังไม่มนคงนั
ั่
ก ถ้าให้ท่านประสบกับทุกข์ภยั ในขณะนี้ ท่านก็จะ
ไม่สามารถรับรู(้ อู)้ ก็จะไม่สามารถบาเพ็ญ ทุกข์ภยั อาจปรากฏออกมา
ในหลายๆ ด้าน
ในขัน้ ตอนของการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม คนเราก็จะต้องบาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมขึน้ ไปเช่นนี้ ดังนัน้ พวกเราบางคนเมื่อใดทีร่ ่างกายของเขา
เกิดไม่สบายขึน้ มา เขาก็คดิ ว่าตัวเองเจ็บป่ วย เขาไม่สามารถทาตัวให้
เป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง)ได้ เมื่อประสบกับเรื่องนี้ เขาก็คดิ ว่าตัวเองเจ็บป่ วย
คิดว่าทาไมจึงมีปัญหามากมาย ขอบอกกับท่านว่า ได้ช่วยท่านลบล้าง
กรรมไปมากแล้ว ความยุ่งยากของท่านน้อยลงไปมากแล้ว ถ้าไม่ช่วย
ท่านลบล้างไปบ้าง เมื่อท่านประสบกับปั ญหาท่านก็อาจเสียชีวติ ไปเลย
ก็อาจไม่สามารถลุกขึน้ มาได้อกี ดังนัน้ เมื่อท่านประสบปั ญหาเล็กน้อย
ท่านก็รูส้ ึกทนไม่ได้ แล้วจะมีเรื่องอะไรสุขสบายเช่นนัน้ ยกตัวอย่าง
ขณะทีข่ า้ พเจ้าไปถ่ายทอดทีเ่ มืองฉางชุน มีคนๆ หนึ่งมีรากฐาน(เกินจี)
ดีมาก มีคุณสมบัตดิ พี ร้อม ข้าพเจ้าก็หมายตาคนๆ นี้ ก็เลยเพิม่ ทุกข์
ภัยให้เขามากหน่ อย ให้เขาได้ชาระกรรมเร็วขึ้น ให้เขาเปิ ดพลัง(กง)
ข้าพเจ้าตัง้ ใจจะทาเช่นนี้ แต่มวี นั หนึ่ง เขาเหมือนมีอาการเส้นโลหิตใน
สมองแตก ล้มลงไปอยู่ตรงนัน้ เคลื่อนไหวไม่ได้ ดูเหมือนมือเท้าไม่
ท างาน จึงส่งตัวไปโรงพยาบาลอย่างรีบด่วน หลังจากนั น้ เขาก็ลุ ก
ขึน้ มาได้ ทุกท่านลองคิดดู คนที่เส้นโลหิตในสมองแตกจะลุกขึน้ มาได้
เร็วไวเช่นนี้ หรือ มือเท้าก็เคลื่อนไหวได้แล้ว เขากลับบอกว่าเขาฝึ ก
หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ทาให้เขาเกิดปั ญหา เขาไม่ได้
คิดว่า เส้นโลหิตในสมองแตกจะหายได้รวดเร็วเช่นนี้ได้อย่างไร หากว่า
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เขาไม่ได้ฝึกหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) หัวทิม่ ล้มลงไปลุก
ไม่ข้นึ ไม่แน่ ก็ อาจตายอยู่ตรงนัน้ หรืออาจจะเป็ นอัมพาตตลอดไป
เส้นโลหิตในสมองแตกขึน้ มาจริงๆ
เพราะฉะนัน้ ถึงได้พูดว่าการโปรดมนุ ษย์นัน้ ยากยิง่ นัก ทาเพื่อ
เขามากมาย เขายังไม่รบั รู้(อู้) กลับพูดเช่นนี้ ผูฝ้ ึ กเก่าบางคนพูดว่า
อาจารย์ ท าไมฉั น จึ ง รู้ สึ ก ว่ า ตรงนั ้ น ตรงนี้ ไม่ ส บายไปห มด ไป
โรงพยาบาลฉีดยาก็ไม่หาย กินยาแล้วก็ยงั ไม่ดขี น้ึ เขายังกล้ามาบอก
กับข้าพเจ้าอย่างนี้อกี มันไม่หายแน่นอน มันไม่ใช่โรค จะหายได้หรือ
ท่านไปตรวจเช็คก็จะไม่พบสาเหตุ ท่านก็จะไม่สบายอย่างนัน้ เอง เรามี
ลูกศิษย์ผหู้ นึ่งไปโรงพยาบาลฉีดยา ทาให้เข็มงอไปหลายอัน สุดท้าย
ยาฉีดไหลออกข้างนอก ฉีดไม่เข้า เขาเข้าใจทันที โอ้ ฉันเป็ นผูฝ้ ึ ก
พลัง(กง) ฉั นไม่ ฉี ดยาแล้ว เขาเพิ่งจะนึ กขึ้น มาได้ ไม่ ฉี ดยาแล้ว
ดังนัน้ เมื่อพวกเราพบกับทุกข์ภยั จะต้องระมัดระวังปั ญหานี้ บางท่าน
คิดว่ าข้าพเจ้าไม่ ให้ เขาไปโรงพยาบาล ก็ คิ ดว่ า ท่ า นไม่ ให้ ฉั น ไป
โรงพยาบาล ฉันจะไปหาอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง) เขายังคิดว่าเป็ น
โรคภัยไข้เจ็บอยู่นนเอง
ั่
เขาไปหาอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)แทน จะ
ไปหาอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)จริงๆ ได้ทไ่ี หน ถ้าเป็ นอาจารย์ปลอม
ท่านก็จะถูกทาลายในทันที
เราพู ดว่า อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)คนนั น้ จริงหรือปลอม
ท่านจะแยกแยะชัดเจนได้อย่างไร อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)จานวน
มากล้วนแต่งตัง้ ตัวเองขึน้ มา ข้าพเจ้าได้ผา่ นการทดสอบมาแล้ว ในมือ
ข้าพเจ้ามีหนังสือรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ผา่ นการทดสอบจากสถาบันวิจยั
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วิทยาศาสตร์ มีอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ปลอมมากมายที่แต่งตัง้
ตัวเองขึ้นมา เพื่อหลอกลวงผู้คน แล้วอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)
ปลอมคนนี้ก็สามารถรักษาโรคได้ ทาไมจึงรักษาโรคได้ เพราะว่าเขา
ถูกวิญญาณแปลกปลอมครอบงา ถ้าไม่มีวญ
ิ ญาณแปลกปลอมเขาก็
หลอกคนไม่ได้ วิญญาณแปลกปลอมตัวนัน้ สามารถปล่อยพลัง (กง)
ออกมา ก็สามารถรักษาโรคได้ มันก็คอื พลังงานชนิดหนึ่ง ควบคุมคน
ธรรมดาสามัญ ได้ง่ายมาก แต่ ข้าพเจ้าได้พู ดแล้วว่ า ถ้ าวิญ ญาณ
แปลกปลอมตัวนัน้ คิดจะรักษาโรค มันจะปล่อยอะไรเข้าไปในร่างกาย
ท่าน ภายใต้จุลทรรศน์ลว้ นเป็ นรูปลักษณ์ของวิญญาณแปลกปลอมตัว
นัน้ แผ่เข้าไปในตัวของท่าน ท่านว่าท่านจะทาอย่างไร อัญเชิญเทพมา
ง่ายส่งเทพออกไปลาบาก คนธรรมดาสามัญเราไม่พูดถึง เขาก็อยาก
เป็ นคนธรรมดาสามัญ เขาก็คดิ จะสบายเพียงชัวขณะ
่
แต่ท่านเป็ นผูฝ้ ึ ก
พลัง(กง) ท่านต้องชาระร่างกายอย่างต่อเนื่องมิใช่หรือ สิง่ เหล่านี้ปะปน
เข้าไปในร่างกายของท่าน เมื่อใดท่านจึงจะสามารถขับมันออกมาได้
อีกทัง้ มันก็มพี ลังงานในระดับหนึ่ง บางคนคิดว่า แล้วทาไมธรรมจักร
(ฝ่ าหลุ น)จึงยอมให้ม นั เข้ามา อาจารย์มีธรรมกายของอาจารย์คอย
คุม้ ครองพวกเราอยู่มใิ ช่หรือ ในจักรวาลของเรานี้มกี ฎอยู่ขอ้ หนึ่ง คือ
สิง่ ใดที่ท่านแสวงหาใครก็ไม่ยุ่งเกี่ยว ท่านต้องการเองใครก็ไม่ยุ่งเกี่ยว
ธรรมกายของข้าพเจ้าจะช่วยยับยัง้ ท่าน ชี้แนะท่าน พอเห็นว่าท่าน
ยังคงเป็ นเช่ นนี้ ก็ จะไม่ ยุ่ งเกี่ยวกับ ท่ านอีก จะมีการบังคับให้ คน
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมที่ไหนกัน ไม่สามารถบังคับท่านให้บาเพ็ญ ต้อง
อาศัยตัวท่ านเองยกระดับ ให้ สู งขึ้น ไปอย่ างแท้ จริง ท่ านไม่ คิด จะ
277

ยกระดับใครก็ไม่มวี ธิ ชี ่วยได้ เหตุผลก็บอกให้ฟังแล้ว หลักธรรมก็พูด
ให้ท่านฟั งแล้ว ตัวท่านเองยังไม่คดิ จะยกระดับให้สูงขึ้น ท่านจะโทษ
ใครได้ สิ่งที่ท่ านต้องการ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุ น)จะไม่ เข้าไปยุ่ งเกี่ยว
ธรรมกายของข้าพเจ้าก็จะไม่เกี่ยวข้องด้วย รับรองว่าเป็ นเช่นนี้ ยังมี
บางคนเทีย่ วไปฟั งการบรรยายของอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ท่านอื่นๆ
กลับ บ้ านแล้วรู้สึก ไม่ สบายมาก ต้ องเป็ นเช่ น นั ้น แน่ น อน ท าไม
ธรรมกายของอาจารย์จงึ ไม่ปกป้ องท่าน ก็ท่านไปทาอะไรมา ท่านไป
ฟั ง ท่านไม่ใช่ไปแสวงหาหรือ ท่านไม่กรอกเข้าไปในหู มันจะเข้าไปได้
หรือ บางคนยังท าให้ ธ รรมจัก ร(ฝ่ าหลุ น )ของตัวเองเปลี่ย นรู ป ไป
ข้าพเจ้าขอบอกท่าน ธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)นัน้ มีค่ายิง่ กว่าชีวติ ของท่าน
มันเป็ นสิง่ มีชวี ติ ชัน้ สูงชนิดหนึ่ง ไม่ควรทาลายตามอาเภอใจ เวลานี้มี
อาจารย์ช่กี งปลอมอยู่มากมาย บางท่านมีช่อื เสียงมาก ข้าพเจ้ากล่าว
กับหัวหน้าสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)แห่งประเทศจีน
ว่า ในสมัยโบราณนางสนมต๋ าจี่ ก่อความวุ่นวายในราชสานัก สุนัข
จิ้งจอกตัวนัน้ ร้ายกาจนัก แต่มนั ก็ยงั ไม่ร้ายกาจเท่ากับอาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง)ปลอมในปั จจุบนั ก่อความเดือดร้อนไปทัวทั
่ ง้ ประเทศ มี
คนมากมายที่รบั เคราะห์ ท่านมองดูภายนอกดูเหมือนดี มีคนมาก
เท่าใดทีบ่ นร่างกายมีสงิ่ นัน้ เขาปล่อยออกมาท่านก็รบั ไป พูดตามตรง
ว่าร้ายกาจเหลือเกิน ดังนัน้ สาหรับคนธรรมดาสามัญดูจากภายนอกยาก
ทีจ่ ะแยกแยะได้
บางคนอาจคิดว่า วันนี้มาร่วมฟั งการบรรยายวิชาพลังลมปราณ
(ชี่กง) ได้ฟั งอาจารย์หลี่หงจื้อถ่ายทอด ฉันรู้แล้วว่าแท้จริงแล้วพลัง
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ลมปราณ(ชี่กง)ช่ างยิ่งใหญ่ ลึกซึ้ งอะไรเช่ นนี้ คราวต่ อไปถ้ ามีการ
บรรยายพลังลมปราณ(ชี่กง)อื่นๆ ฉันก็จะไปฟั ง ข้าพเจ้าขอบอกว่า
ท่านอย่าได้ไปเป็ นอันขาด ไปฟั งสิง่ ไม่ดที งั ้ หลายก็จะกรอกเข้ามาในหู
จะช่ วยคนๆ หนึ่ งนั น้ ลาบากนั ก เปลี่ยนแปลงความคิดของท่ านยิ่ง
ลาบาก ปรับสภาพร่างกายให้ท่านก็ยากเช่นเดียวกัน อาจารย์ปลอมมี
อยูม่ ากมาย แม้จะเป็ นอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอด
มาจริง อาจารย์ คนนั ้น สะอาดจริงหรือ สัตว์ บ างตัวดุ ร้ายนั ก สิ่ง
เหล่านัน้ ไม่สามารถเข้าไปในร่างกายของเขาได้ แต่เขาก็ขบั ไล่มนั ไม่ไป
เขาไม่มคี วามสามารถที่จะยุ่งกับสิง่ เหล่านี้ในวงกว้าง โดยเฉพาะผูฝ้ ึ ก
ของเขา เขาปล่อยพลังอยูต่ รงนัน้ สิง่ อะไรก็ปะปนเข้าไป แม้ตวั เขาเอง
ค่ อ นข้ า งเที่ ย งตรง แต่ ว่ า ผู้ ฝึ ก ของเขาไม่ เที่ ย งตรง มี วิ ญ ญาณ
แปลกปลอมสิงอยูห่ ลายชนิด อะไรก็มี
ถ้าท่านจะบาเพ็ญปฏิบตั หิ ลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)
อย่ างแท้จริง ท่ านก็ อย่าไปฟั ง แน่ นอนถ้ าท่ านไม่ คิดที่จะบ าเพ็ญ
ปฏิบ ตั ิหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) อะไรก็คิดจะฝึ ก ถ้า
เช่นนัน้ ท่านก็ไป ข้าพเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับท่าน ท่านก็ไม่ใช่ลูกศิษย์
ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) เกิดปั ญหาท่านก็อย่าได้
พูดว่าเป็ นเพราะฝึ กหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) ท่านต้อง
ปฏิบ ัติตามมาตรฐานจิต (ซินซิ่ง) ปฏิบ ัติตามหลักธรรมใหญ่ ในการ
บาเพ็ญปฏิบตั ิ จึงจะเป็ นคนของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)
อย่างแท้จริง มีคนถามว่า จะติดต่ อกับผู้ท่ีฝึ กชี่กงอื่นๆ ได้หรือไม่
ข้าพเจ้าขอบอกท่าน เขาเป็ นเพียงผูฝ้ ึ กพลังลมปราณ(ชี่กง) แต่ท่าน
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เป็ นผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั หิ ลักธรรมใหญ่ ออกจากทีน่ ้ีไป ระดับชัน้ ของท่าน
จะทิง้ ห่างจากเขามากทีเดียว ฝ่ าหลุนนี้ผา่ นการบาเพ็ญปฏิบตั มิ าแล้วกี่
ชัวคนจึ
่
งก่อเกิดเป็ นสิ่งนี้ ข้นึ มา มีอานุ ภาพแรงกล้า แน่ นอนถ้าท่าน
ต้องการที่จะติดต่ อ หากสามารถยืนหยัดไม่ รบั สิ่งใดของเขาและไม่
ต้องการ เป็ นเพียงเพื่อนธรรมดาทัวไป
่ ปั ญหาก็จะไม่มากเท่าใดนัก
แต่หากในร่างกายของคนผู้นัน้ เต็มไปด้วยสิ่งไม่ดี ทางที่ดีอย่าได้ไป
ติดต่อด้วย พูดถึงคู่สามีภรรยาที่ฝึกพลัง(กง)อย่างอื่น ข้าพเจ้าคิดว่า
ปั ญหาก็ไม่มาก แต่มอี ยูจ่ ุดหนึ่ง เพราะว่าท่านฝึ กหลักธรรมที่ถูกต้อง
คนหนึ่งฝึ กพลัง(กง)ผูอ้ ่นื จะได้รบั ประโยชน์ดว้ ย เขาฝึ กวิชานอกลู่นอก
ทาง ในร่างกายอาจมีสิ่งแปลกปลอม ดังนัน้ เพื่อความปลอดภัยของ
ท่าน ก็ต้องช่วยชาระให้เขาด้วย ในมิติอ่ืนอะไรก็ต้องช าระให้ท่าน
สภาพแวดล้อมในบ้านก็ต้องชาระ หากไม่ช าระสภาพแวดล้อม สิ่ง
ต่างๆ ก็จะมารบกวนท่าน แล้วท่านจะฝึกพลัง(กง)ได้อย่างไร
แต่มเี หตุการณ์ หนึ่งที่ธรรมกายของข้าพเจ้าไม่สามารถชาระให้
ได้ ข้าพเจ้ามีลูกศิษย์คนหนึ่ง มีวนั หนึ่งเห็นธรรมกายของข้าพเจ้ามา
เขาดีใจมาก ธรรมกายของอาจารย์มาแล้ว ขอเชิญอาจารย์เข้ามาใน
บ้าน ธรรมกายของข้าพเจ้าพูดว่า บ้านท่านรกเกินไป สิง่ ของมากมาย
เกินไป แล้วเขาก็จากไป กล่าวกันทัวๆ
่ ไป ในมิติอ่นื ๆ มีวิญญาณ
มากมาย ธรรมกายของข้าพเจ้าจะช่วยสะสางให้ แต่ในบ้านของเขาเต็ม
ไปด้วยหนังสือพลังลมปราณ(ชี่กง)ที่ยุ่งเหยิง เขาก็เข้าใจ ที่เก็บก็เก็บ
ที่เผาก็เผา ที่ขายก็ขาย หลังจากนัน้ ธรรมกายของข้าพเจ้าก็มาอีก นี่
เป็ นเรื่องทีล่ กู ศิษย์พดู ให้ขา้ พเจ้าฟั ง
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ยังมีคนไปหาหมอดูตรวจดวงชะตา มีบางคนถามข้าพเจ้าว่า
อาจารย์ ผมฝึ กหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุ นต้าฝ่ า)แล้ว ผมยัง
สนใจวิชาโจวอี้ หรือวิชาพยากรณ์ ผมยังใช้ม ันได้อีกหรือไม่ ขอ
อธิบายอย่างนี้ก็แล้วกัน หากว่าท่านมีพลังงานในระดับหนึ่ง คาพูดที่
ท่านกล่าวออกไปจะบังเกิดผล เรื่องทีไ่ ม่เป็ นอย่างนัน้ แต่บอกคนเขาว่า
เป็ นอย่างนัน้ ถ้าเช่นนัน้ ท่านอาจทาเรื่องไม่ดี คนธรรมดาสามัญนัน้
เปราะบางมาก สื่อสัญญาณต่ างๆ ที่เขามีอยู่ไม่มนคง
ั่
อาจเกิดการ
เปลีย่ นแปลงบางอย่างได้ พอท่านเอ่ยปากพูดออกมา อาจเป็ นไปได้ว่า
ทุกข์ภยั นัน้ ก็เกิดขึน้ หากว่ากรรมของเขาหนักมาก เขาจะต้องชดใช้
ท่านกลับบอกว่าเขามีแต่เรื่องดีๆ ไม่ชดใช้กรรมจะได้หรือ ท่านมิใช่ทา
ร้ายคนหรือ บางคนนั ้น ไม่ อ าจปล่ อ ยวาง ยังยึด ติ ด ในสิ่ งเหล่ านี้
เหมือนกับว่าเขามีความสามารถ นี่มใิ ช่ยดึ ติดหรือ ถึงแม้ทา่ นจะรูจ้ ริงๆ
แต่ ก ารเป็ นผู้ฝึ ก พลัง (กง)ต้ องรัก ษาจิต (ซิ น ซิ่ ง) ก็ ไม่ ค วรเปิ ดเผย
ความลับสวรรค์ให้คนธรรมดาสามัญรูต้ ามอาเภอใจ นี่กค็ อื เหตุผล การ
นาเอาตาราโจวอี้ไปพยากรณ์ ซึ่งบางสิง่ บางอย่างในตาราก็ไม่ตรงกับ
ความเป็ นจริงแล้ว คานวณไปคานวณมา จริงบ้างเท็จบ้าง ในสังคม
มนุ ษ ย์นั ้นการพยากรณ์ เป็ นสิ่งที่อนุ ญ าตให้ คงอยู่ ท่ านในฐานะผู้
บ าเพ็ญที่มีพลัง(กง)จริงๆ ข้าพเจ้าว่าผู้ฝึ กพลัง(กง)ที่แท้จริงต้องใช้
มาตรฐานชัน้ สูงมากาหนดตัวเอง บางคนก็ไปหาผูอ้ ่นื ดูดวงให้ พูดว่า
ท่านช่วยตรวจดูดวงชะตาให้ฉันที ดูว่าฉันจะเป็ นอย่างไร พลัง(กง)นี้
ฝึ กแล้วเป็ นอย่างไร หรือมีทุ กข์ภยั อะไรหรือไม่ เขาไปหาคนดูดวง
อย่างนี้ ถ้าทุกข์ภยั นัน้ ถูกตรวจออกมาแล้ว ท่านจะยกระดับได้อย่างไร
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ชะตาชีวิตของผู้ฝึ กพลัง (กง)ได้ผ่ านการเปลี่ยนแปลงแล้ว ลายมือ
ลักษณะใบหน้า วันเดือนปี เกิด สื่อสัญญาณทีร่ า่ งกายมีกไ็ ม่เหมือนเดิม
แล้ว เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เวลาท่านไปหาเขาดูดวง ท่ านก็เชื่อเขา
ไม่เช่นนัน้ ท่านจะไปตรวจทาไม สิง่ ที่เขาบอกเป็ นสิง่ ผิวเผิน พูดสิง่ ที่
ผ่านมาแล้ว แต่ความจริงได้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปแล้ว ฉะนัน้ ทุกคน
ลองคิดดู ท่านไปให้เขาตรวจ ก็เท่ากับท่านฟั ง ท่านเชื่อ ฉะนัน้ ท่านก็
สร้างภาระให้แก่จติ ใจของท่านไม่ใช่หรือ กลายเป็ นภาระ ใจของท่าน
คิดถึงมัน คือจิตยึดติดใช่หรือไม่ ฉะนัน้ จิตยึดติดชนิ ดนี้ จะกาจัดได้
อย่างไร นี่มิใช่เป็ นการเพิม่ ทุกข์ภยั ด้วยการกระทาของตนหรือ เมื่อ
เกิดจิตยึดติดนี้ขน้ึ มิตอ้ งรับทุกข์เพิม่ ขึน้ จึงจะขจัดมันออกไปใช่หรือไม่
แต่ละด่าน แต่ละทุกข์ ล้วนมีปัญหาของการบาเพ็ญขึน้ ไปหรือตกลงมา
ที่จริงก็ลาบากอยู่แล้ว ยังไปเพิม่ ความทุกข์ดว้ ยการกระทาของตนอีก
จะผ่านได้อย่างไร ด้วยเหตุ น้ี ท่านอาจจะต้องพบกับความทุกข์ความ
ยุง่ ยาก เส้นทางทีเ่ ปลีย่ นไปของท่านนี้ไม่อนุ ญาตให้ผอู้ ่นื ดู ผูอ้ ่นื ได้เห็น
แล้ว ถ้าสามารถบอกให้ทา่ นรูว้ า่ มีทุกข์อยูจ่ ุดไหน ท่านยังจะบาเพ็ญได้
อย่างไร เพราะฉะนัน้ จึงไม่อนุ ญาตให้ดู วิชาอื่นเขาก็ไม่อนุ ญาตให้ดู
ในระหว่างลูกศิษย์ดว้ ยกันก็ไม่ให้ดู ใครทายก็ไม่ถูก เพราะว่าเป็ นชีวติ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงแล้ว เป็ นชีวติ ของการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
มีคนถามข้าพเจ้าว่า หนังสือในศาสนา หนังสือพลังลมปราณ(ชี่
กง)ดูได้หรือไม่ พวกเราพูดว่า หนังสือในศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิง่
หนังสือในศาสนาพุทธนัน้ ล้วนบอกให้คนบาเพ็ญปฏิบตั ิจิต (ซินซิ่ง)
อย่างไร ของเราก็เป็ นส่วนหนึ่ งในสายพุทธ ควรจะพูดว่าไม่น่ าจะมี
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ปั ญหาอะไร แต่มจี ุดหนึ่ ง ในคัมภีร์มากมายซึ่งมีบางสิง่ บางอย่างใน
ขัน้ ตอนการแปลได้เกิดมีการคลาดเคลื่อน บวกกับการอธิบายหลักธรรม
ในคัมภีร์ ก็อธิบายโดยอยู่ในระดับชัน้ ที่แตกต่างกัน จากัดความตาม
อ าเภอใจ นี่ ก็ คื อ การท าให้ ห ลัก ธรรมสับ สนเสี ย หาย ผู้ อ ธิ บ าย
ความหมายในคัมภีรบ์ างท่านยังห่างไกลจากระดับชัน้ ของพระพุทธ ไม่รู้
ความหมายทีแ่ ท้จริง เพราะฉะนัน้ ความเข้าใจต่อปั ญหาจึงแตกต่างกัน
จะให้ท่านเข้าใจแตกฉานก็เป็ นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก ตัวท่านเองรับรู้(อู)้ ได้
ไม่ถ่องแท้ แต่ทา่ นพูดว่า เรามีความสนใจต่อคัมภีร์ ท่านก็เพียรศึกษา
วนเวียนอยูก่ บั คัมภีร์ เท่ากับว่าท่านได้บาเพ็ญปฏิบตั ใิ นวิชานัน้ เข้าไป
แล้ว เพราะคัมภีร์ก็ คือพลัง (กง)และหลักธรรมของวิชานั ้นรวมอยู่
ด้วยกัน เมื่อไปศึกษาก็เท่ากับศึกษาวิชานัน้ มีปัญหาเช่นนี้ ถ้าท่าน
เจาะลึกเข้าไป บาเพ็ญตามเขา ก็อาจเดินเข้าไปในวิชานัน้ ก็ไม่ใช่วชิ า
ของเราแล้ว การบาเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรมแต่ไหนแต่ไรมายึดถือวิชาหนึ่ ง
เดียวไม่มสี อง ถ้าท่านจะบาเพ็ญจริงในวิชานี้ ก็ตอ้ งดูคมั ภีรข์ องวิชานี้
พูดถึงหนังสือพลังลมปราณ(ชีก่ ง) ถ้าท่านต้องการบาเพ็ญก็อย่า
ไปอ่าน โดยเฉพาะหนังสือที่ออกกันมาในเวลานี้ อย่าดู แม้กระทัง่
“หวงตีเ้ น่ยจิง” “ซิง่ มิง่ กุยจื่อ” หรือ “เต้าจัง้ ” อะไรประเภทนัน้ แม้วา่ จะ
ไม่มอี ะไรไม่ดี แต่ภายในก็มสี ่อื สัญญาณในระดับชัน้ ต่างๆ คงอยู่ ตัว
มันเองก็คอื วิธบี าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม เมื่อไปดูก็จะแทรกเข้ามา รบกวน
ท่าน เมื่อท่านรูส้ กึ ว่าคาพูดนี้ถูกต้อง ดี ก็เข้ามาทันที ก็จะแทรกเข้า
ไปในพลัง(กง)ของท่าน แม้ว่าจะไม่ใช่ของไม่ดี ทันทีทแ่ี ทรกสิง่ อื่นเข้า
ไปสัก เล็ ก น้ อ ย ท่ านว่ าท่ านจะฝึ ก ได้ อ ย่ างไร มิ เกิ ด ปั ญหาหรือ
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เครื่องรับโทรทัศน์ มชี น้ิ ส่วนอะไหล่อเิ ล็กทรอนิกส์ ท่านไปเพิม่ ชิ้นส่วน
อย่างอื่นเข้าไปหนึ่งชิ้น ท่านว่าโทรทัศน์ เครื่องนี้จะเป็ นอย่างไร ก็จะ
เสียทันที นี่กค็ อื เหตุผล โดยเฉพาะปั จจุบนั นี้มหี นังสือพลังลมปราณ(ชี่
กง)ปลอมมากมาย มีส่อื สัญญาณต่างๆ นานา พวกเรามีผฝู้ ึ กคนหนึ่ง
พอไปเปิ ดหนังสือพลังลมปราณ(ชี่กง) ข้างในก็มงี ใู หญ่กระโดดออกมา
แน่ นอนรายละเอียดข้าพเจ้าไม่อยากพูด ที่ขา้ พเจ้ากล่าวมานี้กค็ อื พวก
เราผู้ฝึ กพลัง(กง) เนื่ องจากไม่ สามารถปฏิบ ัติ ตนได้อย่ างถู ก ต้ อง
ก่อให้เกิดความยุ่งยาก ก็คอื จิตไม่เที่ยงตรงนามาซึ่งความยุ่งยาก เรา
พู ดให้พ วกท่ านฟั งก็ มีป ระโยชน์ บอกให้ พ วกท่ านรู้ว่ าควรปฏิบ ัติ
อย่างไร แยกแยะสิง่ เหล่านี้ได้อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาในภายหลัง
ท่านอย่าเห็นว่าทีข่ า้ พเจ้าพูดมาทัง้ หมดโดยไม่ได้เน้นหนัก ทุกท่านควร
ระวัง ปั ญ หามักจะเกิดจากจุ ดนี้ ปั ญหามักจะเกิดจากตรงนี้ การ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเป็ นเรือ่ งทีล่ าบากยิง่ เป็ นเรื่องทีต่ อ้ งเคร่งครัดมากๆ
ท่ านไม่ ระวังเพียงนิ ดเดียวก็ อาจตกลงมา ถู กท าลายในชัวพริ
่ บตา
เพราะฉะนัน้ จิตต้องเทีย่ งตรง
พลังลมปราณวิ ทยายุทธ์ (หวู่ซ่ชู ี่กง)
นอกจากหลักพลัง(กง)บาเพ็ญภายในแล้ว ยังมีพลังลมปราณ
วิทยายุทธ์(หวูซ่ ู่ชก่ี ง) ขณะทีข่ า้ พเจ้าพูดถึงพลังลมปราณวิทยายุทธ์(หวู่
ซู่ ช่ีกง) ข้าพเจ้ายังจะขอเน้ นปั ญหาหนึ่ ง ปั จจุ บ ันในวงการบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมมีการพูดถึงพลังลมปราณ(ชีก่ ง)กันมากมาย
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เวลานี้ทอ่ี อกมามีพลังลมปราณ(ชีก่ ง)จิตรกรรม พลังลมปราณ(ชี่
กง)ดนตรี พลังลมปราณ(ชี่กง)เขียนพู่กนั พลังลมปราณ(ชี่กง)ระบ า
อะไรก็มที งั ้ นัน้ ล้วนเป็ นพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ทัง้ หมดหรือ ข้าพเจ้ารูส้ กึ
แปลกใจ ข้าพเจ้าว่านี่ เป็ นการย่ ายีพลังลมปราณ(ชี่กง) ไม่เพียงเป็ น
การย่ายีพลังลมปราณ(ชี่กง) ถือว่าเป็ นการเหยียบย่าพลังลมปราณ(ชี่
กง)เลยทีเดียว ทฤษฎีท่ีน ามาอ้างอิงคืออะไรหรือ เช่นวาดรูป ร้อง
เพลง เต้นรา เขียนตัวหนังสือ ก็ให้เข้าสู่สภาวะเคลิบเคลิม้ ทีเ่ รียกกัน
ว่าสภาวะพลังลมปราณ(ชีก่ ง) ก็คอื พลังลมปราณ(ชีก่ ง)แล้วหรือ จะไป
เข้าใจปั ญ หาเช่นนี้ ไม่ ได้ ข้าพเจ้าว่านั น่ ไม่ ใช่เป็ นการย่ ายีวิชาพลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง)หรอกหรือ พลังลมปราณ(ชีก่ ง)เป็ นความรูท้ ย่ี งิ่ ใหญ่และ
ลึกซึ้งสาหรับการบาเพ็ญปฏิบตั ขิ องร่างกายคน โอ้ อาการเคลิบเคลิม้ ก็
คือพลังลมปราณ(ชี่กง)หรือ ถ้าเช่นนัน้ พวกเราเข้าห้องน้ าด้วยอาการ
เคลิบเคลิม้ จะนับว่าเป็ นอะไร นันไม่
่ ใช่เป็ นการย่ายีพลังลมปราณ(ชีก่ ง)
หรอกหรือ ข้ า พเจ้ าว่ าเป็ นการย่ ายี พ ลังลมปราณ(ชี่ ก ง) ในงาน
นิทรรศการสุขภาพตะวันออกเมื่อปี ก่อน มีพลังลมปราณ(ชี่กง)เขียน
พูก่ นั วิชาหนึ่ง พลังลมปราณ(ชีก่ ง)เขียนพูก่ นั คืออะไร ข้าพเจ้าเข้าไปดู
พลังลมปราณ(ชี่กง)เขียนพู่กนั คนๆ นี้ถอื พู่กนั กาลังเขียนตัวหนังสือ
อยู่ พอเขียนเสร็จก็ใช้มอื ปล่อยลมปราณ(ชี่)ไปบนอักษรแต่ละตัว ที่
ปล่อยออกไปล้วนเป็ นลมปราณ(ชี)่ สีดาทัง้ นัน้ ในสมองเต็มไปด้วยเรื่อง
เงินทองชื่อเสียง ท่ านว่าจะมีพลัง (กง)ได้หรือ ลมปราณ(ชี่)ก็ไม่ ใช่
ลมปราณ(ชี)่ ที่ดี แขวนไว้ตรงนัน้ ยังขายในราคาที่แพงมากๆ มีแต่ฝรัง่
ที่ซ้ือของเขาไป ข้าพเจ้าว่าใครซื้อไปก็ โชคไม่ ดี ลมปราณ(ชี่)สีด า
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เช่นนัน้ จะดีได้หรือ มองดูใบหน้าของคนๆ นัน้ ก็ดาไปหมด เขาเห็นแก่
เงิน อย่ างเดียว คิด แต่ เรื่องเงิน จะมีพ ลัง(กง)ได้ ห รือ คนๆ นี้ บ น
นามบัตรยังระบุช่อื ตาแหน่ งต่างๆ ยาวเป็ นหางว่าว เป็ นพลังลมปราณ
(ชี่กง)เขียนพู่ ก ันระดับสากลเป็ นต้น ข้าพเจ้าว่ าของเล่ นแบบนั น้ ก็
นับเป็ นพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ได้หรือ
พวกเราลองคิดดู ผูท้ ่อี อกไปจากชัน้ เรียนที่น่ีแล้ว จากวันนี้ไป
พวกเราร้อยละ 80 - 90 ร่างกายของท่านไม่เพียงจะหายจากโรคภัยไข้
เจ็บ ท่านยังจะมีพลัง(กง)ด้วย พลัง(กง)ทีแ่ ท้จริง สิง่ ที่มอี ยูใ่ นร่างกาย
ของท่านนัน้ เหนื อธรรมดามากมาย ลาพังท่านฝึ กด้วยตัวเอง ตลอด
ชีวิตก็ฝึ กออกมาไม่ได้ คนหนุ่ มสาวเริ่มฝึ กตัง้ แต่ บ ดั นี้ ต่อให้ฝึ กไป
ตลอดชีวติ ก็ยงั ไม่สามารถฝึ กได้เท่ากับสิง่ ที่ขา้ พเจ้าใส่ให้เหล่านี้ได้ ยัง
จะต้องได้อาจารย์ทเ่ี ก่งอย่างแท้จริงมาสอนท่าน พวกเรากีช่ วอายุ
ั ่ คนจึง
ก่อกาเนิดธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)และกลไกบังคับ(จีจ้อื )เหล่านี้ขน้ึ มาได้ สิง่
เหล่านี้ได้ใส่ให้แก่ท่านในทันทีแล้ว เพราะฉะนัน้ ข้าพเจ้าขอบอกกับทุก
ท่าน อย่าได้คดิ ว่าได้มาง่ายก็ให้เสียไปง่าย นี่คอื สิง่ ทีม่ คี า่ ยิง่ ประเมิน
ค่ามิได้ พวกเราเมื่อออกไปจากที่น้ี สิง่ ที่ท่านมีนัน้ นับเป็ นพลัง(กง)ที่
แท้จริง เป็ นสสารพลังงานสูง ท่านกลับไปบ้านก็เขียนหนังสือสักสอง
ตัว จะสวยหรือไม่สวย ทีต่ วั หนังสือก็จะมีพลัง(กง)อยู่ ถ้าเช่นนัน้ พวก
เราเมื่อออกจากทีน่ ้ีไป ทุกๆ คนเติมคาว่า “อาจารย์” ก็เป็ นอาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง)เขียนพูก่ นั ได้กนั ทัง้ หมดแล้วหรือ ข้าพเจ้าว่าเข้าใจเป็ น
เช่นนัน้ ไม่ได้ เพราะผู้มีพลัง(กง)อย่างแท้จริง ผู้มีพลังงาน ท่านไม่
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จาเป็ นต้องปล่อยพลัง(กง)ด้วยความตัง้ ใจ สิง่ ใดทีท่ า่ นสัมผัสจับต้อง ก็
จะมีพลังเหลือเกาะติดอยู่ ล้วนแต่สอ่ งประกายแวววาว
ข้าพเจ้ายังได้เห็นในนิตยสารฉบับหนึ่ง ลงข่าวไว้เช่นนี้ ว่าจะมี
การเปิ ดสอนพลังลมปราณ(ชีก่ ง)เขียนพู่กนั ข้าพเจ้าเปิ ดอ่าน ดูว่าเขา
สอนกันอย่างไร ข้างในเขียนไว้เช่นนี้ ปรับการหายใจ สูดลมหายใจเข้า
ออก จากนั น้ นั ง่ สมาธิรวมความคิดไปที่ลมปราณ(ชี่)ตานเถียน นั ง่
สมาธิ 15 - 30 นาที รวมความคิดดึงลมปราณ(ชี)่ ตานเถียนขึน้ มาสู่แขน
หยิบพู่กนั ขึน้ มาจุ่มหมึก ส่งลมปราณ(ชี่)ไปสู่ปลายพู่กนั เมื่อความนึก
คิดบังเกิด ก็เริม่ เขียนตัวหนังสือ นัน่ มิเป็ นการหลอกลวงคนหรือ โอ้
การส่งลมปราณ(ชี่)ไปที่ใดก็คือพลังลมปราณ(ชี่กง)เช่นนั น้ หรือ ถ้า
เช่นนัน้ เวลาพวกเราทานข้าว ก็ให้นัง่ สมาธิสกั พัก หยิบตะเกียบส่ง
ลมปราณ(ชี่)ไปยังปลายตะเกียบแล้วรับประทาน นั น่ เรียกว่ าพลัง
ลมปราณ(ชี่กง)รับประทานข้าว ใช่หรือไม่ สิง่ ที่รบั ประทานเข้าไปนัน้
เป็ นพลังงานจริงๆ หรือ ก็พูดเรื่องนี้ กนั อย่างนี้ ข้าพเจ้าว่าเป็ นการ
เหยียบย่าพลังลมปราณ(ชีก่ ง) เขาเห็นพลังลมปราณ(ชีก่ ง)เป็ นวิชาตืน้ ๆ
เช่นนี้ ฉะนัน้ จะเข้าใจเช่นนี้ไม่ได้
แต่ พ ลังลมปราณวิท ยายุ ท ธ์ (หวู่ ซู่ ช่ีก ง) นั บ ได้ ว่ าเป็ นพลัง
ลมปราณ(ชี่กง)เอกเทศวิชาหนึ่ง เพราะเหตุใด เพราะว่ามันมีขนั ้ ตอน
การสืบทอดมานานนับหลายพันปี มันมีทฤษฎีการบ าเพ็ญปฏิบตั ิท่ี
สมบูรณ์ และวิธบี าเพ็ญปฏิบตั ทิ ่คี รบถ้วน ดังนัน้ จึงนับได้ว่าเป็ นสิง่ ที่
สมบูรณ์แบบ แม้จะเป็ นเช่นนัน้ แต่พลังลมปราณวิทยายุทธ์(หวู่ซู่ชก่ี ง)
ก็เป็ นสิง่ ที่อยู่ในระดับชัน้ ต่ าสุดในหลักการบาเพ็ญภายในของพวกเรา
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พลังลมปราณ(ชี่กง)แบบแข็งก็คือกลุ่ มพลังงานสสารชนิ ดหนึ่ ง ใช้
สาหรับการต่อสูท้ ุบตีโดยเฉพาะ ขอยกตัวอย่างให้พวกเราฟั ง ทีป่ ั กกิง่
มีผู้ฝึ กคนหนึ่ ง หลังเลิกจากการเรียนหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ า
หลุนต้าฝ่ า)ของเราแล้ว มือไม่สามารถจับต้องสิง่ ของ เข้าไปในร้านค้า
ซือ้ รถเข็นเด็ก ใช้มอื ลองจับดูว่ารถคันนี้แข็งแรงหรือไม่ เพียงกดเบาๆ
เท่านัน้ “ผะ” รถเข็นเด็กถึงกับแตกกระจาย เขารูส้ กึ ประหลาดใจมาก
กลับถึงบ้านนัง่ ลงบนเก้าอี้ เขาใช้มอื กดไม่ได้ พอกดเก้าอี้ “ผะ” เก้าอี้
ก็แตกหักไปเลย เขาถามข้าพเจ้าว่าเป็ นเพราะเหตุใด ข้าพเจ้าไม่ได้
บอกเขา กลัวว่าเขาจะเกิดจิตยึดติด ข้าพเจ้าว่านี่เป็ นสภาวะธรรมชาติ
ปล่อยให้มนั เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่ต้องสนใจมัน เป็ นเรื่องดีทงั ้ สิ้น
ถ้าสามารถใช้ความสามารถพิเศษได้ดี หินก้อนนัน้ ใช้มอื บีบก็ยงั จะแตก
เป็ นผง นี่ก็คอื พลังลมปราณ(ชี่กง)แบบแข็งมิใช่หรือ แต่เขาไม่เคยฝึ ก
พลังลมปราณ(ชี่กง)แบบแข็งมาก่อน ในการบาเพ็ญพลัง(กง)ภายใน
ความสามารถพิเศษเหล่านี้โดยทัวไปจะปรากฏออกมา
่
แต่เนื่องจากคน
ไม่สามารถควบคุ มจิต(ซินซิ่ง)ได้ ดังนัน้ แม้จะมีความสามารถพิเศษ
เช่ น นี้ ก็ ไม่ ให้ ท่ านใช้ โดยเฉพาะในขณะที่ย ังบ าเพ็ ญ ปฏิบ ัติอยู่ ใน
ระดั บ ชั ้น ต่ า จิ ต (ซิ น ซิ่ ง)ของคน ยั ง ไม่ ได้ ย กระดั บ ให้ สู ง ขึ้ น
ความสามารถพิเศษที่เกิดขึ้นในระดับชัน้ ต่ านี้ ก็จะไม่ให้นาออกมาใช้
นานๆ เข้าเมื่อระดับชัน้ ของท่านสูงขึน้ สิง่ เหล่านี้กไ็ ม่มปี ระโยชน์ ก็เลย
ไม่นามาใช้
พลังลมปราณวิทยายุทธ์(หวู่ซู่ช่กี ง)โดยรวมแล้วฝึ กกันอย่างไร
การฝึ ก พลังลมปราณวิท ยายุ ท ธ์ (หวู่ ซู่ ช่ี ก ง)เน้ น ที่ ก ารเคลื่ อ นย้ าย
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ลมปราณ(ชี่) แต่ ในระยะเริม่ ต้น ลมปราณ(ชี่)นี้ ก็เคลื่อนย้ายกันยาก
ท่านคิดจะเคลื่อนย้ายลมปราณ(ชี่)ขึน้ ไป มันก็ไม่ขน้ึ จะทาอย่างไรล่ะ
เขาจะต้องฝึ กมือของเขา สีขา้ งทัง้ สองข้างของเขา หรือเท้า ขา แขน
ส่วนบนและล่าง ศีรษะก็ต้องฝึ ก ฝึ กอย่างไร บางคนใช้มือไปทุ บตี
ต้นไม้ ใช้ฝ่ามือทุบตีต้นไม้ บางคนใช้มอื ทุบแผ่นหิน สับลงไปผับๆ
อย่างนี้ ท่านว่ากระดูกจะระบมแค่ไหน ออกแรงเพิม่ อีกนิดเลือดก็จะ
ออก แต่ลมปราณ(ชี่)ก็ยงั ไม่มา จะทาอย่างไร เขาก็จะเริม่ แกว่งแขน
ควบคุมเลือดให้ไหลย้อนกลับ แขน มือ ก็พองขึน้ มา ความจริงก็คอื
บวมขึน้ มาแล้ว จากนัน้ ก็ตไี ปบนก้อนหิน กระดูกได้ถูกหนุ นด้วยส่วนที่
บวม ไม่สามารถสัมผัสกับหินโดยตรง จึงไม่เจ็บปวดเท่าใดนัก เมื่อเขา
ฝึ กพลัง(กง)ต่ อไป อาจารย์ก็ จะสอนเขา นานๆ เข้าก็ จะสามารถ
เคลื่อนย้ายลมปราณ(ชี)่ ได้ แต่เคลื่อนย้ายลมปราณ(ชี)่ อย่างเดียวยังใช้
ไม่ได้ เวลาต่อสูท้ ุบตีจริงๆ ฝ่ ายตรงข้ามจะไม่รอท่าน แน่ นอนเวลาที่
คนสามารถเคลื่อนย้ายลมปราณ(ชี)่ ก็จะสามารถต้านทานต่อการทุบตีได้
แล้ว ใช้ไม้ท่ อนใหญ่ ตีลงไปก็อาจไม่ รู้สึกเจ็บปวด เพราะเวลาเขา
เคลื่อนย้ายลมปราณ(ชี)่ ไปส่วนไหนส่วนนัน้ ก็จะพองขึน้ มา แต่ลมปราณ
(ชี)่ เป็ นสิง่ ที่พน้ื ฐานที่สุดในระยะแรก เมื่อเขาฝึ กต่อไป ลมปราณ(ชี่)นี้
จะแปรเปลีย่ นไปเป็ นสสารทีม่ พี ลังงานสูง เมื่อมันแปรเปลีย่ นเป็ นสสาร
พลังงานสูงแล้ว ก็จะค่อยๆ ก่อตัวเป็ นกลุ่มพลังงานที่มคี วามหนาแน่ น
สูง กลุ่มพลังงานชนิ ดนี้ ก็มีจติ วิญญาณ เพราะฉะนัน้ มันจะเป็ นกลุ่ม
ความสามารถพิ เศษ ก็ คือ ความสามารถพิ เศษประเภทหนึ่ ง แต่
ความสามารถพิเศษชนิดนี้ใช้สาหรับการโจมตีและป้ องกันการถูกโจมตี
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โดยเฉพาะ จะใช้มาบาบัดรักษาโรคไม่ได้ เพราะว่าสสารพลังงานสูงนัน้
อยูใ่ นอีกมิตหิ นึ่ง ไม่ใช่อยูใ่ นมิตขิ องเรา เพราะฉะนัน้ เวลาของมันจึงเร็ว
กว่ าของเรา เวลาท่ านจะไปโจมตีผู้อ่ืน ไม่ จ าเป็ นต้ องเคลื่อนย้าย
ลมปราณ(ชี)่ หรือคิดอีก พลัง(กง)นัน้ ก็ไปถึงตรงนัน้ แล้ว เวลาผูอ้ ่นื ทุบตี
ท่าน ขณะท่านไปต่อต้าน พลัง(กง)นัน้ ก็ไปถึงตรงนัน้ แล้ว ไม่ว่าท่าน
จะขยับมือรวดเร็วเพียงใด มันจะเร็วกว่าท่าน เพราะแนวความคิดด้าน
กาลเวลาของสองฝั ง่ แตกต่างกัน ฝึกพลังลมปราณวิทยายุทธ์(หวูซ่ ู่ชก่ี ง)
สามารถฝึ กฝ่ ามือทรายเหล็ก(เถี่ยซาจัง)่ ฝ่ ามือแดง(จูซาจัง)่ ขาวชิระ
(จินกังถุ่ ย) เท้าอรหันต์ (หลัวฮัน่ เจี่ยว) นี่ คือความสามารถของคน
ธรรมดาสามัญ คนธรรมดาสามัญเมื่อผ่านการฝึ กฝนก็จะสามารถบรรลุ
ถึงจุดนี้ได้
ความแตกต่างทีเ่ ห็นได้ชดั ระหว่างพลังลมปราณวิทยายุทธ์(หวู่ซู่
ชี่กง) กับ หลักบ าเพ็ ญ พลัง (กง)ภายในก็ คือ พลังลมปราณวิท ยา
ยุทธ์(หวู่ซู่ชก่ี ง)ต้องฝึ กในขณะเคลื่อนไหว เพราะฉะนัน้ ลมปราณ(ชี)่ จะ
เดินใต้ผวิ เนื่องจากต้องฝึ กในขณะเคลื่อนไหว ไม่สามารถเข้าสู่ความ
สงบนิ่ ง ลมปราณ(ชี่)จะไม่เข้าสู่ตานเถียน ลมปราณ(ชี่)จะเดินใต้ผ ิว
ลมปราณ(ชี่)ผ่านเข้ากล้ามเนื้อ ดังนัน้ จึงไม่สามารถบาเพ็ญชีวติ และ
ไม่สามารถบาเพ็ญปฏิบตั เิ ป็ นพลังกงฟูชนั ้ สูงได้ หลักบาเพ็ญพลัง(กง)
ภายในของเรากาหนดให้ฝึกอยู่ในความสงบนิ่ง หลักพลัง(กง)ทัวๆ
่ ไป
เน้ นให้ลมปราณ(ชี่)เข้าสู่ตานเถียน ลมปราณ(ชี่)เข้าสู่ท้องน้ อย เน้ น
การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในความสงบนิ่ง เน้นการแปรเปลีย่ นร่างแท้(เปิ๋น
ถี)่ สามารถบาเพ็ญชีวติ สามารถบาเพ็ญปฏิบตั ไิ ปสูร่ ะดับสูงยิง่ ขึน้
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พวกเราอาจเคยได้ย ินได้ฟั งว่ามีพลังกงฟู แบบนี้ ในหนั งสือ
นิยายเขียนถึง ครอบระฆังทอง(จินจงเจ้า) เสื้อเกราะเหล็ก(เถี่ยปู้ซา)
การทะลุทะลวงต้นหยางจากระยะห่างกว่าร้อยก้าว(ไป่ ป้ ชู วนหยาง) วิชา
ตัวเบา เป็ นต้น บางคนสามารถเหาะเหินเดินอากาศ บางคนถึงกับ
สามารถหายเข้าไปในอีกมิติหนึ่ ง พลังกงฟู ชนิ ดนี้ มี จริงหรือไม่ มี
ยืนยันได้ แต่ไม่ปรากฏในสังคมคนธรรมดาสามัญ ผูท้ ฝ่ี ึกจนมีพลังกงฟู
สูงเช่นนี้ เขาก็ไม่สามารถนาออกมาแสดง เพราะว่าเขาไม่ใช่ฝึกวิทยา
ยุทธ์แต่เพียงอย่างเดียว ล้วนอยู่เหนือระดับชัน้ ของคนธรรมดาสามัญ
แล้ว บุคคลผูน้ ้ีกจ็ ะต้องบาเพ็ญตามหลักบาเพ็ญพลัง(กง)ภายใน เขาก็
จะต้องรักษาจิต(ซินซิง่ ) ยกระดับจิต(ซินซิง่ )ของเขาให้สูงขึน้ เขาต้อง
มองผลประโยชน์ ทางวัตถุให้จดื จาง แม้ว่าเขาจะสามารถบาเพ็ญจนมี
พลังกงฟู เช่นนี้ ได้ แต่ จากนี้ ไปเขาไม่อาจที่จะน าออกมาใช้ในสังคม
มนุ ษย์ได้ตามอาเภอใจ เวลาไม่มใี ครเห็น ตัวเองอาจนามาทดลองใช้ดู
ได้ ที่เราได้อ่านในหนั งสือนิ ยายที่เขียนเรื่องต่ อสู้ฆ่ าฟั นเพื่อแย่งชิง
คัมภีร์ดาบ ของล้าค่า และผู้หญิง แต่ละคนมีความสามารถยิง่ ใหญ่
เหาะเหินเดินอากาศ พวกเราลองคิดดู คนที่มพี ลังกงฟูจริงประเภทนี้
เขามิใช่ได้มาจากการบาเพ็ญภายในหรอกหรือ เขาเน้นหนักเรื่องจิต
(ซินซิ่ง)จึงจะสามารถบาเพ็ญสาเร็จได้ เห็นชื่อเสียงผลประโยชน์ และ
กิเลสตัณหาต่างๆ เป็ นเรื่องจืดจางไปนานแล้ว เขาจะไปฆ่าคนได้หรือ
เขาจะเห็นเงินทองเป็ นเรื่องสาคัญอย่างนัน้ หรือ ไม่น่าเป็ นไปได้ นัน่
เป็ นเพียงการขยายความเกินจริงในด้านศิลปกรรม คนแสวงหาความ
ตื่นเต้นทางด้านจิตใจ และหาวิธสี นองความกระหายนัน้ นักประพันธ์
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คนนั น้ ก็จ บั ประเด็นตรงจุดนี้ ท่ านอยากแก้กระหายอย่างไร พอใจ
อย่างไร เขาก็ออกแรงเขียนให้ท่าน ยิง่ เขียนให้มหัศจรรย์มากเท่าใด
ท่ านก็ ย ิ่งอยากอ่ าน นั น่ เป็ นเพี ยงการขยายความเกิ น จริงในด้ าน
ศิลปกรรม คนที่มีพ ลังกงฟู ป ระเภทนี้ อย่ างแท้ จริงจะไม่ ท าเช่ น นี้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะไม่นาออกมาแสดง
จิ ตโอ้อวด
พวกเรามีผฝู้ ึ กไม่น้อย เนื่องจากบาเพ็ญท่ามกลางคนธรรมดา
สามัญ ไม่ สามารถปล่ อยวางจิตหลายๆ อย่ าง จิต หลายๆ อย่ าง
กลายเป็ นเรื่องปกติเคยชินไปเสียแล้ว ตัวเขาเองไม่รสู้ กึ จิตโอ้อวดชนิด
นี้ลว้ นปรากฏออกมาให้เห็นทัวไป
่ การทาความดีก็สามารถสะท้อนจิต
โอ้อวดออกมาให้เห็น โดยปกติแล้วตัวเองเพื่อชื่อเสียงเงินทอง ได้รบั
ผลประโยชน์เล็กน้อย ก็เทีย่ วป่ าวประกาศโอ้อวดว่าฉันมีความสามารถ
เป็ นคนเก่ง พวกเราก็มกี รณีเช่นนี้ ผูท้ ฝ่ี ึ กได้ดหี น่อย ตาทิพย์มองเห็น
ได้ชดั เจนหน่อย กระบวนท่าทาได้ดหี น่อย ก็จะมีการโอ้อวดบ้าง
มีคนพูดว่า ฉันได้ยนิ อาจารย์หลีบ่ อกอะไร ทุกคนก็ลอ้ มเข้าไป
ฟั ง เขาพู ด อยู่ ต รงนั ้น เอาความเข้าใจของตัวเองเติ ม แต่ งเข้ าไป
ถ่ายทอดข่าวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย มีจุดมุ่งหมายอะไร ก็คอื โอ้อวดตัวเอง
ยังมีบางคนเที่ยวกระจายข่าวเกร็ดเล็กเกร็ดน้ อย เขาพูดให้อกี คนฟั ง
เธอก็พูดให้อกี คนฟั ง พูดกันสนุ กสนานอยู่ตรงนัน้ ราวกับว่าเขาจะรู้
ข่าวสารได้รวดเร็วเป็ นพิเศษ พวกเราผูฝ้ ึ กจานวนมากก็เข้าใจไม่แจ่ม
แจ้งเท่าเขา คนอื่นรูไ้ ม่มากเท่าเขา สาหรับเขาถือว่าเป็ นเรื่องปกติไป
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แล้ว อาจจะไม่รู้ต ัว ในจิตใต้สานึ กของเขามีจิตโอ้อวดประเภทนี้ อยู่
มิฉะนัน้ เขากระจายข่าวสารเหล่านี้ เพื่ออะไร ยังมีบางคนแพร่ข่าวว่า
อาจารย์จะกลับขึน้ เขาไปเมื่อใดๆ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ลงมาจากเขา จะกลับ
ขึ้นเขาที่ไหน ยังมีคนพูดว่า วันนัน้ วันนี้อาจารย์พูดอะไรกับใคร ให้
อะไรใครเป็ นพิเศษ เอาเรื่องเหล่านี้มาเผยแพร่มปี ระโยชน์ อะไร ไม่มี
ประโยชน์ แม้แต่น้อย แต่เรามองเห็นว่านี่ คอื จิตยึดติดของเขา จิตโอ้
อวดประเภทหนึ่ง
ยังมีคนตามมาขอลายเซ็นข้าพเจ้า มีจุดประสงค์อะไร ยังคง
เป็ นพฤติกรรมของคนธรรมดาสามัญ ขอลายเซ็นเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
ท่ านไม่ คิ ด จะบ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ ธ รรม ข้ าพเจ้ าเซ็ น ชื่ อให้ ท่ านก็ ไม่ มี
ประโยชน์ หนังสือของข้าพเจ้าทุ กตัวอักษรล้วนเป็ นรูปลักษณ์ ของ
ข้าพเจ้าและธรรมจักร(ฝ่ าหลุน) ทุกคาเป็ นคาพูดของข้าพเจ้า ท่านยัง
จะต้องการลายเซ็นของข้าพเจ้าไปทาไม บางคนคิดว่า เซ็นชื่อแล้ว สื่อ
สัญญาณของอาจารย์ก็ จะคุ้มครองฉันได้ ยังจะยึดถือสื่อสัญ ญาณ
ประเภทนัน้ อีก ซึ่งพวกเราไม่เน้ นเรื่องเกี่ยวกับสื่อสัญญาณ หนังสือ
เล่มนี้ไม่สามารถประเมินเป็ นมูลค่าได้ ท่านยังจะขออะไรอีก สิง่ เหล่านี้
ล้วนสะท้อนออกมาจากจิตยึดติดเหล่ านั น้ ยังมีบางคนเห็นผู้ฝึ กที่
ติดตามข้าพเจ้า เห็นกิริยาท่ าทางเป็ นอย่างไรก็ ลอกเลียนแบบ ดี
หรือไม่ดเี ขาก็ไม่รู้ ความจริงเราไม่สนใจว่าใครจะเป็ นอย่างไร มีเพียง
หลักธรรมเดียวเท่านัน้ มีแต่ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมใหญ่ นัน่ จึงจะเป็ น
มาตรฐานทีแ่ ท้จริง คนทีต่ ดิ ตามข้าพเจ้าก็ไม่ได้รบั อะไรทีเ่ ป็ นพิเศษ ก็
เหมือนกับพวกเรา พวกเขาเป็ นเพียงคนทางานของสถาบันวิจยั ขอ
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อย่าได้เกิดจิตใจเช่นนี้ พวกเราโดยมากเมื่อมีจติ ใจเช่นนี้เกิดขึน้ มา ใน
ความไม่ต งั ้ ใจของท่านก็บงั เกิดผลในการบ่อนท าลายหลักธรรมใหญ่
ท่านสร้างข่าวตื่นเต้นให้ผคู้ นฟั ง แม้กระทังอาจท
่
าให้เกิดความขัดแย้ง
ชักนาจิตยึดติดของผูฝ้ ึ ก และแย่งชิงเข้ามาอยูใ่ กล้อาจารย์เพื่อจะได้ฟัง
อะไรมากหน่ อย เรื่องอะไรเหล่านี้ เป็ นต้น ล้วนเป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ปั ญหาเหล่านี้มใิ ช่หรือ
จิตโอ้อวดนี้ยงั ชักนาไปสูอ่ ะไรได้งา่ ย ข้าพเจ้าเผยแพร่หลักธรรม
มาเป็ นเวลากว่า 2 ปี แล้ว ในผูฝ้ ึกรุ่นเก่าๆ ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร
(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเรา อาจมีคนจานวนหนึ่ งใกล้จะเปิ ดพลัง(กง)แล้ว
ศิษย์จานวนหนึ่งจะเข้าสูส่ ภาพการรูแ้ จ้งตามขัน้ ตอน(เจีย้ นอู)้ ทันใดนัน้
ก็ เข้ า สู่ ก ารรู้ แ จ้ งตามขัน้ ตอน(เจี้ ย นอู้ ) ท าไมในขณะนั ้น จึ งไม่ มี
ความสามารถพิเศษเหล่านี้ออกมา เพราะว่าหากข้าพเจ้าผลักท่านให้
สูงขึน้ ไปในระดับที่สูงขนาดนัน้ ในทันทีทนั ใด ท่านยังไม่สามารถละทิ้ง
จิตใจของคนธรรมดาสามัญย่อมไม่ ได้ แน่ นอนจิต (ซินซิ่ง)ของท่ าน
ยกระดับสูงขึ้นมากแล้ว แต่ยงั มีจติ ยึดติดอีกหลายๆ อย่างที่ยงั ไม่ได้
ขจัดทิ้งไป เพราะฉะนั น้ จึงไม่สามารถให้ท่ านมีความสามารถพิเศษ
เหล่านี้ออกมา เมื่อท่านผ่านขัน้ ตอนนี้ไปแล้ว มันคงแล้
่
ว ก็จะส่งท่าน
ไปสูส่ ภาพรูแ้ จ้งตามขัน้ ตอน(เจีย้ นอู)้ ในทันที ในระหว่างสภาพการรูแ้ จ้ง
ตามขัน้ ตอน(เจีย้ นอู)้ นี้ ตาทิพย์ของท่านก็จะเปิ ดในระดับสูงมาก ท่าน
จะมีความสามารถพิเศษต่างๆ มากมาย ความจริงข้าพเจ้าขอบอกกับ
พวกเรา เมื่อท่านบาเพ็ญปฏิบตั ิอย่างแท้จริง พอเริม่ เข้าไปฝึ กก็จะมี
ความสามารถพิเศษมากมาย ท่ านได้เข้าสู่ ระดับชัน้ ที่สู งมากแล้ว
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เพราะฉะนัน้ จึงมีความสามารถพิเศษต่างๆ มากมาย ในเร็วๆ นี้พวกเรา
จานวนมากก็อาจมีสภาพเช่นนี้ปรากฏออกมา ยังมีบางคน เขาบาเพ็ญ
ได้ไม่สูงนัก สิง่ ทีต่ ดิ ตัวเขามากับความอดทนของเขารวมเข้าด้วยกันจึง
เป็ นสิง่ ทีม่ นคงคงที
ั่
่ ดังนัน้ เขาเหล่านี้จะเปิ ดพลัง(กง) เปิ ดการรูแ้ จ้ง(อู)้
ในระดับชัน้ พืน้ ฐานมาก รูแ้ จ้ง(อู)้ ถึงทีส่ ุด จะมีคนเช่นนี้ปรากฏ
ข้าพเจ้าพูดถึงปั ญหานี้ ก ับพวกเรา ก็เพื่อบอกกับพวกเราว่า
เมื่อใดที่มีคนเช่นนี้ ปรากฏ ท่านอย่าได้ถือว่าเขาเป็ นผู้สาเร็จธรรมที่
เก่งกาจอะไร นี่เป็ นปั ญหาที่รา้ ยแรงในการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม มีแต่
ปฏิ บ ั ติ ต ามหลัก ธรรมใหญ่ จึงจะถู ก ต้ อ ง อย่ าได้ เห็ น ว่ าคนเขามี
ความสามารถพิเศษ มีอิทธิฤทธิ ์ สามารถมองเห็นบางสิ่งบางอย่าง
ท่านก็ตามเขาไป ก็เชื่อฟั งเขาไปเช่นนี้ ท่านอาจจะทาร้ายเขาก็ได้ ทา
ให้เขาเกิดจิตยินดี สุดท้ายอะไรของตัวเองก็สูญหายไป ถูกปิ ดทิ้งไป
ท้ายทีส่ ุดตกลงไป พลัง(กง)เปิ ดแล้วก็ตกลงไปได้ ควบคุมตัวเองไม่ได้
แม้รแู้ จ้งแล้วก็ยงั ตกลงไปได้ พระพุทธองค์ใดถ้าควบคุมตัวเองได้ไม่ดี
ยังตกลงไปได้ แล้วท่ านเป็ นเพียงผู้บ าเพ็ ญ ปฏิบ ัติธรรมในหมู่ คน
ธรรมดาสามัญ ฉะนัน้ ไม่ว่าจะเกิดมีความสามารถพิเศษมากน้ อยแค่
ไหน ความสามารถพิเศษสูงส่งเพียงใด อิทธิฤทธิ ์ยิง่ ใหญ่ เพียงไหน
ท่านจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้ เมื่อเร็วๆ นี้พวกเรานี้มคี นนังอยู
่ ่ ณ ทีน่ ้ี
อยู่ ๆ ก็ ห ายตัวไป อีก สัก ครู่ ก็ ป รากฏตัวกลับ มาอีก ก็ เป็ นเช่ น นี้
อิทธิฤทธิส์ ู งส่ งยิ่งกว่ านี้ ย ังจะปรากฏออกมา แล้วต่ อไปท่ านจะท า
อย่างไร ในฐานะทีท่ า่ นเป็ นผูฝ้ ึ กของเรา เป็ นลูกศิษย์ ต่อไปไม่ว่าเรื่อง
ทานองนี้จะเกิดขึน้ กับตัวท่านเองก็ดี เกิดขึน้ กับคนอื่นก็ดี ท่านต้องไม่
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ไปเทิดทูนบูชาเขา ไปแสวงหาสิ่งนี้ หากใจท่านเปลี่ยนไป ก็จบสิ้น
ทันที ท่านก็จะตกลงไป ท่านอาจจะสูงกว่าเขาเสียอีก เพียงแต่ไม่มี
อิทธิฤทธิปรากฏเท่
านัน้ อย่างน้อยเกีย่ วกับเรือ่ งเช่นนี้กท็ าให้ทา่ นตกลง
์
ไปเสียแล้ว เพราะฉะนัน้ ท่านจะต้องระมัดระวังปั ญหานี้ เราจัดลาดับ
ปั ญหานี้ ไว้ในต าแหน่ งที่สาคัญมาก เพราะว่าอีกไม่นานก็จะปรากฏ
เรื่องราวเช่นนี้ เมื่อใดปรากฏ หากท่านไม่สามารถควบคุมไว้ได้ก็ใช้
ไม่ได้
ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเมื่อมีพลัง(กง) พลัง(กง)เปิ ด หรือการรู้
แจ้ง(อู)้ เปิ ดอย่างแท้จริง ก็อย่าได้เห็นตัวเองว่าพิเศษอย่างนัน้ อย่างนี้
สิ่งที่เขามองเห็น เป็ นสิ่งที่อยู่ในระดับชัน้ ของเขา เพราะว่าบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมถึงขัน้ นี้ ก็คอื การรูแ้ จ้ง(อู)้ ของเขาบรรลุถงึ ขัน้ นี้ มาตรฐาน
จิต(ซินซิง่ )ของเขาบรรลุถงึ ขัน้ นี้ ปั ญญาของเขาก็บรรลุถงึ ขัน้ นี้ ดังนัน้
สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงยิง่ ขึน้ ไป เขาอาจจะไม่เชื่อ ก็เนื่องจากเขาไม่เชื่อ จึง
ทาให้เขาคิดว่าสิง่ ที่เขามองเห็นเป็ นสิง่ ที่ถูกต้อง คิดว่าก็มเี พียงแค่น้ี
แท้จริงนัน่ ยังห่างไกลอีกมากนัก เพราะว่าระดับชัน้ ของเขาอยูแ่ ค่ระดับ
นี้
มีคนส่วนหนึ่งจะเปิ ดพลัง(กง)ในระดับชัน้ นี้ จะบาเพ็ญสูงขึน้ ไป
อีกเขาก็บาเพ็ญขึ้นไปไม่ได้แล้ว ดังนัน้ จึงต้องเปิ ดพลัง(กง)เปิ ดการรู้
แจ้ง(อู)้ ในระดับชัน้ นี้ พวกเราที่จะบาเพ็ญสาเร็จในอนาคต บ้างจะเปิ ด
การรู้แจ้ง(อู้)ในระดับวิชาสายย่อยในภพ บ้างจะเปิ ดการรู้แจ้ง(อู้)ใน
ระดับชัน้ ที่แตกต่างกัน บ้างก็จะรู้แจ้ง(อู้)ได้มรรคผล การรูแ้ จ้ง(อู้)ได้
มรรคผลจึงจะนับว่าสูงที่สุด สามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆ และปรากฏตน
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ให้เห็นได้ในระดับชัน้ ที่แตกต่างกัน แม้แต่ในวิชาสายย่อยในภพ ผูท้ ่ี
เปิ ดพลัง(กง) เปิ ดการรูแ้ จ้ง(อู)้ ในระดับชัน้ ที่ต่ าสุด ก็สามารถมองเห็น
บางมิติ และผู้ส าเร็จธรรมบางท่ านได้ และสามารถติ ดต่ อกับ ท่ าน
เหล่านัน้ ได้ ถึงเวลานัน้ ท่านอย่าได้แอบดีใจ ในวิชาสายย่อยในภพ
การเปิ ดพลัง(กง)ในระดับชัน้ ที่ต่ าจะไม่ได้มรรคผล เป็ นสิ่งที่แน่ นอน
แล้วจะทาอย่างไร เขาทาได้แต่เพียงรักษาให้คงอยู่ในระดับชัน้ นี้ วัน
ข้างหน้ าค่อยบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมไปสู่ระดับชัน้ ที่สูงยิง่ ขึน้ ไปอีก นัน่ ก็
เป็ นเรื่องในภายหน้ า ในเมื่อบาเพ็ญได้สูงเพียงเท่านี้ แล้วทาไมจะไม่
เปิ ดพลัง(กง)ล่ะ แม้เขาจะบาเพ็ญต่อไปเช่นนี้ ก็บาเพ็ญขึน้ ไปไม่ได้อกี
แล้ว ดังนัน้ จึงได้เปิ ดพลัง(กง) เนื่องจากบาเพ็ญถึงจุดสิ้นสุดของเขา
แล้ว คนอย่างนี้มมี าก ไม่ว่าจะปรากฏสภาพการณ์ อะไร ท่านจะต้อง
ควบคุมจิต(ซินซิง่ )ไว้ให้ได้ มีแต่การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมใหญ่เท่านัน้
จึงจะถูกต้องอย่างแท้จริง ความสามารถพิเศษของท่านก็ดี การเปิ ด
พลัง(กง)ของท่านก็ดี ท่านได้มาจากการบาเพ็ญปฏิบตั หิ ลักธรรมใหญ่
ทัง้ สิ้น หากท่านลดลาดับความสาคัญของหลักธรรมใหญ่ให้รองลงมา
และยกความสาคัญในเรื่องอิทธิฤทธิ ์ของท่านขึน้ ไปแทนที่ หรือคนทีก่ าร
รู้แจ้ง(อู้)เปิ ดแล้ว คิดว่าความเข้าใจอย่ างนั น้ อย่างนี้ ของตัวเองนั น้
ถู กต้อง ถึงกับหลงคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ สูงเกินกว่าหลักธรรมใหญ่
ข้าพเจ้าว่าท่ านก าลังเริ่มตกลงไปแล้ว อันตรายแล้ว ก็จะแย่ลงไป
เรื่อยๆ เมื่อถึงเวลานัน้ ท่านจะพบกับเรื่องยุ่งยากจริงๆ บาเพ็ญเสีย
เปล่า ทาไม่ดกี จ็ ะตกลงไปทันที บาเพ็ญเปล่าประโยชน์
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ข้าพเจ้ายังจะขอบอกกับพวกท่าน หนังสือเล่มนี้ของข้าพเจ้าได้
รวบรวมเนื้อหาสาระที่ได้บรรยายธรรมในสถานที่ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน
เป็ นสิง่ ทีข่ า้ พเจ้าพูดทัง้ นัน้ เป็ นคาพูดของข้าพเจ้าทุกคา ทุกตัวอักษร
ถอดจากเทป เขียนออกมาทีละตัวทีละตัว โดยมีลูกศิษย์ของข้าพเจ้า
และผู้ฝึ กช่ วยกัน ถอดข้อความจากเทปเขียนออกมา หลังจากนั ้น
ข้าพเจ้าค่อยทาการแก้ไขตรวจทานครัง้ แล้วครัง้ เล่า ล้วนเป็ นหลักธรรม
ของข้าพเจ้า ทีข่ า้ พเจ้าอธิบายก็คอื หลักธรรมนี้
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บทที่ 7
ปัญหาการฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต
การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ เป็ นปั ญหาทีล่ ะเอียดอ่อนมาก สาหรับผูฝ้ ึ ก
พลัง(กง) เรามีขอ้ กาหนดที่ค่อนข้างเข้มงวด ผูฝ้ ึ กพลัง(กง)จะฆ่าสัตว์
ตัดชีวติ ไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็ นสายพุทธ สายเต๋า หลักพลัง(กง)สายพิสดาร
(ฉีเหมิน) ไม่ว่าจะเป็ นวิชาใดแขนงใดก็ตาม ขอเพียงเป็ นการบาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมในสายหลัก ล้วนถือเป็ นเรื่องเด็ดขาด ต่างไม่ให้ฆา่ สัตว์ตดั
ชีวติ ข้อนี้ยนื ยันได้ เพราะว่าปั ญหาที่ตามมาหลังการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ
นัน้ ใหญ่ หลวงนัก เราจะต้องพูดให้ทุ กท่านฟั งอย่างละเอียด การฆ่า
สัตว์ตดั ชีวติ พุทธศาสนาในยุคเริม่ ต้นหมายถึงการฆ่าคนเป็ นสาคัญ นี่
เป็ นเรื่องที่รา้ ยแรงมากทีส่ ุด ต่อมาภายหลังสิง่ มีชวี ติ ทีใ่ หญ่ สัตว์ใหญ่
หรือสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างใหญ่ ก็เห็นเป็ นเรื่องสาคัญทัง้ นัน้ ท าไมใน
วงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม จึงถือการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ เป็ นปั ญหาร้ายแรง
มาโดยตลอด เมื่อก่อนในพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า ผูท้ ่ไี ม่ควรตายกลับ
ถู ก ฆ่ าตายไป ก็ จะกลายเป็ นผีไร้ญ าติ เมื่อก่ อนพู ดถึ งการน าส่ ง
วิญญาณให้พ้นจากทุ กข์ ก็หมายถึงคนพวกนี้ ถ้าหากไม่ได้รบั การ
นาส่งวิญญาณให้พน้ ทุกข์แล้ว ชีวติ เหล่านี้กจ็ ะไม่มกี นิ ไม่มดี ่มื ตกอยู่
ในสภาวะทีท่ ุกข์ทรมาน นี่เป็ นสิง่ ทีก่ ล่าวกันในพุทธศาสนาในอดีต
เราพูดกันว่า เมื่อคนๆ หนึ่งทาแต่เรื่องไม่ดตี ่ออีกคนหนึ่ง เขาก็
จะให้กุศลจานวนมากแก่ผนู้ นั ้ เป็ นการชดเชย โดยทัวไปเราหมายถึ
่
งการ
ครอบครองสิ่ งของของผู้ อ่ื น แต่ ห ากว่ า ท าให้ ชี วิ ต หนึ่ งจบลงใน
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ทันทีทนั ใด จะเป็ นสัตว์ก็ดี สิง่ มีชวี ติ อื่นก็ดี ก็จะเป็ นการก่อกรรมที่
หนักมาก การฆ่ าสัตว์ต ัดชีวิตในอดีตหมายถึงการฆ่าคนเป็ นสาคัญ
กรรมที่ก่อขึ้นนัน้ ค่อนข้างหนัก แต่การฆ่าสิง่ มีชีวติ ทัวๆ
่ ไปก็ไม่เบา
เช่นกัน เป็ นการก่อกรรมหนักโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับผูฝ้ ึ ก
พลัง(กง) ในขัน้ ตอนของการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ได้มกี ารกาหนดทุกข์
ภัยเล็กๆ น้อยๆ ไว้ให้แก่ท่านในแต่ละระดับชัน้ ที่แตกต่างกัน ทัง้ หมด
ล้วนคือกรรมของตัวท่านเอง ทุ กข์ภยั ของตัวท่านเอง จัดเรียงไว้ให้
ท่านในแต่ละระดับชัน้ เพื่อให้ท่านได้ยกระดับชัน้ สูงขึ้น ขอเพียงแต่
ท่านยกระดับจิต(ซินซิง่ )ให้สงู ขึน้ ก็จะสามารถผ่านไปได้ แต่ถา้ มีกรรม
หนักเช่นนี้เกิดขึน้ ในทันทีทนั ใด ท่านจะผ่านไปได้อย่างไร ลาพังอาศัย
จิต(ซินซิง่ )ของท่าน ท่านจะไม่สามารถผ่านไปได้ และอาจทาให้ทา่ นไม่
สามารถบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมต่อไปได้
พวกเราพบว่า ในเวลาที่คนเกิดมา ภายในบริเวณที่กาหนดใน
มิติจกั รวาลนี้ ก็ได้กาเนิ ดตัวเขาออกมามากมายในเวลาเดียวกัน มี
รูปร่างหน้าตาเหมือนกับตัวเขา มีช่อื เดียวกัน ทาในสิง่ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
ดังนัน้ จึงเรียกได้วา่ เป็ นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขา ในทีน่ ้ีเกีย่ วโยงถึง
ปั ญหาเช่นนี้คอื หากสิง่ มีชวี ติ (ชีวติ สัตว์ใหญ่อ่นื ๆ ก็เช่นกัน) ตายไป
อย่างกะทันหัน ในขณะที่ต ัวเขาในมิติอ่ืนๆ ยังใช้ชีวิตไม่ หมดตาม
อายุขยั ทีก่ าหนดไว้เดิม ยังจะต้องอยูไ่ ปอีกหลายปี ฉะนัน้ ผูท้ ต่ี ายไปนี้
ก็จะตกอยู่ในสภาพไร้ท่พี กั พิง ต้องร่อนเร่พเนจรไปในมิตขิ องจักรวาล
ในอดีตเรียกกันว่าผีไม่มญ
ี าติ ไม่มกี นิ ไม่มดี ่มื ทุกข์ทรมานมาก ก็คง
จะเป็ นเช่นนี้ แต่พวกเรามองเห็นจริงๆ ว่าเขาตกอยูใ่ นสภาวะที่น่ากลัว
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มาก เขาจะต้องรอคอยต่อไปเช่นนี้ จนกว่าชีวติ ของเขาในแต่ละมิตจิ ะ
ดาเนินจนจบอายุขยั จึงจะพากันไปหาที่พกั พิงของเขาด้วยกัน หาก
เวลายิง่ ยาวนาน เขาก็ต้องทนทุกข์มากยิง่ ขึ้น เขาทนทุกข์ยงิ่ มากขึ้น
กรรมที่ทาให้เขาต้องทุกข์ทรมานก็จะไปเพิม่ ให้แก่ผู้ท่ฆี ่าเขาอย่างไม่
หยุ ดยัง้ ท่ านคิดดู ว่ าท่ านจะมีกรรมเพิ่มขึ้นมากเพียงใด นี่ คือการ
มองเห็นของพวกเราโดยผ่านความสามารถพิเศษ(กงเหนิง)
เรายังมองเห็นอีกสถานการณ์ หนึ่ง ในเวลาที่คนเกิดมา ในมิติ
พิเศษที่กาหนด ก็จะมีรูปแบบการดาเนินชีวติ ของเขาคงอยู่ กล่าวคือ
ชีวิตของเขาดาเนิ นไปถึงส่วนไหน ควรทาอะไร ล้วนมีอยู่ข้างในมิติ
พิเศษนั ้น ทัง้ หมด ใครเป็ นผู้จ ัด เรียงชีวิต ของเขา แน่ น อน ก็ คื อ
สิง่ มีชวี ติ ชัน้ สูงเป็ นผูก้ ระทาเรื่องนี้ ดังเช่น พวกเราอยูใ่ นสังคมของคน
ธรรมดาสามัญ หลังจากทีเ่ ขาเกิดมา ในครอบครัวนี้มเี ขา ในโรงเรียนมี
เขา หรือเมื่อเติบโตขึน้ ทีท่ างานมีเขา ผ่านการทางานของเขาได้มกี าร
ติดต่อประสานงานกับสังคมในด้านต่างๆ กล่าวคือการจัดวางในสังคม
ทัง้ หมดล้วนมีการกาหนดไว้เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากชีวติ นี้ตายไป
อย่ า งกะทั น หั น ไม่ ได้ เป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ แ ต่ เดิ ม เกิ ด การ
เปลีย่ นแปลง ฉะนัน้ ใครทีท่ าให้เรื่องนี้ยงุ่ เหยิง ผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงท่าน
นัน้ ย่อมไม่ให้อภัยแก่เขา ทุกท่านลองคิดดู การเป็ นผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรม เราจะต้องบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิไปสู่ระดับสูง ถ้าผู้สาเร็จธรรมชัน้ สูง
ท่านนัน้ ไม่ให้อภัยแก่เขา ท่านว่าเขายังจะบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมได้หรือ
อาจารย์บางท่านก็ไม่มรี ะดับชัน้ สูงเท่าผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงที่ได้กาหนด
เรื่องนี้ไว้ เพราะฉะนัน้ อาจารย์ของเขาก็จะต้องพลอยรับกรรมไปด้วย
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ยังต้องถูกทาโทษให้ตกลงมา ท่านลองคิดดู นี่เป็ นปั ญหาธรรมดาทัวๆ
่
ไปหรือ ดังนัน้ เมื่อมีการกระทาเรื่องเช่นนี้กย็ ากทีจ่ ะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
ในบรรดาผู้บาเพ็ญปฏิบตั ิหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้า
ฝ่ า) อาจมีคนที่อยูใ่ นยุคสมัยสงครามซึ่งเคยผ่านการสูร้ บ สงครามนัน้
เป็ นสภาพการณ์แบบหนึ่ง อันเป็ นผลเกิดจากการเปลีย่ นแปลงใหญ่ของ
ปรากฏการณ์สวรรค์ทงั ้ หมด ท่านเป็ นเพียงส่วนหนึ่งในสภาพการณ์นนั ้
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ ของสวรรค์หากไม่ มีมนุ ษย์ไป
กระทาการใดๆ ก็ยงั ไม่สามารถท าให้สภาพการณ์ เช่นนัน้ มาสู่สงั คม
มนุ ษย์ได้ และก็ไม่ เรียกว่าเป็ นปรากฏการณ์ การเปลี่ยนแปลงของ
สวรรค์ เรื่องเหล่านัน้ เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่า
ซึ่งไม่ถอื ว่าเป็ นความผิดของท่านเพียงคนเดียว แต่กรรมทีเ่ รากล่าวถึง
ในที่น้ีเกิดจากการมุ่งทาความชัวร้
่ าย เพื่อการแสวงหา เพื่อบรรลุผล
ประโยชน์ ส่วนตัว หรือสิง่ ใดที่ส่งผลกระทบถึงตัวเอง จึงก่อเกิดเป็ น
กรรมเช่นนี้ขน้ึ อะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงของมิตใิ หญ่
ทัง้ หมด การเปลีย่ นแปลงใหญ่ของสภาวะทางสังคม นี่ลว้ นไม่ใช่เรื่องที่
เกีย่ วกับท่าน
การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ เป็ นการก่อกรรมหนัก บางคนก็คดิ ว่า ไม่ให้
ฆ่าสัตว์ต ัดชีวิต ฉันอยู่บ้านต้องท าอาหาร ถ้าฉันไม่ฆ่าแล้ว คนใน
ครอบครัวจะกินอะไร ปั ญหาทีเ่ ป็ นรูปธรรมนี้ขา้ พเจ้าไม่สนใจ ข้าพเจ้า
บรรยายธรรมให้ก ับผู้บ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรม ไม่ใช่บอกให้คนธรรมดา
สามัญทัว่ ไปว่าจะด ารงชีวิตอย่างไร ปั ญหาที่เป็ นรูปธรรมจะปฏิบ ัติ
อย่างไร ก็ให้ใช้หลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่ า)เป็ นบรรทัดฐาน ท่านคิดว่าควร
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ทาอย่างไรดี ท่านก็ทาอย่างนัน้ คนธรรมดาสามัญคิดจะทาอะไรก็ทา
เป็ นเรื่องของคนธรรมดาสามัญ จะให้ทุกคนบาเพ็ญธรรมจริงทัง้ หมด
ย่อมเป็ นไปไม่ได้ แต่ การเป็ นผู้บ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรม จ าเป็ นต้องใช้
มาตรฐานสูงมากาหนด ดังนัน้ ณ ที่น้ีเป็ นการกาหนดเงื่อนไขให้แก่ผู้
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้
ไม่เฉพาะแต่คน สัตว์ แม้แต่พชื ก็มชี วี ติ ทัง้ นัน้ ในอีกมิตหิ นึ่ง
สสารใดๆ ล้วนมีชวี ติ เมื่อตาทิพย์ของท่านเปิ ดจนถึงระดับธรรมจักษุ
ท่านจะพบว่าแม้กระทังก้
่ อนหิน ผนัง อะไรก็สามารถพูดคุยทักทายกับ
ท่านได้ อาจมีคนคิด ถ้าเช่นนัน้ ธัญญาหาร พืชผักทีพ่ วกเรากินล้วนมี
ชีวติ ยังมีแมลงวันและยุงในบ้าน จะทาอย่างไร ในฤดูรอ้ นถูกกัดจน
ทนไม่ได้ มองมันกัดอยู่ตรงนัน้ โดยไม่ทาอะไรมัน เห็นแมลงวันตกลง
ไปในอาหารสกปรกเหลือเกิน ตีกไ็ ม่ได้ ข้าพเจ้าขอบอกกับทุกท่านว่า
พวกเราไม่ควรทาลายชีวติ อย่างไม่มเี หตุผลตามอาเภอใจ แต่เราก็ไม่
ควรเป็ นสุภาพชนที่ระมัดระวังจนเกินไป สนใจในเรื่องเล็กๆ น้ อยๆ
เหล่านี้อยู่ตลอดเวลา เดินก็กลัวจะเหยียบเอามดตาย จนต้องกระโดด
ข้าม ข้าพเจ้าว่าท่านมีชวี ติ อยู่อย่างเหน็ ดเหนื่อยเหลือเกิน นัน่ ไม่ใช่
การยึดติดหรอกหรือ ท่านกระโดดเดินไป ไม่เหยียบมดตาย แต่กย็ งั มี
สิ่ งมี ชี วิ ต เล็ ก ๆ อี ก มากมาย ท่ านก็ เหยี ย บตายไปแล้ ว ภายใต้
จุ ลทรรศน์ ย ังมี สิ่งมีชีวิต ที่ เล็ก ลงไปอีก มากมาย ยังมีเชื้อโรคและ
แบคทีเรียอีก ท่านอาจเหยียบมันตายไปไม่น้อย ถ้าเช่นนัน้ พวกเราก็
อย่ามีชวี ติ อยูเ่ ลย พวกเราไม่ใช่จะเป็ นคนแบบนี้ ถ้าทาเช่นนี้กบ็ าเพ็ญ
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ปฏิบตั ธิ รรมไม่ได้ เราต้องมองไปที่หลักใหญ่ ต้องบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
อย่างสง่าผ่าเผย
พวกเรามีชวี ติ อยู่ก็มสี ทิ ธิในการดารงชีวติ อย่างมนุ ษย์ ดังนัน้
สภาพแวดล้อมความเป็ นอยูก่ ็ต้องสอดคล้องกับข้อกาหนดของชีวติ คน
เราไม่ควรจงใจที่จะไปทาลายสิง่ มีชวี ติ แต่เราก็ไม่ควรจะถือเคร่งมาก
จนเกินไปกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ อย่างเช่นพืชผักและธัญญาหาร
ล้วนมีชวี ติ พวกเราอย่าได้คดิ ว่ามันมีชวี ติ แล้วก็ไม่กนิ ไม่ด่มื อย่างนัน้
ยังจะฝึ กพลัง(กง)อะไรได้ ใจต้องเปิ ดกว้างหน่ อย อาทิเช่น ในขณะที่
ท่านเดิน มด หนอน ที่วงิ่ มาอยู่ใต้เท้าของท่าน ถูกเหยียบตายไป
นันอาจเป็
่
นได้วา่ มันสมควรตาย เพราะว่าท่านไม่มเี จตนาไปทาร้ายมัน
ในวงการชีววิทยาหรือจุลชีววิทยาก็พูดถึงปั ญหาความสมดุลของการ
ดารงชีวติ ถ้ามีมากเกินไปก็จะล้น เพราะฉะนัน้ พวกเราเน้นให้บาเพ็ญ
ปฏิบ ัติธรรมอย่างสง่าผ่าเผย ในบ้านมีแมลงวัน มียุ ง เราก็ไล่ ม ัน
ออกไป ติดมุง้ ลวดไม่ให้มนั เข้ามา บางครัง้ ไล่ไม่ไป ถ้าเช่นนัน้ ตีตาย
ก็ตตี ายเถอะ มิตทิ ม่ี นุ ษย์อยู่ หากมันมาต่อยคนและทาร้ายคนก็ตอ้ งไล่
มันออกไป แน่ นอนหากไล่ไม่ไป ก็ไม่สามารถมองดูมนั กัดคนอยู่ตรง
นัน้ ท่านเป็ นผู้ฝึกพลัง(กง)ไม่กลัว มีภูมิต้านทาน คนในครอบครัว
ท่ า นไม่ ได้ ฝึ ก พลัง (กง) เป็ นคนธรรมดาสามัญ ยังมี ปั ญหาของ
โรคติดต่อ และไม่สามารถมองดูมนั กัดหน้าเด็กโดยไม่สนใจ
ขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งให้พวกท่านฟั ง ในช่วงแรกๆ ขององค์
ศากยมุ นี มี นิ ท านอยู่ ต อนหนึ่ ง วัน หนึ่ งองค์ ศ ากยมุ นี จ ะสรงน้ า
พระองค์ ทรงเรียกสาวกให้ไปช่ วยท าความสะอาดอ่ างอาบน้ าในป่ า
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สาวกของพระองค์มองลงไปในอ่างอาบน้ าเห็นมีหนอนคลานอยู่เต็มไป
หมด ถ้าหากล้างอ่างอาบน้ าก็จะทาให้หนอนตาย จึงกลับมารายงานให้
องค์ศากยมุนีทราบว่า ในอ่างอาบน้ ามีหนอนอยูเ่ ต็มไปหมด องค์ศากย
มุนีไม่สนพระทัย เพียงแต่ตรัสว่า เจ้าไปทาความสะอาดอ่างอาบน้ าเสีย
สาวกผูน้ ้ีกลับไปดูอ่างอาบน้ าอีกก็ไม่กล้าลงมือ ถ้าลงมือหนอนก็ต้อง
ตาย เขาเดินวนอยูร่ อบหนึ่งก็กลับมาถามองค์ศากยมุนีวา่ อาจารย์ ใน
อ่างอาบน้ ามีหนอนคลานอยูเ่ ต็มไปหมด ถ้าลงมือก็จะทาให้หนอนตาย
องค์ศากยมุ นี มองเขาแล้วตรัสว่า ที่ข้าพเจ้าบอกให้เจ้าไปท าความ
สะอาดคืออ่างอาบน้ า สาวกก็เข้าใจในทันที รีบไปทาความสะอาดอ่าง
อาบน้ าจนสะอาด ในที่น้ี อธิบายถึงปั ญหาข้อหนึ่ ง ไม่ ใช่เพราะว่ามี
หนอน พวกเราก็ไม่อาบน้ าเลย และไม่ใช่เพราะมียงุ พวกเราต้องไปหา
ทีอ่ ยูใ่ หม่ขา้ งนอก และไม่ใช่เพราะอาหารก็มชี วี ติ พืชผักก็มชี วี ติ พวก
เราก็ ร ัด คอไว้ ไม่ กิ น และไม่ ด่ื ม ไม่ ใช่ เช่ น นี้ พวกเราควรจะจัด
ความสัมพันธ์น้ีให้ถูกต้อง บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอย่างสง่าผ่าเผย เราไม่
มีเจตนาไปท าร้ายสิ่งมีชีวิตเป็ นใช้ได้ เช่ นเดียวกันมนุ ษย์จะต้องมี
สภาพแวดล้อมของการดารงชีวติ ของคนและมีเงื่อนไขของความอยูร่ อด
ซึง่ ก็ตอ้ งผดุงเอาไว้ คนยังต้องรักษาชีวติ และการดารงชีวติ ทีป่ กติ
ที่ผ่านมามีอาจารย์ช่กี งปลอมบางคนบอกว่า ตามปฏิทินของ
จันทรคติจนี ทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 สามารถฆ่าสัตว์ได้ บางคนยัง
กล่าวว่าฆ่าสัตว์ 2 เท้าได้ เหมือนกับว่าสัตว์ 2 เท้าก็ไม่ใช่สงิ่ มีชวี ติ ทุก
วันที่ 1 และวันที่ 15 ฆ่าสัตว์ก็ไม่นับเป็ นการฆ่าสัตว์หรือ ถือเป็ นการ
ขุดดิน เช่นนัน้ หรือ จากคาพูดและการกระทาของอาจารย์ช่กี งปลอม
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บางคน ก็สามารถแยกแยะได้ว่า เขาพูดถึงอะไร เขาแสวงหาอะไร
อาจารย์ช่ีกงท่ านใดที่มีความคิดเห็ นเช่ นนี้ โดยมากล้วนมีวิญ ญาณ
แปลกปลอมสิงอยู่ ท่านดูอาจารย์ทม่ี วี ญ
ิ ญาณสุนขั จิง้ จอกสิงอยู่ คนนัน้
เวลากินเนื้อไก่ ท่าทางมูมมาม แม้แต่กระดูกก็ไม่อยากคายออกมา
การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่เพียงแต่จะก่อกรรมหนักแล้ว ยังเกีย่ วโยง
ไปถึงปั ญหาของเมตตาจิต พวกเราผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมมิต้องมีจติ ใจ
เมตตากรุณาหรอกหรือ ในเวลาทีพ่ วกเรามีเมตตาจิตขึน้ มา อาจเห็นถึง
ความทุ กข์ของสรรพสัตว์ เห็นใครก็ทุ กข์ไปหมด จะปรากฏปั ญหา
เช่นนี้
ปัญหาการรับประทานเนื้ อสัตว์
การรับประทานเนื้อสัตว์ก็เป็ นปั ญหาที่ละเอียดอ่อนมาก แต่
การรับ ประทานเนื้ อสัตว์ ไม่ ใช่ การฆ่ าสัตว์ ต ัดชีวิต พวกเราศึกษา
หลักธรรมกันมาเป็ นเวลานานเช่ น นี้ เราไม่ ได้ขอร้ องให้ ทุ กคนไม่
รับประทานเนื้อสัตว์ มีอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ไม่น้อยพอท่านเริม่
เข้ า ไปเรี ย นวิ ช า ก็ จ ะบอกท่ า นว่ า ตั ้งแต่ บ ั ด นี้ เป็ นต้ น ไปห้ า ม
รับประทานเนื้ อสัตว์ ท่ านอาจจะคิด ไม่ ให้ร บั ประทานเนื้ อสัตว์ใน
ทันทีทนั ใด ยังไม่ทนั ได้เตรียมใจเลย วันนี้ท่บี า้ นอาจจะมีไก่ตุ๋น ปลา
ทอด ได้กลิน่ หอมแต่รบั ประทานไม่ได้ การบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมทาง
ศาสนาก็มขี อ้ บังคับเช่นนี้ ห้ามไม่ให้รบั ประทาน พลัง(กง)ของสายพุทธ
โดยทัวไป
่ และพลัง(กง)ของสายเต๋าบางวิชาก็เน้นเช่นนี้วา่ รับประทาน
ไม่ได้ พวกเรา ณ ทีน่ ้ีไม่ได้บอกให้ท่านทาเช่นนี้ แต่เราก็พดู ถึงเรื่องนี้
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แล้วเราพูดว่าอย่างไร เพราะว่าหลักพลัง(กง)ของเรานัน้ คือหลักธรรมฝึก
คน หลักพลัง(กง)ของหลักธรรมฝึกคนก็คอื สภาพการณ์บางประการจะ
ปรากฏออกมาจากพลัง(กง)และหลักธรรม ในขัน้ ตอนการฝึ กพลัง(กง)
ระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกันจะมีสภาพการณ์ปรากฏออกมาไม่เหมือนกัน ถ้า
เช่นนัน้ จะมีวนั ใดวันหนึ่ง หรือวันนี้เมื่อข้าพเจ้าบรรยายจบก็จะมีคนเข้า
สู่สภาพการณ์เช่นนี้ คือรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ได้ ได้กลิน่ แล้วจะรูส้ กึ
เหม็นคาว เมื่อรับประทานเข้าไปก็อยากจะอาเจียนออกมา สิง่ นี้ มใิ ช่
เกิดจากคนมาบังคับท่านไม่ให้รบั ประทาน หรือท่านบังคับตัวเองไม่ให้
รับประทาน แต่เป็ นการเกิดจากใจ เมื่อถึงระดับชัน้ นัน้ ก็จะสะท้อน
ออกมาจากพลัง(กง)ให้รบั ประทานไม่ได้ ถึงขนาดเมื่อท่านกลืนลงไป
จริงๆ ก็จะอาเจียนออกมา
ผูฝ้ ึ กเก่าของเราล้วนทราบดี การบาเพ็ญปฏิบตั หิ ลักธรรมใหญ่
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)จะเกิดสภาพการณ์เช่นนี้ ในระดับชัน้ ต่างกันก็
จะสะท้ อนสภาพการณ์ ออกมาต่ างกัน ผู้ฝึ ก บางคนมีค วามอยาก
ค่ อนข้างมาก ความอยากรับประทานเนื้ อสัตว์รุ นแรงมาก ปกติก็
รับประทานเนื้อสัตว์ได้มาก เวลาทีผ่ อู้ ่นื รูส้ กึ เหม็นคาวเนื้อสัตว์ เขาไม่
รูส้ กึ เหม็นคาว ยังรับประทานได้ เพื่อให้เขาขจัดจิตใจนี้ออกไป จะทา
อย่างไร เขารับประทานเนื้อสัตว์เข้าไปก็จะปวดท้อง ไม่รบั ประทานก็
จะไม่ปวด จะปรากฏสภาพการณ์ เช่นนี้ ความหมายก็คอื รับประทาน
ไม่ ได้แล้ว ถ้ าเช่ นนั ้นเมื่อฝึ กวิชาของเรา ต่ อไปนี้ ก็ จะไม่ มีโอกาส
รับประทานเนื้ อสัตว์กนั แล้วหรือ ไม่ ใช่เช่นนี้ จะปฏิบตั ิกบั ปั ญหานี้
อย่ างไร การรับประทานไม่ ได้เป็ นการเกิดจากใจของตนเองท าให้
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รับประทานไม่ได้ มีจุดประสงค์อะไร การบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรมในวัด
บั งคั บ ไม่ ให้ ท่ า นรับ ประทาน และการสะท้ อ นจากจิ ต ตั ว เองให้
รับประทานไม่ได้ของเราเช่นนี้ ล้วนแล้วแต่ต้องการให้เราขจัดความ
อยากต่อการรับประทานเนื้อสัตว์และจิตยึดติดประเภทนี้ออกไป
บางคนตักข้าวขึ้นมา ถ้าไม่มเี นื้ อสัตว์ แทบจะกลืนข้าวไม่ลง
นัน่ คือความอยากของคนธรรมดาสามัญ เช้าวันหนึ่งข้าพเจ้าเดินผ่าน
ประตูหลังของสวนสาธารณะเซิง่ ลี่ในเมืองฉางชุน มีคน 3 คนเดินออก
จากประตูหลังของสวนสาธารณะ ตะโกนคุยกัน คนหนึ่งในนัน้ พูดว่า
ฝึ กพลัง(กง)อะไรถึงกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ ต่อให้อายุสนั ้ ไป 10 ปี ฉันก็ตอ้ ง
กิน ความอยากรุนแรงอะไรเช่นนั น้ พวกเราลองคิดดู ความอยาก
เช่นนี้ควรจะต้องขจัดทิง้ ไปหรือไม่ สมควรอย่างยิง่ ในขัน้ ตอนของการ
บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมก็คอื ต้องขจัดความอยากทุกชนิด จิตยึดติดทุก
ประเภทของคนให้หมดไป พูดให้ชดั หากเราไม่สามารถละทิ้งความ
อยากในการรับประทานเนื้อสัตว์ ก็เท่ากับไม่ได้ขจัดจิตยึดติดทิ้งไปใช่
หรือไม่ จะสามารถบาเพ็ญได้สาเร็จหรือ ดังนัน้ ถ้าเป็ นจิตยึดติด ก็ตอ้ ง
ขจัดทิ้งไป แต่ ไม่ได้หมายความว่าตัง้ แต่ น้ี ต่ อไปท่านจะรับประทาน
เนื้อสัตว์ไม่ได้ตลอดไป การห้ามรับประทานเนื้อสัตว์โดยตัวของมันเอง
มิใช่วตั ถุประสงค์ วัตถุประสงค์คอื ไม่ให้ทา่ นมีจติ ยึดติดประเภทนี้ หาก
ในช่วงที่รบั ประทานเนื้อสัตว์ไม่ได้ ท่านสามารถขจัดจิตยึดติดนี้ท้งิ ไป
ได้ ต่อไปท่านอาจรับประทานเนื้อสัตว์ได้อกี ได้กลิน่ ก็จะไม่เหม็นกลิน่
คาว รับประทานเข้าไปก็ไม่รูส้ กึ ว่าเหม็น ถึงเวลานัน้ ท่านรับประทาน
เนื้อสัตว์กไ็ ม่เป็ นไร
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เมื่อถึงเวลาท่านรับประทานเนื้ อสัตว์ได้ จิตยึดติดของท่านก็
หมดไปแล้ว ความอยากทีม่ ตี ่อเนื้อสัตว์ของท่านก็ไม่มแี ล้ว แต่กจ็ ะเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ต่อไปรับประทานเนื้ อสัตว์ก็จะไม่ มี
รสชาติ ในบ้านมีท าก็ ร บั ประทานกับเขา ในบ้านไม่ ท าก็ไม่ คิด ถึง
รับ ประทานก็ ไม่ มีรสชาติ จะมีสภาพการณ์ เช่ นนี้ ปรากฏ แต่ การ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมท่ามกลางคนธรรมดาสามัญนัน้ ซับซ้อนมาก ที่บา้ น
ทาอาหารที่มเี นื้อสัตว์บ่อยๆ นานๆ เข้า ท่านก็รสู้ กึ รับประทานแล้วมี
รสชาติ ต่อไปก็จะปรากฏสภาพการณ์ทก่ี ลับไปกลับมา ตลอดขัน้ ตอน
ของการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมก็จะมีสภาพการณ์ ท่กี ลับไปกลับมาหลาย
ครัง้ ในทันทีทนั ใดท่านก็จะรับประทานไม่ได้ข้นึ มาอีก รับประทาน
ไม่ได้ก็ไม่ต้องรับประทาน รับประทานไม่ได้จริงๆ รับประทานแล้วก็
จะต้องอาเจียน รอจนถึงเวลาที่ท่ านรับประทานได้ค่ อยรับประทาน
ปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ เรื่องทีจ่ ะรับประทานเนื้อสัตว์หรือไม่นนั ้
ไม่ใช่วตั ถุประสงค์ ประเด็นสาคัญอยูท่ ก่ี ารขจัดจิตยึดติดนี้
หลัก ธรรมใหญ่ ธรรมจัก ร(ฝ่ าหลุ น ต้ าฝ่ า)ของเรา จะก้ าวไป
ค่อนข้างรวดเร็ว ขอเพียงท่ านยกระดับจิต (ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้น แต่ ละ
ระดับชัน้ ก็จะบรรลุได้อย่างรวดเร็ว บางคนเดิมทีกไ็ ม่คอ่ ยยึดติดต่อการ
รับประทานเนื้อสัตว์ มีไม่มกี ไ็ ม่เป็ นไร คนประเภทนี้เพียงหนึ่งหรือสอง
สัปดาห์กจ็ ะผ่านไป ก็สามารถขจัดจิตยึดติดนี้ทง้ิ ไปได้ แต่บางคนต้อง
ดาเนิ นต่อเนื่ องเป็ นเวลา 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน อาจจะถึงครึ่งปี
หากไม่มกี รณีพเิ ศษไม่เกิน 1 ปี ก็จะสามารถกลับมารับประทานเนื้อสัตว์
ได้อกี เพราะว่าเนื้อสัตว์เป็ นอาหารสาคัญส่วนหนึ่งของมนุ ษย์ไปเสีย
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แล้ว แต่ผบู้ าเพ็ญธรรมอย่างจริงจังในวัดจะรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ได้
พวกเรามาพูดถึงความเข้าใจต่อการรับประทานเนื้อสัตว์ในพุทธ
ศาสนา พุทธศาสนาไม่มกี ารให้งดเนื้อสัตว์ สมัยนัน้ องค์ศากยมุนีทรง
น าสาวกบ าเพ็ ญ ธรรมอยู่ ในป่ าด้ วยความล าบาก ไม่ มีศี ลข้อห้ าม
เกี่ยวกับการงดเนื้อสัตว์ ทาไมจึงไม่มี เพราะว่าในสมัยทีอ่ งค์ศากยมุนี
ทรงเผยแพร่หลักธรรมเมื่อ 2500 กว่าปี นั น้ สังคมมนุ ษย์ย งั ล้าหลัง
มากๆ พืน้ ทีห่ ลายแห่งมีการทาเกษตรกรรมบ้างแล้ว แต่หลายแห่งก็ยงั
ไม่มกี ารทาเกษตรกรรม พื้นที่เพาะปลูกก็มนี ้ อยมาก พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็ นป่ าไม้ ธัญญาหารค่อนข้างขาดแคลนและมีน้อย สังคมในสมัยนัน้
เพิง่ จะหลุดพ้นจากสังคมดึกดาบรรพ์ ยึดการล่าสัตว์เพื่อยังชีพ พืน้ ที่
หลายแห่งอาศัยการรับประทานเนื้อสัตว์เป็ นหลัก องค์ศากยมุนีเพื่อให้
ขจัดจิตยึดติดของคนได้อย่างถึงทีส่ ุด ไม่ให้สมั ผัสจับต้องทรัพย์สนิ เงิน
ทองใดๆ ทัง้ สิน้ พระองค์ทรงนาสาวกออกบิณฑบาต ชาวบ้านให้อะไร
ก็รบั ประทานสิง่ นัน้ การเป็ นผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมจะเลือกฉันอาหาร
ไม่ได้ อาหารทีไ่ ด้รบั บิณฑบาตมาอาจมีเนื้อสัตว์ปะปนอยูด่ ว้ ย
พุทธศาสนาในสมัยโบราณ กลับมีขอ้ ห้ามเกี่ยวกับการห้ามฉัน
อาหารคาว การงดอาหารคาวก็มาจากพุทธศาสนาในยุคโบราณ แต่
ปั จจุบนั การรับประทานเนื้อสัตว์เรียกเป็ นอาหารคาว ความจริงแล้วสมัย
นั ้น อาหารคาวไม่ ได้ ห มายถึ งเนื้ อ สัต ว์ แต่ ห มายถึ งต้ น หอม ขิง
กระเที ยมจ าพวกนั ้น ท าไมจึงจัด มัน เป็ นอาหารคาว ซึ่ งปั จจุ บ ัน
พระสงฆ์จานวนมากก็ไม่เข้าใจ เพราะว่าพวกเขาจานวนมากไม่ได้เน้น
การบ าเพ็ ญ จริง ไม่ รู้ห ลายสิ่งหลายอย่ าง สิ่งที่องค์ ศากยมุ นี ท รง
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ถ่ายทอดคือ ศีล สมาธิ ปั ญญา ศีลก็คอื ละเว้นกิเลสตัณหาทัง้ มวลใน
หมู่คนธรรมดาสามัญ สมาธิหมายถึงผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมในขณะนัง่
สมาธิจะต้องเข้าสู่สมาธิอย่างสมบูรณ์ การรบกวนทัง้ หลายทีจ่ ะทาให้ไม่
สามารถเข้าสู่สมาธิ บ าเพ็ญปฏิบ ตั ิไม่ได้ ล้วนจัดเป็ นการรบกวนที่
ร้ายแรง ถ้าใครรับประทานต้นหอม ขิง กระเทียมแล้ว กลิน่ จะฉุนมาก
ในสมัยนัน้ พระสงฆ์จะบาเพ็ญธรรมในป่ า ในถ้า นังล้
่ อมเป็ นวง วงละ 7
- 8 คน นัง่ ทาสมาธิ หากมีใครฉันสิง่ เหล่านี้เข้าไป จะส่งกลิน่ ฉุ นและ
แรง รบกวนการนังสมาธิ
่
รบกวนการเข้าสูส่ มาธิ เป็ นการรบกวนผูฝ้ ึ ก
พลัง(กง)อย่างรุนแรง ดังนัน้ จึงมีขอ้ ห้ามข้อนี้ ถือว่าเป็ นอาหารคาว ไม่
อนุ ญาตให้ฉนั สิง่ เหล่านี้ สิง่ มีชวี ติ ทีก่ าเนิดขึน้ มาจากการบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมในร่ างกายคน ก็ ร าคาญกลิ่น คาวเหล่ านี้ ต้ นหอม ขิง และ
กระเที ย มยังสามารถกระตุ้ น ให้ ค นเกิ ด ความอยากต่ างๆ ได้ ด้ ว ย
รับประทานเข้าไปมากๆ ก็จะติด ดังนัน้ จึงจัดเป็ นอาหารคาว
ที่ผ่านมาพระสงฆ์ท่บี าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมถึงระดับชัน้ สูงๆ แล้ว
จะอยู่ในสภาวะเปิ ดพลัง(กง)หรือกึ่งเปิ ดพลัง(กง) และทราบดีว่าใน
ระหว่างการบ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรม กฎข้อห้ามบางข้อไม่ ถือเป็ นเรื่อง
สาคัญ หากสามารถปล่อยวางจิตใจลงได้แล้ว ตัววัตถุ นัน้ มิได้ทาให้
เกิดผลใดๆ แต่สงิ่ ทีร่ บกวนคนจริงๆ ก็คอื จิตใจดวงนัน้ เพราะฉะนัน้ ใน
สมัยก่ อนพระสงฆ์ท่ีมีสมณศักดิส์ ูงๆ ก็มองเห็นว่า การรับประทาน
เนื้ อสัตว์ของคนไม่ใช่ปัญหาสาคัญ ประเด็นสาคัญอยู่ท่จี ิตใจดวงนัน้
สามารถปล่อยวางได้หรือไม่ ไม่มจี ติ ยึดติดรับประทานอะไรเพื่อให้ทอ้ ง
อิม่ ก็ได้ทงั ้ นัน้ เพราะว่าตามวัดวาอารามต่างๆ เขาก็บาเพ็ญปฏิบตั กิ นั
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เช่นนี้ หลายๆ คนก็เคยชินกับเช่นนี้แล้ว พูดอีกทีมนั ไม่ใช่ปัญหาของ
ข้อห้ามแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็ นกฎระเบียบของใน
วัดวาอารามไป ก็คอื รับประทานไม่ได้เสียแล้ว จึงเกิดความเคยชินต่อ
การบ าเพ็ญ ธรรมเช่ นนี้ พวกเรามาพู ดถึงพระจี้กง ในผลงานทาง
วรรณกรรมได้เชิดชูจนท่านเด่นออกมา พระสงฆ์ไม่ควรฉันเนื้ อสัตว์
แต่ทา่ นฉันเนื้อสัตว์ ก็เชิดชูให้ทา่ นโดดเด่นออกมา ความจริงแล้ว จีก้ ง
ถูกขับไล่ออกจากวัดหลิงอิน่ ซื่อ แน่ นอนอาหารกลายเป็ นปั ญหาสาคัญ
ของท่านขึน้ มาทันที ชีวติ ความเป็ นอยูเ่ กิดวิกฤต เพือ่ ให้ทอ้ งอิม่ หยิบ
อะไรได้ ก็ ฉั น อะไร เพี ยงขอให้ ท้ อ งอิ่ม แต่ ไม่ ได้ ย ึด ติ ด ต่ ออาหาร
ประเภทใดๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องสาคัญ บาเพ็ญมาถึงขัน้ นัน้ แล้ว ท่านเข้าใจ
ในเหตุผลนี้ดี ความจริงจีก้ งบังเอิญฉันเนื้อสัตว์เพียงครัง้ สองครัง้ เท่านัน้
พอพูดว่าพระสงฆ์ฉนั เนื้อสัตว์ นักประพันธ์กม็ คี วามสนใจขึน้ มา หัวข้อ
ยิง่ เขียนให้น่าตกใจเท่าใด คนก็ยงิ่ อยากอ่าน บทประพันธ์วรรณกรรมที่
เกี่ยวกับชีวิตจะต้องขยายความให้เกินกว่าความเป็ นจริง จึงนาท่าน
ออกมาประโคม ความจริงหากสามารถกาจัดจิตยึดติดนัน้ ทิง้ ไปได้อย่าง
แท้จริง เพือ่ ให้ทอ้ งอิม่ ฉันอะไรก็ไม่สาคัญ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือทางภาคใต้ของจีน แถบเมือง
กวางตุง้ และกวางสี เวลาอุบาสกอุบาสิกาบางคนสนทนากัน เขาไม่พูด
ว่าบาเพ็ญพุทธ ดูเหมือนคาว่าบาเพ็ญพุทธจะล้าสมัยไปเสียแล้ว เขา
จะพูดว่าเขาเป็ นผูถ้ อื ศีลกินเจ รับประทานอาหารมังสวิรตั ิ ความหมาย
ก็คอื รับประทานมังสวิรตั เิ พือ่ บาเพ็ญพุทธ เขาเห็นการบาเพ็ญพุทธเป็ น
เรื่องง่ายๆ เช่นนี้ รับประทานมังสวิรตั กิ จ็ ะสามารถบาเพ็ญพุทธได้หรือ
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พวกเราคงทราบ มันเป็ นเพียงการยึดติดและกิเลสตัณหาอย่างหนึ่งของ
คน ก็คือจิตใจดวงนี้ ขอเพียงขจัดจิตใจดวงนี้ ออกไป นอกจากนี้ ยงั
จะต้องขจัดจิตอิจฉาริษยา จิตต่อสู้ จิตยินดี จิตโอ้อวด จิตทุกประเภท
จิตใจของคนนัน้ มีมากมาย จิตทุกประเภททีม่ กี เิ ลสตัณหาทุกชนิดล้วน
ต้องขจัดออกไป จึงจะสามารถบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจนบรรลุความสาเร็จ
เพียงแต่ขจัดจิตใจที่อยากรับประทานเนื้อสัตว์ ก็สามารถบาเพ็ญเป็ น
พุทธได้หรือ นันเป็
่ นการพูดทีไ่ ม่ถูกต้อง
ปั ญ หาการรับประทานของคน ไม่ เพียงแต่ การรับ ประทาน
เนื้ อสัตว์เท่านัน้ จะยึดติดกับอาหารชนิ ดใดก็ไม่ได้ทงั ้ นัน้ สิง่ อื่นๆ ก็
เช่นเดียวกัน บางคนกล่าวว่า ฉันชอบรับประทานสิ่งนี้ นี่ก็คือกิเลส
ตัณหา ผู้บ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมเมื่อถึงระดับชัน้ หนึ่ งแล้ว จะต้องไม่มี
จิตใจเช่นนี้ แน่ นอนหลักธรรมของเราสอนในระดับที่สูงมาก พูดโดย
ผนวกหลักธรรมในระดับชัน้ ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน จะให้บรรลุถึงจุดนี้
ในทันทีย่ อมเป็ นไปไม่ ได้ ท่ านพู ดว่ าท่ านคิดจะรับประทานสิ่งนั ้น
สาหรับผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจริงเมื่อถึงเวลาทีต่ อ้ งขจัดจิตใจนัน้ ท่านก็
จะรับประทานไม่ได้ รับประทานแล้วก็จะไม่ได้รสชาติ ไม่รูว้ ่ารสชาติ
อะไร ในสมัยทีข่ า้ พเจ้ายังทางานอยู่ โรงอาหารของทีท่ างานขาดทุนอยู่
เสมอ ตอนหลังก็เลิกกิจการไป ทุกคนก็พากันห่อข้าวมาเอง เช้าขึน้ มา
ทากับข้าว รีบๆ ร้อนๆ ไปทางานก็เสียเวลา มีบางครัง้ ก็ซ้อื หมันโถว
่
สักสองลูก ซื้อเต้าหูใ้ ส่ซอ่ี ว้ิ สักชิน้ ตามหลักแล้วอาหารทีง่ า่ ยๆ เช่นนัน้
ก็น่าจะใช้ได้ แต่รบั ประทานบ่อยๆ ก็ไม่ไหว ก็ต้องขจัดจิตใจนี้ท้งิ ไป
พอข้าพเจ้ามองเห็น เต้ าหู้ ก็ จะรู้สึกพะอืดพะอม จะรับ ประทานก็
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รับประทานไม่ได้ เกรงว่าจะเกิดจิตยึดติด แน่นอนนี่ตอ้ งบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ถึงระดับหนึ่ง ในระยะเริม่ ต้นจะไม่เป็ นเช่นนี้
สายพุทธห้ามการดื่มสุรา ท่านเคยพบเห็นพระพุทธองค์ใดถือไห
เหล้าหรือเปล่า ไม่มี ข้าพเจ้าว่าเนื้อสัตว์รบั ประทานไม่ได้ การบาเพ็ญ
ปฏิ บ ั ติ ธ รรมในสังคมมนุ ษย์ เมื่ อ ละทิ้ งจิ ต ยึ ด ติ ด ได้ แ ล้ ว ต่ อ ไป
รับประทานอีกก็ไม่มปี ั ญหา แต่เหล้าหลังจากเลิกแล้วจะดื่มอีกไม่ได้ ผู้
ฝึ กพลัง(กง)ในร่างกายล้วนมีพลัง(กง)ไม่ใช่หรือ พลัง(กง)ในรูปแบบ
ต่างๆ ความสามารถพิเศษบางอย่างยังจะปรากฏออกมาบนร่างกายของ
ท่ าน ล้วนแต่ บริสุ ทธิท์ งั ้ นั น้ เมื่อท่ านดื่มสุ ราเข้าไป ทุ กอย่างก็จะ
กระจายออกจากร่างกายไปทันที ในชัวพริ
่ บตา ท่านจะไม่มพี ลัง(กง)
ใดๆ ในร่างกายเหลืออยูอ่ กี เลย ใครๆ ก็ไม่ชอบกลิน่ เหล้า หากท่านติด
เหล้ามากๆ ก็จะเป็ นที่รงั เกียจ ดื่มสุราแล้วจะควบคุมสติอารมณ์ ไม่ได้
ทาไมผูบ้ าเพ็ญเต๋าใหญ่ (ต้าเต้า)บางท่านจึงต้องดื่มสุรา เพราะว่าเขา
ไม่ได้ฝึกบาเพ็ญจิตหลัก(จู่เหวียนเสิน)ของเขา แต่เพื่อมอมเมาจิตหลัก
(จูเ่ หวียนเสิน)
บางคนรักการดื่มสุราเป็ นชีวติ บางคนติดสุรา บางคนดื่มจน
เป็ นโรคพิษสุราเรือ้ รัง ถ้าไม่ได้ด่มื แม้กระทังชามข้
่
าวก็ยกไม่ขน้ึ ไม่ด่มื
ไม่ได้ พวกเราผู้บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมไม่สมควรทาเช่นนี้ การดื่มสุรา
ย่อมทาให้ติดได้ มันเป็ นกิเลสตัณหา จะกระตุ้นประสาทความอยาก
ของคน ยิง่ ดื่มมากก็จะยิง่ ติดมาก การเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง) พวกเราคิดดู
จิตยึดติดชนิดนี้สมควรขจัดทิ้งไปหรือไม่ ต้องขจัดทิ้งไป บางคนก็คง
คิด ไม่ได้ ฉันต้องติดต่อต้อนรับแขก หรือฉันมีหน้าทีต่ อ้ งติดต่อธุรกิจ
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ภายนอก ไม่ด่มื สุรางานก็ไม่ราบรื่น ข้าพเจ้าว่าหาเป็ นเช่นนัน้ ไม่ การ
เจรจาธุ ร กิ จ ทั ว่ ไป โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเจรจาธุ ร กิ จ กั บ ชาว
ต่างประเทศ การติดต่อประสานงาน ถ้าท่านสังเครื
่ ่องดื่ม เขาขอน้ าแร่
หรือเลือกดื่มเบียร์ ไม่มใี ครบังคับท่านให้ด่มื เหล้า ท่านเลือกเครื่องดื่ม
ของท่ านเอง ดื่ม ได้ เท่ าไรท่ านก็ ด่ืม ไป โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในหมู่
ปั ญญาชน ยิง่ ไม่ปรากฏเรื่องทานองนี้ โดยมากก็เป็ นเช่นนี้
การสูบบุหรีก่ เ็ ป็ นการยึดติด บางคนพูดว่าการสูบบุหรีส่ ามารถ
ทาให้สมองปลอดโปร่ง ข้าพเจ้าว่าเป็ นการหลอกตัวเองและผูอ้ ่นื บาง
คนทางานจนเหนื่อย หรือเขียนบทความจนเหนื่อย คิดจะหยุดพักผ่อน
สั ก ครู่ ก็ จ ะสู บ บุ หรี่ ส ั ก มวน เขารู้ สึ ก ว่ า พอสู บ หมดมวนก็ จ ะ
กระปรีก้ ระเปร่าขึน้ มาทันที ความจริงแล้วไม่ใช่ เป็ นเพราะเขาได้หยุด
พักสักครู่นนั ่ เอง ความคิดของคนบางครัง้ สามารถทาให้คนเข้าใจผิดได้
ยังทาให้เกิดมโนภาพทีผ่ ดิ ๆ หลังจากนัน้ ก็จะก่อเกิดเป็ นทัศนคติอย่าง
หนึ่งขึน้ มาจริงๆ ก่อเกิดเป็ นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่ง ท่านรูส้ กึ ว่าการ
สูบบุหรีเ่ หมือนกับจะช่วยกระตุน้ ประสาทของท่าน จริงๆ แล้วไม่ใช่ มัน
ไม่ บ ังเกิดผลเช่นนั น้ การสู บบุ หรี่ไม่ มีประโยชน์ ต่ อร่างกายของคน
แม้แต่นิดเดียว ผูท้ ่สี ูบบุหรี่มาเป็ นเวลานานๆ เวลาแพทย์ผ่าร่างกาย
ของเขาออกมาดู จะพบว่าหลอดลมเป็ นสีดา ปอดก็เป็ นสีดา
พวกเราผู้ฝึกพลัง(กง)จะต้องชาระร่างกายให้บริสุทธิมิ์ ใช่หรือ
จะต้ องคอยช าระร่ างกายอย่ างต่ อเนื่ อง พัฒ นาไปสู่ ระดับ ชัน้ ที่สู ง
ยิ่งขึ้นไปอย่างต่ อเนื่ อง แต่ ท่ านกลับเอาสิ่งไม่ ดีใส่ เข้ าไปในร่างกาย
ท่านมิเดินสวนทางกับพวกเราหรือ นอกจากนี้มนั ยังเป็ นกิเลสที่รุนแรง
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อย่างหนึ่ง คนก็รวู้ ่ามันไม่ดี แต่ก็เลิกไม่ได้ ความจริงข้าพเจ้าขอบอก
กับพวกเรา ถ้าเขาไม่มคี วามคิดที่ถูกต้องคอยชี้แนะ คิดจะเลิกก็ไม่ใช่
เรื่องง่าย การเป็ นผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม วันนี้ท่านถือว่าเป็ นจิตยึดติด
อย่ างหนึ่ งที่ ต้ อ งขจัด ทิ้ งไป ดู ซิ ว่ าท่ านจะสามารถเลิก ได้ ห รือ ไม่
ข้าพเจ้าขอเตือนพวกเรา คนทีค่ ดิ จะบาเพ็ญจริงจากวันนี้ไปให้ทา่ นเลิก
บุหรี่ รับรองได้วา่ ท่านเลิกได้ ผูม้ าฟั งธรรมในทีน่ ้ีไม่มใี ครคิดจะสูบบุหรี่
หากท่านคิดจะเลิก รับรองได้ว่าท่านจะเลิกได้ ถ้าท่านหยิบบุหรีข่ น้ึ มา
สูบอีกก็จะไม่มีรสชาติ ท่านอ่านหนังสืออ่านถึงบทนี้ ก็จะบังเกิดผล
เช่นนี้ เว้นแต่วา่ ท่านไม่คดิ จะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม เราก็ไม่ยงุ่ เกี่ยวด้วย
การเป็ นผู้บ าเพ็ ญ ปฏิบ ัติธรรม ข้าพเจ้าคิดว่ าท่ านสมควรเลิกเสีย
ข้าพเจ้าเคยยกตัวอย่างเช่นนี้ ท่านเคยเห็นพระพุทธองค์ไหน เต๋าท่าน
ใดนั ง่ สู บบุ ห รี่อยู่ ต รงนั ้น มีท่ี ไหน การเป็ นผู้บ าเพ็ ญ ปฏิบ ัติ ธรรม
เป้ าหมายของท่านคืออะไร ท่านสมควรจะเลิกหรือไม่ ดังนัน้ ข้าพเจ้าว่า
หากท่ านคิดจะบ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรม ท่ านก็ ต้องเลิก มันจะท าลาย
ร่างกายของท่าน และก็เป็ นกิเลสประเภทหนึ่ ง เป็ นสิง่ ที่สวนทางกับ
ข้อกาหนดของพวกเราผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
จิ ตอิ จฉาริ ษยา
ในการเผยแพร่หลักธรรม ข้าพเจ้ามักจะพูดถึงปั ญหาจิตอิจฉา
ริษยา เพราะอะไร เพราะว่าจิตอิจฉาริษยาในประเทศจีนแสดงออกมา
รุนแรงมาก รุนแรงจนกลายเป็ นธรรมชาติไปเสียแล้ว ตัวเองก็ไม่รสู้ กึ
ทาไมคนจีนจึงมีจติ อิจฉาริษยารุนแรงถึงเพียงนี้ มันมีตน้ เหตุท่มี า ใน
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อดีต คนจีน ได้ ร ับ อิท ธิพ ลจากลัท ธิข งจื้อ (หยู เจี้ยว)ค่ อนข้างจะมาก
อุปนิสยั ค่อนข้างเก็บความรูส้ กึ โกรธเคืองใครก็จะไม่แสดงออก ดีใจก็
ไม่แสดงออก เน้นความสารวมสุขมุ เน้นความอดทน เนื่องจากเคยชิน
เช่นนี้ ดังนัน้ ชนชาติจนี จึงมีอุปนิสยั ค่อนไปทางเก็บความรูส้ กึ แน่นอน
ก็มีส่วนดี ไม่อวดปั ญญาของตนเอง แต่ก็มีส่วนไม่ดีในตัวเอง อาจ
นามาซึง่ สภาพทีไ่ ม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อถึงยุคธรรมะปลาย ส่วนที่
ไม่ดีเหล่านี้ก็จะปรากฏออกมาเด่นชัดยิง่ ขึ้น ก็จะทาให้คนมีจติ อิจฉา
ริษยาเพิม่ ขึน้ ใครมีอะไรดีพอแสดงออกมา คนอื่นก็จะเกิดความอิจฉา
ริษยาขึน้ มาทันที ไม่วา่ จะได้รางวัลจากทีท่ างานหรือจากภายนอก หรือ
ได้ร บั อะไรดีมาก็ ไม่ กล้ากล่ าวถึง เกรงว่ าผู้อ่ืนรู้แล้วใจจะไม่ สมดุ ล
ชาวตะวันตกเรียกสิง่ นี้ว่าความอิจฉาริษยาแบบตะวันออก หรือความ
อิจฉาริษยาแบบเอเชีย พืน้ ที่ทวทวี
ั ่ ปเอเชียต่างได้รบั อิทธิพลจากลัทธิ
ขงจือ้ (หยูเจีย้ ว)ของจีนค่อนข้างมาก ล้วนมีตดิ อยูบ่ า้ ง มีเพียงประเทศ
จีนเราทีแ่ สดงออกมาค่อนข้างรุนแรง
นี่มสี ่วนเกี่ยวพันกับลัทธิความเสมอภาคของเราที่ผ่านมา ฟ้ า
ถล่มลงมาก็ตายด้วยกัน มีอะไรดีกแ็ บ่งเท่าๆ กัน เพิม่ เงินเดือนร้อยละ
เท่าไร ทุกคนได้รบั ส่วนแบ่งเท่ากัน ความคิดเช่นนี้มองผิวเผินเหมือน
จะถูกต้อง ทุกคนเหมือนกันหมด แต่ความจริงแล้วจะเหมือนกันได้
อย่างไร งานทีท่ าต่างกัน ระดับความรับผิดชอบก็ต่างกัน จักรวาลของ
เรานี้มกี ฎอยูข่ อ้ หนึ่ง เรียกว่าไม่เสียก็ไม่ได้ ได้ก็ตอ้ งเสีย คนธรรมดา
สามัญพูดกันว่าไม่เหนื่อยก็ไม่ได้ เหนื่อยมากได้มาก เหนื่อยน้อยได้
น้อย ทุม่ เทมากก็ควรจะได้มาก ลัทธิความเสมอภาคทีผ่ า่ นมานัน้ กล่าว
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กันว่ า คนเกิดมาเหมือนกันหมด แต่ มาเปลี่ยนแปลงกั นภายหลัง
ข้าพเจ้าว่าเป็ นการพูดทีเ่ ด็ดขาดเกินไป สิง่ ใดสุดขัว้ เกินไปก็ไม่ถูกต้อง
ทาไมคนเราเกิดมายังมีแบ่งชายหญิง เกิดมาหน้าตาแตกต่างกัน บาง
คนมีโรคติดตัวมา พิการ ไม่เหมือนกัน พวกเรามองจากระดับสูง ใน
อีกมิติห นึ่ งชีวิตของคนทัง้ ชีวิตได้จ ัดเรียงไว้เป็ นล าดับอยู่แล้ว จะ
เหมือนกันได้อย่างไร คิดจะเสมอภาคเท่าเทียมกัน หากในชะตาชีวติ
ของเขาไม่มสี งิ่ เหล่านี้ จะให้เสมอภาคเท่าเทียมกันได้อย่างไร ย่อมไม่
เหมือนกัน
ชาวตะวันตกอุปนิสยั ใจคอค่อนข้างเปิ ดเผย ดีใจก็ดอู อก โกรธก็
ดูออก มีส่วนดีของพวกเขา แต่ก็มสี ่วนที่ไม่ดี คือไม่สามารถอดทน
อุ ป นิ ส ัยทัง้ สองแบบมีท ัศ นคติ แตกต่ างกัน ท าอะไรจะได้ ผลลัพ ธ์
แตกต่างกัน คนจีนหากได้รบั การชมเชยจากหัวหน้ า หรือได้รบั อะไร
ดีๆ จากเขา ใจของคนอื่นก็จะไม่สมดุ ล ถ้าได้รบั เงินรางวัลมากสัก
หน่ อย ตัวเองต้องหลบๆ ซ่อนๆ เก็บใส่กระเป๋ า ให้คนรูไ้ ม่ได้ เวลานี้
การเป็ นบุคคลตัวอย่างก็เป็ นลาบาก ท่านเป็ นบุคคลตัวอย่าง ท่านทา
ได้ดี มาเช้ากลับค่ า งานนี้ท่านก็ทาคนเดียวทัง้ หมดเถอะ ในเมื่อท่าน
ทาได้ดี พวกเราทาไม่ได้ ทัง้ เย้ยหยันและถากถาง เป็ นคนดีกเ็ ป็ นกัน
ลาบาก
หากอยูใ่ นต่างประเทศก็จะต่างกันโดยสิน้ เชิง นายจ้างเห็นว่าเขา
มีความขยันขันแข็งดี ให้รางวัลเขามากหน่ อย เขาก็จะดีใจเอาเงิน
รางวัลออกมานับต่อหน้าเพือ่ นร่วมงาน และพูดว่าวันนี้เจ้านายให้รางวัล
ฉันมากมายขนาดนี้ นับทีละใบทีละใบอย่างดีอกดีใจต่อหน้าทุกคน จะ
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ไม่เกิดผลอะไรต่ อเขาภายหลัง ถ้าเป็ นในประเทศจีน ใครได้รางวัล
พิ เศษ หั ว หน้ า จะบอกให้ ท่ า นรี บ เก็ บ ขึ้ น อย่ า ให้ ใครเห็ น ใน
ต่างประเทศเด็กสอบได้เต็มร้อยคะแนน เขาจะดีใจจนวิง่ ไปร้องตะโกน
ไปว่า วันนี้ผมสอบได้เต็มร้อยคะแนน ผมสอบได้เต็มร้อยคะแนน วิง่
จากโรงเรียนไปถึงบ้าน เพื่อนบ้านจะเปิ ดประตูออกมาแสดงความยินดี
ด้วย ชมว่า ทอม เจ้ายอดจริงๆ อีกคนจะเปิ ดหน้าต่างออกมาพูดว่า
แจ็ค แน่ไปเลย ถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้ในประเทศจีนก็จะมีปัญหา ผมสอบ
ได้เต็มร้อยคะแนน ผมสอบได้เต็มร้อยคะแนน ถ้าเด็กร้องตะโกนจาก
โรงเรียนไปถึงบ้านอย่างนี้ละก็ ไม่ทนั ต้องรอให้ประตูบา้ นเปิ ด ก็จะได้
ยินเสียงด่าออกมาจากเพื่อนบ้านว่า เรื่องใหญ่โตอะไรแค่ไหน สอบได้
เต็มร้อยคะแนน ตื่นเต้นอะไร ใครไม่เคยสอบได้เต็มร้อยคะแนนบ้าง
ทัศนคติท่ตี ่างกันสองแบบนี้ให้ผลลัพธ์ท่แี ตกต่างกัน มันทาให้คนเกิด
ความอิจฉาริษยา ถ้าใครได้ดี ไม่ใช่ดีใจไปกับเขา แต่ เกิดความไม่
สมดุลในใจ มันจะเกิดปั ญหาเช่นนี้
ลัทธิความเสมอภาคในหลายปี ก่อน ได้ท าให้ทศั นคติของคน
สับสนไป ยกตัวอย่างที่เป็ นรูปธรรม คนๆ นี้อยูใ่ นทีท่ างาน เขาคิดว่า
คนอื่นสูเ้ ขาไม่ได้ อะไรเขาก็ทาได้ รูส้ กึ ว่าตัวเองเก่งจริงๆ ในใจเขาคิด
แต่งตัง้ ฉันเป็ นผูจ้ ดั การโรงงาน เป็ นผูบ้ ริหารฉันก็ทาได้ แต่งตัง้ ฉันเป็ น
ข้าราชการใหญ่ เป็ นนายกรัฐมนตรีฉันก็รบั ไหว หัวหน้าก็อาจบอกว่า
คนๆ นี้ใช้ได้ อะไรก็ทาได้หมด เพื่อนร่วมงานก็พดู ว่าคนๆ นี้ใช้ได้ มี
ความสามารถ แต่ในหน่ วยงานของพวกเขาหรือในที่ทางานเดียวกับ
พวกเขามีคนๆ หนึ่ง ทาอะไรไม่ค่อยเป็ น ทาอะไรก็ไม่ค่อยสาเร็จ อยู่
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มาวันหนึ่ ง คนที่ท าอะไรไม่ได้กลับได้รบั แต่งตัง้ ขึ้นเป็ นหัวหน้ างาน
ไม่ได้แต่งตัง้ เขา อีกทัง้ มาเป็ นหัวหน้าของเขา ในใจเขาก็ไม่สมดุล ทา
การเคลื่อนไหวไปทัว่ ทัง้ โกรธทัง้ อิจฉาอย่างมาก
ข้าพเจ้าขอพูดกฎเช่นนี้ให้พวกเราฟั ง กฎทีค่ นธรรมดาสามัญไม่
สามารถจะเข้าใจคือ ท่านว่าอะไรท่านก็ทาได้ แต่ในดวงชะตาของท่าน
ไม่มี ส่วนเขาอะไรก็ทาไม่เป็ น แต่ในดวงชะตาของเขามี เขาก็ได้เป็ น
หัวหน้า ไม่ว่าคนธรรมดาสามัญจะคิดอย่างไร นันเป็
่ นความคิดของคน
ธรรมดาสามัญ แต่ในสายตาของผู้สาเร็จธรรมชัน้ สูง การพัฒนาของ
สังคมมนุ ษย์ เป็ นเพียงการพัฒนาไปตามกฎเกณฑ์ท่ีถู กก าหนดไว้
เพราะฉะนั น้ คนจะท าอะไรในชัวชี
่ วิตของคน เขาจะไม่ ก าหนดตาม
ความสามารถของท่าน พุทธศาสนากล่าวว่าการหมุนเวียนชดใช้กรรม
เขาจะกาหนดให้เป็ นไปตามกรรมของท่าน ท่านจะเก่งเพียงใดหากไร้ซง่ึ
กุศล ชัวชี
่ วติ นี้ท่านอาจจะไม่มอี ะไรเลย ท่านดูว่าเขาทาอะไรก็ไม่เป็ น
แต่เขามีกุศลมาก ได้เป็ นขุนนางใหญ่โต ร่ารวยมังมี
่ คนธรรมดาสามัญ
มองไม่เห็นจุดนี้ เขาก็จะรูส้ กึ ว่าตัวเองควรได้ตามทีเ่ ขาทา ดังนัน้ เขาจึง
ดิ้นรนต่อสู้ตลอดชีวติ จิตใจได้รบั ความเจ็บปวดอย่างมาก รูส้ กึ ทุกข์
ทรมานมาก เหนื่ อยมาก จิ ต ใจรู้ สึ ก ไม่ ไ ด้ ร ับ ความยุ ติ ธ รรมอยู่
ตลอดเวลา กินไม่ได้นอนไม่หลับ ท้อแท้ใจ พออายุมากเข้า ทาให้
ร่างกายตัวเองทรุดโทรม โรคภัยไข้เจ็บก็รุมล้อมเข้ามา
ดังนัน้ พวกเราผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมไม่ควรทาเช่นนี้ พวกเราผู้
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเน้นการปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ สิง่ ใดทีเ่ ป็ น
ของท่ านย่อมไม่ สู ญหาย สิ่งที่ไม่ ใช่เป็ นของท่ านก็แย่งเอามาไม่ ได้
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แน่ นอนมันก็ไม่ใช่เป็ นกฎตายตัวเช่นนี้ เสมอไป หากเป็ นกฎตายตัว
เช่นนัน้ ก็คงไม่มปี ั ญหาของคนทาความชัวเหลื
่ ออยู่อกี กล่าวคือมันมี
ปั จจัยของความไม่แน่ นอนอยู่บ้าง แต่การเป็ นผู้บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม
ตามเหตุผลแล้วธรรมกายของอาจารย์จะคอยปกป้ องคุม้ ครอง คนอื่นคิด
จะมาเอาของของท่านก็เอาไปไม่ได้ เพราะฉะนัน้ เราจึงเน้ นปล่อยให้
เป็ นไปตามธรรมชาติ บางครัง้ ท่านคิดว่าสิง่ นัน้ เป็ นของท่าน คนอื่นก็
บอกท่านว่า สิง่ นี้เป็ นของท่าน ความจริงแล้วมันไม่ใช่ของท่าน ท่านก็
อาจคิดว่าเป็ นของท่าน สุดท้ายมันไม่ใช่ของท่าน จากจุดนี้ก็ดูว่าท่าน
จะสามารถปล่อยวางได้หรือไม่ ปล่อยวางไม่ได้กค็ อื จิตยึดติด ก็ตอ้ งใช้
วิธนี ้ี ให้ท่านละทิ้งจิตใจที่เห็นแก่ผลประโยชน์ ของท่าน นี่ ก็คอื ปั ญหา
เนื่องจากคนธรรมดาสามัญไม่สามารถรับรู(้ อู)้ ถึงกฎข้อนี้ จึงต่อสูแ้ ย่งชิง
กันเพือ่ ผลประโยชน์
ความอิจฉาริษยาทีส่ ะท้อนออกมาให้เห็นในคนธรรมดาสามัญนัน้
รุนแรงเหลือเกิน ในวงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมก็สะท้อนออกมาให้เห็น
ค่อนข้างเด่นชัด วิชาพลัง(กง)ด้วยกันต่างก็ไม่มใี ครยอมอ่อนข้อให้แก่
กัน พลัง(กง)ของท่านดี พลัง(กง)ของเขาดี วิจารณ์กนั ไปมา ข้าพเจ้า
ว่าล้วนอยูใ่ นระดับชัน้ ของการบาบัดโรคภัยไข้เจ็บและเสริมสร้างสุขภาพ
พวกที่ต่อสู้ซ่งึ กันและกันส่วนใหญ่เป็ นพลัง(กง)ที่ยุ่งเหยิงซึ่งวิญญาณ
แปลกปลอมนาพามา และก็ไม่เน้นจิต(ซินซิง่ ) มีบางคนฝึ กมากว่ายีส่ บิ
ปี ก็ ไม่ มีพ ลังความสามารถพิเศษปรากฏเลย คนอื่น เพิ่งฝึ กใหม่ ๆ
ความสามารถพิเศษก็มแี ล้ว ในใจเขาก็จะเกิดความไม่สมดุลขึน้ มาทันที
ท าไมฉั น ฝึ กมายี่ สิ บ กว่ า ปี ยังไม่ มี ค วามสามารถพิ เศษ เขามี
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ความสามารถพิเศษ ความสามารถพิเศษอะไรกัน ในใจเขาโกรธมาก
เขามีวิญญาณแปลกปลอมสิงอยู่ในตัว ธาตุ ไฟแทรก อาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง)กาลังสอนลูกศิษย์อยู่ บางคนทีน่ งอยู
ั ่ ก่ ไ็ ม่เลื่อมใสศรัทธา
นัน่ อาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)อะไร เรื่องไร้สาระอย่างนัน้ ฉันไม่อยาก
ฟั ง อาจารย์คนนัน้ อาจจะพูดได้ไม่ดเี ท่าเขาก็จริง แต่สงิ่ ทีอ่ าจารย์ผนู้ นั ้
พูดก็เป็ นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นวิชาของเขา คนๆ นี้อะไรก็เรียน ประกาศนียบัตรมี
เป็ นเข่ง มีอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)เปิ ดสอนที่ไหนเขาก็จะไปร่วม
เขารูม้ ากจริงๆ รูม้ ากกว่าอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)คนนัน้ เสียอีก แต่
จะมีประโยชน์อะไร ล้วนเป็ นสิง่ ที่อยูใ่ นระดับชัน้ ของการบาบัดโรคและ
เสริมสร้างสุขภาพ เขายิง่ บรรจุไว้ในตัวมากเท่าไร สื่อสัญญาณก็ยงิ่
สับสน ยิง่ ซับซ้อน ยิง่ บาเพ็ญลาบาก มันยุ่งเหยิงไปหมดแล้ว การ
บาเพ็ญปฏิบตั จิ ริงเน้นความแน่ วแน่ หนึ่งเดียว จึงจะไม่ออกนอกลู่นอก
ทาง ในหมู่ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมจริงด้วยกันก็มเี รื่องเช่นนี้ ปรากฏให้
เห็น ต่างคนต่างไม่ยอมซึ่งกันและกัน จิตใจต่อสูช้ งิ ดีชงิ เด่นขจัดทิง้ ไป
ไม่ได้ ก็จะเกิดจิตอิจฉาริษยาได้งา่ ย
เราขอพูดถึงนิทานเรื่องหนึ่ง ในเรื่อง “ฟงเสินเอี่ยนอี้” เซินกง
เป้ าเห็นเจียงจื่อหยาทัง้ แก่และไร้ความสามารถ แต่หยวนสื่อเทียนจุน
กลับให้เจียงจื่อหยาเป็ นผู้แต่ งตัง้ เทพ ในใจของเซินกงเป้ าไม่สมดุ ล
ขึน้ มาทันที ทาไมถึงให้เขาเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เทพเล่า ท่านดูขา้ พเจ้าเซินกง
เป้ าเก่งกาจขนาดไหน ตัดศีรษะข้าพเจ้าไปแล้วยังนากลับมาใส่ใหม่ได้
ทาไมไม่ให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เทพ เขาอิจฉาริษยาเหลือเกิน คอย
ก่อกวนเจียงจื่อหยา
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ในสมั ย องค์ ศ ากยมุ นี พุ ท ธศาสนาดั ง้ เดิ ม มี พู ด ถึ ง เรื่ อ ง
ความสามารถพิเศษ ปั จจุบนั ในพุทธศาสนาไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่อง
ความสามารถพิเศษแล้ว ถ้าท่านพูดเขาจะบอกว่าท่านถูกธาตุไฟแทรก
ความสามารถพิเศษอะไร เขาไม่ ยอมรับ เพราะอะไร พระสงฆ์ ใน
ปั จจุบนั ต่างไม่รูว้ ่าเรื่องราวเป็ นอย่างไร องค์ศากยมุนีมศี ษิ ย์เอกอยู่ 10
ท่าน มู่เจีย้ นเหลียนได้ช่อื ว่ามีอทิ ธิฤทธิ ์เป็ นที่หนึ่ง องค์ศากยมุนียงั มี
สาวกหญิง ในจานวนนัน้ คนทีช่ ่อื ว่าเหลียนฮวาเซ่อ ก็มอี ทิ ธิฤทธิ ์เป็ นที่
หนึ่ งเช่นกัน เมื่อศาสนาพุทธเผยแพร่เข้ามาในเมืองจีนก็มเี หมือนกัน
ในประวัตศิ าสตร์กม็ พี ระสงฆ์ระดับสูงปรากฏอยูม่ ากมาย ตักม้
๊ อมาเมือง
จีน ข้ามแม่ น้ าโดยใช้ ต้ น อ้ อ ต้ น เดี ย ว แต่ ในระหว่ างการพัฒ นาใน
ประวัตศิ าสตร์ เรื่องของอิทธิฤทธิ ์ต่างๆ นับวันก็ยงิ่ ถูกปฏิเสธ สาเหตุ
สาคัญเป็ นเพราะพระสงฆ์ท่มี สี มณศักดิสู์ งๆ ในวัด พระสงฆ์เจ้าอาวาส
เหล่านัน้ บางรูปไม่แน่ว่าจะเป็ นคนทีม่ รี ากฐาน(เกินจี)ดีมาก อย่าเห็นว่า
เขาเป็ นเจ้าอาวาสเป็ นพระผูใ้ หญ่ นันเป็
่ นเพียงตาแหน่ งในสังคมมนุ ษย์
เท่านัน้ เขาก็เป็ นเพียงผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมคนหนึ่ง เพียงแต่ว่าเขา
บาเพ็ญปฏิบตั ิเป็ นงานหลัก ท่านอยู่บ้านบาเพ็ญเป็ นงานอดิเรก จะ
บาเพ็ญได้สาเร็จหรือไม่ล้วนขึ้นอยู่กบั จิตใจดวงนัน้ เหมือนกันหมด
ขาดนิดผิดหน่ อยก็ไม่ได้ แต่ว่าพระลูกวัดที่คอยหุงหาอาหาร ก็ไม่แน่
ว่าเขาจะเป็ นคนทีม่ รี ากฐาน(เกินจี)ต่ าเสมอไป พระลูกวัดยิง่ ได้รบั ความ
ล าบากมากก็จะยิ่งเปิ ดพลัง(กง)ได้ง่าย พระผู้ใหญ่ ย ิ่งสุ ขสบายมาก
เท่าใดก็ยงิ่ เปิ ดพลัง(กง)ได้ยาก เนื่องจากมีเรื่องของการผันแปรกรรม
พระลูกวัดยิง่ ลาบากยิง่ เหนื่อย ก็ยงิ่ ชดใช้กรรมได้เร็ว การรับรู้(อู)้ ก็เปิ ด
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ได้เร็ว อาจเป็ นไปได้เขาได้เปิ ดพลัง(กง)ขึ้นมาทันทีในวันใดวันหนึ่ ง
พอพลัง(กง)เปิ ด การรับรู้(อู้)เปิ ดหรือกึ่งเปิ ด อิทธิฤทธิก์ ็จะปรากฏ
ออกมา พระในวัดทุกรูปก็พากันมาถามเขา พากันเลื่อมใสศรัทธา แต่
เจ้าอาวาสก็รบั ไม่ได้ แล้วนี่ขา้ พเจ้าจะเป็ นเจ้าอาวาสต่อไปอย่างไร การ
รับรู(้ อู)้ เปิ ดอะไรกัน เขาถูกธาตุไฟแทรกต่างหาก ไล่เขาออกไป แล้วก็
ไล่เขาออกจากวัดไป นานวันเข้า ศาสนาพุทธในดินแดนชาวฮันของเรา
่
จึงไม่มใี ครกล้าพูดถึงความสามารถพิเศษ ท่านดูพระจี้กงมีอทิ ธิฤทธิ ์
มากขนาดไหน ขนย้ายท่อนไม้จากภูเขาเอ๋อเหมย โยนขึน้ มาจากบ่อน้ า
ทีละท่อนๆ สุดท้ายก็ยงั ถูกไล่ออกจากวัดหลิงอิน่ ซื่อ
จิตอิจฉาริษยานี้เป็ นปั ญหาทีร่ า้ ยแรงนัก เพราะจะส่งผลโดยตรง
ว่าเราจะสามารถบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมจนสาเร็จได้หรือไม่ หากขจัดจิต
อิจฉาริษยาออกไปไม่ได้ จิตทุกประเภทในการบาเพ็ญก็จะกลายเป็ น
เปราะบางมาก นี่มขี อ้ กาหนดไว้ว่า ในระหว่างการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
หากไม่สามารถขจัดจิตอิจฉาริษยาออกไปก็จะไม่ได้มรรคผล ไม่ ได้
มรรคผลแน่ นอน ทีผ่ า่ นมาพวกเราคงจะเคยได้ยนิ ได้ฟังมาบ้างว่า พระ
อาหนีถอฝอทรงตรัสไว้ว่ากรรมจะติดตัวไปเกิด หากไม่ขจัดจิตอิจฉา
ริษยาทิ้งไปย่อมไม่ได้ ด้านอื่นๆ ขาดนิดผิดหน่ อย มีกรรมเล็กกรรม
น้อยติดตัวไปเกิด หากยังต้องการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมต่อ ก็ยงั ทาได้
แต่ หากไม่สามารถขจัดจิตอิจฉาริษยาทิ้งไปนัน้ ไม่ได้เด็ดขาด วันนี้
ข้าพเจ้าขอบอกกับผูฝ้ ึ กพลัง(กง) ท่านอย่าได้ลมุ่ หลงงมงายไม่ยอมรับรู้
ท่านคิดจะบรรลุ ถึงเป้ าหมายของการบ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรมไปสู่ระดับ

324

ชัน้ สูงยิง่ ๆ ขึน้ ไป จะต้องขจัดจิตอิจฉาริษยาทิง้ ไป ดังนัน้ เราจึงยกเรื่อง
นี้ออกมาพูดโดยเฉพาะ
ปัญหาการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
พูดถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ใช่จะสอนให้ท่ านไปรักษา
โรคภัยไข้เจ็บ ลูกศิษย์ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ที่
บาเพ็ญจริงทุกคน ห้ามไปรักษาโรคให้ผอู้ ่นื ถ้าท่านไปรักษาโรค สิง่ ที่
ได้จากหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุ นต้ าฝ่ า)ในร่างกายของท่ าน
ธรรมกายของข้าพเจ้าจะเรียกกลับคืนมาทัง้ หมด เพราะอะไรจึงเห็น
ปั ญหานี้เป็ นเรื่องร้ายแรงเช่นนี้ เพราะมันเป็ นการทาลายหลักธรรมใหญ่
แบบหนึ่ง นอกจากจะเป็ นการทาร้ายร่างกายของท่านเองแล้ว บางคน
เมื่อเห็นคนป่ วยก็คนั ไม้คนั มือขึ้นมา พบใครก็จะลากเขามาและช่วย
รักษาโรคให้เขา เพือ่ โอ้อวดตัวเอง นี่มใิ ช่จติ ยึดติดหรอกหรือ อีกทัง้ ยัง
ส่งผลกระทบต่อผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอย่างมาก
มีอาจารย์วชิ าพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ปลอมไม่น้อย เข้าถึงจิตใจของ
คนธรรมดาสามัญได้วา่ เมื่อศึกษาพลังลมปราณ(ชีก่ ง)แล้วก็คดิ จะนาไป
รักษาโรคให้คนอื่น จึงสอนสิง่ เหล่านี้ให้แก่ท่าน โดยพูดว่าการปล่อย
ลมปราณ(ชี)่ สามารถรักษาโรคได้ นันมิ
่ เป็ นเรื่องน่ าหัวเราะหรือ ท่านมี
ลมปราณ(ชี)่ เขาก็มลี มปราณ(ชี)่ ท่านส่งลมปราณ(ชี)่ ไปให้กบั ผูป้ ่ วยก็
จะสามารถรักษาโรคได้หรือ ดีไม่ดลี มปราณ(ชี่)ของเขากลับจะรักษา
ท่านเสียอีก ลมปราณ(ชี)่ กับลมปราณ(ชี)่ ด้วยกันไม่มผี ลในการควบคุม
ซึ่งกันและกัน ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในระดับสูงเมื่อเกิดพลัง(กง) สิง่ ที่
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ส่ งออกมาจะเป็ นสสารพลังงานสู ง นี่ ส ามารถรัก ษาโรคได้ จ ริงๆ
สามารถควบคุ มโรคได้ สามารถบังเกิดผลในการระงับได้ แต่ จะไม่
สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ เพราะฉะนัน้ การทีจ่ ะรักษาโรคได้อย่าง
แท้จริง จะต้องมีความสามารถพิเศษจึงจะรักษาโรคให้หายขาดได้ โรค
แต่ละชนิ ดก็ต้องมีความสามารถพิเศษส าหรับการรักษาโรคชนิ ดนัน้
โดยเฉพาะ ลาพังความสามารถพิเศษทีใ่ ช้สาหรับการรักษาโรคข้าพเจ้า
ว่ามีไม่ต่ ากว่าพันชนิ ด มีโรคกี่ชนิ ดก็จะมีความสามารถพิเศษกี่ชนิ ด
สาหรับรักษาโรคนัน้ ๆ หากท่านไม่มีความสามารถพิเศษนี้ มือของ
ท่านจะวาดลวดลายแค่ไหนก็รกั ษาไม่ได้
ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมานี้ บางคนได้ทาให้วงการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม
ปั น่ ป่ วนไปหมด อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)จริง ที่ออกมาถ่ายทอด
วิชาระดับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและเสริมสร้างสุขภาพเหล่านัน้ ใน
ระยะแรกอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ทีอ่ อกมาถ่ายทอดวิชา ก็ไม่มที า่ น
ใดสอนให้คนนาไปรักษาโรคให้ผูอ้ ่นื ล้วนแต่จะช่วยรักษาโรคให้ท่าน
หรือสอนให้ท่านบาเพ็ญปฏิบ ตั ิอย่างไร ฝึ กฝนร่างกายอย่างไร โดย
สอนหลักพลัง(กง)ให้ท่านชุดหนึ่ ง ต่อจากนัน้ ก็ให้ท่านกาจัดโรคผ่าน
การฝึ กฝนร่างกายตัวเอง แต่มาระยะหลังๆ นี้อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่
กง)ปลอมออกมาทาจนเสื่อมเสีย ใครคิดจะรักษาโรคก็จะชักนาวิญญาณ
แปลกปลอมเข้ามา เป็ นเช่นนี้แน่ นอน ภายใต้สภาพแวดล้อมในเวลา
นั น้ การที่อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)บางท่ านรักษาโรคให้คนนั น้
เพื่อให้เป็ นการสอดคล้องกับปรากฏการณ์ สวรรค์ของเวลานัน้ แต่มนั
ไม่ ใช่ ความสามารถของคนธรรมดาสามัญ จึงไม่ สามารถให้ คงอยู่
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ตลอดไป นัน่ เกิดจากปรากฏการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของสวรรค์ใน
เวลานัน้ ก็คอื เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลานัน้ ต่อมากลับกลายเป็ นวิชา
สอนคนให้รกั ษาโรคโดยเฉพาะ จึงวุน่ วายไปหมด คนธรรมดาสามัญคน
หนึ่งฝึ กเพียง 3 วัน 5 วัน ก็จะสามารถรักษาโรคได้แล้วหรือ บางคน
พูดว่า ฉันสามารถรักษาโรคนี้โรคนัน้ ได้ ข้าพเจ้าขอบอกกับท่าน พวก
นี้ ล้วนมีวิญญาณแปลกปลอมสิงอยู่ ท่านรู้ไหมว่าบนหลังของท่านมี
อะไรเกาะอยู่ ท่านมีวิญญาณแปลกปลอมสิงอยู่ ตัวท่านเองไม่รู้สึก
ท่านไม่รหู้ รอก ท่านรูส้ กึ ว่าดีมากทีต่ วั เองมีความสามารถ
อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)จริงนัน้ ต้องผ่านการบาเพ็ญอย่าง
ลาบากมานานเท่าใด จึงจะสามารถบรรลุเป้ าหมายอย่างนี้ได้ ในขณะที่
ท่ านรักษาโรคให้คน ท่ านลองคิดดู ว่ า ท่ านมีความสามารถพิเศษ
แข็งแกร่งพอที่จะขจัดกรรมให้คนได้หรือไม่ ท่านได้รบั การถ่ายทอดมา
จริงหรือไม่ ท่านใช้เวลาเพียง 2 - 3 วันก็จะสามารถรักษาโรคได้แล้ว
หรือ มือของคนธรรมดาสามัญจะสามารถรักษาโรคได้หรือ แต่อาจารย์
พลังลมปราณ(ชี่กง)ปลอมทัง้ หลายจับจุดอ่อนของท่านได้ จับจิตยึดติด
ของคนได้ ท่านแสวงหาที่จะรักษาโรคมิใช่หรือ ดี เขาก็เปิ ดสอนการ
รักษาโรค สอนวิธรี กั ษาให้แก่ท่านโดยเฉพาะ เช่น เข็มลมปราณ(ชี่)
อะไรเอย วิธฉี ายแสงเอย วิธขี บั เอย วิธบี ารุงเอย การจี้จุด อี้ป่าจัว
(การคว้าจับ)เอย มีวธิ ตี ่างๆ นานา เป้ าหมายคือหลอกเอาเงินทองจาก
ท่าน
พวกเรามาพูดถึงวิธอี ้ปี ่ าจัว เรามองเห็นสภาพการณ์ เช่นนี้คอื
ทาไมคนจึงเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย สาเหตุแท้จริงที่ทาให้เขาป่ วยและได้รบั
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ทุกข์ภยั ก็คอื กรรม สสารสีดาของสนามกรรม จัดอยูใ่ นธาตุอนิ จัดเป็ น
สิง่ ที่ไม่ดี วิญญาณที่ไม่ดเี หล่านี้ ก็คือธาตุ อนิ เป็ นสสารสีดาทัง้ สิ้น
เพราะฉะนัน้ ถ้ามันสามารถเข้าไปได้ สภาพแวดล้อมนี้ก็เหมาะกับมัน
มันคือสาเหตุ แท้จริงที่ทาให้คนเกิดเจ็บไข้ได้ป่ วย เป็ นสาเหตุ สาคัญ
ที่สุ ดของการเกิดโรค แน่ นอนยังมีอีก 2 รูปแบบ รูปแบบแรกก็คือ
วิญญาณเล็กๆ ที่มีความหนาแน่ นสูงมากๆ คล้ายกับเป็ นกลุ่มกรรม
อีกรูปแบบหนึ่งคล้ายกับการส่งมาตามท่อ รูปแบบนี้ไม่ค่อยพบ ล้วน
สืบทอดลงมาจากบรรพบุรุษ ก็มสี ภาพการณ์เช่นนี้
เรามาพูดกันถึงโรคที่พบบ่อยที่สุด เช่น คนเกิดมีเนื้ องอกขึ้น
ตรงจุดไหน เกิดการอักเสบขึน้ ตรงจุดไหน เกิดกระดูกงอกตรงส่วนไหน
เป็ นต้น ในอีกมิตหิ นึ่งก็คอื บริเวณนัน้ มีวญ
ิ ญาณเกาะติดอยู่ ในส่วนลึก
ของมิตหิ นึ่งมีวญ
ิ ญาณอยูต่ วั หนึ่ง อาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ทัวไปจะ
่
มองไม่ เห็น ความสามารถพิเศษระดับทัว่ ไปจะมองไม่ เห็ น เพียง
มองเห็นว่าร่างกายคนมีลมปราณ(ชี)่ สีดา บริเวณไหนมีลมปราณ(ชี)่ สีดา
บริเวณนัน้ ก็มีโรค นี่เป็ นการพูดที่ถูกต้อง แต่ลมปราณ(ชี่)สีดาไม่ใช่
สาเหตุแท้จริงทีท่ าให้เกิดโรค เป็ นวิญญาณทีอ่ ยูใ่ นส่วนลึกของมิตหิ นึ่ง
ทีส่ ่งสนามพลังนี้ออกมา ดังนัน้ จึงมีบางคนบอกให้ขบั ออก ระบายออก
ท่านขับออกไป ประเดีย๋ วมันก็เกิดขึน้ มาอีก บางตัวมีพลังมาก พอขับ
ออกไปมันก็กลับคืนมาอีก มันสามารถกลับคืนมาได้เอง รักษาอย่างไร
ก็ไม่หาย
มองดูโดยอาศัยความสามารถพิเศษ จุดไหนมีลมปราณ(ชี)่ สีดา
ก็เข้าใจว่าเป็ นพิษของโรค การแพทย์แผนจีนเห็นว่าจุดไหนชีพจรเดิน
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ไม่สะดวก เลือดลมไม่ดี หรือชีพจรเดินติดขัด แพทย์แผนปั จจุบนั จะ
พูดว่าบริเวณนัน้ เป็ นแผลเรื้อรัง มีเนื้ องอก กระดูกงอก หรืออักเสบ
เป็ นต้น มันสะท้อนมาถึงมิตนิ ้ีก็จะเป็ นรูปแบบนี้ ถ้าท่านนาเอาสิง่ นัน้
ออกไป ท่านจะพบว่าร่างกายในฝั ง่ นี้ไม่มอี ะไรแล้ว หมอนรองกระดูก
สันหลังยื่นออกมาหรือกระดูกงอกอะไรต่างๆ เมื่อท่านเอาสิง่ นัน้ ออกไป
แล้ว หลังจากกาจัดสนามพลังนัน้ ออกไปแล้ว ท่านก็จะหายทันที ท่าน
ลองไปเอ๊กซเรย์ดู กระดูกงอกอะไรก็จะไม่มแี ล้ว สาเหตุทแ่ี ท้จริงก็เกิด
มาจากสิง่ นัน้
มีคนพูดว่าฝึ ก 3 - 5 วันจะสามารถรักษาโรคได้ สอนอี้ป่ าจัว
ให้แก่ ท่ าน ท่ านลองจับให้ข้าพเจ้าดูซิ มนุ ษย์นั น้ อ่อนแอที่สุ ด แต่
วิญญาณตัวนัน้ ร้ายกาจนัก มันจะควบคุมบังคับสมองใหญ่ของท่าน ทา
ให้ท่านหัวหมุนหัวปั น่ สามารถเอาชีวติ ท่านได้อย่างง่ายดาย ท่านว่า
ท่านจะจับมัน จะจับอย่างไร ด้วยมือของคนธรรมดาสามัญเช่นท่านไม่
สามารถแตะต้องมันได้ ท่านอยูต่ รงนี้วาดไปวาดมา มันก็ไม่สนใจท่าน
ลับหลังมันยังหัวเราะเยาะท่านด้วยซ้าไป จับอย่างสะเปะสะปะ น่ าขัน
นัก ถ้าท่านสามารถแตะต้องถึงมันได้ มันจะทาให้มอื ของท่านบาดเจ็บ
ทันที บาดเจ็บจริงๆ ข้าพเจ้าเคยเห็นบางคน สองมือก็ดๆี ไม่ว่าจะ
ตรวจเช็คอย่างไร ร่างกายก็ไม่มโี รค สองมือก็ไม่มอี ะไรผิดปกติ แต่ว่า
มือทัง้ สองข้างก็ยกไม่ขน้ึ ห้อยอยู่อย่างนัน้ คนป่ วยคนนี้ขา้ พเจ้าก็พบ
มาแล้ว ในอีกมิติหนึ่ งร่างของเขาได้รบั บาดเจ็บ พิการไปแล้วจริงๆ
เมื่อร่างนั น้ ของท่ านได้รบั บาดเจ็บ ท่ านจะไม่พ ิการหรือ มีคนถาม
ข้าพเจ้าว่า อาจารย์ ฉันจะฝึ กพลัง(กง)ได้หรือไม่ ฉันท าหมันแล้ว
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หรือฉันผ่าอะไรออกไปแล้ว ข้าพเจ้าขอบอกว่า เรื่องนี้ไม่มผี ลกระทบ
ร่างกายในอีกมิตหิ นึ่งของท่านไม่ได้ผา่ นการผ่าตัด การฝึ กพลัง(กง)จะ
บังเกิดผลในร่างกายนัน้ ของท่าน ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงพูดว่าท่านไปจับมัน
ท่านจับไม่ถูกตัวมัน มันก็จะไม่ยงุ่ กับท่าน ถ้าท่านไปจับถูกตัวมัน มัน
ก็จะทาร้ายมือของท่าน
เพือ่ สนับสนุ นกิจกรรมพลังลมปราณ(ชีก่ ง)แห่งชาติ ข้ า พ เจ้ า
อยู่ท่ปี ั กกิ่งได้พาลูกศิษย์กลุ่มหนึ่ งไปร่วมงานนิ ทรรศการเพื่อสุขภาพ
ตะวันออก ในงานนิทรรศการทัง้ สองครัง้ พวกเราเด่นที่สุด ในงานครัง้
แรกหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเราถูกยกย่องเป็ นดาว
เด่นในบรรดาวิชาพลัง(กง)ต่ างๆ ครัง้ ที่สองคนมากจนเราไม่รู้จะท า
อย่างไร จุดแสดงของคนอื่นมีคนดูไม่ก่คี น แต่ของเรามาดูกนั แน่ นไป
หมด เราแบ่งออกเป็ นสามกลุม่ กลุม่ แรกเต็มแต่เช้า กลุม่ ทีส่ องต้องรอ
ดูในรอบบ่าย อีกกลุ่มหนึ่งรอให้ขา้ พเจ้าเซ็นชื่อ พวกเราไม่รกั ษาโรค
ทาไมเราจึงไปร่วมงาน ก็เพือ่ สนับสนุ นกิจกรรมพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ของ
ประเทศ เพือ่ อุทศิ ประโยชน์ให้แก่งานนี้ พวกเราจึงเข้าร่วมกิจกรรม
ข้าพเจ้าแบ่งพลัง(กง)ของข้าพเจ้าให้แก่ลกู ศิษย์แต่ละคน คนละ
หนึ่งส่วน ล้วนเป็ นกลุม่ พลังงานซึง่ รวมความสามารถพิเศษนับร้อยชนิด
เข้าไว้ดว้ ยกัน ห่อหุ้มมือพวกลูกศิษย์เอาไว้ มีบางคนมือยังถูกกัดจน
เป็ นแผล ถูกกัดจนพอง ถูกกัดจนเลือดไหล นันเป็
่ นเรื่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ น
ประจา สิง่ นัน้ ร้ายกาจมาก ท่านลองคิดดูมอื ของคนธรรมดาสามัญเช่น
ท่ า นกล้ า จั บ ต้ อ งมั น หรื อ พู ด อี ก ที ท่ า นก็ จ ั บ มั น ไม่ ถู ก ไม่ มี
ความสามารถพิเศษชนิดนัน้ ก็ทาไม่ได้ เพราะในอีกมิตหิ นึ่งท่านคิดจะ
330

ทาอะไร สมองท่านเพียงแค่คดิ มันก็รทู้ นั ที ท่านคิดจะจับมัน มันก็หนี
ไปไกลแล้ว รอจนคนไข้ออกประตูไป มันก็จะเข้าไปใหม่ทนั ที โรคก็จะ
กาเริบขึน้ มาอีก ถ้าจะลงมือรักษาจะต้องมีความสามารถพิเศษชนิดนี้
พอยื่นมือตี “ปั ง” มันก็จะหยุดอยู่ตรงนัน้ หลังจากที่มนั หยุดอยู่กบั ที่
พวกเรายังมีความสามารถพิเศษอีกชนิดหนึ่ง ก่อนนัน้ เรียกว่า วิชาจับ
วิญญาณ ความสามารถพิเศษชนิดนี้ยงิ่ ร้ายกาจ สามารถทีจ่ ะดึงเอาจิต
หลัก(เหวียนเสิน)ของมนุ ษย์ออกมาทัง้ ดวง คนๆ นัน้ ก็จะขยับเขยื้อน
ไม่ได้ทนั ที ความสามารถพิเศษชนิดนี้เป็ นความสามารถเฉพาะอย่าง
ทีเ่ ราใช้จบั สิง่ นี้โดยเฉพาะ ทุกท่านคงทราบดี ในมือของพระยูไลมีชาม
ใบหนึ่ง เพียงส่องอย่างนี้ ท่านดูซุนหงอคง(เห้งเจีย)ใหญ่โตขนาดนัน้
ก็กลายเป็ นจุดเล็กนิ ดเดียวไปในทันที ความสามารถพิเศษชนิ ดนี้จึง
สามารถบังเกิดผลเช่นนี้ ได้ ไม่ว่าวิญญาณตัวนั น้ จะใหญ่ โตแค่ไหน
หรือว่าจะเล็กเพียงใด ในชัวพริ
่ บตาก็จะจับอยูใ่ นมือ กลายเป็ นเล็กนิด
เดียว
ยังมีอกี อย่างหนึ่ง บอกว่ายื่นมือเข้าไปในร่างกายของคนป่ วย
แล้วจับมันออกมา ทาเช่นนี้ไม่ได้ นันจะท
่ าให้ความคิดในสังคมมนุ ษย์
เกิดการสับสน ที่จริงก็ไม่อนุ ญาตให้ทาเช่นนี้ แม้จะสามารถทาได้ก็
ไม่ให้ทาเช่นนี้ มือทีเ่ ขายื่นเข้าไปเป็ นมือในอีกมิตหิ นึ่ง เช่นว่าเขาเป็ น
โรคหัวใจ เวลาทีม่ อื ข้างนี้จบั ตรงบริเวณหัวใจ มือในอีกมิตหิ นึ่งก็เข้าไป
แล้ว จับมันไว้ในชัวพริ
่ บตา เมื่อมือที่อยู่ขา้ งนอกของท่านจับรวบไว้
สองมือประกบเข้าด้วยกัน ก็จะจับอยูใ่ นมือ มันร้ายกาจมาก บางครัง้
จะกระดุ กกระดิกอยู่ในมือ เจาะเข้าไปในมือท่าน บางครัง้ มันจะกัด
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บางครัง้ ก็รอ้ งออกมา ท่านอย่าคิดว่าเวลาจับอยู่ในมือมันเล็กนิดเดียว
พอปล่อยมือมันก็จะกลายเป็ นใหญ่มาก นี่ไม่ใช่เรื่องทีใ่ ครก็ทาได้ ไม่มี
ความสามารถพิเศษชนิดนี้ก็จะทาไม่ได้ จริงๆ แล้วไม่งา่ ยอย่างที่พวก
เราคิด
แน่ นอนรูปแบบการรักษาโรคด้วยพลังลมปราณ(ชีก่ ง) ก็อาจให้
คงอยูต่ ่อไป ในอดีตก็มอี ยูต่ ลอดมา แต่ตอ้ งมีเงื่อนไข คนๆ นี้ตอ้ งเป็ น
ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมเท่านัน้ ในขัน้ ตอนของการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม
ด้วยจิตเมตตา เขาอาจช่วยรักษาคนดีบางคนก็เป็ นเรื่องทีย่ อมให้ทาได้
แต่เขาไม่สามารถที่จะช่วยลบล้างกรรมให้เขาจนหมดสิ้น เขาไม่มีเด
ชานุ ภ าพเพี ย งพอ ดังนั ้น ทุ ก ข์ ภ ัย ยังคงอยู่ เพี ย งแต่ ว่ าโรคหาย
อาจารย์พ ลังลมปราณ(ชี่กง)ทัว่ ไปไม่ ใช่ ผู้บ าเพ็ญ ปฏิบ ัติธรรมที่ได้
หลักธรรม เขาจึงเพียงแต่สามารถช่วยผลักโรคไปอยูข่ า้ งหลัง และอาจ
ทาให้โรคแปรเปลี่ยนไป หรืออาจแปรเปลี่ยนให้เป็ นทุกข์ภยั แบบอื่น
แต่ขนั ้ ตอนการผลักดันให้เลื่อนออกไปตัวเขาเองอาจไม่รู้ ถ้าพลัง(กง)ที่
บาเพ็ญปฏิบตั ิมานัน้ เป็ นของจิตสานึ กรอง(ฟู่ อี้ซ่อื ) ก็เป็ นการกระทา
ของจิตสานึกรอง(ฟู่อซ้ี ่อื )ของเขาเอง วิชาพลัง(กง)บางชนิดผูป้ ฏิบตั เิ ป็ น
คนค่อนข้างมีช่อื เสียง และอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ทีม่ ชี ่อื เสียงมาก
หลายคนไม่มพี ลัง(กง) เพราะว่าพลัง(กง)นัน้ อยู่ในตัวจิตรอง(ฟู่เหวียน
เสิน) จึงพูดว่าในขัน้ ตอนของการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมนัน้ อนุ ญาตให้ทา
เช่นนี้ได้ เพราะบางคนจะคงอยูใ่ นระดับชัน้ นี้ ฝึกกันมากว่าสิบปี หลาย
สิบปี ก็ไม่สามารถหลุดพ้นระดับชัน้ นี้ได้ ดังนัน้ ตลอดชีวติ เขาก็ได้แต่
รักษาโรคให้คนอื่น เพราะเขาอยู่ในระดับชัน้ นี้ ก็อนุ ญาตให้เขาท า
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เช่นนี้ ลูกศิษย์ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) ไม่อนุ ญาต
ให้รกั ษาโรคให้คนอื่นเด็ดขาด อ่านหนังสือเล่มนี้ให้คนป่ วยฟั ง ถ้าหาก
คนป่ วยรับได้ก็อาจช่วยรักษาโรคได้ แต่ คนที่มีกรรมมากกรรมน้ อย
แตกต่างกันก็จะได้ผลแตกต่างกัน
การรักษาโรคในโรงพยาบาลกับการรักษาโรคด้วยพลังลมปราณ(ชี่
กง)
พวกเรามาพูดถึงปั ญหาที่เกี่ยวกับการรักษาโรคในโรงพยาบาล
กับการรักษาโรคด้วยพลังลมปราณ(ชีก่ ง) หมอแผนปั จจุบนั บางคนไม่
ยอมรับพลังลมปราณ(ชี่กง) พูดได้ว่าเป็ นจานวนมาก เขาจะพูดว่าถ้า
อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)รักษาโรคได้ ยังจะต้องมีโรงพยาบาลไป
ท าไมกัน พวกท่ านมาแทนที่ โรงพยาบาลของเราก็ แล้วกัน พลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง)ของพวกท่านเพียงแค่ขยับมือก็สามารถรักษาโรคได้ ไม่
ต้องฉีดยา กินยา อยู่โรงพยาบาล มาแทนที่โรงพยาบาลของพวกเรา
น่ าจะดี การพูดเช่นนี้ ไม่มเี หตุผล มีคนไม่เข้าใจพลังลมปราณ(ชี่กง)
ความจริงแล้วการรัก ษาโรคด้ วยพลังลมปราณ(ชี่ก ง) ไม่ สามารถ
เหมือนกับวิธกี ารรักษาของคนธรรมดาสามัญ มันไม่ใช่ความสามารถ
ของคนธรรมดาสามัญ มันเป็ นสิ่งที่อยู่เหนื อธรรมดา สิ่งที่อยู่เหนื อ
ธรรมดานี้ หากน าออกมา ก็ จะรบกวนสังคมมนุ ษ ย์ในวงกว้าง จะ
อนุ ญาตได้หรือ พระพุทธมีเดชานุ ภาพมหาศาล เพียงพระพุทธหนึ่ ง
องค์ขยับมือทีเดียว โรคของมนุ ษย์ท งั ้ มวลก็จะไม่เหลืออยู่อีกต่ อไป
ทาไมพระพุทธท่านจึงไม่ทา ทัง้ ๆ ทีม่ พี ระพุทธอยูม่ ากมาย ทาไมพระ
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พุทธท่านไม่เมตตาให้ท่านหายจากโรค เพราะสังคมมนุ ษย์ก็ต้องเป็ น
เช่นนี้ อยูใ่ นสภาพของการเกิดแก่เจ็บตายเช่นนี้ ล้วนเกี่ยวพันกับเหตุ
และผลทัง้ สิน้ เป็ นการหมุนเวียนชดใช้กรรม ท่านติดหนี้กต็ อ้ งชดใช้
ถ้าท่านรักษาโรคของเขาให้หาย ก็เท่ากับท าลายกฎข้อนี้ ก็
สามารถท าเรื่องไม่ ดี แล้วไม่ ต้องชดใช้ เช่ นนั น้ ได้หรือ ผู้บ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมด้วยจิตเมตตา ในขณะทีท่ า่ นยังไม่มกี าลังมากพอทีจ่ ะแก้ไข
ปั ญหานี้ได้อย่างถึงที่สุด ก็อนุ ญาตให้ท่านไปรักษาโรคได้ เพราะท่าน
กระทาด้วยจิตเมตตา อนุ ญาตให้ทาเช่นนี้ได้ แต่ถา้ ท่านสามารถแก้ไข
ปั ญหานี้ ได้อย่างแท้จริง แก้ไขในวงกว้างก็จะไม่อนุ ญาต ท่านก็จะ
ทาลายสภาพของสังคมมนุ ษย์อย่างรุนแรง จึงไม่อนุ ญาต เพราะฉะนัน้
จะให้พลังลมปราณ(ชี่กง)มาแทนที่โรงพยาบาลนัน้ ท าไม่ได้ มันเป็ น
หลักธรรมทีอ่ ยูเ่ หนือธรรมดา
ถ้าหากจัดตัง้ โรงพยาบาลพลังลมปราณ(ชี่กง)ขึ้นมาในประเทศ
จีน สมมุตวิ ่าอนุ ญาตให้ทาเช่นนี้ได้ อาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)เก่งๆ
ต่างพากันออกมาทา ท่านลองคิดดูจะมีสภาพเป็ นอย่างไร ไม่อนุ ญาต
ให้ท าเช่นนี้ เพราะว่าต้องรักษาสภาพสังคมมนุ ษย์เช่นนี้ เอาไว้ ถ้า
จัดตัง้ โรงพยาบาลพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ขึน้ มา เปิ ดแขนงการรักษาด้วยชี่
กง ศู น ย์ พ ั ก ฟื้ นสุ ข ภาพ สถานรั ก ษาพยาบาล ถ้ า ตั ้ง ขึ้ น มา
ประสิทธิภาพของการรักษาของอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ผูน้ นั ้ ก็จะตก
ลงอย่างมาก การรักษาจะไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะอะไร เพราะเขาได้
กระทาในสิง่ ที่เป็ นของคนธรรมดาสามัญ ก็ต้องอยู่ในกฎเดียวกับคน
ธรรมดาสามัญ และอยูใ่ นระดับชัน้ ทีม่ สี ภาพเดียวกับคนธรรมดาสามัญ
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ผลการรักษาของเขาจึงต้องเหมือนของโรงพยาบาลทัวไป
่ ดังนัน้ การ
รักษาโรคจึงไม่ได้ผล เขาก็จะบอกว่าช่วงระยะเวลาของการรักษาต้องมี
หลายระยะ โดยมากมักจะเป็ นเช่นนี้
พลังลมปราณ(ชี่กง)ไม่ว่าจะตัง้ โรงพยาบาลก็ดี ไม่ตงั ้ ก็ดี พลัง
ลมปราณ(ชี่กง)สามารถรักษาโรคได้ ข้อนี้ ใครก็ปฏิเสธไม่ ได้ พลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง)เป็ นทีน่ ิยมอย่างกว้างขวางในสังคมมาเป็ นเวลายาวนาน
มีคนมากมายที่ฝึกจนบรรลุถงึ เป้ าหมายของการมีสุขภาพแข็งแรงไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ ไม่ว่าอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ได้ช่วยเคลื่อนย้ายโรค
ไปก็ดี หรือรักษาอะไรอย่างอื่นก็ดี เวลานี้โรคนัน้ ก็ไม่มแี ล้ว จึงพูดว่า
พลังลมปราณ(ชีก่ ง)สามารถรักษาโรคได้นนั ้ ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ คนส่วน
ใหญ่ ท่ีไปหาอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)รักษาโรคนัน้ ล้วนเป็ นโรค
แปลกที่รกั ษายาก รักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่หาย ก็ลองไปให้อาจารย์
พลังลมปราณ(ชี่กง)รักษาดู ผลก็คอื รักษาหายได้ คนที่สามารถรักษา
หายในโรงพยาบาลจะไม่ไปหาอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง) โดยเฉพาะ
ในระยะเริม่ ต้น คนเรามักจะเข้าใจเช่นนี้ ดังนัน้ พลังลมปราณ(ชี่กง)จึง
สามารถรักษาโรคได้ เพียงแต่ ว่าไม่สามารถที่จะท าในแบบที่ส งั คม
มนุ ษย์ทวไปท
ั่
ากัน การก้าวก่ ายสังคมมนุ ษย์ในวงกว้างเป็ นสิ่งที่ไม่
อนุ ญาตให้ทาโดยเด็ดขาด ในวงแคบหรือหากไม่ส่งผลกระทบอะไรมาก
นัก ท ากันอย่างเงียบๆ เป็ นสิ่งที่อนุ ญาตให้ท ากันได้ แต่ โรคจะไม่
หายขาด ข้อนี้ยนื ยันได้ ฉะนัน้ การฝึกฝนพลัง(กง)ด้วยตัวเองเพือ่ รักษา
โรคเป็ นวิธที ด่ี ที ส่ี ุด
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มีอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)บางท่านพูดว่า โรงพยาบาลไม่
สามารถรักษาโรคได้ ผลการรักษาของโรงพยาบาลเดีย๋ วนี้เป็ นอย่างนัน้
อย่างนี้ จะให้เราพูดอย่างไร แน่ นอนมันมีสาเหตุมากมาย จุดสาคัญ
ข้าพเจ้าว่าเป็ นเพราะมาตรฐานศีลธรรมของมนุ ษย์เราตกต่ าลง ทาให้
เกิดมีโรคประหลาดๆ กันขึน้ มา โรงพยาบาลไม่สามารถรักษาได้ กินยา
ก็ไม่ได้ผล ยาปลอมก็มมี าก ล้วนเป็ นเพราะคนทาให้สงั คมเสื่อมโทรม
ถึงระดับนี้ เราทุ กคนต่างก็ไม่ต้องโทษใคร ทุ กคนมีส่วนผลักดันให้
สังคมเสื่อมลงกันทัง้ นัน้ เพราะฉะนัน้ ผู้มาบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมก็ต้อง
ประสบกับความทุกข์ความลาบาก
โรคบางอย่างโรงพยาบาลวินิจฉัยไม่ออก แต่มนั มีโรคอยู่จริงๆ
บางคนตรวจพบแต่ไม่สามารถวินิจฉัยว่าเป็ นโรคอะไร เป็ นโรคทีย่ งั ไม่
เคยพบมาก่อน โรงพยาบาลจึงตัง้ ชื่อโรคประเภทนี้ว่า “โรคยุคปั จจุบนั ”
โรงพยาบาลจะสามารถรักษาได้หรือไม่ ได้แน่ นอน ถ้าโรงพยาบาลไม่
สามารถรักษาโรคแล้ว คนจะเชื่อถือได้อย่างไร ท าไมจึงไปรักษาที่
โรงพยาบาลกันอยู่ โรงพยาบาลยังรักษาโรคได้ เพียงแต่ ว่าวิธีการ
รักษาของโรงพยาบาลนัน้ เป็ นวิธกี ารในระดับชัน้ ของคนธรรมดาสามัญ
แต่ โรคนัน้ ผิดปกติเหนื อธรรมดา บางโรคก็หนั กมาก เพราะฉะนั น้
โรงพยาบาลจึงพูดว่ามีโรคให้รบี รักษา อาการหนักก็จะรักษาไม่หาย
ให้ยามากไปก็จะเป็ นพิษ มาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ในปั จจุบนั
ก็อยู่ในระดับเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรา ล้วนอยู่ใน
ระดับชัน้ ของคนธรรมดาสามัญ เพราะฉะนัน้ ผลของการรักษาจึงเป็ น
เช่นนี้ มีปัญหาหนึ่งที่เราจะต้องพูดให้แจ่มแจ้ง การรักษาโรคด้วยพลัง
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ลมปราณ(ชี่ ก ง)ทัว่ ไปกั บ การรัก ษาโรคในโรงพยาบาล ก็ คื อ การ
เคลื่อนย้ายต้นตอของโรคออกไป เคลื่อนย้ายไปอยูใ่ นช่วงครึง่ หลังของ
ชีวติ แต่ไม่ได้มกี ารลบล้างกรรมแต่อย่างใด
พวกเรามาพู ดถึงการแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนจีนนั น้
ใกล้เคียงกับการรักษาด้วยชีก่ งมาก ประเทศจีนในสมัยโบราณ แพทย์
จีนส่วนใหญ่ จะมีความสามารถพิเศษทัง้ นัน้ เช่น ซุ นซือเม่า หัวถัว
หลี่สือเจิน เปี่ ยนเชี่ย แพทย์ใหญ่เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มคี วามสามารถ
พิเศษ ซึ่งถูกบันทึกไว้ทงั ้ หมดในตาราทางการแพทย์ แต่เวลานี้สงิ่ สุด
ยอดเหล่านี้ ได้ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ สิง่ ที่แพทย์แผนจีนรับสืบทอดมาก็
เป็ นเพี ย งต ารายาเท่ า นั ้ น หรื อ ได้ ม าจากการค้ น คว้ า และจาก
ประสบการณ์ การแพทย์ จี น ในสมั ย โบราณเจริญ รุ่ งเรือ งมากๆ
เจริญรุ่งเรืองมากกว่าการแพทย์แผนปั จจุ บ นั เสียอีก มีคนคิดกันว่า
การแพทย์ปัจจุบนั นัน้ เจริญมากแค่ไหน ทาซีทีสแกนเนอร์ก็สามารถ
มองเห็นภายในร่างกายคน ท าอัลตราซาวด์ ถ่ ายรูป และฉายแสง
เอกซเรย์ อุ ปกรณ์ ต่ างๆ ทันสมัยมาก ตามสายตาของข้าพเจ้ายัง
เปรียบเทียบไม่ได้กบั การแพทย์โบราณของจีน
หัวถัวมองเห็นโจโฉมีเนื้องอกในสมอง จะเปิ ดกะโหลกผ่าเอาเนื้อ
งอกออกให้ โจโฉพอได้ยนิ ก็นึกว่าหัวถัวจะเอาศีรษะของเขา สังจั
่ บหัว
ถัวไปขัง สุดท้ายหัวถัวตายในคุก เมื่อโรคของโจโฉกาเริบขึน้ มา ก็นึก
ถึงหัวถัว เรียกหาหัวถัว หัวถัวก็ตายไปเสียแล้ว ภายหลังโจโฉก็ตอ้ ง
ตายด้ วยโรคนี้ จริงๆ ท าไมหัวถัวจึงรู้ เพราะเขามองเห็ น นี่ เป็ น
ความสามารถพิเศษของคนเรา ในอดีต แพทย์ ใหญ่ ส่ วนมากจะมี
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ความสามารถเช่ นนี้ เมื่อตาทิพย์เปิ ด เพียงมองจากด้านเดียวก็จะ
สามารถมองเห็นถึงภายในร่างกายของคนทัง้ 4 ด้าน ในเวลาเดียวกัน
จากด้านหน้าสามารถมองเห็นด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา ยังสามารถ
แยกดูเป็ นชัน้ ๆ ยังสามารถมองทะลุมติ อิ อกไป ดูว่าต้นตอของโรคเกิด
จากสาเหตุ อะไร วิธีทางการแพทย์ในปั จจุบ ันสามารถท าเช่นนัน้ ได้
หรือไม่ ยังห่างไกลนัก คงจะต้องใช้เวลาอีกเป็ นพันปี ไม่ว่าจะเป็ นการ
ท า ซี ที สแกนเนอร์ อัลตราซาวด์ ฉายแสงเอ๊ ก ซเรย์ ก็ สามารถ
มองเห็นภายในร่างกายของคน แต่ ว่าเครื่องมือมันใหญ่ โตเหลือเกิน
และก็ไม่สามารถพกติดตัวไปได้ ไม่มีไฟฟ้ าก็ใช้ไม่ได้ ในขณะที่ตา
ทิพย์ไปถึงไหน เราก็น าติดตัวไปถึงตรงนัน้ ไม่ต้องใช้พลังงาน จะ
เปรียบเทียบกันได้อย่างไร
มีคนพูดว่ายาปั จจุบ นั ดีอย่างไรนัน้ ข้าพเจ้าว่าไม่แน่ เสมอไป
สมัยก่อนยาสมุนไพรของจีนพูดได้ว่ายาถึงโรคก็หาย มีหลายอย่างขาด
การสืบทอดไปแล้ว แต่กย็ งั มีอกี มากที่ตกทอดกันมาในหมู่คนพืน้ เมือง
มีครัง้ หนึ่ งข้าพเจ้าไปเผยแพร่หลักธรรมที่เมืองฉีฉีฮาเอ่อ ในตลาดมี
คนๆ หนึ่งกาลังถอนฟั นให้กบั ชาวบ้าน ดูลกั ษณะคนผูน้ ้ีคงจะมาจาก
ทางใต้ ท่าทางไม่เหมือนคนทางตะวันออกเฉียงเหนือ ใครอยากถอน
ฟั นก็จะถอนให้ ฟั นที่ถอนออกมาวางอยู่เป็ นกอง เขาถอนฟั นให้คน
ไม่ใช่เป้ าหมาย เป้ าหมายจริงของเขาอยูท่ ก่ี ารขายยาน้ า ยาน้ านัน้ มีไอ
สีเหลือง กลิน่ ฉุนมาก เวลาจะถอนฟั นก็เปิ ดขวดยาน้ า จ่อข้างแก้มตรง
กับตาแหน่ งของฟั นที่จะถอน ให้คนสูดไอสีเหลืองสักเล็กน้ อย ยาน้ า
พร่องไปเล็กน้อย ปิ ดฝาแล้ววางขวดลง ปากก็โฆษณาสรรพคุณของยา
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น้ าไป พลางควักก้านไม้ขดี ขึน้ มาจากกระเป๋ า พลางก็ใช้กา้ นไม้ขดี นัน้
ถอนฟั น ฟั นก็หลุดออกอย่างง่ายดาย ไม่เจ็บ ฟั นมีเลือดติดออกมา
เล็กน้อย แผลก็ไม่มเี ลือดออก พวกเราลองคิดดู ก้านไม้ขดี ออกแรงก็
จะหัก แต่เขากลับใช้กา้ นไม้ขดี ถอนฟั นได้
ข้าพเจ้าว่าในประเทศจีน มีวชิ าบางอย่างสืบทอดอยู่ในหมู่คน
พืน้ เมือง แม้กระทังเครื
่ ่องมือซับซ้อนของการแพทย์ทางตะวันตกก็ยงั สู้
ไม่ ได้ ดู ว่าผลของใครดีกว่ ากัน เขาใช้ก้านไม้ข ีดเพียงก้านเดียวก็
สามารถถอนฟั นได้แล้ว ถ้าเป็ นทันตแพทย์กต็ อ้ งฉีดยาชาเข้าตรงนี้ตรง
นัน้ ฉีดยาก็เจ็บเหลือเกิน พอยาชาออกฤทธิ ์ ก็ใช้คมี จับดึง ดึงอยูเ่ ป็ น
เวลานาน หากทาไม่ดรี ากยังหักคาอยู่ขา้ งในอีก เอาค้อนใหญ่มา เอา
สิว่ มาแซะ เจาะจนอกสันขวั
่ ญแขวน เอาเครื่องมือที่ละเอียดซับซ้อน
มากรอให้ บางคนถึงกับสะดุ้ง เจ็บมาก เลือดออกไม่ น้ อย บ้ วน
เลือดออกมาอยูพ่ กั หนึ่ง ท่านว่าของใครดีกว่ากัน ของใครทันสมัยกว่า
กัน เราจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือทีเ่ ห็นภายนอกมาเปรียบเทียบกันไม่ได้
ต้ อ งดู ป ระสิ ท ธิ ผ ลของมั น การแพทย์ แ ผนจี น ในสมั ย โบราณ
เจริญก้าวหน้ามาก จะใช้เวลานานสักเท่าไร การแพทย์ทางตะวันตกก็
ไม่สามารถตามทันได้
วิทยาศาสตร์ของจีนในสมัยโบราณแตกต่างจากวิทยาศาสตร์ท่ี
เราศึกษาจากทางตะวันตกในปั จจุบนั ของจีนเดินไปอีกเส้นทางหนึ่ ง
และสามารถก่อให้เกิดสภาพการณ์ อกี แบบหนึ่ง เพราะฉะนัน้ เราจะใช้
ความเข้าใจในปั จจุ บ ันมาท าความเข้าใจกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
โบราณของจีนไม่ได้ เพราะวิทยาศาสตร์ของจีนในสมัยโบราณมุ่งศึกษา
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ไปที่ร่างกายคน ชีวติ จักรวาล มุ่งค้นคว้าไปที่สงิ่ เหล่านี้โดยตรง จึง
เดินอีกเส้นทางหนึ่ง ผูท้ ่ศี กึ ษาเล่าเรียนในสมัยนัน้ ต้องเรียนรูก้ ารนัง่
สมาธิ เน้นท่าของการนัง่ เวลาจับพู่กนั เขียนหนังสือก็ต้องควบคุมลม
หายใจ ทุ กๆ วงการอาชีพ ล้วนแต่ เน้ นจิตบริสุ ท ธิ ์ ปรับลมหายใจ
สังคมทัง้ หมดในสมัยนัน้ อยูใ่ นสภาพเช่นนัน้
มีบางคนพูดว่า หากด าเนิ นตามวิทยาศาสตร์ของจีนโบราณ
ทุกวันนี้ เราจะมีรถยนต์ รถไฟหรือ จะมีความเจริญก้าวหน้ าเช่นทุ ก
วันนี้หรือ ข้าพเจ้าว่าท่านไม่ควรใช้มุมมองจากสภาพแวดล้อมปั จจุบนั
ไปทาความเข้าใจกับสภาพอีกแบบหนึ่ง ความคิดและทัศนคติของท่าน
ต้ องมีก ารปฏิ รู ป ไม่ ต้ องมีเครื่องรับ โทรทัศ น์ หน้ าผากของคนมี
เครื่องรับภาพติดมาเอง อยากจะดูอะไรก็ได้ และยังมีความสามารถ
พิเศษ ไม่มรี ถไฟ รถยนต์ คนนังอยู
่ ต่ รงนัน้ ก็ลอยขึน้ มาได้ ลิฟท์กไ็ ม่
ต้องใช้ มันจะนามาซึ่งการพัฒนาของสังคมในสภาพที่แตกต่างออกไป
ไม่จาเป็ นต้องถูกจากัดอยูใ่ นกรอบเช่นนี้ จานบินของมนุ ษย์ต่างดาวบิน
ไปมาได้อย่างรวดเร็วมาก ใหญ่ ได้เล็กได้ พวกเขาก็มีเส้นทางการ
พัฒนาทีแ่ ตกต่างออกไป เป็ นวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์อกี แบบหนึ่ง
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บทที่ 8
การจาศีล (ปี้ กู่)
มีคนพูดกันถึงเรื่องการจาศีล(ปี้ กู่) การจาศีล(ปี้ กู่)เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่
จริง ไม่เพียงแต่มใี นวงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ ในสังคมมนุ ษย์
เราก็มคี นไม่น้อยที่มเี หตุการณ์ เช่นนี้ปรากฏ บางคนไม่กินไม่ด่มื เป็ น
ปี ๆ หรือสิบกว่าปี แต่ก็ยงั มีชวี ติ อยูเ่ ป็ นปกติ บางคนนาเอาการจาศีล
(ปี้ กู่ )ไปพูดเป็ นปรากฏการณ์ ของระดับชัน้ ใดชัน้ หนึ่ ง และมีบางคน
นาเอาการจาศีล(ปี้ กู่)ไปพูดเป็ นการชาระร่างกายอย่างหนึ่ง และบางคน
ก็บอกว่ามันเป็ นขัน้ ตอนของการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในระดับชัน้ สูง
ความจริงแล้วไม่ใช่ทงั ้ นัน้ ถ้าเช่นนัน้ เรื่องเป็ นอย่างไรกัน จริงๆ
แล้วก็คอื การจาศีล(ปี้ กู่)เป็ นวิธกี ารบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมที่พเิ ศษแบบ
หนึ่งที่เรานามาใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กาหนดขึ้นโดยเฉพาะ แล้ว
ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ก าหนดขึ้น เฉพาะอย่ างไรจึงน ามัน มาใช้
ประเทศจีนในสมัยโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก่อนหน้าทีย่ งั ไม่ได้ก่อตัง้
ศาสนา ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมมากมายล้วนแต่ใช้วธิ บี าเพ็ญลับหรือวิธี
บาเพ็ญเดีย่ ว เข้าไปบาเพ็ญในป่ าลึกหรือในถ้า ห่างไกลจากผูค้ น เมื่อ
ทาเช่นนี้แล้ว ก็จะเกี่ยวโยงไปถึงปั ญหาแหล่งที่มาของอาหาร ถ้าเขา
ไม่ใช้วธิ กี ารจาศีล(ปี้ กู่) ก็จะบาเพ็ญปฏิบตั ไิ ม่ได้ ก็ต้องอดข้าวอดน้ า
ตายอยู่ขา้ งใน ข้าพเจ้าไปบรรยายธรรม จากฉงชิง่ ไปอู่ฮนั ่ นัง่ เรือไป
ตามแม่น้ าแยงซีเกียง(ฉางเจียง)มุ่งไปทางตะวันออก มองเห็นสองฝั ง่
ของช่องเขาทัง้ สาม(ซานเสีย) มีถ้ าหินอยู่ช่วงกลางภู เขา ภู เขาที่มี
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ชื่อเสียงหลายๆ แห่งล้วนมีสงิ่ นี้ ในอดีตผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมพวกนัน้
หลังจากใช้เชือกไต่เข้าไปแล้ว ตัดเชือกทิง้ ไป ก็จะบาเพ็ญปฏิบตั อิ ยูใ่ น
ถ้า บาเพ็ญปฏิบตั ิไม่สาเร็จก็ต้องตายอยู่ข้างใน ไม่มีน้ าไม่มีอาหาร
เขาใช้วธิ บี าเพ็ญปฏิบตั แิ บบพิเศษภายใต้สภาพแวดล้อมทีพ่ เิ ศษมากๆ
มีหลักพลัง(กง)จ านวนมากผ่านการสืบทอดมาด้วยวิธีเช่ นนี้
เพราะฉะนัน้ จึงมีการจาศีล(ปี้ กู่) แต่ก็มีหลักพลัง(กง)จานวนมากไม่มี
การจาศีล(ปี้ กู่) หลักพลัง(กง)ทีถ่ ่ายทอดกันอยูใ่ นสังคมของเราทุกวันนี้
ส่วนใหญ่ ไม่มีวธิ ีการเช่นนี้ พวกเราเน้ นการฝึ กพลัง(กง)ต้องแน่ วแน่
หนึ่ งเดียว ท่านไม่สามารถคิดจะท าอะไรก็ท าอย่างนัน้ ตามอาเภอใจ
ท่านรูส้ กึ ว่ามันเป็ นสิง่ ทีด่ ี ท่านก็คดิ จะจาศีล(ปี้ กู่) ท่านจาศีล(ปี้ กู่)เพื่อ
อะไร บางคนรูส้ กึ ว่ามันเป็ นเรื่องดี อยากรูอ้ ยากเห็น หรือคิดว่าตัวเอง
มีความเชีย่ วชาญ(กงฟู)สูงแล้วสามารถโอ้อวดได้ สภาพจิตของคนมีทุก
ประเภท ถึงแม้จะบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมด้วยวิธนี ้ี ก็ต้องใช้พลังงานใน
ร่างกายมาหล่อเลี้ยงร่างกายตัวเอง ดังนัน้ จึงได้ไม่คุ้มเสีย ทุกคนคง
ทราบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังจากมีการก่อตัง้ ศาสนาขึน้ มาแล้ว ท่าน
เข้าไปทาสมาธิในวัด ปิ ดประตูขงั ตัวเองไม่ให้ใครพบ ก็ยงั มีคนคอยส่ง
น้ าชาให้อาหาร ไม่เกี่ยวโยงไปถึงปั ญหานี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกเรา
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอยูใ่ นสังคมมนุ ษย์ ตามหลักท่านไม่จาเป็ นต้องใช้
วิธนี ้ี และในวิชาของท่านไม่มี ท่านก็อย่าได้ไปทาให้วุ่นวาย แต่ถ้า
ท่านต้องการจะจาศีล(ปี้ กู่)จริงๆ ท่านก็ไปบาเพ็ญของท่านเอง เท่าที่
ข้าพเจ้าทราบ อาจารย์ทถ่ี ่ายทอดพลัง(กง)ไปสู่ระดับสูง เพื่อนาพาคน
ไปปฏิ บ ัติ อ ย่ างแท้ จ ริง ในวิช าของเขามี ก ารจ าศี ล (ปี้ กู่ ) ก็ อ าจมี
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ปรากฏการณ์ เช่นนี้เกิดขึน้ แต่เขาไม่สามารถนาออกมาเผยแพร่ทวไป
ั่
มักจะนาลูกศิษย์บาเพ็ญอย่างลับๆ หรือบาเพ็ญเดีย่ ว
ปั จจุบนั ก็มอี าจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)สอนผูค้ นจาศีล(ปี้ กู่) จา
ศีล(ปี้ กู่)ได้สาเร็จหรือไม่ สุดท้ายจาศีล(ปี้ กู่)ไม่สาเร็จ มีใครจาศีล(ปี้ กู่)
ได้สาเร็จบ้าง ข้าพเจ้าเห็นไปอยู่โรงพยาบาลกันไม่น้อย มีอนั ตราย
เกือบเสียชีวติ กันไม่น้อย ทาไมจึงเกิดเหตุการณ์ เช่นนี้ได้ เหตุการณ์
การจาศีล(ปี้ กู่)ก็มอี ยู่จริงมิใช่หรือ มีจริง แต่มอี ยู่จุดหนึ่ง สภาพของ
สังคมมนุ ษย์ของพวกเรานี้ ไม่อนุ ญาตให้ใครมาทาลายกันง่ายๆ ไม่
อนุ ญาตให้ทาลายกัน ไม่ต้องพูดถึงว่าทัวทั
่ ง้ ประเทศมีผูฝ้ ึ กพลัง(กง)
มากเท่าใดที่ไม่กนิ ไม่ด่มื เฉพาะที่ฉางชุนนี้ ถ้าใครๆ พากันไม่กนิ ไม่
ดื่ม ข้าพเจ้าว่าคงทาให้ทุกอย่างง่ายขึน้ มากทีเดียว ไม่ต้องรีบร้อนไป
หุงหาอาหาร ชาวนาเพาะปลูกด้วยความเหน็ดเหนื่อย ล้วนไม่กินกัน
แล้ว ก็คงตัดความยุง่ ยากออกไปได้มาก ทางานอย่างเดียว ไม่กนิ ข้าว
เป็ นเช่นนัน้ ได้หรือ นัน่ ยังจะเป็ นสังคมมนุ ษย์อกี หรือ ไม่ได้แน่ นอน
ไม่อนุ ญาตให้เรื่องอย่างนี้มารบกวนสังคมของมนุ ษย์ในวงกว้าง
อาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)บางท่าน ถ่ายทอดการจาศีล(ปี้ กู่)จน
มีอนั ตรายเกิดขึน้ มากมาย บางคนก็คอื ยึดติดมุ่งแต่จะจาศีล(ปี้ กู่) แต่
จิตเขาไม่ปล่อยวาง จิตของคนธรรมดาสามัญอีกมากมายก็ยงั ไม่ได้
ปล่อยวาง เห็นอะไรน่ ากินไม่ได้กินก็นึ กอยาก พอจิตใจของเขาเกิด
ความอยากขึน้ มา ก็ควบคุมไม่ไหวแล้ว เขาก็กระวนกระวายอยากกิน
พอกิเลสเกิดขึ้นมาก็ ต้ องกิน ไม่ กินก็จะรู้สึกหิว แต่ กินแล้วก็ ต้ อง
อาเจียน กินเข้าไปไม่ได้ นี่กท็ าให้จติ ใจตึงเครียด ตกใจกลัว หลายคน
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ต้องไปอยูโ่ รงพยาบาล ที่จริงมีคนจานวนมากที่เกิดมีอนั ตรายเกือบถึง
แก่ชวี ติ และมีบางคนมาขอให้ขา้ พเจ้าช่วยจัดการเรื่องวุ่นวายเหล่านี้
ข้าพเจ้าไม่อยากยุง่ กับเรื่องเหล่านี้ อาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)เหล่านี้ก็
ชอบก่ อเรื่องวุ่นวาย ใครจะอยากไปจัดการกับเรื่องยุ่งเหยิงของเขา
เหล่านี้
พูดอีกที ท่านไปจาศีล(ปี้ กู่)จนเกิดปั ญหา นัน่ ไม่ใช่เพราะท่าน
ไปเสาะแสวงหาเองหรอกหรือ พวกเราพูดแล้วว่าปรากฏการณ์เหล่านี้มี
อยู่จริง แต่มนั ไม่ใช่เป็ นสภาวะที่ปรากฏในระดับชัน้ สูง และไม่ใช่การ
สะท้อนที่พ ิเศษอะไร มันเป็ นเพียงวิธีบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิอย่างหนึ่ งที่ถู ก
นามาใช้ภายใต้เหตุการณ์พเิ ศษเท่านัน้ แต่ไม่สามารถนาออกมากระทา
กันอย่างแพร่หลาย มีคนไม่น้อยมุง่ แต่จะจาศีล(ปี้ กู่) ยังเรียกมันว่าการ
จาศีล(ปี้ กู่)และกึ่งจาศีล(ปี้ กู่) ยังแบ่งเป็ นระดับชัน้ บางคนบอกว่าเขา
ดื่มน้ า บางคนบอกว่าเขากินผลไม้ นันเป็
่ นการจาศีล(ปี้ กู่)ปลอมทัง้ นัน้
เวลานานเข้า รับรองไปไม่รอดทัง้ หมด ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทีแ่ ท้จริง
เข้าไปอยูใ่ นถ้า ไม่ด่มื ไม่กนิ นันเรี
่ ยกว่าจาศีล(ปี้ กู่)จริง
การขโมยลมปราณ(ชี่)
พูดถึงการขโมยลมปราณ(ชี)่ บางคนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ถงึ กับหน้า
ซีด กลัวจนไม่กล้าฝึกพลัง(กง) เป็ นเพราะในวงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
มีการพูดถึงปรากฏการณ์ของธาตุไฟแทรก การขโมยลมปราณ(ชี)่ ต่างๆ
ทาให้คนมากมายไม่กล้าฝึ กพลัง(กง) ไม่กล้าสัมผัสพลังลมปราณ(ชีก่ ง)
ถ้ าหากไม่ มีการพู ดเช่ นนี้ อาจมี คนฝึ กพลัง(กง)มากกว่ านี้ และมี
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อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)บางคนที่จิต (ซินซิ่ง)ไม่ ดี สอนแต่ เรื่อง
เหล่านี้โดยเฉพาะ สร้างความมัวหมองให้แก่วงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
ที่จริงไม่น่ากลัวอย่างที่เขาพูด พวกเราถือว่าลมปราณ(ชี่)ก็คอื อากาศ
ธาตุ ไม่วา่ ท่านจะเรียกมันเป็ นลมปราณพลังชีวติ (เหวียนชี)่ ทีไ่ ม่บริสุทธิ ์
ลมปราณ(ชี่)อย่ างนี้ ลมปราณ(ชี่)อย่ างนั ้น ร่ างกายมนุ ษ ย์ถ้ ายังมี
ลมปราณ(ชี่)อยู่ คนๆ นี้ ก็อยู่ในระดับชัน้ ของการขจัดโรคภัยไข้เจ็บ
เสริมสร้างสุ ขภาพ ดังนัน้ ยังไม่นับว่าเป็ นผู้ฝึ กพลัง (กง) ถ้าคนยังมี
ลมปราณ(ชี่)อยู่ แสดงว่าคนๆ นี้ ร่างกายยังไม่ได้รบั การช าระถึงขัน้
สะอาดหมดจด จึงมีลมปราณ(ชี่)ของโรคอยู่ เป็ นเช่นนี้แน่ นอน คนที่
ขโมยลมปราณ(ชี่)ก็อยู่ในระดับชัน้ นี้ พวกเราผูฝ้ ึ กพลัง(กง) ใครอยาก
ได้ลมปราณ(ชี่)ที่ขุ่นหมองมากๆ อย่างนั น้ คนที่ไม่ ได้ฝึ กพลัง (กง)
ลมปราณ(ชี่)ในร่างกายจะขุ่นหมองมากอยู่แล้ว หลังจากฝึ กพลัง(กง)
แล้วอาจจะใสขึน้ มา จุดทีม่ โี รคก็จะปรากฏให้เห็นเป็ นกลุม่ สสารสีดาทีม่ ี
ความหนาแน่ นสูงมากๆ เมื่อฝึ กต่อไป เมื่อถึงขัน้ ขจัดโรคภัยไข้เจ็บ
เสริมสร้างสุขภาพแล้ว ลมปราณ(ชี่)จะค่อยๆ กลายเป็ นสีเหลืองนิดๆ
เมื่อฝึ กต่อไปอีกก็จะถึงขัน้ ขจัดโรคจริงๆ ไม่มลี มปราณ(ชี่)อีกแล้ว ก็
เข้าสูส่ ภาพของร่างทีข่ าวราวกับน้ านม
ฉะนัน้ จึงพูดว่ามีลมปราณ(ชี)่ ก็มโี รค พวกเราเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง)
ฝึ กพลัง(กง)ใครต้องการลมปราณ(ชี่)ไปท าอะไร ร่างกายของตัวเอง
ต้องการชาระ ยังจะต้องการลมปราณ(ชี่)ทีข่ นุ่ หมองไปทาไม เอาไม่ได้
แน่ นอน คนที่ต้องการลมปราณ(ชี่)ก็อยู่ในระดับชัน้ ของลมปราณ(ชี่)
อยู่ในระดับชัน้ ของลมปราณ(ชี่)เขาไม่สามารถแยกแยะว่าลมปราณ(ชี่)
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ไหนดี ลมปราณ(ชี่)ไหนไม่ ดี เขาไม่ มีค วามสามารถเช่ น นี้ และ
ลมปราณ(ชี่)แท้ ณ บริเวณตานเถียนในร่างกายของท่าน เขาแตะต้อง
ไม่ได้ ลมปราณพลังชีวติ (เหวียนชี)่ นัน้ ต้องเป็ นผูท้ ม่ี วี ชิ ากงฟูสูงจึงจะ
สามารถแตะต้องได้ ลมปราณ(ชี่)ขุ่นหมองในร่างกายก็ให้เขาขโมยไป
เถอะ ไม่ มีอะไรวิเศษเลย เวลาที่ข้าพเจ้าฝึ กพลัง (กง)คิดจะกรอก
ลมปราณ(ชี่)แล้วละก็ เพียงแต่คดิ เท่านัน้ ประเดีย๋ วเดียวท้องก็จะพอง
ขึน้ มา
สายเต๋าเน้ นการยืนท่าเทียนจื้อจวง สายพุทธเน้นการประคอง
ลมปราณ(ชี่)กรอกลงบนศีรษะ จักรวาลมีอากาศธาตุทวไปหมด
ั่
ท่าน
สามารถกรอกได้ท งั ้ วัน เปิ ดจุดเหลากง เปิ ดจุดไป่ ฮุ่ย ท่านก็กรอก
เข้าข้างใน รวมจิตไว้ทต่ี านเถียน มือประคองใส่เข้าข้างใน สักครูเ่ ดียว
ก็จะเต็ม ท่านกรอกเข้าไปมากๆ มีประโยชน์อะไร บางคนฝึ กลมปราณ
(ชี่) เวลาฝึ กมากๆ จะรูส้ กึ นิ้ วมือบวม ร่างกายบวม เมื่อมีคนอื่นเดิน
ผ่านมาอยู่ข้างหน้ า จะรู้สึกมีสนามพลังอยู่โดยรอบของผู้ฝึ ก โอ้โฮ
ท่านฝึกพลัง(กง)ฝึกได้ดจี ริงๆ ข้าพเจ้าว่าอะไรก็ไม่ใช่ มีพลัง(กง)ทีไ่ หน
ก็ยงั เป็ นการฝึ กลมปราณ(ชี่) ต่อให้มลี มปราณ(ชี่)มากแค่ไหนก็แทนที่
พลัง(กง)ไม่ได้ จุดมุง่ หมายของการฝึกลมปราณ(ชี)่ คือเอาลมปราณ(ชี)่ ดี
จากภายนอกเข้าไปเปลี่ยนลมปราณ(ชี่)ในร่างกาย เพื่อชาระร่างกาย
จะสะสมลมปราณ(ชี)่ ไว้ทาอะไร ท่านอยูใ่ นระดับชัน้ นี้ เวลาทีธ่ าตุแท้ยงั
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง มันก็ไม่ใช่พลัง(กง) ท่านขโมยเอาไปมากแค่
ไหน ท่านก็เป็ นเพียงแค่ถุงลมใบใหญ่ มีประโยชน์ อะไร มันก็ไม่แปร
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เปลีย่ นเป็ นสสารพลังงานสูง ดังนัน้ ท่านกลัวอะไร เขาจะขโมยลมปราณ
(ชี)่ จริงๆ ก็ให้ขโมยไปเถิด
ทุกคนลองคิดดู ร่างกายของท่ านมีลมปราณ(ชี่)อยู่ก็มีโรคอยู่
ฉะนัน้ เวลาเขาขโมย ก็จะขโมยทัง้ ลมปราณของโรคไปด้วยใช่หรือไม่
เขาไม่สามารถแยกแยะสิง่ นี้ได้ เพราะว่าคนทีต่ อ้ งการลมปราณ(ชี)่ ก็อยู่
ในระดับชัน้ ของลมปราณ(ชี)่ เขาไม่มคี วามสามารถใดๆ คนมีพลัง(กง)
ไม่ต้องการลมปราณ(ชี่) เป็ นเช่นนี้ แน่ นอน ไม่เชื่อเรามาทดสอบกันดู
ถ้าต้องการขโมยลมปราณ(ชี)่ จริงๆ ท่านก็ยนื ให้เขาขโมย ท่านอยูต่ รงนี้
ให้ตงั ้ จิตคิดกรอกลมปราณจากจักรวาลใส่เข้าไปในร่างกาย เขาขโมยอยู่
ข้างหลัง ท่านลองคิดดูวา่ ดีแค่ไหน เท่ากับช่วยท่านชาระร่างกายได้เร็ว
ขึ้น ประหยัดเวลาในการประคองขึ้นและกรอกลง(ชงก้วน)ของท่ าน
เพราะว่าจิตที่เขาแสดงออกนั น้ ไม่ ดี คือคิดจะขโมยของของคนอื่น
ถึงแม้จะเอาของไม่ดี เขาก็กระทาเรื่องที่สูญเสียกุศล ดังนัน้ เขาต้องให้
กุ ศ ลแก่ ท่ าน มัน ก่ อ เกิ ด เป็ นกระแสที่ ส วนทางกัน ทางนี้ เขาเอา
ลมปราณ(ชี่)ของท่ านไป ทางนั ้น เขาให้ กุ ศ ลแก่ ท่ าน คนที่ ข โมย
ลมปราณ(ชี)่ เขาไม่รู้ ถ้าเขารูเ้ ขาคงไม่กล้าทา
คนที่ขโมยลมปราณ(ชี่) ใบหน้ าจะออกสีเขียว เป็ นอย่ างนี้
ทัง้ นัน้ ไปฝึ กพลัง(กง)ในสวนสาธารณะ คนส่วนมากก็เพื่อขจัดโรค
โรคอะไรก็มี เวลาคนเขารักษาโรค ยังต้องขับออกไปภายนอก แต่คนที่
ขโมยลมปราณ(ชี)่ ไม่ขบั ออกแล้วยังเอาเข้ามาใส่ตวั โรคอะไรก็มี แม้แต่
ภายในร่างกายก็ดาไปหมด เขาสูญเสียกุศลอยูต่ ลอด ภายนอกร่างกาย
ของเขาก็ด า สนามกรรมนั น้ ใหญ่ มาก สูญ เสียกุ ศลไปมาก ด าทัง้
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ภายในภายนอก คนที่ ข โมยลมปราณ (ชี่ )หากรู้ ว่ า ตั ว เองมี ก าร
เปลีย่ นแปลงเช่นนี้ กาลังให้กุศลแก่คนอื่น ทาเรื่องโง่ๆ เช่นนี้อยู่ เขา
คงไม่ทาแน่
มีบางคนนาลมปราณ(ชี่)มาพูดเป็ นเรื่องมหัศจรรย์ ท่านอยู่ท่ี
อเมริกา ฉั นส่ งลมปราณ(ชี่)ท่ านจะสามารถรับได้ ท่ านรออยู่นอก
กาแพง ฉันส่งลมปราณ(ชี)่ ท่านจะสามารถรับได้ บางคนมีความรูส้ กึ ไว
พอส่งลมปราณ(ชี่)ก็รบั ได้ทนั ที แต่ว่าลมปราณ(ชี่)ที่ว่านัน้ ไม่ได้วงิ่ ใน
มิติน้ี มันวิ่งในมิติอ่นื และในมิติอ่นื ที่ตรงนี้ ไม่มีก าแพง แล้วท าไม
อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)บางท่านส่งลมปราณ(ชี่)ไปบนพื้นที่โล่ง
ท่ านกลับไม่ มีความรู้สึก เนื่ องจากในมิติอ่ืนที่ตรงนี้ มีการขวางกัน้
ดังนัน้ ลมปราณ(ชี)่ ไม่ได้มแี รงทะลุมากมายอย่างทีเ่ ราพูดถึง
สิง่ ที่บงั เกิดผลอย่างแท้จริงยังคงเป็ นพลัง(กง) เวลาผูฝ้ ึ กพลัง
(กง)สามารถส่งพลัง(กง)ออกมา เขาก็ไม่มลี มปราณ(ชี)่ แล้ว ส่งออกมา
เป็ นสสารพลังงานสูงชนิดหนึ่ง ดูดว้ ยตาทิพย์จะเห็นเป็ นแสงชนิดหนึ่ง
ส่งไปบนร่างกายของคนอื่น เขาจะมีความรู้สึกร้อนผะผ่าว สามารถ
ควบคุมคนธรรมดาสามัญได้โดยตรง แต่กไ็ ม่สามารถบรรลุถงึ เป้ าหมาย
ของการรักษาโรคได้ท ัง้ หมด เพียงสามารถบังเกิดผลในการระงับ
เท่านัน้ คิดจะรักษาโรคให้หายได้อย่างแท้จริงยังต้องมีความสามารถ
พิเศษ(กงเหนิ ง) โรคแต่ละชนิ ดต้องใช้ความสามารถพิเศษ(กงเหนิ ง)
เจาะจงเฉพาะอย่าง ภายใต้จุลทรรศน์ ในทุ กๆ อนุ ภาคของพลัง(กง)
ล้วนมีรูปลักษณ์ เหมือนกับตัวท่ านทัง้ หมด เขาจาคนได้ ล้วนมีจิต
วิญญาณ เป็ นสสารพลังงานสูง คนขโมยไป มันจะอยูท่ น่ี นหรื
ั ่ อ มันจะ
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ไม่อยู่ท่ีนัน่ เก็บก็เก็บไว้ไม่อยู่ ไม่ใช่ ของๆ ตัวเอง ผู้ฝึกพลัง(กง)ที่
แท้จริง เมื่อมีพลัง(กง)แล้วล้วนมีอาจารย์คอยดูแลอยู่ อาจารย์ท่านนัน้
อยูต่ รงนัน้ เห็นท่านทาอะไรอยู่ จะเอาของๆ เขา อาจารย์ของเขาก็จะไม่
ยอม
เก็บอากาศธาตุ(ไฉ่ ชี่)
ขโมยลมปราณ(ชี่)และเก็บอากาศธาตุ (ไฉ่ ช่)ี ล้วนไม่ใช่ปัญหา
สาหรับพวกเราผูถ้ ่ายทอดพลัง(กง)ในระดับชัน้ สูงต้องมาแก้ไขให้แก่ทุก
ท่ าน เพราะข้าพเจ้ามีจุ ดมุ่ งหมายเช่ นนี้ คือ แก้ไขให้เข้าใจในสิ่งที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม กระทาในสิ่งที่ดี จึงน าเอา
ปรากฏการณ์ทไ่ี ม่ดเี หล่านี้ออกมาพูด ทีผ่ า่ นมาไม่มใี ครพูดถึง ถ้าพวก
เราเข้าใจ คนจะได้ทาเรื่องทีไ่ ม่ดใี ห้น้อยลง บางคนไม่เข้าใจข้อเท็จจริง
ของพลังลมปราณ(ชีก่ ง) จึงพูดจนเป็ นเรื่องน่ากลัว
จักรวาลมีอากาศธาตุ(ชี)่ อยูท่ วไปหมด
ั่
มีคนพูดถึงธาตุหยางของ
ฟ้ า ธาตุอนิ ของดิน ท่านก็เป็ นส่วนหนึ่ งของจักรวาล ท่านไปเก็บได้
ตามสบาย แต่บางคนไม่ใช่เก็บอากาศธาตุ (ชี่)ในจักรวาล เขาเจาะจง
สอนให้ ค นเก็ บ อากาศธาตุ (ชี่)ของต้ น ไม้ จนรวบรวมออกมาเป็ น
ประสบการณ์ ต่างๆ ว่า อากาศธาตุ(ชี่)ของต้นหยางเป็ นสีขาว อากาศ
ธาตุ (ชี่)ของต้นสนเป็ นสีเหลือง ยังมีการพูดถึงว่าจะเก็บกันอย่างไร
เก็บเวลาไหน บางคนก็พดู ว่า ต้นไม้หน้าบ้านของฉันต้นนัน้ ถูกฉันเก็บ
อากาศธาตุจนตายไปแล้ว นัน่ นับว่าเป็ นความสามารถได้อย่างไร นัน่
ไม่ใช่การทาเรื่องเลวร้ายหรือ ทุกท่านคงทราบ พวกเราบาเพ็ญปฏิบตั ิ
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ธรรมอย่างแท้จริง ต้องเน้ นการมีส่อื สัญญาณ(ซิ่นซี)ที่ดงี าม เน้ นการ
หล่อหลอมให้เข้ากับคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาล ท่านมิตอ้ งเน้นเรื่อง
ของการมีเมตตาหรือ ความจริง ความเมตตา ความอดทน (เจิน ซัน่
เหยิ่น) สอดคล้องกับคุ ณ สมบัติพ ิเศษของจักรวาล ต้ องเน้ นการมี
เมตตา นี่ท่านกระทาแต่เรื่องเลวร้ายแล้วจะมีพลัง(กง)เพิม่ ขึ้นได้หรือ
จะขจัดโรคได้หรือ นัน่ ไม่เป็ นการสวนทางกับพวกเราผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมหรือ นันก็
่ นบั ว่าเป็ นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ กระทาความชัว่ อาจมีคน
พูดว่า ท่านยิง่ พูดยิง่ พิสดาร ฆ่าสัตว์เป็ นการฆ่าชีวติ ทาให้ตน้ ไม้ตาย
ก็เป็ นการฆ่าชีวติ ที่จริงก็เป็ นเช่นนี้ ในศาสนาพุทธกล่าวถึงการเวียน
ว่ ายตายเกิ ด หกทาง(วัฏ สงสาร) ในการเวียนว่ ายตายเกิ ด หกทาง
(วัฏสงสาร) ท่านอาจจะไปเกิดเป็ นต้นไม้ก็ได้ ในศาสนาพุทธกล่าวไว้
เช่นนี้ เรา ณ ที่น้ีไม่พูดอย่างนี้ แต่เราขอบอกกับทุกท่าน ต้นไม้ก็มี
ชีวติ ไม่เพียงแต่มชี วี ติ ยังมีการเคลื่อนไหวความนึกคิดทีส่ งู มากด้วย
ขอยกตัวอย่ างสัก เรื่องหนึ่ ง ที่ สหรัฐอเมริก ามีผู้ เชี่ย วชาญ
เกี่ยวกับการค้นคว้าอิเล็กทรอนิ กส์โดยเฉพาะคนหนึ่ ง สอนให้คนใช้
เครื่องจับเท็จ มีวนั หนึ่ งเกิดความคิดฉับพลันขึ้นมา เขาน าขัว้ ของ
เครื่องจับเท็จไปต่อกับต้นหนิ วสือหลันฮวา จากนัน้ ก็รดน้ าที่โคนต้น
หลังจากนัน้ เขาพบว่า เข็มอิเล็กทรอนิ กส์ของเครื่องจับเท็จลากเส้น
กราฟแบบหนึ่ งออกมาอย่างรวดเร็ว เส้นกราฟนี้ มีล กั ษณะตรงกับ
เส้นกราฟแบบทีแ่ สดงความดีอกดีใจทีเ่ กิดขึน้ อย่างฉับพลันในสมองของ
คน ในเวลานัน้ เขาตกใจมาก ต้นไม้ทาไมมีความรูส้ กึ เขาแทบอยากจะ
ออกไปป่ าวประกาศบนถนนว่า ต้นไม้มีความรู้สึก จากเรื่องนี้ ได้จุด
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ประกายความคิดขึน้ เขาจึงดาเนินการค้นคว้าวิจยั ทางด้านนี้ต่อไปอีก
และได้ทาการทดลองต่างๆ มากมาย
มีครัง้ หนึ่ง เขานาต้นไม้สองต้นมาตัง้ อยูด่ ว้ ยกัน เรียกนักเรียน
คนหนึ่ งของเขาให้เหยียบย่ าต้นไม้ต้นหนึ่ งต่ อหน้ าต้นไม้อีกต้นหนึ่ ง
เหยียบจนตายไป จากนัน้ ก็นาเอาอีกต้นหนึ่งเข้าไปไว้ในห้องต่อเข้ากับ
เครื่องจับเท็จ เรียกนักเรียนของเขาห้าคน เข้ามาในห้องทีละคน สีค่ น
แรกเข้ามาแล้ว ไม่มปี ฏิกริ ยิ า รอจนนักเรียนคนที่หา้ คนที่เหยียบย่า
ต้นไม้พอเข้ามาเท่านัน้ ยังไม่ได้เดินมาถึงข้างหน้า เข็มอิเล็กทรอนิกส์
ก็ ล ากเส้ น กราฟออกมาแบบหนึ่ งอย่ างรวดเร็ว เป็ นลัก ษณะของ
เส้นกราฟที่ลากออกมาในเวลาคนเกิดความกลัว เขาตกใจมาก เรื่องนี้
แสดงให้เห็นถึงปั ญหาที่ใหญ่มาก พวกเราตัง้ แต่อดีตมา ถือว่ามนุ ษย์
เป็ นสิง่ มีชวี ติ ชัน้ สูง มนุ ษย์มคี วามสามารถพิเศษเกี่ยวกับระบบสัมผัส
สามารถแยกแยะ มีสมองใหญ่ สามารถวิเคราะห์ ต้นไม้ท าไมจึง
สามารถแยกแยะได้ มิเท่ากับว่ามีอวัยวะสัมผัสหรือ ที่ผา่ นมาหากใคร
บอกว่าต้นไม้มอี วัยวะสัมผัส มีความนึกคิด มีความรูส้ กึ สามารถจา
คนได้ คนเขาก็จะบอกว่าเหลวไหลงมงาย ยังไม่เพียงเท่านี้ ยังมีดา้ น
อื่นๆ ทีเ่ หนือกว่ามนุ ษย์เราในทุกวันนี้กว็ า่ ได้
มีอยู่วนั หนึ่งเขานาเอาเครื่องจับเท็จไปต่อเข้ากับต้นไม้ต้นหนึ่ง
หลังจากนัน้ เขาก็คดิ ว่าจะทาการทดลองอะไรดี ฉันจะเอาไฟมาเผาใบ
ของมัน ดูว่าจะมีปฏิกริ ยิ าอย่างไร เขาเพียงคิดเช่นนี้ ยังไม่ได้ลงมือ
เผา เข็มอิเล็กทรอนิกส์ก็ลากเส้นกราฟออกมาแบบหนึ่ง ก็คอื ลักษณะ
ของเส้ น กราฟที่ ล ากออกมาในเวลาที่ ค นร้ อ งขอให้ ช่ ว ยชี วิ ต
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ความสามารถพิเศษทีเ่ หนือการสัมผัสเช่นนี้ ทีผ่ า่ นมาเรียกว่าการหยังรู่ ้
จิตใจคน(ทาซินทง) เป็ นความสามารถแฝงและความสามารถดัง้ เดิมของ
คน แต่ มนุ ษย์ทุ กวันนี้ ก าลังเสื่อมถอย ท่ านยังต้ องเริ่มต้นบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ิธรรมใหม่ กลับไปสู่สภาพดัง้ เดิมแท้จริง กลับไปสู่ธาตุแท้โดย
กาเนิดของท่าน ท่านจึงจะมีความสามารถพิเศษนี้ แต่ว่าต้นไม้มนั มี
พร้อมอยูแ่ ล้ว ท่านคิดอะไรมันก็รู้ ฟั งแล้วรูส้ กึ พิสดารมาก แต่มนั เป็ น
การทดลองทางวิทยาศาสตร์จริงๆ เขาได้ทาการทดลองต่างๆ นานา
ยังมีความสามารถพิเศษในการควบคุมบังคับระยะไกล เมื่อบทความ
ของเขาออกมา ได้สร้างความแตกตื่นไปทัวโลก
่
นักพฤกษศาสตร์ในแต่ ละประเทศ ต่ างพากันค้นคว้าวิจยั ไป
ทางด้านนี้ ประเทศของเราก็ทาเช่นกัน นี่ ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลงมงาย
อะไรอีกแล้ว วันก่ อนข้าพเจ้าพู ดไว้เช่ นนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเรา
มนุ ษย์ในทุกวันนี้ สิง่ ที่ประดิษฐ์ข้นึ มา สิง่ ต่างๆ ที่ค้นพบ มากพอที่
จะต้องแก้ไขหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ของเราทุกวันนี้ แต่กลับได้รบั
อิทธิพลจากทัศนคติทส่ี บื ทอดกันมา ผูค้ นจึงไม่ยอมรับมัน และไม่มคี น
ทีจ่ ะไปจัดการกับสิง่ เหล่านี้อย่างเป็ นระบบ
ข้ า พ เจ้ า เห็ น ต้ น ส น ใน ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ท า ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตายไปทัง้ แถบ บางคนก็ไม่รวู้ า่ ฝึ กวิชาอะไร กลิง้
ตัวไปมาอยู่บนพื้น กลิ้งตัวเสร็จ ใช้เท้าเก็บอากาศธาตุท่านี้ มือเก็บ
อากาศธาตุทา่ นัน้ ต้นสนเหล่านัน้ ไม่นานก็รว่ งโรยตายไปหมด นัน่ เป็ น
การทาความดีหรือทาความชัว่ ในมุมมองของผูฝ้ ึ กพลัง(กง)อย่างพวก
เรา นันก็
่ คอื การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ท่านเป็ นผูฝ้ ึกพลัง(กง)ท่านต้องปฏิบตั ิ
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ตนเป็ นคนดี ค่อยๆ หล่อหลอมให้เข้ากับคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาล
ละทิ้งสิง่ ที่ไม่ดเี หล่านัน้ ของท่าน ในมุมมองของคนธรรมดาสามัญ ก็
ไม่ใช่การทาเรื่องดี คือการทาลายของสาธารณะ ทาลายพื้นที่สเี ขียว
ทาลายความสมดุลทางนิเวศวิทยา ไม่ว่าจะยืนอยูใ่ นมุมมองใด ก็ไม่ใช่
การทาเรื่องดีทงั ้ นัน้ อากาศธาตุ(ชี่)ในจักรวาลมีอยู่ทวไป
ั ่ ท่านไปเก็บ
ให้พอใจ บางคนมีพลังงานสูงมาก ฝึ กจนถึงระดับชัน้ หนึ่งแล้ว เพียง
แค่ขยับมือ อากาศธาตุ(ชี)่ ของต้นไม้ในชัวพริ
่ บตาก็ถูกเก็บไปเป็ นแถบ
ใหญ่ ก็เป็ นเพียงอากาศธาตุ(ชี)่ เก็บไปมากๆ แล้วทาอะไรได้ บางคน
ไปสวนสาธารณะไม่ทาอย่างอื่น เขาพูดว่า ฉันไม่ตอ้ งฝึกพลัง(กง) เดิน
ไปพลางก็เก็บเกีย่ วอากาศธาตุ(ชี)่ ไปพลาง เท่ากับว่าฉันได้ฝึกเรียบร้อย
แล้ว ได้อากาศธาตุ(ชี่)เป็ นอันใช้ได้ เขาคิดว่าอากาศธาตุ(ชี่)ก็คอื พลัง
(กง) คนอื่นเดิน มาข้างหน้ าเขา รู้สึกร่ างกายของเขาเย็น ยะเยือก
อากาศธาตุ(ชี)่ ของต้นไม้เป็ นธาตุอนิ มิใช่หรือ ผูฝ้ ึกพลัง(กง)ยังต้องเน้น
ความสมดุ ลของธาตุ อินและหยาง ร่ างกายของเขาเต็มไปด้วยกลิ่น
น้ ามันสน ยังคิดว่าตัวเองฝึกได้ดี
ใครฝึ กพลัง(กง) ผูน้ ัน้ ได้พลัง(กง)
ใครฝึ กพลัง(กง)ผูน้ นั ้ ได้พลัง(กง) เป็ นปั ญหาทีส่ าคัญมากปั ญหา
หนึ่ ง มีคนถามข้าพเจ้าว่าหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ดี
อย่างไร ข้าพเจ้าบอกว่าหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)สามารถ
บรรลุ ถึงขัน้ พลัง(กง)ฝึ กคน ย่นระยะเวลาการฝึ กพลัง(กง)ให้ส นั ้ ลง
สามารถแก้ไขปั ญหาสาหรับผูท้ ไ่ี ม่มเี วลาฝึ กพลัง(กง) แต่ตลอดเวลาจะ
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ถูกพลัง(กง)ฝึ กอยู่ ในเวลาเดียวกันหลักพลัง(กง)ของพวกเราเป็ นการ
บาเพ็ญทัง้ จิตและชีวติ อย่างแท้จริง ร่างกายอันเป็ นวัตถุของเรานี้จะมี
การเปลีย่ นแปลงอย่างมาก หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ยังมี
จุดทีด่ มี ากๆ อีกจุดหนึ่ง ทีผ่ า่ นมาข้าพเจ้าไม่เคยพูดถึง เรื่องนี้มเี ฉพาะ
วันนี้ ท่ีข้าพเจ้าจะพู ดถึง เพราะมันเกี่ยวโยงไปถึงปั ญหาต้นตอของ
ประวัติศาสตร์อย่างมาก ส่งผลกระทบต่ อวงการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม
อย่างมาก แต่ไหนแต่ไรมาในประวัตศิ าสตร์ไม่มใี ครกล้าเปิ ดเผยออกมา
และไม่อนุ ญาตให้พวกเขาเปิ ดเผยออกมา แต่ขา้ พเจ้าไม่พดู ก็ไม่ได้
มีลูกศิษย์บางคนพูดว่า ทุกคาพูดทีอ่ าจารย์หลีห่ งจือ้ พูดออกมา
ล้วนเป็ นความลับของสวรรค์ เป็ นการเปิ ดเผยความลับของสวรรค์ แต่
พวกเราน าพาคนไปสู่ระดับสูงจริงๆ ก็คือช่วยคนให้พ้นทุ กข์ ต้อง
รับผิดชอบต่อทุกท่าน สามารถแบกรับหน้าทีน่ ้ี ดังนัน้ จึงไม่ใช่เป็ นการ
เปิ ดเผยความลับของสวรรค์ ถ้าไม่รบั ผิดชอบพูดไปตามอาเภอใจจึงจะ
เป็ นการเปิ ดเผยความลับของสวรรค์ วันนี้เราจึงได้พูดปั ญหานี้ออกมา
ก็คอื ปั ญหาใครฝึ กพลัง(กง)ผูน้ ัน้ ได้พลัง(กง) ข้าพเจ้าเห็นว่าวิชาพลัง
(กง)ที่มีอยู่ในปั จจุบ นั ในอดีตที่ผ่านมาทัง้ สายพุทธและเต๋ าและหลัก
พลังกงสายพิสดาร(ฉีเหมิน) ล้วนเป็ นการบาเพ็ญจิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)
ของคน ซึง่ ก็คอื จิตสานึกรอง(ฟู่อซ้ี ่อื ) จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)จะเป็ นผูไ้ ด้
พลัง(กง)ไปทัง้ หมด จิตหลัก(จู่ เหวียนเสิน )ที่พวกเราพู ดถึง ณ ที่น้ี
หมายถึงความนึกคิดของตัวเอง ตัวเองต้องรูว้ ่าตัวเองคิดอะไรอยู่ ทา
อะไรอยู่ นี่กค็ อื ตัวท่านเองทีแ่ ท้จริง และจิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ทาอะไร
โดยหลักท่านจะไม่รู้ ถึงแม้ว่าเขาจะถือกาเนิดออกมาในเวลาเดียวกับ
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ท่าน มีช่อื เดียวกันกับท่าน ควบคุมร่างเดียวกัน มีหน้าตาเหมือนกัน
แต่พดู กันอย่างเคร่งครัดแล้ว เขายังไม่ใช่ตวั ท่าน
ในจักรวาลนี้ มีกฎอยู่ข้อหนึ่ ง ใครเป็ นผู้เสียผู้นัน้ ก็จะได้ ใคร
บาเพ็ญปฏิบตั ผิ นู้ นั ้ ก็ได้พลัง(กง) วิชาพลัง(กง)ในประวัตศิ าสตร์ลว้ นแต่
สอนคนให้ อยู่ ในสภาวะเคลิบเคลิ้ม เวลาฝึ กพลัง (กง) อะไรก็ ไม่ คิด
จากนัน้ ก็ให้เข้าสู่สมาธิในระดับลึก นิ่งจนในที่สุดตัวเองก็ไม่รอู้ ะไรเลย
บางคนนัง่ สมาธินานสามชัวโมงเหมื
่
อนกับเพียงชัวพริ
่ บตาเดียว คนอื่น
ยังนับถือในความมีสมาธิของเขา ที่จริงแล้วเขาได้ฝึกหรือไม่ ตัวเองก็
ไม่รู้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักพลัง(กง)สายเต๋าพูดว่า ซื่อเสินตาย เหวียน
เสินเกิด ซื่อเสินที่เขาพูดถึง พวกเราเรียกว่าจิตหลัก(จู่เหวียนเสิน)
เหวียนเสินทีเ่ ขาพูดถึง เราเรียกว่าจิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน) ถ้าซื่อเสินของ
ท่านตายไปจริงๆ เช่นนัน้ ท่านก็ต้องตายตามไปด้วยจริงๆ จิตหลัก(จู่
เหวียนเสิน)ก็ไม่มีแล้วจริงๆ ผู้ฝึกหลักพลัง(กง)อื่นบอกว่า อาจารย์
ขณะที่ฉันฝึ กพลัง(กง) คนในบ้านใครต่อใครฉันจาไม่ได้หมดเลย และ
ยังมีอกี คนบอกข้าพเจ้าว่า ฉันไม่เหมือนคนอื่นที่ต่นื แต่เช้ามืดและอยู่
ดึกๆ เพื่อฝึ กพลัง(กง) เมื่อกลับถึงบ้านพอนอนลงที่โซฟา ตัวฉันก็
ออกไปฝึ กพลัง(กง)แล้ว ฉันเพียงนอนดูเขาฝึ ก ข้าพเจ้ารูส้ กึ น่ าเศร้าใจ
แต่กไ็ ม่น่าเศร้าใจ
ท าไมคนเขาจึงช่ ว ยจิ ต รอง(ฟู่ เหวีย นเสิ น )กัน มี ค ากล่ าว
ของลวี่ต้งปิ งว่า ยอมช่วยสัตว์ไม่ช่วยมนุ ษย์ มนุ ษย์นัน้ ยากที่จะรูแ้ จ้ง
(อู้ ) เพราะคนธรรมดาสามัญ ลุ่ ม หลงอยู่ ในสังคมมนุ ษ ย์ ต่ อ หน้ า
ผลประโยชน์ จิต ใจดวงนั ้น ไม่ อาจปล่ อยวาง ท่ านไม่ เชื่อ บางคน
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หลังจากฟั งการบรรยายจบพอเดินออกจากหอประชุม ก็กลายเป็ นคน
ธรรมดาสามัญ ถูกใครยัว่ แตะถูกตัวเขา เขาก็จะไม่ยอมแล้ว ผ่านไป
สักระยะหนึ่ง ก็จะไม่คดิ ว่าตัวเองเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง) ในประวัตศิ าสตร์ผู้
บาเพ็ญธรรมมากมายก็เห็นจุดนี้ มนุ ษย์ยากที่จะช่วยให้พ้นทุ กข์ได้
จริงๆ ก็คือจิตหลัก(จู่เหวียนเสิน)ของคนลุ่มหลงเกินไป บางคนมีจติ
รับรู(้ อูซ้ งิ่ )ดี แค่ชแ้ี นะนิดเดียวก็เข้าใจทะลุปรุโปร่ง บางคนพูดอย่างไร
เขาก็ไม่เชื่อ เขาคิดว่าท่านก าลังคุ ยโม้ พวกเราบอกให้เขาบ าเพ็ญ
ปฏิบ ตั ิจิต(ซินซิ่ง) พอไปอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญแล้วเขาก็ย งั คง
ดาเนินไปตามที่เคยทา เขาคิดว่าผลประโยชน์ ท่เี ห็นในหมู่คนธรรมดา
สามัญ สัมผัสได้ แตะต้องได้นัน้ ยังเป็ นผลประโยชน์ ท่ีแท้จริง จึง
ยังคงทาตัวอย่างเดิม หลักธรรมที่อาจารย์พูด ฟั งแล้วก็มเี หตุผล แต่
ว่าปฏิบ ตั ิไม่ได้ จิตหลัก(จู่เหวียนเสิน)ของคนนัน้ ช่วยเหลือยากที่สุด
แต่ จิตรอง(ฟู่ เหวียนเสิน )ของเขาสามารถมองเห็นภาพในอีกมิติอ่ืน
ดังนัน้ พวกเขาจึงคิดว่า ทาไมฉันต้องช่วยจิตหลัก(จู่เหวียนเสิน)ของ
ท่ านล่ะ เขาก็คือตัวท่ าน ฉันช่วยเขาไม่ เหมือนกันหรือ ก็คือท่ าน
ทัง้ นัน้ ใครได้กเ็ หมือนกัน ก็คอื ตัวท่านทีไ่ ด้ไป
ข้าพเจ้าจะพูดถึงวิธีการบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิท่ีเป็ นรูปธรรมของเขา
คนถ้าหากมีความสามารถพิเศษมองในระยะไกล จะสามารถมองเห็น
ภาพอย่างหนึ่ ง พอท่านนั ง่ สมาธิ ท่านจะเห็นว่าในชัวพริ
่ บตาที่เกิด
สมาธิ ทันใดนั น้ จะมีคนที่มีหน้ าตาเหมือนกับท่ านออกจากภายใน
ร่างกายของท่ านไป แต่ ถ้าท่ านแยกแยะให้ดี ตัวท่ านที่แท้จริงอยู่
ตรงไหน นัง่ อยูท่ น่ี ่ีนนเอง
ั่
หลังจากทีท่ า่ นเห็นเขาออกไปแล้ว อาจารย์
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จะพาเขาไปฝึ กบาเพ็ญปฏิบตั ิในอีกมิติหนึ่ งซึ่งอาจารย์เนรมิตออกมา
อาจจะเป็ นรูปแบบสังคมที่ผ่านมา อาจจะเป็ นรูปแบบของสังคมใน
ปั จจุบนั หรืออาจจะเป็ นรูปแบบของสังคมในมิตอิ ่นื สอนให้เขาฝึกพลัง
(กง) เขาทนทุ กข์ไปไม่ น้ อย วันละหนึ่ งถึงสองชัวโมง
่
เขาฝึ กเสร็จ
กลับมา ท่านก็ออกจากสมาธิแล้ว นี่เป็ นสิง่ ทีม่ องเห็นได้
ถ้ามองไม่เห็นก็ยงิ่ น่ าเศร้าใจ อะไรก็ไม่รู้ นังสมาธิ
่
อย่างเลอะๆ
เลือนๆ อยูส่ องชัวโมงแล้
่
วก็ออกจากสมาธิ บางคนนอนหลับ นอนรวด
เดียวสองถึงสามชัวโมง
่
เขาก็ถือว่าฝึ กเสร็จแล้ว ทัง้ หมดก็มอบให้คน
อื่นไปแล้ว นี่เป็ นการบาเพ็ญปฏิบตั แิ บบไม่ต่อเนื่ อง ใช้เวลานัง่ สมาธิ
นานเท่านี้ทุกวัน ยังมีการบาเพ็ญปฏิบตั แิ บบครัง้ เดียวจบ ทุกคนอาจ
เคยได้ฟังมาว่าตัก้ ม้อหันหน้ าเข้ากาแพงเป็ นเวลาเก้าปี ที่ผ่านมาก็มี
พระสงฆ์มากมายนังสมาธิ
่
เป็ นเวลาหลายสิบปี ในบันทึกประวัตศิ าสตร์
นานทีส่ ุดเก้าสิบกว่าปี ยังมีทย่ี าวนานกว่านี้ บนหนังตามีฝนุ่ เกาะหนา
มีหญ้ าขึ้นพันตามร่างกาย ก็ย งั นั ง่ อยู่อย่างนัน้ สายเต๋ าก็มีการพู ด
เช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูฝ้ ึ กหลักพลังกงสายพิสดาร(ฉีเหมิน)พูดถึง
การนอนหลับ หลับครัง้ หนึ่งนานหลายสิบปี ไม่ออกจากสมาธิ ไม่ต่ืน
แต่ว่าใครเป็ นผูฝ้ ึ ก จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ของเขาเป็ นผูอ้ อกไปฝึ ก ถ้า
เขาสามารถมองเห็นก็จะเห็นอาจารย์พาจิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)กาลังฝึ ก
อยู่ จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ก็มกี รรมติดค้างมากมาย อาจารย์ไม่สามารถ
ขจัดกรรมไปให้ได้ทงั ้ หมด ดังนัน้ จึงบอกเขาว่าเจ้าอยู่ท่นี ่ีตงั ้ ใจฝึ กพลัง
(กง) ข้าพเจ้าจะออกไปสักพัก สักพักก็จะกลับมา เจ้ารอข้าพเจ้าอยู่
ทีน่ ่ี
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อาจารย์รวู้ ่าจะเกิดเรื่องอะไร แต่ก็ต้องทาเช่นนี้ และแล้วมารก็
มาข่มขูเ่ ขา แปลงเป็ นสาวงามออกมายัวยวนเขา
่
เรื่องอะไรก็มี พอเห็น
ว่าจิตใจเขาไม่หวันไหว
่
เพราะว่าจิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ค่อนข้างจะฝึกได้
ง่าย เขาสามารถรูค้ วามเป็ นจริง มารตัวนัน้ ร้อนใจก็จะฆ่าเขา เพื่อให้
หายแค้น แล้วก็ฆ่าเขาจริงๆ ชาระหนี้ หมดไปทันที หลังจากถูกฆ่า
แล้ว จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ล่องลอยอย่างเลือนราง เหมือนกับกลุม่ ควัน
ลอยออกไป แล้วก็ ไปเกิ ดใหม่ ไปเกิดในครอบครัวที่ยากจนมาก
ลาบากตัง้ แต่เด็ก เมื่อเติบใหญ่พอรูเ้ รื่องราว แล้วอาจารย์กม็ า แน่นอน
เขาจาอาจารย์ไม่ได้ อาจารย์ใช้ความสามารถพิเศษเปิ ดความนึกคิดที่
เก็บสะสมไว้ของเขา เขาจาขึน้ มาได้ในทันที นี่เป็ นอาจารย์ไม่ใช่หรือ
อาจารย์ก็บอกเขาว่า ตอนนี้ใช้ได้แล้ว ฝึ กได้แล้ว เวลาผ่านไปอย่างนี้
หลายปี อาจารย์กถ็ ่ายทอดวิชาให้เขาแล้ว
เมื่อถ่ ายทอดเสร็จอาจารย์บอกกับเขาอีกว่า เจ้ามีจิตยึดติด
มากมายที่ต้องกาจัดทิ้งไป เจ้าจงจาริกไปเถิด การจาริกเต็มไปด้วย
ความลาบาก เดินไปในสังคม ขอข้าวกิน พบกับคนทุกประเภท ถูก
เขาหัวเราะเยาะ ด่าทอ รังแก ได้เผชิญกับทุกสิง่ ทุกอย่าง เขาปฏิบตั ิ
ตนเป็ นผูฝ้ ึกพลัง(กง) แยกแยะความสัมพันธ์กบั คนได้ถูกต้อง รักษาจิต
(ซินซิง่ ) ยกระดับจิต(ซินซิง่ )ให้สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การยัวยวน
่
ของผลประโยชน์ ต่างๆ ในสังคมมนุ ษย์ จิตใจก็ไม่หวันไหว
่
ผ่านไป
หลายปี เขาก็กลับจากการจาริก อาจารย์ก็พูดว่า เจ้าได้ธรรมะแล้ว
สาเร็จแล้ว ไม่มีอะไรอีกแล้ว เจ้ากลับไปจัดข้าวของเดินทางได้แล้ว
หากมีเรื่องอะไร เจ้าก็จดั การเรื่องในสังคมมนุ ษย์ให้เรียบร้อย เป็ น
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เช่นนี้ หลายปี ให้หลัง จิตสานึกรอง(ฟู่อ้ซี ่อื )ก็กลับมา พอเขากลับมา
จิตหลัก(จูเ่ หวียนเสิน)อยูท่ างนี้กอ็ อกจากสมาธิ จิตสานึกหลัก(จู่อซ้ี ่อื )ก็
ตื่นขึน้ มา
แต่ทจ่ี ริงแล้วเขาไม่ได้บาเพ็ญปฏิบตั ิ จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ของ
เขาได้บาเพ็ญปฏิบตั ิ ดังนัน้ จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ก็ได้พลัง(กง) แต่ว่า
จิตหลัก(จู่เหวียนเสิน)ก็ทนทุกข์มาเหมือนกัน ถึงอย่างไรเขาก็ท้งิ ชีวติ
วัยหนุ่ มทัง้ หมดนัง่ อยู่ตรงนัน้ กาลเวลาของคนธรรมดาสามัญได้ผ่าน
พ้นไปแล้ว ถ้าเช่นนี้จะทาอย่างไร เขารูส้ กึ ว่าพอออกจากสมาธิตวั เอง
ฝึ กจนมีพลัง(กง)ออกมาแล้ว มีความสามารถพิเศษแล้ว เขาคิดจะ
รักษาโรค คิดจะท าอะไรก็ท าได้ จิตรอง(ฟู่ เหวียนเสิน)ก็สนองความ
พอใจให้เขา เพราะว่าอย่างไรเสียเขาก็คอื จิตหลัก(จู่เหวียนเสิน) จิต
หลัก(จู่เหวียนเสิน)ควบคุมร่างกาย พูดอะไรก็เป็ นตามนัน้ และเขาได้
นัง่ อยู่ตรงนี้เป็ นเวลาหลายปี เช่นนี้ ชีวติ ทัง้ ชีวติ ก็ผ่านไปแล้ว เมื่อเขา
ตายไป จิตรอง(ฟู่ เหวียนเสิน )ก็จากไป ต่ างคนต่ างไป กล่ าวตาม
ศาสนาพุ ทธ เขายังต้ องเวียนว่ ายตายเกิดหกทาง(วัฏสงสาร) แต่
เนื่องจากในร่างกายของเขาได้บาเพ็ญจนได้ผสู้ าเร็จธรรมชัน้ สูงคนหนึ่ง
ถือว่าเขาก็ได้สะสมกุศลมากมาย แล้วจะทาอย่างไร เป็ นไปได้ว่าชาติ
หน้าจะได้เป็ นข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ ร่ารวยทรัพย์สนิ เงินทอง ก็ได้เพียง
เท่านี้ นันมิ
่ บาเพ็ญโดยเปล่าประโยชน์หรือ
เรื่องนี้เรานาออกมาพูด และต้องทุ่มเทความพยายามอย่างมาก
จึงยินยอมให้นาออกมาพูด ข้าพเจ้าได้เปิ ดเผยปริศนาที่มมี าแต่ดกึ ดา
บรรพ์ เป็ นความลับสุดยอดทีเ่ ปิ ดเผยไม่ได้โดยเด็ดขาด นาเอามูลฐาน
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ของการบ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ ธ รรมทุ ก วิธีท่ี มี ม าแต่ อดี ต ออกมาเปิ ดเผย
ข้าพเจ้าพูดไว้มใิ ช่หรือว่ามันเกี่ยวโยงไปถึงต้นตอของประวัตศิ าสตร์อนั
ยาวไกล เหล่านี้กค็ อื สาเหตุ ท่านลองคิดดูมสี ายไหนหรือวิชาไหนทีไ่ ม่
บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมกันเช่นนี้ ตัวท่านบาเพ็ญอย่างไรก็ไม่มพี ลัง(กง)
น่ าเศร้าใจไหม แล้วจะโทษใครเล่า มนุ ษย์ก็ลุ่มหลงเช่นนัน้ ก็คอื ไม่รู้
แจ้ง(อู้ ) จะกระตุ้ นชี้แนะอย่ างไรก็ ไม่ เข้าใจ พู ดสู งไปฟั งแล้วรู้สึก
เหลือเชื่อ พูดต่ าไปก็รบั รู้(อู)้ ไม่ได้ ข้าพเจ้าก็พูดจนอย่างนี้แล้ว ยังมี
คนมาขอให้ขา้ พเจ้าช่วยรักษาโรคให้เขา ข้าพเจ้าไม่รจู้ ะว่าเขาอย่างไรดี
พวกเราเน้นการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมไปสู่ระดับสูง
จึงจะได้รบั การดูแล
วิชาของเรานัน้ จิตสานึกหลัก(จูอ่ ซ้ี ่อื )เป็ นผูไ้ ด้พลัง(กง) เช่นนัน้
ท่านพูดว่าจิตสานึกหลัก(จู่อซ้ี ่อื )ได้พลัง(กง) จิตสานึกหลัก(จู่อซ้ี ่อื )ก็จะ
ได้พลัง(กง)หรือ ใครอนุ ญาต ไม่ใช่เช่นนี้ มันจาเป็ นต้องมีเงื่อนไข
กาหนดไว้ก่อน ทุกคนทราบดี วิชาของเรานี้บาเพ็ญปฏิบตั โิ ดยไม่ปลีก
ตัวออกจากสังคมมนุ ษย์ ไม่หลีกเลี่ยงจากความขัดแย้ง ท่ามกลาง
สิง่ แวดล้อมที่สบั สนวุ่นวายในคนธรรมดาสามัญ ท่านมีสติ เข้าใจแจ่ม
แจ้งต่อการเสียเปรียบในเรื่องของผลประโยชน์ เวลาถูกคนอื่นช่วงชิง
ผลประโยชน์ ท่านไม่ไปแย่งชิงต่อสู้เหมือนกับคนอื่น ท่ามกลางการ
รบกวนทางจิต(ซินซิง่ )ประเภทต่างๆ ท่านอยู่ในฐานะเสียเปรียบ และ
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุ กข์ยากลาบากเช่นนี้ ฝึ กฝนจิตใจของท่ าน
ยกระดับจิต(ซินซิง่ )ของท่านให้สูงขึน้ ภายใต้ผลกระทบของความคิดที่
ไม่ดตี ่างๆ ในหมูค่ นธรรมดาสามัญ ท่านสามารถโดดเด่นไม่เหมือนใคร
360

ทุกท่านลองคิดดู ผูท้ ่รี บั ทุกข์โดยรูต้ วั อย่างแน่ ชดั มิใช่ท่านหรือ
ผูท้ ท่ี ุ่มเทคือจิตหลัก(จู่เหวียนเสิน)ของท่านใช่หรือไม่ สิง่ ทีท่ ่านสูญเสีย
ไปในสังคมมนุ ษย์ ท่านสูญเสียไปอย่างรูไ้ ด้ชดั มิใช่หรือ ฉะนัน้ พลัง(กง)
นี้ทา่ นก็ควรได้ ผูใ้ ดสูญเสียผูน้ นั ้ ย่อมจะได้ ดังนัน้ นี่กค็ อื สาเหตุวา่ ทาไม
วิชาของเรา จึงบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมโดยไม่หลีกเลีย่ งจากสภาพแวดล้อม
ที่ส บั สนวุ่นวายของคนธรรมดาสามัญ พวกเราท าไมจึงต้องบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ทิ า่ มกลางความขัดแย้งของคนธรรมดาสามัญ ก็เพราะว่าพวกเรา
ต้องให้ตวั เองได้พลัง(กง) ต่อไปลูกศิษย์ท่บี าเพ็ญธรรมเป็ นหลักในวัด
ต้องไปธุดงค์ในหมูค่ นธรรมดาสามัญ
บางคนพู ดว่า ปั จจุ บ ันวิชาพลัง(กง)อื่นก็ฝึ กกันอยู่ในหมู่ คน
ธรรมดาสามัญมิใช่หรือ แต่ว่าทัง้ หมดนัน้ ล้วนอยู่ในขัน้ ขจัดโรคภัยไข้
เจ็บและเสริมสร้างสุขภาพ การบ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมไปสู่ระดับชัน้ สูง
อย่ างแท้ จริง มีแต่ การถ่ ายทอดเดี่ยว ไม่ มีการถ่ ายทอดกัน อย่ าง
เปิ ดเผย ผูท้ ่นี าพาลูกศิษย์จริงๆ ก็ได้นาลูกศิษย์ไปกันหมดแล้ว ไป
ถ่ ายทอดกันอย่ างลับๆ หลายปี มานี้ ย ังจะมีใครมาพู ดเรื่องนี้ อย่าง
โจ่งแจ้งในที่เปิ ดเผย ไม่มใี ครพูด แต่วชิ าของเรานามาพูด เพราะว่า
พวกเราก็ มีวิธีบ าเพ็ ญ ธรรมเช่ นนี้ ก็ จะได้พ ลัง (กง)เช่ นนี้ ในเวลา
เดียวกัน ในวิชาของพวกเราสิง่ ต่างๆ ที่ให้นัน้ มากกว่าพันชนิดหมื่น
ชนิด ทัง้ หมดนี้ใส่ให้กบั จิตหลัก(จู่เหวียนเสิน)ของท่าน ให้ท่านได้พลัง
(กง)ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้ทาในเรื่องทีไ่ ม่เคยมี
ใครทามาก่อน เปิ ดประตูบานใหญ่ทส่ี ุด คาพูดของข้าพเจ้านี้บางคนฟั ง
แล้วเข้าใจ ที่ขา้ พเจ้าพูดไม่ใช่สงิ่ ที่เหลือเชื่อ ข้าพเจ้ามีนิสยั อย่างหนึ่ง
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ถ้ามีหนึ่งวา ข้าพเจ้าจะบอกแค่หนึ่งศอก ท่านจะบอกว่าข้าพเจ้าคุยโม้
ก็ได้ ความจริงนี่ ก็พูดเพียงนิ ดเดียวเท่านัน้ หลักธรรมใหญ่ ท่สี ูงและ
ลึกซึ้งมากกว่านี้ เนื่ องจากระดับชัน้ ต่ างกันมากเกินไป ข้าพเจ้าไม่
อาจจะพูดให้ทา่ นฟั งได้แม้แต่นิดเดียว
วิชาของพวกเราก็บาเพ็ญปฏิบตั ิกนั อย่างนี้ ให้ตวั ท่านเองได้
พลัง(กง)อย่างแท้จริง นี่เป็ นครัง้ แรกทีม่ ใี นประวัตศิ าสตร์ ท่านสามารถ
ไปตรวจดูในประวัติศาสตร์ ดีก็ดอี ยู่ท่ตี วั ท่านเองได้พลัง(กง) แต่ก็ได้
อย่างยากล าบาก ท่ ามกลางสภาพแวดล้อมที่ส บั สนวุ่ นวายของคน
ธรรมดาสามัญ ท่ามกลางการกระทบกระทังทางจิ
่
ต(ซินซิง่ )ระหว่างคน
ด้วยกัน ท่านสามารถปรากฏออกมาอย่างโดดเด่น นี่เป็ นเรื่องที่ยาก
ทีส่ ุด ยากก็ยากอยูต่ รงทีท่ ่านยอมเสียเปรียบผลประโยชน์อย่างรูช้ ดั ใน
สังคมมนุ ษย์ ผลประโยชน์ท่อี ยู่ใกล้ตวั ใจท่านจะหวันไหวหรื
่
อไม่ ใน
การต่อสูช้ งิ ดีชงิ เด่นระหว่างคน ใจท่านจะหวันไหวหรื
่
อไม่ เวลาญาติ
สนิทมิตรสหายประสบความทุกข์ ใจท่านจะหวันไหวหรื
่
อไม่ ท่านจะ
ประเมินอย่างไร การเป็ นผูฝ้ ึกพลัง(กง)จึงลาบากอย่างนี้ มีคนหนึ่งบอก
กับข้าพเจ้าว่า อาจารย์ เป็ นคนดีในหมูค่ นธรรมดาสามัญก็พอแล้ว ใคร
จะสามารถบาเพ็ญขึน้ ไปได้ ข้าพเจ้าฟั งแล้วเสียใจอย่างยิง่ ไม่พดู อะไร
กับเขาเลย มีจติ (ซินซิง่ )ทุกประเภท เขาสามารถรับรู(้ อู)้ ได้สูงแค่ไหนก็
แค่นนั ้ ใครรับรู(้ อู)้ ได้ผนู้ นั ้ ก็จะได้
เหลาจื่อพูดว่า เต๋า สามารถอธิบายได้ แต่มใิ ช่เป็ นหลักธรรม
ธรรมดา ถ้ามีอยู่เต็มพื้นไปเก็บแล้วก็บาเพ็ญสาเร็จ มันก็จะไม่มีค่า
วิชาของเราคือ ให้ตวั ท่านเองได้พลัง(กง)ท่ามกลางความขัดแย้ง ดังนัน้
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เราต้ องพยายามท าตัวให้สอดคล้องกับคนธรรมดาสามัญ มากที่สุ ด
ไม่ ใช่ ให้ ท่ า นต้ อ งสู ญ เสี ย อะไรทางวัต ถุ จ ริ ง ๆ แต่ ว่ า ท่ า มกลาง
สภาพแวดล้อมแห่ งวัตถุ น้ี ต้ องการให้ท่ านยกจิต (ซินซิ่ง)ให้สู งขึ้น
สะดวกก็ สะดวกอยู่ ตรงนี้ วิชาของเรานี้ สะดวกที่สุ ดแล้ว สามารถ
บาเพ็ญปฏิบ ตั ิท่ามกลางคนธรรมดาสามัญ ไม่ต้องออกบวช แต่ว่า
ลาบากก็ลาบากอยู่ตรงนี้ ต้องบ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมในสภาพที่สบั สน
วุ่นวายที่สุดในหมู่คนธรรมดาสามัญ แต่ ว่าดีท่ีสุดก็อยู่ตรงนี้ เช่นกัน
เพราะว่าให้ตวั ท่านเองได้พลัง(กง) นี่ ก็คอื ประเด็นสาคัญที่สุดในวิชา
ของเรา วันนี้ขา้ พเจ้าได้พดู ออกมาให้ทุกท่านฟั งหมดแล้ว แน่นอน จิต
หลัก(จู่เหวียนเสิน)ได้พลัง(กง) จิตรอง(ฟู่ เหวียนเสิน)ก็ได้พลัง(กง)
เพราะอะไร สื่อสัญญาณทัง้ หมดในร่างกายของท่านและสิ่งมีชีวิตใน
ร่ างกายทัง้ หมด และเซลล์ ข องท่ านล้ วนแต่ จะมี พ ลั ง(กง)เพิ่ ม ขึ้น
แน่ นอนเขาก็มพี ลัง(กง)เพิม่ ขึ้น แต่ไม่ว่าเมื่อใดก็จะไม่สูงเท่ากับท่าน
ท่านเป็ นนาย เขาเป็ นผูค้ มุ้ ครองหลักธรรม
พูดถึงตรงนี้ ข้าพเจ้ายังจะพูดอีกคา ในวงการบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมของเรามีคนประเภทนี้อยู่ไม่น้อยคือ มุ่งแต่จะบาเพ็ญปฏิบตั ไิ ปสู่
ระดับชัน้ สูงอยู่ตลอดเวลา เที่ยวเสาะแสวงหาหลักธรรมไปทัวทุ
่ กแห่ง
ใช้เงินไปไม่น้อย เดินทางไปเหนือจรดใต้ เที่ยวหาอาจารย์ท่มี ชี ่อื ก็หา
ไม่พบ มีช่อื ก็ใช่ว่าจะเข้าใจได้ถ่องแท้ ผลสุดท้ายไร้ผลกลับมา ทัง้
เหนื่อยทัง้ เสียทรัพย์สนิ เงินทอง อะไรก็ไม่ได้มา พลัง(กง)ที่ดอี ย่างนี้
วันนี้พวกเรานาออกมาให้แก่ทา่ นแล้ว ข้าพเจ้าได้ยน่ื ให้แก่ทา่ นแล้ว ส่ง
มาถึงหน้าประตูบา้ นท่านแล้ว ก็ดูว่าท่านจะบาเพ็ญได้หรือไม่ ไปไหว
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หรือไม่ ถ้าท่ านไปไหวท่ านก็บ าเพ็ญต่ อไป ถ้าไปไม่ ไหว ถ้าท่ าน
บ าเพ็ญไม่ได้ จากนี้ ไปท่านก็อย่าคิดจะบ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรมอีกเลย
นอกจากมารมาหลอกท่านแล้ว ไม่มใี ครจะสอนท่านอีก ต่อไปท่านก็
อย่าบาเพ็ญเลย ถ้าข้าพเจ้าช่วยท่านไม่ได้ ใครก็ช่วยท่านไม่ได้ ทีจ่ ริง
ในปั จจุ บ ันคิดจะหาอาจารย์ท่ีแท้ส กั คนมาสอนท่าน ยากยิ่งกว่าขึ้น
สวรรค์ เสี ย อี ก ความจริงก็ ไม่ มี ใครดู แ ลแล้ ว ในยุ ค ธรรมะปลาย
ระดับ ชัน้ ที่สู งมากๆ ต่ างก็ อยู่ ในยุ คมหันตภัย ยิ่งไม่ สนใจดู แลคน
ธรรมดาสามัญ นี่เป็ นวิชาบาเพ็ญทีส่ ะดวกทีส่ ุดแล้ว อีกทัง้ เป็ นการฝึ ก
ตามคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาลโดยตรง บาเพ็ญได้รวดเร็วที่สุดและ
เป็ นทางทีล่ ดั ทีส่ ุด เน้นทีจ่ ติ ใจคนโดยตรง
วงจรสวรรค์ (โจวเทียน)
สายเต๋าพูดถึงวงจรสวรรค์ใหญ่และเล็ก พวกเราก็จะพูดถึงอะไร
คือวงจรสวรรค์(โจวเทียน) วงจรสวรรค์ทพ่ี วกเราพูดถึงโดยทัวไปคื
่ อการ
นาเอาชีพจรเยิน่ และชีพจรตู๋สองเส้นต่อเข้าด้วยกัน วงจรสวรรค์น้ีเป็ น
วงจรสวรรค์พ้นื ๆ นับเป็ นอะไรไม่ได้ เป็ นเพียงสิง่ ที่จะขจัดโรคภัยไข้
เจ็บและเสริมสร้างสุขภาพ ซึง่ เรียกว่าวงจรสวรรค์เล็ก ยังมีวงจรสวรรค์
อีกแบบหนึ่ง มันไม่เรียกว่าวงจรสวรรค์เล็ก และไม่เรียกว่าวงจรสวรรค์
ใหญ่ เป็ นรูปแบบหนึ่งของวงจรสวรรค์ซ่งึ ได้มาจากการบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ในระหว่างทาสมาธิ มันเดินวนอยูภ่ ายในร่างกาย จากหนีหวานหมุนวน
ลงไปที่ตานเถียน แล้วหมุนวนขึ้นมา หมุนเวียนอยู่ภายในนัน้ เป็ น
วงจรสวรรค์ท่เี กิดจากการบาเพ็ญปฏิบตั ิในระหว่างการทาสมาธิอย่าง
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แท้จริง และหลังจากวงจรสวรรค์ชนิดนี้ก่อเกิดขึน้ แล้ว ก็จะก่อเกิดเป็ น
กระแสพลังงานทีแ่ รงมาก จากนัน้ ชีพจรหนึ่งเส้นจะนาพาชีพจรร้อยเส้น
นาพาชีพจรอื่นเปิ ดไปด้วย สายเต๋าสอนวงจรสวรรค์ สายพุทธไม่สอน
วงจรสวรรค์ สายพุทธสอนเรื่องอะไร องค์ศากยมุนีเมื่อตอนถ่ายทอด
ธรรมะของท่านไม่ได้พดู ถึงพลัง(กง) ไม่เน้นพลัง(กง) แต่หลักพลัง(กง)
ของท่านก็มีรูปแบบการผันแปรของการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมของท่าน
ชีพจรของศาสนาพุทธเดินกันอย่างไร เริม่ ต้นจากจุดไป่ ฮุ่ย เมื่อเปิ ด
ทะลวงแล้ว จากนัน้ ก็จะหมุนเป็ นเกลียวจากบนศีรษะลงมายังส่วนล่าง
ของร่างกาย สุดท้ายก็ใช้รปู แบบนี้ทาให้ชพี จรทัง้ หมดเปิ ดออก
ชีพจรกลางของมีจ่ งก็มเี ป้ าหมายเช่นนี้ บางคนพูดว่าไม่มชี พี จร
กลาง แล้วทาไมมี่จงจึงสามารถบาเพ็ญปฏิบตั จิ นมีชพี จรกลางออกมา
ได้ ที่ จริงชี พ จรในร่ างกายคนรวมกัน ทัง้ หมดมี เกิ น กว่ าหมื่ น เส้ น
เหมือนกับเส้นเลือดมีทงั ้ เส้นตรงและเส้นขวางไขว้กนั ไปมา ยังมากกว่า
เส้นเลือดเสียอีก ในช่องว่างของอวัยวะภายในไม่มเี ส้นเลือด แต่มชี พี
จร จากบนศีรษะลงมาถึงร่างกายทุกส่วนก็มชี พี จรเส้นตรงเส้นขวางไขว้
กันไปมา นามาต่อเข้าด้วยกัน เริม่ ต้นอาจจะไม่ตรง ต่อเข้าด้วยกัน
แล้วเปิ ดให้ทะลุ จากนัน้ ก็ค่อยๆ ขยายให้กว้างขึน้ ค่อยๆ ก่อเกิดเป็ น
ชีพจรที่ตรงเส้นหนึ่ ง อาศัยชีพจรเส้นนี้ เป็ นแกนที่หมุ นรอบตัวเอง
นาพาให้วงล้อหลายอันของจิตนึ กคิดหมุนไปในแนวนอน เป้ าหมายก็
คือพาให้ชพี จรในร่างกายทัง้ หมดเปิ ดออก
การบาเพ็ญปฏิบตั ขิ องหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)
ของพวกเรา หลีกเลี่ยงรูปแบบของการให้ชพี จรหนึ่งเส้นนาพาชีพจร
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ร้อยเส้น ทันทีท่ีเริ่มก็จะให้ชีพจรทัง้ หมดเปิ ดออกพร้อมกัน ชีพจร
ทัง้ หมดหมุนพร้อมกัน พวกเราจะฝึ กอยู่ในระดับชัน้ ที่สูงมากในทันที
หลีกเลีย่ งสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นระดับต่ า การใช้ชพี จรหนึ่งเส้นนาพาชีพจรร้อยเส้น
ท่านคิดจะให้มนั เปิ ดออกทัง้ หมด บางคนฝึ กทัง้ ชีวติ ยังไม่สาเร็จ บาง
คนต้องบาเพ็ญปฏิบตั ิเป็ นเวลาหลายสิบปี ยากมาก ในวิชาพลัง(กง)
จานวนมากกล่าวไว้ว่าบาเพ็ญชาติเดียวไม่สาเร็จ ผูฝ้ ึ กบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ในหลักธรรมใหญ่ทส่ี ูงและลึกล้าต่างๆ สามารถยืดชีวติ ให้ยนื ยาว เขา
ไม่ เน้ นการบ าเพ็ญ ชีวิตหรอกหรือ สามารถยืดชีวิตให้ย ืนยาวเพื่อ
บาเพ็ญปฏิบตั ิ ต้องใช้เวลาอันยาวนานในการบาเพ็ญ
วงจรสวรรค์ เล็ ก โดยหลัก ก็ คื อ การขจัด โรคภั ย ไข้ เจ็ บ และ
เสริมสร้างสุขภาพ แต่วงจรสวรรค์ใหญ่ก็คอื การฝึ กพลัง(กง) คือการ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอย่างแท้จริงของคน วงจรสวรรค์ใหญ่ของสายเต๋า
ไม่มาแรงเหมือนอย่างพวกเรา ที่ชพี จรทัง้ ร้อยเส้นเปิ ดออกหมด ของ
เขาเป็ นการหมุนของชีพจรเพียงไม่กเ่ี ส้น อินสามเส้นและหยางสามเส้น
ที่มอื ใต้ฝ่าเท้า สองขาไปจรดเส้นผม วนรอบร่างกายหนึ่ งรอบ นี่ ก็
นับเป็ นการหมุนเวียนของวงจรสวรรค์ใหญ่ วงจรสวรรค์ใหญ่เริม่ ขึน้ มาก็
คือการบ าเพ็ ญ ปฏิบ ัติ ธรรมอย่ างแท้ จริงแล้ ว ดังนั ้น อาจารย์ พ ลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง)บางคนจึงไม่ถ่ายทอดวงจรสวรรค์ใหญ่ สิง่ ทีเ่ ขาถ่ายทอด
ก็คือการขจัดโรคภัยและเสริมสร้างสุ ขภาพ บางคนก็มีพู ดถึงวงจร
สวรรค์ใหญ่ แต่วา่ ไม่ได้ใส่สงิ่ อะไรให้แก่ท่าน ไม่ใส่สงิ่ ใดๆ ให้ ตัวท่าน
เองก็เปิ ดให้ทะลุไม่ได้ อาศัยความนึกคิดของตัวเอง คิดจะเปิ ดทะลุ ไม่
ง่ายอย่างนัน้ เหมือนกับการออกกาลังกาย จะสามารถทาให้มนั เปิ ด
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ออกได้หรือ การบ าเพ็ญอยู่ท่ีต ัวเอง พลัง(กง)อยู่ท่อี าจารย์ ต้องใส่
“กลไกบังคับ(จีจ้ือ)” ทัง้ หมดเข้าไปในร่างกายให้แก่ ท่ านจึงสามารถ
บังเกิดผลเช่นนี้ได้
ตัง้ แต่อดีตมาสายเต๋าถือว่าร่างกายคนเป็ นจักรวาลเล็ก เขาเชื่อ
ว่าภายนอกจักรวาลใหญ่เพียงใด ภายในก็จะใหญ่เท่านัน้ ภายนอกเป็ น
อย่างไร ภายในก็จะเป็ นอย่างนั น้ การพู ดเช่ นนี้ ดู เหมือนเป็ นเรื่อง
เหลือเชื่อ ไม่ สามารถเข้าใจได้ ง่า ยนั ก จัก รวาลใหญ่ ขนาดนี้ จะ
เปรียบเทียบกับร่างกายคนได้อย่างไร เราจะพูดในหลักการเช่นนี้คือ
ปั จจุ บ ันวิชาฟิ สิกส์ ของเราศึกษาวิจ ัยส่ วนประกอบของสสาร จาก
โมเลกุ ล นิ วเคลียส อิเล็กตรอน โปรตอน ควาร์ก จนถึงนิ วทริโน
ต่อจากนัน้ จะมีขนาดเท่าใด เมื่อถึงขัน้ นัน้ กล้องจุลทรรศน์กม็ องไม่เห็น
แล้ว อนุ ภาคทีเ่ ล็กมากลงไปกว่านี้อกี คืออะไร ไม่สามารถรูแ้ ล้ว ทีจ่ ริง
ในวิชาฟิ สกิ ส์ในปั จจุบนั ของเรารูไ้ ด้ถงึ จุดนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอนุ ภาค
ทีเ่ ล็กทีส่ ุดของจักรวาลแล้วยังห่างไกลเหลือเกิน เวลาคนปราศจากกาย
เนื้อ ดวงตาของเราเวลามองสิง่ ของก็จะสามารถบังเกิดผลในการขยาย
ให้ใหญ่ สามารถมองเห็นสิ่งที่เป็ นจุ ลภาค ระดับชัน้ ยิ่งสูง ภายใต้
จุลทรรศน์สงิ่ ทีเ่ ห็นจะใหญ่ยงิ่ ขึน้
องค์ศากยมุนี ในระดับชัน้ เช่นนัน้ พระองค์ตรัสถึงทฤษฎีของ
มหาตรีสหัส สโลกธาตุ (โลกใหญ่ ส ามพัน ใบ) ตรัส ว่ าในระบบทาง
ช้างเผือกนี้ ยังมีมนุ ษย์ทม่ี รี ปู ร่างทีม่ สี สี นั เหมือนพวกเราคงอยู่ ยังตรัส
ถึงภายในเม็ดทรายเม็ดหนึ่งมีโลกใหญ่อยู่สามพันใบ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเข้าใจในวิชาฟิ สกิ ส์ของเราในปั จจุบนั พอดี รูปแบบที่อเิ ล็กตรอน
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หมุนรอบนิวเคลียส กับการทีโ่ ลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ มีอะไรแตกต่าง
กันหรือ ดังนัน้ องค์ศากยมุนีตรัสว่า ในระดับจุลภาค ทรายเม็ดหนึ่งมี
โลกใหญ่อยูส่ ามพันใบ นันก็
่ เหมือนกับจักรวาลหนึ่ง ภายในมีสงิ่ มีชวี ติ
มีวตั ถุ ถ้าหากเป็ นจริงเช่นนี้ ทุกท่านลองคิดดู ภายในโลกทีอ่ ยูใ่ นเม็ด
ทรายเม็ดนัน้ ก็ยงั มีเม็ดทรายใช่หรือไม่ ฉะนัน้ ภายในเม็ดทรายของ
เม็ดทรายที่อยู่ขา้ งในก็ยงั มีโลกใหญ่อกี สามพันใบมิใช่หรือ ฉะนัน้ โลก
สามพันใบที่อยู่ขา้ งในเม็ดทรายของข้างในเม็ดทรายเม็ดนัน้ ก็ยงั มีเม็ด
ทรายใช่หรือไม่ ไล่สบื ต่อไปเรื่อยๆ จะไม่มที ่สี ้นิ สุด ดังนัน้ ช่วงที่องค์
ศากยมุนีบรรลุระดับชัน้ ของพระยูไล ท่านได้ตรัสออกมาเช่นนี้ “ใหญ่
จนไม่ มีภายนอก เล็กจนไม่ มีภายใน” ใหญ่ จนมองไม่ เห็นขอบของ
จักรวาล เล็กจนมองไม่เห็นถึงต้นกาเนิดของสสารที่เล็กที่สุดว่ามันคือ
อะไร
อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)บางท่านพูดว่า ข้างในรูขุมขนมี
เมือง ข้างในมีรถไฟวิง่ มีรถยนต์วงิ่ ฟั งแล้วเหลือเชื่อ แต่ถา้ เข้าไปทา
ความเข้าใจและค้นคว้าอย่างจริงจังในมุมมองของวิทยาศาสตร์ เราจะ
พบว่าการพูดเช่นนี้ไม่ใช่สงิ่ ที่เหลือเชื่อ วันก่อนเมื่อข้าพเจ้าพูดถึงการ
เปิ ดตาทิพย์ มีหลายคนที่ตาทิพย์เปิ ดจะปรากฏภาพเช่นนี้ คือ เขา
พบว่าเมื่อเขาวิง่ ออกไปจากช่องทางทีห่ น้าผาก วิง่ อย่างไรก็วงิ่ ไม่ถงึ สุด
ทาง ฝึ กพลัง(กง)ทุกวันก็จะออกวิง่ จากเส้นทางนี้ สองข้างทางมีภูเขา
มีน้ า เวลาวิง่ ยังต้องผ่านตัวเมือง ยังเห็นคนมากมาย เขารูส้ กึ ว่านี่เป็ น
ภาพลวงตา เรื่องเป็ นอย่างไรกัน มองเห็นอย่างชัดเจน ไม่ใช่ภาพลวง
ตา ข้าพเจ้าว่า ถ้าหากร่างกายมนุ ษย์อยู่ ณ ระดับจุลภาคสามารถใหญ่
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ได้ขนาดนัน้ แล้วละก็ นัน่ ก็ไม่ใช่ภาพลวงตา เพราะตลอดเวลามาสาย
เต๋าฝึ กพลัง(กง)ก็ถอื ร่างกายมนุ ษย์เป็ นหนึ่ งจักรวาล ถ้าหากเป็ นหนึ่ง
จักรวาลจริง จากหน้าผากไปถึงต่อมไพเนียล ระยะทางยังมากกว่าสิบ
หมื่นแปดพันลี้ ท่านวิง่ พุง่ ออกไปเถอะ ไกลมากๆ
ถ้าหากว่าในระหว่างการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม หลังจากทะลวง
วงจรสวรรค์ใหญ่จนเปิ ดออกทัง้ หมดแล้ว ผูฝ้ ึ กจะมีความสามารถพิเศษ
อย่างหนึ่ ง ความสามารถพิเศษอะไร ทุกท่านคงทราบ วงจรสวรรค์
ใหญ่ก็เรียกว่าวงจรสวรรค์เมอริเดียน(จือ๋ อู่โจวเทียน) หรือเรียกว่าการ
หมุนของฟ้ าดิน(เฉียนคุนวิน่ จ่วน) หรือเรียกว่าการหมุนของกังหันทด
น้ า(เหอเชอวิน่ จ่วน) การหมุนรอบวงจรสวรรค์ใหญ่ในระดับชัน้ ต้นๆ ก็
จะก่อเกิดกระแสพลังงานแล้ว มันจะค่อยๆ เพิม่ ความหนาแน่ นผันแปร
ไปสู่ ในระดับ ชัน้ ที่ สู งยิ่งขึ้น และกลายเป็ นสายพลังงานที่ มี ค วาม
หนาแน่ นสู งมาก สายพลังงานนี้ จะหมุ น ในระหว่ างการหมุ น ใน
ระดับชัน้ ต้นๆ พวกเราใช้ตาทิพย์มองดู จะพบว่ามันสามารถท าให้
ลมปราณ(ชี่ )ในร่ างกายสลับ ที่ ลมปราณ(ชี่ )ที่ ห ั ว ใจวิ่งไปที่ ล าไส้
ลมปราณ(ชี่)ทีต่ บั วิง่ ไปที่กระเพาะ… ถ้าอยู่ ณ ระดับจุลภาคจะสามารถ
เห็นว่า มันสามารถขนย้ายสิง่ ของที่ใหญ่มากๆ ถ้าหากสายพลังงานนี้
ทะลวงออกมาภายนอกร่างกาย มันก็คือพลัง(กง)ขนย้าย(ปั นวิ่นกง)
คนทีม่ พี ลัง(กง)แข็งแกร่งมากๆ สามารถขนย้ายสิง่ ของทีใ่ หญ่มากๆ ก็
คือการขนย้ายใหญ่(ต้าปั นวิน่ ) คนทีม่ พี ลัง(กง)อ่อนมากๆ สามารถขน
ย้ายสิ่งของที่เล็กมากๆ ก็ คือการขนย้ายเล็ก (เสี่ยวปั นวิ่น ) นี่ ก็ คือ
รูปแบบของพลังขนย้าย(ปั นวิน่ กง)และการก่อเกิดของมัน
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วงจรสวรรค์ใหญ่กค็ อื การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมโดยตรง ดังนัน้ จะ
นามาซึ่งสภาวะและรูปแบบที่แตกต่างกันของพลัง(กง) มันก็จะนาเรา
ไปสู่สภาวะที่พเิ ศษมากๆ สภาวะอะไร ทุกคนอาจจะอ่านในหนังสือ
โบราณ เช่น “ตานานเทพ(เสินเซียนจ้วน)” หรือ “ตานจิง” “เต้าจ้าง”
“ซิ่งมิ่งกุ ยจื่อ” ข้างในมีเขียนค ากล่ าวไว้เช่นนี้ เรียกว่า “บินขึ้นมา
กลางวันแสกๆ(ไป๋ ยือ่ เฟยเซิน)” ก็คอื กลางวันแสกๆ คนๆ นี้กบ็ นิ ขึน้ มา
ที่จริงข้าพเจ้าขอบอกทุ กท่ าน เมื่อวงจรสวรรค์ใหญ่ เปิ ดทะลวงแล้ว
คนๆ นี้ก็จะสามารถลอยขึ้นไปกลางอากาศ ก็ง่ายๆ อย่างนี้ มีคนคิด
ฝึ กพลัง(กง)มาหลายปี เช่นนี้ คนทีว่ งจรสวรรค์ใหญ่เปิ ดทะลวงแล้วก็คง
มีไม่น้อย ข้าพเจ้าว่าคนที่บรรลุถึงระดับนี้ จะสักกี่หมื่นคนก็ไม่แปลก
เพราะว่าวงจรสวรรค์ใหญ่กเ็ ป็ นเพียงก้าวแรกของการฝึกพลัง(กง)
ถ้าเช่นนัน้ ทาไมจึงไม่เห็นคนเหล่านี้ ลอยขึ้นมาล่ะ ไม่เห็นเขา
ลอยขึน้ ไปกลางอากาศ สภาพของสังคมคนธรรมดาสามัญจะทาลายกัน
ไม่ได้ รูปแบบของสังคมคนธรรมดาสามัญจะทาลายหรือเปลี่ยนแปลง
กันตามอาเภอใจไม่ได้ จะให้ทุกคนบินอยู่บนฟ้ าได้หรือ นัน่ ยังเป็ น
สังคมมนุ ษย์ก ันอีกหรือ นี่ เป็ นด้านที่ส าคัญอีกด้านหนึ่ ง ในหมู่คน
ธรรมดาสามัญ คนมิใช่อยูเ่ พื่อจะเป็ นคน แต่เพื่อจะกลับสู่สภาพดัง้ เดิม
แท้จริง ดังนัน้ ยังคงมีปั ญหาของการรับรู้(อู้) ถ้าเขาเห็นคนมากมาย
สามารถบินขึน้ มาอย่างชัดแจ้ง เขาก็จะไปบาเพ็ญ ก็จะไม่มเี รื่องของ
การรับรู(้ อู)้ แล้ว ดังนัน้ ท่านบาเพ็ญใช้ได้แล้ว ก็ยงั ไม่สามารถให้ใครดู
ได้งา่ ยๆ แสดงให้ใครเห็นไม่ได้ คนอื่นยังต้องบาเพ็ญ ดังนัน้ หลังจาก
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วงจรสวรรค์ใหญ่เปิ ดทะลวงแล้ว เพียงแต่ปิดปลายนิ้วมือ ปลายนิ้วเท้า
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของท่าน ท่านก็บนิ ขึน้ มาไม่ได้
พวกเราโดยมากเวลาวงจรสวรรค์ใหญ่ กาลังจะเปิ ดทะลุ จะมี
สภาพอย่างหนึ่งปรากฏออกมา บางคนเวลานัง่ สมาธิร่างกายจะโน้มไป
ข้างหน้าอยู่เสมอ เพราะว่าด้านหลังเปิ ดทะลวงได้ดกี ว่า ด้านหลังเบา
เป็ นพิเศษ ด้านหน้ าจะรู้สึกหนั ก บางคนหงายไปข้างหลัง ก็ คือ
ด้านหลังรูส้ กึ หนัก ด้านหน้าเบา ถ้าหากทุกส่วนเปิ ดทะลวงได้ดมี ากๆ
ท่านก็กระดอนขึน้ รูส้ กึ ว่าตัวเองจะถูกดึงขึน้ มีความรูส้ กึ ลอยขึน้ จาก
พืน้ เมื่อถึงเวลาทีส่ ามารถลอยขึน้ มาได้จริงๆ ก็จะไม่ให้ทา่ นลอยขึน้ มา
แต่ก็ไม่แน่ นอนเสมอไป มีคนสองจาพวกที่จะเกิดความสามารถพิเศษ
ได้ เด็ กไม่ มีจิต ยึดติ ด คนแก่ โดยเฉพาะสตรีสู งวัยไม่ มีจิตยึด ติ ด
ความสามารถพิเศษจะออกมาง่าย รักษาไว้ได้ง่าย ผูช้ ายโดยเฉพาะ
ชายหนุ่ ม เมื่อมีความสามารถพิเศษ จิตใจที่อยากโอ้อวดของเขาเป็ น
เรื่องที่ ห ลีก เลี่ยงไม่ ได้ ในเวลาเดียวกัน เขาก็ อาจจะน ามัน มาเป็ น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการแข่งขันในหมูค่ นธรรมดา จึงไม่อนุ ญาตให้มนั
คงอยู่ ฝึ กออกมาได้แล้วก็จะต้องปิ ดเอาไว้ ปิ ดเอาไว้จุดหนึ่ ง ฉะนัน้
คนๆ นี้ก็จะลอยขึ้นมาไม่ได้ แต่ก็ ไม่ใช่ว่าจะห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้
ท่านมีสภาพเช่นนี้ ปรากฏออกมา อาจจะให้ท่านลองดูได้ บางคนก็
สามารถรักษามันไว้ได้ต่อไป
ทุกทีท่ ม่ี กี ารเปิ ดสอนก็มเี หตุการณ์เช่นนี้ ตอนทีข่ า้ พเจ้าไปเปิ ด
สอนที่ซนั ตง ผูฝ้ ึ กจากจี้หนานก็มี ผูฝ้ ึ กจากปั กกิ่งก็มี บางคนพูดว่า
อาจารย์ ฉันไม่รู้เป็ นอะไร เดินๆ ไปก็รู้สึกจะลอยขึ้นจากพื้นดินอยู่
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เสมอ นอนอยู่ท่บี ้านก็จะลอยขึน้ อยู่เรื่อย ห่มผ้าอยู่แม้กระทังผ้
่ าห่มก็
แทบจะลอยขึ้นมา เหมือนกับเป็ นลูกโป่ งจะลอยขึ้นอยู่ร่ าไป ขณะที่
ข้าพเจ้าเปิ ดสอนที่เมืองกุ้ยหยาง ผูฝ้ ึ กเก่าคนหนึ่ งของมณฑลกุ้ยโจว
เป็ นสตรีสงู อายุ ในบ้านเธอวางเตียงอยู่ 2 เตียง ติดกาแพงด้านละเตียง
เธอนังสมาธิ
่
อยูบ่ นเตียง เธอก็รสู้ กึ ว่าตัวเองลอยขึน้ มา พอเธอลืมตาขึน้
ดูก็ลอยไปถึงเตียงฝั ง่ นัน้ เสียแล้ว เธอก็คดิ ฉันจะต้องกลับไป ก็ลอย
กลับมาทันที
ที่ชิงเต่ ามีผู้ฝึ กคนหนึ่ ง ช่วงพักเที่ยงในห้องไม่ มีคน เขานั ง่
สมาธิอยูบ่ นเตียง พอนังลงไปก็
่
ลอยขึน้ มา กระดอนขึน้ ลงอย่างรุนแรง
สูงมากกว่าหนึ่งเมตร ขึน้ มาแล้วก็ลงไป กระดอนขึน้ ๆ ลงๆ ทาเอาผ้า
ห่มหล่นลงไปกองอยู่กบั พื้น มีความตื่นเต้นยินดีอยู่นิ ดๆ แต่ก็กลัว
หน่ อยๆ กระดอนขึน้ ๆ ลงๆ อยูอ่ ย่างนัน้ ตลอดชัวโมงพั
่
กเทีย่ ง ในทีส่ ุด
กระดิง่ เข้างานก็ดงั ขึน้ ในใจเขาคิด ให้ใครเห็นไม่ได้ นี่ทาอะไรอยู่รบี
หยุดดีกว่า ก็หยุดลงทันที นี่ ก็คือทาไมคนมีอายุจงึ สามารถควบคุม
ตัวเองไว้ได้ ถ้าเป็ นคนหนุ่ มสาว กระดิง่ เข้าทางานดังแล้ว ทุกคนมาดู
กันเถอะ ฉันบินขึน้ มาได้แล้ว การทีค่ นจะควบคุมจิตโอ้อวดของตัวเอง
ได้ยากก็อยู่ตรงนี้ ดูฉันฝึ กพลัง(กง)ได้ดีถึงเพียงนี้ ฉันสามารถบิน
ขึ้นมาได้แล้ว พอเขาโอ้อวดก็หมดกัน ไม่อนุ ญาตให้มนั คงอยู่เช่นนี้
เรื่องเช่นนี้มมี าก มีผฝู้ ึกประเภทนี้ในทุกๆ แห่ง
พวกเราพอเริม่ ต้นก็จะให้ชพี จรทัง้ หมดเปิ ดออก ณ วันนี้พวกเรา
จานวนร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบก็ได้บรรลุถงึ สภาพตัวเบา ไม่มโี รค ใน
เวลาเดียวกันเราได้พดู แล้วว่า ณ ทีน่ ้ีเราไม่เพียงแต่ตอ้ งผลักดันให้ท่าน
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บรรลุถงึ สภาพเช่นนี้ ให้ร่างกายของท่านชาระหมดจดแล้ว ยังต้องใส่
สิง่ ต่างๆ ไว้ในร่างกายของท่าน ให้ท่านสามารถมีพลัง(กง)ทันที ณ ชัน้
เรียนนี้ เท่ากับข้าพเจ้าดึงท่านขึน้ มาแล้วส่งไปข้างหน้า ตลอดเวลาที่
ข้าพเจ้าบรรยายหลักธรรมให้แก่ทุกท่าน จิต(ซินซิง่ )ของทุกท่านก็ได้มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พวกเราจานวนมากเมื่อเดินออกจาก
หอประชุมแห่งนี้ ท่านจะรูส้ กึ เหมือนเป็ นคนอีกคนหนึ่ง รับรองว่าโลก
ทัศน์ ของท่านได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ท่านจะรูว้ ่าต่อไปท่านจะปฏิบตั ิ
ตนอย่างไร จะเหลวไหลต่อไปไม่ได้แล้ว รับรองว่าเป็ นเช่นนี้ ดังนัน้ จิต
(ซินซิง่ )ของพวกเราก็ได้ตามขึน้ มาแล้ว
พูดถึงวงจรสวรรค์ใหญ่ ถึงแม้ไม่ให้ท่านลอยขึน้ มา แต่ว่าท่าน
จะรูส้ กึ เบาทัง้ ตัว เดินไปบนถนนจะลู่ไปตามลม ทีผ่ า่ นมาเดินไม่ก่กี า้ ว
ก็จะเหนื่ อย เวลานี้ ต่ อให้เดินไกลแค่ ไหนก็รู้สึกสบาย ขี่จ กั รยานก็
เหมือนกับมีคนผลักท่าน ขึน้ ตึกสูงแค่ไหนก็ไม่เหนื่อย รับรองว่าเป็ น
เช่นนี้ อ่านหนังสือเล่มนี้บาเพ็ญเองก็สามารถจะบรรลุถงึ สภาพทีค่ วรจะ
ได้เช่นกัน คนอย่างข้าพเจ้า ถ้าไม่อยากพูด ข้าพเจ้าจะไม่พูด แต่ถ้า
ข้าพเจ้าพู ดออกมาก็ต้องเป็ นความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้
เหตุการณ์ เช่นนี้ เวลาข้าพเจ้าบรรยายธรรม ถ้าข้าพเจ้าไม่พูดความ
จริง พูดเรื่องทีเ่ กินความจริงอยูต่ รงนี้ พูดไปตามอาเภอใจอย่างไร้สาระ
ก็เท่ากับข้าพเจ้าถ่ายทอดธรรมะนอกรีต ข้าพเจ้ากระทาเรื่องนี้ก็ไม่ใช่
เรื่องง่าย ในจักรวาลก็เฝ้ ามองกันอยู่ ท่านจะเดินออกนอกลู่นอกทางก็
ไม่ได้
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คนทัวไปรู
่ ว้ ่าวงจรสวรรค์เป็ นเช่นนี้ก็เพียงพอแล้ว ที่จริงยังใช้
ไม่ได้ ถ้าจะให้ร่างกายถู กทดแทนและผันแปรด้วยสสารพลังงานสูง
โดยเร็วที่สุดแล้ว ยังจะต้องมีการหมุนเวียนของวงจรสวรรค์อกี รูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งจะพาให้ชพี จรในร่างกายทัง้ หมดหมุนเวียน เรียกว่าเหมาอิว่
โจวเทียน อาจมีคนรูจ้ กั กันน้อย ในหนังสือบางครัง้ ก็พดู ถึงศัพท์เช่นนี้
แต่ ไม่มีใครอธิบายและไม่บอกท่าน ล้วนพูดวกวนอ้อมไปมาในด้าน
ทฤษฎี เพราะเป็ นความลับสุดยอดของความลับ พวกเรา ณ ที่น้ีก็จะ
อธิบายออกมาให้ท่านฟั งจนหมด จะเริม่ ต้นจากจุดไป่ ฮุ่ยเซี่ย(และอาจ
ออกมาจากจุดฮุย่ อินเซีย่ ) เมื่อออกมาแล้วจะเดินไปตามจุดต่อเชื่อมของ
ด้านอินและด้านหยาง เดินจากข้างหูลงมา จากนัน้ เดินตามไหล่ลงมา
ผ่านร่องนิ้ วมือไปทีละนิ้ วทีละนิ้ ว จากนั น้ เดินไปตามด้านข้างของ
ร่างกาย จากใต้ฝ่าเท้าข้ามไป ขึน้ มาตามหว่างขาด้านหนึ่ง จากนัน้ ก็
ลงไปอีกด้านหนึ่ ง ลงไปใต้ ฝ่ าเท้าอีกครัง้ ขึ้นมาตามด้านข้างของ
ร่างกาย ผ่านไปตามร่องนิ้วมือทีละนิ้วทีละนิ้ ว วนหนึ่งรอบขึ้นไปบน
ศีรษะ นี่ก็คอื เหมาอิว่ โจวเทียน คนอื่นสามารถเขียนเป็ นหนังสือหนึ่ง
เล่ม ข้าพเจ้าใช้คาพูดไม่ก่คี าก็พดู ออกมาหมด ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่านี่ไม่ใช่
ความลับอะไรของสวรรค์ แต่วา่ คนอื่นรูส้ กึ ว่าสิง่ เหล่านี้มคี า่ มาก และจะ
ไม่นามาพูด การถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ท่แี ท้จริงจึงจะพูดถึงเหมาอิว่ โจว
เทียน ถึงแม้ข้าพเจ้าจะพูดออกมาแล้ว แต่ใครก็อย่าใช้จติ นึ กคิดไป
ชี้นา บังคับตัวเองไปฝึ ก ท่านฝึ กก็ไม่ใช่หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ า
หลุนต้าฝ่ า)ของพวกเราแล้ว การบาเพ็ญสู่ระดับชัน้ สูงทีแ่ ท้จริงแล้วต้อง
ไร้การหมายมันใดๆ
่
ไร้การเคลื่อนไหวทางจิตนึ กคิดใดๆ สิง่ ที่ใส่ให้
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ท่านล้วนสาเร็จรูปแล้ว สิง่ เหล่านี้จะก่อเกิดขึน้ มาโดยอัตโนมัติ กลไกที่
อยู่ขา้ งในเหล่านี้ จะฝึ กฝนท่าน ถึงเวลามันจะหมุนได้เอง ถึงวันหนึ่ ง
เวลาท่านฝึ กพลัง(กง)จะส่ายศีรษะ ศีรษะส่ายไปด้านนี้มนั ก็จะหมุนไป
ทางด้านนี้ ศีรษะส่ายไปด้านนัน้ ก็จะหมุนไปทางด้านนัน้ มันจะหมุนทัง้
สองด้าน
วงจรสวรรค์ใหญ่ และเล็กหลังจากเปิ ดทะลุหมดแล้ว เวลานั ง่
สมาธิจะผงกศีรษะ นี่คอื ลักษณะที่ปรากฏเมื่อพลังงานเดินผ่าน พวก
เราฝึ กฝ่ าหลุนโจวเทียนฝ่ าก็เช่นกัน พวกเราฝึ กกันเช่นนี้ ที่จริงแล้ว
เวลาท่ านไม่ ฝึ ก มัน ก็ จ ะหมุ น เองโดยอัต โนมัติ ปกติ ก็ จ ะหมุ น อยู่
ตลอดเวลา เวลาท่านฝึกก็คอื เสริมกลไกให้แรงยิง่ ขึน้ พวกเราพูดว่าเป็ น
หลักธรรมฝึ กคนมิใช่ หรือ เวลาปกติท่ านจะพบว่ าวงจรสวรรค์ นั ้น
หมุ นเวียนอยู่ เสมอ แม้ท่ านไม่ ได้ฝึ ก กลไกพลังชี่ (ชี่จี)ชัน้ ที่ใส่ ไว้
ภายนอกนี้ ก็คอื ชีพจรใหญ่ทอ่ี ยูช่ นั ้ นอกนาพาให้รา่ งกายของท่านฝึกอยู่
ล้วนเคลื่อนไหวเองโดยอัตโนมัติ มันยังจะหมุนทวน ทัง้ หมุนตามและ
หมุนทวน เปิ ดทะลวงชีพจรของท่านอยูต่ ลอดเวลา
ฉะนัน้ เป้ าหมายของการเปิ ดทะลวงวงจรสวรรค์คอื อะไร การเปิ ด
ทะลวงวงจรสวรรค์โดยตัวของมันเองไม่ใช่เป้ าหมายของการฝึกพลัง(กง)
ถึงแม้วงจรสวรรค์ของท่านเปิ ดทะลวงแล้ว ข้าพเจ้าว่าอะไรก็ยงั ไม่ใช่
ยังต้องฝึกต่อไป เป้ าหมายคือใช้รูปแบบของวงจรสวรรค์เช่นนี้ ให้หนึ่ง
ชีพจรน าพาร้อยชีพจร ให้ชีพจรทัง้ หมดที่มีอยู่ในร่างกายเปิ ดออก
ทัง้ หมด พวกเรากาลังทาสิง่ เหล่านี้อยูแ่ ล้ว เมื่อฝึ กต่อไป บางคนเวลา
วงจรสวรรค์ใหญ่หมุนเวียนจะพบว่า ฝึกจนชีพจรกว้างมาก เหมือนกับ
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หัวแม่ มือ ข้างในจะกว้างมาก เพราะว่ าพลังงานแรงมาก กระแส
พลังงานหลังจากก่อเกิดขึน้ มาแล้วจะกว้างและสว่างมาก นี่ยงั นับเป็ น
อะไรไม่ ได้ เช่ น นั น้ จะต้ องฝึ กจนถึงระดับใด ต้ องให้ ร้อยชีพ จรใน
ร่างกายทัง้ หมดค่อยๆ ขยายกว้างขึน้ พลังงานแรงมากขึน้ เรื่อยๆ สว่าง
มากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุ ดชีพจรกว่ าหมื่นเส้นต่ อกันเป็ นหนึ่ งแผ่ น
บรรลุถงึ สภาพของการไร้ชพี จร ไร้จุดทวาร ต่อกันเป็ นแผ่นเดียวกันทัง้
ร่างกาย นี่ก็คอื เป้ าหมายสุดท้ายของการเปิ ดทะลวงชีพจร เป้ าหมาย
ของมันก็คือให้ร่างกายของคนทุ กส่วนผันแปรเป็ นสสารพลังงานสู ง
ทัง้ หมด
เมื่อฝึ กจนถึงขัน้ นี้ โดยหลักแล้วร่างกายของคนก็จะถูกผันแปร
โดยสสารพลังงานสูง ก็พูดได้ว่าได้ฝึกจนถึงขัน้ สูงสุดของการบาเพ็ญ
ปฏิบตั หิ ลักธรรมในภพแล้ว เนื้อตัวของร่างกายคนก็ได้บาเพ็ญปฏิบตั ิ
จนถึงจุดสุดยอดแล้ว เมื่อถึงขัน้ นี้แล้วยังจะนาเขาไปสู่สภาวะแบบหนึ่ง
สภาวะแบบไหน เขามีพลัง(กง)ที่สมบูรณ์มากแล้ว การบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมในร่างกายของคนธรรมดาสามัญ ก็คอื ในขัน้ ตอนของการบาเพ็ญ
ปฏิบ ตั ิหลักธรรมในภพ ความสามารถพิเศษหรือความสามารถแฝง
(เฉี่ยนเหนิง)ทีค่ นมี ทุกสิง่ ทุกอย่างก็จะออกมาหมด แต่การบาเพ็ญใน
หมูค่ นธรรมดาสามัญส่วนใหญ่จะถูกปิ ดเอาไว้ และเสาหลักพลัง(กง)ของ
เขาก็ขน้ึ ได้สงู มากแล้ว รูปแบบของพลัง(กง)ทัง้ หมด ล้วนถูกพลัง(กง)ที่
แรงเสริมจนแข็งแกร่งมากๆ แต่ว่ามันจะทาให้บงั เกิดผลได้เพียงในมิติ
ของเราเท่านัน้ ไม่สามารถบังคับไปถึงมิติอ่นื เพราะว่ามันเป็ นเพียง
ความสามารถพิเศษทีบ่ าเพ็ญปฏิบตั อิ อกมาจากร่างกายของคนธรรมดา
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สามัญ แต่ว่าก็สมบูรณ์ มากทีเดียว ในแต่ละมิติ รูปแบบต่างๆ ของ
ร่างกายทีค่ งอยูใ่ นมิตทิ แ่ี ตกต่างกัน ล้วนเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่
หลวง สิ่งที่ร่างกายนั น้ มี สิ่งที่ร่างกายในแต่ ละมิติมี ล้วนแล้วแต่
สมบูรณ์ มากๆ มองขึน้ ไปแล้วน่ าตกใจ บางคนทัวร่
่ างกายเต็มไปด้วย
ดวงตา ทุกรูขุมขนเต็มไปด้วยดวงตาทัง้ นัน้ ทัวบริ
่ เวณมิติสนามของ
เขาก็จะมีดวงตา เพราะว่าเป็ นพลัง(กง)ของสายพุทธ มีบางท่านร่างทัง้
ร่างล้วนเป็ นรูปลักษณ์โพธิสตั ว์ รูปลักษณ์พระพุทธ ลักษณะของพลัง
(กง)แต่ละประเภทได้บรรลุถึงระดับที่สมบูรณ์ มากๆ แล้ว อีกทัง้ มีร่าง
ชีวติ มากมายปรากฏออกมา
เมื่อถึ งขัน้ นี้ แล้ ว มัน ยังจะปรากฏสภาวะแบบหนึ่ งออกมา
เรียกว่า “ซันฮวาจวีต้ งิ่ (ดอกไม้สามดอกรวมอยูบ่ นศีรษะ)” เป็ นสภาวะที่
เด่นชัดมากๆ และสะดุดตามากๆ คนที่ระดับชัน้ ตาทิพย์ไม่สูงนักก็
สามารถมองเห็น บนศีรษะมีดอกไม้สามดอก ดอกหนึ่ งเป็ นดอกบัว
แต่ไม่ใช่ดอกบัวในมิตวิ ตั ถุของพวกเรา ยังมีอกี สองดอกก็เป็ นดอกไม้ใน
มิติอ่นื สวยงามมากๆ ดอกไม้ทงั ้ สามดอกผลัดกันหมุนอยู่บนศีรษะ
หมุนตาม หมุนทวน ทัง้ สามดอกยังหมุนรอบตัวเอง แต่ละดอกมีเสา
หลักใหญ่หนึ่งต้น ใหญ่เท่าเส้นผ่าศูนย์กลางของดอก เสาหลักใหญ่สาม
ต้นทะลุตรงขึ้นยอดฟ้ า นัน่ ไม่ใช่เสาหลักพลัง(กง) มันก็เป็ นรูปแบบ
เช่นนี้ มหัศจรรย์มากๆ ตัวท่านเองเห็นแล้วก็ต้องตกใจ เมื่อบาเพ็ญ
ปฏิบตั มิ าถึงขัน้ นี้ ร่างกายจะขาวสะอาด ผิวหนังก็จะละเอียดอ่อน เมื่อ
บรรลุถึงขัน้ นี้ ก็คือได้บรรลุ ถึงรูปแบบสูงสุดของการบ าเพ็ญปฏิบ ัติ
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หลักธรรมในภพแล้ว แต่น่ียงั ไม่ถึงจุดสุดยอด ยังต้องบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ต่อไปอีก ยังต้องเดินหน้าต่อไป
เมื่อเดินไปข้างหน้า ก็จะเข้าสู่ระดับชัน้ ของการก้าวข้ามระหว่าง
หลักธรรมในภพและหลักธรรมนอกภพ เรียกว่าสภาวะร่างขาวบริสุทธิ ์
(และเรียกว่าร่างโปร่งใส) เพราะร่างกายที่ได้บ าเพ็ญปฏิบตั ิจนบรรลุ
รูปแบบสูงสุดของหลักธรรมในภพ ก็เป็ นเพียงร่างกายของคนที่ได้ผนั
แปรไปสู่รูปแบบสูงสุ ดแล้วเท่ านั น้ เวลาที่ เข้าไปสู่รูปแบบนั น้ อย่าง
แท้จริง ร่างกายทัง้ หมดก็จะประกอบขึ้นด้วยสสารพลังงานสู งแล้ว
ท าไมจึงเรียกร่างขาวบริสุ ทธิ ์ คือเขาได้บรรลุ ความบริสุทธิ ์ในระดับ
สูงสุดแล้ว มองดูดว้ ยตาทิพย์ ทัวทั
่ ง้ ร่างกายจะโปร่งใส ก็เหมือนแก้วที่
โปร่งใส มองไปแล้วไม่มอี ะไรเลย จะปรากฏสภาวะเช่นนี้ พูดให้ชดั ขึน้
เขาเป็ นร่างพระพุ ทธแล้ว เพราะว่าร่างกายที่ประกอบขึ้นด้วยสสาร
พลังงานสูงกับร่างกายเดิมของพวกเราจะไม่เหมือนกันอีกต่อไป เมื่อถึง
ขัน้ นี้ ความสามารถพิเศษทัง้ หลายและศาสตร์ต่างๆ ทีป่ รากฏออกมาใน
ร่างกายทัง้ หมดต้องโยนทิง้ ไปทันที ย้ายมันไปอยูใ่ นมิตทิ ล่ี กึ มากๆ ไม่
มีประโยชน์แล้ว ต่อจากนี้ไปก็ไม่มปี ระโยชน์อกี แล้ว เพียงแต่ว่าต่อไป
วันใดทีท่ ่านบาเพ็ญสาเร็จ ท่านหันกลับไปดูขนั ้ ตอนการบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมของท่านที่ผ่านมา น ามันออกมาดูบ้าง ถึงเวลานัน้ จะเหลืออยู่
เพียงสองสิง่ เสาหลักพลัง(กง)ยังอยู่ กายทิพย์(เหวียนอิง)ที่บาเพ็ญ
ปฏิบตั ไิ ด้โตขึน้ มากแล้ว แต่สองสิง่ นี้ลว้ นอยูใ่ นมิตทิ ่ลี กึ มาก คนทัวไป
่
ระดับตาทิพย์ไม่สูงจะมองไม่เห็น เขาสามารถมองเห็นเพียงว่าร่างกาย
ของคนๆ นี้เป็ นร่างโปร่งใส
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เพราะว่าสภาวะร่างขาวบริสุทธิ ์ก็คอื เป็ นระยะก้าวข้ามระหว่าง
ชัน้ เมื่อบาเพ็ญปฏิบตั ติ ่อไป ก็จะเป็ นการก้าวเข้าสู่การบาเพ็ญปฏิบตั ิ
หลักธรรมออกนอกภพอย่างแท้จริง และเรียกว่าการบาเพ็ญปฏิบตั ใิ น
ร่างพระพุทธ ทัง้ ร่างกายจะประกอบขึน้ ด้วยพลัง(กง) เมื่อถึงเวลานี้จติ
(ซินซิง่ )ของคนมันคงแล้
่
ว เริม่ ต้นการฝึกใหม่ เริม่ ต้นเกิดความสามารถ
พิเศษใหม่ นัน่ ไม่เรียกความสามารถพิเศษแล้ว เรียกว่า “อิทธิฤทธิ ์
พุทธธรรม(ฝอฝ่ าเสินทง)” มันสามารถบังคับมิตทิ งั ้ หมดที่มอี ยู่ เดชานุ
ภาพไม่มที ่สี ้นิ สุด เมื่อท่านบาเพ็ญปฏิบตั ติ ่อไปในภายภาคหน้า สิง่ ที่
อยู่ในระดับชัน้ ที่สูงยิง่ ขึน้ ตัวเองจะรูว้ ่าจะบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมอย่างไร
และเข้าใจรูปแบบการคงอยูข่ องการบาเพ็ญปฏิบตั ิ
จิ ตยิ นดี(ฮวานสี่ซิน)
จะพูดถึงปั ญหานี้ นี่ก็จดั อยู่ในเรื่องจิตยินดี หลายคนผ่านการ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมมาเป็ นเวลานาน และบางคนก็ยงั ไม่เคยฝึกพลัง(กง)
แต่ ว่าในชีวิตของเขามีการแสวงหาสัจธรรม และอริยสั จของมนุ ษย์
ศึกษาพินิจพิเคราะห์ หลังจากที่เขาได้ศกึ ษาหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร
(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ของเราแล้ว เขาก็เข้าใจในทันที ในชีวติ ของเขา หลาย
สิ่งหลายอย่างที่เขาคิดอยากจะเข้าใจ แต่ ไม่ ได้รบั ค าตอบในปั ญหา
เหล่ านั ้น อาจเป็ นไปได้ ว่ าพร้ อ มๆ กั บ ที่ ค วามคิ ด ของเขามี ก าร
พัฒ นาขึ้นไป จิตใจของเขาจะตื่นเต้ นดีใจอย่ างยิ่ง ข้อนี้ ย ืน ยัน ได้
ข้าพเจ้าทราบ คนที่บาเพ็ญธรรมอย่างแท้จริงเขารูห้ นักรูเ้ บา เขารูถ้ ึง
คุณค่า แต่ว่าก็มกั จะเกิดปั ญหาเช่นนี้ คอื เนื่องจากความดีใจของคน
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ทาให้เกิดจิตยินดีทไ่ี ม่สมควร ในรูปแบบทีเ่ ขาแสดงออกมานัน้ มีกริ ยิ า
ท่าทีทผ่ี ดิ ปกติ ในการคบหาสมาคมระหว่างคนธรรมดาสามัญในสังคม
และในสภาพแวดล้อมของสังคมมนุ ษย์ ข้าพเจ้าว่าให้เป็ นเช่นนี้ไม่ได้
หลักพลัง(กง)ของพวกเราชุดนี้ส่วนใหญ่จะบาเพ็ญปฏิบตั อิ ยูใ่ น
สังคมมนุ ษย์ ท่านจะทาตัวออกห่างจากสังคมมนุ ษย์ไม่ได้ ท่านต้อง
บาเพ็ญปฏิบ ตั ิด้วยความมีสติชดั แจ้ง ระหว่างคนด้วยกันก็ยงั ต้องมี
ความสัมพันธ์ท่เี ป็ นปกติ แน่ นอนจิต(ซินซิง่ )ต้องให้สูง สภาวะจิตต้อง
ให้เที่ยงตรง ยกระดับจิต(ซินซิง่ )ของตัวเองให้สูงขึน้ ยกระดับชัน้ ของ
ตัวเองให้สูงขึน้ ไม่กระทาในสิง่ ไม่ดี กระทาแต่สงิ่ ทีด่ งี าม ขอให้แสดง
ออกมาเช่นนี้เท่านัน้ บางคนแสดงออกมาเหมือนสติไม่ปกติ เหมือน
ปลงต่อโลก พูดอะไรที่คนอื่นก็ไม่เข้าใจ คนเขาพูดว่า ผูฝ้ ึ กหลักธรรม
ใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ทาไมจึงเปลีย่ นไปเป็ นเช่นนี้ เหมือนสติมี
ปั ญหา ที่จริงแล้วไม่ใช่ เป็ นเพราะว่าเขาตื่นเต้นดีใจมากเกินไป ไม่มี
สติสมั ปชัญญะ ไม่เข้ากับกฎเกณฑ์โดยทัวไป
่ ทุกท่านลองคิดดู ท่าน
ทาเช่นนี้กไ็ ม่ถูกต้อง ท่านกาลังก้าวเข้าสู่สุดขัว้ ของอีกด้านหนึ่งแล้ว ก็
เป็ นจิตยึดติดอย่างหนึ่ ง ท่ านควรจะต้องละทิ้งมัน ดาเนิ นชีวิตและ
บ าเพ็ญ ปฏิบ ัติไปตามปกติเหมือนกับทุ กๆ คนในสั งคม ในหมู่ คน
ธรรมดาสามัญ ถ้าทุกคนเห็นท่านสติฟัน่ เฟื อน ทุกคนก็ไม่เห็นชอบไป
กับท่าน และออกห่างจากท่าน ใครก็ไม่ให้โอกาสท่านได้ยกระดับจิต
(ซินซิ่ง) ใครๆ ก็ไม่ถือว่าท่านเป็ นคนปกติ ข้าพเจ้าว่านัน่ ก็ใช้ไม่ได้
ดังนัน้ ทุกคนต้องระวังปั ญหาข้อนี้ จะต้องควบคุมตัวเองให้ดี
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วิช าพลัง(กง)ของพวกเราไม่ เหมื อ นกั บ พลัง (กง)ทั ว่ ไป ที่
เคลิบเคลิ้มสะลึมสะลือสติเลื่อนลอย พลัง(กง)ของเราต้องการให้ท่าน
บาเพ็ญปฏิบตั ิตวั เองด้วยความมีสติชดั แจ้ง บางคนจะพูดอยู่เสมอว่า
อาจารย์ พอฉันหลับตาก็จะโยกไปมา ข้าพเจ้าว่าไม่เป็ นเช่นนัน้ ตัว
ท่านปล่อยให้จติ สานึกหลัก(จูอ่ ซ้ี ่อื )ของตัวเองล่องลอยไป จนกลายเป็ น
ความเคยชินไปแล้ว พอท่านหลับตาท่านก็ปล่อยให้จติ สานึกหลัก(จู่อ้ี
ซื่อ)ตัวเองผ่อนคลาย และหายไป ท่านปล่อยจนกลายเป็ นความเคยชิน
นัง่ อยู่ตรงนี้ ทาไมท่านไม่โยกไปมาล่ะ ถ้าท่านรักษาสภาพทีล่ มื ตาอยู่
ค่อยๆ หลับตาลงเช่นนี้ท่านโยกหรือไม่ ไม่เป็ นแน่ นอน ท่านเข้าใจว่า
พลังลมปราณ(ชีก่ ง)นี้กค็ อื ฝึ กกันอย่างนี้ ท่านทาจนก่อเกิดเป็ นแนวคิด
อย่างหนึ่ง พอหลับตาท่านก็ไม่เหลือสติ ไม่ทราบว่าไปที่ไหนเสียแล้ว
เราเน้ น ว่ าจิต ส านึ ก หลัก (จู่ อ้ีซ่ื อ )ของท่ านจะต้ อ งรู้ต ัวอย่ างแท้ จริง
เพราะว่าพลัง(กง)ชุ ดนี้ เป็ นการบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิต ัวท่านเอง ท่ านต้อง
ยกระดับสูงขึน้ ด้วยความมีสติชดั แจ้ง เราก็มกี ารนังสมาธิ
่
การฝึกสมาธิ
ชุดนี้ของเราฝึ กกันอย่างไร เราขอร้องทุกคน ไม่ว่าท่านเข้าสมาธิได้ลกึ
เพียงใด ก็ตอ้ งรูว้ ่าตัวเองกาลังฝึ กพลัง(กง)อยูท่ น่ี ่ี ไม่อนุ ญาตให้เข้าไป
ถึงสภาวะที่อะไรก็ไม่รู้เช่นนัน้ ถ้าเช่นนัน้ โดยรูปธรรมจะเกิดสภาวะ
อย่างไร จะปรากฏสภาพที่พอนัง่ ลงตรงนัน้ ก็จะรูส้ กึ ว่าตัวเองเหมือน
นัง่ อยู่ในเปลือกไข่ มีความรู้สกึ ที่ดมี ากๆ สบายมากๆ รู้ว่าตัวเองฝึ ก
พลัง(กง)อยู่ แต่รสู้ กึ ว่าทัวทั
่ ง้ ร่างกายขยับไม่ได้ นี่ลว้ นเป็ นสภาวะทีจ่ ะ
ปรากฏออกมาในหลักพลัง(กง)ของเรา ยังมีอกี สภาวะหนึ่ง นังไปนั
่ งมา
่
ปรากฏว่าขาก็ไม่มแี ล้ว คิดไม่ออกว่าขาไปไหนแล้ว ร่างกายก็ไม่มแี ล้ว
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แขนก็ไม่มแี ล้ว มือก็ไม่มแี ล้ว เหลือแต่สมองอยู่ ฝึ กต่อไปอีกก็จะรูส้ กึ
ว่าสมองก็ไม่มแี ล้ว มีเพียงความนึกคิดของตัวเอง มีความรูส้ กึ เล็กน้อย
ว่าตัวเองฝึ กพลัง(กง)อยูต่ รงนี้ พวกเราต้องบรรลุให้ถงึ ระดับเช่นนี้จงึ จะ
ใช้ได้ เพราะอะไร คนฝึ กพลัง(กง)ในสภาวะเช่นนี้ ร่างกายจะบรรลุถงึ
สภาวะการผันแปรได้เต็มที่ท่สี ุด เป็ นสภาวะที่ดที ่สี ุด ดังนัน้ เราขอให้
ท่านเข้าให้ถงึ สภาวะเช่นนี้ในเวลานังสมาธิ
่
แต่ทา่ นต้องไม่หลับไป โดย
ไม่รเู้ รื่องเอาเลย ถ้าเช่นนัน้ สิง่ ดีๆ อาจจะถูกคนอื่นฝึกไป
พวกเราผูฝ้ ึ กพลัง(กง)ทัง้ หลายจะต้องสังเกตให้ดี อยู่ในหมู่คน
ธรรมดาสามัญอย่าได้แสดงออกมาอย่างผิดปกติ อยู่ในหมู่คนธรรมดา
สามัญจะไม่เกิดผลดีกบั ท่านเลย คนเขาจะพูดว่า ฝึ กหลักธรรมใหญ่
ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)ท าไมเป็ นอย่างนี้ ไปหมด ก็เท่ากับเป็ นการ
ทาลายชื่อเสียงอันดีงามของหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า)
จะต้องระวังปั ญหานี้ ให้มาก การบ าเพ็ญปฏิบตั ิในด้านอื่นๆ และใน
ระหว่างการบ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรม ก็ต้องระวังอย่าให้เกิดจิตยินดี จิต
เช่นนี้งา่ ยต่อการถูกมารใช้เป็ นเครื่องมือ
การสารวมวาจา
การสารวมวาจา ทีผ่ า่ นมาศาสนาก็พดู ถึงเรื่องนี้ แต่การสารวม
วาจาเขาจะเน้ นหนักกับผู้บ าเพ็ญปฏิบ ตั ิเป็ นงานหลัก เช่นพระสงฆ์
นักบวช นักพรต(เต๋ า) ให้ปิดปากไม่พู ดอะไร เพราะว่าผู้ท่ีบาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมเป็ นงานหลัก เป้ าหมายคือพยายามให้คนขจัดจิตยึดติดให้
มากทีส่ ุด เขาเห็นว่าคนเมื่อมีความคิดเกิดขึน้ ก็ถอื ว่าเป็ นกรรม ศาสนา
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แบ่งกรรมออกเป็ นกรรมดีและกรรมชัวสองชนิ
่
ด ไม่ว่าจะเป็ นกรรมดีกด็ ี
กรรมชัวก็
่ ดี ไม่ว่าจะพูดในแง่ความว่างเปล่าของสายพุทธ ความไม่มี
ของสายเต๋า ก็ไม่ควรกระทาทัง้ นัน้ ดังนัน้ เขาจึงพูดว่าอะไรฉันก็ไม่ทา
เพราะว่ามองไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ในเหตุและผลของเรื่องราวทีเ่ กิดขึน้
ก็คอื เรื่องนี้ ในความเป็ นจริงเป็ นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี มีความสัมพันธ์
ของเหตุและผลอะไรอยูบ่ า้ ง ผูบ้ าเพ็ญธรรมทัวไปไม่
่
มรี ะดับชัน้ สูงขนาด
นัน้ มองไม่เห็นสิง่ เหล่านี้ ดังนัน้ จึงกลัวว่าดูภายนอกจะเป็ นเรื่องดี พอ
ทาลงไปอาจจะเป็ นเรื่องไม่ดี ดังนัน้ เขาจึงพยายามเน้ นไร้ความหมาย
มันใดๆ
่
อะไรเขาก็ไม่ทา เช่นนี้เขาก็สามารถหลีกเลี่ยงการสร้างกรรม
อีก เพราะว่าสร้างกรรมแล้วก็ตอ้ งชาระกรรม ก็ตอ้ งรับทุกข์ สมมุตวิ ่า
พวกเราผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ได้กาหนดไว้เรียบร้อยแล้วว่าถึงขัน้ ไหน
เขาก็จะเปิ ดพลัง(กง) ในระหว่างทางท่านเติมสิง่ ใดเข้าไปโดยไม่จาเป็ น
ก็จะสร้างความลาบากให้กบั การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทัง้ หมด ดังนัน้ เขา
จึงเน้นการไร้ความหมายมัน่
สายพุทธเน้นการสารวมวาจา หมายความว่า การพูดจาของคน
ล้วนแล้วแต่ถูกควบคุมด้วยความคิดและจิตสานึกของคนทัง้ นัน้ ฉะนัน้
ความคิดและจิตส านึ กนี้ ก็ถือว่ามีความหมายมัน่ เมื่อความคิดและ
จิตสานึ กของคนโดยตัวของมันเองต้องการจะคิดอะไร พูดอะไร ท า
อะไร ควบคุ มอวัยวะสัมผัสของคน แขนขาทัง้ สี่ ในหมู่คนธรรมดา
สามัญก็อาจจะเป็ นการยึดติดแบบหนึ่ ง สมมุ ติว่าเมื่อท่านเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างคนขึน้ มา ท่านดี เขาไม่ดี ท่านบาเพ็ญปฏิบตั ไิ ด้ดี เขา
บาเพ็ญปฏิบตั ิได้ไม่ดี สิง่ เหล่านี้ โดยตัวของมันเองก็คอื ความขัดแย้ง
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เรามาพูดในเรื่องทัวไป
่ ฉันอยากทาอะไรฉันก็จะทา เวลานี้เรื่องนี้ควร
ท าอย่ างไรก็ ท าอย่ างนั ้น ก็ อ าจจะไปท าร้ายผู้ อ่ืน เข้าโดยไม่ ต ัง้ ใจ
เพราะว่าความขัดแย้งระหว่างคนล้วนเป็ นเรื่องที่ซบั ซ้อนมาก อาจจะ
สร้างกรรมขึน้ มาโดยไม่ตงั ้ ใจ เมื่อเป็ นเช่นนี้ เขาก็เน้นให้ปิดปากไม่พดู
โดยเด็ดขาด ที่ผ่านมาในศาสนา ถือการสารวมวาจาเป็ นเรื่องสาคัญ
มาก ในศาสนาจึงพูดกันเช่นนี้
พวกเราผูฝ้ ึ กหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า) บาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญเป็ นส่วนใหญ่ (นอกจากศิษย์ท่ี
บ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรมเป็ นงานหลัก ) ฉะนัน้ ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงต้อง
ดาเนินชีวติ ในหมู่คนธรรมดาสามัญไปตามปกติ ติดต่อกับสังคม ทุก
คนก็มกี ารงานของตัวเอง และยังต้องทางานให้ดี บางคนยังต้องทางาน
ด้วยการพูด ฉะนัน้ นี่จะไม่ขดั แย้งกันหรอกหรือ ไม่ขดั แย้ง ไม่ขดั แย้ง
อย่างไร การสารวมวาจาที่พวกเราพูดถึงกับของพวกเขาแตกต่างกัน
โดยสิน้ เชิง เพราะว่าเป็ นวิชาการบาเพ็ญปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เหมือนกัน ดังนัน้
ข้อบังคับก็จะไม่เหมือนกัน การพูดของพวกเรา ล้วนพูดตามจิต(ซิน
ซิ่ง)ของผู้บ าเพ็ญปฏิบ ัติธรรม ไม่ พู ดยุ ยงใส่ ความ ไม่ พู ดเรื่องไม่ ดี
ทัง้ หลาย การเป็ นผู้บ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ ธรรมต้ อ งประเมิ น ตัวเองด้ ว ย
มาตรฐานของหลักธรรม ว่าควรมิควรพูดเช่ นนี้ สิ่งที่ควรพู ดให้ใช้
หลักธรรมมาประเมิน ถ้ าสอดคล้องกับมาตรฐานจิต (ซินซิ่ง)ของผู้
บ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรม ก็จะไม่ มีปั ญหา และพวกเรายังจะต้องพู ดถึง
หลักธรรม เผยแพร่หลักธรรม ดังนัน้ จะไม่พูดย่อมไม่ได้ การสารวม
วาจาทีพ่ วกเราพูดถึง ให้ใช้ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับชื่อเสียงผลประโยชน์ต่างๆ
384

ทีป่ ล่อยวางไม่ได้ในหมู่คนธรรมดาสามัญ เรื่องทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
การงานของผู้บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมในสังคม หรือการพูดคุยในเรื่องไร้
สาระในหมูศ่ ษิ ย์รว่ มสานักด้วยกัน หรือการโอ้อวดตัวเองอันเกิดจากจิต
ยึดติด หรือการปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ย ินได้ฟั งมา หรือการ
พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสังคมอย่างตื่นเต้นสนุ กสนาน ชอบและ
อยากที่จะพูด ข้าพเจ้าคิดว่าล้วนเป็ นจิตยึดติดของคนธรรมดาสามัญ
สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ข้าพเจ้าคิดว่าพวกเราควรสารวมวาจาเสียบ้าง นี่คือ
การสารวมวาจาที่เราพูดถึง ที่ผา่ นมาพระสงฆ์ถอื สิง่ เหล่านี้เป็ นเรื่องที่
สาคัญมาก เพราะว่าหากเขาเกิดมีความคิดใดๆ ขึน้ มาก็คอื กาลังสร้าง
กรรม ดังนัน้ เขาเน้ น “กาย วาจา จิต” การบาเพ็ญกายที่เขาพูดถึง
นัน่ ก็คอื ไม่ทาสิง่ ชัวร้
่ าย สารวมวาจา นัน่ ก็คอื ไม่พูดอะไร บาเพ็ญจิต
นัน่ ก็คอื แม้แต่คิดก็ไม่คิด ที่ผ่านมาการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมเป็ นงาน
หลักในวัดนัน้ เข้มงวดต่อสิง่ เหล่านี้มาก พวกเรากาหนดตัวเองให้ทา
ตามมาตรฐานจิต(ซินซิง่ )ของผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม สิง่ ใดควรพูดไม่ควร
พูดควบคุมให้ดกี เ็ ป็ นอันใช้ได้แล้ว
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บทที่ 9
พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริ หาร
ในระดับชัน้ ทัวๆ
่ ไป คนเรามักจะคิดว่าพลังลมปราณ(ชี่กง)กับ
การฝึ กกายบริหารมีความสัมพันธ์กนั โดยตรง แน่ นอนหากพูดกันใน
ระดับชัน้ ที่ต่ า ถ้ ามองจากแง่ของการมีสุ ขภาพแข็งแรงแล้ว พลัง
ลมปราณ(ชีก่ ง)กับการบริหารร่างกายเป็ นเรื่องเดียวกัน แต่วธิ ฝี ึกทีเ่ ป็ น
รูปธรรมของมัน วิธกี ารทีใ่ ช้ฝึกแตกต่างอย่างมากกับการฝึกกายบริหาร
การฝึ กกายบริหารถ้าต้องการให้ร่างกายแข็งแรงก็ตอ้ งเพิม่ ปริมาณการ
ออกกาลังกาย ฝึ กฝนร่างกายอย่างหนัก ส่วนการฝึ กพลังลมปราณ(ชี่
กง)นัน้ กลับตรงกันข้าม ไม่ต้องการให้คนเคลื่อนไหว ถ้าเคลื่อนไหวก็
จะนิ่ มนวล ช้าๆ กลมกลืน จนกระทัง่ ไม่ เคลื่อนไหว หยุ ดนิ่ ง จึง
แตกต่างกับรูปแบบของการฝึ กกายบริหารอย่างมาก ฉะนัน้ หากพูดใน
แง่ของระดับชัน้ สูงแล้ว พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ไม่เพียงแต่เป็ นการขจัดโรค
และเสริมสร้างสุขภาพเท่านัน้ มันยังมีสงิ่ ที่อยู่ในระดับชัน้ สูงขึน้ ไป มี
ความหมายลึกซึ้งขึน้ ไปอีก พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ไม่เพียงแต่เป็ นสิง่ เล็กๆ
น้อยๆ ที่อยู่ในระดับชัน้ ของมนุ ษย์เท่านัน้ มันเป็ นสิง่ ที่เหนือธรรมดา
แต่จะปรากฏแตกต่างกันในแต่ละระดับชัน้ และอยูเ่ หนือสิง่ ทีเ่ ป็ นของคน
ธรรมดาสามัญมากๆ
มองจากเนื้อแท้ของการฝึ กฝน ความแตกต่างก็มมี าก นักกีฬา
ต้ องเพิ่ ม ปริม าณการออกก าลังกาย โดยเฉพาะนั ก กี ฬ าในสมัย นี้
เพือ่ ให้รา่ งกายของตนเหมาะสมกับระดับมาตรฐานของการแข่งขันในยุค
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นี้ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานนัน้ เขาจึงต้องทาให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ดี
ทีส่ ุดตลอดเวลา เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว ก็ตอ้ งเพิม่ ปริมาณการ
ออกกาลังกาย เพื่อให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนเต็มที่ เพื่อที่จะเพิม่
ศักยภาพของการสร้างของใหม่ทดแทนของเก่าของเขา รักษาร่างกาย
ให้อยู่ในสภาพดียงิ่ ขึ้นตลอดเวลา ทาไมจึงต้องเพิม่ ศักยภาพของการ
สร้างของใหม่ทดแทนของเก่า เพราะว่านักกีฬาจะต้องรักษาสุขภาพ
ร่างกายให้ อยู่ ในสภาพที่สมบู รณ์ พ ร้อมส าหรับ แข่ งขันตลอดเวลา
ร่างกายมนุ ษย์ประกอบด้วยเซลล์นับไม่ถ้วน เซลล์เหล่านี้จะมีวฏั จักร
ของมัน เซลล์ท่แี ตกตัวออกมาใหม่จะมีพลังชีวติ เข้มแข็ง เจริญเติบโต
ขึน้ ไปเป็ นลาดับ เมื่อถึงขีดจากัดสูงสุด มันก็จะหยุดการเจริญ ได้แต่
เสื่อมลง เมื่อเสื่อมลงไปจนถึงที่สุด ก็จะมีเซลล์ใหม่ขน้ึ มาทดแทนมัน
สมมุตวิ า่ ใช้เวลาวันหนึ่ง 12 ชัวโมงมาเปรี
่
ยบเทียบ ตัง้ แต่เช้า 6 นาฬิกา
เซลล์เริ่มแตกตัว ก็ จะเจริญ เติบ โตขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงเวลา 8 - 9
นาฬิกา 10 นาฬิกาเศษก็จะเป็ นช่วงเวลาทีด่ ที ส่ี ุด พอมาถึงเทีย่ ง มันก็
เติบโตต่อไปอีกไม่ได้ ได้แต่เสื่อมลง ช่วงเวลานี้ เซลล์ยงั มีพลังชีวิต
เหลืออยู่อกี ครึ่งหนึ่ง พลังชีวติ ครึ่งหลังนี้ก็ไม่เหมาะสาหรับสภาพการ
แข่งขันของนักกีฬาเสียแล้ว
แล้วจะทาอย่างไรดีล่ะ เขาก็จะต้องฝึ กฝนหนักยิง่ ขึ้น เพื่อให้
โลหิตของเขาหมุ นเวียนรวดเร็วขึ้น จากนัน้ ก็จะมีเซลล์ใหม่ เกิดขึ้น
ทดแทนเซลล์เก่ า นี่ เป็ นวิธีท่ีใช้ก ัน กล่าวคือ วัฏจักรของเซลล์ย งั
ดาเนินไปไม่จบ ดาเนินไปได้เพียงครึ่งชีวติ ก็ขจัดมันทิ้งไปเสียแล้ว
เพราะฉะนัน้ ร่างกายของเขาจึงคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรงอยู่เสมอ
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แต่ว่าเซลล์ของมนุ ษย์ไม่สามารถที่จะแตกตัวเช่นนี้อยูต่ ลอดไปอย่างไม่
จากัด การแตกตัวของเซลล์นนั ้ มีจานวนจากัด หากว่าเซลล์ในร่างกาย
คนสามารถแตกตัวได้ร้อยครัง้ ในชัวชี
่ วติ ของคน ความจริงแล้ว มีไม่
น้อยกว่าหนึ่งล้านครัง้ หากว่าการแตกตัวของเซลล์ในคนปกติหนึ่งร้อย
ครัง้ สามารถมีชวี ติ อยู่ได้ 100 ปี แต่บดั นี้เซลล์มชี วี ติ อยู่ได้เพียงครึ่ง
เดียว ถ้าเช่นนี้เขาก็จะมีชวี ติ อยูไ่ ด้เพียง 50 ปี แต่เราจะไม่คอ่ ยพบเห็น
นักกีฬาคนไหนจะมีปัญหาอะไรมากนัก เพราะว่านักกีฬาในปั จจุบนั
อายุไม่ถึง 30 ปี ก็จะถูกคัดออก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทุกวันนี้มาตรฐาน
การแข่งกีฬาสูงขึน้ จานวนนักกีฬาทีค่ ดั ออกมีมาก ดังนัน้ เขาก็กลับไป
ใช้ชวี ติ ปกติ มองดูแล้วไม่มผี ลกระทบอะไรมากนัก วิเคราะห์จากทาง
ทฤษฎีกเ็ ป็ นอย่างนี้จริงๆ สามารถรักษาร่างกายของเขาให้แข็งแรง แต่
อายุ ข ัยของเขาจะสัน้ มองจากภายนอก นั กกีฬ าอายุ 10 กว่ าปี ก็
เหมื อนกับ คนอายุ 20 กว่ าปี อายุ 20 กว่ าปี ก็ ดู เหมือ น 30 กว่ าปี
โดยทัวไปแล้
่
วนักกีฬาในความรูส้ กึ ของคนทัวไปจะโตเร็
่
วและแก่เร็ว มี
ทัง้ ข้อดีและข้อเสีย ดูตามข้อเท็จจริง ทีจ่ ริงก็ดาเนินไปตามทางเช่นนี้
การฝึ กพลังลมปราณ(ชี่กง)กับการฝึ กกายบริหารนัน้ ตรงกัน
ข้ามกันอย่างสิ้นเชิง ในการเคลื่อนไหวท่ าทาง ไม่ ต้องเคลื่อนไหว
รุนแรง มีการเคลื่อนไหวก็เป็ นไปอย่างนิ่มนวล ช้าๆ และกลมกลืน ช้า
มากๆ ราวกับไม่ เคลื่อนไหว ราวกับหยุ ดนิ่ ง ทุ กคนคงทราบดีการ
บาเพ็ญปฏิบตั โิ ดยวิธเี ข้าฌาน จะสงบนิ่งอยู่ตรงนัน้ การเต้นของหัวใจ
จะช้าลง การหมุนเวียนของโลหิตและอื่นๆ ก็จะช้าลงด้วย มีอาจารย์
โยคะในอินเดียจานวนมาก สามารถนังอยู
่ ใ่ นน้ าได้นานหลายวัน ฝั งตัว
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อยูใ่ นดินได้หลายวัน พวกเขาสามารถจะทาให้ตวั เองสงบนิ่ง สามารถ
ควบคุมแม้กระทังการเต้
่
นของหัวใจ สมมุตวิ า่ เซลล์ของคนแตกตัววันละ
ครัง้ ถ้าเช่นนัน้ ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมก็จะควบคุม เซลล์ในร่างกายให้
แตกตัว 2 วันต่อครัง้ สัปดาห์ละครัง้ ครึ่งเดือนต่อครัง้ หรือยาวนาน
กว่านัน้ ดังนัน้ เขาก็จะยืดชีวติ ของเขาออกไป นี่เป็ นเพียงหลักพลัง(กง)
ที่บ าเพ็ญ จิตแต่ ไม่ บ าเพ็ญ ชีวิต มันสามารถบรรลุ ถึงจุ ดนี้ ได้ และ
สามารถยืดชีวติ ตัวเองออกไป บางท่านคิด ชีวติ ของคนเราถูกลิขติ ไว้
แล้วไม่ ใช่หรือ ไม่ บ าเพ็ญชีวิตจะมีอายุ ย ืนยาวได้อย่างไร ถู กต้อง
เพราะว่าผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรมเมื่อระดับชัน้ ของเขาหลุดพ้นตรีภูมิ ก็
สามารถจะยืดอายุให้ยนื ยาวได้ แต่มองจากภายนอกจะดูชราภาพมาก
หลักพลัง(กง)ในการบาเพ็ญชีวติ ที่แท้จริง จะต้องรวบรวมสสาร
พลังงานสูงมาสะสมไว้ในเซลล์ของร่างกายคนอย่างต่อเนื่อง เพิม่ ความ
หนาแน่ นของมันอย่างไม่หยุดยัง้ และค่อยๆ สกัดเซลล์ของคนให้หยุด
นิ่ ง ค่ อยๆ เข้าไปแทนที่เซลล์ ข องคน เมื่อถึ งเวลานั ้น จะเกิ ดการ
เปลีย่ นแปลงของธาตุ คนผูน้ ้ีกค็ งความหนุ่ มแน่นตลอดไป แน่นอนการ
บ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ เป็ นขัน้ ตอนที่ เชื่องช้ ามากๆ ต้ องทุ่ ม เทอย่ างมาก
เหนื่อยทัง้ กาลังวังชา ทรมานทัง้ จิตใจ ไม่ใช่เรื่องง่าย ท่ามกลางความ
ขัด แย้ งทางจิ ต (ซิ น ซิ่ ง)ของคน จิต ใจจะไม่ ห วัน่ ไหวได้ ห รือ บน
ผลประโยชน์ ส่วนตัวจิตใจจะไม่หวันไหวได้
่
หรือ สิง่ เหล่านี้เป็ นเรื่องที่
ยากจะปฏิ บ ัติ ดังนั ้น ไม่ ใช่ ว่ าคิ ด จะบรรลุ ถึ งเป้ าหมายก็ จ ะได้ ส ม
ปรารถนา คนต้องบาเพ็ญจิต(ซินซิง่ )และกุศลให้สูงขึน้ มา จึงจะบรรลุ
เป้ าหมายนี้ได้
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ทีผ่ า่ นมามีคนจานวนมากได้นาเอาพลังลมปราณ(ชีก่ ง)ไปปะปน
กับการบริหารร่างกาย ที่จริงแตกต่ างกันอย่างมาก ไม่ ใช่เป็ นเรื่อง
เดียวกัน ลาพังเวลาฝึ กพลังลมปราณ(ชี่กง)ในระดับชัน้ ที่ต่ าที่สุด จะ
เน้ นเรื่องการขจัดโรคภัยและเสริมสร้างสุ ขภาพ เพื่อให้ได้ร่างกายที่
แข็งแรง เป้ าหมายในระดับชัน้ ทีต่ ่ าสุดกับกายบริหารจะเหมือนกัน แต่
ในระดับ ชัน้ สู งขึ้น ไปก็ จะแตกต่ างกัน การช าระร่ างกายของพลัง
ลมปราณ(ชี่กง)ก็มีว ตั ถุ ประสงค์ และยังจะต้องใช้กฎเกณฑ์ท่ีเหนื อ
ธรรมดามากาหนดผูฝ้ ึ กพลัง(กง) จะใช้กฎเกณฑ์ของคนธรรมดาสามัญ
มาก าหนดไม่ ได้ ส่วนกายบริหารนัน้ เป็ นเพียงเรื่องของคนธรรมดา
สามัญ
ความนึ กคิ ด
เมื่อพูดถึงความนึกคิด ก็คอื การเคลื่อนไหวความคิดของคนเรา
ในวงการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม คิดอย่างไรเกี่ยวกับความนึกคิดของคนที่
เคลื่อนไหวอยู่ในความคิดของสมองใหญ่ และรูปแบบที่ต่ างกันของ
ความคิด(ความนึ กคิด) และปรากฏออกมาในลักษณะใด การแพทย์
ปั จจุบนั ทีท่ าการค้นคว้าวิจยั สมองใหญ่ของมนุ ษย์ ยังมีปัญหามากมาย
ทีอ่ ธิบายยาก เพราะว่ามันไม่ง่ายเหมือนกับร่างกายชัน้ ผิวนอกของเรา
ในชัน้ ที่ลกึ ลงไปและมิตทิ ่แี ตกต่างกันก็มรี ูปแบบที่ไม่เหมือนกัน แต่ก็
ไม่เหมือนกับทีอ่ าจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)บางท่านได้กล่าวไว้ อาจารย์
พลังลมปราณ(ชี่กง)บางท่านก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องเป็ นอย่างไร เขาอธิบาย
ไม่ได้ เขาคิดว่าเมื่อสมองใหญ่ของเขาทางาน พอความนึกคิดเกิดขึน้ ก็
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สามารถกระท าเรื่องราวบางอย่างได้ เขาก็พูดว่าเป็ นการกระทาจาก
ความคิดของเขา หรือจากความนึกคิดของเขา ความจริงแล้วไม่ใช่เป็ น
การกระทาจากความนึกคิดของเขา
ก่อนอื่นเราขอพูดถึงแหล่งทีม่ าของความคิด ประเทศจีนในสมัย
โบราณมีคากล่าวทีว่ ่า “ใจคิด” ทาไมจึงพูดว่า ใจคิด วิทยาศาสตร์ของ
จีนในสมัยโบราณนัน้ เจริญมาก เพราะว่าเขาค้นคว้าวิจยั มุ่งตรงไปยัง
ร่างกายมนุ ษย์ ชีวติ และสิง่ ต่างๆ ในจักรวาล บางคนรูส้ กึ ว่าใจกาลัง
ขบคิดปั ญหาอยู่จริงๆ แต่บางคนรูส้ กึ ว่าสมองใหญ่กาลังขบคิดปั ญหา
อยู่ ท าไมจึงได้ปรากฏสภาพเช่นนี้ เขาพูดว่าใจก าลังคิดก็มีเหตุ ผล
เพราะว่าพวกเราเห็นจิตหลัก(เหวียนเสิน)ของมนุ ษย์นัน้ เล็กมาก สื่อ
สัญญาณทีแ่ ท้จริงทีส่ ่งออกมาจากสมองใหญ่ของคน ไม่ใช่ผลทีเ่ กิดจาก
สมองใหญ่ของคน ไม่ใช่ส่งออกมาจากสมองใหญ่ แต่ส่งออกมาจากจิต
หลัก(เหวียนเสิน)ของคน จิตหลัก(เหวียนเสิน)ของคนไม่เพียงหยุดอยูท่ ่ี
หนี หวานกงเท่านัน้ หนี หวานกงที่สายเต๋ าพูดถึงก็คอื ต่อมไพเนียลที่
การแพทย์แผนปั จจุบนั รูจ้ กั ถ้าหากจิตหลัก(เหวียนเสิน)อยูท่ ห่ี นีหวาน
กง ฉะนัน้ เราก็จะรูส้ กึ ว่าสมองใหญ่กาลังขบคิดปั ญหาอยูจ่ ริงๆ กาลังส่ง
สื่อสัญญาณออกมา ถ้าหากอยูท่ ใ่ี จ ก็จะรูส้ กึ ว่าใจกาลังขบคิดปั ญหาอยู่
จริงๆ
ร่างกายของคนเราคือจักรวาลเล็กๆ จักรวาลหนึ่ ง สิ่งมีชีวิต
ต่างๆ ของผูฝ้ ึกพลัง(กง)อาจเกิดการสลับเปลีย่ นทีก่ นั ถ้าหากเวลาทีจ่ ติ
หลัก(เหวียนเสิน)สลับที่ วิง่ ไปอยู่ท่ที อ้ ง เขาก็จะรูส้ กึ ว่าท้องกาลังขบ
คิดปั ญหาจริงๆ ถ้าหากจิตหลัก(เหวียนเสิน)วิง่ ไปทีน่ ่ อง ส้นเท้า ก็จะ
391

รูส้ กึ ว่าน่ องและส้นเท้ากาลังขบคิดปั ญหา รับรองว่าเป็ นเช่นนี้ ฟั งแล้ว
รูส้ กึ เหลือเชื่อ ในขณะทีท่ ่านบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในระดับชัน้ ทีไ่ ม่สูงนัก
ท่านจะรู้สกึ ว่ามีเหตุ การณ์ เช่นนี้ ปรากฏ ร่างกายของคนหากไม่มีจิต
หลัก(เหวียนเสิน)ของเขา ไม่มีอารมณ์ ไม่มีอุปนิ ส ยั ไม่มีล กั ษณะ
พิเศษ ไม่มสี งิ่ เหล่านี้ ก็คอื เนื้อก้อนหนึ่ง เขาก็จะเป็ นคนทีไ่ ม่สมบูรณ์
ไม่มอี ุปนิสยั ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง ถ้าเช่นนัน้ แล้วสมองใหญ่ของ
คนมีบทบาทอะไร หากจะให้ขา้ พเจ้าพูด สมองใหญ่ของคนในรูปแบบที่
เป็ นอยูใ่ นมิตวิ ตั ถุของพวกเรานี้ มันเป็ นเพียงโรงงานแปรสภาพเท่านัน้
สื่อสัญญาณทีแ่ ท้จริงส่งออกมาจากจิตหลัก(เหวียนเสิน) แต่สงิ่ ทีส่ ง่ ออก
มาไม่ใช่ภาษา เป็ นสื่อสัญญาณของจักรวาลอย่างหนึ่ง เป็ นตัวแทนของ
ความหมายบางอย่าง หลังจากสมองใหญ่ของเราได้รบั คาสังนี
่ ้แล้ว ก็จะ
แปลงมันเป็ นภาษาของเรา เป็ นรูปแบบทีส่ ่อื ออกมาอย่างนี้ พวกเราสื่อ
ออกมาผ่านสัญญาณมือ แววตา กิรยิ าท่าทางต่างๆ สมองใหญ่กท็ าให้
บังเกิดผลเช่นนี้ ค าสังที
่ ่แท้จริงและความนึ กคิดที่แท้จริงของคนนัน้
ส่งออกมาจากจิตหลัก(เหวียนเสิน) คนมักจะเข้าใจว่าเป็ นการกระทาที่
เป็ นเอกเทศของสมองใหญ่โดยตรง ที่จริงบางครัง้ จิตหลัก(เหวียนเสิน)
อยูท่ ใ่ี จ บางคนรูส้ กึ ว่าใจกาลังขบคิดอยูจ่ ริงๆ
ปั จจุบ นั ผู้ท่ศี ึกษาวิจยั สรีรวิทยาเข้าใจว่า สิ่งที่ส่งออกมาจาก
สมองใหญ่ของคนนัน้ เหมือนคลื่นไฟฟ้ าแบบหนึ่ง สิง่ ทีส่ ่งออกมาจริงๆ
นัน้ คืออะไรเราจะยังไม่พูดถึง แต่พวกเขาก็ยอมรับว่ามันมีสสารอย่าง
หนึ่ งคงอยู่ จึงไม่ ใช่ เป็ นเรื่องงมงาย สิ่งที่ส่ งออกมานี้ จะบังเกิดผล
อะไรบ้าง อาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)บางท่านกล่าวว่า ฉันใช้ความนึก
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คิดเคลื่อนย้าย ใช้ความนึกคิดเปิ ดตาทิพย์ให้ท่าน ใช้ความนึกคิดช่วย
รักษาโรคให้ทา่ นเป็ นต้น ความจริงอาจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)บางท่าน
ตัวเองมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างก็ยงั ไม่รู้และไม่แน่ ใจ เขารู้แต่
เพียงว่าเขาคิดจะทาอะไรพอคิดก็ทาได้ ความจริงก็คอื ความนึกคิดของ
เขากาลังเคลื่อนไหวนัน่ เอง ความสามารถพิเศษถูกควบคุมโดยความ
นึ ก คิ ด ในสมองใหญ่ และท างานเป็ นรู ป ธรรมออกมาภายใต้ ก าร
บัญชาการของความนึ กคิด แต่ความนึ กคิดโดยตัวของมันเองนัน้ ไม่
สามารถกระทาสิง่ ใดได้ ผูฝ้ ึ กพลัง(กง)ในขณะที่ทาอะไรที่เป็ นรูปธรรม
นัน้ เป็ นผลจากการกระทาของความสามารถพิเศษของเขา
ความสามารถพิเศษ(กงเหนิ ง)คือความสามารถที่แฝงอยู่ ใน
ร่างกายของคน ควบคู่ไปกับการพัฒนาของสังคมมนุ ษย์เรา ความคิด
ในสมองใหญ่ของคนก็ซบั ซ้อนมากขึน้ ตามลาดับ ยิง่ เห็นความสาคัญ
ด้านวัตถุ ยิง่ ต้องพึง่ พาสิง่ ที่เรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ทนั สมัย เมื่อ
เป็ นเช่นนี้ความสามารถดัง้ เดิมของคนยิง่ นานวันก็ยงิ่ ถดถอย สายเต๋า
เน้ นการกลับคืนสู่ สภาพดัง้ เดิมแท้จริง ในขัน้ ตอนของการบ าเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม ท่านจะต้องแสวงหาความจริง สุดท้ายกลับสู่สภาพดัง้ เดิม
แท้ จ ริ ง กลั บ ไปสู่ คุ ณ สมบั ติ ด ั ้ง เดิ ม ท่ า นจึ ง จะสามารถแสดง
ความสามารถดัง้ เดิมเหล่านี้ของท่านออกมาได้ เวลานี้เราเรียกกันว่า
ความสามารถพิเศษ ความจริงล้วนเป็ นความสามารถดัง้ เดิมของคน
สังคมมนุ ษย์ดูเหมือนก้าวหน้ามาก ความจริงกาลังถอยหลัง นับวันยิง่
ห่างไกลจากคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาลของเรา วันก่อนข้าพเจ้าพูดถึง
จังกั ๋วเหล่าขี่ลากลับหลังหัน อาจจะไม่เข้าใจความหมายคืออะไร เขา
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พบว่าการเดินหน้ าก็คอื การถอยหลัง คนถอยห่างออกจากคุณสมบัติ
พิเศษของจักรวาลนับวันก็จะมากยิง่ ขึ้น ในขัน้ ตอนการผันแปรของ
จักรวาล โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในปั จจุ บ ันหลังจากที่คนเดินสู่ กระแส
เศรษฐกิจการค้า ศีลธรรมของคนจานวนมากได้ตกต่ าลง นับวันยิ่ง
ห่างไกลจากคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาลความจริง ความเมตตา ความ
อดทน(เจิน ซัน่ เหยิน่ ) ท่ามกลางกระแสสังคมทีต่ กต่ าลง ผูค้ นมักจะ
ไม่รสู้ กึ ถึงระดับของความเสื่อมถอยทางศีลธรรมของมนุ ษย์ ดังนัน้ บาง
คนยังรูส้ กึ ว่าเป็ นเรื่องดี มีแต่ผูท้ ่บี าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจนยกระดับจิต
(ซินซิง่ )ขึน้ มาแล้วหันกลับไปดู จึงจะเข้าใจได้วา่ ศีลธรรมของมวลมนุ ษย์
ได้ตกต่าลงมาถึงระดับทีน่ ่ากลัวเช่นนี้แล้ว
อาจารย์ พ ลังลมปราณ(ชี่ ก ง)บางท่ านกล่ าวว่ า “ฉั น จะเปิ ด
ความสามารถพิ เศษให้ แ ก่ ท่ า น” เปิ ดความสามารถพิ เศษอะไร
ความสามารถพิเศษของเขาทีป่ ราศจากพลังงานก็ใช้การไม่ได้ เมื่อไม่มี
แล้วอาจารย์ช่กี งจะเปิ ดให้ได้อย่างไร ความสามารถพิเศษของเขาเมื่อ
ปราศจากพลังงานของเขามาเสริมสร้างและค้าจุนให้ก่อเกิดเป็ นรูปร่าง
ขึน้ มา อาจารย์ชก่ี งจะสามารถเปิ ดให้ได้หรือ แน่ นอนย่อมเป็ นไปไม่ได้
ที่อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)กล่าวว่าเปิ ดความสามารถพิเศษ เป็ น
เพียงการนาเอาความสามารถพิเศษทีก่ ่อเกิดเป็ นรูปร่างขึน้ แล้วของท่าน
มาประสานต่อกับสมองใหญ่ ของท่าน ให้รบั คาสังจากความนึ
่
กคิดใน
สมองใหญ่ ของท่ า นให้ บ ั ง เกิ ด ผล นี่ ก็ ถื อ ว่ า อาจารย์ ช่ี ก งเปิ ด
ความสามารถพิ เศษให้ ท่ า นแล้ ว ที่ จ ริ ง อาจารย์ ช่ี ก งไม่ ไ ด้ เปิ ด
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ความสามารถพิเศษอะไรให้แก่ท่านเลย เพียงทาเรื่องเล็กน้อยให้แค่น้ี
เอง
สาหรับผูฝ้ ึกพลัง(กง) ความนึกคิดเป็ นผูส้ งการให้
ั่
ความสามารถ
พิเศษทางาน แต่สาหรับคนธรรมดาสามัญ ความนึ กคิดจะสังการให้
่
แขนขาทัง้ สี่ของคน และอวัยวะสัมผัสต่างๆ ให้ทางาน ก็เหมือนกับ
ห้องควบคุมการผลิตในโรงงาน คาสังที
่ อ่ อกมาจากห้องผูจ้ ดั การโรงงาน
ให้ ห น่ วยงานต่ า งๆ ท าตามหน้ า ที่ ข องตนอย่ า งเป็ นรู ป ธรรม ก็
เหมือนกับกองบัญชาการในกองทัพ กองบัญชาการออกคาสัง่ สังการ
่
ให้กองทหารไปปฏิบ ัติภารกิจ ข้าพเจ้ามีโอกาสพู ดคุ ยปั ญ หานี้ ก ับ
หัวหน้าสถาบันศึกษาวิจยั พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ตามเมืองต่างๆ ทีข่ า้ พเจ้า
ไปเผยแพร่หลักธรรม พวกเขาพูดอย่างตกตะลึงว่า พวกเราได้ศกึ ษามา
โดยตลอดว่าความนึกคิดของคนเรามีพลังแฝงและจิตสานึกแฝงอยูม่ าก
น้ อยเพียงใด ที่จริงไม่ ใช่ เช่ นนั น้ เขาเริ่มต้นก็เดินผิด ทางเสียแล้ว
ข้าพเจ้าว่าการวิจยั ทางสรีรวิทยา ความนึกคิดของคนจะต้องปฏิรปู ไม่
สามารถใช้วิธีการค้นหาเหตุ ผลของคนธรรมดาสามัญ และวิธีเข้าใจ
ปั ญหาของคนธรรมดาสามัญมาทาความเข้าใจกับสิ่งที่เหนื อธรรมดา
เหล่านัน้
เมื่อพูดถึงความนึกคิด ยังมีอกี หลายรูปแบบด้วยกัน เช่นบาง
คนพูดถึงจิตสานึกแฝง จิตใต้สานึก แรงบันดาลใจ ความฝั น เป็ นต้น
พูดถึงความฝั น ไม่มอี าจารย์พลังลมปราณ(ชีก่ ง)ท่านใดอยากจะอธิบาย
เรื่องของความฝั น เพราะว่าในขณะที่ท่านมาเกิดนัน้ ในมิตติ ่างๆ ของ
จักรวาลก็มตี วั ท่านเกิดออกมาพร้อมๆ กัน เป็ นร่างเดียวกับร่างกายที่
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สมบู รณ์ ของท่ าน ล้วนสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ทางด้านความคิดก็
เกี่ยวพันกันด้วยเช่นกัน แต่ตวั ท่านก็มจี ติ หลัก(จู่เหวียนเสิน) และจิต
รอง(ฟู่ เหวียนเสิน) นอกจากนี้ ย งั มีร่างชีวิตที่มีล กั ษณะเดียวกันอยู่
ภายในร่างกายของท่าน เซลล์ทุกเซลล์ อวัยวะทุกส่วนล้วนมีรูปแบบ
การคงอยู่เช่นเดียวกับสื่อสัญญาณรูปลักษณ์ ของท่ านในอีกมิติหนึ่ ง
ดังนั ้นจึงสลับซับ ซ้ อนมากๆ ขณะที่ท่ านฝั น ประเดี๋ยวเป็ นอย่ างนี้
ประเดีย๋ วเป็ นอย่างนัน้ มันมาจากไหนกัน ทางการแพทย์กล่าวว่า เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงที่ชนั ้ ผิวนอกของสมองใหญ่ นี่ เป็ นปฏิกิริยาที่
ปรากฏออกมาในรูปแบบทางวัตถุ ความจริงก็คอื มันเป็ นผลที่เกิดจาก
การได้รบั สื่อสัญญาณจากอีกมิตหิ นึ่ง เพราะฉะนัน้ ขณะที่ท่านฝั นท่าน
จะรูส้ กึ ว่าสับสนยุ่งเหยิง นี่ลว้ นไม่เกี่ยวข้องกับท่าน ท่านก็ไม่ต้องไป
สนใจมัน มีฝันแบบหนึ่งทีเ่ กีย่ วข้องกับท่านโดยตรง ความฝั นแบบนี้เรา
ไม่เรียกมันว่าความฝั น จิตสานึกหลัก(จู่อซ้ี ่อื )ซึ่งก็คอื จิตหลัก(จู่เหวียน
เสิน)ของท่าน จะฝั นเห็นญาติมาอยูต่ รงหน้า หรือรับรูถ้ งึ เรื่องราวอย่าง
หนึ่งราวกับเกิดขึ้นจริงๆ มองเห็นอะไรหรือได้ทาเรื่องอะไรบางอย่าง
นันก็
่ คอื จิตหลัก(จูเ่ หวียนเสิน)ของท่านได้กระทาอะไรบางอย่างในอีกมิติ
หนึ่ง ได้เห็นอะไรบางอย่าง และได้กระทาไปแล้ว รับรูไ้ ด้อย่างชัดเจน
เป็ นจริง และเรื่องเหล่านี้เป็ นเรื่องจริงแน่ นอน เพียงแต่อยู่ในมิตวิ ตั ถุ
ของอีกมิตหิ นึ่ง กระทาในอีกมิตเิ วลาหนึ่ง ท่านจะพูดว่ามันเป็ นความ
ฝั นหรือ ไม่ใช่เลย แต่เนื่องจากร่างกายของท่านในมิตวิ ตั ถุฝัง่ นี้กาลัง
หลับอยู่ จึงได้แต่พูดว่ามันเป็ นความฝั น มีแต่ความฝั นเช่นนี้เท่านัน้ ที่
เกีย่ วข้องกับท่านโดยตรง
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เมื่อพู ดถึ งแรงบันดาลใจ จิตใต้ ส านึ ก จิตส านึ กแฝงต่ างๆ
ข้าพเจ้าว่า คาศัพท์เหล่านี้ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์บญ
ั ญัติข้นึ มา เป็ น
คาศัพท์ท่นี ักอักษรศาสตร์บญ
ั ญัติข้นึ จากสภาพความเคยชินของคน
ธรรมดาสามัญ มันไม่มหี ลักทางวิทยาศาสตร์ แล้วจิตสานึกแฝงที่คน
เรียกกันหมายถึงอะไร เป็ นการยากทีจ่ ะพูดให้ชดั เจนได้ คลุมเครือมาก
เพราะว่าสื่อสัญญาณต่างๆ ของคนซับซ้อนเหลือเกิน เหมือนกับความ
ทรงจ าอันเลือนราง ส่ วนจิตใต้ส านึ กที่เขาพู ดกันนั น้ เรายังพอจะ
อธิบายได้ ตามคาจากัดความที่ให้กบั สภาพของจิตใต้สานึ กนี้ โดย
ปกติจะหมายถึงคนได้กระท าอะไรในสภาพที่เลอะเลือนไร้สติ คนก็
มักจะบอกว่าเป็ นการกระทาของจิตใต้สานึก ทาไปโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ จิต
ใต้สานึกนี้กเ็ หมือนกับจิตสานึกรอง(ฟู่อซ้ี ่อื )ทีพ่ วกเรากล่าวถึง เพราะว่า
หลังจากจิตสานึกหลัก(จู่อซ้ี ่อื )ของคนผ่อนคลาย ในเวลาทีไ่ ม่ได้ควบคุม
สมองใหญ่ สะลึมสะลือเหมือนกับนอนหลับไป หรืออยู่ในความฝั น
ภายใต้สภาพทีไ่ ร้จติ สานึก ก็จะง่ายต่อการถูกจิตสานึกรอง(ฟู่อซ้ี ่อื )ซึง่ ก็
คือจิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)เข้าควบคุม ในเวลานัน้ จิตสานึกรอง(ฟู่อซ้ี ่อื )ก็
สามารถกระทาเรื่องราวบางเรื่อง ก็คอื สิง่ ทีต่ วั ท่านกระทาในขณะทีท่ า่ น
อยู่ในสภาพเลอะเลือนไร้สติ แต่โดยมากสิง่ ที่กระทาไปก็จะไม่เสียหาย
เพราะว่าจิตสานึกรอง(ฟู่อซ้ี ่อื )ซึง่ อยูใ่ นอีกมิตหิ นึ่งสามารถมองเห็นความ
จริงของเรื่องราว ไม่ถู กครอบงาโดยสังคมมนุ ษย์ ดังนัน้ สิ่งที่เขาท า
พอได้สติขน้ึ มาแล้วดูอกี ที ทาไมทาเรื่องเหลวไหลเช่นนี้ ถ้าฉันมีสติจะ
ไม่ทาเช่นนี้ แน่ แต่เวลานี้ ท่านบอกว่ามันไม่ดี อีกสัก 10 วัน ถึงครึ่ง
เดือนไปแล้วกลับมาดูใหม่ ก็จะพูดว่าเรื่องนี้ ทาไมทาได้ดเี ช่นนี้ ตอน
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นั ้น ฉั น ท าเรื่องนี้ ได้ อย่ างไร มัก จะปรากฏปั ญ หาเช่ น นี้ เพราะว่ า
จิตสานึ กรอง(ฟู่ อี้ซ่ือ) ไม่สนใจว่าเวลานัน้ เรื่องนี้ จะให้ผลอะไร แต่จะ
เป็ นประโยชน์ ในอนาคต และบางเรื่องก็ไม่มีผลลัพธ์อะไร ก็คือบัง
เกิดผลในเวลานัน้ ฉะนัน้ เมื่อจิตสานึกรอง(ฟู่อี้ซ่อื )ทาไป และในเวลา
นัน้ ก็อาจจะกระทาเรื่องนี้ได้ดมี าก
ยังมีอกี รูปแบบหนึ่ง ก็คอื คนทีม่ รี ากฐาน(เกินจี)ดีมากนัน้ มักจะ
ถูกผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงควบคุมให้กระทาเรื่องบางอย่าง แน่นอนก็เป็ นอีก
เรื่องหนึ่ง จะไม่กล่าวในทีน่ ้ี สิง่ สาคัญทีจ่ ะพูดคือจิตสานึกทีม่ ที ่มี าจาก
ตัวเราเอง
พูดถึงแรงบันดาลใจ ก็เป็ นคาศัพท์ท่บี ญ
ั ญัติข้นึ โดยนักอักษร
ศาสตร์ คนทัวไปคิ
่ ดว่า แรงบันดาลใจก็คอื ความรูท้ ส่ี ะสมมาตลอดชีวติ
และปะทุออกมาดุจประกายไฟในบัดดล ข้าพเจ้าว่าถ้าดูตามทัศนะทาง
วัตถุนิยม ปั ญญาความรูท้ ่สี ะสมมาตลอดชีวติ สะสมปั ญญาความรูไ้ ว้
ยิง่ มาก สมองใหญ่ของคนยิง่ ใช้กจ็ ะยิง่ ฉลาดคล่องแคล่ว ถึงเวลาจะใช้ก็
จะออกมาอย่างไม่ขาดสาย ก็ไม่ถอื ว่าเป็ นแรงบันดาลใจแต่อย่างใด ที่
เรียกว่าแรงบันดาลใจนั น้ หรือบอกว่าเมื่อเกิดแรงบันดาลใจ ไม่ใช่
สภาพเช่นนี้ โดยมากเกิดขึ้นในขณะที่คนเราใช้สมอง พอใช้ไปใช้ไป
ในที่สุดรูส้ กึ ว่าความรู้เหือดแห้ง คล้ายกับว่าไม่มีอะไรออกมาอีกแล้ว
จะเขียนบทความสักบทหนึ่ง ถึงเวลานัน้ ก็จะเขียนไม่ออก จะแต่งเพลง
สักบทหนึ่งก็ไม่มแี นวคิดเสียแล้ว จะค้นคว้าวิจยั หัวข้ออะไรสักอย่างก็
ทาไม่ได้ โดยมากในช่วงเวลานัน้ จะมีความรู้สึกว่ าเหนื่ อยอ่อนเต็มที
ก้นบุหรีโ่ ยนจนเต็มพืน้ เครียดจนปวดสมอง แต่กค็ ดิ ไม่ออก สุดท้าย
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แรงบันดาลใจจะมาในลักษณะไหน เช่นเมื่อเหนื่อยแล้วคิดขึน้ มา “ช่าง
มันเถอะพักผ่อนสักครู่” เพราะว่าจิตสานึกหลัก(จู่อ้ซี ่อื )ควบคุมสมอง
ใหญ่ ย ิ่งรุ น แรง สิ่งมี ชีวิต อื่น ก็ แทรกเข้า ไปไม่ ได้ พอเขาพัก ผ่ อ น
ความคิดของเขาก็ผ่อนคลาย ไม่คดิ มันแล้ว ในขณะที่ไม่ตงั ้ ใจก็เกิด
ความคิดขึน้ มาทันที ส่งออกมาจากสมอง แรงบันดาลใจส่วนใหญ่จะมา
ในลักษณะนี้
ทาไมจึงเกิดแรงบันดาลใจในช่วงนัน้ เพราะว่าสมองใหญ่ของคน
อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตสานึกหลัก(จู่อ้ซี ่ือ) เวลายิง่ ใช้สมองมาก
เขาก็จะควบคุมยิง่ แน่ น จิตสานึ กรอง(ฟู่ อี้ซ่ือ)ก็ยงิ่ แทรกเข้ามาไม่ได้
เมื่อเขาคิดจนปวดสมอง คิดไม่ออกรูส้ กึ ทรมานมาก จิตสานึกรอง(ฟู่อ้ี
ซื่อ)เป็ นส่วนหนึ่งของร่างกายเขา ก็ออกมาจากครรภ์ของมารดาพร้อมๆ
กัน เขาก็ควบคุมส่วนหนึ่ งของร่างกาย เขาก็รู้สึกทรมานเหมือนกัน
เขาก็ปวดสมองเช่นกัน ปวดจนยากที่จะทน และในขณะที่จติ สานึ ก
หลัก(จู่อซ้ี ่อื )ผ่อนคลาย จิตสานึกรอง(ฟู่อ้ซี ่อื )ก็จะสะท้อนสิง่ ที่เขารูเ้ ข้า
ไปในสมองใหญ่ เพราะว่าเขาสามารถมองเห็นความจริงของเรื่องราวใน
อีกมิติหนึ่ ง เช่ นนี้ เขาก็กระท าออกมา เขียนออกมา สร้างผลงาน
ออกมาได้
มีคนกล่าวกันว่าถ้าอย่างนัน้ เราก็ใช้จติ สานึกรอง(ฟู่อซ้ี ่อื )ทางาน
ก็เหมือนกับเมื่อสักครู่มีคนเขียนข้อความว่า จะมีวิธีการติดต่ อกับ
จิตสานึกรอง(ฟู่อซ้ี ่อื )ได้อย่างไร ท่านไม่สามารถจะติดต่อได้ เพราะว่า
ท่านเพิง่ จะเริม่ ฝึ กพลัง(กง) ท่านยังไม่มคี วามสามารถอะไร ท่านยังไม่
ควรติดต่อ เพราะจุดมุง่ หมายก็คอื ความยึดติดนันเอง
่
บางคนอาจจะคิด
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ว่าเราใช้จติ สานึกรอง(ฟู่อซ้ี ่อื )สร้างสรรค์สงิ่ ทีม่ คี ุณค่าให้กบั เรา ผลักดัน
การพัฒนาของสังคมมนุ ษย์ไม่ได้หรือ ไม่ได้ เพราะอะไร เพราะว่าเรื่อง
ที่จติ สานึกรอง(ฟู่อี้ซ่อื )ของท่านทราบนัน้ ก็มจี ากัด ความซับซ้อนของ
มิติ ระดับชัน้ ทีม่ ากมาย โครงสร้างของจักรวาลนี้สลับซับซ้อนมาก เขา
ก็รแู้ ต่เพียงสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นมิตทิ เ่ี ขาอยู่ สิง่ ทีเ่ กินกว่ามิตขิ องเขานัน้ เขาก็จะ
ไม่รแู้ ล้ว นอกจากนี้ยงั มีระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกันทีส่ ูงขึน้ ไปในแนวดิง่ อีก
มากมาย การพัฒนาของมนุ ษย์เป็ นสิง่ ทีผ่ สู้ าเร็จธรรมชัน้ สูงในระดับสูง
มากๆ จึงจะสามารถควบคุมได้ โดยจะดาเนินการไปตามกฎเกณฑ์ของ
การพัฒนา
สังคมมนุ ษย์เรานั น้ พัฒ นาไปตามวัฏจักรของประวัติศาสตร์
ท่านคิดจะพัฒนาอย่างไร บรรลุเป้ าหมายอะไร แต่ผสู้ าเร็จธรรมชัน้ สูง
มิได้พจิ ารณาเช่นนี้ คนในสมัยโบราณ พวกเขาไม่เคยคิดถึงเครื่องบิน
รถไฟ รถจักรยานในปั จจุบนั หรือ ข้าพเจ้าว่าก็ไม่แน่ เสมอไปว่าจะไม่
เคยคิด เป็ นเพราะประวัตศิ าสตร์พฒ
ั นายังไม่ถงึ ขัน้ ตอนนัน้ เขาก็สร้าง
ออกมาไม่ได้ มองอย่างผิวเผินจากทฤษฎีและความเข้าใจที่มนุ ษย์เคย
ชินมาตลอด มองจากมุมมองของภูมิปัญญาที่มนุ ษย์มีอยู่ในปั จจุบ นั
เป็ นเพราะว่าการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ของมนุ ษย์ยงั ไม่บรรลุถงึ จุดนัน้
จึงสร้างออกมาไม่ได้ ความจริงวิทยาศาสตร์ของมนุ ษย์จะพัฒนาไป
อย่างไร ก็จะพัฒนาไปตามประวัติศาสตร์อย่างที่จดั วางไว้ ท่านคิด
อยากจะบรรลุเป้ าหมายนัน้ ๆ โดยการกระทาของคน ย่อมบรรลุไม่ถึง
แต่ก็มบี างคนจิตสานึกรอง(ฟู่อี้ซ่อื )สามารถกระทาให้บงั เกิดผลได้ง่าย
มีนักประพันธ์ผหู้ นึ่งพูดว่า ฉันเขียนหนังสือได้วนั ละนับหมื่นๆ คา ไม่
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รูส้ กึ เหน็ดเหนื่อยแม้แต่น้อย คิดจะเขียนก็เขียนออกมาได้อย่างรวดเร็ว
คนอื่นอ่านแล้วก็รูส้ ึกว่าดีมาก ทาไมจึงเป็ นเช่นนี้ นี่ เป็ นผลงานของ
จิต ส านึ ก หลัก (จู่ อ้ีซ่ื อ )และจิต ส านึ ก รอง(ฟู่ อี้ ซ่ื อ)ร่ วมกัน คนละครึ่ง
จิตสานึกรอง(ฟู่อ้ซี ่อื )ของเขาแสดงผลงานครึง่ หนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็ นเช่นนี้
เสมอไป จิตสานึกรอง(ฟู่อซ้ี ่อื )ส่วนใหญ่จะไม่ยงุ่ เกี่ยว ท่านคิดจะใช้ให้
เขาทางาน กลับจะไม่ได้ดี กลับจะได้ผลตรงกันข้าม
จิ ตสงบ
ผูฝ้ ึ กพลัง(กง)จานวนมากไม่สามารถเข้าสู่ความสงบ เที่ยวถาม
อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ไปทุกแห่งว่า อาจารย์ ทาไมฉันฝึ กพลัง
(กง)แล้วไม่สามารถเข้าสู่ความสงบ พอจะเข้าสูค่ วามสงบอะไรก็คดิ คิด
จนสับสนวุ่นวาย คิดตลบไปมาดังทะเลผั
่
นผวน อะไรก็ประดังเข้ามา
ท่านเข้าสู่ความสงบไม่ได้เลย ทาไมจึงไม่สามารถเข้าสู่ความสงบ บาง
คนไม่เข้าใจคิดว่าต้องมีเคล็ดลับอะไร เขาก็ไปหาอาจารย์ท่มี ชี ่อื เสียง
อาจารย์ ช่วยสอนเคล็ดลับให้ที ฉันจะได้เข้าสูค่ วามสงบนิ่ง ข้าพเจ้าว่า
ก็ยงั คงไปแสวงหาจากภายนอก หากท่านต้องการยกระดับตัวเอง ท่าน
จะต้องแสวงหาจากภายใน ทุ่มเทไปที่จติ ใจดวงนี้ของท่าน ท่านจึงจะ
สามารถยกระดับให้สงู ขึน้ ได้อย่างแท้จริง ในระหว่างนังสมาธิ
่
ท่านจึงจะ
เข้าสูค่ วามสงบได้ สามารถเข้าสูค่ วามสงบนิ่งได้กค็ อื พลัง(กง) สมาธิสูง
เพียงใดคือการสะท้อนถึงความสูงของระดับชัน้
คนธรรมดาสามัญจะสามารถเข้าสู่ความสงบนิ่ งได้ตามใจชอบ
หรือ เข้าสู่ ความสงบนิ่ งไม่ ได้แน่ นอน นอกเสียจากจะเป็ นคนที่มี
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รากฐาน(เกินจี)ดีมากๆ กล่าวคือ สาเหตุแท้จริงทีค่ นเราไม่สามารถเข้า
สูค่ วามสงบนิ่ง ปั ญหาไม่ได้อยูท่ ก่ี ระบวนท่าฝึ ก ไม่ใช่เพราะมีเคล็ดลับ
พิเศษอะไร แต่เป็ นเพราะความคิดของท่าน จิตของท่านไม่บริสุทธิ ์
ท่านอยู่ในสังคมมนุ ษย์ ความขัดแย้งระหว่างคน เพื่อผลประโยชน์
ส่วนตัว อารมณ์ทงั ้ เจ็ดกามคุณทัง้ หก การยึดติดต่อกิเลสตัณหาต่างๆ
นานา ท่านไปแก่งแย่งชิงดีกบั คนอื่น สิง่ เหล่านี้ ท่านปล่อยวางไม่ได้
ไม่สามารถมองให้เป็ นเรื่องธรรมดา ท่านก็คดิ จะเข้าสู่ความสงบนิ่ง พูด
ง่ายอะไรอย่างนัน้ มีคนฝึ กพลัง(กง)อยู่ตรงนัน้ พูดว่า ฉันไม่เชื่อ ฉัน
จะต้องเข้าสู่ความสงบนิ่งให้ได้ ต้องไม่คดิ อะไรให้วนุ่ วาย พอพูดจบ ก็
ผุดขึน้ มาอีก เป็ นเพราะใจดวงนัน้ ของท่านนัน้ ไม่บริสุทธิ ์ ดังนัน้ ท่านจึง
ไม่สามารถเข้าสูค่ วามสงบนิ่ง
บางท่านอาจไม่เห็นด้วยกับความเห็นของข้าพเจ้า อาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชี่กง)บางคนท่านมิใช่สอนคนให้ใช้วิธกี ารต่างๆ หรอกหรือ
เช่นมุง่ อยูท่ จ่ี ุดๆ หนึ่ง จินตนาการ รวมความคิดไปทีต่ านเถียน เพ่งไป
ข้างในที่ตานเถียน หรือสวดมนต์เป็ นต้น นี่เป็ นวิธกี ารอย่างหนึ่ง ไม่
เพียงแต่เป็ นวิธกี ารอย่างหนึ่ งเท่านัน้ มันเป็ นการสะท้อนออกมาของ
ความเชี่ยวชาญอย่างหนึ่ง ฉะนัน้ ความเชี่ยวชาญก็จะสัมพันธ์โดยตรง
กับการบาเพ็ญปฏิบตั ิจิต(ซินซิ่ง)ของเรา กับการยกระดับชัน้ ของเรา
เขาก็ไม่ได้ใช้เพียงแค่วธิ เี หล่านี้ในการเข้าสูค่ วามสงบ ไม่เชื่อท่านลองดู
กิเลสทุกชนิดของท่าน จิตยึดติดที่รุนแรง อะไรก็ไม่ปล่อยวาง ดูซวิ ่า
ท่านสามารถเข้าสูค่ วามสงบได้หรือไม่ บางคนก็พดู ว่าสวดมนต์จะได้ผล
สวดมนต์แล้วท่านก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบนิ่ งได้หรือ มีคนพูดว่า
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หลักวิชาของพระอาหนีถอฝอฝึ กง่าย สวดมนต์เป็ นใช้ได้ ท่านลองสวด
ดู ข้าพเจ้าว่านัน่ คือความเชี่ยวชาญ ท่านว่าง่าย ข้าพเจ้าว่าไม่ง่าย
หลักวิชาของสานักไหนก็ไม่งา่ ย
ทุ กคนคงทราบ องค์ศากยมุ นี ตรัสถึง “สมาธิ” ก่ อน “สมาธิ”
พระองค์ตรัสว่าอะไร ตรัสถึง “ละเว้น(ศีล)” ละเว้นกิเลสทัง้ มวล ละเว้น
ความอยากทัง้ หมด อะไรก็ ไม่ มีเหลือจึงจะสงบนิ่ งได้ ใช่ เหตุ ผลนี้
หรือไม่ และ “สมาธิ” ก็คอื ความเชี่ยวชาญ ท่านก็ไม่สามารถละทิ้งทุก
สิ่งทุ กอย่างได้ในทันที อย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป เมื่อละทิ้งสิ่งที่ไม่ ดี
ออกไปหมดแล้ว แรงสมาธิก็จะเริม่ จากตื้นไปสู่ลกึ คนที่สวดมนต์ต้อง
ตัง้ จิตมันไม่
่ สบั สน ใจต้องไม่คดิ อะไรทัง้ สิน้ สวดจนสมองใหญ่และส่วน
อื่นทุกส่วนชาไปหมด อะไรก็ไม่รบั รู้ รวบรวมความนึกคิดให้เป็ นหนึ่ง
สวดจนกระทังทุ
่ กตัวอักษรของ “อาหนี ถอฝอ” ปรากฏอยู่ตรงหน้ า นี่
มิใช่ความเชี่ยวชาญหรอกหรือ เริม่ ต้นก็จะบรรลุถงึ จุดนี้ได้หรือ บรรลุ
ไม่ถงึ หรอก เมื่อบรรลุไม่ถงึ ก็ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบนิ่งแน่ นอน ไม่
เชื่อก็ลองดู ปากก็สวดไปบทแล้วบทเล่า ในใจก็คดิ ไปไม่หยุด หัวหน้า
ในบริษทั ของเราทาไมดูถูกฉันอย่างนี้ โบนัสเดือนนี้ให้มาน้อยเหลือเกิน
ยิง่ คิดก็ยงิ่ โมโห โมโหเป็ นฟื นเป็ นไฟ ปากก็ยงั สวดมนต์อยู่เลย ท่าน
ว่ายังจะฝึ กพลัง(กง)ได้ไหม นี่ ไม่ใช่ปัญหาของความเชี่ยวชาญหรอก
หรือ นี่ไม่ใช่ปัญหาว่าจิตของท่านไม่บริสุทธิ ์หรอกหรือ บางคนตาทิพย์
เปิ ดแล้ว สามารถมองเข้าไปทีต่ านเถียน เพราะทีท่ อ้ งน้อยของคนเป็ น
จุดศูนย์รวมของตาน สสารพลังงานนัน้ ยิง่ บริสุทธิ ์ก็จะยิง่ สว่าง ยิง่ ไม่
บริสุ ทธิ ์ก็จะยิง่ ด า เมื่อมองเข้าไปที่ตานเถียนดูตานนั น้ แล้วจะเข้าสู่
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ความสงบนิ่งได้หรือ ไม่สามารถสงบนิ่งได้ ไม่ได้อยู่ท่วี ธิ กี ารโดยตรง
ประเด็นสาคัญอยูท่ ค่ี วามคิดและความนึกคิดของคนทีไ่ ม่สะอาดบริสุทธิ ์
ท่านมองเข้าไปที่ตานเถียน มองเห็นตานสว่างไสวระยิบระยับสวยดี
สักพักหนึ่ งตานก็จะเปลี่ยนไป กลายเป็ นบ้าน “ห้องนี้ ให้ลูกชายใช้
แต่งงาน ห้องนี้ให้ลูกสาวอยู่ เราสามีภรรยาอยู่ห้องนี้ ตรงกลางเป็ น
ห้องรับแขก ดีเหลือเกิน บ้านหลังนี้ฉนั จะได้หรือไม่ ฉันต้องหาวิธเี อา
มาให้ได้ จะทาอย่างไรดี” คนก็ยดึ ติดอยู่กบั สิง่ เหล่านี้ ท่านว่าท่านจะ
สามารถเข้าสู่ความสงบนิ่งได้หรือ คนเขาพูดว่า ฉันมาถึงสังคมมนุ ษย์
นี้ ก็เหมือนพักโรงแรม อยู่ไม่ก่วี นั ก็จะกลับไปแล้ว บางคนก็ยงั อาลัย
อาวรณ์สถานทีน่ ้ี จนลืมบ้านของตัวเองไปเสียแล้ว
การฝึ กบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมที่แท้จริง ก็จะต้องบาเพ็ญทางจิตใจ
บ าเพ็ญ ภายใน แสวงหาจากภายใน ไม่ มีการไปเสาะแสวงหาจาก
ภายนอก บางสานักสอนว่าพระพุทธอยูใ่ นใจ ก็มเี หตุผล บางคนเข้าใจ
คาพูดนี้เบีย่ งเบนไป บอกว่าพระพุทธอยูใ่ นใจ เหมือนกับว่าตัวเองก็คอื
พระพุทธ เหมือนกับว่าใจของเขามีพระพุทธอยู่องค์หนึ่ ง เขาเข้าใจ
เช่นนี้ นัน่ ไม่ผดิ แล้วหรือ จะเข้าใจอย่างนัน้ ได้อย่างไร ความหมายก็
คือให้ท่านบาเพ็ญที่จติ ใจ ท่านจึงจะบาเพ็ญได้สาเร็จ นี่ ก็คอื เหตุผล
ในตัวท่านจะมีพระพุทธได้อย่างไร ท่านต้องไปบาเพ็ญจึงจะบาเพ็ญได้
สาเร็จ
สาเหตุ ท่ี ท่ านไม่ สามารถเข้าสู่ ค วามสงบนิ่ ง เป็ นเพราะว่ า
ความคิดของท่านไม่ว่าง ท่านไม่ได้อยูใ่ นระดับสูงเพียงนัน้ นันคื
่ อเริม่
จากตื้นไปสู่ลึก มันเสริมซึ่งกันและกันกับการยกระดับชัน้ เมื่อท่าน
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ปล่อยวางจิตยึดติดลงได้แล้ว ระดับชัน้ ของท่านก็จะยกสูงขึ้น แรง
สมาธิของท่านก็เพิ่มมากขึ้น ท่ านคิดจะอาศัยวิธีการอะไรเพื่อเข้าสู่
ความสงบนิ่ ง ข้าพเจ้าว่ าล้วนแล้วแต่ เป็ นการไปเสาะแสวงหาจาก
ภายนอก ฝึ กพลัง(กง)ออกนอกลู่นอกทาง ออกนอกรีต ก็หมายถึงคน
ทีไ่ ปแสวงหาจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพุทธศาสนา หากท่าน
ไปแสวงหาจากภายนอก เขาก็ว่าท่านเดินไปสู่ทางมาร การบาเพ็ญ
ปฏิบ ตั ิธรรมที่แท้จริงต้องบ าเพ็ญที่ใจ จิต(ซินซิ่ง)ของท่านยกระดับ
สู งขึ้น เมื่ อ ใด ใจของท่ านจึ งจะบรรลุ ถึ งความสะอาดบริสุ ท ธิ ์ ไร้
ความหมายมัน่ เพียงแต่ท่านยกระดับจิต(ซินซิ่ง)สูงขึ้นเมื่อใด จึงจะ
สามารถหล่อหลอมเข้ากับคุณสมบัติพ ิเศษของจักรวาลของเรา ขจัด
กิเลสต่างๆ ของคน จิตยึดติด สิง่ ที่ไม่ดงี ามทิ้งไป ท่านจึงจะสามารถ
ขจัดสิง่ ทีไ่ ม่ดใี นร่างกายออกไป ท่านจึงจะลอยขึน้ มาได้ ไม่ถูกควบคุม
จากคุ ณ สมบัติพ ิเศษของจักรวาล กุ ศลที่เป็ นสสารของท่ าน จึงจะ
แปรเปลีย่ นเป็ นพลัง(กง) นันไม่
่ ใช่เสริมซึ่งกันและกันหรอกหรือ นี่กค็ อื
เหตุผล
เนื่ องจากทัศนะส่ วนตัวท าให้ ต ัวเองไม่ สามารถบรรลุ ถึ งขัน้
มาตรฐานของผู้ฝึกพลัง(กง)ที่ได้ก าหนดไว้ เป็ นสาเหตุ ท่ีท าให้เข้าสู่
ความสงบนิ่ งไม่ ไ ด้ โดยภาวะแวดล้ อ มที่ เป็ นอยู่ ใน ปั จจุ บ ั น ก็ มี
สภาพการณ์ท่รี บกวนอย่างรุนแรง จนท่านไม่สามารถบาเพ็ญปฏิบตั สิ ู่
ระดับสูงขึ้นไปได้ สร้างความกระทบกระเทือนอย่างมากต่อผูฝ้ ึ กพลัง
(กง) ทุ กคนคงทราบดี หลังจากการปฏิรูปเปิ ดเสรี มีการตื่นตัวทาง
เศรษฐกิจ นโยบายการเมืองก็เปิ ดกว้างขึ้น มีการน าเข้าวิทยาการ
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ใหม่ๆ มากมาย มาตรฐานชีวติ ความเป็ นอยูก่ ส็ ูงขึน้ คนธรรมดาสามัญ
ก็คดิ ว่านี่เป็ นเรื่องดี แต่พอแยกดูเป็ น 2 ส่วน ดูอย่างพินิจพิเคราะห์
สิง่ ที่ไม่ดกี ็มาพร้อมกับการปฏิรูปเปิ ดเสรี หลากหลายละลานตา บท
ประพันธ์ต่างๆ หากไม่มสี งิ่ ลามกอยู่บา้ งแล้ว ดูเหมือนว่าหนังสือเล่มนี้
จะขายไม่ออก เพราะว่าต้องคานึงถึงปั ญหายอดขาย ภาพยนตร์หรือ
โทรทัศน์ หากไม่มีฉากบนเตียงสักนิ ด ดูเหมือนว่าทัง้ ภาพยนตร์และ
โทรทัศน์จะไม่มผี ชู้ ม เพราะเน้นเรื่องยอดจาหน่ ายบัตรทีน่ งและสถิ
ั่
ตคิ น
ดู เบือ้ งหลังผลงานศิลปกรรม ใครจะรูว้ า่ เป็ นศิลปะจริงๆ หรือเป็ นอะไร
ในศิลปวัฒนธรรมโบราณของประเทศจีนเราไม่มสี งิ่ เหล่านี้ และประเพณี
ซึ่งมีแต่ โบราณของชนชาติจีนไม่ ใช่ ใครค้นพบหรือใครสร้างออกมา
ข้าพเจ้าได้พดู ไปแล้วเมื่อตอนพูดเกีย่ วกับอารยธรรมก่อนประวัตศิ าสตร์
ทุกสิง่ ล้วนมีตน้ กาเนิดของมัน มาตรฐานศีลธรรมของมนุ ษย์บดิ เบือนไป
แล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงเสียแล้ว มาตรฐานของการวัดความดีความ
ชัวก็
่ เปลีย่ นแปลงไปด้วย นันคื
่ อเรื่องของคนธรรมดาสามัญ คุณสมบัติ
พิเศษของจักรวาลความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิน่ )
เป็ นมาตรฐานเดียวที่จะวัดความดีความชัวของคน
่
ซึ่งไม่เปลีย่ นแปลง
การเป็ นผู้ ฝึ ก พลัง (กง) หากท่ านคิ ด จะกระโดดออกมา ก็ ต้ อ งใช้
มาตรฐานนี้มาวัด ท่านไม่ควรใช้มาตรฐานของคนธรรมดาสามัญมาเป็ น
เครื่องวัด เพราะฉะนัน้ โดยภาวะแวดล้อมจึงมีการรบกวนเช่นนี้ ไม่
เพียงเท่านี้ รักร่วมเพศ การปลดปล่อยทางเพศ การเสพยาเสพติด
ต่างๆ ก็ออกมากันหมดแล้ว
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สังคมมนุ ษย์พฒ
ั นามาจนถึงวันนี้ ทุกท่านลองคิดดู หากพัฒนา
ต่อไปจะเป็ นอย่างไร จะปล่อยให้เป็ นเช่นนี้ ต่ อไปได้หรือ มนุ ษย์ไม่
ลงโทษสวรรค์จะลงโทษเอง เวลามนุ ษย์เกิดภัยพิบตั ิก็ตกอยู่ในสภาพ
เช่นนี้ ในการบรรยายธรรมมาหลายครัง้ ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวถึงปั ญหา
ภัยพิบตั ใิ หญ่หลวงของมนุ ษย์ ทางศาสนามีพดู ถึงกัน ผูค้ นจานวนมาก
ก็พูดถึงหัวข้อทันสมัยนี้ ข้าพเจ้าจะพูดปั ญหาเช่นนี้ พวกเราลองคิดดู
ในสังคมมนุ ษย์ปัจจุบนั มาตรฐานทางศีลธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงถึง
เพียงนี้ ความตึงเครียดระหว่างเพื่อนมนุ ษย์ดาเนิ นมาถึงระดับนี้ แล้ว
ท่านไม่คดิ หรือว่ามันได้ดาเนินมาถึงขัน้ ที่อนั ตรายมากแล้ว ดังนัน้ ใน
ภาวะแวดล้อมที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ก็กาลังรบกวนการบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมไปสู่ระดับสูงต่ อผู้ฝึกพลัง(กง)ของเราอย่างหนัก ภาพเปลือยก็
ตัง้ อยูต่ รงนัน้ แขวนอยูก่ ลางถนนใหญ่ เงยหน้าก็มองเห็น
เหลาจื่อเคยพู ดไว้ว่า “ผู้มีภู มิปั ญญาสูงได้ฟั งธรรมะ มุ มานะ
ปฏิบ ัติ” ผู้มีภู มิปั ญญาสู งได้ฟั งธรรมะ กว่าจะได้ธรรมะมานัน้ แสน
ล าบาก ไม่ ฝึ กวันนี้ จะรอถึงเมื่อใด สภาพแวดล้อมที่ส ับสนวุ่นวาย
ข้าพเจ้าคิดว่ากลับเป็ นเรื่องดี ยิง่ สับสน วุ่นวาย จึงจะได้มาซึ่งผู้ทรง
ธรรมระดับสูง ต้องสามารถหลุดพ้นจากสภาพที่เป็ นอยู่น้ี นัน่ จึงจะ
นับว่าบาเพ็ญขึน้ มาได้อย่างจริงจังและแน่นแฟ้ นทีส่ ุด
การเป็ นผูป้ ฏิบตั ธิ รรมทีจ่ ติ ใจแน่ วแน่ อย่างแท้จริง ข้าพเจ้าว่านี่
กลับเป็ นเรื่องที่ดี หากไม่มคี วามขัดแย้งเกิดขึน้ ไม่เปิ ดโอกาสให้ท่าน
ได้พฒ
ั นาจิต(ซินซิง่ )ให้สูงขึน้ ท่านก็จะขึน้ ไปไม่ได้ ท่านเป็ นคนดีฉนั ก็
เป็ นคนดี จะบาเพ็ญปฏิบตั ิกนั ได้อย่างไร การเป็ นผู้บ าเพ็ญปฏิบ ตั ิ
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ธรรมทัวไป
่ จัดอยู่ในประเภท “ผู้มีภูมิปัญญาปานกลางได้ฟั งธรรมะ”
ฝึ กก็ได้ ไม่ฝึกก็ได้ คนประเภทนี้ก็คงจะลาบาก บางคนอยู่ตรงนี้ฟัง
อาจารย์พดู แล้วรูส้ กึ ว่ามีเหตุผล แต่เมื่อกลับไปสู่สงั คมมนุ ษย์ ก็ยงั คง
หลงใหลในผลประโยชน์ทอ่ี ยูต่ รงหน้านัน้ ๆ อย่าว่าแต่ตวั ท่านเลย มหา
เศรษฐีทางตะวันตกและคนร่ารวยจานวนมาก หลังจากชีวติ จบสิน้ เขา
พบว่าอะไรก็ไม่มี ความร่ารวยทางวัตถุเมื่อเกิดนาติดตัวมาไม่ได้ เมื่อ
ตายก็นาติดตัวไปไม่ได้ ช่างว่างเปล่านัก แต่ว่าทาไมพลัง(กง)นี้จงึ ล้า
ค่ ายิ่งนั ก ก็เพราะว่ามันจะติดอยู่ ก ับจิตหลัก (เหวียนเสิน )ของท่ าน
ตลอดไป เกิดนาติดตัวมาได้ ตายก็นาติดตัวไปได้ พวกเราพูดว่าจิต
หลัก(เหวียนเสิน)ไม่ดบั สลาย นี่ไม่ใช่เรื่องงมงาย เซลล์ในร่างกายอัน
เป็ นวัตถุของเรานี้เมื่อลอกออกไปแล้ว แต่ในมิติวตั ถุอ่นื ส่วนประกอบ
ของโมเลกุ ลที่เล็กยิง่ กว่านัน้ ไม่ได้ดบั สลายไปด้วย เขาเพียงแต่ลอก
เปลือกออกไปชัน้ หนึ่งเท่านัน้
ที่ขา้ พเจ้ากล่าวมาข้างต้น ล้วนเกี่ยวกับปั ญหาจิต(ซินซิ่ง)ของ
คนทัง้ นั น้ องค์ ศากยมุ นี เคยตรัสไว้เช่ นนี้ ตัก๊ ม้อก็ เคยกล่ าวไว้ว่ า
“ประเทศจีนดินแดนตะวันออกแห่งนี้เป็ นที่กาเนิดของผูม้ กี ุศลมากล้น”
ประเทศจีนของเราในอดีตทีผ่ า่ นมามีพระสงฆ์จานวนมาก คนจีนจานวน
ไม่น้อยทีร่ สู้ กึ ภาคภูมใิ จ เข้าใจว่าสามารถบาเพ็ญพลัง(กง)ได้สงู ดังนัน้
มีคนมากมายทีด่ ใี จ กระหยิม่ ใจ ก็ยงั คงเป็ นพวกเราคนจีนและประเทศ
จีนนี้ เองที่เป็ นที่ก าเนิ ดของผู้มีรากฐานยอดเยี่ยม(ต้าเกินชี่) เป็ นที่
กาเนิดของผูม้ กี ุศลมากล้น ที่จริงมีคนมากมายไม่เข้าใจความหมายนี้
ทาไมประเทศจีนแห่งนี้จงึ สามารถให้กาเนิดผูม้ กี ุศลมากล้น และทาไม
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จึงสามารถมีพลัง(กง)สูง มีคนจานวนมากไม่เข้าใจความหมายทีแ่ ท้จริง
ในคาพูดของคนในระดับชัน้ สูง และไม่เข้าใจสภาพของอาณาจักรและ
สภาพความคิดของคนทีอ่ ยูใ่ นระดับชัน้ สูง แน่ นอนเราพูดแล้วว่าอย่าไป
พูดว่ามันคือความหมายอะไร ทุ กท่านลองคิดดู มีเพียงในหมู่คนที่
วุ่นวายที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่ซบั ซ้อนที่สุด จึงจะสามารถบาเพ็ญ
พลัง(กง)สูงออกมาได้ ความหมายก็เป็ นเช่นนี้
รากฐาน(เกิ นจี)
รากฐาน(เกินจี)นัน้ กาหนดขึน้ จากความมากหรือน้อยของกุศล
ซึ่งเป็ นสสารทีอ่ ยูใ่ นร่างกายของคนในอีกมิตหิ นึ่ง กุศลน้อยสสารสีดาก็
จะมาก สนามของกรรมก็จะใหญ่ จึงจัดเป็ นพวกทีร่ ากฐาน(เกินจี)ไม่ดี
กุศลมากสสารสีขาวก็มาก สนามของกรรมก็จะเล็ก จึงจัดเป็ นพวกที่มี
รากฐาน(เกินจี)ดี สสารสีขาวและสสารสีดาของคนสามารถผันแปรซึง่ กัน
และกัน ผันแปรกันอย่างไร กระทาเรื่องดีกจ็ ะก่อเกิดสสารสีขาว สสาร
สีขาวได้มาจากการอดทนต่อความลาบาก ได้รบั ความเจ็บปวด ได้มา
จากการทาความดี ส่วนสสารสีดาก็คอื กระทาความชัว่ ก่อเกิดขึน้ จาก
การท าเรื่องไม่ ดี มันคือกรรม มันมีข นั ้ ตอนของการผันแปรเช่ นนี้
ขณะเดียวกันมันยังสัมพันธ์เกี่ยวเนื่ องกับสิ่งที่จะติดไปกับตัวด้วย
เพราะว่ามันจะติดตามไปกับจิตหลัก(เหวียนเสิน)โดยตรง ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิด
มาเพียงชาติเดียวเท่านัน้ เป็ นสิง่ ทีส่ ะสมกันมายาวนาน ดังนัน้ จึงพูดถึง
การสะสมกรรม สะสมกุศล และบรรพบุรุษก็อาจสืบทอดไปยังรุน่ ต่อไป
บางครัง้ ทาให้ขา้ พเจ้านึกถึงคาพูดของคนจีนในสมัยโบราณหรือคนแก่ท่ี
409

พูดว่า บรรพบุรุษสะสมกุศล หรือการสะสมกุศล ขาดกุศล คาพูดนัน้
พูดได้ถูกต้อง ถูกต้องมากจริงๆ
รากฐาน(เกินจี)ดีหรือไม่ดี สามารถกาหนดการรับรู(้ อู)้ ของคนว่า
ดีหรือไม่ดี คนที่รากฐาน(เกินจี)ไม่ดีก็จะท าให้เขามีการรับรู้(อู้)ไม่ดี
เพราะอะไร เพราะผูท้ ่มี รี ากฐาน(เกินจี)ดี สสารสีขาวจะมาก สสารสี
ขาวชนิดนี้จะผสมผสานเข้ากับจักรวาลของเราได้ดี กับคุณสมบัตพิ เิ ศษ
ความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิน่ ) ก็ผสมผสานเป็ น
อันหนึ่ งอันเดียวกัน ไม่มีช่ องว่าง คุ ณ สมบัติพ ิเศษของจักรวาลจะ
สะท้อนออกมาบนร่างกายของท่านโดยตรง เชื่อมต่อโดยตรงกับร่างกาย
ของท่าน แต่สสารสีดาชนิดนี้กลับตรงกันข้าม ได้มาจากการทาสิง่ ทีไ่ ม่
ดี สวนทางกับคุ ณ สมบัติพ ิเศษของจักรวาลของเรา เพราะฉะนั ้น
ระหว่างสสารสีดานี้ และคุณสมบัติพเิ ศษของจักรวาลก็จะเกิดช่องว่าง
เวลาทีส่ สารสีดาชนิดนี้มมี าก มันจะก่อเกิดเป็ นสนามอยูร่ อบๆ ร่างกาย
ล้อมคนเอาไว้ขา้ งใน ถ้าหากขนาดของสนามนี้ยงิ่ ใหญ่ ความหนาแน่ น
ก็ยงิ่ มาก ยิง่ หนา ก็จะทาให้การรับรูข้ องคนผูน้ ้ียงิ่ ไม่ดี เพราะว่าเขาไม่
สามารถรับรู้ถึงคุ ณสมบัติพ ิเศษของจักรวาลความจริง ความเมตตา
ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิน่ ) และก็เพราะว่าเขาได้กระทาในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่
งามจึงก่อเกิดสสารสีดาขึน้ มา โดยทัวไปแล้
่
วคนประเภทนี้มกั จะยิง่ ไม่
เชื่อเรื่องการบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรม การรับรู(้ อู)้ ยิง่ ไม่ดี ก็จะยิง่ ถูกกรรม
ขวางกัน้ ยิง่ ได้รบั ความลาบาก ก็ยงิ่ ไม่เชื่อ จึงยากทีจ่ ะบาเพ็ญปฏิบตั ิ
คนที่มสี สารสีขาวมากบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมได้ง่าย เพราะว่าใน
ขัน้ ตอนการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของเขา เขาเพียงแต่ต้องหล่อหลอมให้
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เข้ากับคุ ณ สมบัติพ ิเศษของจักรวาล จิต (ซินซิ่ง)ของเขาก็สามารถ
ยกระดับสูงขึน้ กุศลของเขาก็จะแปรผันเป็ นพลัง(กง)โดยตรง ส่วนคนที่
มีสสารสีดามาก ก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์ในโรงงาน ต้องผ่านขัน้ ตอนอีก
ขัน้ ตอนหนึ่ ง ส่วนของคนอื่นล้วนเป็ นวัตถุ สาเร็จรูป แต่ของเขาเป็ น
วัตถุดบิ ต้องผ่านขัน้ ตอนเสริมแต่งอีกครัง้ ต้องผ่านอีกหนึ่ งขัน้ ตอน
ดังนัน้ เขาจะต้องรับความลาบากก่อน สลายกรรมของเขาออกไป ผัน
แปรเป็ นสสารสีขาว หลังจากทีก่ ่อเกิดเป็ นกุศลสสารชนิดนี้แล้ว เขาจึง
จะสามารถมีพลัง(กง)สูงขึ้นได้ แต่คนประเภทนี้ โดยตัวเองมักมีการ
รับรู(้ อู)้ ไม่ดี ท่านบอกให้เขาอดทนกับความทุกข์ให้มากยิง่ ขึน้ เขาก็จะ
ยิง่ ไม่เชื่อ ยิง่ ทนไม่ไหว ดังนัน้ คนที่มสี สารสีดามากจึงบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมล าบาก ที่ผ่ านมาสายเต๋ าหรือวิชาที่ถ่ ายทอดเดี่ยวพู ดกันว่ า
อาจารย์สรรหาลูกศิษย์ ไม่ใช่ลูกศิษย์สรรหาอาจารย์ ก็คือจะดูว่าใน
ร่างกายของเขามีสงิ่ เหล่านี้ตดิ มามากหรือน้อยเป็ นตัวกาหนด
รากฐาน(เกิ น จี)เป็ นตัวก าหนดการรับ รู้ (อู้)ของคน แต่ ก็ ไม่
แน่ นอนเสมอไป บางคนรากฐาน(เกินจี)ไม่ดเี ลย แต่สภาพแวดล้อมใน
ครอบครัวดีมาก ฝึ กพลัง(กง)กันหลายคน และบางคนก็เป็ นอุ บาสก
อุบาสิกาในศาสนา เชื่อมันในเรื
่
่องการบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรม ภายใต้
สภาพแวดล้อมเช่นนี้ ก็สามารถทาให้เขาเกิดความเชื่อ มีการรับรู(้ อู)้ ดี
ดังนัน้ จึงไม่แน่ นอนเสมอไป และบางคนมีรากฐาน(เกินจี)ดีมาก แต่
มักจะถูกความรูอ้ นั น้อยนิดนัน้ ของการศึกษาทีม่ อี ยูใ่ นสังคมปั จจุบนั ของ
เรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อไม่ก่ปี ี ก่อน วิธกี ารศึกษาตามแนวคิดแบบ
เด็ดขาด ทาให้ความคิดของคนแปรเปลีย่ นจนคับแคบลงมาก สิง่ ที่อยู่
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สูงเกินกว่าความรูข้ องเขาเขาจะไม่เชื่อทัง้ สิน้ และทาให้การรับรู(้ อู)้ ของ
เขาได้รบั การรบกวนอย่างรุนแรง
ยกตัวอย่างเช่นขณะที่ขา้ พเจ้าบรรยายธรรม วันที่สองข้าพเจ้า
พูดถึงเรื่องเปิ ดตาทิพย์ มีคนๆ หนึ่งรากฐาน(เกินจี)ดี ในทันทีกเ็ ปิ ดตา
ทิพย์ให้เขาถึงระดับชัน้ สูงมาก เขามองเห็นภาพที่คนอีกหลายๆ คน
มองไม่เห็น เขาพูดกับคนเขาว่า โอ้ ฉันมองเห็นสถานทีถ่ ่ายทอดธรรม
ทัง้ หมดนี้ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)เหมือนกับหิมะโปรยลงมายังร่างกายคน
ฉันมองเห็นร่างจริงของอาจารย์หลีว่ ่าเป็ นอย่างไร ยังมองเห็นรัศมีของ
อาจารย์หลี่ มองเห็นแล้วว่าธรรมจักร(ฝ่ าหลุน)เป็ นอย่างไร ธรรมกาย
(ฝ่ าเซิน)มีอยู่มากเท่าใด มองเห็นแต่ละระดับชัน้ ก็มอี าจารย์หลี่กาลัง
บรรยายธรรมอยู่ ธรรมจักร(ฝ่ าหลุ น)ปรับสภาพร่างกายให้ก ับผู้ฝึ ก
อย่างไร ยังมองเห็นเวลาทีอ่ าจารย์บรรยายธรรม ในแต่ละชัน้ ระดับชัน้
ที่แตกต่างกันล้วนมีร่างพลัง(กงเซิน)ของอาจารย์กาลังบรรยายธรรม
และยังเห็นนางฟ้ าโปรยดอกไม้อยู่ เป็ นต้น สิง่ ทีส่ วยงามเช่นนี้กไ็ ด้เห็น
หมดแล้ว แสดงว่าคนๆ นี้ รากฐาน(เกินจี)ดีมากๆ เขาพูดไปพูดมา
สุดท้ายพูดสรุปค าเดียวว่า ฉันไม่ เชื่อสิ่งเหล่านี้ บางสิ่งบางอย่างก็
ได้รบั การพิสูจน์ จากวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั แล้ว หลายสิง่ หลายอย่างก็
สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั แล้ว บางสิง่ พวกเราก็
ได้วเิ คราะห์ให้ฟังหมดแล้ว เพราะว่าสิง่ ที่พลังลมปราณ(ชี่กง)เข้าใจนัน้
อยูเ่ หนือความเข้าใจของวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั จริงๆ ข้อนี้ยนื ยันได้ เมื่อ
เป็ นเช่นนี้ รากฐาน(เกินจี)ก็ไม่เป็ นตัวกาหนดการรับรู้(อู้)ทัง้ หมดเสีย
ทีเดียว
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การรับรู้ การรู้แจ้ง (อู้)
อะไรคือ “การรับรู้ การรูแ้ จ้ง (อู)้ ” “การรับรู้ การรูแ้ จ้ง (อู)้ ” ต้น
ตอศัพท์คานี้มาจากศาสนา ในพุทธศาสนาหมายถึงความเข้าใจต่อพระ
ธรรมของผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรม “อู้” ที่เรารูจ้ กั และ “อู้ในขัน้ สุดท้าย”
นัน้ หมายถึงการรูแ้ จ้งซึง่ ปั ญญา(ฮุย่ อู)้ แต่ว่าปั จจุบนั ได้ถูกนามาใช้ใน
สังคมของคนธรรมดาสามัญเสียแล้ว เช่นคนๆ นี้ฉลาดมาก ล่วงรูถ้ ึง
ความคิดของหัวหน้า เข้าใจได้ทนั ที รูว้ ธิ เี อาใจหัวหน้า คนเขาก็พดู ว่า
มีการรับรู(้ อู)้ ดี มักจะเข้าใจไปเป็ นเช่นนี้ แต่วา่ เมื่อท่านกระโดดพ้นจาก
ชัน้ ของคนธรรมดาสามัญ ในระดับชัน้ ที่สูงขึ้นสักเล็กน้ อย ท่านก็จะ
พบว่า เหตุผลในชัน้ ทีค่ นธรรมดาสามัญเข้าใจโดยทัวไปล้
่ วนไม่ถูกต้อง
การรับรู้(อู้)ที่พ วกเราพู ดถึงนั น้ ไม่ ใช่ การรับรู้ (อู้)ในลักษณะนี้ การ
รับรู(้ อู)้ ของคนฉลาดหลักแหลมกลับจะไม่ดี เพราะว่าคนทีฉ่ ลาดเกินไป
เขารูว้ ธิ เี อาใจต่อหน้า มักจะได้รบั คาชมจากหัวหน้าและผูบ้ งั คับบัญชา
ฉะนัน้ งานของเขาที่แท้จริงก็ให้คนอื่นไปทาแทนมิใช่หรือ ฉะนัน้ เขาจึง
ติดค้างผูอ้ ่นื เพราะว่าเขาฉลาดหลักแหลม เขาเก่งในวิธกี าร เขาก็จะ
ได้ประโยชน์ คนอื่นก็ตอ้ งเสียประโยชน์ ก็เพราะว่าเขาฉลาดหลักแหลม
เขาจะไม่ยอมเสียเปรียบ และก็ไม่ยอมเสียเปรียบง่ายๆ ฉะนัน้ คนอื่นก็
จะต้องเป็ นฝ่ ายเสียเปรียบ นับวันเขายิง่ เห็นแก่ผลประโยชน์ ฉะนัน้
จิตใจของเขานั บวันก็จะยิ่งคับแคบ ยิ่งรู้สึกว่ าผลประโยชน์ ของคน
ธรรมดาสามัญเป็ นสิง่ ที่ปล่อยให้หลุดมือไม่ได้ เขาก็คดิ ว่าตัวเองต้อง
เห็นผลประโยชน์ตรงหน้าเป็ นเรื่องสาคัญ เขาจะไม่ยอมเสียเปรียบ
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ยังมีคนอิจฉาและชื่นชอบเขา ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าอย่าอิจฉา
และชื่นชอบเขา ท่านไม่รู้ว่าเขามีชีวิตอยู่อย่างเหน็ ดเหนื่ อยเพียงใด
เขากินไม่ดี หลับไม่เป็ นสุข แม้แต่ในฝั นยังกลัวจะสูญเสียผลประโยชน์
ของเขา เพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัว เขามุ่งสู่ทางตัน ท่านว่าเขาใช้ชวี ติ
อย่างเหน็ดเหนื่อยหรือไม่ ชัวชี
่ วติ นี้เขาอยูเ่ พื่อสิง่ นี้ พวกเราพูดว่าต่อ
หน้ าความขัดแย้ง ถอยหลังหนึ่งก้าว ทะเลท้องฟ้ ากว้างใหญ่ไพศาล
รับรองว่าเป็ นสภาพการณ์อกี แบบหนึ่ง แต่สาหรับคนประเภทนี้ไม่ยอม
ถอย เขามีชวี ติ อย่างเหน็ ดเหนื่อยที่สุด ท่านอย่าได้ไปเลียนแบบเขา
ในวงการฝึ กบาเพ็ญธรรมกล่าวกันว่า คนๆ นี้ลุ่มหลงจนลึกมาก เพื่อ
ผลประโยชน์ ทางวัตถุ หลงใหลอยู่ในสังคมมนุ ษย์ บอกให้เขารักษา
กุศล ไม่ใช่เรื่องง่าย บอกให้เขาไปฝึ กพลัง(กง) เขาจะไม่มวี นั เชื่อ ฝึ ก
พลัง(กง)หรือ พวกท่านฝึกพลัง(กง)แล้ว ตีกไ็ ม่ตอบโต้ ด่าก็ไม่ด่ากลับ
คนเขาท าร้ายท่านจนถึงเพียงนี้ ในใจท่านไม่คิดตอบโต้เขา ยังต้อง
ขอบคุณเขา พวกท่านโง่เหมือนอาคิวทัง้ นัน้ ทุกคนเป็ นโรคประสาทไป
แล้ว คนประเภทนี้เขาไม่มวี นั จะเข้าใจเรื่องบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม เขาจะ
ว่าท่านเป็ นคนที่ไม่อาจจะเข้าใจได้ ว่าท่านโง่ ท่านว่าเขายากแก่การ
ช่วยเหลือหรือไม่
การรับรู้(อู้)ที่พวกเราพูดถึงไม่ใช่การรับรู้(อู้)ในลักษณะนี้ แต่
ตรงกับทีเ่ ขาพูดคือบนผลประโยชน์ส่วนตัวพวกเราจะโง่สกั หน่อย นี่คอื
การรับรู(้ อู)้ ทีเ่ รากล่าวถึง แน่ นอนก็ไม่ใช่โง่จริงๆ พวกเราเพียงแต่มอง
ผลประโยชน์ ส่วนตัวอย่างจืดจาง แต่ ในด้านอื่นๆ พวกเราจะเฉลียว
ฉลาดมาก ไม่ว่าจะวิเคราะห์หวั ข้ออะไร หรือหัวหน้ามอบหมายหน้าที่
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อะไร งานจะสาเร็จอย่างไร พวกเราจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เข้าใจและ
ทาได้ดี แต่บนผลประโยชน์ส่วนตัวเล็กๆ น้อยๆ ของตัวเรา การปะทะ
กันบนความขัดแย้งระหว่างคน เราจะมองอย่างจืดจาง ใครจะว่าท่านโง่
ล่ะ ไม่มใี ครว่าท่านโง่ รับรองเป็ นเช่นนี้
พวกเรามาพู ดถึงคนโง่ท่ีโง่จริงๆ ในระดับชัน้ สู งกฎข้อนี้ จะ
กลับกันโดยสิ้นเชิง คนโง่ในสังคมมนุ ษย์ไม่ท าเรื่องชัวร้
่ าย และไม่
สามารถไปแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัว ไม่แสวงหา
ชื่อเสียง เขาจะไม่สูญเสียกุ ศล แต่คนอื่นกลับต้องให้กุศลเขา ตีเขา
ด่าเขา ล้วนเป็ นการให้กุศลแก่เขาทัง้ นัน้ และสสารชนิดนี้มคี ่ายิง่ นัก
ในจักรวาลของเรามีกฎข้อนี้ ผูไ้ ม่สูญเสียย่อมไม่ได้ ได้ก็ตอ้ งเสีย คน
ต่างเห็นว่าคนนัน้ โง่ ก็จะด่าเขา เจ้ามันโง่นัก เพียงอ้าปากด่า กุศล
ส่วนหนึ่งก็โยนข้ามไปแล้ว ท่านเป็ นฝ่ ายได้เปรียบก็คอื ท่านเป็ นฝ่ ายที่
ได้ ดังนัน้ ท่านก็ต้องสูญเสีย เข้าไปเตะเขาหนึ่ งที เจ้ามันโง่นัก ดี
กุศลก้อนโตก็โยนข้ามไป ใครรังแกเขา ใครเตะเขา เขาหัวเราะดีใจ มา
เถอะอย่างไรเสียฉันก็จะได้กุศล ฉันจะไม่ผลักออกแม้แต่นิดเดียว ตาม
กฎในระดับชัน้ สูงนี้ ทุกคนลองคิดดูใครฉลาด ไม่ใช่เขาหรือ เขาฉลาด
ที่สุด กุ ศลของเขาไม่ตกหล่นเลยสักนิ ด ท่านโยนกุ ศลข้ามไปให้เขา
เขาก็ไม่ผลักกลับมาเลยแม้แต่น้อย รับไว้หมด รับเอาไว้ดว้ ยความยินดี
ชาติน้ีโง่ชาติหน้าไม่โง่ จิตหลัก(เหวียนเสิน)ไม่โง่ ในศาสนากล่าวไว้ว่า
ถ้าคนมีกุศลมากชาติหน้าจะได้เป็ นขุนนางใหญ่ ร่ารวยมหาศาล ล้วน
ต้องแลกด้วยกุศลของคนทัง้ นัน้
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พวกเราพูดว่ากุศลสามารถผันแปรเป็ นพลัง(กง)ได้โดยตรง ท่าน
บาเพ็ญได้สูงเพียงใด ไม่ใช่กุศลของท่านที่ผนั แปรให้หรอกหรือ มัน
สามารถผันแปรเป็ นพลัง(กง)ได้โดยตรง กาหนดระดับชัน้ สูงต่ าของคน
แรงพลัง(กงลี)่ มากหรือน้อย ไม่ใช่สสารนี้ผนั แปรมาหรอกหรือ ท่านว่า
มันมีคุณค่าหรือไม่ มันสามารถติดตัวมาเกิด ตายก็นาติดตัวไปได้ ใน
ศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่า ท่านบาเพ็ญปฏิบตั ไิ ด้สูงเพียงใด นันคื
่ อมรรค
ผลของท่าน ท่านทุ่มเทออกไปมากเท่าใด ก็จะได้มากเท่านัน้ ก็คือ
เหตุ ผลข้อนี้ ในศาสนาก็กล่าวไว้ว่า มีกุศลชาติหน้ าเป็ นขุนนางใหญ่
ร่ารวยทรัพย์สนิ เงินทอง กุศลน้อยขอทานก็ยงั ขอไม่ได้ เพราะว่าไม่มี
กุศลไปแลกเปลีย่ น ไม่เสียก็จะไม่ได้ กุศลสักนิดก็ไม่มี ก็ตอ้ งดับสลาย
ทัง้ กายและจิต ตายอย่างแท้จริง
ที่ผ่ านมามีอาจารย์ พ ลังลมปราณ(ชี่ก ง)ท่ านหนึ่ ง เมื่อเริ่ม
ออกมาเผยแพร่ระดับชัน้ ของเขาสูงมาก ภายหลังอาจารย์พลังลมปราณ
(ชีก่ ง)ท่านนี้ยดึ ติดในชื่อเสียงผลประโยชน์ อาจารย์ของเขาก็พาจิตรอง
(ฟู่เหวียนเสิน)ของเขาจากไป เพราะว่าเขาจัดอยูใ่ นพวกบาเพ็ญปฏิบตั ิ
จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน) ในขณะที่จติ รอง(ฟู่เหวียนเสิน)อยู่ เขาก็ถูกจิต
รอง(ฟู่เหวียนเสิน)ควบคุม ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่ง มีอยูว่ นั หนึ่งทีท่ างาน
จัดแบ่งห้องพัก หัวหน้าพูดว่าคนที่ไม่มหี อ้ งพักมาทางนี้ บอกเหตุผล
มาดูซิว่าแต่ละคนมีความจาเป็ นต้องการห้องพักอย่างไร ต่างคนต่าง
บอกเหตุผลของตัวเอง คนๆ นัน้ ไม่ออกเสียง สุดท้ายหัวหน้ าเห็นว่า
เขาลาบากกว่าคนอื่น ห้องพักควรจะต้องให้เขา คนอื่นบอกว่าไม่ได้
ให้เขาไม่ได้ ต้องให้ฉนั ฉันมีความจาเป็ นต้องการห้องพักอย่างไร เขา
416

พูดว่าถ้าเช่นนัน้ ท่านก็เอาไปเถิด หากมองในสายตาของคนธรรมดา
สามัญ คนๆ นี้ช่างโง่นัก มีคนรูว้ ่าเขาเป็ นคนฝึ กพลัง(กง) จึงถามเขา
ว่า ท่านเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง) อะไรก็ไม่ต้องการ ท่านต้องการอะไร เขา
พูดว่าสิง่ ใดทีค่ นอื่นไม่ตอ้ งการ ฉันก็ต้องการสิง่ นัน้ ที่จริงเขาไม่โง่เลย
สักนิ ด เฉลียวฉลาดมาก เฉพาะเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัว เขาจึงทา
เช่นนี้ เขาจะปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ คนอื่นก็ถามอีก มีอะไรที่
คนสมัยนี้ไม่ต้องการ เขาพูดว่า ก้อนหินบนพื้นเตะไปเตะมาไม่มีคน
ต้องการ ฉันก็เก็บก้อนหินนัน้ คนธรรมดาสามัญรูส้ กึ เป็ นเรื่องเหลือเชื่อ
คนธรรมดาสามัญไม่สามารถเข้าใจจิตใจของผูฝ้ ึ กพลัง(กง) ไม่สามารถ
เข้าใจได้ ระดับความนึกคิดห่างไกลกันมาก ช่องว่างของระดับชัน้ ห่าง
กันมากเหลือเกิน แน่ นอนเขาคงไม่ไปเก็บก้อนหินจริงๆ เขาได้พูดใน
เหตุ ผลที่คนธรรมดาสามัญไม่ สามารถรับรู้ (อู้)ได้คือ ฉันไม่ต้องการ
สิง่ ของของคนธรรมดาสามัญ ก็มาพูดถึงหินก้อนนี้ ทุกคนทราบดีใน
คัมภีรบ์ ญ
ั ญัตไิ ว้ว่า ทีแ่ ดนสุขาวดี(จีเ๋ ล่อซื่อเจีย้ )ต้นไม้เป็ นทอง พืน้ ดิน
เป็ นทอง นกเป็ นทอง ดอกไม้เป็ นทอง บ้านก็เป็ นทอง แม้กระทังร่
่ าง
ของพระพุทธก็เปล่งประกายเป็ นสีทองแวววาว เมื่อไปถึงทีน่ ัน่ ก็ไม่พบ
ก้อนหินสักก้อน ว่ากันว่าเงินที่ใช้จ่ายก็คอื ก้อนหิน เขาคงไม่นาก้อน
หินขึ้นไปที่นัน่ แต่เขาพูดเหตุผลที่คนธรรมดาสามัญไม่อาจจะเข้าใจ
ความจริงผูฝ้ ึ กพลัง(กง)พูดว่า สิง่ ทีค่ นธรรมดาสามัญแสวงหา พวกเรา
ไม่ต้องการ สิง่ ที่คนธรรมดาสามัญมี พวกเราก็ไม่ใส่ใจ และสิง่ ที่พวก
เรามี คนธรรมดาสามัญคิดอยากจะได้กไ็ ม่สามารถจะมีได้
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ความจริง การรับรู้ (อู้)ที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้นนี้ เป็ นการ
รับรู(้ อู)้ ทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ตอนการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม กลับตรงกันข้ามกับการ
รับรู(้ อู)้ ของคนธรรมดาสามัญ การรับรู(้ อู)้ ทีเ่ ราหมายถึงอย่างแท้จริง ก็
คือหลักธรรมที่อาจารย์ถ่ ายทอดในระหว่างการบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรม
หลักเต๋าที่อาจารย์สายเต๋าถ่ายทอด อุปสรรคที่ตวั เองเผชิญในระหว่าง
การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมนัน้ เราสามารถรับรู(้ อู)้ ว่าตัวเองเป็ นผูบ้ าเพ็ญ
ปฏิบตั ิได้หรือไม่ เข้าใจได้หรือไม่ ยอมรับได้หรือไม่ ในระหว่างการ
บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมสามารถปฏิบตั ติ ามหลักธรรมนี้ได้หรือไม่ บางคน
ไม่ว่าจะพูดอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อ ยังคงเห็นแก่ประโยชน์ท่เี ห็นเด่นชัดใน
หมู่คนธรรมดาสามัญ ไม่ยอมละทิ้งทัศนคติเดิมๆ ทีม่ อี ยู่ ทาให้เขาไม่
เชื่อ บางคนคิดจะรักษาโรค ข้าพเจ้าขอพูด ณ ทีน่ ้ีว่า พลังลมปราณ(ชี่
กง)ไม่ใช่เพือ่ รักษาโรค เขารูส้ กึ ไม่พอใจ ต่อไปไม่วา่ จะสอนอะไร เขาก็
ไม่เชื่ออีกแล้ว
บางคนไม่มีการรับรู้(อู้)เอาเสียเลย บางคนนาเอาหนังสือของ
ข้าพเจ้ามาขีดๆ เขียนๆ ตามใจชอบ คนที่ตาทิพย์เปิ ดแล้วสามารถ
มองเห็น หนั งสือเล่ มนี้ มีสีส ันสวยงาม เป็ นสีทองระยิบระยับ ทุ ก
ตัวอักษรล้วนเป็ นรูปลักษณ์ธรรมกาย(ฝ่ าเซิน)ของข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้า
พูดไม่จริงก็เท่ากับหลอกลวงทุกคน ท่านขีดเขียนจนดาไปหมด ท่าน
กล้าที่จะขีดเขียนตามอาเภอใจหรือ พวกเรามาที่น่ีเพื่อทาอะไร ไม่ใช่
นาพาท่านบาเพ็ญขึ้นไปหรอกหรือ บางสิง่ บางอย่างท่านควรจะต้อง
ตรึกตรอง หนังสือเล่มนี้สามารถชีแ้ นะให้ทา่ นบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ท่าน
ว่ามีคุณค่าหรือไม่ ท่านไหว้พระพุทธจะสามารถช่วยให้ทา่ นบาเพ็ญจริง
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ได้หรือไม่ ท่านเลื่อมใสศรัทธา ไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปแม้แต่น้อย
จุดธูปบูชาทุกวัน แต่หลักธรรมทีส่ ามารถชีน้ าท่านบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
ได้อย่างแท้จริง ท่านกลับกล้าทีจ่ ะทาให้เสียหาย
พูดถึงปั ญหาของการรับรู(้ อู)้ ของคนนี้ หมายถึงในขัน้ ตอนของ
การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม สิง่ ที่ปรากฏออกมาในแต่ละระดับชัน้ หรือสิง่
ใดๆ และหลักธรรมต่างๆ ทีอ่ าจารย์สอน ท่านมีความเข้าใจต่อสิง่ เหล่านี้
ในระดับไหน แต่ ก็ย งั ไม่ ใช่ การรับรู้(อู้)ที่เราจะกล่ าวถึงทัง้ หมดเสีย
ทีเดียว การรับรู(้ อู)้ ทีแ่ ท้จริงก็คอื ตลอดชีวติ ของเขา ตัง้ แต่เริม่ บาเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรม พัฒนาสูงขึน้ ไปตามลาดับ ไม่หยุดยัง้ ที่จะขจัดจิตยึดติด
และกิเลสตัณหาของมนุ ษย์ พลัง(กง)ก็จะสูงขึน้ ไปอย่างต่อเนื่อง จนใน
ทีส่ ุดเขาได้บาเพ็ญปฏิบตั มิ าถึงขัน้ สุดท้าย กุศลซึง่ เป็ นสสารทัง้ หมดนี้ก็
จะผันแปรเป็ นพลัง(กง) หนทางการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมตามที่อาจารย์
ได้เตรียมไว้ ได้ดาเนิ นมาถึงขัน้ สูงสุดแล้ว ในชัวพริ
่ บตาเดียว “ปั ง”
ส่ วนที่ ถู ก ล็ อคเอาไว้ก็ จะระเบิ ด เปิ ดออกทั น ที ตาทิ พ ย์ ได้ เปิ ดถึ ง
จุดสูงสุดในระดับชัน้ ของเขา มองเห็นสภาพที่แท้จริงของแต่ละมิติใน
ระดับชัน้ ที่เขาอยู่ รูปลักษณ์ ทค่ี งอยู่ของสิง่ มีชวี ติ ในแต่ละมิตกิ าลเวลา
และรูปแบบการคงอยูข่ องสสารในแต่ละมิตกิ าลเวลา มองเห็นสัจธรรมใน
จักรวาลของเรา ปรากฏอิทธิฤทธิ ์มากมาย สามารถติดต่อสื่อสารกับ
สิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ได้ เมื่อถึงขัน้ นี้แล้วยังไม่ใช่ผูส้ าเร็จธรรมชัน้ สูงหรอก
หรือ ไม่ใช่คนทีบ่ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจนรูแ้ จ้งหรอกหรือ แปลเป็ นภาษา
อินเดียโบราณก็คอื เป็ นพระพุทธ
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การรับรู้(อู้)ที่เรากล่าวถึงนี้ การรับรู้(อู้)ที่แท้จริงชนิดนี้ ยงั เป็ น
เพียงรูปแบบการรับรูอ้ ย่างฉับพลันทันที(ตุ้นอู)้ การรับรูแ้ บบฉับพลัน
ทันที(ตุ้นอู้)คือ การบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมโดยถูกปิ ดกัน้ ไว้ขณะที่เขามี
ชีวติ อยู่ ไม่รวู้ ่าตัวเองมีพลัง(กง)สูงเพียงใด ไม่รวู้ ่าพลัง(กง)ทีต่ วั เองฝึ ก
ออกมานัน้ มีรปู ลักษณ์เป็ นอย่างไร ไม่มปี ฏิกริ ยิ าตอบสนองใดๆ ทัง้ สิน้
แม้กระทัง่ เซลล์ในร่างกายก็ถู กปิ ดกัน้ เอาไว้เช่ นกัน พลัง(กง)ที่ฝึ ก
ออกมาก็ถูกปิ ดไว้ทงั ้ หมด จนกว่าจะบาเพ็ญปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ สุดท้ายจึงจะ
เปิ ดออกมา ซึ่งต้องเป็ นผูท้ ม่ี รี ากฐานยอดเยีย่ ม(ต้าเกินชี)่ จึงจะสามารถ
ทาเช่นนี้ได้ การบาเพ็ญปฏิบตั ิเป็ นไปอย่างยากลาบาก เริม่ ต้นตัง้ แต่
ประพฤติตวั เป็ นคนดี ขัดเกลาจิต(ซินซิง่ )ของตัวเองให้สูงขึน้ ยอมรับ
ทุกข์ มุ่งมันบ
่ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมไปสูร่ ะดับชัน้ ทีส่ งู ยิง่ ๆ ขึน้ เข้มงวดต่อ
การยกระดับจิต(ซินซิง่ )ให้สงู ขึน้ แต่กลับมองไม่เห็นพลัง(กง)ของตัวเอง
คนประเภทนี้ บาเพ็ญอย่างลาบากที่สุด นี่ ต้องเป็ นผู้ท่มี ีรากฐานยอด
เยีย่ ม(ต้าเกินชี)่ บาเพ็ญมานานหลายปี ไม่รอู้ ะไรทัง้ สิน้
ยังมีการรับรู(้ อู)้ อีกแบบหนึ่งเรียกว่าการค่อยๆ รับรู(้ เจีย้ นอู)้ พอ
เริ่ ม ต้ น หลายๆ คนจะรู้ สึ ก ถึ ง การหมุ น ของธรรมจั ก ร(ฝ่ าหลุ น )
ขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ ได้เปิ ดตาทิพย์ให้ทุ กท่าน บางคนเนื่ องจาก
สาเหตุบางประการ จากการทีม่ องไม่เห็นก็จะมองเห็นในภายหน้า จาก
การที่มองไม่ชดั เจนก็จะมองเห็นได้ชดั เจน จากการที่ใช้ไม่เป็ นก็จะใช้
เป็ น ระดับชัน้ จะยกระดับสูงขึน้ ตามลาดับ พร้อมๆ กับการยกระดับจิต
(ซินซิง่ )ให้สูงขึน้ และละทิง้ จิตยึดติดต่างๆ ความสามารถพิเศษต่างๆ ก็
จะปรากฏออกมา การผันแปรตลอดขัน้ ตอนของการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
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ขัน้ ตอนการแปรเปลี่ ย นของร่ า งกาย ล้ ว นอยู่ ภ ายใต้ ส ภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่ตวั ท่านเองสามารถจะมองเห็นหรือรู้สึกได้ ดาเนิ นไป
อย่ างนี้ จ นถึ งขัน้ สุ ด ท้ า ย เข้ า ใจถ่ อ งแท้ ถึ งสัจ ธรรมของจัก รวาล
ระดับชัน้ บรรลุถงึ จุดสูงสุดตามทีท่ ่านพึงได้จากการบาเพ็ญปฏิบตั ิ การ
เปลี่ยนแปลงของร่างแท้(เปิ๋ นถี่) ความสามารถพิเศษก็ได้เสริมสร้าง
ขึน้ มาจนถึงระดับหนึ่ง และจะบรรลุถงึ เป้ าหมายนี้ตามลาดับ นี่จดั เป็ น
การค่อยๆ รับรู(้ เจีย้ นอู)้ การค่อยๆ รับรู(้ เจีย้ นอู)้ วิธกี ารบาเพ็ญปฏิบตั ิ
แบบนี้กไ็ ม่ใช่งา่ ย เมื่อมีความสามารถพิเศษ บางคนก็ไม่สามารถปล่อย
วางจิตยึดติดลงได้ อยากทีจ่ ะโอ้อวด ก็จะทาในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ด้งา่ ยๆ เมื่อ
เป็ นเช่นนี้ พลัง(กง)ของท่านก็จะตกลงไป ท่านก็จะบาเพ็ญโดยเปล่า
ประโยชน์ สุ ดท้ายก็ ถู กท าลายไป มีบางคนมองเห็นได้ สามารถ
มองเห็นการปรากฏของสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ในแต่ละระดับชัน้ เขาอาจจะมา
ดึงท่านไปทาสิง่ นี้ สิง่ นัน้ เขาอาจจะมาดึงท่านไปบาเพ็ญปฏิบตั ใิ นวิชา
ของเขา รับท่านเป็ นลูกศิษย์ แต่เขาไม่สามารถช่วยให้ท่านได้มรรคผล
เพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้มรรคผลเช่นกัน
นอกจากนี้คนในมิตชิ นั ้ สูงล้วนเป็ นเทพ แปลงร่างกายใหญ่โต มี
ฤทธิเดชมหาศาล
หากจิตไม่เที่ยงตรง ท่านจะไปกับเขาไหม ถ้าท่าน
์
ไปกับเขา ก็จะบาเพ็ญโดยเปล่าประโยชน์ไปในทันที แม้เขาจะเป็ นพระ
พุทธจริง เต๋าจริง ท่านก็ตอ้ งเริม่ ต้นบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมกันใหม่ คนใน
ระดับชัน้ ต่างๆ นัน้ เป็ นเทพทัง้ นัน้ มิใช่หรือ มีแต่เพียงบาเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรมไปจนถึงชัน้ สูงมากๆ บรรลุถงึ เป้ าหมายแล้ว จึงจะสามารถหลุด
พ้นออกไปได้ แต่ว่าในสายตาของคนธรรมดาสามัญแล้ว เทพเหล่านัน้
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สามารถแปลงร่างให้ใหญ่โตได้จริง ความสามารถยิง่ ใหญ่ แต่ก็ไม่แน่
เสมอไปว่าเขาจะได้มรรคผล ภายใต้การรบกวนของสื่อสัญญาณแต่ละ
ชนิด ภายใต้การเย้ายวนของภาพต่างๆ ใจของท่านจะหวันไหวหรื
่
อไม่
ดังนัน้ จึงพูดว่าตาทิพย์เปิ ดก็บ าเพ็ญลาบาก จิต(ซินซิ่ง)ยิง่ ยากที่จะ
ควบคุม ดีท่พี วกเราบางคนจัดอยู่ในจาพวกที่ความสามารถพิเศษจะ
ได้ร บั การเปิ ดออกในช่ วงกลางของการบ าเพ็ญ ปฏิบ ัติธรรม เข้าสู่
สภาวะการค่ อยๆ รับ รู้ (เจี้ย นอู้ ) ตาทิ พ ย์ นั ้น จะเปิ ดให้ ทุ ก คน แต่
ความสามารถพิเศษของหลายๆ คนนัน้ ไม่อนุ ญาตให้ท่านแสดงออกมา
จนกว่าจิต(ซินซิ่ง)ของท่ านจะค่ อยๆ ยกระดับขึ้นถึงระดับหนึ่ งแล้ว
สภาพจิตใจมันคงแล้
่
ว สามารถควบคุมตัวเองได้แล้ว ก็จะระเบิดเปิ ด
ออกให้ท่านในทันที มาถึงระดับชัน้ ๆ หนึ่งก็ให้ท่านมีสภาวะของการ
ค่อยๆ รับรู(้ เจีย้ นอู)้ ปรากฏออกมา เมื่อถึงเวลานัน้ ก็จะสามารถควบคุม
ตัวเองได้ง่ายขึ้น ความสามารถพิเศษต่ างๆ ก็ปรากฏออกมา เมื่อ
ตัวเองบาเพ็ญขึน้ ไปอีก จนในทีส่ ุดก็จะเปิ ดออกทัง้ หมด ยอมให้ท่านมี
สิง่ เหล่านี้ออกมาในช่วงกลางของการบาเพ็ญปฏิบตั ิ พวกเราส่วนมาก
จะจัดอยูใ่ นจาพวกนี้ จึงไม่ตอ้ งรีบร้อนทีจ่ ะเห็น
ทุกท่านอาจเคยได้ยนิ ว่านิ กายฉันจงก็กล่าวถึง การรับรู้แบบ
ฉับพลันทันที(ตุ้นอู)้ และการค่อยๆ รับรู(้ เจี้ยนอู)้ ประมุขของนิกาย
ฉันจงรุ่นหกฮุ่ยเหนิ งสอนเรื่องการรับรูแ้ บบฉับพลันทันที(ตุ้นอู้) ส่วน
เสิ น ซิ่ ว จากส านั ก ฝ่ ายเหนื อสอนการค่ อ ยๆ รั บ รู้ (เจี้ ย นอู้ ) ใน
ประวัตศิ าสตร์ ทัง้ สองท่านได้ทาการถกเถียงวิชาพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
พุทธศาสตร์เป็ นเวลาอันยาวนาน โต้แย้งกันไปมา ข้าพเจ้ าว่าไม่ มี
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ความหมาย เพราะอะไร เพราะว่าสิง่ ที่พวกเขาพูดถึงเป็ นเพียงความ
เข้าใจในกฎข้อหนึ่งในระหว่างการบาเพ็ญปฏิบตั ิ กฎข้อนี้บางคนเข้าใจ
ในทันทีทนั ใด แต่บางคนจะค่อยๆ รับรู้(อู้) ค่อยๆ เข้าใจ จะรับรู้(อู้)
อย่างไรก็ใช้ได้มใิ ช่หรือ การรับรูแ้ บบฉับพลันทันที(ตุ้นอู)้ ก็เป็ นเรื่องดี
มาก การค่อยๆ รับรู(้ เจีย้ นอู)้ ก็ใช้ได้เช่นกัน ต่างก็เป็ นการรับรู้(อู)้ มิใช่
หรือ ต่างก็เป็ นการรับรู(้ อู)้ ทัง้ นัน้ ดังนัน้ แบบไหนก็ไม่ผดิ
คนที่มีรากฐานยอดเยี่ยม (ต้าเกิ นชี่)
อะไรคือคนทีม่ รี ากฐานยอดเยีย่ ม(ต้าเกินชี)่ คนทีม่ รี ากฐานยอด
เยีย่ ม(ต้าเกินชี่)กับการมีรากฐาน(เกินจี)ดีหรือไม่ดกี ย็ งั มีความแตกต่าง
คนที่มีรากฐานยอดเยี่ยม(ต้าเกินชี่)แบบนี้ หาได้ยากมากๆ ต้องผ่าน
ประวัติศาสตร์หลายยุคหลายสมัยเป็ นเวลายาวนาน จึงจะมีก าเนิ ด
ออกมาสักคน แน่ นอนผู้มรี ากฐานยอดเยี่ยม(ต้าเกินชี่)ก่อนอื่นต้องมี
กุศลมากล้น ต้องมีสนามของสสารสีขาวชนิดนี้ใหญ่มาก ซึง่ เป็ นเรื่องที่
แน่ นอน ขณะเดียวกันยังจะต้องสามารถอดทนในทุกข์แห่งทุกข์ ทัง้ ยัง
ต้องมีความอดทนสูงเป็ นพิเศษ ยังต้องสามารถเสียสละ ยังต้องรักษา
กุศลได้ มีการรับรู(้ อู)้ ดี เป็ นต้น
อะไรคือทุกข์แห่งทุกข์ ศาสนาพุทธเห็นว่าการเป็ นคนก็คอื ทุกข์
เพียงท่ านเป็ นคนก็ต้องรับทุ กข์ พุ ทธศาสนาเห็นว่าสิ่งมีชีวิตในมิติ
ต่างๆ ล้วนไม่มรี ่างกายของคนธรรมดาสามัญเช่นเรานี้ ดังนัน้ จึงไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ ไม่มปี ั ญหาของการเกิดแก่เจ็บตาย จึงไม่มคี วามทุกข์
ทรมานแบบนี้ ในมิตอิ ่นื คนสามารถลอยขึน้ มาได้ ไร้น้ าหนัก สวยงาม
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มากๆ ก็เพราะคนธรรมดาสามัญมีร่างกายนี้ จึงเกิดปั ญหาดังนี้ หนาว
ก็ทนไม่ไหว ร้อนก็ทนไม่ได้ กระหายน้ าก็ทนไม่ไหว หิวก็ทนไม่ได้
เหนื่ อยก็ทนไม่ไหว ยังมีการเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ว่าอย่างไรท่านไม่มี
ความสบายเลย
ข้ า พเจ้ า ได้ อ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ฉ บั บ หนึ่ ง ลงข่ า วเกี่ ย วกั บ
แผ่นดินไหวทีถ่ งั ซัน มีผคู้ นเสียชีวติ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวมากมาย
แต่ก็มหี ลายคนได้รบั การช่วยเหลือรอดชีวติ มาได้ มีการสารวจพิเศษ
ด้านสังคมกับคนกลุ่มนี้ สอบถามความรูส้ กึ ของเขาภายใต้สภาพของ
การตายว่ามีความรู้สึกอย่างไร แต่ ว่าเป็ นเรื่องที่คาดคิดไม่ ถึง คน
เหล่านี้พดู ตรงกันถึงสภาวะทีพ่ เิ ศษอย่างหนึ่ง ก็คอื ในชัวขณะที
่
ก่ าลังจะ
ตายนัน้ ไม่รสู้ กึ หวาดกลัว ตรงกันข้ามในทันใดนัน้ กลับมีความรูส้ กึ ถึง
การปลดปล่อย แฝงไว้ดว้ ยความรูส้ กึ ปิ ตยิ นิ ดีแบบหนึ่ง บางคนรูส้ กึ ว่า
ตัวเองในทันใดนัน้ ไม่มรี ่างกายเป็ นเครื่องพันธนาการอีกต่อไป ตัวเบา
หวิวลอยขึน้ มาอย่างสวยงามมาก ยังมองเห็นร่างกายของตัวเอง บาง
คนยังมองเห็นสิง่ มีชวี ติ ในมิตอิ ่นื มีบางคนยังท่องไปในทีต่ ่างๆ ทุกคน
พูดถึงความรู้สึกในชัวพริ
่ บตานัน้ ว่ารู้สึกถึงการปลดปล่อยแบบหนึ่ ง
แฝงไว้ดว้ ยความตื่นเต้นยินดี ไม่มคี วามรูส้ กึ ทุกข์ทรมาน ก็คอื พูดว่า
พวกเรามีร่างกายที่เป็ นเนื้อหนังมังสาจึงเป็ นทุกข์ แต่ทุกคนก็เกิดมา
เช่นนี้จากครรภ์มารดา ก็เลยไม่รสู้ กึ ว่าเป็ นทุกข์
ข้าพเจ้าว่ามนุ ษย์ตอ้ งอดทนในทุกข์แห่งทุกข์ ข้าพเจ้าได้พดู ไป
วันนัน้ แล้วว่ามิตทิ ่มี นุ ษย์อาศัยอยู่น้ี กบั อีกมิตทิ ่ใี หญ่กว่า ความนึกคิด
ด้านกาลเวลายังไม่ เหมือนกันเสียทีเดียว พวกเราฝั ง่ นี้ หนึ่ งชัวยาม
่
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เท่ากับสองชัวโมง
่
ก็คอื หนึ่งปี ในมิตขิ องเขาที่นัน่ กล่าวถึงคนๆ นี้ฝึก
พลัง(กง)ภายใต้สภาพแวดล้อมทีท่ ุกข์ยากลาบากเช่นนี้ ถือว่ายอดเยีย่ ม
จริงๆ พูดว่าคนผูน้ ้ีมจี ติ ทีจ่ ะแสวงหาธรรมะ คิดจะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
คนผู้น้ี น่ ายกย่องจริงๆ ทุ กข์ยากถึงขนาดนี้ เขายังไม่ ละทิ้งอุ ปนิ ส ัย
ดัง้ เดิมของเขา เขายังต้องการที่จะบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิกลับไป ท าไมจึง
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ บ าเพ็ ญ ปฏิ บ ั ติ ธ รรมได้ โดยไม่ มี เงื่อ นไข ก็ คื อ เช่ น นี้
กล่าวถึงคนผูน้ ้ีอยู่ในมิตขิ องมนุ ษย์นัง่ สมาธิตลอดคืน ผูอ้ ่นื พบเห็นเข้า
จะพูดว่าคนๆ นี้ยอดจริงๆ เขาอยู่ตรงนี้นัง่ สมาธิมาเป็ นเวลาหกปี แล้ว
เพราะว่าหนึ่งชัวยามของพวกเราก็
่
เท่ากับฝั ง่ นัน้ หนึ่งปี พวกเรามนุ ษย์
อยูใ่ นมิตทิ พ่ี เิ ศษมากๆ
อดทนในทุกข์แห่งทุกข์อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น คนๆ นี้วนั หนึ่ง
ไปทางาน บริษทั อยูใ่ นสภาวะที่ไม่ค่อยดี มีคนมากกว่างาน ในสภาพ
เช่นนี้อยูไ่ ม่ไหว บริษทั ต้องปรับปรุงไปรับเหมางาน คนทีเ่ ป็ นส่วนเกิน
ต้องให้ออกจากงานไป เขาก็เป็ นหนึ่ งในนัน้ รายได้หายไปทันที มี
ความรูส้ กึ อย่างไร ไม่มเี งินที่จะใช้จ่าย แล้วจะดารงชีวติ อย่างไร ทา
อะไรอย่างอื่นก็ไม่เป็ น กลับบ้านไปอย่างหงอยเหงาเศร้าซึม ทันทีท่ี
กลับถึงบ้าน คนแก่ในบ้านล้มป่ วยลง อาการหนักมากต้องรีบนาไปส่ง
โรงพยาบาล กว่าจะขอยืมเงินมาเป็ นค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็
ไม่ใช่งา่ ย กลับมาบ้านเพื่อเตรียมสิง่ ของให้คนแก่ พอกลับถึงบ้าน ครู
ทีโ่ รงเรียนแจ้งมาว่าลูกชายของท่านไปทาร้ายคนอื่นจนเจ็บหนัก ให้รบี
ไปจัดการ เพิง่ จัดการเรื่องนี้เสร็จกลับถึงบ้าน เพียงนัง่ ลงก็มโี ทรศัพท์
มาแจ้งว่า ภรรยาของเขามีชเู้ สียแล้ว แน่ นอนพวกเราจะไม่ประสบกับ
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เรื่องเช่นนี้ คนทัวไปคงจะรั
่
บความทุ กข์เช่นนี้ ไม่ ไหว พอคิดขึ้นมา
อย่างนี้ยงั จะมีชวี ติ อยู่ต่อไปอีกทาไม หาเชือกสักเส้นมาแขวนคอ ไม่
อยากอยูต่ ่อไปแล้ว ให้จบสิน้ ไปเสียทัง้ หมด ข้าพเจ้าว่าคนต้องสามารถ
อดทนในทุกข์แห่งทุกข์ แน่นอนไม่ใช่จะต้องเป็ นรูปแบบนี้เสมอไป การ
ชิงดี ชิงเด่ น ระหว่ างคน การเสีย ดสีท างจิ ต (ซิ น ซิ่ ง) การแก่ งแย่ ง
ผลประโยชน์สว่ นตัวของคนไม่เป็ นรองจากสิง่ นี้ มีคนไม่น้อยทีม่ ชี วี ติ อยู่
เพือ่ ต่อสูเ้ อาชนะ รับไม่ได้กแ็ ขวนคอตายไป ดังนัน้ พวกเราต้องบาเพ็ญ
ปฏิบ ัติธรรม ท่ ามกลางสภาพแวดล้อมที่ส ับสนวุ่นวายเช่ นนี้ ต้อง
สามารถอดทนในทุ กข์แห่งทุ กข์ให้ได้ ในเวลาเดียวกันก็ต้องมีความ
อดทนสูงเป็ นพิเศษ
อะไรคือความอดทนสูงเป็ นพิเศษ การเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง(กง)ขัน้ แรก
ต้องปฏิบตั ใิ ห้ได้ถึงขัน้ ที่ว่า ตีไม่ตตี อบ ด่าไม่ด่ากลับ ต้องอดทน มิ
เช่นนัน้ ท่านจะเป็ นผูฝ้ ึกพลัง(กง)ได้อย่างไร มีคนกล่าวว่า การอดทน
แบบนี้ปฏิบตั ไิ ด้ยากมาก อารมณ์ ฉันไม่ดี อารมณ์ ไม่ดกี ็แก้ไขเสีย ผู้
ฝึกพลัง(กง)ต้องอดทน บางคนดูแลเด็กก็มโี ทสะ ส่งเสียงดังสนันไปทั
่
ว่
ท่านดูแลเด็กก็ไม่จาเป็ นต้องโกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟอย่างนัน้ ท่านเองไม่
ต้องมีอารมณ์จริงๆ ท่านต้องมีสติสมั ปชัญญะในการสังสอนเด็
่
ก จึงจะ
สามารถสังสอนเด็
่
กให้ดไี ด้อย่างแท้จริง เรื่องเล็กยังอดทนไม่ได้ ก็เกิด
โทสะแล้ว ยังคิดจะมีพลัง(กง)สูงขึ้นหรือ มีคนพูดว่าเดินไปบนถนน
ใครเตะฉันหนึ่งที ไม่มใี ครรูจ้ กั ฉัน อย่างนี้ฉันทนได้ ข้าพเจ้าพูดว่านี่
ยังไม่พอ ต่อไปก็ไม่แน่ ว่าในเวลาที่อยู่ต่อหน้ าคนที่ท่านกลัวเสียหน้ า
มากที่สุด ให้มคี นมาตบหน้าท่านสักสองที ให้ท่านต้องเสียหน้าอย่าง
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มาก ท่านจะแก้ปั ญหานี้ อย่างไร ดูว่าท่านจะอดทนได้หรือไม่ ท่าน
อดทนได้ แต่ในใจยังปล่อยวางไม่ได้ ก็ยงั ใช้ไม่ได้ ทุกท่านคงทราบดี
เมื่อบรรลุถงึ ระดับชัน้ ของพระอรหันต์ ประสบกับเรื่องอะไรก็ไม่เก็บไว้
ในใจ เรื่องราวของคนธรรมดาสามัญ ทัง้ หลายล้วนไม่ เก็ บ ไว้ในใจ
อารมณ์ดอี ยูต่ ลอด ไม่วา่ จะเสียเปรียบมากเพียงใดก็ยงั อารมณ์ดไี ม่ใส่ใจ
ถ้าปฏิบตั ไิ ด้จริงๆ ท่านก็บรรลุถงึ มรรคผลขัน้ แรกระดับพระอรหันต์แล้ว
มีคนพูดว่า ความอดทนหากต้องท าถึงระดับนี้ คนธรรมดา
สามัญ ก็ ต้ อ งพู ด ว่ าพวกเราอ่ อ นแอมากเกิ น ไปแล้ ว รังแกได้ ง่ าย
ข้าพเจ้าว่านัน่ ไม่ใช่ความอ่อนแอ ทุ กท่านลองคิดดู ในสังคมมนุ ษย์
บุคคลที่สูงด้วยวัยวุฒ ิ สูงด้วยคุณวุฒ ิ ยังต้องเน้นความสุขุมเยือกเย็น
ไม่คล้อยตามความนึกคิดของชาวบ้านทัวไป
่ แล้วพวกเราเป็ นผูฝ้ ึ กพลัง
(กง) จะถือว่าอ่อนแอได้อย่างไร ข้าพเจ้าว่าเป็ นการแสดงออกซึ่งจิตใจ
ที่มคี วามอดทนสูงเป็ นพิเศษ นัน่ เป็ นการแสดงออกซึ่งจิตใจที่เข้มแข็ง
แน่วแน่ มีเพียงผูฝ้ ึกพลัง(กง)เท่านัน้ จึงจะมีจติ ใจทีม่ คี วามอดทนสูงเป็ น
พิเศษเช่นนี้ ได้ มีคากล่าวเช่นนี้ ประโยคหนึ่ งว่า ลูกผู้ชายถู กเหยียด
หยาม ชักดาบเข้าต่อสู้ คนธรรมดาย่อมทาเช่นนัน้ แน่นอน ท่านด่าฉัน
ฉันด่าท่าน ท่านตีฉัน ฉันก็ตที ่าน นัน่ เป็ นการกระทาของคนธรรมดา
สามัญ จะบอกว่าเขาเป็ นผู้ฝึ กพลัง (กง)ได้หรือ การเป็ นผู้บ าเพ็ญ
ปฏิบตั ิธรรม หากท่านไม่มีจติ ใจที่เข้มแข็ง ท่านควบคุมตัวเองไม่ได้
ท่านก็ไม่สามารถบรรลุถงึ จุดนี้
พวกท่ านคงทราบดีในสมัยโบราณมีคนๆ หนึ่ งชื่อว่าหันซิ่น
กล่าวกันว่าหันซิ่นมีความสามารถมาก เป็ นแม่ท พั ใหญ่ ของหลิวปั ง
427

เป็ นเสาเอกของประเทศ ทาไมจึงมีความสามารถทางานใหญ่ได้เช่นนัน้
กล่าวคือหันซิน่ คนนี้ตงั ้ แต่เล็กก็ไม่เหมือนกับคนทัวไป
่ มีตานานเล่ากัน
ว่า หันซิน่ ถูกข่มเหงให้ลอดใต้หว่างขา หันซิน่ ฝึ กวิทยายุทธ์ตงั ้ แต่วยั
เด็ก คนทีฝ่ ึ กวิทยายุทธ์ก็มกั จะสะพายดาบติดตัว มีอยูว่ นั หนึ่งเดินอยู่
บนถนน มีอนั ธพาลเจ้าถิน่ คนหนึ่งท้าวสะเอวขวางทางไม่ให้ไปและถาม
ว่า สะพายดาบไว้ทาอะไร เจ้ากล้าฆ่าคนไหม เจ้ากล้าฆ่าคนก็ลองตัด
หัวของข้าดู พูดแล้วก็ย่นื ศีรษะออกไป หันซิน่ ก็คดิ ข้าพเจ้าจะตัดหัว
เจ้าไปทาอะไร ในเวลานัน้ การตัดหัวผูอ้ ่นื ต้องถูกฟ้ องศาลชดใช้ชวี ติ จะ
ฆ่าคนตามใจชอบได้หรือ เขาเห็นว่าหันซิน่ ไม่กล้าฆ่า ก็พดู ว่า ถ้าเจ้า
ไม่กล้าฆ่าข้า ก็จงลอดใต้หว่างขาข้าไป และแล้วหันซิน่ ก็ลอดใต้หว่าง
ขาของเขาไปจริงๆ แสดงให้เห็นว่าหันซิ่นมีความอดทนสูงเป็ นพิเศษ
เขาไม่เหมือนกับคนธรรมดาทัวไป
่ เขาจึงสามารถทาเรื่องยิง่ ใหญ่ขนาด
นี้ได้ คนต้องรักษาศักดิ ์ศรี นันเป็
่ นคาพูดของคนธรรมดาสามัญ มีชวี ติ
อยู่เพื่อรักษาศักดิ ์ศรี ทุกคนลองคิดดู ใช้ชีวิตอย่างนี้ เหนื่ อยหรือไม่
ทุ กข์หรือไม่ คุ้มหรือไม่ อย่างไรก็ตามหันซิ่นเป็ นเพียงคนธรรมดา
สามัญ แต่ พ วกเราเป็ นผู้ บ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ ธรรม พวกเราย่ อ มต้ อ ง
เหนือกว่าเขามาก เป้ าหมายของพวกเราคือการหลุดพ้นระดับชัน้ ของ
คนธรรมดาสามัญ ก้าวไปสู่ระดับชัน้ ทีส่ ูงขึน้ ไปอีก เรื่องเช่นนี้พวกเรา
จะไม่ประสบ แต่ในสังคมของคนธรรมดาสามัญ ผูบ้ าเพ็ญในเวลาทีถ่ ูก
ปรักปราและได้รบั ความอัปยศอดสู ก็จะมีความรุนแรงไม่แพ้กนั การ
เสียดสีจติ (ซินซิ่ง)ระหว่างคนด้วยกัน ข้าพเจ้าว่าก็ไม่เป็ นรองกว่าสิ่ง
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เหล่านี้ มีแต่จะรุนแรงมากกว่าไม่มนี ้อยกว่า ก็เป็ นเรื่องยากลาบากมาก
ทีเดียว
ในเวลาเดียวกัน ผู้บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมยังจะต้องสามารถสละ
สละการยึดติดต่างๆ และตัณหากิเลสต่างๆ ของคนธรรมดาสามัญ ให้
ปฏิบตั ใิ นทันทีคงทาไม่ได้ ค่อยๆ ทาก็จะทาได้ วันนี้หากท่านสามารถ
ทาได้ทนั ที วันนี้ท่านก็คอื พระพุทธแล้ว การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมต้อง
ค่อยเป็ นค่อยไป แต่ทา่ นต้องไม่ปล่อยปละละเลย ท่านพูดว่าอาจารย์ได้
บอกแล้ว การบาเพ็ญปฏิบตั ติ อ้ งค่อยเป็ นค่อยไป ถ้าเช่นนัน้ พวกเราก็
ค่อยๆ บ าเพ็ญปฏิบ ตั ิ ทาเช่นนัน้ ไม่ได้ ท่านต้องเข้มงวดกับตัวเอง
การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมท่านต้องมุมานะรุดไปข้างหน้าอย่างจริงจัง
ท่ านยังต้ อ งสามารถรัก ษากุ ศ ล ต้ องรัก ษาจิต (ซิ น ซิ่ ง) ไม่
ประพฤติไปในทางทีผ่ ดิ ท่านต้องไม่กระทาสิง่ ใดๆ ตามอาเภอใจ ท่าน
ต้องรักษาจิต(ซินซิ่ง)ไว้ให้ได้ พวกเรามักได้ย ินคนธรรมดาสามัญมี
คาพูดเช่นนี้ สะสมกุศลทาความดี แต่สาหรับผูฝ้ ึกพลัง(กง)ไม่เน้นเรื่อง
สะสมกุศล พวกเราเน้นการรักษากุศล ทาไมจึงเน้นการรักษากุศล ก็
เพราะว่าพวกเรามองเห็นสภาพการณ์เช่นนี้ การสะสมกุศลเป็ นเรื่องของ
คนธรรมดาสามัญพูดกัน ถ้าเขาสะสมกุศลทาความดี ชาติหน้าก็จะได้ดี
แต่สาหรับพวกเราไม่มปี ั ญหาเรื่องนี้อกี แล้ว หากท่านบาเพ็ญสาเร็จก็จะ
ได้ธรรมะ ไม่มเี รื่องของชาติหน้าอีกต่อไปแล้ว พวกเรา ณ ทีน่ ้ีเน้นการ
รักษากุศล ยังมีความหมายอีกชัน้ หนึ่ง ก็คอื สสาร 2 ชนิดที่ร่างกาย
ของเรามีติดตัวมานัน้ ไม่ใช่สะสมมาเพียงชาติเดียวภพเดียว มันตก
ทอดต่อๆ กันมาผ่านกาลเวลาอันยาวนาน ท่านขีจ่ กั รยานเทีย่ วหาความ
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ดีทาไปทัวเมื
่ อง ก็ไม่แน่ ว่าจะมีโอกาสได้ทาความดี ท่านทาเช่นนี้ทุก
วันก็ไม่แน่วา่ จะมีโอกาสได้พบ
ยังมีความหมายอีกชัน้ หนึ่ง ถ้าให้ท่านสะสมกุศล ท่านเห็นว่า
เรื่องนัน้ เป็ นเรื่องดี แต่เมื่อท่านทาไป ไม่แน่ ก็อาจเป็ นเรื่องไม่ดี ใน
เวลาที่ท่านเห็นว่าเรื่องนัน้ เป็ นเรื่องไม่ดี หากท่านเข้าไปยุ่ง ไม่แน่ ก็
อาจเป็ นเรื่อ งดี ก็ ได้ เพราะอะไรหรือ เพราะว่ า ท่ านมองไม่ เห็ น
ความสัมพันธ์ของเหตุและผล กฎหมายใช้ควบคุมเรื่องของคนธรรมดา
สามัญ ข้อนี้ไม่มปี ั ญหา แต่ผฝู้ ึ กพลัง(กง)นัน้ เหนือธรรมดาแล้ว เมื่อ
ท่านเป็ นคนเหนือธรรมดา ก็ต้องใช้กฎที่เหนือธรรมดามาควบคุมท่าน
จะใช้กฎของคนธรรมดาสามัญมาประเมินไม่ได้แล้ว ท่านไม่ทราบถึง
ความสัมพันธ์ของเหตุ และผลของเรื่องนี้ ก็จะท าผิดในเรื่องนี้ ได้ง่าย
ดังนัน้ พวกเราเน้นการไร้ความหมายมันใดๆ
่
ท่านคิดอยากจะทาอะไรก็
ทาอย่างนัน้ ไม่ได้ มีคนพูดว่าฉันคิดจะควบคุมคนเลว ข้าพเจ้าว่าถ้า
เช่นนัน้ ท่านก็ไปเป็ นตารวจก็แล้วกัน แต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าหาก
พบมีการฆ่าคนวางเพลิงก็ไม่ยงุ่ เกีย่ ว ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เมื่อเกิด
การขัดแย้งระหว่างคนด้วยกัน เขาเตะคนหนึ่งที เขาชกคนหนึ่งหมัด ดี
ไม่ดอี าจเป็ นเพราะคนๆ นัน้ ติดค้างเขาไว้เมื่อชาติก่อน เขาทัง้ สองได้คดิ
บัญชีกนั แล้ว ถ้าท่านเข้าไปยุ่งเกี่ยว บัญชีระหว่างพวกเขาก็ชาระกัน
ไม่สาเร็จ รอถึงครัง้ ต่อไปก็ตอ้ งเกิดขึน้ อีกครัง้ จึงพูดว่าท่านมองไม่เห็น
ความสัมพันธ์ของเหตุและผล ง่ายต่อการกระทาผิด ต้องสูญเสียกุศล
ไป
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คนธรรมดาสามัญยุ่งเรื่องของคนธรรมดาด้วยกันไม่เป็ นไร เขา
ใช้กฎของคนธรรมดาสามัญมาประเมิน แต่สาหรับท่านก็ต้องใช้กฎที่
เหนือกว่าธรรมดามาประเมิน ท่านเห็นการฆ่าคนวางเพลิงแล้วไม่เข้าไป
ยุ่ง ก็คือจิต(ซินซิ่ง)ของท่านมีปัญหา ไม่อย่างนัน้ ความเป็ นคนดีจะ
แสดงออกมาได้อย่างไร ฆ่าคนวางเพลิงท่านก็ยงั ไม่ยงุ่ แล้วท่านจะยุ่ง
เรื่องอะไร แต่ ว่ามีอยู่จุ ดหนึ่ ง เรื่องเหล่ านี้ ไม่ มีส่ วนเกี่ยวข้องกับผู้
บาเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรมอย่างพวกเรา ไม่แน่ ว่าจะกาหนดให้ท่านได้พบ
พวกเราเน้นการรักษากุศล ก็เพื่อให้ทา่ นหลีกเลีย่ งกระทาเรื่องไม่ดี ไม่
แน่ วา่ เมื่อกระทาเรื่องทานองนี้สกั เล็กน้อย ก็อาจกระทาผิดแล้ว ฉะนัน้
ท่านก็ตอ้ งสูญเสียกุศล เมื่อท่านสูญเสียกุศล ท่านจะยกระดับสูงขึน้ ได้
อย่างไร จะบรรลุถงึ เป้ าหมายสูงสุดของท่านได้อย่างไร ในทีน่ ้ีมปี ั ญหา
เช่นนี้อยู่ นอกจากนี้ยงั ต้องมีจติ รับรู(้ อูซ้ ิ่ง)ดี รากฐาน(เกินจี)ดีและจิต
รับรู(้ อูซ้ งิ่ )ก็อาจจะดีดว้ ย อิทธิพลของสภาพแวดล้อมก็มผี ล
พวกเรายังพูดกันว่า ให้พวกเราทุกคนบาเพ็ญจากภายใน ให้
ทุกคนค้นหาจากจิต(ซินซิง่ )ของตัวเอง ตรงไหนทาได้ไม่ดใี ห้หาสาเหตุ
ด้วยตัวเอง ครัง้ ต่ อไปท าให้ดี ท าอะไรให้ค านึ งถึงผู้ อ่ืนก่ อนเสมอ
ฉะนัน้ สังคมมนุ ษย์จะพัฒนาดีข้นึ ศีลธรรมก็จะยกระดับสูงตามขึ้นมา
อารยธรรมทางจิตใจก็ดขี น้ึ เช่นกัน ความสงบสุขในสังคมก็จะมีสภาพดี
ขึน้ ไม่แน่วา่ อาจไม่จาเป็ นต้องมีตารวจ ไม่ตอ้ งมีคนมาคุม ทุกคนดูแล
ตัวเอง ทุ กคนค้นหาจากจิตใจของตัวเอง ท่านคิดดูซิว่าจะดีแค่ไหน
ทุกท่านคงทราบปั จจุบนั กฎหมายได้บญ
ั ญัติไว้อย่างครอบคลุม และ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามลาดับ แต่ท าไมคนก็ยงั กระท าความผิดอีก มี
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กฎหมายแต่ก็ไม่ยดึ ถือปฏิบตั ิ ก็เพราะว่าท่านไม่สามารถควบคุมจิตใจ
เขา เวลามองไม่เห็น เขาก็ยงั จะกระทาเรื่องไม่ดี ถ้าหากทุกๆ คนมุ่ง
บ าเพ็ ญ กัน ที่ จิต ใจ ทุ ก อย่ างก็ จะแตกต่ างไปโดยสิ้ น เชิ ง และไม่
จาเป็ นต้องให้ทา่ นออกมาเรียกร้องหาความยุตธิ รรมให้กบั ใครอีก
ธรรมะพูดได้เพียงระดับนี้เท่านัน้ ระดับทีส่ ูงกว่านี้ตอ้ งอาศัยตัว
ท่านเองไปบาเพ็ญจึงจะได้ มีบางคนถามปั ญหายิง่ ถามยิง่ เป็ นรูปธรรม
มากขึน้ ปั ญหาการดาเนินชีวติ ของท่าน ถ้าหากต้องให้ขา้ พเจ้าอธิบาย
ให้กระจ่างทัง้ หมด ตัวท่านยังจะบาเพ็ญปฏิบตั อิ ะไร ท่านต้องบาเพ็ญ
ด้วยตัวเอง รับรู(้ อู)้ ด้วยตัวเอง หากให้ขา้ พเจ้าพูดออกมาทัง้ หมด ท่าน
ก็ไม่มอี ะไรจะบาเพ็ญอีกแล้ว ดีท่หี ลักธรรมใหญ่ (ต้าฝ่ า)ก็ได้ถ่ายทอด
ออกมาแล้ว ท่านสามารถยึดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ่อไป
**********************************************
ข้าพเจ้าคิดว่า เวลาสาหรับการถ่ายทอดหลักธรรมของข้าพเจ้า
โดยหลักก็ใกล้จะสิน้ สุดแล้ว จึงคิดจะมอบสิง่ ทีแ่ ท้จริงไว้ให้กบั ทุกท่าน
เพื่อที่จะให้ทุ กท่านมีหลักธรรมชี้นาในการบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิธรรมต่อไป
ตลอดขัน้ ตอนของการถ่ายทอดธรรม ข้าพเจ้ายึดมันในความรั
่
บผิดชอบ
ทีม่ ตี ่อทุกท่าน และต่อสังคมในเวลาเดียวกัน ทีจ่ ริงเราก็ดาเนินการไป
ตามหลักการนี้ ส่วนจะทาได้ดีหรือไม่อย่างไรข้าพเจ้าจะไม่ขอพูดถึง
ย่อมมีขอ้ วิจารณ์ของสาธารณะ เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าคือนาหลักธรรม
ใหญ่ (ต้าฝ่ า)เผยแพร่ออกมา เพื่อให้พวกเราและคนจานวนมากได้รบั
ประโยชน์ เพื่อให้ผู้คิดจะบ าเพ็ญปฏิบ ัติอย่างแท้จริงสามารถอาศัย
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หลักธรรมบ าเพ็ญปฏิบ ตั ิข้นึ ไปได้ ขณะเดียวกันในขัน้ ตอนของการ
เผยแพร่หลักธรรมทีผ่ า่ นมา เราก็ได้อธิบายถึงหลักการของการเป็ นคน
และหวังว่าพวกท่านเมื่อออกจากห้องเรียนนี้ ไปแล้ว คนที่ไม่สามารถ
บาเพ็ญปฏิบตั ติ ามหลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่ า) อย่างน้อยทีส่ ุดก็สามารถเป็ น
คนดีคนหนึ่ง เช่นนี้กจ็ ะเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ทีจ่ ริงท่านสามารถเป็ น
คนดีคนหนึ่งได้แล้ว หลังจากเลิกเรียนแล้ว ท่านก็รวู้ า่ จะปฏิบตั ติ นเป็ น
คนดีอย่างไร
ระหว่างการถ่ายทอดหลักธรรมก็มบี างส่วนที่ไม่ราบรื่น มีการ
รบกวนจากหลายๆ ด้ าน อย่ างไรก็ ดีด้ วยแรงสนั บ สนุ น จากคณะ
ดาเนินการ ผูน้ าองค์กรต่างๆ ตลอดจนการทางานอย่างเต็มกาลังของผู้
ทางานทุกท่าน การแสดงธรรมของเราจึงสาเร็จลุลว่ งไปได้คอ่ นข้างดี
ในระหว่างการแสดงธรรม สิง่ ที่ขา้ พเจ้าพูดถึงล้วนเป็ นสิง่ ที่จะ
ช่วยชี้แนะให้ทุกท่านได้บาเพ็ญปฏิบตั ไิ ปสู่ระดับชัน้ ที่สูงขึน้ ในอดีตที่
ผ่านมาการแสดงธรรมไม่มใี ครพูดถึงสิง่ เหล่านี้ สิง่ ทีพ่ วกเราพูดนัน้ แจ่ม
แจ้งมาก พู ดโดยผนวกเข้ากับวิทยาศาสตร์ปั จจุ บ ัน และสรีรวิทยา
ปั จจุบนั และพูดในระดับชัน้ ที่สูงมาก สิง่ สาคัญคือเพื่อให้ทุกท่านได้
หลักธรรมที่แท้จริงในอนาคต และบาเพ็ญขึน้ ไป นี่คอื จุดประสงค์ของ
ข้าพเจ้า ในขัน้ ตอนของการแสดงธรรมของเรามีห ลายคนรู้สึก ว่ า
หลักธรรมเป็ นสิง่ ที่ดีมาก แต่ปฏิบตั ิได้ยากมาก ที่จริงข้าพเจ้าคิดว่า
ยากหรือง่าย ต้องดูว่าพูดกับคนประเภทไหน คนธรรมดาสามัญทัวไป
่
ไม่คดิ จะบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม เขาจะรูส้ กึ ว่าการบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเป็ น
เรื่องที่ยากจริงๆ ไม่อาจคาดคิด บาเพ็ญไม่สาเร็จ เขาเป็ นเพียงคน
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ธรรมดาสามัญ เขาไม่คดิ จะบาเพ็ญปฏิบตั ิ เขาจะเห็นว่ายากลาบาก
มาก เหลาจื่อกล่าวว่า “ผูม้ ภี ูมปิ ั ญญาสูงได้ฟังธรรมะ มุมานะปฏิบตั ิ
ผูม้ ภี ูมปิ ั ญญาปานกลางได้ฟังธรรมะ ปฏิบตั บิ า้ งไม่ปฏิบตั บิ า้ ง ผูม้ ภี ูมิ
ปั ญญาต่าได้ฟังธรรมะ หัวเราะขัน ไม่หวั เราะก็จะไม่ใช่ธรรมะ” สาหรับ
ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทีแ่ ท้จริง ข้าพเจ้าว่าเป็ นเรื่องง่าย ไม่ใช่เป็ นสิง่ ที่
อยูส่ ูงจนเอือ้ มไม่ถงึ ความจริงผูฝ้ ึกเก่าจานวนมากทัง้ ทีอ่ ยู่ ณ ทีน่ ้ี และ
ทีไ่ ม่ได้มาก็ได้บาเพ็ญปฏิบตั จิ นบรรลุระดับชัน้ ทีส่ งู มากแล้ว ทีข่ า้ พเจ้า
ไม่พดู เพราะเกรงว่าท่านจะเกิดจิตยึดติด เกิดความกระหยิม่ ในใจ จนมี
ผลกระทบต่อการเพิม่ ของแรงพลัง(กงลี)่ ของท่าน การเป็ นผูท้ ต่ี งั ้ ใจแน่ ว
แน่ จะบาเพ็ญปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง เขาจะสามารถอดทนได้ สามารถละ
วางจิตยึดติดต่อผลประโยชน์ ต่างๆ ที่อยูต่ รงหน้า สามารถเห็นมันเป็ น
เรื่องธรรมดา ขอเพียงทาได้กจ็ ะไม่ยาก คนที่บอกว่ายาก ก็เพราะเขา
ละวางสิง่ เหล่านี้ไม่ได้ การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมโดยตัวของมันเองไม่ยาก
การยกระดับชัน้ โดยตัวของมันเองก็ไม่ยาก เป็ นเพราะจิตใจของคนไม่
ยอมปล่อยวาง เขาจึงบอกว่ายาก เพราะอยู่ท่ามกลางผลประโยชน์ จงึ
ยากที่จะปล่อยวาง ผลประโยชน์ มใี ห้เห็นอยู่ตรงนี้ ท่านว่าจิตใจดวงนี้
จะปล่อยวางได้อย่างไร เขาจึงคิดว่ายาก ความจริงก็ยากอยู่ตรงจุดนี้
ในเวลาทีเ่ ราเกิดความขัดแย้งกับคนด้วยกัน ไม่สามารถอดกลัน้ อารมณ์
ทัง้ ยังไม่สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นผู้บ าเพ็ญปฏิบตั ิธรรม ข้าพเจ้าว่าท า
เช่ น นี้ ไม่ ได้ ในสมัยที่ ข้าพเจ้าบ าเพ็ ญ ปฏิ บ ัติ ธรรมนั ้น มีท่ านผู้ รู้
ระดับสูงหลายท่านได้กล่าวเช่นนี้กบั ข้าพเจ้าว่า “อดทนยากก็สามารถ
อดทนได้ ปฏิบตั ยิ ากก็สามารถปฏิบตั ไิ ด้” ความจริงก็เป็ นเช่นนี้ ทุก
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ท่านกลับไปบ้านลองน าไปปฏิบ ตั ิดู ในเวลาที่เราเผชิญกับภัยพิบ ัติ
อย่างแท้จริงหรือในระหว่างการผ่านด่าน ท่านลองไปปฏิบตั ิดู สิ่งที่
อดทนได้ยาก ท่านลองอดทนดู สิง่ ที่เห็นว่าทาไม่ได้ บอกว่าทายาก
เช่นนัน้ ท่านก็ลองทาดูซวิ ่าในที่สุดจะทาได้หรือไม่ ถ้าท่านทาได้จริงๆ
แล้วละก็ ท่านจะพบว่า ผ่านหมู่ต้นหลิวอันมืดครึม้ ก็จะมีมวลดอกไม้
สะพรังและหมู
่
บ่ า้ นอยูข่ า้ งหน้า
ข้าพเจ้าบรรยายมากเกินไปแล้ว บรรยายมากเกินไปจนทุกท่าน
อาจจะจาไม่ไหว จุดสาคัญทีข่ า้ พเจ้าใคร่ขอคือ ข้าพเจ้าหวังว่าต่อไปใน
การบาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของทุกๆ ท่าน สามารถปฏิบตั ติ นเป็ นผูฝ้ ึกพลัง
(กง) บาเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอย่างแท้จริงต่อไป ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่
ว่าทัง้ ผู้ฝึ กเก่ าและผู้ฝึกใหม่ จะสามารถบ าเพ็ญปฏิบ ัติในหลักธรรม
ใหญ่(ต้าฝ่ า)ได้ทงั ้ หมด และสามารถประสบความสาเร็จจนบรรลุมรรค
ผล หวังว่าทุกท่านเมื่อกลับไปบ้านจะรีบเร่งบาเพ็ญจริงแข่งกับเวลา
ต่อไป
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**********
บทความในหนั งสือ “จ้วนฝ่ าหลุ น ” ส านวนที่ ใช้ ไม่ ไพเราะ
สละสลวย อีกทัง้ ไม่สอดคล้องกับหลักภาษาปั จจุบนั แต่หากข้าพเจ้า
เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ตามหลักภาษาปั จจุบนั แล้ว ก็จะเกิดปั ญหาใหญ่
ข้อหนึ่ง บทความแม้จะมีโครงสร้างของภาษาที่ไพเราะและสละสลวย
แต่จะไม่สามารถครอบคลุมความหมายทีล่ กึ ซึง้ และสูงยิง่ ขึน้ เพราะหลัก
ภาษาตามโครงสร้างปั จจุบนั ไม่สามารถถ่ายทอดหลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่ า)
ซึง่ เป็ นเครื่องชีน้ าในระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกันทีอ่ ยูส่ ูงยิง่ ๆ ขึน้ ไป และการ
แสดงออกของหลักธรรมในแต่ละระดับชัน้ ตลอดจนนาไปสู่การผันแปร
ของร่ า งแท้ (เปิ๋ น ถี่ )และพลัง(กง)ของผู้ ฝึ ก รวมทัง้ เสริม สร้ างการ
เปลีย่ นแปลงของธาตุแท้
**********
หลี่ หงจือ้
1996.1.5
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