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ลุ่นอว่ี 

ตา้ฝ่า(หลกัธรรมใหญ่)คอืปัญญาของจา้วผูส้รา้ง  เขาคอืแกน่แท้
ของการสรา้งจกัรวาลทีไ่มเ่คยมใีครท ามาก่อน  มคีวามหมายทีย่ิง่ใหญ่
ทีสุ่ดจนถงึเลก็ทีสุ่ด  ในระดบัชัน้ทีต่่างกนัของรา่งนภากป็รากฏออกมา
แตกต่างกนั จากรา่งนภาทีเ่ลก็มากทีส่ดุจนถงึอนุภาคทีม่ขีนาดเลก็ทีสุ่ดที่
ปรากฏออกมา  อนุภาคของแต่ละระดบัชัน้ทีน่บัไมถ่ว้น  จากเลก็จนถงึ
ใหญ่  จนถงึชัน้ผวิทีม่นุษยร์ูจ้กั เชน่ อะตอม โมเลกุล กลุม่ดาว กาแลก็ซ ี
จนกระทัง่ใหญ่ยิง่ขึน้ไปอกี  อนุภาคใหญ่เลก็ทีต่่างกนัประกอบขึน้เป็น
ชวีติขนาดใหญเ่ลก็ทีต่า่งกนั รวมถงึโลกขนาดใหญ่เลก็ทีต่่างกนัซึง่มอียู่
เตม็ไปทัว่ในจกัรวาล  กลา่วส าหรบัชวีติบนรา่งแทข้องอนุภาคทีต่า่ง
ระดบัชัน้กนั  อนุภาคทีใ่หญ่กวา่ระดบัชัน้น้ีกค็อืดวงดาวบนทอ้งฟ้าของ
พวกเขา  เป็นอยา่งน้ีในแต่ละชัน้ แต่ละชัน้ ซึง่กลา่วส าหรบัชวีติใน
ระดบัชัน้ต่างๆ ของจกัรวาลแลว้กไ็มม่ทีีส่ ิน้สุด  ตา้ฝ่ายงัสรา้งกาลเวลา 
มติ ิ  บรรดาชวีติชนิดต่างๆ และทุกสิง่ทุกอยา่ง  ไมม่อีะไรไมค่รอบคลมุ  
ไมม่อีะไรตกหลน่  น่ีคอืคณุสมบตัพิเิศษของตา้ฝ่า  เจนิ ซัน่ เหยิน่ (ความ
จรงิ ความเมตตา ความอดทน) ทีป่รากฏออกมาเป็นรปูธรรมในระดบัชัน้ที่
ต่างกนั   

มนุษยค์น้ควา้จกัรวาล ลกัษณะชวีติ ไมว่า่จะพฒันาแคไ่หน  กเ็ป็น
เพยีงการมองเหน็ไดอ้ยา่งทะลุปรโุปรง่เพยีงมติเิฉพาะสว่นของจกัรวาล
ระดบัชัน้ต ่าทีซ่ึง่มนุษยอ์าศยัอยูเ่ทา่นัน้ ในหลายรอบอารยธรรมก่อน
ประวตัศิาสตรข์องมนุษย ์ ลว้นเคยคน้ควา้ดวงดาวอืน่  ต่อใหบ้นิสงูขึน้ไป
อกี ไกลออกไปอกี  กอ็อกไปไมพ่น้มติทิีม่นุษยอ์าศยัอยูน้ี่  มนุษยก์ไ็ม่
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อาจรูถ้งึปรากฏการณ์ทีแ่ทจ้รงิของจกัรวาลไดอ้ยา่งแทจ้รงิตราบชัว่นิรนัดร ์ 
หากมนุษยต์อ้งการเขา้ใจความลีล้บัของจกัรวาล กาลมติ ิรา่งกายมนุษย ์ก็
มเีพยีงการบ าเพญ็อยูใ่นเจิง้ฝ่า (หลกัธรรมทีถ่กูตอ้ง)  บรรลุรูแ้จง้อยา่ง
ถูกตอ้ง  ยกระดบัชัน้ของชวีติ  ในการบ าเพญ็กส็ามารถท าใหย้กระดบั
คุณภาพศลีธรรม  ในการแยกแยะความเมตตากบัความชัว่รา้ย  ความดี
กบัความเลวทีแ่ทจ้รงิ  พรอ้มกบักา้วออกไปจากระดบัชัน้ของมนุษย ์  จงึ
จะสามารถมองเหน็ได ้  จงึจะสามารถสมัผสัถงึจกัรวาลทีแ่ทจ้รงิกบัชวีติที่
แทจ้รงิของระดบัชัน้ทีต่า่งกนั มติทิีต่่างกนัได ้   
        การคน้ควา้ของมนุษยก์เ็พือ่การแขง่ขนัทางเทคโนโลย ี ดว้ยขอ้อา้ง
วา่เพือ่เปลีย่นแปลงเงือ่นไขการด ารงชวีติ  ซึง่สว่นมากเป็นการปฏเิสธเทพ  
โดยพืน้ฐานคอืละทิง้ศลีธรรมของมนุษยแ์ละการควบคุมตนเอง  ดว้ยเหตุน้ี
อารยธรรมของมนุษยท์ีเ่กดิขึน้ในอดตี จงึถกูท าลายทิง้หลายครัง้  การ
คน้ควา้กเ็พยีงจ ากดัอยูภ่ายในโลกของวตัถุ  โดยวธิกีารคอื เมื่อสิง่หน่ึง
เป็นทีรู่จ้กัแลว้คอ่ยไปศกึษาวจิยัมนั  แต่สิง่ทีอ่ยูใ่นมติขิองมนุษยท์ีจ่บัตอ้ง
ไมไ่ด ้ มองไมเ่หน็ แต่คงอยูโ่ดยรปูธรรม  และสามารถสะทอ้นออกมายงั
สงัคมมนุษยเ์ป็นปรากฏการณ์ทีม่อียูจ่รงิๆ  รวมทัง้จติ ความเชื่อ ค าพดู
ของเทพ รอ่งรอยของเทพ  ภายใตก้ารปฏเิสธเทพ แต่ไหนแตไ่รมา กไ็ม่
กลา้ไปสมัผสั   
 หากมนุษยชาตสิามารถยดึถอืศลีธรรมเป็นรากฐาน  ยกระดบั
ความประพฤตขิองคน ทศันคต ิเชน่นัน้แลว้อารยธรรมของสงัคมมนุษยจ์งึ
สามารถยนืยาวได ้   รอ่งรอยของเทพกจ็ะปรากฏออกมาใหมใ่นสงัคม
มนุษย ์  สงัคมมนุษยใ์นอดตีกเ็คยปรากฏอารยธรรมกึง่เทพกึง่คนแลว้
หลายครัง้  ท าใหม้นุษยชาตยิกระดบัและรูจ้กัชวีติและจกัรวาลอยา่ง
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แทจ้รงิ  มนุษยชาตสิมควรตอ้งแสดงความเลื่อมใสศรทัธาและเคารพต่อตา้
ฝ่าทีป่รากฏออกมาในโลกน้ี  นัน่กจ็ะน าโชคลาภและความรุง่โรจน์มาสูค่น 
ชนชาต ิและประเทศ  รา่งนภา จกัรวาล ชวีติ ทุกสิง่ทุกอยา่ง คอืสิง่ทีต่า้
ฝ่าของจกัรวาลกอ่ตัง้ขึน้  ชวีติทีห่นัหลงัหา่งจากเขา กเ็ป็นความเสื่อม
อยา่งแทจ้รงิ  ชาวโลกทีส่ามารถสอดคลอ้งกบัเขาได ้  นัน่กค็อืคนดทีี่
แทจ้รงิ  ในขณะเดยีวกนักจ็ะน ามาซึง่บุญวาสนา โชคลาภ ความสุขและ
อายยุนืยาว  ส าหรบัผูบ้ าเพญ็ หากหลอ่หลอมเขา้กบัเขา ทา่นกค็อืผูไ้ด้
ธรรม ----- เทพ 

หล่ี หงจือ้ 
2015.5.24 
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บทท่ี 1 

น าคนไปสู่ระดบัสงูอย่างแท้จริง 

 ในขัน้ตอนทัง้หมดของการถ่ายทอดเผยแพร่หลกัธรรมและพลงั
(กง)  ขา้พเจา้ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูฝึ้ก  ผลทีไ่ดร้บัจงึ
ดแีละผลสะทอ้นที่มตี่อสงัคมกค็่อนขา้งด ี ก่อนหน้าน้ีหลายปีมอีาจารย์
ถ่ายทอดวิชาฝึกพลงัลมปราณ(ชี่กง)หลายท่าน  สิ่งที่ท่านเหล่านัน้
ถ่ายทอดอยู่ในระดบัรกัษาโรคภยัไข้เจ็บเสรมิสร้างสุขภาพ  แน่นอน  
มไิดห้มายความว่าวชิาของอาจารยท์่านอื่นๆ ไม่ด ี แต่ขา้พเจา้หมายถงึ
วชิาระดบัสงู  ทา่นเหลา่นัน้ไมไ่ดถ้่ายทอดให ้ สภาพการณ์ในแวดวงการ
ถ่ายทอดฝึกพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ของจนี  ขา้พเจา้เขา้ใจเป็นอยา่งด ี ทุก
วนัน้ีไม่ว่าจะในประเทศจนีหรอืต่างประเทศ  การถ่ายทอดวชิาพลงั(กง)
ชัน้สูงทีแ่ทจ้รงิกม็ขีา้พเจา้เพยีงคนเดยีวเท่านัน้  การถ่ายทอดวชิาพลงั
(กง)ชัน้สูง  ท าไมจงึไม่มที่านอื่นออกมาเผยแพร่  เพราะว่ามนัเกี่ยวโยง
ถงึปัญหาทีใ่หญ่มาก  เกี่ยวโยงถงึความเป็นมาของประวตัศิาสตรอ์นัล ้า
ลกึ  และเกี่ยวโยงกนัเป็นวงกวา้ง  ปัญหาที่เกี่ยวโยงนัน้กล็่อแหลมมาก  
ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนธรรมดาทัว่ไปจะสามารถน ามาถ่ายทอดกันได ้ 
เพราะวา่มนัเกีย่วโยงกระทบถงึวชิาพลงั(กง)ของส านกัต่างๆ  โดยเฉพาะ
พวกเรามผีูท้ีฝึ่กฝนวชิาต่างๆ มากมาย  วนัน้ีเขาเรยีนรูฝึ้กพลงั(กง)แบบ
น้ี  พรุ่งน้ีก็หนัไปฝึกอกีแบบหน่ึง  ท าให้ร่างกายของตนเกิดสบัสนไป
หมด  แน่นอนเขาย่อมบ าเพญ็ไม่ส าเรจ็  เปรยีบเหมอืนการเดนิทางบน
ทางสายใหญ่  สายตรง  แต่เขากลบัเดนิไปบนทางสายยอ่ย  เขาบ าเพญ็
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วชิาน้ีวชิานัน้รบกวน  บ าเพญ็วชิานัน้วชิาน้ีรบกวน  มกีารรบกวนกนัอยู่
ตลอด  เขาจงึบ าเพญ็ไมส่ าเรจ็  
 สิง่ต่างๆ เหลา่น้ีเราตอ้งจดัการใหเ้หมาะสมถูกตอ้ง  สิง่ทีด่กีเ็กบ็
รกัษาไว้ ที่ไม่ดกี็ละทิ้งไป  หลงัจากน้ีไปรบัรองไดว้่า  ท่านจะสามารถ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมได ้ แต่ทัง้น้ีต้องเป็นคนที่มาฝึกหลกัธรรมใหญ่(ต้า
ฝ่า)อย่างแท้จริง  หากท่านยงัคงมีจิตใจยึดติดกับสิ่งอื่นๆ  มุ่งแต่จะ
แสวงหาความสามารถพิเศษ(กงเหนิง)  มารกัษาโรค  อยากจะมาฟัง
ทฤษฎหีรอืแมก้ระทัง่มจีุดประสงคท์ี่ไม่ด ี คนเหล่าน้ีลว้นไม่เหมาะที่จะ
มาศกึษาฝึกฝน  เพราะวา่ขา้พเจา้ไดบ้อกแลว้วา่  เรื่องน้ีมเีพยีงขา้พเจา้
ถ่ายทอดอยูค่นเดยีว  เรื่องอยา่งน้ีโอกาสมไีมม่าก  ขา้พเจา้เองกค็งจะไม่
เผยแพร่วชิาอยู่อยา่งน้ีตลอดไป  ขา้พเจา้มคีวามรูส้กึว่า  ท่านทัง้หลาย
ที่ไดม้ารบัฟังการถ่ายทอดหลกัธรรมและพลงั(กง)โดยตรงจากขา้พเจ้า  
ขา้พเจา้คดิวา่จรงิๆ แลว้…… ในวนัขา้งหน้าทา่นกจ็ะทราบวา่  ชว่งเวลา
น้ีเป็นช่วงเวลาอนัน่าปิตยินิดเีป็นอย่างยิง่  แน่นอนหากเราจะกล่าวถึง
บุญวาสนาแลว้  พวกเราทีน่ัง่อยู ่ณ ทีน้ี่ลว้นมบีุญวาสนาทัง้สิน้ 
 การเผยแพร่ถ่ายทอดพลงั(กง)ไปสู่ระดบัสูง  พวกเราลองคดิดู
ปัญหาคืออะไร  ก็คือการช่วยเหลือคนให้หลุดพ้นมิใช่หรือ  คือการ
ช่วยเหลอืคนให้หลุดพ้นนัน้  ท่านต้องบ าเพญ็ปฏิบตัิอย่างจรงิจงั  ไม่
เป็นเพยีงแต่การขจดัโรคภยัไข้เจ็บเสรมิสุขภาพ  การบ าเพ็ญปฏิบตัิ
ธรรมอย่างแท้จรงิ  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัจิต(ซินซิ่ง)ของผู้ฝึกจะต้องสูง  
พวกเราที่นัง่อยู่ ณ ที่น้ีคอืผูท้ี่ต้องการมาศึกษาหลกัธรรมใหญ่(ต้าฝ่า)  
เพราะฉะนัน้ท่านทีน่ัง่อยู ่ณ ทีน้ี่จงึตอ้งถอืวา่ตนเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)อยา่ง
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แท้จริง  ท่านจะต้องละทิ้งจิตยึดติด หากท่านมาฝึกพลัง(กง)ศึกษา
หลกัธรรมใหญ่(ตา้ฝ่า)  โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใฝ่หาสิง่ต่างๆ แลว้  ท่านก็
จะไม่ไดอ้ะไรเลย  ขา้พเจา้ขอบอกถงึสจัธรรมขอ้หน่ึง  ขัน้ตอนของการ
บ าเพญ็ปฏบิตัิของคนนัน้ก็คือ  ต้องสลดัจติยดึติดให้หมดสิ้นไปอย่าง
ต่อเน่ือง  คนเราอยู่ในสงัคมมนุษย์  ย่อมมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น  
หลอกต้มกนัและกนั  เพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัเลก็ๆ น้อยๆ  จนถึงกบั
ตอ้งท ารา้ยผูอ้ื่น  จติใจเหลา่น้ีตอ้งปลอ่ยวางทัง้หมด  โดยเฉพาะพวกเรา
ซึง่ฝึกพลงั(กง)ในวนัน้ี  จติใจเหลา่น้ียิง่ตอ้งปลอ่ยวาง 
 ขา้พเจา้จะไม่พูดถึงการรกัษาโรคและพวกเราก็ไม่รบัรกัษาโรค  
แต่ทา่นทีต่อ้งการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยา่งแทจ้รงิ  หากทา่นมรีา่งกายที่
มีโรค  ท่านไม่อาจบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมได้  ข้าพเจ้าต้องท าการช าระ
ร่างกายของท่าน  การช าระร่างกายจะท าให้เฉพาะผูท้ี่มาใฝ่หาฝึกพลงั
(กง)จรงิๆ  หรอืผูท้ีม่าใฝ่หาหลกัธรรม  เราขอเน้นจุดหน่ึง  หากท่านไม่
สามารถปล่อยวางจติใจเหล่านัน้  ท่านยงัพะวงอยู่กบัโรคภยัไขเ้จบ็ที่มี
อยู่  เราจะไม่สามารถท าอะไรเลย  ไม่อาจช่วยอะไรท่านไดเ้ลย  เพราะ
อะไร  เพราะว่าในจกัรวาลของเรามกีฎอยู่ขอ้หน่ึง  เรื่องของคนธรรมดา
สามญั  กลา่วในแงข่องสายพทุธ  ลว้นมเีหตุเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั  มกีาร
เกิดแก่เจ็บตาย  เป็นมนุษย์ก็จะอยู่ในสภาพเช่นน้ี  เน่ืองจากผู้ที่ท า
ความชัว่ไวแ้ต่กาลก่อน  ก่อเกดิเป็นกรรมจงึท าให้มโีรคภยัไขเ้จบ็หรอื
ทุกข์ภัย  นัน่ก็คือการชดใช้กรรมที่สร้างมา  เพราะฉะนัน้ไม่มีใคร
สามารถไปเปลี่ยนแปลงมันตามอ าเภอใจ  หากเปลี่ยนแปลงแล้วก็
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เทา่กบัวา่หน้ีกรรมทีต่ดิคา้งไมต่อ้งคนื  ขณะเดยีวกนั  กไ็มส่ามารถทีจ่ะ
ไปท าตามอ าเภอใจ  มฉิะนัน้เทา่กบัเป็นการท าความชัว่ 
 บางคนคิดว่าการช่วยรกัษาโรค  ปัดเป่าโรคภยัไข้เจ็บให้ผู้อื่น
เป็นการท าความด ี แต่ในสายตาของขา้พเจา้  ลว้นมไิดร้กัษาโรคภยัไข้
เจบ็ให้หายขาดจรงิๆ  เพยีงแต่เคลื่อนยา้ยโรค  หรอืเปลี่ยนไปเป็นอกี
รูปแบบหน่ึง  ไม่ได้ขจดัโรคภยัไขเ้จ็บออกไปเลย  การที่จะขจดัไปได้
จรงิๆ  ก็ต้องลบล้างกรรม  หากสามารถรกัษาโรคน้ีให้หายขาดจรงิๆ  
และลบลา้งกรรมไดห้มดสิน้  ผูท้ีส่ามารถท าไดถ้งึจุดน้ีตอ้งเป็นบุคคลทีม่ี
ระดบัไม่ต ่าเลย  เขาได้มองเห็นถึงกฎข้อหน่ึง  นัน่ก็คือ  กฎของคน
ธรรมดาสามญัเป็นสิง่ที่ท าลายกนัง่ายๆ ไม่ได้  ในขัน้ตอนการบ าเพญ็
ปฏบิตัธิรรม  ผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมมกัจะท าความดดีว้ยจติเมตตา  ชว่ย
รกัษาโรคภยัไข้เจ็บให้ผู้อื่น  ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถกระท าได้  แต่ก็ไม่
สามารถรกัษาโรคใหห้ายขาดไดท้ัง้หมด  หากรกัษาโรคของคนธรรมดา
สามญัใหห้ายขาดไดจ้รงิๆ  ผูท้ี่ไม่บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเมื่อเดนิออกจาก
ที่น่ีโดยปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็  แต่ยงัคงท าตวัเป็นคนธรรมดาสามญั  
ยงัคงไม่สามารถสลดัความโลภ  การแก่งแยง่ชงิดชีงิเด่นของคนธรรมดา
สามญั  จะลบลา้งกรรมใหเ้ขาตามใจชอบอยา่งงา่ยๆ ไดอ้ยา่งไร  น่ีเป็น
สิง่ทีจ่ะยนิยอมใหไ้มไ่ดเ้ดด็ขาด 
 แล้วท าไมจงึท าให้กบัผูบ้ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมได้เล่า  เพราะว่าผู้
บ าเพ็ญปฏิบัติธรรมเป็นบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด  เขาต้องการบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรม  เพราะฉะนัน้ประกายความคดิน้ี  จงึเป็นสิง่ที่ล ้าค่ายิง่นัก  
ในพุทธศาสนากล่าวถึงจติพุทธ  หากจติพุทธปรากฏออกมา  ผูบ้รรลุ
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ธรรมก็สามารถช่วยเขาได้  ในที่น้ีหมายถึงอะไร  หากจะให้ข้าพเจ้า
อธบิาย  เพราะขา้พเจา้ก าลงัเผยแพร่พลงั(กง)ในระดบัชัน้สูง  ซึ่งเกี่ยว
โยงถึงกฎในระดบัสูง  เกี่ยวโยงถึงปัญหาที่ใหญ่มาก  ในจกัรวาลเราน้ี  
เรามองชวีติของมนุษย์  มใิช่เกิดขึ้นในสงัคมมนุษย์  จุดก าเนิดชวีติที่
แท้จรงิของมนุษย ์ เกิดขึ้นท่ามกลางจกัรวาล  เพราะว่าในจกัรวาลน้ีมี
สสารต่างๆ มากมายที่สามารถก่อก าเนิดชีวิต  สสารเหล่าน้ีมีการ
เคลื่อนไหวไปมาจนก่อก าเนิดเป็นสิง่มชีวีติขึน้  นัน่กค็อื  จุดก าเนิดชวีติ
ของมนุษยม์าจากจกัรวาล  มติจิกัรวาลโดยแทจ้รงิแลว้เป็นสิง่ดงีาม  มี
คุณสมบตัพิเิศษคอื  ความจรงิ ความเมตตา และความอดทน(เจนิ ซัน่ 
เหยิน่)  คนเราเกิดมาก็มคีุณสมบตัิเช่นเดยีวกบัจกัรวาล  แต่เมื่อชวีติ
ก าเนิดขึน้มามากๆ  กไ็ดร้วมตวัเป็นหมู่คณะสมัพนัธก์นัอยูใ่นสงัคม  ใน
สงัคมมนุษยบ์างคนอาจมคีวามเหน็แก่ตวัขึน้  จงึคอ่ยๆ ตกจากระดบัชัน้
ของพวกเขา  เมื่อท าตวัเลวลงอกีกต็กลงมาอกี  ตกต ่าลงมาทลีะชัน้  จน
ทา้ยสุดลงมาอยูใ่นระดบัชัน้ของคนธรรมดาสามญั 
 สงัคมมนุษยล์ว้นอยูใ่นระดบัชัน้เดยีวกนั  เมื่อตกต ่าลงมาถงึชัน้
น้ีแล้ว  มองในแง่ของความสามารถพิเศษ  หรอืมองในแง่ของผู้บรรลุ
ธรรม  เดมิทชีวีติเหล่าน้ีสมควรที่จะท าลายทิ้งไป  แต่ดว้ยเมตตาธรรม  
ผู้บรรลุธรรมทัง้หลายจึงให้โอกาสพวกเขาอีกครัง้  ก่อก าเนิดเป็น
สภาพแวดลอ้มที่พเิศษ  และมติทิี่พเิศษน้ี  ชวีติที่ก่อก าเนิดในมติน้ีิจะ
แตกต่างจากชวีติทีอ่ยูใ่นมติอิื่นๆ ของจกัรวาล  ชวีติทีอ่ยูใ่นมติน้ีิจะมอง
ไม่ เห็นชีวิตในมิติอื่ น   มองไม่ เห็นความเป็นจริงของจักรวาล  
เพราะฉะนัน้คนเหล่าน้ีเท่ากบัไดต้กอยูใ่นวงัวน  การคดิจะหายจากโรค  
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ขจดัทุกข์ภัย  ช าระกรรม  คนเหล่าน้ีจ าต้องไปบ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  
กลบัไปสูส่ภาพเดมิทีแ่ทจ้รงิ  การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในสายต่างๆ ลว้น
มองกนัเชน่น้ี  คนตอ้งกลบัสูส่ภาพเดมิทีแ่ทจ้รงิ  จงึจะเป็นจุดมุง่หมายที่
แทจ้รงิของการเป็นคน  เพราะฉะนัน้เมื่อคนๆ น้ีมคีวามคดิที่จะบ าเพญ็
ปฏิบัติธรรมแล้ว  ก็หมายความว่าบุคคลน้ีมีจิตพุทธปรากฏออกมา  
ความคดิที่ก่อเกิดขึ้นน้ีจงึล ้าค่ายิง่นัก  เพราะว่าเขาผูน้ี้มคีวามคดิที่จะ
กลบัไปสู่สภาพเดมิที่แทจ้รงิ  ต้องการจะกระโดดออกจากระดบัชัน้ของ
คนธรรมดาสามญั 
 พวกเราอาจจะเคยไดย้นิไดฟั้งค าพดูของชาวพุทธทีว่่า  จติพุทธ
ส่องรัศมีเมื่อใด  กระเทือนไปทัว่ทศทิศ  ใครพบเห็นก็จะช่วยเขา  
ช่วยเหลอืเขาโดยไม่มเีงื่อนไข  สายพุทธช่วยคนโดยไม่มเีงื่อนไข  ไม่มี
สิง่ตอบแทน  สามารถช่วยเขาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  เพราะฉะนัน้เรา
สามารถช่วยผู้ฝึกท าอะไรต่ออะไรได้มากมาย  การเป็นคนธรรมดา
สามญั  ตอ้งการเป็นเพยีงคนธรรมดาสามญั  คดิจะใหห้ายจากโรคภยัไข้
เจ็บนัน้เป็นไปไม่ได้  บางคนคดิว่า  ขอให้ฉันหายป่วยก่อน  ฉันจงึจะ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมตอ้งไม่มเีงื่อนไขใดๆ  คดิ
จะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  กค็วรลงมอืบ าเพญ็ปฏบิตั ิ แต่การทีร่่างกายยงั
มีโรคภยัไข้เจ็บเบียดเบียน  บางคนสื่อสญัญาณ(ซิ่นซี)ในร่างกายยุ่ง
เหยงิ  บางคนไมเ่คยฝึกพลงั(กง)มาเลย  บางคนฝึกพลงั(กง)มาหลายสบิ
ปี  ก็ยงัคงวนเวียนอยู่ในระดบัลมปราณ(ชี่)  ไม่สามารถที่จะบ าเพ็ญ
คบืหน้าไปได ้
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 จะท าอยา่งไรด ี เราจะตอ้งช าระร่างกายของเขา  ใหเ้ขาสามารถ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมไปสู่ระดบัชัน้สูงยิง่ขึน้  การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมใน
ขัน้พื้นฐาน  มขี ัน้ตอนที่จะต้องช าระร่างกายของท่านใหส้ะอาดหมดจด  
สิง่ทีไ่ม่ดไีม่งามในความคดิทัง้หมด  สนามของกรรมรอบๆ รา่งกายและ
มลูเหตุทีท่ าใหร้า่งกายไม่แขง็แรง  จะตอ้งถูกช าระออกไปใหห้มด  หาก
ไมช่ าระสะสาง  การน าเอาสภาพรา่งกายทีขุ่น่หมองด ามดืและความคดิที่
สกปรก  จะบรรลุระดบัชัน้สูงในการบ าเพญ็ปฏบิตัไิดอ้ยา่งไร  ในทีน้ี่เรา
ไมฝึ่กลมปราณ(ชี)่  สิง่ทีอ่ยูใ่นระดบัพืน้ฐานเหลา่น้ีไมจ่ าเป็นทีเ่ราจะตอ้ง
ไปฝึกกนั  เราจะผลกัทา่นผา่นขัน้น้ีขึน้ไปและช่วยใหร้า่งกายเขา้สู่สภาพ
ทีไ่รโ้รคภยัไขเ้จบ็รบกวน  ขณะเดยีวกนั  เราจะใส่สิง่ส าเรจ็รูปต่างๆ ที่
จ าเป็นส าหรบัวางรากฐานในระดบัพื้นฐานให้แก่ท่าน  เมื่อเป็นเช่นน้ี  
พวกเรากจ็ะฝึกพลงั(กง)ในระดบัสงูไดเ้ลย 
 พูดตามหลกัการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมทัว่ๆ ไป  พลงัลมปราณ(ชี่
กง)หากจะแบ่ง  สามารถแบ่งเป็น 3 ระดบัชัน้  แต่การบ าเพ็ญปฏิบตัิ
ธรรมทีแ่ทจ้รงิ (ไม่รวมการฝึกลมปราณ)  แบ่งเป็น 2 ระดบัใหญ่  ระดบั
แรก  เป็นการบ าเพ็ญปฏิบตัิหลกัธรรมในภพ  อีกระดบัหน่ึงเป็นการ
บ าเพญ็ปฏบิตัหิลกัธรรมนอกภพ  อนัว่าหลกัธรรมในภพกบัหลกัธรรม
นอกภพ  ต่างจากนอกภพ ในภพ ของทางวดั  นัน่คอืสิง่ที่เป็นทฤษฎ ี
ของเราคอืการบ าเพญ็ปฏบิตัิร่างกายคนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แทจ้รงิ  เป็นการเปลีย่นแปลงในสองระดบัชัน้ใหญ่  เพราะว่าในขัน้ตอน
การบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมในภพ  ร่างกายของคนเรามีการช าระอยู่
ตลอดเวลา  ช าระอยู่ตลอดเวลา  เมื่อเราด าเนินไปจนถึงรูปแบบของ
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หลกัธรรมสงูสุดในภพ  รา่งกายจะถูกทดแทนดว้ยสสารพลงังานสงูอยา่ง
สมบูรณ์  ส่วนการบ าเพญ็ปฏบิตัหิลกัธรรมนอกภพ  โดยหลกัก็คอืการ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในรา่งพระพทุธแลว้  รา่งกายทีป่ระกอบขึน้จากสสาร
พลงังานสูง  จะบังเกิดความสามารถพิเศษขึ้นมาใหม่   เราหมายถึง
ระดบัชัน้ใหญ่ 2 ชัน้น้ี 
 เราเชื่อในเรื่องบุญวาสนา  พวกเราที่นัง่อยู่ ณ ที่น้ี   ข้าพเจ้า
สามารถท าสิง่น้ีใหพ้วกท่านได ้ ขณะน้ีไม่ว่าจะมสีองพนักว่าคน  หลาย
พนัคนหรอืมากกวา่นัน้  เป็นหมื่นคน  ขา้พเจา้กส็ามารถท าได ้ นัน่กค็อื
ไม่จ าเป็นตอ้งใหท้่านฝึกในระดบัพืน้ฐาน  หลงัจากช าระรา่งกายใหท้่าน
แลว้  ก็จะผลกัดนัใหท้่านเดนิผ่านขัน้นัน้ไป  แลว้ขา้พเจา้จะใส่ระบบที่
สมบูรณ์แบบส าหรบัการบ าเพ็ญปฏิบตัิแก่ท่าน  ตัง้แต่เริม่ต้นท่านก็
บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมที่ระดบัสูง  แต่จะท าให้กบัผู้ที่ตัง้ใจจะมาบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรมจรงิเทา่นัน้  มไิดห้มายความวา่ทา่นนัง่อยู ่ณ ทีน้ี่  ทา่นกค็อื
ผู้บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดอย่าง
แท้จรงิ  เราก็จะสามารถท าให้ได้  ไม่เฉพาะแต่สิง่เหล่าน้ี  ต่อไปพวก
ท่านกจ็ะเขา้ใจ  ว่าขา้พเจา้ไดใ้หอ้ะไรพวกท่านบา้ง  ณ ทีน้ี่เราจะไม่พูด
ถงึการรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็  แต่เราจะพูดถงึการปรบัร่างกายของท่านผู้
ฝึกทัง้หมด  ใหท้่านสามารถฝึกพลงั(กง)  ท่านน าร่างกายทีม่โีรคภยัไข้
เจบ็มา  ท่านกไ็ม่มทีางฝึกใหเ้กดิพลงั(กง)ไดส้ าเรจ็  เพราะฉะนัน้ท่านก็
อย่าได้ขอให้ข้าพเจ้าช่วยรักษาโรค   ข้าพเจ้าไม่ท าในสิ่งเหล่าน้ี  
วตัถุประสงคท์ีข่า้พเจา้ออกมา  กเ็พื่อทีจ่ะชว่ยน าพาคนไปสู่ระดบัชัน้สูง  
น าพาคนไปสูร่ะดบัชัน้สงูอยา่งแทจ้รงิ 
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ระดบัชัน้ท่ีต่างกนัมีหลกัธรรมท่ีแตกต่างกนั 

 ที่ผ่านมาอาจารย์ที่สอนวชิาพลงัลมปราณ(ชี่กง)ทัง้หลาย  มกั
แบ่งวชิาพลงัลมปราณ(ชีก่ง)เป็นชัน้ต้น  ชัน้กลางและชัน้สูง  สิง่เหล่าน้ี
เป็นเพียงลมปราณ(ชี่) ซึ่งอยู่ในระดบัชัน้การฝึกลมปราณ(ชี่)เท่านัน้  
แล้วยงัมาแบ่งเป็น  ชัน้ต้น  ชัน้กลาง  ชัน้สูง  สิ่งซึ่งเป็นวิชาในระดบั
ชัน้สูงจรงิๆ  ในสมองของผู้ฝึกวิชาพลงัลมปราณ(ชี่กง)ทัง้หลายก็คือ
ความว่างเปล่า  ไม่รู้อะไรเลยแม้แต่น้อย  สิ่งที่เราจะอธิบายต่อไปน้ี  
ลว้นแลว้แต่เป็นหลกัธรรมในระดบัสูง  นอกจากน้ี  ขา้พเจา้จะขอเปลีย่น
ทศันะ  ความเขา้ใจผดิๆ ของการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ในการถ่ายทอด
วชิาของขา้พเจา้  จะมกีารกลา่วถงึสภาพการณ์ทีไ่มด่บีางอยา่งในวงการ
บ าเพ็ญปฏิบัติธรรมว่า  เราจะปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งที่ปรากฏออกมา
เหลา่น้ี  ขา้พเจา้กจ็ะอธบิายใหห้มด  นอกจากน้ีในการถ่ายทอดพลงั(กง)
และหลกัธรรมชัน้สูงนัน้  สิง่ทีเ่กี่ยวโยงและปัญหาทีพ่บจะคอ่นขา้งกวา้ง  
บางสิง่ค่อนขา้งล่อแหลม  สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีขา้พเจา้ก็คดิที่จะพูดออกมา  
บางอย่างมาจากมิติอื่นซึ่งรบกวนต่อสงัคมมนุษย์ของเรา  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่  รบกวนต่อวงการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ขา้พเจา้กจ็ะพดูออกมา
และช่วยผู้ฝึกแก้ไขให้ลุล่วงไป  ปัญหาเหล่าน้ีถ้าไม่แก้ไขให้ลุล่วงไป  
ท่านก็ไม่สามารถที่จะฝึกพลงั(กง)ได้  ต้องแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีจากมูล
ฐาน  เราตอ้งถอืวา่ทุกทา่นเป็นผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจรงิ  จงึจะท าเชน่น้ี
ได ้ แน่นอนการเปลีย่นแปลงความคดิของท่านอยา่งฉบัพลนั  เป็นสิง่ที่
ไม่ง่ายเลย  จากการฟังการบรรยายธรรมต่อจากน้ีไป  ท่านจะค่อยๆ 
เปลีย่นความคดิของท่าน  หวงัว่าทุกท่านจะสนใจฟัง  ขา้พเจา้ถ่ายทอด
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พลัง(กง)ต่างจากผู้อื่น  บางท่านถ่ายทอดพลัง(กง)  เพียงอธิบาย
หลกัการของเขาอยา่งยอ่ๆ  จากนัน้กม็กีารรบัสื่อสญัญาณ(ซิน่ซ)ี  สอน
ท่าฝึกหน่ึงชุดก็เป็นอนัจบหลกัสูตร  พวกเราก็เคยชนิกบัการถ่ายทอด
พลงั(กง)เชน่น้ี 
 การถ่ายทอดพลงั(กง)จรงิๆ  ตอ้งมกีารบรรยายหลกัธรรมไปดว้ย  
ในการบรรยายหลกัธรรมสบิคาบน้ี  ขา้พเจา้จะอธบิายหลกัธรรมในระดบั
ชัน้สูงให้กบัพวกท่านไม่ให้มอีะไรตกหล่น  ท่านจงึจะสามารถบ าเพ็ญ
ปฏิบัติได้  มิฉะนัน้ก็ไม่มีทางที่จะบ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  สิ่งที่คนอื่น
ถ่ายทอด  ส่วนใหญ่เป็นวิชาระดับการขจดัโรคภัยไข้เจ็บเสริมสร้าง
สุขภาพ  หากท่านต้องการที่จะบ าเพญ็ปฏบิตัิไปสู่ระดบัชัน้สูง  โดยที่
ทา่นไม่มหีลกัธรรมในระดบัชัน้สงูคอยชีน้ า  ทา่นกไ็มอ่าจบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมได ้ เช่นเดยีวกบัการที่ท่านศกึษาเล่าเรยีน  ท่านน าแบบเรยีนชัน้
ประถมไปเรียนในระดับมหาวิทยาลยั  ท่านก็ยงัคงเป็นนักเรียนชัน้
ประถมอยูด่นีัน่เอง  บางท่านคดิว่าไดเ้รยีนรูว้ชิาพลงั(กง)ต่างๆ มาแลว้  
ได้ฝึกพลงั(กง)แบบต่างๆ  ได้รบัประกาศนียบตัรมามากมายก่ายกอง  
แต่พลงั(กง)ของเขากไ็ม่อาจขึน้สู่ระดบัชัน้สูง  เขาเขา้ใจว่าน่ีคอืสุดยอด
และทัง้หมดของพลงัลมปราณ(ชี่กง)  แต่ไม่ใช่  นัน่เป็นเพยีงสิง่ผวิเผนิ
ของวิชาพลงัลมปราณ(ชี่กง)  และจดัเป็นของระดบัขัน้พื้นฐาน  พลงั
ลมปราณ(ชี่กง)มไิด้มเีพยีงเท่าน้ี  มนัคอืการบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรม  เป็น
วชิากว้างใหญ่และล ้าลึก  นอกจากน้ีในระดบัต่างกนั  ก็มีหลกัธรรมที่
แตกต่างกนั  ดงันัน้จะไมเ่หมอืนกบัการฝึกลมปราณ(ชี)่ทีเ่รารูจ้กั  ต่อให้
ท่านฝึกมามากมายอยา่งไรกย็งัคงเหมอืนเดมิ  ตวัอยา่งเช่น  ท่านเรยีน
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แบบเรียนชัน้ประถมของอังกฤษแล้ว  แบบเรียนชัน้ประถมของ
สหรฐัอเมรกิาแล้ว  แบบเรยีนชัน้ประถมของญี่ปุ่ นแล้ว  แบบเรยีนชัน้
ประถมของจนีทา่นกเ็รยีนแลว้  แต่ทา่นกย็งัเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมอยูด่ ี 
ทา่นเรยีนวชิาพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ระดบัเบือ้งตน้ยิง่มาก  กรอกเขา้ไปจน
เตม็  กลบัเป็นผลเสยีแก่ตวัทา่น  ในตวัทา่นจะยุง่เหยงิไปหมด 
 ขา้พเจ้ายงัจะขอย ้าในอกีปัญหาหน่ึง  เราบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  
ต้องมกีารถ่ายทอดฝึกพลงั(กง)และบรรยายธรรมด้วย  พระสงฆ์ในวดั
บางแห่ง  โดยเฉพาะนิกายฉันจง  อาจมีความคดิอกีรูปแบบหน่ึง  คือ
เมื่อทราบวา่จะบรรยายธรรม  เขากจ็ะไมร่บัฟัง  เพราะเหตุใด  นิกายฉนั
จงถอืว่า  พระธรรมน้ีจะมาอธบิายกนัไม่ได ้ เมื่ออธบิายแลว้กไ็ม่ใช่พระ
ธรรม  ไม่มีพระธรรมที่จะอธบิายได้  ต้องรบัรู้ด้วยจติและความเขา้ใจ
ของตวัเอง  เพราะฉะนัน้นิกายฉันจงจนถึงทุกวนัน้ี  ก็ไม่มกีารพูดถึง
พระธรรม  ตัก๊มอ้แห่งนิกายฉนัจง  เผยแพร่พระธรรมน้ีโดยอาศยัค าพดู
ขององคศ์ากยมุนีทีต่รสัไวว้า่  พระธรรมไมม่กีฎเกณฑท์ีต่ายตวั  ทา่นได้
ยึดค าตรสัขององค์ศากยมุนีก่อตัง้นิกายฉันจงขึ้นมา  เราขอบอกว่า
นิกายน้ีก็คอืมุ่งเจาะสู่ทางตนั(มุดเขาววั)  ท าไมถงึเรยีกว่ามุ่งเจาะสู่ทาง
ตนั(มุดเขาววั)  ตัก๊มอ้เจาะลกึในทางสายน้ี  แรกเริม่ทเีดยีวท่านยงัคง
รูส้กึว่าหนทางกวา้งใหญ่มาก  พอมาถงึประมุขรุน่สอง  หนทางมนักเ็ริม่
คบัแคบลง  ประมุขรุน่ทีส่ามยงัพอไปได ้ แต่พอมาถงึรุน่ทีส่ ีก่ช็กัจะแคบ
มาก  รุน่หา้กไ็มม่หีนทางทีจ่ะขยบัเขยือ้นอกีเลย  จนถงึประมุขรุน่หกฮุย่
เหนิง  ก็ถึงจุดปลายสุดแล้ว  ไม่สามารถเจาะต่อได้อีก  ทุกวนัน้ีหาก
ท่านไปศึกษานิกายฉันจง  ท่านมีปัญหาอะไรที่อยากถาม  ขออย่าได้
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ถาม  เมื่อถามไปก็จะโดนไม้ตีหวัคือ “ไม้ตกัเตือน”  ความหมายก็คือ
ทา่นอยา่ไดถ้าม  จะตอ้งไปรบัรู(้อู)้เอาเอง  ทา่นอาจพดูวา่  ผมไม่รูอ้ะไร
จงึไดม้าศกึษา  จะรบัรู(้อู)้ไดอ้ยา่งไร  แลว้ทา่นกลบัใชไ้มต้หีวั  น่ีกค็อืได้
มุง่เจาะสูท่างตนั(มุดเขาววั)แลว้  ไม่มอีะไรจะอธบิายอกี  ตัก๊มอ้ท่านเอง
ก็พูดไว้ว่า  นิกายฉันจงถ่ายทอดได้เพียง 6 รุ่น  หลังจากนั ้นก็ไม่
สามารถถ่ายทอดต่อไปไดอ้กี  เวลาผ่านพน้ไปหลายรอ้ยปี  จนบดัน้ีก็
ยงัคงมผีูท้ี่ยดึหลกัของนิกายฉันจงไวอ้ย่างเหนียวแน่น  องค์ศากยมุนี
ทรงตรสัว่า “พระธรรมไม่มกีฎเกณฑท์ีต่ายตวั”  ความหมายทีแ่ทจ้รงิคอื
อะไร  องคศ์ากยมุนีอยูใ่นระดบัชัน้พระยไูล  พระภกิษุรุ่นหลงัๆ จ านวน
มาก ล้วนมิได้รู้แจ้ง(อู้)ถึงระดับชัน้ขององค์ศากยมุนี  สภาพจิตใน
ขอบเขตความนึกคดิของพระองค ์ ตลอดจนความหมายทีแ่ทจ้รงิในพระ
ธรรมและค าสัง่สอนของพระองค์  เพราะฉะนัน้คนในรุ่นหลงัๆ จะมี
ค าอธิบาย แบบนั ้น แบบน้ี  อธิบายกันวุ่นวายไปหมด  โดยมาลง
ความเหน็ว่าพระธรรมไม่มกีฎเกณฑท์ี่ตายตวั  กค็อืท่านพดูไม่ได ้ พูด
ออกมาก็ไม่ใช่พระธรรม  ซึ่งความจริงแล้วมิได้มีความหมายเช่นน้ี  
หลงัจากองคศ์ากยมุนีทรงตรสัรูใ้ตต้น้โพธิแ์ลว้  มใิช่วา่พระองคจ์ะบรรลุ
ระดบัชัน้ของพระยไูลในทนัท ี ตลอดเวลา 49 ปีที่พระองค์ทรงเผยแพร่
พระธรรม  ก็ทรงยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  ทุกครัง้ที่พระองค์
ยกระดบัขึน้ไปอกีระดบัชัน้หน่ึง  หนักลบัไปดพูระธรรมทีพ่ระองคท์รงสัง่
สอนไว้ก็แตกต่างไป  เมื่อพระองค์ได้ยกระดับสูงขึ้นอีกระดับหน่ึง  
พระองค์ก็พบว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงสัง่สอนไว้ก็แตกต่างไปอีก  
ตลอด 49 ปี  พระองคท์รงยกระดบัสูงขึน้ตลอดเวลา  ทุกครัง้ที่พระองค์
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ทรงยกระดบัชัน้สงูขึน้หน่ึงชัน้  ทรงพบว่าพระธรรมทีไ่ดส้ ัง่สอนไวน้ัน้ยงั
อยูใ่นระดบัพืน้ฐาน  พระองคท์รงพบวา่พระธรรมในแต่ละระดบัชัน้  กจ็ะ
เป็นปรากฏการณ์ของพระธรรมในชัน้นัน้ๆ  แต่ละระดบัชัน้ลว้นมีพระ
ธรรม  แต่มใิช่สจัธรรมทีแ่ทจ้รงิในจกัรวาล  และพระธรรมในระดบัยิง่สูง  
ยิ่งใกล้เคียงกับคุณสมบัติพิเศษของจักรวาลมากกว่าพระธรรมใน
ระดบัชัน้รองๆ ลงมา  เพราะฉะนัน้พระองคจ์งึไดต้รสัว่า  พระธรรมไม่มี
กฎเกณฑท์ีต่ายตวั 

สุดทา้ยองคศ์ากยมุนียงัตรสัไวว้่า  ตลอดชวีติของพระองคไ์ม่ได้
ทรงสอนพระธรรมอะไรเลย  นิกายฉันจงก็เข้าใจว่าพระธรรมเป็นสิง่ที่
อธบิายไม่ได้  บัน้ปลายชีวติขององค์ศากยมุนี  พระองค์ทรงบรรลุถึง
ระดบัชัน้ของพระยไูลแลว้  ท าไมพระองคต์รสัวา่  พระองคไ์ม่ไดส้ ัง่สอน
พระธรรมอะไรเลย  แท้ที่จริง  พระองค์ได้ตรัสถึงปัญหาอะไรหรือ  
พระองคต์รสัวา่  พระองคไ์ดบ้รรลุถงึระดบัชัน้ของพระยไูลแลว้  พระองค์
ก็ยงัมองไม่เห็นสจัธรรมสูงสุด  และพระธรรมสูงสุดของจกัรวาลว่าคือ
อะไร  เพราะฉะนัน้  พระองค์จงึขอใหช้นรุ่นหลงั  อย่าไดถ้อืเอาค าสอน
ของพระองค์เป็นสจัธรรมที่แน่นอน  เป็นสัจธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง  
มฉิะนัน้จะเป็นการจ ากดัให้ผูแ้สวงธรรมอยู่แค่ชัน้ของพระยูไลหรอืต ่า
กว่า  ไม่สามารถบรรลุในชัน้ทีส่งูขึน้ไปอกี  ผูค้นในภายหลงัไม่เขา้ใจต่อ
ความหมายที่แท้จรงิในค าสอนของพระองค์  คิดว่าพระธรรมพูดออก
มาแล้วก็ไม่ใช่พระธรรม  เขา้ใจกนัเช่นน้ี  ความจรงิองค์ศากยมุนีท่าน
ตรสัไวว้่า  พระธรรมแตกต่างกนัในแต่ละระดบัชัน้  พระธรรมในแต่ละ
ระดับชัน้ไม่ใช่ส ัจธรรมที่แน่นอนของจักรวาล  พระธรรมในแต่ละ
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ระดบัชัน้เป็นเครื่องชีน้ าของแต่ละระดบัชัน้  แทจ้รงิแลว้พระองคต์รสัถงึ
ขอ้เทจ็จรงิอนัน้ี 

ในอดตี  มีผูแ้สวงธรรมมากต่อมาก  โดยเฉพาะในนิกายฉันจง  
จะเบี่ยงเบนและมีความเข้าใจที่ผดิเพี้ยนมาตลอด  ไม่มีการสอนชี้น า
ท่านแล้ว  จะให้ท่านฝึกอย่างไร  บ าเพ็ญอย่างไร  ในพุทธศาสนามี
นิทานมากมาย  บางคนอาจเคยอ่านมาแลว้  ในนิทานเล่าว่า  เมื่อขึน้ไป
อยู่บนสวรรค์แล้ว  พบว่าแม้กระทัง่พระไตรปิฎก(จนิกงัจงิ)บนสวรรค ์ 
ยงัแตกต่างจากพระไตรปิฎก(จินกังจิง)บนภพมนุษย์  ความหมาย
ต่างกนั  ตวัอกัษรกต็่างกนั  ท าไมพระไตรปิฎก(จนิกงัจงิ)บนสวรรคก์บั
ขา้งล่างจงึแตกต่างกนั  บางคนกพ็ูดว่า  คมัภรีใ์นแดนสุขาวด(ีจีเ๋ล่อซื่อ
เจีย้)เป็นคนละเรื่องกบัของขา้งลา่ง  แทจ้รงิแลว้ไม่เหมอืนกนัแมแ้ต่น้อย  
ไม่เพียงตัวอักษรแตกต่างกัน  ความหมายก็ไม่เหมือนกัน  มีการ
เปลี่ยนแปลงไป  ความจริงแล้วก็คือพระธรรมเดียวกัน  เพียงแต่
ระดบัชัน้ต่างกนั  จงึปรากฏรูปแบบใหเ้หน็ในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั  ซึ่ง
จะเป็นเครื่องชี้น าให้เกดิผลที่แตกต่างกนัส าหรบัผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม
ในแต่ละระดบัชัน้ 

ทุกท่านคงทราบกนัดวีา่  ในพทุธศาสนามหีนังสอืเล่มหน่ึงชื่อว่า  
“ท่องแดนสุขาวด(ีจีเ๋ล่อซื่อเจีย้)ตะวนัตก”  กล่าวถงึพระภกิษุรูปหน่ึงนัง่
วิปัสสนากรรมฐาน  จิตหลกั(เหวียนเสิน)ออกจากร่างไป  เห็นแดน
สุขาวด(ีจีเ๋ลอ่ซื่อเจีย้)เป็นเวลา 1 วนั  เมื่อตื่นขึน้มาเวลาบนโลกมนุษยไ์ด้
ผา่นพน้ไป 6 ปี  เขาไดเ้หน็อะไรหรอืไม ่ เขาไดเ้หน็แลว้  แต่สิง่ทีเ่ขาพบ
เหน็  มใิช่ความเป็นจรงิ  เพราะเหตุใด  เพราะระดบัชัน้ของเขายงัไม่สูง
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พอ  สิง่ทีเ่หน็เป็นเพยีงปรากฏการณ์ของพทุธธรรมในระดบัชัน้ทีเ่ขาควร
จะเห็น  เน่ืองจากแดนสุขาวดีที่เขาได้เห็นนัน้  ก็คือปรากฏการณ์ที่
ประกอบขึ้นจากพระธรรม  เพราะฉะนัน้เขาจงึยงัไม่สามารถเห็นความ
เป็นจริง  พระธรรมไม่มีกฎเกณฑ์ที่ ตายตัวที่ข้าพเจ้าพูดถึงก็คือ
ความหมายน้ี 

ความจริง ความเมตตา ความอดทน (เจิน ซัน่ เหย่ิน) คือ 
มาตรฐานหน่ึงเดียวในการประเมินคนดีและคนเลว 

ในพุทธศาสนา  มนุษยค์น้หาว่าอะไรคอืพุทธธรรมมาโดยตลอด  
บางทา่นคดิวา่  พระธรรมทีบ่รรยายกนัในพทุธศาสนานัน้กค็อืพทุธธรรม
ทัง้หมด  ความจรงิแลว้ไมใ่ช ่ พระธรรมทีอ่งคศ์ากยมุนีทรงสัง่สอน  เป็น
เพยีงพระธรรมทีเ่หมาะส าหรบัคนในยุคเมื่อ 2,500 ปีก่อน  ซึง่เป็นคนใน
ระดบัชัน้ที่อยู่ในขัน้พื้นฐานมากทีเดยีว  เป็นมนุษย์ที่เพิง่ววิฒันาการ
จากสงัคมดกึด าบรรพ ์ ที่มคีวามนึกคดิแบบเรยีบง่าย  พระองคต์รสัว่า  
ในยุคธรรมะปลาย  ก็คือวนัน้ี  คนเราจะไม่สามารถใช้พระธรรมนัน้
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมไดแ้ลว้  ในยคุธรรมะปลายพระภกิษุสงฆย์งัยากทีจ่ะ
บรรลุ  แลว้จะชว่ยคนใหบ้รรลุธรรมไดอ้ยา่งไร  องคศ์ากยมุนีทรงสัง่สอน
พระธรรมตามสภาพแวดลอ้มในสมยันัน้  และไม่ได้ทรงถ่ายทอดพุทธ
ธรรมทั ้งหมดในระดับชัน้ของพระองค์   การที่ จะด ารงไว้ไม่ ให้
เปลีย่นแปลงตลอดไปยอ่มเป็นไปไมไ่ด ้

สงัคมมกีารพฒันาเปลีย่นแปลงมาตลอด  ความคดิของมนุษยเ์รา
นับวนักย็ิง่ซบัซอ้น  ท าใหย้ากที่จะบ าเพญ็ตามค าสัง่สอนเช่นนัน้ต่อไป  
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พระธรรมในพทุธศาสนา  มใิชท่ัง้หมดของพทุธธรรม  หากเป็นเพยีงสว่น
หน่ึงของพุทธธรรมเท่านัน้  ยงัมีพระธรรมใหญ่(ต้าฝ่า)ของสายพุทธ
ต่างๆ  ที่ยงัคงเผยแพร่กนัในหมู่คน  ถ่ายทอดเดี่ยวให้แก่ลูกศิษย์มา
ตัง้แต่อดตี  ระดบัชัน้ที่ต่างกนัมพีระธรรมที่ต่างกนั  มติทิีต่่างกนัมพีระ
ธรรมที่แตกต่างกนั  น่ีล้วนเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันของพุทธ
ธรรมในแต่ละมิติและแต่ละระดบัชัน้  องค์ศากยมุนีทรงตรสัไว้ว่าการ
บ าเพญ็พุทธมแีปดหมื่นสีพ่นัพระธรรมขนัธ ์ ในส่วนของพุทธศาสนา  มี
นิกายฉันจง  จิ้งถู่  เทียนไถ  หวัเอีย๋น  มี่จง  และอื่นๆ รวม 10 กว่า
นิกาย  ยงัไม่สามารถครอบคลุมพุทธธรรมไดท้ัง้หมด  องคศ์ากยมุนีเอง  
ก็ไม่ได้ทรงเผยแพร่สัง่สอนพระธรรมของพระองค์ให้ทัง้หมด  เพยีงแต่
ทรงสัง่สอนบางสว่นเทา่ทีค่นในสมยันัน้จะรบัได ้

อะไรคอืพทุธธรรม  คุณสมบตัพิเิศษแทจ้รงิในจกัรวาลคอื  ความ
จรงิ ความเมตตา ความอดทน(เจนิ ซัน่ เหยิน่)  ซึ่งก็คอืปรากฏการณ์
สงูสุดของพทุธธรรม  เป็นแก่นแทข้องพทุธธรรม  พทุธธรรมจะมรีปูแบบ
ทีแ่ตกต่างกนัไปในระดบัชัน้ทีต่่างกนั  ในแต่ละระดบัชัน้กจ็ะมหีลกัธรรม
ของชัน้นัน้ๆ เป็นเครื่องชี้น าในการปฏิบตัิ  ระดบัชัน้ยิง่ต ่าจะปรากฏ
ออกมายิ่งซับซ้อน  ในทุกอณูของอากาศ  ก้อนหิน  ไม้  ดิน  เหล็ก  
ร่างกายคน  สสารทุกชนิดล้วนมีคุณสมบัติพิเศษ  ความจริง ความ
เมตตา ความอดทน(เจนิ ซัน่ เหยิน่)  ในสมยัโบราณกลา่ววา่ทุกสรรพสิง่
ในจกัรวาลน้ี  ประกอบขึ้นด้วยห้าธาตุ  ซึ่งล้วนมคีุณสมบตัิพเิศษของ
ความจรงิ ความเมตตา ความอดทน(เจนิ ซัน่ เหยิน่)  ผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมเมื่อบรรลุถึงระดับชัน้ใด  ก็จะสามารถเข้าใจเพียงพุทธธรรมที่
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ปรากฏเป็นรปูธรรมในระดบัชัน้นัน้  น่ีกค็อืมรรคผลและระดบัชัน้จากการ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  พดูกนัอยา่งกวา้งๆ  พระธรรมเป็นสิง่ยิง่ใหญ่  เมื่อ
บรรยายในชัน้ที่สูงที่สุด แล้วก็เป็นเรื่องง่าย  เพราะว่าพระธรรมก็มี
ลักษณะคล้ายรูปปิรามิด  ในชัน้สูงสุดเพียงอักษร 3 ตัวก็สามารถ
ครอบคลุมได้ทัง้หมด  นัน่ก็คือ  ความจรงิ ความเมตตา ความอดทน
(เจนิ ซัน่ เหยิน่)  ไปปรากฏในแต่ละระดบัชัน้กจ็ะเป็นเรื่องซบัซอ้นมาก  
ยกตวัอยา่งมนุษยเ์รา  สายเต๋าเปรยีบรา่งกายของคนเราเหมอืนจกัรวาล
เลก็  มนุษย์เรามเีรอืนร่างเป็นวตัถุ  แต่ทว่า เรอืนร่างที่เป็นวตัถุยงัไม่
สามารถประกอบขึน้เป็นมนุษยไ์ดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ ยงัจะตอ้งมอีารมณ์  
อุปนิสยัดัง้เดมิ  คุณลกัษณะส่วนตวั  และจติหลกั(เหวยีนเสนิ)รวมอยู่
ดว้ย  จงึจะประกอบเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์เป็นเอกเทศ  มเีอกลกัษณ์ของ
ตนเอง  ในจกัรวาลของเราน้ีก็เช่นกนั  มรีะบบทางช้างเผอืกและระบบ
ดวงดาวอื่นๆ  มสีิง่มชีวีติและน ้า  สรรพสิง่ในจกัรวาล  นอกจากส่วนที่
เป็นวตัถุแลว้  ขณะเดยีวกนักม็คีุณสมบตัพิเิศษอยูค่อื  ความจรงิ ความ
เมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิ่น)  ในทุกอนุภาคของวัตถุล้วนมี
คุณสมบตัพิเิศษน้ี  แมใ้นอนุภาคทีเ่ลก็มากๆ กม็คีุณสมบตัพิเิศษน้ีอยู ่

คุณสมบตัิพเิศษ ความจรงิ ความเมตตา ความอดทน(เจนิ ซัน่ 
เหยิน่)ชนิดน้ี  เป็นมาตรฐานในการวดัความดคีวามเลวในจกัรวาล  อะไร
คอืด ี อะไรคอืเลว  น่ีกค็อืสิง่ทีเ่ราใชเ้ป็นเครื่องวดั  กุศล(เต๋อ)ทีเ่รากลา่ว
กนัในอดตีก็เช่นกนั  แน่นอนทุกวนัน้ีมาตรฐานศลีธรรมในสงัคมมนุษย์
เกดิการเปลีย่นแปลง  มาตรฐานศลีธรรมไดบ้ดิเบอืนไปจากจุดเดมิ  ทุก
วนัน้ีหากใครเลียนแบบเหลยฟง  ก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนบ้า  แต่
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ในช่วงทศวรรษ 1950 หรอื 1960  มใีครว่าเขาเป็นคนบา้เลา่  ทีเ่ราพดูๆ 
กนัเสมอ  ศลีธรรมของมนุษยเ์ราก าลงัเลื่อนไหลลงจากหน้าผาทีล่าดชนั  
มาตรฐานศีลธรรมก าลงัตกต ่าลงทุกขณะ  สงัคมก าลงัเสื่อมถอย  เห็น
เพยีงผลประโยชน์อย่างเดยีวเท่านัน้  เพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัอนัน้อย
นิด  ถงึกบัตอ้งท ารา้ยผูอ้ื่น  แก่งแยง่ชงิดชีงิเด่นทุกวถิทีาง  เราลองคดิ
ให้ดี  จะปล่อยให้สงัคมเป็นเช่นน้ีต่อไปอีกได้หรือ  บางคนก าลงัท า
ความผดิ  ท่านบอกเขาว่าเขาก าลงัท าสิง่ทีไ่ม่ด ี เขายงัไม่ยอมเชื่อ  เขา
ไม่เชื่อว่าเขาก าลังท าสิ่งที่ไม่ดี  บางคนยังวัดตัวเองด้วยมาตรฐาน
ศลีธรรมที่ต ่าลง  คดิว่าตวัเองดกีว่าคนอื่น  เพราะว่า  มาตรฐานทีจ่ะวดั
นัน้เปลีย่นแปลงไป  ไม่ว่ามาตรฐานศลีธรรมของมนุษยจ์ะเปลีย่นแปลง
ไปอยา่งไร  แต่คุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาลน้ียงัคงไม่เปลีย่นแปลง  ซึ่ง
เป็นมาตรฐานหน่ึงเดียวส าหรับประเมินแยกแยะคนดี  คนเลว  
เพราะฉะนัน้ผู้บ าเพ็ญปฏิบัติธรรมก็จะต้องใช้คุณสมบัติพิเศษของ
จกัรวาลน้ีเป็นมาตรฐานคอยควบคุมตัวเอง  จะใช้มาตรฐานของคน
ธรรมดาสามญัมาควบคุมตวัเองไม่ได ้ ท่านจะต้องกลบัไปสู่ทีม่าดัง้เดมิ
ของท่าน  หากท่านคิดที่จะบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมขึ้นไป  ท่านก็จะต้อง
ปฏิบตัิตามมาตรฐานน้ี  การเป็นคนต้องด าเนินตามคุณสมบตัิพิเศษ  
ความจรงิ ความเมตตา ความอดทน(เจนิ ซัน่ เหยิน่)  อนัเป็นคุณสมบตัิ
พิเศษของจักรวาล  จึงจะนับได้ว่าเป็นคนดี  คนที่หันหลังให้กับ
คุณสมบตัิพิเศษก็คือคนเลว  คนเลวที่แท้จริง  ไม่ว่าจะเป็นสถานที่
ท างานหรอืในสงัคม  อาจจะมคีนบอกว่าท่านเป็นคนเลว  แต่ใช่ว่าท่าน
จะเป็นคนเลวจรงิ  บางคนบอกว่าท่านเป็นคนด ี กไ็ม่แน่ว่าท่านเป็นคน
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ดจีรงิ  การเป็นผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  หากท่านสามารถหล่อหลอมเขา้
กบัคุณสมบตัพิเิศษน้ีได ้ ทา่นกค็อืผูบ้รรลุในธรรม  น่ีกค็อืเหตุผลงา่ยๆ 

สายเต๋าบ าเพ็ญปฏิบัติโดยยึดความจริง ความเมตตา ความ
อดทน(เจนิ ซัน่ เหยิน่)  เป็นหลกัในการปฏบิตั ิ แต่เน้นหนกัการบ าเพญ็
ที่ความจรงิเป็นหลกั  เพราะฉะนัน้สายเต๋าเน้นการบ าเพ็ญตนในการ
ปฏบิตัิจรงิ  พูดจรงิ  ท าจรงิ  เป็นคนที่มแีต่ความจรงิ  กลบัคนืสู่ที่มา
ดัง้เดิมที่แท้จรงิ  และสุดท้ายบ าเพ็ญจนเป็นผู้ส าเร็จธรรม(เจนิเหยนิ)  
แต่ก็บ าเพ็ญความอดทน  ความเมตตาด้วย  โดยเน้นหนักอยู่ที่การ
บ าเพ็ญตนให้อยู่ในความจรงิ  สายพุทธเน้นหนักด้านความเมตตาใน
พระธรรมของความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิ่น)  
เพราะวา่การบ าเพญ็ตนใหอ้ยูใ่นความเมตตาจะบงัเกดิเมตตาธรรม  เมื่อ
เกดิเมตตาธรรมขึน้  จะเหน็สรรพสตัวล์ว้นตกอยูใ่นความทุกข ์ กจ็ะเกดิ
ปณิธานแรงกล้าที่จะช่วยเหลอืสิ่งมีชีวิตทัง้หลายให้หลุดพ้นจากบ่วง
กรรม  ความจรงิ  ความอดทนก็มี  แต่เน้นหนักการบ าเพ็ญปฏิบตัิที่
ความเมตตา  หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ของเรายดึมัน่การ
บ าเพญ็ตนในความจรงิ  ความเมตตา  และความอดทนพรอ้มกนั  ซึ่ง
เป็นมาตรฐานสงูสุดของจกัรวาล  พลงั(กง)ทีเ่ราฝึกนัน้ยิง่ใหญ่มาก 

พลงัลมปราณ(ช่ีกง)เป็นวฒันธรรมก่อนประวติัศาสตร ์

อะไรคือพลังลมปราณ(ชี่กง)  อาจารย์ถ่ายทอดการฝึกพลัง
ลมปราณ(ชีก่ง)ต่างไดพ้ดูไว ้ และสิง่ทีข่า้พเจา้น ามาถ่ายทอดจะแตกต่าง
จากอาจารยท์่านอื่นๆ  อาจารยท์ีส่อนวชิาพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ส่วนใหญ่
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จะพูดถงึพลงัลมปราณ(ชี่กง)ที่อยู่ในระดบัหน่ึง  แต่สิง่ที่ขา้พเจา้จะพูด
เป็นการท าความเขา้ใจกบัพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ในระดบัสงู  ซึง่จะแตกต่าง
ไปจากสิง่ที่อาจารยท์่านอื่นๆ เขา้ใจโดยสิน้เชงิ  อาจารยบ์างท่านพูดไว้
วา่  พลงัลมปราณ(ชีก่ง)ในจนีมปีระวตัมิานานกว่า 2,000 ปี  บางท่านก็
บอกว่ามปีระวตั ิ3,000 ปี  บางท่านก็บอกว่า 5,000 ปี  มปีระวตัคิวาม
เป็นมายาวนานพอๆ กบัประวตัศิาสตรข์องชนชาตจินี  บางท่านกบ็อก
ว่าศึกษาจากวตัถุโบราณทางด้านวฒันธรรมที่ขุดค้นพบ  มีประวัติ
มาแลว้ 7,000 ปี  ซึ่งยาวนานกว่าประวตัศิาสตร์อารยธรรมของชนชาติ
จนี  แต่ไม่ว่าจะเข้าใจกนัอย่างไร  ก็ไม่เกินเลยไปกว่าประวตัิศาสตร์
อารยธรรมของมนุษย์มากนัก  ถ้าหากพูดตามทฤษฎีววิฒันาการของ
ดาร์วนิ  มนุษยว์วิฒันาการจากพชืน ้าจนเป็นสตัวน์ ้า  จากนัน้ก็ใชช้วีติ
บนบก  ต่อมาก็ปีนป่ายขึ้นต้นไม้   ลงมาบนพื้นเป็นมนุษย์วานร  
ทา้ยทีสุ่ดมกีารววิฒันาการจนกลายเป็นมนุษย ์ มวีฒันธรรม  และความ
นึกคดิ  หากน ามาค านวณ  มนุษยเ์ริม่มวีวิฒันาการและอารยธรรมกไ็ม่
เกนิ 10,000 ปี  หากคน้ต่อขึน้ไปก่อนหน้าน้ีแลว้  การจดบนัทกึดว้ยปม
เชือกก็ยังไม่มี  ยังคงเป็นเพียงการใช้ใบไม้พันกาย  กินเน้ือดิบ  
ยอ้นหลงัขึน้ไปอกีอาจจะจุดไฟก่อไฟกย็งัไมเ่ป็น  จดัเป็นคนป่า  มนุษย์
ดกึด าบรรพ ์

 แต่ว่าเราก็ได้พบกบัปัญหาอย่างหน่ึง  ในโลกน้ีหลายๆ แห่งมี
ร่องรอยของอารยธรรมเก่าแก่ทิ้งไว้มากมาย  ล้วนแล้วแต่ล ้าหน้าเกิน
กว่าประวตัศิาสตรข์องอารยธรรมในยุคมนุษยปั์จจุบนั  ร่องรอยโบราณ
เหล่าน้ี  มองในแงส่ถาปัตยกรรมแลว้  เป็นสถาปัตยกรรมชัน้สูงทเีดยีว  
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หากมองในแง่ของศลิปะ  ก็เป็นศิลปะชัน้สูง  เสมอืนว่า คนยุคปัจจุบนั
ลว้นลอกเลยีนแบบสถาปัตยกรรมของมนุษยใ์นสมยัโบราณเหลา่น้ี  ซึง่มี
คุณคา่น่าชื่นชมมาก  สถาปัตยกรรมโบราณทีต่กทอดลงมาน้ี  บา้งมอีายุ
เกนิกวา่แสนปี  หลายแสนปี  หลายลา้นปี  กระทัง่นบัรอ้ยลา้นปี  ทุกคน
ลองคดิดู  น่ีไม่ใช่เป็นการลอ้เล่นกบัประวตัศิาสตร์ปัจจุบนัของเราหรอื  
ไมไ่ดเ้ป็นการลอ้เลน่  เพราะวา่มนุษยเ์ราไดพ้ฒันาอยา่งไมห่ยดุยัง้  และ
ศกึษาตวัเองใหม่ตลอดมา  สงัคมจงึไดพ้ฒันาขึน้มาในรูปแบบน้ี  ความ
เขา้ใจแรกเริม่ใชว่า่จะถูกตอ้งทุกประการ 

อาจจะมบีางท่านเคยไดย้นิและได้ฟังเกี่ยวกบั “วฒันธรรมก่อน
ประวตัศิาสตร”์  หรอืเรยีกวา่  “อารยธรรมก่อนประวตัศิาสตร”์  เรามาพดู
ถึงอารยธรรมก่อนประวตัิศาสตร์ก็แล้วกนั  บนโลกเราทุกวนัน้ีมีทวีป
เอเชีย  ทวีปยุโรป  ทวีปอเมริกาใต้  ทวีปอเมริกาเหนือ  โอเชียเนีย  
ทวปีแอฟรกิา  และทวปีแอนตารก์ตกิ  นกัธรณีวทิยา  เรยีกทวปีเหล่าน้ี
ว่า  “ผนืแผ่นดนิใหญ่”  การก าเนิดของผนืแผ่นดินใหญ่จนถึงวนัน้ี  มี
ประวตัินานนับหลายสบิล้านปี  กล่าวคอืมผีนืแผ่นดนิมากมายโผล่ขึ้น
จากใต้ทะเล  และมีผืนแผ่นดินมากมายจมลงสู่ใต้ทะเล  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจนมลีกัษณะเช่นทุกวนัน้ีเป็นเวลานับหลายสบิลา้นปี  แต่
ใตท้อ้งทะเลลกึหลายๆ แห่ง  เราไดค้น้พบสิง่ก่อสรา้งโบราณขนาดใหญ่  
ประตมิากรรมของสิง่ก่อสรา้งเหล่าน้ีสวยงามละเอยีดประณีต  มใิช่เป็น
ฝีมอืของมนุษยใ์นปัจจุบนั  แน่นอน  สิง่ก่อสรา้งเหล่าน้ีต้องก่อสรา้งขึน้
ก่อนทีจ่ะจมลงสู่ใตท้อ้งทะเล  แต่เมื่อหลายสบิลา้นปีก่อนใครเป็นผูส้รา้ง
อารยธรรมที่รุ่งเรอืงเหล่าน้ี  ในสมยันัน้พวกเรามนุษยแ์มก้ระทัง่วานรก็
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ยงัไม่ใช่  จะมีฝีมือถึงระดับสร้างสิ่งที่ต้องอาศัยสติปัญญาระดับสูง
เหล่าน้ีได้หรอื  ในโลกปัจจุบนั  นักโบราณคดไีด้ขุดพบสตัว์ชนิดหน่ึง  
เรยีกวา่ “ซนัเอีย้ฉง” (trilobite)  ซึง่มชีวีติอยูใ่นระหวา่ง 600 ลา้นถงึ 260 
ล้านปีก่อน  หลังจาก 260 ล้านปี   สัตว์ชนิดน้ีก็หายสาบสูญไป  
นักวิทยาศาสตร์อเมริกันผู้หน่ึงขุดพบซากฟอสซิลของสัตว์ชนิดน้ี  
พร้อมกับรอยเท้าที่สวมรองเท้าเหยียบบนฟอสซิลน้ี  เห็นรอยเท้า
ประทบัไวอ้ยา่งชดัเจน  น่ีไม่ใช่เป็นการลอ้เลน่กบันักประวตัศิาสตรห์รอื  
ตามทฤษฎวีวิฒันาการของดาร์วนิ  เมื่อก่อน 260 ลา้นปีจะมมีนุษยไ์ด้
อยา่งไร 

ณ พพิธิภณัฑม์หาวทิยาลยัแห่งชาตเิปรู  ไดเ้ก็บรกัษาหนิก้อน
หน่ึง  บนหนิมภีาพแกะสลกัรูปคน  จากการวเิคราะห์ภาพแกะสลกัรูป
คนน้ีพบว่าแกะสลกัเมื่อ 3 หมื่นปีก่อน  แต่ภาพมนุษย์แกะสลกัน้ีสวม
เสื้อผา้  ใส่หมวก  สวมรองเทา้  ในมอืถอืกลอ้งส่องทางไกลก าลงัดูดาว  
มนุษยเ์มื่อ 3 หมื่นปีก่อน  จะรูจ้กัทอผา้สวมเสื้อผา้ไดอ้ย่างไร  สิง่ที่น่า
พศิวงยิง่ก็คือ  เขาถือกล้องดูดาวส ารวจดวงดาว  เพราะฉะนัน้ย่อมมี
ความรู้เรื่องดาราศาสตร์อยู่ไม่น้อย  นับจากที่กาลเิลโอประดษิฐ์กล้อง
ส่องทางไกลมาจนถงึทุกวนัน้ี  ก็เป็นเวลาเพยีง 300 กว่าปีเท่านัน้  ถ้า
เช่นนัน้เมื่อ 3 หมื่นปีก่อนใครเป็นผูป้ระดิษฐ์คดิค้นกล้องส่องทางไกล  
ยงัมีปรศินาที่ไม่สามารถหาค าอธบิายอกีมากมายนัก  เช่นที่ฝรัง่เศส  
แอฟริกาใต้  และเทือกเขาแอลป์  บนผนังหินในถ ้าต่างๆ  มีภาพ
แกะสลกัที่ดูเหมอืนจรงิมีชวีติชวีา  ภาพคนที่แกะสลกับนนัน้สวยงาม
มาก  ยงัมกีารเคลอืบสทีี่ผลติจากแร่ชนิดหน่ึง  แต่ภาพแกะสลกัเหล่าน้ี
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ใส่เครื่องแต่งกายเหมือนมนุษย์ในปัจจุบนั  คล้ายๆ ชุดสูทสากล  ใส่
กางเกงรดัรปู  บา้งกถ็อืสิง่ทีค่ลา้ยกบักลอ้งยาสบู  บา้งกถ็อืไมเ้ทา้  สวม
หมวก  มนุษย์วานรเมื่อหลายแสนปีก่อน  จะมีหวัศิลปะและฝีมือถึง
ขนาดน้ีเชยีวหรอื 

พดูไกลออกไปอกีหน่อย  ในทวปีแอฟรกิาทีป่ระเทศสาธารณรฐั
กาบอง  ซึ่งมเีหมอืงแร่ยูเรเนียม  ประเทศน้ีค่อนขา้งลา้หลงั  ตวัเองไม่
สามารถสกัดแร่ยูเรเนียมได้  ต้องส่งออกแร่ยูเรเนียมเหล่าน้ีให้กับ
ประเทศทีเ่จรญิกา้วหน้า  เมื่อปี ค.ศ. 1972  ในประเทศฝรัง่เศสมโีรงงาน
แห่งหน่ึงสัง่แร่ยูเรเนียมชนิดน้ีเข้าไป  ผ่านการวเิคราะห์ทางเคมีแล้ว
พบว่า  แร่ยูเรเนียมเหล่าน้ีเคยถูกถลุงไปแล้ว  ถูกใช้ไปแล้ว  รู้สึก
ประหลาดใจ  จงึจดัส่งนักวทิยาศาสตร์ไปพสิูจน์  นักวทิยาศาสตรข์อง
หลายประเทศไปส ารวจศึกษา  สุดท้ายได้รบัการยืนยนัว่าเหมืองแร่
ยเูรเนียมแหง่น้ีเป็นเตาปฏกิรณ์นิวเคลยีรข์นาดใหญ่  มกีารจดัวางเครื่อง
ปฏิกรณ์ไว้อย่างเหมาะสมมาก  ซึ่งมนุษย์เราในสมยัน้ียงัไม่อาจสร้าง
ขึน้มาได ้ แลว้เตาปฏกิรณ์นิวเคลยีรข์นาดใหญ่แห่งน้ีสรา้งขึน้มาเมื่อใด  
มนัสรา้งขึน้มาเมื่อ 2 พนัลา้นปีก่อน  หมุนเวยีนใชง้านมานาน 5 แสนปี  
น่ีเป็นตวัเลขที่แทบไม่น่าเชื่อ  หากน าเอาทฤษฎขีองดารว์นิมาอา้งองิก็
ไมส่ามารถทีจ่ะอธบิายได ้ เหตุการณ์ท านองน้ีมอียูม่ากมาย  สิง่ทีว่งการ
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยคีน้พบ  มมีากพอทีจ่ะท าใหเ้ราตอ้งแกต้ าราเรยีน
ในปัจจุบนักนัแลว้  เมื่อทศันะความคดิเดมิของมนุษยเ์ราไดก้่อเกดิเป็น
วธิที างานและวธิขีบคดิปัญหาต่างๆ แลว้  จงึยากที่จะยอมรบัสิง่แปลก
ใหม่  ความจรงิแมจ้ะปรากฏต่อหน้าก็ยงัไม่กลา้ที่จะยอมรบั  จติส านึก
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จะมีการต่อต้านโดยอตัโนมตัิ  เน่ืองจากอิทธิพลของทัศนะความคิด
ดัง้เดิม  ปัจจุบนัจึงยงัไม่มีใครไปจดัการกบัสิ่งเหล่าน้ีอย่างเป็นระบบ  
เพราะฉะนัน้ความคดิของคนมกัจะตามไม่ทนัการพฒันา  เมื่อเราพดูถงึ
สิง่เหล่าน้ี  ซึ่งเป็นสิง่ที่ถูกคน้พบแลว้  เพยีงแต่ไม่มกีารเผยแพร่อย่าง
กวา้งขวาง  แต่กจ็ะมคีนกลา่ววา่เป็นเรื่องงมงาย  ยอมรบัไมไ่ด ้

มีนักวิทยาศาสตร์ใจกล้ามากมายในต่างประเทศ  ได้ยอมรบั
อย่างเปิดเผยว่า  มนัเป็นวฒันธรรมก่อนประวตัิศาสตร์  มนัคืออารย
ธรรมทีเ่กดิขึน้ก่อนอารยธรรมครัง้น้ี  กล่าวคอื  ก่อนอารยธรรมของเราก็
มอีารยธรรมด ารงอยูก่่อนแลว้  และไม่ใชเ่พยีงครัง้เดยีว  ศกึษาจากวตัถุ
โบราณทางดา้นวฒันธรรมต่างๆ ที่ขุดคน้พบ  มใิช่เกดิขึน้ในอารยธรรม
ครัง้เดยีวกนั  หรอืสมยัเดยีวกนั  เพราะฉะนัน้จงึคดิว่าอารยธรรมของ
มนุษยเ์ราถูกท าลายดบัสญูไปหลายต่อหลายครัง้  แต่ละครัง้จะมคีนสว่น
น้อยเหลอืรอดชวีติมา  ใชช้วีติแบบดกึด าบรรพ ์ และต่อมาค่อยๆ ขยาย
เผ่าพนัธุ์  เจรญิรุ่งเรอืงมาเป็นมนุษยร์ุ่นใหม่เขา้สู่อารยธรรมรุ่นใหม่อกี  
จากนัน้ก็ถูกท าลายดบัสูญไปอกี  ได้ก่อเกิดมนุษย์รุ่นใหม่ขึ้นอกี  ซึ่ง
เปลีย่นแปลงไปตามวฏัจกัรครัง้แลว้ครัง้เล่า  นักฟิสกิสก์ล่าวไวว้่า  การ
เคลื่อนไหวของวตัถุเป็นไปโดยมีระเบียบแบบแผน  การเปลี่ยนแปลง
ของจกัรวาลกเ็ชน่กนั  มกีฎเกณฑแ์บบแผนของมนั 

การหมุนของโลกเรา  ท่ามกลางจกัรวาลอนัยิง่ใหญ่  ท่ามกลาง
การโคจรของทางชา้งเผอืก  มไิด้ด าเนินไปโดยราบรื่น  อาจชนเขา้กบั
ดวงดาวดวงใดดวงหน่ึง  หรอืเกดิปัญหาอื่นๆ  ท าใหเ้กดิมหนัตภยั  ถา้ดู
จากมุมมองของความสามารถพิเศษของพวกเรา  มันถูกก าหนดมา
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เชน่นัน้  ครัง้หน่ึงขา้พเจา้เคยตรวจขอ้มลูอยา่งละเอยีด  พบวา่ม ี81 ครัง้
ทีม่นุษยต์กอยูใ่นสภาพดบัสลาย  มเีพยีงคนสว่นน้อยเทา่นัน้ทีเ่หลอืรอด
ชีวิตมาได้  เหลืออารยธรรมก่อนประวตัิศาสตร์ตกทอดเข้าสู่ยุคใหม่
เพยีงเล็กน้อย  แลว้เขา้สู่ยุคถดัมา  และใช้ชวีติแบบดกึด าบรรพ์  เมื่อ
มนุษยข์ยายเผา่พนัธุเ์พิม่จ านวนมากขึน้  ทา้ยทีสุ่ดกป็รากฏอารยธรรม
ขึน้  การหมุนเวยีนเปลีย่นแปลงทัง้ 81 ครัง้น้ี  ขา้พเจา้ยงัไม่ไดต้รวจถงึ
ตน้ตอ  ชาวจนีกล่าวว่า  เมื่อเวลาเอือ้อ านวย  ภูมศิาสตรเ์หมาะสม  คน
อยูเ่ยน็เป็นสุข  การเปลีย่นแปลงทางปรากฏการณ์บนทอ้งฟ้า  กาลเวลา
ทีแ่ตกต่างกนั  มกัจะน าพามนุษยไ์ปสูส่ภาพสงัคมทีแ่ตกต่างกนั  ทฤษฎี
ว่าด้วยการเคลื่อนไหวของวตัถุทางฟิสกิส์  เป็นไปโดยมรีะเบียบแบบ
แผน  การเคลื่อนไหวของจกัรวาลกเ็ชน่เดยีวกนั 

วฒันธรรมก่อนประวตัศิาสตรท์ีก่ลา่วมาขา้งตน้  ตอ้งการจะบอก
กบัพวกเราว่า  พลงัลมปราณ(ชีก่ง)มใิช่สิง่ทีม่นุษยปั์จจุบนัเป็นผูค้ดิคน้
ขึ้น  หากเป็นมรดกตกทอดมานานและยาวไกล  เป็นวฒันธรรมก่อน
ประวตัศิาสตรอ์ยา่งหน่ึง  ในคมัภรีก์ส็ามารถคน้พบค าอธบิายบา้ง  องค์
ศากยมุนีเคยตรสัไวว้่า  พระองค์บรรลุไดธ้รรมกี่รอ้ยลา้นกลัป์ก่อนหน้า
แลว้  หน่ึงกลัป์เท่ากบักี่ปี  หน่ึงกลัป์ก็เท่ากบัหลายรอ้ยลา้นปี  ตวัเลข
จ านวนมหาศาลเช่นน้ี  เป็นตวัเลขที่ไม่อาจคาดคดิได ้ หากว่าเป็นจรงิ
แลว้ไซร ้ กเ็ท่ากบัสอดคลอ้งกบัประวตัศิาสตรข์องมวลมนุษย ์ และการ
เปลีย่นแปลงของโลกทีผ่า่นมา  องคศ์ากยมุนียงัเคยตรสัไวว้า่  ก่อนหน้า
พระองคย์งัมพีระพุทธอกี 6 องค ์ พระองคย์งัทรงมพีระอาจารยเ์ป็นต้น  
ลว้นบรรลุไดธ้รรมเป็นกีร่อ้ยลา้นกลัป์ก่อนหน้า  หากสิง่เหลา่น้ีเป็นความ
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จรงิ  การถ่ายทอดหลกัพลงั(กง)ที่แท้จรงิในสงัคมทุกวนัน้ี  ก็มวีธิกีาร
บ าเพ็ญปฏิบตัิกนัมาเช่นน้ีหรอืไม่  หากจะให้ข้าพเจ้าตอบ  แน่นอน
จะตอ้งเป็นเชน่น้ี  แต่จะพบไดไ้มม่ากนกั  ปัจจุบนัพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ที่
ไม่แท ้ พลงัลมปราณ(ชี่กง)ปลอม  หรอืคนที่มวีญิญาณแปลกปลอมสงิ
อยู่ในตวั  แต่งต าราออกมาหลอกลวงผูค้น  มมีากกว่าพลงัลมปราณ(ชี่
กง)ทีแ่ทจ้รงิหลายเทา่  แทห้รอืปลอมยากทีจ่ะแยกแยะ  พลงัลมปราณ(ชี่
กง)ทีแ่ทจ้รงิเป็นสิง่ทีแ่ยกแยะและคน้พบไมง่า่ยนกั   

อนัทีจ่รงิ  ไมเ่พยีงแต่วชิาพลงัลมปราณ(ชีก่ง)เท่านัน้  ทีเ่ป็นวชิา
ที่สบืทอดมายาวนาน  วชิาการฝึกพลงัต่างๆ  เช่น  ไท่จี ๋ เหอถู  ลัว่ซู  
โจวอี้   ปากั ้ว   เป็นต้น  ล้วนเป็นสิ่งที่ สืบทอดมาจากยุคก่ อน
ประวตัศิาสตร ์ เพราะฉะนัน้คนเราทุกวนัน้ี  ไปท าการคน้ควา้วจิยัจาก
มุมมองของคนธรรมดาสามญั  จะค้นคว้าวจิยัอย่างไรก็ไม่เข้าใจ  ใน
ระดับชัน้ของคนธรรมดาสามัญ  ซึ่งมีมุมมองและระดับความคิดใน
ระดบัชัน้ของคนธรรมดาสามญั  ย่อมไม่สามารถที่จะเขา้ใจถึงสิง่ต่างๆ  
เหลา่น้ีไดอ้ยา่งถ่องแท ้

พลงัลมปราณ(ช่ีกง)คือการบ าเพญ็ปฏิบติัธรรม 

ในเมื่อวิชาพลงัลมปราณ(ชี่กง)  มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน  
แล้วมีประโยชน์อะไรบ้าง  ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเรา  น่ีเป็นการ
บ าเพ็ญปฏบิตัิหลกัธรรมใหญ่ของสายพุทธ  คอืการบ าเพ็ญเป็นพุทธ  
สายเต๋าเป็นการบ าเพ็ญเต๋า  ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเราว่า  ค าว่า 
“พุทธ”  มใิช่การเชื่อที่งมงาย  ค าว่า “พุทธ” เป็นภาษาสนัสกฤต  เป็น
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ภาษาอนิเดยีโบราณ  เมื่อเริม่เผยแพร่สู่ประเทศจนีสมยันัน้  เป็นอกัษร 
2 ค า เรยีกว่า “พุทโธ(ฝอถวั)”  และก็มแีปลเป็น “ฝูถู”  ถ่ายทอดไปมา  
พวกเราชาวจนีจงึย่อให้สัน้ๆ เป็นอกัษรค าเดยีวคอื “พุทธ(ฝอ)”  แปล
เป็นภาษาจีน  หมายความว่าอย่างไร  นัน่ก็คือผู้รู้แจ้ง  ผู้ผ่านการ
บ าเพญ็ปฏบิตัจินรูแ้จง้อยา่งถ่องแท้  เพราะฉะนัน้จงึไมใ่ชเ่รื่องความเชื่อ
หลงงมงาย 

พวกเราลองคิดดู  การบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมสามารถก่อเกิด
ความสามารถพเิศษ  ปัจจุบนัในโลกน้ีมคีวามสามารถพเิศษ 6 ประเภท
เป็นทีย่อมรบักนั  ไมเ่พยีงเทา่น้ี  ขา้พเจา้จะบอกทา่นว่า  ความสามารถ
พเิศษทีแ่ทจ้รงิแลว้มเีป็นหมื่นชนิด  เชน่  มคีนนัง่อยูต่รงนัน้โดยไมข่ยบั
มือขยบัเท้า  ก็สามารถท าในสิ่งที่คนทัว่ไปใช้มือหรอืเท้ายงัท าไม่ได ้ 
สามารถมองเหน็ถงึสจัธรรมความจรงิในมติติ่างๆ ของจกัรวาล  มองเหน็
ความเป็นจรงิของจกัรวาล  เหน็ในสิง่ซึง่คนธรรมดาสามญัมองไมเ่หน็  น่ี
ยงัไม่ใช่ผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัไิดธ้รรมหรอื  มใิช่ผูรู้แ้จง้หรอื  จะถอืว่าเหมอืน
คนธรรมดาสามญัหรอื  ยงัมใิช่ผูบ้ าเพญ็รูแ้จง้แลว้หรอื  เรยีกว่าผูรู้แ้จง้
ไม่ถูกหรอื  แปลเป็นภาษาโบราณของอนิเดยีกค็อืพุทธ  ความจรงิกค็อื
เชน่น้ี  พลงัลมปราณ(ชีก่ง)กม็ปีระโยชน์เชน่น้ี 

เมื่อพูดถงึพลงัลมปราณ(ชีก่ง)  มคีนกล่าวว่า  ไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย
จะไปฝึกพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ท าไม  เหมอืนกบัจะบอกว่า  พลงัลมปราณ
(ชีก่ง)กเ็พื่อรกัษาโรค  นัน่เป็นการมองอยา่งผวิเผนิ  มองอยา่งไม่ลกึซึ้ง  
จุดน้ีไม่ขอต าหนิพวกเรา  เพราะว่าอาจารยท์ี่สอนวชิาพลงัลมปราณ(ชี่
กง)ทัง้หลาย  ต่างเน้นในเรื่องของการรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็  ลว้นพดูเรื่อง
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การขจดัโรคภยัเสริมสร้างสุขภาพ ไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่อยู่ในระดับ
ชัน้สงู  มใิชว่า่วชิาความรูข้องพวกเขาเหลา่น้ีไมด่ ี แต่โดยหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมายมาให้ถ่ายทอดเพียงระดบัชัน้รกัษาโรค เสรมิสร้างสุขภาพ  
เผยแพร่วชิาพลงัลมปราณ(ชี่กง)ทัว่ๆ ไป  มีคนมากมายที่ต้องการจะ
บ าเพญ็ปฏบิตัไิปสู่ระดบัที่สูงขึน้ไป  มคีวามคดิความใฝ่ฝันเช่นน้ี  แต่
บ าเพ็ญปฏิบตัิไม่ถูกหลกั  ผลปรากฏว่า  พบกบัความทุกข์ยากใหญ่
หลวงจนเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย  แน่นอนการถ่ายทอดพลงั(กง)ใน
ระดบัชัน้สงูจรงิๆ  ยอ่มเกีย่วโยงถงึปัญหาในระดบัสงูมาก  เพราะฉะนัน้  
เรายดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม  ต่อเพื่อนมนุษย์  การถ่ายทอด
พลงั(กง)จงึไดผ้ลลพัธท์ีด่มีาโดยตลอด  บางสิง่บางอยา่งเป็นของสงู  พดู
ไปแลว้คลา้ยกบัเป็นเรื่องงมงาย  แต่เราจะพยายามใชห้ลกัวทิยาศาสตร์
ปัจจุบนัมาอธบิายสิง่เหลา่น้ีใหเ้ขา้ใจ 

มบีางสิง่บางอย่างเมื่อเราพูดไป  คนก็จะพูดว่าเป็นเรื่องงมงาย  
ท าไมจงึเป็นเช่นน้ี  มาตรฐานของพวกเขากค็อื  สิง่ทีว่ทิยาศาสตรย์งัไม่
เขา้ใจ  หรอืสิง่ทีต่วัเขาเองสมัผสัไมไ่ด ้ เขาเขา้ใจวา่ไมม่ตีวัตน  จงึคดิว่า
เป็นเรื่องงมงาย เป็นเรื่องของจิตนิยม ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทัศนคต ิ 
ทศันคติเช่นน้ีถูกต้องหรอืไม่  สิ่งที่วทิยาศาสตร์ยงัไม่สามารถพิสูจน์  
หรอืยงัพฒันาไม่ถงึก็กล่าวหาว่าเป็นเรื่องงมงาย  เป็นเรื่องของจตินิยม
หรอื  แลว้ตวัเขาเองไมห่ลงงมงาย  ไมม่จีตินิยมเช่นนัน้หรอื  หากยงัยดึ
อยู่กบัทศันคตเิช่นน้ี  วทิยาศาสตร์จะเจรญิก้าวหน้าไดอ้ย่างไร  สงัคม
มนุษย์ก็ไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าได้  การประดิษฐ์คิดค้นในวงการ
วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี ลว้นเป็นสิง่ทีค่นในอดตีไม่ม ี หากมองว่าเป็น
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เรื่องงมงาย  แน่นอนกไ็ม่ตอ้งมกีารพฒันาอะไรอกีต่อไป  พลงัลมปราณ
(ชี่กง)ไม่ใช่จตินิยม  มีคนจ านวนมากไม่เขา้ใจพลงัลมปราณ(ชี่กง)คือ
อะไร  จึงมักจะคิดว่าพลังลมปราณ (ชี่กง)นั ้นเป็นเรื่องของจิตนิยม  
ปัจจุบันพลังลมปราณ (ชี่กง)จากร่างกายของอาจารย์ชี่กงนั ้น  เรา
สามารถใช้เครื่องวดัทางวทิยาศาสตร์  วดัได้คลื่นใต้เสียง  คลื่นเหนือ
เสยีง  คลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า  รงัสอีนิฟราเรด(ใตแ้ดง)  รงัสอีลัตราไวโอเลต
(เหนือม่วง)  รงัสแีกมมา  นิวตรอน  อะตอม  โลหะหายาก  เป็นตน้  สิง่
เหล่าน้ีล้วนเป็นวตัถุธาตุ  สิง่ต่างๆ ลว้นประกอบขึ้นจากวตัถุธาตุมใิช่
หรอื  อกีมติหิน่ึงกป็ระกอบขึน้จากวตัถุธาตุมใิชห่รอื  เราจะพดูวา่งมงาย
ได้อย่างไร  ในเมื่อการฝึกพลังลมปราณ(ชี่กง)เป็นการบ าเพ็ญพุทธ  
แน่นอนย่อมพวัพนัถงึปัญหาที่ล ้าลกึมากมาย  ลว้นเป็นสิง่ที่เราจะต้อง
พดู 

ในเมื่ อการฝึกวิชาพลังลมปราณ (ชี่ กง)ถู กน ามาใช้ เพื่ อ
วตัถุประสงคน้ี์  ท าไมเราถงึตอ้งเรยีกวา่พลงัลมปราณ(ชีก่ง)  จรงิๆ แลว้
เราไม่เรยีกว่าพลงัลมปราณ(ชี่กง)  แล้วเรยีกว่าอะไรล่ะ  เรยีกว่า “การ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม(ซวิเลีย่น)”  แน่นอนยงัมกีารเรยีกเป็นรปูธรรมในชื่อ
อื่นๆ  แต่โดยรวมแลว้เราเรยีกกนัวา่  การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม(ซวิเลีย่น)  
ท าไมเราจงึเรยีกว่าพลงัลมปราณ(ชี่กง)  เราทราบกนัดวี่า  การฝึกพลงั
ลมปราณ(ชีก่ง)นัน้ไดแ้พร่หลายในสงัคมมานานกว่า 20 ปีแลว้  เริม่เป็น
ที่นิยมกันตัง้แต่กลางยุค “ปฏิวตัิวฒันธรรม”  ขึ้นถึงจุดสุดยอดในยุค
ปลาย  พวกเราคดิดู  ในสมยันัน้ความคดิเอยีงซ้ายจดัก าลงัมาแรง  เรา
จะไม่พูดถงึพลงัลมปราณ(ชี่กง)ในสมยัก่อนประวตัศิาสตรม์ชีื่อเรยีกว่า
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อะไร  ในขัน้ตอนการพฒันาของมวลมนุษยใ์นยคุน้ี ไดผ้า่นสงัคมศกัดนิา  
เพราะฉะนัน้ชื่อจงึมกัจะมสีสีนัของศกัดนิาอย่างลกึซึ้งตดิมาดว้ย  ถ้ามี
ส่วนเกี่ยวพนักบัศาสนา  ชื่อก็มสีสีนัอย่างลกึซึ้งทางดา้นศาสนาติดอยู่
ด้วย  เช่น  “ซิวเต้าต้าฝ่า”  “จินกงัฉาน”  “หลวัฮัน่ฝ่า”  “ซิวฝอต้าฝ่า”  
และวชิา “จิว่จว้นจนิตานซู่”  ลว้นเป็นเช่นน้ี  หากใชศ้พัท์เช่นน้ีในสมยั 
“ปฏิวตัิวฒันธรรม” เห็นจะแย่  คงถูกรณรงค์วิพากษ์วิจารณ์แน่นอน  
ถึงแม้อาจารย์ที่ถ่ายทอดพลังลมปราณ (ชี่กง)มีจุดประสงค์ที่ดีที่จะ
เผยแพร่วชิาน้ีอยา่งทัว่ถงึ  เพื่อรกัษาโรคและเสรมิสรา้งสุขภาพใหป้วง
ชน  และเสรมิสรา้งคุณภาพทีด่ใีหแ้ก่ร่างกาย  ซึง่เป็นสิง่ทีด่ ี แต่กไ็ม่ได ้ 
ไม่กล้าที่จะใช้ศัพท์เช่นน้ี  ด้วยเหตุน้ีอาจารย์พลังลมปราณ (ชี่กง)
ทัง้หลายที่ต้องการเผยแพร่วชิาน้ีใหก้วา้งขวาง  จงึตดัทอนคดัเอาค า 2 
ค าน้ี  “ชีก่ง”  จากหนังสอืตานจงิเตา้จา้งมาใช ้ มบีางคนยงัท าการศกึษา
ค้นคว้าค าว่าชี่กงเป็นการใหญ่  ซึ่งจรงิๆ ไม่มีอะไรที่ต้องค้นคว้า  ใน
อดตีเราเรยีกว่าการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม(ซวิเลีย่น)  สว่นพลงัลมปราณ(ชี่
กง)นัน้  เป็นเพยีงค าศพัทท์ีต่ ัง้ขึน้ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความคดิและ
ความเขา้ใจของคนยคุน้ีเทา่นัน้เอง 

ฝึกพลงัลมปราณ(ช่ีกง)แล้วท าไมไม่สมัฤทธ์ิผล 

ฝึกพลงัลมปราณ(ชีก่ง)แลว้  ท าไมไม่สมัฤทธิผ์ล  มคีนไมน้่อยมี
ความคดิเช่นน้ี  ผมฝึกพลงัลมปราณ(ชี่กง)แลว้ไม่ไดร้บัการถ่ายทอดที่
แท้จริง  มีอาจารย์คนไหนจะถ่ายทอดวิชาสุดยอดให้ผมได้บ้าง  
ถ่ายทอดกระบวนท่าชัน้สูงให ้ กจ็ะสามารถช่วยใหพ้ลงั(กง)ของผมเพิม่
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สูงขึน้  ปัจจุบนัมคีนกว่า 95% ที่มคีวามคดิเช่นน้ี  ขา้พเจา้รูส้กึว่าเป็น
เรื่องน่าขนั  ท าไมถงึเป็นเรื่องน่าขนั  เพราะว่าพลงัลมปราณ(ชีก่ง)มใิช่
เทคนิคความสามารถของคนธรรมดาสามญั  เป็นสิง่ทีเ่หนือธรรมดา  จงึ
ต้องใช้กฎในระดบัสูงมาประเมนิ  ขา้พเจ้าขอบอกกบัพวกเรา  สาเหตุ
ส าคญัทีไ่ม่สมัฤทธิผ์ลก็คอื  “การบ าเพญ็  การปฏบิตั”ิ  ค า 2 ค าน้ี  คน
ส่วนมากเน้นหนักเฉพาะการปฏิบตัิ  แต่ไม่เน้นการบ าเพ็ญ  ท่านไป
แสวงหาจากภายนอกอยา่งไรกไ็ม่ได ้ ท่านในร่างของคนธรรมดาสามญั  
มอืของคนธรรมดาสามญั  ความคดิของคนธรรมดาสามญั  ท่านกค็ดิจะ
เปลีย่นแปลงสสารพลงังานสงูเป็นพลงั(กง)ใหส้มัฤทธิผ์ล  ใหท้วเีพิม่มาก
ขึ้น  อะไรจะง่ายปานนัน้  ในสายตาของข้าพเจ้าช่างเป็นเรื่องน่าขนั  
เท่ากบัไปขอจากภายนอก  เสาะแสวงหาจากภายนอก  กไ็ม่มทีางจะได้
สิง่ทีค่น้หา  

สิ่งเหล่าน้ีไม่เหมือนกับเทคนิคความสามารถต่างๆ ของคน
ธรรมดาสามญั  ท่านเสยีเงนิสกัหน่อย  เรยีนรูเ้ทคนิคเคลด็ลบัหน่อย  ก็
ไดว้ชิาความรูม้า  แต่น่ีไม่ใช่อย่างนัน้  มนัเป็นสิง่ที่อยู่สูงเกินระดบัชัน้
ของคนธรรมดาสามญั  เพราะฉะนัน้ท่านต้องปฏิบตัิตามกฎที่เหนือ
ธรรมดา  จะปฏิบัติอย่างไร  ท่านก็จะต้องหันไปบ าเพ็ญจากภายใน  
ไม่ใช่ไปเสาะแสวงจากภายนอก  ไม่รูค้นจ านวนเท่าใดที่ไปเสาะแสวง
จากภายนอก  วนัน้ีขอสิง่น้ี  วนัพรุง่น้ีขอสิง่นัน้  โดยทีย่งัมจีติยดึตดิทีจ่ะ
แสวงหาความสามารถพเิศษ  มเีป้าหมายต่างๆ นานา  บางคนยงัคดิจะ
เป็นอาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)  คิดจะใช้รกัษาโรคเพื่อความร ่ารวย  
การบ าเพ็ญปฏิบัติที่แท้จริง  ก็คือการบ าเพ็ญปฏิบัติจิตใจของท่าน  
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เรยีกว่าบ าเพ็ญจิต(ซินซิ่ง)  อาทิเช่น  ในความขดัแย้งระหว่างเพื่อน
มนุษยด์ว้ยกนั  ใหล้ดอารมณ์ทัง้เจด็กามคุณทัง้หก  ลดกเิลสตณัหาให้
เบาบางลงบ้าง  หากท่านยงัคดิแก่งแย่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั  แลว้
หวงัจะใหส้มัฤทธิผ์ลในการมพีลงั(กง)เพิม่ขึน้  อะไรจะงา่ยปานนัน้  ทา่น
ก็ไม่ต่างจากคนธรรมดาสามญัทัว่ไป  แลว้ท่านจะมพีลงั(กง)เพิม่ขึน้ใน
การฝึกได้อย่างไร  เพราะฉะนัน้ต้องเน้นหนักการบ าเพ็ญจิต(ซินซิ่ง)  
พลงั(กง)ของทา่นจงึจะสงูขึน้  และยกระดบัชัน้สงูขึน้มาได ้

จติ(ซนิซิง่)คอือะไร  จติ(ซนิซิง่)รวมไปถงึกุศล(กุศลคอืสสารชนิด
หน่ึง)  รวมถงึความอดทน  การรูแ้จง้ดว้ยตนเอง(อู)้  การเสยีสละ  สละ
กเิลสและจติยดึติดทุกประเภทของคนธรรมดาสามญั  ยงัต้องสามารถ
ทนต่อความทุกขย์ากต่างๆ รวมถงึสิง่ต่างๆ ในหลายๆ ดา้น  จติ(ซนิซิง่)
ของคนเราต้องพัฒนาขึ้นมาทุกๆ ด้าน  เช่นน้ีก็สามารถท าให้ท่าน
ยกระดบัขึน้มาได้อย่างแท้จรงิ  น่ีเป็นประเด็นส าคญัประการหน่ึงที่จะ
พฒันาพลงั(กง)ใหส้งูขึน้ 

มคีนคดิว่า  ท่านพูดถงึปัญหาจติ(ซนิซิง่)  น่ีคอืสิง่ที่อยู่ในภาวะ
ส านึก  เป็นเรื่องของระดบัความคดิของคน  กบัการฝึกพลงั(กง)ของเรา
เป็นคนละเรื่องกนั  ท าไมจะไม่ใช่เรื่องเดยีวกนั  ในด้านความนึกคดิใน
หมู่ปัญญาชนของพวกเราที่ผ่านๆ มายงัคงถกเถียงกนัว่า  วตัถุเป็น
อนัดบัหน่ึงหรือจิตใจเป็นอนัดบัหน่ึง  มีการถกเถียงปัญหาน้ีมาโดย
ตลอด  ความจรงิแลว้ขา้พเจา้ขอบอกกบัพวกเรา  วตัถุกบัจติใจเป็นสิง่
เดยีวกนั  ในการคน้ควา้วจิยัสรรีะของมนุษย ์ นักวทิยาศาสตร์ปัจจุบนั
เชื่อว่า  ความนึกคดิที่ส่งออกมาจากสมองกค็อืสสาร  ถา้เช่นนัน้  มนัก็
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เป็นสิง่ที่มสีสารคงอยู่  มนัไม่ใช่สิง่ที่อยู่ในจติใจของคนหรอื  มนัไม่ใช่
เป็นสิง่เดยีวกนัหรอื  เช่นเดยีวกบัทีข่า้พเจา้พดูถงึเรื่องจกัรวาล  มวีตัถุ
ธาตุคงอยู่   ขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติพิเศษของมันคงอยู่ด้วย  
คุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาลคอืความจรงิ ความเมตตา ความอดทน(เจนิ 
ซัน่ เหยิน่)  คนธรรมดาสามญัมกัจะไมรู่ส้กึถงึการคงอยูข่องคุณสมบตัน้ีิ  
เพราะว่าคนธรรมดาสามญัลว้นอยูบ่นระดบัชัน้น้ี  เมื่อท่านหลุดพน้จาก
ระดับชัน้ของคนธรรมดาสามัญแล้ว  ก็จะสามารถสัมผสั  สมัผสัได้
อยา่งไร  วตัถุธาตุใดๆ ในจกัรวาล  รวมทัง้วตัถุธาตุทีก่ระจดักระจายอยู่
ทัว่จกัรวาลนัน้  ลว้นเป็นจติวญิญาณ  มคีวามนึกคดิ  ลว้นเป็นลกัษณะ
ของการคงอยู่ของหลกัธรรมของจกัรวาลในระดบัชัน้ที่แตกต่างกนั  ถ้า
เขาไม่ให้ท่านขึน้ไป  ท่านคดิจะยกระดบัใหสู้งขึน้  ก็ยกระดบัขึน้ไม่ได ้ 
มนัไม่ยอมใหท้่านขึน้ไป  ท าไมจงึไมใ่หท้่านขึน้ไป  เพราะว่าจติ(ซนิซิง่)
ของท่านยงัไม่ได้พฒันาขึ้นไป  แต่ละระดับชัน้มีมาตรฐานที่ต่างกัน  
ทา่นคดิจะพฒันาใหส้งูขึน้  ทา่นจะตอ้งละทิง้ความคดิทีไ่มด่ ี และโยนสิง่
สกปรกทัง้หลายของทา่นทิง้ไป  หล่อหลอมใหเ้ขา้กบัมาตรฐานในชัน้นัน้  
ทา่นจงึจะสามารถขึน้ไปได ้

เมื่อจติ(ซนิซิง่)ของทา่นยกระดบัสงูขึน้  รา่งกายของทา่นกจ็ะเกดิ
การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง  จติ(ซินซิ่ง)ของท่านยกระดบัสูงขึ้น  
รบัรองได้ว่าวตัถุธาตุภายในร่างกายของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลง  
เกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งไร  สิง่ไมด่ไีมง่ามต่างๆ ทีท่า่นมุง่แสวงหาและ
ยดึตดิ  ท่านจะสลดัทิ้งไปได ้ ยกตวัอย่างเช่น  มขีวดที่บรรจุสิง่สกปรก
อยู่จนเต็มขวดใบหน่ึง  ท่านปิดฝาใหแ้น่นแลว้โยนลงในน ้า  ก็จะจมถึง
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กน้บึง้  หากทา่นเทสิง่สกปรกทีอ่ยูใ่นขวดออกมายิง่มาก  มนักจ็ะลอยยิง่
สูงขึน้มา  เมื่อท่านเทออกหมดก็จะลอยขึน้มาทัง้หมด  ในขัน้ตอนของ
การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของเรา  กค็อืเราตอ้งสลดัสิง่ทีไ่ม่ดไีม่งามต่างๆ 
ในร่างกายออกไป  จึงจะสามารถท าให้ท่านยกระดับชัน้ขึ้นไปได ้ 
คุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาลน้ีกจ็ะบงัเกดิผลเชน่น้ี  หากทา่นไม่บ าเพญ็
ปฏบิตัจิติ(ซนิซิง่)ของทา่น  มาตรฐานศลีธรรมของทา่นไมย่กระดบัสงูขึน้  
ไม่ขจดัความคดิที่ไม่ด ี สสารที่ไม่ดีออกไป  เขาก็ไม่ให้ท่านยกระดบั
สูงขึ้นได้  ท่านจะพูดได้อย่างไรว่ามนัไม่ใช่สิง่เดียวกนั  พูดกนัเล่นๆ  
หากคนยงัมีอารมณ์ทัง้เจ็ดกามคุณทัง้หก  แล้วให้เขาส าเร็จเป็นพระ
พุทธ  พวกเราลองคิดดูว่าเป็นไปได้หรือ  คนผู้น้ีดีไม่ดีพอเห็นพระ
โพธสิตัวร์ปูองคง์ดงาม  กจ็ะมคีวามคดิอกุศลขึน้มา  หรอืหากไมส่ลดัจติ
อิจฉาริษยาออกไป  ก็จะเกิดความขดัแย้งกบัพระพุทธขึ้นได้  เราจะ
ปล่อยใหเ้รื่องอย่างน้ีเกดิขึน้ไดห้รอื  เมื่อเป็นเช่นน้ีจะท าอย่างไร  ท่าน
จะต้องขจดัความคิดที่ไม่ดีไม่งามของคนธรรมดาสามญัออกให้หมด  
ทา่นจงึจะสามารถยกระดบัสงูขึน้ได ้

กล่าวคอื ท่านจะตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม
ทางจิต(ซินซิ่ง) โดยยึดการบ าเพ็ญปฏิบัติตามคุณสมบัติพิเศษของ
จกัรวาล ความจรงิ ความเมตตา  ความอดทน(เจนิ ซัน่ เหยิน่)  ตดักเิลส
ของคนธรรมดาสามญั  จติใจทีไ่ม่ด ี ความคดิทีไ่ม่ดอีอกใหห้มด  ระดบั
ความคิดยกสูงขึ้นเพยีงเล็กน้อย  สิ่งไม่ดตี่างๆ ในตวัเราก็ถูกสลดัทิ้ง
ออกไปบ้าง  ขณะเดียวกันท่านจะต้องยอมอดทนกับความทุกข์
ยากล าบาก  รบัโทษบ้าง  เพื่อจะไดช้ าระกรรมของตนออกไปบางส่วน  
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ทา่นกจ็ะสามารถยกระดบัสงูขึน้ไดส้กัเลก็น้อย  นัน่กค็อื  แรงบงัคบัของ
คุณสมบตัพิเิศษแห่งจกัรวาลต่อท่านจะไม่มากเท่าเดมิ  การบ าเพญ็ตน
อยู่ที่ตวัเอง  พลงั(กง)อยู่ที่อาจารย ์ อาจารยท์่านใหพ้ลงั(กง)ที่สามารถ
เพิม่พลงัและทวขีึน้ได้  พลงั(กง)น้ีก็จะบงัเกดิผล  ก็จะสามารถช่วยผนั
แปรกุศลซึ่งเป็นสสารทีอ่ยูภ่ายนอกร่างกายของท่านเป็นพลงั(กง)  เมื่อ
ท่านยกระดบัสูงขึน้  บ าเพญ็ปฏบิตัสิูงขึน้ต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  เสาหลกั
พลัง(กง)ของท่านจะสูงตามขึ้นไปอย่างต่อเน่ือง  การเป็นผู้บ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรม  ท่านจะต้องบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมท่ามกลางสภาพแวดลอ้ม
ของคนธรรมดาสามญั  ฝึกฝนตนเอง  คอ่ยๆ ละทิง้จติยดึตดิ  และลดละ
กเิลสทัง้มวลออกไปใหห้มด  สิง่ทีม่นุษยเ์ราคดิว่าเป็นสิง่ดงีาม  ถ้ามอง
ในระดบัสูงมกัจะไม่ด ี เพราะฉะนัน้สิง่ที่คนเราคดิว่าด ี ไดผ้ลประโยชน์
ยิง่มากมคีวามเป็นอยู่ยิง่ดีในสงัคมมนุษย์  ในสายตาของท่านผู้รู้แจ้ง
แลว้  บุคคลผูน้ี้จะยิง่ไม่ด ี ไม่ดอีย่างไร  เขายิง่ไดม้าก  ยิง่ท ารา้ยผูอ้ื่น  
ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้  เขายิง่ยดึมัน่ในชื่อเสียงผลประโยชน์  เขาจะยิ่ง
สูญเสยีกุศล  หากท่านคดิจะมพีลงั(กง)สูงขึน้  ท่านไม่เน้นการบ าเพญ็
ปฏบิตัจิติ(ซนิซิง่)  พลงั(กง)ของทา่นกจ็ะสงูขึน้ไปไมไ่ด ้

ในแวดวงผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมกลา่วกนัวา่  จติหลกั(เหวยีนเสนิ)
ของคนไมม่วีนัดบัสญู  แต่ก่อนเมื่อพดูถงึเรื่องจติหลกั(เหวยีนเสนิ)  อาจ
มีคนพูดว่าเป็นเรื่องงมงาย  เราทราบกนัดีว่า  ทางฟิสิกส์วิจยักันว่า
ร่างกายมนุษยเ์ราประกอบขึน้ดว้ย  โมเลกุล  โปรตอน  อเิลก็ตรอน  มี
การวจิยัคน้ควา้ไปจนถงึขัน้ควารก์  นิวทรโิน  ถงึจุดน้ีกลอ้งจุลทรรศน์
ส่องกม็องไม่เหน็แลว้  แต่ก็ห่างไกลจากตน้ก าเนิดของสิง่มชีวีติและต้น
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ก าเนิดของสสารอกีมากมายนัก  พวกเราเขา้ใจแลว้ว่าการแตกตวัของ
นิวเคลยีสอะตอม  จะต้องมพีลงังานไปกระทบ  และต้องมคีวามรอ้นที่
มากพอจงึจะท าใหเ้กดิปฏกิริยิา และเกดิการแตกตวัออกได ้ เมื่อมนุษย์
สิน้ชวีติ  นิวเคลยีสอะตอมในรา่งกายจะตายไปงา่ยๆ ไดอ้ยา่งไร  ฉะนัน้
เราพบว่าเมื่อคนเราตายไป  ในมิติที่เราอยู่น้ี  มีเพียงส่วนประกอบที่
ใหญ่ที่สุดคอืโมเลกุลทีห่ลุดออกไป  ในมติอิื่นร่างกายน้ีไม่ไดถู้กท าลาย
ไป  เราลองคดิด ู หากเรามองรา่งกายของเราดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์จะเหน็
อะไร  รา่งกายของคนเราเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา  ทา่นนัง่น่ิงๆ ไมข่ยบั  
แต่ร่างกายก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  โมเลกุลของเซลล์
เคลื่อนไหวอยู่  ร่างกายของเรานัน้กระจดักระจาย  เหมอืนประกอบขึน้
ดว้ยเมด็ทรายมากมาย  ร่างกายของเราภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์จะเห็น
เป็นเช่นน้ี  แตกต่างจากที่เรามองดูดว้ยตาอย่างสิ้นเชงิ  ทัง้น้ีเพราะว่า
ดวงตาคู่น้ีของคนสามารถสร้างภาพลวงตาหลอนกบัท่าน  ไม่ให้ท่าน
มองเหน็สิง่ทีเ่ป็นจรงิเหลา่น้ี  เมื่อตาทพิยเ์ปิดแลว้  กส็ามารถมองเหน็สิง่
ต่างๆ ขยายใหญ่ขึน้  ซึ่งเป็นความสามารถดัง้เดมิของคน  แต่ปัจจุบนั
เรยีกว่าความสามารถพเิศษ  หากท่านคดิจะมคีวามสามารถพเิศษ  ก็
จะตอ้งกลบัคนืสูส่ภาพดัง้เดมิทีแ่ทจ้รงิ  บ าเพญ็กลบัไป 

เรามาพดูถงึกุศล  ความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัอยา่งเป็นรปูธรรมคอื
อะไร  หากเราวเิคราะหแ์ยกแยะ  กจ็ะพบวา่คนเรานัน้ลว้นมรี่างหน่ึงรา่ง
อยู่ในมติทิี่มากมายเหล่านัน้  ดูองค์ประกอบของร่างกายเราในปัจจุบนั  
สว่นทีใ่หญ่ทีสุ่ดกค็อืเซลล ์ น่ีคอืเน้ือหนังมงัสาของคน  ถา้หากท่านเขา้
ไปถงึชัน้ระหวา่งเซลลก์บัโมเลกุล  ระหวา่งโมเลกุลกบัโมเลกุล  ทา่นกจ็ะ
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เกดิความรูส้กึถงึการเขา้ไปสู่อกีมติหิน่ึง  ลกัษณะรูปแบบการคงอยูข่อง
ร่างกายเป็นอย่างไร  แน่นอนท่านจะใช้ความคิดในมิติน้ีไปท าความ
เขา้ใจไม่ได ้ ร่างกายของทา่นตอ้งหลอ่หลอมใหเ้ขา้กบัรปูแบบการคงอยู่
ในมตินิัน้  ในอกีมติหิน่ึงรา่งกายของเราสามารถขยายใหญ่และหดเลก็ได ้ 
เมื่อนัน้ทา่นจะพบว่าเป็นมติทิีก่วา้งใหญ่ไพศาล  น่ีกค็อืรปูแบบงา่ยๆ ที่
คงอยู่ในอีกมิติหน่ึงที่เราหมายถึง  ซึ่งจะมีมิติอื่นคงอยู่ในเวลาและที่
เดยีวกนั  ในมติอิื่นซึ่งมอียูม่ากมายคนเราลว้นมรี่างที่ก าหนดพเิศษอยู่
หน่ึงร่างในแต่ละมตินิัน้  หน่ึงในมติทิีก่ าหนดพเิศษนัน้  รอบๆ ร่างกาย
จะมสีนามๆ หน่ึง  สนามอะไร  สนามน้ีก็คอืที่เราเรยีกว่ากุศล  กุศลคอื
สสารสขีาวชนิดหน่ึง  ไมเ่หมอืนสิง่ทีพ่วกเราเขา้ใจกนัในอดตีวา่เป็นสิง่ที่
เกี่ยวขอ้งกบัจติ  หรอืภาวะส านึกของคน  แต่มนัคงอยู่ในรูปของสสาร
ทัง้สิน้  เพราะฉะนัน้ในสมยัก่อนผูใ้หญ่พดูถงึการสรา้งบุญกุศล  หรอืการ
สูญเสียบุญกุศล  ช่างเป็นค าพูดที่ถูกต้องนัก  กุศลน้ีจะอยู่รอบๆ 
รา่งกายคน  ก่อเกดิเป็นสนามหน่ึง  สมยัก่อนอาจารยส์ายเต๋าจะเสาะหา
ลกูศษิย ์ ไมใ่ชล่กูศษิยเ์สาะหาอาจารย ์ ความหมายคอือะไร  อาจารยจ์ะ
ดูว่าลูกศษิยผ์ูน้ี้สะสมกุศลมามากหรอืน้อย  มกุีศลมากเขาก็จะบ าเพญ็
ไดง้า่ย  มไีม่มากเขาก็จะบ าเพญ็ไดย้าก  พลงั(กง)ของเขากจ็ะสูงขึน้ได้
ยาก 

ในเวลาเดยีวกนั  ยงัมสีสารสดี าอกีชนิดหน่ึง  พวกเราจะเรยีกว่า
กรรม  ในพุทธศาสนาเรยีกว่าอกุศลกรรม  สสารสขีาวกบัสดี า  สสารทัง้
สองชนิดน้ีจะคงอยู่ในเวลาเดยีวกนั  สสารทัง้ 2 ชนิดน้ีมคีวามสมัพนัธ์
ต่อกนัอย่างไร  กุศลนัน้เป็นสสารที่เราได้มาจากการทนต่อความทุกข์



38 

 

ยากล าบาก  แบกรบัความกระทบกระเทอืน  และท าความด ี แต่สสารสี
ด าน้ีเกดิขึน้จากการทีเ่ราท าความชัว่  ท าเรื่องทีไ่ม่ดไีม่งาม  รงัแกผูอ้ื่น  
กจ็ะไดม้าซึ่งสสารสดี าน้ี  ทุกวนัน้ีไม่เพยีงเหน็แต่ความโลภ  บางคนท า
แต่สิง่ไม่ดเีพยีงเพื่อเงนิ  อะไรที่ชัว่รา้ยก็ท า  ฆ่าคนตดัชวีติ  ใชเ้งนิซื้อ
ชวีติ  รกัรว่มเพศ  เสพยาเสพตดิ  เป็นตน้  เรื่องอะไรกม็ทีัง้นัน้  เวลาที่
คนเราท าในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม  กจ็ะสญูเสยีกุศล  สญูเสยีอยา่งไร  เชน่เมื่อ
เวลาด่าผูอ้ื่น  เขารูส้กึว่าได้เปรยีบผูอ้ื่น ได้ระบายความโกรธแค้น  ใน
จกัรวาลน้ีมีกฎอยู่ข้อหน่ึงว่า  ผู้ไม่สูญเสียก็จะไม่ได้  เมื่อได้ก็ต้อง
สูญเสีย  ท่านไม่ยอมสูญเสียก็จะบังคบัให้ท่านเสีย  ใครเป็นผู้ท าให้
เกดิผลเชน่น้ี  กค็อืคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาลท าใหบ้งัเกดิผลเชน่น้ีขึน้  
เพราะฉะนัน้ทา่นคดิจะเอาแต่ไดอ้ยา่งเดยีวไม่ได ้ ท าอยา่งไรดเีล่า  เมื่อ
เขาด่าว่าผู้อื่น  รงัแกผู้อื่น  เขาก็โยนกุศลให้ผู้อื่น  ฝ่ายตรงกันข้าม
จดัเป็นฝ่ายที่ถูกปรกัปร า  เป็นฝ่ายสูญเสยี  เป็นฝ่ายรบัความเจบ็ปวด  
เพราะฉะนัน้จงึต้องชดใช้ให้เขา  เขาด่าว่าอกีฝ่ายหน่ึง  เมื่อเขาด่าทอ  
กุศลหน่ึงส่วนก็ลอยจากมติสินามของเขาไปพอกพูนให้กบัคนนัน้  เขา
ดา่ทอยิง่หนัก  กุศลกย็ิง่จะไปพอกพนูใหค้นเขายิง่มาก  ตคีนรงัแกผูอ้ื่น
ก็เช่นกัน  เขาต่อยผู้อื่นหน่ึงหมัด  เตะหน่ึงที  คนผู้น้ีตีคนเขาหนัก
เพยีงใด  กุศลทีโ่ยนขา้มไปกม็ากเท่านัน้  คนธรรมดาสามญัมองไม่เหน็
กฎขอ้น้ี  เวลาถูกเขารงัแก  เขาก็ทนไม่ไหว  ท่านต่อยฉัน  ฉันก็ต่อย
กลบัไป  ผลกัเอากุศลกลบัคนืไป  ทัง้สองฝ่ายไม่ไดไ้ม่เสยี  เขาอาจจะ
คดิว่า  ท่านต่อยมาหน่ึงหมดั  ฉนัจะโต้กลบัไปสองหมดั  ไม่เช่นนัน้ไม่
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หายเจบ็ใจ  เมื่อเขาโต้กลบัมากกว่าหน่ึงหมดั  เท่ากบัยกกุศลในตวัเอง
ไปเพิม่ใหฝ่้ายตรงขา้มหน่ึงสว่น 

ท าไมเราถงึใหค้วามส าคญัต่อกุศลน้ียิง่นัก  การผนัแปรของกุศล
น้ีมสี่วนสมัพนัธก์นัอย่างไร  ในทางศาสนากล่าวกนัว่า  เมื่อมกุีศลหาก
ชาตน้ีิไมไ่ด ้ ชาตหิน้าจะได ้ เขาจะไดอ้ะไร  เขามกุีศลมากอาจจะไดเ้ป็น
ขุนนางใหญ่ ร ่ารวยมัง่ม ี คดิอยากไดอ้ะไรกจ็ะได ้กค็อืใชกุ้ศลน้ีแลกมา  
ในศาสนายงัไดก้ลา่วไวว้่า  หากบุคคลผูน้ี้ไมม่กุีศล  เขากจ็ะตายทัง้กาย
และจติ  จติหลกั(เหวยีนเสนิ)ของเขาจะถูกท าลาย  หลงัจากเสยีชวีติแลว้
เขาจะดบัสลายจนหมดสิน้  ไมม่อีะไรหลงเหลอื  ในวงการบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมพวกเราพดูกนัวา่  กุศลสามารถผนัแปรเป็นพลงั(กง)ไดโ้ดยตรง 

เรามาพูดกันถึงการผนัแปรกุศลเป็นพลงั(กง)ได้อย่างไร  ใน
วงการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมมคี ากล่าวอยู่ค าหน่ึงว่า  “การบ าเพญ็ปฏบิตัิ
อยู่ที่ตวัเอง  พลงั(กง)อยู่ที่อาจารย”์  แต่มบีางคนเหน็ว่า  ตัง้กระทะก่อ
เตา  เกบ็ตวัยามาเคีย่วเป็นยาอายุวฒันะ(ตาน)  เคลื่อนไหวความนึกคดิ  
เขารูส้กึว่าเป็นสิง่ส าคญั  ขา้พเจา้จะบอกกบัท่านว่าไม่ส าคญัเลย  ท่าน
คิดมากแล้วก็คือจิตยึดติด  ท่านย ้าคิดมากๆ เท่ากับยึดติดต่อการ
แสวงหามใิช่หรอื  การปฏบิตับิ าเพญ็อยูท่ีต่วัเอง  พลงั(กง)อยูท่ีอ่าจารย ์ 
ขอให้ท่านมีความปรารถนาเช่นน้ีก็พอแล้ว ผู้ที่กระท าเรื่องน้ีให้คือ
อาจารย ์ ท่านไม่สามารถท าดว้ยตวัเอง  ร่างกายของคนธรรมดาสามญั
เช่นท่าน  จะผนัแปรสสารพลงังานสูงให้เป็นร่างของชวีติชัน้สูงไดห้รอื  
เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้  พูดไปแลว้ก็เป็นเรื่องน่าขบขนั  กระบวนการ
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ผนัแปรของร่างกายมนุษย์ในมิติอื่นเป็นสิง่ที่มหศัจรรย์ลกึล ้าซบัซ้อน
อยา่งมาก  สิง่เหลา่น้ีทา่นไมส่ามารถท าได ้

อาจารยจ์ะให้อะไรแก่ท่าน  จะให้พลงั(กง)ที่จะช่วยให้พลงั(กง)
ของท่านเพิม่ขึน้ได ้ เพราะว่ากุศลอยูภ่ายนอกรา่งกายของคน  พลงั(กง)
ที่แทจ้รงิของคนเกิดจากกุศล  ระดบัชัน้ของคนจะสูงต ่าและมพีลงั(กง)
มากน้อยเพยีงใด  กุศลจะเป็นตวัก าหนด  อาจารย์จะผนัแปรกุศลของ
ทา่นเป็นพลงั(กง)  หมุนเป็นเกลยีวสวา่นขึน้สูเ่บือ้งบน  พลงั(กง)ซึง่เป็น
ตัวก าหนดที่แท้จริงของชัน้สูงต ่ าของคนนั ้นจะเติบโตอยู่ภายนอก
ร่างกาย  พลงั(กง)ที่หมุนเป็นเกลยีวสว่านขึน้ไปถึงศรีษะ  ท้ายสุดก็จะ
ก่อเกิดเป็นเสาหลกัพลงั(กง)  พลงั(กง)ของบุคคลผู้น้ีมีพื้นฐานสูงต ่า
เพยีงใด  ก็จะดูจากเสาหลกัพลงั(กง)ของเขาผูน้ี้ว่าสูงเพยีงใด  น่ีก็คือ
ระดบัชัน้ของเขา  พุทธศาสนาเรยีกว่ามรรคผล  บางคนเมื่อนัง่สมาธิ  
จติหลกั(เหวยีนเสนิ)สามารถออกจากรา่ง  ทนัททีนัใดเขากล็อยสงูขึน้ไป 
สงูขึน้ไป  สงูจนไมส่ามารถทีจ่ะขึน้ต่อไปไดอ้กี  ไมก่ลา้ขึน้ไปอกี  เขานัง่
เสาหลักพลัง(กง)ของตัวเองขึ้นไป  เขาสามารถขึ้นไปได้สูงแค่นั ้น  
เพราะว่าเสาหลกัพลงั(กง)ของเขามคีวามสูงแค่นัน้  ถ้าสูงกว่านัน้เขาก็
ไมส่ามารถขึน้ไปไดอ้กี  น่ีกค็อืมรรคผลทีก่ลา่วกนัในพทุธศาสนา 

การวดัระดบัจติ(ซนิซิ่ง)ว่าสูงเพยีงใด  ยงัมมีาตรวดัอกีอนัหน่ึง  
มาตรวดัและเสาหลกัพลงั(กง)ไม่อยู่ในมิติเดียวกนั  แต่คงอยู่ในเวลา
เดยีวกนั  เมื่อท่านพฒันาจติ(ซินซิ่ง)ขึน้มา  เช่นในสงัคมมนุษย ์ มคีน
มาด่าท่าน  ท่านไม่ได้ตอบโต้  โดยที่จติของท่านสงบ  มคีนต่อยท่าน
หน่ึงหมดั  ท่านก็เงยีบ  ยิ้มแล้วก็ผ่านไป  จติ(ซินซิ่ง)ของคนๆ น้ีก็สูง
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มากแลว้  หากท่านเป็นผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัิธรรม  สิง่ที่ท่านจะไดค้อือะไร  
ท่านมไิดพ้ลงั(กง)หรอกหรอื  จติ(ซนิซิง่)ของท่านสูงขึน้แลว้  พลงั(กง)
ของทา่นกจ็ะสงูตามไปดว้ย  จติ(ซนิซิง่)สงูเทา่ใดพลงั(กง)สงูเพยีงนัน้  น่ี
คอืสจัธรรมทีแ่ทจ้รงิ  ทีผ่า่นมาไม่ว่าเขาจะฝึกพลงั(กง)ในสวนสาธารณะ
ก็ด ี ที่บ้านก็ด ี ฝึกด้วยความมุ่งมัน่ตัง้ใจ  ด้วยความศรทัธา  ฝึกได้ด ี 
แต่เมื่อเขาก้าวออกนอกประตูก็มิใช่ผู้บ าเพ็ญแล้ว  ท าตามอ าเภอใจ  
แก่งแย่งชงิดชีงิเด่นเพื่อลาภเพื่อยศในหมู่คนธรรมดาสามญั  แลว้พลงั
(กง)ของเขาจะสูงขึน้ไดอ้ยา่งไร  แน่นอนไม่มทีาง  โรคภยัของเขากไ็ม่มี
ทางหายดว้ยเหตุผลเดยีวกนั  ท าไมบางคนฝึกพลงั(กง)มาเป็นเวลานาน
กย็งัไม่สามารถหายจากโรคภยั  นัน่ก็เป็นเพราะว่าพลงัลมปราณ(ชี่กง)
คอืการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  เป็นสิง่ที่เหนือธรรมดา  ไม่ใช่เป็นการออก
ก าลงักายของคนธรรมดาสามญั  จะตอ้งเน้นการบ าเพญ็จติ(ซนิซิง่)  จงึ
จะหายจากโรค  หรอืมพีลงั(กง)สงูขึน้ได ้

บางท่านคิดว่าตัง้กระทะก่อเตา  เก็บตวัยาเคี่ยวยาอายุวฒันะ
(ตาน)  เขา้ใจว่ายาอายุวฒันะ(ตาน)น้ีกค็อืพลงั(กง)  แทจ้รงิไม่ใช่  ส่วน
ตานที่จะกล่าวน้ีเป็นตานที่เก็บสะสมพลงังานไดเ้พยีงส่วนหน่ึงเท่านัน้ 
ไม่ใช่พลงังานทัง้หมด  ตานคืออะไร  เราทราบกนัดีว่า  เรายงัมีสิ่งที่
เกีย่วกบัการบ าเพญ็ชวีติอกีสว่นหน่ึง  รา่งกายยงัจะมพีลงัความสามารถ
พเิศษออกมาอกี  อกีทัง้มศีาสตรต์่างๆ อกีมากมาย  สิง่เหลา่น้ีสว่นใหญ่
ถูกปิดกัน้เอาไว ้ ไมใ่หท้่านน าออกมาใช ้มคีวามสามารถพเิศษมากมาย
นับหมื่นชนิดทนัททีี่ก่อเกดิก็จะถูกปิดกัน้  ท าไมจงึไม่ให้น าออกมาใช ้
จุดประสงค์ก็คอืไม่ต้องการใหท้่านน าไปใชก้่อเรื่องต่างๆ ตามอ าเภอใจ
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ในสงัคมมนุษย์  ไม่ให้ไปรบกวนสงัคมมนุษย์ตามอ าเภอใจ  และก็ไม่
ต้องการใหท้่านแสดงอทิธฤิทธิใ์นสงัคมมนุษยอ์ย่างง่ายๆ  เพราะว่าจะ
เป็นการท าลายสภาพของสงัคมมนุษย์  มีหลายคนต้องรบัรู้(อู้)ด้วย
ตนเองจากการบ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  หากแสดงความสามารถพิเศษ
ออกมาใหเ้หน็ทัง้หมด  ผูค้นเหน็ว่าเป็นของจรงิ  ก็จะพากนัมาบ าเพญ็
ธรรม  คนที่ประพฤติชัว่ร้ายหรอืสร้างแต่ความเลวก็พากนัมาบ าเพ็ญ  
ท าเช่นน้ีไม่ได ้ ไม่อนุญาตใหท้่านไปโออ้วดเช่นนัน้ได ้ ท่านยงัอาจท า
ผดิไดง้า่ย  เพราะว่าท่านยงัมองไม่เหน็ถงึความสมัพนัธข์องเหตุและผล  
มองไม่เห็นธาตุแท้ของมนั  ท่านคดิว่าเป็นเรื่องด ี แต่อาจเป็นการท า
เรื่องไมด่กีเ็ป็นได ้ เพราะฉะนัน้จงึไมใ่หท้่านน ามาใช ้ เพราะวา่เมื่อทา่น
กระท าความผิด  ระดับชัน้ก็จะตกลงมา  บ าเพ็ญเสียเวลาเปล่า  
เพราะฉะนัน้ความสามารถพิเศษจ านวนมากจึงต้องปิดกัน้ไว้  จะท า
อยา่งไร  เมื่อถงึวนัทีเ่ปิดพลงั(กง)  เปิดการรูแ้จง้(อู)้  ตานกค็อืลกูระเบดิ
ทีจ่ะระเบดิเปิดความสามารถพเิศษทัง้หมด  สว่นทีถู่กปิดกัน้ทัง้หมดของ
ร่างกายและทวารทุกจุดจะถูกระเบดิออกมาทัง้หมด  “ปัง” เสยีงดงัสนัน่  
ทัง้หมดจะถูกระเบิดออก  ตานก็คือเพื่ อการน้ี  พระสงฆ์เมื่อถึงแก่
มรณภาพน าเรือนร่างไปฌาปนกิจแล้ว  จะพบว่ามีพระธาตุเหลืออยู ่ 
บางคนคดิว่านัน่คอืกระดูกหรอืฟัน  แต่คนธรรมดาสามญัท าไมจงึไม่ม ี 
นัน่ก็คือตานหลงัจากระเบิดออก  พลงังานของมนัถูกปลดปล่อยออก
มาแลว้  พระธาตุประกอบขึน้ดว้ยสสารมากมายในมติอิื่น  มนักค็อืสสาร
นัน่เอง  แต่มนัก็ไม่มปีระโยชน์อะไร  คนปัจจุบนัถอืว่าเป็นของมคี่า  มี
พลงังาน  มแีสง  มคีวามแขง็แกรง่  กค็อืสิง่น้ี 
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การทีพ่ลงั(กง)ไม่สงูขึน้ยงัมสีาเหตุอกีประการหน่ึง  นัน่กค็อืไม่รู้
ถึงหลักธรรมในระดับสูง  ไม่สามารถบ าเพ็ญปฏิบัติให้สูงขึ้นไป  
หมายความว่าอย่างไร  ดงัเช่นที่ขา้พเจา้กล่าวไวก้่อนหน้าน้ี  บางท่าน
ฝึกวชิาพลงั(กง)ต่างๆ มามากมาย  ขา้พเจา้จะบอกให ้ ต่อใหศ้กึษามา
มากเท่าใดก็ไม่มปีระโยชน์  ยงัคงเป็นเด็กชัน้ประถมอยู่นัน่เอง  ท่าน
ยงัคงเป็นเด็กชัน้ประถมในการบ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  ล้วนเป็นกฎใน
ระดบัต ่า  ท่านเอากฎในระดบัขัน้ต ่าไปบ าเพญ็ปฏบิตัใินระดบัสูง  ยอ่ม
ไม่บงัเกิดผลใดๆ ในทางชี้แนะ  เหมอืนกบัท่านศึกษาในมหาวทิยาลยั  
แต่ใชแ้บบเรยีนของชัน้ประถม  ท่านกย็งัคงเป็นนักเรยีนประถม  ต่อให้
เรยีนมากอย่างไรก็ไร้ประโยชน์  กลบัจะแย่ลงกว่าเดิม  ในระดบัชัน้ที่
แตกต่างกนัยอ่มมธีรรมะที่แตกต่างกนั  หลกัธรรมในระดบัชัน้ทีต่่างกนั
ย่อมมีแนวทางชี้แนะที่แตกต่างกัน เพราะฉะนัน้ กฎระดับขัน้ต ่ าไม่
สามารถชีแ้นะใหท้่านบ าเพญ็ปฏบิตัไิปสู่ระดบัสูงได ้ สิง่ทีเ่ราจะอธบิาย
ต่อไปลว้นเป็นกฎที่จะบ าเพญ็ปฏบิตัใินระดบัสูง  ขา้พเจา้น าสิง่ทีอ่ยู่ใน
ระดบัชัน้ทีต่่างกนัผนวกเขา้ดว้ยกนัมาอธบิาย  ซึ่งจะมผีลต่อการชีแ้นะ
ในการบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมของท่านได้ตัง้แต่น้ีไป ขา้พเจา้มหีนังสอือยู่
หลายเล่ม  ยงัมเีทปบนัทกึเสยีง  วดีทีศัน์  ท่านจะพบว่า  หลงัจากท่าน
อ่าน  ดู  ฟัง  ไปแลว้ครัง้หน่ึง  ผ่านไปอกีระยะหน่ึงมาดู  ฟัง  หรอือ่าน
อีก  รบัรองได้ว่าจะยงัเกิดผลในทางชี้แนะต่อไป  ท่านก็จะสามารถ
ยกระดบัตวัเองใหส้งูขึน้อยา่งต่อเน่ือง  และเป็นแนวทางชีแ้นะใหก้บัทา่น
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  น่ีกค็อืหลกัธรรม  สาเหตุสองประการทีบ่ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมแล้วพลงั(กง)ไม่สูงขึ้น  คือไม่เข้าใจหลกัธรรมในระดบัสูงจึงไม่
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สามารถบ าเพ็ญได้  ไม่ได้บ าเพ็ญจากภายใน  ไม่บ าเพ็ญจิต(ซินซิ่ง)  
พลงั(กง)กไ็มส่งูขึน้  น่ีคอืเหตุผลสองประการ 

จดุเด่นของหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลนุต้าฝ่า) 

หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา  เป็นหลกัธรรม
หน่ึงในแปดหมื่นสีพ่นัพระธรรมขนัธใ์นสายพุทธ  ในรอบอารยธรรมของ
มนุษยค์รัง้น้ี  พวกเรายงัไมไ่ดอ้อกมาเผยแพร่สูส่าธารณชน  แต่เคยชว่ย
ให้คนพ้นทุกข์อย่างกว้างขวางในช่วงหน่ึงของยุคก่อนประวตัิศาสตร ์ 
ขา้พเจา้น าออกมาเผยแพร่อกีครัง้หน่ึงในชว่งสุดทา้ยของปลายกลัป์  จงึ
เป็นสิง่ทีล่ ้าค่ายิง่นกั  ขา้พเจา้ได้พดูถงึรูปแบบการผนัแปรกุศลเป็นพลงั
(กง)โดยตรง  พลงั(กง)อนัทีจ่รงิมใิช่ไดม้าโดยการฝึก  แต่ไดม้าจากการ
บ าเพญ็  คนจ านวนมากแสวงหาแต่การเสรมิสรา้งพลงั(กง)  เน้นแต่จะ
ฝึกได้อย่างไร ไม่ได้สนใจจะบ าเพ็ญอย่างไร  ความจรงิแล้วพลงั(กง)
ได้มาโดยอาศยัการบ าเพ็ญปฏิบตัิทางจิต(ซินซิ่ง)ของเรา  ถ้าเช่นนัน้
ท าไมเราจงึสอนใหค้นฝึกพลงั(กง)  ก่อนอื่นขอพดูเรื่องท าไมพระสงฆจ์งึ
ไม่ฝึกพลงั(กง)  ท่านอาศยัการนัง่สมาธ ิ สวดมนต์  บ าเพญ็จติ(ซนิซิง่)  
ท่านก็สามารถมพีลงั(กง)สูงขึ้น  ตามแต่ระดบัชัน้สูงต ่าของแต่ละท่าน  
เพราะว่าองค์ศากยมุนีทรงสัง่สอนให้ละทิ้งทุกสิ่งในโลก  รวมทัง้ร่าง
แท(้เป๋ินถี่)  ดงันัน้จงึไม่จ าเป็นทีจ่ะฝึกการเคลื่อนไหวทางร่างกาย  สาย
เต๋าไม่เน้นการช่วยเหลอืสรรพสตัว ์ บุคคลที่เขาไดพ้บ  จะมใิช่พวกที่มี
สภาพจติใจต่างๆ และมรีะดบัชัน้ต่างๆ กนั  จะไม่ใช่คนทุกประเภท  ที่
บางคนมคีวามเหน็แก่ตวัมาก  บางคนเหน็แก่ตวัน้อย  แต่ท่านจะตอ้งมี



45 

 

การคดัเลอืกลูกศิษย์  เลอืกลูกศิษย์ไว้สามคน  ในจ านวนน้ีมเีพยีงคน
เดยีวทีจ่ะเป็นผูส้บืทอดทีแ่ทจ้รงิ  ลกูศษิยผ์ูน้ัน้จะตอ้งมกุีศลสูง  เป็นคน
ด ี ไมก่่อเกดิปัญหา  เพราะฉะนัน้  อาจารยจ์ะเน้นหนกัการสอนกระบวน
ท่าฝึกซึ่งเป็นของท่านเอง  ให้บ าเพ็ญชีวิต  ฝึกฤทธิเ์ดชและศาสตร์
ต่างๆ  จงึตอ้งฝึกการเคลื่อนไหวดว้ย 

หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)  เป็นหลกัพลงั(กง)ทีฝึ่ก
ทัง้จิตและชีวิต  จึงต้องมีการฝึกการเคลื่อนไหว  ด้านหน่ึงเป็นการ
เสรมิสรา้งความสามารถพเิศษ  เสรมิสรา้งอย่างไร  นัน่ก็คอือาศยัแรง
พลัง(กงลี่)ที่แข็งแกร่งในตัวท่าน  มาเสริมความสามารถพิเศษให้
แขง็แกร่งยิง่ๆ ขึน้  อกีดา้นหน่ึง  เสรมิสรา้งใหร้่างกายของท่านก่อเกดิ
สิง่มชีวีติขึน้มาอกีมากมาย  เมื่อบ าเพญ็ปฏบิตัถิงึระดบัชัน้สูง  สายเต๋า
พูดถึงการก าเนิดกายทิพย์(เหวยีนองิ)  สายพุทธพูดถึงร่างวชริะที่ไม่
เสื่อมสลาย  ยงัจะผนัแปรศาสตร์ต่างๆ ออกมาอกีมากมาย  สิง่เหล่าน้ี
ลว้นผนัแปรออกมาผา่นการฝึกกระบวนทา่  การฝึกการเคลื่อนไหวกเ็พื่อ
สิง่น้ี  วชิาการฝึกจติและชวีติที่สมบูรณ์จะต้องมทีัง้การบ าเพญ็และการ
ปฏบิตั ิ ขา้พเจา้คดิว่าพวกเราคงเขา้ใจว่าพลงั(กง)น้ีมาไดอ้ยา่งไร  พลงั
(กง)ที่ก าหนดระดบัชัน้สูงต ่าที่แท้จรงิ  ไม่ใช่ไดม้าจากการฝึก  หากแต่
ได้มาจากการบ าเพ็ญ  คือในระหว่างการบ าเพ็ญในสังคม  ท่านได้
ยกระดบัจติ(ซนิซิง่)ของท่านสูงขึน้  เพื่อใหเ้ขา้กบัคุณสมบตัพิเิศษของ
จกัรวาล  คุณสมบตัพิเิศษในจกัรวาลกไ็ม่บงัคบัท่าน  ท่านกจ็ะสามารถ
ยกระดบัสูงขึ้น  กุศลน้ีก็จะเริ่มผนัแปรเป็นพลัง(กง)  และจะสูงตาม
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มาตรฐานจติ(ซินซิ่ง)ที่ไดพ้ฒันาขึ้นมา  ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัก็คอื
เชน่น้ี 

หลกัพลงั(กง)ของเรา  เป็นการบ าเพญ็ทัง้จติและชวีติ  พลงั(กง)
ทีเ่ราฝึกจะถูกเกบ็สะสมไวใ้นเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกาย  เรื่อยไปจนถงึ
ส่วนประกอบของอนุภาคเลก็ๆ ของต้นก าเนิดสสารภายใต้จุลทรรศน์ที่
เลก็ทีสุ่ด  ก็จะสะสมพลงั(กง)อนัเป็นสสารพลงังานสูง  เมื่อแรงพลงั(กง
ลี่)ของท่านเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น  ความหนาแน่นก็จะเพิ่มสูงยิ่งขึ้น  
อานุภาพก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น  สสารพลังงานสูงชนิดน้ีมีจิตวิญญาณ  
เพราะวา่ถูกสะสมอยูภ่ายในเซลลท์ุกเซลลข์องรา่งกายมนุษย ์ จนถงึตน้
ก าเนิดของชีวิต  นานๆ เข้าก็จะมีรูปแบบเช่นเดียวกันกับเซลล์ใน
ร่างกายของท่าน  มกีารเรยีงล าดบัเช่นเดยีวกบัโมเลกุลในร่างกาย  มี
รูปแบบเช่นเดยีวกบันิวเคลยีสทัง้มวล  แต่ธาตุแท้ได้เปลี่ยนแปลงไป  
ไมใ่ชเ่ซลลเ์น้ือเยือ่ดัง้เดมิทีป่ระกอบขึน้เป็นรา่งกายอกีต่อไปแลว้  ทา่นก็
จะไม่อยู่ในธาตุทัง้ 5 อกีต่อไปมใิช่หรอื  แน่นอนการบ าเพญ็ปฏบิตัขิอง
ท่านยงัไม่สิ้นสุด  ท่านยงัคงบ าเพญ็ปฏบิตัิในหมู่คนธรรมดาสามญั  ดู
ผวิเผนิทา่นกเ็หมอืนกบัคนธรรมดาสามญั  สิง่เดยีวทีแ่ตกต่างกค็อื  เมื่อ
เปรยีบเทียบกบัผู้ที่อยู่ในวยัเดียวกนั  ท่านจะดูอ่อนวยักว่า  แน่นอน  
ประการแรกจะตอ้งมกีารเอาสิง่ทีไ่มด่ใีนรา่งกายของทา่นออกไป  รวมถงึ
โรคภยัไขเ้จบ็  แต่ทีน้ี่ไมใ่ชก่ารรกัษาโรค  เราจะท าการช าระรา่งกาย  ไม่
เรยีกว่ารกัษาโรค  เราเรยีกว่าการช าระร่างกาย  ช าระร่างกายให้กบัผู้
บ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมอย่างแท้จรงิ  บางท่านมาเพื่อรกัษาโรค  ผูป่้วยที่
อาการหนักเราจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้มา  เพราะว่าเขาปล่อยวางจติทีจ่ะมา
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รกัษาโรคไม่ได้  เขาไม่สามารถที่จะสลดัความคดิที่เขาก าลงัเจบ็ไขไ้ด้
ป่วยไปได ้ เขาป่วยหนกั  ไมส่บายมาก  เขาจะปลอ่ยวางไดอ้ยา่งไร  เขา
กย็อ่มไม่สามารถทีจ่ะบ าเพญ็ปฏบิตัไิด ้ เราขอเน้นอกีครัง้  ผูป่้วยหนัก
เราไม่รบั  ที่น่ีเป็นการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  แตกต่างจากเรื่องที่เขาคดิ
มากมายนกั  เขาสามารถไปหาอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ทา่นอื่นไปท า
เรื่องน้ี  แน่นอนในที่ น้ีผู้ฝึกหลายท่านก็มีโรค  แต่เพราะท่านคือผู้
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมทีแ่ทจ้รงิ  เราจะชว่ยท าเรื่องน้ีใหท้า่น 

ผูฝึ้กหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา  เมื่อมอง
จากภายนอก หลงัจากที่บ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมไประยะหน่ึง  จะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงไดช้ดัเจน  ผวิหนังจะเนียนละเอยีด  ผิวขาวนวลอมชมพ ู 
ผู้สูงอายุรอยย่นต่างๆ จะลดน้อยลง  ลดน้อยลงมาอย่างมาก  น่ีเป็น
ปรากฏการณ์ทีจ่ะพบเหน็ไดท้ัว่ไป  ทีข่า้พเจา้พดูมาน้ีไมใ่ช่เรื่องพสิดาร
เหลอืเชื่อ  ผูฝึ้กเก่าทีน่ัง่ ณ ทีน้ี่หลายๆ ท่านทราบในสิง่น้ีด ี โดยเฉพาะ
สตรสีูงอายุยงัจะมรีอบระดูมาอกี  เพราะว่าในหลกัพลงั(กง)บ าเพญ็ทัง้
จติและชวีติ  ตอ้งอาศยัลมปราณ(ชี)่ของระดูมาบ าเพญ็ชวีติ  ระดูทีม่าจะ
ไม่มาก  ในขั ้นตอนน้ี มี เพียงเล็กน้ อยก็ เพียงพอ  และน่ี ก็คือ
ปรากฏการณ์ทีพ่บเหน็ไดท้ัว่ไป  มฉิะนัน้ท่านขาดมนัไปแลว้จะบ าเพญ็
ชวีติไดอ้ยา่งไร  ผูช้ายกเ็ช่นกนั  ไม่ว่าจะเป็นผูส้งูอายุหรอืวยัหนุ่มแน่น  
จะรู้สึกว่าตวัเบา  ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมที่แท้จรงิ  ท่านจะรู้สกึถึงการ
เปลีย่นแปลงเชน่น้ี 

หลกัพลงั(กง)ของเราเป็นการฝึกที่ยิง่ใหญ่มาก  แตกต่างไปจาก
วชิาอื่นๆ ที่มกัจะเลยีนแบบท่าทางของสตัว์ชนิดต่างๆ  หลกัพลงั(กง)
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ของเราชุดน้ียิง่ใหญ่จริงๆ  กฎที่องค์ศากยมุนีหรอืเหลาจื่อได้ตรสัไว ้ 
ลว้นเป็นกฎภายในระบบทางชา้งเผอืกของเรา  หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร
(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเราฝึกอะไร  เราบ าเพ็ญปฏิบัติตามกฎของการ
วิวฒันาการของจกัรวาล  ยึดถือคุณสมบัติพิเศษสูงสุดของจกัรวาล  
ความจรงิ ความเมตตา ความอดทน(เจนิ ซัน่ เหยิน่)  เป็นมาตรฐานชีน้ า
ในการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของเรา  เราฝึกวชิาที่ยิง่ใหญ่เช่นน้ี  เท่ากบั
เป็นการฝึกจกัรวาล 

หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ของเรายงัมจีุดเดน่พเิศษ
มากๆ อกีจุดหน่ึง  ซึ่งแตกต่างไปจากหลกัพลงั(กง)อื่นๆ  ปัจจุบนัพลงั
ลมปราณ(ชีก่ง)ซึง่เป็นทีนิ่ยมฝึกกนัมากในสงัคม  ลว้นอยูใ่นประเภทการ
เดนิตาน  ฝึกตาน  พลงัลมปราณ(ชี่กง)จากการฝึกตานส าหรบัผูฝึ้กใน
หมู่คนธรรมดาสามญัคดิจะฝึกจนเปิดพลงั(กง)  เปิดการรูแ้จง้(อู)้นัน้ท า
ได้ยาก  หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเราไม่เดินตาน  
หลกัพลงั(กง)ของเราคอืการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจกัร(ฝ่าหลุน) ณ บรเิวณ
ท้องน้อย  ซึ่งข้าพเจ้าจะใส่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)ให้กับพวกเราด้วยตัว
ข้าพเจ้าเองในห้องเรียน  ในขณะที่ข้าพเจ้าพูดถึงหลักธรรมใหญ่
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า) ขา้พเจา้กจ็ะทยอยใส่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)ใหก้บั
ทุกท่าน  บางท่านจะรูส้กึ  บางท่านจะไม่รูส้กึ  แต่คนส่วนใหญ่จะรูส้กึ  
เพราะว่าพืน้ฐานของร่างกายของคนเราไม่เหมอืนกนั  เราฝึกธรรมจกัร
(ฝ่าหลุน)  แต่ไม่ฝึกตาน  ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)คอืส่วนยอ่ของจกัรวาล  มี
ความสามารถพเิศษเช่นเดยีวกบัจกัรวาล  จะหมุนอย่างอตัโนมตั ิ และ
จะหมุนอยูต่ลอดเวลา ณ บรเิวณทอ้งน้อยของทา่น  เมื่อใสใ่หท้่านแลว้ก็
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จะไม่มีการหยุด  จะหมุนอยู่เช่นน้ีตลอดไป  เวลาธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)
หมุนตามเข็มนาฬิกา  จะท าการดูดซับพลังงานจากจักรวาลโดย
อตัโนมตั ิ ตวัธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)เองยงัสามารถผนัแปรพลงังาน  ป้อน
พลังงานที่ต้องการใช้ในการผันแปรพลังงานให้แก่ส่วนต่างๆ ของ
รา่งกาย  ขณะเดยีวกนัเวลาธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)หมุนทวนเขม็นาฬกิา  จะ
ปล่อยพลงังานออกมา  หลงัจากขบัสสารเสียออกไปแล้วก็จะกระจาย
ออกไปจากรอบๆ ร่างกาย  ขณะที่ปล่อยพลงังานออกมาจะกระจาย
ออกไปไกลมาก  พร้อมกับดูดซับพลังงานใหม่เข้ามา  พลังงานที่
กระจายออกไป  คนทีอ่ยูบ่รเิวณรอบๆ ตวัท่านจะไดร้บัประโยชน์  สาย
พทุธพดูถงึการชว่ยเหลอืตนเองและชว่ยเหลอืผูอ้ื่น  ชว่ยเหลอืสรรพสตัว ์ 
ไม่เพียงแต่บ าเพ็ญตน  ยงัจะช่วยเหลือสรรพสตัว์  ท าให้ผู้อื่นได้รบั
ผลประโยชน์น้ีดว้ย  ชว่ยปรบัสภาพรา่งกายและรกัษาโรคใหผู้อ้ื่นโดยไม่
ตัง้ใจ  แน่นอน  พลงังานจะไม่สูญหายไปไหน  เมื่อธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)
หมุนตามเข็มนาฬิกา  เขาจะดูดซับพลังงานกลับมาเอง  เพราะว่า
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)จะหมุนอยูต่ลอดเวลา 

บางคนจะคดิว่า  ท าไมธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)จงึหมุนไม่หยุด  บาง
ท่านถามข้าพเจ้าว่า  ท าไมธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)จงึหมุนได้  มีหลกัการ
อะไร  การทีพ่ลงังานสะสมมากๆ จนก่อเกดิเป็นตาน  สิง่น้ีเขา้ใจได ้ แต่
การหมุนของธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)เป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจ  ข้าพเจ้าจะ
ยกตวัอยา่งใหท้่านฟัง  จกัรวาลเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา  ทางชา้งเผอืก
ทัง้หมดในจกัรวาล  กลุ่มดวงดาวลว้นเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา  ดาวนพ
เคราะหห์มุนรอบดวงอาทติย ์ โลกยงัหมุนรอบตวัเอง  พวกเราลองคดิด ู 
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ใครเป็นคนผลกัดนั  ใครเป็นผูส้่งแรงผลกัดนัน้ี  ท่านไม่อาจใชค้วามคดิ
ของคนธรรมดาสามญัไปท าความเขา้ใจ  มนัก็คอืกลไกหมุนชนิดหน่ึง  
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)ของเรากเ็ช่นกนั  กค็อืหมุนอยู่ตลอดเวลา  การหมุน
ของธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)  จะช่วยแก้ไขปัญหาการฝึกพลงั(กง)ในสภาพ
ชวีติประจ าวนัของคนธรรมดาสามญั  ช่วยเพิม่เวลาใหก้ารฝึกพลงั(กง)  
เพิม่อย่างไร  เพราะว่าธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)หมุนไม่หยุด  ดูดซบัพลงังาน
จากจกัรวาลอย่างไม่หยุดยัง้  และผนัแปรเป็นพลงังาน  ขณะที่ท่าน
ท างานเขากฝึ็กท่านอยู ่ แน่นอนไม่เฉพาะแต่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)เท่านัน้  
เรายงัจะใส่กลไก  และกลไกบังคับต่างๆ ให้กับท่านอีกด้วย  ซึ่งจะ
ท างานและผนัแปรอย่างอตัโนมัติไปพร้อมๆ กับธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)  
ดงันัน้พลงั(กง)ทัง้หมดลว้นเป็นการผนัแปรคนโดยอตัโนมตั ิ จงึมสีภาพ
เป็น “พลงั(กง)ฝึกคน”  หรอืเรยีกวา่ “หลกัธรรมฝึกคน”  ยามทีท่า่นไมไ่ด้
ฝึกพลงั(กง)  พลงั(กง)ก็จะฝึกท่าน  เมื่อท่านฝึกพลงั(กง)  พลงั(กง)ฝึก
ท่าน  ท่านรบัประทานขา้ว  นอนหลบั  ท างาน  พลงั(กง)ก็จะมกีารผนั
แปรอยู่ตลอดเวลา  ถ้าเช่นน้ี  ท่านฝึกพลงั(กง)เพื่ออะไร  ท่านฝึกเพื่อ
เสรมิพลงัใหก้บัธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)  และกลไกต่างๆ ทีข่า้พเจา้ใสใ่หท้า่น  
การบ าเพญ็ปฏบิตัใินระดบัสงู  กค็อืไรก้ารหมายมัน่ใดๆ  การเคลื่อนไหว
จะด าเนินไปเองตามกลไกทีเ่คลื่อนอยู ่ โดยไมม่จีตินึกคดิใดๆ ชีน้ า  และ
ไมเ่น้นเรื่องระบบการหายใจ 

เราจะไมเ่น้นเรื่องเวลาสถานทีใ่นการฝึกพลงั(กง)  บางทา่นจะพดู
ว่า  เวลาไหนเหมาะกบัการฝึกพลงั(กง)มากที่สุด  เช่น  เทีย่งคนื  เวลา
เช้า  เที่ยงวนั  เราไม่เน้นเวลา  ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ฝึกพลงั(กง)  จะ
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เป็นเวลาเช้า เที่ยงคืน  พลัง(กง)ก็จะฝึกท่านอยู่  ท่านหลับ  เดิน  
ท างาน  พลงั(กง)ก็ฝึกท่านอยู่ทุกขณะ  ซึ่งเท่ากบัเป็นการย่นเวลาการ
ฝึกพลงั(กง)ของทา่นไดม้าก  พวกเราสว่นใหญ่มจีติมุง่มัน่อยา่งแทจ้รงิที่
จะได้ธรรมะ  แน่นอนนัน่คือเป้าหมายของการบ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  
เป้าหมายสุดท้ายในการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  ก็คือการได้ธรรมะและ
บรรลธุรรม  แต่บางท่านชวีติทีเ่หลอือยูน่ัน้  อายขุยัมจี ากดั  อาจจะมไีม่
เพยีงพอ  หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ของเราสามารถแกไ้ข
ปัญหาน้ี  ช่วยยน่เวลาในการฝึกพลงั(กง)ใหส้ ัน้ลง  ขณะเดยีวกนัก็เป็น
วชิาที่ฝึกทัง้จติและชวีติ  เมื่อท่านฝึกอย่างต่อเน่ือง  ก็ยดือายุของท่าน
ออกไปอยา่งต่อเน่ือง  ท่านฝึกต่อไปอกีกจ็ะยดืออกไปอกี  ผูท้ีม่รีากฐาน
ดีแต่อายุมาก  เวลาของการฝึกบ าเพ็ญ (กง)ก็จะเพียงพอ  แต่ก็มี
มาตรฐานขอ้หน่ึง  ส่วนทีเ่กนิจากอายุขยัเดมิทีฟ้่าไดก้ าหนดไว ้ ชวีติที่
ยดืให้นัน้  เพื่อให้ท่านใช้ฝึกพลงั(กง)เท่านัน้  หากท่านมคีวามนึกคิด
ออกนอกลู่เพยีงเลก็น้อย  ก็จะมอีนัตรายต่อชวีติ  เพราะว่าอายุขยัของ
ท่านไดผ้า่นพน้ไปแลว้  นอกจากว่าท่านไดฝึ้กถงึขัน้การบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมนอกภพ  ไม่ถูกควบคุมอกีแลว้  เมื่อถงึเวลานัน้ก็จะเป็นอกีสภาพ
หน่ึง 

เราไม่พูดถึงต าแหน่งทิศทาง ไม่พูดถึงวิธีการจบการฝึก  
เพราะว่าธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)นัน้ไม่มีการหยุดหมุน  ไม่สามารถที่จะ
หยุดยัง้  มีโทรศพัท์มา  มีคนมาเคาะประตูเรียก  ท่านก็ไปท าธุระได้
ทนัท ี ไม่จ าเป็นต้องจบการฝึกด้วยวธิกีารใดๆ  ขณะที่ท่านไปท าธุระ  
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)ก็จะหมุนตามเขม็นาฬกิา  ดูดซบัพลงังานที่กระจาย
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อยู่นอกร่างกายให้เข้ามาทันที  การกระท าด้วยวิธีใช้มือทัง้สองของ
ตวัเองประคองลมปราณ(ชี่)และกรอกลงบนศีรษะ(กว้านติ่ง)นัน้ ไม่ว่า
ทา่นจะประคองอยา่งไรกจ็ะสามารถหลุดหายไปได ้ ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)มี
จติวญิญาณ  เขาทราบดีว่าจะต้องท าสิ่งเหล่าน้ี  และไม่มกีารก าหนด
ต าแหน่ง  ทิศทาง  เพราะว่าจกัรวาลก็หมุนอยู่ตลอดเวลา  ระบบทาง
ช้างเผือกหมุนอยู่ตลอดเวลา  ดาวนพเคราะห์หมุนรอบตัวเองและ
หมุนรอบดวงอาทติย ์ โลกก็ยงัหมุนรอบตวัเอง  พวกเราฝึกตามกฎอนั
ยิง่ใหญ่ของจกัรวาล  จงึไม่มกีารแบ่งแยกทศิเหนือใต้ออกตก  การฝึก
โดยหนัหน้าไปทศิใดกต็าม  ลว้นเป็นการฝึกทัว่ทุกทศิ  ไมว่่าท่านจะฝึก
โดยหนัไปทางทิศใด  เท่ากบัเป็นการฝึกโดยหนัไปทัง้ 4 ทศิพรอ้มกนั  
หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเราจะคุม้ครองผูฝึ้กไม่ให้มี
ปัญหาเกิดขึ้น  คุ้มครองอย่างไร  ท่านเป็นผู้บ าเพ็ญปฏิบตัิที่แท้จริง  
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)ของเราจะคุม้ครองท่าน  รากของขา้พเจา้ไดห้ยัง่ลกึ
ในจกัรวาล  ใครทีส่ามารถแตะตอ้งตวัทา่น  กเ็ท่ากบัแตะตอ้งขา้พเจา้ได ้ 
พูดให้ชัดก็เท่ากับแตะต้องจักรวาลน้ีได้  สิ่งที่ข้าพเจ้าพูดฟังแล้ว
เหลอืเชื่อ  เมื่อท่านศกึษาต่อไปท่านก็จะเขา้ใจ  นอกจากน้ียงัมสีิง่อื่นๆ 
ทีสู่งมากๆ  ที่ขา้พเจา้ไม่สามารถพูดออกมาได้  เราจะบรรยายธรรมใน
ระดบัสูงอยา่งเป็นระบบโดยเริม่จากตื้นไปสู่ลกึ  หากว่าจติ(ซนิซิง่)ของ
ท่านไม่เที่ยงตรงย่อมไม่ได้  หากท่านแสวงหาอาจจะเกิดปัญหาได ้ 
ขา้พเจา้พบว่าธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)ของผูฝึ้กรุ่นเก่าไม่น้อยทีเ่ปลีย่นรูปไป  
ท าไมจงึเป็นเช่นน้ี  ท่านน าเอาสิง่อื่นปะปนเขา้มาฝึกเสยีแลว้  ท่านไป
เอาของผูอ้ื่นมา  ท าไมธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)จงึไม่คุ้มครองท่าน  ให้ท่าน
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แลว้ก็คอืของท่าน  อยู่ในการควบคุมของจติส านึกของท่าน  สิง่ที่ท่าน
ตอ้งการคนอื่นกย็ุง่ไมไ่ด ้ น่ีเป็นกฎของจกัรวาล  ทา่นไมค่ดิทีจ่ะบ าเพญ็  
ใครก็บงัคบัท่านบ าเพ็ญไม่ได้ การบงัคบัเท่ากบัเป็นการท าสิ่งที่ไม่ด ี 
ใครจะสามารถบังคับเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านได้เล่า  ท่านต้อง
เขม้งวดกบัตวัเอง  การคดิจะรบัเอาสิง่ดีๆ  ของทุกๆ คน  ไมว่า่ของใครก็
รบัเขา้มา  วนัน้ีท่านฝึกพลงั(กง)แบบน้ี  พรุ่งน้ีท่านเปลี่ยนไปฝึกอย่าง
อื่น  โดยมีจุดประสงค์จะรักษาโรคให้หายขาด  แต่โรคที่ร ักษาจะ
หายขาดหรอืไม ่ ไม่หาย  เพยีงแต่เคลื่อนยา้ยออกไปอยูข่า้งหลงัใหท้า่น
เท่านัน้  การบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมในระดบัชัน้สูง  ต้องเน้นปัญหาความ
แน่วแน่หน่ึงเดยีว  มุง่มัน่บ าเพญ็ในวชิาเดยีว  บ าเพญ็ปฏบิตัใินวชิาใดก็
ต้องทุ่มเทจติใจในวชิานัน้อย่างเต็มที่  จนกว่าจะเปิดพลงั(กง)และเปิด
การรูแ้จง้(อู)้ในวชิานัน้  ท่านจงึจะสามารถเปลีย่นไปฝึกวชิาอื่น  นัน่เป็น
อกีวชิาหน่ึง  เพราะวา่วชิาทีแ่ทจ้รงิทีส่บืทอดกนัมานัน้  ลว้นเป็นสิง่ทีต่ก
ทอดมาเป็นเวลายาวนาน  และได้ผ่านขัน้ตอนการผนัแปรที่ค่อนข้าง
สลบัซบัซ้อน  บางท่านฝึกพลงั(กง)ตามความรูส้กึ  ความรูส้กึของท่าน
นบัเป็นอะไรไม่ได ้ อะไรกไ็ม่ใช่  ขัน้ตอนการผนัแปรทีแ่ทจ้รงิเกดิขึน้ใน
มิติอื่น  ซึ่งซับซ้อนและลึกล ้า  จะผิดเพี้ยนไม่ได้แม้เพียงเล็กน้อย  
เช่นเดียวกับเครื่องมือที่มีกลไกละเอียดอ่อน  ถ้าหากเอาชิ้นส่วนอื่น
เพิ่มเติมเข้าไปก็จะเสียทันที  ร่างกายของท่านในแต่ละมิติ  มีการ
เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา  เป็นสิง่ที่ลกึล ้า  จะผดิเพีย้นไม่ไดแ้มเ้พยีง
เล็กน้อย  ข้าพเจ้าเคยพูดกับพวกท่านไว้แล้วว่า  การบ าเพ็ญปฏิบตัิ
ธรรมอยู่ที่ตวัเอง  พลงั(กง)อยู่ที่อาจารย์  ท่านน าเอาของผู้อื่นมาตาม
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อ าเภอใจ  ใส่เขา้ไปในรา่งกายของทา่น  ซึ่งจะมสีื่อสญัญาณ(ซิน่ซ)ีอยา่ง
อื่นตดิมาดว้ย  กจ็ะเป็นการรบกวนต่อวชิาทีบ่ าเพญ็อยูน้ี่  ท่านกจ็ะเดนิ
ออกนอกลู่นอกทาง  และเมื่อสะท้อนมายงัสงัคมมนุษย์  ก็จะน ามาซึ่ง
ความวุ่นวายของคนธรรมดาสามญั  เป็นสิง่ทีท่า่นตอ้งการเอง  คนอื่นจะ
ยุง่เกี่ยวไม่ได ้ น่ีคอืปัญหาของการรบัรู(้อู)้  ขณะเดยีวกนัสิง่ทีป่ะปนเขา้
ไปนัน้  ก็จะท าให้พลงั(กง)ของท่านสบัสนปนเปกนัไปหมด  ท่านก็ไม่
สามารถบ าเพญ็ต่อไปไดอ้กี  จะเกดิปัญหาที่กล่าวมาน้ี  ขา้พเจา้ไม่ได้
บอกใหทุ้กท่านจะต้องมาเรยีนหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)  
ท่านไม่เรียนหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)  ท่านได้รบัการ
ถ่ายทอดพลงั(กง)ทีแ่ทจ้รงิอื่นๆ  ขา้พเจา้กเ็หน็ชอบดว้ย  แต่ขา้พเจา้ขอ
บอกพวกท่านว่า  การที่จะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมไปสู่ระดบัสูงจะต้องแน่ว
แน่ในวชิาเดยีว  อกีสิง่หน่ึงทีข่า้พเจา้ขอบอกพวกท่านกค็อื  เวลาน้ีไม่มี
บุคคลที่สองอีกแล้วที่ถ่ายทอดพลงั(กง)ไปสู่ระดบัสูงที่แท้จรงิเหมือน
ขา้พเจา้  ต่อไปทา่นจะรูว้่าขา้พเจา้ท าอะไรใหแ้ก่ทา่น  เพราะฉะนัน้  จงึ
หวังว่าท่านอย่าได้ไม่ยอมรบัรู้(อู้)เอาเสียเลย  มีคนไม่น้อยที่คิดจะ
บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมไปสู่ระดบัชัน้สูง  สิง่น้ีได้วางไว้ตรงหน้าท่านแล้ว  
ทา่นอาจยงัไม่ตระหนัก  ถงึเทีย่วขวนขวายไปแสวงหาอาจารย ์ เสยีเงนิ
เสยีทองมากมาย  กไ็ม่แน่ว่าท่านจะไดพ้บ  วนัน้ีขา้พเจา้น าส่งมาใหถ้งึ
หน้าประตูบา้นของทา่นแลว้  ท่านอาจยงัไม่ตระหนกั  น่ีกค็อืปัญหาการ
รบัรู้(อู้)ได้หรอืไม่  ก็คือปัญหาว่าท่านสามารถจะรบัการช่วยเหลือให้
หลุดพน้ไดห้รอืไม ่ 
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บทท่ี 2 

เร่ืองเก่ียวกบัตาทิพย ์

มอีาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่กง)หลายท่าน  ไดพ้ดูถงึเรื่องตาทพิย ์ 
แต่หลกัธรรมจะปรากฏรูปแบบแตกต่างกนัไปในแต่ละระดบัชัน้  คนเมื่อ
บ าเพ็ญปฏิบัติธรรมถึงชัน้ไหน  เขาก็จะสามารถมองเห็นภาพใน
ระดบัชัน้นัน้เท่านัน้  เกินกว่าระดบัชัน้นัน้เขาก็จะมองไม่เห็นภาพที่
แท้จรงิ  และก็ไม่เชื่อด้วย  เพราะฉะนัน้  เขาคดิว่าสิง่ที่เขามองเหน็ใน
ระดบัชัน้น้ีเป็นสิง่ที่ถูกต้อง  ขณะที่เขายงับ าเพญ็ปฏบิตัไิม่ถงึระดบัสูง  
เขาคดิว่าสิง่เหล่านัน้ไม่มตีวัตน  ไม่น่าเชื่อ  น่ีถูกก าหนดโดยระดบัชัน้  
ความนึกคิดของเขาก็ไม่สามารถยกระดบัให้สูงขึ้นได้  กล่าวคือ  ใน
ปัญหาเกีย่วกบัตาทพิย ์ บางคนบอกวา่เป็นอยา่งนัน้เป็นอยา่งน้ี  พดูกนั
จนสบัสน  ก็ไม่มใีครสกัคนที่พูดไดช้ดัเจน  ความจรงิแลว้เรื่องตาทพิย์
ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนในระดับชัน้ที่ต ่ า  ที่ผ่านมาเพราะว่า
โครงสร้างของตาทิพย์ถือว่าเป็นความลบัแห่งความลบั  จะไม่ให้คน
ธรรมดาสามญัรู ้ เพราะฉะนัน้ในประวตัศิาสตรแ์ต่ไหนแต่ไรมา  ไมม่ใีคร
พดูถงึ  สว่นของเราจะไม่พดูวกไปวนมาเกีย่วกบัทฤษฎทีีผ่า่นมาในอดตี  
เราจะอาศยัวทิยาศาสตรแ์ละภาษาปัจจุบนัที่เขา้ใจง่ายมาอธบิาย  และ
พดูถงึปัญหาแก่นแทข้องมนั 
 ตาทพิยท์ีเ่ราพดูถงึ  ความจรงิแลว้อยูบ่รเิวณจุดกึ่งกลางระหวา่ง
คิ้ว 2 ขา้งเหนือขึน้ไปเลก็น้อย ณ ต าแหน่งที่เชื่อมต่อกบัต่อมไพเนียล  
น่ีคอืช่องทางหลกั  ร่างกายมนุษยเ์รายงัมดีวงตามากมาย  สายเต๋าถือ
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ว่าจุดทวารทุกจุดเป็นดวงตา  สายเต๋าเรยีกจุดลมปราณของร่างกายว่า
จุดทวาร  การแพทยจ์นีเรยีกว่าจุดลมปราณ  สายพุทธถอืว่าทุกรูขุมขน
คอืดวงตา  เพราะฉะนัน้บางคนใชหู้อ่านหนังสอื  บา้งก็ใช้มอื  ใชส้มอง
สว่นหลงัด ู ยงัมทีีใ่ชเ้ทา้  ใชท้อ้งด ู ลว้นเป็นไปไดท้ัง้นัน้ 

พูดถึงเรื่องตาทพิย์  ก่อนอื่นขอพูดถึงดวงตาทัง้ 2 ขา้งของเรา  
ปัจจุบันบางคนคิดว่า  ดวงตาคู่น้ีของเราสามารถมองเห็นสสารและ
สิง่ของทุกอย่างในโลกน้ี  บางคนจงึมคีวามคดิที่ยดึมัน่ไม่เปลี่ยนแปลง  
เขาเหน็ว่าสิง่ทีเ่ขาสามารถมองเหน็ไดด้ว้ยดวงตาจงึจะมตีวัตน  สิง่ทีเ่ขา
มองไมเ่หน็กจ็ะไมเ่ชื่อ  ในอดตีเราคดิวา่  คนประเภทน้ีมกีารรบัรู(้อู)้ไม่ด ี 
บางคนกไ็ม่สามารถอธบิายไดว้า่ท าไมการรบัรู้(อู)้ไม่ด ี สิง่ทีม่องไมเ่หน็
ก็จะไม่เชื่อ  ฟังดูมเีหตุผล  แต่เมื่อมองในระดบัสูงขึน้ไปอกี  ก็จะไม่มี
เหตุผล  มิติกาลเวลาต่างๆ ล้วนประกอบขึ้นจากสสาร  แน่นอน  มิติ
กาลเวลาทีต่่างกนัยอ่มประกอบมาจากสสารทีต่่างกนั  และมชีวีติปรากฏ
ออกมาในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัไป 

ขา้พเจา้ขอยกตวัอยา่ง  ในพทุธศาสนากลา่วไวว้า่  ปรากฏการณ์
ทุกอย่างในสงัคมมนุษย์นัน้เป็นเพียงภาพหลอน  ไม่เป็นความจริง  
ท าไมจงึเป็นภาพหลอน  เหน็อยูช่ดัๆ วา่มวีตัถุวางไวอ้ยูต่รงหน้า  ท าไม
ถงึกล่าวว่าเป็นเพยีงภาพหลอน  เน่ืองจากรูปแบบทีค่งอยูข่องวตัถุเป็น
เชน่น้ี  แต่รปูแบบทีม่นัปรากฏออกมาจะแตกต่างไป  สว่นดวงตาของเรา
กลบัมคีวามสามารถพเิศษอยา่งหน่ึง  สามารถท าใหว้ตัถุในมติวิตัถุของ
เราคงทีอ่ยูใ่นสภาพทีเ่ราเหน็ในปัจจุบนั  แต่ความจรงิแลว้มนัไมใ่ชอ่ยูใ่น
สภาพเช่นน้ี  ในมิติของเราน้ีมนัก็ไม่ใช่อยู่ในสภาพเช่นน้ี  เช่นเมื่อใช้
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กลอ้งจุลทรรศน์ดูคนเราจะมสีภาพเป็นอย่างไร  ร่างกายทัง้หมดอยู่ใน
สภาพกระจดักระจาย  ประกอบขึน้จากโมเลกุลเลก็ๆ ราวกบัทรายเม็ด
เลก็ๆ  มกีารเคลื่อนไหว  อเิลก็ตรอนวิง่รอบนิวเคลยีส  ร่างกายของเรา
ทุกสว่นเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา  ผวินอกของรา่งกายไมเ่กลีย้งเกลาและ
ไม่เป็นระเบยีบ  ในจกัรวาลไม่ว่าจะเป็นวตัถุ  เหล็กกล้า  เหล็ก  ก้อน
หนิ  ก็เช่นเดยีวกนั  โมเลกุลภายในของมนัก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  
ท่านมองไม่เหน็รูปแบบทัง้หมด  ความจรงิแลว้มนัไม่อยู่น่ิง  อย่างเช่น
โต๊ะตวัน้ีเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  แต่ดวงตากลบัมองไม่เห็นสภาพ
ความเป็นจรงิ  ดวงตาคู่น้ีสามารถสรา้งภาพที่ท าให้เกดิความเขา้ใจผดิ
ได ้

ไม่ใช่ว่าเรามองไม่เหน็สิง่ทีเ่ป็นจุลภาค  มใิช่เพราะมนุษยเ์ราไร้
ความสามารถทางด้านน้ี  แต่มนุษย์เรามีความสามารถเช่นน้ีมาโดย
ก าเนิด  สามารถมองเห็นสิง่ที่เป็นจุลภาคในระดบัหน่ึง  แต่เป็นเพราะ
หลงัจากที่มนุษย์เรามีดวงตาคู่น้ีในมิติวตัถุน้ี  จึงสามารถสร้างภาพ
หลอนให้แก่คน  ใหค้นมองไม่เห็น  เพราะฉะนัน้ที่ผ่านมาเรามกัจะพูด
กันว่า  สิ่งที่มนุษย์เรามองไม่เห็นก็จะไม่ยอมรบั  ในวงการบ าเพ็ญ
ปฏบิตัิธรรมจะถือว่าบุคคลผูน้ี้มีการรบัรู้(อู้)ไม่ด ี ตกอยู่ในภาพหลอน
ของคนธรรมดาสามญั  ตกอยูใ่นวงัวนของคนธรรมดาสามญั  ทางศาสนา
มกัมคี ากลา่วเชน่น้ีเสมอ  ความจรงิเรากว็า่มเีหตุผล 

ดวงตาคูน้ี่สามารถท าใหส้ิง่ของในมติวิตัถุปัจจุบนัของเราคงทีอ่ยู่
ในสภาพเช่นน้ี  นอกจากน้ีแลว้มนัไม่มคีวามสามารถอื่นๆ อกีเลย  คน
มองสิง่ของ  ก็มใิช่เกดิภาพโดยตรงที่ดวงตา  ดวงตาก็เหมอืนกบัเลนส์
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ของกลอ้งถ่ายรูป  เป็นเพยีงเครื่องมอืชนิดหน่ึง  มองระยะไกลกจ็ะตอ้ง
ขยายระยะเลนส์ให้ยาวออกไป  ดวงตาของเราก็ท างานในลกัษณะน้ี  
เวลาดใูนทีม่ดื  ตาด ากจ็ะเปิดกวา้ง  กลอ้งถ่ายรปูเวลาเราจะถ่ายในทีม่ดื  
กต็อ้งเปิดหน้าเลนสใ์หก้วา้ง  มฉิะนัน้แสงจะไม่พอ  รูปกจ็ะด า  เมื่อเรา
เดินไปในที่สว่างมาก  ตาด าก็จะหดเล็กลงทนัที  มิฉะนัน้ตาก็จะพร่า  
เหน็ไม่ชดั  กลอ้งถ่ายรูปกใ็ช้หลกัการน้ี  เลนสก์ลอ้งก็ตอ้งใหห้ดเลก็ลง  
มนัเพยีงสามารถเก็บภาพวตัถุ  มนัเป็นเพยีงเครื่องมอืชนิดหน่ึง  พวก
เราดูสิง่ของ  ดูคน  ดูรูปแบบที่เป็นอยู่ของวตัถุ  จะเกดิเป็นภาพขึน้ใน
สมองใหญ่ของคน  กล่าวคือดูผ่านดวงตาของคน  แล้วค่อยส่งผ่าน
ประสาทตาส่งไปยงัต่อมไพเนียลซึ่งอยู่ด้านหลงัของสมองและปรากฏ
เป็นภาพ ณ บริเวณน้ี  ซึ่งก็คือส่วนที่สะท้อนเป็นภาพและมองเห็น
สิ่งของที่แท้จริง  คือต่อมไพเนียลในสมองใหญ่ของเรา การแพทย์
ปัจจุบนักย็อมรบัในจุดน้ี 

เราพูดถงึการเปิดตาทพิยก์็คอืการหลกีเลี่ยงประสาทตาของคน  
โดยเปิดช่องทางระหว่างคิว้ของคนขึน้มาหน่ึงชอ่งทาง  ใหต้่อมไพเนียล
มองออกไปภายนอกโดยตรง  น่ีก็คอืการเปิดตาทพิย ์ บางท่านอาจจะ
คิดว่า  น่ีก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  อย่างน้อยดวงตาคู่ น้ีย ัง
สามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืได ้ มนัสามารถจบัภาพวตัถุ  ไม่มดีวงตาก็จะ
ท าไม่ได ้ การแพทยปั์จจุบนัคน้พบว่า  ส่วนครึ่งหน้าของต่อมไพเนียล  
มโีครงสรา้งที่สมบูรณ์และองค์ประกอบทุกอย่างเช่นเดยีวกบัดวงตาคน  
เพราะว่ามนัอยู่ภายในสมองของคน  เขาจึงพูดว่าเป็นดวงตาที่เสื่อม
ประสทิธภิาพแลว้  แต่จะเป็นดวงตาทีป่ระสทิธภิาพเสื่อมหรอืไม ่ วงการ
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บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเรายงัไม่ขอออกความเหน็  อยา่งน้อยการแพทยใ์น
ปัจจุบนัก็ไดย้อมรบัแล้วว่า  ในสมองส่วนกลางของคนมดีวงตาอยู่ดวง
หน่ึง  ช่องทางที่เราเปิดก็พอดีตรงกับจุดน้ี  ซึ่งตรงกับที่การแพทย์
ปัจจุบนัเขา้ใจ  ดวงตาดวงน้ีไมเ่หมอืนกบัดวงตาทีส่รา้งภาพหลอนใหเ้รา
คู่น้ี  มนัสามารถมองเหน็ธาตุแท้ของสิง่ของ  มองเห็นธาตุแท้ของวตัถุ  
เพราะฉะนัน้ผูท้ีม่ตีาทพิยร์ะดบัสงูๆ เขาสามารถมองทะลุจากมติขิองเรา
ไปยงัมติอิื่น  สามารถมองเหน็ภาพทีค่นธรรมดาสามญัมองไม่เหน็  คน
ทีร่ะดบัชัน้ไม่สูงนักกส็ามารถมพีลงัทะลุทะลวง  มองก าแพงเหน็สิง่ของ  
มองเหน็ขา้งในรา่งกายคน  มนักเ็พยีบพรอ้มดว้ยคุณสมบตัพิเิศษเชน่น้ี 

สายพุทธกลา่วถงึเบญจจกัษุ  ประกอบดว้ย  มงัสจกัษุ(โยว่เอีย่น
ทง)  ทิพยจัก ษุ (เที ยน เอี่ ยนทง )  ปั ญญ าจัก ษุ (ฮุ่ ย เอี่ ยนทง )  
ธรรมจกัษุ(ฝาเอี่ยนทง)  และพุทธจกัษุ(ฝอเอี่ยนทง)  น่ีคอืหา้ระดบัชัน้
ใหญ่ของตาทพิย์  แต่ละระดบัยงัแบ่งเป็น  สูง กลาง ต ่า  สายเต๋าแบ่ง
ธรรมจกัษุเป็น 81 ชัน้  ขา้พเจา้จะเปิดตาทพิยใ์หก้บัพวกเราทุกคน  แต่
จะไม่เปิดใหท้ีร่ะดบัทพิยจกัษุหรอืต ่ากวา่  เพราะอะไร  แมว้่าทา่นจะนัง่
อยู ่ณ ทีน้ี่  เริม่บ าเพญ็ปฏบิตัแิลว้  แต่ทา่นกเ็พิง่จะเริม่ตน้จากระดบัคน
ธรรมดาสามญั  จติยดึตดิหลายๆ อยา่งของคนธรรมดาสามญัยงัไมไ่ดล้ะ
วาง  แต่หากเปิดใหท้ีร่ะดบัทพิยจกัษุหรอืต ่ากวา่ใหแ้ลว้  ทา่นกจ็ะมสีิง่ที่
คนทัว่ไปเหน็ว่าเป็นความสามารถพเิศษ  ท่านจะสามารถมองทะลุผนัง  
เหน็ขา้งในร่างกายคน  หากเราถ่ายทอดความสามารถพเิศษน้ีใหค้นใน
วงกวา้ง  เปิดใหทุ้กคนถงึระดบัน้ี  กจ็ะรบกวนสงัคมมนุษยอ์ยา่งรุนแรง  
ท าลายการด าเนินชีวิตตามปกติในสังคมมนุษย์  ไม่สามารถรกัษา
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ความลบัของชาต ิ คนเราจะสวมเสือ้ผา้หรอืไมก่ไ็มแ่ตกตา่งกนั คนนัง่อยู่
ในหอ้ง ท่านสามารถมองเหน็จากภายนอก  เดนิไปบนถนนเหน็ลอ็ตเตอ
รี่รางวลัที่ 1  ท่านก็สามารถคว้าเอามาเป็นของท่าน  จะให้เป็นเช่นน้ี
ไม่ได ้ พวกเราลองคดิดู  ทุกคนเปิดตาทพิยใ์นระดบัทพิยจกัษุกนัหมด  
นัน่ยงัจะเป็นสงัคมมนุษย์อีกหรือ  การรบกวนความเป็นอยู่ในสงัคม
มนุษย์อย่างรุนแรงเช่นน้ี  จะยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้โดยเด็ดขาด  หาก
ขา้พเจ้าเปิดให้กบัท่านถึงระดบัน้ี  ท่านอาจจะตัง้ตวัเป็นอาจารย์พลงั
ลมปราณ(ชี่กง)ขึน้มาทนัท ี คนที่คดิอยากเป็นอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่
กง)  เมื่อตาทิพย์เปิดแล้ว  ก็จะน าไปรกัษาโรคภัยไข้เจ็บให้ผู้อื่น  มิ
เทา่กบัขา้พเจา้น าทา่นไปสูท่างทีผ่ดิหรอื 

ถ้าเช่นนัน้ขา้พเจา้จะเปิดใหแ้ก่ท่านในระดบัชัน้ไหน  จะเปิดให้
ในระดบัชัน้ปัญญาจกัษุ  หากเปิดในระดบัชัน้สูงกว่าน้ีจติ(ซินซิ่ง)ของ
ท่านไม่เพียงพอ  เปิดในระดบัต ่ากว่าจะเป็นการท าลายสภาพสงัคม
มนุษยอ์ย่างรุนแรง  เปิดในระดบัปัญญาจกัษุ  ท่านไม่มคีวามสามารถ
มองทะลุผนังหรอืมองเหน็ขา้งในร่างกายคน  แต่ท่านกส็ามารถมองเหน็
ภาพในมิติอื่นได้  แล้วจะมีประโยชน์อะไร  มนัจะสามารถเพิ่มความ
มัน่ใจในการฝึกพลงั(กง)ให้แก่ท่าน  ท่านจะสามารถมองเห็นสิ่งที่คน
ธรรมดาสามญัมองไม่เห็นอย่างชดัเจน  จะรู้สึกว่ามนัมีตัวตนอยู่จริง  
เวลาน้ีไม่ว่าท่านจะเห็นชดัหรอืไม่  ก็จะเปิดให้ท่านในระดบัน้ี  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการฝึกพลงั(กง)ของท่าน  ผูบ้ าเพญ็หลกัธรรมใหญ่น้ีอย่าง
แท้จริง  จะต้องเข้มงวดต่อการพฒันาจิต(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้น  เมื่ออ่าน
หนงัสอืเลม่น้ีแลว้กจ็ะไดร้บัผลเชน่เดยีวกนั 
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อะไรเป็นตัวก าหนดระดับชัน้ของตาทิพย์ของคน  มิได้
หมายความว่าเปิดตาทพิยใ์ห้ท่านแลว้ท่านก็จะสามารถมองเหน็ไดทุ้ก
อย่าง  มิใช่เช่นนัน้  ยงัมีการแบ่งระดบัชัน้  และการแบ่งระดับชัน้น้ี  
ก าหนดโดยอะไร  มดีว้ยกนั 3 มลูเหตุ  มูลเหตุประการแรกกค็อืตาทพิย์
ของคนจากภายในสู่ภายนอกจะตอ้งมพีลงัสนาม  เราเรยีกว่าสิง่สุดยอด
ของลมปราณ(ชี)่  มนับงัเกดิผลอยา่งไร  เช่นเดยีวกบัจอโทรทศัน์  หาก
ไมม่สีารเรอืงแสง  เมื่อเปิดเครื่องรบัโทรทศัน์  กเ็หมอืนกบัหลอดไฟดวง
หน่ึง  มแีต่แสงสว่างไม่มภีาพ  เน่ืองจากบนจอภาพมกีารฉาบสารเรอืง
แสง  มนัจงึสามารถปรากฏเป็นภาพต่างๆ ออกมา  แน่นอนตวัอย่างที่
ยกมากล่าวน้ียงัไม่ค่อยเหมาะสมนัก  เพราะว่าเรามองดูโดยตรง  แต่
ภาพปรากฏขึน้บนจอไดต้อ้งอาศยัสารเรอืงแสง  น่ีคอืความหมายครา่วๆ  
สิง่สุดยอดของลมปราณ(ชี่)น้ีเป็นสิง่ที่ล ้าค่ายิง่นัก  คอืประกอบดว้ยสิง่
สุดยอดซึ่งได้มาจากการผันแปรของกุศล  โดยมากสิ่งสุดยอดของ
ลมปราณ(ชี)่ของแต่ละคนจะไม่เหมอืนกนั  ในหมื่นคนอาจมเีพยีง 2 คน
ทีจ่ะอยูใ่นระดบัชัน้เดยีวกนั 

ระดบัชัน้ของตาทพิยก์ค็อืปรากฏการณ์โดยตรงของหลกัธรรมใน
จกัรวาลของเราน้ี  เป็นสิง่ที่เหนือธรรมดา  สมัพนัธ์กบัจติ(ซนิซิ่ง)ของ
คนเราอยา่งแน่นแฟ้น  หากจติของเราต ่า  ระดบัชัน้ของเราก็จะต ่าดว้ย  
เพราะเมื่อจติ(ซนิซิง่)ต ่า  สิง่สุดยอดของลมปราณ(ชี่)ของเขาก็กระจาย
หายไปมาก  หากวา่บุคคลผูน้ี้มจีติ(ซนิซิง่)สงู  ในสงัคมมนุษยต์ัง้แต่เลก็
จนเติบใหญ่เขาจะไม่ถือลาภยศชื่อเสียง  ความขัดแย้งระหว่างคน  
ผลประโยชน์ส่วนตวั  และกเิลสตณัหาเป็นเรื่องส าคญั  สิง่สุดยอดของ
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ลมปราณ(ชี่)ของเขาอาจจะรกัษาไวไ้ดด้ ี เพราะฉะนัน้หลงัจากตาทพิย์
เปิดแลว้  ก็จะมองเห็นไดค้่อนขา้งชดัเจน  เด็กอายุต ่ากว่า 6 ขวบ  ตา
ทพิยเ์ปิดแลว้จะเหน็ไดช้ดัเจนและเปิดไดง้า่ย  เพยีงค าพดูประโยคเดยีว
กส็ามารถเปิดได ้

กระแสที่เชี่ยวกรากและความแปดเป้ือนในสงัคมมนุษย์  สิ่งที่
มนุษยเ์ราคดิว่าเป็นเรื่องถูกต้อง  ความจรงิแลว้มหีลายเรื่องมกัจะเป็น
เรื่องทีผ่ดิ  ทุกคนลว้นตอ้งการมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ใีชห่รอืไม ่ เมื่อคดิ
จะมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่มีความสุขดี  ก็อาจจะต้องเบียดเบียน
ผลประโยชน์ของผูอ้ื่น  อาจมคีวามเหน็แก่ตวัเพิม่ขึน้  อาจคดิเอารดัเอา
เปรียบผู้อื่น  รงัแกผู้อื่น  ท าร้ายผู้อื่น  เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  
แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอยู่ตลอดเวลา  พฤติกรรมเช่นน้ีสวนทางกับ
คุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาลมใิชห่รอื  เพราะฉะนัน้สิง่ทีม่นุษยค์ดิว่าถูก  
มันไม่แน่นอนเสมอไปว่าถูก  อย่างเช่นการสอนเด็ก  ผู้ใหญ่มักจะ
ต้องการให้เขาสามารถตัง้ตวัได้ในสงัคม จงึสอนเขาตัง้แต่เด็กว่า “เจ้า
ตอ้งเป็นคนฉลาดเจา้เล่ห์”  “ความฉลาดเจา้เล่ห์” จกัรวาลของเราน้ีมอง
เป็นสิง่ผดิ  เพราะว่าเราเน้นใหเ้ป็นไปโดยธรรมชาต ิ ไมแ่ก่งแยง่ชงิดชีงิ
เด่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  เขาฉลาดเจ้าเล่ห์  ก็เพื่อที่จะแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว  “หากถูกใครรังแก  เจ้าก็ไปฟ้องครู  ไปฟ้อง
ผูป้กครองของเขา”  “เมื่อเหน็เงนิเจา้ตอ้งเกบ็”  สัง่สอนเขาเช่นน้ี  ตัง้แต่
เลก็จนเตบิใหญ่  เดก็คนน้ีรบัเอาสิง่ต่างๆ ไวม้าก  ความเหน็แก่ตวัของ
เขาในสงัคมนับวนัก็จะเพิม่มากขึน้  เขากค็ดิจะเอารดัเอาเปรยีบ  เขาก็
จะสญูเสยีกุศล 
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กุศล  สสารชนิดน้ีเมื่อสญูเสยีไป  ไม่ไดก้ระจายหายไปไหน  แต่
ไปผนัแปรใหก้บัผูอ้ื่น  แต่สิง่สุดยอดของลมปราณ(ชี)่จะกระจายหายไป
ได้  หากบุคคลผู้น้ีเจ้าเล่ห์ตัง้แต่เล็กจนเติบใหญ่   เห็นผลประโยชน์
ส่วนตวัเป็นส าคญั  เหน็แต่ผลประโยชน์เพยีงอยา่งเดยีว  คนประเภทน้ี
ต่อใหต้าทพิยเ์ปิดแลว้  กจ็ะมองเหน็ไดไ้ม่ชดั  แต่มใิช่ว่าจากน้ีไปจะใช้
ไม่ได้ตลอดไป  เพราะอะไร  เพราะว่าในการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมของ
พวกเรานัน้  ก็คอืการกลบัไปสู่สภาพดัง้เดมิแทจ้รงิ  เมื่อบ าเพญ็ปฏบิตัิ
อย่างต่อเน่ือง  ก็จะเสริมสร้างชดเชยอย่างต่อเน่ือง  ชดเชยให้ใหม ่ 
เพราะฉะนัน้จึงต้องเน้นจิต(ซินซิ่ง)  เราเน้นการยกระดบัทุกส่วนให้
สูงขึ้น  เมื่อจิต(ซินซิ่ง)ยกระดบัสูงขึ้น  สิง่อื่นๆ ก็พลอยสูงตามขึ้นไป
ด้วย  จติ(ซินซิ่ง)ไม่สูงขึ้นมา  สิง่สุดยอดของลมปราณ(ชี่)ของตาทพิย์
นัน้กจ็ะไมช่ดเชยกลบัคนืมา  น่ีกค็อืเหตุผล 

มูลเหตุประการที่ 2 คือ  ขณะที่ฝึกพลงั(กง)ด้วยตวัเอง  คนที่
รากฐาน(เกนิจ)ีดกีจ็ะสามารถฝึกจนตาทพิยเ์ปิดได ้ บางคนเมื่อตาทพิย์
แรกเปิด  เขาจะตกใจ  เพราะเหตุใดจงึตกใจ  เพราะโดยทัว่ไปการฝึก
พลงั(กง)จะเลอืกฝึกในตอนกลางดกึ  ท่ามกลางความเงยีบสงดั  เขาฝึก
ไปฝึกไป  ทนัใดนัน้จะเหน็ดวงตาดวงใหญ่ปรากฏอยูต่รงหน้า  จงึท าให้
เขาตกใจ  บางคนถึงกบัตะลึงจนไม่กล้าที่จะฝึกพลงั(กง)ต่อไป  ก็น่า
ตกใจ  เพราะอยู่ๆ ก็มดีวงตาดวงใหญ่มองดูเขา  กระพรบิอยู่ตรงหน้า  
เป็นภาพทีช่ดัเจนยิง่นกั  ดงันัน้บางคนเรยีกดวงตาน้ีวา่ดวงตามาร  บาง
คนกเ็รยีกว่าพุทธจกัษุ  ความจรงิแลว้กค็อืดวงตาของท่านเอง  แน่นอน
การบ าเพญ็ปฏบิตัอิยู่ที่ตวัเอง  พลงั(กง)อยู่ที่อาจารย ์ การแปรเปลี่ยน
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พลัง(กง)ของผู้ที่บ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  เป็นขัน้ตอนที่ค่อนข้างจะ
สลบัซบัซ้อนในมติอิื่น  ไม่เฉพาะแต่ในอกีมติหิน่ึงเท่านัน้  ในทุกๆ มติ ิ 
ร่างกายในแต่ละมติจิะเกดิการเปลี่ยนแปลง  ท่านจะท าเองไดห้รอื  ท า
ไมไ่ด ้ เรื่องเหลา่น้ีตอ้งอาศยัอาจารยช์ว่ยจดัการให ้ อาจารยเ์ป็นผูท้ าให้  
เพราะฉะนัน้จงึกล่าวกนัวา่การบ าเพญ็ปฏบิตัอิยูท่ีต่วัเอง  พลงั(กง)อยูท่ี่
อาจารย์  ท่านเพียงแต่มีความปรารถนาแบบน้ี  มีความคิดเช่นน้ี  
แทจ้รงิแลว้เรื่องน้ีอาจารยจ์ะเป็นผูก้ระท าให ้

บางคนฝึกเองจนตาทพิยเ์ปิด  เราพดูวา่เป็นดวงตาของทา่น  แต่
ตวัทา่นเองไมส่ามารถผนัแปรมนัได ้ บางทา่นมอีาจารย ์ อาจารยเ์หน็ว่า
ตาทิพย์ของท่านเปิดแล้ว  ก็จะผนัแปรดวงตาให้ท่าน 1 ดวง  เรยีกว่า
ดวงตาแท ้ แน่นอนบางท่านไม่มอีาจารย ์ แต่อาจมอีาจารยส์กัทา่นผา่น
มาเหน็เขา้  สายพทุธกลา่วไวว้า่  พระพทุธมอียูท่ ัว่ทุกแหง่หน  มมีากถงึ
ระดบัน้ี  บ้างก็พูดว่าสูงจากศีรษะขึ้นไป 3 ฟุตก็มเีทพอยู่  ก็คอืมมีาก
เหลอืเกนิ  อาจารยท์ี่ผ่านมาเหน็ท่านฝึกไดด้ ี ตาทพิยก์็เปิดแลว้  ขาด
แต่ดวงตา  ก็จะผันแปรดวงตาให้ท่าน  ก็ถือว่าท่านฝึกออกมาเอง  
เพราะการชว่ยเหลอืคนใหห้ลุดพน้(ตู)้  จะไมค่ านึงถงึเงื่อนไข  ไมพ่ดูถงึ
สิง่ตอบแทน  ไม่คดิค่าจา้ง  และไม่ค านึงถงึชื่อเสยีง  สูงส่งกว่าบุคคลที่
เรายกย่องว่าเป็นบุคคลตัวอย่างในสงัคมเสียอีก  ทัง้หมดน้ีเกิดจาก
เมตตาจติ 

ตาทิพย์ของคนเมื่อเปิดแล้ว  จะปรากฏสภาพอย่างหน่ึง  แสง
เจดิจา้จนรูส้กึแสบตาอยา่งมาก  ความจรงิแลว้ไมใ่ชจ่ะกระตุน้ดวงตาของ
ทา่น  แต่เป็นการกระตุน้ต่อมไพเนียลของทา่น  ทา่นรูส้กึแสบตา  เพราะ
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ท่านยงัไม่มีดวงตาแท้ดวงน้ี  เมื่อให้ดวงตาน้ีแก่ท่านแล้ว  ท่านจะไม่
รูส้กึแสบตาอกีต่อไป  พวกเราส่วนหน่ึงจะรูส้ ึกได้  จะมองเห็นดวงตา
ดวงน้ีได ้ เพราะว่ามนัมธีาตุแทเ้ช่นเดยีวกบัจกัรวาล  ไรเ้ดยีงสาอยากรู้
อยากเห็น  และจะมองเขา้ไปขา้งใน  ดูว่าตาทพิย์ของท่านเปิดหรอืยงั  
มองเหน็ไดห้รอืไม ่ มนัจะมองเขา้ไปขา้งในเพือ่ดทูา่น  ในเวลาน้ีตาทพิย์
ของท่านก็เปิดแลว้  ขณะทีม่นัเพง่มองท่านอยู ่ ทนัใดนัน้ท่านกเ็หน็มนั  
กจ็ะสะดุง้ตกใจ  จรงิๆ แลว้มนัเป็นดวงตาของท่าน  ต่อจากน้ีไปท่านจะ
มองดอูะไรกม็องผา่นดวงตาน้ี  ท่านไม่มดีวงตาน้ีกจ็ะมองไมเ่หน็  ต่อให้
ตาทพิยเ์ปิดแลว้กม็องไมเ่หน็ 

มูลเหตุประการที ่3 กค็อื  การทะลุของระดบัชัน้จะปรากฏความ
แตกต่างของแต่ละมติ ิ น่ีกค็อืเรื่องของการก าหนดระดบัชัน้อยา่งแทจ้รงิ  
การมองสิง่ของนอกจากช่องทางหลกัของเราแลว้  ยงัมชี่องทางรองอกี
มากมาย  สายพทุธกลา่วว่ามดีวงตาหน่ึงดวงในแต่ละรขูมุขน  สายเต๋าก็
กล่าวว่าทวารทุกจุดในร่างกายลว้นเป็นดวงตา  กค็อืจุดลมปราณทุกจุด
คอืดวงตา  แน่นอนสิง่ทีเ่ขาพูดถงึคอืรูปแบบหน่ึงที่หลกัธรรมท าใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงในรา่งกาย  ทุกๆ จุดมคีวามสามารถทีจ่ะมองเหน็ได ้

ระดบัชัน้ที่พวกเราพูดถึงแตกต่างจากสิ่งน้ี  นอกจากช่องทาง
หลกัแลว้  ในระหว่างคิว้  หนังตาดา้นบน  หนงัตาดา้นล่างและตรงกลาง
ระหว่างคิ้วทัง้สองข้าง(จุดลมปราณซานเกิน)  ยังมีช่องทางรองที่
ส าคัญๆ อีกหลายทาง  สิ่งเหล่าน้ีเป็นตัวก าหนดเรื่องของการทะลุ
ระดบัชัน้  แน่นอนผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมทัว่ไป  หากจุดต่างๆ ทีพ่ดูถงึน้ี
สามารถมองเหน็  แสดงว่าบุคคลผูน้ี้ไดบ้รรลุถงึระดบัสูงมากแลว้  บาง
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คนมองเห็นด้วยดวงตา  เน่ืองจากเขาบ าเพ็ญปฏิบตัิจนส าเรจ็เป็นตา
ทิพย์  และมีรูปแบบความสามารถพิเศษต่างๆ  แต่หากไม่ควบคุม
ดวงตาให้ดี  เวลาเขามองสิ่งน้ี  ก็จะมองไม่เห็นสิ่งนั ้น  ก็ใช้ไม่ได ้ 
เพราะฉะนัน้มบีางคนมกัจะใช้ดวงตาขา้งหน่ึงมองฝัง่นัน้  อกีขา้งหน่ึง
มองฝัง่น้ี  แต่ส่วนใต้ตาข้างน้ี(ตาขวา)ไม่มีช่องทางรอง  เพราะมีส่วน
เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัหลกัธรรม  คนเราเวลาท าในเรื่องไม่ดีไม่งามมกั
ชอบใช้ตาขวา  ดงันัน้ใต้ตาขวาจงึไม่มชี่องทางรอง  น่ีคอืช่องทางรอง
หลกัๆ ทีจ่ะปรากฏออกมาในการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในภพ 

เมื่อขึ้นไปจนถึงระดับชัน้สูงมากๆ  หลุดพ้นจากการบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรมในภพแลว้  ยงัจะปรากฏดวงตาทีค่ลา้ยกบัดวงตาซอ้น  นัน่
คอืบรเิวณใบหน้าส่วนบนจะบงัเกิดดวงตาใหญ่หน่ึงดวง  ภายในมตีา
เล็กๆ มากมาย  ผู้ส าเร็จธรรมชัน้สูงๆ บางท่าน  บ าเพ็ญปฏิบัติ
จนกระทัง่มดีวงตามากมายเตม็ไปทัง้ใบหน้า  ดวงตาทัง้หมดจะมองผา่น
ดวงตาใหญ่   คิดจะดูอะไรก็มองเห็นสิ่งนั ้น  มองทะลุทุกระดับชัน้  
ปัจจุบนันกัวทิยาศาสตรท์ีว่จิยัสตัวแ์ละแมลงท าการคน้ควา้แมลงวนั  ตา
ของแมลงวนัใหญ่มาก  เมื่อน าไปส่องกล้องจุลทรรศน์  จะมองเห็น
ภายในประกอบด้วยตาเล็กๆ นับไม่ถ้วน  เรียกว่าดวงตาซ้อน  เมื่อ
บ าเพญ็ปฏบิตัใินระดบัชัน้สูงมากๆ  ก็อาจมสีภาพเช่นน้ีปรากฏออกมา  
จะตอ้งสูงกว่าระดบัชัน้ของพระยไูลมากมายจงึจะปรากฏสภาพเช่นน้ีได ้ 
แต่คนธรรมดาสามญักลบัมองไม่เหน็  ระดบัทัว่ๆ ไปกม็องไมเ่หน็วา่มนั
มอียู่  เพยีงมองเหน็ว่าเหมอืนกบัคนธรรมดาสามญั  เพราะว่ามนัอยู่ใน
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มิติอื่น  น่ีเป็นการพูดถึงการทะลุระดับชัน้  ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการ
สามารถทะลุมติติ่างๆ 

โดยหลกัขา้พเจา้ไดอ้ธบิายโครงสรา้งของตาทพิยใ์หพ้วกเราได้
ทราบแล้ว  เราใช้ก าลังจากภายนอกเปิดตาทิพย์ให้แก่ท่าน  ซึ่งจะ
รวดเรว็และง่ายกว่า  ขณะที่ขา้พเจา้อธบิายเกี่ยวกบัตาทพิยน์ัน้  พวก
เราทุกคนจะรูส้กึว่าบรเิวณหน้าผากตึงและแน่น  กล้ามเน้ือขมวดและ
เจาะเข้าข้างใน  เป็นเช่นน้ีใช่หรอืไม่  เป็นเช่นน้ีจรงิๆ  คนที่ตัง้ใจมา
บ าเพญ็หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)  ทุกคนจะรูส้กึเชน่น้ี  มี
ก าลงัค่อนขา้งแรง  หมุนเขา้ขา้งใน  เราส่งพลงั(กง)ที่ใช้เฉพาะส าหรบั
เปิดตาทิพย์เพื่อเปิดให้ท่าน  ขณะเดียวกันก็ส่งธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
ออกไปช่วยเสรมิสรา้งใหแ้ก่ท่าน  ขณะทีเ่ราพดูถงึเรื่องตาทพิยน์ัน้  ขอ
เพียงเป็นผู้บ าเพ็ญปฏิบัติหลักธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)  
ข้าพเจ้าจะเปิดให้ทุกคน  แต่มิใช่ว่าทุกคนจะสามารถมองเห็นได้ชดั  
และไม่แน่เสมอไปว่าทุกคนจะสามารถมองเหน็ได ้ น่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรง
กับตัวของท่าน  แต่ไม่เป็นไร  ท่านมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไร  ค่อยๆ 
บ าเพญ็ปฏบิตั ิ เมื่อทา่นยกระดบัสงูขึน้  ทา่นจะคอ่ยๆ มองเหน็ได ้ จาก
เหน็ไม่ชดัเจนจนกระทัง่ชดัเจน  ขอเพยีงท่านบ าเพญ็ปฏบิตัอิยา่งตัง้ใจ
และแน่วแน่  สิง่ทีท่า่นสญูหายไปกจ็ะกลบัคนืมา 

การเปิดตาทพิย์ด้วยตวัเองค่อนขา้งล าบาก  ขา้พเจ้าขอพูดถึง
บางรูปแบบของการเปิดตาทิพย์ด้วยตนเอง  อาทิเช่นบางคนเวลานัง่
สมาธิ  และมองดูบรเิวณหน้าผาก  มองดูตาทิพย์  จะรู้สึกว่าบรเิวณ
หน้าผากด าสนิท  อะไรกไ็ม่ม ี นานเขา้เขาจะรูส้กึว่าบรเิวณหน้าผากจะ
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เริม่เปลีย่นเป็นขาว  บ าเพญ็ปฏบิตัติ่อไปอกีระยะเวลาหน่ึง  เขาจะพบวา่
หน้าผากจะเริ่มสว่าง  หลังจากนั ้นจะแดง  ถึงจุดน้ีมันจะเปิดออก  
เหมอืนกบัดอกไม้ที่บานออกเหมอืนที่เห็นในภาพยนตร์หรอืโทรทศัน์  
ดอกตูมบานในชัว่พรบิตา  จะมภีาพเช่นน้ีปรากฏ  สแีดงเดมิทีร่าบเรยีบ  
ทนัใดนัน้ ก็จะนูนขึน้มา  ดนัออกมาตรงกลางอยา่งต่อเน่ือง  ท่านคดิจะ
ใหม้นัดนัออกมาใหห้มด 8 ปี 10 ปี  กย็งัไม่ส าเรจ็  เพราะว่าตาทพิยถ์ูก
ปิดตาย 

บางคนตาทพิยไ์ม่ไดถู้กปิดตาย  มนัมชี่องทาง  แต่เพราะวา่เขา
ไม่ได้ฝึกพลงั(กง)  ไม่มีพลงังาน  เพราะฉะนัน้ขณะที่เขาฝึกพลงั(กง)  
ทนัใดนัน้กจ็ะปรากฏสิง่กลมๆ สดี าอยูต่รงหน้า  เมื่อฝึกพลงั(กง)นานเขา้  
มนัจะค่อยๆ เปลีย่นเป็นขาว  จากขาวคอ่ยๆ สวา่งขึน้สวา่งขึน้  จนรูส้กึ
แสบตา  บางคนถงึกบัพดูว่า  ฉนัมองเหน็ดวงอาทติยแ์ลว้  ฉนัมองเหน็
ดวงจนัทร์แล้ว  ความจรงิท่านไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์  หรอืดวงจนัทร์
หรอก  สิง่ที่ท่านเหน็นัน้คอือะไร  ก็คอืช่องทางเสน้น้ี  บางคนสามารถ
ทะลุระดบัชัน้ไดค้่อนขา้งเรว็  เมื่อใส่ดวงตาใหแ้ลว้  ก็สามารถมองเห็น
ไดโ้ดยตรง  แต่บางคนกย็ากมาก  เขาวิง่ไปตามชอ่งทางน้ี  บา้งกเ็หมอืน
อุโมงค์  บ้างก็เหมือนบ่อน ้า  เมื่อฝึกพลงั(กง)ก็จะพุ่งออกไปภายนอก  
แมก้ระทัง่เวลานอนหลบักย็งัรูส้กึว่าตวัเองวิง่ไปสูภ่ายนอก  บางคนรูส้กึ
เหมอืนกบัขีม่้า  บางคนรูส้กึว่าตวัเองก าลงับนิอยู่  ก าลงัวิง่อยู่  บ้างก็
รู้สึกเหมือนนัง่อยู่ในรถพุ่งออกไปข้างหน้า  แต่ก็รู้สึกว่าพุ่งออกไป
อยา่งไรกไ็ม่ถงึสุดทางสกัท ี เพราะว่าการเปิดตาทพิยด์ว้ยตวัเองเป็นสิง่
ที่ยากมาก  สายเต๋าเปรียบร่างกายมนุษย์เป็นจกัรวาลเล็ก ถ้าเป็น
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จกัรวาลเลก็ พวกเราลองคดิด ูจากบรเิวณหน้าผากไปถงึต่อมไพเนียลใน
สมองยาวมากกว่าสิบหมื่นแปดพนัลี้  ดงันัน้เขาจึงมีความรู้สึกว่าพุ่ง
ออกไป  แต่ไปไมถ่งึปลายทางสกัท ี

สายเต๋าเปรยีบร่างกายของเราเหมอืนกบัจกัรวาลเลก็  มเีหตุผล
มาก ไม่ได้หมายความว่าส่วนประกอบและโครงสร้างของร่างกายจะ
เหมอืนกบัจกัรวาล  ไม่ไดพู้ดถงึรูปแบบที่คงอยู่ของร่างกายที่อยู่ในมติิ
วตัถุน้ี  เราพูดถงึ  ปัจจุบนัสิง่ที่นักวทิยาศาสตรค์น้พบเกี่ยวกบัสสารที่
เลก็กว่าเซลล์ของร่างกายมสีภาพเป็นอย่างไร  องค์ประกอบของแต่ละ
โมเลกุล  เล็กกว่าโมเลกุลคืออะตอม  โปรตอน  นิวเคลียสอะตอม  
อเิล็กตรอน  ควาร์ก  สสารที่เลก็ที่สุดที่วจิยัพบในปัจจุบนัคอืนิวทรโิน  
ถ้าเช่นนัน้อนุภาคที่เล็กที่สุดคืออะไร  เป็นเรื่องล าบากที่จะท าการ
วจิยัคน้ควา้  องค์ศากยมุนีในบัน้ปลายของชวีติไดต้รสัไวว้่า  “ใหญ่จน
ไม่มีขอบเขต  เล็กจนไม่มีที่สุดของภายใน”  ความหมายคืออะไร  ใน
ระดบัชัน้ของพระยไูลนัน้  ใหญ่จนมองไม่เหน็ขอบเขตของจกัรวาล  เลก็
จนมองไมเ่หน็อนุภาคทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสสาร  เพราะฉะนัน้พระองคต์รสัไว้
วา่  “ใหญ่จนไมม่ขีอบเขต  เลก็จนไมม่ทีีสุ่ดของภายใน” 

องค์ศากยมุนียงัตรสัถึงทฤษฎีมหาตรสีหสัสโลกธาตุ(โลกใหญ่
สามพนัใบ)ว่า  ในจกัรวาลของเรา  ในระบบทางช้างเผอืกของเราน้ี  มี
ดาวเคราะหอ์กีสามพนัดวงยงัคงมสีิง่มชีวีติซึ่งมรีูปคลา้ยร่างกายมนุษย์
ซึง่เตม็ไปดว้ยสสีนั พระองคย์งัตรสัอกีวา่  ภายในเมด็ทรายเมด็หน่ึงยงัมี
โลกใหญ่สามพนัใบเช่นน้ีอยู่อกี  ทรายเม็ดหน่ึงก็เหมือนจกัรวาลหน่ึง  
ภายในจกัรวาลนัน้ยงัมมีนุษยท์ีม่สีตปัิญญาเช่นเดยีวกบัพวกเรา  มดีาว
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เคราะห์เช่นน้ี  ยงัมภีูเขาและแม่น ้า  ฟังดูแล้วช่างเหลอืเชื่อ  หากเป็น
เช่นน้ี  พวกเราคดิดู  ภายในดาวเคราะห์ที่ว่านัน้ยงัมเีมด็ทรายอกีมใิช่
หรอื  ภายในเมด็ทรายเมด็นัน้ยงัมโีลกใหญ่สามพนัใบอกีใช่หรอืไม่  ถา้
เช่นนัน้ภายในโลกใหญ่สามพนัใบนัน้ยงัมีเม็ดทรายอีกใช่ไหม  และ
ภายในเมด็ทรายนัน้ยงัมโีลกใหญ่อกีสามพนัใบใช่หรอืไม่  เพราะฉะนัน้
อยูใ่นระดบัชัน้ของพระยไูลยงัมองไมเ่หน็ถงึกน้บึง้ของมนั 

โมเลกุลในเซลล์ของมนุษย์เราก็เช่นกัน  ผู้คนถามว่าจกัรวาล
ใหญ่แค่ไหน  ขา้พเจ้าขอบอกกบัพวกเรา  จกัรวาลของเรามขีอบเขต  
แต่ในระดบัชัน้ของพระยูไล  ก็มองจกัรวาลเป็นสิง่ที่ไม่มทีี่สิน้สุด  ใหญ่
เสยีจนไม่มขีดีจ ากดั  แต่ภายในร่างกายมนุษย ์ ตัง้แต่โมเลกุลไปจนถงึ
อนุภาคขนาดเล็กมากภายในจกัรวาลจะใหญ่โตเท่าจกัรวาล  ฟังดูช่าง
เหลือเชื่อ  การสร้างคนหน่ึงคน  ชีวิตหน่ึงชีวิต  ภายใต้จกัรวาลที่มี
ขนาดเลก็อยา่งทีสุ่ด  องค์ประกอบของชวีติของเขา  ธาตุแทข้องเขาได้
ก าหนดโครงสร้างไว้แน่นอนแล้ว  เพราะฉะนัน้การค้นคว้าวิจยัสิ่งน้ี  
วทิยาศาสตรปั์จจุบนัยงัคงหา่งไกลอกีมากนกั  เปรยีบเทยีบกบัสิง่มชีวีติ
ที่มีสติปัญญาสูงบนดาวดวงอื่นในจกัรวาล  มาตรฐานเทคโนโลยขีอง
มนุษย์เรายงัต ่ ามาก  เพราะว่าในมิติอื่นที่คงอยู่ในเวลาเดียวกัน  ที่
เดยีวกนั  เรายงัไม่สามารถจะทะลุไปได ้ ในขณะที่จานบนิจากต่างดาว
กลบัสามารถไปมาระหว่างมติิต่างๆ โดยตรง ความนึกคดิเกี่ยวกบัมติิ
กาลเวลาไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงแลว้  ดงันัน้คดิจะมากม็า  คดิจะไปกไ็ป  
รวดเรว็มากเสยีจนความคดิของมนุษยเ์ชน่เรายอมรบัไมไ่ด ้
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เมื่อเราพูดถึงเรื่องของตาทิพย์ก็มีพูดถึงปัญหาน้ี   เพราะว่า
ขณะที่ท่านวิง่ออกจากช่องทางไปสู่ภายนอก  ท่านจะรูส้กึว่ามนัไม่มทีี่
สิน้สุด  บางคนอาจมองเหน็สภาพการณ์อกีแบบหน่ึง  เขารูส้กึว่าไม่ได้
วิง่ไปตามอุโมงค์  แต่ก าลงัวิง่ไปตามทางใหญ่ที่ไรข้อบเขตจ ากดั  ตาม
สองข้างทางมีภูเขา  มีน ้ า  มีเมือง  วิ่งตรงไปข้างนอก  ฟังแล้วยิ่ง
เหลอืเชื่อ  ขา้พเจ้าจ าไดว้่ามอีาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่กง)ท่านหน่ึงเคย
พูดไว้เช่นน้ี  ภายในหน่ึงรูขุมขนของคนก็มหีน่ึงเมือง  ภายในมรีถไฟ
และรถยนตว์ิง่กนัขวกัไขว่  คนฟังแลว้รูส้กึตกใจ  เหลอืเชื่อ  พวกเราคง
ทราบ  อนุภาคของสสารประกอบด้วยโมเลกุล  อะตอม  โปรตอน  
คน้ควา้ลกึลงไปถงึแต่ละชัน้  หากท่านสามารถมองเหน็ผวิของแต่ละชัน้  
แต่ไม่ใช่มองเพยีงจุดเดียว  แต่มองถึงชัน้ผวิของโมเลกุล  ชัน้ผวิของ
อะตอม  ชัน้ผวิของโปรตอน  ชัน้ผวิของนิวเคลียส  ท่านก็จะมองเห็น
รูปแบบการคงอยู่ในมติิที่แตกต่างกนั  ไม่ว่าจะเป็นสสารใดๆ  รวมถึง
ร่างกายของคน  และระดบัชัน้ของมติใินมติจิกัรวาล  จะอยูพ่รอ้มกนัใน
เวลาเดียวกนั  เชื่อมต่อกนั  การค้นคว้าวจิยัอนุภาคของสสารในวิชา
ฟิสกิสปั์จจุบนั  คน้ควา้วจิยัเพยีงอนุภาคเดยีว  โดยการวเิคราะหแ์ละท า
ให้มันแยกออก  และค้นคว้าองค์ประกอบของนิวเคลียสหลังจาก
นิวเคลยีสแตกออก  ถา้มเีครื่องมอืซึ่งสามารถขยาย  และดปูรากฏการณ์
ทัง้หมดขององค์ประกอบของอะตอมหรอืโมเลกุลในระดบัชัน้น้ีได้  หาก
สามารถมองเหน็ภาพน้ี  ท่านกก็า้วขา้มมติน้ีิได้  มองเหน็ภาพจรงิทีค่ง
อยูใ่นมติอิื่น  รา่งกายของมนุษยก์ส็อดคลอ้งกบัมติภิายนอก  สิง่เหล่าน้ี
ลว้นคงอยูใ่นรปูแบบเชน่น้ี 
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การเปิดตาทพิยด์ว้ยตวัเองยงัมสีภาพแตกต่างกนับางอยา่ง  เรา
ไดเ้น้นถงึปรากฏการณ์โดยทัว่ไป  มบีางคนยงัมองเหน็ตาทพิยห์มุน  ผู้
ฝึกพลงั(กง)สายเต๋ามกัจะเหน็ตาทพิยห์มุนอยูภ่ายใน  เมื่อจานไท่จี(๋ไท้
เกก็)นัน้แตกออก  ต่อจากนัน้เขาจงึจะมองเหน็ภาพ  แต่มใิช่ว่าในสมอง
ของท่านจะมีไท่จี๋อยู่  อาจารย์ได้ใส่ของชุดหน่ึงให้แก่ท่านไว้ตัง้แต่
เริม่ตน้  ในนัน้มไีท่จีอ๋ยูด่ว้ย  อาจารยจ์ะปิดตาทพิยข์องท่านเอาไว ้ เมื่อ
ถงึเวลาตาทพิยท์่านเปิด  ไท่จีจ๋งึแตกออก  อาจารยต์ัง้ใจวางขัน้ตอนไว้
ให ้ ไมใ่ชใ่นสมองของทา่นมอียูเ่ดมิ 

ยงัมคีนจ านวนหน่ึงแสวงหาการเปิดตาทพิย ์ ยิง่ฝึกก็ยิง่ไม่เปิด  
มสีาเหตุเป็นอย่างไร  ตวัเขาเองก็ไม่เขา้ใจ  เหตุผลส าคญัคอืจะมุ่งไป
แสวงหาตาทพิยไ์มไ่ด ้ ยิง่แสวงหายิง่ไมไ่ด ้ เรายิง่แสวงหาตาทพิยจ์ะยิง่
ไม่เปิด  ยิ่งกว่านัน้กลบัจะมีสิ่งหน่ึงด าก็ไม่ด า  ขาวก็ไม่ขาว  ทะลกั
ออกมาจากขา้งในตาทพิยข์องท่านมาปิดตาทพิยข์องท่านไว ้ เวลานาน
เขา้  สิง่น้ีก็จะก่อเกิดเป็นสนามใหญ่  ยิง่ทะลกัออกมามากขึ้นมากขึ้น  
พอตาทพิยย์ิง่ไมเ่ปิดกย็ิง่แสวงหามนั  สิง่น้ีกจ็ะยิง่ทะลกัออกมา  สุดทา้ย
กจ็ะหอ้มลอ้มรา่งกายของทา่นทัง้หมดไว ้ จนกระทัง่หนามากๆ  ก่อเกดิ
เป็นสนามใหญ่  หากว่าตาทิพย์ของท่านเปิด  ท่านก็จะมองไม่เห็น  
เพราะวา่ทา่นถูกจติยดึตดิของทา่นปิดกัน้เอาไว ้ เวน้แต่ว่าท่านจะไม่ไป
เคี่ยวเขญ็ที่จะแสวงหามนัอกี  ละทิ้งจติยดึตดิน้ีทัง้หมด  มนักจ็ะค่อยๆ 
สลายตัวไป  แต่ก็จะต้องผ่านขัน้ตอนการบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่าง
ยากล าบากเป็นเวลานานจงึจะขจดัทิ้งไปได้  น่ีเป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็นเลย  
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บางคนไม่เข้าใจ  อาจารย์บอกเขาว่าอย่าเสาะแสวงหาเลย  แสวงหา
ไมไ่ด ้ เขากไ็มเ่ชื่อ  ดงึดนัจะเอาใหไ้ด ้ สุดทา้ยไดใ้นสิง่ตรงกนัขา้ม 

ความสามารถพิเศษมองระยะไกล 

ความสามารถพิเศษชนิดหน่ึงซึ่งสมัพนัธ์กับตาทิพย์โดยตรง  
เรยีกว่าการมองระยะไกล  บางคนพดูว่า  ฉนันัง่อยูท่ีน่ี่สามารถมองเหน็
ทศันียภาพของกรุงปักกิง่  มองเหน็ทศันียภาพในประเทศสหรฐัอเมรกิา  
มองเหน็อกีดา้นหน่ึงของโลก  บางคนไมเ่ขา้ใจ  วทิยาศาสตรไ์มส่ามารถ
อธบิายได ้ ท าไมจงึเป็นเช่นน้ี  มคีนพยายามอธบิาย  อย่างน้ีอย่างนัน้  
กไ็ม่แจ่มแจง้  ไม่เขา้ใจว่าท าไมมนุษยเ์ราจงึมคีวามสามารถระดบัน้ีได ้ 
จริงๆ แล้วไม่ใช่อย่างน้ี  ผู้ฝึกบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมในระดับชัน้ของ
หลกัธรรมในภพจะไม่มคีวามสามารถน้ี  สิง่ที่เขามองเหน็  รวมทัง้การ
มองระยะไกล  และความสามารถพเิศษอื่นๆ จ านวนมาก  ลว้นบงัเกดิผล
ในมิติที่ก าหนดเท่านัน้  จะใหญ่เท่าใดก็ไม่เกินกว่ามิติวตัถุของโลก
มนุษยน้ี์  โดยทัว่ไปไมเ่กนิกวา่มติสินามของตวัเอง 

ร่างกายของเรา  ในมิติที่ก าหนดจะมีสนามอยู่   สนามน้ีจะ
แตกต่างจากสนามของกุศล  ไม่ใช่มิติเดียวกนั  ขนาดความใหญ่เล็ก
ใกลเ้คยีงกนั  สนามน้ีมสี่วนสมัพนัธ์สอดคลอ้งตรงกนักบัจกัรวาล  ฝัง่
นัน้ของจกัรวาลมอีะไร  ในสนามของเขาก็จะมภีาพที่สอดคลอ้งตรงกนั
สะทอ้นมาเช่นกนั  ทุกสิง่ทุกอยา่งลว้นสะทอ้นกลบัมาได้  มนัเป็นเพยีง
ภาพเงา  ไม่มตีวัตน  ตวัอย่างเช่น  บนโลกมปีระเทศสหรฐัอเมรกิา  มี
กรุงวอชิงตัน  ในสนามของเขาก็จะมีภาพสะท้อนของประเทศ
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สหรฐัอเมรกิา  กรุงวอชงิตนั  แต่เป็นเงา  และเงาก็คอืสสารชนิดหน่ึง  
มนัสะท้อนอย่างสอดคลอ้งตรงกนั  เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลง
ของฝัง่โน้น  ดงันัน้ความสามารถพเิศษมองระยะไกลที่ว่าน้ี  ก็คอืสิง่ที่
เขามองเห็นภายในขอบข่ายสนามในมิติของเขาเอง  เมื่อเขาบ าเพ็ญ
ปฏบิตัจินหลุดจากหลกัธรรมในภพ  ก็จะไม่มองในลกัษณะน้ีอกีต่อไป  
แต่จะมองโดยตรง  เรียกว่าอิทธิฤทธิแ์ห่งพุทธธรรม  ซึ่งมีอานุภาพ
ยิง่ใหญ่หาทีเ่ปรยีบมไิด ้

ส่วนหลกัธรรมในภพ  ความสามารถพิเศษมองระยะไกลเป็น
อย่างไร  ข้าพเจ้าจะวิเคราะห์ให้พวกท่านฟัง  ในมิติของสนามน้ี ณ 
บรเิวณหน้าผากของคน  จะมกีระจกอยูบ่านหน่ึง  คนทีไ่มฝึ่กพลงั(กง)จะ
ปิดล็อคไว้  คนที่ ฝึ กพลัง(กง)จะพลิกหมุ นกลับมาได้   ขณะที่
ความสามารถพเิศษมองระยะไกลของคนจะปรากฏออกมา  มนัสามารถ
พลกิกลบัไปกลบัมา  พวกเราคงรูจ้กัหลกัการของภาพยนตร ์ ฟิลม์ต้อง
วิง่ดว้ยความเรว็ 24 ช่องต่อวนิาท ี จงึจะท าใหภ้าพที่ฉายออกมามกีาร
เคลื่อนไหวต่อเน่ืองกนั  หากต ่ากว่า 24 ช่องต่อวนิาท ีภาพจะเตน้  การ
พลิกของกระจกบานน้ีเร็วกว่า 24 ช่องต่อวินาที  ภาพที่รบัได้จะถูก
สะท้อนขึน้บนกระจก  และพลกิกลบัมาให้ท่านดู  พลกิกลบัไปก็จะลบ
ออก  หลงัจากนัน้จะจบัภาพใหม่พลกิกลบัมาใหม่  ลบออกใหม่  โดยจะ
พลกิกลบัไปกลบัมาไม่หยุด  เพราะฉะนัน้สิง่ทีเ่รามองเหน็จงึเคลื่อนไหว  
น่ีก็คือการฉายภาพสิ่งที่อยู่ในสนามมิติของท่านให้ท่านดู   และสิ่งที่
ปรากฏในสนามมติกิค็อืภาพซึง่สอดคลอ้งกบัจกัรวาลใหญ่ 
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แลว้ดา้นหลงัของร่างกายของเราจะมองเหน็ไดอ้ย่างไร  กระจก
เงาบานเล็กแค่น้ีคงไม่สามารถจบัภาพได้รอบร่างกายของเรา  เป็นที่
ทราบกันดีว่า  ตาทิพย์ของคนเมื่อเปิดถึงระดับสูงกว่าทิพยจักษุ  
ในขณะที่จะเขา้สู่ปัญญาจกัษุก็จะต้องทะลุผ่านมติขิองเราน้ี  ในขณะที่
ก าลังจะทะลุแต่ย ังไม่ทะลุได้ทัง้หมดนั ้น  ตาทิพย์ก็จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง  คอืมองวตัถุไม่มตีวัตน  มองคนก็ไม่มตีวัตน  ก าแพงก็
หายไป  อะไรก็ไม่มตีวัตน  วตัถุไม่หลงเหลอือยู่อกีต่อไป  กล่าวคอืใน
มติทิีก่ าหนดน้ี  มองต่อไปอกีในแนวลกึ  จะพบวา่คนกไ็ม่ม ี เหลอืเพยีง
กระจกบานหน่ึงอยูภ่ายในบรเิวณสนามมติขิองทา่น  กระจกบานน้ีซึง่อยู่
ในสนามมิติของท่านจะมีขนาดเท่ากนักับสนามมิติของท่านทัง้หมด  
เพราะฉะนัน้  เมื่อกระจกพลกิกลบัไปกลบัมา  กจ็ะสามารถส่องมองเหน็
ได้ทุกแห่ง  ภายในสนามมติิของท่าน  สิง่ที่สอดคลอ้งกบัจกัรวาล  จะ
สะท้อนให้ท่านไดม้องเห็น  น่ีก็คอืความสามารถพเิศษมองระยะไกลที่
เรากลา่วถงึ 

ในการทดสอบความสามารถพิเศษมองระยะไกลของนัก
สรรีวทิยา  ความสามารถพเิศษน้ีจะง่ายต่อการถูกลบลา้ง  เหตุผลก็คอื  
ยกตวัอยา่งเชน่  เราถามเขาว่า  ญาตขิองคนๆ หน่ึงทีปั่กกิง่เขาก าลงัท า
อะไร  เมื่อบอกชื่อเสยีงเรยีงนามของญาติผู้น้ีและสภาพทัว่ๆ ไปแล้ว  
เขากจ็ะสามารถมองเหน็ได ้ เขาบอกวา่  ตกึน้ีมลีกัษณะเป็นอยา่งไร  มี
ประตูทางเข้าอย่างไร  เข้าไปในห้องจัดวางไว้อย่างไรบ้าง  พูดได้
ถูกตอ้งทัง้หมด  เมื่อถามวา่แลว้คนน้ีก าลงัท าอะไรอยู ่ เขาตอบวา่ก าลงั
เขยีนหนังสอื  เพื่อเป็นการพสิูจน์ความจรงิ  ก็โทรศพัท์ไปถึงญาติผูน้ี้  
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แลว้ถามเขาว่า  ตอนน้ีท่านก าลงัท าอะไรอยู่  ฉันก าลงัรบัประทานขา้ว  
ซึง่จะไม่ตรงกบัสิง่ทีเ่ขามองเหน็  ทีผ่า่นมาสาเหตุทีค่วามสามารถพเิศษ
น้ีถูกปฏเิสธก็เพราะเช่นน้ี  อนัที่จรงิ  สภาพแวดลอ้มที่เขามองเห็นไม่
ผดิแมแ้ต่น้อย  แต่เน่ืองจากมติแิละเวลาของเรา  เราเรยีกวา่มติกิาลเวลา  
กบัมติกิาลเวลาของมติทิี่ความสามารถพเิศษคงอยู่นัน้มคีวามแตกต่าง
ดา้นเวลาเช่นน้ี  ความนึกคดิดา้นเวลาของสองฝัง่ไม่เหมอืนกนั  เมื่อครู่
น้ีเขาก าลงัเขยีนหนงัสอือยูจ่รงิ  แต่ขณะน้ีก าลงัรบัประทานขา้ว  มคีวาม
แตกต่างด้านเวลาเช่นน้ี  ดงันัน้หากคนที่ท าการค้นคว้าวิจยัทางด้าน
สรรีวทิยาตามหลกัทฤษฎแีบบเดมิๆ  หรอืตามกฎวทิยาศาสตรปั์จจุบนั  
ต่อให้ค้นคว้าไปอีกหมื่นปี  ก็ไม่มีประโยชน์  เพราะว่าความสามารถ
เหล่าน้ีเป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือคนธรรมดาสามญัตัง้แต่เริม่ต้น  ดงันัน้คนต้อง
เปลีย่นความคดิ  จะท าความเขา้ใจต่อสิง่เหลา่น้ีกนัเชน่น้ีต่อไปไมไ่ด ้

ความสามารถหยัง่รู้อดีตและอนาคต 

ยงัมคีวามสามารถพเิศษอีกชนิดหน่ึง  ซึ่งสมัพนัธ์กบัตาทิพย์
โดยตรง  เรยีกว่าความสามารถหยัง่รูอ้ดตีและอนาคต  ปัจจุบนัในโลกน้ี
มคีวามสามารถพเิศษ 6 ชนิด เป็นทีย่อมรบักนั  ในจ านวนนัน้รวมถงึตา
ทิพย์  ความสามารถมองระยะไกล  และความสามารถหยัง่รู้อดตีและ
อนาคต  อะไรคอืความสามารถหยัง่รูอ้ดตีและอนาคต  กค็อืสามารถหยัง่
รูถ้ึงอดตีและอนาคตของคน  ส าหรบัสิง่ที่ใหญ่เขาสามารถจะล่วงรู้ถึง
ความรุ่งเรอืงและความเสื่อมถอยของสงัคม  ส าหรบัสิง่ที่ใหญ่ยิง่ขึ้นไป
อกีเขาจะสามารถเหน็แบบแผนการเปลีย่นแปลงของรา่งจกัรวาลทัง้หมด  
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น่ีคือความสามารถพิเศษหยัง่รู้อดีตและอนาคต  เพราะว่าวัตถุจะ
เคลื่อนที่ไปตามแบบแผนที่แน่นอน  ในมิติพิเศษ วัตถุใดๆ ล้วนมี
รูปแบบการคงอยู่ในมิติอื่นๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย  ยกตวัอย่างเช่น  เมื่อ
ร่างกายคนเคลื่อนที่ เซลล์ภายในร่างกายของคนก็จะเคลื่อนที่ตามไป
ดว้ย  มองใหล้ะเอยีดลกึลงไป  โมเลกุล  โปรตอน  อเิลก็ตรอน  อนุภาค
ยิง่เลก็ยิง่เลก็ลงไป  ส่วนประกอบทัง้หมดก็จะเคลื่อนที่ตามไปดว้ย  แต่
อนุภาคเหล่าน้ีมรีูปแบบการคงอยู่ทีเ่ป็นเอกเทศ  รูปแบบของรา่งกายที่
อยูใ่นมติอิื่นกจ็ะมกีารเปลีย่นแปลงดว้ย 

เราพดูกนัว่าวตัถุธาตุไมม่วีนัดบัสูญมใิชห่รอื  ทา่มกลางมติพิเิศษ
ที่ก าหนด  เมื่อเราท างานเสร็จหน่ึงเรื่อง  ก็คือคนลงมือกระท าอะไร  
วตัถุธาตุกจ็ะคงอยู่  ไม่ว่าเราท าอะไรก็จะมภีาพและขอ้มูลหลงเหลอืไว ้ 
ในอีกมิติหน่ึง  มันไม่มีว ันดับสลาย  จะอยู่ที่นั น่ตลอดไป  ผู้ที่มี
ความสามารถพเิศษ  พอเหน็ภาพในอดตีทีค่งอยูก่จ็ะทราบทนัท ี ต่อไป
ภายหน้าหากทา่นมคีวามสามารถหยัง่รูอ้ดตีและอนาคต  ทา่นลองมองดู
สภาพการถ่ายทอดธรรมะของเราในวนัน้ี  มนัจะยงัคงอยู ่ จะยงัคงอยู ่ณ 
ที่นัน้แล้วในตอนน้ี  ในขณะที่มนุษย์เราถือก าเนิดมานัน้  ภายใต้มิติ
พเิศษซึ่งปราศจากความนึกคดิของกาลเวลา  ตลอดทัง้ชวีติของคนเราก็
มอียูแ่ลว้ในเวลาเดยีวกนั  บางคนยงัไมใ่ชม่เีพยีงชาตเิดยีว 

อาจมีบางท่านคิด  ถ้าเช่นนัน้เราไม่มีความจ าเป็นต้องดิ้นรน
ต่อสูแ้ละพฒันาตวัเองอกีแลว้  เขายอมรบัไมไ่ด ้ ความจรงิแลว้การต่อสู้
ของคนสามารถเปลี่ยนแปลงสิง่เลก็ๆ น้อยๆ ในชวีติของคน  สิง่เล็กๆ 
น้อยๆ เหล่าน้ีผ่านการดิ้นรนต่อสูด้ว้ยความพยายามของคน  สามารถ
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ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง  แต่ความพยายามที่จะให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงของทา่นอาจท าใหท้า่นไดร้บักรรม  มฉิะนัน้กจ็ะไมม่ปัีญหา
ของการก่อกรรมท าชัว่  ไม่มปัีญหาของการท าดที าเลว  เวลาที่เขาฝืน
ท าเช่นน้ี  เท่ากบัเขาเอารดัเอาเปรยีบผูอ้ื่น  ท าเรื่องไม่ด ี เพราะฉะนัน้
ในการฝึกบ าเพ็ญปฏิบตัิจึงเน้นเรื่องการเป็นไปตามธรรมชาติ  ก็คือ
เหตุผลน้ี  เพราะความพยายามของท่านจะเป็นการท ารา้ยผูอ้ื่น  แต่เดมิ
ในชีวิตของท่านไม่มีสิ่งน้ี  ในสงัคมหากท่านได้สิ่งที่เป็นของผู้อื่นมา  
ทา่นกจ็ะตดิคา้งผูอ้ื่น 

เขาคดิทีจ่ะเปลีย่นแปลงเรื่องใหญ่  เป็นสิง่ทีค่นธรรมดาสามญัไม่
อาจท าได ้ มวีธิหีน่ึงที่จะเปลี่ยนแปลงได ้ นัน่คอืบุคคลผูน้ี้ท าแต่ความ
ชัว่  ท าทุกอยา่งที่ชัว่รา้ย  เขากจ็ะสามารถเปลีย่นแปลงชวีติของเขาได ้ 
แต่สิง่ทีเ่ขาตอ้งเผชญิกค็อืการดบัสลายโดยสิน้เชงิ  เมื่อพวกเรามองจาก
ระดบัสูง  คนเราตายไป  จติหลกั(เหวยีนเสนิ)ไม่ดบัสูญไปดว้ย  จติหลกั
(เหวยีนเสนิ)ท าไมจงึไม่ดบัสูญ  ความจรงิที่พวกเราเหน็เมื่อคนตายไป
แลว้  ซากศพทีว่างไวใ้นหอ้งดบัจตินัน้  เป็นเพยีงเซลลใ์นรา่งกายคนใน
มติน้ีิเท่านัน้  อวยัวะส่วนประกอบของเซลลท์ุกเซลลภ์ายในของรา่งกาย  
และเรอืนร่างทัง้ร่างก็คอืเซลล์ในมติิน้ีได้หลุดไป  แต่ในมติอิื่นร่างกาย
ของคนซึ่งประกอบด้วยสสารอนุภาคที่ เล็กกว่าโมเลกุล  อะตอม  
โปรตอน ฯลฯ  จริงๆ แล้วไม่ได้ตายไปด้วย  มันยงัคงอยู่ในมิติอื่น  
ยงัคงอยูภ่ายใตม้ติขิองจกัรวาลในระดบัจุลทรรศน์  ส าหรบัผูท้ีก่ระท าแต่
ความเลวเมื่อตายไป  เซลลท์ัง้หมดจะแยกสลาย  พทุธศาสนาเราเรยีกวา่
การดบัสลายของกายและจติ 
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ยงัมอีกีวธิหีน่ึงที่จะเปลี่ยนแปลงชวีติของคนได้  ซึ่งเป็นวธิกีาร
เดยีวเท่านัน้ก็คอืบุคคลผู้น้ีเดนิสู่เส้นทางของการบ าเพ็ญปฏบิตัิธรรม  
ท าไมการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจงึสามารถเปลีย่นแปลงชวีติของคนได ้ สิง่
น้ีใครจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ หรอื  เพราะเมื่อบุคคลผู้น้ีเกิด
ความคดิทีจ่ะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ความคดิจุดประกายขึน้ในสมอง  สอ่ง
ประกายแวววาวเหมอืนดัง่ทองค า  กระเทอืนไปทัว่ทศทศิ  ในความคดิ
ของสายพทุธ  จกัรวาลคอืทศทศิ  เพราะจากการมองของสิง่มชีวีติชัน้สูง  
มนุษยม์ใิช่มชีวีติเพื่อเป็นมนุษย ์ แต่ชวีติของมนุษยเ์กดิขึ้นท่ามกลาง
มติิของจกัรวาล  เป็นคุณลกัษณะเดยีวกบัจกัรวาล  ดงีามและบรสิุทธิ ์ 
ประกอบขึ้นด้วยสสารคอืความจรงิ ความเมตตา ความอดทน(เจนิ ซัน่ 
เหยิน่)  แต่เมื่อมคีวามสมัพนัธท์า่มกลางการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมในหมู่
คณะ บางคนท าตัวเลวลง  จึงตกต ่าลงมา  หากเขาไม่สามารถอยู่ใน
ระดบัชัน้น้ีไดอ้กี  ท าตวัเลวลงอกี  เขากจ็ะตกลงมาอกีชัน้หน่ึง  ตกลงมา  
ตกลงมา  ตกลงมา  สุดท้ายจงึตกลงมาอยู่ในระดบัชัน้ของคนธรรมดา
สามญัน้ี 

ในระดบัชัน้น้ี  บุคคลผูน้ี้สมควรถูกท าลายให้ดบัสูญไป  แต่ว่า
ท่านผูรู้้แจง้ทัง้หลายซึ่งเป่ียมด้วยเมตตาจติ  จงึตัง้ใจสรา้งมติิพเิศษน้ี
ขึน้มา  ซึ่งเหมอืนกบัมติิสงัคมของมนุษย์เราน้ี  ในมติน้ีิ  ให้ร่างที่เป็น
เน้ือหนงัมงัสา  ใหด้วงตาคูซ่ึง่ถูกจ ากดัใหเ้หน็เฉพาะวตัถุในมติน้ีิ  ใหต้ก
อยูท่่ามกลางวงัวน  ใหเ้ขามองไม่เหน็ความเป็นจรงิของจกัรวาล  แต่ใน
มติอิื่นๆ ลว้นสามารถมองเหน็ได ้ ท่ามกลางวงัวนและสภาวะเช่นน้ี  ให้
โอกาสเขาอกีครัง้  เพราะอยูท่่ามกลางวงัวนจงึทุกขย์ากล าบากมาก  ให้
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เรอืนรา่งน้ีเพือ่ความทุกขท์รมาน  หากว่าเขาสามารถหวนคนืกลบัขึน้ไป
จากมติน้ีิ  สายเต๋าเรยีกว่า  การกลบัคนืสู่สภาพดัง้เดมิแทจ้รงิ  เขาต้อง
มีความตัง้ใจที่จะบ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  ก็คือจิตพุทธได้ส่องประกาย
ออกมา  เป็นจติที่ล ้าค่ายิง่นัก  ผูรู้แ้จง้กจ็ะช่วยเหลอืเขา  เขายงัไม่หลง
ทางท่ามกลางสภาพแวดลอ้มอนัทุกขย์ากน้ี  ยงัอยากกลบัไป  ดงันัน้ผูรู้ ้
แจง้กจ็ะชว่ยเหลอืเขา  ชว่ยเหลอืเขาอยา่งไมม่เีงือ่นไข  ชว่ยเหลอืเขาได้
ทุกอย่าง  ท าไมเราจงึสามารถช่วยเหลอืผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  แต่ไม่
ชว่ยคนธรรมดาสามญั  น่ีกค็อืเหตุผล 

ถา้เชน่น้ีคนธรรมดาสามญัคดิจะรกัษาโรค  อะไรกช็ว่ยเหลอืทา่น
ไม่ได ้ คนธรรมดาสามญัก็คอืคนธรรมดาสามญัซึ่งจะต้องอยู่ในสภาพ
ของสงัคมทัว่ไป  มคีนกล่าวกนัว่า  พระพุทธช่วยสรรพสตัวใ์หห้ลุดพน้  
สายพุทธเน้นการช่วยเหลอืสรรพสตัว์ให้พน้ทุกข์  ขา้พเจา้ขอบอกกบั
ท่าน  ท่านไปเปิดดูคมัภรีท์ุกเล่มในพุทธศาสนา  ไม่ไดบ้อกว่าการช่วย
รกัษาโรคคอืการช่วยเหลอืสรรพสตัว์ให้หลุดพน้  หลายปีมาน้ีอาจารย์
พลงัลมปราณ(ชีก่ง)ปลอมเหล่านัน้ไดท้ าเรื่องน้ีจนวุ่นวายสบัสนไปหมด  
อาจารย์พลังลมปราณ (ชี่กง)ที่แท้จริงจะไม่สอนให้ท่านไปรักษาผู้
เจบ็ป่วย  เขาจะสอนใหท้า่นฝึกฝนตวัเอง  เพือ่ขจดัปัดเป่าโรคภยัไขเ้จบ็
และเสรมิสุขภาพ  ท่านเป็นคนธรรมดาสามญั  เรยีนรู้ปฏิบตัิธรรมได้
เพยีงสองวนัท่านจะสามารถรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บให้ผู้อื่นได้อย่างไร  มิ
เป็นการหลอกลวงคนหรือ  มิเป็นการส่งเสริมให้มีจิตยึดติดหรือ  
แสวงหาชื่อเสยีงเงนิทอง  แสวงหาสิง่ทีเ่กนิความสามารถของมนุษยเ์พื่อ
โออ้วดใหค้นเขาเหน็  ซึ่งจะยอมใหเ้กดิขึน้ไม่ได ้ เพราะฉะนัน้บางคนยิง่
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เสาะแสวงหายิง่ไม่ได้  และไม่อนุญาตให้ท่านท าเช่นน้ี  ไม่อนุญาตให้
ทา่นท าลายสภาพสงัคมมนุษยต์ามอ าเภอใจ 

จกัรวาลกม็กีฎเช่นน้ีอยู ่ เมื่อทา่นตอ้งการจะกลบัสู่สภาพดัง้เดมิ
แท้จรงิ  ผู้รู้แจ้งก็จะช่วยเหลือท่าน  เพราะเขาเห็นว่าชีวติมนุษย์ควร
กลบัคนืสู่สภาพดัง้เดมิแทจ้รงิ  มใิช่จมอยู่กบัสงัคมมนุษย ์ หากมนุษย์
ไม่มกีารเจบ็ไขไ้ดป่้วย  ใชช้วีติอย่างสุขสบาย  บอกใหท้่านไปเป็นเทพ
ท่านก็จะไม่ไป  ไม่มีโรคภยัไข้เจ็บ  ไม่มีความทุกข์  อยากได้อะไรก็
สมหวงัทุกประการ  ดอีะไรปานนัน้  เหมอืนอยูบ่นแดนสวรรค ์ แต่เพราะ
ท่านท าสิง่ไม่ดจีงึตกลงมาถงึขัน้น้ี  จงึตอ้งทนทุกขท์รมาน  คนทีต่กอยู่
ท่ามกลางวังวนมักจะท าผิดได้ง่าย  ในพุทธศาสนาเรียกว่าการ
หมุนเวยีนชดใชก้รรม  เพราะฉะนัน้เมื่อคนเราพบกบัความทุกขย์าก  มี
เรื่องไม่ดไีม่งาม  ลว้นก าลงัชดใชก้รรมของเขาโดยการหมุนเวยีนชดใช้
กรรม  พุทธศาสนายงักล่าวไว้ว่าพระพุทธมอียู่ทุกแห่งหน  เพยีงพระ
พุทธขยบัมอืหน่ึงครัง้  กส็ามารถขจดัการเจบ็ไขไ้ดป่้วยของมวลมนุษย์
ใหห้ายไดเ้ป็นปลดิทิง้  น่ีเป็นสิง่ทีส่ามารถท าไดแ้น่นอน  พระพุทธมอียู่
มากมายท าไมจงึไม่ท า  เพราะว่าคนผู้น้ีเมื่อปางก่อนได้ก่อหน้ีเอาไว ้ 
เขาจงึต้องรบัโทษ  หากท่านไปรกัษาให้เขาหายจากโรค  เท่ากบัเป็น
การท าลายกฎของจกัรวาล  เท่ากบัเป็นการยอมใหบุ้คคลผูน้ี้ท าเรื่องไม่
ดไีม่งาม  ติดหน้ีคนแล้วไม่ต้องชดใช้  ยอมให้เป็นเช่นน้ีไม่ได้  ดงันัน้
ใครๆ จงึช่วยกนัรกัษาสภาพสงัคมมนุษย์เอาไว้  ก็ไม่ไปท าลาย  ทาง
เดียวที่จะท าให้ท่านอยู่อย่างสุขสบาย  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บรบกวน  
สามารถบรรลุเป้าหมายที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่าน้ีได้อย่าง
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แท้จรงิ  ก็มีเพยีงการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมเท่านัน้  บอกให้คนบ าเพ็ญ
หลกัธรรมที่แทจ้รงิ  จงึจะเป็นการช่วยเหลอืสรรพสตัวใ์หห้ลุดพน้อยา่ง
แทจ้รงิ 

อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)มากมาย  ท าไมจงึช่วยรกัษาโรคภยั
ไขเ้จบ็ได ้ ท าไมเขาจงึพดูถงึการรกัษาโรค  มบีางคนอาจคดิถงึปัญหาน้ี  
อาจารยช์ี่กงประเภทน้ีส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นพวกเดนิบนเสน้ทางทีถู่กตอ้ง  
อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ที่แท้จริงมีเมตตาจิต  มีจิตสงสาร  ใน
ระหวา่งการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเหน็สรรพสตัวล์ว้นตกทุกขไ์ดย้าก  กย็ืน่
มอืเขา้ชว่ยเหลอืเป็นสิง่ทีก่ระท าได ้ แต่เขาไม่สามารถรกัษาใหห้ายขาด
ได้  เขาเพียงแต่ระงบัโรคภัยของท่านไว้ชัว่ขณะหน่ึง  หรือเป็นการ
ผลักดันออกไป  ไม่ เป็นเวลาน้ีแต่จะเป็นในภายหน้า  เป็นการ
เคลื่อนยา้ยโรคภยัออกไปขา้งหน้า  หรอืแปรเปลีย่นใหท้า่นชัว่ระยะหน่ึง  
แปรเปลีย่นเอาโรคภยัเหล่าน้ีไปใหก้บัญาตพิีน้่องของท่าน  แต่การขจดั
กรรมให้หมดสิ้นไปอย่างแท้จริงนัน้  เขาก็ไม่สามารถจะท าได้  ไม่
อนุญาตให้ท ากับคนธรรมดาสามญัเช่นน้ีได้ตามอ าเภอใจ  แต่จะท า
ใหก้บัผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเทา่นัน้  น่ีกค็อืเหตุผล 

ความหมายของการชว่ยเหลอืสรรพสตัวใ์หห้ลุดพน้ของสายพทุธ  
คอืการน าพาท่านจากสภาพของคนธรรมดาสามญัที่ทุกข์ยากที่สุดขึ้น
ไปสู่ระดบัชัน้ที่สูงขึน้  ไม่ต้องทนทุกขท์รมานตลอดไป  หลุดพน้ไป  น่ี
คอืความหมายของสายพุทธ  องคศ์ากยมุนีมใิช่ส ัง่สอนใหค้นเราบ าเพญ็
ปฏิบัติธรรมไปสู่นิพพานหรือ  น่ีคือความหมายอันแท้จริงของการ
ชว่ยเหลอืสรรพสตัวใ์หพ้น้ทุกข ์ หากใหท้า่นเสพสุขในสงัคมมนุษย ์ เงนิ
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ทองมีมากมาย  เตียงนอนในบ้านของท่านก่อขึ้นมาด้วยเงินทอง  
บาปกรรมโทษทณัฑอ์ะไรกไ็มม่ ี ถา้เชน่นัน้บอกใหท้่านไปเป็นเทพทา่น
ก็ไม่เอาด้วย  การเป็นผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัิธรรม  สามารถเปลี่ยนแปลงวถิี
ชีวิตของท่านได้  และมีเพียงแต่การบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมเท่านัน้ที่จะ
เปลีย่นแปลงได ้

ความสามารถหยัง่รูอ้ดตีและอนาคตของมนุษย ์ รูปแบบของมนั
เหมอืนกบัจอโทรทศัน์ขนาดเลก็อยูบ่นส่วนของหน้าผาก  บางคนตัง้อยู ่
ณ บริเวณหน้าผาก  บางคนอยู่ใกล้หน้าผาก  บางคนอยู่ข้างในของ
หน้าผาก  บางคนหลบัตากจ็ะเหน็  หากว่ามนัมอีานุภาพแรงกลา้  บาง
คนลมืตาอยูก่ม็องเหน็  แต่ผูอ้ื่นมองไม่เหน็  น่ีเป็นสิง่ทีอ่ยูภ่ายในสนาม
มติขิองเขา  กลา่วคอืเมื่อความสามารถพเิศษชนิดน้ีเกดิขึน้แลว้  ยงัจะมี
ความสามารถพเิศษอกีชนิดหน่ึงที่จะเป็นสื่อน า  สะทอ้นภาพที่เห็นใน
มิติอื่นมาปรากฏให้เห็น  เราจึงสามารถมองเห็นได้จากตาทิพย์  
มองเห็นอนาคตและอดีตของคนได้อย่างแม่นย า  เรื่องเล็กๆ หรือ
รายละเอียดซึ่งหมอดูไม่สามารถพยากรณ์ได้  แต่เขากลับสามารถ
มองเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน  มองเหน็แมก้ระทัง่วนัเดอืนปี  รายละเอยีดของ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ก็มองเหน็ชดัเจน  เพราะว่าสิง่ที่เขามองเหน็  ก็
คอืภาพสะทอ้นอนัแทจ้รงิของคนและวตัถุในต่างมติ ิ

ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)  
ขา้พเจา้จะเปิดตาทพิยใ์หทุ้กคน  แต่ความสามารถพเิศษอื่นๆ ทีเ่ราพูด
ถึงในภายหลงั  ก็จะไม่เปิดให้  เมื่อยกระดับชัน้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
ความสามารถพเิศษหยัง่รูอ้ดตีและอนาคตกจ็ะปรากฏออกมาเอง  ในวนั
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ขา้งหน้าของการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของทา่นจะประสบกบัปรากฏการณ์
เช่นน้ี  เมื่อความสามารถพเิศษชนิดน้ีปรากฏออกมา  ท่านกจ็ะทราบว่า
มันคืออะไร  ดังนัน้ข้าพเจ้าจึงต้องพูดทัง้หลักธรรมและกฎให้ท่าน
ทัง้หลายไดฟั้งกนั 

ไม่อยู่ในธาตทุัง้ห้า  หลดุพ้นตรีภมิู 

อะไรคอื  “ไม่อยู่ในธาตุทัง้ห้า  หลุดพน้ตรภีูม”ิ  ปัญหาน้ีพูดไป
แลว้ลอ่แหลมมาก  ในอดตีมอีาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)มากมายเมื่อพดู
ถงึปัญหาน้ี  มกัจะถูกผูท้ีไ่ม่เชื่อในพลงัลมปราณ(ชีก่ง)เยาะเยย้ถากถาง
เอาว่า  “พวกท่านฝึกพลงัลมปราณ(ชี่กง)มีใครบ้างที่ไม่อยู่ในห้าธาตุ  
ใครบ้างที่หลุดพ้นตรีภูมิ”  บางคนไม่ใช่อาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)  
แต่งตัง้ตวัเองเป็นอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)  เมื่อความเขา้ใจไมช่ดัเจน  
ก็ยงักล้าที่จะคุยอวด  จึงถูกผู้คนปิดปากมามากต่อมาก  สร้างความ
เสื่อมเสยีใหก้บัวงการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  สรา้งความสบัสนอย่างใหญ่
หลวง  เปิดโอกาสให้คนโจมตีพลงัลมปราณ(ชี่กง)  ไม่อยู่ในธาตุทัง้ห้า  
หลุดพน้ตรภีูม ิ เป็นค าพูดในวงการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ที่มาของค าๆ 
น้ีมาจากศาสนา  เกดิขึน้จากศาสนา  เพราะฉะนัน้เราจงึไม่สามารถพูด
ถงึปัญหาโดยไม่พดูถงึประวตัคิวามเป็นมา  ไม่พดูถงึสภาพแวดลอ้มใน
สมยันัน้ 

อะไรคือไม่อยู่ในห้าธาตุ  ทัง้ทฤษฎีฟิสิกส์โบราณของจีนและ
สมยัใหม่  ต่างยอมรบัว่าทฤษฎธีาตุทัง้หา้ของจนีเป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง  ทอง  
ไม้  น ้า  ไฟ  ดนิ  ธาตุทัง้ 5 น้ีประกอบขึน้เป็นสรรพสิง่ในจกัรวาลของ
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เรา  น่ีเป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง  เพราะฉะนัน้เราจะมาพดูถงึธาตุทัง้หา้  ทีเ่ราพดู
วา่บุคคลผูน้ี้ออกจากหา้ธาตุ  ในภาษาปัจจุบนัความหมายกค็อืบุคคลผูน้ี้
ไม่อยู่ในโลกของวตัถุ  ฟังดูแลว้น่าอศัจรรย์  เรามาลองคดิปัญหากนัด ู 
อาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)นัน้ย่อมมีพลงั(กง)  ข้าพเจ้าเคยท าการ
ทดสอบมาแล้ว  แม้กระทัง่อาจารย์ท่านอื่นๆ มากมายก็เคยทดสอบ  
ทดสอบพลงังานของเขา  เน่ืองจากองค์ประกอบของสสารในพลงั(กง)น้ี  
เครื่องมอืมากมายที่เรามอียู่ในปัจจุบนัล้วนสามารถตรวจสอบออกมา  
ถ้ามีเครื่องมือชนิดนัน้ๆ อยู่  ก็จะสามารถตรวจสอบการคงอยู่ของ
ส่วนประกอบพลัง(กง)ที่อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ปล่อยออกมา  
เครื่องมอืสมยัน้ีสามารถวดัรงัสอีนิฟราเรด  รงัสอีลัตราไวโอเลต  คลื่น
เหนือเสียง  คลื่นใต้เสียง  ไฟฟ้า  แรงแม่เหล็ก  รงัสีแกมมา  อะตอม  
นิวตรอน  อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ลว้นมสีสารเหลา่น้ี  นอกจากน้ียงั
มีสสารบางอย่างที่อาจารย์พลังลมปราณ (ชี่กง)ส่งออกมาแต่ไม่มี
เครื่องตรวจวดัได้  ถ้ามีเครื่องมือตรวจวดัก็จะสามารถตรวจพบสสาร
เหล่าน้ี  จะพบว่าสสารที่อาจารย์พลังลมปราณ (ชี่กง)ส่งออกมานั ้น
มากมายมหาศาล 

จากผลของสนามแม่เหลก็ชนิดพเิศษ  อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่
กง)สามารถแผร่งัสทีีจ่รสัเจดิจา้ออกมา  สวยงามเป็นพเิศษ  แรงพลงัยิง่
สงู  สนามพลงังานทีแ่ผอ่อกมาจะยิง่กวา้งใหญ่  คนธรรมดาสามญักม็แีต่
น้อยมาก  เพียงเรืองแสงอ่อนๆ  ในการวิจยัพลังงานสูงทางฟิสิกส ์ 
คนเราเขา้ใจวา่พลงังานกค็อืนิวตรอนหรอือะตอมจ าพวกน้ี  อาจารยพ์ลงั
ลมปราณ(ชี่กง)มากมายก็เคยทดสอบมาแล้ว  อาจารย์ที่ค่อนข้างมี
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ชื่อเสยีงลว้นเคยถูกทดสอบมาแลว้  ขา้พเจา้เองกเ็คยถูกทดสอบมาแลว้  
สิง่ที่ถูกทดสอบไดน้ัน้มรีงัสแีกมมาและนิวตรอนที่รอ้น  ซึ่งมกี าลงัเกิน
กว่าก าลงัของการแผ่รงัสีของวตัถุปกติประมาณ 80 ถึง 170 เท่า  ถึง
ตอนน้ีเขม็เครื่องวดัวิง่มาถงึขดีจ ากดัแลว้  และเน่ืองจากเขม็เครื่องวดัวิง่
มาถงึสุดขัว้แลว้  จงึไมส่ามารถวดัไดว้า่มกี าลงัอยูเ่ทา่ใด  ก าลงันิวตรอน
มากมายมหาศาลเช่นน้ีช่างเหลอืเชื่อจรงิๆ  มนุษยเ์ราท าไมจงึสามารถ
แผก่ าลงันิวตรอนแรงกลา้เช่นน้ีได ้ สิง่น้ีกพ็สิูจน์ใหเ้หน็ว่าอาจารยพ์ลงั
ลมปราณ(ชี่กง)มีพลงั(กง)อยู่จริง  มีพลงังานอยู่จริง  ข้อน้ีได้รบัการ
พสิจูน์จากวงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาแลว้ 

หลุดพน้จากธาตุทัง้หา้  กต็อ้งเป็นหลกัธรรมบ าเพญ็จติและชวีติ  
หากมใิชห่ลกัธรรมบ าเพญ็จติและชวีติ  เขาจะมพีลงั(กง)ตามระดบัชัน้สงู
ต ่าของเขาเท่านัน้  การฝึกวชิาที่ไม่มกีารบ าเพญ็ชวีติ  ก็ไม่มปัีญหาน้ี  
เขาก็จะไม่พูดถึงการหลุดพ้นจากธาตุทัง้ห้า  การบ าเพ็ญจติและชวีิต  
พลงังานของเขาจะถูกเก็บสะสมไว้ภายในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกาย  
พวกเราทีฝึ่กพลงั(กง)  เมื่อเริม่มพีลงั(กง)  พลงังานทีแ่ผอ่อกมาคอ่นขา้ง
หยาบ  เป็นเม็ดเป็นก้อน   มีช่องว่าง  ความหนาแน่นไม่มาก  
เพราะฉะนัน้อานุภาพจงึไม่แรง  เมื่อระดบัชัน้สงูขึน้  พลงังานจะมคีวาม
หนาแน่นมากกว่าโมเลกุลของน ้านับร้อย  นับพนั  นับร้อยล้านเท่าก็
เป็นได ้ ระดบัยิง่สงูความหนาแน่นจะยิง่มากยิง่ละเอยีดออ่น  ยิง่ละเอยีด
พลงัยิ่งสูง  ภายใต้สภาพการณ์เช่นน้ี  พลงังานถูกสะสมไว้ในทุก ๆ 
เซลล์ของร่างกาย  ไม่เฉพาะแต่เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราในมติิ
ว ัตถุ น้ี   ในมิติอื่นๆ ร่างกายของเรา  โมเลกุล  อะตอม  โปรตอน  
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อเิลก็ตรอน  จนกระทัง่อนุภาคทีเ่ลก็ทีสุ่ดในเซลล ์ กจ็ะมพีลงังานเหลา่น้ี
สะสมอยู่  นานๆ เขา้  ร่างกายของเราก็จะเต็มไปดว้ยสสารพลงังานสูง
ทัง้หมด 

สสารพลงังานสูงเหล่าน้ีมจีติวญิญาณ  มนัมคีวามสามารถในตวั  
เมื่อมมีาก  ความหนาแน่นสูง  สะสมจนเตม็ในเซลลท์ุกสว่นของรา่งกาย  
มนัจะสามารถควบคุมเซลล์ในร่างกาย  เซลล์ที่ไร้สมรรถภาพที่สุดใน
รา่งกายของเรา  หลงัจากเขา้ควบคุมแลว้  กจ็ะไมเ่กดิการผลติเซลลใ์หม่
เพื่อทดแทนเซลล์เก่า  สุดทา้ยก็จะทดแทนเซลลท์ัง้หมดในร่างกายของ
มนุษย ์ แน่นอนขา้พเจา้พูดขึน้มางา่ย  แต่การจะบ าเพญ็จนถงึระดบัน้ี
ไดใ้ชเ้วลาค่อนขา้งยาวนาน  เมื่อท่านบ าเพญ็ถงึขัน้น้ี เซลล์ในร่างกาย
ของท่านจะถูกสสารพลงังานสูงน้ีเขา้ทดแทน  ท่านลองคดิดู  ร่างกาย
ของท่านยงัคงประกอบดว้ยธาตุทัง้หา้อกีหรอืไม่  ยงัคงเป็นสสารในมติิ
ของเราน้ีหรอืไม่  มนัไดป้ระกอบขึน้มาดว้ยสสารพลงังานสูงที่รวบรวม
มาจากมิติอื่นแล้ว  ส่วนประกอบของกุศลก็คือสสารที่มีอยู่ในมิติอื่น
เชน่กนั  มนัไมถู่กควบคุมโดยสนามเวลาในมติขิองเราน้ี 

นักวทิยาศาสตรปั์จจุบนัมคีวามเหน็ว่าเวลามลีกัษณะเป็นสนาม  
หากไมอ่ยูใ่นขอบขา่ยของสนามเวลากจ็ะไม่ถูกควบคุมดว้ยเวลา  ในอกี
มิติหน่ึงความนึกคิดด้านมิติกาลเวลาไม่เหมือนกับของเรา  มันจะ
สามารถบงัคบัสสารในมติิอื่นได้อย่างไร  ไม่สามารถก่อให้เกิดผลใดๆ 
ทัง้สิ้น  พวกเราลองคดิดู  เมื่อถงึเวลานัน้ท่านจะยงัคงอยู่ในธาตุทัง้ห้า
หรอื  ทา่นยงัคงอยูใ่นรา่งกายของคนธรรมดาอกีหรอื  ไมใ่ชแ่น่นอน  แต่
มีสิ่งหน่ึงซึ่งคนธรรมดาสามญัมองไม่ออก  ถึงแม้ร่างกายของเขาได้
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เปลี่ยนแปลงมาถึงระดบัน้ีแล้ว  ยงันับไม่ได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการ
บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  เขายงัจะต้องบ าเพ็ญให้บรรลุชัน้ที่สูงขึ้นไปอีก  
เพราะฉะนัน้เขายงัจ าเป็นทีจ่ะต้องบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในหมู่คนธรรมดา
สามญัต่อไปอกี  จะไมใ่หค้นอื่นมองไมเ่หน็ตวัเขาคงไมไ่ด ้

แล้วต่อไปภายภาคหน้าจะท าอย่างไร  ในขัน้ตอนของการ
บ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมของเขา  โมเลกุลของเซลล์ต่างๆ ทัง้หมดของเขา
ถึงแม้จะถูกสสารพลังงานสูงเข้าทดแทน  ทว่าอะตอมนั ้นมีการจัด
เรยีงล าดบัเป็นแบบแผน  แบบแผนของการจดัเรยีงล าดบัของโมเลกุล  
และของนิวเคลยีสไม่ได้เปลี่ยนแปลง  การเรยีงล าดบัของโมเลกุลของ
เซลล์ในร่างกายก็คงอยู่ในสภาพเดียวกัน  อ่อนนุ่มเมื่อสัมผสั  การ
เรยีงล าดบัของโมเลกุลกระดูกมีความหนาแน่นสูง  จึงแข็งเมื่อสมัผสั  
ความหนาแน่นของโมเลกุลของโลหิตต ่ ามาก  จึงจัดอยู่ในประเภท
ของเหลว  คนธรรมดาสามญัไม่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
ทา่นจากภายนอก  โมเลกุลของเซลลย์งัคงรกัษาสภาพโครงสรา้งและการ
จดัเรยีงล าดบัตามแบบเดมิ  โครงสรา้งของมนัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลง  แต่ว่า
พลงังานขา้งในเกดิการเปลีย่นแปลงแลว้  เพราะฉะนัน้บุคคลผูน้ี้กจ็ะไม่
แก่ชราไปตามธรรมชาตติัง้แต่นัน้ไป  เซลลข์องเขาจะไมต่าย  ดว้ยเหตุน้ี
เขาจะรกัษาความหนุ่มสาวได้ตลอดไป  ในระหว่างการบ าเพ็ญปฏบิตัิ
ธรรม  คนนัน้จะดคูอ่นขา้งออ่นวยั  สุดทา้ยจะคงอยูใ่นสภาพน้ีตลอด 

แน่นอนร่างกายน้ีเมื่อเกิดปะทะกบัรถยนต์  กระดูกก็ยงัอาจจะ
หกัได ้ ถูกมดีบาดเลอืดกจ็ะออก  เพราะวา่การเรยีงล าดบัของโมเลกุลไม่
เปลีย่น  เพยีงแต่ไมด่บัสลาย  ไมแ่ก่ไปตามธรรมชาต ิ ไม่มกีารทดแทน
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เซลล์เก่า  น่ีก็คอืสิง่ที่เราเรยีกกนัว่า  การหลุดพน้ห้าธาตุ  ไม่มอีะไรที่
เป็นสิง่งมงาย  สามารถใชห้ลกัทฤษฎทีางวทิยาศาสตรอ์ธบิายได้  บาง
คนอธบิายไดไ้มช่ดัเจนพดูไปโดยไมม่หีลกัการ  ผูค้นกก็ลา่วหาวา่เขางม
งาย  เพราะว่าค าน้ีมีต้นก าเนิดมาจากศาสนา  มใิช่เป็นค าศพัท์ที่เกิด
จากพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ในปัจจุบนั 

อะไรคอืการหลุดพน้ตรภีูม ิ ก่อนหน้าน้ีขา้พเจา้ไดพู้ดไวแ้ลว้ว่า  
ประการส าคัญของการที่พลัง(กง)ของเราจะเพิ่มหรือไม่  อยู่ที่การ
บ าเพ็ญปฏิบตัิจติ(ซินซิ่ง)  หล่อหลอมให้เข้ากบัคุณสมบตัิพเิศษของ
จกัรวาล  คุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาลกจ็ะไม่ควบคุมท่าน  จติ(ซนิซิง่)
ของท่านยกระดบัสูงขึ้น  องค์ประกอบของกุศลก็แปรผนัเป็นพลงั(กง)  
เมื่อขยบัสงูขึน้สงูขึน้จนถงึระดบัชัน้สงู  กจ็ะก่อเกดิเป็นเสาหลกัพลงั(กง)  
เสาหลกัพลงั(กง)น้ีมคีวามสูงเท่าใด  พลงั(กง)ของท่านกจ็ะสงูเท่านัน้  มี
ค ากล่าวอยู่ประโยคหน่ึงว่า  หลกัธรรมใหญ่(ต้าฝ่า)ไร้ขอบเขต  ล้วน
อาศยัใจท่านบ าเพ็ญ  ท่านจะบ าเพญ็ได้สูงเพยีงใด  อยู่ที่ความอดทน
และความสามารถทนทุกข์ของท่าน  สสารสขีาวในตวัท่านใชห้มดแล้ว  
สสารสดี าของทา่นเมื่อผา่นการทนทุกขล์ าบากกส็ามารถแปรเปลีย่นเป็น
สสารสีขาวได้  ถ้ายงัไม่พอใช้  ญาติสนิทมิตรสหาย  เขาไม่บ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรม  ท่านช่วยแบกรบักรรมใหเ้ขา  พลงั(กง)ของท่านก็จะเพิม่
สูงขึน้  น่ีหมายถงึผูท้ี่บ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมถึงระดบัชัน้สูงมากแล้ว  คน
ธรรมดาสามญับ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  อย่าไดค้ดิไปรบัเคราะห์กรรมแทน
ญาตสินิทของท่าน  กรรมใหญ่เช่นนัน้คนทัว่ไปจะบ าเพญ็ไม่ส าเรจ็  น่ี
ขา้พเจา้พดูถงึกฎในระดบัชัน้ทีต่่างกนั 
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ตรภีูมทิี่กล่าวกนัในศาสนา  คอืสวรรค์ 9 ชัน้หรอื 33 ชัน้  ก็คอื
สวรรค์  บนโลก  และยมโลก  ประกอบขึน้เป็นสรรพชวีติในตรภีูม ิ เขา
พูดกันว่าภายในสวรรค์ 33 ชัน้  สรรพชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิด 
(วฏัสงสาร)  หมายถงึชาติน้ีเกดิมาเป็นคน  ชาตหิน้าอาจเป็นสตัว์ก็ได ้ 
พุทธศาสนาสอนไวว้่า  ในช่วงชวีติทีย่งัมอียู่  ไม่บ าเพญ็แลว้จะบ าเพญ็
เมื่อใด  เพราะว่าสตัว์ไม่ไดร้บัอนุญาตใหบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ไม่ไดร้บั
อนุญาตให้ฟังธรรม  แม้บ าเพญ็ธรรมแล้วก็ไม่ได้มรรคผล  หากมพีลงั
(กง)สูงยงัจะต้องถูกสวรรคพ์ฆิาต  หลายรอ้ยปียงัไม่ไดเ้รอืนร่างมนุษย ์ 
เป็นพนัปีถงึจะได้มาซึ่งเรอืนร่างมนุษย ์ ได้ร่างมนุษยแ์ลว้ท่านก็ยงัไม่
รูจ้กัทะนุถนอม  หากท่านไปเกิดใหม่เป็นก้อนหนิ  หมื่นปีหนิก้อนนัน้
คงทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงไมแ่ตกสลาย  ไมผ่นัแปรไปตามดนิฟ้าอากาศ  ทา่น
ก็ไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้  การไดม้าซึ่งเรอืนร่างมนุษยน์ัน้ไม่ใช่เรื่อง
งา่ย  มโีอกาสไดร้บัหลกัธรรมใหญ่  นบัวา่คนๆ น้ีโชคดมีากๆ  เรอืนรา่ง
มนุษยไ์ดม้ายากล าบาก  น่ีกค็อืเหตุผลทีก่ลา่วมาทัง้หมดน้ี 

การฝึกพลงัลมปราณ(ชี่กง)ของเราเน้นเรื่องระดบัชัน้  ระดบัชัน้
ขึน้อยู่กบัการบ าเพญ็ธรรมของตนเอง  หากท่านคดิจะบ าเพ็ญให้หลุด
พน้ตรภีูม ิ เสาหลกัพลงั(กง)ของท่านจะตอ้งสงูมากๆ  ทา่นมใิช่หลุดพน้
ตรภีมูแิลว้หรอื  บางคนนัง่สมาธ ิ เมื่อจติหลกัออกจากรา่ง  ชัว่พรบิตาก็
จะขึน้ไปสงูมาก  ผูฝึ้กบางคนเขยีนมาเล่าประสบการณ์ใหข้า้พเจา้ฟังว่า  
อาจารย์  ผมขึ้นไปถึงสวรรค์ไม่ทราบว่ากี่ชัน้ด้วยกัน  ผมมองเห็น
ทศันียภาพต่างๆ นานา  ขา้พเจา้จงึตอบวา่  ลองขึน้ไปอกีซ ิ เขาตอบวา่  
ผมขึน้ไปไมไ่หวแลว้  ไมก่ลา้ขึน้ไป  ขึน้ไปอกีไมไ่หวจรงิๆ  ท าไมจงึเป็น
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เช่นนัน้  เพราะว่าเสาหลกัพลงั(กง)ของเขามคีวามสูงเพยีงเท่านัน้  เขา
นัง่เสาหลกัพลงั(กง)ของเขาขึ้นไป  น่ีก็คือมรรคผลที่กล่าวกนัในพุทธ
ศาสนา  บ าเพ็ญธรรมได้มรรคผลเพยีงเท่านัน้  แต่ว่าพูดถึงผูบ้ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรมแลว้  ยงัไมถ่งึจุดสงูสุดของมรรคผล  เขายงัจะสามารถบรรลุ
สูงขึ้นไป  สูงขึ้นไปได้อีกอย่างต่อเน่ือง  เสาหลักพลัง(กง)ของท่าน
สามารถทะลุผา่นเสน้แบ่งเขตตรภีูมไิปได ้ ท่านมเิท่ากบัหลุดพน้ตรภีูมิ
แล้วหรอื  เราไดล้องตรวจสอบดู  พบว่าตรภีูมทิี่ศาสนากล่าวถงึ  เป็น
เพยีงขอบเขตในวงโคจรของดาวนพเคราะห์  บางคนพดูถงึดาวเคราะห์
ใหญ่ 10 ดวง  ขา้พเจา้ขอชี้แจงว่ามนัไม่มอียู่จรงิ  ในอดตีอาจารยพ์ลงั
ลมปราณ(ชี่กง)เหล่านัน้  ขา้พเจ้าเห็นว่าบางท่านเสาหลกัพลงั(กง)ได้
ทะลุออกนอกเสน้ทางชา้งเผอืก  สงูมากๆ เขาหลุดพน้ตรภีมูไิปนานแลว้  
การหลุดพน้ตรภีมูทิีข่า้พเจา้พดูถงึ  ความจรงิกค็อืเรื่องของระดบัชัน้ 

เร่ืองเก่ียวกบัการแสวงหา 

มีคนไม่น้อยที่เข้ามาบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมโดยมีจิตยดึติดที่จะ
แสวงหา  บ้างต้องการแสวงหาความสามารถพิเศษ  บ้างต้องการฟัง
ทฤษฎี  บ้างต้องการรกัษาโรคภยัไข้เจ็บ  บ้างคิดจะได้ธรรมจกัร(ฝ่า
หลุน)  มสีภาพจติต่างๆ นานา  บางคนพดูว่า  ในครอบครวัยงัมสีมาชกิ
ทีย่งัไม่ไดม้าเขา้ร่วมชัน้เรยีน  ขอธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)จากขา้พเจา้โดยจะ
จา่ยค่าเลา่เรยีนใหบ้า้ง  เราผา่นมาแลว้ไม่รูก้ี่ช ัว่คน  ผา่นประวตัศิาสตร์
อนัยาวนาน  พูดออกมาเป็นตวัเลขแลว้น่าตกใจ  สิง่ที่ก่อก าเนิดขึน้มา
เป็นเวลาอนัยาวนานเช่นน้ี  ท่านคดิว่าเพยีงเสยีเงนิไม่กี่สบิหยวนก็จะ
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สามารถซื้อธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)ไดห้รอื  แลว้ท าไมเราจงึใหก้บัทุกคนได้
โดยไม่มเีงื่อนไข  ทัง้น้ีเพราะว่าท่านต้องการเป็นผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  
จติใจดวงน้ีใชเ้งนิเท่าไรก็ซื้อไม่ได ้ จติพุทธส่องประกายออกมา  เราจงึ
ท าใหท้า่นเชน่น้ีได ้

ท่านที่มจีติยดึติดกบัการแสวงหา  ตัง้ใจมาเพื่อสิง่น้ีหรอื  ท่าน
คิดอะไร ธรรมกายของข้าพเจ้าในอีกมิติหน่ึงสามารถรู้ได้ทุกอย่าง  
เพราะวา่ความนึกคดิเกีย่วกบักาลเวลาทัง้สองมติไิมเ่หมอืนกนั  มองจาก
อกีมติหิน่ึงความคดิของท่านทีก่่อตวัขึน้จะเป็นไปอยา่งเชื่องชา้  ก่อนที่
ทา่นจะคดิ  เขากส็ามารถลว่งรู ้ เพราะฉะนัน้ท่านจะตอ้งสลดัความคดิที่
ไมถู่กตอ้งเหลา่น้ีไปเสยี  สายพทุธเน้นเรื่องบญุวาสนา  ทุกคนมา ณ ทีน้ี่
เพราะบุญวาสนาน าพา  ไดส้ิง่ทีท่่านควรจะได ้ เพราะฉะนัน้ท่านจะตอ้ง
ทะนุถนอม  จติไมค่วรยดึตดิกบัการแสวงหาใดๆ 

ในอดตีการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในศาสนา  สายพุทธพดูถงึความ
ว่างเปล่า  ไม่คิดสิ่งใด  เข้าสู่ร่มกาสาวพตัร์  สายเต๋าเน้นความไม่ม ี 
อะไรก็ไม่ม ี ไม่ต้องการและไม่แสวงหา  ผูฝึ้กพลงั(กง)พูดว่า  ตัง้ใจฝึก
พลงั(กง)  โดยจติไม่หวงัไดพ้ลงั(กง)  บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมโดยไม่หมาย
มัน่  เพยีงเน้นการบ าเพญ็ปฏบิตัจิติ(ซนิซิง่)ของท่าน  ระดบัของท่านก็
สามารถจะทะลุสูงขึน้  ท่านยอ่มไดใ้นสิง่ทีค่วรได ้ ท่านไม่ปล่อยวาง  มิ
เป็นจติยดึติดหรอื  ณ ที่น้ีเราถ่ายทอดหลกัธรรมในระดบัชัน้สูงเช่นน้ี  
แน่นอนขอ้ก าหนดทางด้านจติ(ซินซิ่ง)ของท่านก็ต้องสูง  เพราะฉะนัน้
ทา่นมาศกึษาหลกัธรรมตอ้งไมต่ัง้จติแสวงหา 
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เพือ่เป็นการรบัผดิชอบต่อพวกเรา  ขา้พเจา้จะน าท่านไปสูท่างที่
ถูกต้อง  จะต้องอธิบายหลกัธรรมน้ีให้ท่านฟังอย่างถ่องแท้  เวลาคน
แสวงหาตาทิพย์  ตาทิพย์จะปิดตัวเอง  และปิดล้อมตัวท่านเอาไว ้ 
ขา้พเจา้ขอบอกกบัพวกเรา  ในขณะทีเ่ราบ าเพญ็ปฏบิตัหิลกัธรรมในภพ  
ความสามารถพเิศษต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่ติดตวัมาแต่ก าเนิด  
เวลาน้ีเราเรียกว่าความสามารถพิเศษ  มันจะบังเกิดผลควบคุมคน
ธรรมดาสามญัได ้ กเ็พยีงในมติปัิจจุบนัของเราน้ีเทา่นัน้  ความสามารถ
และศาสตร์เลก็ๆ น้อยๆ เหล่าน้ีท่านแสวงหาไปเพื่ออะไร  แสวงหากนั
ไปมา  เมื่อถงึขัน้หลกัธรรมนอกภพ  ในอกีมติหิน่ึงกจ็ะไมบ่งัเกดิผลใดๆ  
เมื่อเราบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจนหลุดพน้หลกัธรรมในภพ  ความสามารถ
พเิศษเหล่าน้ีล้วนต้องละทิ้งไปทัง้หมด  น ามนัเก็บรกัษาไวใ้นมติิที่ลกึ
มากๆ  เพื่อเป็นบนัทกึของขัน้ตอนการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของท่านใน
ภายหน้า  จะมปีระโยชน์กเ็พยีงเทา่น้ี 

เมื่อถึงขัน้หลกัธรรมนอกภพ  คนจะต้องเริม่ต้นบ าเพ็ญปฏบิตัิ
ธรรมกนัใหม ่ จะเป็นรา่งกายทีไ่มอ่ยูใ่นธาตุทัง้หา้ตามทีข่า้พเจา้กลา่วไป
แลว้  เขาคอืร่างพระพุทธ  ร่างกายเช่นนัน้จะไม่เรยีกว่าร่างพระพุทธได้
หรอื  ร่างพระพุทธน้ีจะต้องเริม่ต้นบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมใหม่  เริ่มเกิด
ความสามารถพิเศษขึ้นมาใหม่  ไม่เรยีกว่าความสามารถพิเศษ  เรา
เรยีกว่าอทิธฤิทธิพ์ระธรรม  มอีานุภาพสูงส่ง  สามารถควบคุมทุกมิต ิ 
เป็นการส าแดงประสิทธิผลอันแท้จริง  ท่านว่าท่านจะแสวงหา
ความสามารถพเิศษไปเพื่ออะไร  ผูท้ี่มจีติแสวงหาความสามารถพเิศษ
ทุกคน  ท่านต้องคดิจะน าไปใช ้ น าไปแสดงเพื่อโออ้วดในสงัคมมนุษย ์ 



94 

 

มเิช่นนัน้ท่านแสวงหาความสามารถพเิศษเพื่อประโยชน์อนัใด  มองไม่
เห็น  จับต้องไม่ได้  จะน ามาเป็นเครื่องประดับยังต้องหาสิ่งที่ดูด ี 
รบัรองว่าในจติใต้ส านึกของท่าน  ท่านมจีุดประสงค์ที่จะใชม้นั  แต่มนั
ไม่ใช่ความสามารถที่จะแสวงหาได้ในสงัคมมนุษย์  เป็นสิ่งที่เหนือ
ธรรมดา  ไม่สามารถให้ท่านน าออกมาโออ้วดในหมู่คนธรรมดาสามญั  
การโออ้วดนัน้ก็คอืจติยดึตดิอย่างรุนแรงชนิดหน่ึง  เป็นจติทีไ่ม่ดอียา่ง
ยิง่  เป็นจติที่ผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมต้องขจดัทิ้งไป  ท่านคดิจะน าไปใช้
เป็นเครื่องมอืหาเงนิเพื่อความร ่ารวย  น าไปใชต้่อสูเ้พื่อบรรลุเป้าหมาย
ในสงัคมมนุษย ์ ยิง่ไม่ควรกระท า  เป็นการใชส้ิง่ที่อยู่ในระดบัชัน้สูงมา
รบกวน  และท าลายสงัคมมนุษย ์ ความคดิเลวรา้ยยิง่นัก  จงึไม่ยนิยอม
ใหน้ าออกมาใชต้ามอ าเภอใจได ้

โดยทัว่ไปความสามารถพิเศษจะบังเกิดแก่คนสองประเภท
ค่อนข้างมาก  คือเด็กและผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะสตรีผู้สูงอายุ  มักจะ
สามารถควบคุมจติ(ซนิซิง่)ตวัเองไดด้ ี เธอเหลา่น้ีถงึแมจ้ะอยูใ่นสงัคมก็
ไม่มีจิตยึดติดมากนัก  หลงัจากได้ความสามารถพิเศษแล้ว  เธอจึง
สามารถควบคุมตวัเองไดง้า่ย  ไม่มจีติใจโออ้วด  ท าไมคนหนุ่มสาวจงึมี
ความสามารถพเิศษยาก  โดยเฉพาะชายหนุ่ม  เขายงัคดิทีจ่ะดิน้รนต่อสู้
ในสังคมมนุษย์ต่อไปอีก  ยงัคิดที่จะบรรลุเป้าหมายต่างๆ  เมื่อได้
ความสามารถพเิศษแล้ว  ก็จะใช้ความสามารถพิเศษน้ีเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย  เพื่อเป็นความสามารถอย่างหน่ึงที่ใชใ้นการบรรลุเป้าหมาย
ของเขา  ซึ่งจะยอมใหเ้กดิขึน้ไม่ได ้ ดงันัน้ความสามารถพเิศษของเขา
จงึปรากฏออกมาไมไ่ด ้
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การฝึกบ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  มิใช่เป็นเรื่องล้อเล่น  และมิใช่
ความสามารถในสงัคมมนุษย์  แต่เป็นเรื่องเคร่งครดัมาก  ท่านคิดจะ
บ าเพญ็หรอืไม่  จะบ าเพญ็ไดห้รอืไม่ได ้ อยูท่ี่ท่านจะสามารถยกระดบั
จิต(ซินซิ่ง)ของท่านให้สูงขึ้นได้อย่างไร  หากว่าบุคคลผู้น้ีสามารถ
แสวงหาความสามารถพเิศษมาได ้ กจ็ะเป็นเรื่องทีเ่ลวรา้ยอยา่งยิง่  ทา่น
คดิว่าเขาจะบ าเพ็ญหรอืไม่  แท้จรงิแลว้เขาไม่ไดค้ดิจะบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมเลย  เพราะว่าจิต(ซินซิ่ง)ของเขายงัคงอยู่ในระดบัพื้นฐานของ
มนุษย์  ความสามารถพิเศษที่ได้นัน้ได้จากการแสวงหา  เขาอาจจะ
กระท าในสิง่ทีเ่ลวรา้ยไดทุ้กอยา่ง  เชน่ ในธนาคารมเีงนิมากมาย  ไปขน
ออกมาหน่อย  บนถนนมสีลากรางวลั  ไปหยบิเอารางวลัที ่1 มา  ท าไม
จงึไม่มเีหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดขึน้  อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่กง)บางท่าน
กล่าวไวว้า่  ไม่เน้นกุศล เมื่อมคีวามสามารถพเิศษยอ่มประพฤตปิฏบิตัิ
ในสิ่งที่ไม่ดีได้ง่าย  ข้าพเจ้าคิดว่าน่ีเป็นค ากล่าวที่ไม่ถูกต้องนัก  มนั
ไม่ ได้ เป็ น เช่ นนั ้น   ท่ านไม่ เน้ น กุ ศล ไม่ บ าเพ็ญ จิต (ซินซิ่ ง )  
ความสามารถพเิศษกจ็ะไม่บงัเกดิขึน้ไดแ้น่นอน  บางคนมจีติ(ซนิซิง่)ที่
ดี  เมื่อได้ความสามารถพิเศษในระดับชัน้นัน้แล้ว  ภายหลังเขาไม่
สามารถควบคุมตวัเองไว้ได้  ท าในสิง่ที่ไม่ควรท า  เหตุการณ์แบบน้ีก็
เกิดขึ้นได้ เช่นกัน  แต่ ว่ าเมื่ อใดเขากระท าในสิ่งที่ ไม่ดีไม่ งาม  
ความสามารถพเิศษของเขาจะลดน้อยลงหรอืสูญสลายไป  และไม่มวีนั
ไดก้ลบัคนืมา  ทีร่า้ยแรงยิง่กวา่นัน้คอืท าใหเ้ขาเกดิจติยดึตดิ 

อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)บางท่านบอกว่า  เรยีนรูว้ชิาจากเขา 
3 วนั 5 วนั  ก็สามารถรกัษาโรคได้  เหมือนกบัเป็นการโฆษณา  เรา
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เรียกว่าพ่อค้าพลงัลมปราณ(ชี่กง)  พวกท่านลองคิดดู  คนธรรมดา
สามญัเช่นท่าน  เพยีงส่งลมปราณ(ชี่)ออกมานิดหน่ึงก็สามารถรกัษา
คนไขไ้ดห้รอื  ในร่างกายของคนธรรมดาสามญัก็มลีมปราณ(ชี)่เช่นกนั  
ท่านกม็ลีมปราณ(ชี)่  ท่านเพิง่จะเริม่ฝึกพลงั(กง)  จุดลมปราณเหลากง
ของท่านเพิง่จะเปิด  จงึเกบ็และปลอ่ยลมปราณ(ชี)่ได ้ เมื่อท่านไปรกัษา
โรคใหผู้อ้ื่น  ร่างกายผูป่้วยกม็ลีมปราณ(ชี)่อยู ่ ดไีม่ดที่านกลบัเป็นฝ่าย
ถูกรกัษา  ระหวา่งลมปราณ(ชี)่กบัลมปราณ(ชี)่นัน้เป็นสิง่ทีค่วบคุมไมไ่ด ้ 
แทจ้รงิแลว้ลมปราณ(ชี)่รกัษาโรคไม่ได ้ ขณะที่ท่านรกัษาโรคใหผู้ป่้วย  
ตวัท่านและผูป่้วยจะผสานเป็นสนามเดยีวกนั  ลมปราณ(ชี)่ของโรคของ
คนไขจ้ะเขา้สูร่า่งกายของทา่นมากเทา่กนั  ตน้ตอของโรคแมจ้ะอยูใ่นตวั
เขา  เมื่อรบัลมปราณ(ชี่)ของโรคเขา้ไปมากๆ  ท่านเองอาจลม้ป่วยไป
ดว้ย  เมื่อท่านรูส้กึว่าสามารถรกัษาโรคได ้ ก็มกัจะเปิดประตูรบัรกัษา
โรคใหผู้ป่้วย  ใครมากไ็มป่ฏเิสธ  ทา่นจะเกดิจติยดึตดิ  รกัษาใหค้นหาย
จากโรคได ้ ดใีจเหลอืเกนิ  ท าไมจงึรกัษาใหโ้รคหายได ้ ท่านไม่ไดค้ดิด ู 
ในตวัอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ปลอมทุกคนมวีญิญาณแปลกปลอมสงิ
อยู ่ เพื่อใหท้่านเชื่อถอื  มนัจะใหส้ื่อสญัญาณกบัท่านเลก็น้อย  ท่านจะ
รกัษาได้เพียง 3 คน  5 คน  10 คน  8 คน  ก็หมดแล้ว  มันเป็นการ
สญูเสยีพลงังานอยา่งหน่ึง  หลงัจากนัน้แลว้พลงังานกจ็ะไมห่ลงเหลอือกี
เลย  ตวัท่านเองไม่มพีลงั(กง)  พลงั(กง)มาจากไหน  พวกเราอาจารย์
พลงัลมปราณ(ชี่กง)ใช้เวลาหลายสบิปีในการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  ใน
อดีตการบ าเพ็ญธรรมเป็นเรื่องยากล าบาก  ถ้าไม่ยึดมัน่บ าเพ็ญ
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หลกัธรรมแทจ้รงิ  ไปบ าเพญ็ในวชิาทีไ่มใ่ชส่ายตรง  บ าเพญ็ในวชิาสาย
ยอ่ย  กจ็ะล าบากอยา่งยิง่ 

อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่กง)บางท่านมชีื่อเสยีงมาก  ใชเ้วลาใน
การบ าเพ็ญธรรมหลายสบิปี  จงึไดพ้ลงั(กง)เพยีงเลก็น้อย  ท่านไม่ได้
บ าเพ็ญ  เพียงแต่มาร่วมชัน้เรียนก็คิดที่จะมีพลงั(กง)หรือ  เป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้  จากนัน้ท่านก็จะเกิดจติยดึติด  เมื่อเกิดจติยดึติด  หาก
ท่านไม่สามารถรกัษาโรคใหเ้ขาหายได ้ ท่านก็จะเกดิความกงัวล  บาง
คนเพื่อรกัษาชื่อเสียงเกียรติยศของตนเอง  เวลารกัษาโรคมีความคิด
อย่างไร  ขอให้โรคนัน้มาอยู่ที่ตวัฉัน  ขอใหโ้รคของเขาหาย  นัน่ไม่ใช่
เกดิจากเมตตาจติ  เขายงัไมไ่ดล้ะทิง้จติทีต่อ้งการมชีื่อเสยีงและเงนิทอง  
เมตตาจติก็จะไม่ก่อเกดิ  เขากลวัว่าตวัเองจะเสื่อมเสยีชื่อเสยีง  จงึคดิ
ยอมเอาตัวเองเข้าแลกกับโรค  เขากลวัจะเสียชื่อเสียง  จิตแสวงหา
ชื่อเสยีงรุนแรงอะไรเช่นน้ี  เมื่อความปรารถนาน้ีเกดิขึน้  โรคภยันัน้กจ็ะ
เคลื่อนย้ายมายงัร่างกายของเขา  บงัเกิดผลได้จรงิๆ  เขาได้โรคกลบั
บ้านไป  แต่ผู้ป่วยกลับหายจากโรค  ท่านรกัษาโรคของผู้อื่นเสร็จ  
ส่วนตวัเองกลบับ้านไปทนทุกข์  ท่านรูส้กึว่าตวัเองสามารถรกัษาโรค  
ได้รบัค าชมเชยยกย่องเป็นอาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)  ท่านดอีกดใีจ  
หลงระเรงิกบัชื่อเสยีง  น่ีมใิช่จติยดึตดิหรอื  หากรกัษาไม่หายก็ท้อแท้
ทุกข์ใจ  น่ีมิใช่เกิดจากการหลงใหลในชื่อเสียงผลประโยชน์หรอื  และ
ลมปราณ(ชี่)โรคของคนที่ท่านรกัษาก็จะมาอยู่ที่ตวัท่าน  อาจารยพ์ลงั
ลมปราณ(ชีก่ง)ปลอมทีส่อนทา่นขบัลมปราณ(ชี)่ออกจากรา่งกายอยา่งไร  
ขา้พเจา้ขอบอกทา่นวา่ขบัออกไปไมไ่ดแ้มแ้ต่นิดเดยีว  เพราะวา่ตวัทา่น



98 

 

เองไม่สามารถที่จะแยกแยะลมปราณ(ชี่)ดกีบัลมปราณ(ชี่)ไม่ด ี นานๆ 
เขา้รา่งกายของทา่นจะเป็นสดี าทัว่ไปหมด  นัน่กค็อืกรรม 

เมื่อเวลาบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยา่งแทจ้รงิ  ทา่นกจ็ะพบกบัความ
ยุ่งยาก  ท่านจะท าอย่างไร  ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานเท่าใด  จึงจะ
สามารถแปรเปลี่ยนให้ เป็นสสารสีขาวได้  เป็นเรื่องยากจริงๆ  
โดยเฉพาะท่านทีม่รีากฐาน(เกนิจ)ียิง่ด ี กย็ิง่จะเจอกบัปัญหาน้ี  บางคน
ใจจดใจจอ่ทีจ่ะแสวงหาการรกัษาโรค  เมื่อทา่นมคีวามตอ้งการ  สตัวต์วั
นัน้อาจเหน็เขา้กจ็ะเขา้มา  น่ีก็คอืการสงิร่าง  ท่านต้องการจะรกัษาโรค
ไม่ใช่หรือ  ก็จะให้ท่านได้รกัษา  แต่มันจะไม่ให้ท่านไปรักษาโดย
ปราศจากเงื่อนไข  ผูไ้ม่เสยีย่อมไม่ได้  อนัตรายยิง่นัก  สุดท้ายท่านก็
น าพามันเข้ามาหาท่าน  แล้วท่านคิดว่าท่านยงัจะสามารถบ าเพ็ญ
ปฏบิตัไิดอ้กีหรอื  ทา่นไดถู้กท าลายโดยสิน้เชงิ 

บางท่านที่มรีากฐาน(เกินจ)ีดกี็ใช้รากฐาน(เกินจ)ีของตวัเองไป
แลกกบักรรมของคนอื่น  คนๆ นัน้มโีรค  มกีรรมใหญ่  เมื่อท่านรกัษา
คนป่วยหนัก  กลบัไปบา้นก็จะรูส้กึทนทุกขท์รมานเหลอืเกนิ  พวกเรา
หลายคนที่เคยรกัษาคนไขม้าก่อนจะมคีวามรูส้กึเช่นน้ี  คนไขห้ายป่วย
แต่ตัวท่านกลับต้องล้มป่วยอย่างหนัก  นานๆ เข้า  กรรมก็จะ
แลกเปลีย่นและถ่ายโอนมามาก  ท่านใชกุ้ศลไปแลกกบักรรมของคนอื่น  
นัน่ก็คอืไม่เสยีก็จะไม่ได ้ อย่าคดิว่าท่านเพยีงแต่รบัเอาโรคมาเท่านัน้  
กรรมกต็อ้งใชกุ้ศลไปแลก  ในจกัรวาลน้ีมกีฎอยูว่า่  สิง่ทีต่วัทา่นตอ้งการ  
ใครก็ยุ่งไม่ได้  และไม่สามารถบอกว่าท่านดี  จักรวาลมีข้อก าหนด
เฉพาะอยู่ประการหน่ึง  นัน่ก็คอืใครมกีรรมมากผูน้ัน้ก็คอืคนเลว  ท่าน
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ใช้รากฐาน(เกินจ)ีของตวัเองไปแลกกบักรรมของเขา  เมื่อมกีรรมมาก
ท่านยงัจะบ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมไดอ้ย่างไร  รากฐาน(เกินจ)ีของท่านถูก
เขาท าลายจนหมดสิน้  ไม่น่ากลวัหรอื  โรคของเขาหาย  เขาสบายแลว้  
แต่ทา่นกลบับา้นตอ้งไปทนทุกขท์รมาน  หากทา่นไปรกัษาใหก้บัผูป่้วย
โรคมะเรง็สกั 2 คน  ทา่นกจ็ะตอ้งไปตายแทนเขา  อนัตรายใชไ่หม  เรื่อง
กเ็ป็นเชน่น้ี  คนสว่นใหญ่จะไมท่ราบเหตุผลเกีย่วกบัเรื่องน้ี 

มอีาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)ปลอมบางท่าน  อย่าคิดว่าเขามี
ชื่อเสียงมาก  คนมชีื่อเสยีงใช่ว่าจะเป็นคนเข้าใจอะไรได้เสมอไป  คน
ธรรมดาสามญัจะรูอ้ะไร  มกีลุม่หน่ึงวา่ด ี เขากเ็ชื่อตาม  ทา่นอยา่คดิว่า
เขาท าเช่นน้ีไม่เป็นไร  เขาไม่เพียงแต่ท าร้ายผู้อื่น  ยงัท าร้ายตัวเอง  
เวลาผ่านไปสกัปีสองปี  ท่านก็จะเหน็ว่าเขาจะเป็นเช่นไร  การบ าเพญ็
ปฏิบตัิธรรมไม่อนุญาตให้ท าลายกันเช่นน้ี  การบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม
สามารถรกัษาโรค  แต่ไม่ใช่น ามาใชเ้พื่อรกัษาโรค  มนัเป็นสิง่ที่เหนือ
ธรรมดา  ไม่ใช่ความสามารถของคนธรรมดาสามัญ  ท่านน ามันมา
ท าลายตามอ าเภอใจเป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด  ปัจจุบันมี
อาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)ปลอมบางคนที่สร้างความเสื่อมเสยีให้กบั
วงการ  น าเอาพลงัลมปราณ(ชี่กง)ไปเป็นเครื่องมอืในการแสวงหาเงนิ
ทองและชื่อเสียง  พวกเขาน าไปใช้ขยายอิทธิพลเป็นกลุ่มเป็นแก๊งที่
เลวรา้ย  คนประเภทน้ีมจี านวนมากกวา่อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)จรงิ
หลายเท่าตวั  คนธรรมดาสามญัพูดเช่นน้ี  ท าเช่นน้ี  ท่านกเ็ชื่อ  คดิว่า
พลงัลมปราณ(ชี่กง)ก็เป็นเช่นน้ี  ไม่ใช่เลย  สิง่ที่ข้าพเจ้าพูดล้วนเป็น
หลกัการทีแ่ทจ้รงิ 
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คนธรรมดาสามญัอยู่ในสงัคมมนุษยเ์มื่อเกดิความสมัพนัธ์เป็น
หมู่คณะ  กระท าเรื่องเลวรา้ยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั  สิง่ที่ติด
ค้างคนอื่นจะต้องชดใช้  ถ้าท่านเที่ยวรกัษาใครต่อใครตามอ าเภอใจ  
หากรกัษาหายขาดไดจ้รงิ  เป็นเรื่องทีย่อมกนัไดห้รอื  พระพุทธมอียูทุ่ก
แห่งหน  มพีระพุทธจ านวนมาก  ท าไมพระพุทธถึงไม่ท าในสิง่เหล่าน้ี  
ท่านสามารถช่วยให้มนุษย์อยู่กนัอย่างสุขสบาย  ท าไมท่านจึงไม่ท า  
กรรมของใครผูน้ัน้ควรเป็นผูช้ดใช ้ ไม่มใีครกลา้ที่จะไปท าลายกฎขอ้น้ี  
บางคนในระหว่างการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ดว้ยเมตตาจติ  เขาอาจยื่น
มอืใหค้วามช่วยเหลอืบา้ง  ช่วยไดแ้ต่เพยีงผลกัดนัโรคใหไ้ปปรากฏใน
ภายภาคหน้า  ทา่นไม่รบัโทษวนัน้ีวนัหน้ากย็งัตอ้งรบัโทษ  หรอืเปลีย่น
ยา้ยใหท้่านชัว่ขณะหน่ึง  ทา่นไมป่่วยกต็อ้งเสยีเงนิ  ประสบภยักเ็ป็นได ้ 
ผูท้ีเ่ราจะช่วยท าสิง่น้ีใหไ้ด ้ สามารถช่วยลบลา้งกรรมใหแ้ก่ท่านไดท้นัท ี 
จะท าใหเ้ฉพาะผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเทา่นัน้  แต่ไม่ท าใหก้บัคนธรรมดา
สามญั  ในที่น้ีขา้พเจา้มใิช่พูดถงึหลกัการของขา้พเจา้เอง  แต่ขา้พเจา้
ก าลงัพูดถึงสจัธรรมของจกัรวาล  และความเป็นจรงิในวงการบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรม 

เราจะไม่สอนใหท้่านไปรกัษาโรค  แต่เราจะน าท่านไปสู่ทางสาย
หลกั  ไปสูห่นทางทีถู่กตอ้ง  คอืมุ่งสู่ระดบัทีสู่งขึน้  เพราะฉะนัน้ทุกครัง้
ที่ขา้พเจ้าเปิดการแสดงธรรมก็จะบอกว่า  ลูกศษิยข์องหลกัธรรมใหญ่
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ทุกคนจะไม่อนุญาตใหร้กัษาโรค  ทา่นไปรกัษา
โรคให้ผู้อื่นท่านก็จะไม่ใช่ลูกศิษย์ของหลกัธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่า
หลุนต้าฝ่า)  เพราะว่าเราน าท่านเดนิไปสู่ทางสายหลกั  ในระหว่างการ
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บ าเพ็ญปฏิบัติธรรมในภพ  เราจะต้องท าการช าระร่างกายให้ท่าน
ตลอดเวลา  ช าระใหค้รัง้แลว้ครัง้เลา่  จนกวา่รา่งกายของทา่นทุกสว่นจะ
ถูกทดแทนดว้ยสสารพลงังานสูง  หากท่านยงัเที่ยวรบัสิง่ที่เป็นสดี ามา
ใส่ตวัของท่าน  ท่านจะบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมได้อย่างไร  นัน่ก็คือกรรม  
ท่านก็ไม่อาจบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมได้  ท่านรบัมามากเกินไปท่านก็จะ
แบกรบัไม่ไหว  ท่านรบัทุกขก์รรมมากเกนิไปท่านกไ็ม่สามารถบ าเพญ็
ธรรม  น่ีคือเหตุผล  ข้าพเจ้าถ่ายทอดหลกัธรรมใหญ่(ต้าฝ่า)ออกมา  
พวกท่านอาจไม่เขา้ใจสิง่ที่ขา้พเจา้ถ่ายทอดนัน้คอือะไร  เมื่อขา้พเจ้า
สามารถถ่ายทอดหลกัธรรมใหญ่(ตา้ฝ่า)ออกมาได ้ ยอ่มมวีธิทีีจ่ะปกป้อง
รกัษา  ถา้ท่านไปรกัษาโรคใหผู้อ้ื่น  สิง่ต่างๆ ทีใ่ส่ไวใ้นรา่งกายของทา่น
เพือ่ใหท้า่นไดบ้ าเพญ็ปฏบิตั ิ ธรรมกายของขา้พเจา้จะถอนกลบัมาหมด  
จะไม่ยอมใหท้่านท าลายสิง่ล ้าค่าน้ีเพยีงเพื่อชื่อเสยีงผลประโยชน์  ท่าน
ไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของพระธรรม  ก็ไม่ใช่คนของหลกัธรรมใหญ่
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)  ร่างกายของท่านก็จะกลบัสู่สภาพของคน
ธรรมดาสามัญ  สิ่งที่ไม่ดีทัง้หลายก็จะคืนกลับไปให้ท่านทัง้หมด  
เพราะวา่ทา่นตอ้งการเป็นคนธรรมดาสามญั 

หลงัจากทีข่า้พเจา้บรรยายธรรมจบเมื่อวาน  พวกเรามจี านวนไม่
น้อยรูส้กึว่าร่างกายเบาขึน้ทเีดยีว  แต่ผูท้ีม่โีรคหนักเพยีงไม่กีค่นจะเริม่
มีอาการก่อนคนอื่น  โดยรู้สึกไม่สบายมากตัง้แต่เมื่อวาน  เมื่อวาน
หลงัจากทีข่า้พเจา้ไดท้ าการถอนสิง่ไม่ดจีากร่างกายของพวกเราออกไป  
พวกเราส่วนใหญ่จะมคีวามรูส้กึว่าตวัเบาขึน้  ร่างกายสบายมาก  แต่ใน
จกัรวาลของเราน้ีมีกฎข้อหน่ึงที่เรียกว่าไม่เสียก็ไม่ได้  ข้าพเจ้าไม่
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สามารถถอนสิง่ไม่ดีต่างๆ ในร่างกายของท่านออกไปทัง้หมด  โดยที่
ท่านไม่ต้องรบัความทุกข์ทรมานใดๆ เลยย่อมเป็นไปไม่ได้  กล่าวคือ
ตน้เหตุของโรคภยัไขเ้จบ็  ต้นตอของความไม่สบาย  พวกเราไดท้ าการ
ถอนออกจากรา่งกายของท่านแลว้  แต่สนามของโรคในตวัทา่นยงัอยู ่ ดู
จากตาทพิยท์ีเ่ปิดในระดบัชัน้ต ่า  จะมองเหน็ภายในร่างกายมลีมปราณ
(ชี)่สดี ารวมตวัเป็นกลุ่มเป็นก้อน  สกปรกมวัหมองไปดว้ยลมปราณ(ชี่)
ของโรค  รวมตวักนัเป็นลมปราณ(ชี่)สดี าที่มคีวามหนาแน่นและขุ่นขน้
อยา่งมาก  เวลามนักระจายออกกจ็ะแผข่ยายไปทัว่รา่งกายของทา่น 

เริม่จากวนัน้ี  บางท่านจะรู้สึกหนาวขึ้นมาทัง้ตวั  ราวกับเป็น
ไข้หวดัอย่างหนัก  อาจจะปวดกระดูก  คนส่วนใหญ่จะรู้สึกไม่สบาย
เฉพาะส่วน  ปวดขา  เวยีนศรีษะ  จุดต่างๆ ในร่างกายทีเ่คยเจบ็ป่วยมา
ก่อน  แต่หายดีหลังจากได้ฝึกพลังลมปราณ (ชี่กง) หรือหายเพราะ
อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ช่วยรกัษาใหท้่าน  อาการก็จะก าเรบิขึน้มา
ใหม่  ทัง้น้ีเป็นเพราะเขาไม่สามารถรกัษาท่านใหห้ายขาดได ้ เพยีงแต่
ผลกัไปไวภ้ายหน้า  โรคยงัคงอยู ่ณ จุดนัน้  ระงบัไม่ใหก้ าเรบิออกมาใน
เวลาน้ี  แต่จะก าเรบิขึน้มาใหม่ในวนัหน้า  เราก็จะตอ้งขุดคุย้ใหอ้อกมา  
ขดุรากถอนโคนออกมาใหห้มด  เมื่อท าเช่นน้ีทา่นอาจรูส้กึว่าโรคก าเรบิ
ขึน้มาอกี  น่ีเป็นการขจดักรรมของท่านจากรากเหงา้  เพราะฉะนัน้จงึมี
ปฏิกิรยิาเกิดขึ้นกบัท่าน  บางคนจะมีปฏิกิรยิาเฉพาะส่วน  ตรงน้ีไม่
สบาย  ตรงนัน้กไ็มสู่ด้ ี อาการไมส่บายทุกอยา่งทีเ่กดิขึน้  ลว้นเป็นเรื่อง
ปกติ  ข้าพเจ้าขอบอกกบัพวกเรา  ไม่ว่าท่านจะรู้สกึไม่สบายอย่างไร  
ขอให้ยืนหยดัมาฟังการบรรยายธรรมต่อไป  ทันทีที่ท่านเดินมาเข้า
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ห้องเรียน  อาการต่างๆ ของท่านจะหายไป  จะไม่เกิดอนัตรายใดๆ 
ทัง้สิ้น  จุดน้ีขอย ้ากบัพวกเราว่า  ไม่ว่าท่านรู้สึกทุกข์ทรมานอย่างไร  
หวงัวา่ทา่นจะยนืหยดัต่อไป  ธรรมะเป็นสิง่ทีไ่ดม้าดว้ยความยากล าบาก  
ทา่นยิง่รูส้กึทรมานเทา่ใด  แสดงใหเ้หน็วา่สิง่ใดเมื่อถงึทีสุ่ดแลว้กจ็ะหวน
กลบัคนืไปทางตรงขา้ม  ร่างกายของท่านจะตอ้งช าระ  จะตอ้งช าระทุก
สว่น  ตน้ตอของโรคถูกถอนออกไปแลว้  คงเหลอืลมปราณ(ชี)่สดี าเพยีง
เลก็น้อย  แผก่ระจายออกมา  ใหท้่านทนทุกขท์รมานและรบัโทษทณัฑ์
เลก็ๆ น้อยๆ  ทา่นจะไมร่บัทุกขบ์า้งสกันิดยอ่มเป็นไปไมไ่ด ้

ในสงัคมมนุษยม์กีารแก่งแยง่ชงิดชีงิเด่น  ทัง้ชื่อเสยีงเกยีรตยิศ  
เงนิทอง  ท่านนอนไม่หลบั  กนิไม่ได ้ ท่านท าใหร้่างกายเสื่อมโทรมถงึ
ขนาดน้ี  มองดูร่างกายของท่านจากอกีมติิหน่ึง  แม้กระดูกก็เป็นสดี า  
ร่างกายเช่นน้ี  การช าระใหท้่านโดยทีท่่านไม่มปีฏกิริยิาตอบสนองใดๆ 
เลยย่อมเป็นไปไม่ได้  เพราะฉะนัน้ท่านย่อมมปีฏกิิรยิาตอบสนองบ้าง  
บางท่านอาจมอีาการทอ้งเสยีหรอือาเจยีน  ที่ผ่านมามผีูฝึ้กหลายท่าน
จากสถานทีต่่างๆ เขยีนมาเลา่ประสบการณ์และความรูส้กึใหข้า้พเจา้ฟัง
เกี่ยวกบัปัญหาน้ีว่า  อาจารย์  หลงัจากเลกิเรยีนระหว่างเดนิทางกลบั
บ้าน  ต้องหาห้องน ้ าตลอดทางจนถึงบ้าน  ที่เป็นเช่นน้ีเพราะอวยัวะ
ภายในล้วนต้องถูกช าระ  บางคนจะเกิดอาการง่วงนอน  ข้าพเจ้า
บรรยายจบเขาก็ตื่น  ท าไมจึงเป็นเช่นน้ี  เพราะว่าในสมองเขามีโรค  
จ าเป็นต้องรบัการปรบัรกัษา  หากรกัษาสมองของเขาในขณะที่ตื่นอยู ่ 
เขาจะทนไมไ่หว  เพราะฉะนัน้จงึจ าเป็นตอ้งใหเ้ขาเขา้สูภ่วงัค ์ ใหเ้ขาไม่
รูต้วั  แต่บางคนอวยัวะการรบัฟังไม่มปัีญหา  เขาจะหลบัอยา่งสุขสบาย
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แต่ สามารถรับฟั งได้ โดยไม่ตกหล่นสักค า  จากน้ี ไปเขาก็จะ
กระปรีก้ระเปรา่ขึน้มา  ไม่หลบันอน 2 คนืกไ็ม่งว่นนอน  ลว้นมอีาการที่
ไมเ่หมอืนกนั  จะตอ้งปรบัและช าระรา่งกายทุกสว่นใหท้า่น  

ผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัหิลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ทีแ่ทจ้รงิ  
เมื่อท่านสามารถปล่อยวางจติลงไดแ้ลว้  ก็จะเริม่มปีฏกิริยิาตอบสนอง
ตัง้แต่บดัน้ี  ผู้ที่ปล่อยวางไม่ได้  ปากว่าปล่อยวางได้แล้ว  แต่ยงัไม่
สามารถปล่อยวางจรงิๆ  จงึยากทีจ่ะช าระรา่งกายใหเ้ขา  มคีนส่วนหน่ึง
หลงัจากเขา้ใจสาระส าคญัทีข่า้พเจา้สอน  เขาปลอ่ยวางไดแ้ลว้  รา่งกาย
ก็จะได้รบัการช าระ  คนอื่นรูส้กึตวัเบาแลว้  เขาเพิง่จะเริม่ขจดัโรคภยั
ออกไปได ้ เพิง่จะเริม่รูส้กึไมส่บายขึน้มา  ในแต่ละชัน้จะมคีนสว่นหน่ึงที่
ตามไม่ทนั  การรบัรู(้อู)้ไม่ค่อยด ี ดงันัน้ไม่ว่าท่านจะประสบเหตุการณ์
อย่างไรลว้นเป็นเรื่องปกติ  ไม่ว่าจะไปเปิดสอนที่ใด  ก็จะมเีหตุการณ์
เชน่น้ีเสมอ  บางคนจะรูส้กึไมส่บายมากฟุบอยูบ่นโต๊ะ  รอใหข้า้พเจา้ไป
ช่วยรกัษาให้  ขา้พเจ้าจะไม่ลงมอืรกัษาให้  ด่านน้ีถ้าท่านขา้มผ่านไป
ไม่ได้  ต่อไปวันข้างหน้าหากท่านบ าเพ็ญปฏิบัติด้วยตนเอง  ท่าน
จะต้องพบกับทุกข์ภยัร้ายแรงต่างๆ  ด่านน้ีท่านยงัผ่านพ้นไปไม่ได้  
แลว้ทา่นจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมไดอ้ยา่งไร  สิง่เลก็ๆ แค่น้ีทา่นยงัฟันฝ่า
ไปไม่ได้หรอื  เชื่อว่าท่านจะฟันฝ่าไปได้  เพราะฉะนัน้พวกท่านอย่า
ไดม้าขอใหข้า้พเจา้ชว่ยรกัษาโรค  ขา้พเจา้เองกจ็ะไมร่บัรกัษาโรคใหใ้คร  
พดูค าวา่ “โรค” ขา้พเจา้กไ็มใ่ครอ่ยากฟัง 

มนุษยย์ากทีจ่ะช่วยเหลอืใหห้ลุดพน้  ทุกชัน้ทีข่า้พเจา้เปิดสอน  
มกัจะมคีนประมาณรอ้ยละ 5  ถงึรอ้ยละ 10  ทีต่ามไม่ทนั  จะใหทุ้กคน
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ได้ธรรมะย่อมเป็นไปไม่ได้  ผูท้ี่สามารถยนืหยดัปฏบิตัิ  ก็ยงัต้องดูว่า
เขาจะบ าเพญ็ไดส้ าเรจ็หรอืไม่  ยงัจะตอ้งดูว่าท่านมใีจมัน่คงแน่วแน่ใน
การบ าเพญ็ธรรมไดห้รอืไม่  จะใหทุ้กคนส าเรจ็เป็นพระพุทธยอ่มเป็นไป
ไม่ได ้ ผูบ้ าเพญ็จรงิในหลกัธรรมใหญ่(ต้าฝ่า)  อ่านหนังสอืกจ็ะปรากฏ
อาการเชน่เดยีวกนั  ไดร้บัในสิง่ทีค่วรจะไดเ้ชน่เดยีวกนั 
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บทท่ี 3 

ทกุคนเป็นสานุศิษย ์

พวกเราทราบไหมว่าขา้พเจา้ไดท้ าเรื่องอะไรไวเ้รื่องหน่ึงไปแลว้  
ขา้พเจ้าถือว่าผูฝึ้กทุกคนเป็นสานุศษิย์  รวมถึงผูท้ี่เรยีนด้วยตนเองที่
สามารถบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมอย่างจรงิจงั  การชี้น าคนไปสู่การบ าเพญ็
ปฏิบัติธรรมในระดับสูงนัน้จ าเป็นต้องท าเช่นน้ี  มิฉะนัน้เท่ากับไม่
รบัผดิชอบ  ท าอะไรตามอ าเภอใจ  ขา้พเจา้ให้อะไรต่างๆ มากมายแก่
พวกท่าน  สอนให้พวกท่านเข้าใจถึงกฎที่คนทัว่ไปไม่ควรทราบ  
ขา้พเจา้ถ่ายทอดหลกัธรรมใหญ่(ต้าฝ่า)ใหแ้ก่ท่าน  ยงัต้องให้สิง่ต่างๆ 
แก่ท่านอกีมากมาย  ตอ้งช่วยช าระร่างกายใหแ้ก่ท่าน  และยงัเกี่ยวโยง
ถึงปัญหาอื่นๆ  เพราะฉะนัน้ไม่ดูแลพวกท่านเสมือนสานุศิษย์ไม่ได ้ 
การเปิดเผยความลบัของสวรรคอ์ยา่งมากมายใหก้บัคนธรรมดาสามญัรู้
งา่ยๆ เป็นเรื่องทีไ่ม่อนุญาต  แต่มสีิง่หน่ึง  ยุคสมยัไดเ้ปลีย่นไป  เราไม่
ตอ้งมพีธิรีตีองโขกศรีษะค านบัตามแบบโบราณกนัอกีแลว้  พธิเีหล่านัน้
ไม่เกิดประโยชน์อนัใด  เหมือนท าพิธีทางศาสนา  พวกเราไม่ท าสิ่ง
เหล่าน้ี  ถึงแม้ท่านจะโขกศรีษะผ่านพธิไีหว้ครูแล้ว  พอพน้จากประตู
ท่านก็ท าตามความพอใจของท่าน  ใชช้วีติเยีย่งคนธรรมดาสามญั  คดิ
จะท าอะไรก็ยงัคงท าอย่างนัน้  ยงัคงแก่งแย่งชงิดชีิงเด่นเพื่อชื่อเสยีง  
เงนิทอง  แลว้จะมปีระโยชน์อะไร  ทา่นอาจจะเอาชื่อของขา้พเจา้ไปแอบ
อา้ง  น าความเสื่อมเสยีมาสูห่ลกัธรรมใหญ่(ตา้ฝ่า)อกีดว้ย 
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การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมทีแ่ทจ้รงิลว้นเป็นการบ าเพญ็ดา้นจติใจ
ของท่าน  ขอเพยีงท่านสามารถบ าเพญ็  ยนืหยดัแน่วแน่บ าเพญ็ต่อไป  
เรากจ็ะดแูลท่านเสมอืนลกูศษิย ์ ไมท่ าเชน่น้ีไมไ่ด ้ แต่มบีางคน  เขาไม่
แน่วา่จะสามารถปฏบิตัตินเหมอืนกบัผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยา่งแทจ้รงิ  
บางคนไม่สามารถท าเช่นน้ี  แต่คนส่วนใหญ่จะสามารถบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมดว้ยความแน่วแน่จรงิจงั  ขอเพยีงท่านยดึมัน่ในการบ าเพญ็ต่อไป  
เรากจ็ะดแูลทา่นเสมอืนลกูศษิย ์

วนัๆ ท่านเอาแต่ฝึกการเคลื่อนไหวไม่กี่ชุด  ก็ถือเป็นลูกศิษย์
ของหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)แล้วหรอื  ไม่แน่เสมอไป  
เพราะว่าการฝึกบ าเพ็ญปฏิบตัิที่แท้จรงิ  ต้องปฏิบตัิได้มาตรฐานของ
การบ าเพญ็จติ(ซนิซิง่)ทีเ่ราไดช้ีแ้นะไว ้ จะตอ้งยกระดบัจติ(ซนิซิง่)ของ
ตนเอง  จึงจะเป็นการบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมที่แท้จริง  ท่านฝึกการ
เคลื่อนไหวเพยีงอย่างเดยีว  ไม่ยกระดบัจติ(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้น  จะไม่มี
พลงังานแรงกลา้มาช่วยเสรมิสรา้ง  ไม่อาจถอืว่าเป็นการบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรม  เราก็ไม่สามารถรับท่านเป็นสานุศิษย์ของหลักธรรมใหญ่
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)  หากท่านท าตวัเชน่น้ีต่อไปเรื่อยๆ  ถงึแมท้า่น
จะฝึกพลงั(กง)  โดยท่านไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานของหลกัธรรมใหญ่
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)  ไมย่กระดบัจติ(ซนิซิง่)ของท่าน  ยงัคงท าตาม
อ าเภอใจ  ท่านอาจประสบกับความยุ่งยากต่างๆ  ดีไม่ดีท่านอาจ
กล่าวหาวา่  ฝึกหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ของเราจนท าให้
ท่านเพี้ยนไป  สิ่งเหล่าน้ีเป็นไปได้ทัง้นัน้  เพราะฉะนัน้ท่านจะต้อง
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานจิต(ซินซิ่ง)ที่เราได้ชี้แนะไว้  ท่านจึงจะเป็นผู้
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บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมทีแ่ทจ้รงิ  ขา้พเจา้กไ็ดอ้ธบิายกบัพวกท่านอยา่งชดั
แจ้งแล้ว  ฉะนั ้น ทุกท่านไม่จ าเป็นต้องจัดพิธีไหว้ครูต่างๆ ให้กับ
ขา้พเจา้  ขอเพยีงใหทุ้กท่านตัง้ใจบ าเพญ็ธรรม  ขา้พเจา้ก็จะดูแลท่าน  
ธรรมกายของขา้พเจา้มมีากจนนับไม่ถ้วน  อยา่ว่าแต่ผูฝึ้กจ านวนเพยีง
เทา่น้ี  มากกวา่น้ีขา้พเจา้กด็แูลไดท้ัว่ถงึ 

พลงั(กง)ของสายพทุธกบัศาสนาพทุธ 

พลัง(กง)ของสายพุทธไม่ใช่ศาสนาพุทธ  สิ่งน้ีข้าพเจ้าต้อง
อธบิายใหพ้วกเราทราบอยา่งชดัแจง้  จรงิๆ แลว้พลงั(กง)ของเต๋ากไ็มใ่ช่
ศาสนาเต๋า  พวกเราบางท่านไม่เขา้ใจในสิ่งเหล่าน้ี  บางคนเป็นเพยีง
พระสงฆ์ในวดั  และกม็อีุบาสก  อุบาสกิา  พวกเขาคดิว่าตวัเองมคีวาม
เข้าใจในศาสนาพุทธมากกว่าคนอื่น  พวกเขาจึงน าสิ่งต่างๆ ในพุทธ
ศาสนามาโฆษณาเผยแพร่ในหมู่ผูฝึ้กของเราตามใจชอบ  ขา้พเจ้าขอ
บอกท่าน  อย่าได้ปฏิบัติเช่นน้ี  เพราะไม่ใช่วิชาเดียวกัน  ศาสนามี
รปูแบบของศาสนา  และเรา ณ ทีน้ี่จะถ่ายทอดสว่นหน่ึงในวชิาของพวก
เรา  ยกเวน้สานุศษิยท์ี่บ าเพญ็หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)
เป็นหลกั(เฉกเช่นนักบวช)  นอกนัน้จะไม่ค านึงถงึพธิกีรรมทางศาสนา  
ดงันัน้จงึไมใ่ชศ่าสนาพทุธในยคุธรรมะปลาย 

หลกัธรรมในพุทธศาสนาเป็นเพยีงส่วนหน่ึงของพุทธธรรม(ฝอ
ฝ่า)  ยงัมีหลกัธรรมใหญ่ที่ลึกล ้าอีกมากมาย  ในแต่ละระดบัชัน้จะมี
หลกัธรรมแตกต่างกนัไป  องค์ศากยมุนีตรสัไวว้่า  การบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมมวีธิปีฏบิตั ิ84,000 พระธรรมขนัธ ์ แต่นิกายในศาสนาพทุธมเีพยีง
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ไม่กี่นิกาย  เช่น  เทยีนไถจง  หวัเอีย๋นจง  ฉันจง  จิ้งถู่  มี่จง  เป็นต้น  
ซึ่งมีจ านวนน้อยไม่ถึง 10 นิกาย  เพราะฉะนัน้ไม่สามารถครอบคลุม
พุทธธรรม(ฝอฝ่า)ไดท้ัง้หมด  เป็นเพยีงส่วนน้อยในพุทธธรรม(ฝอฝ่า)
เท่านัน้  หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ของเราเป็นวชิาหน่ึงใน 
84,000 พระธรรมขนัธ์  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัศาสนาพุทธดัง้เดมิและ
ศาสนาพทุธในยคุธรรมะปลายน้ี  ไมเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนาอื่นใดในปัจจุบนั 

องค์ศากยมุนีก่อตัง้ศาสนาพุทธเมื่อ 2,500 ปีก่อน ในอินเดีย
โบราณ  หลงัจากพระองคไ์ดเ้ปิดพลงั(กง)  เกดิการรูแ้จง้(อู)้  พระองคไ์ด้
ทรงหวนระลกึถงึสิง่ที่พระองค์ไดท้รงบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมมาก่อน  และ
ทรงน าออกมาเผยแพร่เพื่อช่วยมนุษยใ์หห้ลุดพน้จากความทุกข ์ ค าสัง่
สอนของพระองค์แม้จะเขยีนเป็นคมัภีร์จ านวนมากมายเพียงใด  แต่
จุดเด่นในหลกัธรรมของพระองค์ที่แท้มีเพียงอกัษร 3 ตัว  คือ  “ศีล  
สมาธ ิ ปัญญา” (เจี้ย  ติ้ง  ฮุ่ย)  ศีลก็คอืละเวน้กิเลสทัง้ปวงของมนุษย ์ 
บงัคบัใหท้า่นละเวน้การแสวงหาผลประโยชน์  ตดัขาดสิง่ต่างๆ ในสงัคม  
จติใจของทา่นกจ็ะวา่งเปลา่  อะไรกไ็มค่ดิ  สมาธกิจ็ะเกดิ  มนัจะเสรมิซึ่ง
กนัและกนั  เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้ว  จะต้องนัง่สมาธิเพื่อบ าเพ็ญธรรม
อย่างจรงิจงั  อาศยัพลงัสมาธบิ าเพญ็ให้สูงขึน้ไป  น่ีคอืส่วนที่เกี่ยวกบั
การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยา่งแทจ้รงิของศาสนาพุทธ  ซึ่งจะไม่ค านึงถงึ
กระบวนท่าฝึกต่างๆ  ไม่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงร่างแท้(เป๋ินถี่)ของ
ตวัเอง  เขาเพยีงแต่บ าเพ็ญพลงั(กง)ที่เป็นตวัก าหนดความสูงต ่าของ
ระดบัชัน้ของเขา  ดงันัน้จงึเน้นการบ าเพญ็ทีจ่ติ(ซนิซิง่)  ไมบ่ าเพญ็ชวีติ
และไม่เน้นการผนัแปรของพลงั(กง)  ในเวลาเดียวกนัเขาจะเพิ่มพลงั
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สมาธขิองเขาใหแ้ขง็แกร่งดว้ยการนัง่สมาธ ิ ทนทุกขใ์นระหว่างการนัง่
สมาธ ิ ขจดักรรมของเขา  ปัญญาหมายถงึคนเกดิการรูแ้จง้(อู)้  ปัญญา
แตกฉาน  มองเห็นสจัธรรมของจกัรวาล  มองเห็นความเป็นจรงิในมติิ
ต่างๆ ของจกัรวาล  อิทธิฤทธิป์รากฏ  ปัญญาเกิด  เกิดการรู้แจ้ง(อู้)  
หรอืเรยีกวา่เกดิพลงั(กง) 

ในสมยัที่องค์ศากยมุนีทรงก่อตัง้ศาสนาพุทธนัน้  ในประเทศ
อินเดียมีศาสนาอื่นๆ อีก 8 ศาสนาที่ เผยแพร่อยู่ในเวลาเดียวกัน  
ศาสนาทีห่ยัง่รากลกึและมพีืน้ฐานแขง็แกรง่คอืศาสนาพราหมณ์  ตลอด
ชีวิตขององค์ศากยมุนี  ทรงต่อสู้กับศาสนาอื่นในด้านความคิดอยู่
ตลอดเวลา  เพราะว่าองค์ศากยมุนีทรงสัง่สอนเผยแพร่หลกัธรรมอนั
แท้จริง  เพราะฉะนั ้นในขัน้ตอนของการเผยแพร่หลักธรรมนั ้น  
หลกัธรรมทีพ่ระองคท์รงสัง่สอนนบัวนัจะรุ่งเรอืงยิง่ขึน้  ในขณะทีศ่าสนา
อื่นๆ นับวนัยิง่เสื่อมถอย  แม้กระทัง่ศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาที่
หยัง่รากลึกและมีพื้นฐานแข็งแกร่งก็ตกอยู่ในภาวะเกือบจะล่มสลาย  
หลงัจากองคศ์ากยมุนีเสดจ็ปรนิิพพาน  ศาสนาอื่นๆ กเ็ริม่รุ่งเรอืงขึน้มา
ใหม่  โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ไดรุ้่งเรอืงและแพร่หลายขึน้มาอกีครัง้  
ในศาสนาพทุธไดป้รากฏเหตุการณ์เชน่ไรขึน้มาหรอื  พระภกิษุสงฆบ์าง
องคไ์ดบ้รรลุพลงั(กง)และเกดิการรูแ้จง้(อู)้ในระดบัชัน้ทีแ่ตกต่างกนั  แต่
รูแ้จ้งในระดบัที่ไม่สูงนัก  องค์ศากยมุนีทรงตรสัรูใ้นระดบัชัน้ของพระ
ยไูล  แต่ภกิษุสงฆส์ว่นใหญ่ยงับรรลุไมถ่งึระดบัชัน้น้ี 

พุทธธรรม(ฝอฝ่า)จะปรากฏออกมาแตกต่างกนัตามระดบัชัน้ที่
แตกต่างกนั  ระดบัชัน้ยิง่สงูยิง่ใกลก้บัสจัธรรม  ยิง่ต ่ายิง่ห่างไกลจากสจั
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ธรรม  เพราะฉะนัน้ภกิษุสงฆ์ที่ไดพ้ลงั(กง)เกดิการรูแ้จง้(อู)้ในระดบัชัน้
พื้นฐาน  จงึน าเอาปรากฏการณ์ของจกัรวาลในระดบัที่ตวัเองมองเห็น  
ธรรมะที่ตวัเองเขา้ใจและรบัรู(้อู้)มาอธบิายค าสอนขององค์ศากยมุนีที่
เคยตรสัไว ้ กลา่วคอืพระสงฆบ์างรูปอธบิายว่าพระธรรมทีอ่งคศ์ากยมุนี
ตรสัไวม้คีวามหมายเช่นน้ีเช่นนัน้  บางองค์น าสิง่ที่ตวัเองรบัรูเ้ขา้ใจมา
สอนประหน่ึงเป็นค าสอนขององคศ์ากยมุนี  ไม่สอนตามค าสอนเดมิของ
องค์ศากยมุนี  ท าให้พุทธธรรม(ฝอฝ่า)ผดิเพี้ยนไป  ไม่ใช่หลกัธรรมที่
องค์ศากยมุนีทรงสัง่สอนไว ้ สุดท้ายท าใหพุ้ทธธรรม(ฝอฝ่า)ในศาสนา
พุทธหายสาบสูญไปจากประเทศอนิเดยี  น่ีเป็นบทเรยีนอนัยิง่ใหญ่ใน
ประวตัิศาสตร์  เพราะฉะนัน้ต่อมาภายหลงัประเทศอินเดียกลบัไม่มี
ศาสนาพุทธ  ก่อนที่ศาสนาพุทธจะเสื่อมสลายไปในประเทศอนิเดยี  มี
การเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงหลายครัง้  จนในที่สุดผนวกเอาบางสิ่งของ
ศาสนาพราหมณ์เข้าไป  กลายเป็นศาสนาที่ปัจจุบนัเรยีกว่า  ศาสนา
ฮนิดู  ไม่บูชาพระพุทธแต่บูชาเทพองคอ์ื่นๆ  ไม่เชื่อในค าสอนขององค์
ศากยมุนี  เหตุการณ์มนัเป็นเชน่น้ี 

ในขัน้ตอนการพัฒนาของศาสนาพุทธ  มีการปรบัปรุงแก้ไข
ขนานใหญ่หลายครัง้  ครัง้แรกหลงัจากองคศ์ากยมุนีเสดจ็ปรนิิพพานไม่
นาน  มคีนยดึถือธรรมะระดบัสูงที่องค์ศากยมุนีทรงสัง่สอนไว ้ ก่อตัง้
เป็นพุทธศาสนานิกายมหายาน  ส่วนผู้ที่มีความเขา้ใจว่าหลกัธรรมที่
องคศ์ากยมุนีทรงสัง่สอนคนทัว่ไปนัน้  เป็นแนวทางน าไปสูก่ารพน้ทุกข์
ของตนเอง  บรรลุข ัน้อรหันต์  ไม่เน้นเรื่องการช่วยเหลือสรรพสัตว ์ 
เรยีกว่าพุทธศาสนานิกายหนิยาน  พระสงฆใ์นเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 
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ยงัคงสบืทอดวธิกีารบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในสมยัองคศ์ากยมุนี  พวกเรา
ในแดนฮัน่เรยีกนิกายน้ีวา่หนิยาน  แน่นอนพวกเขาไมย่อมรบั  เพราะว่า
พวกเขาถอืว่าไดเ้จรญิรอยตามค าสอนขององคศ์ากยมุนีแต่ดัง้เดมิ  ซึ่ง
ความจริงก็เป็นเช่นน้ี  จริงๆ แล้วพวกเขาได้สืบทอดวิธีการบ าเพ็ญ
ปฏบิตัติัง้แต่สมยัขององคศ์ากยมุนี 

พทุธศาสนานิกายมหายานหลงัจากผา่นการปรบัปรุงไดเ้ผยแพร่
เขา้สู่ประเทศจนี  หยัง่รากมัน่คงอยู่ในประเทศจนี  เป็นพุทธศาสนาที่
ชาวจีนสืบทอดกันอยู่ในทุกวนัน้ี  ความจรงิแล้ว  พุทธศาสนานิกาย
มหายานนัน้ไดเ้ปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชงิจากพุทธศาสนาในสมยัที่องค์
ศากยมุนียงัทรงมชีวีติอยู ่ ทัง้การแต่งกาย  ตลอดจนถงึสภาวะของการรู้
แจง้(อู)้และขัน้ตอนการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ก็เกดิการเปลี่ยนแปลงไป  
ศาสนาพุทธดัง้เดิมจะนับถือบูชาองค์ศากยมุนีเพียงองค์เดียวเท่านัน้  
แต่พุทธศาสนาปัจจุบนัมกีารนับถอืพระพุทธต่างๆ พระโพธสิตัว์ต่างๆ 
และนบัถอืพระพทุธหลายองค ์ ปรากฏวา่มกีารนบัถอืพระยไูลหลายองค ์ 
กลายเป็นศาสนาพุทธที่มีพระพุทธหลายองค์  เช่น  พระอาหนีถอฝอ  
เย่าซือฝอ  ต้ายื่อยูไล  เป็นต้น  และยังมีการนับถือพระโพธิสัตว์
ระดบัสูงหลายองค์  พุทธศาสนาจงึแตกต่างไปจากสมยัที่องค์ศากยมุนี
ทรงก่อตัง้ขึน้มาโดยสิน้เชงิ 

ในระหว่างนัน้พุทธศาสนา  ยงัได้ผ่านขัน้ตอนการปรบัปรุงอีก
ลกัษณะหน่ึง  พระโพธสิตัว์อิว๋หลงสู้ได้เผยแพร่วธิบี าเพ็ญลบัออกมา
แบบหน่ึง  จากอินเดียผ่านอฟักานิสถานเข้าสู่แดนฮัน่ของเราทางซิน 
เจียง  สมัยนัน้เป็นสมัยราชวงศ์ถัง  เพราะฉะนัน้เรียกว่านิกายถังมี ่ 
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เน่ืองจากประเทศจีนได้รบัอิทธิพลจากลทัธิหยู(ขงจื้อ)ค่อนข้างมาก  
ทัศนคติด้านศีลธรรมมีความแตกต่างจากชนชาติอื่น  หลกับ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรมของนิกายมีจ่งมหีลกับ าเพญ็ธรรมของชายหญงิร่วมกนั  จงึ
ไมเ่ป็นทีย่อมรบัของสงัคมในสมยันัน้  เพราะฉะนัน้ในรชัสมยัฮุย่ชางแหง่
ราชวงศ์ถงั  นิกายถงัมีจ่งึถูกกวาดลา้ง  ต่อมานิกายถงัมีจ่งึหายสาบสูญ
ไปจากดนิแดนฮัน่  ปัจจุบนัในประเทศญีปุ่่ นมนิีกายทีเ่รยีกวา่ตงมี ่ ซึง่ก็
เผยแพรไ่ปจากประเทศจนี  แต่ตงมี่ของญี่ปุ่ นนัน้ไม่ไดผ้า่นพธิกีวา้นติง่  
ตามหลกัของมีจ่ง  ไมผ่า่นพธิกีวา้นติง่ถอืวา่เป็นการขโมยหลกัธรรม  ไม่
เป็นที่ยอมรบัว่าได้รบัการสบืทอดมาจรงิ  อกีสายหน่ึงไดเ้ผยแพร่จาก
อนิเดยีผา่นเนปาลไปยงัทเิบต  เรยีกว่าจา้งมี ่ เป็นนิกายทีย่งัคงสบืทอด
มาจนถงึปัจจุบนั  โดยพืน้ฐานของศาสนาพทุธกเ็ป็นเช่นน้ี  สิง่ทีข่า้พเจา้
พดูมาคอืบทสรุปโดยยอ่ของการเปลีย่นแปลงและพฒันาการของศาสนา
พทุธ  ในระหวา่งการพฒันาการของศาสนาพุทธ  ไดป้รากฏนิกายฉนัจง
ซึง่ตัก๊มอ้เป็นผูก้่อตัง้  ยงัมนิีกายจิง้ถู่  และนิกายหวัเอีย๋น เป็นตน้  ลว้น
เป็นการรบัรู(้อู)้ตามค าสอนขององค์ศากยมุนีในสมยันัน้  นิกายเหล่าน้ี
ถือว่าเป็นศาสนาพุทธที่ผ่านการปฏิรูป  ศาสนาพุทธมีนิกายสิบกว่า
นิกาย  ล้วนปฏิบตัิอยู่ในรูปแบบของศาสนา  เพราะฉะนัน้จึงถือเป็น
ศาสนาพทุธเหมอืนกนั 

ศาสนาทีก่่อตัง้ขึน้ในศตวรรษน้ี  ไม่เพยีงแต่ในศตวรรษน้ีเท่านัน้  
ในศตวรรษก่อนๆ กม็ศีาสนาใหม่ๆ เกดิขึน้มากมายในทีต่่างๆ ของโลก
เรา  ศาสนาเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นศาสนาปลอม  ผู้ส าเร็จธรรมชัน้สูงที่
ช่วยเหลือมนุษย์  ต่างก็มีโลกของตนเองทัง้นัน้  องค์ศากยมุนี  พระ
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อาหนีถอฝอ  พระตา้ยื่อยไูล เป็นตน้  พระยไูลเหลา่น้ีพระองคช์่วยเหลอื
มนุษย ์ ทุกพระองค์จะมโีลกของตนปกครองอยู ่ ในระบบทางชา้งเผอืก
ของเราน้ีมโีลกประเภทน้ีอยู่รอ้ยกว่าแห่ง  หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่า
หลุนตา้ฝ่า)ของเรากม็โีลกของฝ่าหลุน 

นิกายปลอมจะชว่ยคนใหพ้น้ทุกขไ์ดอ้ยา่งไร  มนัไมส่ามารถชว่ย
คนใหพ้น้ทุกขไ์ด ้ เพราะว่าสิง่ทีม่นัพดูออกมาไม่ใช่หลกัธรรม  แน่นอน
บางคนถึงกับก่อตัง้ขึ้นเป็นศาสนา  ในระยะแรกเขาไม่คิดจะเป็นมาร
ศาสนา  เมื่อบ าเพ็ญจนได้พลัง(กง)  เกิดการรู้แจ้ง(อู้)ในระดับชัน้ที่
แตกต่างกนั  ไดเ้หน็ธรรมะเลก็ๆ น้อยๆ  ซึ่งก็ยงัห่างไกลจากผูรู้แ้จง้ที่
สามารถช่วยเหลอืมนุษยไ์ด ้ เน่ืองจากระดบัชัน้ยงัต ่า  เขาคน้พบธรรมะ
บางอยา่ง  พบวา่ในสงัคมมนุษยม์บีางเรื่องทีผ่ดิๆ  เขากจ็ะบอกใหค้นท า
ด ี และในระยะแรกเขาไม่คดัคา้นศาสนาอื่น  ภายหลงัเมื่อเป็นทีย่อมรบั
ศรทัธาของผู้คน  เพราะคิดว่าเขาพูดมีเหตุผล  ต่อมาก็ยิ่งให้ความ
เชื่อถอืยกยอ่ง  ในทีสุ่ดกลายเป็นบชูาเทดิทนูในตวัเขา  ไมน่บัถอืศาสนา
อกีต่อไป  เมื่อเขาเกิดความโลภในชื่อเสยีงและผลประโยชน์  ให้ผูค้น
แต่งตัง้เขาเป็นผูน้ า  จากนัน้ก็ได้ก่อตัง้ศาสนาใหม่ขึ้นมา  ขา้พเจา้ขอ
บอกกบัพวกเราว่า  สิง่เหล่าน้ีลว้นเป็นศาสนานอกรตี  ถึงแม้จะไม่ท า
รา้ยผูค้น  ก็ยงัคงเป็นศาสนานอกรตี  เพราะว่าเขารบกวนการนับถือ
ศาสนาที่แทจ้รงิของผูค้น  ศาสนาที่แท้จรงิสามารถช่วยให้คนหลุดพน้
จากทุกข์  แต่เขาไม่สามารถท าได้  เมื่อด าเนินการต่อไปนานๆ เขา้ก็
กระท าในสิ่งที่ชัว่ร้ายอย่างลับๆ  ในระยะหลงัศาสนาประเภทน้ีก็ได้
เผยแพร่เขา้สู่ประเทศจนี  รวมทัง้ลทัธกิวนอมิกเ็ป็นประเภทหน่ึงในนัน้  
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ดงันัน้ทุกคนควรระวงั  กล่าวกนัว่าประเทศหน่ึงในเอเชยีตะวนัออกมี
มากกว่า 2,000 ลทัธ ิ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และในตะวนัตกก็มผีู้
นับถือลทัธิต่างๆ นานา  มีประเทศหน่ึงถึงกับนับถือไสยศาสตร์เป็น
ศาสนาของเขา  น่ีคอืมารมาผจญในยุคธรรมะปลาย  ยุคธรรมะปลายไม่
เพยีงหมายถึงศาสนาพุทธเท่านัน้  แต่หมายถึงการเสื่อมถอยของมิติ
ชัน้สงูมากๆ  ไล่ลงมายงัมติทิีต่ ่าลงมา  ยคุธรรมะปลายไมเ่พยีงหมายถงึ
ยคุปลายของศาสนาพทุธเทา่นัน้  แต่เป็นการเสื่อมถอยของสงัคมมนุษย์
ทีไ่มส่ามารถผดุงศลีธรรมทางจติใจไดอ้กีต่อไป 

การบ าเพญ็ปฏิบติัธรรมต้องแน่วแน่หน่ึงเดียว 

เราพูดว่าการบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมต้องแน่วแน่หน่ึงเดยีว  ไม่ว่า
ท่านจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอย่างไร  จะปะปนสิง่อื่นเขา้ไปบ าเพญ็ดว้ย
ไม่ได ้ อุบาสก  อุบาสกิาบางท่านบ าเพญ็ปฏบิตัิทัง้สิง่ที่เป็นของพุทธ
ศาสนา  และบ าเพญ็ปฏบิตัหิลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ของ
เรา   ขา้พเจา้ขอบอกกบัทา่นวา่   ทา้ยทีสุ่ดทา่นจะไมไ่ดอ้ะไรเลย  ใครก็
ไม่ให้อะไรท่าน   แมต้่างก็เป็นสายพุทธ  แต่ตรงน้ีมปัีญหาในเรื่องของ
จติ(ซินซิ่ง)  ในเวลาเดียวกนัก็มีปัญหาการแน่วแน่หน่ึงเดียว  ท่านมี
ร่างกายเพยีงร่างเดยีว   ร่างกายของท่านจะก าเนิดพลงั(กง)ของวชิาใด  
จะแปรเปลี่ยนให้ท่านได้อย่างไร   ท่านต้องการไปที่ใด  ท่านบ าเพ็ญ
ตามหลกัธรรมใดกจ็ะไปทางนัน้   ถา้ทา่นบ าเพญ็ตามวชิาจิง้ถู่  ทา่นกจ็ะ
ไปยงัโลกจีเ๋ล่อซื่อเจีย้ของพระอาหนีถอฝอ   ถา้ท่านฝึกบ าเพญ็ตามเยา่
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ซือฝอ  ท่านก็จะไปโลกหลิวหลีซื่อเจี้ย  ทางศาสนาได้กล่าวไว้เช่นน้ี  
เรยีกวา่หลกัธรรมหน่ึงเดยีวไมม่สีอง 

การฝึกพลงั(กง)ที่เราพูดกนั ณ ที่น้ี  ก็คอืการแปรผนัของพลงั
(กง)ตลอดทัง้กระบวนการอย่างแท้จรงิ  ล้วนต้องเดินตามวธิีบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรมของแต่ละสาย  ท่านว่าท่านจะเดนิไปทางไหน  ท่านเหยยีบ
เรอืสองแคม  ท่านก็จะไม่ได้อะไรเลย  ไม่เพยีงแต่การฝึกพลงั(กง)กบั
การบ าเพญ็เป็นพระในวดัจะปะปนกนัไมไ่ด ้ วธิบี าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของ
แต่ละวธิ ี พลงัลมปราณ(ชีก่ง)กบัพลงัลมปราณ(ชีก่ง)  ศาสนากบัศาสนา
ดว้ยกนั  ก็บ าเพญ็ปฏบิตัปิะปนกนัไม่ได ้ แมก้ระทัง่ในศาสนาเดยีวกนั  
นิกายที่ต่างกนัก็ปฏบิตัิปะปนกนัไม่ได้  จะต้องเลอืกปฏิบตัิเพยีงวชิา
เดยีว  ท่านบ าเพญ็จิง้ถู่กค็อืจิง้ถู่  ท่านบ าเพญ็มีจ่งกค็อืมีจ่ง  ท่านเลอืก
ฉนัจงกค็อืฉนัจง  หากทา่นเหยยีบเรอืสองแคม  น่ีกบ็ าเพญ็นัน่กบ็ าเพญ็
ท่านจะไม่ได้อะไรเลย  กล่าวคือทางพุทธศาสนาเน้นการบ าเพ็ญ
หลกัธรรมหน่ึงเดยีวไม่มีสอง  ไม่อนุญาตให้ท่านบ าเพ็ญปะปนกนัไป  
เขาทัง้ฝึกพลงั(กง)และกบ็ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  กระบวนการเกดิพลงั(กง)
ของเขาจะเป็นไปตามขัน้ตอนการผนัแปรของวิชาที่เขาเลือกบ าเพ็ญ
ปฏิบตัิ  ในอีกมิติหน่ึงก็มีกระบวนการผนัแปรของพลงั(กง)  ซึ่งเป็น
กระบวนการทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นล ้าลกึมหศัจรรยอ์ยา่งมาก  และจะน า
สิง่อื่นเขา้มาปะปนในการบ าเพญ็ไมไ่ด ้

มอีุบาสก  อุบาสกิาบางคนพอไดย้นิว่าเป็นการฝึกพลงั(กง)ของ
สายพุทธ  กจ็ะดงึผูฝึ้กของเราไปถวายตวัในวดั  ขา้พเจา้ขอบอกท่านว่า  
ทุกท่านที่นัง่อยู่ ณ ที่น้ี  อย่าไดท้ าเช่นน้ี  ท่านก าลงัท าลายหลกัธรรม
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ใหญ่ของเรา  และก็ท าลายศีลข้อห้ามของพุทธศาสนา  ขณะเดยีวกนั
ทา่นกก็ าลงัก่อกวนผูฝึ้ก  ท าใหเ้ขาไมไ่ดอ้ะไรเลย  ไม่ควรท าเชน่น้ี  การ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเป็นเรื่องทีเ่ขม้งวด  จะตอ้งแน่วแน่หน่ึงเดยีว  การที่
เราออกมาถ่ายทอดธรรมะส่วนน้ีในสงัคมมนุษย ์ ถงึแมจ้ะไม่ใช่ศาสนา  
แต่เป้าหมายของการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมนัน้ตรงกนั  นัน่ก็คอืใหบ้รรลุ
เป้าหมายของการเปิดพลงั(กง)  เปิดการรูแ้จง้(อู)้  และบรรลุความส าเรจ็
สมบรูณ์ไดม้รรคผล 

องค์ศากยมุนีตรสัไวว้่า  เมื่อถงึยุคธรรมะปลาย  พระสงฆ์ในวดั
ยงัยากทีจ่ะชว่ยตวัเอง  อุบาสก  อุบาสกิา  กจ็ะยิง่ไม่มคีนดูแล  อยา่คดิ
ว่าท่านได้ไหว้อาจารย์แล้ว  บุคคลที่ท่านเรยีกว่าอาจารย์ก็ยงัเป็นผู้
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  เขาผูน้ัน้หากไม่บ าเพญ็อยา่งจรงิจงักไ็รป้ระโยชน์  
ไมบ่ าเพญ็ดา้นจติใจ  ใครกข็ึน้ไปไมไ่ด ้ พธิถีวายตวัเป็นเพยีงรปูแบบใน
สงัคมมนุษย ์ ท่านถวายตวัแลว้ก็คอืคนของสายพุทธเช่นนัน้หรอื  พระ
พุทธก็จะดูแลท่านเช่นนัน้หรอื  เรื่องมไิด้เป็นเช่นนัน้  ต่อให้ท่านโขก
ค านับทุกวนัจนศีรษะแตก  จะจุดธูปเป็นก าๆ ก็ไร้ประโยชน์  ท่าน
จะต้องบ าเพ็ญพฒันาจิตของท่านอย่างแท้จริงจึงจะได้  ถึงยุคธรรมะ
ปลาย  จกัรวาลไดม้กีารเปลีย่นแปลงอย่างใหญ่หลวง  แมก้ระทัง่ศาสน
สถานกไ็ม่ไหวแลว้  ผูม้คีวามสามารถพเิศษ(รวมทัง้พระสงฆ์)  ต่างเหน็
ถึงสภาพเช่นน้ี  ปัจจุบันทัว่โลกมีข้าพเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั ้น  ที่
ถ่ายทอดหลกัธรรมที่แท้จรงิอย่างเปิดเผย  ขา้พเจ้าได้ท าในสิง่ที่ไม่มี
ผูใ้ดเคยท ามาก่อน  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุคธรรมะปลายไดเ้ปิดประตู
บานใหญเ่ชน่น้ี  ทีแ่ทก้ค็อืพนัปีหมื่นปีกไ็ม่ไดพ้บ  แต่จะชว่ยใหท้า่นพน้
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ทุกขไ์ดห้รอืไม่  กล่าวคอืจะบ าเพญ็ไดห้รอืไม่  ขึน้อยูก่บัตวัท่าน  สิง่ที่
ขา้พเจา้ถ่ายทอดเป็นหลกัธรรมอนัยิง่ใหญ่ของจกัรวาล 

ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องมาฝึกหลกัธรรมใหญ่
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)กบัข้าพเจ้า  แต่ข้าพเจ้าพูดด้วยเหตุและผล  
ท่านจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมก็จะต้องมคีวามแน่วแน่หน่ึงเดยีว  มฉิะนัน้
ท่านก็จะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมไม่ได้แน่นอน  หากท่านไม่คดิจะบ าเพ็ญ
ปฏบิตั ิ เราก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกบัท่าน  เราถ่ายทอดหลกัธรรมให้เฉพาะผู้
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจรงิเท่านัน้  เพราะฉะนัน้จะต้องแน่วแน่หน่ึงเดยีว  
แมก้ระทัง่ความนึกคดิเกี่ยวกบัวชิาอื่นกจ็ะปะปนสอดแทรกเขา้ไปไม่ได ้ 
หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเราไม่ เน้นเรื่องการ
เคลื่อนไหวตามจตินึกคดิ  ไม่มกีารเคลื่อนไหวตามจตินึกคดิใดๆ ทัง้สิน้  
เพราะฉะนัน้ทุกท่านก็อย่าไดส้อดแทรกความนึกคดิอื่นใดเขา้ไป  จุดน้ี
ต้องระวงั  โดยหลกัไม่ใช้การเคลื่อนไหวตามจตินึกคดิ  สายพุทธเน้น
ความวา่งเปลา่  สายเต๋าเน้นความไมม่ ี

ครัง้หน่ึงข้าพเจ้าเคยเชื่อมต่อความคิดกบัผู้ส าเร็จธรรมชัน้สูง  
ผู้ส าเร็จเต๋าชัน้สูง 4 ถึง 5 ท่าน  หากจะว่าสูงแล้ว  ในสายตาของคน
ธรรมดาสามญันับว่าสูงมากๆ  พวกเขาคิดอยากจะรู้ว่าในใจข้าพเจ้า
ก าลงัคิดอะไร  ข้าพเจ้าบ าเพ็ญปฏิบตัิมานานหลายปี  ผู้อื่นคิดจะมา
ล่วงรูค้วามคดิของขา้พเจ้าย่อมเป็นไปไม่ได ้ ความสามารถพเิศษของ
ผูอ้ื่นกไ็ม่อาจสอดแทรกเขา้มาได ้ ไมม่ใีครสามารถรูจ้กัขา้พเจา้ เขากไ็ม่
สามารถรู้ว่าข้าพเจ้าคิดอะไรอยู่  พวกเขาอยากรู้การเคลื่อนไหวทาง
ความคดิของขา้พเจา้  เพราะฉะนัน้ดว้ยความเห็นชอบของขา้พเจ้า  มี
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อยู่ช่วงหน่ึงข้าพเจ้าจึงเชื่อมต่อความคิดของข้าพเจ้ากับพวกเขา  
หลงัจากเชื่อมต่อแลว้ขา้พเจา้รูส้กึทนไม่ไดเ้ลก็น้อย  ไม่ว่าขา้พเจา้จะมี
ระดบัชัน้สูงแค่ไหนหรอืต ่าเพยีงใด  เพราะว่าขา้พเจา้อยู่ท่ามกลางคน
ธรรมดาสามญั  ขา้พเจา้ยงัท าในสิง่ที่มจีุดมุ่งหมาย  คอืการช่วยมนุษย์
ใหพ้น้ทุกข ์ ในใจคดิชว่ยมนุษย ์ แต่จติใจของพวกเขาเงยีบสงบถงึระดบั
ไหน  เงยีบสงบในระดบัทีน่่าสะพรงึกลวั  หากท่านเงยีบสงบถงึขนาดน้ี
เพยีงคนเดยีวกย็งัพอได ้ แต่นัง่ลอ้มกนัอยูต่ ัง้ 4-5 คน  เงยีบสงดัเหมอืน
ดงัน ้าน่ิงในบงึ(น ้าตาย)  ขา้พเจา้คดิจะสมัผสัความรูส้กึของพวกเขา  แต่
สมัผสัไม่ได ้ ในช่วงหลายวนันัน้จติใจของขา้พเจา้รูส้กึไม่สบายใจมาก  
เป็นความรูส้กึแบบที่คนทัว่ไปคาดคดิไม่ถงึ  สมัผสัไม่ได้  ทุกอย่างไร้
จุดมุง่หมายใดๆ  ทุกอยา่งวา่งเปลา่ 

การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในระดบัสูงไม่มกีารเคลื่อนไหวความนึก
คดิใดๆ  เพราะว่าการฝึกในขัน้พื้นฐานของคนธรรมดาสามญั  ท่านได้
ฝึกจบสิน้แลว้  เมื่อบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมมาถงึระดบัสูง  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในวชิาของเราจะเป็นไปโดยอตัโนมตั ิ 

ทัง้หมดล้วนเป็นการบ าเพ็ญปฏบิตัิโดยอตัโนมตัิ  ขอเพยีงแต่
ทา่นยกระดบัจติ(ซนิซิง่)ใหสู้งขึน้  พลงั(กง)ของท่านกจ็ะเพิม่ขึน้  โดยที่
ท่านไม่ตอ้งฝึกกระบวนท่าใดๆ  การเคลื่อนไหวกระบวนท่าของเราเป็น
การเสรมิกลไกบงัคบั(จจีื้อ)อตัโนมตัิให้แรงกลา้ยิง่ขึน้  ท าไมในการนัง่
วปัิสสนากรรมฐานเขาจงึไม่ขยบัเขยือ้น  กค็อือยู่ในสภาวะไรก้ารหมาย
มัน่ใดๆ  ท่านเห็นสายเต๋าใช้กระบวนท่าโน้นกระบวนท่าน้ี  ใช้การ
เคลื่อนไหวตามจตินึกคดิ  หรอืการชีน้ าของจตินึกคดิ  ขา้พเจา้ขอบอก
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กบัทา่น  สายเต๋าเมื่อพน้จากระดบัชัน้ของลมปราณ(ชี)่แลว้  อะไรกไ็ม่ม ี 
ไม่พูดถึงความนึกคดิอย่างน้ี  ความนึกคดิอย่างนัน้  เพราะฉะนัน้บาง
ท่านที่เคยฝึกพลงัลมปราณ(ชี่กง)แบบอื่นมาก่อน  จงึปล่อยวางไม่ได้
เกีย่วกบัวธิใีชก้ารหายใจ  ใชจ้ตินึกคดิเป็นตน้  ขา้พเจา้น าเอาวชิาระดบั
มหาวทิยาลยัมาถ่ายทอดใหแ้ก่เขา  เขากลบัถามแต่ปัญหาระดบัประถม  
ชีน้ าอยา่งไรบา้ง  เคลื่อนไหวตามจตินึกคดิอยา่งไรบา้ง  เขาเคยชนิกบั
สิง่เหลา่น้ี  คดิวา่พลงัลมปราณ(ชีก่ง)กเ็ป็นเชน่น้ี  ความจรงิแลว้ไมใ่ช ่

ความสามารถพิเศษ(กงเหนิง)กบัแรงพลงั(กงล่ี) 

พวกเราส่วนใหญ่สบัสนกบัค าศพัท์ในวชิาพลงัลมปราณ(ชี่กง)  
บางคนยงัแยกแยะไม่ถูก  เรยีกความสามารถพเิศษ(กงเหนิง)เป็นแรง
พลงั(กงลี)่  แรงพลงั(กงลี)่เป็นความสามารถพเิศษ(กงเหนิง)  พลงั(กง)ที่
เกดิขึน้จากการบ าเพญ็จติ(ซนิซิง่)ของเรานัน้  คอืการหล่อหลอมใหเ้ขา้
กบัคุณสมบตัิพเิศษของจกัรวาล  และกุศลของตวัเองก็จะผนัแปรเป็น
พลงั(กง)  พลงั(กง)น้ีจะเป็นตวัก าหนดระดบัชัน้สูง-ต ่าของคน  ความ
มากน้อยของแรงพลงั(กงลี)่  และมรรคผลสงู-ต ่าของเขา  น่ีกค็อืพลงั(กง)
ที่ส าคญัที่สุด  ในขัน้ตอนของการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  คนจะปรากฏ
สภาวะอะไรอย่างหน่ึงออกมา  ก็คอืจะมคีวามสามารถพเิศษบางอย่าง
ปรากฏออกมา  เราเรยีกย่อๆ ว่าความสามารถพเิศษ(กงเหนิง)  พลงั
(กง)ทีเ่ป็นตวัยกระดบัชัน้ใหสู้งขึน้ทีข่า้พเจา้ไดก้ลา่วถงึ  เราเรยีกว่าแรง
พลงั(กงลี่)  ระดบัชัน้ยิง่สูงแรงพลงั(กงลี่)ยิง่มาก  ความสามารถพเิศษ
(กงเหนิง)ยิง่แรง 
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ความสามารถพเิศษ(กงเหนิง) เป็นผลพลอยไดท้ีไ่ดม้าในระหวา่ง
การบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  มันมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ของระดบัชัน้  และ
ไม่ไดเ้ป็นเครื่องวดัความสูงต ่าของระดบัชัน้และความมากน้อยของแรง
พลงั(กงลี่)ของแต่ละคน  บางคนอาจมมีากหน่อย  บางคนมน้ีอยหน่อย  
ทา่นจะไม่ไดค้วามสามารถพเิศษ(กงเหนิง)  หากท่านมเีป้าหมายหลกัที่
จะแสวงหามนัจากการบ าเพญ็  ในขณะทีค่นผูน้ี้ตัง้ใจทีจ่ะบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมอยา่งจรงิจงั  เขาจงึจะมคีวามสามารถพเิศษ(กงเหนิง)  จะยดึเป็น
เป้าหมายหลกัในการบ าเพญ็ธรรมไม่ได ้ ท่านฝึกสิง่เหล่าน้ีไปเพื่ออะไร  
ท่านคิดจะน ามาใช้ในสงัคมมนุษย์หรือ  เป็นสิ่งที่ให้ท่านน าไปใช้ใน
สังคมมนุษย์ตามอ าเภอใจไม่ได้โดยเด็ดขาด  เพราะฉะนัน้ท่านยิ่ง
แสวงหายิง่ไมไ่ด ้ เพราะทา่นก าลงัแสวงหา  การแสวงหากค็อืการยดึตดิ  
การบ าเพญ็ธรรมสิง่ทีต่อ้งก าจดักค็อืจติยดึตดิ 

มคีนไม่น้อยเมื่อบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมจนถึงระดบัสูง  เขาก็ไม่มี
ความสามารถพเิศษ(กงเหนิง)  อาจารยปิ์ดกัน้สว่นน้ีของเขาเอาไว ้ กลวั
ว่าเขาไม่สามารถควบคุมตวัเองแลว้จะไปท าในสิง่ไม่ด ี เพราะฉะนัน้จงึ
ไม่ปล่อยให้ เขาแสดงอิทธิฤทธิอ์อกมา  คนประเภทน้ีมีไม่ น้อย  
ความสามารถพเิศษ(กงเหนิง)ถูกควบคุมโดยจติส านึกของคน  ขณะที่
คนเรานอนหลบัอาจจะควบคุมตวัเองไม่ได้  เพยีงแค่ฝันรุ่งขึน้ฟ้าดนิก็
อาจถล่มทลายหรอืทุกสิ่งอาจกลบัตาลปัตร  นัน่เป็นสิ่งที่จะปล่อยให้
เกิดขึ้นไม่ได้  เน่ืองจากเป็นการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมในสงัคมมนุษย ์ 
ดงันัน้ความสามารถพเิศษ(กงเหนิง)มากๆ  โดยทัว่ไปจะไม่อนุญาตให้
น าออกมาใช ้ ส่วนใหญ่มกัจะถูกอาจารยปิ์ดกัน้เอาไว ้ แต่กไ็ม่แน่นอน
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เสมอไป  ส าหรบัคนทีบ่ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมไดด้ ี และควบคุมตนเองไดด้ ี 
จะได้รบัอนุญาตให้มีความสามารถพิเศษ(กงเหนิง)บางส่วนได้  คน
ประเภทน้ีท่านขอใหเ้ขาแสดงความสามารถพเิศษ(กงเหนิง)ออกมา  เขา
กจ็ะไมแ่สดงออกมาเดด็ขาด  เพราะวา่เขาควบคุมตวัเองได ้

การบ าเพญ็ธรรมย้อนกลบัและการยืมพลงั(กง) 

บางคนไม่เคยฝึกพลงั(กง)มาก่อน  หรอืเคยไปเขา้ชัน้เรยีนพลงั
ลมปราณ(ชีก่ง)มาเพยีงไมก่ีค่ร ัง้  ลว้นแต่อยูใ่นระดบัรกัษาโรคเสรมิสรา้ง
รา่งกาย  ไม่ใช่การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอะไร  หรอืพดูอกีอยา่งหน่ึง  คน
เหล่าน้ีไม่ไดผ้า่นการถ่ายทอดทีแ่ทจ้รงิมา  แต่อยู่ๆ  เพยีงชัว่ขา้มคนืเขา
ก็มีพลงั(กง)เกิดขึ้นมา  เรามาพูดกนัว่าพลงั(กง)น้ีมีที่มาอย่างไร  มีกี่
รปูแบบ 

แบบหน่ึงคอืการฝึกย้อนกลบั  การฝึกยอ้นกลบัคอือะไร  ก็คือ
บางท่านมอีายุมากแลว้คดิจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ถ้าเริม่บ าเพญ็ตัง้แต่
ต้นก็จะไม่ทนัการ  ในช่วงที่การฝึกพลงัลมปราณ(ชี่กง)มคีวามนิยมสูง  
เขาก็คิดจะบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมด้วย  เพราะรู้ว่าพลงัลมปราณ(ชี่กง)
สามารถท าความดเีพื่อผูอ้ื่นได้  ในเวลาเดยีวกนัก็จะสามารถยกระดบั
ตวัเองใหสู้งขึน้ดว้ย  เขามคีวามปรารถนาเช่นน้ี  คดิจะยกระดบั  คดิที่
จะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  แต่ว่าหลายปีก่อนในช่วงที่พลงัลมปราณ(ชี่กง)
ก าลังเป็นที่นิยม  อาจารย์ที่สอนพลังลมปราณ (ชี่กง)ส่วนใหญ่จะ
ถ่ายทอดวชิาพลงัลมปราณ(ชีก่ง)แบบทัว่ๆ ไป  แต่ไม่มใีครถ่ายทอดสิง่
ที่เป็นระดบัชัน้สูงอย่างแทจ้รงิ  จวบจนทุกวนัน้ี  ผูท้ี่ถ่ายทอดพลงั(กง)
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ชัน้สูงอย่างเปิดเผย  ก็มเีพยีงขา้พเจา้คนเดยีวที่ท าอยู่  ไม่มบีุคคลที่ 2  
ผูท้ี่ฝึกบ าเพ็ญยอ้นกลบั  ล้วนเป็นผูม้ีอายุ 50 ปีขึ้นไป  ส่วนใหญ่เป็น
ผูสู้งอายุ  มรีากฐาน(เกินจ)ีด ี สิง่ที่ตดิตวัมาดมีาก  จะเป็นผูท้ี่อาจารย์
ส่วนใหญ่ยนิดรีบัไวเ้ป็นลูกศษิย ์ เหมาะที่จะถ่ายทอดวชิาให ้ เพยีงแต่
ว่าบุคคลเหล่าน้ีอายุมากเกนิไป  คดิจะบ าเพญ็จงึไม่ใช่เรื่องง่าย  จะไป
หาอาจารยท์ีไ่หน  แต่เมื่อเขาคดิจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  จติใจดวงน้ีของ
เขาจงึเหมอืนดงัทองค าที่ส่องประกายแวววาว  กระเทอืนไปทัว่ทศทศิ  
คนเราพดูว่า  จติพุทธ  จติพุทธนัน้  กค็อืหมายถงึจติพุทธส่องประกาย
ออกมาแลว้ 

มองชีวิตของมนุษย์จากชัน้สูง  ชวีิตของมนุษย์มิใช่เพื่อความ
เป็นมนุษย ์ เพราะชวีติของมนุษยเ์กิดขึน้ในมติขิองจกัรวาล  ประสาน
กลมกลนืเขา้กบัคุณสมบตัพิเิศษคอืความจรงิ ความเมตตา ความอดทน
(เจิน ซัน่ เหยิน่)ของจกัรวาล  มีธาตุแท้เป่ียมด้วยความเมตตากรุณา  
ความดีงาม  แต่เมื่อชีวิตมีเพิ่มมากขึ้น  ก่อเกิดเป็นความสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะของสงัคม  เพราะฉะนัน้บางคนจงึไดเ้ปลีย่นแปลงไปในทางเหน็
แก่ตวัหรอืไม่ด ี จงึไม่สามารถคงอยูใ่นชัน้สูงนัน้ไดอ้กี  จงึตกลงมา  ตก
ลงมาถงึระดบัชัน้หน่ึง  ณ ระดบัชัน้น้ี  เขายงัท าตวัเลวลงอกี  จงึตอ้งตก
ลงมาอกี  และในที่สุด  ก็ตกลงมาอยู่ระดบัชัน้ของคนธรรมดาสามญัน้ี  
ตกลงมาถงึชัน้น้ี  มนุษยต์อ้งถูกท าลายใหห้มดสิน้ไป  แต่ดว้ยเมตตาจติ
ของเหล่าผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูง  จงึตดัสนิใจใหม้นุษยต์กอยูใ่นสภาวะทน
ทุกขท์รมานทีสุ่ด  ใหม้โีอกาสอกีครัง้  จงึสรา้งมติเิชน่น้ีขึน้มา 
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มนุษย์ในมิติอื่นไม่มีร่างกายเช่นน้ี  เขาสามารถลอยขึ้นมา  
สามารถจะขยายตัวให้ใหญ่หดตัวให้เล็กได้  แต่ในมิติน้ีคนมีร่างกาย
เช่นน้ี  ร่างกายที่เป็นเน้ือหนังมงัสาของเรา  หลงัจากมีร่างกายเช่นน้ี  
หนาวกไ็มไ่ด ้ รอ้นกไ็มไ่ด ้ เหน่ือยกไ็มไ่ด ้ หวิกไ็มไ่ด ้ เป็นทุกขไ์ปหมด  
เมื่อป่วยจะรูส้กึทุกขท์รมาน  เกดิแก่เจบ็ตาย  ก็คอืให้ท่านชดใชก้รรม
ท่ามกลางความทุกขเ์หล่าน้ี  ดูซวิ่าท่านยงัจะสามารถกลบัไปไดห้รอืไม ่ 
ให้โอกาสท่านอีกครัง้  ด้วยเหตุน้ีมนุษย์เราจึงตกอยู่ท่ามกลางวงัวน  
หลงัจากตกลงมาอยูใ่นวงัวนน้ีแลว้  กส็รา้งดวงตาคูน้ี่ใหท้า่น  ไมใ่หท้า่น
มองเห็นมิติอื่น  มองไม่เห็นความจริงของวตัถุธาตุ  ถ้าท่านสามารถ
กลบัไป  ยิง่ล าบากกย็ิง่มคีุณคา่  ท่ามกลางวงัวน  อาศยัการรบัรู(้อู)้ดว้ย
ตนเองบ าเพญ็กลบัไป  ยิง่ล าบากเทา่ใดกย็ิง่กลบัไปไดไ้ว  ถา้ท่านท าตวั
เลวลงอกี  ชวีติก็จะถูกท าลาย  ในสายตาของท่านเหล่านัน้  ชวีติของ
มนุษย์การเป็นคนไม่ใช่เป้าหมาย  คือต้องการให้ท่านกลบัสู่สภาพ
ดัง้เดมิแท้จรงิ  กลบัขึน้ไป  คนธรรมดาสามญัไม่สามารถเขา้ใจในจุดน้ี  
คนธรรมดาสามญัอยูใ่นสงัคมของคนธรรมดาสามญั  เขากค็อืคนธรรมดา
สามญั  คดิแต่จะท าอยา่งไรใหเ้จรญิรุง่เรอืง  มคีวามเป็นอยูใ่หด้ขีึน้  ยิง่
เขามีความเป็นอยู่ดี  เขาจะยิ่งเห็นแก่ตัว  ยิ่งอยากจะครอบครองสิ่ง
ต่างๆ  กย็ิง่ห่างไกลจากคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาล  เขากย็ิง่เดนิไปสู่
การดบัสลาย 

ผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูงทัง้หลายมองกนัเช่นน้ี  ท่านรูส้กึว่าก้าวเดนิ
ไปขา้งหน้า  แต่ความเป็นจรงิแลว้ก าลงัเดนิถอยหลงั  มนุษยเ์รารูส้กึว่า
ก าลังพัฒนา  วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้า  ความจริงแล้วก็เป็นไป
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ตามวฏัจกัรของจกัรวาล  จงักัว๋เหลา่หน่ึงในแปดเซยีนผูข้ ีล่ากลบัหลงัหนั  
น้อยคนที่จะเขา้ใจเหตุไฉนท่านจงึขีล่ากลบัหลงัหนั  เพราะท่านคน้พบ
ว่าการเดนิหน้าคือการถอยหลงั  ท่านจงึขี่ลากลบัหลงัหนั  ดงันัน้เมื่อ
บางคนคดิจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สงูทัง้หลายจงึเหน็ว่า
จิตใจเช่นน้ีล ้าค่ายิ่งนัก  ก็จะให้ความช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไข  
เช่นเดียวกับผู้ฝึกที่นัง่ฟังธรรม ณ ที่น้ี  ถ้าท่านคิดจะบ าเพ็ญปฏิบตัิ
ธรรม  ข้าพเจ้าสามารถช่วยท่านได้โดยไม่มีเงื่อนไข  แต่การเป็นคน
ธรรมดาสามญัท่านคดิจะมารบัการรกัษาโรค  คดิตอ้งการสิง่น้ีสิง่นัน้  ก็
เป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยเหลอืท่าน  เพราะอะไรหรอื  เพราะท่านต้องการ
เป็นเพยีงคนธรรมดาสามญั  คนธรรมดาสามญัก็ต้องมกีารเกดิแก่เจ็บ
ตาย  สมควรเป็นเชน่นัน้  ทุกสิง่ลว้นเกีย่วขอ้งกบัเหตุและผล  ไมค่วรท า
ใหส้บัสน  ส่วนคนที่ไม่เคยคดิจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเลยในชวีติ  บดัน้ี
คดิที่จะหนัมาบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  ก็ต้องจดัเตรยีมวถิีชวีติใหม่ให้แก่
ทา่น  ปรบัสภาพรา่งกายใหแ้ก่ทา่น 

ดงันัน้เมื่อคนเราคดิจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  เมื่อความปรารถนา
น้ีไดป้รากฏ  เหล่าผูบ้รรลุธรรมเมื่อเหน็แลว้ถอืว่ามคีุณค่ายิง่นัก  แต่ว่า
จะชว่ยอยา่งไร  จะหาอาจารยส์อนไดท้ีไ่หนในโลกน้ี  อกีทัง้อายกุเ็ลย 50 
ปี  ผูส้ าเรจ็ธรรมถ่ายทอดใหไ้ม่ได ้ เพราะถ้าเขาปรากฏตวัออกมาสอน
ทา่น  ถ่ายทอดหลกัธรรม  ถ่ายทอดพลงั(กง)ใหแ้ก่ท่าน  การท าเช่นนัน้
เป็นการเปิดเผยความลบัของสวรรค ์ เขากต็อ้งตกลงมาดว้ย  มนุษยท์ า
ความชัว่จงึตกลงมาอยูท่า่มกลางวงัวน  กจ็ะตอ้งบ าเพญ็อยูท่่ามกลางวงั
วนนัน้ให้รูแ้จง้(อู)้  เพราะฉะนัน้ผูบ้รรลุธรรมจงึสอนใหไ้ม่ได ้ หากพระ
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พุทธปรากฏตวัใหท้่านเหน็กบัตา  ถ่ายทอดหลกัธรรมใหแ้ก่ท่าน  สอน
พลงั(กง)แก่ทา่น  คนท าชัว่ทัง้หลายต่างกจ็ะพากนัมาเรยีน  ใครๆ กเ็ชื่อ 
แลว้จะรบัรู(้อู)้ไดอ้ยา่งไร  กจ็ะไมม่ปัีญหาเกีย่วกบัการรบัรู(้อู)้  เพราะว่า
มนุษย์ตกลงมายงัวงัวนด้วยตัวเอง  ควรจะต้องถูกท าลายแล้ว  แต่
ท่ามกลางวงัวนยงัใหโ้อกาสท่านอกีครัง้  เพื่อใหท้่านไดบ้ าเพญ็กลบัไป  
ถ้าสามารถกลบัไปได้ก็กลบัไป  ถ้ากลบัไปไม่ได้  ก็ต้องเวยีนว่ายตาย
เกดิและดบัสลายต่อไป 

หนทางตอ้งเดนิดว้ยตนเอง  ถา้เขาคดิจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจะ
ท าอย่างไร  เหล่าผู้บรรลุธรรมได้คิดหาวิธี  เพราะว่าสมัยนั ้นพลัง
ลมปราณ(ชีก่ง)เป็นทีนิ่ยมกนัมาก  น่ีกค็อืการเปลีย่นแปลงปรากฏการณ์
ของสวรรค์อย่างหน่ึง  ดงันัน้เพื่อให้สอดคล้องกบัปรากฏการณ์สวรรค ์ 
จงึไดเ้พิม่พลงั(กง)ตามระดบัจติ(ซนิซิง่)ใหแ้ก่เขา  ต่อท่อสายอ่อนเขา้สู่
ร่างกายของเขา  เหมอืนหวัก๊อกน ้าประปา  พอเปิดพลงั(กง)ก็มา  เขา
คดิจะปลอ่ยพลงั(กง)  พลงั(กง)กม็า  เขาไมค่ดิปลอ่ย  ตวัเขากจ็ะยงัไม่มี
พลงั(กง)  สภาวะเช่นน้ีเราเรยีกว่าการบ าเพญ็ยอ้นกลบั  ใหเ้ขาบ าเพญ็
จากบนลงสูล่า่งจนส าเรจ็ 

การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมโดยทัว่ไปเริม่จากล่างสู่บน  บ าเพญ็จน
เปิดพลัง(กง)บรรลุความส าเร็จ  การบ าเพ็ญย้อนกลับที่กล่าวถึงน้ี  
ส าหรับผู้สูงอายุ  การเริ่มบ าเพ็ญจากล่างสู่บนไม่ทันการเสียแล้ว  
เพราะฉะนั ้นการบ าเพ็ญจากบนลงล่างจะรวดเร็วกว่า  ซึ่งก็เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้ในยุคนัน้  คนประเภทน้ีจะตอ้งมจีติ(ซนิซิง่)ที่สูง
มาก  การถ่ายทอดพลงังานเป็นจ านวนมากใหแ้ก่เขาตามระดบัจติ(ซิน 



127 

 

ซิ่ง)ของเขา  มีว ัตถุประสงค์อะไร  สิ่งแรกเพื่ อให้สอดคล้องกับ
ปรากฏการณ์ของสวรรคใ์นชว่งนัน้  บุคคลผูน้ี้ในขณะทีป่ระกอบคุณงาม
ความดนีัน้  เขาสามารถทนทุกขท์นล าบากได ้ เพราะการอยูใ่นสงัคมคน
ธรรมดาสามญั  สภาพจติทุกชนิดของมนุษยจ์ะรบกวนท่าน  คนบางคน
ทา่นรกัษาใหเ้ขาหายจากโรคเขากย็งัไมเ่ขา้ใจทา่น  ทา่นรกัษาโรคใหเ้ขา
โดยการเอาสิง่ไม่ดีออกไปไม่น้อย  รกัษาให้เขาทุเลาได้ถึงระดบัไหน  
การเปลีย่นแปลงอาจไม่ปรากฏใหเ้หน็อยา่งชดัเจนในขณะนัน้  ในใจเขา
จึงไม่พอใจ  ไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกขอบคุณท่าน  ดีไม่ดียงัจะด่าว่าท่าน
โกหกหลอกลวงเขา  ก็คอืให้ท่านประสบกบัปัญหาเหล่าน้ี  ให้ท่านได้
ฝึกฝนจติใจในสภาพแวดลอ้มเชน่น้ี  การถ่ายทอดพลงั(กง)ใหเ้ขาเหลา่น้ี
กเ็พือ่ใหเ้ขาบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมขึน้ไปสูร่ะดบัสงู  ท าความดคีวบคูไ่ปกบั
การเสรมิสรา้งความสามารถพเิศษของตนเอง  เพิม่พลงั(กง)ของตวัเอง  
แต่บางคนไม่ทราบถึงเหตุผลข้อน้ี  ข้าพเจ้าเคยพูดแล้วมิใช่หรือ  ไม่
สามารถถ่ายทอดหลกัธรรมให้เขาตรงๆ  สามารถจะรบัรู้(อู้)ก็รบัรู้ไป  
ปัญหาอยูท่ีก่ารรบัรู(้อู)้  ถา้รบัรู(้อู)้ไมไ่ดก้ห็มดหนทาง 

บางคนเวลามพีลงั(กง)เกดิขึน้  อยู่ๆ คนืหน่ึงนอนอยูร่อ้นจนห่ม
ผา้ก็ไม่ไหว  เช้าตื่นขึ้นมาไม่ว่าจบัต้องอะไรก็มีไฟฟ้าสถิตไปทัง้หมด  
เขาทราบดวี่ามีพลงั(กง)เกิดขึ้นแล้ว  เมื่อพบเห็นร่างกายใครตรงไหน
เกดิเจบ็ปวด  พอเอามอืไปลูบก็รูส้กึด ี เขารูด้วี่าต่อแต่น้ีไปมพีลงั(กง)
แลว้  เป็นอาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)ได ้ ก็ตัง้ตวัขึน้เป็นอาจารยพ์ลงั
ลมปราณ(ชี่กง)  ในระยะแรกเน่ืองจากเขาเป็นคนด ี สามารถรกัษาโรค
ใหค้นหายได ้  เวลาคนเขาใหเ้งนิทอง  ใหข้องก านัล  เขาจะไม่รบั  แต่
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อยู่ไปสกัระยะหน่ึง  เขาอาจไม่สามารถทนต่อการยัว่ยวนของสงัคม
มนุษย์ซึ่งเต็มไปด้วยความสกปรกโสมม  เพราะคนที่ได้พลงั(กง)โดย
วิธีการฝึกย้อนกลับไม่ได้ผ่านการฝึกจิต(ซินซิ่ง)อย่างแท้จริง  การ
ควบคุมจติ(ซินซิง่)ของตวัเองจงึล าบากมาก  เริม่จากการรบัของก านัล
เล็กๆ น้อยๆ จนกลายเป็นชิ้นใหญ่  ในที่สุดให้น้อยไปก็จะไม่ยอม  
สุดทา้ยเขาจะบอกว่า  ใหข้องก านัลมากมายท าไม  ขอเป็นเงนิทองเถดิ  
ใหเ้งนิน้อยไปก็ไม่รกัษาให ้ อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่กง)ที่แทจ้รงิเขาก็
ไม่ยอมเชื่อถอื  สองหูได้ยนิแต่ค าชมว่าตวัเองมคีวามสามารถ  ใครว่า
เขาไมด่กีจ็ะไมพ่อใจ  ความโลภต่อชื่อเสยีงเงนิทองเริม่เกาะกนิจติใจของ
เขา  คดิวา่ตวัเองเก่งกวา่ผูอ้ื่น  เขาคดิวา่พลงั(กง)ทีเ่ขาไดร้บัน้ี  กเ็พือ่ให้
เขาเป็นอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่กง)ใหร้ ่ารวย  ความจรงิแลว้เพื่อใหเ้ขา
ไดฝึ้กบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  เมื่อจติยดึตดิต่อชื่อเสยีงเงนิทองเริม่เกดิขึน้
แลว้  แทจ้รงิแลว้จติ(ซนิซิง่)ของเขากต็กต ่าลงมา 

ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า   จิต(ซินซิ่ง)สูงเพียงใดพลัง(กง)ก็จะสูง
เทา่นัน้  เมื่อตกลงมาพลงั(กง)น้ีจะใหเ้ขามากนกัไมไ่ด ้ ตอ้งใหต้ามระดบั
จติ(ซนิซิง่)ของเขา  จติ(ซนิซิง่)สูงเพยีงใด  พลงั(กง)ก็สูงเท่านัน้  กเิลส
ความโลภยิง่มีมาก  ก็ยิง่ตกต ่าลงไปในสงัคมมนุษย์ยิง่มาก  พลงั(กง)
ของเขาก็จะพลอยตกต ่าลงไปดว้ย  สุดทา้ยเมื่อเขาตกลงมาจนถงึที่สุด
แลว้กไ็มใ่หพ้ลงั(กง)แก่เขาอกี  ไมม่พีลงั(กง)หลงเหลอือยูอ่กี  เมื่อไมก่ีปี่
ก่อนมีคนประเภทน้ีปรากฏออกมาไม่น้อย  โดยมากจะเป็นสตรทีี่อายุ
เกนิ 50 ปีเสยีส่วนใหญ่  ทา่นดูคุณยายทา่นนัน้ทีก่ าลงัฝึกพลงั(กง)  เขา
ก็ไม่ได้รบัการถ่ายทอดอย่างแท้จรงิ  อาจจะเคยเขา้ร่วมเรยีนฝึกพลงั
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ลมปราณ(ชี่กง)กบัอาจารย์ท่านใดมาบา้ง  ซึ่งก็เป็นเพยีงแค่วชิารกัษา
โรค  เสริมสร้างสุขภาพไม่กี่กระบวนท่า  อยู่มาวนัหน่ึงก็มีพลงั(กง)
เกดิขึ้น  เมื่อจติ(ซินซิ่ง)เลวลง  ความอยากมชีื่อเสยีงเงนิทองก็เกดิขึ้น  
จึงตกลงมา  สุดท้ายอะไรก็ไม่ใช่  พลัง(กง)ก็ไม่มี  ปัจจุบันผู้ฝึก
ยอ้นกลบัแบบน้ีตกลงมากนัมากเหลอืเกนิ  เหลอือยูไ่ม่กีค่น  เพราะเหตุ
ใด  เพราะว่าเขาเหล่านัน้ไม่รูว้่าการฝึกยอ้นกลบัน้ีเพื่อให้เขาบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรม  เขาคดิว่าเพื่อใหเ้ขาร ่ารวยมัง่ม ี มชีื่อเสยีงในสงัคมมนุษย ์ 
ให้เขาไดเ้ป็นอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่กง)  ความจรงิคอืต้องการให้เขา
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม 

อะไรคือการยืมพลัง  เรื่องน้ีไม่จ ากัดอายุ  แต่มีข้อก าหนด
ประการหน่ึง  นัน่กค็อืจะตอ้งเป็นผูท้ีม่จีติ(ซนิซิง่)ดเียีย่ม  เขาทราบดวี่า
พลังลมปราณ(ชี่กง)สามารถบ าเพ็ญปฏิบัติได้  เขาก็คิดจะบ าเพ็ญ
ปฏบิตัิ  จติใจดวงน้ีคดิจะบ าเพญ็ปฏบิตั ิ แต่จะไปหาอาจารยท์่านใดที่
ไหน  เมื่อก่อนมีอาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)แท้ถ่ายทอดพลงั(กง)อยู่
จรงิๆ  แต่ส่วนใหญ่ล้วนถ่ายทอดสิง่ที่อยู่ในระดบัรกัษาโรคเสรมิสรา้ง
สุขภาพ  ไม่มคีนถ่ายทอดการบ าเพญ็ปฏบิตัไิปสู่ระดบัชัน้สูง  และคน
เขากไ็มส่อนกนั 

พูดถงึเรื่องการยมืพลงัแลว้  ขา้พเจา้จะขอพูดถงึอกีปัญหาหน่ึง  
คนเรานอกจากจิตหลกั(จู่เหวยีนเสิน)  หรอืจติส านึกหลกัของตนแล้ว  
ยงัมจีติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ) หรอืจติส านึกรอง  บางคนมจีติรอง(ฟู่เหวยีน
เสนิ)หน่ึงจติ  บางคนมสีองจติ  สามจติ  สี่จติ  บางคนมถีึงห้าจติ  จติ
รอง(ฟู่เหวยีนเสิน)กบัเพศของเขาไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องเหมือนกัน  
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บา้งเป็นเพศชาย  บา้งเป็นเพศหญิง  ไม่เหมอืนกนัทัง้หมด  ความจรงิ
แลว้จติหลกั(จูเ่หวยีนเสนิ)กไ็มแ่น่เสมอไปวา่จะเป็นเพศเดยีวกบัรา่งกาย  
เพราะเราพบวา่  ปัจจุบนัมชีายทีม่จีติหลกัเป็นหญงิกม็มีาก  หญงิทีม่จีติ
หลกัเป็นชายกม็จี านวนมากเป็นพเิศษ  ซึ่งกส็อดคลอ้งกบัสายเต๋าทีพู่ด
กันในปัจจุบันว่าอินหยางกลับกัน  อินแกร่งหยางอ่อนอันเป็น
ปรากฏการณ์สวรรค ์

จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)ของคน  มกัจะมรีะดบัชัน้สูงกวา่จติหลกั(จู่
เหวียนเสิน)  โดยเฉพาะบางคน   จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ของเขามี
ระดบัสงูเป็นพเิศษ  จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)มใิชว่ญิญาณแปลกปลอม  เขา
ออกมาจากครรภ์มารดาพร้อมกับท่าน  ตัง้แต่เกิดมีชื่อเดียวกับท่าน  
เป็นส่วนหน่ึงในร่างกายท่าน  ปกตคินเราคดิอะไร  ท าอะไร  จติหลกั(จู่
เหวียนเสนิ)เป็นผู้ส ัง่การ  จติรอง(ฟู่เหวยีนเสิน)นัน้  มีหน้าที่หลกัคือ
พยายามควบคุมไม่ใหจ้ติหลกั(จู่เหวยีนเสนิ)ปฏบิตัใินสิง่ที่ไม่ด ี แต่จติ
หลกั(จูเ่หวยีนเสนิ)มคีวามดือ้ร ัน้  จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)กไ็มอ่าจทดัทาน
ได ้ จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)ไม่ถูกครอบง าด้วยกเิลสในสงัคมมนุษย ์ แต่
จติหลกั(จูเ่หวยีนเสนิ)มกัจะถูกครอบง าไดง้า่ย 

จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)ของบางคนมาจากระดบัชัน้ทีสู่งมาก  ขาด
เพียงนิดเดียวก็จะได้มรรคผล  จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)คิดจะบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรม  หากจติหลกั(จูเ่หวยีนเสนิ)ไม่คดิจะบ าเพญ็กท็ าอะไรไมไ่ด ้ 
มวีนัหน่ึงในช่วงทีพ่ลงัลมปราณ(ชีก่ง)เป็นทีนิ่ยม  จติหลกั(จู่เหวยีนเสนิ)
คิดจะฝึกพลงั(กง)กับเขาบ้าง  มุ่งสู่การบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมในระดับ
ชัน้สูง  แน่นอนความคดินัน้บรสิุทธิ ์ ไม่ได้คดิจะแสวงหาชื่อเสยีงและ
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ผลประโยชน์  จิตรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)ดีใจนัก  ฉันคดิจะบ าเพ็ญปฏิบตัิ
ธรรมกท็ าไม่ได ้ เจา้คดิจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมตรงกบัความตัง้ใจของฉนั
พอดี  แต่ จะไปหาอาจารย์ที่ ไหน   จิตรอง(ฟู่ เหวียนเสิน )นั ้นมี
ความสามารถ  เขาก็จะออกจากร่างไปหาผู้บรรลุธรรมชัน้สูงที่รู้จกัใน
ชาติก่อน  เพราะว่าจิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)บางรายมีระดับชัน้สูงมาก  
สามารถออกจากรา่งได ้ เมื่อไปแจง้ความประสงคว์า่  ตอ้งการจะบ าเพญ็
ปฏบิตัิธรรม  ขอยมืพลงั(กง)บ้าง  ผูบ้รรลุธรรมชัน้สูงเห็นว่าเป็นคนดี
ใชไ้ด ้ ยอ่มยนิดชี่วยเหลอืเขา  เมื่อเป็นเช่นน้ีจติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)กไ็ป
ขอยมืพลงั(กง)มา  ซึ่งพลงั(กง)น้ีจะมพีลงังานแผ่กระจายส่งมาตามท่อ  
สิง่ที่ยมืมา  บ้างก็มรีูปลกัษณ์  ที่เป็นรูปลกัษณ์มกัจะมคีวามสามารถ
พเิศษตดิมาดว้ย 

เมื่อเป็นเช่นน้ี  เขาอาจจะมีความสามารถพเิศษขึ้นมาในเวลา
เดียวกนั  คนผูน้ี้ก็คล้ายกบัคนที่ข้าพเจ้าพูดถึงก่อนหน้าน้ี  กลางคืน
นอนหลบัรอ้นจนทนไม่ไหว  รุ่งเชา้ตื่นขึน้มาจะรูส้กึตวัว่าตนเองมพีลงั
(กง)ขึน้มา  จบัต้องอะไรก็มไีฟฟ้าสถติ  สามารถบ าบดัรกัษาโรคให้กบั
ผู้อื่นได้  เขารู้ตัวว่ามีพลัง(กง)  แต่ไม่ทราบว่าได้มาจากที่ใด  เขา
เพียงแต่ทราบว่า  พลงั(กง)เหล่าน้ีมาจากมิติของจกัรวาล  แต่มาได้
อย่างไรเขาไม่ทราบ  จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)ไม่ไดบ้อกเขา  เพราะว่ามนั
เป็นการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของจติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)  เขาทราบแต่วา่มี
พลงั(กง)เกดิขึน้แลว้ 

ผูท้ี่ยมืพลงั(กง)โดยมากไม่ถูกจ ากดัดว้ยอายุ  เป็นคนหนุ่มสาว
เสยีสว่นใหญ่  ทีเ่คยพบเหน็มตีัง้แต่อายเุลย 20 ปี  เลย 30 ปี  เลย 40 ปี



132 

 

ก็ม ี อายุมากก็ม ี คนหนุ่มสาวควบคุมตวัเองไดย้าก  ในเวลาปกตเิห็น
ว่าเขาเป็นคนใชไ้ด้  ในสงัคมมนุษยข์ณะทีย่งัไม่มคีวามสามารถ  ความ
โลภต่อชื่อเสยีงเงนิทองก็ไม่มาก  แต่เมื่อมีความสามารถเกินผู้อื่น  ก็
มกัจะถูกความโลภในชื่อเสยีงเงนิทองรบกวน  เขาคดิว่า  หนทางชวีติ
ของเขายงัยาวไกล  ยงัคดิทีจ่ะดิ้นรนขวนขวาย  เพื่อบรรลุเป้าหมายใน
สังคมมนุษย์  เพราะฉะนั ้นเมื่อเขาได้ความสามารถพิเศษน้ีมา  มี
ความสามารถ  เขากจ็ะน าไปใชเ้ป็นเครื่องมอืเพื่อบรรลุถงึเป้าหมายของ
ตนในสงัคม  จะยอมใหเ้ป็นเช่นนัน้ไม่ได ้ และไม่อนุญาตใหเ้ขาน าพลงั
(กง)ไปใช้เช่นนัน้  ยิง่ใช้พลงั(กง)ก็จะยิง่ลดน้อยลง  สุดท้ายอะไรก็ไม่
เหลอือกี  มคีนประเภทน้ีตกลงมามากต่อมาก  เท่าที่ขา้พเจา้ดูปัจจุบนั
ไมม่เีหลอืแมแ้ต่คนเดยีว 

ลักษณะสองประการที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้ นล้วนเป็น
แบบอย่างของผู้ที่มีจิต(ซินซิ่ง)ค่อนข้างดีที่ได้พลงั(กง)มา  ไม่ใช่พลงั
(กง)ที่ตวัเองฝึกออกมา  แต่ได้มาจากผู้บรรลุธรรม  เพราะฉะนัน้พลงั
(กง)ลกัษณะน้ีนบัวา่เป็นสิง่ด ี

การสิงร่าง  

เราอาจเคยได้ยินได้ฟังในวงการบ าเพ็ญปฏิบัติ เขาเล่ากัน  
เกี่ยวกบัการถูกสตัว์ เช่น สุนัขจิ้งจอก พงัพอน งู เป็นต้น  เขา้สิงร่าง  
ความเป็นมาของสิ่งเหล่าน้ีเป็นอย่างไร  มคีนกล่าวกนัว่าการบ าเพ็ญ
ปฏบิตัิธรรมก็เพื่อให้ได้มาซึ่งความสามารถพเิศษ  ความจรงิแล้วมใิช่
เพื่อการเสริมสร้างความสามารถพิเศษ  เพราะความสามารถพิเศษ
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เหล่าน้ีคือความสามารถดัง้เดมิของมนุษย์  เพยีงแต่ว่าสงัคมมนุษย์มี
การพฒันากา้วหน้าไปมาก  นับวนัคนกย็ิง่ใหค้วามส าคญัต่อวตัถุทีม่รีูป
ในมติขิองเราน้ี  พึง่พาอาศยัเครื่องมอืเทคโนโลยมีากขึน้ๆ  เพราะฉะนัน้
ท าใหค้วามสามารถดัง้เดมิทีม่อียูค่อ่ยๆ ถดถอย  ทา้ยทีสุ่ดกส็ูญหายไป
จนหมดสิน้ 

ถ้าท่านคิดจะมีความสามารถพเิศษ  ก็จะต้องผ่านการบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรม  กลบัไปสู่สภาพดัง้เดมิแทจ้รงิ  บ าเพญ็ใหส้ าเรจ็  แต่สตัว์
ไม่มีความคิดที่สลบัซับซ้อนเช่นน้ี  เพราะฉะนัน้มันจึงเชื่อมต่อกับ
คุณลกัษณะพเิศษของจกัรวาลได ้ มนัมสีญัชาตญาณมาแต่ก าเนิด  บาง
คนพดูว่าสตัวส์ามารถจะบ าเพญ็ปฏบิตัไิด ้ สุนัขจิง้จอกสามารถฝึกตาน  
งูและสตัว์อื่นๆ สามารถบ าเพ็ญปฏบิตัิ  ไม่ใช่ว่ามนับ าเพ็ญปฏิบตัิได ้ 
ในระยะแรกมนัก็ไม่รูว้่าการบ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมเป็นอย่างไร  แต่มนัมี
สญัชาตญาณตดิตวัมาแต่เกดิ  เมื่ออยูภ่ายใตเ้งือ่นไขและสภาพแวดลอ้ม
พเิศษ  เวลานานเขา้ก็อาจสามารถบงัเกิดผลขึ้นมา  มนัจงึสามารถได้
พลงั(กง)มา  และแสดงความสามารถพเิศษออกมาได ้

เมื่อเป็นเช่นน้ีมนัก็มคีวามสามารถเกดิขึน้  ในอดตีเราพดูกนัว่า
ถ้าได้พลงัเหนือธรรมชาติ(หลิงชี่)แล้วก็เกิดความสามารถขึ้นมา  ใน
สายตาของคนทัว่ไป  สตัวม์คีวามรา้ยกาจแค่ไหน  สามารถควบคุมคน
ไดอ้ยา่งงา่ยดาย  ทีจ่รงิขา้พเจา้วา่ไม่รา้ยกาจหรอก  โดยเฉพาะต่อหน้า
ผู้บ าเพ็ญปฏิบัติธรรมที่แท้จริง  มันไม่ใช่อะไรเลย  อย่าเห็นว่ามัน
บ าเพญ็มานบัรอ้ยนบัพนัปี  ยงัไม่เท่ากะเบยีดน้ิวเดยีวของคน  พวกเรา
พดูว่าสตัวม์สีญัชาตญาณมาแต่เกดิ  มนัมคีวามสามารถ  แต่ในจกัรวาล
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ของเรามีกฎข้อหน่ึง  นัน่คือไม่อนุญาตให้สัตว์บ าเพ็ญจนส าเร็จ  
เพราะฉะนัน้เรามกัจะพบในต าราโบราณเขยีนไวว้่า  ในระยะหลายรอ้ยปี
จะต้องมีการท าลายล้างมนัสกัครัง้  ท าลายล้างครัง้ใหญ่บ้างเล็กบ้าง  
สตัว์เมื่อถงึระยะเวลาก็จะมพีลงั(กง)เพิม่ขึน้  ก็ต้องท าลายล้างมนัโดย
ฟ้าผ่าหรืออื่นๆ  ไม่อนุญาตให้มนับ าเพ็ญปฏิบัติ  เพราะว่ามนัไม่มี
คุณสมบัติของมนุษย์  จึงไม่ให้มนับ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมเช่นเดียวกับ
มนุษย ์ ไม่มคีุณลกัษณะของมนุษย ์ มนับ าเพญ็จนส าเรจ็กค็อืมาร  จงึ
ไมอ่นุญาตใหม้นัไดบ้ าเพญ็ส าเรจ็  ดงันัน้สวรรคจ์งึตอ้งพฆิาตมนั  มนัก็
รูใ้นสิง่น้ี  แต่ขา้พเจา้ไดพู้ดไวแ้ลว้ว่า  สงัคมมนุษยปั์จจุบนัตกต ่าอยา่ง
มาก  บางคนท าแต่ความเลวความชัว่  มาถงึสภาพเช่นน้ี  สงัคมมนุษย์
เราจะไมอ่นัตรายหรอื 

ทุกสิง่เมื่อถงึที่สุดก็ต้องยอ้นกลบั  เราพบว่าสงัคมมนุษย์ในยุค
ก่อนประวตัศิาสตร ์ ก่อนทีจ่ะถงึแก่การดบัสลายในแต่ละรอบ  ลว้นเกดิ
จากความตกต ่าอยา่งทีสุ่ดทางศลีธรรมของมนุษย ์ ทุกวนัน้ีมติทิีม่นุษย์
เราอาศยัอยูแ่ละมติอิื่นๆ  ลว้นตกอยูใ่นสภาวะทีอ่นัตรายอยา่งยิง่  ไมว่่า
จะอยู่ในมติใิดที่อยู่ในระดบัชัน้เดยีวกนัน้ีก็อนัตรายด้วยเช่นกนั  มนัก็
จะตอ้งหาทางหลกีหนีโดยเรว็เช่นกนั  โดยการไต่เตา้ไปสู่ระดบัที่สูงขึน้  
คดิว่าการยกระดบัชัน้แล้วจะหนีได้พน้  พูดง่ายแต่ท ายาก  การคดิจะ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมตอ้งมเีรอืนรา่งมนุษย ์ เพราะฉะนัน้จงึปรากฏมผีูฝึ้ก
พลงั(กง)ถูกวญิญาณแปลกปลอมเขา้สงิ  ซึง่กเ็ป็นสาเหตุหน่ึง 

มคีนคดิ  ท าไมเหล่าผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูง  อาจารยพ์ลงั(กง)สูงส่ง
ซึ่งมีอยู่มากมายท าไมจงึไม่ดูแล  เพราะจกัรวาลของเราก็มีกฎอยู่ข้อ
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หน่ึง  สิง่ทีท่า่นแสวงหาเอง  สิง่ทีท่า่นตอ้งการผูอ้ื่นจะไมม่ากา้วก่าย  เรา
สอนให้พวกท่านเดินไปบนทางสายหลัก  ขณะเดียวกันก็ถ่ายทอด
หลกัธรรมใหท้า่นอยา่งชดัเจน  ใหท้่านรบัรู(้อู)้ดว้ยตวัเอง  ท่านจะศกึษา
หรอืไม่  เป็นปัญหาของท่านเอง  อาจารย์เพยีงแต่เป็นผูน้ าท่านเขา้สู่
ประตูธรรม  ส่วนการบ าเพ็ญขึ้นกบัแต่ละคน  ไม่มีใครบงัคบัให้ท่าน
บ าเพญ็  จะบ าเพญ็หรอืไม ่ เป็นปัญหาของตวัทา่นเอง  กลา่วคอืทา่นจะ
เดินไปทางไหน  ท่านคิดอยากได้อะไร  ไม่มีใครก้าวก่ายได้  มีแต่
แนะน าใหใ้ฝ่ด ี

มีบางคนที่ เราเห็นเขาฝึกพลัง(กง)  ที่ จริงแล้ววิญญาณ
แปลกปลอมที่สิงอยู่ได้พลัง(กง)ไป  ท าไมจึงปล่อยให้วิญญาณ
แปลกปลอมเข้าสิง  การฝึกพลงั(กง)ในที่ต่างๆ  มีคนกี่มากน้อยที่ถูก
วญิญาณแปลกปลอมเขา้สงิ  พูดออกมาแลว้จะมคีนจ านวนมากไม่กลา้
ฝึกพลงั(กง)  มจี านวนมากจนน่าตกใจ  ท าไมจงึมสีภาพเช่นน้ีปรากฏ  
สิ่งเหล่าน้ีก าลังก่อความหายนะในสังคมมนุษย์  ท าไมถึงปรากฏ
เหตุการณ์ที่ร้ายแรงเช่นน้ี  น่ีก็คือสิ่งที่มนุษย์เองชกัน ามา  เพราะว่า
มนุษย์เราก าลังเลวลงทุกขณะ  มารก็มีอยู่ทุกแห่งหน  โดยเฉพาะ
อาจารยถ์่ายทอดพลงัลมปราณ(ชีก่ง)จอมปลอมทัง้หลายลว้นมวีญิญาณ
แปลกปลอมสงิอยู ่ สิง่ทีเ่ขาถ่ายทอดกค็อืสิง่เหล่าน้ี  แต่ไหนแต่ไรมาใน
ประวตัศิาสตรจ์ะไม่อนุญาตใหส้ตัวเ์ขา้มาสงิร่างคน  เมื่อเขา้มากจ็ะตอ้ง
ฆ่ามนัเสยี  ไม่ว่าใครพบเห็นก็จะไม่อนุญาตโดยเดด็ขาด  แต่ในสงัคม
ปัจจุบนักม็คีนขอมนั  ตอ้งการมนั  เซ่นไหวม้นั  มคีนคดิวา่ฉนัไม่ไดข้อ
มนัตรงๆ  ท่านไม่ได้ขอมนั  แต่ท่านขอความสามารถพเิศษ  ผู้บรรลุ
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ธรรมชัน้สูงในหลกัธรรมสายหลกัจะใหท้่านไดห้รอื  การขอก็คอืการยดึ
ตดิในสงัคมมนุษย ์ จติใจเช่นน้ีจะตอ้งขจดัใหห้มดไป  ถา้เช่นนัน้ใครจะ
ใหไ้ดเ้ล่า  ก็จะมแีต่มารและสตัว์ชนิดต่างๆ ในมติอิื่นๆ ที่จะใหไ้ด ้ นัน่
เทา่กบัเป็นการไปขอมนัมใิชห่รอื  มนักม็า 

จะมีสกักี่คนที่มาบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมด้วยความคิดที่ถูกต้อง  
การฝึกพลงั(กง)จะต้องเน้นกุศล  ต้องกระท าความด ี มเีมตตาจติ  ตอ้ง
ตัง้ตนอยู่ ในท านองคลองธรรมอยู่ เสมอ  ไม่ว่าท่ านจะฝึกอยู่ ใน
สวนสาธารณะกด็ ี ในบา้นกด็ ี จะมใีครสกักีค่นคดิอยา่งน้ี  บางคนกไ็ม่รู้
ว่าเขาฝึกพลัง(กง)อะไร  ฝึกไปพลางจิตก็ล่องลอยปากก็ยังบ่นว่า  
ลูกสะใภ้ของฉันไม่กตัญญูต่อฉัน  แม่สามีฉันแย่จงัเลย  บางคนบ่น
ตัง้แต่เรื่องในทีท่ างานไปจนถงึเรื่องส าคญัของบา้นเมอืง  ไม่มเีรื่องอะไร
ทีไ่ม่บ่น  สิง่ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความคดิของตนเองกเ็กดิอารมณ์ขดัเคอืง  
ทา่นวา่น่ีเป็นการฝึกพลงั(กง)หรอื  บางคนฝึกพลงั(กง)ทา่ยนื  ทัง้เหน่ือย
ทัง้เมื่อยจนขาสัน่  แต่ในสมองยงัฟุ้งซ่าน  เชน่ปัจจุบนัขา้วของราคาแพง  
ขา้วของกข็ึน้ราคา  ท าไมทีท่ างานเงนิเดอืนยงัไม่ออก  ท าไมฉนัฝึกแลว้
ความสามารถพเิศษจงึยงัไมป่รากฏ  ความสามารถพเิศษปรากฏออกมา
เมื่อไร  ฉนัจะเป็นอาจารยช์ีก่ง  ก็จะร ่ารวย  หากนิดว้ยการบ าบดัรกัษา
โรค  เมื่อเหน็ผูอ้ื่นฝึกจนมคีวามสามารถพเิศษ  เขาจะยิง่กระวนกระวาย
ใจ  ยิ่งพยายามจะแสวงหาความสามารถพิเศษ  แสวงหาตาทิพย ์ 
แสวงหาความสามารถในการรกัษาโรค  พวกท่านลองคิดดู  มนัช่าง
ห่างไกลจากคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาล  ซึ่งยดึมัน่ในความจรงิ ความ
เมตตา ความอดทน(เจิน ซัน่ เหยิ่น)ไปกันคนละทาง  พูดให้รุนแรง
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หน่อย  พวกเขาก าลงัฝึกไปในทางมาร  แต่ตวัเขาเองกลบัไม่รู้สึกตัว  
เขายิง่คดิแบบน้ี  ความคดิกย็ิง่เลวรา้ย  คนเชน่น้ีจะไมไ่ดห้ลกัธรรม  เขา
ไม่เน้นกุศล  คดิว่าการฝึกพลงั(กง)อาศยัวธิฝึีกกระบวนท่ากจ็ะสามารถ
ฝึกใหเ้กดิพลงั(กง)ขึน้มาได ้ เขาคดิอยากไดอ้ะไรกแ็สวงหาสิง่นัน้  เขา
คดิวา่เป็นเชน่น้ี 

เป็นเพราะความคดิของตวัเองไมถู่กตอ้ง  จงึชกัน าเอาสิง่ไมด่เีขา้
หาตวั  สตัว์ตวันัน้อาจมองเห็นว่าคนผูน้ี้ฝึกพลงั(กง)เพื่อความร ่ารวย  
ตอ้งการชื่อเสยีง  ตอ้งการความสามารถพเิศษ  รา่งกายของเขากไ็มเ่ลว  
มีสิ่งดีๆ ติดตัวมามาก  แต่ความคิดเขาเลวมาก  เขาต้องการ
ความสามารถพเิศษ  เขาอาจมอีาจารย ์ ถงึแมจ้ะมอีาจารยฉ์นักไ็ม่กลวั  
เพราะมนัรู้ว่าอาจารย์ที่สอนการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมที่แท้จรงิเห็นเขา
แสวงหาแต่ความสามารถพเิศษ  ยิง่แสวงหายิง่ไม่ให้  เป็นจติยดึติดที่
ตอ้งขจดัออกไป  เขายิง่มคีวามคดิเช่นน้ีก็ยิง่ไม่ใหค้วามสามารถพเิศษ
เขา  เขาก็ยิ่งไม่รบัรู้(อู้)  ยิ่งแสวงหาความคิดก็ยิ่งไม่ดี  ผลสุดท้าย
อาจารย์ก็ได้แต่ถอนหายใจว่าคนผูน้ี้ช่วยไม่ได้  ก็จะเลกิยุ่งกบัเขา  มี
บางคนไม่มอีาจารย ์ อาจมอีาจารยผ์่านทางมาดูแลเขา  เพราะผูส้ าเรจ็
ธรรมชัน้สงูในแต่ละมติมิอียูม่ากมาย  ผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูงเมื่อเหน็คนผูน้ี้
ก็จะดูแลเขาสักวัน  เห็นไม่ได้ผลก็ผละไป  พรุ่งน้ีก็มาใหม่อีกท่าน  
มองดเูหน็วา่คนน้ีไปไมไ่หว  กจ็ากไปอกี 

สตัว์นัน้รูว้่า  เขามอีาจารยก์็ด ี มอีาจารย์ผ่านทางมาก็ด ี สิง่ที่
เขาแสวงหา  อาจารย์ท่านให้ไม่ได้  เพราะว่าสัตว์มองไม่เห็นมิติที่
ผูส้ าเร็จธรรมชัน้สูงสถิตอยู่  ดงันัน้มนัจงึไม่กลวั  มนัอาศยัช่องว่างน้ี  
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ในจกัรวาลของเรามกีฎอยูข่อ้หน่ึง  สิง่ทีเ่ขาแสวงหา  ตวัเองคดิอยากได ้ 
โดยทัว่ไปผูอ้ื่นไมส่ามารถกา้วก่ายได ้ มนัอาศยัชอ่งวา่งน้ี  เมื่อเขาอยาก
ได้  ขา้ก็จะให้เขา  ขา้ช่วยเขาไม่ผดิไม่ใช่หรอื  มนัไม่กลา้เขา้สงิทนัท ี 
โดยจะลองใหพ้ลงั(กง)เขาเลก็น้อยก่อน  เขาพบวา่อยูม่าวนัหน่ึงตวัเองมี
พลงั(กง)ขึน้มา  อกีทัง้สามารถบ าบดัรกัษาโรคได ้ สตัวน์ัน้เหน็วา่ไดผ้ล  
เหมอืนเป็นการโหมโรงก่อนการแสดงจรงิ  เขาตอ้งการเชน่น้ี  ขา้กจ็ะเขา้
สงิ  เมื่อสงิแลว้ก็จะให้มากจนเป็นที่พอใจ  ท่านไม่ใช่ต้องการตาทพิย์
หรอกหรอื  ทา่นตอ้งการอะไรกจ็ะใหทุ้กอยา่ง  มนักเ็ขา้สงิรา่ง 

ความคดิแสวงหาของเขา  ก าลงัแสวงหาสิง่เหล่าน้ีอยู่พอด ี ตา
ทพิย์ก็เปิด  ยงัสามารถปล่อยพลงั(กง)ออกมา  ทัง้ยงัมีความสามารถ
พเิศษเลก็ๆ น้อยๆ ได ้ เขาดใีจมาก  คดิว่าไดส้ิง่ที่ตวัเองแสวงหาแล้ว  
ฝึกจนส าเร็จแล้ว  แท้ที่จริงเขาไม่ได้ฝึกส าเร็จเอง  เขารู้สึกว่าเขา
สามารถมองทะลุร่างคน  สามารถเห็นว่าร่างกายคนส่วนไหนมีโรค  
ความจรงิแลว้ตาทพิยข์องเขาไมไ่ดเ้ปิด  แต่สตัวท์ีส่งิอยูไ่ดค้วบคุมสมอง
ใหญ่ของเขา  สตัวต์วันัน้ใชส้ายตาของมนัมองด ู แลว้สะทอ้นภาพไปยงั
สมองใหญ่ของเขา  เขาก็คิดว่าตาทิพย์ของตนเปิดแล้ว  ส่งพลงั(กง)
ออกมาได ้ พอเขายืน่มอืออกมาเพือ่ปลอ่ยพลงั(กง)  กรงเลบ็ของสตัวต์วั
นัน้กจ็ะยืน่ออกมาจากตวัเขาเชน่กนั  พอเขาสง่พลงั(กง)ออกมา  งตูวันัน้
แลบลิ้นไปยงัจุดที่มีโรคหรือจุดที่เป็นฝี  แล้วใช้ลิ้นเลียเอา  เรื่องราว
ประเภทน้ีมมีากมาย  คนทีถู่กวญิญาณแปลกปลอมเขา้สงิลว้นเกดิจากที่
ตวัเองแสวงหามา 
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เน่ืองจากเขาแสวงหา  คิดแต่จะร ่ ารวยมัง่มี  มีชื่อเสียง ด ี 
ความสามารถพเิศษก็มแีลว้  สามารถรกัษาโรคได ้ ตาทพิย์ก็มองเห็น  
สิง่น้ีท าใหเ้ขาดใีจ  สตัว์มองเหน็แลว้ว่า  ท่านตอ้งการความร ่ารวยมัง่มี
ไม่ใช่หรือ  ตกลง  ข้าก็ให้ท่านได้ร ่ารวยมัง่มี  การที่สมองใหญ่ของ
คนเราถูกควบคุม  ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมาก  มนัสามารถควบคุมคน
จ านวนมากมาใหท้่านรกัษา  มากนัมากมาย  ดา้นหน่ึงเขาใหก้ารรกัษา  
อกีดา้นหน่ึงก็ควบคุมนักขา่วใหล้งโฆษณา  มนัควบคุมคนเราให้ท าใน
สิ่งเหล่าน้ี  คนไข้ให้เงินน้อยก็ไม่ยอม  โดยจะท าให้เขาปวดศีรษะ  
อย่างไรก็ต้องให้จ่ายเงนิมาก  ให้เขาร ่ารวยทัง้เงนิทองและชื่อเสียง  
อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)กไ็ดเ้ป็นแลว้  โดยมากคนพวกน้ีไมค่ านึงถงึ
เรื่องจติ(ซินซิ่ง)  อะไรก็กล้าพูด  สวรรค์เป็นหน่ึง  เขาเป็นที่สอง  เขา
กลา้พดูว่าเขาคอืหวางหมู่เหนียงเหนียง  อวีห้วางตา้ตี้(เงก็เซยีนฮ่องเต)้
ลงมาจุติ  เขากล้าพูดว่าเขาคือพระพุทธ  เพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านการ
บ าเพ็ญจิต(ซินซิ่ง)มาอย่างแท้จริง  เขาฝึกพลัง(กง)ก็เพื่อแสวงหา
ความสามารถพเิศษ  ผลกค็อืการชกัน าวญิญาณสตัวเ์ขา้มาสงิร่าง 

บางทา่นอาจคดิ  ท าไมจะไมด่ ี หาเงนิทองได ้ ขอเพยีงใหร้ ่ารวย  
ซ ้ายงัมชีื่อเสยีงอกีดว้ยกใ็ชไ้ด ้ มคีนไมน้่อยทีค่ดิเชน่น้ี  ขา้พเจา้ขอบอก
กบัพวกเรา  ที่แท้มนัมีจุดมุ่งหมายที่เข้ามาสิงในร่างคน  มนัไม่ท าให้
ท่านโดยไม่มสีาเหตุ  จกัรวาลมกีฎขอ้หน่ึงว่า  ผูไ้ม่สูญเสยีย่อมไม่ได ้ 
แลว้มนัไดอ้ะไร  ก่อนหน้าน้ีขา้พเจา้ไดพ้ดูถงึเรื่องน้ีแลว้ว่า  มนัตอ้งการ
สิง่สุดยอดในร่างกายของท่านเพื่อบ าเพญ็เป็นร่างคน  มนักจ็ะดูดเอาสิง่
สุดยอดจากรา่งกายของคน  สิง่สุดยอดน้ีหากเราคดิทีจ่ะบ าเพญ็ปฏบิตักิ็
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ต้องใช้  หากว่าปล่อยให้มนัดูดเอาไป  ท่านก็ไม่ต้องคิดที่จะบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรม  จะบ าเพญ็ปฏบิตัอิยา่งไรได ้ ทา่นจะไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่
อกีเลย  บ าเพญ็ปฏบิตัไิม่ไดอ้กีแลว้  บางคนอาจกล่าวว่าขา้กไ็มค่ดิทีจ่ะ
บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมหรอก  ข้าคิดแต่จะร ่ารวย  มีเงนิมีทองเป็นใช้ได ้ 
ช่างมนัปะไร  ขา้พเจา้ขอบอกกบัพวกท่าน  ท่านคดิจะร ่ารวยมัง่ม ี แต่
เมื่อข้าพเจ้าบอกเหตุผลแล้ว  ท่านก็จะเลิกล้มความคิดเช่นน้ี  เพราะ
อะไร  หากว่ามันออกจากร่างของท่านเร็วหน่อย  ท่านก็จะรู้สึกว่า
รา่งกายไมม่เีรีย่วแรง  ตัง้แต่น้ีเป็นตน้ไปสภาพรา่งกายทา่นจะเป็นเชน่น้ี
ตลอดชวีติ  เพราะว่าสิง่สุดยอดภายในร่างกายของคนถูกมนัดูดเอาไป
มากเกนิไป  หากมนัออกจากร่างของท่านชา้  ท่านก็จะเหมอืนซากศพ
ตายทัง้เป็น  ชวีติทีเ่หลอื  ทา่นอาจตอ้งนอนรอความตายบนเตยีง  มเีงนิ
แล้วท่านจะมีโอกาสได้ใช้หรอื  มีชื่อเสียงแล้วท่านจะเสวยสุขได้หรือ  
มนัน่ากลวัไหมละ่ 

เรื่องเหล่าน้ีมีปรากฏให้เห็นเด่นชัดในวงการฝึกพลัง(กง)ใน
ปัจจุบนัซึ่งมมีากมาย  มนัไม่เพยีงแต่เขา้สงิร่าง  ยงัฆ่าจติหลกั(เหวยีน
เสนิ)ของคน  มนัเจาะเขา้ไปในหนีหวานกง  นัง่ยองๆ อยู่ตรงนัน้  มอง
ผวิเผนิมนัคอืคน  แต่ว่ามนัไม่ใช่คน  ปัจจุบนัมสีภาพเช่นน้ีปรากฏอยู่
มาก  เพราะว่ามาตรฐานศลีธรรมของคนเราเกดิการเปลี่ยนแปลง  บาง
คนท าแต่ความชัว่  ท่านบอกเขาว่าเขาก าลงัท าชัว่  เขาจะไม่เชื่อ  เขา
คิดว่าการหาเงิน  การแสวงหาความร ่ารวยนัน้เป็นไปตามหลักของ
ธรรมชาต ิ สิง่เหล่าน้ีเป็นเรื่องถูกต้อง  เพราะฉะนัน้จงึท ารา้ยผูอ้ื่น  ท า
ใหผู้อ้ื่นเสยีหาย  เพื่อเงนิแลว้สิง่เลวรา้ยทุกอย่างเขากลา้ท าทัง้นัน้  ถ้า
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มนัไม่สูญเสีย  มนัก็จะไม่ได้  มนัจะให้อะไรท่านเปล่าๆ เช่นนัน้หรือ  
มนัต้องการสิง่ที่อยู่ในร่างกายของท่าน  แน่นอนขา้พเจา้พูดแลว้  เป็น
เพราะว่าความคิดของคนไม่ถูกต้อง  จติไม่เที่ยงตรง  จึงน าพาความ
ยุง่ยากมาสูต่วั 

พวกเราพูดถึงหลกัธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)  การ
บ าเพญ็ปฏบิตัใินหลกัธรรมของเรา     ขอเพยีงท่านสามารถควบคุมจติ
(ซินซิ่ง)ให้มัน่คง  ธรรมะย่อมชนะอธรรม  ท่านก็จะไม่เกิดปัญหาใดๆ  
หากจติ(ซนิซิง่)ของทา่นไมส่ามารถควบคุมจติใจใหม้ัน่คง  เทีย่วแสวงหา
สิง่น้ีสิง่นัน้  กจ็ะน ามาซึ่งความยุง่ยากอยา่งแน่นอน  บางท่านไม่ยอมละ
ทิ้งวชิาเก่าที่เคยฝึกมาก่อน  เราเน้นการฝึกพลงั(กง)ต้องแน่วแน่หน่ึง
เดยีว  การบ าเพญ็ปฏบิตัทิี่แทจ้รงิตอ้งแน่วแน่หน่ึงเดยีว  ท่านอยา่เหน็
ว่าอาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)บางท่านเขียนต าราออกมามากมาย  
ขา้พเจา้บอกกบัพวกท่านไดเ้ลยว่า  ในหนังสอืของเขาอะไรกม็ ี เหมอืน
สิ่งที่เขาฝึก  มีทัง้งู  สุนัขจิ้งจอก  พังพอน  พอท่านเปิดดูหนังสือ
เหล่านัน้  สิง่เหลา่น้ีกจ็ะกระโดดออกมาจากตวัหนังสอื  ขา้พเจา้พดูแลว้
ว่า  อาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)จอมปลอมมมีากกว่าพลงัลมปราณ(ชี่
กง)จริงเป็นหลายๆ เท่า  ท่านแยกแยะไม่ออก  ฉะนัน้ท่านจะต้อง
ควบคุมให้ได้  ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องมาฝึกบ าเพ็ญ
หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)  ท่านจะไปฝึกวชิาใดกไ็ด ้ แต่ที่
ผา่นมามคี ากล่าวอยู่ประโยคหน่ึง  พนัปีไม่ไดห้ลกัธรรมที่แทจ้รงิ  กจ็ะ
ไม่ฝึกวชิามารแมแ้ต่วนัเดยีว  ดงันัน้จะตอ้งมจีติใจมัน่คงบ าเพญ็ปฏบิตัิ
หลักธรรมที่แท้จริง  อย่าได้ปะปนวิชาอื่นเข้าไป  แม้แต่จิตนึกคิดก็
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ปะปนเขา้ไปไมไ่ด ้ ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)ของผูฝึ้กบางทา่นถงึกบัเสยีรปูไป  
ท าไมจงึเสยีรปูไปทัง้ๆ ทีเ่ขาไมไ่ดฝึ้กวชิานัน้  แต่เมื่อเวลาเขาฝึก  ความ
นึกคดิจะปะปนดว้ยวชิาเดมิทีเ่คยฝึก  เทา่กบัปะปนสิง่อื่นเขา้ไป  ปัญหา
เกีย่วกบัการเขา้สงิรา่ง  ขา้พเจา้จะขอพดูเพยีงเทา่น้ี 

ภาษาจกัรวาล 

อะไรคือภาษาจกัรวาล  ภาษาจกัรวาลก็คือคนผู้หน่ึงอยู่ๆ ก็
สามารถพดูภาษาทีแ่ปลกประหลาดออกมา  “ตลีตีูล ูตลีตีูลู”  พดูอะไรตวั
เขาเองก็ไม่รู้เรื่อง  ผู้ที่มีความสามารถหยัง่รู้จิตใจคน  สามารถเข้าใจ
ความหมายไดบ้า้ง  แต่จะไมเ่ขา้ใจความหมายของเขาอยา่งเป็นรูปธรรม  
บางคนสามารถพดูภาษาต่างๆ ไดห้ลายชนิด  บางคนคดิวา่เป็นเรื่องน่า
ภูมใิจ  คดิว่าเป็นความสามารถและความสามารถพเิศษ  อนัที่จรงิมนั
ไม่ใช่ความสามารถพเิศษ  และไม่ใช่ความสามารถของผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรม  ไม่สามารถเป็นเครื่องแสดงระดบัชัน้ของท่าน  แล้วมนัคอือะไร  
มนัก็คอืความคดิของท่านถูกควบคุมดว้ยวญิญาณ(หลงิถี่)ที่มาจากมติิ
อื่น  ท่านอาจรู้สึกว่าดี  ชื่นชอบดีใจ  ท่านยิง่ดีใจมนัก็จะเข้าสิงในตัว
ทา่นแน่นแฟ้นยิง่ขึน้  การเป็นผูฝึ้กปฏบิตัธิรรมทีแ่ทจ้รงิ  ทา่นจะยอมให้
มนัควบคุมหรอื  มนัมาจากระดบัชัน้ที่ต ่ามาก  ดงันัน้พวกเราผูบ้ าเพญ็
ปฏบิตัธิรรมทีแ่ทจ้รงิ  ตอ้งไมช่กัน าความยุง่ยากเหลา่น้ีมาสูต่วัเอง 

มนุษยน์ัน้มคีา่มากทีสุ่ดประเสรฐิยิง่กวา่สิง่ใดๆ  ทา่นจะปลอ่ยให้
สิง่เหล่าน้ีมาควบคุมท่านไดอ้ย่างไร  ร่างกายของท่านเองยงัไม่ต้องการ  
ชา่งน่าสมเพชเสยีจรงิ  สิง่แปลกปลอมเหลา่น้ี  บา้งกจ็ะเขา้มาในรา่งของ
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คน  บา้งกไ็ม่เขา้ในร่างคน  แต่จะอยูห่่างออกไป  แต่มนัจะคอยครอบง า
และควบคุมทา่น  ทา่นคดิจะพดูมนักจ็ะใหท้า่นพดู  “ตลีตีูล”ู  ยงัสามารถ
ถ่ายทอดอกี  ใครทีใ่จกลา้คดิจะเรยีน  พออา้ปากกพ็ดูออกมาได ้ ความ
จรงิสิง่นัน้อยูก่นัเป็นฝงูๆ  ทา่นคดิจะพดูมนักเ็ขา้สงิใหท้า่นพดู 

ท าไมจงึมีสิ่งเหล่าน้ีเกิดขึ้น  ก็คล้ายกบัที่ข้าพเจ้าได้กล่าวกับ
พวกเราไว ้ มนัตอ้งการทีจ่ะยกระดบัชัน้ของมนั  แต่ในทีท่ีม่นัอยูไ่ม่ตอ้ง
เผชญิกบัความทุกขท์รมาน  จงึไมส่ามารถบ าเพญ็ปฏบิตัแิละไมส่ามารถ
ยกระดบัชัน้ใหสู้งขึน้ได ้ มนัจงึคดิหาทาง  ช่วยคนท าความด ี แต่มนัไม่
รูว้่าจะท าอย่างไร  มนัรูว้่าถา้ส่งพลงัของมนัออกมา  กจ็ะสามารถท าให้
อาการของผูท้ี่เจ็บป่วยระงบัได้ชัว่ขณะ  สามารถลดความเจ็บปวดให้
ผูป่้วยไดใ้นขณะนัน้  แต่ไม่สามารถรกัษาใหห้ายขาดได้  เพราะฉะนัน้
มนัจงึอาศยัปากของคนสง่มนัออกมาเพื่อใหบ้งัเกดิผลเช่นน้ี  เรื่องกเ็ป็น
เช่นน้ี  บางคนคดิว่าเป็นภาษาสวรรค์  บางคนคดิว่าเป็นภาษาของพระ
พทุธ  น่ีเป็นการลบหลูพ่ระพทุธ  ขา้พเจา้วา่เป็นเรื่องเหลวไหล 

เราทราบกนัดวี่า  พระพุทธไม่เอ่ยปากพูดอย่างง่ายๆ  หากว่า
พระพุทธเอ่ยปากพูดในมติิน้ี  ก็จะท าให้เกดิแผ่นดนิไหวในโลกมนุษย ์ 
เสยีงดงัสนัน่กกึกอ้งชา่งรุนแรงเหลอืเกนิ  บางคนพดูวา่  ตาทพิยข์องฉนั
มองเห็นแลว้  พระองค์พูดกบัฉันแลว้  พระองค์ไม่ไดพู้ดกบัท่าน  บาง
คนมองเหน็ธรรมกายของขา้พเจา้  ธรรมกายของขา้พเจา้ไมไ่ดพ้ดูคุยกบั
ทา่น  กระแสจติทีพ่ระองคแ์ผอ่อกมามเีสยีงแบบสามมติ ิ ทา่นไดย้นิแลว้
ก็เหมือนกับว่าพระองค์ก าลังพูดอยู่  โดยปกติแล้วพระพุทธอาจจะ
พูดคุยกนัในมิติของเขา  แต่เสยีงที่ส่งผ่านไปยงัอกีมิติหน่ึง  จะฟังไม่



144 

 

ชดัเจนว่าพูดอะไร  เพราะว่าความนึกคดิของมติกิาลเวลาของทัง้ 2 มติิ
แตกต่างกนั  เชน่เวลาในมติขิองพวกเราหน่ึงชัว่ยาม  เทา่กบั 2 ชัว่โมงใน
ปัจจุบนั  แต่ในมิติใหญ่ที่นัน่  1 ชัว่ยามของพวกเราก็คอื 1 ปีของเขา  
เวลาของพวกเราจะชา้กวา่เวลาของเขา 

ที่ผ่านมามีค ากล่าวว่า  “วนัเดียวบนสวรรค์ พนัปีบนพื้นโลก”  
นัน่หมายถึงโลกเอกเทศที่ไร้มิติ  ไร้ความคิดด้านเวลา  เป็นโลกที่
ผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูงอยู ่ เช่น  โลกจีเ๋ล่อซื่อเจีย้  โลกหลวิหลซีื่อเจีย้  โลก
ฝ่าหลุนซื่อเจี้ย  โลกเหลียนฮวัซื่อเจี้ย เป็นต้น  ก็คือสถานที่เหล่านัน้  
แต่ในมติิที่กว้างใหญ่  เวลากลบัรวดเร็วกว่า  หากท่านสามารถรบัได ้ 
ไดย้นิเขาพูดกนั  คนที่มหีูทพิยส์ามารถไดย้นิเสยีงพูด  เสยีงที่ท่านได้
ยนิกจ็ะไม่ชดัเจน  ไดย้นิเหมอืนเสยีงนกรอ้ง  เหมอืนเสยีงจากแผน่เสยีง
เล่นด้วยความเร็วสูง  ฟังไม่ได้ศัพท์  แน่นอนบางคนสามารถได้ยิน
เสยีงดนตร ี และเสยีงพดูคุย  แต่เขาจะตอ้งอาศยัความสามารถพเิศษอกี
แบบหน่ึงเป็นสื่อแปลงสัญญาณ  เพื่อปรบัความเหลื่อมล ้าของเวลา  
เสยีงทีส่่งผา่นมาถงึหูท่านจงึจะไดย้นิชดัเจน  เป็นสภาพเช่นน้ี  บางคน
พดูวา่เป็นภาษาพระพทุธ  แต่แทท้ีจ่รงิแลว้มนัไมใ่ช ่

การพบปะกนัระหว่างทา่นผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูง  สองทา่นเพยีงยิม้
ใหก้นั  ก็จะเขา้ใจซึ่งกนัและกนัได้ด ี เพราะเป็นการสื่อสารทางจติโดย
ปราศจากเสยีง  เสยีงที่ไดร้บัเป็นเสมอืนเสยีงระบบสามมติ ิ เขาทัง้สอง
เพียงแค่ยิ้มก็แลกเปลี่ยนความคิดเรยีบร้อยแล้ว  การสื่อสารก็มิได้มี
เพยีงวธิน้ีี  ยงัมอีกีวธิหีน่ึงที่ใชก้นั  ทุกท่านคงทราบกนัว่า  นิกายมี่จง  
ลามะในทเิบตมกีระบวนท่ามอืในการสื่อสาร  แต่ท่านลองถามพระลามะ
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ว่ากระบวนท่ามือนั ้นคืออะไร  เขาจะบอกท่านว่าเป็นโยคะชัน้สูง  
ความหมายอยา่งเป็นรูปธรรมเป็นอยา่งไร  เขาเองกไ็ม่ทราบ  ความจรงิ
แล้วเป็นภาษาของผู้ส าเร็จธรรมชัน้สูง  เวลามีคนมากเขาจะใช้การ
สื่อสารเป็นกระบวนทา่มอืชุดใหญ่  แต่ละชุดสวยงามมาก  เมื่อมคีนน้อย
ทา่นจะใชก้ระบวนท่ามอืชุดเลก็กส็วยน่าดูเหมอืนกนั  แต่ละท่วงท่าของ
กระบวนท่ามอืชุดเลก็มคีวามซบัซอ้นและหลากหลายมาก  เพราะวา่มนั
กค็อืภาษา  ทีผ่า่นมาสิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นความลบัของสวรรค ์ เรากไ็ดพ้ดู
ออกมาแลว้  การสื่อสารโดยกระบวนท่ามอืซึ่งทางทเิบตน ามาใชใ้นการ
ฝึกปฏบิตัโิดยเฉพาะ  มทีว่งทา่เพยีงไมก่ีท่า่เทา่นัน้  พวกเขาไดร้วบรวม
ขึน้เป็นระบบ  มนัเป็นเพยีงภาษาชนิดหน่ึงที่ใชใ้นการฝึกพลงั(กง)ของ
พวกเขาเท่านัน้  และเป็นเพยีงบางรูปแบบของการฝึกพลงั(กง)เท่านัน้  
การสื่อสารโดยกระบวนทา่มอืทีแ่ทจ้รงิจะสลบัซบัซอ้นอยา่งมาก 

อาจารยใ์ห้อะไรแก่ลกูศิษย ์

บางทา่นพบกบัขา้พเจา้จะจบัมอืไมย่อมปล่อย  คนอื่นๆ พอเหน็
เขาจบัมอื  ก็ขอจบัมอืขา้พเจา้บา้ง  ขา้พเจา้ทราบดวี่าในใจพวกเขาคดิ
อะไร  บางคนคิดเพียงแต่ได้จบัมือกบัอาจารย์ก็รู้สึกดีใจเป็นอนัมาก  
บางคนคดิจะไดส้ื่อสญัญาณอะไรบางอย่าง  จงึจบัแลว้ไม่ยอมปล่อยมอื  
ขา้พเจา้ขอบอกกบัพวกเราวา่  การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยา่งแทจ้รงิเป็น
เรื่องของตวัท่านเอง  ที่น่ีเราไม่รกัษาโรคและเสรมิสรา้งสุขภาพใหท้่าน  
หรอืใหส้ื่อสญัญาณอะไรเพือ่บ าบดัโรคใหแ้ก่ทา่น  เราไม่ท าในสิง่เหลา่น้ี  
โรคภยัไขเ้จบ็ของท่านขา้พเจา้จะขจดัใหท้่านเองโดยตรง  โดยธรรมกาย
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ของขา้พเจา้ในระหว่างที่ท่านบ าเพ็ญปฏบิตัิธรรม ณ ศูนยฝึ์ก  ท่านที่
อ่านหนังสือศึกษาด้วยตัวเอง  ธรรมกายของข้าพเจ้าจะช่วยขจดัสิ่ง
เหล่าน้ีของท่านออกไปด้วย  ท่านอย่าได้คิดว่าสมัผสัจบัต้องมือของ
ขา้พเจา้แลว้  พลงั(กง)ของทา่นกจ็ะเพิม่ขึน้  นัน่เป็นเรื่องน่าขนั 

พลงั(กง)ทีเ่กดิขึน้ตอ้งอาศยัการบ าเพญ็จติ(ซนิซิง่)ของท่านดว้ย
ตวัเอง  ท่านไม่บ าเพ็ญปฏิบตัิจรงิจงั  พลงั(กง)เหล่าน้ีก็จะไม่เพิม่ขึ้น  
เพราะว่ามนัขึน้อยูก่บัมาตรฐานของจติ(ซนิซิง่)  ในเวลาที่พลงั(กง)ของ
ท่านเพิม่ขึน้  ผูบ้รรลุธรรมระดบัสูงจะมองเหน็ว่าท่านไดข้จดัจติยดึติด  
สสารเหล่านัน้ออกไปแล้ว  บนศีรษะของท่าน  จะมีสิ่งหน่ึงเกิดขึ้นมา
เสมอืนไม้วดั  ซึ่งมรีูปเป็นเสาหลกัพลงั(กง)  ไม้วดัน้ีสูงเท่าใดเสาหลกั
พลงั(กง)กจ็ะสงูเทา่นัน้  มนัเป็นตวัแทนความสูงต ่าของพลงั(กง)  ทีท่า่น
บ าเพญ็มาไดด้ว้ยตนเอง  และก็เป็นมาตรวดัจติ(ซนิซิง่)ของท่าน  ไม่มี
ใครจะสามารถเพิม่เตมิใหท้่านได ้ เพิม่เตมิให้แม้เพยีงเลก็น้อยก็ตัง้ไม่
อยู่จะหลุดลงมา  ขา้พเจ้าสามารถยกท่านให้ขึ้นถึงระดบัซนัฮวาจวี้ติ่ง
(ดอกไม้ 3 ดอกบนศีรษะ)ได้ทนัท ี แต่พอก้าวออกประตูพลงั(กง)ก็จะ
รว่งหล่นไป  เพราะพลงั(กง)ทีเ่กดิไม่ไดเ้กดิจากการบ าเพญ็ของท่านเอง
จงึตัง้ไม่อยู่  เพราะมาตรฐานจติ(ซนิซิง่)ของท่านไม่ไดอ้ยู่ตรงนัน้  ไม่มี
ใครสามารถเพิม่เตมิใหท้า่นได ้ ลว้นตอ้งอาศยัการบ าเพญ็ปฏบิตัขิองตวั
ทา่นเอง  บ าเพญ็ปฏบิตัจิติใจของทา่น  มุง่มัน่บ าเพญ็ธรรมเพือ่เพิม่พลงั
(กง)  และยกระดบัของตวัเองใหสู้งขึน้อย่างต่อเน่ือง  หล่อหลอมใหเ้ขา้
กบัคุณสมบตัขิองจกัรวาล  ทา่นจงึจะสามารถยกระดบัขึน้มาได ้ มคีนมา
ขอใหข้า้พเจา้เซน็ชื่อ  ซึง่ขา้พเจา้ไม่อยากเซน็  บางคนเทีย่วบอกคนเขา
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วา่อาจารยเ์ซน็ชื่อให ้ บา้งตอ้งการโออ้วด  บา้งอยากไดร้บัการคุม้ครอง
จากสื่อสญัญาณของอาจารย์  น่ีมใิช่จติยดึติดหรอกหรอื  การบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรมต้องพึง่ตวัเอง  ท่านจะอาศยัสื่อสญัญาณอะไร  การบ าเพญ็
ปฏบิตัิธรรมระดบัสูงท่านจะอาศยัสิง่เหล่าน้ีได้หรอื  ไม่ได้หรอก  เป็น
เพยีงการพดูถงึสิง่ทีอ่ยูใ่นระดบัการรกัษาโรคและเสรมิสรา้งสุขภาพ 

พลงั(กง)เกดิจากการบ าเพญ็ปฏบิตัิของท่าน  ภายใต้จุลภาคที่
เลก็มากๆ  อนุภาคของพลงั(กง)มรีูปลกัษณ์เหมอืนตวัท่านทุกประการ  
เมื่อหลุดพน้การบ าเพญ็หลกัธรรมในภพ  กจ็ะเป็นการบ าเพญ็ปฏบิตัใิน
ร่างพระพุทธแล้ว  พลัง(กง)ทัง้มวลจะเป็นรูปลักษณ์ของพระพุทธ  
สวยงามวจิติรตระการตา  นัง่อยู่บนดอกบวั  ทุกๆ อนุภาคเล็กๆ ลว้น
เป็นเช่นนัน้  แต่ส าหรบัพลงั(กง)ของสตัว์  ล้วนมรีูปลกัษณะเป็นสุนัข
จิง้จอก  ง ู จ าพวกนัน้  ภายใต้จุลภาคที่เลก็มากๆ  อนุภาคเลก็ๆ ลว้น
เป็นรปูลกัษณ์ของสตัวจ์ าพวกนัน้  ยงัจะมสีื่อสญัญาณอื่นๆ อกี เชน่ น า
น ้าชาคนๆ แล้วให้ท่านดื่มเข้าไปก็ถือว่าเป็นพลงั(กง)อย่างหน่ึง  คน
ธรรมดาสามญัต้องการเพียงปลดทุกข์ชัว่คราว  ผลกัโรคภยัถอยห่าง
ออกไปไว้ข้างหลงัระงบัไว้ชัว่คราว  คนธรรมดาสามญัยงัคงเป็นคน
ธรรมดาสามญั  เขาจะท ารา้ยร่างกายตวัเองให้เลวรา้ยอย่างไร  เราไม่
สนใจ  พวกเราคอืผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ขา้พเจา้จงึไดอ้ธบิายสิง่เหลา่น้ี
ใหท้า่นเขา้ใจ  พวกเราต่อไปอยา่ไดป้ฏบิตัเิชน่น้ี  อยา่ไปพึง่สื่อสญัญาณ
จ าพวกน้ีจ าพวกนัน้  อยา่ไปรบัสิง่เหลา่นัน้เขา้มาเป็นอนัขาด  มอีาจารย์
พลงัลมปราณ(ชีก่ง)บางท่านกล่าววา่  ฉนัจะส่งสื่อสญัญาณใหพ้วกท่าน  
ใหพ้วกท่านคอยรบัไดท้ัว่ทัง้ประเทศ  รบัอะไร  ขา้พเจา้ขอบอกกบัพวก
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ทา่นวา่  สิง่เหลา่น้ีไมเ่กดิประโยชน์อนัใด  หากจะมปีระโยชน์กเ็ป็นเพยีง
การไดม้าซึ่งการขจดัโรคเสรมิสรา้งสุขภาพ  แต่ในฐานะทีพ่วกเราเป็นผู้
ฝึกพลัง(กง)  พลัง(กง)คือสิ่งที่ เราบ าเพ็ญออกมาด้วยตัวเอง  สื่อ
สญัญาณพลงั(กง)ทีม่าจากผูอ้ื่นไม่สามารถท าใหย้กระดบัชัน้ใหส้งูขึน้ได ้ 
เป็นเพียงแต่ช่วยรกัษาโรคให้คนธรรมดาสามญั  ต้องตัง้จิตให้มัน่คง  
การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมใครกท็ าแทนใหก้นัไม่ได ้ ขอเพยีงท่านบ าเพญ็
ปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิ  ตวัทา่นเองกจ็ะยกระดบัชัน้ใหส้งูขึน้ได ้

ถา้เชน่นัน้ขา้พเจา้ใหอ้ะไรแก่ท่านไดบ้า้ง  ทุกท่านทราบกนัดวี่า
พวกเรามจี านวนไม่น้อยที่ยงัไม่เคยฝึกพลงั(กง)มาก่อน  ร่างกายมโีรค
เบียดเบียนอยู่  มหีลายท่านแม้ฝึกพลงั(กง)มานานหลายปี  แต่ยงัคง
วนเวยีนอยูแ่คร่ะดบัลมปราณ(ชี)่  ไม่มพีลงั(กง)แต่อยา่งใด  แน่นอนบาง
คนน าไปใช้รกัษาโรคให้ผู้อื่น  ท่านคงไม่ทราบว่าท่านรกัษาอย่างไร  
ในขณะที่ข้าพเจ้าพูดถึงปัญหาการสิงร่าง  ข้าพเจ้าก็ได้ช่วยขจัด
วญิญาณแปลกปลอมต่างๆ ที่สงิอยู่ในร่างของผู้บ าเพ็ญจรงิ  ไม่ว่าจะ
เป็นอะไร  สิง่ที่ไม่ดไีม่ว่าจะอยู่ภายในหรอืภายนอกร่างกาย  ก็จะขจดั
ออกไปจนหมดสิ้น  ท่านที่บ าเพ็ญธรรมจรงิด้วยตวัเองอ่านหลกัธรรม
ใหญ่(ต้าฝ่า)น้ี  ร่างกายของท่านก็จะได้รบัการช าระเอาสิ่งไม่ดีต่างๆ 
ออกไปดว้ย  พรอ้มกนัน้ีสภาพแวดลอ้มภายในบา้นของท่านกจ็ะตอ้งท า
การขจดัเอาสิง่ไม่ดอีอกไปดว้ยเช่นกนั  ป้ายสุนัขจิ้งจอก  ป้ายพงัพอน  
ทีท่่านเคยบูชามาก่อน  ใหท้า่นโยนทิง้ไปโดยเรว็  ช าระใหท้่านแลว้  ไม่
มอีะไรเหลอืแลว้  เพราะว่าท่านต้องการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจรงิๆ  เรา
จงึสามารถเปิดทางสะดวกให้แก่ท่าน  แต่จะกระท าให้แก่ผู้ที่ตัง้ใจจะ
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บ าเพญ็ปฏบิตัจิรงิๆ เท่านัน้  แน่นอนมบีางท่านไมค่ดิจะบ าเพญ็ปฏบิตั ิ 
จนถึงเวลาน้ีเขาก็ยงัไม่เขา้ใจ  ดงันัน้พวกเราก็จะไม่สนใจ  พวกเราจะ
ชว่ยเฉพาะผูท้ีต่ ัง้ใจจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจรงิๆ 

ยงัมคีนอกีประเภทหน่ึง  คนเขาพูดว่าร่างของเขามอีะไรสงิอยู ่
เขาเองกม็คีวามรูส้กึเชน่น้ี  แต่เมื่อไดเ้อาออกใหเ้ขาแลว้  จติทีร่ะแวงท า
ใหเ้ขารูส้กึวา่ยงัคงมอียู ่ ยงัคงรูส้กึวา่มสีิง่นัน้อยูใ่นตวั  เขายงัคดิวา่มอียู ่ 
น่ีก็เป็นจติยดึติดอย่างหน่ึง  เรยีกว่าจติระแวง  นานๆ เขา้ดไีม่ดมีนัก็
อาจเขา้สิงได้อกี  ท่านจะต้องปล่อยวาง  ตดัใจให้ได้ว่ามนัไม่มีอยู่อีก
ต่อไป  ขา้พเจา้เคยจดัการใหแ้ก่บางท่านในชัน้เรยีนก่อนๆ  ขา้พเจา้ได้
ท าเรื่องเหลา่น้ี  ไดก้ าจดัวญิญาณแปลกปลอมออกหมดแลว้ 

การบ าเพญ็ปฏบิตัขิ ัน้พืน้ฐานของสายเต๋าตอ้งมกีารวางรากฐาน
บางอย่าง  เพื่อก่อเกิดวงจรสวรรค์(โจวเทียน)  ตานเถียน ณ บรเิวณ
ทอ้งน้อยตอ้งก่อเกดิ  และสิง่อื่นๆ อกีมากมายก็ตอ้งก่อเกดิ  ณ ที่น้ีเรา
จะใส่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)  กลไกพลงัลมปราณ(ชี่จี)  และกลไกบังคับ
(จจีือ้)อื่นๆ อกีมากมายมากกวา่หมื่นชนิดส าหรบัการบ าเพญ็ปฏบิตัิ  สิง่
เหล่าน้ีล้วนต้องให้แก่ท่าน  เหมอืนการหว่านเมล็ดพชื  หลงัจากขจดั
โรคภยัไขเ้จบ็ใหแ้ก่ท่านแลว้  สิง่ที่ควรท าก็ท าใหแ้ลว้  สิง่ทีค่วรใหก้็ให้
หมดแลว้  ท่านจงึจะสามารถบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในวชิาน้ีอย่างแทจ้รงิ  
มฉิะนัน้หากเราไม่ใหอ้ะไรท่านเลย  กเ็ท่ากบัเป็นเพยีงการรกัษาโรคภยั
ไขเ้จบ็  เสรมิสรา้งสุขภาพเท่านัน้  พดูกนัใหช้ดั  บางคนทีไ่มบ่ าเพญ็จติ
(ซนิซิง่)  กน่็าจะไปฝึกกายบรหิารดกีวา่ 
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เมื่อท่านคิดจะบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมจรงิๆ  จึงจะรบัผดิชอบต่อ
ท่าน  ท่านที่บ าเพ็ญด้วยตัวเองก็จะได้รบัการดูแลเช่นกัน  แต่ต้อง
บ าเพญ็จรงิๆ  เราใหส้ิง่ต่างๆ แก่ผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัจิรงิ  ขา้พเจา้พูดแลว้
วา่  จะดแูลทา่นเหมอืนลกูศษิย ์ นอกจากน้ีหลกัธรรมในระดบัชัน้สงูทา่น
จะต้องศกึษาใหถ้่องแท ้ รูว้่าจะบ าเพญ็ปฏบิตัอิย่างไร  กระบวนท่าฝึก
ทัง้ห้าท่านจะต้องฝึกให้ครบ  ฝึกให้ได้ทัง้หมด  วนัขา้งหน้าท่านจงึจะ
สามารถบรรลุระดบัชัน้ทีสู่งมาก  เป็นระดบัชัน้ทีท่่านคาดคดิไม่ถงึว่าจะ
สูงถึงเพยีงนัน้  การได้มรรคผลย่อมไม่มปัีญหา  ขอเพยีงท่านบ าเพ็ญ
ปฏบิตั ิ ขา้พเจา้ถ่ายทอดหลกัธรรมโดยผนวกเอาธรรมะระดบัชัน้ต่างๆ 
เขา้ดว้ยกนั  วนัหน้าในระหว่างการบ าเพญ็ปฏบิตัใินระดบัชัน้ที่ต่างกนั  
ทา่นจะพบวา่มปีระโยชน์ในการชีน้ าต่อทา่นเสมอ 

การเป็นผู้บ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  วิถีชีวิตต่อไปข้างหน้าจะ
เปลีย่นแปลง  ธรรมกายของขา้พเจา้จะตอ้งจดัวางวถิชีวีติใหมใ่หแ้ก่ทา่น  
จดัวางอยา่งไร  ชวีติของบางทา่นยงัมเีหลอือยูม่ากน้อยเทา่ใด  เขาเองก็
ไม่ทราบ  บางท่านผ่านไปอกีสกัครึ่งปีหรอืหน่ึงปีอาจจะต้องป่วยหนัก  
อาจตอ้งลม้ป่วยเป็นเวลานานหลายปี  บางทา่นอาจเป็นอมัพาตหรอืโรค
อื่นๆ ท าให้เคลื่อนไหวไม่ได้  วิถีชีวิตในวนัข้างหน้าท่านจะบ าเพ็ญ
ปฏิบัติธรรมต่อไปได้อย่างไร  สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีเราจะช่วยท่านขจัด
ออกไป  ไม่ใหเ้หตุการณ์เหล่าน้ีเกดิขึน้  แต่เราจะต้องพูดกนัใหช้ดัเจน
ไว้ก่อน  เราจะช่วยผู้ที่บ าเพ็ญปฏิบัติจริงเท่านั ้น  จะท าให้กับคน
ธรรมดาสามญัไมไ่ด ้ เทา่กบัเป็นการท าสิง่ไมด่ ี การเกดิแก่เจบ็ตายเป็น
กฎแหง่กรรมของคนธรรมดาสามญั  จะไปท าลายตามอ าเภอใจไมไ่ด ้
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เราถื อว่ าผู้ บ าเพ็ญ ปฏิบัติ ธรรม เป็ นผู้ มี คุ ณ ค่ ายิ่ งนั ก  
เพราะฉะนัน้จงึจะท าใหผู้บ้ าเพญ็ธรรมเทา่นัน้  แลว้จะด าเนินการอยา่งไร  
หากอาจารย์มบีารมสีูงส่งมากๆ  ก็คืออาจารย์ท่านมแีรงพลงั(กงลี่)สูง
มากๆ  ท่านกจ็ะสามารถช่วยปัดเป่ากรรมของท่านได ้ อาจารยท์ีม่พีลงั
(กง)สูงจะสามารถช่วยขจดัปัดเป่าใหท้่านไดม้าก  อาจารยม์พีลงั(กง)ต ่า
กส็ามารถช่วยขจดัไดเ้ลก็น้อยเท่านัน้  เราขอยกตวัอยา่งเช่น  อาจารย์
จะรวบรวมเอากรรมต่างๆ ทีม่อียูใ่นชวีติภายภาคหน้าของท่าน  ขจดัให้
ลดลงส่วนหน่ึงใหเ้หลอืเพยีงครึ่งหน่ึง  ส่วนที่เหลอือกีครึง่ก็ยงัมากเกนิ
กว่าท่านจะก้าวข้ามไปได้  ยงัสูงกว่าภูเขา  จะท าอย่างไร  เมื่อท่าน
บรรลุธรรม จะมผีูไ้ดร้บัอานิสงสจ์ากทา่นมากมาย  เมื่อเป็นเช่นน้ี  ผูค้น
เหล่าน้ีจะมาช่วยท่านแบกรบัไปส่วนหน่ึง  แน่นอนแบ่งกนัไปคนละนิด
ยอ่มไมใ่ชส่ิง่ทีล่ าบากนกั  ทา่นยงัจะมดีวงชวีติมากมายทีผ่นัแปรออกมา
จากการปฏบิตั ิ นอกจากจติหลกั(จู่เหวยีนเสนิ)  จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)  
ยงัมตีวัทา่นอกีมากมาย  ลว้นจะตอ้งชว่ยทา่นแบ่งเบาสว่นหน่ึง  เมื่อถงึ
เวลาที่ท่านจะต้องฝ่าผ่านภยัพบิตัิ  กจ็ะเหลอืเพยีงส่วนน้อย  ถงึแมจ้ะ
เป็นเพยีงส่วนน้อย  แต่ก็ยงัเป็นเรื่องใหญ่  ท่านก็ยงัขา้มไม่พน้  จะท า
อยา่งไรด ี กจ็ะตอ้งแบง่ออกเป็นสว่นๆ  หลายๆ สว่น  จดัวางไวใ้นแต่ละ
ระดบัชัน้ของการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของท่าน  น ามนัมาใชข้ดัเกลาจติ
(ซินซิ่ง)ของท่านให้สูงขึ้น  ผนัแปรกรรมของท่าน  ช่วยเสรมิพลงั(กง) 
ของทา่นใหส้งูขึน้ 

นอกจากน้ี  คนที่คดิจะบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรม  ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย  
ขา้พเจ้าบอกแลว้ว่ามนัเป็นเรื่องที่เขม้งวดอย่างยิง่  และเป็นเรื่องที่อยู่
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เหนือคนธรรมดาสามญั  เป็นเรื่องทีย่ากยิง่กวา่เรื่องใดๆ ในชวีติของคน
ธรรมดาสามญั  นัน่ไม่ใช่สิง่ทีอ่ยูเ่หนือธรรมดาหรอกหรอื  เพราะฉะนัน้
จงึมขีอ้ก าหนดทีสู่งกว่าเรื่องใดๆ ในชวีติของคนธรรมดาสามญั  มนุษย์
เรานัน้มจีติหลกั(เหวยีนเสนิ)ซึ่งจะไม่ดบัสลาย  ถ้าหากจติหลกั(เหวยีน
เสนิ)ไม่ดบัสลาย  พวกเราลองคดิดู  จติหลกั(เหวยีนเสนิ)ของท่านอาจ
เคยท าสิง่ไมด่อีะไรไว ้ สรา้งกรรมไวใ้นชาตกิ่อนๆ  เป็นไปไดม้ากทเีดยีว  
ท่านอาจเคยฆ่าสตัว์ตดัชีวติ  ติดค้างอะไรผู้อื่น  รงัแกใครไว้  ท าร้าย
ผูอ้ื่น  ท่านอาจเคยท าในสิง่เหล่าน้ี  หากเป็นเช่นน้ี  ในระหว่างที่ท่าน
บ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  ในอีกมิติหน่ึงมันก็จะเห็นได้ชัดเจน  ถ้าท่าน
ต้องการรกัษาโรคเสรมิสรา้งสุขภาพมนัจะไม่ยุ่งกบัท่าน มนัทราบดวี่า
ท่านก าลงัผลกัโรคให้ถอยออกไปชัว่คราว  ท่านไม่ช าระคืนในเวลาน้ี  
วันข้างหน้าท่านก็ต้องช าระอยู่ดี  ภายหน้าช าระคืนก็จะยิ่งหนัก  
เพราะฉะนัน้หากทา่นไมค่ดิช าระคนืในขณะน้ีมนักจ็ะไมยุ่ง่ดว้ย 

ท่านบอกว่าต้องการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  มนักจ็ะไม่ยอม  ท่าน
จะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ทา่นก าลงัจะไปแลว้  ท่านมพีลงั(กง)เมื่อใด  ฉนั
กจ็ะตามไม่ทนัและแตะตอ้งท่านไม่ได ้ มนัจงึไม่ยอมและคดิหาวธิตี่างๆ 
นานามายบัยัง้  ไม่ให้ท่านบ าเพ็ญปฏิบตัิ  ใช้วิธีการต่างๆ นานามา
รบกวนท่าน  แมก้ระทัง่จะฆ่าท่านใหต้ายจรงิๆ  แน่นอนไม่ใช่ว่าขณะที่
ท่านนัง่สมาธอิยูต่รงน้ีดีๆ   ศรีษะของท่านกจ็ะหลุดจากบ่าไป  เป็นสิง่ที่
เป็นไปไม่ได้  เพราะว่าจะต้องให้สอดคล้องกบัสภาพของสงัคมมนุษย ์ 
แต่อาจเป็นไปได้  เมื่อออกจากบ้านท่านก็ถูกรถชน  หรอืตกจากตึก  
หรอืเกดิอุบตัเิหตุอื่นๆ  เรื่องเหล่าน้ีอาจเกดิขึน้  เป็นเรื่องอนัตรายมาก  
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ในความเป็นจรงิการบ าเพญ็ปฏบิตัจิรงิไม่งา่ยดงัทีท่่านคดิ  หากท่านคดิ
จะบ าเพญ็  กบ็ าเพญ็ขึน้ไปไดห้รอื  ทนัททีีท่่านคดิจะบ าเพญ็ปฏบิตัจิรงิ  
ท่านจะพบกบัอนัตรายถึงชวีติต่างๆ  จะพบกบัปัญหาเหล่าน้ีทนัท ี มี
อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ไมน้่อยทีไ่มก่ลา้ถ่ายทอดวชิาบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมชัน้สงูใหแ้ก่ลกูศษิย ์ เพราะเหตุใด  กเ็พราะว่าเขาไมส่ามารถท าใน
สิง่น้ี  เขาไมส่ามารถคุม้ครองลกูศษิยไ์ด ้

ทีผ่า่นมามผีูถ้่ายทอดธรรมะหลายท่าน  สามารถสอนลกูศษิยไ์ด้
เพียงคนเดียว  เขามีความสามารถคุ้มครองลูกศิษย์ได้เพยีงคนเดียว  
แต่จะใหคุ้ม้ครองลูกศิษยจ์ านวนมากเช่นน้ี  อาจารยท์ัว่ไปไม่ค่อยกล้า
ท าเช่นน้ี  แต่ขา้พเจา้ขอบอกกบัทุกท่าน ณ ทีน้ี่  ขา้พเจา้สามารถท าใน
สิ่งน้ี   เพราะว่าข้าพเจ้ามีธรรมกายจ านวนมากมายนับไม่ถ้วน  
เพยีบพรอ้มด้วยพลงัธรรม(ฝ่าลี่)อนัสูงส่ง  สามารถแสดงอทิธฤิทธิอ์นั
ยิง่ใหญ่  พลงัธรรม(ฝ่าลี)่มหาศาล  นอกจากน้ีสิง่ทีพ่วกเรากระท าในวนัน้ี
ไมใ่ชเ่รื่องงา่ยๆ อยา่งทีพ่วกทา่นมองเหน็กนัอยา่งผวิเผนิ  ไมใ่ชเ่กดิจาก
ความคิดชัว่วูบ  ขา้พเจ้าสามารถบอกพวกท่านได้ว่า  มีผู้บรรลุธรรม
ชัน้สงูมากมายกใ็หค้วามสนใจเรื่องน้ีอยู ่ น่ีเป็นการถ่ายทอดหลกัธรรมที่
แทจ้รงิครัง้สุดทา้ยของพวกเราในยคุธรรมะปลาย  การกระท าของเราจะ
ออกนอกลู่นอกทางไม่ได้  บ าเพ็ญปฏิบตัิไปตามทางแห่งธรรมอย่าง
แท้จริง  ใครก็ไม่กล้าที่จะแตะต้องท่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมี
ธรรมกายของขา้พเจา้คอยคุม้ครองดแูล  จะไมม่อีนัตรายใดๆ เกดิขึน้ 

มหีน้ีตอ้งช าระ  เพราะฉะนัน้บนเสน้ทางการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม
อาจเกดิเรื่องทีม่อีนัตรายบา้ง  แต่ในเวลาทีส่ิง่เหล่าน้ีเกดิขึน้  ท่านจะไม่
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หวาดกลัว  และก็จะไม่ให้ท่านได้ร ับอันตรายจริงๆ  ข้าพเจ้าขอ
ยกตวัอย่างให้พวกเรา  เมื่อครัง้ที่ขา้พเจา้เปิดสอนที่ปักกิง่  มผีูฝึ้กคน
หน่ึงขีจ่กัรยานขา้มถนน  และก าลงัจะเลี้ยวไปอกีหวัมุมถนนหน่ึง  มรีถ
เก๋งคนัหน่ึงแล่นมาดว้ยความเรว็  ชนเอาผูฝึ้กคนน้ีทีบ่รเิวณหวัมุมถนน  
ผูฝึ้กคนน้ีเป็นสตรอีายุ 50 กว่าปี  ชัว่พรบิตาเดยีวรถเก๋งก็ชนเธออยา่ง
แรง  “ปัง”  ศรีษะของเธอโขกเขา้กบัหลงัคารถคนันัน้  โดยขาของเธอยงั
คาอยูบ่นจกัรยาน  ศรีษะของเธอไมเ่พยีงไมรู่ส้กึเจบ็  เลอืดกไ็มอ่อก  ไม่
มรีอยบวมช ้าทีใ่ด  โชเฟอรท์ีข่บัรถเก๋งตกใจจนแทบชอ็ก  กระโดดลงมา
ดวู่าเธอไดร้บับาดเจบ็ทีใ่ด  ถามวา่จะน าตวัเธอสง่โรงพยาบาลไหม  เธอ
ตอบว่าไม่เป็นไร  แน่นอนผูฝึ้กของเราผูน้ี้มจีติ(ซินซิ่ง)สูงมาก  ไม่เอา
เรื่องเอาราวกบัโชเฟอร์คนนัน้  แต่รถเก๋งกลบัถูกกระแทกเป็นรอยบุบ
ใหญ ่

เรื่องประเภทน้ีลว้นเป็นเรื่องมาเอาชวีติ  แต่ก็ไม่ไดร้บัอนัตราย  
ครัง้ที่แล้วที่เราเปิดสอนที่มหาวทิยาลยัจีห๋ลนิ  มีผูฝึ้กของเราคนหน่ึง  
เดนิจูงจกัรยานออกนอกประตูใหญ่ของมหาวทิยาลยัจีห๋ลนิ  แต่เมื่อเขา
เดนิถงึกลางถนน  กม็รีถยนต์สองคนั  วิง่ขนาบมาทัง้หน้าหลงั  ขาดอกี
นิดเดยีวก็จะชน  แต่เขากลบัไม่รูส้กึหวาดกลวัแม้แต่น้อย  บ่อยครัง้ที่
ประสบกบัเหตุการณ์เช่นน้ีพวกเราจะไม่หวาดกลวั  ในชัว่พรบิตานัน้  
รถยนต์ทัง้สองคนัก็หยุดอย่างกะทนัหนั  ผู้ฝึกคนน้ีไม่ได้รบัอนัตราย
แมแ้ต่น้อย 

ที่ปักกิง่ก็มเีหตุการณ์ท านองน้ี  ในช่วงฤดูหนาวทอ้งฟ้ามดืเรว็  
ผูค้นมกัจะเขา้นอนแต่หวัค ่า  บนทอ้งถนนมกัจะไม่มคีน  เงยีบสงดั  มผีู้
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ฝึกของเราคนหน่ึง  ขีจ่กัรยานกลบับ้าน  ขา้งหน้าเขามรีถจี๊ปวิง่อยู่คนั
หน่ึง  เขาตัง้หน้าตัง้ตาขี่โดยไม่ได้เงยหน้าขึ้นมอง  ทนัใดนัน้รถจี๊ปก็
หยุดกะทนัหนั  เขาไม่ทนัสงัเกต  กม้หน้าขีจ่กัรยานต่อไป  แต่วา่รถจีป๊
ก็ได้ถอยรถอย่างกะทันหันและรวดเร็ว   แรงทัง้สองน้ีถ้าปะทะเข้า
ดว้ยกนัสามารถท าใหเ้ขาเสยีชวีติได ้ ขณะทีก่ าลงัจะชนเขา้กบัจกัรยาน  
ก็เหมือนมีแรงมาฉุดจกัรยานให้ถอยหลังไปครึ่งเมตร  ก็พอดีกับที่
รถจีป๊หยุดลงทนัท ี อาจเป็นไดว้่าคนขบัเหลอืบเหน็ว่าขา้งหลงัมคีน  ผู้
ฝึกคนน้ีกไ็มรู่ส้กึหวาดกลวัในเวลานัน้  ใครทีพ่บกบัเหตุการณ์เชน่น้ีกจ็ะ
ไม่รู้สึกกลวั  แต่หลงัจากนัน้อาจเกิดความกลวั  สิ่งแรกที่เขาคิดก็คือ  
ใครฉุดลากฉนัถอยหลงัมาต้องขอบคุณเขา  พอหนัหน้าไปเพื่อจะกล่าว
ค าขอบคุณ  แต่มองไปบนถนนไมม่คีนแมแ้ต่คนเดยีว  เขาเขา้ใจทนัทวีา่
อาจารยค์ุม้ครองเขาอยู ่

ที่เมอืงฉางชุนมเีหตุการณ์หน่ึง  ผูฝึ้กคนหน่ึงขา้งบา้นเขาก าลงั
ก่อสรา้งตกึสูง  ตกึสมยัน้ีสรา้งกนัสูงๆ  เขาใชเ้หลก็กลมขนาดเกือบ 2 
น้ิว  ความยาว 4 เมตร  ท าเป็นนัง่รา้น  ขณะที่เขาออกจากบ้านได้ไม่
ไกล  ทนัใดนัน้ก็มเีหลก็ท่อนหน่ึงหล่นลงมาตรงกบัศรีษะของเขา  ผูค้น
บนถนนต่างพากนัตกตะลงึ  เขากลบัรูส้กึเหมอืนมใีครมาตบศรีษะ  จงึ
หนัหน้ากลบัไปดู  มองเหน็ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)ขนาดใหญ่ก าลงัหมุนอยู่
บนศรีษะ  ขณะเดยีวกนัท่อนเหลก็นัน้ก็แฉลบผา่นศรีษะเขาเสยีบตัง้ลง
บนพืน้  พวกเราลองคดิดเูหลก็ทีห่นักขนาดนัน้ถา้เสยีบลงบนตวัเขา  คง
เหมอืนไมเ้สยีบพทุรา  อนัตรายเหลอืเกนิ 
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เหตุการณ์ประเภทน้ีมอียู่มากมายนับไม่ถ้วน  แต่ผูฝึ้กของเรา
ไมไ่ดร้บัอนัตราย  เหตุการณ์เหลา่น้ีไมแ่น่เสมอไปวา่ทา่นจะตอ้งประสบ  
บางคนอาจตอ้งประสบกบัเหตุการณ์ประเภทน้ีบา้ง  จะประสบหรอืไม่ก็
ตาม  รบัรองว่าท่านจะไม่เกดิอนัตรายใดๆ  จุดน้ีขา้พเจา้กลา้รบัประกนั
ได ้ มผีูฝึ้กบางคนเขาไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของจติ(ซนิซิง่)  เพยีงแต่
ฝึกการเคลื่อนไหวไมบ่ าเพญ็จติ  กไ็มน่บัวา่เป็นผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม 

พูดถงึเรื่องอาจารยใ์หอ้ะไร  ขา้พเจา้กใ็หส้ิง่เหล่าน้ีแก่พวกท่าน  
ธรรมกายของขา้พเจา้จะคอยคุม้ครองพวกท่านจนกว่าท่านจะสามารถ
คุม้ครองตวัเองได ้ เมื่อถงึเวลานัน้ทา่นกห็ลุดพน้จากการบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมในภพ  ท่านก็ได้ธรรมะแล้ว  แต่ท่านจะต้องปฏิบัติตนเป็นผู้
บ าเพ็ญธรรมอย่างแท้จริง  ท่านจึงจะส าเร็จถึงจุดน้ี  มีคนหน่ึงถือ
หนังสือของข้าพเจ้าเดินร้องตะโกนไปบนถนนว่า  มีอาจารย์หลี่คอย
คุม้ครองไม่กลวัถูกรถชน  น่ีเป็นการบ่อนท าลายหลกัธรรมใหญ่  เราจะ
ไมคุ่ม้ครองคนประเภทน้ี  อนัทีจ่รงิลกูศษิยท์ีบ่ าเพญ็ธรรมจรงิกจ็ะไมท่ า
เชน่น้ี 

สนามพลงังาน 

ขณะที่เราฝึกพลงัลมปราณ(ชี่กง)อยู่นัน้รอบๆ ตวัเราจะมสีนาม  
สนามน้ีคือสนามอะไร  บางคนบอกว่าเป็นสนามลมปราณ (ชี่ )  
สนามแม่เหลก็  สนามไฟฟ้า  ซึง่ความจรงิท่านจะเรยีกเป็นสนามอะไรก็
ไม่ถูกต้อง  เพราะว่าสนามชนิดน้ีอุดมไปด้วยสสารต่างๆ มากมาย  
สสารซึ่งประกอบขึ้นเป็นมิติต่างๆ ในจกัรวาลของเรา  พูดได้ว่ามีอยู่
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ครบถว้นในพลงั(กง)น้ี  พวกเราเรยีกวา่สนามพลงังานดูจะเหมาะสมกว่า  
ดงันัน้โดยทัว่ไปจงึเรยีกวา่สนามพลงังาน 

สนามพลงังานน้ีมปีระโยชน์อะไร  ทุกทา่นคงจะทราบ  พวกเราผู้
บ าเพญ็ธรรมในสายหลกัจะมคีวามรูส้กึอย่างหน่ึง  เพราะว่าเป็นผูผ้่าน
การบ าเพญ็ธรรมในสายหลกั  เขาจะเป่ียมลน้ดว้ยความเมตตา  ซึ่งเขา้
กบัคุณสมบตัิพเิศษของจกัรวาล  ความจรงิ ความเมตตา ความอดทน
(เจนิ ซัน่ เหยิน่)  ดงันัน้ผูฝึ้กของพวกเราทุกคนทีน่ัง่อยูใ่นสนามพลงังาน
น้ีจะรู้สึกได้  ไม่คิดในสิ่งชัว่ร้าย  โดยเฉพาะพวกเราที่นัง่อยู่ ณ ที่น้ี
แม้แต่การสูบบุหรี่ก็ไม่คิด  รู้สึกถึงบรรยากาศอนัสงบร่มเย็น  และมี
ความสุขสบายมาก  น่ีคอืผลอนัเกิดจากพลงังานที่ผูท้ี่บ าเพญ็ธรรมใน
สายหลกัมอียู่กบัตวั บงัเกดิผลภายในบรเิวณสนามน้ี  เมื่อท่านจบการ
เรยีนในชัน้น้ีไปแล้ว  พวกเราส่วนใหญ่จะมพีลงั(กง)  มพีลงั(กง)จรงิๆ  
เพราะว่าสิง่ทีเ่ราถ่ายทอดใหแ้ก่ท่านนัน้เป็นหลกัธรรมในสายหลกั  และ
ท่านเองก็ก าลงัพยายามที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานจิต(ซินซิ่ง)ในการ
บ าเพญ็  ขอเพยีงท่านบ าเพ็ญปฏบิตัิตามมาตรฐานจติ(ซินซิ่ง)ที่ตัง้ไว ้ 
ฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอ  พลงังานของทา่นกจ็ะพอกพนูมากขึน้ๆ 

พวกเราเน้นการช่วยตวัเอง  ช่วยเหลือผู้อื่น  ช่วยเหลือสรรพ
สตัว์  ดงันัน้เวลาธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)หมุนตามเขม็นาฬิกาเป็นการช่วย
ตวัเอง  หมุนทวนเขม็นาฬิกาจะช่วยผู้อื่น  หมุนทวนเข็มนาฬิกาก็จะ
ปลอ่ยพลงังานออก  ท าใหผู้อ้ื่นไดร้บัประโยชน์  เมื่อเป็นเช่นน้ี  คนทีอ่ยู่
ภายในบริเวณที่สนามพลังงานของท่านครอบคลุมถึงก็จะได้ร ับ
ประโยชน์ดว้ย  เขาอาจมคีวามรูส้กึสบาย  ไม่ว่าท่านจะเดนิอยูบ่นถนน  
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อยู่ในที่ท างาน  ในบ้าน  ก็จะบงัเกิดผลเช่นน้ี  คนที่อยู่ภายในบรเิวณ
สนามพลงังานของท่าน  สภาพร่างกายของเขาจะไดร้บัการปรบัโดยที่
ท่านไม่ตัง้ใจ  เพราะว่าสนามพลงัแบบน้ีสามารถปรบัแก้สภาพผดิปกติ
ต่างๆ ใหด้ขีึน้  ร่างกายมนุษยไ์ม่ควรจะมโีรค  การมโีรคจงึเป็นสภาพที่
ผดิปกติ  มนัจึงสามารถปรบัให้ดี  ผู้ที่มีความคิดไม่ดี  คิดในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง  ภายใต้อานุภาพอันแรงกล้าของสนามพลังงานของท่าน  
สามารถเปลีย่นแปลงความคดิของเขาได ้ ในขณะนัน้เขาอาจไม่คดิในสิง่
ทีไ่มด่ ี เขาอาจก าลงัคดิจะดา่คน  ทนัใดนัน้เขาอาจเปลีย่นความคดิ  ไม่
คดิท าเช่นนัน้  มเีพยีงสนามพลงังานที่เกดิจากการบ าเพญ็ธรรมในสาย
หลกัเท่านัน้  จงึสามารถบงัเกดิผลเช่นน้ีได ้ ดงันัน้ทางพุทธศาสนาจงึมี
ค ากล่าวว่า  “แสงพระพุทธส่องสว่างไปทัว่  คุณธรรมสมบูรณ์แจ่มชดั”  
ความหมายกเ็ป็นเชน่น้ี 

ผู้ฝึกหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)จะเผยแพร่พลงั(กง)
อย่างไร 

ผูฝึ้กของเราจ านวนมากเมื่อจบชัน้เรยีนไปแลว้  จะรูส้กึว่าเป็น
หลกัพลงั(กง)ที่ดมีาก  คดิจะน าไปเผยแพร่ให้กบัญาติสนิทมติรสหาย  
ท่านสามารถน าไปเผยแพร่ให้ใครก็ได้  สิง่เดยีวที่ขา้พเจ้าจะต้องบอก
กลา่วกบัพวกทา่น  เราไดใ้หส้ิง่ต่างๆ แก่ทา่นมากมาย  ซึง่คดิเป็นมลูค่า
ไม่ได้  ท าไมเราจงึให้แก่พวกท่าน  ก็เพื่อให้ท่านบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  
เพื่อการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมเท่านัน้  เราจึงให้สิ่งเหล่าน้ีแก่พวกท่าน  
กล่าวคอืเมื่อท่านน าไปเผยแพร่ต่อ  ต้องไม่น าสิง่เหล่าน้ีไปหาชื่อเสยีง
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และประโยชน์  เพราะฉะนัน้ท่านจะท าเหมอืนขา้พเจา้โดยเปิดชัน้สอน
และเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายไม่ได้  เพราะว่าเราต้องมีค่าพมิพ์หนังสอื  ค่า
ถ่ายเอกสารขอ้มูลต่างๆ  และเดนิทางไปเผยแพร่พลงั(กง)  มคี่าใชจ้่าย
ต่างๆ  แต่เรากเ็รยีกเกบ็ในจ านวนทีต่ ่าทีสุ่ดในประเทศ  ในขณะทีเ่ราให้
สิง่ต่างๆ แก่ท่านมากที่สุด  เราน าท่านไปสู่ระดบัสูงจริงๆ  ขอ้น้ีคดิว่า
พวกท่านคงจะเข้าใจ  การเป็นผู้ฝึกของหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่า
หลุนตา้ฝ่า)  ต่อไปภายหน้าเมื่อท่านไปเผยแพร่วชิาของเรา  ขา้พเจา้มี
ขอ้ก าหนดอยู ่2 ขอ้ 

ขอ้ที่ 1  จะต้องไม่เรยีกเก็บค่าใช้จ่าย  เราให้สิง่ต่างๆ แก่ท่าน
มากมาย  มใิชเ่พือ่ใหท้่านร ่ารวยมชีื่อเสยีง  แต่เพือ่ช่วยใหท้่านพน้ทุกข ์ 
ใหท้่านบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  หากท่านไปเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่าย  ธรรมกาย
ของขา้พเจา้จะถอนสิง่ต่างๆ ที่ใหแ้ก่ท่านกลบัคนืมาใหห้มด  ท่านก็จะ
ไมใ่ชค่นของหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)อกีต่อไป  สิง่ทีท่า่น
น าไปเผยแพร่ก็จะไม่ใช่หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)  ท่าน
เผยแพรว่ชิาตอ้งไมแ่สวงหาผลประโยชน์และชื่อเสยีง  เป็นการใหบ้รกิาร
ต่อสงัคม  ผูฝึ้กของเรามอียู่ทัว่ประเทศกท็ ากนัเช่นน้ี  ผูช้่วยฝึกสอนใน
แต่ละที่ต่างก็ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี  การมาศึกษาวิชาของเรา  
หากทา่นคดิจะมาเรยีนรู ้ มาศกึษา  เรากจ็ะรบัผดิชอบต่อทา่น  โดยไมม่ี
การเรยีกเกบ็เงนิแต่อยา่งใด 

ขอ้ที ่2  ตอ้งไมน่ าสิง่ทีเ่ป็นของทา่นเองปะปนเขา้ไปในหลกัธรรม
ใหญ่  กล่าวคือในระหว่างการเผยแพร่วชิา  ไม่ว่าตาทพิย์ของท่านจะ
เปิดหรือยงั  ท่านมองเห็นอะไรก็ดี  มีความสามารถพิเศษอะไรก็ด ี 
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อย่าได้น าสิง่ที่ท่านเห็นมาอธบิายหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้า
ฝ่า)  สิ่งที่ท่านเห็นในระดบัชัน้ของท่านยงัห่างไกลจากความหมายที่
แทจ้รงิของหลกัธรรมที่เราพูดมากมายนัก  เพราะฉะนัน้ต่อไปเมื่อท่าน
เผยแพร่พลงั(กง)  จะต้องระมดัระวงัเรื่องน้ีเป็นอย่างมาก  จงึจะรกัษา
หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ของเราใหค้งเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง 

นอกจากน้ียงัไม่อนุญาตใหเ้ผยแพร่หลกัธรรมในรูปแบบเหมอืน
อยา่งขา้พเจา้  และไม่อนุญาตใหจ้ดัการบรรยายธรรมอยา่งกวา้งขวางใน
รปูแบบเชน่ขา้พเจา้  เพราะทา่นยงัไมส่ามารถอธบิายหลกัธรรมได ้ สิง่ที่
ขา้พเจา้บรรยายนัน้มคีวามหมายลกึซึ้ง  โดยผนวกเอาสิง่ที่อยู่ในระดบั
ชัน้สูงไวด้ว้ย  ท่านยงับ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยู่ในระดบัชัน้ที่แตกต่างกนั  
ต่อไปเมื่อท่านยกระดบัสูงขึ้น  ท่านกลบัไปฟังค าบรรยายธรรมของ
ขา้พเจา้  ท่านกจ็ะยกระดบัสงูขึน้อกี  ถา้ทา่นฟังต่อเน่ืองอยา่งสม ่าเสมอ  
ทา่นกจ็ะรบัรูแ้ละบรรลุในสิง่ใหม่ๆ  ตลอดเวลา  การอา่นหนงัสอืกเ็ชน่กนั  
ข้าพเจ้าได้ผนวกเอาสิ่งที่อยู่ในระดบัสูงในค าบรรยาย  เพราะฉะนัน้
หลกัธรรมใหญ่น้ีท่านไมส่ามารถทีจ่ะบรรยายได ้ และไม่อนุญาตใหท้า่น
น าเอาค าพดูของขา้พเจา้ไปเป็นค าบรรยายของทา่นเอง  ถา้ฝ่าฝืนทา่นก็
คอืผูข้โมยหลกัธรรม  ใหท้่านใช้ค าพูดเดมิของขา้พเจา้และเพิม่เตมิว่า
อาจารย์พูดไว้อย่างไร  หนังสือเขียนไว้อย่างไร  ให้ใช้วิธีพูดแบบน้ี  
เพราะเหตุใดหรอื  เพราะว่าเมื่อท่านพดูแบบน้ีกจ็ะมพีลงัของหลกัธรรม
ใหญ่แผก่ระจายออกมา  ท่านจะน าสิง่ที่ท่านทราบมาถอืเป็นหลกัธรรม
ใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ไปเผยแพร่ไม่ได ้ มฉิะนัน้สิง่ทีท่่านน าไป
เผยแพร่ก็จะไม่ใช่หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)  เท่ากบัเป็น
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การบ่อนท าลายหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา  สิง่ที่
ท่านพูดตามขอ้คิดเห็นและความคิดของท่านนัน้ไม่ใช่หลกัธรรม  ไม่
สามารถจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้  และจะไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆ  
ดงันัน้ไมม่ใีครทีจ่ะบรรยายธรรมน้ีได ้

วธิทีี่ท่านจะท าการเผยแพร่วชิา  ใหท้ ากนัที่ศูนยฝึ์กหรอืสนาม
ฝึก  โดยการเปิดเทปเสยีงหรอืวดีทีศัน์ใหผู้ส้นใจศกึษาฝึกตาม  และใหม้ี
ผู้ช่วยฝึกสอนคอยชี้แนะวิธีฝึก  หรือจะใช้วิธีนั ง่ส ัมมนาพูดคุย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั  ตอ้งเผยแพรห่ลกัธรรมใหญ่ดว้ย
วธิน้ีี  นอกจากนัน้ไม่ใหเ้รยีกผูคุ้มการฝึกของหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร
(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ว่าอาจารย ์ หรอืปรมาจารย ์ ในหลกัธรรมใหญ่มอีาจารย์
อยู่เพียงท่านเดียวเท่านัน้  ไม่มีการแบ่งแยกว่าเข้าก่อนหรือเข้าหลงั  
ลว้นเป็นลกูศษิยท์ัง้นัน้ 

ในขณะทีพ่วกทา่นเผยแพร่พลงั(กง)  บางคนอาจคดิวา่  อาจารย์
สามารถใส่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)เพื่อปรบัสภาพร่างกายใหแ้ก่ผูฝึ้ก  แต่เขา
ท าไมไ่ด ้ ไม่เป็นไร  ขา้พเจา้เคยบอกกบัพวกท่านแลว้วา่  ขา้งหลงัของ
พวกท่านทุกคนมีธรรมกายของข้าพเจ้าอยู่  ไม่เพียงมีอยู่องค์เดียว  
ธรรมกายของขา้พเจา้จะท าในสิง่เหลา่น้ีให ้ ในขณะทีท่า่นสอน  หากเขา
มบีุญวาสนา  กจ็ะไดร้บัธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)ในทนัท ี หากบุญวาสนาของ
เขาน้อยหน่อย  หลงัการปรบัสภาพรา่งกาย  บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมต่อไปก็
จะไดร้บัเช่นกนั  ธรรมกายของขา้พเจา้จะช่วยปรบัสภาพรา่งกายใหเ้ขา  
ไมเ่พยีงเท่าน้ี  ขา้พเจา้ขอบอกวา่  อา่นหนังสอื  ดวูดีทีศัน์  หรอืฟังเทป
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บรรยายธรรมของขา้พเจ้า  ศึกษาหลกัธรรม  ฝึกพลงั(กง)  หากตัง้ตน
เป็นผูบ้ าเพญ็ธรรมอยา่งแทจ้รงิ  กจ็ะไดร้บัสิง่ทีค่วรไดเ้ชน่เดยีวกนั 

เราไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกของเราไปรกัษาโรคให้ผู้อื่น  ผู้ฝึกของ
หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)มขีอ้หา้มมใิหไ้ปรกัษาโรคใหแ้ก่
ผูอ้ื่นอย่างเด็ดขาด  เราสอนใหท้่านบ าเพญ็ขึ้นไป  ไม่ใหเ้กดิจติยดึติด
ใดๆ  และกไ็มต่อ้งการใหท้า่นท ารา้ยสภาพรา่งกายของตวัเอง  สนามฝึก
พลงั(กง)ของเราดกีวา่สนามฝึกพลงั(กง)ของวชิาอื่น  ขอเพยีงทา่นมาฝึก
พลงั(กง)ในสนามฝึกของเรา  ดกีวา่ท่านไปรบัการรกัษาโรคอกีมากมาย
นัก  ธรรมกายของข้าพเจ้านัง่ล้อมเป็นวง  เหนือสนามฝึกขึ้นไปใน
อากาศ  อานุภาพของพลงั(กง)ครอบคลุมไปทัว่  โดยมีธรรมจกัร(ฝ่า
หลุน)ใหญ่เป็นร่มก าบงั  มธีรรมกายองค์หลกัคอยปกป้องดูแล  สนาม
ฝึกพลงั(กง)ของเรามใิช่สนามฝึกพลงั(กง)ทัว่ๆ ไป  เป็นสนามบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรม  พวกเรามจี านวนมากทีม่คีวามสามารถพเิศษต่างกเ็คยเหน็
สนามของหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ของเราน้ี  มแีสงสแีดง
สาดสอ่งครอบคลุมไปทัว่ 

ธรรมกายของข้าพเจ้าก็สามารถจะใส่ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)ได้
โดยตรง  แต่เราไมต่อ้งการทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิจติยดึตดิ  เวลาทีท่า่นสอน
ให้พวกเขาฝึกวธิกีารเคลื่อนไหว  และเขาบอกว่า  ฉันมีธรรมจกัร(ฝ่า
หลุน)แลว้  ท่านอย่าไดค้ดิว่าท่านเป็นคนให ้ ไม่ใช่เช่นน้ี  ขา้พเจา้ต้อง
เน้นกบัทุกท่านเกี่ยวกบัเรื่องน้ี  ก็เพื่อไม่เป็นการส่งเสรมิให้เกดิจติยดึ
ติด  ธรรมกายของข้าพเจ้ากระท าให้ทัง้สิ้น  ผู้ฝึกของหลกัธรรมใหญ่
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)จะเผยแพรพ่ลงั(กง)ดว้ยวธิน้ีี 
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ใครที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักพลัง(กง)ของหลักธรรมใหญ่
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)  เขาก็คือผู้ท าลายหลกัธรรมใหญ่  ท าลาย
หลกัธรรมของเรา  มีคนน าหลกัธรรมไปหยอกล้อเป็นเรื่องสนุกปาก  
การกระท าเช่นน้ีเป็นเรื่องทีไ่ม่อนุญาตโดยเดด็ขาด  วธิบี าเพญ็ปฏบิตัทิี่
แทจ้รงินัน้ลว้นสบืทอดมาก่อนประวตัศิาสตร ์ สบืทอดต่อๆ กนัมาเป็น
เวลาอนัยาวนาน  บ าเพญ็จนไดบ้รรลุเป็นผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สงูจ านวนนับ
ไม่ถ้วน  ใครกไ็ม่กลา้ทีจ่ะเปลีย่นแปลงแกไ้ขสิง่น้ี  น่ีเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ใน
ยุคธรรมะปลายของเรา  เรื่องเช่นน้ี ไม่ เคยมีปรากฏมาก่อนใน
ประวตัศิาสตร ์ จงึขอใหทุ้กทา่นระมดัระวงัในจุดน้ีดว้ย 
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บทท่ี 4 

เสียกบัการได้ 

ในแวดวงของการบ าเพ็ญปฏิบัติ ธรรม   มักจะพู ดถึ ง
ความสมัพนัธ์เกี่ยวกบัการสูญเสยีกบัการได้  ในส่วนของคนธรรมดา
สามญักม็กีารพดูถงึความสมัพนัธเ์กี่ยวกบัการเสยีกบัการได ้ พวกเราผู้
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจะปฏบิตัอิยา่งไรกบัการเสยีกบัการได ้ ส าหรบัผูฝึ้ก
บ าเพญ็ปฏบิตัจิะต่างไปจากคนธรรมดาสามญั  สิง่ที่คนธรรมดาสามญั
คดิอยากได้ก็คอืผลประโยชน์ส่วนตวั  ท าอย่างไรจงึจะอยู่ได้ดเีป็นอยู่
สบาย  พวกเราผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมไมค่ดิเชน่น้ี  กลบัตรงกนัขา้ม  เรา
ไม่คดิจะแสวงหาสิง่ที่คนธรรมดาสามญัต้องการ  แต่สิ่งที่เราได้รบัมา 
กลบัเป็นสิง่ที่คนธรรมดาสามญัอยากได้แต่ไม่ได ้ นอกจากจะบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรม 

การสูญเสียที่พวกเราพูดถึงโดยทัว่ไป  ไม่ได้หมายถึงการ
สูญเสียภายในวงแคบๆ  บางคนพูดถึงการสูญเสีย  คิดว่าเป็นการ
เสียสละเงนิเล็กน้อย  เห็นใครล าบากก็ช่วยเขาบ้าง  เห็นขอทานขา้ง
ถนนกใ็หเ้งนิเขาบา้ง  น่ีกเ็ป็นการสละเป็นการเสยี  น่ีเป็นเพยีงการมอง
ปัญหาเรื่องเงนิและวตัถุใหส้ าคญัน้อยลง  แน่นอนการเสยีสละดา้นเงนิ
ทองก็เป็นส่วนหน่ึงและเป็นดา้นที่ค่อนขา้งส าคญั  แต่การสูญเสยีที่เรา
พูดถึงนัน้ไม่จ ากัดอยู่ในวงแคบๆ เท่าน้ี  ในขัน้ตอนของการบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรม  จติใจของผูฝึ้กพลงั(กง)จะต้องสละนัน้มมีากมาย เช่น จติ
โอ้อวด  จติอจิฉารษิยา  จติที่คดิแก่งแย่งชงิดชีงิเด่น  จติยนิด ี จติยดึ
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ตดิต่างๆ ทัง้หลาย  ลว้นจะตอ้งขจดัทิง้ไป  การสูญเสยีทีเ่ราพดูถงึนัน้มี
ความหมายกวา้ง  ตลอดขัน้ตอนการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ตอ้งสละทิง้ซึง่
การยดึตดิทัง้หมดและกเิลสต่างๆ ของคนธรรมดาสามญั 

อาจมบีางท่านคดิว่า  พวกเราผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยูใ่นสงัคม
มนุษย ์ ถา้ตอ้งสละทุกสิง่มเิท่ากบัเป็นพระสงฆห์รอืชหีรอกหรอื  ถา้ให้
สละเสยีทัง้หมดดูเหมอืนจะท าไมไ่ด ้ วธิกีารบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของเรา  
ในส่วนที่บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมในสงัคมของมนุษย์  ก าหนดให้บ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรมในสงัคมของมนุษย ์ ด ารงใหเ้หมอืนกบัคนธรรมดาสามญัให้
มากทีสุ่ด  ไม่ไดห้มายถงึใหท้่านตอ้งสูญเสยีผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุ
ไปจรงิๆ  ไมว่า่ทา่นจะมตี าแหน่งสงูแคไ่หนทางราชการ  หรอืจะมทีรพัย์
สมบตัมิหาศาล  ประเดน็ส าคญัอยูท่ีท่่านสามารถจะปล่อยวางจติใจของ
ทา่นไดห้รอืไม ่

วธิกีารบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของเราเน้นที่จติของคนโดยตรง  ไม่
ว่าจะเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล  ความขดัแย้งระหว่างเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน  ท่านจะสามารถมองปัญหาเหล่าน้ีให้จืดจางและเบาลงได้
หรือไม่  น่ีคือประเด็นส าคญั  การบ าเพ็ญปฏิบัติในวดัหรือในป่าลึก  
เพือ่ตอ้งการใหท้า่นตดัขาดจากสงัคมภายนอก  บงัคบัใหท้า่นละทิง้จติใจ
ของคนธรรมดาสามญั  ผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุจะไมใ่หท้า่นได ้ แต่ให้
ท่านสูญเสีย  การบ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมในสงัคมไม่ด าเนินในลกัษณะน้ี  
เน้นใหท้า่นด าเนินชวีติในลกัษณะของคนธรรมดาสามญั  ซึง่จะดวูา่ทา่น
จะลดละสิง่เหล่าน้ีไดอ้ย่างไร  แน่นอนเป็นเรื่องยาก  แต่น่ีเป็นประเด็น
ส าคญัที่สุดของวชิาของเรา  เพราะฉะนัน้การสูญเสยีที่เรากล่าวถงึจงึมี
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ความหมายครอบคลุมอยา่งกวา้งขวาง  ไม่ใช่มคีวามหมายทีแ่คบๆ  เรา
มาพดูถงึการท าความดแีละสละเงนิทองเลก็ๆ น้อยๆ  ทา่นดูทุกวนัน้ีคน
ขอทานบนถนน  บางคนท าเป็นอาชพี  เขามีเงนิมากกว่าท่านเสยีอีก  
พวกเราต้องมองไปยงัสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลกั  ไม่ใช่ดูแค่สิ่งที่เล็กๆ  
การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมต้องกระท าอย่างสงา่ผ่าเผยและถูกต้อง  มุ่งไป
ยงัเป้าหมายหลกั  ขัน้ตอนของการสูญเสยีน้ี  สิง่ทีส่ญูเสยีอยา่งแทจ้รงิก็
คอืสิง่ทีไ่มด่ที ัง้นัน้ 

คนเรามกัจะหลงคดิวา่สิง่ทีต่นเองใฝ่แสวงหานัน้เป็นสิง่ทีด่ที ัง้นัน้  
แทท้ีจ่รงิเมื่อมองจากระดบัชัน้สูง  ลว้นเป็นสิง่ทีต่อบสนองผลประโยชน์
ของคนธรรมดาสามญั  ทางศาสนากล่าวว่า  ต่อใหท้่านมเีงนิมากเท่าใด  
มยีศถาบรรดาศกัดิส์ูงเพยีงใด  กม็ไีดเ้พยีงไมก่ี่สบิปี  เกดิกน็ าตดิตวัมา
ไม่ได ้ ตายก็เอาตดิตวัไปไม่ได ้ ท าไมวชิาน้ีจงึมคี่ายิง่นัก  ก็เพราะว่า
มนัจะตดิอยูก่บัจติหลกั(เหวยีนเสนิ)ของท่านโดยตรง  เกดิกต็ดิตวัมาได ้ 
ตายก็น าติดตวัไปได้และจะเป็นตวัก าหนดมรรคผลของท่านโดยตรง  
เพราะฉะนัน้จงึบ าเพ็ญได้ยากล าบาก  กล่าวคอื  สิ่งที่ท่านสลดัทิ้งไป
เป็นสิง่ทีไ่ม่ด ี เชน่น้ีจงึจะท าใหท้่านกลบัไปสู่สภาพดัง้เดมิทีแ่ทจ้รงิ  สิง่
ที่จะได้นัน้คอือะไร  ก็คือการยกระดบัที่สูงขึ้น  สุดท้ายบรรลุมรรคผล  
พลงั(กง)ส าเรจ็สมบูรณ์ได้มรรคผล  แก้ไขต้นเหตุที่แท้จรงิของปัญหา  
แน่นอนการที่เราจะละทิ้งกิเลสต่างๆ ของมนุษย ์ สามารถบรรลุถึงขัน้
มาตรฐานของผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมที่แท้จรงิ  การที่จะบรรลุถงึจุดน้ีใน
ทนัทีทนัใดย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย  ต้องค่อยเป็นค่อยไป  ขา้พเจ้าบอกว่า
คอ่ยเป็นคอ่ยไป  ท่านฟังแลว้พดูวา่  อาจารยบ์อกวา่ใหค้อ่ยเป็นคอ่ยไป  
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กเ็ลยบ าเพญ็ปฏบิตัอิยา่งชา้ๆ  ท าเชน่นัน้ไม่ได ้ ทา่นจะตอ้งเขม้งวดกบั
ตวัเอง  แต่เราอนุญาตใหท้่านค่อยๆ ยกระดบัใหสู้งขึน้  หากท่านท าได้
ทนัทใีนวนัน้ี  วนัน้ีทา่นกเ็ป็นพระพทุธแลว้  ดงันัน้จงึเป็นไปไมไ่ด ้ ทา่น
จะคอ่ยๆ บรรลุถงึจุดน้ีได ้

สิง่ที่เราสูญเสยีไปแท้จรงิคอืสิง่ที่ไม่ดตี่างๆ  นัน่คอือะไร  ก็คอื
กรรม  ซึ่งสมัพนัธ์กบัจติประเภทต่างๆ ของคน  อาทเิช่น  คนธรรมดา
สามญัมกัมจีติที่ไม่ดตี่างๆ นานา  เพื่อประโยชน์ส่วนตวั  ท าเรื่องไม่ดี
ไม่งาม  กจ็ะไดม้าซึ่งสสารสดี า  คอืกรรม  ซึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัจติใจ
ของตวัเอง  ถา้คดิทีจ่ะสลดัสิง่ทีไ่มด่อีอกไป  ก่อนอื่นจะตอ้งเปลีย่นแปลง
จติใจของทา่น 

การแปรผนัของกรรม 

ระหว่างสสารสีขาวกับสสารสีด ามีข ัน้ตอนในการแปรผัน  
หลงัจากที่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ระหว่างคน  กจ็ะมขี ัน้ตอนของการแปร
ผนั  คอืท าความดกีจ็ะไดส้สารสขีาวคอืกุศล  ท าเรื่องไม่ดกีจ็ะไดส้สารสี
ด าคอืกรรม  ยงัมขี ัน้ตอนของการสบืทอดอย่างต่อเน่ือง  บางคนจะพูด
ว่าใช่หรอืไม่ที่ไดท้ าเรื่องไม่ดใีนช่วงครึง่แรกของชวีติ  ไม่แน่นอนเสมอ
ไป  เพราะว่ากรรมที่คนเราสะสมมานัน้ไม่ใช่ว่ามีเพียงชาติเดียว  ใน
วงการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมกล่าวไว้ว่า  จิตหลกั(เหวียนเสิน)จะไม่ดบั
สลาย  เมื่อจติหลกั(เหวยีนเสนิ)ไม่ดบัสลาย  เขากย็อ่มจะมกีจิกรรมทาง
สงัคมในชาตกิ่อนๆ  ถา้เชน่นัน้เวลาเขามชีวีติอยูใ่นชาตกิ่อนอาจเคยตดิ
ค้างใคร  รงัแกใคร  หรอืว่าเคยท าเรื่องที่ไม่ดอีื่นๆ เอาไว ้ ฆ่าสตัว์ตดั
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ชวีติ  เป็นตน้  กจ็ะก่อเกดิเป็นกรรมเช่นน้ี  สิง่เหล่าน้ีในอกีมติหิน่ึง  จะ
สะสมอยา่งต่อเน่ืองและจะตดิตวัไปตลอด  สสารสขีาวกเ็ชน่กนั  ไมเ่พยีง
เกดิมาจากตน้ตอเดยีว  ยงัมอีกีลกัษณะหน่ึงคอื  ในตระกูลเดยีวกนั  ผล
บุญของบรรพบุรุษก็สามารถสบืทอดให้คนรุ่นหลงัได้  คนโบราณท่าน
กล่าวไว้ว่า  สะสมผลบุญเถิด  สะสมผลบุญ  บรรพบุรุษสะสมผลบุญ  
คนๆ น้ีขาดกุศล  เสยีกุศล  ค าพดูน้ีถูกตอ้งยิง่นกั  คนปัจจุบนัไม่เชื่อใน
ค ากลา่วน้ีแลว้  ทา่นไปพดูกบัวยัรุน่วา่  ขาดกุศล  กุศลน้อย  เขากไ็มใ่ส่
ใจ  แท้จรงิมนัมคีวามหมายลกึซึ้งมาก  มนัไม่ใช่เพยีงแค่ความคดิและ
มาตรฐานจติใจของคนในสมยัน้ีเมื่อไม่นานมาน้ีเท่านัน้  ความจรงิมนั
เป็นสสารทีม่อียูจ่รงิ  ซึง่ในรา่งกายของมนุษยก์จ็ะมสีสารทัง้ 2 ชนิดน้ี 

มคีนพูดว่า  หลงัจากมสีสารสดี ามาก  ก็จะไม่สามารถบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรมไปสู่ระดบัสูงใช่หรอืไม่  อาจจะพูดเช่นน้ีได้  คนที่มสีสารสี
ด ามาก  มกัมผีลกระทบต่อการรบัรู้(อู)้  เพราะว่ามนัก่อเกดิเป็นสนาม
รอบๆ ตวัท่าน  หอ้มลอ้มท่านเอาไวภ้ายใน  ปิดกัน้ตวัท่านใหห้่างจาก
คุณสมบตัิพเิศษของจกัรวาลความจรงิ ความเมตตา ความอดทน(เจนิ 
ซัน่ เหยิน่)  เพราะฉะนัน้  คนประเภทน้ีอาจจะด้อยในการรบัรู้(อู)้  คน
เขาพดูถงึเรื่องการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ฝึกพลงัลมปราณ(ชีก่ง)  เขาจะ
เหน็วา่สิง่เหลา่น้ีเป็นเรื่องงมงายไมน่่าเชื่อเลย  เขาจะรูส้กึวา่เป็นเรื่องน่า
ขนั  ส่วนใหญ่จะเป็นเช่นน้ี  แต่ก็ไม่แน่เสมอไป  ถ้าคนน้ีคดิจะบ าเพญ็
ปฏบิตัธิรรมจะเป็นเรื่องล าบาก  และจะไม่สามารถยกระดบัพลงั(กง)ใช่
หรอืไม่  จรงิๆ แลว้ไม่ใช่  เรากล่าวอยู่เสมอว่า  หลกัธรรมใหญ่(ต้าฝ่า)
ไมม่ขีอบเขต  ขึน้อยูก่บัใจของผูบ้ าเพญ็  อาจารยน์ าทา่นเขา้ประตู  การ
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ฝึกบ าเพ็ญอยู่ที่ตัวท่านเอง  ทัง้หมดขึ้นอยู่ที่ตัวท่านว่าจะบ าเพ็ญ
อย่างไร  บ าเพ็ญได้หรือไม่  ทัง้หมดต้องดูว่าท่านสามารถอดทนได้
หรอืไม่  สามารถทุ่มเทได้หรือไม่  ทนทุกข์ได้หรอืไม่  หากว่าท่านมี
ความตัง้ใจแน่วแน่แลว้  อุปสรรคใดกไ็มอ่าจขวางกัน้  ขา้พเจา้วา่ยอ่มไม่
มปัีญหา 

คนที่มสีสารสดี ามาก  โดยมากมกัจะต้องทุ่มเทมากกว่าคนที่มี
สสารสขีาวมาก  เพราะวา่สสารสขีาวนัน้ผสานกลมกลนืเขา้กบัคุณสมบตัิ
พเิศษของจกัรวาลความจรงิ ความเมตตา ความอดทน(เจนิ ซัน่ เหยิน่) 
ไดโ้ดยตรง  ดงันัน้เพยีงแต่ใหเ้ขายกระดบัจติ(ซนิซิง่)ใหสู้งขึน้  สามารถ
ยกตวัเองใหส้งูขึน้ในระหวา่งเกดิความขดัแยง้  พลงั(กง)ของเขากจ็ะเพิม่
สูงขึน้ได ้ ก็เป็นเรื่องงา่ยๆ เช่นน้ี  คนที่มกุีศลมากการรบัรู้(อู)้สูง  และ
สามารถอดทน  เหน่ือยยากทัง้ร่างกาย  ทรมานทัง้จติใจ  แมว้่าจะต้อง
เหน็ดเหน่ือยทางรา่งกายมากหน่อย  ทางจติใจรบัน้อยหน่อย  พลงั(กง)
ก็สามารถเพิม่ขึน้  ผูท้ี่มสีสารสดี ามากไม่สามารถท าเช่นน้ีได้  จะต้อง
ผา่นขัน้ตอนเช่นน้ีก่อน  คอืก่อนอื่นต้องแปรผนัสสารสดี าใหเ้ป็นสสารสี
ขาว  กค็อืขัน้ตอนเชน่น้ี  ซึง่เป็นขัน้ตอนทีเ่จบ็ปวดมาก  เพราะฉะนัน้คน
ทีม่กีารรบัรู(้อู)้ไม่ดตีอ้งทนทุกขม์ากกว่า  ถา้กรรมมากการรบัรู(้อู)้จะไม่
ด ี เขากย็ิง่จะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมล าบาก 

ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม  ท่านดูเขาบ าเพ็ญปฏิบัติธรรม
อย่างไร  การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมโดยการนัง่สมาธ ิ จะต้องนัง่ขดัสมาธิ
เป็นเวลานาน  เวลานัง่ขดัสมาธนิานๆ  ขาทัง้ปวดทัง้ชา  เวลานานเขา้  
จติใจเริม่วา้วุน่  วา้วุน่อยา่งแรง  เหน่ือยยากทัง้รา่งกาย  ทรมานทัง้จติใจ  
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ร่างกายไม่สบาย  จติใจกไ็ม่สบาย  บางคนเวลานัง่ขดัสมาธกิลวัเจบ็  ก็
เอาขาลง  ไม่คดิจะยนืหยดั  บางคนนัง่ขดัสมาธไิด้สกัพกัก็เริม่ทนไม่
ไหว  ก็เอาขาลง  ฝึกไปก็เปล่าประโยชน์  พอนัง่ขดัสมาธแิล้วปวด  ก็
รบีๆ เปลี่ยนอิริยาบถแล้วค่อยนัง่ขดัสมาธิต่อ  เราเห็นว่ามนัไม่เกิด
ประโยชน์อนัใด  เพราะว่าในขณะที่ขาของเขาปวดอยู่นัน้  เรามองเห็น
สสารสดี าก าลงัจู่โจมบรเิวณขาของเขา  สสารสดี าก็คอืกรรม  การทน
ทุกขก์ส็ามารถลบลา้งกรรม  จากนัน้กจ็ะแปรผนัเป็นกุศล  เมื่อเริม่รูส้กึ
เจบ็ปวด  กรรมกเ็ริม่สลายไป  กรรมยิง่กดลงไปขา้งล่าง  ขาของเขากย็ิง่
เจ็บปวด  เพราะฉะนัน้การเจ็บปวดของเขาไม่ใช่ไม่มีสาเหตุ  ผู้ที่นัง่
สมาธแิลว้ปวดขามกัจะมอีาการปวดเป็นระยะๆ  เวลาปวดขึน้มากป็วด
จนสุดที่จะทน  พอผ่านพน้ไป  ความปวดจะลดน้อยลง  อกีสกัพกัก็จะ
เริม่ปวดขึน้มาใหม ่ มกัจะเป็นอยา่งน้ี 

เพราะวา่กรรมจะสลายทลีะสว่น  สลายไปสว่นหน่ึงกจ็ะรูส้กึวา่ขา
สบายขึน้มาหน่อย  ผา่นไปสกัครู่กจ็ะปวดขึน้อกีส่วนหน่ึง  เริม่เจบ็ปวด
อกี  หลงัจากสสารสีด าสลายไป  ไม่ใช่กระจายหายไป  สสารน้ีไม่ดบั
สลาย  หลงัจากสลายไปแลว้ก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นสสารสขีาวโดยตรง  
สสารสขีาวน้ีกค็อืกุศล  ท าไมมนัจงึแปรเปลีย่นได ้ เพราะว่าเขาไดผ้า่น
การทนทุกข ์ เขาไดช้ดใชแ้ลว้  เขาไดร้บัความเจบ็ปวด  ขา้พเจา้พดูแลว้
ว่า  กุศลนัน้ไดม้าจากการที่เรายอมรบัความทุกข ์ ความล าบากและท า
ความด ี เพราะฉะนัน้ในการนัง่สมาธจิงึมปัีญหาเช่นน้ีเกิดขึ้น  บางคน
พอปวดขาสกัเลก็น้อย  กจ็ะขยบัลงมาเคลื่อนไหว  แลว้ค่อยนัง่ขดัสมาธิ
ต่อ  ซึ่งจะไม่เกดิผลใดๆ เลย  บางคนฝึกท่ายนืในท่ายกแขน  เมื่อยทน



171 

 

ไม่ได้ก็ปล่อยแขนลง  ก็ไม่บงัเกิดผล  ความทุกข์แค่น้ีนับประสาอะไร  
ขา้พเจ้าหมายความว่า  ถ้าคนที่ฝึกพลงั(กง)เพยีงยกแขนก็บ าเพ็ญได้
ส าเร็จ  เช่นน้ีก็นับว่าง่ายเกินไป  น่ีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะท า
สมาธใินระหวา่งการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม 

ในหลกัธรรมของเราจุดส าคญัไม่ใช่ปฏิบตัิอย่างน้ี  แต่ก็มสี่วน
หน่ึงที่เป็นประโยชน์จากการปฏบิตัเิช่นน้ี  ส่วนใหญ่พวกเราอาศยัการ
ขดัแยง้ของจติ(ซินซิง่)ระหว่างคนมาแปรผนักรรม  โดยมากจะปรากฏ
ออกมาในรปูน้ี  ในความขดัแยง้ของคน  การเสยีดสรีะหว่างคนนัน้ความ
เจบ็ปวดมมีากกวา่เสยีอกี  ขา้พเจา้วา่ความเจบ็ปวดทางร่างกายนัน้งา่ย
ต่อการอดทน  กดัฟันก็ผ่านไป  เวลาคนมกีารแก่งแย่งชงิดชีงิเด่นกนั  
สิง่ทีย่ากแก่การควบคุมมากทีสุ่ดกค็อืจติ 

ยกตวัอยา่งเช่น  มคีนๆ หน่ึงไปท างาน  ไดย้นิเพื่อนร่วมงาน 2 
คนว่าเขาในทางเสื่อมเสยี  ว่าจนฟังไม่ได ้ อารมณ์โกรธก็จะเกดิขึน้มา
ทนัท ี แต่เรากล่าวกนัว่าผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัิธรรม  จะต้องท าให้ได้ถึงขัน้
ทีว่่า  ตกีจ็ะไมโ่ตก้ลบั  ดา่กจ็ะไม่ด่ากลบั  ใชม้าตรฐานชัน้สูงมาควบคุม
ตวัเอง  เขาก็คดิ  อาจารย์บอกแล้วว่า  พวกเราผูฝึ้กพลงั(กง)ต่างจาก
ผูอ้ื่น  ต้องมกีริยิาสูงกว่าคนอื่น  เขาจงึไม่ต่อลอ้ต่อเถยีงกบัสองคนนัน้  
แต่โดยมากเมื่อความขดัแยง้เกดิขึน้  ไม่เสยีดแทงเขา้ไปถงึจติของคนก็
ยงัไม่นับ  ยงัใชไ้ม่ได ้ ยกระดบัไม่ได ้ ดงันัน้ในใจยงัปล่อยวางไม่ได ้ ก็
จะว้าวุ่นใจ  และยงัคดิอยากจะหนักลบัไปดูหน้าคนทัง้สอง  ที่ก าลงัว่า
เขาในทางเสื่อมเสีย  พอหันไป  มองเห็นสีหน้าดุดนัของสองคนนัน้  
ก าลงักล่าวร้ายตวัเองอย่างดุเดือด  เขาก็ทนไม่ได้ขึ้นมาทนัที  ความ
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โกรธกเ็กดิขึน้  กอ็าจจะมเีรื่องปะทะกนัได ้ เวลาทีค่นมคีวามขดัแยง้กนั  
จงึยากที่จะควบคุมจติใจของตวัเองไว้ได้  ข้าพเจ้าว่าการผ่านด่านใน
ขณะทีน่ัง่สมาธนิัน้  งา่ยกวา่กนัมาก  แต่กไ็มใ่ชเ่ป็นเชน่น้ีเสมอไป 

ดงันัน้ต่อไปขา้งหน้าเวลาฝึกพลงั(กง)  ทา่นจะพบกบัความทุกข์
ความล าบากทุกรูปแบบ  หากไม่มคีวามทุกขค์วามล าบากเหล่าน้ี  ท่าน
จะบ าเพญ็ไดอ้ยา่งไร  ท่านดเีรากด็ ี ไม่มคีวามขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์  
ไมม่กีารรบกวนดา้นจติใจ  ทา่นนัง่อยูต่รงนัน้จติ(ซนิซิง่)กย็กระดบัขึน้มา
ไดห้รอื  มนัเป็นไปไม่ได ้ คนเราต้องผา่นการปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัในการ
ขดัเกลาตวัเอง  จงึจะสามารถยกระดบัใหส้งูขึน้ได ้ มคีนกล่าวว่า  ท าไม
เราฝึกพลงั(กง)จงึมกัจะพบกบัเรื่องยุง่ยาก  มมีากพอๆ กบัทีค่นธรรมดา
สามญัประสบกนัอยู ่ นัน่เพราะว่าท่านบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยูท่่ามกลาง
คนธรรมดาสามญั  มนัเป็นไปไม่ไดท้ี่จะจบัท่านหอ้ยหวัลง  ลอยขึน้มา
แขวนอยู่ตรงนัน้  น าท่านขึ้นสวรรค์ไปรบัทุกข์เล็กน้อย  ซึ่งจะไม่เป็น
เชน่น้ี  ลว้นอยูใ่นลกัษณะของคนธรรมดาสามญั  เชน่วนัน้ีมคีนมาท าให้
ทา่นหงดุหงดิ  ใครท าท่านโกรธ  ท าไมด่ตี่อทา่น  หรอือยูด่ีๆ  กใ็ชค้ าพดู
ทีฟั่งไมร่ื่นหกูบัทา่น  จะดวูา่ทา่นจะแกไ้ขปัญหาเหลา่น้ีอยา่งไร 

ท าไมจงึตอ้งมาเผชญิกบัปัญหาตา่งๆ เหลา่น้ี  ลว้นเกดิขึน้เพราะ
กรรมที่ท่านติดคา้งไว ้ เราได้ช่วยลบล้างให้ท่านไปจ านวนนับไม่ถ้วน
แล้ว  เหลอืเพยีงส่วนน้อยซึ่งแบ่งไว้ในแต่ละระดบัชัน้  เพื่อให้ท่านได้
ยกระดับจิต(ซินซิ่ง)  จดัความทุกข์ความล าบากบางส่วนให้ท่านได้
ฝึกฝนจติใจ  และขจดัจติยดึติดทุกประเภท  เป็นทุกข์ภยัของท่านเอง
ทัง้นัน้  เราใชม้นัเพือ่ยกระดบัจติ(ซนิซิง่)ของทา่น  ซึง่ทา่นจะผา่นพน้ไป
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ไดท้ัง้หมด  ขอเพยีงทา่นยกระดบัจติ(ซนิซิง่)  กจ็ะสามารถผา่นพน้ไปได ้ 
เกรงแต่ว่าตวัท่านเองไม่คดิที่จะผ่าน  ถ้าคดิจะผ่านก็จะผ่านพน้ไปได ้ 
เพราะฉะนัน้ตอ่ไปเมื่อทา่นพบกบัความขดัแยง้  ขออยา่ไดค้ดิวา่เป็นเหตุ
บงัเอญิ  เพราะวา่เวลาเกดิความขดัแยง้  จะเกดิขึน้มาทนัททีนัใด  แต่วา่
ไม่ใช่เหตุบังเอิญ  นัน่คือเพื่อให้ท่านได้ยกระดับจิต(ซินซิ่ง)  ท่าน
เพยีงแต่ปฏบิตัตินเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)  ท่านกจ็ะสามารถจดัการกบัมนัได้
ด ี

แน่นอน  ก่อนทีทุ่กขภ์ยัและความขดัแยง้จะมาถงึ  ยอ่มไม่บอก
กล่าวใหท้่านรูล้่วงหน้า  บอกท่านหมดแลว้  ยงัจะบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรม
อย่างไร  มนัก็จะไม่บงัเกดิผลใดๆ  มนัมกัจะเกดิอย่างกะทนัหนั  จงึจะ
สามารถทดสอบจติ(ซนิซิง่)ของคน  จงึจะสามารถท าใหจ้ติ(ซนิซิง่)ของ
คนยกระดบัสงูขึน้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  ท าเชน่น้ีถงึสามารถดอูอกวา่  ทา่นจะ
สามารถควบคุมจติ(ซินซิง่)ได้หรอืไม่  ดงันัน้ความขดัแยง้เกิดขึ้นมใิช่
เกดิขึน้โดยบงัเอญิ  ในขัน้ตอนของการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมทัง้หมด  การ
แปรผนัของกรรมก็จะมปัีญหาเช่นน้ีเกิดขึ้น  มนัจะยากล าบากยิง่กว่า
ความเหน็ดเหน่ือยทางร่างกายอย่างที่คนทัว่ไปคาดคิดเป็นอนัมาก  
ทา่นฝึกพลงั(กง)มากอกีหน่อย  ยกมอืจนเมื่อยหรอืยนืจนเมื่อยขา  พลงั
(กง)ก็จะก่อก าเนิดขึ้นหรือ  ฝึกเพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่ช ัว่โมงพลัง(กง)ก็
เพิม่ขึน้เช่นนัน้หรอื  นัน่เป็นเพยีงการเปลี่ยนแปลงทางร่างแท้(เป๋ินถี่)  
ยงัต้องมพีลงังานมาเสรมิสรา้ง  มนัไม่มผีลต่อการยกระดบัชัน้  ความ
ทุกข์ทางจติใจจึงจะเป็นหวัใจส าคญัของการยกระดบัชัน้อย่างแท้จรงิ  
พดูถงึหากความเหน่ือยยากทางกายกส็ามารถยกระดบัขึน้ได ้ ขา้พเจ้า
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ว่าชาวนาในประเทศจนีล าบากที่สุด  มกิลายเป็นอาจารยพ์ลงัลมปราณ
(ชีก่ง)ทีย่ิง่ใหญ่ทัง้หมดแลว้หรอื  ทา่นจะเหน่ือยยากเพยีงใดกเ็ทยีบพวก
เขาไม่ได ้ วนัๆ ใชช้วีติอยูก่บัผนืดนิกลางแดดทีแ่ผดเผา  ทัง้ล าบากทัง้
เหน่ือย  ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเลย  เพราะฉะนัน้เราพูดแล้วว่า  การจะ
ยกระดบัที่แท้จรงิ  ต้องยกจิตใจให้สูงขึ้นอย่างแท้จรงิ  จงึจะเป็นการ
ยกระดบัทีแ่ทจ้รงิ 

ในระหว่างการแปรผนัของกรรม  เพื่อให้เราสามารถควบคุม
ตวัเองได ้ ไม่กระท าเรื่องไม่ดเีหมอืนคนธรรมดาสามญั  ดงันัน้ในยาม
ปกตเิราจะต้องรกัษาจติใจให้มคีวามเมตตา  จติใจที่ดงีาม  เวลาเผชญิ
กับปัญหาต่างๆ อย่างกะทันหัน  ท่านก็จะสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง  
จติใจของท่านเตม็ไปดว้ยความเมตตากรุณาอยูต่ลอดเวลา  เมื่อมปัีญหา
เกิดขึ้นอย่างกะทนัหนั  ท่านก็มเีวลาและโอกาสที่จะยบัยัง้ตน  มเีวลา
ไตรต่รองมากขึน้  หากใจของทา่นคดิแต่จะแก่งแยง่ชงิดชีงิเด่นกบัคนอื่น  
ขา้พเจา้วา่พอพบกบัปัญหาทา่นกจ็ะโตต้อบกบัผูอ้ื่นทนัท ี รบัรองจะเป็น
เชน่น้ี  ดงันัน้เมื่อท่านเผชญิกบัความขดัแยง้ใดๆ  ขา้พเจา้จงึพดูว่าตอ้ง
แปรผนัสสารสดี าในร่างกายของท่านใหเ้ป็นสสารสขีาว  แปรผนัใหเ้ป็น
กุศล 

มนุษยเ์ราพฒันามาจนถงึระดบัน้ีในทุกวนัน้ี  แทบทุกคนลว้นตก
อยูใ่นบว่งกรรม  รา่งกายของคนเราลว้นมกีรรมตดิมามากมาย  ดงันัน้ใน
ปัญหาของการแปรผนักรรม  ก็จะมเีหตุการณ์เช่นน้ีปรากฏขึน้คอื  ใน
เวลาเดยีวกนักบัทีพ่ลงั(กง)ของทา่นเพิม่ขึน้  จติ(ซนิซิง่)ยกสงูขึน้  กรรม
ของทา่นกจ็ะสลายและผนัแปรในเวลาเดยีวกนั  เมื่อพบกบัความขดัแยง้  
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ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกฝนขัดเกลาด้านจิต (ซินซิ่ง)  ท่าน
สามารถอดทน  กรรมของท่านจะสลายไป  จิต(ซินซิ่ง)ของท่านก็จะ
ยกระดบัสงูขึน้มา  พลงั(กง)ของท่านกเ็พิม่ขึน้  สิง่เหลา่น้ีกจ็ะผสมผสาน
เขา้ด้วยกนั  คนในสมยัก่อนมกุีศลมาก  จติ(ซินซิ่ง)ของเขาสูงอยู่แล้ว  
เพยีงแต่ยอมอดทนตอ่ความล าบากสกัเลก็น้อยพลงั(กง)กจ็ะเพิม่ขึน้  คน
ปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นเช่นน้ี  เมื่อประสบกบัความล าบากก็ไม่คดิจะบ าเพญ็  
นบัวนักย็ิง่ไมร่บัรู(้อู)้  จงึบ าเพญ็ยากยิง่ขึน้ 

ในการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมนัน้  การปฏบิตัติ่อความขดัแยง้อยา่ง
เป็นรูปธรรม  เวลาผูอ้ื่นปฏบิตัไิม่ดตี่อท่าน  อาจเน่ืองมาจากสองกรณี  
กรณีแรก  ทา่นอาจเคยปฏบิตัไิม่ดกีบัเขาในชาตกิ่อน  จติใจของทา่นไม่
สงบ  ท าไมถงึท าต่อฉันเช่นน้ี  ถ้าเช่นนัน้เมื่อก่อนท าไมท่านจงึปฏบิตัิ
กับเขาเช่นนัน้  ท่านพูดว่าในเวลานัน้ท่านไม่รู้  เรื่องของชาติน้ีไม่
เกี่ยวกบัเรื่องของชาตกิ่อน  คดิเช่นนัน้ไม่ได ้ อกีปัญหาหน่ึงกค็อื  เรื่อง
ของความขดัแยง้ยงัเกี่ยวพนัไปถงึปัญหาการแปรผนัของกรรม  ดงันัน้
ทางรูปธรรมพวกเราต้องมีกิริยาท่าทีที่ดี  จะเหมือนกับคนธรรมดา
สามญัไม่ได้  ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ท างาน  ในสภาพแวดล้อมการงาน
อื่นๆ ก็เหมือนกัน  พวกที่ท างานส่วนตัวก็เช่นกัน  อีกทัง้การคบค้า
ระหว่างคน  เป็นไปไม่ได้ที่สามารถแยกตวัออกจากสงัคม  อย่างน้อย
ทีสุ่ดกย็งัตอ้งมคีวามสมัพนัธก์บัเพือ่นบา้น 

ในสงัคมการคบหาสมาคมระหว่างกนันัน้  มกัจะพบกบัความ
ขดัแยง้ต่างๆ นานาเสมอ  ในส่วนของการบ าเพญ็ปฏบิตัขิองเรา  ไม่ว่า
ท่านจะร ่ารวยมียศถาบรรดาศักดิส์ูงสกัเพียงใด  เป็นเจ้าของกิจการ  
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เปิดบรษิทั  คา้ขายท าการคา้อะไรกไ็มส่ าคญั  ขอเพยีงด าเนินธุรกจิดว้ย
ความยุตธิรรม  ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ  กจิการงานทุกแขนงอาชพีในสงัคม
มนุษยจ์ะตอ้งคงอยู ่ เป็นเพราะจติมนุษยไ์มเ่ทีย่งตรง  ไมเ่กีย่วกบัหน้าที่
การงานใดๆ  ในอดตีมคีนพดูวา่  “พอ่คา้ 10 คน จะคดโกงเสยี 9 คน”  น่ี
เป็นค าพูดของคนธรรมดาสามญั  ขา้พเจา้ขอบอกว่านัน่เป็นปัญหาของ
จติใจคน  ถ้าจิตมนุษย์มีความเที่ยงตรง  ท ามาค้าขายอย่างยุติธรรม  
ท่านลงแรงมากก็ควรจะไดเ้งนิมาก  นัน่เป็นปกติวสิยัของสงัคมมนุษย ์ 
เมื่อท่านลงแรงไปจึงได้มา  ไม่สูญเสียก็จะไม่ได้มา  ได้มาจากการ
ท างาน  ในแต่ละระดับชัน้ท่านสามารถจะเป็นคนดีได้  ระดับชัน้ที่
ต่างกนักจ็ะมคีวามขดัแยง้ทีต่่างกนั  ระดบัชัน้ทีสู่งกม็รีปูแบบของความ
ขดัแยง้ในระดบัสูง  ต่างก็สามารถที่จะจดัการกบัความขดัแยง้ไดอ้ย่าง
ถูกต้อง  สามารถจะเป็นคนดไีดใ้นระดบัชัน้นัน้ๆ  สามารถจะปล่อยวาง
กเิลสและจติยดึติดต่างๆ ไดท้ัง้นัน้  ในแต่ละระดบัชัน้ก็สามารถมคีนดี
ปรากฏ  และสามารถบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในระดบัชัน้ทีต่วัเองอยู่ 

ปัจจุบนัในประเทศจนีไม่ว่าจะเป็นรฐัวสิาหกิจหรอืกิจการใดๆ  
ความขดัแยง้ระหว่างคนค่อนขา้งพเิศษ  ในประเทศอื่น ปรากฏการณ์
เช่นน้ี ไม่ เคยมีในประวัติศาสตร์  ดังนั ้นความขัดแย้งทางด้าน
ผลประโยชน์จงึปรากฏออกมารุนแรงเป็นพเิศษ  แก่งแยง่ชงิดชีงิเด่นกนั
เพยีงเพื่อผลประโยชน์เล็กน้อย  ความคิดและวธิกีารที่ใช้เลวร้ายมาก  
เป็นคนดยีงัล าบาก  สมมุตวิ่าคนๆ น้ีไปถงึทีท่ างาน  รูส้กึว่าบรรยากาศ
ในที่ท างานผดิปกต ิ ภายหลงัมคีนบอกเขาว่า  มคีนให้รา้ยป้ายสที่าน
ต่อผูบ้งัคบับญัชา  ท าใหช้ื่อเสยีงของท่านเสยีหาย  คนอื่นมองท่านดว้ย
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สายตาทีแ่ปลกๆ  คนทัว่ไปจะทนไดอ้ยา่งไร  จะสามารถรบัอารมณ์น้ีได้
อยา่งไร  เขาท าฉัน  ฉนักท็ าเขา  เขามพีรรคพวก  ฉนัก็ม ี มาสูก้นัเลย  
คนธรรมดาสามญัก็ท ากนัเช่นน้ี  คนธรรมดาสามญัจะว่าท่านเก่ง  แต่
ส าหรบัผู้บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  ก็จะเป็นการกระท าที่แย่มาก  ท่านไป
แก่งแย่งชงิดชีงิเด่นเหมอืนกบัคนธรรมดาสามญั  ท่านกค็อืคนธรรมดา
สามญั  แต่ถ้าท่านโต้ตอบแรงเกนิกว่าที่เขาท า  ท่านก็จะแย่ยิง่กว่าคน
ธรรมดาสามญัเสยีอกี 

เราควรจะปฏิบัติต่อปัญหาน้ีอย่างไร  เวลาเผชิญกับความ
ขดัแยง้เชน่น้ี  ประการแรกเราตอ้งสงบน่ิง  ไมค่วรปฏบิตัติวัเหมอืนทีเ่ขา
ท ากนั  แน่นอนเราสามารถที่จะอธบิายดว้ยไมตรจีติ  ชี้แจงเหตุผลให้
ชดัเจนกไ็ม่เป็นไร  แต่ทา่นยดึตดิเกนิไปกไ็ม่ได ้ เมื่อเวลาเราประสบกบั
ความยุง่ยากเหล่าน้ี  อยา่ไดไ้ปชงิดเีหมอืนกบัคนอื่น  เขาจะท าอยา่งไร
ท่านก็ท าอย่างนัน้  ท่านมิเป็นคนธรรมดาสามญัหรอกหรือ  ท่านไม่
เพยีงแต่ไมไ่ปชงิดชีงิเดน่เหมอืนทีเ่ขาท า  ในจติใจของทา่นยงัเกลยีดเขา
ไม่ได ้ ท่านเกลยีดเขาไม่ได้จรงิๆ  ท่านเกลยีดเขามติ้องเกิดโทสะหรอื  
ท่านก็จะไม่สามารถอดทน  พวกเราเน้นความจรงิ ความเมตตา ความ
อดทน(เจิน ซัน่ เหยิ่น)  ความเมตตาของท่านก็จะไม่เหลืออยู่เลย  
เพราะฉะนัน้ท่านจะเหมอืนกบัเขาไม่ได ้ ท่านจะต้องไม่โกรธเขาจรงิๆ  
ถงึแม้เขาท าให้ท่านเสยีชื่อเสยีงไปทัว่  เสยีจนเงยหน้าไม่ขึ้น  ท่านไม่
เพยีงแต่จะโกรธเขาไมไ่ด ้ ในใจทา่นยงัจะตอ้งขอบคุณเขา  ขอบคุณดว้ย
ใจจริง  คนธรรมดาสามัญอาจคิดว่า  คนเช่นน้ีมิเป็นอาคิวหรือ  แต่
ขา้พเจา้ขอบอกกบัทา่น  ไมไ่ดเ้ป็นอยา่งนัน้  
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พวกเราลองคิดดู  ท่านเป็นผู้ฝึกพลัง(กง)ต้องใช้มาตรฐาน
ระดบัสูงมาเป็นเกณฑก์ าหนดส าหรบัตวัท่านหรอืไม่  ไม่สามารถใชก้ฎ
ของคนธรรมดาสามญัมาเป็นตวัก าหนด  การเป็นผูบ้ าเพญ็ธรรม  สิง่ที่
ท่านไดค้อืของที่อยู่ในระดบัสูงใช่หรอืไม่  ท่านจงึตอ้งใชก้ฎระดบัสูงมา
ก าหนดตวัเอง  ถ้าท่านปฏบิตัติวัเหมอืนเขา  ท่านมเิหมอืนกบัเขาหรอื  
แลว้ท าไมยงัตอ้งขอบคุณเขา  ท่านลองคดิดูวา่ท่านไดอ้ะไร  ในจกัรวาล
น้ีมกีฎอยู่ขอ้หน่ึง  เรยีกว่าผูไ้ม่สูญเสยีจะไม่ได้  เมื่อได้จงึต้องสูญเสยี  
เขาท าใหท้่านเสยีหายในหมู่คนธรรมดาสามญั  ถอืว่าเขาเป็นฝ่ายที่ได ้ 
เขาเป็นผูไ้ดเ้ปรยีบ  เขายิง่ท าให้ท่านเสยีหายรุนแรงมากเท่าใด  ท่าน
ตอ้งอดทนแบกรบัมากเทา่ใด  เขากส็ญูเสยีกุศลมากเทา่นัน้  กุศลเหลา่น้ี
ก็จะตกเป็นของท่าน  ในเวลาเดียวกนักบัที่ท่านแบกรบั  ใจของท่าน
อาจจะปลอ่ยวางไดม้าก  ไมน่ ามาใสใ่จ 

ในจกัรวาลน้ียงัมกีฎอยู่ขอ้หน่ึงว่า  เมื่อท่านแบกรบัความทุกข์
อย่างใหญ่หลวงแล้ว  ดังนัน้กรรมในตัวท่านก็จะได้รบัการแปรผัน  
เพราะว่าท่านไดช้ดใช ้ ยอมรบัความเจบ็ปวดมากเท่าใด  การแปรผนัก็
จะมากเทา่นัน้  กลายเป็นกุศลทัง้หมด  ผูฝึ้กพลงั(กง)ตอ้งการกุศลน้ีมใิช่
หรอื  ท่านก็จะไดร้บัสองต่อ ยงัไดช้ าระกรรมไปดว้ย  หากเขาไม่สรา้ง
สถานการณ์เช่นน้ีแก่ท่าน  ท่านจะยกระดบัจติ(ซนิซิง่)ไดอ้ยา่งไร  ท่าน
ดฉีันก็ด ี นัง่อยู่ด้วยกนัสมคัรสมานสามคัคพีลงั(กง)ก็จะเพิม่ขึ้น  จะมี
เรื่องเช่นน้ีไดอ้ยา่งไร  เป็นเพราะเขาสรา้งความขดัแยง้เช่นน้ีใหก้บัท่าน  
เปิดโอกาสใหย้กระดบัจติ(ซนิซิง่)  เมื่อท่านสามารถยกระดบัจติ(ซนิซิง่)
ของตวัเองในสภาพแวดล้อมเช่นนัน้  จิต(ซินซิ่ง)ของท่านก็ยกระดบั
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ขึน้มาไดม้ใิช่หรอื  เป็นผลได้ที่ 3  ท่านเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)  จติ(ซินซิ่ง)
ของท่านยกระดบัสูงขึน้พลงั(กง)กจ็ะสูงขึน้ดว้ยมใิช่หรอื  เป็นผลไดท้ี ่4  
ท่านจะไม่ขอบคุณเขาได้อย่างไร  ท่านต้องขอบคุณเขาด้วยใจจริง  
ความจรงิตอ้งเป็นเชน่น้ี   

แน่นอนจติใจทีเ่ขาแสดงออกมาไมด่ ี มเิชน่นัน้กไ็มไ่ดใ้หกุ้ศลแก่
ท่าน  แต่เขาเป็นผู้เปิดโอกาสให้ท่านได้ยกระดบัจิต(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้น
จรงิๆ  ก็คือเราจะต้องเน้นการบ าเพ็ญปฏิบตัิด้านจติ(ซินซิ่ง)  ในการ
บ าเพญ็ปฏบิตัิจติ(ซนิซิ่ง)ก็จะช าระกรรมในเวลาเดยีวกนั  แปรผนัเป็น
กุศล  ท่านจงึจะสามารถยกระดบัชัน้สูงขึน้  น่ีเป็นสิง่ที่เสรมิซึ่งกนัและ
กนั  มองจากระดบัสงู  กฎน้ีกจ็ะเกดิการเปลีย่นแปลง  คนธรรมดาสามญั
อาจไมเ่ขา้ใจในเรื่องน้ี  ท่านดกูฎน้ีจากระดบัสงู  ทัง้หมดจะเปลีย่นแปลง
ไป  ในคนธรรมดาสามัญท่านอาจคิดว่ากฎน้ีถูกต้อง  แต่ว่ามันไม่
ถูกต้องอย่างแท้จริง  เมื่อดูจากระดับสูงจึงจะถูกต้องอย่างแท้จริง  
โดยมากเป็นเชน่น้ี   

ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายหลกัการใหพ้วกเราจนกระจ่างแลว้  หวงัวา่ใน
การบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมในวนัขา้งหน้า  ทุกท่านจะสามารถปฏิบตัิตน
เป็นผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมคนหน่ึง  บ าเพญ็ปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั  เพราะวา่
หลกัการไดใ้หไ้วต้รงน้ีแลว้  อาจมบีางคนเพราะวา่เขาอยูใ่นสงัคมมนุษย ์ 
เขารูส้กึวา่ผลประโยชน์ทางวตัถุทีอ่ยูต่่อหน้าเป็นของจรงิแท้ๆ   กย็งัเหน็
แก่ประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้า  ในกระแสของสังคมมนุษย์  เขายังไม่
สามารถก าหนดมาตรฐานที่สูงให้กบัตวัเอง  ความจรงิการเป็นคนดใีน
สงัคมมนุษยม์บีุคคลตวัอย่างเป็นแบบอย่าง  แต่นัน่เป็นบุคคลตวัอยา่ง
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ในสงัคมมนุษย ์ ท่านคดิจะเป็นผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ต้องอาศยัจติใจ
ของท่านไปบ าเพ็ญทัง้สิ้น  ต้องอาศัยตัวท่านไปรบัรู้(อู้)ทัง้สิ้น  ไม่มี
แบบอย่าง  ดทีี่พวกเราได้ถ่ายทอดหลกัธรรมใหญ่(ต้าฝ่า)ออกมาแล้ว  
ในอดีตหากท่านคิดจะบ าเพ็ญ  ยงัไม่มีผู้ใดให้ค าชี้แนะ  เช่นน้ีท่าน
ปฏบิตัติามหลกัธรรมใหญ่(ต้าฝ่า)ก็อาจปฏบิตัไิดด้ ี บ าเพญ็ได้หรอืไม ่ 
ปฏบิตัไิดห้รอืไม ่ บรรลุถงึระดบัใด  ลว้นขึน้อยูท่ีต่วัทา่นเอง 

แน่นอนรูปแบบของการแปรผนัของกรรมนัน้  ไม่เป็นไปอยา่งที่
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้เสมอไป  อาจปรากฏออกมาในด้านอื่น  ในสงัคม  
ภายในครอบครัวก็อาจเกิดขึ้นได้   เดินไปบนถนนหรืออยู่ ใน
สภาพแวดลอ้มของสงัคมอื่นๆ  กอ็าจพบกบัเรื่องยุง่ยาก  จติทีป่ลอ่ยวาง
ไม่ได้ในหมู่คนธรรมดาสามญั  ก็ต้องใหท้่านปล่อยวางทัง้หมด  จติยดึ
ตดิต่างๆ  ตราบใดทีท่่านยงัมอียู ่ กต็อ้งใหข้จดัทิง้ไป  ในภาวะแวดลอ้ม
ต่างๆ  จะให้ท่านลม้ลุกคลุกคลาน  เพื่อใหท้่านรูแ้จง้ในธรรม ก็คอืต้อง
บ าเพญ็ปฏบิตักินัเชน่น้ี 

ยงัมีอีกกรณีหน่ึงที่ค่อนข้างจะเป็นรูปแบบทัว่ๆ ไป  พวกเรา
หลายคนในขัน้ตอนของการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ในเวลาฝึกพลงั(กง)  คู่
สมรสของท่านก็จะไม่พอใจมาก  ทนัททีี่ท่านเริม่ฝึกพลงั(กง)  ก็จะหา
เรื่องชวนทะเลาะตบต ี ทา่นไปท าเรื่องอื่นเขาจะไมส่นใจ  ทา่นบอกจะไป
เล่นไพ่นกกระจอก  เสยีเวลาเท่าไร  แมเ้ขาจะไม่พอใจ  แต่ก็ไม่เท่ากบั
การที่ท่านไปฝึกพลงั(กง)  ท่านไปฝึกพลงั(กง)ก็ไม่เป็นการยัว่โทสะเขา  
เป็นการออกก าลงักาย  กไ็ม่ส่งผลกระทบถงึเขา  เป็นเรื่องด ี แต่เมื่อใด
ที่ท่านบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  เขาก็จะขว้างปาและชวนทะเลาะตบตีกบั
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ท่าน  บางคนเป็นเพราะว่าฝึกพลงั(กง)  คู่สามภีรรยาเกอืบตอ้งหยา่รา้ง
กัน  หลายคนไม่คิดกันว่าท าไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี  หลังจาก
เหตุการณ์ผ่านพน้ท่านลองไปถามเขาดู  ฉันฝึกพลงั(กง)ท าไมเธอต้อง
โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ  เขาเองก็ตอบไม่ถูกจรงิๆ ว่า  ท าไมเป็นเช่นนัน้  
จรงิซ ิ ฉันไม่ควรจะต้องโกรธมากมายขนาดนัน้  แต่ท าไมจงึโกรธเป็น
ฟืนเป็นไฟในเวลานัน้  ความจรงิเรื่องมนัเป็นอย่างไร  ในขณะที่เราฝึก
พลงั(กง)อยู่นัน้  กรรมจะต้องมีการแปรผนั  ไม่สูญเสียจะไม่ได้  สิ่งที่
สญูเสยีเป็นสิง่ทีไ่มด่ ี ทา่นจะตอ้งชดใช ้

อาจเป็นไปไดว้่าพอเดนิเขา้ประตูบา้น  คู่สมรสของท่านกจ็ะเริม่
ชวนทะเลาะกบัท่านไม่หยุด  หากท่านสามารถอดกลัน้ผ่านไปได ้ พลงั
(กง)ที่ท่านฝึกมาวนัน้ี  ก็จะไม่เสยีเปล่า  บางท่านก็ทราบดีว่าการฝึก
พลงั(กง)เน้นทีกุ่ศล  ดงันัน้เขากบัคู่สมรสในเวลาปกตจิะปฏบิตัติ่อกนัดี
มาก  พอคดิว่า  ปกตฉินัว่าหน่ึงเป็นหน่ึงไมม่สีอง  วนัน้ีเขาขึน้มาบนหวั
ฉนัแลว้หรอื  อดกลัน้โทสะไมอ่ยู ่ กเ็ริม่ทะเลาะกบัเขาขึน้มา  พลงั(กง)ที่
ฝึกมาวนัน้ี  ก็เสยีเปล่า  เพราะว่ากรรมอยู่ตรงนัน้  เขาก าลงัช่วยท่าน
ช าระท่านไมย่อม  ทะเลาะกบัเขาขึน้มากไ็ม่ไดช้ าระ เรื่องประเภทน้ียงัมี
อกีมาก  พวกเรามไีม่น้อยทีเ่คยประสบกบัเรื่องท านองน้ีมาก่อน  ไม่ได้
คดิว่าเพราะอะไรท่านไปท าเรื่องอื่นเขากลบัไม่ค่อยมายุ่งเกี่ยว  ที่จรงิ
เป็นเรื่องดี  แต่เขากลบัชวนทะเลาะกบัท่าน  ที่จรงิคือช่วยท่านช าระ
กรรม  แต่ว่าตวัเขาเองกลบัไม่รู้  เขาไม่เพียงแต่ชวนทะเลาะหาเรื่อง
อยา่งผวิเผนิ  แต่ในใจยงัคงดกีบัทา่น  ไมใ่ชเ่ป็นเชน่น้ี  เป็นความโกรธที่
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แสดงออกมาจากใจจรงิๆ  เพราะวา่กรรมตกอยูท่ีผู่ใ้ดผูน้ัน้กไ็มอ่าจจะทน
ได ้ รบัรองไดว้า่เป็นเชน่น้ีแน่นอน 

ยกระดบัจิต(ซินซ่ิง) 

ทีผ่่านมามคีนไม่น้อยเพราะควบคุมจติ(ซนิซิง่)ไม่ได ้ จงึไดเ้กดิ
ปัญหามากมาย  ปฏบิตัไิปจนถงึระดบัหน่ึงแลว้ขึน้ไปอกีไมไ่ด ้ บางทา่น
จติ(ซนิซิง่)ที่ตดิตวัมาค่อนขา้งสูง  ฝึกพลงั(กง)ไดไ้ม่นานตาทพิยก์็เปิด  
บรรลุถงึระดบัหน่ึง  เพราะว่าบุคคลผูน้ี้มรีากฐาน(เกนิจ)ีค่อนขา้งด ี จติ
(ซนิซิง่)สงูมาก  ดงันัน้พลงั(กง)ของเขาจงึเกดิขึน้ไดเ้รว็  เมื่อขึน้ถงึระดบั
ทีจ่ติ(ซนิซิง่)ของเขาตัง้อยู ่ พลงั(กง)ของเขาก็จะขึน้ถงึระดบันัน้เช่นกนั  
ถ้าเขาต้องการจะยกระดับพลัง(กง)ให้สูงขึ้นอีก  ความขัดแย้งก็จะ
ปรากฏออกมา  เพื่อให้เขายกระดบัจติ(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัคนที่มรีากฐาน(เกินจ)ีด ี เขาจะรู้สกึว่าพลงั(กง)
ของเขาเพิม่ขึ้นได้ไม่เลวเลย  ฝึกได้ดีมาก  แล้วท าไมอยู่ๆ ก็มีปัญหา
ต่างๆ มากมายเขา้มารุมเรา้ล่ะ  ทุกสิง่ทุกอยา่งไมด่ไีปหมด  คนรอบขา้ง
กไ็ม่เป็นมติร  ผูบ้งัคบับญัชากไ็ม่ยอมรบั  ในครอบครวัความสมัพนัธ์ก็
ไมร่าบรื่น  เหตุใดจงึมคีวามขดัแยง้ปรากฏออกมามากมายเชน่น้ี  ตวัเขา
เองก็ไม่รบัรู้(อู้)  ด้วยเหตุที่ว่าเขามรีากฐาน(เกินจ)ีด ี เมื่อขึ้นถึงระดบั
หน่ึงแล้ว  สภาพเช่นน้ีจะปรากฏ  แต่นัน่ยงัไม่ใช่มาตรฐานสุดท้ายที่ผู้
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจะบรรลุความส าเรจ็  จะบ าเพญ็ใหสู้งขึน้ไปหนทาง
ยงัอกียาวไกล  ท่านจะต้องยกระดบัตวัเองขึน้ไปอกีอย่างต่อเน่ือง  นัน่
เป็นเพราะรากฐาน(เกนิจ)ีที่ตดิตวัมานิดหน่อยไดบ้งัเกดิผล  ท่านจงึได้
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บรรลุถงึสภาพเชน่นัน้  จะยกระดบัขึน้ไปอกี  มาตรฐานกต็อ้งสงูตามขึน้
ไปดว้ย 

มีคนกล่าวว่า  ให้ฉันหาเงินทองมากอีกหน่อย  จดัการเรื่อง
ครอบครวัให้เรยีบรอ้ย  อะไรฉันก็ไม่ยุ่งเกี่ยวแล้ว  ฉันค่อยไปบ าเพ็ญ
ธรรม  ขา้พเจา้ขอบอกว่าทา่นก าลงัเพอ้ฝัน  ทา่นไมส่ามารถกา้วก่ายกบั
ชวีติของผูอ้ื่น  ควบคุมชะตาชวีติของผูอ้ื่นไม่ได ้ รวมทัง้ชะตาชวีติของ
ภรรยาบุตรธิดา  และพ่อแม่พี่น้องของท่าน  นัน่ไม่ใช่สิ่งที่ท่านจะ
สามารถก าหนดได้  นอกจากน้ีเมื่อท่านไม่มอีะไรต้องห่วงกงัวล  ไม่มี
ความยุง่ยากอกีแลว้  ท่านยงัจะบ าเพญ็ปฏบิตัอิะไร  ท่านคดิจะฝึกพลงั
(กง)อย่างสะดวกสบาย  จะเป็นอย่างนัน้ได้อย่างไร  นัน่เป็นสิง่ที่ท่าน
มองในแงข่องคนธรรมดาสามญั 

การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมนัน้ต้องบ าเพญ็ปฏบิตัิท่ามกลางความ
ทุกขค์วามล าบาก  ดูว่าท่านจะตดัอารมณ์ทัง้เจด็และกามคุณทัง้หก
ได้หรอืไม่  ท่านจะปล่อยวางในสิ่งเหล่าน้ีได้หรือไม่  หากท่านยงัยึด
ตดิต่อสิง่เหล่านัน้  ท่านก็จะไม่สามารถบ าเพญ็  ไม่ว่าเรื่องอะไรลว้นมี
เหตุผลสมัพนัธก์นั  ท าไมคนจงึเป็นคนได ้ กเ็พราะว่าคนมอีารมณ์และ
ความผูกพนั  คนก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยอารมณ์และความผูกพนั  ความ
ผกูพนัระหวา่งญาต ิ ความรกัของหนุ่มสาว  ความรกัต่อพอ่แม ่ อารมณ์
รกั  ความรูส้กึผูกพนั  มติรภาพ  ท าอะไรก็ค านึงถงึอารมณ์และความ
ผกูพนั  ไมว่า่อะไรกห็นีไมพ่น้อารมณ์และความผกูพนัน้ีได ้ อยากท าไม่
อยากท า  ดใีจหรอืไม่ดใีจ  รกัและแคน้  ทุกสิง่ทุกอย่างในสงัคมมนุษย ์ 
ลว้นขึน้อยูก่บัอารมณ์และความผกูพนั  อารมณ์และความผกูพนัหากตดั
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ไม่ขาด ท่านก็ไม่อาจจะบ าเพญ็ปฏบิตัไิด้  ถ้าคนสามารถหลุดพน้จาก
อารมณ์และความผูกพนัน้ีได้  ใครก็ไม่อาจท าให้ท่านหวัน่ไหวได้  ใจ
ของคนธรรมดาสามญัก็จะไม่ท าให้ท่านหวัน่ไหวได ้ สิง่ที่มาแทนที่คอื
ความเมตตากรุณา  เป็นสิง่ทีส่งูส่งยิง่กวา่  แน่นอนการจะตดัขาดจากสิง่
น้ีในทนัทไีม่ใช่เรื่องง่าย  การบ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมเป็นหนทางยาวไกล  
เป็นขัน้ตอนที่ตอ้งค่อยๆ ขจดัจติยดึตดิของตวัเอง  แต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้ง
เขม้งวดกบัตวัเอง 

พวกเราเป็นผู้ฝึกพลัง(กง)  ความขดัแย้งมักจะเกิดขึ้นอย่าง
กะทนัหนั  จะท าอยา่งไร  ยามปกตทิ่านรกัษาจติทีม่คีวามเมตตากรุณา
อยู่ตลอดเวลา  มีสภาพจติที่ดีงาม  เมื่อเผชิญกบัปัญหาก็จะสามารถ
ปฏิบตัิได้ดี  เพราะมนัจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา  ท่านมีความเมตตา
กรุณาอยู่ตลอด  เมตตาต่อผูอ้ื่น  จะท าอะไรก็ค านึงถงึผูอ้ื่น  แต่ละครัง้
เมื่อเผชญิกบัปัญหาใหค้ดิก่อนเสมอว่า  เรื่องน้ีผูอ้ื่นรบัไดห้รอืไม่  จะท า
รา้ยผูอ้ื่นหรอืไม่  ถา้เป็นเชน่น้ีปัญหากจ็ะไม่ปรากฏ  ดงันัน้ทา่นฝึกพลงั
(กง)จงึต้องปฏบิตัิตามมาตรฐานชัน้สูง  หรอืมาตรฐานชัน้สูงยิง่ขึ้นมา
ก าหนดตวัเอง 

คนบางคนมกัจะไมส่ามารถรบัรู(้อู)้  บางทา่นตาทพิยไ์ดเ้ปิดแลว้  
มองเหน็พระพุทธ  กลบับา้นกราบไหวพ้ระพุทธรปู  ในใจบ่นว่า  เหตุใด
พระพุทธจงึไม่ดูแลฉัน  ช่วยฉันแก้ไขปัญหาน้ีเถิด  แน่นอนพระพุทธ
ยอ่มไม่ยุง่ดว้ย  ความทุกขค์วามล าบากนัน้พระองคเ์ป็นผูก้ าหนดไวใ้ห ้ 
จุดประสงค์ต้องการให้ท่านยกระดับจิต (ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้น  ให้ท่าน
ยกระดบัขึ้นท่ามกลางความขดัแยง้  พระองค์จะช่วยแก้ปัญหาให้ท่าน
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หรอื  แทท้ีจ่รงิกจ็ะไม่แกปั้ญหาใหท้่าน  หากช่วยแกปั้ญหาใหแ้ลว้ท่าน
จะมพีลงั(กง)สงูขึน้หรอื  จะยกระดบัจติ(ซนิซิง่)และระดบัชัน้ของทา่นได้
อยา่งไร  จุดส าคญักเ็พื่อใหท้่านมพีลงั(กง)สูงขึน้  ในสายตาของท่านผูรู้้
แจ้ง  การเป็นมนุษย์มใิช่เป้าหมาย  ชวีติของคนเรามิใช่เพยีงเพื่อการ
เป็นคน  ก็คือให้ท่านกลับขึ้นไป  คนรับความทุกข์ทรมานเท่าไร  
พระองค์ถอืว่ามคีวามทุกขย์ิง่มากยิง่ด ี เป็นการเร่งช าระหน้ี  พระองค์
คดิอยา่งน้ี  บางคนไม่สามารถรบัรู(้อู)้  ขอพระพุทธไม่ไดผ้ล  กเ็ริม่โทษ
พระพุทธ  ท าไมพระองค์ไม่ช่วยฉัน  ฉันจุดธูปเทยีนบูชากราบไหวทุ้ก
วนั  เพราะเรื่องน้ีบางคนถึงกบัขว้างพระพุทธรูปทิ้ง  จากนัน้ก็ด่าพระ
พุทธ  เพราะเขาด่าจติ(ซนิซิง่)ของเขากต็กลงไป  พลงั(กง)กส็ูญหายไป  
เขาทราบดวี่าอะไรกไ็ม่เหลอืแลว้  กย็ิง่แคน้พระพุทธมากขึน้  เขาคดิว่า
พระพทุธก าลงัท ารา้ยเขา  เขาใชก้ฎของคนธรรมดาไปวดัจติ(ซนิซิง่)ของ
พระพุทธ  จะสามารถวดัได้อย่างไร  เขาใช้มาตรฐานของคนธรรมดา
สามญัไปปฏิบตัิต่อเรื่องราวในระดบัสูง  จะเป็นไปได้อย่างไร  ดงันัน้
มกัจะมปัีญหาเช่นน้ีเกิดขึ้น  ท าให้คนจ านวนมากคิดว่าความทุกข์ใน
ชวีติเป็นเรื่องทีไ่มย่ตุธิรรมต่อตวัเอง  มคีนมากมายตอ้งตกลงมา 

เมื่อไม่กี่ปีก่อนมอีาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่กง)ใหญ่หลายท่าน  มี
ชื่อเสียงโด่งดงัก็ต้องพงัลงมา  แน่นอนอาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)ที่
แทจ้รงิต่างกก็ลบัไปกนัแลว้  หลงัจากเสรจ็สิน้ภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย
มา  เหลอืเพยีงพวกทีห่ลงอยูใ่นคนธรรมดาสามญั  จติ(ซนิซิง่)ตกต ่าลง
มาและยงัคงเคลื่อนไหวอยูใ่นสงัคมมนุษย ์ พวกเขาไมม่พีลงั(กง)แลว้  มี
อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ทีม่ชีื่อเสยีงในอดตีบางท่านที่ยงัเคลื่อนไหว
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อยู่ในสงัคม  อาจารยข์องพวกเขาเห็นว่าเขาตกต ่าลงไปในคนธรรมดา
สามญัแลว้  หลงใหลในชื่อเสยีงผลประโยชน์จนถอนตวัไม่ขึ้น  ไม่ไหว
แล้ว  อาจารย์ได้น าจติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)ของเขาไปแล้ว  ซึ่งพลงั(กง)
ลว้นอยูใ่นตวัจติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)  ตวัอยา่งเชน่น้ีมอียูม่ากมาย 

ในวชิาของเรา  เรื่องประเภทน้ีน้อยมาก  มกีไ็มเ่ดน่ชดั  ทางดา้น
การยกระดบัจติ(ซินซิ่ง)  ตัวอย่างที่ปรากฏออกมามากเป็นพเิศษ  ที่
มณฑลซนัตงมผีูฝึ้กของเราคนหน่ึงท างานในโรงงานทอผา้ขนหนูแห่ง
หน่ึง  หลงัจากได้ฝึกหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)แล้ว  ยงั
น าไปเผยแพรถ่่ายทอดใหก้บัเพือ่นรว่มงาน  ผลปรากฏวา่ท าใหโ้ฉมหน้า
ของโรงงานเปลี่ยนแปลงไป  ก่อนน้ีหัวผ้าขนหนูของโรงงานแห่งน้ี  
คนงานมกัจะน ากลบับ้านคนละชิ้นเสมอ  คนงานส่วนใหญ่ก็หยบิฉวย  
หลงัจากทีฝึ่กพลงั(กง)แลว้เขาไม่เพยีงแต่ไม่หยบิฉวย  ของที่เคยเอาไป
ทีบ่า้นกน็ ากลบัมาคนื  คนอื่นพอเหน็เขาท าเช่นน้ี  ก็ไม่มใีครหยบิฉวย
กันอีกเลย  คนที่ เคยน ากลับไปบ้านพากันเอามาคืนโรงงาน  มี
เหตุการณ์เชน่น้ีปรากฏทัง้โรงงาน 

ที่เมอืงแห่งหน่ึงหวัหน้าศูนย์ฝึกผูห้น่ึง  ไปเยี่ยมผูฝึ้กที่โรงงาน
แห่งหน่ึง  เพื่อดูว่าไดฝึ้กหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ไปถงึ
ไหนแลว้  ผูจ้ดัการโรงงานแห่งนัน้ออกมาตอ้นรบัเขาดว้ยตวัเองและพูด
ว่า  หลงัจากคนงานเหล่าน้ีฝึกหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)
แลว้  มาเชา้กลบัค ่า  ท างานอยา่งขยนัขนัแขง็  หวัหน้าสัง่งานกท็ าตาม
เป็นอย่างดไีม่เกี่ยงงาน  ไม่แก่งแย่งชงิดชีงิเด่น  พวกเขาท าเช่นน้ี  ท า
ให้โฉมหน้าบรรยากาศของโรงงานเปลี่ยนโฉมหน้าไปทางที่ดีขึ้น  
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เศรษฐกจิและผลประโยชน์ของโรงงานก็ดขีึน้  พลงักงของท่านเก่งกาจ
จรงิๆ  อาจารยข์องพวกท่านมาเปิดชัน้เรยีนเมื่อไร  ผมก็จะไปร่วมดว้ย  
หลกัการบ าเพญ็ปฏบิตัหิลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา  
ก็คอืการน าคนไปสู่ระดบัชัน้สูง  ไม่ได้คดิท าเรื่องเช่นน้ี  แต่ก็สามารถ
ช่วยปลูกฝังอารยธรรมทางจติใจของสงัคมให้เกดิการพฒันาในทางที่ดี
ขึน้  ถ้าหากทุกๆ คนหนัไปคน้หาจากภายในจติใจ  ทุกๆ คนคดิว่าจะ
ปฏิบัติตัวให้ดีได้อย่างไร  ข้าพเจ้าว่าสังคมก็จะมัน่คง  มาตรฐาน
ศลีธรรมของมนุษยก์จ็ะดขีึน้ 

ขณะทีข่า้พเจา้ถ่ายทอดหลกัธรรมทีเ่มอืงไท่หยวน  ผูฝึ้กคนหน่ึง
อายุ 50 กว่าปี  สองสามภีรรยาไดม้าร่วมฟังธรรม  ขณะที่พวกเขาเดนิ
อยูก่ลางถนน  มรีถยนต์คนัหน่ึงวิง่มาดว้ยความเรว็สูง  ในทนัใดกระจก
ขา้งกเ็กีย่วเอาเสือ้ของสตรสีงูอายผุูน้ี้เขา้  พรอ้มกบัลากตวัเธอเลยไป 10 
กวา่เมตร  “พลัก๊”  แลว้กเ็หวีย่งเธอลม้ลงบนพืน้  รถวิง่เลยไปอกีกวา่ 20 
เมตร  จงึหยดุลง  คนขบักระโดดลงจากรถพดูดว้ยความไมพ่อใจวา่  คุณ
เดนิอยา่งไรไมม่องถนน  คนเราสมยัน้ีมกัจะเป็นเชน่น้ี  มปัีญหากจ็ะโยน
ใหก้บัคนอื่นรบัผดิชอบ  ส่วนผูท้ี่นัง่อยู่ในรถก็พูดว่า  ดูซวิ่าหกลม้เป็น
อย่างไรบ้าง  รีบส่งไปโรงพยาบาลเถอะ  คนขบัจึงได้คิด  รีบถามว่า  
คุณป้าเป็นอยา่งไรบา้ง  บาดเจบ็ทีไ่หน  ไปตรวจทีโ่รงพยาบาลดไีหม  ผู้
ฝึกของเราผูน้ัน้หลงัจากคอ่ยๆ ลุกจากพืน้ขึน้มา  แลว้ตอบวา่  ไมเ่ป็นไร  
พวกคุณไปเถอะ  ปัดฝุ่ นออกแลว้เกีย่วแขนสามเีดนิจากไป 

มาถงึชัน้เรยีนมาเลา่เหตุการณ์น้ีใหข้า้พเจา้ฟัง  ขา้พเจา้รูส้กึดใีจ
มาก ผู้ฝึกของเรามีจิต(ซินซิ่ง)สูงขึ้นแล้ว  เธอกล่าวกับข้าพเจ้าว่า  
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อาจารย ์ เป็นเพราะว่าวนัน้ีดฉิันไดศ้ึกษาหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่า
หลุนต้าฝ่า)  ถ้าไม่ได้ศึกษาหลกัธรรมใหญ่(ต้าฝ่า)  วนัน้ีคงไม่ปฏิบตัิ
เช่นน้ี  ทุกคนลองคดิดู  เมื่อปลดเกษียนแล้ว  เวลาน้ีขา้วของก็มรีาคา
แพงเช่นน้ี  สวสัดิการอะไรก็ไม่มี  คนอายุ 50 กว่าถูกรถลากไปไกล
เชน่นัน้  ลม้อยูบ่นพืน้  ตรงไหนบาดเจบ็กค็งแยแ่ลว้  ฟุบกบัพืน้กค็งลุก
ไม่ขึ้นแล้ว  ไปโรงพยาบาลก็ไปซิ  เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลไม่ออก
มาแลว้  ถา้เป็นคนธรรมดาสามญัก็คงท าเช่นนัน้  แต่เธอเป็นผูบ้ าเพญ็
ปฏิบตัิธรรม  จึงไม่ได้ท าเช่นนัน้  เราจึงกล่าวว่า  ดีชัว่อยู่ที่ความคิด
ชัว่ขณะของคน  ความคดิเพยีงชัว่ขณะน้ีน ามาซึ่งผลลพัธท์ีต่่างกนั  อายุ
มากขนาดนัน้  ถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญโดนเหวี่ยงขนาดนัน้จะไม่
บาดเจบ็หรอื  แต่เธอแมแ้ต่ผวิหนังกไ็ม่ถลอก  ดชีัว่กอ็ยูต่รงทีค่วามคดิ
ชัว่ขณะ  ถา้หากเธอลม้นอนอยู่ตรงนัน้และพูดว่า  ฉนัไม่ไหวแลว้  เจบ็
ตรงนัน้ปวดตรงน้ี  ถ้าเช่นนัน้เอ็นอาจจะขาด  กระดูกอาจจะหกั  เป็น
อมัพาตไป  ให้เงนิท่านมากมายเท่าใด  แต่ท่านต้องใช้ชวีติที่เหลอือยู่
โรงพยาบาลเดินเหินไม่ได้  ท่านจะมีความสุขหรอื  ผู้คนที่มุงดูต่างก็
รู้สึกแปลกใจ  สตรีสูงอายุผู้น้ีท าไมไม่เรียกร้องเอาเงินจากเขา  ไม่
เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย  ปัจจุบนัมาตรฐานศลีธรรมของคนไดถู้กบดิเบอืน
ไปทัง้หมด  คนขบัรถแมจ้ะขบัรถเรว็กจ็รงิ  แต่เขาจะมเีจตนาชนคนหรอื  
เขาไม่ได้เจตนาไม่ใช่หรือ  แต่ว่าปัจจุบันคนเราก็เป็นเช่นน้ี  ถ้าไม่
เรียกร้องค่าเสียหาย  จิตใจของคนที่มุงดูจะรู้สึกไม่สงบ  ข้าพเจ้าว่า
ปัจจุบนัน้ีความดีความชัว่แบ่งแยกไม่ออก  มบีางคนท่านเตือนเขาว่า
ก าลังท าชัว่  เขายังไม่ เชื่อ  เพราะมาตรฐานศีลธรรมได้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลง  บางคนมุ่งแต่ผลประโยชน์เพยีงอย่างเดยีว  ขอเพยีงได้
เงนิทอง  เรื่องอะไรก็กล้าท า  คนไม่ท าเพื่อตวัเอง  ฟ้าดนิลงโทษ  ได้
กลายเป็นคตเิตอืนใจเสยีแลว้ 

ที่ปักกิง่มผีูฝึ้กคนหน่ึง  หลงัอาหารเยน็พาลูกออกมาเดนิเล่นที่
เฉียนเหมนิ  เหน็รถก าลงัโฆษณาขายสลากรางวลั  ลกูอยากรว่มสนุกจบั
สลากรางวลัก็ให้ไปจบั  ให้เด็กหน่ึงเหรียญไปจบั  ทันใดนัน้ก็จบัได้
รางวลัที่ 2  เป็นจกัรยานเด็กอย่างด ี เดก็ดใีจมาก  ทนัใดนัน้สมองเขา
คดิไดว้่า  ฉนัเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)  จะหวงัในสิง่น้ีไดอ้ยา่งไร  ฉันไดโ้ชคที่
ไม่ชอบธรรมเช่นน้ี  ฉันต้องเสียกุศลไปมากเท่าใด  จึงบอกกบัลูกว่า  
อยา่เอาเลย  ถา้อยากไดเ้ราไปซือ้กนัเอง  ลกูกไ็ม่พอใจ  เวลาขอใหซ้ือ้ก็
ไม่ซื้อให้  พอจบัสลากได้เองท่านก็ไม่ให้เอาอีก  ลูกก็ร้องไห้ไม่ยอม  
หมดปัญญาก็ได้แต่เข็นจกัรยานกลบับ้าน  กลบัถึงบ้านยิ่งคิดยิ่งไม่
ถูกต้อง  รบีเอาเงนิไปจ่ายเขาดกีว่า  หวนคดิอกีท ี สลากรางวลัก็ไม่มี
แลว้  ใหเ้งนิพวกเขา  พวกเขามเิอาไปแบ่งกนัเองหรอื  ฉนัรบีเอาเงนิไป
บรจิาคชว่ยเหลอืทีท่ างานดกีวา่ 

โชคดทีีท่ างานมผีูฝึ้กหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)กนั
ไม่น้อย  ผู้บังคับบัญชาก็เข้าใจเขา  ถ้าอยู่ในสภาวะแวดล้อมทัว่ไป  
สถานทีท่ างานทัว่ไป  ท่านบอกว่าท่านเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)  จบัรางวลัได้
รถจกัรยานแต่ท่านไมเ่อา  เอาเงนิมาบรจิาคใหท้ีท่ างาน  ผูบ้งัคบับญัชา
จะต้องคดิว่าคนๆ น้ีสติมปัีญหา  คนอื่นก็จะต้องวพิากษ์วจิารณ์กนัว่า  
คนๆ น้ีฝึกพลงั(กง)จนเพีย้นไป  จนธาตุไฟเขา้แทรก  ขา้พเจา้บอกแลว้
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วา่  มาตรฐานศลีธรรมไดบ้ดิเบอืนไป  ถา้เป็นในปีทศวรรษ 1950 - 1960  
เรื่องประเภทน้ีจะเป็นเรื่องปกตธิรรมดา  ใครๆ กไ็มรู่ส้กึแปลกใจ 

พวกเราพู ดว่ า  ไม่ ว่ ามาตรฐานศีลธรรมของมนุษย์จะ
เปลี่ยนแปลงไปมากเพยีงใด  คุณสมบตัิพเิศษของจกัรวาลน้ีความจรงิ 
ความเมตตา ความอดทน(เจนิ ซัน่ เหยิน่)  จะไม่เปลีย่นแปลงตลอดไป  
มคีนบอกว่าท่านด ี ท่านไม่แน่ว่าจะดจีรงิ  มคีนบอกว่าท่านเลว  ท่านก็
ไม่แน่ว่าจะเลวจรงิ  เพราะว่ามาตรฐานที่ใชว้ดัความด ี ความเลวนัน้ได้
บดิเบอืนไปเสยีแลว้  มแีต่ผูท้ีส่อดคลอ้งกบัคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาล
เท่านัน้เขาจงึจะเป็นคนด ี น่ีเป็นมาตรฐานหน่ึงเดยีวทีจ่ะวดัคนดคีนเลว  
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในจักรวาล  ท่านอย่าได้เห็นว่าสังคมมนุษย์เรา
เปลี่ยนแปลงไปมาก  มาตรฐานศีลธรรมของมนุษย์ก็ตกต ่าลงมามาก  
ศลีธรรมของมนุษยต์กต ่าลงทุกวนั  ยดึถอืเอาแต่ผลประโยชน์เป็นที่ตัง้  
แต่การเปลีย่นแปลงของจกัรวาลไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงตามการเปลีย่นแปลง
ของมนุษย ์ การเป็นผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจงึไมส่ามารถใชม้าตรฐานของ
คนธรรมดาสามัญมาก าหนด  เมื่อคนธรรมดาสามัญบอกว่าเรื่องน้ี
ถูกตอ้ง  ทา่นกป็ฏบิตัติาม  ท าเชน่นัน้ไมไ่ด ้ คนธรรมดาสามญับอกวา่ดี
ก็ไม่แน่ว่าจะด ี คนธรรมดาสามญับอกว่าเลวก็ไม่แน่ว่าจะเลวเสมอไป  
ในยุคทีม่าตรฐานศลีธรรมไดบ้ดิเบอืนไป มคีนท าเรื่องเลว  ทา่นบอกเขา
ว่าก าลงัท าเรื่องเลว  เขาก็ไม่เชื่อ  การเป็นผู้บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  จึง
ต้องใช้มาตรฐานของคุณสมบตัิพิเศษของจกัรวาลมาประเมิน  จึงจะ
สามารถแยกแยะอะไรดหีรอืเลวอยา่งแทจ้รงิ 



191 

 

พิธีกว้านต่ิง 

ในวงการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมมพีธิกีรรมแบบหน่ึง เรยีกวา่กวา้น
ติง่ กวา้นติง่เป็นพธิกีรรมทางศาสนาอย่างหน่ึงของการบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมสายพทุธนิกายมีจ่ง  จุดประสงคค์อืผูท้ีผ่า่นพธิกีวา้นติง่แลว้  คนๆ 
น้ีจะไปเขา้นิกายอื่นอกีไม่ได้  รบัเขาเป็นลูกศิษย์ที่แทจ้รงิของนิกายน้ี
แลว้  ปัจจุบนัเรื่องแปลกอยูท่ีต่รงไหน  ในการฝึกพลงั(กง)กป็รากฏมพีธิี
ทางศาสนาเช่นน้ีขึ้นมา  สายเต๋าก็มีการท าพธิกีว้านติ่ง  ไม่เฉพาะแต่
นิกายมี่จงเท่านัน้  ข้าพเจ้าบอกแล้วว่า  ผู้ที่ใช้ชื่อมี่จงถ่ายทอดอยู่ใน
สงัคมลว้นแลว้แต่เป็นของปลอม  ท าไมจงึพดูเชน่น้ี  เพราะวา่นิกายถงัมี่
ได้หายสาบสูญไปจากประเทศจนีกว่า 1 พนัปีมาแล้ว  ไม่มแีล้ว  ส่วน
นิกายจา้งมี่เน่ืองจากมขีอ้จ ากดัดา้นภาษา  ไม่ไดเ้ผยแพร่เขา้มาในเขต
ของชาวฮัน่อย่างสมบูรณ์  โดยเฉพาะอย่างยิง่มนัเป็นนิกายลบั  ต้อง
บ าเพญ็ปฏบิตัใินวดัอย่างลบัๆ  และต้องรบัการสอนจากอาจารยอ์ย่าง
ลบัๆ  อาจารยจ์ะน าเขาฝึกบ าเพญ็อยา่งลบัๆ  ปฏบิตัไิมไ่ดถ้งึจุดน้ี  กจ็ะ
ไมน่ าออกมาถ่ายทอดอยา่งเดด็ขาด 

คนจ านวนมากเดนิทางไปทเิบตเพื่อฝึกพลงั(กง)  ตอ้งไปไหวค้รู
เพื่อเรียนวิชาจ้างมี่  ต่อไปจะได้เป็นอาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)  มี
ชื่อเสียงร ่ ารวยเงินทอง  พวกเราลองคิดดู  พระลามะที่ได้ร ับการ
ถ่ายทอดวชิาทีแ่ทจ้รงิ  ลว้นมคีวามสามารถพเิศษสูงมาก  ท่านสามารถ
มองเห็นความในใจของผูม้าศึกษาพลงั(กง)ว่าในใจคดิอย่างไร  เขามา
เพือ่อะไร  พอมองทีจ่ติใจกจ็ะเขา้ใจแลว้  คดิจะมาศกึษาวชิาทีน่ี่  เพือ่ไป
เป็นอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)  หาชื่อเสยีงและความร ่ารวย  มาท าลาย
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วธิีบ าเพ็ญพุทธของสายน้ี  วิชาการบ าเพ็ญพุทธที่เข้มงวดเช่นน้ี  จะ
อนุญาตให้ท่านน าไปใช้เพื่อเป็นอาจารย์พลังลมปราณ (ชี่กง)  เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ท าลายตามอ าเภอใจได้หรอื  ท่านมจีุดมุ่งหมาย
อะไร  ดงันัน้จะไม่มวีนัถ่ายทอดให้เขา  เขาจะไม่ได้รบัการถ่ายทอดที่
แทจ้รงิ  แน่นอน  ที่นัน่มวีดัวาอารามอยู่มากมาย  อาจจะได้สิง่ผวิเผนิ
อะไรไปบา้ง  หากวา่จติใจของเขาไมเ่ทีย่งตรง  ตอ้งการเป็นอาจารยพ์ลงั
ลมปราณ(ชีก่ง)แลว้ประพฤตชิัว่  กอ็าจจะถูกวญิญาณแปลกปลอมเขา้สงิ  
สตัว์ที่เข้าสิงก็มีพลงั(กง)  แต่ไม่ใช่จ้างมี่  ผู้ที่ไปทิเบตเพื่อแสวงหา
หลกัธรรมอยา่งแทจ้รงิ  ไปแลว้อาจจะปักหลกัอยูท่ีน่ัน่ไม่ออกมาอกีเลย  
น่ีคอืคนทีบ่ าเพญ็จรงิ 

ที่แปลก  ปัจจุบนัสายเต๋าหลายต่อหลายส านักต่างก็พูดกนัถึง
พธิกีวา้นติง่  สายเต๋าจะสอนเกีย่วกบัการเดนิชพีจร  แลว้ท าพธิกีวา้นติง่
ท าไม  เทา่ทีข่า้พเจา้ทราบ  ขณะทีข่า้พเจา้ถ่ายทอดพลงั(กง)ทางภาคใต ้ 
โดยเฉพาะที่มณฑลกวางตุ้งทีน่ัน่มคี่อนขา้งมาก  มสี านักสบิกว่าแห่งที่
สอนวชิาที่ยุ่งเหยงิไดพู้ดถงึการกวา้นติง่  ความหมายคอือะไร  เมื่อเขา
ท าพธิกีวา้นติง่ใหท้่านแลว้  ท่านก็คอืลูกศษิยข์องเขา  จะไปเรยีนพลงั
(กง)ของส านกัอื่นไมไ่ด ้ หากไปศกึษาพลงั(กง)อื่นจะตอ้งถูกลงโทษ  เขา
ท าเช่นน้ี  มิเป็นลทัธิมารหรอกหรือ  สิ่งที่เขาถ่ายทอดเป็นเพียงการ
รกัษาโรคและเสรมิสรา้งสุขภาพ  ผูค้นทีไ่ปเรยีนต่างตอ้งการมสีุขภาพที่
แขง็แรงเท่านัน้  ท าเช่นน้ีเพื่ออะไร  มคีนกล่าวกนัว่า  เมื่อฝึกพลงั(กง)
ของเขาก็ไปฝึกพลงั(กง)อื่นไม่ได ้ เขาสามารถที่จะช่วยให้มนุษยบ์รรลุ
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มรรคผลไดห้รอืไม ่ น่ีเป็นการท าใหผู้ค้นพลาดโอกาสและเสยีอนาคต  มี
คนไมน้่อยทีท่ าเชน่น้ี 

สายเต๋าไม่พูดถึงพิธีกรรมอันน้ี  แต่ก็มีพิธีกว้านติ่งปรากฏ
ออกมา  ข้าพเจ้าพบว่าอาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)ที่ท ากว้านติ่งได้
เก่งกาจ  เสาหลกัพลงักง(กงจู)้ของเขาสูงแค่ไหน  ก็สูงไม่เกนิตกึ 2 - 3 
ชัน้  เป็นอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่กง)ที่มชีื่อเสยีง  ขา้พเจา้เห็นว่าพลงั
(กง)ของเขาตกลงมาอยา่งน่าสงสาร  มคีนนับรอ้ยนับพนัไปรอใหเ้ขาท า
พธิกีวา้นติ่ง  พลงั(กง)ของเขามจี ากดั สูงเพยีงแค่นัน้  พอไม่นานพลงั
(กง)ก็ตกลงไป  ไม่เหลอือกีเลย  แลว้จะใช้อะไรท ากวา้นติ่ง  นัน่มเิป็น
การหลอกลวงคนหรอกหรอื  การท ากวา้นติง่ทีแ่ทจ้รงิ  ดจูากอกีมติหิน่ึง
กระดกูของคนเราตัง้แต่หวัจรดเทา้จะเปลีย่นเป็นดัง่หยกขาว  คอืใชพ้ลงั
(กง)และสสารพลงังานสงูมาช าระรา่งกายตัง้แต่หวัจรดเทา้  อาจารยพ์ลงั
ลมปราณ(ชี่กง)คนน้ีสามารถจะท าถงึจุดน้ีไดห้รอืไม่  เขาท าไม่ได ้ เขา
ท าอะไร  แน่นอนไม่ใช่เป็นการท าพธิทีางศาสนาเสมอไป  วตัถุประสงค์
ก็คอืศกึษาพลงั(กง)ของเขา  ก็คอืเป็นคนของเขา  ท่านจะต้องเขา้ร่วม
ศกึษาวชิาของเขา  เป้าหมายกเ็พื่อจะหาเงนิจากท่าน  หากใครไม่เรยีน
วชิาของเขา  เขากจ็ะหาเงนิไมไ่ด ้

ลกูศษิยข์องหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)กเ็หมอืนกบั
ลกูศษิยข์องสายพทุธอื่นๆ  คอือาจารย์จะกว้านติ่งให้ท่านหลายครัง้
โดยไมใ่หท้า่นรู ้ ผูท้ีม่คีวามสามารถพเิศษอาจจะรู ้ คนทีม่คีวามรูส้กึไวก็
จะรูส้กึ  เวลาหลบัหรอืเวลาอื่นๆ กอ็าจจะรูส้กึ  อยู่ๆ  มกีระแสความรอ้น
ไหลจากศรีษะลงมาทัว่ร่างกาย  วตัถุประสงคข์องการกวา้นติง่มใิช่เป็น
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การเพิ่มพูนพลงั(กง)ให้แก่ท่าน  พลงั(กง)นัน้ท่านต้องเป็นผู้บ าเพ็ญ
ปฏิบตัิได้มาเอง  กว้านติ่งเป็นวธิีเสรมิสร้างแบบหน่ึง  ก็คอืการช าระ
ร่างกายของท่านใหส้ะอาดขึน้ไปอกีขัน้หน่ึง  กวา้นติง่ต้องท ากนัหลาย
ครัง้  ในแต่ละระดบัชัน้ลว้นต้องช่วยท าความสะอาดร่างกายใหแ้ก่ท่าน  
เพราะการบ าเพญ็อยูท่ีต่วัเอง  พลงั(กง)อยูท่ีอ่าจารย ์ ดงันัน้  เราจงึไม่มี
การท าพธิกีวา้นติง่ 

บางคนยงัมกีารท าพธิไีหวค้รู  พดูมาถงึตรงน้ี  ขา้พเจา้จะขอเล่า
อะไรสกัหน่อย  มคีนจ านวนมากตอ้งการกราบไหวข้า้พเจา้เป็นอาจารย ์ 
พวกเราในยคุปัจจุบนัต่างจากยุคศกัดนิาของจนี  คุกเขา่และโขกศรีษะก็
ถือว่าเป็นการไหว้ครูหรือ  เราไม่ประกอบพิธีกรรมเช่นน้ี  พวกเรา
จ านวนมากที่มีความคิดเช่นน้ี  ฉันโขกศีรษะจุดธูปไหว้พระ  ในใจมี
ความศรทัธาหน่อยกเ็กดิพลงั(กง)  ขา้พเจา้ว่าน่ีเป็นเรื่องน่าขนั  การฝึก
พลงั(กง)ทีแ่ทจ้รงิตอ้งอาศยัตวัเองไปบ าเพญ็  ขออะไรกไ็มเ่กดิประโยชน์  
ไม่ต้องไหว้พระ  ไม่ต้องจุดธูป  ขอเพียงปฏิบตัิตามมาตรฐานของผู้
บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมอย่างแท้จรงิ  พระพุทธเห็นท่านเข้าก็จะดีใจเป็น
อยา่งยิง่  ทา่นอยูข่า้งนอกท าแต่เรื่องไมด่ ี ใหท้า่นจุดธปูโขกศรีษะ  พระ
พุทธเห็นท่านก็ทนไม่ได้  ไม่ใช่เหตุผลเช่นน้ีหรอื  การบ าเพ็ญอย่าง
แทจ้รงิตอ้งอาศยัตวัเอง  วนัน้ีทา่นโขกศรีษะไหวค้ านบัอาจารยแ์ลว้  พอ
ออกจากประตูไปก็ท าตามอ าเภอใจตัวเอง  แล้วจะมีประโยชน์อนัใด  
พวกเราไม่เน้นพิธีกรรมเช่นน้ี  ท่านยังอาจจะท าลายชื่อเสียงของ
ขา้พเจา้ดว้ย 
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เราให้สิ่งต่างๆ มากมายแก่พวกท่าน  คนที่อยู่ขอเพียงแต่
บ าเพ็ญจริง  ปฏิบัติตนอย่างเข้มงวดตามหลักธรรมใหญ่ (ต้าฝ่า)  
ขา้พเจ้าก็จะดูแลท่านดัง่ลูกศษิย ์ ขอเพยีงท่านบ าเพญ็หลกัธรรมใหญ่
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)  เราก็จะดูแลท่านดัง่ลูกศษิย์  หากท่านไม่คดิ
จะบ าเพ็ญ  เราก็หมดปัญญา   ท่านไม่บ าเพ็ญ  ท่านขึ้นชื่อไว้มี
ประโยชน์อะไร  ศิษย์รุ่นหน่ึง  ศิษย์รุ่นสอง  ท่านเพียงแต่ฝึกการ
เคลื่อนไหวก็คอืลูกศิษย์ของเราแลว้หรอื  ท่านต้องบ าเพญ็ปฏบิตัติาม
มาตรฐานจิต(ซินซิ่ง)ของเราอย่างแท้จริง  จึงจะสามารถมีร่างกายที่
แขง็แรง  จงึจะสามารถบรรลุถงึระดบัชัน้สูงอยา่งแทจ้รงิ  ดงันัน้พวกเรา
ไม่พูดถึงพธิกีรรมเหล่าน้ี  ขอเพยีงท่านบ าเพ็ญปฏิบตัิ  ก็คือลูกศิษย์
ของเรา  ธรรมกายของขา้พเจา้รูทุ้กอยา่ง  ทา่นคดิอะไรเขากร็ูห้มด  และ
อะไรเขาก็ท าได้ทัง้นัน้  ท่านไม่บ าเพญ็ปฏบิตัิเขาก็ไม่ดูแลท่าน  ท่าน
บ าเพญ็ปฏบิตักิจ็ะชว่ยถงึทีสุ่ด 

ในบางวิชาผู้ที่ฝึกพลัง(กง)ยงัไม่เคยพบเห็นอาจารย์ของตน  
เพยีงแต่บอกให้หนัหน้าและโขกศีรษะไปทางทศิใด  จ่ายเงนิสกักี่รอ้ย
เหรยีญเป็นอนัเสร็จพธิ ี น่ีมเิท่ากบัเป็นการหลอกลวงตวัเองและผูอ้ื่น
หรอกหรอื  และคนๆ น้ีกย็งัสมคัรใจ  หลงัจากนัน้คนผูน้ี้กจ็ะปกป้องวชิา
และอาจารยค์นนัน้ขึน้มา  และบอกผูอ้ื่นไม่ใหฝึ้กพลงั(กง)อื่น  ขา้พเจา้
เหน็ว่าเป็นเรื่องน่าขนั  บางคนยงัท าพธิลีูบศรีษะ  และกไ็ม่ทราบว่าให้
เขาลบูศรีษะแลว้จะบงัเกดิผลอะไรขึน้มา 

ไม่เพียงแต่ใช้ชื่อของมี่จงถ่ายทอดพลงั(กง)จะเป็นของปลอม
เท่านัน้  การถ่ายทอดวชิาพลงั(กง)ที่แอบอ้างว่าเป็นของศาสนาพุทธก็
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เป็นของปลอมทัง้สิน้  พวกท่านลองคดิดู  วธิบี าเพญ็ปฏบิตัขิองศาสนา
พุทธนับหลายพนัปียงัคงมรีูปแบบเช่นนัน้  ถ้าใครไปเปลี่ยนแปลงแลว้
ยงัจะเป็นศาสนาพุทธอกีหรอื  วธิบี าเพ็ญปฏบิตัิธรรมคอืการบ าเพ็ญ
พทุธอยา่งเขม้งวด  และยงัเป็นสิง่ทีล่กึล ้ามหศัจรรยม์ากๆ  เปลีย่นแปลง
แมเ้พยีงนิดเดยีวกจ็ะยุง่เหยงิสบัสน  เพราะว่าการแปรผนัของพลงั(กง)
เป็นขัน้ตอนทีซ่บัซอ้นมากๆ  ความรูส้กึของคนไม่ใช่อะไรทัง้นัน้  อาศยั
ความรู้สึกมาบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมไม่ได้  พิธีกรรมทางศาสนาของ
พระสงฆ์ก็คอืวธิบี าเพ็ญปฏบิตัิธรรม  ถ้าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่วชิาของ
สายนัน้อกีแลว้  แต่ละวชิาจะมผีูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สงูคอยดูแล  แต่ละวชิาก็
มีผู้ส าเร็จธรรมชัน้สูงบ าเพ็ญส าเร็จได้มากมาย  ใครก็ไม่กล้าไป
เปลีย่นแปลงวธิบี าเพญ็ปฏบิตัขิองวชิานัน้ๆ ตามอ าเภอใจ  แลว้อาจารย์
พลงัลมปราณ(ชี่กง)เล็กๆ  จะมีบารมีและอานุภาพอะไรจงึกล้าลบหลู่
เจ้าของวชิา  ด้วยการเปลี่ยนแปลงวชิาการบ าเพญ็สายพุทธ  ถ้าหาก
สามารถเปลี่ยนแปลงได้จรงิๆ  ยงัจะเป็นวชิาสายนัน้อกีหรอื  ถ้าหาก
เป็นพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ปลอมกจ็ะสามารถแยกแยะออกมาได ้

เสวียนกวานเซ่อเว่ย(เสวียนกวานตัง้จดุ) 

เสวียนกวานเซ่อเว่ย(เสวียนกวานตัง้จุด)  ก็เรียกว่า  เสวียน
กวานอีเ้ชีย่ว  ในต ารา  “ตานจงิ”  “เตา้จา้ง”  “ซิง่มิง่กุยจื่อ”  อาจจะตรวจ
พบค าน้ี  ถ้าเช่นนัน้มนัคืออะไร  อาจารย์ชี่กงมากมายก็อธบิายไม่ถูก  
เพราะว่าส่วนใหญ่อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่กง)อยู่ในระดบัชัน้ที่มองไม่
เหน็  และไมอ่นุญาตใหเ้ขามองเหน็  ผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมคดิจะเหน็มนั  
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จะต้องอยู่ในระดบัชัน้ที่สูงกว่าปัญญาจกัษุ(ฮุ่ยเอี่ยนทง)  จงึจะสามารถ
มองเห็น  อาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)ทัว่ไปยงัไม่บรรลุถึงระดบัชัน้น้ี  
จงึมองไม่เหน็  ตัง้แต่โบราณมาในวงการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ไดม้กีาร
คน้ควา้ศกึษาวา่อะไรคอืเสวยีนกวานอีเ้ชีย่ว  อยูต่รงไหน  ตัง้จุดอยา่งไร  
ท่านไปดูจากต ารา  “ตานจงิ”  “เต้าจา้ง”  “ซิง่มิง่กุยจื่อ”  เขาก็พูดวกวน
ไปมาแค่ทฤษฎี  ไม่ไดพู้ดความจรงิกบัท่าน  พูดไปพูดมา  ให้ท่านฟัง
จนสบัสน  พดูไมก่ระจา่ง  เพราะวา่สิง่ทีเ่ป็นจรงิจะใหค้นธรรมดาสามญัรู้
ไมไ่ด ้

นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอบอกกบัทุกท่าน  เพราะท่านคอืสานุศษิย์
ของหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)  ขา้พเจา้จงึพดูกบัพวกทา่น
เช่นน้ี  อย่าได้ไปอ่านหนังสอืพลงัลมปราณ(ชี่กง)ที่สบัสนเหล่านัน้เป็น
อนัขาด  ไม่ใช่หนังสอืต าราโบราณที่กล่าวไวข้า้งตน้  ขา้พเจา้หมายถงึ
หนังสอืพลงัลมปราณ(ชี่กง)ปลอมที่คนสมยัน้ีเขยีนกนัขึน้มา  ท่านอย่า
ไปเปิดดูเลย  ในสมองของท่านหากมีความคิดออกมาเพียงว่า  โอ้โฮ  
ค าพดูน้ีมเีหตุผล  ความคดิเพยีงแวบเดยีวน้ี  วญิญาณแปลกปลอมทีอ่ยู่
ในหนงัสอืกจ็ะเขา้สงิ  สว่นใหญ่ถูกวญิญาณแปลกปลอมบงการ  ควบคุม
จติของคนทีฝั่กใฝ่ในชื่อเสยีงและผลประโยชน์ใหเ้ขยีนออกมา  หนังสอืชี่
กงปลอมมีอยู่มากมายทีเดียว  คนส่วนใหญ่ไม่รบัผดิชอบ  วญิญาณ
แปลกปลอมบางตัว  เรื่องเลอะเทอะอะไรเขาก็เขียน  แม้แต่หนังสือ
โบราณไม่กี่เล่มที่กล่าวขา้งต้น  หรอืหนังสือโบราณอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
ทัว่ไป  ทางที่ดอีย่าไดไ้ปอ่าน  ตรงน้ีคอืหลกัการของความแน่วแน่หน่ึง
เดยีว 
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ผูน้ าสถาบนัพลงัลมปราณ(ชีก่ง)จนีทา่นหน่ึงไดเ้ลา่ใหข้า้พเจา้ฟัง
เรื่องหน่ึง  ยงัความขบขนัใหข้า้พเจ้าอย่างมาก  เล่าว่าที่ปักกิ่งมชีายผู้
หน่ึง  ชอบไปฟังการบรรยายพลงัลมปราณ(ชีก่ง)อยูเ่สมอ  ฟังไปฟังมา  
เวลานานเขา้  เขารูส้กึวา่พลงัลมปราณ(ชีก่ง)กค็อืของเลน่  เพราะวา่ลว้น
อยู่ในระดบัเดียวกันทัง้หมด  ล้วนพูดแต่เรื่องเหล่าน้ี  เขาเหมือนกับ
อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ปลอมทัง้หลาย  คดิว่าพลงัลมปราณ(ชีก่ง)มี
ความหมายเพียงเท่านัน้  ถ้าเช่นนัน้  เขาก็คิดจะเขียนหนังสือพลัง
ลมปราณ(ชี่กง)  ทุกท่านลองคิดดู  ผู้ที่ไม่เคยฝึกพลงั(กง)เขยีนต ารา
พลงัลมปราณ(ชีก่ง)  ปัจจุบนัน้ีหนงัสอืพลงัลมปราณ(ชีก่ง)กค็อืทา่นลอก
เขา  เขาลอกทา่น  เขาเขยีนไปเขยีนมา  เขยีนถงึเรื่องของเสวยีนกวานก็
เขยีนต่อไปไม่ได้  จะมีใครเข้าใจเรื่องของเสวยีนกวาน  อาจารย์พลงั
ลมปราณ (ชี่กง)จริงมีไม่กี่คนที่ เข้าใจ  เขาจึงไปถามอาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชี่กง)ปลอมท่านหน่ึง  เขาเองกไ็ม่ทราบว่าเป็นอาจารยป์ลอม  
เพราะเขาไม่รู้เรื่องพลังลมปราณ (ชี่กง)อยู่แล้ว  แต่ว่าอาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชี่กง)ปลอมคดิว่าหากถูกคนเขาถามจนตอบไม่ได ้ คนมริูว้่า
เขาเป็นอาจารย์ปลอมหรอกหรือ  ดังนัน้เขาจึงกล้าพูดพล่อยๆ ว่า  
เสวยีนกวานอีเ้ชีย่วอยูท่ีป่ลายท่อปัสสาวะ  ฟังแลว้น่าขนัมาก  ทา่นอยา่
เพิ่งหัวเราะ  หนังสือเล่มน้ีได้ออกมาวางตลาดแล้ว  ก็หมายถึงว่า  
หนงัสอืพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ของพวกเราในปัจจบุนัลว้นน่าขบขนัถงึระดบั
น้ีแลว้  ทา่นวา่ทา่นอา่นสิง่เหลา่น้ีมปีระโยชน์อะไร  ไมม่ปีระโยชน์  มแีต่
จะท าลายคน 



199 

 

อะไรเรียกว่าเสวียนกวานเซ่อเว่ย (เสวียนกวานตัง้จุด)  ใน
ระหว่างการบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมในภพของมนุษย์  เมื่อเวลาบ าเพ็ญ
ปฏิบัติจนบรรลุระดับชัน้กลางขึ้นไป  ก็คือเมื่อบ าเพ็ญปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัสูงของหลกัธรรมในภพ  คนก็จะเริม่ก าเนิดกายทพิย์(เหวยีนองิ)  
กายทพิย(์เหวยีนองิ)  กบักุมาร(องิฮ๋าย)  ที่เราพูดถงึเป็นคนละเรื่องกนั  
กุมาร(อิงฮ๋าย)เล็กมาก   ชอบกระโดดโลดเต้น  ซุกซนมาก   กาย
ทพิย(์เหวยีนองิ)ไม่เคลื่อนไหว  จติหลกั(เหวยีนเสนิ)จะไมไ่ปควบคุมเขา  
เขานัง่อยู่ตรงนัน้ไม่ขยบัเขยื้อน  สองมือประสานนัง่ขดัสมาธิบนฐาน
ดอกบวั  กายทิพย์(เหวียนอิง)ก าเนิดขึ้นมาจากตรงบรเิวณท้องน้อย
(ตานเถียน)  ภายใต้จุลทรรศน์ขนาดที่เล็กยิง่กว่าปลายเขม็ก็สามารถ
มองเหน็เขาได ้

อกีปัญหาหน่ึงทีจ่ะอธบิายกค็อื  ตานเถยีนทีแ่ทจ้รงิมอียูเ่พยีงจุด
เดยีว  ซึ่งอยู่บรเิวณทอ้งน้อย  สูงจากฮุ่ยอนิเซี่ยภายในร่างกายของคน  
ต ่าจากทอ้งน้อยลงมา ณ บรเิวณน้ี  เรยีกว่าตานเถยีน  พลงั(กง)ต่างๆ  
ความสามารถพเิศษมากมาย  ศาสตร์ต่างๆ  ธรรมกาย(ฝ่าเซิน)  กาย
ทิพย์(เหวียนอิง)  กุมาร(อิงฮ๋าย)  และสิ่งมีชีวิตต่างๆ มากมาย  ต่าง
ก าเนิดจากบรเิวณน้ีทัง้นัน้ 

ที่ผ่านมาผู้บ าเพ็ญเต๋าบางคนพูดถึงตานเถียนบน  ตานเถียน 
กลาง  ตานเถียนล่าง  ข้าพเจ้าว่าไม่ถูกต้อง  บางคนกล่าวว่าอาจารย์
ของเขาได้ถ่ายทอดมาหลายชัว่อายุคน  และในต าราก็เขยีนไวอ้ย่างน้ี  
ขา้พเจา้ขอบอกกบัท่าน  สิง่เลอะเทอะเหลา่น้ีกม็เีขยีนไวใ้นต าราโบราณ  
อยา่เหน็ว่าสบืทอดกนัมาหลายปี  ไม่แน่ว่าจะถูกตอ้งเสมอไป  วชิาสาย
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ยอ่ยในภพมกีารถ่ายทอดอยูใ่นหมูค่นธรรมดาสามญัตลอดมา  แต่วา่เขา
บ าเพญ็ไม่ส าเรจ็  อะไรกไ็มใ่ช ่ เขาเรยีกมนัว่าตานเถยีนบน  ตานเถยีน 
กลาง  ตานเถยีนล่าง  ความหมายของเขากค็อืจุดที่สามารถก าเนิดตาน  
กค็อืตานเถยีน  น่ีไม่ใช่เรื่องน่าขบขนัหรอกหรอื  เมื่อคนรวบรวมความ
นึกคดิไปทีจุ่ดๆ หน่ึง  เวลานานเขา้  กส็ามารถก่อเกดิเป็นกลุม่พลงังาน  
รวมตวัเป็นตาน  หากไม่เชื่อ  ท่านลองรวบรวมความนึกคดิไปอยู่ที่ต้น
แขนนานๆ  เวลานานเข้าก็จะรวมตัวเป็นตาน  ดังนั ้นมีคนเห็น
เหตุการณ์เช่นน้ีจงึพูดว่า  ตานเถยีนมอียู่ทุกแห่งหน  ฟังแลว้ยิง่น่าขนั  
ทีเ่ขาเขา้ใจการผนึกตานกค็อืตานเถยีน  ความจรงิแลว้มนัคอื  ตาน  แต่
ไม่ใช่  เถียน  ท่านพูดว่าไม่มีที่ใดไม่ม ี“ตาน”  หรอืว่า  ตานบน  ตาน
กลาง  ตานล่าง  เช่นน้ีกลบัเป็นค าเรยีกที่ถอืว่าใชไ้ด้  แต่จุดที่สามารถ
ก าเนิดพระธรรมมากมายมเีพยีงจุดเดยีว  กค็อืจุดตรงทอ้งน้อย  ดงันัน้
ค าพดูทีว่า่ตานเถยีนบน  ตานเถยีนกลาง  ตานเถยีนล่าง  เป็นการพดูที่
ผดิ  ความนึกคดิของเรารวมอยู่ที่จุดใด  เวลานานเขา้ก็จะรวมตวัเป็น
ตาน(กลุม่พลงังาน) 

กายทิพย์(เหวียนอิง)  ก าเนิดจากจุดตานเถียน ณ บริเวณ
ทอ้งน้อย  ค่อยๆ เตบิโตขึน้  เมื่อโตจนไดข้นาดเท่าลกูปิงปอง  ลกัษณะ
ทุกส่วนของร่างกายจะมองเห็นได้ชดัเจน   จมูก   ดวงตาก็เป็นรูปร่าง
ขึน้มาแลว้  ในเวลาเดยีวกบัทีม่ขีนาดโตเท่าลกูปิงปอง  ขา้งกายของเขา
จะมีฟองอากาศกลมๆ งอกออกมา  และจะเติบโตพร้อมไปกับกาย
ทพิย(์เหวยีนองิ)  เมื่อกายทพิย(์เหวยีนองิ)โตไดข้นาด 4 น้ิว  กจ็ะมกีลบี
ดอกบัวปรากฏออกมาหน่ึงกลีบ  เมื่อได้ขนาดสูง 5 – 6 น้ิว  กลีบ
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ดอกบวัก็เจรญิงอกงามเต็มที่  ดอกบวัหน่ึงชัน้จะปรากฏออกมา  กาย
ทพิยท์อแสงสทีองเจดิจา้นัง่อยูก่ลางดอกบวัสทีอง  สวยงามมาก  นัน่ก็
คอืรา่งวชริะ(จนิกงั)ทีไ่มเ่สื่อมสลาย  สายพทุธเรยีกวา่รา่งพระพทุธ  สาย
เต๋าเรยีกวา่กายทพิย(์เหวยีนองิ) 

วิชาของเราต้องบ าเพ็ญปฏิบัติทัง้ร่างแท้และร่างพุทธ  ร่าง
แท้(เป๋ินถี่)ก็ต้องแปรเปลี่ยน  ทุกท่านคงทราบ  ร่างพระพุทธนัน้จะ
ปรากฏอยู่ในคนธรรมดาสามญัไม่ได้  ถ้าเพ่งก็อาจจะเห็นรูปลกัษณ์
ลางๆ  ถ้ามองด้วยสายตาของคนธรรมดาสามญัก็จะเห็นเป็นเงาแสง  
และร่างกายน้ีหลงัจากผ่านการเปลี่ยนแปลง  อยู่ในสงัคมมนุษย์ก็จะ
เหมือนกบัคนธรรมดาสามญั  คนธรรมดาสามญัจะดูไม่ออก  แต่เขา
สามารถทะลวงมิติได้  เมื่อกายทิพย์(เหวยีนองิ)โตได้ขนาด 4 – 5 น้ิว  
ฟองอากาศก็จะโตขนาดเท่ากนั  มนัเหมอืนลูกโป่ง  มลีกัษณะโปร่งใส  
กายทพิย(์เหวยีนองิ)จะนัง่ขดัสมาธโิดยไมเ่คลื่อนไหว  เมื่อโตถงึขนาดน้ี  
ฟองอากาศน้ีกจ็ะออกจากจุดตานเถยีน  มนัเตบิโตเตม็ที ่ เหมอืนแตงที่
สุกงอมหลุดจากขัว้  ดงันัน้กจ็ะเคลื่อนสูงขึน้  ขัน้ตอนการเคลื่อนสู่เบือ้ง
บนจะเชื่องช้ามาก  แต่ว่าแต่ละวนัจะสามารถมองเห็นมนัเคลื่อนไหว  
คอ่ยๆ เคลื่อนขึน้สู่เบือ้งบน  ถา้พวกเราสงัเกตดีๆ  กจ็ะรูส้กึถงึการคงอยู่
ของมนั 

เมื่อเคลื่อนขึน้มาถงึต าแหน่งจุดส่านจง  มนัก็จะพกัอยูต่รงจุดน้ี
ระยะหน่ึง  เพราะวา่สิง่สุดยอดในรา่งกายคน  หลายสิง่หลายอยา่ง(หวัใจ
กอ็ยูต่รงน้ี)จะก่อเกดิเป็นระบบหน่ึงอยูภ่ายในฟองอากาศน้ี  สิง่สุดยอด
เข้าไปหล่อเลี้ยงภายในฟองอากาศ  ผ่านไประยะหน่ึง  มันก็จะเริ่ม
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เคลื่อนขึน้ไปอกี  เมื่อขึน้มาถงึบรเิวณล าคอ  จะรูส้กึหายใจอดึอดั  ราว
กบัว่าเส้นเลอืดตีบตนั  บวมเป่งอย่างทรมาน  แต่เพยีงวนัสองวนัก็จะ
ผา่นพน้ไป  มนัก็จะขึน้ถงึศรีษะแลว้  เราเรยีกว่าขึน้สู่หนีหวาน  พูดถงึ
การขึน้สู่หนีหวาน  ที่จรงิมนัใหญ่เท่ากบัสมองของท่าน  ท่านจะรูส้กึว่า
สมองเป่งบวม  เพราะว่าจุดหนีหวานเป็นจุดส าคญัของชวีติคน  มนักจ็ะ
ก่อเกดิสิง่สุดยอดอยู่ภายใน  ต่อจากนัน้มนักจ็ะเบยีดออกมาสู่ภายนอก
จากช่องทางตาทพิย ์ เป็นความรูส้กึที่ทรมานมาก  เป่งบวมจนตาทพิย์
ปวดมาก  จุดไท่หยางเซี่ยก็จะบวม  ตาก็โหลเขา้ไปขา้งใน  จนกระทัง่
มนัเบยีดออกมา  และแขวนอยูต่รงบรเิวณหน้าผาก  น่ีจงึเรยีกว่าเสวยีน
กวานเซ่อเวย่(เสวยีนกวานตัง้จุด)  และจะแขวนอยูบ่รเิวณน้ี 

ผูท้ี่ตาทพิยเ์ปิดแลว้  เมื่อถงึเวลาน้ีจะมองไม่เหน็  เพราะว่าการ
บ าเพญ็ปฏบิตัขิองสายพุทธและเต๋า  เพื่อให้สิง่ที่อยู่ภายในของเสวยีน
กวานก่อเกิดเรว็ไว  ประตูนัน้จะไม่เปิด  ด้านหน้ามปีระตูใหญ่ 2 บาน  
ดา้นหลงัม ี2 บาน   จะปิดหมด    เหมอืนช่องประตูของจตุัรสัเทยีนอนั
เหมนิทีปั่กกิง่  มปีระตูใหญ่ 2 บาน ทัง้สองดา้น  เพื่อใหเ้สวยีนกวานก่อ
เกิดได้เรว็ขึ้นและสมบรูณ์  ดงันัน้ถ้าไม่มีเหตุการณ์พิเศษประตูจะไม่
เปิด  สิง่ทีต่าทพิยม์องเหน็  เมื่อถงึจุดน้ีกจ็ะมองไมเ่หน็  ไมใ่หเ้หน็  การ
ทีเ่สวยีนกวานแขวนอยูต่รงน้ีมจีุดมุ่งหมายอะไร  เพราะว่าชพีจรนบัรอ้ย
ในรา่งกายเราจะมาบรรจบ ณ จุดน้ี  ฉะนัน้ในเวลาน้ีชพีจรนบัรอ้ยตอ้งวน
ผ่านเข้าไปในเสวียนกวานหน่ึงรอบ  ต้องผ่านเสวียนกวานทัง้หมด  
จุดมุ่งหมายก็เพื่อเสรมิสรา้งพื้นฐาน  และก่อใหเ้กดิเป็นสิง่ที่เป็นระบบ
หน่ึงภายในเสวยีนกวาน  เพราะว่าร่างกายมนุษยก์ค็อืจกัรวาลเลก็  มนั
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จะก่อเกิดเป็นโลกเล็กๆ ใบหน่ึง  สิง่สุดยอดทัง้หมดในร่างกายมนุษย์
ลว้นก่อเกดิจากภายในนัน้  แต่มนัเป็นเพยีงสิง่ประกอบชุดหน่ึง  ซึ่งยงั
ไมส่ามารถทีจ่ะใชง้านไดอ้ยา่งครบถว้น 

ส่วนการบ าเพ็ญปฏิบัติของพลัง(กง)สายพิสดาร(ฉีเหมิน)  
เสวียนกวานจะเปิดอยู่  เวลาเสวียนกวานพุ่งออกมา  จะเป็นท่อตรง  
แลว้จะคอ่ยๆ เปลีย่นเป็นกลม  ดงันัน้ประตูทัง้สองดา้นจะเปิด  เพราะว่า
พลงั(กง)สายพสิดาร(ฉีเหมนิ)ไมบ่ าเพญ็พุทธและไม่บ าเพญ็เต๋า  จะตอ้ง
คอยปกป้องตนเอง  สายพุทธและสายเต๋ามอีาจารย์อยู่มากมาย  ล้วน
สามารถคุม้ครองท่าน  ไม่จ าเป็นใหท้่านเหน็  และจะไม่เกดิปัญหา  แต่
ส าหรบัพลงั(กง)สายพสิดาร(ฉีเหมิน)นัน้ท าไม่ได้  เขาจะต้องปกป้อง
ตวัเอง  ดงันัน้เขาจงึจ าเป็นตอ้งรกัษาความสามารถมองเหน็  แต่ในเวลา
นัน้ตาทพิยม์องสิง่ของ  กจ็ะเหมอืนมองผา่นกลอ้งสอ่งทางไกล  หลงัจาก
ก่อเกิดสิ่งที่เป็นระบบแล้ว  ใช้เวลาประมาณหน่ึงเดือนมันก็จะเริ่ม
กลบัไป  หลงัจากกลบัเข้าไปในศีรษะแล้ว  เราเรียกว่าเสวียนกวาน
เปลีย่นที ่ 

เวลากลบัเข้าไปก็จะเป่งบวมอย่างทรมาน  จากนัน้ก็เบียดตัว
ออกมาจากจุดหวีเ้จิน่เซีย่ของคน  ความรูส้กึทีเ่บยีดออกมากท็รมานมาก  
เสมอืนว่าศรีษะจะแตกแยกออกจากกนั  ครู่เดยีวก็ออกมาแลว้  เมื่อมนั
ออกมากจ็ะรูส้กึโลง่สบายทนัท ี หลงัจากออกมาแลว้  มนัจะแขวนอยูใ่น
มิติที่ลึกมากๆ  อยู่ในรูปลักษณ์ของร่างกายในมิติที่ลึกมากๆ นั ้น  
ดงันัน้เวลานอนก็ไม่กดทบัถูกมนั  แต่มีอยู่จุดหน่ึง  ในขณะที่เสวียน
กวานตัง้จุดครัง้แรกนยัน์ตาจะมคีวามรูส้กึ  แมว้า่มนัจะอยูใ่นอกีมติหิน่ึง  
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มกัจะรูส้กึวา่ขา้งหน้าดวงตาจะมวัไม่ชดัเจน  เหมอืนกบัมอีะไรมาบดบงั  
ไม่ค่อยสบายนัก  เพราะว่าจุดหวี้เจิน่เซี่ยเป็นด่านส าคญัด่านหน่ึง  ที่
ด้านหลงัก็ต้องก่อเกิดสิ่งที่เป็นระบบหน่ึง  แล้วมนัก็จะเริม่กลบัไปอีก  
เสวยีนกวานอี้เชี่ยว(การเคลื่อนของเสวยีนกวานหน่ึงจุดทวาร)  ที่จรงิ
ไม่ใช่เพียงจุดทวารหน่ึงจุด  มันจะเปลี่ยนต าแหน่งหลายครัง้  เมื่อ
เคลื่อนกลบัไปถึงจุดหนีหวานแล้วก็จะเริม่เคลื่อนลงข้างล่าง  เคลื่อน
ต ่าลงจากภายในร่างกาย  จนถงึจุดมิง่เหมนิเซี่ย  จากจุดมิง่เหมนิเซี่ยก็
จะพุง่ออกมาอกี 

จุดมิ่งเหมินเซี่ย(จุดประตูชีวิต)ของคน  เป็นจุดทวารที่ส าคญั
มากจุดหน่ึง  สายเต๋าเรยีกวา่ทวาร(เชีย่ว)  เราเรยีกวา่ดา่น(กวาน)  เป็น
ด่านใหญ่ที่ส าคญัมาก  เป็นประตูเหล็กจรงิๆ  ประตูเหล็กที่นับชัน้ไม่
ถว้น  พวกเราคงทราบกนัดวีา่รา่งกายเป็นชัน้ๆ  เซลลใ์นรา่งกายของเรา
จัดเป็นหน่ึงชัน้  โมเลกุลข้างในเป็นหน่ึงชัน้  อะตอม  โปรตอน  
อเิลก็ตรอน  เลก็มากๆ  เลก็มากๆ  เลก็จนถงึอนุภาคทีเ่ลก็ทีสุ่ด  แต่ละ
ดา้นจะมปีระตูอยูช่ ัน้หน่ึง  ดงันัน้จะมคีวามสามารถพเิศษต่างๆ  ศาสตร์
มากมาย  ล้วนถูกปิดไว้อยู่ภายในประตูแต่ละชัน้  หลกัพลงั(กง)อื่นๆ 
เวลาฝึกตาน  ขณะที่ตานจะระเบดิออกมานัน้  ก่อนอื่นจะต้องระเบดิจุด
มิ่งเหมินให้เปิดออก  หากไม่เปิดออก  ความสามารถพิเศษก็ปล่อย
ออกมาไมไ่ด ้ เสวยีนกวานเมื่อก่อเกดิสิง่ทีเ่ป็นระบบ ณ จุดมิง่เหมนิแลว้  
มนัก็จะกลบัเขา้ไปอกี  หลงัจากกลบัเขา้ไปแลว้ก็เริม่เคลื่อนกลบัเขา้ที่
บรเิวณทอ้งน้อย  เรยีกวา่เสวยีนกวานกลบัที ่  
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หลงัจากกลบัเขา้ทีแ่ลว้  ไม่ใช่กลบัไปยงัจุดเดมิ  ในเวลานัน้กาย
ทิพย์(เหวียนอิง)โตขึ้นมากแล้ว   ฟองอากาศก็จะคลุมอยู่บนกาย
ทพิย(์เหวยีนองิ)  หอ่หุม้กายทพิย(์เหวยีนองิ)เอาไว ้ และเตบิโตพรอ้มๆ 
กนัไป  กายทิพย์(เหวยีนองิ)ในสายเต๋า  โดยทัว่ไปเมื่อเติบโตเท่าเด็ก
อายุ 6 – 7 ขวบ  ก็จะให้เขาออกจากร่างได้  เรยีกว่ากายทพิย์(เหวยีน
อิง)จุติ  โดยให้จิตหลกั(เหวียนเสิน)ของคนเป็นผู้ควบคุมเขา  เขาก็
สามารถออกมาเคลื่อนไหวได้  ร่างกายของคนสงบน่ิงอยู่ตรงนัน้ไม่
เคลื่อนไหว  แต่จติหลกั(เหวยีนเสนิ)จะออกมา     โดยทัว่ไปสายพุทธ
เมื่อกายทพิย(์เหวยีนองิ)บ าเพญ็ปฏบิตัจินมขีนาดโตเทา่กบัตวัเขาเองก็
จะไม่มอีนัตรายแลว้  โดยปกตแิลว้เมื่อถงึเวลาน้ีกจ็ะอนุญาตใหอ้อกจาก
ร่างได ้ ออกจากร่างกายได ้ ออกมาได ้ เมื่อถึงเวลานัน้  กายทพิย์(เห
วียนอิง)ก็เติบโตเท่ากับตัวเขาเองแล้ว  ครอบ(เจ้า)ก็ใหญ่ตามด้วย  
ครอบ(เจ้า)นัน้ก็จะขยายใหญ่ขึ้นจนล้นออกมานอกร่างกาย  ซึ่งก็คือ
เสวียนกวานนัน่เอง  เพราะกายทิพย์(เหวียนอิง)เติบโตขนาดน้ีแล้ว  
แน่นอนมนักต็อ้งขยายออกมานอกรา่งกาย 

ทุกท่านอาจเคยเห็นพระพุทธรูปในวดั  เห็นพระพุทธมกัจะอยู่
ภายในวงกลม  โดยเฉพาะอยา่งยิง่รูปวาดของพระพุทธ  มกัจะมวีงหน่ึง
วง  ข้างในมีพระพุทธนัง่อยู่  รูปพระพุทธส่วนใหญ่ล้วนเป็นเช่นน้ี  
โดยเฉพาะรปูวาดพระพุทธในวดัเก่าแก่เป็นอยา่งน้ีทัง้หมด  ท าไมถงึนัง่
อยู่ภายในวง  ไม่มีใครอธบิายได้ถ่องแท้  ขา้พเจ้าขอบอกกบัทุกท่าน  
นัน่กค็อืเสวยีนกวาน  แต่เวลาน้ีเราไม่เรยีกว่าเสวยีนกวาน  เรยีกวา่โลก  
แต่ยังไม่สามารถเรียกว่าโลกอย่างแท้จริง  เพราะมันเป็นเพียงสิ่ง
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ประกอบระบบหน่ึง  เช่นเดยีวกบัโรงงานของเรามสีิง่ประกอบอุปกรณ์  
ยงัไม่สามารถท าการผลิตได้  จะต้องมีพลงังาน  มีวตัถุดิบแล้วจึงจะ
สามารถผลติได ้ หลายปีมาน้ีมผีูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมมากมายกล่าวว่า  
ฉันมพีลงั(กง)สูงกว่าพระโพธสิตัว ์ ฉันมพีลงั(กง)สูงกว่าพระพุทธ  คน
อื่นฟังแลว้รูส้กึพศิวงมาก  ที่จรงิไม่น่าพศิวงแมแ้ต่น้อย  อนัที่จรงิพลงั
(กง)จ าตอ้งฝึกใหส้งูมากในภพเสยีก่อน 

แล้วเพราะเหตุใดจึงมีเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดขึ้น  บ าเพ็ญส าเร็จ
แลว้จะมพีลงั(กง)สงูมากกวา่พระพุทธอกีหรอื  จะเขา้ใจกนัอยา่งผวิเผนิ
เช่นน้ีไม่ได ้ พลงั(กง)ของเขาสูงจรงิๆ  เพราะว่าหลงัจากเขาไดบ้ าเพญ็
ปฏบิตัิจนถึงระดบัสูงมากๆ  เมื่อถงึเวลาที่พลงั(กง)เขาเปิด  เกดิการรู้
แจง้(อู)้  พลงั(กง)นัน้สูงมากจรงิๆ  ในชัว่พรบิตาก่อนวนัทีพ่ลงั(กง)และ
การรูแ้จง้(อู)้ของเขาจะเปิด  เขาตอ้งตดัทอนพลงั(กง)ของตวัเองลง 8 ใน 
10 ส่วน  แม้กระทัง่มาตรฐานจิต(ซินซิ่ง)ของเขาก็ต้องตัดลงมาด้วย  
เพื่อใชพ้ลงังานส่วนน้ีไปเสรมิสรา้งโลกของเขาใหส้มบูรณ์  โลกของตวั
เขาเอง  ทุกทา่นคงทราบพลงั(กง)ของผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เมื่อรวมเขา้กบัมาตรฐานจติ(ซินซิ่ง)  เป็นการทนทุกขท์รมาน
ต่างๆ นานา มาตลอดชวีติของคน  ฝึกฝนอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ยากล าบาก  บ าเพญ็ปฏบิตัจินไดม้า  ดงันัน้มนัจงึมคีา่ยิง่นกั  น าเอาสิง่
ที่มีค่าสูงส่ง 8 ใน 10 ส่วน ออกมาเสริมสร้างโลกของเขาให้สมบูรณ์  
ฉะนัน้ในอนาคตเมื่อเขาบ าเพญ็ปฏบิตัิส าเรจ็  คดิต้องการสิง่ใดยื่นมอื
ออกไปก็จะได้สิง่นัน้มาทนัท ี ต้องการอะไรก็จะไดอ้ย่างนัน้  คดิจะท า
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อะไรก็ท าได ้ ภายในโลกของเขามทีุกอย่าง  น่ีคอือานุภาพของเขา  ที่
บ าเพญ็ออกมาผา่นการทนทุกขข์องตวัเขาเอง 

พลงังานของเขาน้ีสามารถจะแปรเปลี่ยนสิ่งใดก็ได้ตามความ
พอใจ  ดงันัน้พระพุทธคดิต้องการอะไร  ต้องการกนิอะไร  ต้องการท า
อะไร  มพีรอ้มทุกสิง่  น่ีคอืสิง่ที่เขาไดม้าจากการบ าเพญ็ดว้ยตนเอง  ก็
คือต าแหน่งแห่งผลที่ตรสัรู้เป็นพระพุทธ  ไม่มีสิ่งน้ีเขาก็บ าเพ็ญไม่
ส าเรจ็  ในเวลาน้ี  สามารถกล่าวไดว้่าเป็นโลกของตวัเอง  และเขาเหลอื
พลงั(กง)เพยีง 2 ใน 10 ส่วน ที่จะบรรลุมรรคผลและส าเรจ็ธรรม  แมว้่า
จะเหลือเพียง 2 ใน 10 ส่วน  แต่ร่างกายของเขาไม่ถูกปิดกัน้  จะน า
รา่งกายหรอืไม่น าร่างกายไปกไ็ด ้ แต่ร่างกายของเขาไดถู้กแปรเปลีย่น
ดว้ยสสารพลงังานสงูแลว้  ถงึเวลานัน้เขามอีทิธฤิทธิม์ากมาย  อานุภาพ
มหาศาล  ในขณะที่บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมท่ามกลางคนธรรมดาสามญั
มกัจะถูกปิดกัน้เอาไว้  ไม่มคีวามสามารถมากมายเช่นนัน้  มพีลงั(กง)
สงูสง่เพยีงใดกต็อ้งถูกควบคุม  เวลาน้ีไมเ่หมอืนกนัแลว้ 
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บทท่ี 5  

รปูธรรมจกัร(ฝ่าหลนุ) 

 สญัลกัษณ์ของหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ของเราก็
คอืธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)  ผูท้ี่มคีวามสามารถพเิศษ(กงเหนิง)  จะมองเหน็
ธรรมจกัรหมุนอยู่  ตราสญัลกัษณ์เลก็ของเรากห็มุนอยู่เช่นกนั  เรายดึ
คุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาลคอืความจรงิ ความเมตตา ความอดทน(เจนิ 
ซัน่ เหยิน่)  เป็นแนวทางในการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของพวกเรา  โดยฝึก
ตามหลกัการผนัแปรของจกัรวาล  เพราะฉะนั ้นพลงั(กง)ที่เราฝึกจึง
ยิง่ใหญ่มาก  ในด้านความหมายบางประการ  รูปของธรรมจกัรน้ีเป็น
ภาพยอ่สว่นของจกัรวาล  สายพทุธถอืวา่โลกทศทศิเป็นหน่ึงจกัรวาล  ม ี
4 ดา้น 8 ทศิ  ม ี8 ต าแหน่ง  แต่มบีางคนสามารถมองเหน็เสาหลกัพลงั
(กง)(กงจู)้ทัง้ขา้งบนและขา้งล่าง  ดงันัน้เมื่อรวมบนและล่างเขา้ดว้ยกนั  
กเ็ป็นโลกทศทศิ  ประกอบขึน้มาเป็นจกัรวาล  เป็นตวัแทนแห่งขอ้สรุป
ของสายพทุธทีม่ตี่อจกัรวาล 

แน่นอนในจักรวาลเราน้ีมีระบบสุริยะจกัรวาลอยู่นับไม่ถ้วน  
รวมถึงทางช้างเผือกของเรา  ทัง้จกัรวาลหมุนเวียนอยู่   ระบบสุริยะ
จกัรวาลกห็มุนเวยีนอยูเ่ช่นกนั  เพราะฉะนัน้ไท่เก๊ก(ไทจ่ี)๋กบัสญัลกัษณ์ 
 (หว้านจื่อฝู) อนัเล็กภายในรูปน้ีก็หมุนอยู่ด้วย  ธรรมจกัรทัง้อนัก็

หมุนอยู ่ ส่วนสญัลกัษณ์  (หวา้นจื่อฝ)ู อนัใหญซ่ึ่งอยูต่รงกลางกห็มุน
เช่นกนั  พูดถึงความหมายในอีกแง่หน่ึง  น่ีเป็นสญัลกัษณ์ระบบทาง
ช้างเผือกของเรา  ขณะเดียวกันเพราะว่าของเราเป็นสายพุทธ  
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เพราะฉะนัน้ใจกลางจะเป็นสญัลกัษณ์ของสายพุทธ  น่ีเป็นการมองอยา่ง
ผิวเผิน  สสารที่แตกต่างกันล้วนมีรูปแบบการคงอยู่ ในอีกมิติหน่ึงที่
แตกต่างกนั  ในอกีมติหิน่ึง  จะมขี ัน้ตอนการผนัแปรและรูปแบบการคง
อยู่ที่สมบูรณ์และซับซ้อนมาก  รูปธรรมจกัรน้ีเป็นภาพย่อส่วนของ
จกัรวาล  เขามรีูปแบบการคงอยูข่องเขาและขัน้ตอนการผนัแปรในแต่ละ
มติ ิ เพราะฉะนัน้ขา้พเจา้จงึพดูวา่น่ีคอืโลกใบหน่ึง 

ขณะที่ธรรมจกัรหมุนตามเขม็นาฬิกา  สามารถดูดซบัพลงังาน
ในจกัรวาลโดยอตัโนมตั ิ หมุนทวนเขม็นาฬกิา  สามารถปล่อยพลงังาน
ออกมา  การหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นการช่วยตวัเอง  หมุนทวนเข็ม
นาฬิกาเป็นการช่วยผู้อื่น  ซึ่งเป็นจุดเด่นของวชิาพลงั(กง)ของเรา  มี
บางคนกลา่ววา่  ของเราเป็นสายพทุธ  ท าไมยงัมไีทเ่ก๊ก  ไทเ่ก๊กนัน้เป็น
ของสายเต๋าไม่ใช่หรอื  เพราะพลงั(กง)ที่เราฝึกนัน้ยิง่ใหญ่มาก  เท่ากบั
ฝึกทัง้จกัรวาล  ฉะนัน้เราลองคิดดู  ในจกัรวาลน้ีมีเพียง 2 สายใหญ่
เท่านั ้น  พุทธกับเต๋า 2 สายใหญ่  ขาดสายหน่ึงสายใดก็จะไม่เป็น
จักรวาลที่ สมบู รณ์   ไม่ สามารถพูดว่าเป็นจักรวาลที่ สมบู รณ์  
เพราะฉะนัน้ของเราก็มขีองสายเต๋ารวมอยูด่ว้ย  บางคนพูดว่า  ไม่ไดม้ี
เพยีงสายเต๋า  ยงัมศีาสนาครสิต์  ลทัธหิย(ูขงจือ้)  และศาสนาอื่นๆ เป็น
ต้น  ขา้พเจา้ขอบอกกบัพวกเรา  ลทัธหิยู(ขงจื้อ)เมื่อบ าเพญ็ปฏบิตัไิป
จนถึงขัน้สูงๆ ก็จัดอยู่ในสายเต๋า  ส่วนศาสนาหรือลัทธิต่างๆ ของ
ตะวนัตก  เมื่อบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมไปจนถึงขัน้สูง  ก็จะจดัอยู่ในสาย
พุทธ  จดัเป็นสาขาหน่ึงของสายพุทธ  ทัง้หมดก็มีเพยีง 2 ระบบใหญ่
เชน่น้ี 
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ท าไมภาพไท่เก๊กยงัมีบนแดงล่างฟ้า 2 อนั  และไท่เก๊กอีก 2 
อนัมบีนแดงลา่งด า  โดยทัว่ไปเราจะทราบกนัวา่  ไทเ่ก๊กนัน้ประกอบขึน้
ดว้ยสสารขาวกบัด า 2 ชนิด  อนิ  หยาง 2 ธาตุ  นัน่กเ็ป็นความเขา้ใจใน
ระดบัพื้นๆ  ในมิติที่ต่างกนัจะมีปรากฏการณ์ที่ต่างกนั  ในระดบัชัน้
สงูสุด  สสีนัทีป่รากฏกจ็ะเป็นเช่นน้ี  เต๋าทีพ่วกเราโดยทัว่ไปเขา้ใจกค็อื
บนแดงลา่งด า  ยกตวัอยา่งเชน่  พวกเราบางคนทีต่าทพิยเ์ปิด  จะพบวา่
เมื่อใชด้วงตามองขึน้ไปจะเป็นสแีดง  มองในอกีมติหิน่ึงที่ห่างกนัเพยีง
หน่ึงชัน้มนัจะเป็นสเีขยีว  สว่นสทีองเมื่อมองในอกีมติหิน่ึงจะพบว่าเป็น
สมี่วง  มนัต่างกนัเช่นน้ี  ก็คอืในมติิต่างกนัสกี็จะเกดิการเปลี่ยนแปลง
ต่างกนัไป  ไท่เก๊กทีม่บีนแดงล่างฟ้าเป็นของสายเต๋าใหญ่ดัง้เดมิ(เซยีน
เทยีนต้าเต้า)  รวมถงึการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมวชิาสายพสิดาร(ฉีเหมนิ)  
สญัลกัษณ์  (หวา้นจื่อฝ)ู เลก็ทัง้ 4 ดา้น เป็นของสายพทุธ  เหมอืนกบั
อนัทีอ่ยูต่รงกลาง  ลว้นเป็นสญัลกัษณ์ของสายพุทธ  สสีนัของธรรมจกัร
น้ีค่อนข้างสดใส  เราจึงน ามาเป็นสัญลักษณ์ของหลักธรรมใหญ่
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ของเรา 

พวกเรามองเห็นธรรมจกัรผ่านตาทพิย์  ไม่แน่ว่าจะเป็นสน้ีี  สี
พื้นจะเปลี่ยนแปลง  แต่ลวดลายของรูปจะไม่เปลี่ยน  ธรรมจักรที่
ขา้พเจา้ใส่ใหก้บัท่าน ณ บรเิวณทอ้งน้อย  เวลาหมุน  ตาทพิยข์องท่าน
อาจมองเห็นเป็นสแีดง  อาจเป็นสมี่วง  สเีขยีว  หรอืไม่มสี ี แดง  ส้ม  
เหลอืง  เขยีว  ฟ้า  น ้าเงนิ  ม่วง  สพีืน้ของธรรมจกัรจะเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา  เพราะฉะนัน้ท่านอาจมองเห็นเป็นสอีื่น  แต่สญัลกัษณ์  
(หว้านจื่อฝู) สแีละรูปของไท่เก๊กที่อยู่ภายในจะไม่เปลี่ยน  เราคดิว่าสี
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พื้นของภาพน้ีสวยด ี จงึก าหนดเป็นสน้ีี  ผู้ที่มคีวามสามารถพเิศษจะ
สามารถมองทะลุมติขิองชัน้น้ีเหน็สิง่ต่างๆ มากมาย 

มีคนกล่าวกันว่า  สัญลักษณ์   (หว้านจื่อฝู ) คล้ายกับ
สญัลกัษณ์ของฮติเลอ่ร ์ ขอบอกกบัพวกเราวา่  ในตวัสญัลกัษณ์เองไม่มี
ทัศนะของการแบ่งชัน้วรรณะ  มีคนกล่าวอีกว่า   หากปลายของ
สัญลักษณ์หันไปอีกทางก็เป็นสัญลักษณ์ของฮิตเล่อร์  อันน้ีไม่ใช ่ 
เพราะมนัหมุนทัง้สองดา้น  มนุษยเ์รารูจ้กัสญัลกัษณ์น้ีอยา่งกวา้งขวาง
เมื่อสองพนัห้าร้อยปีก่อน  รูจ้กัสญัลกัษณ์น้ีในสมยัขององค์ศากยมุนี  
แต่ฮติเล่อรจ์ากสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 จนถงึปัจจุบนักเ็พยีงไม่กี่สบิปี
เท่านัน้  เขาขโมยเอาไปใช้  แต่สสีนัต่างจากของเรา  มนัเป็นสดี าและ
ปลายหนัขึน้บน  ตัง้ขึน้มา  สญัลกัษณ์ของธรรมจกัรเราจะอธบิายเพยีง
เทา่น้ี  อธบิายรปูแบบภายนอกกนัเพยีงเทา่น้ี 

ถ้าเช่นนัน้สัญลักษณ์  (หว้านจื่อฝู) สายพุทธเราเห็นเป็น
อยา่งไร  มคีนกลา่วกนัว่า  หมายถงึความสวสัดมีชียัสมหวงั  น่ีเป็นการ
อธบิายของคนธรรมดาสามญั  ขา้พเจา้ขอบอกกบัพวกเรา  สญัลกัษณ์ 
 (หว้านจื่อฝู) เป็นสญัลกัษณ์แสดงระดบัชัน้ของพระพุทธ  ผู้บรรลุ

ระดบัชัน้ของพระพทุธเทา่นัน้จงึจะม ี พระโพธสิตัวแ์ละอรหนัตไ์มม่ ี แต่
พระโพธิสตัว์ระดบัสูง  และพระโพธิสตัว์ระดบัสูง 4 องค์ล้วนมี  เรา
มองเหน็พระโพธสิตัวร์ะดบัสูงๆ เหล่าน้ี มรีะดบัชัน้สูงกว่าระดบัชัน้ของ
พระพทุธทัว่ๆ ไป  แมก้ระทัง่สงูกวา่พระยไูล  สูงกวา่ระดบัชัน้พระยไูลมี
มากจนนับไม่ถว้น  พระยูไลมสีญัลกัษณ์  (หวา้นจื่อฝ)ู เพยีงหน่ึงอนั  
เมื่อบรรลุสูงกว่าระดับชัน้ของพระยูไลขึ้นไป  ก็จะมีสัญลักษณ์  
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(หวา้นจื่อฝู) เพิม่ขึ้น  สูงกว่าพระยูไล 1 เท่า ก็จะม ี  (หว้านจื่อฝู) 2 
อนั  สูงขึน้ไปอกีก็จะม ี3 อนั  4 อนั  5 อนั  มากจนเตม็ตวัไปหมด  บน
ศรีษะ หวัไหล่ เข่า ก็ม ี เมื่อไม่มทีี่พอจะวาง  ฝ่ามอื น้ิวมอื ฝ่าเท้า ใต้
น้ิวเทา้ กจ็ะมปีรากฏ  เมื่อยกระดบัสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง  สญัลกัษณ์  
(หวา้นจื่อฝ)ู น้ีกเ็พิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง  ดงันัน้สญัลกัษณ์  (หวา้นจื่อฝ)ู 
น้ีคอืสญัลกัษณ์แสดงระดบัชัน้ของพระพุทธ  ระดบัชัน้ของพระพุทธยิง่
สงู  กจ็ะมสีญัลกัษณ์  (หวา้นจื่อฝ)ู ยิง่มาก 

วิชาพลงั(กง)สายพิสดาร(ฉีเหมิน) 

นอกจากวชิาพลงั(กง)ของสายพทุธกบัสายเต๋าสองสายแลว้  ยงัมี
วชิาพลงั(กง)สายพสิดาร(ฉีเหมนิ)  เขาเรยีกตวัเองว่าการบ าเพญ็ปฏบิตัิ
หลกัธรรมสายพสิดาร(ฉีเหมนิ)  โดยทัว่ไปเรามคีวามเขา้ใจต่อหลกัการ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเช่นน้ีคอื  ประเทศจนีตัง้แต่โบราณมาจนถงึทุกวนัน้ี  
คนถือว่าวิชาพลัง(กง)ของสายพุทธและสายเต๋าทัง้ 2 สายน้ี  เป็น
วชิาการถ่ายทอดทีถู่กตอ้งในการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  และกเ็รยีกวา่การ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมสายหลกั  ส าหรบัวชิาพลงั(กง)สายพสิดาร(ฉีเหมนิ)
นัน้  แต่ไหนแต่ไรไม่เปิดเผยต่อโลก  มคีนรูจ้กัน้อยมาก  เพยีงแต่จะได้
ยนิไดฟั้งจากงานดา้นวรรณกรรม 

วชิาพลงั(กง)สายพสิดาร(ฉีเหมิน)มีจรงิหรอืไม่  มีจรงิ  ในการ
บ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมของขา้พเจ้า  โดยเฉพาะในปีหลงัๆ ได้พบกบัผู้มี
วชิาสูงส่งจากส านักวชิาพลงั(กง)สายพสิดาร(ฉีเหมนิ) 3 ท่าน  ท่านได้
ถ่ายทอดวชิาสุดยอดใหก้บัขา้พเจา้  เป็นสิง่ทีม่เีอกลกัษณ์พเิศษ  และดี
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มากๆ  เพราะว่าวชิาของท่านมเีอกลกัษณ์พเิศษ  เพราะฉะนัน้สิง่ที่ฝึก
ออกมาจึงแปลกประหลาดมากๆ  ไม่อาจเป็นที่เข้าใจของคนทัว่ๆ ไป  
และยงัพดูอกีประโยคหน่ึงว่า  ไม่ใช่พุทธและไม่ใช่เต๋า  ไม่บ าเพญ็พุทธ
และไมบ่ าเพญ็เต๋า  พอคนไดย้นิวา่ไมบ่ าเพญ็พุทธและไมบ่ าเพญ็เต๋า  ก็
เรยีกเขาว่า  ทางสายรอง(ผงัเหมนิจัว่เต้า)  เขาเรยีกตวัเองว่าวชิาพลงั
(กง)สายพสิดาร(ฉีเหมนิ)  การเรยีกว่าทางสายรอง(ผงัเหมินจัว่เต้า)มี
ความหมายในเชงิดูหมิน่  แต่ไม่มคีวามหมายต่อตา้น  ไม่ใช่ว่าเป็นวชิา
มาร  จุดน้ียนืยนัได ้ ถา้เขา้ใจตามตวัหนังสอืกไ็ม่มคีวามหมายเป็นวชิา
มาร  ในประวตัิศาสตร์  พลัง(กง)ของพุทธและเต๋าได้ชื่อว่าเป็นการ
บ าเพ็ญปฏิบัติธรรมในสายหลกั  แต่วิชาของเขาเมื่อผู้คนยงัไม่รู้จกั  
ผูค้นจงึเรยีกเขาว่าประตูดา้นขา้ง(ผงัเหมนิ)  ไม่ใชว่ชิาในสายหลกั  แลว้ 
“จัว่เต้า” คอือะไร  ค าว่า “จัว่” มคีวามหมายว่าโง่  “จัว่เต้า” ก็คอืวชิาโง ่ 
ค าวา่ “จัว่” ในประเทศจนีโบราณเขามกัจะเรยีกวา่โง ่ ผงัเหมนิจัว่เตา้กม็ี
ความหมายเชน่น้ี 

ท าไมจงึไมใ่ชว่ชิามาร  เพราะเขาก็มีข้อก าหนดที่เข้มงวดใน
ดา้นจติ(ซนิซิง่)  เขาก็บ าเพญ็ปฏบิตัติามคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาล  
ไมข่ดัต่อคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาลและกฎของจกัรวาลน้ี  เขากไ็ม่ท า
ความชัว่  เพราะฉะนัน้ไม่สามารถพูดว่าเป็นวชิามาร  เพราะไม่ใช่ว่า
คุณสมบตัิพเิศษของจกัรวาลของเราจะสอดคล้องกบัหลกัการบ าเพ็ญ
ปฏิบตัิธรรมของสายพุทธและสายเต๋า  แต่เป็นเพราะหลกัการบ าเพ็ญ
ปฏิบตัิธรรมของพุทธและเต๋า  ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบตัิพิเศษของ
จกัรวาล  จงึเป็นวชิาสายหลกั  การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของพลงั(กง)สาย
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พสิดาร(ฉีเหมนิ) สอดคลอ้งกบัคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาล  ฉะนัน้เขา
จงึไมใ่ช่วชิามาร  เป็นสายหลกัเหมอืนกนั  เพราะมาตรฐานการวดัความ
ดีความเลว  ความเมตตาความชัว่ร้ายนั ้นคือคุณสมบัติพิเศษของ
จกัรวาล  เขาบ าเพญ็ตามคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาล  ดงันัน้วชิาของ
เขากเ็ป็นหนทางทีถู่กตอ้ง  เพียงแต่ว่าจุดเด่นของข้อก าหนดของ
วชิาน้ีต่างจากของสายพุทธและสายเต๋า  เขาไม่เน้นถงึการถ่ายทอดวชิา
แก่ลูกศษิยอ์ย่างกวา้งขวาง  ขอบเขตของการถ่ายทอดก็เลก็มาก  สาย
เต๋าเวลาถ่ายทอดพลงั(กง)  จะสอนลูกศิษย์เป็นกลุ่มใหญ่  แต่ว่าใน
จ านวนนัน้มีลูกศิษย์เพยีงคนเดียวเท่านัน้ที่จะได้รบัการถ่ายทอดจรงิ  
สายพทุธเน้นถงึการโปรดสตัว ์ ผูใ้ดสามารถบ าเพญ็ไดผู้น้ัน้กบ็ าเพญ็ไป 

การถ่ายทอดของวชิาพลงั(กง)สายพสิดาร(ฉีเหมนิ)  ไม่สามารถ
ถ่ายทอด 2 คนในเวลาเดยีวกนั  และในช่วงประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน  
จะเลอืกไดเ้พยีงคนเดยีวไวส้บืทอดวชิา  ดงันัน้ที่ผา่นมาวชิาของเขาไม่
สามารถใหค้นธรรมดาสามญัเหน็ได ้  แน่นอนในชว่งทีพ่ลงัลมปราณ(ชี่
กง)มีความนิยมสูง  ข้าพเจ้าพบว่าคนของวิชาพลงั(กง)น้ีส่วนหน่ึงก็
ออกมาเผยแพร่พลัง(กง)   แต่ว่าถ่ายทอดไปถ่ายทอดมารู้สึกว่าจะ
เป็นไปไม่ได้  เพราะบางสิ่งบางอย่างอาจารย์ของเขาจะไม่ให้เขา
ถ่ายทอด  ถา้คดิจะถ่ายทอดพลงั(กง)  ท่านกจ็ะเลอืกคนไม่ได ้ คนทีม่า
ระดบัจติ(ซนิซิง่)อยูใ่นระดบัชัน้สูงต ่าต่างกนั  ทศันคตทิีม่าเรยีนต่างกนั  
มีทุกประเภท  ท่านจึงไม่สามารถเลือกลูกศิษย์ในการถ่ายทอดได ้ 
ดงันัน้วชิาพลงั(กง)สายพสิดาร(ฉีเหมนิ)จงึไม่แพร่หลาย  เกดิอนัตราย
ไดง้า่ย  เพราะวา่วชิาของเขาเป็นวชิาทีม่เีอกลกัษณ์พเิศษ 
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มีคนคิดว่าสายพุทธบ าเพ็ญเป็นพุทธ  สายเต๋าบ าเพ็ญเป็น
ผูส้ าเรจ็ธรรม  แลว้วชิาพลงั(กง)สายพสิดาร(ฉีเหมนิ)บ าเพญ็เป็นอะไร  
เขาบ าเพญ็เป็นเทพอสิระ  ไม่มอีาณาเขตจกัรวาลทีแ่น่นอน  พวกเราก็
ทราบ  พระยไูลองคศ์ากยมุนีมโีลกซาผอซื่อเจีย้  พระอาหนีถอฝอมโีลก
จีเ๋ล่อซื่อเจี้ย  พระเอี้ยวซือฝอมโีลกหลวิหลซีื่อเจี้ย  พระยูไลแต่ละองค์
และพระพุทธระดบัสูงจะมโีลกของตวัเอง  ผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูงแต่ละองค์
กจ็ะก่อตัง้สวรรคข์องตวัเอง  มลีูกศษิยข์องท่านมากมายด าเนินชวีติอยู่
ในนั ้น  ในขณะที่วิชาพลัง(กง)สายพิสดาร(ฉีเหมิน)ไม่มีอาณาเขต
จกัรวาลทีแ่น่นอนของตวัเอง  เขาแคเ่หมอืนเทพอสิระเทีย่วพเนจร 

การฝึกวิชามาร 

อะไรคอืการฝึกวชิามาร   มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน  มีคน
จ าพวกหน่ึงจะฝึกวชิามารโดยเฉพาะ  เพราะสิง่น้ีในประวตัศิาสตรก์ม็คีน
ถ่ายทอดอยู่  ท าไมจึงถ่ายทอดสิ่งน้ีกัน  เพราะเขาต้องการแสวงหา
ชื่อเสยีงความมัง่มใีนสงัคมมนุษย์  เขาเน้นเรื่องน้ี  แน่นอนจติ(ซินซิ่ง)
ของเขาไม่สูง  เขาจะไม่ได้พลงั(กง)  แลว้เขาจะได้อะไรหรอื  เขาจะได้
กรรม  คนที่มผีลกรรมมาก  ก็จะก่อเกดิเป็นพลงังานอยา่งหน่ึง  แต่เขา
ไม่มีระดับชัน้  เขาไม่อาจเปรียบเทียบกับผู้ฝึกพลงั(กง)ได้  แต่หาก
เปรยีบเทยีบกบัคนธรรมดาสามญัแลว้  เขาสามารถควบคุมคนธรรมดา
สามญัได้  เพราะว่าสิ่งเหล่าน้ีก็คือปรากฏการณ์ของพลงังาน  เมื่อมี
ความหนาแน่นสงู  กจ็ะสามารถเพิม่ความสามารถพเิศษของร่างกายคน
ใหแ้ขง็แกร่งได ้ สามารถบงัเกดิผลเช่นน้ี  เพราะฉะนัน้ทีผ่า่นมากม็บีาง
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คนถ่ายทอดสิง่น้ี  เขาพดูวา่  ฉนัท าเรื่องเลวรา้ย  ด่าคน  ฉนักจ็ะมพีลงั
(กง)เพิม่ขึน้  เขาไม่มพีลงั(กง)เพิม่ขึน้  แทท้ี่จรงิแลว้เป็นการเพิม่ความ
หนาแน่นของสสารสีด า  เพราะท าเรื่องไม่ดีจะได้สสารสดี าคือ  กรรม  
เพราะฉะนัน้เขากส็ามารถท าใหค้วามสามารถพเิศษทีต่ดิตวัมาเพยีงน้อย
นิด  แข็งแกร่งขึ้นอันเน่ืองมาจากผลกรรมน้ี  และสามารถก่อเกิด
ความสามารถพิเศษเล็กๆ น้อยๆ ขึ้นมา  แต่ก็ไม่สามารถท าเรื่องที่
ส าคญัอะไรได ้ คนจ าพวกน้ีจะคดิว่า  เขาท าเรื่องไม่ดไีม่งามก็สามารถ
จะมพีลงั(กง)เพิม่ขึน้  เขาจงึพดูกนัเชน่น้ี 

มคีนกล่าวกนัว่าธรรมะสูงหน่ึงฟุต  มารสูงหน่ึงวา  นัน่เป็นการ
พูดที่ เหลวไหลในสังคมมนุษย์  มารไม่มีว ันจะสูงกว่าธรรมะ  มี
สภาพการณ์เชน่น้ีคอื  จกัรวาลทีเ่ราเขา้ใจเป็นเพยีงจกัรวาลเลก็จกัรวาล
หน่ึงในจ านวนจกัรวาลนับไม่ถ้วน  เราเรยีกย่อๆ ว่าจกัรวาล  จกัรวาล
ของเราน้ี  เมื่อไดผ้า่นพน้เป็นระยะเวลาอนัยาวนานแต่ละครัง้  จะเกดิภยั
พบิตัิใหญ่หลวงครัง้หน่ึง  ภยัพบิตัิเช่นน้ีก็จะท าลายทุกสิง่ทุกอย่างใน
จกัรวาล  รวมทัง้ดวงดาวต่างๆ  ชวีติในจกัรวาลกอ็าจถูกท าลายจนหมด
สิน้  การโคจรของจกัรวาลเป็นไปตามระบบ  จกัรวาลของเราในยุคน้ีไม่
เฉพาะแต่มนุษยเ์ราเปลี่ยนไปในทางเลวลง  สิง่มชีวีติอื่นๆ ไดม้องเห็น
สถานการณ์เช่นน้ีแลว้  เวลาน้ีพดูไดว้า่  ในมติขิองจกัรวาลน้ีไดเ้กดิการ
ระเบดิไปก่อนหน้าน้ีนานแลว้  นักดาราศาสตรใ์นปัจจุบนัยงัมองไม่เหน็  
เพราะวา่ในขณะทีเ่ราใชก้ลอ้งสอ่งทางไกลขนาดใหญ่ทีสุ่ดส่องด ู ภาพที่
เรามองเหน็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ก่อน 1 แสน 5 หมื่นปีแสง  ถ้าจะ
มองให้เหน็ถงึการเปลี่ยนแปลงของระบบทอ้งฟ้าในปัจจุบนั  จะต้องรอ
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ไปอกี 1 แสน 5 หมื่นปีแสง ให้หลงัจงึจะมองเห็น  นัน่เป็นระยะเวลาที่
ยาวนานมาก 

ปัจจุบนัจกัรวาลทัง้หมดไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งใหญ่หลวง  
ทุกครัง้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นน้ี  ทุกชวีติในจกัรวาลลว้นจะถงึการ
ดบัสลาย  ตกอยู่ในสภาพดบัสลายทัง้หมด  ทุกครัง้ที่เกิดเหตุการณ์
เชน่น้ี  คุณสมบตัพิเิศษและวตัถุธาตุทีม่อียูก่่อนแลว้ในจกัรวาลลว้นตอ้ง
ถูกระเบดิใหห้มดสิน้ไป  สว่นใหญ่จะถูกระเบดิตายไปหมด  แต่ทุกครัง้ที่
ผา่นมาก็ระเบดิไม่หมดสิ้น  เมื่อจกัรวาลใหม่ไดร้บัการก่อตัง้ขึน้มาใหม่
โดยผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สงูมากๆ แลว้  ภายในกจ็ะมบีางสว่นทีไ่มถู่กระเบดิ
ตาย  ผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูงจะสรา้งจกัรวาลน้ีขึน้มาตามคุณสมบตัพิเิศษ
ของตวัท่าน  สร้างจกัรวาลน้ีขึ้นมาตามมาตรฐานของตวัท่าน  ดงันัน้
จกัรวาลน้ีและจกัรวาลก่อนจะมคีุณสมบตัพิเิศษแตกต่างกนั 

ส่วนพวกที่ไม่ถูกระเบิดตาย  ก็จะด าเนินตามคุณสมบตัิพเิศษ
และกฎดัง้เดมิของจกัรวาลก่อน  จกัรวาลที่สรา้งขึน้มาใหม่ก็จะด าเนิน
ตามคุณสมบตัพิเิศษและกฎของจกัรวาลใหม่  ดงันัน้พวกทีไ่ม่ถูกระเบดิ
ตายไปก็จะกลายเป็นมารคอยรบกวนกฎของจักรวาล  แต่มันก็ไม่
เลวร้ายนัก  มนัเพียงแต่ด าเนินไปตามคุณสมบตัิพิเศษของจกัรวาล
ในวฏัจกัรก่อน  น่ีกค็อืมารฟ้าทีค่นพดูถงึ  แต่มนัจะไมคุ่กคามมนุษยแ์ต่
อย่างใด  มนัก็ไม่ท ารา้ยคน  มนัเพยีงแต่กระท าการไปตามกฎเกณฑ์
ดัง้เดิมของมนั  ในอดีตเรื่องอย่างน้ีไม่อนุญาตให้คนธรรมดาสามญัรู้  
ขา้พเจา้ว่าเหนือจากระดบัชัน้ของพระยไูลขึน้ไปมพีระพุทธอยูม่ากมาย  
มารนัน้จะมคีวามหมายอะไร  เปรยีบเทยีบกนัแล้วเล็กมากๆ  การแก่
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เจบ็ตายก็เป็นมารอย่างหน่ึง  แต่ก็ก าเนิดขึน้มาเพื่อปกป้องคุณสมบตัิ
พเิศษของจกัรวาล 

พุทธศาสนากล่าวถึงการเวยีนว่ายตายเกิด 6 ทาง(วฏัสงสาร)  
พดูถงึปัญหาของอสรู(ซวิหลอเตา้)  ทีจ่รงิกค็อืสิง่มชีวีติในต่างมติ ิ แต่ไม่
มีคุณสมบตัิของมนุษย์  ในสายตาของผู้ส าเร็จธรรมชัน้สูง  มนัอยู่ใน
ระดบัชัน้ที่ต ่ามากๆ  ไม่มคีวามสามารถใดๆ  แต่น่ากลวัมากในสายตา
ของคนธรรมดาสามญั  มนัมพีลงังานในระดบัหน่ึง  มนัถอืว่ามนุษยเ์ป็น
สตัว์ประเภทหน่ึง  เพราะฉะนัน้จงึชอบกินมนุษย์  หลายปีมาน้ี  มนัก็
ออกมาถ่ายทอดพลงั(กง)  มนัคิดว่ามนัเป็นอะไร  จะมรีูปร่างหน้าตา
เหมอืนคนได้หรอื  น่ากลวัมาก  เรยีนรู้วชิาของมนัแล้วก็จะกลายเป็น
พวกของมนั  บางคนในขณะที่ฝึกพลงั(กง)มคีวามคดิทีไ่ม่ถูกต้อง  เมื่อ
สอดคล้องกบัความคิดของมนั  มนัก็จะมาสอนท่าน  ธรรมะย่อมชนะ
อธรรม  เมื่อท่านไม่แสวงหา  ใครก็ไม่กลา้แตะต้องท่าน  เมื่อใดที่ท่าน
เกดิความคดิทีไ่มด่ ี แสวงหาในสิง่ทีไ่มด่ ี มนักจ็ะมาช่วยทา่น  ทา่นกจ็ะ
บ าเพญ็ในสายมารทนัท ี จะปรากฏปัญหาเชน่น้ี 

นอกจากน้ียงัมอีกีกรณีหน่ึงคอืเรยีนรูว้ชิามารโดยไมรู่ต้วั  ท าไม
จงึเรยีกว่าเรยีนรูว้ชิามารโดยไม่รูต้วั  ก็คอืคนเรยีนรูว้ชิามารเขา้โดยที่
ตวัเองไม่รู ้ เรื่องอยา่งน้ีมอียู่ทัว่ไป  เกดิขึน้มากมาย  เหมอืนทีข่า้พเจา้
พดูวนันัน้  บางคนในขณะฝึกพลงั(กง)มคีวามคดิไม่ถูกตอ้ง  ท่านดูเขา
ยนืฝึกจนเมื่อยมอื  แขง้ขาอ่อนลา้  แต่ในสมองของเขากไ็มว่า่งเวน้  เขา
คดิว่า  สนิคา้ราคาแพงขึน้  ฉันควรไปซื้อไว ้ ฝึกพลงั(กง)เสรจ็ฉันก็จะ
ไปซื้อ  ไม่เช่นนั ้นราคาก็จะขึ้น  บางคนคิด  ที่ท างานก าลังจัดสรร
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หอ้งพกั  จะมสี่วนของฉันหรอืไม่  คนจดัสรรกบัฉันความคดิไม่ตรงกนั  
ยิ่งคิดก็ยิ่งโมโห  เขาคงไม่จัดสรรให้ฉัน  ฉันจะต่อสู้อย่างไรดี… 
ความคิดอะไรก็มี  ก็เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าพูด  คิดตัง้แต่เรื่องใน
ครอบครวัจนถงึเรื่องของบา้นเมอืง  ยิง่คดิกย็ิง่โมโหเป็นฟืนเป็นไฟ 

การฝึกพลงั(กง)ตอ้งเน้นกุศล  พวกเราเวลาฝึกพลงั(กง)  ทา่นไม่
คดิเรื่องดแีละก็ไม่คดิเรื่องไม่ด ี ดทีี่สุดอะไรกไ็ม่คดิ  เพราะว่าในขณะที่
ฝึกพลัง(กง)ในขัน้เริ่มต้นนั ้นต้องวางพื้นฐาน  พื้นฐานเหล่าน้ีมี
ความส าคญัอยา่งยิง่  เพราะวา่การเคลื่อนไหวความนึกคดิของคนเรานัน้
จะบงัเกดิผลในระดบัหน่ึง  พวกเราลองคดิดู  ถ้าในพลงั(กง)ของท่านมี
อะไรแทรกเขา้ไป  สิง่ทีท่า่นฝึกออกมาจะดไีดอ้ยา่งไร  มนัจะไม่เป็นสดี า
หรอื  ในขณะฝึกพลงั(กง)จะมีสกักี่คนที่จะไม่มีความคิดเช่นน้ี  ท าไม
ท่านฝึกพลงั(กง)แลว้ไม่สามารถปัดเป่าโรคใหห้ายได้  ณ ศูนยฝึ์กพลงั
(กง)บางคนไม่คิดในสิ่งที่ ไม่ดีไม่งาม  แต่จิตใจมุ่งแต่จะแสวงหา
ความสามารถพเิศษ  คดิขอโน่น  ขอน่ี  สภาพจติต่างๆ นานา  กิเลส  
ตณัหาแรงกล้าทุกชนิด  อนัที่จรงิก็หลงเข้าไปฝึกวิชามารโดยไม่รู้ตวั
แลว้  ท่านบอกเขาว่าเขาฝึกวชิามาร  เขาจะไม่พอใจ  ตอบว่า  ฉนัเรยีน
มาจากอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ทา่นนัน้  แต่อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่
กง)ท่านนัน้บอกใหท้่านเน้นเรื่องกุศล  ท่านปฏบิตัติามหรอืไม่  ในขณะ
ที่ท่านฝึกพลงั(กง)  ท่านได้เอาความนึกคิดไม่ดแีทรกเขา้ไป  ท่านว่า
ทา่นจะสามารถฝึกสิง่ทีด่อีอกมาไดห้รอื  น่ีกค็อืปัญหา  เป็นการฝึกวชิา
มารโดยไมรู่ต้วั  ซึง่มอียูท่ ัว่ไป 
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การบ าเพญ็คู่ชายหญิง 

ในวงการบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมมีวิธีบ าเพ็ญปฏิบัติแบบหน่ึง
เรยีกว่า  การบ าเพ็ญคู่ชายหญิง  พวกเราอาจเคยเห็นวธิกีารบ าเพ็ญ
ปฏิบัติธรรมของนิกายมี่จงในทิเบต  ในพระพุทธรูปแกะสลักหรือ
ภาพวาด  จะเหน็ชายโอบอุม้หญงิบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยู่  และร่างของ
ชายในบางครัง้ลกัษณะทีป่รากฏจะเป็นพระพทุธ  โอบอุม้รา่งหญงิทีไ่ม่มี
เครื่องนุ่งห่มติดกาย  ยงัมรี่างแปลงของพระพุทธ  แปลงเป็นร่างวชริะ
(จนิกงั)ซึ่งมหีวัววัหน้ามา้  โอบอุม้รา่งหญงิซึง่กไ็ม่มเีครื่องนุ่งหม่เชน่กนั  
ท าไมจงึเป็นเช่นน้ี  ประการแรกเราจะอธบิายปัญหาน้ีใหพ้วกเราเขา้ใจก็
คอื  บนโลกของเราน้ี  ไมเ่พยีงแต่ประเทศจนีเท่านัน้ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก
ลทัธิขงจื้อ(หยูเจี้ยว)  มนุษย์เรานับแต่หลายๆ ศตวรรษในอดีต  มี
ทศันคตทิางดา้นศลีธรรมไมแ่ตกต่างกนัมากนกั  เพราะฉะนัน้วธิบี าเพญ็
ปฏิบตัิธรรมเช่นน้ี  ความจรงิแล้วไม่ได้ก าเนิดขึ้นมาบนโลกของเราน้ี  
มนัเผยแพร่มาจากต่างดาว  แต่วธิน้ีีสามารถบ าเพญ็ปฏบิตัไิดจ้รงิ  วธิี
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเช่นน้ีในสมยัที่แพร่เขา้สู่ประเทศจนีนัน้  เน่ืองจาก
เป็นวธิบี าเพญ็คู่ชายหญิง  และมสี่วนที่เป็นการฝึกลบัไม่เปิดเผย  ไม่
เป็นที่ยอมรบัของคนจีน  เพราะฉะนัน้ในราชวงศ์ถังสมยัฮุ่ยชงัก็ถูก
จกัรพรรดยิกเลกิไป  ไมใ่หเ้ผยแพรใ่นแดนฮัน่  สมยันัน้เรยีกวา่ถงัมี ่ แต่
ภายในสภาพแวดล้อมและสถานที่อนัพิเศษของทิเบต  มนัก็สามารถ
เผยแพร่สืบทอดต่อกันมา  ท าไมจึงมีวิธีบ าเพ็ญปฏิบัติ เช่นน้ี  
วตัถุประสงค์ของการบ าเพ็ญคู่ชายหญิงนัน้  ก็เพื่อต้องการให้มีการ
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เสรมิสรา้งพลงัซึ่งกนัและกนั  ระหว่างอนิและหยาง  จุดประสงคเ์พื่อให้
บรรลุความสมดุลของอนิและหยาง 

พวกเราทราบกันดี  ไม่ว่าจะเป็นสายพุทธก็ดี  สายเต๋าก็ด ี 
โดยเฉพาะสายเต๋าทีพู่ดถงึทฤษฎขีองอนิหยาง  ในร่างกายของคนเรามี
ทัง้อนิและหยางอยูแ่ลว้  เน่ืองจากในร่างกายคนมทีัง้อนิและหยางคงอยู ่ 
จงึสามารถบ าเพ็ญปฏบิตัิจนมีความสามารถพเิศษต่างๆ นานา  กาย
ทพิย์(เหวยีนองิ)  กุมาร(องิฮ๋าย)  ธรรมกาย(ฝ่าเซิน)เป็นต้น  เพราะมี
การคงอยูข่องอนิ  หยาง  จงึสามารถบ าเพญ็ปฏบิตัจินก าเนิดชวีติต่างๆ 
ออกมามากมาย  ไมว่า่จะเป็นรา่งชายหรอืหญงิกเ็หมอืนกนั  สามารถก่อ
เกดิขึน้มาจากตานเถยีน ณ บรเิวณทอ้งน้อย  ค าอธบิายน้ีมเีหตุผล  สาย
เต๋าถือว่าท่อนบนของร่างกายคือหยาง  ท่อนล่างของร่างกายคืออิน  
บา้งกถ็อืว่าดา้นหลงัเป็นหยาง  ดา้นหน้าเป็นอนิ  ยงัมคีนถอืว่าซกีซา้ย
ของร่างกายคอืหยาง  ซกีขวาคอือนิ  ชาวจนีเราแบ่งชายซ้ายหญิงขวา  
กม็าจากทฤษฎน้ีี  มเีหตุผลดมีาก  เพราะรา่งกายของคนมกีารคงอยูข่อง
อนิหยาง  อนิหยางเกดิการเกื้อหนุนซึ่งกนัและกนั  ท าใหร้่างกายตวัเอง
สามารถบรรลุถงึความสมดุล  และสามารถก่อก าเนิดชวีติต่างๆ มากมาย 

น่ีกย็นืยนัความจรงิขอ้หน่ึงวา่  ถงึเราไมใ่ชว้ธิบี าเพญ็คู่ชายหญงิ
ในการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  ก็สามารถที่จะบ าเพ็ญจนบรรลุถึงระดบั
ชัน้สงูได ้ หากใชว้ธิบี าเพญ็คู่ชายหญงิในการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  หาก
ควบคุมไดไ้ม่ด ี กจ็ะถูกมารครอบง า  กลายเป็นวชิามาร  ในระดบัชัน้สูง  
มี่จงหากคดิจะใช้วธิกีารบ าเพญ็คู่ชายหญิง  พระสงฆ์หรอืลามะท่านน้ี
จะต้องบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมถึงระดบัสูงทเีดยีว  ในเวลานัน้อาจารยข์อง
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เขาจะน าเขาบ าเพญ็ปฏบิตัดิว้ยวธิน้ีี  เพราะเขาจะต้องมจีติ(ซินซิ่ง)สูง
มากๆ  เขาสามารถควบคุมตวัเองได ้ ไมห่ลงใหลไปในสิง่ทีเ่ป็นมาร  ผูท้ี่
มีจิต(ซินซิ่ง)ต ่ าจะใช้วิธีน้ีไม่ได้เด็ดขาด  หากใช้ก็คือเข้าสู่วิชามาร  
รบัรองเป็นเช่นน้ี  เน่ืองจากจติ(ซนิซิง่)มจี ากดั  กเิลสตณัหากามารมณ์
ในระดบัชัน้ของคนธรรมดาสามญัทีย่งัไมส่ามารถขจดัออกไป  มาตรฐาน
จติ(ซินซิ่ง)อยู่ในระดบันัน้  รบัรองไดว้่าหากไปลองฝึกก็ย่อมเขา้สู่วชิา
มาร  เพราะฉะนัน้เราจงึพดูวา่  หากไปเผยแพรต่ามอ าเภอใจในระดบัชัน้
ต ่า  นัน่กจ็ะเป็นการถ่ายทอดวชิามาร 

หลายปีมาน้ีก็มีอาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)ไม่น้อยที่สอนวิธี
บ าเพญ็คู่ชายหญงิ  ที่แปลกก็คอื  สายเต๋าก็ปรากฏมวีธิบี าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมคู่ชายหญงิดว้ย  ไมใ่ช่วา่จะมขีึน้ในปัจจุบนั  แต่เริม่มตีัง้แต่ในสมยั
ราชวงศ์ถงั  สายเต๋าจะมกีารบ าเพญ็คู่ชายหญิงไดอ้ย่างไร  ทฤษฎีไท่
เก๊กของสายเต๋ากล่าวว่า  ร่างกายคอืจกัรวาลเลก็  มทีัง้อนิและหยางอยู่
ในตวั  หลกัธรรมใหญ่ที่สบืทอดมาอย่างแท้จรงิต่างต้องผ่านระยะเวลา
อนัยาวไกลสบืทอดต่อๆ กนัมา  การเปลีย่นแปลงและเพิม่เตมิสิง่ใดเขา้
ไปตามอ าเภอใจ  ก็จะท าให้วิชานัน้สับสน  ท าให้ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมได้ส าเร็จ  ดังนัน้วิชาใดไม่มี
วธิกีารบ าเพญ็คู่ชายหญิงแต่ดัง้เดมิ  ก็อย่าไดใ้ชว้ธิบี าเพญ็คู่ชายหญิง
เดด็ขาด  มฉิะนัน้กจ็ะเกดิปัญหาออกนอกลูน่อกทาง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา  ไม่มีการบ าเพญ็คู่
ชายหญงิ  และไมพ่ดูสิง่น้ี  ปัญหาน้ีเรากม็องกนัเชน่น้ี 
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บ าเพญ็จิตและชีวิตคู่กนั 

ปัญหาการบ าเพญ็จติและชวีติคู่กนัน้ี  ไดเ้คยอธบิายใหพ้วกเรา
ทราบแลว้  การบ าเพญ็จติและชวีติคู่กนักค็อืนอกจากบ าเพญ็ปฏบิตัจิติ
(ซินซิ่ง)แล้วในเวลาเดียวกันยงับ าเพ็ญชีวติด้วย  กล่าวคือ  เป็นการ
เปลี่ยนแปลงร่างแท้(เป๋ินถี่)  ในขัน้ตอนของการเปลี่ยนแปลง  เซลล์
มนุษยใ์นขณะทีถู่กสสารพลงังานสงูคอ่ยๆ เขา้ทดแทนนัน้  จะชะลอการ
แก่ชรา  ร่างกายจะปรากฏสภาพกลบัไปสู่ความหนุ่มแน่น  ค่อยๆ ถอย
กลบั  คอ่ยๆ เปลีย่นแปลง  ในทีสุ่ดเมื่อถูกสสารพลงังานสงูเขา้แทนทีท่ ัง้
หมดแลว้  รา่งของคนๆ น้ีกไ็ดเ้ปลีย่นแปลงไปเป็นรา่งกายทีป่ระกอบขึน้
ดว้ยสสารอกีชนิดหน่ึง  รา่งกายชนิดนัน้กเ็หมอืนอยา่งทีข่า้พเจา้กลา่วไว้
คอืหลุดพ้นจากห้าธาตุ  ไม่อยู่ในธาตุทัง้ห้า  ร่างกายของเขาก็จะเป็น
รา่งกายทีไ่มเ่สื่อมสลาย 

การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในวดัเพยีงแต่บ าเพญ็ดา้นจติใจ  ไม่พูด
ถึงกระบวนท่าฝึก  และการบ าเพ็ญชีวติ  เขาเน้นนิพพาน  วิธีที่องค์
ศากยมุนีทรงถ่ายทอดกค็อืเน้นการไปสู่นิพพาน  อนัทีจ่รงิองคศ์ากยมุนี
ทรงมหีลกัธรรมใหญ่อนัสูงส่ง  ร่างแท้(เป๋ินถี่)สามารถแปรผนัเป็นสสาร
พลงัสูงและน าร่างกายไปได้  เพื่อที่จะสบืทอดหลกัการบ าเพ็ญเช่นน้ี  
พระองคจ์งึเสดจ็ปรนิิพพาน  พระองคท์รงสอนเช่นน้ีเพื่ออะไร  กเ็พื่อให้
คนละทิ้งจิตยึดติดให้ถึงที่สุด  อะไรก็ปล่อยวาง  ท้ายที่สุดแม้กระทัง่
ร่างกายก็ใหล้ะทิ้ง  ปล่อยวางจติใจทัง้หมด  เพื่อใหค้นบรรลุถงึจุดน้ีให้
มากที่สุด  พระองค์จึงทรงด าเนินไปสู่ทางนิพพาน  เพราะฉะนั ้น
พระสงฆใ์นประวตัศิาสตรล์ว้นเดนิสู่ทางแห่งนิพพาน  นิพพานกค็อืเมื่อ
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พระสงฆม์รณภาพแลว้  ทิง้รา่งกายเอาไว ้ จติหลกั(เหวยีนเสนิ)ของเขา
น าพลงั(กง)ขึน้ไป 

สายเต๋าเน้นหนักการบ าเพ็ญชีวิต  เพราะสายเต๋าเลือกหาลูก
ศิษย์   ไม่ เน้นถึงการโปรดสรรพสัตว์   เลือกหาแต่ผู้ที่ ดีมากๆ  
เพราะฉะนัน้เขาจะเน้นในเรื่องศาสตรต์่างๆ  และเน้นในเรื่องการบ าเพญ็
ชีวิต  ส่วนสายพุทธในหลกัของการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  โดยเฉพาะ
หลกัการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในพทุธศาสนาจะไมเ่น้นในสิง่น้ี  ใชว่า่จะไม่
พูดถึงเลย  ในหลกัธรรมใหญ่ของสายพุทธระดบัสูงๆ ก็มพีูดถึง  วชิา
ของเราก็พูดถึง  หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา  ร่าง
แท้(เป๋ินถี่)ก็ต้องการ  กายทพิย์(เหวยีนองิ)ก็ต้องการ  ทัง้ 2 สิง่น้ีมขีอ้
แตกต่างกนั  กายทพิย(์เหวยีนองิ)กเ็ป็นร่างกายทีป่ระกอบขึน้จากสสาร
พลงังานสูงชนิดหน่ึง  แต่ไม่อาจทีจ่ะปรากฏตวัตามอ าเภอใจในมติขิอง
เรา  หากคดิจะคงรูปลกัษณ์เหมอืนคนธรรมดาสามญัในมติิน้ีเป็นเวลา
ยาวนาน  เรากจ็ะตอ้งมรีา่งแท(้เป๋ินถี)่  เพราะฉะนัน้หลงัจากรา่งแท(้เป๋ิน
ถี)่น้ีแปรผนัแลว้  ถงึแมเ้ซลลข์องเขาจะถูกทดแทนโดยสสารพลงังานสูง  
แต่การเรยีงล าดบัของโมเลกุลไม่ไดเ้ปลีย่นแปลง  เพราะฉะนัน้มองแลว้
จะไม่ต่างไปจากร่างกายของคนธรรมดาสามัญเท่าใดนัก  แต่ก็ย ัง
สามารถแยกแยะได ้ นัน่กค็อื  รา่งกายน้ีสามารถเขา้ไปยงัอกีมติหิน่ึงได้ 

หลกัพลงั(กง)ของการบ าเพญ็ปฏบิตัจิติและชวีติคู่กนั  มองจาก
ภายนอกแลว้จะรูส้กึวา่เขามองดเูยาวว์ยั  ดแูลว้คนๆ น้ีแตกต่างจากอายุ
จรงิอย่างมาก  มีอยู่วนัหน่ึงมีคนถามข้าพเจ้าว่า  อาจารย์  ท่านดูว่า
ดฉินัมอีายเุทา่ไร  ทีจ่รงิอายุของเธอยา่งเขา้ 70 ปี  แต่มองจากภายนอก
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ราวกบัคนอายุ 40 กว่าปีเท่านัน้  ไม่มรีอยเหี่ยวย่น  ใบหน้าขาวเนียน
นวลชมพ ู ไมเ่หมอืนคนวยั 70 ปีเลย  ผูท้ีม่าฝึกหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร
(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ของเราจะปรากฏสภาพเชน่น้ี  พดูเลน่ๆ  สาวๆ ทีช่อบไป
เสรมิสวย  อยากใหผ้วิขาวหน่อย  ดหีน่อย  ขา้พเจา้ว่าท่านมาฝึกหลกั
พลงั(กง)บ าเพ็ญจติและชีวติคู่กนัอย่างจรงิจงัแล้ว  ก็จะบรรลุจุดน้ีได ้ 
รบัรองทา่นไมต่อ้งไปเสรมิสวยแต่อยา่งใด  ตวัอยา่งเกีย่วกบัเรื่องน้ีเราจะ
ไมข่อกลา่วอกี  ในอดตีเพือ่นรว่มงานสงูอายใุนสาขาอาชพีต่างๆ ต่างคดิ
ว่าข้าพเจ้าอายุน้อย  ตอนน้ีดีแล้ว  สาขาอาชีพต่างๆ มีคนอายุน้อย
มากมาย  ที่จริงข้าพเจ้าอายุก็ไม่น้อยแล้ว  อีกไม่นานก็จะ 50 ปี  
ปัจจุบนัอายกุ ็43 ปีเขา้ไปแลว้ 

ธรรมกาย(ฝ่าเซิน) 

ท าไมพระพุทธรูปจึงมีสนามพลัง  คนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
อธบิายได ้ บางคนกล่าวว่า  ทีพ่ระพุทธรปูมสีนามพลงั  เพราะพระสงฆ์
สวดมนตต์่อองคพ์ระพทุธรปูจงึเป็นเชน่น้ี  กลา่วคอืเป็นสนามพลงัทีเ่กดิ
จากการทีพ่ระสงฆบ์ าเพญ็ปฏบิตั ิ ไมว่า่พระสงฆบ์ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมกด็ ี 
หรอืผูอ้ื่นบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมกด็ ี แต่พลงังานชนิดน้ีจะกระจายไปทัว่ไม่
เป็นทิศทาง  ทัง้พื้นของตวัโบสถ์  เพดาน  และฝาผนัง  สนามพลงัก็
น่าจะกระจายไปทัว่  แล้วท าไมเฉพาะเจาะจงแต่องค์พระพุทธรูปจงึมี
สนามพลังแรงกล้าเช่นนั ้น  โดยเฉพาะในป่าเขา  ในถ ้า  หรือองค์
พระพุทธรูปแกะสลกับนหนิผา  โดยทัว่ไปกจ็ะมสีนามพลงัอยู ่ ท าไมจงึ
มีสนามพลงัน้ี  บางคนอธิบายอย่างนัน้อย่างน้ี  อธิบายอย่างไรก็ไม่
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ชดัเจนแจ่มแจง้  ความจรงิองค์พระพุทธรูปมสีนามพลงั  กเ็พราะว่าบน
องค์พระมีธรรมกาย(ฝ่าเซิน)ของผู้ส าเร็จธรรมชัน้สูงสถิตอยู่หน่ึงองค ์ 
ธรรมกาย(ฝ่าเซิน)ของผู้ส าเร็จธรรมชัน้สูงอยู่ที่นั น่   ดังนั ้นองค์
พระพทุธรปูจงึมพีลงังาน 

องค์ ศากยมุ นี ก็ ดี   พ ระโพธิสัตว์กวนอินก็ ดี   ห ากใน
ประวัติศาสตร์มีคนเช่นน้ีอยู่จริง   พวกเราลองคิดดู  ในขณะที่ เขา
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  เขาก็คอืผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมใช่หรอืไม่  คนเมื่อ
บ าเพญ็ปฏบิตัหิลกัธรรมนอกภพไปจนถงึระดบัชัน้สูงมากๆ ระดบัหน่ึง
แลว้  กจ็ะเกดิธรรมกาย(ฝ่าเซนิ)   ธรรมกาย(ฝ่าเซนิ)นัน้เกดิจากบรเิวณ
ตานเถยีนของคน  ประกอบขึน้จากหลกัธรรมและพลงั(กง)  จะปรากฏ
ออกมาในอกีมติหิน่ึง  ธรรมกาย(ฝ่าเซนิ)เพยีบพรอ้มไปดว้ยอานุภาพอนั
ยิง่ใหญ่ของเขาเอง  แต่จติส านึกและความนึกคดิของธรรมกาย(ฝ่าเซนิ)
จะถูกควบคุมโดยร่างเดิม  แต่ธรรมกาย(ฝ่าเซิน)ก็เป็นชีวติที่สมบูรณ์  
เป็นเอกเทศ  มชีวีติของตวัเองจรงิๆ  เพราะฉะนัน้จงึสามารถท าอะไรได้
โดยเอกเทศ  สิง่ที่ธรรมกาย(ฝ่าเซนิ)ท าจะเหมอืนกบัสิง่ทีจ่ติส านึกหลกั
(จูอ่ีซ้ื่อ)ของคนคดิจะท าเหมอืนกนั  โดยไม่มขีอ้แตกต่าง  หากใหเ้จา้ตวั
ไปท ากจ็ะท าเช่นนัน้  ธรรมกาย(ฝ่าเซนิ)ไปท ากจ็ะท าแบบเดยีวกนั  น่ีก็
คือธรรมกาย(ฝ่าเซิน)ที่เรากล่าวถึง  ข้าพเจ้าจะท าอะไร  เช่นจะปรบั
สภาพรา่งกายใหก้บัลกูศษิยท์ีบ่ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจรงิ  กจ็ะใหธ้รรมกาย
(ฝ่าเซนิ)ของขา้พเจา้ไปด าเนินการ  เพราะธรรมกาย(ฝ่าเซนิ)ไม่มเีรอืน
ร่างของคนธรรมดาสามญั  จะปรากฏตวัในอกีมติิหน่ึง  ธรรมกาย(ฝ่า
เซนิ)กไ็มใ่ชค่งรูปไม่เปลีย่นแปลง  เขาสามารถขยายใหญ่หรอืหดเลก็ได ้ 
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บางครัง้เขาจะขยายจนใหญ่มาก  ใหญ่จนมองไม่เห็นทัว่ทัง้ศีรษะ  
บางครัง้กห็ดเลก็ลงมากๆ  เลก็ยิง่กวา่เซลลเ์สยีอกี 

เบิกเนตร  

พระพุทธรูปที่สร้างออกมาจากโรงงานเป็นเพยีงงานศิลปกรรม
ชิน้หน่ึง  เบกิเนตรกค็อื  การอญัเชญิธรรมกายของพระพทุธองคห์น่ึงมา
สถติยงัองคพ์ระพุทธรูป  จากนัน้จะน าองคพ์ระพุทธรูปมาใหค้นธรรมดา
ได้กราบไหว้บูชา  ผู้ฝึกพลงั(กง)มีจิตใจเคารพนับถือ  เวลาบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรม  ธรรมกายในองคพ์ระพุทธรูปกจ็ะคอยคุม้ครองปกป้องเขา  
น่ีคือวตัถุประสงค์ที่แท้จรงิของการเบิกเนตร  เพยีงแต่ส่งกระแสจติที่
เที่ยงธรรมในพธิเีบกิเนตรอย่างเป็นทางการ  หรอืจะเป็นผูส้ าเรจ็ธรรม
ชัน้สูง  หรอืคนที่มพีลงัจากการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมในระดบัสูงมากๆ 
เทา่นัน้  จงึจะสามารถกระท าเรื่องน้ีได ้

ในวดัพดูกนัว่าพระพุทธรูปตอ้งเบกิเนตร  พระพุทธรูปทีไ่ม่ผา่น
การเบกิเนตรว่ากนัว่าจะไม่ศกัดิส์ทิธิ ์ ปัจจุบนัพระสงฆ์ในวดัที่มสีมณ
ศักดิส์ูงจริงๆ เหล่านัน้  ก็ไม่อยู่ในโลกน้ีแล้ว  หลังจาก “การปฏิวัติ
วฒันธรรม”  พระสงฆ์ที่อ่อนพรรษาบางรูปไม่ได้รบัการถ่ายทอดอย่าง
แทจ้รงิ  เมื่อไดร้บัต าแหน่งเป็นเจา้อาวาส  หลายสิง่หลายอยา่งขาดการ
ถ่ายทอด  ถามเขาว่าเบิกเนตรเพื่ออะไร  เขาตอบว่า  เบิกเนตรแล้ว
พระพุทธรูปก็จะศักดิส์ ิทธิ ์ เหตุใดจึงศักดิส์ ิทธิ ์ เขาก็อธิบายไม่ถูก  
ดงันัน้เขาจงึรูแ้ต่ประกอบพธิกีรรม  โดยน าบทสวดบรรจุเขา้ไปในองค์
พระพุทธรูป  จากนัน้กใ็ชก้ระดาษปิดไว ้ สวดมนต์ต่อหน้าพระพุทธรูป  
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ก็เป็นอนัว่าเบกิเนตรแล้ว  แต่จะเบกิเนตรได้จรงิหรอืไม่  ต้องดูว่าเขา
สวดมนต์อย่างไร  องค์ศากยมุนีเน้นว่าต้องมจีติเที่ยงธรรม  ในขณะที่
สวดมนต์ใจต้องมสีมาธแิน่วแน่  ต้องให้สัน่สะเทอืนไปถึงโลกในสายที่
เขาบ าเพ็ญได้จริงๆ  จึงจะสามารถอญัเชิญผู้ส าเร็จธรรมชัน้สูงมาได ้ 
ธรรมกายของผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูงองคน์ัน้กจ็ะเขา้ไปสถติ  จงึจะบรรลุถงึ
เป้าหมายของการเบกิเนตร 

พระสงฆบ์างรูปขณะทีส่วดมนต์อยูน่ัน้  ในใจคดิแต่วา่  หลงัจาก
การท าพธิเีบกิเนตรแลว้ฉนัจะไดเ้งนิเท่าใด  หรอืสวดมนต์ไปพลางกค็ดิ
ไปพลางว่า  ผูน้ัน้ผูน้ี้ไม่ดตี่อฉนัอย่างไร  ในใจคอยคดิหาวธิสีูร้บตบมอื  
ปัจจุบนัในยุคธรรมะปลาย  ไม่ยอมรบัปรากฏการณ์เช่นน้ีก็ไม่ได ้ พวก
เราในที่น้ีมไิดว้จิารณ์พุทธศาสนา  ในยุคธรรมะปลายวดัวาอารามก็ไม่
สงบและไม่บรสิุทธิ ์ ในสมองของเขาเวลาคดิถงึเรื่องเหล่าน้ี  มคีวามคดิ
ทีไ่มด่เีชน่น้ีแลว้  จะมผีูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูงองคใ์ดเสดจ็มา  จงึไม่สามารถ
บรรลุถงึเป้าหมายของการเบกิเนตร  แต่ก็ไม่เสมอไปทัง้หมด  วดัและ
อารามเต๋าทีด่กีย็งัมอียูบ่า้ง 

ข้าพเจ้าเคยไปพบเห็นพระสงฆ์รูปหน่ึงในเมืองแห่งหน่ึง  มือ
ไมด้ าสกปรก  เอาบทสวดใส่เขา้ไปในองค์พระพุทธรูป  แลว้บ่นพมึพ า
สองทีเป็นอนัเสร็จพิธีเบิกเนตร  หยบิพระพุทธรูปอีกองค์หน่ึงขึ้นมา  
แลว้บ่นพมึพ าอกีสองท ี เบกิเนตรครัง้ละ 40 หยวน  ปัจจุบนัพระสงฆ์
ถือสิ่งเหล่าน้ีเป็นพุทธพาณิชย์  ร ่ารวยจากพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป  
ข้าพเจ้ามองดูแล้วไม่ได้เบิกเนตร  ไม่สามารถเบิกเนตรได้  ปัจจุบนั
พระสงฆ์กล้าท าเรื่องเช่นน้ี  ขา้พเจา้ยงัเหน็อะไรอกีเรื่องหน่ึง  ในวดัมี
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คนคนหน่ึง  ดูเหมอืนจะเป็นอุบาสกบอกว่า  จะเบิกเนตรพระพุทธรูป  
เขาใช้กระจกบานหน่ึงสะท้อนแสงอาทิตย์ส่องไปบนองค์พระพุทธรูป  
แลว้เขากบ็อกวา่เบกิเนตรแลว้  น่าขนัถงึเพยีงน้ี  ปัจจุบนัศาสนาพทุธได้
ด าเนินมาถงึขัน้น้ีแลว้  เรื่องน้ีถอืว่าเป็นเหตุการณ์ที่พบเหน็กนัไดท้ัว่ๆ 
ไป 

เมืองหนานจิงได้สร้างพระพุทธรูปสัมฤทธิอ์งค์ใหญ่ขึ้นมา
ประดษิฐาน ณ เขาต้าอวี่ซนัในฮ่องกง  เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาก  
พระสงฆ์จากทัว่โลกจ านวนมากเดินทางมาร่วมพิธีเบิกเนตรองค์
พระพุทธรูป  ในจ านวนน้ีมีพระสงฆ์รูปหน่ึง  ได้ใช้กระจกบานหน่ึง
สะทอ้นแสงอาทติย ์ ส่องไปบนพระพกัตรข์ององคพ์ระพุทธรูป  บอกว่า
เป็นการเบกิเนตร  ในงานพธิทีี่ใหญ่โต และเคร่งขรมึเช่นนัน้ยงักระท า
เรื่องเชน่น้ีขึน้มาได ้ ขา้พเจา้รูส้กึสลดใจยิง่นัก  ไมแ่ปลกทีอ่งคศ์ากยมุนี
ได้ตรสัไว้ว่า  เมื่อถึงยุคธรรมะปลาย  พระสงฆ์ยงัยากที่จะช่วยตวัเอง  
จะชว่ยคนกย็ิง่ล าบาก  อกีทัง้ยงัมพีระสงฆจ์ านวนมากทีอ่ธบิายคมัภรีใ์น
มุมมองของตนเอง  ไม่วา่คมัภรีอ์ะไรของเจา้แมห่วางหมู่เหนียงเหนียงก็
เขา้ไปอยูใ่นวดัหมด  สิง่ที่ไม่ใช่คมัภรีข์องพุทธศาสนากถ็ูกน าเขา้ไปใน
วดั  ท าให้สบัสนวุ่นวายไปหมด  ปัจจุบนัจงึยุ่งเหยงิกนัมาก  แน่นอน
พระสงฆท์ีบ่ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยา่งแทจ้รงิกย็งัคงมอียู ่ ยงับ าเพญ็ธรรม
ได้ด ี การเบิกเนตรแท้ที่จรงิก็คอื  การอญัเชญิธรรมกาย(ฝ่าเซิน)ของ
ผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สงูมาสถติยงัองคพ์ระพุทธรปู  น่ีกค็อืการเบกิเนตร 

หากว่าพระพุทธรูปองค์น้ีไม่ได้รบัการเบิกเนตรก็ตัง้บูชาไม่ได ้ 
หากบชูากจ็ะเกดิผลรา้ยแรงในภายหลงั  ผลรา้ยแรงทีจ่ะตามมาคอือะไร  
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ปัจจุบนัทางดา้นสรรีศาสตรพ์บว่า  ความนึกคดิของคนเรา  ความคดิใน
สมองของคน  สามารถท าใหเ้กดิสสารชนิดหน่ึง  พวกเราในระดบัชัน้สูง
มองเหน็วา่มนัเป็นสสารชนิดหน่ึงจรงิๆ  แต่วา่สสารชนิดน้ีไม่เหมอืนกบั
รปูแบบของคลื่นสมองทีพ่วกเราคน้พบในปัจจุบนั  แต่เป็นรปูแบบสมอง
ที่สมบูรณ์แบบ  โดยปกติคนธรรมดาสามญัเวลาขบคิดปัญหา  สิ่งที่
ส่งออกมาเป็นรูปลักษณ์ของสมองใหญ่  เน่ืองจากมันไม่มีพลังงาน  
สง่ออกมาแลว้ไมน่านกจ็ะกระจายหายไป  แต่พลงังานของผูฝึ้กพลงั(กง)
จะรกัษาไวไ้ดน้าน  ใชว่า่พระพทุธรูปองคน้ี์พอสรา้งออกมาจากโรงงานก็
จะมคีวามคดิ  ไม่ม ี บา้งยงัมไิดผ้า่นการเบกิเนตร  เขาน าไปตัง้ไวใ้นวดั
ก็ยงัไม่ได้บรรลุวตัถุประสงค์ของการเบิกเนตร  หากว่าอาจารย์พลงั
ลมปราณ(ชี่กง)ปลอมคนใด  หรอืคนที่ฝึกวชิานอกลู่นอกทางไปท าการ
เบกิเนตร  กจ็ะเป็นอนัตรายอยา่งยิง่  สุนัขจิ้งจอก  พงัพอน  กจ็ะขึน้ไป
สงิสถติ 

ถา้เชน่นัน้พระพุทธรูปทีไ่ม่ผา่นการเบกิเนตร  ไปกราบไหวบู้ชา
ก็อนัตรายอย่างยิง่  อนัตรายถึงระดบัไหน  ขา้พเจ้าพูดแล้วว่ามนุษย์
พฒันามาจนถงึทุกวนัน้ี  ทุกอยา่งก าลงัเลวรา้ยลง  ทัง้สงัคม  ทุกสิง่ทุก
อยา่งในจกัรวาลกก็ าลงัเลวรา้ยลงทุกขณะ  สิง่ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดในสงัคม
มนุษย์เราล้วนเกิดขึ้นจากการกระท าของพวกเราเอง  คิดจะแสวงหา
หลกัธรรมที่แท้จรงิ  เดนิบนทางสายหลกัยงัยาก  ถูกรบกวนกนัทุกๆ 
ดา้น  คดิจะขอพระพุทธเป็นที่พึ่ง  ใครคอืพระพุทธ  คดิจะขอก็ยงัยาก  
ไม่เชื่อขา้พเจา้จะพูดใหฟั้ง  คนแรกที่ไปไหวอ้งค์พระพุทธรูปที่ไม่ผ่าน
การเบกิเนตรก็จะเกดิผลรา้ย  เวลาน้ีคนที่ไปไหวพ้ระจะมสีกักี่คนที่คดิ
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ขอพระพุทธเพื่อใหไ้ดม้รรคผล  น้อยคนทีจ่ะคดิเช่นน้ี  คนส่วนใหญ่ไหว้
พระมเีป้าหมายอะไร  เพือ่ปัดเป่าความทุกข ์ ความล าบาก  ขอใหร้ ่ารวย  
ขอสิง่เหล่าน้ี  สิง่เหลา่น้ีมอียูใ่นคมัภรีข์องศาสนาพทุธหรอื  แทท้ีจ่รงิไม่
มสีิง่เหลา่น้ีเลย 

ผูท้ี่ไหว้พระหากไปขอเงนิขอทอง  ไหว้พระพุทธรูป  หรอืพระ
โพธสิตัวก์วนอนิหรอืพระยไูล  อธษิฐานวา่  ชว่ยใหฉ้นัร ่ารวยเถอะ  ดลีะ  
ความนึกคิดที่สมบูรณ์ก็จะก่อเกิดเป็นรูปร่างขึ้นมา  เขาส่งออกไปยงั
องคพ์ระพทุธรปู  ความนึกคดินัน้กข็ึน้ไปยงัองคพ์ระพทุธรปูในทนัท ี ใน
อกีมติหิน่ึงรา่งน้ีสามารถขยายใหญ่และหดเลก็ได ้ เมื่อขึน้ไปอยูบ่นรา่งน้ี  
พระพุทธรูปองค์น้ีก็จะมสีมองเกดิขึน้มา  ก็จะมคีวามคดิ  แต่ไม่มเีรอืน
รา่ง  คนอื่นๆ กไ็ปกราบไหว ้ ไหวไ้ปไหวม้า  กท็ าใหม้นัเกดิพลงังานใน
ระดบัหน่ึงขึ้นมา  โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูฝึ้กพลงั(กง)ก็ยิง่อนัตราย  เมื่อ
ไหวแ้ลว้กจ็ะไปเพิม่พลงังานใหก้บัมนัทลีะเลก็ทลีะน้อย  มนักจ็ะก่อเกดิ
เป็นเรอืนร่างขึ้นมาได้  แต่เรอืนร่างน้ีก่อเกิดขึ้นมาในอกีมติิหน่ึง  ก่อ
เกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่ในอีกมิติหน่ึง  มันสามารถรู้ถึงกฎของจกัรวาล
เล็กน้อย  ดังนั ้นสามารถท าอะไรให้กับมนุษย์ได้บ้าง  เช่นน้ีมันก็
สามารถมพีลงั(กง)ขึน้มาได ้ แต่มนัช่วยคนอยา่งมเีงือ่นไขมคีา่ตอบแทน  
ในอกีมติหิน่ึงมนัเคลื่อนไหวไดต้ามอ าเภอใจ  ควบคุมคนธรรมดาสามญั
ไดต้ามอ าเภอใจ  ร่างที่มรีปูร่างน้ีเหมอืนกบัองคพ์ระพุทธรูปไม่มผีดิ  ก็
ไหว้จนเกิดพระโพธสิตัว์กวนอนิปลอมและพระยูไลปลอมขึ้นมา  เป็น
เพราะมนุษยไ์หวจ้นเกดิขึน้มาเอง  หน้าตาเหมอืนองคพ์ระพทุธรปู  เป็น
รูปลกัษณ์ขององค์พระพุทธ  ความคิดขององค์พระพุทธปลอม  พระ
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โพธสิตัว์ปลอมจะเลวรา้ยมากๆ  ต้องการแสวงหาแต่เงนิทอง  มนัเกิด
ขึน้มาในอกีมติหิน่ึง  มคีวามคดิ  เขา้ใจกฎเลก็ๆ น้อยๆ  มนัไม่กลา้ท า
สิง่เลวร้ายมากๆ  แต่จะท าสิง่เลวร้ายเล็กๆ น้อยๆ  บางครัง้ก็ช่วยคน  
ถา้ไม่ชว่ยเหลอืคนบา้ง  กระท าแต่สิง่ชัว่รา้ย  กต็อ้งฆา่มนั  แลว้มนัชว่ย
อยา่งไร  คนไหนอธษิฐานวา่  ขอพระชว่ยฉนัท ี ในบา้นมคีนป่วย  ตกลง  
จะช่วยท่าน  มันก็จะให้ท่านใส่เงนิลงในตู้บริจาค  ความคิดของมัน
ต้องการแต่เงนิ  ใส่เงนิลงไปในตู้บริจาคมาก  ก็จะให้โรคหายเร็วขึ้น  
เพราะมนัมพีลงังานในระดบัหน่ึง  อยู่ในอกีมติหิน่ึงมนัสามารถควบคุม
คนธรรมดาสามญัได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนทีม่พีลงั(กง)ไปไหว ้ กจ็ะยิง่
อนัตราย  ผูฝึ้กพลงั(กง)จะไปขออะไร  ขอเงนิหรอื  พวกเราลองคดิดู  ผู้
ฝึกพลงั(กง)จะไปขอเงนิทองท าไม  ขอใหญ้าตปิลอดทุกขห์ายไข ้ ลว้น
แต่เป็นการยดึตดิต่อสายสมัพนัธ ์ คดิจะควบคุมชะตาชวีติของคนอื่น  
คนแต่ละคนต่างก็มชีะตาชวีติของตวัเอง  ถา้ท่านไปไหวม้นั  อธษิฐาน
วา่  ชว่ยใหฉ้นัร ่ารวยหน่อย  ตกลง  มนัจะชว่ยทา่น  มนัอยากใหท้า่นขอ
เงนิจากมนัมากๆ  ขอมากๆ หน่อย  มนักจ็ะเอาของๆ ทา่นไดม้ากหน่อย  
มูลค่าการแลกเปลี่ยนต้องเท่ากนั  คนอื่นใส่เงนิในตู้บรจิาคให้มนัมาก  
มนัจะใหท้่านได ้ ไดอ้ยา่งไร  ออกจากบา้นเกบ็กระเป๋าเงนิได ้ ทีท่ างาน
แจกรางวลัพเิศษ  อยา่งไรกค็ดิทุกวถิทีางเพือ่ใหท้า่นไดเ้งนิ  มนัไม่ชว่ย
ท่านโดยไม่มเีงื่อนไข  ไม่เสยีกไ็ม่ได ้ ขอเอาพลงั(กง)ของท่านไปหน่อย  
มนัขาดพลงั(กง)  หรอืเอาตานและสิง่อื่นๆ ทีท่่านฝึกไดม้า  มนัตอ้งการ
สิง่น้ี 
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พระพทุธปลอมเหลา่น้ีบางครัง้อนัตรายมาก  พวกเราจ านวนมาก
ทีต่าทพิยเ์ปิดแลว้กค็ดิวา่ตวัเองไดเ้หน็พระพทุธ  มบีางคนนึกวา่วนัน้ีใน
วดัมพีระพุทธมากลุ่มหน่ึง  มพีระพุทธองค์หน่ึงมนีามเช่นนัน้ เช่นน้ีซึ่ง
น ากลุ่มหน่ึงมา  บอกว่ากลุ่มทีม่าเมื่อวานน้ีเป็นอย่างไร  กลุ่มทีม่าวนัน้ี
เป็นอย่างไร  สกัพกัหน่ึงก็ไป  แล้วก็มาใหม่อีกกลุ่ม  คืออะไร  ก็คือ
ประเภทน้ี  ไม่ใช่พระพุทธจริง  มันคือพระพุทธปลอม  ประเภทน้ีมี
มากมาย 

ถา้ในวดัปรากฏสภาพเช่นน้ีกจ็ะยิง่อนัตราย  ถา้พระสงฆไ์ปไหว้
มนั  มนัก็จะควบคุมพระสงฆ์  เจ้าไหว้ขา้ไม่ใช่หรอกหรอื  เจ้าไหว้ขา้
โดยมสีตริูช้ดั  ด ี เจา้ต้องการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมไม่ใช่หรอื  ขา้จะดูแล
เจ้า  ข้าจะบอกให้เจ้าบ าเพ็ญอย่างไร  มนัจะก าหนดให้ท่าน  ท่านจะ
บ าเพ็ญไปยังที่ใดเมื่อท่านบ าเพ็ญส าเร็จแล้ว  เน่ืองจากมันเป็นผู้
ก าหนดให้บ าเพญ็  ดงันัน้ส านักบ าเพญ็หลกัธรรมใดๆ ที่อยู่เบื้องบนก็
จะไม่รบัท่าน  มนัเป็นผู้ก าหนด  ดงันัน้ต่อไปท่านก็จะต้องขึ้นกบัการ
ควบคุมของมนั  น่ีไม่ใช่บ าเพ็ญโดยเปล่าประโยชน์หรอื  ข้าพเจ้าว่า
มนุษยเ์ราเวลาน้ีคดิจะบ าเพญ็จนไดม้รรคผลนัน้ยากมาก  ปรากฏการณ์
เชน่น้ีเป็นเรื่องทีม่อียูท่ ัว่ไป  พวกเราหลายคนมองเหน็รศัมพีระพทุธตาม
ภูเขาแม่น ้ าที่มีชื่อ  ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกน้ีทัง้นัน้  มนัมีพลงังาน  
สามารถที่จะปรากฏออกมาให้เห็น  ผู้บรรลุธรรมชัน้สูงที่แท้จรงิจะไม่
ปรากฏออกมาใหเ้หน็งา่ยๆ 

สมยัก่อนทีเ่รยีกกนัวา่พระบนโลกหรอืเต๋าบนโลก  มอียูค่อ่นขา้ง
น้อย  แต่เดีย๋วน้ีมมีากมาย  เวลาทีม่นัท าสิง่ชัว่รา้ย  เบือ้งบนกจ็ะฆ่ามนั  
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พอจะฆ่ามนั  มนัก็จะวิง่เขา้ไปในองค์พระพุทธรูป  กฎของคนธรรมดา
สามญั  โดยทัว่ไปผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูงจะไม่มายุ่งเกี่ยวง่ายๆ  ผูส้ าเร็จ
ธรรมชัน้ยิง่สูงจะยิง่ไม่ท าลายกฎของคนธรรมดาสามญั  จะไม่ยุ่งเกี่ยว
ดว้ยแมแ้ต่น้อย  คงไม่สามารถใหฟ้้าผา่องคพ์ระพุทธรปูแตกไปในทนัท ี 
พระทา่นไมท่ าเรื่องเชน่น้ี  ดงันัน้เมื่อมนัวิง่เขา้ไปในพระพทุธรปู  กจ็ะไม่
ยุ่งเกี่ยว  จะฆ่ามนั  มนัก็รูม้นัก็หนี  ดงันัน้องค์พระโพธสิตัว์กวนอินที่
ท่านเห็น  ใช่พระโพธสิตัว์กวนอนิหรอืไม่  พระพุทธที่ท่านเห็นใช่พระ
พทุธหรอืไม ่ พดูยาก 

พวกเราไม่น้อยคดิถงึปัญหาหน่ึง  พระพุทธรูปในบา้นของเราจะ
ท าอย่างไร  หลายคนอาจนึกถึงข้าพเจ้า  เพื่อช่วยให้ผู้ฝึกสามารถ
บ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  ข้าพเจ้าขอบอกให้ท่านปฏิบัติดังน้ี   ท่านน า
หนงัสอืของขา้พเจา้(เพราะภายในมรีปูถ่ายของขา้พเจา้)  หรอืวา่รูปถ่าย
ของขา้พเจ้า  ท่านยกพระพุทธรูปไว้ในมือ  ตัง้มือในลกัษณะดอกบวั
ใหญ่  แลว้ขอกบัขา้พเจา้  ขอใหอ้าจารยช์ว่ยเบกิเนตรพระพทุธรปู  ครึง่
นาทีก็เป็นอันเสร็จพิธี  ขอบอกกับพวกเรา  วิธีน้ีให้ใช้เฉพาะกับผู้
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของเราเท่านัน้  กบัญาตสินิทมติรสหายจะใชไ้ม่ได ้ 
เราจะดูแลเฉพาะผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของเรา  บางคนบอกว่าจะน ารูป
ถ่ายอาจารย์ไปไว้ที่บ้านเพื่อนหรือญาติเพื่อช่วยป้องกันภูตผีปีศาจ  
ขา้พเจา้ไม่ใช่มไีวเ้พื่อป้องกนัสิง่เหล่านัน้ใหก้บัคนธรรมดาสามญั  การ
ท าเชน่น้ีเป็นการไมเ่คารพต่ออาจารยอ์ยา่งยิง่ 

พูดถึงเรื่องของพุทธและเต๋าบนโลก  ยงัมีสภาพการณ์อกีแบบ
หน่ึงคอื  ในประเทศจนีสมยัโบราณ  มคีนมากมายทีบ่ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม
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ในป่าลกึ  ท าไมปัจจุบนัน้ีจงึไม่ม ี ความจรงิไม่ใชว่่าไมม่ ี เพยีงแต่ไมใ่ห้
คนธรรมดาสามัญรู้   ไม่ ได้ น้ อยไปกว่าเดิม  คนเหล่าน้ี ล้วนมี
ความสามารถพเิศษ  หลายปีมาน้ีไม่ใช่ว่าคนพวกน้ีไม่อยูแ่ลว้  คนพวก
น้ียงัมีอยู่  ปัจจุบนัในโลกยงัมีอยู่หลายพนัคน  ในประเทศจีนมีมาก
หน่อย  โดยเฉพาะตามภเูขา  แมน่ ้าทีม่ชีื่อ  ตามภเูขาสงูๆ กม็ ี พวกเขา
ใช้ความสามารถพิเศษปิดถ ้าไว้  ดงันัน้ท่านจึงมองไม่เห็นเขา  การ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของเขาค่อนขา้งชา้  ยงัไม่ถูกวธิ ี ยงัหาแก่นแทข้อง
การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมไมถู่ก  สว่นของเรานัน้มุ่งตรงทีจ่ติใจคน  ยดึมัน่
บ าเพญ็ปฏบิตัติามคุณสมบตัพิเิศษสูงสุดของจกัรวาล  บ าเพญ็ปฏบิตัิ
ตามรูปแบบของจกัรวาล  แน่นอนพลงั(กง)จงึก่อเกดิรวดเรว็  เพราะว่า
วธิกีารบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจะก่อตวัเป็นรปูปิรามดิ  ตรงกลางเทา่นัน้เป็น
ทางสายหลกั  ทางสายยอ่ยทีอ่ยูข่า้งๆ  บ าเพญ็ปฏบิตัแิลว้จติ(ซนิซิง่)ไม่
แน่ว่าจะสูงส่งเสมอไป  บ าเพ็ญได้ไม่สูงนักพลงั(กง)ก็จะเปิด  แต่ยงั
หา่งไกลจากการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมทีแ่ทจ้รงิในทางสายหลกั 

เขาเองก็มกีารรบัลูกศษิยเ์พื่อสบืทอดวชิา  วชิาน้ีบ าเพญ็ไดสู้ง
เพยีงเท่าน้ี  จติ(ซนิซิง่)ของเขาก็สูงไดเ้พยีงเท่าน้ี  ดงันัน้ลูกศษิยท์ี่เขา
ถ่ายทอดใหก้จ็ะบ าเพญ็ไดส้งูเทา่น้ี  ยิง่เป็นวชิาสายยอ่ยทีอ่ยูร่มิขอบนัน้
ก็ยิ่งมีทฤษฎีมาก  วิธีบ าเพ็ญก็จะยิ่งซับซ้อน  จับแก่นแท้ของการ
บ าเพญ็ไม่ถูก     คนบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจุดส าคญัอยู่ที่การบ าเพญ็จติ
(ซินซิ่ง)  เขาไม่เข้าใจถึงจุดน้ี  เขาคิดว่าการทนทุกข์ก็จะสามารถ
บ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  เพราะฉะนั ้นเขาใช้เวลาบ าเพ็ญอันยาวนาน  
บ าเพญ็เป็นหลายรอ้ยปี  นับพนัปี  ก็ไดพ้ลงั(กง)ออกมาเพยีงเลก็น้อย  
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ที่จรงิแลว้เขาไม่ได้บ าเพญ็ออกมาโดยอาศยัการทนทุกข์  แลว้บ าเพญ็
ออกมาอย่างไร  ก็เหมอืนกบัคนทัว่ๆ ไป  ในวยัหนุ่มจติยดึตดิต่างๆ มี
มากมาย  เมื่อถงึวยัชรา  วนัเวลาผา่นไป  อนาคตหมดหวงัแลว้  ใจทีย่ดึ
ตดิน้ีกล็ะทิง้ไปเอง  ถูกขดัเกลาออกไป  วชิาสายยอ่ยกค็อืวธิเีชน่น้ี  เขา
จงึอาศยัการนัง่สมาธ ิ มสีมาธ ิ ทนทุกข ์ เมื่อบ าเพญ็ขึน้ไป  เขากพ็บว่า
สามารถเพิม่พลงั(กง)ไดเ้ชน่กนั  แต่เขากลบัไมรู่ว้า่  เป็นเพราะกาลเวลา
อนัยาวนานและความทุกขย์ากไดข้ดัเกลาเอาจติยดึติดของคนธรรมดา
สามญัของเขาออกไป  คอ่ยๆละทิง้จติยดึตดิไปแลว้พลงั(กง)กจ็ะเกดิขึน้ 

เรามีเป้าหมายชี้ตรงไปที่จิตใจอย่างแท้จริง  เมื่อขจัดจิตใจ
เช่นนัน้ไป  การบ าเพญ็ก็จะรวดเรว็  ขา้พเจา้เดนิทางผา่นไปยงัทีต่่างๆ  
พบกบัคนเหลา่น้ีเสมอ  บ าเพญ็มานานหลายปี  เขาพดูวา่  ไมม่ใีครรูว้่า
พวกเราอยู่ที่น่ี  เรื่องของท่านเราไม่ยุ่งเกี่ยว  ไม่ก่อกวน  คนพวกน้ี
นบัวา่เป็นพวกทีค่อ่นขา้งด ี

แต่กม็พีวกทีไ่มด่ ี พวกทีไ่มด่เีรากต็อ้งจดัการ  ยกตวัอยา่ง  ครัง้
แรกทีข่า้พเจา้ไปถ่ายทอดพลงั(กง)ทีกุ่ย้โจว  ขณะทีก่ าลงัสอนอยู ่ มคีน
มาหาขา้พเจา้  บอกวา่อาจารยป์ู่ ของเขาตอ้งการพบขา้พเจา้  อาจารยป์ู่
ของเขาชื่อนัน้ๆ  บ าเพ็ญปฏิบัติธรรมมานานหลายต่อหลายปีแล้ว  
ขา้พเจ้ามองดูคนๆ น้ีมไีอเยน็(อนิชี่)อยู่ในตวั  ไม่ดมีากๆ  หน้าตาซีด
เหลอืง  ขา้พเจา้จงึบอกปัดไปว่าไม่มเีวลาไปพบ  ปฏเิสธไป  ปรากฏว่า
ตาเฒา่ผูน้ัน้กไ็ม่พอใจ  เริม่ก่อกวนขา้พเจา้  ก่อกวนขา้พเจา้ทุกวนั  ตวั
ขา้พเจา้ก็ไม่อยากต่อกรกบัใคร  ไม่จ าเป็นต้องสูก้บัเขา  เวลาเขาส่งสิง่
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ไม่ดมีาขา้พเจ้าก็จดัการช าระ  ช าระแล้ว  ก็ท าการเผยแพร่หลกัธรรม
ต่อไป 

ในสมยัราชวงศ์หมงิมผีูบ้ าเพญ็เต๋าผูห้น่ึง  ขณะทีบ่ าเพญ็เต๋าถูก
งเูขา้สงิรา่ง  ต่อมาชายผูน้ี้บ าเพญ็ยงัไม่ส าเรจ็กถ็งึแก่ความตาย  งตูวัน้ี
จงึครอบครองร่างของเขา  และบ าเพญ็จนไดร้่างคน  อาจารยป์ู่ ของคน
คนนั ้นก็คืองูที่บ าเพ็ญจนได้ร่างคน  เพราะธาตุแท้ของเขาไม่
เปลีย่นแปลง  แปลงเป็นงตูวัใหญ่มาก่อกวนขา้พเจา้อกี  ขา้พเจา้เหน็ว่า
การท าเช่นน้ีแย่มาก  จงึจบัมนัไวใ้นมอืและใช้พลงั(กง)ที่มอีานุภาพสูง
มากๆ  เรียกว่าพลัง(กง)หลอมละลาย  ละลายท่อนล่างของเขาจน
กลายเป็นน ้า  ทอ่นบนของมนักห็นีกลบัไป 

อยูม่าวนัหน่ึง  หวัหน้าศูนยฝึ์กกุย้โจวของเราถูกศษิยห์ลานของ
เขาเชญิไปพบ  บอกวา่อาจารยป์ู่ ของเขาตอ้งการพบ  หวัหน้าศูนยก์ไ็ป  
พอเขา้ไปในถ ้ามดืสนิทมองอะไรไม่เห็น  เห็นแต่เงาเงาหน่ึงนัง่อยู่ตรง
นัน้  ประกายตาเป็นสเีขยีว  พอลมืตาถ ้าก็สว่าง  หลบัตาถ ้าก็มดืสนิท  
เขาพูดภาษาท้องถิ่นว่า  หลี่หงจื้อจะมาอีกแล้ว  ครัง้น้ีเราจะไม่ไป
ก่อกวนอกี  ขา้ผดิไปแลว้  หลี่หงจือ้มาเพื่อโปรดสตัว ์ ศิษยห์ลานถาม
เขาว่า  อาจารย์ปู่   ท่านยนืขึ้นมาซิ  ขาของท่านเป็นอะไรไปหรอื  เขา
บอกว่า  ขา้ยนืไม่ได้แลว้  ขาของขา้ไดร้บับาดเจบ็  ถามว่าบาดเจบ็ได้
อย่างไร  เขาก็เริ่มเล่าถึงความหลังที่มาก่อกวนข้าพเจ้า  ในงาน
นิทรรศการสุขภาพที่ปักกิ่งเมื่อปี 1993  เขาก็มาก่อกวนข้าพเจ้าอีก  
เพราะเขาท าแต่เรื่องเลวร้ายอยู่ตลอดเวลา  มาก่อกวนการเผยแพร่
หลักธรรมใหญ่ของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจึงต้องท าลายเขาโดยสิ้นเชิง  
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หลงัจากนัน้ศษิยพ์ีศ่ษิยน้์องของเขาคดิจะตอบโต้ขา้พเจา้  พอขา้พเจา้
พดูไม่กีป่ระโยค  พวกเขาตกใจมาก  ไมก่ลา้ตอบโตแ้ลว้  เขา้ใจเรื่องราว
ว่าเป็นมาอย่างไร  พวกเขายงัมีบางคนที่เป็นคนธรรมดาสามญั  ซึ่ง
บ าเพญ็มาแลว้เป็นเวลานาน  น่ีคอืบางตวัอยา่งของปัญหาการเบกิเนตร 

วิชาจู้อ๋ิวเคอ 

อะไรคอืจูอ้ิว๋เคอ  ในวงการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ในขัน้ตอนของ
การถ่ายทอดพลงั(กง)  หลายคนถ่ายทอดวชิาจู้อิว๋เคอเสมอืนเป็นสิง่ที่
อยูใ่นขอบขา่ยของการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  อนัทีจ่รงิมนัไมใ่ช่สิง่ทีอ่ยูใ่น
ขอบข่ายของการบ าเพ็ญปฏบิตัิธรรม  มนัเหมือนเป็นเคล็ดวชิาอย่าง
หน่ึง  เป็นคาถา  การถ่ายทอดศาสตร์เทคนิค  รูปแบบที่ใช้  มทีัง้การ
เขยีนยนัต์  จุดธูป  เผากระดาษ  ท่องคาถา  เป็นต้น  มนัรกัษาโรคได ้ 
วธิกีารรกัษาโรคก็ค่อนขา้งพเิศษ  ยกตวัอย่างเช่น  บนใบหน้าใครมฝีี  
เขาจะใช้พู่กนัวาดวงกลมลงบนพื้นด้วยหมึกสีแดง  ข้างในขดีเป็นรูป
กากบาท  เรยีกผู้ป่วยเขา้ไปยนืในวงกลม  แล้วเขาก็จะเริม่ท่องคาถา  
ต่อจากนัน้กใ็ชพู้ก่นัวาดวงกลมบนใบหน้าเขา  วาดไปทอ่งคาถาไป  วาด
ไปวาดมา  แต้มพู่กันลงบนฝี  คาถาก็ท่องจบพอดี  บอกว่าหายแล้ว  
ทา่นลองใชม้อืลบูคล าฝีด ู พบวา่มนัเลก็ลง  ไม่ปวดแลว้  มนัไดผ้ล  โรค
เลก็ๆ น้อยๆ มนัสามารถรกัษาได ้ แต่โรคหนกัๆ เขากร็กัษาไมไ่ด ้ บอก
ว่าปวดแขนจะท าอย่างไร  ปากก็เริ่มท่องคาถา  เขาให้ท่านยื่นแขน
ออกไป  แล้วเป่าลมไปที่จุดเหอกู่บนมอืขา้งน้ี  ให้ลมไปทะลุออกที่จุด
เหอกู่ของมืออกีขา้งหน่ึง  ก็รู้สกึเหมือนมีลมวิง่ผ่าน  คล าดูรู้สกึว่าไม่
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คอ่ยปวดแลว้  ยงัมกีารเผากระดาษ  เขยีนยนัต ์ ปิดยนัตเ์ป็นตน้  วชิาน้ี
กท็ าเกีย่วกบัสิง่เหลา่น้ี 

วิชาย่อยในสายเต๋า  ไม่เน้นการบ าเพ็ญชีวิต  มีแต่การดูดวง   
ดฮูวงจุย้  ขบัไล่ผสีาง  รกัษาโรค  วชิายอ่ยส่วนมากจะใชส้ิง่เหลา่น้ี  มนั
สามารถรกัษาโรคได้  แต่วธิกีารที่ใช้ไม่ดี  เราไม่พูดถึงว่าเขาใช้อะไร
รกัษาโรค  แต่พวกเราผูบ้ าเพญ็หลกัธรรมใหญ่ต้องไม่ใชม้นั  เพราะว่า
มันมีสื่อสัญญาณที่ต ่ าและไม่ดี  ในสมัยโบราณ  จีนได้แบ่งการ
บ าบัดรกัษาโรคไว้เป็นศาสตร์แขนงต่างๆ  เช่น  ต่อกระดูก  ฝังเข็ม  
นวด  ดงึดดัจบัเส้น  จี้จุด  รกัษาโรคด้วยพลงัลมปราณ(ชี่กง)   รกัษา
ดว้ยสมุนไพร  เป็นต้น   แบ่งออกเป็นหลายแขนง   แต่ละวธิเีรยีกเป็น
แขนง  จู้อิว๋เคอจดัอยู่ในอนัดบัที่ 13   เพราะฉะนัน้ชื่อเต็มจงึเรยีกว่า   
วชิาจู้อิว๋เคอ 13  จู้อิว๋เคอไม่จดัอยู่ในขอบข่ายของการบ าเพ็ญปฏิบตัิ
ธรรมของเรา  ไม่ใช่พลงั(กง)ที่ได้มาจากการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  แต่
เป็นศาสตรป์ระเภทหน่ึง 
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บทท่ี 6 

ธาตไุฟแทรก(โจว๋หัว่ยู่หมอ) 

ในวงการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมมคี ากล่าวทีเ่รยีกว่า  ธาตุไฟแทรก  
ซึ่งก็ส่งผลมากมายใหญ่หลวงต่อฝูงชน  โดยเฉพาะอย่างยิง่มีคนส่วน
หน่ึงน าเรื่องเช่นน้ีไปโพนทะนาเสยีรา้ยแรง  จนท าใหบ้างคนไม่กลา้ฝึก
พลงั(กง)  เมื่อคนได้ยนิว่าฝึกพลงั(กง)แลว้ธาตุไฟจะแทรก  ก็ตกใจไม่
กลา้ฝึก  ความจรงิแลว้ขา้พเจา้จะบอกกบัทุกท่านว่า  ธาตุไฟแทรกนัน้
แทจ้รงิแลว้ไมม่ ี

มีคนไม่น้อยเป็นเพราะจิตใจไม่เที่ยงตรง  ชักน าวิญญาณ
แปลกปลอมเขา้มา  จติส านึกหลกั(จูอ่ีซ้ื่อ)ของตวัเองไม่สามารถควบคุม
ตัวเองไว้ได้  ยงัหลงเข้าใจว่าน่ีก็คือพลัง(กง)  ร่างกายถูกวิญญาณ
แปลกปลอมครอบง า  สตเิลอะเลอืน  ทัง้รอ้งทัง้ตะโกน  ผูท้ีพ่บเหน็เลย
เขา้ใจว่าฝึกพลงั(กง)แลว้จะเป็นแบบน้ี  ก็ตกใจไม่กลา้ฝึก  พวกเราเอง
ไม่น้อยที่คดิว่าน่ีก็คอืพลงั(กง)  น่ีเป็นการฝึกพลงั(กง)ที่ไหนล่ะ  น่ีเป็น
เพยีงสภาพของการบ าบดัรกัษาโรคในขัน้ทีต่ ่าทีสุ่ด  แต่มนักลบัอนัตราย
มาก  ถา้ท่านเคยชนิกบัสภาพเช่นน้ี  จติส านึกหลกั(จู่อีซ้ื่อ)ของท่านไม่
สามารถควบคุมท่านเอง  ดงันัน้ร่างกายของท่านก็อาจถูกจติส านึกรอง
(ฟู่อีซ้ื่อ)หรอืสื่อสญัญาณจากภายนอก  หรอืวญิญาณแปลกปลอมเขา้มา
ควบคุม  ก็อาจเกิดพฤติกรรมที่เป็นอนัตรายบางอย่าง  และเป็นการ
ท าลายวงการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมมาก  มนัเกดิขึน้เพราะจติใจของคนเรา
ไม่เที่ยงตรง  ยดึตดิต่อการโออ้วดตวัเองต่างหาก  น่ีไม่ใช่ธาตุไฟแทรก  
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บางคนไม่รูว้่าเป็นอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ไดอ้ยา่งไร  เขากพ็ดูเรื่อง
ธาตุไฟแทรก  ความจรงิการฝึกพลงั(กง)จะไม่มเีรื่องของธาตุไฟแทรก  
คนส่วนใหญ่มกัไดย้นิค าน้ีมาจากผลงานทางวรรณกรรม  หรอืหนังสือ
นิยายก าลงัภายใน  ไม่เชื่อท่านลองไปเปิดดูต าราโบราณ  หนังสอืการ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ไม่มเีรื่องเช่นน้ี  มธีาตุไฟแทรกทีไ่หนกนั  จะไม่มี
เรื่องเชน่น้ีปรากฏอยา่งแน่นอน 

ธาตุไฟแทรกทีค่นทัว่ไปเขา้ใจมหีลายรปูแบบดว้ยกนั  ทีข่า้พเจา้
กล่าวไปนัน้ก็เป็นรูปแบบหน่ึง  สบืเน่ืองจากจิตใจตวัเองไม่เที่ยงตรง  
ชกัน าวญิญาณแปลกปลอมเขา้มา  มสีภาพจติต่างๆ  เช่น  แสวงหาท่า
สภาวะพลังลมปราณ (ชี่กง)ต่างๆ เพื่ อโอ้อวด  บางคนแสวงหา
ความสามารถพเิศษโดยตรงหรอืฝึกวชิาพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ปลอม  เมื่อ
ฝึกไปตวัเองมกัเคยชนิกบัการปล่อยใหจ้ติส านึกหลกั(จู่อีซ้ื่อ)ผอ่นคลาย  
อะไรก็ไม่รู ้ มอบร่างกายให้คนอื่นไป  สติเลอะเลอืนปล่อยให้จติส านึก
รอง(ฟู่อี้ซื่อ) หรอืสื่อสญัญาณจากภายนอกมาควบคุมร่างกาย  แสดง
กิรยิาท่าทางแปลกๆ ออกมา  บอกให้เขากระโดดตึกเขาก็กระโดดตึก  
บอกให้เขากระโดดน ้ าเขาก็กระโดดน ้ า  ตัวเองก็ไม่คิดที่จะมีชีวิตอยู่
ต่อไป  ร่างกายไดม้อบให้คนอื่นไปเสยีแลว้  น่ีไม่เรยีกว่าธาตุไฟแทรก  
แต่เรยีกว่าฝึกพลงั(กง)จนหลงผดิ  เกิดขึ้นเพราะตัง้ใจท าเช่นน้ีตัง้แต่
เริม่ต้น  คนจ านวนมากคิดว่าการส่ายตัวไปมาด้วยความเคลิบเคลิ้ม
เหมอืนตกอยู่ในภวงัค์ก็คอืการฝึกพลงั(กง)  ความจรงิแลว้สภาพเช่นน้ี
หากไปฝึกพลงั(กง)จรงิๆ  ก็จะน าไปสู่ผลรา้ยแรงในภายหลงั  น่ีไม่ใช่
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การฝึกพลงั(กง)  เป็นผลพวงจากการยดึตดิและแสวงหาของคนธรรมดา
สามญั 

อกีกรณีหน่ึงคอืในขณะฝึกพลงั(กง)  ลมปราณ(ชี)่อุดตนัอยู ่ณ ที่
ใดที่หน่ึงในร่างกาย  หรอืลมปราณ(ชี่)ขึน้ถงึกระหม่อมแลว้ลงมาไม่ได ้ 
เขาก็เกิดความกลัว  ร่างกายของคนเราก็เหมือนกับจักรวาลเล็ก  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัพลงั(กง)ของสายเต๋าเวลาฝ่าดา่นจะพบกบัความ
ยุง่ยากเหลา่น้ี  ฝ่าดา่นไปไมไ่ด ้ ลมปราณ(ชี)่กจ็ะวนเวยีนอยู ่ณ บรเิวณ
นัน้  ไม่เฉพาะแต่บรเิวณกระหม่อม  ส่วนอื่นๆ กเ็ช่นกนั  แต่จุดทีไ่วต่อ
ความรูส้กึของคนก็คอืกระหม่อม  ลมปราณ(ชี่)พุ่งขึ้นสู่กระหม่อมแล้ว
ย้อนกลบัลงมา  เมื่อไม่สามารถฝ่าด่านไป  เขาจะรู้สึกว่าหนักศีรษะ  
ศีรษะเป่งบวม  เหมือนกับสวมหมวกพองลมใบหนาเป็นต้น  แต่
ลมปราณ(ชี)่จะไม่เกดิผลในการบงัคบัใดๆ  มนักไ็มน่ าความยุง่ยากอะไร
มาสู่คน  และไม่อาจท าให้คนเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย  บางคนไม่เข้าใจ
สภาพที่แทจ้รงิของพลงัลมปราณ(ชี่กง)  ก็แสดงความคดิเหน็ไปในทาง
พสิดารที่ไม่ถูกไม่ควร  ผลก็คอืน าไปสู่ความสบัสน  จนผูค้นต่างเขา้ใจ
วา่หากลมปราณ(ชี)่ขึน้สู่กระหม่อมแลว้ลงมาไม่ไดก้จ็ะเกดิธาตุไฟแทรก  
เกดิการผดิพลาดขึน้เป็นตน้  สุดทา้ยท าใหห้ลายๆ คนหวาดกลวั 

การทีล่มปราณ(ชี่)ขึน้สู่กระหม่อมแลว้ลงมาไม่ไดน้ัน้  เป็นเพยีง
สภาพการณ์ในช่วงเวลาหน่ึง  บางคนใชเ้วลาค่อนขา้งยาวนาน  ครึง่ปีก็
ยงัลงมาไมไ่ด ้ หากลงมาไมไ่ด ้ หาอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ทีแ่ทจ้รงิ
ช่วยแนะน ากล็งมาไดแ้ลว้  ฉะนัน้เมื่อเราฝึกพลงั(กง)เวลาฝ่าด่านไม่ได ้ 
หรอืลมปราณ(ชี่)ลงมาไม่ได้  ให้เราหาสาเหตุทางด้านจติ(ซินซิ่ง)ดูว่า  
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เป็นไปไดห้รอืไมท่ีเ่ราหลงอยู ่ณ ระดบัชัน้นัน้ๆ นานเกนิไป  ควรจะตอ้ง
ยกระดบัจิต(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้นแล้ว  เมื่อท่านสามารถยกจิต(ซินซิ่ง)ให้
สูงขึน้อย่างแทจ้รงิ  ท่านจะพบว่ามนัสามารถลงมาได ้ หากท่านมวัแต่
ยดึการเปลีย่นแปลงทางพลงั(กง)ในรา่งกายโดยไม่เน้นการเปลีย่นแปลง
ทางจติ(ซินซิ่ง)  มนัก็จะรอให้ท่านพฒันายกระดบัจติ(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้น  
จงึจะสามารถเกดิการเปลีย่นแปลงทีส่มบรูณ์  คนเราถา้หากลมปราณ(ชี)่
ตดิขดักไ็มท่ าใหเ้กดิปัญหาอะไรขึน้  มกัเป็นผลจากจติใจของตวัเอง  ยิง่
ไปฟังอาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)ปลอมพูดว่าเมื่อลมปราณ(ชี่)ขึ้นสู่
กระหม่อมแล้ว  จะเกิดอาการผดิปกติอะไร  เขาก็เกิดความหวาดกลวั  
พอเกดิความหวาดกลวัก็อาจจะน ามาซึ่งความยุง่ยากจรงิๆ  เพราะเมื่อ
ท่านเกดิกลวั  กค็อืจติหวาดกลวั  นัน่ไม่ใช่จติยดึตดิหรอื  เมื่อท่านเกดิ
จติยดึติด  มติ้องขจดัมนัออกไปหรอื  ยิง่กลวัก็ยิง่เหมอืนป่วยไข ้ ต้อง
ขจดัจติใจเช่นน้ีออกไปใหไ้ด ้ ใหท้่านไดร้บับทเรยีนครัง้น้ี  เพื่อขจดัจติ
หวาดกลวัทิง้ไป  และยกระดบัขึน้มา 

ในการบ าเพ็ญปฏิบตัิของผู้ฝึกพลัง(กง)ต่อไปจะรู้สึกไม่สบาย  
ร่างกายจะปรากฏพลัง(กง)ต่างๆ หลายอย่าง  ซึ่งเป็นสิ่งแรงกล้า
เคลื่อนไหวไปมาอยู่ในร่างกายของท่าน  ท าใหท้่านไม่สบายตวัอย่างน้ี
อยา่งนัน้  สาเหตุทีท่ าใหท้า่นไมส่บายตวัทีส่ าคญัเป็นเพราะทา่นกลวัว่า
ร่างกายจะเจ็บป่วยเป็นอะไร  ที่จริงแล้วภายในร่างกายของท่าน  ได้
ก าเนิดสิง่ที่แรงกลา้แลว้  เป็นพลงั(กง)ทัง้นัน้  เป็นความสามารถพเิศษ
ทัง้สิ้น  และยงัมีสิง่มชีวีติอกีมากมาย  หากมีการเคลื่อนไหว  ท่านจะ
รู้สึกว่าร่างกายเกิดอาการคัน  ปวด  ทนไม่ไหว เป็นต้น  ปลาย
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เสน้ประสาทก็ไวต่อความรูส้กึมาก  จะปรากฏออกมาในลกัษณะต่างๆ  
ตราบใดที่ร่างกายของท่านยงัไม่ถูกสสารพลงัสูงแปรเปลี่ยน  ก็จะมี
ความรูส้กึเช่นน้ี  ซึ่งก็เป็นเรื่องด ี การเป็นผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  หาก
ทา่นคดิอยูต่ลอดเวลาวา่ตวัเองเป็นคนธรรมดาสามญั  คดิอยูต่ลอดเวลา
ว่าตวัเองมโีรค  แล้วจะฝึกอย่างไร  ในระหว่างการฝึกพลงั(กง)ของเรา  
เวลาพบกบัทุกขภ์ยั  ทา่นยงัคงท าตวัเป็นคนธรรมดาสามญั  ขา้พเจา้ว่า
ในเวลานัน้จติ(ซินซิ่ง)ของท่าน  ก็ตกลงไปอยู่ในระดบัของคนธรรมดา
สามญัแล้ว  ปัญหาก็อยู่ที่ตรงน้ี  อย่างน้อยที่สุดท่านก็ตกลงไปอยู่ใน
ระดบัชัน้ของคนธรรมดาสามญัเสยีแลว้ 

พวกเราผูฝึ้กพลงั(กง)ทีแ่ทจ้รงิ  ควรตอ้งมองปัญหาจากระดบัชัน้
ที่สูงมากๆ  จะใชมุ้มมองของคนธรรมดามองปัญหาไม่ได ้ เวลาที่ท่าน
คดิว่ามโีรค  กอ็าจจะท าใหเ้ป็นโรคขึน้มาจรงิๆ กไ็ด ้ เพราะเมื่อท่านคดิ
วา่มโีรค  จติ(ซนิซิง่)ของท่านกส็ูงเท่ากบัคนธรรมดาสามญั  ผูท้ีฝึ่กพลงั
(กง)และบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมที่จริงจังนั ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สภาพการณ์เช่นน้ี  จะไม่ท าใหเ้กดิโรค  ทุกคนคงทราบคนที่ป่วยจรงิๆ  
เป็นเพราะจติใจป่วยเสยี 7 ส่วน  ป่วยจรงิเพยีง 3 ส่วน  โดยมากจติใจ
ของคนมกัจะทรุดก่อน  หรอืไปไม่ไหวเสยีก่อน  รูส้กึหนักใจมาก  ก็ท า
ให้อาการของโรคทวคีวามรุนแรงอย่างรวดเร็ว  โดยมากจะเป็นเช่นน้ี  
ยกตวัอยา่งเช่น  ทีผ่า่นมามคีนๆ หน่ึง  ถูกมดัอยูบ่นเตยีง  จบัแขนของ
เขาขึน้มา  และบอกเขาว่าจะปลอ่ยใหเ้ลอืดเขาไหล  ต่อจากนัน้ปิดตาทัง้ 
2 ขา้งของเขาเสยี  กรดีที่ขอ้มอืของเขาหน่ึงท(ีความจรงิไม่ไดป้ล่อยให้
เลอืดเขาไหล)  แลว้กเ็ปิดก๊อกน ้าใหเ้ขาไดย้นิเสยีงน ้าหยด  ติง๋  ติง๋  เขา
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คดิว่าเลอืดของเขาก าลงัหยดอยู ่ สกัครู่เดยีวคนๆ น้ีกต็ายไป  ซึ่งความ
จรงิไม่ไดป้ล่อยให้เลอืดเขาไหลออกเลย  ที่ไหลนัน้เป็นน ้าประปา  แต่
จติใจของเขาท าใหเ้ขาถงึแก่ความตาย  เมื่อทา่นคดิอยูเ่สมอวา่ทา่นมโีรค  
ดไีม่ดกีจ็ะท าใหต้วัท่านเองเป็นโรคจรงิๆ ได ้ เพราะจติ(ซนิซิง่)ของท่าน
ไดต้กลงไปถงึระดบัพืน้ฐานของคนธรรมดาสามญัไปเสยีแลว้  ดงันัน้คน
ธรรมดาสามญัยอ่มตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วย 

ผูฝึ้กพลงั(กง)หากท่านคดิเสมอว่ามนัคอืโรค  ในความเป็นจรงิก็
คอืทา่นไปแสวงหา  ทา่นแสวงหาโรค  โรคภยัไขเ้จบ็นัน้กจ็ะแทรกเขา้ไป  
การเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)  จติ(ซนิซิง่)ควรจะตอ้งสูง  ท่านอยา่ไดห้วาดกลวั
วา่เป็นโรค  ความหวาดกลวัโรคกค็อืจติยดึตดิ  กจ็ะน าความยุง่ยากมาสู่
ทา่นเชน่กนั  ในระหวา่งการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจะตอ้งช าระกรรม  ช าระ
กรรมกย็อ่มตอ้งทุกขท์รมาน  ไม่มหีรอกทีจ่ะอยูสุ่ขสบายแลว้กเ็พิม่พลงั
(กง)  ไมเ่ชน่นัน้ทา่นจะขจดัจติยดึตดิไปไดอ้ยา่งไร  ขา้พเจา้จะเลา่นิทาน
ในพุทธศาสนาใหท้่านไดฟั้งเรื่องหน่ึง  ในอดตีมคีนๆ หน่ึงมคีวามเพยีร
พยายามอย่างมาก  บ าเพ็ญจนบรรลุระดบัอรหนัต์  คนผู้น้ีจวนจะได้
มรรคผลแลว้  บ าเพญ็จนไดอ้รหนัต์แลว้เขาจะไม่ดใีจหรอื  หลุดพน้ตรี
ภูมิแล้ว  ความดีใจน้ีก็คือจิตยึดติด  จิตยินดี  อรหันต์ควรจะต้องไร้
ความหมายมัน่  ใจต้องไม่หวัน่ไหว  แต่เขาตกลงไปแลว้  บ าเพญ็เปล่า
ประโยชน์  ก็ต้องบ าเพ็ญใหม่   บ าเพ็ญกลับขึ้นไปใหม่  ใช้ความ
พยายามอย่างมากบ าเพ็ญขึ้นไปใหม่  คราวน้ีเขาเกิดความหวาดกลวั  
เขาพูดในใจว่า  ฉันต้องไม่ดใีจ  ดใีจอกีก็จะตกลงมา  พอเขาเกดิความ
กลวักต็กลงมาอกี  ความกลวักค็อืจติยดึตดิชนิดหน่ึง 
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ยงัมอีกีสภาพหน่ึงก็คอืเมื่อคนมอีาการวกิลจรติ  ก็กล่าวว่าเขา
ถูกธาตุไฟแทรก  ยงัมบีางคนรอใหข้า้พเจา้ไปช่วยรกัษาอาการวกิลจรติ
ใหเ้ขา  ขา้พเจา้ขอพดูวา่อาการวกิลจรติไมใ่ชโ่รค  ขา้พเจา้กไ็มม่เีวลาจะ
มายุง่กบัเรื่องอย่างน้ี  เพราะอะไร  เพราะว่าคนที่มอีาการวกิลจรติไม่มี
เชือ้โรค  ภายในร่างกายไม่มโีรคภยัไขเ้จบ็  ไม่มแีผลเรือ้รงั  ขา้พเจา้ว่า
ไม่ใช่โรค  อาการวิกลจริตก็คือจิตส านึกหลกั(จู่อี้ซื่อ)ของคนอ่อนแอ
เกนิไป  อ่อนแอถงึระดบัไหนล่ะ  กเ็หมอืนกบัคนๆ  นัน้ไม่สามารถดูแล
บา้นของตวัเอง  จติหลกั(จู่เหวยีนเสนิ)ของคนทีม่อีาการวกิลจรติกเ็ป็น
เชน่น้ี  เขาไม่คดิจะดูแลร่างกายน้ีแลว้  ตวัเองมกัจะหลงๆ ลมืๆ ไม่มสีต ิ 
ในเวลานัน้จิตส านึกรอง(ฟู่อี้ซื่อ)และสื่อสัญญาณจากภายนอกก็จะ
รบกวนเขา  แต่ละมิติมีระดับชัน้มากมาย  สื่อสัญญาณต่างๆ ก็จะ
รบกวนเขา  ยิง่กว่านัน้จติหลกั(จู่เหวยีนเสนิ)ของคนนัน้  ชาตกิ่อนอาจ
เคยท าสิง่ไม่ด ี และเจ้าหน้ีอาจจะต้องการท าร้ายเขา  เรื่องอะไรต่างๆ 
ลว้นสามารถเกดิขึน้ได ้ พวกเราว่าอาการวกิลจรติก็เป็นเรื่องเช่นน้ี  จะ
ใหข้า้พเจา้ชว่ยรกัษาใหท้า่นไดอ้ยา่งไร  ขา้พเจา้วา่อาการวกิลจรติทีจ่รงิ
ก็เป็นดว้ยเหตุเช่นน้ี  แลว้จะท าอย่างไรเล่า  สอนเขา  เพื่อให้เขามสีติ
ขึ้นมา  แต่ท าได้ยากมาก  ท่านดูหมอในโรงพยาบาลประสาทแกว่ง
กระบองไฟฟ้าจี้หน่ึงที  เขาก็จะตกใจจนไม่กล้าพูดเพ้อเจ้ออะไรอีก  
เพราะอะไรเล่า  เพราะวา่ในขณะนัน้จติหลกั(จู่เหวยีนเสนิ)ของเขาไดส้ติ
ขึน้มา  เขากลวัถูกไฟฟ้าจี ้

โดยทัว่ไปคนทีก่า้วเขา้สูป่ระตูการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมแลว้กย็นิดี
ที่จะฝึกต่อไป  ทุกคนมีจิตพุทธและจิตปรารถนาจะบ าเพ็ญธรรม  
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เพราะฉะนัน้เมื่อไดฝึ้กพลงั(กง)  มคีนจ านวนมากก็จะฝึกไปตลอดชวีติ  
ไม่ว่าเขาจะสามารถบ าเพ็ญขึ้นไปได้หรือไม่  ได้หลักธรรมหรือไม่  
อย่างไรก็ตามเขาก็มีจิตใจเสาะแสวงหาธรรมะ  เขาอยากจะฝึก
ตลอดเวลา  ทุกคนก็รู้ว่าบุคคลผู้น้ีฝึกพลงั(กง)อยู่  คนในส านักงานรู ้ 
คนทัว่ไปกร็ู ้ เพื่อนบา้นกร็ูก้นัหมดว่าเขาฝึกพลงั(กง)  แต่ว่าทุกคนลอง
คดิดู  การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมทีแ่ทจ้รงิ  แต่ก่อนมใีครท าเรื่องเชน่น้ี  ไม่
มีใครท าเลย  การบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมที่ แท้จริงจึงจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงเส้นทางชวีติของเขา  แต่เขาเป็นเพยีงคนธรรมดาสามญั  
ฝึกพลัง(กง)เพียงเพื่ อรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ  ใครจะ
เปลีย่นแปลงเสน้ทางชวีติใหเ้ขาหรอื  คนธรรมดาสามญัเมื่อถงึวนัใดวนั
หน่ึงกต็อ้งเจบ็ป่วย  ถงึวนัใดวนัหน่ึงกต็อ้งพบกบัความยุง่ยาก  ไมแ่น่วา่
ถงึวนัใดวนัหน่ึงจะมอีาการวกิลจรติ  หรอือาจจะลม้ตายไป  ชวีติของคน
ธรรมดาสามญักเ็ป็นเชน่น้ี  ทา่นเหน็เขาฝึกพลงั(กง)อยูใ่นสวนสาธารณะ  
ความจริงแล้วเขาไม่ได้บ าเพ็ญปฏิบัติธรรมจริงๆ เขาคิดจะบ าเพ็ญ
ปฏิบัติธรรมไปสู่ระดับชัน้สูง  แต่ก็ไม่ได้หลักธรรมที่แท้จริง  เขาก็
บ าเพ็ญขึ้นไปไม่ได้  เขาเพยีงแต่ปรารถนาจะบ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมขึ้น
ไปสู่ระดบัสูง  แต่เขายงัคงเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)ในระดบัขัน้ต ่าที่รกัษาโรค
และเสรมิสรา้งร่างกาย  เสน้ทางชวีติของเขาไม่มใีครเปลีย่นแปลงใหเ้ขา  
ฉะนัน้เขาจงึต้องเจบ็ป่วย  ถา้ไม่เน้นกุศล  โรคกจ็ะไม่หาย  ไม่ใช่ว่าฝึก
พลงั(กง)แลว้กจ็ะไมม่โีรคภยัไขเ้จบ็ 

เขาจ าตอ้งบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยา่งจรงิจงั  เน้นจติ(ซนิซิง่)  ตอ้ง
บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมอย่างแท้จรงิจงึจะสามารถก าจดัโรคภยัไข้เจ็บได ้ 
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เพราะการฝึกพลงั(กง)ไมใ่ชก่ายบรหิาร  แต่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือคนธรรมดา
สามญั  ฉะนัน้ผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัจิงึตอ้งมกีฎและมาตรฐานที่สูงยิง่ขึน้  จงึ
จะบรรลุถงึเป้าหมาย  แต่หลายๆ คนไม่ไดป้ฏบิตัเิช่นน้ี  เขายงัคงเป็น
คนธรรมดาสามญั  ดงันัน้เมื่อถึงเวลาเขายงัจะต้องล้มป่วย  มวีนัหน่ึง
อยู่ๆ เขาก็เกดิเสน้เลอืดอุดตนัในสมอง  ลม้เจบ็ดว้ยโรคน้ีโรคนัน้อย่าง
กะทนัหนั  หรอืมวีนัหน่ึงเขามอีาการวกิลจรติขึน้มาเสยีแลว้  เขาฝึกพลงั
(กง)ใครๆ กร็ู ้ เมื่อมอีาการวกิลจรติขึน้มา  ผูค้นก็จะกล่าวหาว่าเขาฝึก
พลงั(กง)จนธาตุไฟแทรก  ป้ายขอ้หาใหเ้ลย  ทุกคนลองคดิดทู าอยา่งน้ีมี
เหตุผลไหม  คนภายนอกย่อมไม่เขา้ใจ  พวกเราคนภายใน  ผูฝึ้กพลงั
(กง)เองส่วนใหญ่ก็ยากที่จะเขา้ใจเหตุผลที่แท้จรงิ  หากว่าบุคคลผูน้ี้มี
อาการวกิลจรติที่บา้นยงัพูดง่ายหน่อย  คนจะพูดว่าเขาฝึกพลงั(กง)จน
เป็นเช่นน้ี  ถา้หากอาการวกิลจรติเกดิขึน้ขณะอยูใ่นสถานที่ฝึก  เรื่องก็
จะแยม่าก  กจ็ะถูกป้ายขอ้กลา่วหาขึน้มาทนัท ี ลบกล็บไมอ่อก  ฝึกพลงั
(กง)จนธาตุไฟแทรก  หนังสอืพมิพ์ก็จะลงข่าว  บางคนหลบัหูหลบัตา
คดัคา้นการฝึกพลงัลมปราณ(ชีก่ง)  ท่านดูเมื่อสกัครู่ยงัฝึกอยูด่ีๆ   เวลา
น้ีกลายเป็นอยา่งน้ีเสยีแลว้  การเป็นคนธรรมดาสามญั  อะไรควรจะเกดิ
ก็จะเกิดกบัเขา  เขาอาจจะเกิดเป็นโรคอย่างอื่นอกี  เกิดความยุ่งยาก
อย่างอื่นอกี  ก็จะบอกว่าเกดิจากการฝึกพลงั(กง)ทัง้นัน้  มเีหตุผลไหม  
ก็เหมือนกบัหมอในโรงพยาบาล  เขาเป็นหมอ  ชาติน้ีทัง้ชาติไม่ควร
เจบ็ป่วยหรอื  จะเขา้ใจเป็นเชน่น้ีไดห้รอื 

ฉะนัน้จงึพดูวา่  มคีนส่วนมากไมเ่ขา้ใจสภาพอนัแทจ้รงิของพลงั
ลมปราณ(ชีก่ง)  และเขากไ็ม่เขา้ใจเหตุผลทีแ่ทจ้รงิ  กน็ าไปพดูกนัเลอะ
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เทอะ  พอมปัีญหาอะไรเกดิขึน้มา  กโ็ทษแต่พลงัลมปราณ(ชีก่ง)  เพราะ
พลงัลมปราณ(ชี่กง)แพร่หลายอยูใ่นสงัคมไดไ้ม่นานนัก  คนส่วนใหญ่มี
ทศันคตทิี่ดื้อรัน้  ไม่ยอมรบัมนั  กล่าวรา้ยมนั  ต่อต้านมนั  ก็ไม่เขา้ใจ
ว่าท าไมเขาจงึมีสภาพจติเช่นน้ี  เขารงัเกียจพลงัลมปราณ(ชี่กง)อะไร
ปานนัน้  ราวกบัว่ามอีะไรเกี่ยวขอ้งกบัเขา  พอพูดถงึพลงัลมปราณ(ชี่
กง)ก็จะพูดว่าเป็นจิตนิยม  พลงัลมปราณ(ชี่กง)คือวิทยาศาสตร์  คือ
วทิยาศาสตรข์ ัน้สงู  เพยีงแต่ว่าทศันคตขิองคนพวกนัน้ทฐิเิกนิไป  เป็น
เพราะมคีวามรูค้บัแคบเกนิไป 

ยงัมีเหตุการณ์อีกอย่างหน่ึง  ในวงการบ าเพ็ญปฏิบัติธรรม
เรียกว่า  สภาวะชี่กง  คนประเภทน้ีมีสติเลื่อนลอย  แต่ไม่ใช่ธาตุไฟ
แทรก  เขามสีตสิมัปชญัญะดมีาก  ขา้พเจา้จะพดูก่อนวา่สภาวะชีก่งเป็น
อย่างไร  ทุกคนรู้ดีว่า  พวกเราฝึกพลงั(กง)เน้นเรื่องรากฐาน(เกินจี)  
ทุกๆ ประเทศในโลกน้ีต่างมคีนนับถอืศาสนา  และในประเทศจนีหลาย
พนัปีมาน้ีก็มคีนนับถือศาสนาพุทธและลทัธเิต๋า  เชื่อกนัว่า  ท าดไีด้ด ี 
ท าชัว่ได้ชัว่  แต่มีบางคนไม่เชื่อ  โดยเฉพาะในสมยั “ปฏิวตัิใหญ่ทาง
วฒันธรรม”  จะถูกวิจารณ์ว่าหลงงมงาย  บางคนเห็นว่าสิ่งที่เขาไม่
สามารถเขา้ใจ  ไมม่ใีนต ารา  วทิยาศาสตรย์คุปัจจุบนัยงัพฒันาไมถ่งึจุด
นัน้  หรอืสรรพสิง่ที่เขายงัไม่รูจ้กั  เขาก็จะเหมาเอาว่าเป็นเรื่องงมงาย  
คนประเภทน้ีก่อนหน้าน้ีมีมาก  เดี๋ยวน้ีน้อยลงมากแล้ว  เพราะ
ปรากฏการณ์บางอยา่งที่ท่านไม่ยอมรบันัน้  กไ็ดส้ะทอ้นออกมาใหเ้หน็
อย่างเด่นชดัในมิติของเราน้ี  ท่านไม่กล้าเผชิญกับมันโดยตรง  แต่
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ปัจจุบนัคนก็กลา้น าออกมาพูดกนัแล้ว  คนเราไดย้นิไดเ้หน็  ก็พอจะรู้
บางสิง่บางอยา่งเกีย่วกบัสภาพการณ์ของการฝึกพลงั(กง) 

มคีนจ าพวกหน่ึงยงัดือ้ร ัน้ถงึขัน้น้ี  พอท่านเอ่ยถงึพลงัลมปราณ
(ชี่กง)  ในใจเขาก็จะหวัเราะเยาะท่าน  เขาคิดว่าท่านหลงงมงาย  น่า
หวัเราะ  พอท่านพูดถึงปรากฏการณ์ของพลงัลมปราณ(ชี่กง)  เขาจะ
รูส้กึว่าท่านน้ีช่างโงเ่ขลา  คนประเภทน้ีแมจ้ะดือ้ร ัน้  แต่รากฐาน(เกนิจ)ี
เขาไม่แน่ว่าจะไม่ด ี หากว่ารากฐาน(เกินจ)ีของเขาด ี เขาฝึกพลงั(กง)  
ตาทิพย์ของเขาอาจจะเปิดถึงระดับที่สู งมากทีเดียว  และยังมี
ความสามารถพเิศษเกดิขึน้  เขาไม่เชื่อในพลงัลมปราณ(ชี่กง)  เขาก็ไม่
อาจจะรบัรองไดว้า่ตวัเองจะไมเ่กดิโรคภยัไขเ้จบ็  ถา้เขาเกดิเจบ็ป่วยไป
โรงพยาบาล  รกัษาแพทย์แผนปัจจุบนัรกัษาไม่หาย  เขาก็จะไปหา
แพทยแ์ผนจนีกร็กัษาไมห่าย  แมต้ ารายาสมุนไพรพืน้เมอืงอะไรกร็กัษา
ไม่หาย  คราวน้ีเขาจะนึกถงึพลงัลมปราณ(ชี่กง)ขึน้มา  ก็คดิใคร่ครวญ  
ฉนัจะลองไปเสีย่งดวงดู  ดูซวิ่าพลงัลมปราณ(ชีก่ง)จะสามารถรกัษาโรค
ของฉันได้หรือไม่   เขามาอย่างไม่สมัครใจ  พอเริ่มฝึกพลัง (กง)  
เพราะว่ารากฐาน(เกนิจ)ีของเขาดมีาก  ก็ฝึกไดไ้ม่เลว  อาจเป็นไดว้่ามี
อาจารยท์่านใดเกดิถูกชะตาเขา้  ในอกีมติหิน่ึงผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูงท่าน
นัน้ก็ช่วยเขาบ้าง  ทันใดนัน้ตาทิพย์ของเขาก็เปิดทันที  หรืออยู่ใน
สภาวะกึง่การรูแ้จง้(อู)้  ตาทพิยเ์ปิดถงึระดบัทีส่งูมาก  เขามองเหน็ความ
จรงิบางอยา่งในจกัรวาลไดท้นัท ี ทัง้ยงัมคีวามสามารถพเิศษเกดิขึน้อกี  
ท่านว่าคนประเภทน้ีเมื่อมองเห็นเหตุการณ์เช่นน้ี  สมองของเขาจะรบั
ไหวหรอื  ท่านคดิว่าสภาวะจติของเขาจะเป็นอยา่งไร  แต่ก่อนนัน้ถอืว่า
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เป็นเรื่องงมงาย  เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด  พอคนอื่นพูดถึงถือ
เป็นเรื่องขบขนัทัง้นัน้  มาบดัน้ีทุกสิง่ไดป้รากฏเดน่ชดัต่อสายตาของเขา  
อกีทัง้สามารถสมัผสัได้  ฉะนัน้สมองเขาก็รบัไม่ไหวแล้ว  ความรู้สึก
ไดร้บัความกดดนัมากเกนิไป  ค าพูดที่พดูออกมาคนอื่นก็รบัไม่ได ้ แต่
ว่าสติสัมปชัญญะไม่สับสน  เพียงแต่ เขาไม่สามารถแยกแยะ
ความสมัพนัธข์องทัง้สองฝัง่  เขาพบว่าสิง่ทีม่นุษยท์ านัน้ไม่ถูกตอ้ง  แต่
อกีฝัง่หน่ึงมกัจะเป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง  ท าตามวธิกีารกระท าของฝัง่นัน้คนจะ
พูดว่าเขาท าผดิ  ผูค้นไม่เขา้ใจ  ดงันัน้จงึพูดว่าคนๆ น้ีฝึกพลงั(กง)จน
ธาตุไฟแทรก 

ทีจ่รงิเขาไม่ไดถู้กธาตุไฟแทรก  พวกเราฝึกพลงั(กง)ส่วนใหญ่จะ
ไมเ่กดิเรื่องเชน่น้ี  มแีต่ผูท้ีด่ ือ้ร ัน้มากๆ จงึจะเกดิสภาวะพลงัลมปราณ(ชี่
กง)อย่างน้ี  พวกเราที่นัง่อยู่ ณ ที่น้ีมจี านวนมากที่ตาทพิยเ์ปิดแลว้  มี
จ านวนมากทเีดยีว  เขามองเหน็สิง่ต่างๆ ในอกีมติหิน่ึงไดอ้ย่างชดัเจน  
เขาไมรู่ส้กึแปลกประหลาด  จะรูส้กึวา่ดมีาก  สมองไมถู่กอะไรกดดนั  ก็
จะไมเ่กดิสภาวะพลงัลมปราณ(ชีก่ง)เชน่น้ี  หลงัจากทีค่นเกดิสภาวะพลงั
ลมปราณ(ชี่กง)แล้ว  จะมีสติสมัปชญัญะดีมากๆ  พูดจาก็มีหลกัของ
ปรชัญา  มเีหตุมผีลมาก  เพยีงแต่ว่าสิง่ทีเ่ขาพูด  คนธรรมดาสามญัจะ
ไม่เชื่อ  เขาจะบอกท่านว่า  ได้พบใครต่อใครที่ล่วงลบัไปแล้ว  คนนัน้
บอกให้เขาท าอะไรบ้าง  คนธรรมดาสามญัจะเชื่อหรอื  ภายหลงัเขาก็
เขา้ใจแลว้  สิง่เหล่าน้ีเขาควรเก็บไวใ้นใจ  พูดไม่ได ้ หลงัจากแบ่งแยก
ความสัมพันธ์ของสองมิติได้ก็จะดีขึ้น  โดยมากคนเหล่าน้ีล้วนมี
ความสามารถพเิศษตดิตวัมาทัง้นัน้  น่ีกไ็มใ่ชธ่าตุไฟแทรก 
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ยงัมีอีกสภาพหน่ึงเรยีกว่า “สติฟัน่เฟือนจรงิ”(เจนิฟง)  สภาพ
เช่นน้ีมพีบน้อยมาก  ทีเ่ราเรยีกว่า “สตฟัิน่เฟือนจรงิ” นัน้ไม่ใช่บา้จรงิๆ  
ไม่ใช่ความหมายเช่นน้ี  ความหมายคอืการบ าเพญ็ความจรงิ  สติฟัน่
เฟือนจรงิอย่างไร  ขา้พเจา้ว่าในจ านวนผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ในแสน
คนจะมีสกัหน่ึงคนที่เป็นเช่นน้ี  พบได้น้อยมาก  ดงันัน้มนัไม่ใช่เรื่อง
ธรรมดาทัว่ไป  และไมก่ระทบกระเทอืนต่อสงัคม 

“สตฟัิน่เฟือนจรงิ”  มกัจะมเีงื่อนไขก าหนดไวก้่อน  นัน่คอืคนๆ 
น้ีมีรากฐาน(เกินจ)ีดีมากๆ  ยงัต้องเป็นคนที่มีอายุมากแล้ว  เมื่ออายุ
มากจะบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมก็ไม่ทนัแล้ว  ผูท้ี่มีรากฐาน(เกินจ)ีดมีกัจะ
ไดร้บับญัชามา  คอืมาจากระดบัชัน้สูง  สงัคมมนุษยน้ี์ไม่วา่ใครมาใครก็
กลวั  เมื่อสมองถูกลา้งกไ็ม่รูจ้กัใครอกี  มาถงึสภาพแวดลอ้มของสงัคม
มนุษย์  ถูกคนรบกวน  ท าให้เขาลุ่มหลงในชื่อเสียง  ผลประโยชน์  
สุดทา้ยก็ตกลงไป  ไม่มโีอกาสเงยหวัขึน้มาอกี  ดงันัน้จงึไม่มใีครกลา้ที่
จะมา  ทุกคนกลวัหมด  เมื่อมคีนประเภทน้ีมา  เมื่อมาแลว้  เขาอยู่ใน
สงัคมมนุษยท์ าตวัไม่ด ี ก็จะตกลงไปจรงิๆ  ตลอดชวีติท าเรื่องไม่ดมีา
ไม่น้อย  คนเรามชีวีติอยูเ่พื่อผลประโยชน์ส่วนตวั  เวลาไปแก่งแยง่ชงิดี
ชิงเด่นก็จะท าความชัว่ไม่น้อย  ก็จะติดค้างอะไรต่างๆ ไว้มากมาย  
อาจารย์ของเขาพอเห็นว่า  คนผูน้ี้ก าลงัจะตกลงไปแล้ว  แต่เพราะเขา
เป็นผู้มีมรรคผล  ไม่อาจปล่อยให้เขาตกลงไปง่ายๆ เช่นน้ี  จะท า
อย่างไรดี  รู้สึกกระวนกระวาย  ไม่มีทางเลือกอื่นที่จะให้เขาบ าเพ็ญ
ปฏิบตัิธรรม  ในเวลานัน้จะไปหาอาจารย์ได้ที่ใด  เขาจะต้องเริ่มต้น
กลบัไปใหม่  บ าเพญ็กลบัขึน้ไปใหม ่ ไม่ใช่เรื่องงา่ยเลย  อายุกม็าก  จะ
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บ าเพญ็ก็ไม่ทนัการเสยีแลว้  จะไปหาหลกัพลงั(กง)บ าเพญ็จติและชวีติ
ควบคูก่นัไปไดท้ีไ่หน 

ต้องเป็นผู้ที่มีรากฐาน(เกินจี)ดีมากๆ  ภายใต้สภาพการณ์ที่
พิเศษมากเช่นน้ี  จึงจะสามารถใช้วิธีที่ท าให้เขาบ้า  ในสภาพที่ไม่มี
ความหวงัแน่ๆ  และไม่สามารถกลบัไปได้ด้วยตวัเอง  อาจจะต้องใช้
วธิกีารน้ี  ก็คอืให้เขาเป็นบ้า  โดยปิดสมองบางส่วนของเขาเสยี  เช่น
คนเรากลวัความหนาว  กลวัความสกปรก  โดยปิดสมองส่วนที่กลวั
ความหนาวนัน้และปิดสมองส่วนที่กลวัความสกปรกเสยี  หลงัจากปิด
สมองบางส่วนให้เขาแล้ว  สติของคนๆ น้ีก็จะเกิดปัญหาขึ้นมา  บ้าๆ 
บอๆ  ไม่สมประกอบ  แต่โดยมากคนประเภทน้ีมกัจะไม่ท าเรื่องชัว่  ไม่
ด่าคนและไม่ตีคน  มักจะท าความดี  แต่จะโหดร้ายกับตัวเองมาก  
เพราะวา่เขาไมรู่จ้กัความหนาวเยน็  ดงันัน้ในฤดหูนาวเขาจะวิง่เทา้เปลา่
บนหมิะ  ใสเ่สือ้ชัน้เดยีว  เทา้ถูกความเยน็แขง็จนแตกเลอืดไหล  เพราะ
เขาไมรู่จ้กัความสกปรก  อุจจาระกก็ลา้กนิ  ปัสสาวะกก็ลา้ดื่ม  เมื่อก่อน
น้ีขา้พเจา้เคยรูว้่ามคีนประเภทน้ีคนหน่ึง  ขีม้า้เยน็จนแขง็ทื่อ  เขาแทะ
กนิอยา่งเอรด็อรอ่ย  เขาสามารถอดทนต่อความทุกขท์ีค่นปกตใินสภาพ
ทีม่สีตไิมส่ามารถทนได ้ ทา่นคดิดกูารเป็นบา้เชน่น้ีจะตอ้งรบัโทษทณัฑ์
ใหญ่หลวงขนาดไหน  แน่นอนโดยมากเขามกัจะมคีวามสามารถพเิศษ
ตดิตวัมาดว้ย  ส่วนใหญ่จะเป็นสตรสีูงอายุ  สมยัก่อนสตรสีูงอายุจะมดั
เท้าให้เล็ก  แต่ก าแพงที่สูงกว่าสองเมตร  พลกิตวัทเีดยีวก็กระโดดวิง่
ขา้มไปได ้ คนในบ้านเมื่อเหน็ว่าเขาบา้  ชอบวิง่ออกไปขา้งนอก  ก็ใส่
กุญแจขงัไวใ้นบา้น  รอจนคนในบา้นไปแลว้  ใชน้ิ้วชีท้เีดยีวหวักุญแจก็
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จะเปิดออก  เขากอ็อกไปไดแ้ลว้  ต่อมากใ็ชโ้ซ่เหลก็ลา่มไว ้ หลงัจากคน
ในบา้นไปแลว้  เขยา่ทเีดยีวโซเ่หลก็กห็ลุดออก  คุมกค็ุมไมอ่ยู ่ เมื่อเป็น
เช่นน้ีเขาก็ไดร้บัความทุกขท์รมานอย่างมากและแสนสาหสั  ยิง่มาแรง
เทา่ใด  กรรมต่างๆ ทีต่ดิคา้งไวก้ช็ าระไดอ้ยา่งรวดเรว็  อยา่งมากไมเ่กนิ 
3 ปี  โดยทัว่ไปประมาณ 1 ถงึ 2 ปี กผ็า่นไปได ้ ความทุกขท์ีไ่ดร้บัใหญ่
หลวงนกั  หลงัจากทุกอยา่งผา่นไปแลว้  สตกิไ็ดก้ลบัคนืมา  กถ็อืว่าเขา
ได้บ าเพ็ญปฏิบัติธรรมส าเร็จแล้ว  ดงันัน้พลงั(กง)ก็ได้เกิดขึ้นทันท ี 
อทิธฤิทธิต์่างๆ กป็รากฏออกมา  น่ีเป็นเรื่องทีพ่บเหน็กนัน้อยมากๆ  ใน
ประวตัิศาสตร์มเีรื่องเช่นน้ี  และก็ไม่อนุญาตให้คนที่มรีากฐาน(เกินจ)ี
ทัว่ไปท าเช่นน้ีได้  ทุกคนคงทราบดี  มีพระสงฆ์บ้า  ผู้บ าเพ็ญเต๋าบ้า  
ในประวตัศิาสตร์มเีรื่องเช่นน้ีจรงิๆ  มกีารบนัทกึไว ้ ฟงเจนิเซ่าฉินเอย  

ฟงเตา้ซื่อเอย  ในต านานเก่า ลกัษณะน้ีมมีาก 
ธาตุไฟแทรก  เรายนืยนัว่าไม่มแีน่นอน  บอกว่าคนนัน้สามารถ

เสกไฟได ้ ถ้าเป็นเช่นนัน้จรงิ  ขา้พเจา้ว่าคนผูน้ี้ก็ไม่ธรรมดา  อ้าปาก
สามารถพ่นไฟออกมา  ยื่นมอืออกไปไฟกอ็อกมาได ้ จุดไฟสูบบุหรีย่ ื่น
น้ิวออกไปไฟกต็ดิ  ขา้พเจา้วา่นัน่คอืความสามารถพเิศษ 

ฝึกพลงั(กง)ชกัน ามาร 

อะไรคอืฝึกพลงั(กง)ชกัน ามาร  กค็อืขณะทีเ่ราฝึกพลงั(กง)อยูน่ัน้  
มกัจะถูกรบกวนได้ง่าย  แล้วฝึกพลงั(กง)จะชกัน ามารมาได้อย่างไร  
เพราะว่าการที่เราคดิจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมนัน้เป็นสิง่ที่ยากล าบากยิง่
นัก  การฝึกบ าเพญ็จรงิหากไม่มธีรรมกายของขา้พเจา้คุม้ครอง  ท่านก็
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บ าเพ็ญไม่ส าเร็จ  พอท่านก้าวพน้ประตูไปก็อาจพบกบัปัญหาที่เกี่ยว
โยงถงึชวีติของท่านได ้ จติหลกั(เหวยีนเสนิ)ของคนไม่ดบัสลาย  ฉะนัน้
กจิกรรมต่างๆ ของสงัคมที่ท่านกระท าไวใ้นชาติก่อน  ท่านอาจเคยตดิ
ค้างใครไว้  รงัแกใครไว้  หรอืกระท าอะไรที่ไม่ดไีว้  เจ้าหน้ีก็จะมาหา
ท่าน  ในพุทธศาสนากล่าวไวว้่า  การมชีวีติอยู่กค็อืการหมุนเวยีนช าระ
กรรม  ท่านตดิค้างเขา  เขาก็ตามมาทวงหน้ี  ทวงคนืมากเกนิไปคราว
หน้าเขาก็คืนกลบัมาให้ท่าน  ลูกไม่กตัญญูต่อพ่อแม่  คราวต่อไปจะ
สบัเปลี่ยนที่กนั  ก็หมุนเวยีนเปลี่ยนกนัไปเช่นน้ี  แต่เรามองเห็นว่ามี
มารคอยรบกวนอยู่จริงๆ  มันไม่ยอมให้ท่านฝึกพลัง(กง)  น่ีล้วนมี
ความสมัพนัธ์ของเหตุและผล  ไม่ใช่ไม่มสีาเหตุ  หากไม่มสีาเหตุก็ไม่
อนุญาตใหม้นัท าเชน่น้ี 

รปูแบบหน่ึงทีม่อียูโ่ดยทัว่ไปของการฝึกพลงั(กง)ชกัน ามารกค็อื  
เวลาที่ท่านไม่ได้ฝึกพลงั(กง)  สภาพแวดล้อมค่อนข้างจะเงยีบสงบด ี 
เมื่อไดฝึ้กพลงั(กง)แลว้กช็อบทีจ่ะฝึกฝน  แต่พอนัง่สมาธ ิ ทนัใดนัน้กจ็ะ
รูส้กึภายนอกไมส่งบเงยีบเสยีแลว้  เสยีงแตรรถยนตก์ด็งัขึน้มา  ระเบยีง
ทางเดนิกม็เีสยีงคนเดนิ  เสยีงพดูคุยกนั  เสยีงปิดประตู  เสยีงวทิยุขา้ง
นอกก็ เปิด  ไม่สงบเงียบขึ้นมาทันที   เมื่ อท่ านไม่ ฝึกพลัง (กง)
สภาพแวดลอ้มกย็งัดีๆ  อยู ่ พอทา่นเริม่ฝึกพลงั(กง)กจ็ะเป็นเชน่น้ี  พวก
เราส่วนใหญ่ไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งว่า  จริงๆ แล้วเป็นเรื่องอะไรกันแน่  
เพียงแต่รู้สึกประหลาดใจ  ผิดหวังที่ฝึกพลัง(กง)ไม่ได้  ถูก “ความ
ประหลาดใจ” กัน้เอาไว ้ น่ีกค็อืมารก าลงัรบกวนทา่น  มนับงการคนคอย
รบกวนท่าน  น่ีคอืลกัษณะการรบกวนที่ธรรมดาที่สุด  เพื่อไม่ให้ท่าน



256 

 

บรรลุเป้าหมายในการฝึกพลงั(กง)  ท่านฝึกพลงั(กง)  ท่านก็ไดธ้รรมะ  
แต่สิง่ทีท่่านตดิคา้งไวม้ากมาย  ท่านจะไม่คนืหรอื  มนักจ็ะไม่ยอม  มนั
ไม่ยอมให้ท่านฝึก  แต่น่ีก็คือปรากฏการณ์ที่สะท้อนออกมาในระดบั
ชัน้หน่ึง  เมื่อผ่านไประยะเวลาหน่ึงก็จะไม่อนุญาตใหม้เีหตุการณ์เช่นน้ี
คงเหลอือยูอ่กี  เทา่กบัวา่เมื่อชดใชก้รรมน้ีไปแลว้  กไ็มอ่นุญาตใหม้นัมา
รบกวนอีก  เพราะว่าการบ าเพ็ญปฏิบตัิหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่า
หลุนต้าฝ่า)ของพวกเรานัน้บ าเพ็ญได้ค่อนข้างเร็ว  บรรลุระดบัชัน้ก็
คอ่นขา้งเรว็  

ยงัมีการรบกวนของมารอีกรูปแบบหน่ึง  ทุกคนคงทราบดีว่า
พวกเราฝึกพลงั(กง)สามารถเปิดตาทิพย์ได้  บางคนหลงัจากตาทิพย์
เปิดแลว้ฝึกพลงั(กง)อยูท่ี่บา้น จะมองเหน็ภาพน่ากลวัต่างๆ  ใบหน้าที่
น่ากลวั  บ้างก็ผมกระเซิง  บ้างก็จะต่อสู้เข่นฆ่าท่าน  กระท ากิริยา
ท่าทางต่างๆ น่ากลวัมาก  บางเวลาพอฝึกพลงั(กง)  กจ็ะเหน็พวกน้ีปีน
ป่ายอยู่นอกหน้าต่าง  น่ากลวัมาก  ท าไมจงึมเีหตุการณ์เช่นน้ีปรากฏ  
น่ีเป็นรูปแบบการรบกวนของมารทัง้นัน้  แต่ในวิชาหลกัธรรมใหญ่
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ของเรา  เหตุการณ์เช่นน้ีมปีรากฏน้อยมาก  มี
เพยีงรอ้ยละหน่ึง  ส่วนใหญ่จะไม่ประสบกบัเหตุการณ์เช่นน้ี  เพราะว่า
มนัไม่มปีระโยชน์อนัใดต่อการฝึกพลงั(กง)ของเรา  ดงันัน้จงึไม่อนุญาต
ให้ใชรู้ปแบบดงักล่าวน้ีมารบกวนท่าน  แต่ในวชิาบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรม
ทัว่ไป  เรื่องเช่นน้ีจะเป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมดาที่สุด  และจะด าเนิน
ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน  บางคนไม่สามารถฝึกพลัง(กง)ก็เพราะสิ่งน้ี  
ตกใจมาก  กลางคนืฝึกพลงั(กง)  มกัจะเลอืกสภาพแวดลอ้มทีเ่งยีบ  เมื่อ
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เหน็มคีนหน่ึงยนือยูข่า้งหน้า  คนกไ็มใ่ช ่ ผกีไ็ม่เชงิ  ตกใจจนไมก่ลา้ฝึก
อกี  ในวชิาหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา  โดยทัว่ไป
เหตุการณ์เชน่น้ีจะไม่ม ี แต่กย็งัมพีบบา้งแต่น้อยมาก  บางคนเป็นกรณี
ทีค่อ่นขา้งพเิศษ 

ยังมีอีกแบบหน่ึงก็คือการฝึกวิชาพลัง(กง)ทัง้ภายในและ
ภายนอกควบคู่กันไป  เขาฝึกวิทยายุทธ์แล้วยงับ าเพ็ญภายในด้วย  
พลงั(กง)ประเภทน้ีมกัจะพบในสายเต๋าเป็นส่วนใหญ่  คนเมื่อฝึกหลกั
พลงั(กง)ประเภทน้ีแลว้  มกัจะเผชญิกบัมารแบบน้ี  วชิาทัว่ๆ ไปจะไม่
พบ  มเีพยีงการฝึกหลกัพลงั(กง)ภายในและภายนอกควบคู่กนัไป  หรอื
ฝึกวทิยายุทธ์เท่านัน้จงึจะม ี ก็คอืจะมคีนมาทา้ประลองวทิยายุทธ์กบั
เขา  เพราะในโลกน้ีมผีูบ้ าเพญ็เต๋าจ านวนมาก  มจี านวนมากทีฝึ่กวทิยา
ยุทธ์  และฝึกควบคู่ทัง้ภายในและภายนอก  ผู้ฝึกวิทยายุทธ์  เขาก็
สามารถเกดิพลงั(กง)ได ้ เพราะเหตุใด  เมื่อเขาขจดัจติยดึตดิต่อชื่อเสยีง
ผลประโยชน์ออกไปแลว้  เขากเ็กดิพลงั(กง)ได ้ แต่จติใจทีอ่ยากต่อสูย้งั
ขจดัไม่ไป  ขจดัไปไดค้่อนขา้งชา้  ดงันัน้เขาจะพบกบัเรื่องราวเช่นน้ีได้
ง่าย  ณ ระดับชัน้ที่ก าหนดยังจะปรากฏออกมา  ระหว่างนัง่สมาธิ
สะลมึสะลอืเขารูว้่ามใีครก าลงัฝึกพลงั(กง)อยู ่ จติหลกั(เหวยีนเสนิ)กจ็ะ
ออกจากร่างไปขอประลองกบัชาวบา้น  ดูว่าฝีมอืของใครสูงกว่ากนั  จะ
เกดิการต่อสูเ้ช่นน้ี  ในอกีมติหิน่ึงก็จะเกดิสภาพเช่นน้ี  ก็จะมคีนมาขอ
ต่อสูก้บัเขา  ทา้ตทีา้ต่อย  ถา้ไมย่อมต่อสูด้ว้ยกจ็ะฆา่เขาจรงิๆ  ต่อสูก้นั
ไปต่อสูก้นัมา  พอนอนหลบักจ็ะมคีนมาทา้ประลองยทุธ ์ ท าจนทัง้คนืไม่
เป็นอนัพกัผ่อน  ที่จรงิน่ีเป็นเวลาที่จะให้เขาขจดัจติใจที่ชอบต่อสูข้อง
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เขาออกไป  จติใจที่ชอบต่อสู้ของเขาน้ีหากขจดัไปไม่ได้  เขาก็จะเป็น
เช่นน้ีอยู่ตลอด  เป็นเวลาหลายปีก็ไม่สามารถหลุดออกจากระดบัชัน้น้ี  
ท าใหค้นๆ น้ีไม่สามารถฝึกพลงั(กง)  ร่างกายทีเ่ป็นสสารน้ีกท็นไม่ไหว  
สญูเสยีก าลงัไปมากมาย  ดไีมด่รีา่งกายจะพกิาร  ดงันัน้ในหลกัพลงั(กง)
ทีฝึ่กภายในและภายนอกควบคูก่นัไป  จะพบกบัสภาพการณ์เชน่น้ี  และ
ยงัเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ทัว่ไป  หลกัพลงั(กง)บ าเพญ็ภายในของเราไม่
มเีรื่องเช่นน้ี  ไม่อนุญาตให้เกิด  รูปแบบต่างๆ ที่ขา้พเจ้าได้กล่าวมา
มกัจะเกดิขึน้ทัว่ไป 

ยงัมีรูปแบบการรบกวนของมารอีกแบบหน่ึง  และทุกๆ คน
จะต้องพบ  ในวิชาของเราทุกๆ คนล้วนต้องได้พบ  พบกับมารทาง
กามารมณ์แบบหน่ึง  สิง่น้ีรุนแรงมาก  ในสงัคมของคนธรรมดาสามญัจะ
มชีวีติคู่สามภีรรยา  สงัคมมนุษยจ์งึจะสามารถสบืทอดไปยงัรุ่นต่อๆ ไป  
มนุษยชาติจงึพฒันากนัมาเช่นน้ี  ในสงัคมมนุษย์จงึมีอารมณ์ ดงันัน้
เรื่องน้ีจงึเป็นหลกัการทีไ่ม่เปลีย่นแปลง  เพราะคนมอีารมณ์  โกรธกค็อื
อารมณ์  ดีใจก็คืออารมณ์  รกัก็คืออารมณ์  แค้นก็คืออารมณ์  ชอบ
ท างานก็คืออารมณ์  ไม่ชอบท างานก็คืออารมณ์  ดูว่าใครดีใครไม่ด ี 
ชอบท าอะไรไมช่อบท าอะไร  ทุกสิง่ลว้นเป็นอารมณ์  คนธรรมดาสามญั
ก็คือมีชีวติที่อยู่เพื่ออารมณ์  ฉะนัน้การเป็นผู้ฝึกพลงั(กง)  เป็นคนที่
เหนือธรรมดา  จงึไมส่ามารถใชห้ลกัเกณฑน้ี์มาวดั  ตอ้งหลุดพน้จากสิง่
น้ี  ดงันัน้จติยดึตดิหลายๆ อยา่งทีเ่กดิจากอารมณ์  พวกเราตอ้งมองมนั
ใหเ้บาบางทีสุ่ด  สุดทา้ยตอ้งปลอ่ยวางไดท้ัง้หมด  ตณัหาและกามารมณ์
เหลา่น้ีลว้นเป็นจติยดึตดิของคน  ตอ้งขจดัออกไปทัง้สิน้ 
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ในวิชาของเรา  ในส่วนของการบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมในสงัคม
มนุษย์  ไม่ได้บอกให้ท่านต้องบวชเป็นพระสงฆ์  เป็นชี  พวกเราคน
หนุ่มสาวยงัต้องสรา้งครอบครวั  เช่นนัน้จะปฏบิตัิต่อปัญหาน้ีอย่างไร  
ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า  วิชาของเราน้ีเน้นตรงที่ใจคน  ไม่ใช่ให้ท่านต้อง
สูญเสยีผลประโยชน์ไปจรงิๆ  ตรงกนัขา้ม  กค็อืใหท้่านขดัเกลาจติ(ซนิ 
ซิง่)ของท่านท่ามกลางผลประโยชน์ทางวตัถุในสงัคมมนุษย ์ ยกระดบั
จติ(ซนิซิ่ง)ขึ้นมาอย่างแท้จรงิ  หากท่านสามารถปล่อยวางจติดวงน้ีได ้ 
อะไรท่านก็จะสามารถปล่อยวางได ้ ใหท้่านปล่อยวางผลประโยชน์ทาง
วตัถุ  ท่านกจ็ะสามารถปล่อยวางไดแ้น่นอน  หากใจของท่านปล่อยวาง
ไม่ได ้ อะไรท่านกจ็ะปล่อยวางไม่ได ้ ฉะนัน้จุดประสงคข์องการบ าเพญ็
ปฏบิตัธิรรมทีแ่ทจ้รงิกค็อืการบ าเพญ็จติใจ  การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมใน
วดัเขาบงัคบัใหท้่านสูญเสยีสิง่เหล่าน้ี  ก็เพื่อใหท้่านขจดัจติดวงน้ี  เขา
บงัคบัให้ท่านตดัขาดมนัทัง้หมด  ไม่ให้ท่านคิดมนั  ของเขาเป็นวธิีน้ี  
แต่พวกเราไม่ก าหนดให้เดินทางน้ี  สิ่งที่ เราก าหนดก็คือต่อหน้า
ผลประโยชน์ทางวตัถุ  ท่านจะท าอย่างไรที่จะมองมนัให้เป็นเรื่องเบา  
เพราะฉะนัน้ผูท้ี่ผ่านการบ าเพ็ญวชิาของเราก็จะมัน่คงที่สุด  เราไม่ได้
ขอใหท้่านบวชเป็นพระสงฆห์รอืช ี เราบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมทา่มกลางคน
ธรรมดาสามญั  ต่อไปหลกัพลงั(กง)ของเราจะเป็นทีแ่พรห่ลายมากยิง่ขึน้  
จะใหทุ้กๆ คนกลายเป็นพระสงฆท์ี่ไม่ใช่พระสงฆ์  จะใหผู้ฝึ้กหลกัธรรม
ใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)กลายเป็นแบบน้ีไปทัง้หมด  เป็นเช่นน้ี
ไมไ่ด ้ ในการฝึกพลงั(กง)ของพวกเรามขีอ้ก าหนดใหทุ้กท่านดงัน้ี  ทา่น
ฝึกพลงั(กง)  คูค่รองของทา่นอาจไมฝึ่กพลงั(กง)  หากฝึกพลงั(กง)จนท า
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ใหเ้กิดการหย่ารา้งกนั  ใหเ้ป็นเช่นน้ีไม่ได้  พวกเราต้องไม่ใส่ใจเรื่องน้ี
มากนัก  ท่านจะเหมือนคนธรรมดาสามญัที่เห็นเป็นเรื่องส าคญัมาก
ไม่ได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงัคมปัจจุบนั  การปลดปล่อยทางเพศเอย  
สิง่ย ัว่ยวนใจทางเพศเอย  เหล่าน้ีจะคอยรบกวนคนอยู่  บางคนถอืเป็น
เรื่องส าคญัมาก  พวกเราผูฝึ้กพลงั(กง)  ไมค่วรใสใ่จเรื่องน้ีมากนกั 

หากมองจากระดบัสูงแลว้  คนธรรมดาสามญัในสงัคมก็คอืคลุก
อยู่กบัดนิโคลน  ไม่กลวัสกปรก  คลุกดนิเล่นอยู่บนพืน้  เราขอบอกว่า  
ท่านไม่ควรท าให้ครอบครวัไม่ปรองดองเพราะเรื่องน้ี  เพราะฉะนัน้ใน
ระดับชัน้ที่ท่านอยู่  ณ ปัจจุบันน้ี   ท่านต้องไม่ใส่ใจกับมันมากนัก  
ประคองรกัษาชวีติคูใ่หป้กตแิละกลมเกลยีวกพ็อแลว้  ต่อไปในภายหน้า
ในอีกระดบัชัน้หน่ึงก็จะมีสภาพการณ์ของระดบัชัน้นัน้  ปัจจุบนัเป็น
เช่นน้ี  เรากข็อใหท้่านปฏบิตัเิช่นน้ีกเ็พยีงพอแลว้  แน่นอนท่านตอ้งไม่
ปฏบิตัเิหมอืนสภาพทีเ่ป็นอยูใ่นสงัคมปัจจุบนั  เป็นเชน่นัน้กแ็ยแ่ลว้ 

ในเรื่องน้ียงัมอีกีปัญหาหน่ึง  ทุกท่านคงจะทราบ  พวกเราผูฝึ้ก
พลงั(กง)รา่งกายมพีลงังาน  พวกเราเวลาน้ีรอ้ยละ 80 - 90  เมื่อออกจาก
ห้องน้ีไปแล้ว  ไม่เพียงแต่จะหายจากการเจ็บป่วย  ยงัจะมีพลงั(กง)  
เพราะฉะนัน้ร่างกายของทา่นจะมพีลงังานแรงกลา้อยู ่ เวลาน้ีพลงั(กง)ที่
ท่านมกีบัจติ(ซนิซิง่)ของท่านนัน้ยงัไม่ไดส้ดัส่วนกนั  พลงั(กง)ของท่าน
จะอยู่สูงกว่าชัว่ระยะหน่ึง  อาจารย์จะยกท่านให้สูงขึ้นมาในทันท ี 
ขณะน้ีท่านก าลงัยกระดบัจิต(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้น  ต่อไปท่านก็จะค่อยๆ 
ตามขึน้ไป  รบัรองว่าในช่วงระยะเวลาหน่ึงท่านจะตามขึน้ไปได ้ ดงันัน้
พวกเรากระท าเรื่องน้ีใหท้า่นล่วงหน้า  กค็อืพดูว่าขณะน้ีท่านมพีลงังาน
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อยู่ในระดบัหน่ึง  เพราะว่าพลงังานที่ไดม้าจากการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม
ในสายหลกันัน้เป็นความเมตตากรุณาอนับรสิุทธิ ์ ดงันัน้ทุกคนทีน่ัง่อยู ่
ณ ทีน้ี่ลว้นรูส้กึถงึสนามอนัสงบสุขและมคีวามเมตตา  ขา้พเจา้ฝึกพลงั
(กง)ก็บ าเพญ็ปฏบิตัมิาเช่นน้ี  ขา้พเจา้มสีิง่น้ี  พวกเราที่นัง่อยู่ ณ ที่น้ี
ต่างก็รูส้กึมจีติใจกลมเกลยีวมาก  ในความคดิของคนไม่มคีวามคดิชัว่
ร้าย  แม้บุหรี่ก็ไม่คิดจะสูบ  ต่อไปให้ท่านปฏิบตัิตามข้อก าหนดของ
หลกัธรรมใหญ่ของเรา  พลงั(กง)ที่ท่านบ าเพญ็ปฏบิตัิออกมาก็จะเป็น
ลกัษณะน้ี  ควบคูไ่ปกบัทีท่า่นมแีรงพลงั(กงลี)่สูงขึน้อยา่งต่อเน่ือง  พลงั
(กง)ที่มีอยู่ในร่างกายของท่านมีพลงัการแผ่กระจายที่แรงกล้ามากๆ  
ถึงแม้จะไม่แรงกลา้นัก  คนทัว่ไปที่อยู่ภายในบริเวณสนามของท่านน้ี  
หรอืขณะที่ท่านอยู่บ้าน  ท่านก็สามารถควบคุมคนอื่นได้  และคนใน
ครอบครวัของท่านก็อาจถูกท่านควบคุม  โดยที่ท่านไม่ต้องมคีวามนึก
คดิที่จะควบคุมเขา  เพราะอะไร  เพราะว่าสนามน้ีเป็นสนามที่สงบสุข
และเมตตากรุณาอย่างบรสิุทธิ ์ เป็นสนามของความคดิที่ถูกต้องเที่ยง
ธรรม  ดงันัน้ผูค้นจงึไม่คดิเรื่องทีไ่ม่ด ี ไม่ท าเรื่องไม่ดโีดยงา่ยๆ  สนาม
น้ีบงัเกดิผลเชน่น้ี 

วันก่อนข้าพเจ้าเคยพูดไว้ว่าแสงพระพุทธส่องสว่างไปทัว่  
คุณธรรมสมบรูณ์แจม่ชดั  ความหมายกค็อืพลงังานทีแ่ผก่ระจายออกมา
จากร่างกายของเราสามารถปรบัแก้สภาพที่ไม่ถูกต้องทัง้มวล  ภายใต้
อานุภาพของสนามน้ี  ในขณะที่ท่านไม่คิดเรื่องเหล่าน้ี  ท่านก็จะ
สามารถควบคุมคู่ครองของท่านโดยปรยิาย  หากท่านไม่คดิ  ท่านก็จะ
ไม่เกดิความคดิเช่นน้ี  เขาก็คดิขึน้มาเองไม่ได ้ แต่ไม่แน่นอนเสมอไป  
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ในสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั  เปิดโทรทศัน์อะไรก็ม ี กระตุ้นกเิลสตณัหา
ของคนไดง้า่ย  แต่ภายใตส้ภาพทัว่ๆ ไป  ท่านสามารถบงัเกดิผลในการ
ควบคุมเช่นน้ีได ้ ต่อไปภายหน้าเมื่อบ าเพญ็ปฏบิตัถิงึระดบัชัน้ทีสู่งขึน้  
กไ็ม่จ าเป็นตอ้งใหข้า้พเจา้บอกท่าน  ท่านก็จะทราบดวี่าควรปฏบิตัติน
อย่างไร  ถึงเวลานัน้จะเป็นสภาพอีกแบบหน่ึง  เป็นการรกัษาความ
เป็นอยู่ที่กลมเกลยีวและปรองดอง  ดงันัน้เรื่องเหล่าน้ีท่านอย่าไดเ้ห็น
เป็นเรื่องส าคญัจนเกนิไป  หากท่านกงัวลมากจนเกนิไปก็จะกลายเป็น
ยดึติด  ระหว่างสามีภรรยาไม่มีปัญหาของกามารมณ์  แต่มีเรื่องของ
กเิลสตณัหา  ทา่นมองมนัใหจ้ดืจาง  จติใจสมดุลเป็นใชไ้ด ้

ถ้าเช่นน้ีจะพบกบัมารทางกามารมณ์แบบไหน  หากพลงัสมาธิ
ของทา่นไมพ่อ  กจ็ะเกดิขึน้ในขณะทีท่า่นนอนหลบั  ไมว่่าจะเป็นขณะที่
ทา่นนอนหลบัหรอืนัง่สมาธอิยู ่ มนัจะปรากฏออกมาทนัท ี ทา่นเป็นชาย
ก็จะมีสาวสวยปรากฏออกมา  ท่านเป็นหญิงก็จะมีชายในฝันปรากฏ
ออกมา  แต่เขาจะปรากฏโดยไม่สวมใส่เสือ้ผา้  หากทา่นเกดิอารมณ์ขึน้
ก็จะเกิดการหลัง่  ก็กลายเป็นเรื่องจรงิ  ทุกท่านลองคดิดู  พวกเราฝึก
พลงั(กง)  เราใช้พลงัสุดยอดจากเลอืดมาหล่อเลี้ยงชีวติ  ท่านไม่ควร
ปล่อยให้มกีารหลัง่ออกมาเช่นน้ีบ่อยๆ  ขณะเดยีวกนัท่านไม่สามารถ
ผ่านด่านของกามารมณ์น้ีไปได้  จะได้อย่างไร  เพราะฉะนัน้เกี่ยวกบั
ปัญหาเหล่าน้ี  ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเราว่า  ทุกคนจะต้องประสบ  
รบัรองว่าจะไดพ้บ  ขณะที่ขา้พเจา้ถ่ายทอดหลกัธรรมอยูน้ี่  ขา้พเจา้ส่ง
พลงังานอนัแรงกลา้ไปยงัสมองของท่าน  เดนิออกประตูไปท่านอาจนึก
ไม่ออกว่าข้าพเจ้าพูดอะไรเป็นรูปธรรม  แต่เมื่อท่านเผชญิกบัปัญหา
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จรงิๆ  ทา่นจะนึกถงึค าพดูของขา้พเจา้ทีเ่คยพดูไว ้ ขอเพยีงทา่นปฏบิตัิ
ตนเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)  ท่านจะนึกขึ้นมาได้ในทนัที  ท่านก็จะสามารถ
ควบคุมตวัเอง  ทา่นกจ็ะสามารถผา่นดา่นไปได ้ ถา้หากดา่นแรกผา่นไป
ไม่ได ้ ด่านที่ 2 ก็จะรกัษาไวไ้ดย้าก  แต่ก็มเีหตุการณ์เช่นน้ีคอื  คนที่
ผา่นดา่นแรกไปไมไ่ด ้ ตื่นขึน้มากร็ูส้กึเสยีอกเสยีใจอยา่งยิง่  อาจเป็นไป
ไดว้่าจติใจและสภาพเช่นน้ีของท่าน  จะฝังลกึเขา้ไปอยู่ในความนึกคดิ
ของท่าน  เมื่อพบกบัปัญหาอกีครัง้  ท่านก็จะสามารถควบคุมได ้ ก็จะ
สามารถขา้มไปได ้ หากว่าคนที่ผา่นไปไม่ได ้ และไม่สนใจ  ต่อไปก็จะ
ผา่นดา่นน้ีไดย้าก  รบัรองวา่เป็นเชน่น้ี 

รูปแบบเช่นน้ีมทีัง้แบบที่มารมารบกวน  และก็มแีบบที่อาจารย์
แปลงวตัถุและสิง่ของมาทดสอบท่าน  มอียูท่ ัง้สองรปูแบบ  เพราะวา่ทุก
คนจะตอ้งผา่นด่านน้ี  เราเริม่บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจากคนธรรมดาสามญั  
ก้าวแรกก็คือการผ่านด่านน้ี   ทุกคนจะต้องประสบ  ข้าพเจ้าขอ
ยกตวัอย่างมาประกอบ  ในขณะที่ขา้พเจา้ไปเปิดสอนที่เมอืงอู่ฮ ัน่  มผีู้
ฝึกคนหน่ึงเป็นชายหนุ่มอายุ 30  หลงัจากขา้พเจา้พดูบทน้ีผา่นไป  เขา
กก็ลบัไปบา้นนัง่สมาธ ิ กอ็ยูใ่นสมาธไิดใ้นทนัท ี หลงัจากสมาธน่ิิงแลว้ 
ทนัใดนัน้เขาเหน็พระอาหนีถอฝอปรากฏออกมาดา้นน้ี  เหลาจื่อปรากฏ
ออกมาดา้นนัน้  น่ีคอืสิง่ทีเ่ขาพดูจากประสบการณ์ของตวัเอง  หลงัจาก
ทีป่รากฏออกมาแลว้  มองดูเขาไม่ออกเสยีง  จากนัน้กห็ายไป  กม็พีระ
โพธิสตัว์กวนอินปรากฏออกมา  มือถือแจกันดอกไม้  มีควนัขาวพุ่ง
ออกมาจากแจกนั  เขานัง่สมาธอิยูเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน  เขารูส้กึดใีจมาก  
ทนัใดนัน้กแ็ปลงออกมาเป็นสาวงามหลายคน  สาวงามนัน้คอืนางฟ้าบนิ
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ได้  สวยงามอะไรเช่นนัน้  เต้นร าให้เขาดู  ท่วงท่าสวยงามนัก  เขา
ครุ่นคดิ  ฉนัฝึกพลงั(กง)อยู่ตรงน้ี  พระโพธสิตัวค์งจะใหร้างวลั  เนรมติ
สาวงามหลายคนใหฉ้นัด ู เหนิฟ้าเตน้ร าใหฉ้นัด ู ในขณะทีเ่ขาก าลงัดใีจ
อยูน่ัน้  ทนัใดนัน้สาวงามเหล่านัน้ก็ไม่สวมใส่อะไรเลย  และเคลื่อนไหว
ท่าทางต่างๆ  เขา้มาโอบคอโอบเอวเขา   ผูฝึ้กของเราคนน้ียกระดบัจติ
(ซนิซิง่)สูงขึน้มาไดเ้รว็มาก  เวลานัน้ชายหนุ่มกม็สีตขิึน้มา  สิง่ทีเ่ขาคดิ
ขึ้นมาได้อันดับแรกก็คือ  ฉันไม่ใช่คนทัว่ไป  ฉันเป็นผู้ฝึกพลงั(กง)  
พวกท่านอย่าได้ปฏบิตักิบัฉันเช่นน้ี  ฉันเป็นผูบ้ าเพญ็หลกัธรรมใหญ่
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)  ความคดิน้ีเมื่อเกิดขึน้  ทนัใดนัน้ทุกอย่างก็
หายวบัไปในทนัที  แท้จรงินัน้ก็คือสิง่ที่เสกออกมา  หลงัจากนัน้พระ
อาหนีถอฝอและเหลาจื่อก็ปรากฏออกมาอกีครัง้หน่ึง  เหลาจื่อชี้ไปยงั
ชายหนุ่ม  และหนัไปยิม้กบัพระอาหนีถอฝอว่า  เจา้คนน้ีสอนได ้ ก็คอื
พดูวา่หนุ่มคนน้ีดใีชไ้ด ้ สอนได ้

ในประวตัิศาสตร์หรือในมิติชัน้สูง  ดูว่าใครฝึกได้หรือไม่  สิ่ง
ส าคญัตอ้งดูทีก่เิลสตณัหาและความใคร่ของคน  เพราะฉะนัน้เราจะตอ้ง
พยายามดูสิง่เหล่าน้ีให้เป็นเรื่องไม่ส าคญั  แต่พวกเราบ าเพ็ญปฏิบตัิ
ธรรมท่ามกลางคนธรรมดาสามญั  มใิช่ให้ท่านตดัขาดมนัเสยีทัง้หมด  
อยา่งน้อยในขัน้ตอนปัจจุบนั  ท่านตอ้งดูมนัใหจ้ดืจาง  อยา่ไดเ้หมอืนที่
ผ่านมา  การเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)ควรเป็นเช่นน้ี  ในระหว่างการฝึกพลงั
(กง)ไม่ว่าจะมีการรบกวนอย่างน้ีอย่างนัน้ปรากฏ  ตัวท่านจะต้องหา
สาเหตุในตวัเองวา่  มอีะไรทีท่า่นยงัไมไ่ดป้ลอ่ยวางบา้ง 
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มารเกิดจากใจตวัเอง 

อะไรเรยีกว่า  มารเกิดจากใจตวัเอง  ร่างกายของคนในมติิชัน้
ต่างๆ ลว้นมสีนามสสารคงอยู่  ภายในสนามพเิศษ  ทุกสิง่ทุกอย่างใน
จกัรวาลจะเหมอืนเงาสะทอ้นสอ่งมายงัสนามมติขิองทา่นน้ี  แมว้า่จะเป็น
เพยีงเงา  แต่ก็มสีสารคงอยู ่ ทุกสิง่ในสนามมติขิองท่าน  ก็จะฟังค าสัง่
จากจติส านึกในสมองใหญ่ของท่าน  กล่าวคอื  ท่านใช้ตาทพิย์มองไป  
ไม่เคลื่อนไหวความนึกคดิมองดูอย่างเงยีบๆ  สิง่ที่เห็นก็คอืความจรงิ  
หากเคลื่อนไหวความนึกคดิแมเ้พยีงเลก็น้อย  ทีเ่หน็กจ็ะเป็นภาพปลอม  
น่ีก็คอืมารเกิดจากใจตวัเอง  หรอืเรยีกว่าแปรเปลี่ยนไปตามใจนึก  ก็
เพราะว่าผู้ฝึกพลงั(กง)บางคนตัวเองไม่สามารถท าตัวเป็นผู้บ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรม  ไมส่ามารถควบคมุตวัเอง  เขาแสวงหาความสามารถพเิศษ  
ยดึตดิต่อความสามารถและศาสตรเ์ลก็ๆ น้อยๆ  แมก้ระทัง่ยดึตดิต่อสิง่
ทีไ่ดย้นิจากมติอิื่น  ยดึตดิต่อการแสวงหาสิง่เหลา่น้ี  คนประเภทน้ีจะตก
อยูใ่นสภาพมารเกดิจากใจตวัเองไดง้า่ย  ตกลงไปไดง้า่ยที่สุด  ไม่ว่าจะ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมไดส้งูเพยีงใด  เมื่อเกดิปัญหาน้ีขึน้กจ็ะตกต ่าลงสูก่น้
บึง้  ถูกท าลายจนถงึทีสุ่ด  น่ีเป็นปัญหาทีร่า้ยแรงนกั  ไมเ่หมอืนกบัเรื่อง
อื่นๆ  การทดสอบจิต(ซินซิ่ง)ครัง้น้ีไม่ผ่าน  ล้มลงไปลุกขึ้นมา  ก็ยงั
สามารถบ าเพ็ญต่อไปได้  แต่เมื่อปรากฏปัญหามารเกิดจากใจตวัเอง  
ชัว่ชวีติน้ีเขาก็จบสิ้นแลว้บ าเพญ็ต่อไปไม่ได้  โดยเฉพาะอย่างยิง่คนที่
ฝึกพลงั(กง)จนบรรลุระดบัชัน้หน่ึงทีต่าทพิยเ์ปิดแลว้  มกัจะเกดิปัญหาน้ี
ไดง้่าย  ยงัมบีางคนจติส านึกของตวัเองมกัจะถูกสื่อสญัญาณภายนอก
รบกวน  สื่อสญัญาณภายนอกบอกอะไรเขา  เขาก็เชื่ออย่างนัน้  ก็จะ
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ปรากฏปัญหาน้ี  เพราะฉะนัน้พวกเราบางคนที่ตาทพิยเ์ปิดแลว้  จะถูก
สื่อสญัญาณรอบดา้นรบกวน 

เราขอยกตวัอย่างสกัตวัอย่างหน่ึง  การบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมใน
ระดบัต ่า  จติใจไม่หวัน่ไหวนัน้ท าไดย้าก  อาจารยม์รีูปร่างหน้าตาเป็น
อยา่งไรท่านอาจมองเหน็ไดไ้ม่ชดัเจน  อยูม่าวนัหน่ึง  ทนัใดนัน้ท่านได้
เหน็เทพองคห์น่ึงทัง้สูงทัง้ใหญ่  เทพองคน้ี์กล่าวชมเชยท่าน 2 ค า  และ
สอนอะไรท่านเลก็ๆ น้อยๆ  ท่านกร็บั  พลงั(กง)ของท่านกจ็ะสบัสน  ใน
ใจท่านเกดิดใีจ  ยอมรบัเขาเป็นอาจารย ์ กต็ามไปเรยีนกบัเขา  เขาเอง
อาจยงัไม่ได้มรรคผล  ณ มติินัน้เขาสามารถขยายใหญ่และหดเล็กได ้ 
ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่าน  ท่านมองเห็นเทพองค์ใหญ่  เกดิความตื่นเต้น  
พอจิตยนิดีเกิดขึ้นมา  ท่านจะไม่ตามไปเรียนกบัเขาหรือ  ผู้บ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรมหากควบคุมตวัเองไม่ไดก้ย็ากทีจ่ะช่วยเหลอืใหห้ลุดพน้  ก็
ท าลายตวัเองได้ง่าย  ผู้อยู่บนสวรรค์ล้วนเป็นเทพ  แต่เขาก็ยงัไม่ได้
มรรคผล  ยงัตอ้งเขา้สูว่ฏัจกัรหกทาง  ทา่นยอมรบัเขาเป็นอาจารยง์า่ยๆ  
ถ้าท่านตามเขาไป  เขาจะพาท่านไปยงัจุดใด  เขายงัไม่ส าเรจ็มรรคผล  
ท่านมบิ าเพญ็ไปโดยเปล่าประโยชน์หรอื  ผลสุดทา้ยพลงั(กง)ของท่าน
เองก็สบัสนไปหมด  จติใจของคนนัน้ยากที่จะไม่หวัน่ไหว  ขา้พเจา้ขอ
บอกกบัทุกท่าน  ปัญหาน้ีรา้ยแรงนัก  ในวนัขา้งหน้าพวกเราหลายคน
อาจพบปัญหาน้ี  หลกัธรรมขา้พเจา้ไดพู้ดออกมาแลว้  ท่านจะสามารถ
ควบคุมไดห้รอืไม่อยู่ที่ตวัท่าน  ที่ขา้พเจา้พูดถึงคอืสภาพการณ์อย่าง
หน่ึง  ได้เห็นผู้ส าเร็จธรรมในวิชาอื่น  จิตใจต้องไม่หวัน่ไหว  ยดึมัน่
บ าเพญ็ในวชิาเดยีว  พระพุทธอะไร  เต๋าอะไร  เทพอะไร  มารอะไร  ก็
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อย่าหวงัว่าจะท าใหจ้ติใจฉันหวัน่ไหวได ้ เช่นน้ียอ่มมโีอกาสจะประสบ
ความส าเรจ็ 

มารเกดิจากใจตวัเองยงัมสีภาพการณ์อื่นอกี  เหน็ญาตทิีต่ายไป
มารบกวน  ร้องห่มร้องไห้  บอกให้ท่านท าเรื่องน้ีเรื่องนัน้  เรื่องอะไร
ลว้นปรากฏ  ท่านจะไม่หวัน่ไหวไดห้รอื  ท่านรกัลูกคนน้ีของท่าน  รกั
บดิามารดา  บดิามารดาของท่านตายไปแลว้  เขาบอกให้ท่านท าอะไร  
ซึง่ลว้นเป็นเรื่องทีท่ าไมไ่ด ้ ท่านท าไปกจ็ะเสยี  ผูฝึ้กพลงั(กง)จงึล าบาก
เชน่น้ี  คนเขาพดูกนัวา่พทุธศาสนาเริม่สบัสน  แลว้สิง่ทีเ่ป็นของลทัธหิยู
(ขงจื้อ)ก็ปะปนเขา้ไปในศาสนาพุทธ  การกตญัญูต่อบดิามารดา  ความ
รกัความผูกพนัต่อบุตรธดิาก็ปะปนเขา้ไป  พุทธศาสนาไม่มสีิง่เหล่าน้ี  
หมายความวา่อะไร  เพราะชวีติทีแ่ทจ้รงิของคน คอืจติหลกั(เหวยีนเสนิ)  
ผูใ้ห้ก าเนิดจติหลกั(เหวยีนเสนิ)แก่ท่านจงึจะเป็นมารดาที่แท้จรงิของ
ท่าน  ท่านเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัจกัรหกทาง(วฏัสงสาร)  มารดาของ
ท่านมทีัง้ที่เป็นมนุษย์  และไม่ใช่มนุษย์  นับไม่ถ้วน  แต่ละภพแต่ละ
ชาติท่านมบีุตรธดิาเป็นจ านวนเท่าใดก็นับไม่ถ้วน  คนไหนคอืมารดา
ของท่าน  คนไหนคอืบุตรธดิาของท่าน  สองตาปิดลงใครก็ไม่รู้จกัใคร  
กรรมทีท่า่นตดิคา้งมากย็งัตอ้งชดใช ้ คนตกอยูใ่นวงัวน  จงึปลอ่ยวางสิง่
เหล่าน้ีไม่ได ้ บางคนไม่สามารถปล่อยวางบุตรธดิาของเขา  บอกว่าเขา
ดอีย่างนัน้อย่างน้ี  แต่ก็ตายไปแลว้  มารดาของเขาดอีย่างไรก็ตายไป
แลว้  เขาโศกเศรา้ปานจะขาดใจ  ชวีติทีเ่หลอือยูอ่ยากจะตามเขาไปดว้ย  
ทา่นไมล่องคดิดู  น่ีไมใ่ช่มาทรมานทา่นหรอกหรอื  ใชรู้ปแบบเชน่น้ีเพื่อ
ไมใ่หท้า่นอยูอ่ยา่งปกตสิุข 
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คนธรรมดาสามญัอาจไม่เขา้ใจ  ถ้าท่านยดึติดในสิ่งน้ี  ท่านก็
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมไม่ได ้ เพราะฉะนัน้พุทธศาสนาจงึไม่มเีน้ือหาสาระ
เหลา่น้ี  ถา้ทา่นคดิจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  อารมณ์และความผกูพนัของ
คนกต็อ้งปลอ่ยวาง  แน่นอนพวกเราบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในสงัคมมนุษย ์ 
การกตญัญตู่อบดิามารดาและการอบรมสัง่สอนบุตรธดิาเป็นเรื่องสมควร  
ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดๆ  ก็ต้องดีต่อผู้อื่น  เมตตาต่อคน  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อญาติพี่น้องของท่าน  ไม่ว่ากบัใครก็เหมือนกนั  
กบับดิามารดา  กบับุตรธดิากด็ ี ค านึงถงึผูอ้ื่นอยูเ่สมอ  จติใจเช่นน้ีถอื
วา่ไมเ่หน็แก่ตวั  ลว้นเป็นจติใจทีม่คีวามเมตตากรุณา  น่ีคอืความเมตตา  
อารมณ์และความรูส้กึเป็นเรื่องของคนธรรมดาสามญั  คนธรรมดาสามญั
จงึมชีวีติอยูเ่พือ่อารมณ์และความรูส้กึ 

คนจ านวนมากควบคุมตวัเองไม่ได้  ท าให้เกิดอุปสรรคในการ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  บางคนกล่าวว่า  พระพุทธพดูอะไรกบัเขา  อะไรก็
ตามทีบ่อกทา่นว่าวนัน้ีทา่นจะมภียั  จะเกดิเรื่องอะไร  ใหท้่านหลกีเลีย่ง
อยา่งไร  หรอืใครทีบ่อกท่านว่า  ลอ็ตเตอรีว่นัน้ีรางวลัทีห่น่ึงจะออกเลข
อะไร  บอกใหท้่านไปซื้อ  ยกเวน้แต่ว่าเวลาจะมอีนัตรายถงึแก่ชวีติแลว้
บอกให้ท่านขจดัอย่างไร  อะไรก็ตามที่จะให้ท่านได้รบัประโยชน์ใน
สงัคมมนุษย์ล้วนเป็นมาร  หากท่านได้สิ่งดีๆ ในสงัคมมนุษย์  ก็ไม่
สามารถผา่นดา่นน้ีไปได ้ ท่านกย็กระดบัสูงขึน้ไมไ่ด ้ ท่านใชช้วีติอยา่ง
สุขสบายในสงัคมมนุษย ์ ท่านจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยา่งไร  กรรมของ
ทา่นจะผนัแปรไดอ้ยา่งไร  จะไปหาสภาพแวดลอ้มใหท้า่นไดย้กระดบัจติ
(ซนิซิง่)ของท่านและผนัแปรกรรมของทา่นไดท้ีใ่ด  พวกเราตอ้งจดจ าจุด
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น้ีไวใ้หด้ ี มารตวันัน้ยงัจะยกยอทา่น  บอกวา่ทา่นสงูสง่เพยีงใด  บอกว่า
ท่านคอืพระพุทธที่สูงส่งเพยีงใด  เต๋าที่สูงส่งเพยีงใด  เห็นว่าท่านเก่ง
เพยีงใด  สิง่เหล่าน้ีล้วนเป็นสิง่จอมปลอม  ผูท้ี่จะบ าเพ็ญปฏบิตัิธรรม
ไปสู่ระดบัสงูอยา่งแทจ้รงิ  จติต่างๆ ทุกประเภทของทา่นลว้นตอ้งปลอ่ย
วาง  เวลาเผชญิกบัปัญหาเหลา่น้ี  พวกเราจะตอ้งระมดัระวงั 

เมื่อเราฝึกพลงั(กง)จนตาทพิยเ์ปิดแลว้  ตาทพิยเ์ปิดแลว้ก็จะมี
จุดที่บ าเพ็ญล าบาก  ตาทิพย์ไม่เปิดก็มีจุดที่บ าเพญ็ล าบาก  บ าเพ็ญ
ล าบากทัง้นัน้  เมื่อเปิดตาทิพย์แล้ว  เวลาที่สื่อสัญญาณต่างๆ มา
รบกวนท่าน  ท่านก็ควบคุมตวัเองได้ยากจรงิๆ  ในมติิอื่น  ล้วนวจิติร
ตระการตาสวยงามมาก  ดีงามมากๆ  ทุกสิ่งล้วนสามารถท าให้จิตใจ
หวัน่ไหว  เมื่อจติใจของท่านหวัน่ไหวกจ็ะถูกรบกวน  พลงั(กง)ของท่าน
กจ็ะสบัสน  มกัจะเป็นเชน่น้ี  เพราะฉะนัน้ผูท้ีม่ารเกดิจากใจตวัเอง  เวลา
ไมส่ามารถควบคุมตวัเองไดน้ัน้  สภาพเชน่น้ีกจ็ะปรากฏ  อาทเิชน่  เมื่อ
คนผูน้ี้เกดิมคีวามคดิที่ไม่ถูกตอ้งขึน้มา  กจ็ะเป็นอนัตรายอย่างยิง่  อยู่
มาวนัหน่ึง  ตาทพิยข์องเขาเปิด  มองเหน็ไดช้ดัเจน  เขาคดิ ณ ศูนยฝึ์ก
พลงั(กง)แห่งน้ี  กม็แีต่ฉันเท่านัน้ที่ตาทพิยเ์ปิดไดด้ ี ฉันคงจะไม่ใช่คน
ธรรมดาทัว่ไป  ฉนัสามารถเรยีนหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)
ของอาจารย์หลี่  ฉันเรยีนได้ดีเช่นน้ี  เก่งกว่าใครๆ  ฉันอาจไม่ใช่คน
ธรรมดาทัว่ไปก็ได ้ ความคดิเช่นน้ีถอืว่าไม่ถูกตอ้งแลว้  เขาคดิ  ไม่แน่
ฉนักค็อืพระพุทธ  ลองมองตวัเองดูซ ิ พอเขามองตวัเองกเ็ป็นพระพุทธ
ขึน้มาจรงิๆ  เพราะอะไร  เพราะว่าสสารทุกชนิดภายในสนามมติริอบๆ 
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ร่างกายเขา  จะแปรเปลี่ยนไปตามความคิดของเขา  เรียกว่าแปร
เปลีย่นไปตามใจนึก 

สิง่ที่สะทอ้นมาจากจกัรวาล  จะแปรเปลีย่นไปตามความคดิของ
เขา  เพราะว่าภายในสนามมิติของเขา  เขาจะดูแลทัง้หมด  เงาก็เป็น
สสารทีม่อียู ่ กเ็ช่นเดยีวกนั  เขาคดิ  ฉนัคงเป็นพระพุทธแลว้  เสือ้ผา้ที่
ฉันใส่ก็อาจจะเป็นเสื้อผา้ของพระพุทธ  ฉะนัน้เขาก็จะเห็นว่าเสื้อผา้ที่
เขาสวมใสก่เ็ป็นเสือ้ผา้ของพระพทุธจรงิๆ  โอโ้ฮ  ฉนัเป็นพระพทุธจรงิๆ  
ดใีจสุดขดี  ฉนัอาจจะไม่ใช่เป็นแค่พระพุทธองคเ์ลก็ๆ  ดูอกีท ี ตวัเองก็
เป็นพระพุทธองคใ์หญ่  ไม่แน่ฉนัยงัจะสงูกวา่หลีห่งจือ้  ดูไปดมูา  โอโ้ฮ  
เราสูงกว่าหลี่หงจื้อจริงๆ ด้วย  ยงัมีบางคนได้ยินกับหู  มารตัวนัน้
รบกวนเขา  พูดว่า  ท่านยงัสูงกว่าหลี่หงจือ้  ท่านสูงกว่าหลี่หงจื้อมาก
เท่าใดๆ  เขาก็เชื่อ  ท าไมท่านไม่ลองคดิดูต่อไปท่านจะบ าเพญ็อยา่งไร  
ทา่นเคยบ าเพญ็มาหรอืยงั  ใครเป็นผูส้อนใหท้่านบ าเพญ็  พระพทุธจรงิ
ลงมาปฏบิตัภิารกจิยงัต้องเริม่ต้นบ าเพญ็ใหม่  พลงั(กง)ดัง้เดมิก็ไม่ให้
แล้ว  เพียงแต่เวลาน้ีบ าเพ็ญได้เร็วขึ้นหน่อย  เมื่อเป็นเช่นน้ี  คนผู้น้ี
หลงัจากเกดิปัญหาเชน่น้ี  เขากจ็ะถอนตวัล าบากอยา่งยิง่  จติใจเช่นน้ีก็
เกดิขึน้แลว้  เมื่อเกดิขึน้แลว้อะไรเขากก็ลา้พดู  ฉนักค็อืพระพทุธ  พวก
ทา่นไมต่อ้งไปเรยีนกบัใคร  ฉนักค็อืพระพทุธ  ฉนัจะบอกพวกทา่นวา่ให้
ท าอยา่งไรๆ  เขามาในลกัษณะน้ี 

พวกเราในเมอืงฉางชุนกม็คีนแบบน้ีไม่ใช่หรอื  เริม่ตน้เขากเ็ป็น
คนทีไ่ม่เลวเลยทเีดยีว  ต่อมาท าไปท ามากเ็กดิเรื่องเช่นน้ี  เขาเป็นพระ
พุทธแลว้  สุดท้ายเขาสูงกว่าใครๆ  ก็คอืเขาควบคุมตวัเองไม่ได ้ เกิด
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จากจติยดึตดิ  ท าไมจงึเกดิปรากฏการณ์เช่นน้ี  ทางพุทธศาสนากล่าว
ไว้ว่า  ท่านเห็นอะไร  อย่าได้ไปสนใจ  ล้วนเป็นภาพหลอนของมาร  
ท่านเพยีงแต่ตัง้จติมัน่บ าเพญ็ขึ้นไป  ท าไมจงึไม่ให้ท่านดู  เพื่อไม่ให้
ท่านยดึตดิต่อสิง่เหลา่น้ี  เขากลวัวา่จะเกดิปัญหาน้ี  การบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมในพุทธศาสนา  เขาไม่มวีธิบี าเพญ็ปฏบิตัทิีแ่ขง็ขนืใดๆ  ในคมัภรี์
กไ็ม่ไดช้ี้แนะว่าจะสลดัสิง่น้ีทิ้งไดอ้ย่างไร  สมยัขององค์ศากยมุนีไม่ได้
พูดถึงหลกัธรรมขอ้น้ี  เพื่อหลกีเลี่ยงปัญหามารเกิดจากใจตวัเองและ
ปัญหาแปรเปลีย่นไปตามใจนึก  พระองคถ์อืวา่ภาพทีเ่หน็ในระหวา่งการ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมนัน้เป็นภาพหลอนของมารทัง้สิน้  ดงันัน้เมื่อเกดิจติ
ยดึตดิ  กจ็ะเกดิภาพหลอนของมาร  คนยากทีจ่ะสลดัมนัทิง้  ถา้ท าไดไ้ม่
ดคีนคนน้ีกจ็บสิน้  ถูกมารครอบง า  เพราะเขาคดิวา่ตวัเองเป็นพระพทุธ
เสยีแลว้  เขาถูกมารครอบง าเสยีแลว้  สุดทา้ยยงัอาจจะชกัน าวญิญาณ
แปลกปลอมและเรื่องอื่นๆ เขา้มา  เขากจ็บสิน้ทุกสิง่ทุกอยา่ง  จติใจเลว
ลง  ตกลงสู่ก้นบึ้ง  คนประเภทน้ีมีมากมาย  ณ ที่น้ีในเวลาน้ีก็มคีนที่
รูส้กึวา่ตวัเองไม่เลวเลย  ลกัษณะการพดูกไ็มเ่หมอืนเดมิ  แทจ้รงิตวัเอง
เป็นอยา่งไร  แมแ้ต่ในพุทธศาสนากถ็อืเป็นเรื่องตอ้งหา้ม  ทีข่า้พเจา้พดู
มาน้ี  กเ็ป็นสภาพการณ์แบบหน่ึง  กเ็รยีกว่ามารเกดิจากใจตวัเอง  หรอื
เรียกว่าแปรเปลี่ยนไปตามใจนึก  ที่ปักกิ่งมีผู้ฝึกประเภทน้ี  ที่อื่นก็มี
ปรากฏ  อกีทัง้เป็นการรบกวนผูฝึ้กพลงั(กง)ของเราอยา่งมาก 

มคีนถามขา้พเจา้ว่า  อาจารย ์ ท าไมท่านไม่ช่วยขจดัสิง่เหล่าน้ี  
พวกเราลองคดิดู  บนหนทางบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของเราหากช่วยขจดั
อุปสรรคทัง้หมดใหแ้ก่ทา่น  แลว้ทา่นจะบ าเพญ็อยา่งไร  ภายใตส้ภาพที่
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มมีารรบกวนจงึจะแสดงใหเ้หน็ว่าท่านสามารถบ าเพญ็ต่อไปไดห้รอืไม ่ 
ท่านจะสามารถรบัรู(้อู)้หลกัธรรมอย่างแทจ้รงิไดห้รอืไม่  ท่านจะทนต่อ
การถูกรบกวนได้หรือไม่  สามารถยึดมัน่ในวิชาน้ีได้หรือไม่  การ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมก็เหมอืนกบัการร่อนทองในคลื่นแรง  สิง่ที่เหลอืจงึ
จะเป็นทองแท้  หากไม่มีรูปแบบการรบกวนเช่นน้ี  ข้าพเจ้าว่าการ
บ าเพญ็ของคนเราดูจะเป็นเรื่องง่ายเกนิไป  ขา้พเจา้ว่าท่านบ าเพญ็ได้
ง่ายเกินไปแล้ว  ผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูงเหล่านัน้เห็นแล้วรู้สกึไม่ยุติธรรม  
ทา่นท าอะไร  น่ีเป็นการโปรดสตัวห์รอื  บนหนทางการบ าเพญ็หากไม่มี
อุปสรรคอะไรเลย  บ าเพญ็ราบรื่นตัง้แต่ต้นจนถงึที่สุด  น่ียงัจะเป็นการ
บ าเพญ็หรอื  ยิง่ฝึกยิง่สบาย  ไม่มอีะไรมารบกวน  เป็นเช่นน้ีไดห้รอื  น่ี
กค็อืปัญหา  ขา้พเจา้เองกค็ านึงถงึปัญหาน้ีอยู ่ ในระยะแรก  ขา้พเจา้ได้
จดัการกบัมารพวกน้ีไปมากต่อมาก  ถา้ท าเชน่น้ีต่อไป  ขา้พเจา้กค็ดิว่า
ไม่ถูกตอ้ง  ผูรู้แ้จง้ท่านอื่นกพ็ูดกบัขา้พเจา้ว่า  ท่านใหพ้วกเขาบ าเพญ็
ไดง้า่ยเกนิไปแลว้  คนมคีวามยากล าบากเลก็น้อยแค่นัน้หรอื  ระหว่าง
คนดว้ยกนักม็เีรื่องเลก็น้อยเทา่นัน้หรอื  ยงัมจีติอกีมากมายทีย่งัขจดัทิง้
ไปไม่ได ้ ท่ามกลางความสบัสนท่านจะสามารถเขา้ใจต่อหลกัธรรมใหญ่
ได้หรือไม่  ก็ยงัเป็นปัญหาอยู่  มีปัญหาเช่นน้ีอยู่  ดังนัน้ก็จะมีการ
รบกวน  มกีารทดสอบ  ทีพ่ดูมาน้ีเป็นรูปแบบหน่ึงของมาร  การจะช่วย
ใหค้นๆ หน่ึงพน้ทุกขเ์ป็นเรื่องยากจรงิๆ  แต่การจะท าลายคนๆ หน่ึงนัน้
เป็นเรื่องงา่ยดายมากๆ  หากใจทา่นไมเ่ทีย่งตรง  กจ็บสิน้ทนัท ี
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จิตส านึกหลกัต้องแกร่ง 

เน่ืองจากมนุษย์เราท าเรื่องไม่ดไีวห้ลายภพหลายชาติ  ก่อเกิด
เป็นทุกขภ์ยัใหแ้ก่มนุษย ์ ก่อเกดิเป็นกรรมซึง่เป็นอุปสรรคต่อผูบ้ าเพญ็
ปฏบิตัธิรรม  ดงันัน้จงึมกีารเกิดแก่เจบ็ตาย  น่ีคอืกรรมทัว่ๆ ไป  ยงัมี
กรรมที่รุนแรงอีกประเภทหน่ึง  ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อผู้บ าเพ็ญ
ปฏิบัติธรรม  เรียกว่ากรรมทางความคิด  คนมีชีวิตอยู่ก็จะต้องคิด  
เน่ืองจากคนเราตกอยูใ่นวงัวนของคนธรรมดาสามญั  ในความคดิมกัจะ
เกดิความนึกคดิเพื่อชื่อเสยีง  ผลประโยชน์  กเิลสตณัหา  โทสะ เป็นตน้  
นานๆ เขา้ก็จะก่อเกดิเป็นกรรมทางความคดิที่รุนแรง  เพราะในมติอิื่น
ทุกสิง่ทุกอย่างล้วนมชีวีติ  กรรมก็เช่นเดยีวกนั  เมื่อคนเราต้องการจะ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมสายหลกั  ก็ต้องช าระกรรม  ช าระกรรมก็คอืสลาย
กรรมใหห้มดไป  ผนัแปรไป  แน่นอนกรรมกจ็ะไม่ยนิยอม  คนเรากจ็ะมี
ทุกข์ภยั  มอีุปสรรค  และแล้วกรรมทางความคดิจะก่อกวนสมองใหญ่
ของคนโดยตรง  จากนัน้ในความคดิกจ็ะมกีารด่าอาจารย ์ ด่าหลกัธรรม
ใหญ่  มคีวามคดิทีเ่ลวรา้ยต่างๆ  และค าพูดที่ด่าคน  เมื่อเป็นเช่นน้ี  ผู้
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมบางคนจงึไม่เขา้ใจเรื่องเป็นเช่นใด  ยงัคดิว่าตวัเอง
คดิเช่นน้ี  บางคนคดิว่าน่ีคอืวญิญาณแปลกปลอม  แต่น่ีไม่ใช่วญิญาณ
แปลกปลอม  แต่เป็นกรรมทางความคิดที่สะท้อนเข้าไปสู่สมองใหญ่  
บางคนจติส านึกหลกั(จู่อี้ซื่อ)ไม่แกร่ง  ก็กระท าเรื่องไม่ดตีามกรรมทาง
ความคดิ  คนผูน้ี้กจ็บสิน้  ตกลงไปเสยีแลว้  แต่คนส่วนใหญ่สามารถใช้
ความคิดอนัแข็งแกร่ง(จู่อี้ซื่อเฉียง)ของตนขจดัมนัทิ้งไป  ต่อต้านมนั  
เมื่อเป็นเช่นน้ีก็แสดงว่า  คนผู้น้ีสามารถช่วยให้หลุดพ้นได้  สามารถ
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แยกแยะชัว่ดไีด ้ กค็อืการรบัรู(้อู)้ด ี ธรรมกายของขา้พเจา้กจ็ะชว่ยช าระ
กรรมทางความคิดประเภทน้ีออกไปเป็นส่วนใหญ่  สภาพเช่นน้ีพบ
ค่อนข้างมาก  เมื่อปรากฏออกมา  ก็จะดูว่าตนเองจะสามารถเอาชนะ
ความคดิทีไ่ม่ดเีหล่าน้ีไดห้รอืไม่  ผูท้ีส่ามารถยนืหยดัอยูไ่ด ้ กจ็ะสลาย
กรรมได ้

จิตต้องเท่ียงตรง 

อะไรคือจติไม่เที่ยงตรง  ก็คือเขามกัจะถือว่าตวัเองไม่ใช่ผู้ฝึก
พลงั(กง)  ผูฝึ้กพลงั(กง)จะพบกบัทุกขภ์ยัในระหว่างการบ าเพญ็  เมื่อ
ทุกขภ์ยัเกดิขึน้อาจปรากฏออกมาในรปูของความขดัแยง้ระหวา่งคน  ท า
ให้มเีรื่องการแก่งแย่งชงิดชีงิเด่น  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจติ(ซินซิ่ง)
ของท่าน  ในด้านน้ีมคี่อนขา้งมาก  ยงัจะพบกบัอะไรอกี  ร่างกายของ
เราจะรูส้กึไม่สบายขึน้มาอยา่งกะทนัหนั  เพราะว่าตอ้งชดใชก้รรม  มนั
จะปรากฏออกมาในหลายๆ ด้าน  เมื่อถึงระยะหน่ึงยงัจะท าให้ท่าน
แยกแยะไม่ออกว่าจรงิหรอืเทจ็  ท าใหท้่านสงสยัว่าพลงั(กง)น้ีจะยงัคงมี
อยูห่รอืไม่  จะบ าเพญ็ต่อไปไดห้รอืไม่  ในทีสุ่ดบ าเพญ็ขึน้ไปไดห้รอืไม ่ 
มีพระพุทธหรือไม่  แท้หรือปลอม  ต่อไปในวันข้างหน้ายังจะมี
เหตุการณ์เช่นน้ีปรากฏอกี  ท าใหท้่านเกดิความเขา้ใจผดิ  ใหท้่านรูส้กึ
ว่ามนัเหมือนไม่มี  เป็นของปลอมทัง้สิ้น  ก็จะดูว่าท่านจะสามารถยนื
หยดัต่อไปไดห้รอืไม่  ท่านบอกว่าจะมัน่คงไม่เปลีย่นแปลง  จติใจเช่นน้ี  
เมื่อถงึเวลานัน้ทา่นมัน่คงไมเ่ปลีย่นแปลงจรงิๆ  ทา่นกจ็ะสามารถปฏบิตัิ
ไดด้เีอง  เพราะว่าจติ(ซนิซิง่)ของท่านไดย้กระดบัขึน้มาแลว้  ในเวลาน้ี
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ท่านยงัไม่มัน่คงนัก  ถ้าให้ท่านประสบกบัทุกขภ์ยัในขณะน้ี  ท่านก็จะ
ไม่สามารถรบัรู(้อู)้  กจ็ะไมส่ามารถบ าเพญ็  ทุกขภ์ยัอาจปรากฏออกมา
ในหลายๆ ดา้น 

ในขัน้ตอนของการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  คนเราก็จะตอ้งบ าเพญ็
ปฏบิตัธิรรมขึน้ไปเช่นน้ี  ดงันัน้พวกเราบางคนเมื่อใดทีร่่างกายของเขา
เกดิไม่สบายขึน้มา  เขากค็ดิว่าตวัเองเจบ็ป่วย  เขาไม่สามารถท าตวัให้
เป็นผูฝึ้กพลงั(กง)ได ้ เมื่อประสบกบัเรื่องน้ี  เขากค็ดิว่าตวัเองเจบ็ป่วย  
คดิวา่ท าไมจงึมปัีญหามากมาย  ขอบอกกบัท่านวา่  ไดช้่วยทา่นลบลา้ง
กรรมไปมากแลว้  ความยุ่งยากของท่านน้อยลงไปมากแลว้  ถ้าไม่ช่วย
ทา่นลบลา้งไปบา้ง  เมื่อท่านประสบกบัปัญหาท่านกอ็าจเสยีชวีติไปเลย  
กอ็าจไม่สามารถลุกขึน้มาไดอ้กี  ดงันัน้เมื่อท่านประสบปัญหาเลก็น้อย  
ท่านก็รูส้ ึกทนไม่ได้  แล้วจะมเีรื่องอะไรสุขสบายเช่นนัน้  ยกตวัอย่าง  
ขณะทีข่า้พเจา้ไปถ่ายทอดทีเ่มอืงฉางชุน  มคีนๆ หน่ึงมรีากฐาน(เกนิจ)ี
ดมีาก  มคีุณสมบตัดิพีรอ้ม  ขา้พเจา้กห็มายตาคนๆ น้ี  กเ็ลยเพิม่ทุกข์
ภยัให้เขามากหน่อย  ให้เขาได้ช าระกรรมเร็วขึ้น  ให้เขาเปิดพลงั(กง)  
ขา้พเจา้ตัง้ใจจะท าเชน่น้ี  แต่มวีนัหน่ึง  เขาเหมอืนมอีาการเสน้โลหติใน
สมองแตก  ล้มลงไปอยู่ตรงนัน้  เคลื่อนไหวไม่ได้  ดูเหมอืนมอืเท้าไม่
ท างาน  จึงส่งตัวไปโรงพยาบาลอย่างรีบด่วน  หลงัจากนัน้เขาก็ลุก
ขึน้มาได ้ ทุกท่านลองคดิดู คนที่เสน้โลหติในสมองแตกจะลุกขึน้มาได้
เร็วไวเช่นน้ีหรอื  มือเท้าก็เคลื่อนไหวได้แล้ว  เขากลบับอกว่าเขาฝึก
หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ท าใหเ้ขาเกดิปัญหา  เขาไม่ได้
คดิวา่  เสน้โลหติในสมองแตกจะหายไดร้วดเรว็เชน่น้ีไดอ้ยา่งไร  หากวา่
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เขาไม่ไดฝึ้กหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)  หวัทิม่ลม้ลงไปลุก
ไม่ขึ้น  ไม่แน่ก็อาจตายอยู่ตรงนัน้  หรืออาจจะเป็นอมัพาตตลอดไป  
เสน้โลหติในสมองแตกขึน้มาจรงิๆ 

เพราะฉะนัน้ถงึไดพู้ดว่าการโปรดมนุษยน์ัน้ยากยิง่นัก  ท าเพื่อ
เขามากมาย  เขายงัไม่รบัรู้(อู้)  กลบัพูดเช่นน้ี  ผูฝึ้กเก่าบางคนพูดว่า  
อาจารย์ท าไมฉันจึงรู้สึกว่าตรงนั ้นตรงน้ี ไม่สบายไปหมด  ไป
โรงพยาบาลฉีดยาก็ไม่หาย  กนิยาแลว้ก็ยงัไม่ดขีึน้  เขายงักลา้มาบอก
กบัขา้พเจา้อยา่งน้ีอกี  มนัไม่หายแน่นอน  มนัไม่ใช่โรค  จะหายไดห้รอื  
ทา่นไปตรวจเชค็กจ็ะไม่พบสาเหตุ  ทา่นกจ็ะไม่สบายอยา่งนัน้เอง  เรามี
ลูกศษิยผ์ูห้น่ึงไปโรงพยาบาลฉีดยา  ท าใหเ้ขม็งอไปหลายอนั  สุดทา้ย
ยาฉีดไหลออกขา้งนอก  ฉีดไม่เขา้  เขาเขา้ใจทนัที  โอ้  ฉันเป็นผูฝึ้ก
พลัง(กง)  ฉันไม่ฉีดยาแล้ว  เขาเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้  ไม่ฉีดยาแล้ว  
ดงันัน้เมื่อพวกเราพบกบัทุกขภ์ยั  จะตอ้งระมดัระวงัปัญหาน้ี  บางท่าน
คิดว่าข้าพเจ้าไม่ให้เขาไปโรงพยาบาล  ก็คิดว่า ท่านไม่ให้ฉันไป
โรงพยาบาล  ฉันจะไปหาอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)  เขายงัคดิว่าเป็น
โรคภยัไขเ้จบ็อยู่นัน่เอง  เขาไปหาอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)แทน  จะ
ไปหาอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)จรงิๆ ไดท้ีไ่หน  ถา้เป็นอาจารยป์ลอม  
ทา่นกจ็ะถูกท าลายในทนัท ี

เราพูดว่า  อาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)คนนัน้จริงหรือปลอม  
ท่านจะแยกแยะชดัเจนไดอ้ย่างไร  อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่กง)จ านวน
มากลว้นแต่งตัง้ตวัเองขึน้มา  ขา้พเจา้ไดผ้า่นการทดสอบมาแลว้  ในมอื
ขา้พเจา้มหีนังสอืรบัรองวา่  ขา้พเจา้ไดผ้า่นการทดสอบจากสถาบนัวจิยั
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วทิยาศาสตร์  มีอาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)ปลอมมากมายที่แต่งตัง้
ตัวเองขึ้นมา  เพื่อหลอกลวงผู้คน  แล้วอาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)
ปลอมคนน้ีก็สามารถรกัษาโรคได้  ท าไมจงึรกัษาโรคได้  เพราะว่าเขา
ถูกวญิญาณแปลกปลอมครอบง า  ถ้าไม่มีวญิญาณแปลกปลอมเขาก็
หลอกคนไม่ได้  วิญญาณแปลกปลอมตัวนัน้สามารถปล่อยพลงั(กง)
ออกมา  กส็ามารถรกัษาโรคได ้ มนักค็อืพลงังานชนิดหน่ึง  ควบคุมคน
ธรรมดาสามัญได้ง่ายมาก  แต่ข้าพเจ้าได้พูดแล้วว่า  ถ้าวิญญาณ
แปลกปลอมตวันัน้คดิจะรกัษาโรค  มนัจะปล่อยอะไรเขา้ไปในร่างกาย
ท่าน  ภายใต้จุลทรรศน์ลว้นเป็นรูปลกัษณ์ของวญิญาณแปลกปลอมตวั
นัน้  แผเ่ขา้ไปในตวัของทา่น  ทา่นวา่ทา่นจะท าอยา่งไร  อญัเชญิเทพมา
งา่ยส่งเทพออกไปล าบาก  คนธรรมดาสามญัเราไม่พูดถงึ  เขาก็อยาก
เป็นคนธรรมดาสามญั  เขากค็ดิจะสบายเพยีงชัว่ขณะ  แต่ท่านเป็นผูฝึ้ก
พลงั(กง)  ทา่นตอ้งช าระรา่งกายอยา่งต่อเน่ืองมใิชห่รอื  สิง่เหลา่น้ีปะปน
เข้าไปในร่างกายของท่าน  เมื่อใดท่านจงึจะสามารถขบัมนัออกมาได ้ 
อกีทัง้มนัก็มพีลงังานในระดบัหน่ึง  บางคนคดิว่า  แลว้ท าไมธรรมจกัร
(ฝ่าหลุน)จึงยอมให้มนัเข้ามา  อาจารย์มีธรรมกายของอาจารย์คอย
คุม้ครองพวกเราอยู่มใิช่หรอื  ในจกัรวาลของเราน้ีมกีฎอยู่ขอ้หน่ึง  คอื
สิง่ใดที่ท่านแสวงหาใครก็ไม่ยุ่งเกี่ยว  ท่านต้องการเองใครก็ไม่ยุ่งเกี่ยว  
ธรรมกายของขา้พเจ้าจะช่วยยบัยัง้ท่าน  ชี้แนะท่าน  พอเห็นว่าท่าน
ยงัคงเป็นเช่นน้ี  ก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับท่านอีก  จะมีการบังคับให้คน
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมที่ไหนกนั  ไม่สามารถบงัคบัท่านให้บ าเพญ็  ต้อง
อาศัยตัวท่านเองยกระดับให้สูงขึ้นไปอย่างแท้จริง  ท่านไม่คิดจะ
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ยกระดบัใครก็ไม่มวีธิชี่วยได ้ เหตุผลก็บอกใหฟั้งแลว้  หลกัธรรมก็พูด
ให้ท่านฟังแล้ว  ตวัท่านเองยงัไม่คดิจะยกระดบัให้สูงขึ้น  ท่านจะโทษ
ใครได้  สิ่งที่ท่านต้องการ  ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว  
ธรรมกายของขา้พเจา้ก็จะไม่เกี่ยวขอ้งด้วย  รบัรองว่าเป็นเช่นน้ี  ยงัมี
บางคนเทีย่วไปฟังการบรรยายของอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ทา่นอื่นๆ  
กลับบ้านแล้วรู้สึกไม่สบายมาก  ต้องเป็นเช่นนั ้นแน่นอน  ท าไม
ธรรมกายของอาจารยจ์งึไม่ปกป้องท่าน  ก็ท่านไปท าอะไรมา  ท่านไป
ฟัง  ทา่นไมใ่ชไ่ปแสวงหาหรอื  ท่านไมก่รอกเขา้ไปในห ู มนัจะเขา้ไปได้
หรือ  บางคนยังท าให้ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)ของตัวเองเปลี่ยนรูปไป  
ขา้พเจ้าขอบอกท่าน  ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)นัน้มคี่ายิง่กว่าชวีติของท่าน  
มนัเป็นสิง่มชีวีติชัน้สูงชนิดหน่ึง  ไม่ควรท าลายตามอ าเภอใจ  เวลาน้ีมี
อาจารยช์ี่กงปลอมอยู่มากมาย  บางท่านมชีื่อเสยีงมาก  ขา้พเจา้กล่าว
กบัหวัหน้าสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)แหง่ประเทศจนี
ว่า  ในสมยัโบราณนางสนมต๋าจี่  ก่อความวุ่นวายในราชส านัก  สุนัข
จิ้งจอกตัวนัน้ร้ายกาจนัก  แต่มนัก็ยงัไม่ร้ายกาจเท่ากบัอาจารย์พลงั
ลมปราณ(ชีก่ง)ปลอมในปัจจุบนั  ก่อความเดอืดรอ้นไปทัว่ทัง้ประเทศ  มี
คนมากมายที่รบัเคราะห์  ท่านมองดูภายนอกดูเหมือนดี  มีคนมาก
เท่าใดทีบ่นร่างกายมสีิง่นัน้  เขาปล่อยออกมาท่านกร็บัไป  พดูตามตรง
วา่รา้ยกาจเหลอืเกนิ  ดงันัน้ส าหรบัคนธรรมดาสามญัดจูากภายนอกยาก
ทีจ่ะแยกแยะได ้

บางคนอาจคดิว่า  วนัน้ีมาร่วมฟังการบรรยายวชิาพลงัลมปราณ
(ชี่กง)  ได้ฟังอาจารย์หลี่หงจื้อถ่ายทอด  ฉันรู้แล้วว่าแท้จรงิแล้วพลงั
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ลมปราณ(ชี่กง)ช่างยิ่งใหญ่ลึกซึ้งอะไรเช่นน้ี  คราวต่อไปถ้ามีการ
บรรยายพลงัลมปราณ(ชี่กง)อื่นๆ  ฉันก็จะไปฟัง  ข้าพเจ้าขอบอกว่า
ท่านอย่าไดไ้ปเป็นอนัขาด  ไปฟังสิง่ไม่ดทีัง้หลายก็จะกรอกเขา้มาในห ู 
จะช่วยคนๆ หน่ึงนัน้ล าบากนัก  เปลี่ยนแปลงความคิดของท่านยิ่ง
ล าบาก  ปรบัสภาพร่างกายใหท้่านกย็ากเช่นเดยีวกนั  อาจารยป์ลอมมี
อยูม่ากมาย  แมจ้ะเป็นอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอด
มาจริง  อาจารย์คนนั ้นสะอาดจริงหรือ  สัตว์บางตัวดุร้ายนัก  สิ่ง
เหล่านัน้ไมส่ามารถเขา้ไปในรา่งกายของเขาได ้ แต่เขากข็บัไลม่นัไมไ่ป  
เขาไม่มคีวามสามารถที่จะยุ่งกบัสิง่เหล่าน้ีในวงกวา้ง  โดยเฉพาะผูฝึ้ก
ของเขา  เขาปลอ่ยพลงัอยูต่รงนัน้  สิง่อะไรกป็ะปนเขา้ไป  แมต้วัเขาเอง
ค่อนข้างเที่ยงตรง  แต่ว่าผู้ ฝึกของเขาไม่ เที่ยงตรง  มีวิญญาณ
แปลกปลอมสงิอยูห่ลายชนิด  อะไรกม็ ี

ถา้ทา่นจะบ าเพญ็ปฏบิตัหิลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)
อย่างแท้จริง  ท่านก็อย่าไปฟัง  แน่นอนถ้าท่านไม่คิดที่จะบ าเพ็ญ
ปฏิบตัิหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)  อะไรก็คิดจะฝึก  ถ้า
เช่นนัน้ท่านก็ไป  ข้าพเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกบัท่าน  ท่านก็ไม่ใช่ลูกศิษย์
ของหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)  เกดิปัญหาท่านก็อย่าได้
พูดว่าเป็นเพราะฝึกหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)  ท่านต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานจิต(ซินซิ่ง)  ปฏิบัติตามหลกัธรรมใหญ่ในการ
บ าเพญ็ปฏบิตั ิ จงึจะเป็นคนของหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)
อย่างแท้จริง  มีคนถามว่า  จะติดต่อกับผู้ที่ฝึกชี่กงอื่นๆ ได้หรือไม ่ 
ขา้พเจา้ขอบอกท่าน  เขาเป็นเพยีงผูฝึ้กพลงัลมปราณ(ชี่กง)  แต่ท่าน
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เป็นผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัหิลกัธรรมใหญ่  ออกจากทีน้ี่ไป  ระดบัชัน้ของท่าน
จะทิง้หา่งจากเขามากทเีดยีว  ฝ่าหลุนน้ีผา่นการบ าเพญ็ปฏบิตัมิาแลว้กี่
ชัว่คนจงึก่อเกิดเป็นสิ่งน้ีขึ้นมา  มีอานุภาพแรงกล้า  แน่นอนถ้าท่าน
ต้องการที่จะติดต่อ  หากสามารถยืนหยดัไม่รบัสิ่งใดของเขาและไม่
ต้องการ  เป็นเพยีงเพื่อนธรรมดาทัว่ไป  ปัญหาก็จะไม่มากเท่าใดนัก  
แต่หากในร่างกายของคนผู้นัน้เต็มไปด้วยสิ่งไม่ดี  ทางที่ดีอย่าได้ไป
ตดิต่อด้วย  พูดถงึคู่สามภีรรยาที่ฝึกพลงั(กง)อย่างอื่น  ขา้พเจ้าคดิว่า
ปัญหาก็ไม่มาก  แต่มอียูจุ่ดหน่ึง  เพราะว่าท่านฝึกหลกัธรรมที่ถูกต้อง  
คนหน่ึงฝึกพลงั(กง)ผูอ้ื่นจะไดร้บัประโยชน์ดว้ย  เขาฝึกวชิานอกลู่นอก
ทาง  ในร่างกายอาจมีสิ่งแปลกปลอม  ดงันัน้เพื่อความปลอดภยัของ
ท่าน  ก็ต้องช่วยช าระให้เขาด้วย  ในมิติอื่นอะไรก็ต้องช าระให้ท่าน  
สภาพแวดล้อมในบ้านก็ต้องช าระ  หากไม่ช าระสภาพแวดล้อม  สิ่ง
ต่างๆ กจ็ะมารบกวนทา่น  แลว้ทา่นจะฝึกพลงั(กง)ไดอ้ยา่งไร 

แต่มเีหตุการณ์หน่ึงที่ธรรมกายของขา้พเจา้ไม่สามารถช าระให้
ได ้ ขา้พเจา้มลีูกศษิยค์นหน่ึง  มวีนัหน่ึงเหน็ธรรมกายของขา้พเจา้มา  
เขาดีใจมาก  ธรรมกายของอาจารย์มาแล้ว  ขอเชญิอาจารย์เขา้มาใน
บา้น  ธรรมกายของขา้พเจา้พดูวา่  บา้นทา่นรกเกนิไป  สิง่ของมากมาย
เกินไป  แล้วเขาก็จากไป  กล่าวกนัทัว่ๆ ไป  ในมิติอื่นๆ มีวิญญาณ
มากมาย  ธรรมกายของขา้พเจา้จะชว่ยสะสางให ้ แต่ในบา้นของเขาเตม็
ไปดว้ยหนังสอืพลงัลมปราณ(ชี่กง)ที่ยุ่งเหยงิ  เขาก็เขา้ใจ  ที่เก็บก็เก็บ  
ที่เผากเ็ผา  ที่ขายก็ขาย  หลงัจากนัน้ธรรมกายของขา้พเจา้ก็มาอกี  น่ี
เป็นเรื่องทีล่กูศษิยพ์ดูใหข้า้พเจา้ฟัง 
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ยงัมีคนไปหาหมอดูตรวจดวงชะตา  มีบางคนถามข้าพเจ้าว่า  
อาจารย์  ผมฝึกหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)แล้ว  ผมยงั
สนใจวิชาโจวอี้  หรือวิชาพยากรณ์  ผมยังใช้มันได้อีกหรือไม่  ขอ
อธบิายอย่างน้ีก็แล้วกนั  หากว่าท่านมพีลงังานในระดบัหน่ึง  ค าพูดที่
ทา่นกลา่วออกไปจะบงัเกดิผล  เรื่องทีไ่ม่เป็นอยา่งนัน้แต่บอกคนเขาว่า
เป็นอย่างนัน้  ถ้าเช่นนัน้ท่านอาจท าเรื่องไม่ด ี คนธรรมดาสามญันัน้
เปราะบางมาก  สื่อสญัญาณต่างๆ ที่เขามีอยู่ไม่มัน่คง  อาจเกิดการ
เปลีย่นแปลงบางอยา่งได ้ พอทา่นเอย่ปากพดูออกมา  อาจเป็นไปไดว้่า
ทุกข์ภยันัน้ก็เกิดขึน้  หากว่ากรรมของเขาหนักมาก  เขาจะต้องชดใช ้ 
ทา่นกลบับอกว่าเขามแีต่เรื่องดีๆ   ไมช่ดใชก้รรมจะไดห้รอื  ท่านมใิชท่ า
ร้ายคนหรือ  บางคนนั ้นไม่อาจปล่อยวาง  ยังยึดติดในสิ่งเหล่าน้ี  
เหมอืนกบัวา่เขามคีวามสามารถ  น่ีมใิชย่ดึตดิหรอื  ถงึแมท้า่นจะรูจ้รงิๆ  
แต่การเป็นผู้ฝึกพลัง(กง)ต้องรักษาจิต(ซินซิ่ง)  ก็ไม่ควรเปิดเผย
ความลบัสวรรคใ์หค้นธรรมดาสามญัรูต้ามอ าเภอใจ  น่ีกค็อืเหตุผล  การ
น าเอาต าราโจวอี้ไปพยากรณ์  ซึ่งบางสิง่บางอย่างในต าราก็ไม่ตรงกบั
ความเป็นจรงิแล้ว  ค านวณไปค านวณมา  จรงิบ้างเท็จบ้าง  ในสงัคม
มนุษย์นั ้นการพยากรณ์เป็นสิ่งที่อนุญาตให้คงอยู่  ท่านในฐานะผู้
บ าเพ็ญที่มีพลงั(กง)จรงิๆ  ข้าพเจ้าว่าผู้ฝึกพลงั(กง)ที่แท้จริงต้องใช้
มาตรฐานชัน้สูงมาก าหนดตวัเอง  บางคนก็ไปหาผูอ้ื่นดูดวงให ้ พูดว่า
ท่านช่วยตรวจดูดวงชะตาให้ฉันท ี ดูว่าฉันจะเป็นอย่างไร  พลงั(กง)น้ี
ฝึกแล้วเป็นอย่างไร  หรอืมีทุกข์ภยัอะไรหรอืไม่  เขาไปหาคนดูดวง
อยา่งน้ี  ถา้ทุกขภ์ยันัน้ถูกตรวจออกมาแลว้  ท่านจะยกระดบัไดอ้ยา่งไร  
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ชะตาชีวิตของผู้ฝึกพลัง(กง)ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงแล้ว  ลายมือ  
ลกัษณะใบหน้า  วนัเดอืนปีเกดิ  สื่อสญัญาณทีร่า่งกายมกีไ็มเ่หมอืนเดมิ
แล้ว  เปลี่ยนแปลงไปแล้ว  เวลาท่านไปหาเขาดูดวง  ท่านก็เชื่อเขา  
ไม่เช่นนัน้ท่านจะไปตรวจท าไม  สิง่ที่เขาบอกเป็นสิง่ผวิเผนิ  พูดสิง่ที่
ผา่นมาแลว้  แต่ความจรงิไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปแลว้  ฉะนัน้ทุกคน
ลองคดิดู  ทา่นไปใหเ้ขาตรวจ  กเ็ทา่กบัท่านฟัง  ท่านเชื่อ  ฉะนัน้ท่านก็
สรา้งภาระให้แก่จติใจของท่านไม่ใช่หรอื  กลายเป็นภาระ  ใจของท่าน
คิดถึงมนั  คือจิตยดึติดใช่หรอืไม่  ฉะนัน้จติยดึติดชนิดน้ีจะก าจดัได้
อย่างไร  น่ีมิใช่เป็นการเพิม่ทุกข์ภยัด้วยการกระท าของตนหรอื  เมื่อ
เกดิจติยดึตดิน้ีขึน้  มติอ้งรบัทุกขเ์พิม่ขึน้จงึจะขจดัมนัออกไปใช่หรอืไม ่ 
แต่ละดา่น  แต่ละทุกข ์ ลว้นมปัีญหาของการบ าเพญ็ขึน้ไปหรอืตกลงมา  
ที่จรงิก็ล าบากอยู่แลว้  ยงัไปเพิม่ความทุกขด์ว้ยการกระท าของตนอกี  
จะผ่านได้อย่างไร  ด้วยเหตุน้ีท่านอาจจะต้องพบกบัความทุกข์ความ
ยุง่ยาก  เสน้ทางทีเ่ปลีย่นไปของทา่นน้ีไมอ่นุญาตใหผู้อ้ื่นด ู ผูอ้ื่นไดเ้หน็
แลว้  ถา้สามารถบอกใหท้า่นรูว้า่มทีุกขอ์ยูจุ่ดไหน  ทา่นยงัจะบ าเพญ็ได้
อย่างไร  เพราะฉะนัน้จงึไม่อนุญาตให้ดู  วชิาอื่นเขาก็ไม่อนุญาตให้ด ู 
ในระหว่างลูกศษิยด์ว้ยกนักไ็มใ่หดู้  ใครทายกไ็ม่ถูก  เพราะวา่เป็นชวีติ
ทีเ่ปลีย่นแปลงแลว้  เป็นชวีติของการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม 

มคีนถามขา้พเจา้วา่  หนงัสอืในศาสนา  หนงัสอืพลงัลมปราณ(ชี่
กง)ดูได้หรอืไม่  พวกเราพูดว่า  หนังสอืในศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิง่
หนังสือในศาสนาพุทธนัน้  ล้วนบอกให้คนบ าเพ็ญปฏิบตัิจิต(ซินซิ่ง)
อย่างไร  ของเราก็เป็นส่วนหน่ึงในสายพุทธ  ควรจะพูดว่าไม่น่าจะมี
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ปัญหาอะไร  แต่มจีุดหน่ึง  ในคมัภีร์มากมายซึ่งมีบางสิง่บางอย่างใน
ขัน้ตอนการแปลไดเ้กดิมกีารคลาดเคลื่อน  บวกกบัการอธบิายหลกัธรรม
ในคมัภรี์  ก็อธบิายโดยอยู่ในระดบัชัน้ที่แตกต่างกนั  จ ากดัความตาม
อ าเภอใจ  น่ีก็คือการท าให้หลักธรรมสับสนเสียหาย  ผู้อธิบาย
ความหมายในคมัภรีบ์างทา่นยงัหา่งไกลจากระดบัชัน้ของพระพทุธ  ไมรู่้
ความหมายทีแ่ทจ้รงิ  เพราะฉะนัน้ความเขา้ใจต่อปัญหาจงึแตกต่างกนั  
จะใหท้่านเขา้ใจแตกฉานก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก  ตวัท่านเองรบัรู้(อู)้ได้
ไมถ่่องแท ้ แต่ทา่นพดูวา่  เรามคีวามสนใจต่อคมัภรี ์ ทา่นกเ็พยีรศกึษา
วนเวยีนอยูก่บัคมัภรี ์ เท่ากบัว่าท่านไดบ้ าเพญ็ปฏบิตัใินวชิานัน้เขา้ไป
แล้ว  เพราะคัมภีร์ก็คือพลัง(กง)และหลักธรรมของวิชานั ้นรวมอยู่
ดว้ยกนั  เมื่อไปศกึษาก็เท่ากบัศึกษาวชิานัน้  มปัีญหาเช่นน้ี  ถ้าท่าน
เจาะลกึเขา้ไป  บ าเพญ็ตามเขา  กอ็าจเดนิเขา้ไปในวชิานัน้  กไ็มใ่ชว่ชิา
ของเราแล้ว  การบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมแต่ไหนแต่ไรมายดึถือวชิาหน่ึง
เดยีวไมม่สีอง  ถา้ทา่นจะบ าเพญ็จรงิในวชิาน้ี  กต็อ้งดคูมัภรีข์องวชิาน้ี 

พดูถงึหนงัสอืพลงัลมปราณ(ชีก่ง)  ถา้ทา่นตอ้งการบ าเพญ็กอ็ยา่
ไปอ่าน  โดยเฉพาะหนังสือที่ออกกันมาในเวลาน้ี  อย่าดู  แม้กระทัง่  
“หวงตีเ้น่ยจงิ”  “ซิง่มิง่กุยจื่อ”  หรอื  “เตา้จัง้”  อะไรประเภทนัน้  แมว้า่จะ
ไม่มอีะไรไม่ด ี แต่ภายในก็มสีื่อสญัญาณในระดบัชัน้ต่างๆ คงอยู่  ตวั
มนัเองก็คอืวธิบี าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  เมื่อไปดูก็จะแทรกเขา้มา  รบกวน
ท่าน  เมื่อท่านรูส้กึว่าค าพดูน้ีถูกต้อง  ด ี กเ็ขา้มาทนัท ี กจ็ะแทรกเขา้
ไปในพลงั(กง)ของท่าน  แมว้่าจะไม่ใช่ของไม่ด ี ทนัททีีแ่ทรกสิง่อื่นเขา้
ไปสักเล็กน้อย  ท่านว่าท่านจะฝึกได้อย่างไร  มิเกิดปัญหาหรือ  
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เครื่องรบัโทรทศัน์มชีิน้ส่วนอะไหล่อเิลก็ทรอนิกส์  ท่านไปเพิม่ชิ้นส่วน
อย่างอื่นเขา้ไปหน่ึงชิ้น  ท่านว่าโทรทศัน์เครื่องน้ีจะเป็นอย่างไร  ก็จะ
เสยีทนัท ี น่ีกค็อืเหตุผล  โดยเฉพาะปัจจุบนัน้ีมหีนังสอืพลงัลมปราณ(ชี่
กง)ปลอมมากมาย  มสีื่อสญัญาณต่างๆ นานา  พวกเรามผีูฝึ้กคนหน่ึง
พอไปเปิดหนังสอืพลงัลมปราณ(ชี่กง)  ขา้งในก็มงีใูหญ่กระโดดออกมา  
แน่นอนรายละเอยีดขา้พเจา้ไม่อยากพดู  ที่ขา้พเจา้กล่าวมาน้ีกค็อืพวก
เราผู้ฝึกพลัง(กง)  เน่ืองจากไม่สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  
ก่อให้เกดิความยุ่งยาก  ก็คอืจติไม่เที่ยงตรงน ามาซึ่งความยุ่งยาก  เรา
พูดให้พวกท่านฟังก็มีประโยชน์   บอกให้พวกท่านรู้ว่าควรปฏิบัติ
อยา่งไร  แยกแยะสิง่เหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร  เพื่อไมใ่หเ้กดิปัญหาในภายหลงั  
ทา่นอยา่เหน็วา่ทีข่า้พเจา้พดูมาทัง้หมดโดยไมไ่ดเ้น้นหนกั  ทุกทา่นควร
ระวัง  ปัญหามักจะเกิดจากจุดน้ี  ปัญหามักจะเกิดจากตรงน้ี  การ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเป็นเรือ่งทีล่ าบากยิง่  เป็นเรื่องทีต่อ้งเครง่ครดัมากๆ  
ท่านไม่ระวังเพียงนิดเดียวก็อาจตกลงมา  ถูกท าลายในชัว่พริบตา  
เพราะฉะนัน้จติตอ้งเทีย่งตรง 

พลงัลมปราณวิทยายทุธ ์(หวู่ซู่ช่ีกง) 

นอกจากหลกัพลงั(กง)บ าเพ็ญภายในแล้ว  ยงัมพีลงัลมปราณ
วทิยายทุธ(์หวูซู่่ชีก่ง)  ขณะทีข่า้พเจา้พดูถงึพลงัลมปราณวทิยายทุธ(์หวู่
ซู่ชี่กง)  ข้าพเจ้ายงัจะขอเน้นปัญหาหน่ึง  ปัจจุบันในวงการบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรมมกีารพดูถงึพลงัลมปราณ(ชีก่ง)กนัมากมาย 
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เวลาน้ีทีอ่อกมามพีลงัลมปราณ(ชีก่ง)จติรกรรม  พลงัลมปราณ(ชี่
กง)ดนตร ี พลงัลมปราณ(ชี่กง)เขยีนพู่กนั  พลงัลมปราณ(ชี่กง)ระบ า  
อะไรกม็ทีัง้นัน้  ลว้นเป็นพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ทัง้หมดหรอื  ขา้พเจา้รูส้กึ
แปลกใจ  ขา้พเจ้าว่าน่ีเป็นการย ่ายพีลงัลมปราณ(ชี่กง)  ไม่เพยีงเป็น
การย ่ายพีลงัลมปราณ(ชี่กง)  ถอืว่าเป็นการเหยยีบย ่าพลงัลมปราณ(ชี่
กง)เลยทีเดียว  ทฤษฎีที่น ามาอ้างอิงคืออะไรหรอื  เช่นวาดรูป  ร้อง
เพลง  เตน้ร า  เขยีนตวัหนงัสอื  กใ็หเ้ขา้สู่สภาวะเคลบิเคลิม้  ทีเ่รยีกกนั
ว่าสภาวะพลงัลมปราณ(ชีก่ง)  กค็อืพลงัลมปราณ(ชีก่ง)แลว้หรอื  จะไป
เข้าใจปัญหาเช่นน้ีไม่ได้  ข้าพเจ้าว่านัน่ไม่ใช่เป็นการย ่ายีวิชาพลัง
ลมปราณ(ชีก่ง)หรอกหรอื  พลงัลมปราณ(ชีก่ง)เป็นความรูท้ีย่ ิง่ใหญ่และ
ลกึซึ้งส าหรบัการบ าเพญ็ปฏบิตัขิองรา่งกายคน  โอ ้อาการเคลบิเคลิม้ก็
คอืพลงัลมปราณ(ชี่กง)หรอื  ถ้าเช่นนัน้พวกเราเขา้ห้องน ้าด้วยอาการ
เคลบิเคลิม้จะนับว่าเป็นอะไร  นัน่ไม่ใชเ่ป็นการย ่ายพีลงัลมปราณ(ชีก่ง)
หรอกหรือ  ข้าพเจ้าว่าเป็นการย ่ ายีพลังลมปราณ (ชี่กง)  ในงาน
นิทรรศการสุขภาพตะวนัออกเมื่อปีก่อน  มพีลงัลมปราณ(ชี่กง)เขยีน
พูก่นัวชิาหน่ึง  พลงัลมปราณ(ชีก่ง)เขยีนพูก่นัคอือะไร  ขา้พเจา้เขา้ไปดู
พลงัลมปราณ(ชี่กง)เขยีนพู่กนั  คนๆ น้ีถอืพู่กนัก าลงัเขยีนตวัหนังสอื
อยู่  พอเขยีนเสร็จก็ใช้มอืปล่อยลมปราณ(ชี่)ไปบนอกัษรแต่ละตวั  ที่
ปล่อยออกไปลว้นเป็นลมปราณ(ชี)่สดี าทัง้นัน้  ในสมองเตม็ไปดว้ยเรื่อง
เงนิทองชื่อเสียง  ท่านว่าจะมีพลงั(กง)ได้หรือ  ลมปราณ(ชี่)ก็ไม่ใช่
ลมปราณ(ชี)่ที่ด ี แขวนไวต้รงนัน้ยงัขายในราคาที่แพงมากๆ  มแีต่ฝรัง่
ที่ซื้อของเขาไป  ข้าพเจ้าว่าใครซื้อไปก็โชคไม่ดี  ลมปราณ (ชี่)สีด า
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เช่นนัน้จะดไีดห้รอื  มองดใูบหน้าของคนๆ นัน้กด็ าไปหมด  เขาเหน็แก่
เงินอย่างเดียว  คิดแต่เรื่องเงิน  จะมีพลัง(กง)ได้หรือ  คนๆ น้ีบน
นามบตัรยงัระบุชื่อต าแหน่งต่างๆ ยาวเป็นหางว่าว  เป็นพลงัลมปราณ
(ชี่กง)เขียนพู่กันระดับสากลเป็นต้น  ข้าพเจ้าว่าของเล่นแบบนัน้ก็
นบัเป็นพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ไดห้รอื 

พวกเราลองคดิดู  ผูท้ี่ออกไปจากชัน้เรยีนที่น่ีแลว้  จากวนัน้ีไป
พวกเรารอ้ยละ 80 - 90  ร่างกายของท่านไม่เพยีงจะหายจากโรคภยัไข้
เจบ็  ท่านยงัจะมพีลงั(กง)ดว้ย  พลงั(กง)ทีแ่ทจ้รงิ  สิง่ที่มอียูใ่นร่างกาย
ของท่านนัน้เหนือธรรมดามากมาย  ล าพงัท่านฝึกด้วยตวัเอง  ตลอด
ชีวิตก็ฝึกออกมาไม่ได้  คนหนุ่มสาวเริ่มฝึกตัง้แต่บดัน้ี   ต่อให้ฝึกไป
ตลอดชวีติกย็งัไม่สามารถฝึกไดเ้ท่ากบัสิง่ที่ขา้พเจา้ใส่ใหเ้หล่าน้ีได ้ ยงั
จะตอ้งไดอ้าจารยท์ีเ่ก่งอยา่งแทจ้รงิมาสอนทา่น  พวกเรากีช่ ัว่อายคุนจงึ
ก่อก าเนิดธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)และกลไกบงัคบั(จจีื้อ)เหล่าน้ีขึน้มาได ้ สิง่
เหล่าน้ีไดใ้ส่ใหแ้ก่ท่านในทนัทแีลว้  เพราะฉะนัน้ขา้พเจา้ขอบอกกบัทุก
ทา่น  อยา่ไดค้ดิว่าไดม้างา่ยกใ็หเ้สยีไปงา่ย  น่ีคอืสิง่ทีม่คีา่ยิง่  ประเมนิ
ค่ามไิด ้ พวกเราเมื่อออกไปจากที่น้ี  สิง่ที่ท่านมนีัน้นับเป็นพลงั(กง)ที่
แท้จรงิ  เป็นสสารพลงังานสูง  ท่านกลบัไปบ้านก็เขยีนหนังสอืสกัสอง
ตวั  จะสวยหรอืไม่สวย  ทีต่วัหนังสอืกจ็ะมพีลงั(กง)อยู ่ ถา้เช่นนัน้พวก
เราเมื่อออกจากทีน้ี่ไป  ทุกๆ คนเตมิค าวา่ “อาจารย”์  กเ็ป็นอาจารยพ์ลงั
ลมปราณ(ชีก่ง)เขยีนพูก่นัไดก้นัทัง้หมดแลว้หรอื  ขา้พเจ้าว่าเขา้ใจเป็น
เช่นนัน้ไม่ได้  เพราะผู้มีพลงั(กง)อย่างแท้จรงิ  ผู้มีพลงังาน  ท่านไม่
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จ าเป็นตอ้งปลอ่ยพลงั(กง)ดว้ยความตัง้ใจ  สิง่ใดทีท่า่นสมัผสัจบัตอ้ง  ก็
จะมพีลงัเหลอืเกาะตดิอยู ่ ลว้นแต่สอ่งประกายแวววาว 

ขา้พเจา้ยงัไดเ้หน็ในนิตยสารฉบบัหน่ึง  ลงขา่วไวเ้ช่นน้ี  ว่าจะมี
การเปิดสอนพลงัลมปราณ(ชีก่ง)เขยีนพู่กนั  ขา้พเจา้เปิดอ่าน  ดูว่าเขา
สอนกนัอยา่งไร  ขา้งในเขยีนไวเ้ชน่น้ี  ปรบัการหายใจ  สดูลมหายใจเขา้
ออก  จากนัน้นัง่สมาธิรวมความคิดไปที่ลมปราณ(ชี่)ตานเถียน  นัง่
สมาธ ิ15 - 30 นาท ี รวมความคดิดงึลมปราณ(ชี)่ตานเถยีนขึน้มาสู่แขน  
หยบิพู่กนัขึน้มาจุ่มหมกึ  ส่งลมปราณ(ชี่)ไปสู่ปลายพู่กนั  เมื่อความนึก
คดิบงัเกดิ  ก็เริม่เขยีนตวัหนังสอื  นัน่มเิป็นการหลอกลวงคนหรอื  โอ ้
การส่งลมปราณ(ชี่)ไปที่ใดก็คือพลงัลมปราณ(ชี่กง)เช่นนัน้หรือ  ถ้า
เช่นนัน้เวลาพวกเราทานข้าว  ก็ให้นัง่สมาธิสกัพกั  หยบิตะเกียบส่ง
ลมปราณ(ชี่)ไปยังปลายตะเกียบแล้วรับประทาน  นัน่เรียกว่าพลัง
ลมปราณ(ชี่กง)รบัประทานขา้ว  ใช่หรอืไม่  สิง่ที่รบัประทานเขา้ไปนัน้
เป็นพลงังานจรงิๆ หรอื  ก็พูดเรื่องน้ีกนัอย่างน้ี  ข้าพเจ้าว่าเป็นการ
เหยยีบย ่าพลงัลมปราณ(ชีก่ง)  เขาเหน็พลงัลมปราณ(ชีก่ง)เป็นวชิาตืน้ๆ 
เชน่น้ี  ฉะนัน้จะเขา้ใจเชน่น้ีไมไ่ด ้

แต่พลังลมปราณวิทยายุทธ์(หวู่ซู่ชี่กง)  นับได้ว่าเป็นพลัง
ลมปราณ(ชี่กง)เอกเทศวชิาหน่ึง  เพราะเหตุใด  เพราะว่ามนัมขี ัน้ตอน
การสืบทอดมานานนับหลายพนัปี  มนัมีทฤษฎีการบ าเพ็ญปฏิบตัิที่
สมบูรณ์  และวธิบี าเพญ็ปฏบิตัทิี่ครบถ้วน  ดงันัน้จงึนับไดว้่าเป็นสิง่ที่
สมบรูณ์แบบ  แมจ้ะเป็นเชน่นัน้  แต่พลงัลมปราณวทิยายทุธ์(หวู่ซู่ชีก่ง)  
ก็เป็นสิง่ที่อยู่ในระดบัชัน้ต ่าสุดในหลกัการบ าเพ็ญภายในของพวกเรา  



288 

 

พลังลมปราณ(ชี่กง)แบบแข็งก็คือกลุ่มพลังงานสสารชนิดหน่ึง  ใช้
ส าหรบัการต่อสูทุ้บตโีดยเฉพาะ  ขอยกตวัอยา่งใหพ้วกเราฟัง  ทีปั่กกิง่
มีผู้ฝึกคนหน่ึง  หลังเลิกจากการเรียนหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่า
หลุนตา้ฝ่า)ของเราแลว้  มอืไม่สามารถจบัต้องสิง่ของ  เขา้ไปในรา้นคา้
ซือ้รถเขน็เดก็  ใชม้อืลองจบัดูว่ารถคนัน้ีแขง็แรงหรอืไม่  เพยีงกดเบาๆ 
เท่านัน้  “ผะ”  รถเขน็เดก็ถงึกบัแตกกระจาย  เขารูส้กึประหลาดใจมาก  
กลบัถงึบา้นนัง่ลงบนเกา้อี ้ เขาใชม้อืกดไม่ได ้ พอกดเกา้อี ้ “ผะ”  เกา้อี้
ก็แตกหกัไปเลย  เขาถามขา้พเจ้าว่าเป็นเพราะเหตุใด  ขา้พเจ้าไม่ได้
บอกเขา  กลวัว่าเขาจะเกดิจติยดึตดิ  ขา้พเจา้ว่าน่ีเป็นสภาวะธรรมชาต ิ 
ปล่อยให้มนัเป็นไปตามธรรมชาติ  ไม่ต้องสนใจมนั  เป็นเรื่องดทีัง้สิ้น  
ถา้สามารถใชค้วามสามารถพเิศษไดด้ ี หนิกอ้นนัน้ใชม้อืบบีกย็งัจะแตก
เป็นผง  น่ีก็คอืพลงัลมปราณ(ชี่กง)แบบแขง็มใิช่หรอื  แต่เขาไม่เคยฝึก
พลงัลมปราณ(ชี่กง)แบบแข็งมาก่อน  ในการบ าเพ็ญพลงั(กง)ภายใน  
ความสามารถพเิศษเหลา่น้ีโดยทัว่ไปจะปรากฏออกมา  แต่เน่ืองจากคน
ไม่สามารถควบคุมจิต(ซินซิ่ง)ได้  ดงันัน้แม้จะมีความสามารถพิเศษ
เช่นน้ีก็ไม่ให้ท่านใช้  โดยเฉพาะในขณะที่ย ังบ าเพ็ญปฏิบัติอยู่ใน
ระดับชั ้นต ่ า   จิต (ซินซิ่ ง)ของคนยังไม่ ได้ ยกระดับ ให้ สู งขึ้ น  
ความสามารถพเิศษที่เกิดขึ้นในระดบัชัน้ต ่าน้ี  ก็จะไม่ให้น าออกมาใช ้ 
นานๆ เขา้เมื่อระดบัชัน้ของทา่นสงูขึน้  สิง่เหลา่น้ีกไ็มม่ปีระโยชน์  กเ็ลย
ไมน่ ามาใช ้

พลงัลมปราณวทิยายุทธ์(หวู่ซู่ชี่กง)โดยรวมแล้วฝึกกนัอย่างไร  
การฝึกพลังลมปราณวิทยายุทธ์(หวู่ซู่ชี่กง)เน้นที่การเคลื่อนย้าย
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ลมปราณ(ชี่)  แต่ในระยะเริม่ต้น  ลมปราณ(ชี่)น้ีก็เคลื่อนย้ายกันยาก  
ท่านคดิจะเคลื่อนยา้ยลมปราณ(ชี่)ขึน้ไป  มนักไ็ม่ขึน้  จะท าอย่างไรล่ะ  
เขาจะต้องฝึกมอืของเขา  สขีา้งทัง้สองขา้งของเขา  หรอืเทา้  ขา  แขน
ส่วนบนและล่าง  ศีรษะก็ต้องฝึก  ฝึกอย่างไร  บางคนใช้มือไปทุบตี
ต้นไม้  ใช้ฝ่ามอืทุบตีต้นไม้  บางคนใช้มอืทุบแผ่นหิน  สบัลงไปผบัๆ 
อย่างน้ี  ท่านว่ากระดูกจะระบมแค่ไหน  ออกแรงเพิม่อกีนิดเลอืดก็จะ
ออก  แต่ลมปราณ(ชี่)ก็ยงัไม่มา  จะท าอย่างไร  เขาก็จะเริม่แกว่งแขน  
ควบคุมเลอืดใหไ้หลยอ้นกลบั  แขน  มอื  ก็พองขึน้มา  ความจรงิก็คอื
บวมขึน้มาแลว้  จากนัน้กต็ไีปบนกอ้นหนิ  กระดกูไดถู้กหนุนดว้ยสว่นที่
บวม  ไมส่ามารถสมัผสักบัหนิโดยตรง  จงึไมเ่จบ็ปวดเทา่ใดนกั  เมื่อเขา
ฝึกพลัง(กง)ต่อไป  อาจารย์ก็จะสอนเขา  นานๆ เข้าก็จะสามารถ
เคลื่อนยา้ยลมปราณ(ชี)่ได ้ แต่เคลื่อนยา้ยลมปราณ(ชี)่อยา่งเดยีวยงัใช้
ไม่ได ้ เวลาต่อสูทุ้บตจีรงิๆ  ฝ่ายตรงขา้มจะไม่รอท่าน  แน่นอนเวลาที่
คนสามารถเคลื่อนยา้ยลมปราณ(ชี)่กจ็ะสามารถตา้นทานต่อการทุบตไีด้
แล้ว  ใช้ไม้ท่อนใหญ่ตีลงไปก็อาจไม่รู้สึกเจ็บปวด  เพราะเวลาเขา
เคลื่อนยา้ยลมปราณ(ชี)่ไปสว่นไหนสว่นนัน้กจ็ะพองขึน้มา  แต่ลมปราณ
(ชี)่เป็นสิง่ที่พืน้ฐานที่สุดในระยะแรก  เมื่อเขาฝึกต่อไป  ลมปราณ(ชี่)น้ี
จะแปรเปลีย่นไปเป็นสสารทีม่พีลงังานสูง  เมื่อมนัแปรเปลีย่นเป็นสสาร
พลงังานสูงแลว้  ก็จะค่อยๆ ก่อตวัเป็นกลุ่มพลงังานที่มคีวามหนาแน่น
สูง  กลุ่มพลงังานชนิดน้ีก็มีจติวญิญาณ  เพราะฉะนัน้มนัจะเป็นกลุ่ม
ความสามารถพิเศษ  ก็คือความสามารถพิเศษประเภทหน่ึง  แต่
ความสามารถพเิศษชนิดน้ีใชส้ าหรบัการโจมตแีละป้องกนัการถูกโจมตี
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โดยเฉพาะ  จะใชม้าบ าบดัรกัษาโรคไมไ่ด ้ เพราะวา่สสารพลงังานสงูนัน้
อยูใ่นอกีมติหิน่ึง  ไมใ่ชอ่ยูใ่นมติขิองเรา  เพราะฉะนัน้เวลาของมนัจงึเรว็
กว่าของเรา  เวลาท่านจะไปโจมตีผู้อื่น  ไม่จ าเป็นต้องเคลื่อนย้าย
ลมปราณ(ชี)่หรอืคดิอกี  พลงั(กง)นัน้กไ็ปถงึตรงนัน้แลว้  เวลาผูอ้ื่นทุบตี
ท่าน  ขณะท่านไปต่อตา้น  พลงั(กง)นัน้ก็ไปถงึตรงนัน้แลว้  ไม่ว่าท่าน
จะขยบัมอืรวดเรว็เพยีงใด  มนัจะเรว็กว่าท่าน  เพราะแนวความคดิดา้น
กาลเวลาของสองฝัง่แตกต่างกนั  ฝึกพลงัลมปราณวทิยายทุธ(์หวูซู่่ชีก่ง)
สามารถฝึกฝ่ามอืทรายเหลก็(เถี่ยซาจัง่)  ฝ่ามอืแดง(จูซาจัง่)  ขาวชริะ
(จินกังถุ่ย)  เท้าอรหันต์(หลัวฮัน่เจี่ยว)  น่ีคือความสามารถของคน
ธรรมดาสามญั  คนธรรมดาสามญัเมื่อผา่นการฝึกฝนกจ็ะสามารถบรรลุ
ถงึจุดน้ีได ้

ความแตกต่างทีเ่หน็ไดช้ดัระหวา่งพลงัลมปราณวทิยายทุธ์(หวู่ซู่
ชี่กง)  กับหลักบ าเพ็ญพลัง(กง)ภายในก็คือ  พลังลมปราณวิทยา
ยุทธ์(หวู่ซู่ชีก่ง)ตอ้งฝึกในขณะเคลื่อนไหว  เพราะฉะนัน้ลมปราณ(ชี)่จะ
เดนิใต้ผวิ  เน่ืองจากต้องฝึกในขณะเคลื่อนไหว  ไม่สามารถเขา้สู่ความ
สงบน่ิง  ลมปราณ(ชี่)จะไม่เข้าสู่ตานเถียน  ลมปราณ(ชี่)จะเดินใต้ผิว  
ลมปราณ(ชี่)ผ่านเขา้กลา้มเน้ือ  ดงันัน้จงึไม่สามารถบ าเพญ็ชวีติ  และ
ไม่สามารถบ าเพญ็ปฏบิตัเิป็นพลงักงฟูชัน้สูงได ้ หลกับ าเพญ็พลงั(กง)
ภายในของเราก าหนดใหฝึ้กอยู่ในความสงบน่ิง  หลกัพลงั(กง)ทัว่ๆ ไป
เน้นให้ลมปราณ(ชี่)เขา้สู่ตานเถียน  ลมปราณ(ชี่)เข้าสู่ท้องน้อย  เน้น
การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในความสงบน่ิง  เน้นการแปรเปลีย่นรา่งแท(้เป๋ิน
ถี)่  สามารถบ าเพญ็ชวีติ  สามารถบ าเพญ็ปฏบิตัไิปสูร่ะดบัสงูยิง่ขึน้ 
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พวกเราอาจเคยได้ยินได้ฟังว่ามีพลงักงฟูแบบน้ี  ในหนังสือ
นิยายเขยีนถึง  ครอบระฆงัทอง(จนิจงเจา้)  เสื้อเกราะเหลก็(เถี่ยปู้ซา)  
การทะลุทะลวงตน้หยางจากระยะห่างกวา่รอ้ยกา้ว(ไป่ปู้ชวนหยาง)  วชิา
ตวัเบา เป็นต้น  บางคนสามารถเหาะเหินเดินอากาศ  บางคนถึงกับ
สามารถหายเข้าไปในอีกมิติหน่ึง  พลงักงฟูชนิดน้ีมีจริงหรือไม่  ม ี 
ยนืยนัได ้ แต่ไมป่รากฏในสงัคมคนธรรมดาสามญั  ผูท้ีฝึ่กจนมพีลงักงฟู
สูงเช่นน้ี  เขาก็ไม่สามารถน าออกมาแสดง  เพราะว่าเขาไม่ใช่ฝึกวทิยา
ยุทธ์แต่เพยีงอย่างเดยีว  ลว้นอยู่เหนือระดบัชัน้ของคนธรรมดาสามญั
แลว้  บุคคลผูน้ี้กจ็ะตอ้งบ าเพญ็ตามหลกับ าเพญ็พลงั(กง)ภายใน  เขาก็
จะต้องรกัษาจติ(ซนิซิง่)  ยกระดบัจติ(ซนิซิง่)ของเขาใหสู้งขึน้  เขาต้อง
มองผลประโยชน์ทางวตัถุใหจ้ดืจาง  แม้ว่าเขาจะสามารถบ าเพญ็จนมี
พลงักงฟูเช่นน้ีได้  แต่จากน้ีไปเขาไม่อาจที่จะน าออกมาใช้ในสงัคม
มนุษยไ์ดต้ามอ าเภอใจ  เวลาไม่มใีครเหน็  ตวัเองอาจน ามาทดลองใชดู้
ได้  ที่เราได้อ่านในหนังสือนิยายที่เขียนเรื่องต่อสู้ฆ่าฟันเพื่อแย่งชิง
คมัภีร์ดาบ  ของล ้าค่า  และผู้หญิง  แต่ละคนมีความสามารถยิง่ใหญ่  
เหาะเหนิเดนิอากาศ  พวกเราลองคดิดู  คนที่มพีลงักงฟูจรงิประเภทน้ี  
เขามใิช่ไดม้าจากการบ าเพญ็ภายในหรอกหรอื    เขาเน้นหนักเรื่องจติ
(ซินซิ่ง)จงึจะสามารถบ าเพ็ญส าเร็จได้  เห็นชื่อเสยีงผลประโยชน์และ
กเิลสตณัหาต่างๆ เป็นเรื่องจดืจางไปนานแลว้  เขาจะไปฆ่าคนไดห้รอื  
เขาจะเห็นเงนิทองเป็นเรื่องส าคญัอย่างนัน้หรอื  ไม่น่าเป็นไปได ้ นัน่
เป็นเพยีงการขยายความเกนิจรงิในดา้นศิลปกรรม  คนแสวงหาความ
ตื่นเต้นทางดา้นจติใจ  และหาวธิสีนองความกระหายนัน้  นักประพนัธ์
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คนนัน้ก็จบัประเด็นตรงจุดน้ี  ท่านอยากแก้กระหายอย่างไร  พอใจ
อย่างไร  เขาก็ออกแรงเขยีนให้ท่าน  ยิง่เขยีนให้มหศัจรรยม์ากเท่าใด
ท่านก็ยิ่งอยากอ่าน  นัน่เป็นเพียงการขยายความเกินจริงในด้าน
ศิลปกรรม  คนที่มีพลังกงฟูประเภทน้ีอย่างแท้จริงจะไม่ท าเช่นน้ี  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะไมน่ าออกมาแสดง 

จิตโอ้อวด 

พวกเรามผีูฝึ้กไม่น้อย  เน่ืองจากบ าเพ็ญท่ามกลางคนธรรมดา
สามัญ  ไม่สามารถปล่อยวางจิตหลายๆ อย่าง  จิตหลายๆ อย่าง
กลายเป็นเรื่องปกตเิคยชนิไปเสยีแลว้  ตวัเขาเองไมรู่ส้กึ  จติโออ้วดชนิด
น้ีลว้นปรากฏออกมาใหเ้หน็ทัว่ไป  การท าความดกี็สามารถสะทอ้นจติ
โออ้วดออกมาให้เหน็  โดยปกตแิลว้ตวัเองเพื่อชื่อเสยีงเงนิทอง  ไดร้บั
ผลประโยชน์เลก็น้อย  กเ็ทีย่วป่าวประกาศโออ้วดว่าฉนัมคีวามสามารถ  
เป็นคนเก่ง  พวกเรากม็กีรณีเชน่น้ี  ผูท้ีฝึ่กไดด้หีน่อย  ตาทพิยม์องเหน็
ไดช้ดัเจนหน่อย  กระบวนทา่ท าไดด้หีน่อย  กจ็ะมกีารโออ้วดบา้ง 

มคีนพดูว่า  ฉนัไดย้นิอาจารยห์ลีบ่อกอะไร  ทุกคนกล็อ้มเขา้ไป
ฟัง  เขาพูดอยู่ตรงนั ้น  เอาความเข้าใจของตัวเองเติมแต่งเข้าไป  
ถ่ายทอดขา่วเกรด็เลก็เกรด็น้อย  มจีุดมุ่งหมายอะไร  กค็อืโออ้วดตวัเอง  
ยงัมบีางคนเที่ยวกระจายข่าวเกรด็เล็กเกรด็น้อย  เขาพูดให้อกีคนฟัง  
เธอก็พูดให้อกีคนฟัง  พูดกนัสนุกสนานอยู่ตรงนัน้  ราวกบัว่าเขาจะรู้
ข่าวสารไดร้วดเรว็เป็นพเิศษ  พวกเราผูฝึ้กจ านวนมากก็เขา้ใจไม่แจ่ม
แจง้เท่าเขา  คนอื่นรูไ้ม่มากเท่าเขา  ส าหรบัเขาถือว่าเป็นเรื่องปกตไิป
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แล้ว  อาจจะไม่รู้ตัว  ในจิตใต้ส านึกของเขามีจิตโอ้อวดประเภทน้ีอยู ่ 
มฉิะนัน้เขากระจายข่าวสารเหล่าน้ีเพื่ออะไร  ยงัมีบางคนแพร่ข่าวว่า
อาจารยจ์ะกลบัขึน้เขาไปเมื่อใดๆ  ขา้พเจา้กไ็มใ่ชล่งมาจากเขา  จะกลบั
ขึ้นเขาที่ไหน  ยงัมคีนพูดว่า  วนันัน้วนัน้ีอาจารย์พูดอะไรกบัใคร  ให้
อะไรใครเป็นพเิศษ  เอาเรื่องเหล่าน้ีมาเผยแพร่มปีระโยชน์อะไร  ไม่มี
ประโยชน์แม้แต่น้อย  แต่เรามองเห็นว่าน่ีคอืจติยดึติดของเขา  จติโอ้
อวดประเภทหน่ึง 

ยงัมีคนตามมาขอลายเซ็นข้าพเจ้า  มีจุดประสงค์อะไร  ยงัคง
เป็นพฤติกรรมของคนธรรมดาสามญั  ขอลายเซ็นเก็บไว้เป็นที่ระลึก  
ท่านไม่คิดจะบ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  ข้าพเจ้าเซ็นชื่อให้ท่านก็ไม่มี
ประโยชน์  หนังสือของข้าพเจ้าทุกตัวอกัษรล้วนเป็นรูปลกัษณ์ของ
ขา้พเจา้และธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)  ทุกค าเป็นค าพดูของขา้พเจา้  ท่านยงั
จะตอ้งการลายเซน็ของขา้พเจา้ไปท าไม  บางคนคดิวา่  เซน็ชื่อแลว้  สื่อ
สัญญาณของอาจารย์ก็จะคุ้มครองฉันได้  ยงัจะยึดถือสื่อสัญญาณ
ประเภทนัน้อกี  ซึ่งพวกเราไม่เน้นเรื่องเกี่ยวกบัสื่อสญัญาณ  หนังสอื
เลม่น้ีไมส่ามารถประเมนิเป็นมูลค่าได ้ ท่านยงัจะขออะไรอกี  สิง่เหลา่น้ี
ล้วนสะท้อนออกมาจากจิตยึดติดเหล่านัน้  ยงัมีบางคนเห็นผู้ฝึกที่
ติดตามข้าพเจ้า  เห็นกิริยาท่าทางเป็นอย่างไรก็ลอกเลียนแบบ  ดี
หรอืไม่ดเีขาก็ไม่รู ้ ความจรงิเราไม่สนใจว่าใครจะเป็นอย่างไร  มเีพยีง
หลกัธรรมเดยีวเท่านัน้  มแีต่ปฏบิตัติามหลกัธรรมใหญ่  นัน่จงึจะเป็น
มาตรฐานทีแ่ทจ้รงิ  คนทีต่ดิตามขา้พเจา้กไ็ม่ไดร้บัอะไรทีเ่ป็นพเิศษ  ก็
เหมอืนกบัพวกเรา  พวกเขาเป็นเพยีงคนท างานของสถาบนัวจิยั  ขอ
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อย่าไดเ้กดิจติใจเช่นน้ี  พวกเราโดยมากเมื่อมจีติใจเช่นน้ีเกดิขึน้มา  ใน
ความไม่ตัง้ใจของท่านก็บงัเกิดผลในการบ่อนท าลายหลกัธรรมใหญ่  
ท่านสรา้งข่าวตื่นเต้นใหผู้ค้นฟัง  แมก้ระทัง่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้  
ชกัน าจติยดึตดิของผูฝึ้ก  และแยง่ชงิเขา้มาอยูใ่กลอ้าจารยเ์พื่อจะไดฟั้ง
อะไรมากหน่อย  เรื่องอะไรเหล่าน้ีเป็นต้น  ล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ปัญหาเหลา่น้ีมใิชห่รอื 

จติโออ้วดน้ียงัชกัน าไปสูอ่ะไรไดง้า่ย  ขา้พเจา้เผยแพรห่ลกัธรรม
มาเป็นเวลากว่า 2 ปีแลว้  ในผูฝึ้กรุ่นเก่าๆ ของหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร
(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา  อาจมคีนจ านวนหน่ึงใกล้จะเปิดพลงั(กง)แล้ว  
ศษิยจ์ านวนหน่ึงจะเขา้สูส่ภาพการรูแ้จง้ตามขัน้ตอน(เจีย้นอู)้  ทนัใดนัน้
ก็เข้าสู่การรู้แจ้งตามขัน้ตอน (เจี้ยนอู้)  ท าไมในขณะนั ้นจึงไม่มี
ความสามารถพเิศษเหล่าน้ีออกมา  เพราะว่าหากขา้พเจา้ผลกัท่านให้
สูงขึน้ไปในระดบัที่สูงขนาดนัน้ในทนัททีนัใด  ท่านยงัไม่สามารถละทิ้ง
จิตใจของคนธรรมดาสามญัย่อมไม่ได้  แน่นอนจิต(ซินซิ่ง)ของท่าน
ยกระดบัสูงขึ้นมากแลว้  แต่ยงัมจีติยดึติดอกีหลายๆ อย่างที่ยงัไม่ได้
ขจดัทิ้งไป  เพราะฉะนัน้จึงไม่สามารถให้ท่านมีความสามารถพิเศษ
เหล่าน้ีออกมา  เมื่อท่านผา่นขัน้ตอนน้ีไปแลว้  มัน่คงแลว้  ก็จะส่งท่าน
ไปสูส่ภาพรูแ้จง้ตามขัน้ตอน(เจีย้นอู)้ในทนัท ี ในระหวา่งสภาพการรูแ้จง้
ตามขัน้ตอน(เจีย้นอู)้น้ี  ตาทพิยข์องท่านกจ็ะเปิดในระดบัสูงมาก  ท่าน
จะมคีวามสามารถพเิศษต่างๆ มากมาย  ความจรงิขา้พเจา้ขอบอกกบั
พวกเรา  เมื่อท่านบ าเพญ็ปฏบิตัิอย่างแท้จรงิ  พอเริม่เขา้ไปฝึกก็จะมี
ความสามารถพิเศษมากมาย  ท่านได้เข้าสู่ระดับชัน้ที่สูงมากแล้ว  
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เพราะฉะนัน้จงึมคีวามสามารถพเิศษต่างๆ มากมาย  ในเรว็ๆ น้ีพวกเรา
จ านวนมากกอ็าจมสีภาพเช่นน้ีปรากฏออกมา  ยงัมบีางคน  เขาบ าเพญ็
ไดไ้ม่สูงนัก  สิง่ทีต่ดิตวัเขามากบัความอดทนของเขารวมเขา้ดว้ยกนัจงึ
เป็นสิง่ทีม่ ัน่คงคงที ่ ดงันัน้เขาเหล่าน้ีจะเปิดพลงั(กง)  เปิดการรูแ้จง้(อู)้
ในระดบัชัน้พืน้ฐานมาก  รูแ้จง้(อู)้ถงึทีสุ่ด  จะมคีนเชน่น้ีปรากฏ 

ข้าพเจ้าพูดถึงปัญหาน้ีกับพวกเรา  ก็เพื่อบอกกบัพวกเราว่า  
เมื่อใดที่มีคนเช่นน้ีปรากฏ  ท่านอย่าได้ถือว่าเขาเป็นผู้ส าเร็จธรรมที่
เก่งกาจอะไร  น่ีเป็นปัญหาที่รา้ยแรงในการบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรม  มแีต่
ปฏิบัติตามหลักธรรมใหญ่จึงจะถูกต้อง  อย่าได้เห็นว่าคนเขามี
ความสามารถพิเศษ  มีอิทธิฤทธิ ์ สามารถมองเห็นบางสิ่งบางอย่าง  
ทา่นกต็ามเขาไป  กเ็ชื่อฟังเขาไปเช่นน้ี  ทา่นอาจจะท ารา้ยเขากไ็ด ้ ท า
ให้เขาเกิดจติยนิด ี สุดท้ายอะไรของตวัเองก็สูญหายไป  ถูกปิดทิ้งไป  
ทา้ยทีสุ่ดตกลงไป  พลงั(กง)เปิดแลว้ก็ตกลงไปได ้ ควบคุมตวัเองไม่ได้
แมรู้แ้จง้แลว้ก็ยงัตกลงไปได ้ พระพุทธองค์ใดถ้าควบคุมตวัเองไดไ้ม่ดี
ยงัตกลงไปได้  แล้วท่านเป็นเพียงผู้บ าเพ็ญปฏิบัติธรรมในหมู่คน
ธรรมดาสามญั  ฉะนัน้ไม่ว่าจะเกิดมีความสามารถพเิศษมากน้อยแค่
ไหน  ความสามารถพิเศษสูงส่งเพียงใด  อทิธฤิทธิย์ ิง่ใหญ่เพียงไหน  
ทา่นจะตอ้งควบคุมตวัเองใหไ้ด ้ เมื่อเรว็ๆ น้ีพวกเราน้ีมคีนนัง่อยู ่ณ ทีน้ี่
อยู่ๆ ก็หายตัวไป  อีกสักครู่ก็ปรากฏตัวกลับมาอีก  ก็เป็นเช่นน้ี  
อิทธิฤทธิส์ูงส่งยิ่งกว่าน้ียังจะปรากฏออกมา  แล้วต่อไปท่านจะท า
อยา่งไร  ในฐานะทีท่า่นเป็นผูฝึ้กของเรา  เป็นลูกศษิย ์ ต่อไปไมว่่าเรื่อง
ท านองน้ีจะเกดิขึน้กบัตวัท่านเองกด็ ี เกดิขึน้กบัคนอื่นกด็ ี ทา่นตอ้งไม่
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ไปเทิดทูนบูชาเขา  ไปแสวงหาสิ่งน้ี  หากใจท่านเปลี่ยนไป  ก็จบสิ้น
ทนัท ี ท่านก็จะตกลงไป  ท่านอาจจะสูงกว่าเขาเสยีอกี  เพยีงแต่ไม่มี
อทิธฤิทธิป์รากฏเทา่นัน้  อยา่งน้อยเกีย่วกบัเรือ่งเชน่น้ีกท็ าใหท้า่นตกลง
ไปเสยีแลว้  เพราะฉะนัน้ท่านจะต้องระมดัระวงัปัญหาน้ี  เราจดัล าดบั
ปัญหาน้ีไว้ในต าแหน่งที่ส าคญัมาก  เพราะว่าอีกไม่นานก็จะปรากฏ
เรื่องราวเช่นน้ี  เมื่อใดปรากฏ  หากท่านไม่สามารถควบคุมไวไ้ด้ก็ใช้
ไมไ่ด ้

ผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเมื่อมพีลงั(กง)  พลงั(กง)เปิด  หรอืการรู้
แจ้ง(อู)้เปิดอย่างแท้จรงิ  ก็อย่าไดเ้ห็นตวัเองว่าพเิศษอย่างนัน้อย่างน้ี  
สิ่งที่เขามองเห็น  เป็นสิ่งที่อยู่ในระดบัชัน้ของเขา  เพราะว่าบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรมถงึขัน้น้ี  ก็คอืการรูแ้จง้(อู)้ของเขาบรรลุถงึขัน้น้ี  มาตรฐาน
จติ(ซนิซิง่)ของเขาบรรลุถงึขัน้น้ี  ปัญญาของเขากบ็รรลุถงึขัน้น้ี  ดงันัน้
สิง่ทีอ่ยูใ่นระดบัสงูยิง่ขึน้ไป  เขาอาจจะไมเ่ชื่อ  กเ็น่ืองจากเขาไมเ่ชื่อ  จงึ
ท าให้เขาคิดว่าสิง่ที่เขามองเห็นเป็นสิง่ที่ถูกต้อง  คดิว่าก็มเีพยีงแค่น้ี  
แทจ้รงินัน่ยงัห่างไกลอกีมากนัก  เพราะว่าระดบัชัน้ของเขาอยูแ่ค่ระดบั
น้ี 

มคีนส่วนหน่ึงจะเปิดพลงั(กง)ในระดบัชัน้น้ี  จะบ าเพญ็สูงขึน้ไป
อกีเขาก็บ าเพญ็ขึ้นไปไม่ได้แล้ว  ดงันัน้จงึต้องเปิดพลงั(กง)เปิดการรู้
แจง้(อู)้ในระดบัชัน้น้ี  พวกเราที่จะบ าเพญ็ส าเรจ็ในอนาคต  บา้งจะเปิด
การรู้แจ้ง(อู้)ในระดบัวิชาสายย่อยในภพ  บ้างจะเปิดการรู้แจ้ง(อู้)ใน
ระดบัชัน้ที่แตกต่างกนั  บ้างก็จะรู้แจ้ง(อู้)ได้มรรคผล  การรูแ้จ้ง(อู้)ได้
มรรคผลจงึจะนับว่าสูงที่สุด  สามารถมองเหน็สิง่ต่างๆ  และปรากฏตน
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ให้เห็นได้ในระดบัชัน้ที่แตกต่างกนั  แม้แต่ในวชิาสายย่อยในภพ  ผูท้ี่
เปิดพลงั(กง)  เปิดการรูแ้จง้(อู)้ในระดบัชัน้ที่ต ่าสุด  ก็สามารถมองเห็น
บางมิติและผู้ส าเร็จธรรมบางท่านได้   และสามารถติดต่อกับท่าน
เหล่านัน้ได้  ถึงเวลานัน้ท่านอย่าได้แอบดีใจ  ในวิชาสายย่อยในภพ  
การเปิดพลงั(กง)ในระดบัชัน้ที่ต ่าจะไม่ได้มรรคผล  เป็นสิ่งที่แน่นอน  
แล้วจะท าอย่างไร  เขาท าได้แต่เพยีงรกัษาให้คงอยู่ในระดบัชัน้น้ี  วนั
ขา้งหน้าค่อยบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมไปสู่ระดบัชัน้ที่สูงยิง่ขึน้ไปอกี  นัน่ก็
เป็นเรื่องในภายหน้า  ในเมื่อบ าเพญ็ไดสู้งเพยีงเท่าน้ี  แลว้ท าไมจะไม่
เปิดพลงั(กง)ล่ะ  แมเ้ขาจะบ าเพญ็ต่อไปเช่นน้ี  กบ็ าเพญ็ขึน้ไปไม่ไดอ้กี
แล้ว  ดงันัน้จงึได้เปิดพลงั(กง)  เน่ืองจากบ าเพ็ญถึงจุดสิ้นสุดของเขา
แลว้  คนอย่างน้ีมมีาก  ไม่ว่าจะปรากฏสภาพการณ์อะไร  ท่านจะต้อง
ควบคุมจติ(ซนิซิง่)ไวใ้หไ้ด ้ มแีต่การปฏบิตัติามหลกัธรรมใหญ่เท่านัน้
จงึจะถูกต้องอย่างแท้จรงิ  ความสามารถพเิศษของท่านก็ดี  การเปิด
พลงั(กง)ของท่านก็ด ี ท่านไดม้าจากการบ าเพญ็ปฏบิตัหิลกัธรรมใหญ่
ทัง้สิ้น  หากท่านลดล าดบัความส าคญัของหลกัธรรมใหญ่ให้รองลงมา  
และยกความส าคญัในเรื่องอทิธฤิทธิข์องทา่นขึน้ไปแทนที ่ หรอืคนทีก่าร
รู้แจ้ง(อู้)เปิดแล้ว  คิดว่าความเข้าใจอย่างนัน้อย่างน้ีของตัวเองนัน้
ถูกต้อง  ถึงกับหลงคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่  สูงเกินกว่าหลกัธรรมใหญ่  
ข้าพเจ้าว่าท่านก าลังเริ่มตกลงไปแล้ว  อนัตรายแล้ว  ก็จะแย่ลงไป
เรื่อยๆ  เมื่อถึงเวลานัน้ท่านจะพบกบัเรื่องยุ่งยากจรงิๆ  บ าเพ็ญเสีย
เปลา่  ท าไมด่กีจ็ะตกลงไปทนัท ี บ าเพญ็เปลา่ประโยชน์ 
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ขา้พเจา้ยงัจะขอบอกกบัพวกท่าน  หนังสอืเล่มน้ีของขา้พเจา้ได้
รวบรวมเน้ือหาสาระที่ไดบ้รรยายธรรมในสถานที่ต่างๆ เขา้ไวด้้วยกนั  
เป็นสิง่ทีข่า้พเจา้พดูทัง้นัน้  เป็นค าพดูของขา้พเจา้ทุกค า  ทุกตวัอกัษร
ถอดจากเทป  เขยีนออกมาทลีะตวัทลีะตวั  โดยมลีูกศษิยข์องขา้พเจ้า  
และผู้ฝึกช่วยกันถอดข้อความจากเทปเขียนออกมา  หลังจากนั ้น
ขา้พเจา้ค่อยท าการแกไ้ขตรวจทานครัง้แลว้ครัง้เลา่  ลว้นเป็นหลกัธรรม
ของขา้พเจา้  ทีข่า้พเจา้อธบิายกค็อืหลกัธรรมน้ี 
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บทท่ี 7 

ปัญหาการฆ่าสตัวต์ดัชีวิต 

การฆ่าสตัว์ตดัชวีติเป็นปัญหาทีล่ะเอยีดอ่อนมาก  ส าหรบัผูฝึ้ก
พลงั(กง)  เรามขีอ้ก าหนดที่ค่อนขา้งเขม้งวด  ผูฝึ้กพลงั(กง)จะฆ่าสตัว์
ตดัชวีติไมไ่ด ้ ไมว่า่จะเป็นสายพทุธ  สายเต๋า  หลกัพลงั(กง)สายพสิดาร
(ฉีเหมนิ)  ไม่ว่าจะเป็นวชิาใดแขนงใดก็ตาม  ขอเพยีงเป็นการบ าเพญ็
ปฏบิตัธิรรมในสายหลกั  ลว้นถอืเป็นเรื่องเดด็ขาด  ต่างไมใ่หฆ้า่สตัวต์ดั
ชวีติ  ขอ้น้ียนืยนัได ้ เพราะว่าปัญหาที่ตามมาหลงัการฆ่าสตัว์ตดัชวีติ
นัน้ใหญ่หลวงนัก  เราจะต้องพูดให้ทุกท่านฟังอย่างละเอียด  การฆ่า
สตัวต์ดัชวีติ  พทุธศาสนาในยคุเริม่ตน้หมายถงึการฆ่าคนเป็นส าคญั  น่ี
เป็นเรื่องที่รา้ยแรงมากทีสุ่ด  ต่อมาภายหลงัสิง่มชีวีติทีใ่หญ่  สตัวใ์หญ่  
หรอืสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างใหญ่  ก็เห็นเป็นเรื่องส าคญัทัง้นัน้  ท าไมใน
วงการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  จงึถอืการฆา่สตัวต์ดัชวีติเป็นปัญหารา้ยแรง
มาโดยตลอด  เมื่อก่อนในพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า  ผูท้ี่ไม่ควรตายกลบั
ถูกฆ่าตายไป  ก็จะกลายเป็นผีไร้ญาติ  เมื่อก่อนพูดถึงการน าส่ง
วญิญาณให้พ้นจากทุกข์  ก็หมายถึงคนพวกน้ี  ถ้าหากไม่ได้รบัการ
น าส่งวญิญาณใหพ้น้ทุกขแ์ลว้  ชวีติเหล่าน้ีกจ็ะไม่มกีนิไม่มดีื่ม  ตกอยู่
ในสภาวะทีทุ่กขท์รมาน  น่ีเป็นสิง่ทีก่ลา่วกนัในพทุธศาสนาในอดตี 

เราพดูกนัว่า  เมื่อคนๆ หน่ึงท าแต่เรื่องไม่ดตี่ออกีคนหน่ึง  เขาก็
จะใหกุ้ศลจ านวนมากแก่ผูน้ัน้เป็นการชดเชย  โดยทัว่ไปเราหมายถงึการ
ครอบครองสิ่งของของผู้อื่น  แต่หากว่าท าให้ชีวิตหน่ึงจบลงใน
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ทนัททีนัใด  จะเป็นสตัว์ก็ด ี สิง่มชีวีติอื่นก็ดี  ก็จะเป็นการก่อกรรมที่
หนักมาก  การฆ่าสตัว์ตัดชีวิตในอดีตหมายถึงการฆ่าคนเป็นส าคญั  
กรรมที่ก่อขึ้นนัน้ค่อนข้างหนัก  แต่การฆ่าสิง่มีชีวติทัว่ๆ ไปก็ไม่เบา
เชน่กนั  เป็นการก่อกรรมหนักโดยตรง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรบัผูฝึ้ก
พลงั(กง)  ในขัน้ตอนของการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ไดม้กีารก าหนดทุกข์
ภยัเลก็ๆ น้อยๆ ไวใ้หแ้ก่ท่านในแต่ละระดบัชัน้ที่แตกต่างกนั  ทัง้หมด
ล้วนคือกรรมของตวัท่านเอง  ทุกข์ภยัของตวัท่านเอง  จดัเรยีงไว้ให้
ท่านในแต่ละระดบัชัน้  เพื่อให้ท่านได้ยกระดบัชัน้สูงขึ้น  ขอเพยีงแต่
ทา่นยกระดบัจติ(ซนิซิง่)ใหส้งูขึน้  กจ็ะสามารถผา่นไปได ้ แต่ถา้มกีรรม
หนักเชน่น้ีเกดิขึน้ในทนัททีนัใด  ท่านจะผา่นไปไดอ้ยา่งไร  ล าพงัอาศยั
จติ(ซนิซิง่)ของทา่น  ทา่นจะไมส่ามารถผา่นไปได ้ และอาจท าใหท้า่นไม่
สามารถบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมต่อไปได ้

พวกเราพบว่า  ในเวลาที่คนเกดิมา  ภายในบรเิวณที่ก าหนดใน
มิติจกัรวาลน้ี  ก็ได้ก าเนิดตัวเขาออกมามากมายในเวลาเดียวกนั  มี
รปูร่างหน้าตาเหมอืนกบัตวัเขา  มชีื่อเดยีวกนั  ท าในสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนั  
ดงันัน้จงึเรยีกไดว้า่เป็นสว่นหน่ึงของรา่งกายของเขา  ในทีน้ี่เกีย่วโยงถงึ
ปัญหาเช่นน้ีคอื  หากสิง่มชีวีติ(ชวีติสตัว์ใหญ่อื่นๆ ก็เช่นกนั)  ตายไป
อย่างกะทันหัน  ในขณะที่ตัวเขาในมิติอื่นๆ ยงัใช้ชีวิตไม่หมดตาม
อายุขยัทีก่ าหนดไวเ้ดมิ  ยงัจะตอ้งอยูไ่ปอกีหลายปี  ฉะนัน้ผูท้ีต่ายไปน้ี
กจ็ะตกอยู่ในสภาพไรท้ี่พกัพงิ  ต้องร่อนเร่พเนจรไปในมติขิองจกัรวาล  
ในอดตีเรยีกกนัว่าผไีม่มญีาต ิ ไม่มกีนิไม่มดีื่ม  ทุกขท์รมานมาก  กค็ง
จะเป็นเช่นน้ี  แต่พวกเรามองเหน็จรงิๆ ว่าเขาตกอยูใ่นสภาวะที่น่ากลวั
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มาก  เขาจะตอ้งรอคอยต่อไปเช่นน้ี  จนกว่าชวีติของเขาในแต่ละมติจิะ
ด าเนินจนจบอายุขยั  จงึจะพากนัไปหาที่พกัพงิของเขาด้วยกนั  หาก
เวลายิง่ยาวนาน  เขาก็ต้องทนทุกขม์ากยิง่ขึ้น  เขาทนทุกขย์ิง่มากขึ้น  
กรรมที่ท าให้เขาต้องทุกข์ทรมานก็จะไปเพิม่ให้แก่ผู้ที่ฆ่าเขาอย่างไม่
หยุดยัง้  ท่านคิดดูว่าท่านจะมีกรรมเพิ่มขึ้นมากเพียงใด น่ีคือการ
มองเหน็ของพวกเราโดยผา่นความสามารถพเิศษ(กงเหนิง)   

เรายงัมองเหน็อกีสถานการณ์หน่ึง  ในเวลาที่คนเกดิมา  ในมติิ
พเิศษที่ก าหนด  ก็จะมรีูปแบบการด าเนินชวีติของเขาคงอยู่  กล่าวคอื
ชวีิตของเขาด าเนินไปถึงส่วนไหน  ควรท าอะไร  ล้วนมอียู่ข้างในมิติ
พิเศษนั ้นทัง้หมด  ใครเป็นผู้จ ัดเรียงชีวิตของเขา  แน่นอน  ก็คือ
สิง่มชีวีติชัน้สูงเป็นผูก้ระท าเรื่องน้ี  ดงัเช่น  พวกเราอยูใ่นสงัคมของคน
ธรรมดาสามญั  หลงัจากทีเ่ขาเกดิมา  ในครอบครวัน้ีมเีขา  ในโรงเรยีนมี
เขา  หรอืเมื่อเตบิโตขึน้ทีท่ างานมเีขา  ผา่นการท างานของเขาไดม้กีาร
ตดิต่อประสานงานกบัสงัคมในดา้นต่างๆ  กล่าวคอืการจดัวางในสงัคม
ทัง้หมดลว้นมกีารก าหนดไวเ้รยีบรอ้ยแลว้  แต่เน่ืองจากชวีติน้ีตายไป
อย่างกะทันหัน  ไม่ได้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้แต่ เดิม  เกิดการ
เปลีย่นแปลง  ฉะนัน้ใครทีท่ าใหเ้รื่องน้ียุง่เหยงิ  ผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สงูทา่น
นัน้ย่อมไม่ให้อภยัแก่เขา  ทุกท่านลองคดิดู  การเป็นผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรม  เราจะต้องบ าเพ็ญปฏิบตัิไปสู่ระดบัสูง  ถ้าผู้ส าเร็จธรรมชัน้สูง
ท่านนัน้ไม่ให้อภยัแก่เขา  ท่านว่าเขายงัจะบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมไดห้รอื  
อาจารยบ์างท่านก็ไม่มรีะดบัชัน้สูงเท่าผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูงที่ไดก้ าหนด
เรื่องน้ีไว้  เพราะฉะนัน้อาจารย์ของเขาก็จะต้องพลอยรบักรรมไปด้วย  
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ยงัตอ้งถูกท าโทษใหต้กลงมา  ทา่นลองคดิด ู น่ีเป็นปัญหาธรรมดาทัว่ๆ 
ไปหรอื  ดงันัน้เมื่อมกีารกระท าเรื่องเชน่น้ีกย็ากทีจ่ะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม 

ในบรรดาผู้บ าเพญ็ปฏิบตัิหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้า
ฝ่า)  อาจมคีนที่อยูใ่นยุคสมยัสงครามซึ่งเคยผ่านการสูร้บ  สงครามนัน้
เป็นสภาพการณ์แบบหน่ึง  อนัเป็นผลเกดิจากการเปลีย่นแปลงใหญ่ของ
ปรากฏการณ์สวรรคท์ัง้หมด  ทา่นเป็นเพยีงส่วนหน่ึงในสภาพการณ์นัน้  
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของสวรรค์หากไม่มีมนุษย์ไป
กระท าการใดๆ  ก็ยงัไม่สามารถท าให้สภาพการณ์เช่นนัน้มาสู่สงัคม
มนุษย์ได้  และก็ไม่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สวรรค์  เรื่องเหล่านัน้เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่า  
ซึ่งไม่ถอืว่าเป็นความผดิของท่านเพยีงคนเดยีว  แต่กรรมทีเ่รากล่าวถงึ
ในที่น้ีเกิดจากการมุ่งท าความชัว่รา้ย  เพื่อการแสวงหา  เพื่อบรรลุผล
ประโยชน์ส่วนตวั  หรอืสิง่ใดที่ส่งผลกระทบถึงตวัเอง  จงึก่อเกิดเป็น
กรรมเช่นน้ีขึน้  อะไรก็ตามที่เกี่ยวพนักบัการเปลี่ยนแปลงของมติใิหญ่
ทัง้หมด  การเปลีย่นแปลงใหญ่ของสภาวะทางสงัคม  น่ีลว้นไมใ่ชเ่รื่องที่
เกีย่วกบัทา่น 

การฆา่สตัวต์ดัชวีติเป็นการก่อกรรมหนกั  บางคนกค็ดิวา่  ไมใ่ห้
ฆ่าสตัว์ตัดชีวิต  ฉันอยู่บ้านต้องท าอาหาร  ถ้าฉันไม่ฆ่าแล้ว  คนใน
ครอบครวัจะกนิอะไร  ปัญหาทีเ่ป็นรูปธรรมน้ีขา้พเจา้ไม่สนใจ  ขา้พเจา้
บรรยายธรรมให้กับผู้บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  ไม่ใช่บอกให้คนธรรมดา
สามญัทัว่ไปว่าจะด ารงชีวิตอย่างไร  ปัญหาที่เป็นรูปธรรมจะปฏิบัติ
อย่างไร  ก็ใหใ้ชห้ลกัธรรมใหญ่(ตา้ฝ่า)เป็นบรรทดัฐาน  ท่านคดิว่าควร
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ท าอย่างไรด ี ท่านก็ท าอย่างนัน้  คนธรรมดาสามญัคดิจะท าอะไรก็ท า  
เป็นเรื่องของคนธรรมดาสามญั  จะให้ทุกคนบ าเพ็ญธรรมจรงิทัง้หมด
ย่อมเป็นไปไม่ได้  แต่การเป็นผู้บ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  จ าเป็นต้องใช้
มาตรฐานสูงมาก าหนด  ดงันัน้ ณ ที่น้ีเป็นการก าหนดเงื่อนไขให้แก่ผู้
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเทา่นัน้ 

ไม่เฉพาะแต่คน  สตัว์  แมแ้ต่พชืก็มชีวีติทัง้นัน้  ในอกีมติหิน่ึง
สสารใดๆ ล้วนมชีวีติ  เมื่อตาทพิย์ของท่านเปิดจนถึงระดบัธรรมจกัษุ  
ทา่นจะพบว่าแมก้ระทัง่กอ้นหนิ  ผนัง  อะไรกส็ามารถพดูคุยทกัทายกบั
ทา่นได ้ อาจมคีนคดิ  ถา้เชน่นัน้ธญัญาหาร  พชืผกัทีพ่วกเรากนิลว้นมี
ชวีติ  ยงัมแีมลงวนัและยุงในบ้าน  จะท าอย่างไร  ในฤดูรอ้นถูกกดัจน
ทนไม่ได ้ มองมนักดัอยู่ตรงนัน้โดยไม่ท าอะไรมนั  เหน็แมลงวนัตกลง
ไปในอาหารสกปรกเหลอืเกนิ  ตกีไ็ม่ได ้ ขา้พเจา้ขอบอกกบัทุกท่านว่า  
พวกเราไม่ควรท าลายชวีติอย่างไม่มเีหตุผลตามอ าเภอใจ  แต่เราก็ไม่
ควรเป็นสุภาพชนที่ระมดัระวงัจนเกินไป  สนใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ 
เหล่าน้ีอยู่ตลอดเวลา  เดนิก็กลวัจะเหยยีบเอามดตาย  จนต้องกระโดด
ขา้ม  ขา้พเจ้าว่าท่านมีชวีติอยู่อย่างเหน็ดเหน่ือยเหลอืเกิน  นัน่ไม่ใช่
การยดึตดิหรอกหรอื  ทา่นกระโดดเดนิไป  ไม่เหยยีบมดตาย  แต่กย็งัมี
สิ่งมีชีวิตเล็กๆ อีกมากมาย  ท่านก็เหยียบตายไปแล้ว   ภายใต้
จุลทรรศน์ยังมีสิ่งมีชีวิตที่เล็กลงไปอีกมากมาย  ยังมีเชื้อโรคและ
แบคทเีรยีอกี  ท่านอาจเหยยีบมนัตายไปไม่น้อย  ถ้าเช่นนัน้พวกเราก็
อยา่มชีวีติอยูเ่ลย  พวกเราไม่ใช่จะเป็นคนแบบน้ี  ถา้ท าเชน่น้ีกบ็ าเพญ็
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ปฏบิตัธิรรมไม่ได ้ เราตอ้งมองไปที่หลกัใหญ่  ตอ้งบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม
อยา่งสงา่ผา่เผย 

พวกเรามชีวีติอยู่ก็มสีทิธใินการด ารงชวีติอย่างมนุษย์  ดงันัน้
สภาพแวดลอ้มความเป็นอยูก่็ต้องสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของชวีติคน  
เราไม่ควรจงใจที่จะไปท าลายสิง่มชีวีติ  แต่เราก็ไม่ควรจะถอืเคร่งมาก
จนเกนิไปกบัเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ เหล่าน้ี  อยา่งเช่นพชืผกัและธญัญาหาร
ลว้นมชีวีติ  พวกเราอยา่ไดค้ดิว่ามนัมชีวีติแลว้กไ็ม่กนิไม่ดื่ม  อยา่งนัน้
ยงัจะฝึกพลงั(กง)อะไรได ้ ใจต้องเปิดกวา้งหน่อย  อาทเิช่น  ในขณะที่
ท่านเดิน  มด  หนอน  ที่วิง่มาอยู่ใต้เท้าของท่าน  ถูกเหยยีบตายไป  
นัน่อาจเป็นไดว้า่มนัสมควรตาย  เพราะว่าท่านไม่มเีจตนาไปท ารา้ยมนั  
ในวงการชวีวทิยาหรอืจุลชวีวทิยาก็พูดถึงปัญหาความสมดุลของการ
ด ารงชวีติ  ถา้มมีากเกนิไปกจ็ะลน้  เพราะฉะนัน้พวกเราเน้นใหบ้ าเพญ็
ปฏิบัติธรรมอย่างสง่าผ่าเผย  ในบ้านมีแมลงวัน  มียุง  เราก็ไล่มัน
ออกไป  ตดิมุง้ลวดไม่ใหม้นัเขา้มา  บางครัง้ไล่ไม่ไป  ถา้เชน่นัน้  ตตีาย
กต็ตีายเถอะ  มติทิีม่นุษยอ์ยู ่ หากมนัมาต่อยคนและท ารา้ยคนกต็อ้งไล่
มนัออกไป  แน่นอนหากไล่ไม่ไป  ก็ไม่สามารถมองดูมนักดัคนอยู่ตรง
นัน้  ท่านเป็นผู้ฝึกพลงั(กง)ไม่กลวั  มีภูมิต้านทาน  คนในครอบครวั
ท่านไม่ได้ฝึกพลัง(กง)  เป็นคนธรรมดาสามัญ  ยังมีปัญหาของ
โรคตดิต่อ  และไมส่ามารถมองดมูนักดัหน้าเดก็โดยไมส่นใจ 

ขอยกตวัอย่างเรื่องหน่ึงให้พวกท่านฟัง  ในช่วงแรกๆ ขององค์
ศากยมุ นี  มีนิทานอยู่ตอนหน่ึง  วันหน่ึงองค์ศากยมุนีจะสรงน ้ า  
พระองค์ทรงเรียกสาวกให้ไปช่วยท าความสะอาดอ่างอาบน ้ าในป่า  
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สาวกของพระองค์มองลงไปในอ่างอาบน ้าเหน็มหีนอนคลานอยู่เต็มไป
หมด  ถา้หากลา้งอา่งอาบน ้ากจ็ะท าใหห้นอนตาย  จงึกลบัมารายงานให้
องคศ์ากยมุนีทราบว่า  ในอา่งอาบน ้ามหีนอนอยูเ่ตม็ไปหมด  องคศ์ากย
มุนีไมส่นพระทยั  เพยีงแต่ตรสัวา่  เจา้ไปท าความสะอาดอา่งอาบน ้าเสยี  
สาวกผูน้ี้กลบัไปดูอ่างอาบน ้าอกีก็ไม่กล้าลงมอื  ถ้าลงมอืหนอนก็ต้อง
ตาย  เขาเดนิวนอยูร่อบหน่ึงกก็ลบัมาถามองคศ์ากยมุนีวา่  อาจารย ์ ใน
อ่างอาบน ้ามหีนอนคลานอยูเ่ตม็ไปหมด  ถ้าลงมอืกจ็ะท าใหห้นอนตาย  
องค์ศากยมุนีมองเขาแล้วตรสัว่า  ที่ข้าพเจ้าบอกให้เจ้าไปท าความ
สะอาดคอือ่างอาบน ้า  สาวกก็เขา้ใจในทนัท ี รบีไปท าความสะอาดอ่าง
อาบน ้ าจนสะอาด  ในที่น้ีอธิบายถึงปัญหาข้อหน่ึง  ไม่ใช่เพราะว่ามี
หนอน  พวกเรากไ็มอ่าบน ้าเลย  และไมใ่ชเ่พราะมยีงุ  พวกเราตอ้งไปหา
ทีอ่ยูใ่หมข่า้งนอก  และไมใ่ชเ่พราะอาหารกม็ชีวีติ  พชืผกักม็ชีวีติ  พวก
เราก็ร ัดคอไว้  ไม่กินและไม่ดื่ม  ไม่ใช่ เช่นน้ี   พวกเราควรจะจัด
ความสมัพนัธน้ี์ใหถู้กตอ้ง  บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยา่งสงา่ผา่เผย  เราไม่
มีเจตนาไปท าร้ายสิ่งมีชีวิตเป็นใช้ได้  เช่นเดียวกันมนุษย์จะต้องมี
สภาพแวดลอ้มของการด ารงชวีติของคนและมเีงื่อนไขของความอยูร่อด  
ซึง่กต็อ้งผดุงเอาไว ้ คนยงัตอ้งรกัษาชวีติและการด ารงชวีติทีป่กต ิ

ที่ผ่านมามีอาจารย์ชี่กงปลอมบางคนบอกว่า  ตามปฏิทินของ
จนัทรคติจนี  ทุกวนัที่ 1 และวนัที่ 15 สามารถฆ่าสตัว์ได้  บางคนยงั
กลา่ววา่ฆา่สตัว ์2 เทา้ได ้ เหมอืนกบัวา่สตัว ์2 เทา้กไ็มใ่ชส่ิง่มชีวีติ  ทุก
วนัที่ 1 และวนัที่ 15 ฆ่าสตัว์ก็ไม่นับเป็นการฆ่าสตัว์หรอื  ถือเป็นการ
ขุดดนิ  เช่นนัน้หรอื  จากค าพูดและการกระท าของอาจารย์ชี่กงปลอม



306 

 

บางคน  ก็สามารถแยกแยะได้ว่า  เขาพูดถึงอะไร  เขาแสวงหาอะไร  
อาจารย์ชี่กงท่านใดที่มีความคิดเห็นเช่นน้ีโดยมากล้วนมีวิญญาณ
แปลกปลอมสงิอยู ่ ทา่นดอูาจารยท์ีม่วีญิญาณสุนขัจิง้จอกสงิอยู ่ คนนัน้
เวลากนิเน้ือไก่  ทา่ทางมมูมาม  แมแ้ต่กระดกูกไ็มอ่ยากคายออกมา 

การฆา่สตัวต์ดัชวีติไมเ่พยีงแต่จะก่อกรรมหนกัแลว้  ยงัเกีย่วโยง
ไปถงึปัญหาของเมตตาจติ  พวกเราผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมมติ้องมจีติใจ
เมตตากรุณาหรอกหรอื  ในเวลาทีพ่วกเรามเีมตตาจติขึน้มา  อาจเหน็ถงึ
ความทุกข์ของสรรพสตัว์  เห็นใครก็ทุกข์ไปหมด  จะปรากฏปัญหา
เชน่น้ี 

ปัญหาการรบัประทานเน้ือสตัว ์

การรบัประทานเน้ือสตัว์ก็เป็นปัญหาที่ละเอยีดอ่อนมาก  แต่
การรบัประทานเน้ือสัตว์ไม่ใช่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  พวกเราศึกษา
หลักธรรมกันมาเป็นเวลานานเช่นน้ี   เราไม่ได้ขอร้องให้ทุกคนไม่
รบัประทานเน้ือสตัว์  มอีาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่กง)ไม่น้อยพอท่านเริม่
เข้าไปเรียนวิชา  ก็จะบอกท่านว่า  ตั ้งแต่บัดน้ี เป็นต้นไปห้าม
รบัประทานเน้ือสัตว์  ท่านอาจจะคิด  ไม่ให้รบัประทานเน้ือสัตว์ใน
ทนัททีนัใด  ยงัไม่ทนัไดเ้ตรยีมใจเลย  วนัน้ีที่บา้นอาจจะมไีก่ตุ๋น  ปลา
ทอด  ได้กลิน่หอมแต่รบัประทานไม่ได้  การบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมทาง
ศาสนากม็ขีอ้บงัคบัเชน่น้ี  หา้มไมใ่หร้บัประทาน  พลงั(กง)ของสายพทุธ
โดยทัว่ไป  และพลงั(กง)ของสายเต๋าบางวชิากเ็น้นเชน่น้ีวา่  รบัประทาน
ไม่ได ้ พวกเรา ณ ทีน้ี่ไม่ไดบ้อกใหท้่านท าเช่นน้ี  แต่เรากพ็ดูถงึเรื่องน้ี  
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แลว้เราพดูวา่อยา่งไร  เพราะวา่หลกัพลงั(กง)ของเรานัน้คอืหลกัธรรมฝึก
คน  หลกัพลงั(กง)ของหลกัธรรมฝึกคนกค็อื  สภาพการณ์บางประการจะ
ปรากฏออกมาจากพลงั(กง)และหลกัธรรม  ในขัน้ตอนการฝึกพลงั(กง)  
ระดบัชัน้ทีแ่ตกต่างกนัจะมสีภาพการณ์ปรากฏออกมาไมเ่หมอืนกนั  ถา้
เชน่นัน้จะมวีนัใดวนัหน่ึง  หรอืวนัน้ีเมื่อขา้พเจา้บรรยายจบกจ็ะมคีนเขา้
สู่สภาพการณ์เช่นน้ี  คอืรบัประทานเน้ือสตัวไ์ม่ได ้ ไดก้ลิน่แลว้จะรูส้กึ
เหม็นคาว  เมื่อรบัประทานเขา้ไปก็อยากจะอาเจยีนออกมา  สิง่น้ีมใิช่
เกดิจากคนมาบงัคบัท่านไม่ใหร้บัประทาน  หรอืท่านบงัคบัตวัเองไม่ให้
รบัประทาน  แต่เป็นการเกิดจากใจ  เมื่อถึงระดบัชัน้นัน้  ก็จะสะท้อน
ออกมาจากพลงั(กง)ให้รบัประทานไม่ได้  ถึงขนาดเมื่อท่านกลนืลงไป
จรงิๆ  กจ็ะอาเจยีนออกมา 

ผูฝึ้กเก่าของเราลว้นทราบด ี การบ าเพญ็ปฏบิตัหิลกัธรรมใหญ่
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)จะเกดิสภาพการณ์เช่นน้ี  ในระดบัชัน้ต่างกนัก็
จะสะท้อนสภาพการณ์ออกมาต่างกัน  ผู้ฝึกบางคนมีความอยาก
ค่อนข้างมาก  ความอยากรบัประทานเน้ือสัตว์รุนแรงมาก  ปกติก็
รบัประทานเน้ือสตัวไ์ดม้าก  เวลาทีผู่อ้ ื่นรูส้กึเหมน็คาวเน้ือสตัว์  เขาไม่
รูส้กึเหมน็คาว  ยงัรบัประทานได ้ เพื่อใหเ้ขาขจดัจติใจน้ีออกไป  จะท า
อย่างไร  เขารบัประทานเน้ือสตัวเ์ขา้ไปก็จะปวดท้อง  ไม่รบัประทานก็
จะไม่ปวด  จะปรากฏสภาพการณ์เช่นน้ี  ความหมายก็คอืรบัประทาน
ไม่ได้แล้ว  ถ้าเช่นนั ้นเมื่อฝึกวิชาของเรา  ต่อไปน้ีก็จะไม่มีโอกาส
รบัประทานเน้ือสตัว์กนัแล้วหรอื  ไม่ใช่เช่นน้ี  จะปฏิบตัิกบัปัญหาน้ี
อย่างไร  การรบัประทานไม่ได้เป็นการเกิดจากใจของตนเองท าให้
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รบัประทานไม่ได้  มีจุดประสงค์อะไร  การบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมในวดั
บังคับไม่ให้ท่านรับประทาน  และการสะท้อนจากจิตตัวเองให้
รบัประทานไม่ได้ของเราเช่นน้ี  ล้วนแล้วแต่ต้องการให้เราขจดัความ
อยากต่อการรบัประทานเน้ือสตัวแ์ละจติยดึตดิประเภทน้ีออกไป 

บางคนตกัขา้วขึ้นมา  ถ้าไม่มเีน้ือสตัว์  แทบจะกลนืข้าวไม่ลง  
นัน่คอืความอยากของคนธรรมดาสามญั  เช้าวนัหน่ึงขา้พเจ้าเดนิผ่าน
ประตูหลงัของสวนสาธารณะเซิง่ลี่ในเมอืงฉางชุน  มคีน 3 คนเดนิออก
จากประตูหลงัของสวนสาธารณะ  ตะโกนคุยกนั  คนหน่ึงในนัน้พูดว่า  
ฝึกพลงั(กง)อะไรถงึกนิเน้ือสตัวไ์ม่ได ้ ต่อใหอ้ายุสัน้ไป 10 ปี ฉนัก็ตอ้ง
กิน  ความอยากรุนแรงอะไรเช่นนัน้  พวกเราลองคิดดู  ความอยาก
เช่นน้ีควรจะตอ้งขจดัทิง้ไปหรอืไม่  สมควรอยา่งยิง่  ในขัน้ตอนของการ
บ าเพญ็ปฏิบตัิธรรมก็คอื  ต้องขจดัความอยากทุกชนิด  จติยดึติดทุก
ประเภทของคนให้หมดไป  พูดให้ชดั  หากเราไม่สามารถละทิ้งความ
อยากในการรบัประทานเน้ือสตัว์  ก็เท่ากบัไม่ไดข้จดัจติยดึตดิทิ้งไปใช่
หรอืไม ่ จะสามารถบ าเพญ็ไดส้ าเรจ็หรอื  ดงันัน้ถา้เป็นจติยดึตดิ  กต็อ้ง
ขจดัทิ้งไป  แต่ไม่ได้หมายความว่าตัง้แต่น้ีต่อไปท่านจะรบัประทาน
เน้ือสตัวไ์ม่ไดต้ลอดไป  การหา้มรบัประทานเน้ือสตัวโ์ดยตวัของมนัเอง
มใิชว่ตัถุประสงค ์ วตัถุประสงคค์อืไมใ่หท้า่นมจีติยดึตดิประเภทน้ี  หาก
ในช่วงที่รบัประทานเน้ือสตัวไ์ม่ได ้ ท่านสามารถขจดัจติยดึตดิน้ีทิ้งไป
ได ้ ต่อไปทา่นอาจรบัประทานเน้ือสตัวไ์ดอ้กี  ไดก้ลิน่กจ็ะไม่เหมน็กลิน่
คาว  รบัประทานเขา้ไปก็ไม่รูส้กึว่าเหมน็  ถงึเวลานัน้ท่านรบัประทาน
เน้ือสตัวก์ไ็มเ่ป็นไร 
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เมื่อถึงเวลาท่านรบัประทานเน้ือสตัว์ได้  จิตยดึติดของท่านก็
หมดไปแลว้  ความอยากทีม่ตี่อเน้ือสตัวข์องทา่นกไ็มม่แีลว้  แต่กจ็ะเกดิ
การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง  ต่อไปรบัประทานเน้ือสตัว์ก็จะไม่มี
รสชาติ  ในบ้านมีท าก็รบัประทานกับเขา  ในบ้านไม่ท าก็ไม่คิดถึง  
รบัประทานก็ไม่มีรสชาติ  จะมีสภาพการณ์เช่นน้ีปรากฏ  แต่การ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมทา่มกลางคนธรรมดาสามญันัน้ซบัซอ้นมาก  ที่บา้น
ท าอาหารที่มเีน้ือสตัว์บ่อยๆ  นานๆ เขา้  ท่านก็รูส้กึรบัประทานแลว้มี
รสชาต ิ ต่อไปกจ็ะปรากฏสภาพการณ์ทีก่ลบัไปกลบัมา  ตลอดขัน้ตอน
ของการบ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมก็จะมสีภาพการณ์ที่กลบัไปกลบัมาหลาย
ครัง้  ในทนัทีทนัใดท่านก็จะรบัประทานไม่ได้ขึ้นมาอีก  รบัประทาน
ไม่ได้ก็ไม่ต้องรบัประทาน  รบัประทานไม่ได้จรงิๆ  รบัประทานแลว้ก็
จะต้องอาเจียน  รอจนถึงเวลาที่ท่านรบัประทานได้ค่อยรบัประทาน  
ปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ เรื่องทีจ่ะรบัประทานเน้ือสตัวห์รอืไม่นัน้
ไมใ่ชว่ตัถุประสงค ์ ประเดน็ส าคญัอยูท่ีก่ารขจดัจติยดึตดิน้ี 

หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา  จะก้าวไป
ค่อนข้างรวดเร็ว  ขอเพียงท่านยกระดับจิต(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้น  แต่ละ
ระดบัชัน้กจ็ะบรรลุไดอ้ยา่งรวดเรว็  บางคนเดมิทกีไ็ม่คอ่ยยดึตดิต่อการ
รบัประทานเน้ือสตัว ์ มไีมม่กีไ็มเ่ป็นไร  คนประเภทน้ีเพยีงหน่ึงหรอืสอง
สปัดาหก์จ็ะผา่นไป  กส็ามารถขจดัจติยดึตดิน้ีทิง้ไปได ้ แต่บางคนตอ้ง
ด าเนินต่อเน่ืองเป็นเวลา 1 เดือน  2 เดือน  3 เดือน  อาจจะถึงครึ่งปี  
หากไมม่กีรณีพเิศษไมเ่กนิ 1 ปี กจ็ะสามารถกลบัมารบัประทานเน้ือสตัว์
ได้อกี  เพราะว่าเน้ือสตัว์เป็นอาหารส าคญัส่วนหน่ึงของมนุษย์ไปเสยี
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แลว้  แต่ผูบ้ าเพญ็ธรรมอย่างจรงิจงัในวดัจะรบัประทานเน้ือสตัว์ไม่ได้
 พวกเรามาพดูถงึความเขา้ใจต่อการรบัประทานเน้ือสตัวใ์นพุทธ
ศาสนา  พุทธศาสนาไม่มกีารใหง้ดเน้ือสตัว ์ สมยันัน้องคศ์ากยมุนีทรง
น าสาวกบ าเพ็ญธรรมอยู่ในป่าด้วยความล าบาก  ไม่มีศีลข้อห้าม
เกี่ยวกบัการงดเน้ือสตัว ์ ท าไมจงึไม่ม ี เพราะว่าในสมยัทีอ่งคศ์ากยมุนี
ทรงเผยแพร่หลกัธรรมเมื่อ 2500 กว่าปีนัน้  สังคมมนุษย์ยงัล้าหลัง
มากๆ  พืน้ทีห่ลายแหง่มกีารท าเกษตรกรรมบา้งแลว้  แต่หลายแหง่กย็งั
ไม่มกีารท าเกษตรกรรม  พื้นที่เพาะปลูกก็มน้ีอยมาก  พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นป่าไม ้ ธญัญาหารค่อนขา้งขาดแคลนและมน้ีอย  สงัคมในสมยันัน้
เพิง่จะหลุดพน้จากสงัคมดกึด าบรรพ์  ยดึการล่าสตัวเ์พื่อยงัชพี  พืน้ที่
หลายแห่งอาศยัการรบัประทานเน้ือสตัวเ์ป็นหลกั  องคศ์ากยมุนีเพื่อให้
ขจดัจติยดึตดิของคนไดอ้ยา่งถงึทีสุ่ด  ไม่ใหส้มัผสัจบัตอ้งทรพัยส์นิเงนิ
ทองใดๆ ทัง้สิน้  พระองคท์รงน าสาวกออกบณิฑบาต  ชาวบา้นใหอ้ะไร
ก็รบัประทานสิง่นัน้  การเป็นผูบ้ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมจะเลอืกฉันอาหาร
ไมไ่ด ้ อาหารทีไ่ดร้บับณิฑบาตมาอาจมเีน้ือสตัวป์ะปนอยูด่ว้ย 

พุทธศาสนาในสมยัโบราณ  กลบัมขีอ้หา้มเกี่ยวกบัการหา้มฉัน
อาหารคาว  การงดอาหารคาวก็มาจากพุทธศาสนาในยุคโบราณ  แต่
ปัจจุบนัการรบัประทานเน้ือสตัวเ์รยีกเป็นอาหารคาว  ความจรงิแลว้สมยั
นั ้นอาหารคาวไม่ได้หมายถึงเน้ือสัตว์  แต่หมายถึงต้นหอม  ขิง  
กระเทียมจ าพวกนั ้น  ท าไมจึงจัดมันเป็นอาหารคาว  ซึ่งปัจจุบัน
พระสงฆจ์ านวนมากกไ็ม่เขา้ใจ  เพราะว่าพวกเขาจ านวนมากไม่ได้เน้น
การบ าเพ็ญจริง  ไม่รู้หลายสิ่งหลายอย่าง  สิ่งที่องค์ศากยมุนีทรง
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ถ่ายทอดคอื  ศลี  สมาธ ิปัญญา  ศลีก็คอืละเวน้กเิลสตณัหาทัง้มวลใน
หมู่คนธรรมดาสามญั  สมาธหิมายถึงผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมในขณะนัง่
สมาธจิะตอ้งเขา้สู่สมาธอิยา่งสมบูรณ์  การรบกวนทัง้หลายทีจ่ะท าใหไ้ม่
สามารถเข้าสู่สมาธิ  บ าเพ็ญปฏิบตัิไม่ได้  ล้วนจดัเป็นการรบกวนที่
รา้ยแรง  ถา้ใครรบัประทานตน้หอม  ขงิ  กระเทยีมแลว้  กลิน่จะฉุนมาก  
ในสมยันัน้พระสงฆจ์ะบ าเพญ็ธรรมในป่า ในถ ้า  นัง่ลอ้มเป็นวง  วงละ 7 
- 8 คน  นัง่ท าสมาธ ิ หากมใีครฉันสิง่เหล่าน้ีเขา้ไป  จะส่งกลิน่ฉุนและ
แรง  รบกวนการนัง่สมาธ ิ รบกวนการเขา้สูส่มาธ ิ เป็นการรบกวนผูฝึ้ก
พลงั(กง)อยา่งรุนแรง  ดงันัน้จงึมขีอ้หา้มขอ้น้ี  ถอืวา่เป็นอาหารคาว  ไม่
อนุญาตใหฉ้นัสิง่เหลา่น้ี  สิง่มชีวีติทีก่ าเนิดขึน้มาจากการบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมในร่างกายคน  ก็ร าคาญกลิ่นคาวเหล่าน้ี  ต้นหอม  ขิง  และ
กระเทียมยังสามารถกระตุ้นให้คนเกิดความอยากต่างๆ ได้ด้วย  
รบัประทานเขา้ไปมากๆ กจ็ะตดิ  ดงันัน้จงึจดัเป็นอาหารคาว 

ที่ผ่านมาพระสงฆ์ที่บ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมถึงระดบัชัน้สูงๆ แล้ว  
จะอยู่ในสภาวะเปิดพลัง(กง)หรือกึ่งเปิดพลัง(กง)  และทราบดีว่าใน
ระหว่างการบ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  กฎข้อห้ามบางข้อไม่ถือเป็นเรื่อง
ส าคญั  หากสามารถปล่อยวางจติใจลงได้แล้ว  ตวัวตัถุนัน้มิได้ท าให้
เกดิผลใดๆ  แต่สิง่ทีร่บกวนคนจรงิๆ กค็อืจติใจดวงนัน้  เพราะฉะนัน้ใน
สมยัก่อนพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิส์ูงๆ ก็มองเห็นว่า  การรบัประทาน
เน้ือสตัว์ของคนไม่ใช่ปัญหาส าคญั  ประเด็นส าคญัอยู่ที่จิตใจดวงนัน้
สามารถปล่อยวางไดห้รอืไม ่ ไมม่จีติยดึตดิรบัประทานอะไรเพื่อใหท้อ้ง
อิม่ก็ไดท้ัง้นัน้  เพราะว่าตามวดัวาอารามต่างๆ เขาก็บ าเพญ็ปฏบิตักินั
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เช่นน้ี  หลายๆ คนก็เคยชนิกบัเช่นน้ีแลว้  พดูอกีทมีนัไม่ใช่ปัญหาของ
ขอ้หา้มแต่เพยีงอยา่งเดยีวอกีต่อไป  แต่ไดก้ลายเป็นกฎระเบยีบของใน
วดัวาอารามไป  ก็คอืรบัประทานไม่ไดเ้สยีแลว้  จงึเกดิความเคยชนิต่อ
การบ าเพ็ญธรรมเช่นน้ี  พวกเรามาพูดถึงพระจี้กง  ในผลงานทาง
วรรณกรรมได้เชิดชูจนท่านเด่นออกมา  พระสงฆ์ไม่ควรฉันเน้ือสตัว ์ 
แต่ทา่นฉนัเน้ือสตัว ์ กเ็ชดิชใูหท้า่นโดดเดน่ออกมา  ความจรงิแลว้  จีก้ง
ถูกขบัไล่ออกจากวดัหลงิอิน่ซื่อ  แน่นอนอาหารกลายเป็นปัญหาส าคญั
ของท่านขึน้มาทนัท ี ชวีติความเป็นอยูเ่กดิวกิฤต  เพือ่ใหท้อ้งอิม่  หยบิ
อะไรได้ก็ฉันอะไร  เพียงขอให้ท้องอิ่ม  แต่ไม่ได้ยึดติดต่ออาหาร
ประเภทใดๆ  ซึ่งไมใ่ชเ่รื่องส าคญั  บ าเพญ็มาถงึขัน้นัน้แลว้  ท่านเขา้ใจ
ในเหตุผลน้ีด ี ความจรงิจีก้งบงัเอญิฉนัเน้ือสตัวเ์พยีงครัง้สองครัง้เทา่นัน้  
พอพดูวา่พระสงฆฉ์นัเน้ือสตัว ์ นกัประพนัธก์ม็คีวามสนใจขึน้มา  หวัขอ้
ยิง่เขยีนใหน่้าตกใจเทา่ใด  คนกย็ิง่อยากอา่น  บทประพนัธว์รรณกรรมที่
เกี่ยวกบัชีวิตจะต้องขยายความให้เกินกว่าความเป็นจรงิ  จงึน าท่าน
ออกมาประโคม  ความจรงิหากสามารถก าจดัจติยดึตดินัน้ทิง้ไปไดอ้ยา่ง
แทจ้รงิ  เพือ่ใหท้อ้งอิม่  ฉนัอะไรกไ็มส่ าคญั 

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรอืทางภาคใต้ของจนี  แถบเมือง
กวางตุง้และกวางส ี เวลาอุบาสกอุบาสกิาบางคนสนทนากนั  เขาไม่พูด
ว่าบ าเพญ็พุทธ  ดูเหมอืนค าว่าบ าเพญ็พุทธจะลา้สมยัไปเสยีแลว้  เขา
จะพดูว่าเขาเป็นผูถ้อืศลีกนิเจ  รบัประทานอาหารมงัสวริตั ิ ความหมาย
กค็อืรบัประทานมงัสวริตัเิพือ่บ าเพญ็พทุธ  เขาเหน็การบ าเพญ็พทุธเป็น
เรื่องงา่ยๆ เช่นน้ี  รบัประทานมงัสวริตักิจ็ะสามารถบ าเพญ็พุทธไดห้รอื  
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พวกเราคงทราบ  มนัเป็นเพยีงการยดึตดิและกเิลสตณัหาอยา่งหน่ึงของ
คน  ก็คือจติใจดวงน้ี  ขอเพยีงขจดัจิตใจดวงน้ีออกไป  นอกจากน้ียงั
จะตอ้งขจดัจติอจิฉารษิยา  จติต่อสู ้ จติยนิด ี จติโออ้วด  จติทุกประเภท  
จติใจของคนนัน้มมีากมาย  จติทุกประเภททีม่กีเิลสตณัหาทุกชนิดลว้น
ตอ้งขจดัออกไป  จงึจะสามารถบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจนบรรลุความส าเรจ็  
เพยีงแต่ขจดัจติใจที่อยากรบัประทานเน้ือสตัว์  ก็สามารถบ าเพญ็เป็น
พทุธไดห้รอื  นัน่เป็นการพดูทีไ่มถู่กตอ้ง 

ปัญหาการรับประทานของคน  ไม่เพียงแต่การรับประทาน
เน้ือสตัว์เท่านัน้  จะยดึติดกบัอาหารชนิดใดก็ไม่ได้ทัง้นัน้  สิง่อื่นๆ ก็
เช่นเดียวกนั  บางคนกล่าวว่า  ฉันชอบรบัประทานสิ่งน้ี  น่ีก็คือกิเลส
ตณัหา  ผู้บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมเมื่อถึงระดบัชัน้หน่ึงแล้ว  จะต้องไม่มี
จติใจเช่นน้ี  แน่นอนหลกัธรรมของเราสอนในระดบัที่สูงมาก  พูดโดย
ผนวกหลกัธรรมในระดบัชัน้ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกนั  จะให้บรรลุถึงจุดน้ี
ในทันทีย่อมเป็นไปไม่ได้  ท่านพูดว่าท่านคิดจะรบัประทานสิ่งนั ้น  
ส าหรบัผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจรงิเมื่อถงึเวลาทีต่อ้งขจดัจติใจนัน้  ท่านก็
จะรบัประทานไม่ได้  รบัประทานแล้วก็จะไม่ได้รสชาติ  ไม่รูว้่ารสชาติ
อะไร  ในสมยัทีข่า้พเจา้ยงัท างานอยู ่ โรงอาหารของทีท่ างานขาดทุนอยู่
เสมอ  ตอนหลงักเ็ลกิกจิการไป  ทุกคนกพ็ากนัหอ่ขา้วมาเอง  เชา้ขึน้มา
ท ากบัขา้ว  รบีๆ รอ้นๆ ไปท างานก็เสยีเวลา  มบีางครัง้ก็ซื้อหมัน่โถว
สกัสองลูก  ซื้อเตา้หูใ้ส่ซีอ่ิว้สกัชิน้  ตามหลกัแลว้อาหารทีง่า่ยๆ เช่นนัน้
ก็น่าจะใชไ้ด้  แต่รบัประทานบ่อยๆ ก็ไม่ไหว  ก็ต้องขจดัจติใจน้ีทิ้งไป  
พอข้าพเจ้ามองเห็นเต้าหู้  ก็จะรู้สึกพะอืดพะอม  จะรบัประทานก็
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รบัประทานไมไ่ด ้ เกรงวา่จะเกดิจติยดึตดิ  แน่นอนน่ีตอ้งบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ถงึระดบัหน่ึง  ในระยะเริม่ตน้จะไมเ่ป็นเชน่น้ี 

สายพทุธหา้มการดื่มสุรา  ทา่นเคยพบเหน็พระพทุธองคใ์ดถอืไห
เหลา้หรอืเปลา่  ไมม่ ี ขา้พเจา้วา่เน้ือสตัวร์บัประทานไมไ่ด ้ การบ าเพญ็
ปฏิบัติธรรมในสังคมมนุษย์   เมื่ อละทิ้งจิตยึดติดได้แล้ว  ต่อไป
รบัประทานอกีกไ็ม่มปัีญหา  แต่เหลา้หลงัจากเลกิแลว้จะดื่มอกีไม่ได ้ ผู้
ฝึกพลงั(กง)ในร่างกายล้วนมีพลงั(กง)ไม่ใช่หรือ  พลงั(กง)ในรูปแบบ
ต่างๆ  ความสามารถพเิศษบางอยา่งยงัจะปรากฏออกมาบนรา่งกายของ
ท่าน  ล้วนแต่บริสุทธิท์ ัง้นัน้  เมื่อท่านดื่มสุราเข้าไป  ทุกอย่างก็จะ
กระจายออกจากร่างกายไปทนัท ี ในชัว่พรบิตา  ท่านจะไม่มพีลงั(กง)
ใดๆ ในร่างกายเหลอือยูอ่กีเลย  ใครๆ กไ็ม่ชอบกลิน่เหลา้  หากท่านตดิ
เหลา้มากๆ ก็จะเป็นที่รงัเกยีจ  ดื่มสุราแลว้จะควบคุมสตอิารมณ์ไม่ได ้ 
ท าไมผูบ้ าเพ็ญเต๋าใหญ่(ต้าเต้า)บางท่านจงึต้องดื่มสุรา  เพราะว่าเขา
ไม่ไดฝึ้กบ าเพญ็จติหลกั(จู่เหวยีนเสนิ)ของเขา  แต่เพื่อมอมเมาจติหลกั
(จูเ่หวยีนเสนิ) 

บางคนรกัการดื่มสุราเป็นชีวติ  บางคนติดสุรา  บางคนดื่มจน
เป็นโรคพษิสุราเรือ้รงั  ถา้ไมไ่ดด้ื่มแมก้ระทัง่ชามขา้วกย็กไม่ขึน้  ไมด่ื่ม
ไม่ได้  พวกเราผู้บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมไม่สมควรท าเช่นน้ี  การดื่มสุรา
ย่อมท าให้ติดได้  มนัเป็นกิเลสตณัหา  จะกระตุ้นประสาทความอยาก
ของคน  ยิง่ดื่มมากกจ็ะยิง่ตดิมาก  การเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)  พวกเราคดิด ู 
จติยดึตดิชนิดน้ีสมควรขจดัทิ้งไปหรอืไม่  ต้องขจดัทิ้งไป  บางคนก็คง
คดิ  ไม่ได ้ ฉนัตอ้งตดิต่อตอ้นรบัแขก  หรอืฉนัมหีน้าทีต่อ้งตดิต่อธุรกจิ



315 

 

ภายนอก  ไม่ดื่มสุรางานกไ็ม่ราบรื่น  ขา้พเจา้ว่าหาเป็นเช่นนัน้ไม่  การ
เจรจาธุรกิจทัว่ไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาธุรกิจกับชาว
ต่างประเทศ  การตดิต่อประสานงาน  ถา้ท่านสัง่เครื่องดื่ม  เขาขอน ้าแร่
หรอืเลอืกดื่มเบยีร ์ ไม่มใีครบงัคบัท่านใหด้ื่มเหลา้  ท่านเลอืกเครื่องดื่ม
ของท่านเอง  ดื่มได้เท่าไรท่านก็ดื่มไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่
ปัญญาชน  ยิง่ไมป่รากฏเรื่องท านองน้ี  โดยมากกเ็ป็นเชน่น้ี 

การสูบบุหรีก่เ็ป็นการยดึตดิ  บางคนพูดว่าการสูบบุหรีส่ามารถ
ท าใหส้มองปลอดโปร่ง  ขา้พเจา้ว่าเป็นการหลอกตวัเองและผูอ้ื่น  บาง
คนท างานจนเหน่ือย  หรอืเขยีนบทความจนเหน่ือย  คดิจะหยดุพกัผอ่น
สักครู่ก็ จะสูบบุ หรี่ ส ักมวน  เขารู้สึกว่ าพอสูบหมดมวนก็จะ
กระปรีก้ระเปร่าขึน้มาทนัท ี ความจรงิแลว้ไม่ใช่  เป็นเพราะเขาไดห้ยุด
พกัสกัครู่นัน่เอง  ความคดิของคนบางครัง้สามารถท าใหค้นเขา้ใจผดิได ้ 
ยงัท าใหเ้กดิมโนภาพทีผ่ดิๆ  หลงัจากนัน้กจ็ะก่อเกดิเป็นทศันคตอิย่าง
หน่ึงขึน้มาจรงิๆ  ก่อเกดิเป็นความเขา้ใจผดิอยา่งหน่ึง  ท่านรูส้กึว่าการ
สบูบุหรีเ่หมอืนกบัจะชว่ยกระตุน้ประสาทของทา่น  จรงิๆ แลว้ไมใ่ช ่ มนั
ไม่บังเกิดผลเช่นนัน้  การสูบบุหรี่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคน
แมแ้ต่นิดเดยีว  ผูท้ี่สูบบุหรี่มาเป็นเวลานานๆ  เวลาแพทยผ์่าร่างกาย
ของเขาออกมาด ู จะพบวา่หลอดลมเป็นสดี า  ปอดกเ็ป็นสดี า 

พวกเราผู้ฝึกพลงั(กง)จะต้องช าระร่างกายให้บริสุทธิม์ิใช่หรือ  
จะต้องคอยช าระร่างกายอย่างต่อเน่ือง  พัฒนาไปสู่ระดับชัน้ที่สูง
ยิ่งขึ้นไปอย่างต่อเน่ือง  แต่ท่านกลบัเอาสิ่งไม่ดีใส่เข้าไปในร่างกาย  
ท่านมเิดนิสวนทางกบัพวกเราหรอื  นอกจากน้ีมนัยงัเป็นกเิลสที่รุนแรง
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อยา่งหน่ึง  คนกร็ูว้่ามนัไม่ด ี แต่ก็เลกิไม่ได้  ความจรงิขา้พเจา้ขอบอก
กบัพวกเรา  ถ้าเขาไม่มคีวามคดิที่ถูกต้องคอยชี้แนะ  คดิจะเลกิก็ไม่ใช่
เรื่องงา่ย  การเป็นผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  วนัน้ีท่านถอืว่าเป็นจติยดึตดิ
อย่างหน่ึงที่ต้องขจัดทิ้งไป  ดูซิว่าท่านจะสามารถเลิกได้หรือไม ่ 
ขา้พเจา้ขอเตอืนพวกเรา  คนทีค่ดิจะบ าเพญ็จรงิจากวนัน้ีไปใหท้า่นเลกิ
บุหรี ่ รบัรองไดว้า่ทา่นเลกิได ้ ผูม้าฟังธรรมในทีน้ี่ไมม่ใีครคดิจะสบูบุหรี ่ 
หากท่านคดิจะเลกิ  รบัรองไดว้่าท่านจะเลกิได ้ ถา้ท่านหยบิบุหรีข่ ึน้มา
สูบอกีก็จะไม่มีรสชาติ  ท่านอ่านหนังสืออ่านถึงบทน้ี  ก็จะบงัเกิดผล
เชน่น้ี  เวน้แต่วา่ทา่นไมค่ดิจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  เรากไ็มยุ่ง่เกี่ยวดว้ย  
การเป็นผู้บ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  ข้าพเจ้าคิดว่าท่านสมควรเลิกเสีย  
ขา้พเจา้เคยยกตวัอยา่งเช่นน้ี  ท่านเคยเหน็พระพุทธองคไ์หน  เต๋าท่าน
ใดนัง่สูบบุหรี่อยู่ตรงนั ้น  มีที่ไหน  การเป็นผู้บ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  
เป้าหมายของทา่นคอือะไร  ทา่นสมควรจะเลกิหรอืไม ่ ดงันัน้ขา้พเจา้ว่า
หากท่านคิดจะบ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  ท่านก็ต้องเลิก  มันจะท าลาย
ร่างกายของท่าน  และก็เป็นกิเลสประเภทหน่ึง  เป็นสิง่ที่สวนทางกบั
ขอ้ก าหนดของพวกเราผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม 

จิตอิจฉาริษยา 

ในการเผยแพร่หลกัธรรม  ขา้พเจา้มกัจะพูดถงึปัญหาจติอจิฉา
รษิยา  เพราะอะไร  เพราะว่าจติอจิฉารษิยาในประเทศจนีแสดงออกมา
รุนแรงมาก  รุนแรงจนกลายเป็นธรรมชาติไปเสยีแลว้  ตวัเองก็ไม่รูส้กึ  
ท าไมคนจนีจงึมจีติอจิฉารษิยารุนแรงถงึเพยีงน้ี  มนัมตีน้เหตุที่มา  ใน
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อดีตคนจีนได้ร ับอิทธิพลจากลัทธิขงจื้อ(หยูเจี้ยว)ค่อนข้างจะมาก  
อุปนิสยัค่อนขา้งเกบ็ความรูส้กึ  โกรธเคอืงใครกจ็ะไม่แสดงออก  ดใีจก็
ไมแ่สดงออก  เน้นความส ารวมสุขมุ  เน้นความอดทน  เน่ืองจากเคยชนิ
เชน่น้ี  ดงันัน้ชนชาตจินีจงึมอีุปนิสยัคอ่นไปทางเกบ็ความรูส้กึ  แน่นอน
ก็มีส่วนดี  ไม่อวดปัญญาของตนเอง  แต่ก็มีส่วนไม่ดีในตวัเอง  อาจ
น ามาซึง่สภาพทีไ่มด่ ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมื่อถงึยุคธรรมะปลาย  ส่วนที่
ไม่ดีเหล่าน้ีก็จะปรากฏออกมาเด่นชดัยิง่ขึ้น  ก็จะท าให้คนมีจติอจิฉา
รษิยาเพิม่ขึน้  ใครมอีะไรดพีอแสดงออกมา  คนอื่นกจ็ะเกดิความอจิฉา
รษิยาขึน้มาทนัท ี ไมว่า่จะไดร้างวลัจากทีท่ างานหรอืจากภายนอก  หรอื
ได้รบัอะไรดีมาก็ไม่กล้ากล่าวถึง  เกรงว่าผู้อื่นรู้แล้วใจจะไม่สมดุล  
ชาวตะวนัตกเรยีกสิง่น้ีว่าความอจิฉารษิยาแบบตะวนัออก  หรอืความ
อจิฉารษิยาแบบเอเชยี  พืน้ที่ทัว่ทวปีเอเชยีต่างไดร้บัอทิธพิลจากลทัธิ
ขงจือ้(หยเูจีย้ว)ของจนีค่อนขา้งมาก  ลว้นมตีดิอยูบ่า้ง  มเีพยีงประเทศ
จนีเราทีแ่สดงออกมาคอ่นขา้งรุนแรง 

น่ีมสี่วนเกี่ยวพนักบัลทัธคิวามเสมอภาคของเราที่ผ่านมา  ฟ้า
ถล่มลงมากต็ายดว้ยกนั  มอีะไรดกีแ็บ่งเท่าๆ กนั  เพิม่เงนิเดอืนรอ้ยละ
เท่าไร  ทุกคนไดร้บัส่วนแบ่งเท่ากนั  ความคดิเช่นน้ีมองผวิเผนิเหมอืน
จะถูกต้อง  ทุกคนเหมือนกนัหมด  แต่ความจรงิแล้วจะเหมือนกนัได้
อยา่งไร  งานทีท่ าต่างกนั  ระดบัความรบัผดิชอบกต็่างกนั  จกัรวาลของ
เราน้ีมกีฎอยูข่อ้หน่ึง  เรยีกว่าไม่เสยีกไ็ม่ได ้ ไดก้็ตอ้งเสยี  คนธรรมดา
สามญัพูดกนัว่าไม่เหน่ือยก็ไม่ได้  เหน่ือยมากไดม้าก  เหน่ือยน้อยได้
น้อย  ทุม่เทมากกค็วรจะไดม้าก  ลทัธคิวามเสมอภาคทีผ่า่นมานัน้กลา่ว
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กันว่า  คนเกิดมาเหมือนกันหมด  แต่มาเปลี่ยนแปลงกันภายหลัง  
ขา้พเจา้ว่าเป็นการพดูทีเ่ดด็ขาดเกนิไป  สิง่ใดสุดขัว้เกนิไปกไ็ม่ถูกตอ้ง  
ท าไมคนเราเกดิมายงัมแีบ่งชายหญงิ  เกดิมาหน้าตาแตกต่างกนั  บาง
คนมโีรคตดิตวัมา  พกิาร  ไม่เหมอืนกนั  พวกเรามองจากระดบัสูง  ใน
อีกมิติหน่ึงชีวิตของคนทัง้ชีวิตได้จัดเรียงไว้เป็นล าดับอยู่แล้ว  จะ
เหมอืนกนัได้อย่างไร  คดิจะเสมอภาคเท่าเทยีมกนั หากในชะตาชวีติ
ของเขาไม่มสีิง่เหล่าน้ี  จะใหเ้สมอภาคเท่าเทยีมกนัไดอ้ย่างไร  ยอ่มไม่
เหมอืนกนั 

ชาวตะวนัตกอุปนิสยัใจคอคอ่นขา้งเปิดเผย  ดใีจกด็อูอก  โกรธก็
ดูออก  มสี่วนดขีองพวกเขา  แต่ก็มสี่วนที่ไม่ดี  คอืไม่สามารถอดทน  
อุปนิสัยทัง้สองแบบมีทัศนคติแตกต่างกัน  ท าอะไรจะได้ผลลัพธ์
แตกต่างกนั  คนจนีหากไดร้บัการชมเชยจากหวัหน้า  หรอืไดร้บัอะไร
ดีๆ จากเขา  ใจของคนอื่นก็จะไม่สมดุล  ถ้าได้รบัเงนิรางวลัมากสกั
หน่อย  ตวัเองต้องหลบๆ ซ่อนๆ  เกบ็ใส่กระเป๋า  ใหค้นรูไ้ม่ได ้ เวลาน้ี
การเป็นบุคคลตวัอยา่งก็เป็นล าบาก  ท่านเป็นบุคคลตวัอยา่ง  ท่านท า
ไดด้ ี มาเชา้กลบัค ่า  งานน้ีท่านกท็ าคนเดยีวทัง้หมดเถอะ  ในเมื่อท่าน
ท าไดด้ ี พวกเราท าไม่ได ้ ทัง้เยย้หยนัและถากถาง  เป็นคนดกีเ็ป็นกนั
ล าบาก 

หากอยูใ่นต่างประเทศกจ็ะตา่งกนัโดยสิน้เชงิ  นายจา้งเหน็วา่เขา
มีความขยนัขนัแข็งดี  ให้รางวลัเขามากหน่อย  เขาก็จะดีใจเอาเงิน
รางวลัออกมานบัต่อหน้าเพือ่นรว่มงาน  และพดูวา่วนัน้ีเจา้นายใหร้างวลั
ฉนัมากมายขนาดน้ี  นับทลีะใบทลีะใบอยา่งดอีกดใีจต่อหน้าทุกคน  จะ
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ไม่เกิดผลอะไรต่อเขาภายหลงั  ถ้าเป็นในประเทศจีน  ใครได้รางวลั
พิเศษ  หัวหน้าจะบอกให้ท่ านรีบเก็บขึ้น  อย่าให้ใครเห็น  ใน
ต่างประเทศเดก็สอบไดเ้ต็มรอ้ยคะแนน  เขาจะดใีจจนวิง่ไปรอ้งตะโกน
ไปว่า  วนัน้ีผมสอบไดเ้ต็มรอ้ยคะแนน  ผมสอบไดเ้ต็มรอ้ยคะแนน  วิง่
จากโรงเรยีนไปถงึบา้น  เพื่อนบา้นจะเปิดประตูออกมาแสดงความยนิดี
ดว้ย  ชมว่า  ทอม  เจา้ยอดจรงิๆ  อกีคนจะเปิดหน้าต่างออกมาพูดว่า  
แจค็  แน่ไปเลย  ถา้เกดิเรื่องอยา่งน้ีในประเทศจนีกจ็ะมปัีญหา  ผมสอบ
ไดเ้ต็มรอ้ยคะแนน  ผมสอบไดเ้ต็มรอ้ยคะแนน  ถ้าเดก็รอ้งตะโกนจาก
โรงเรยีนไปถงึบา้นอย่างน้ีละก็  ไม่ทนัตอ้งรอใหป้ระตูบา้นเปิด  กจ็ะได้
ยนิเสยีงด่าออกมาจากเพื่อนบา้นว่า  เรื่องใหญ่โตอะไรแค่ไหน  สอบได้
เต็มร้อยคะแนน ตื่นเต้นอะไร ใครไม่เคยสอบได้เต็มร้อยคะแนนบ้าง 
ทศันคตทิี่ต่างกนัสองแบบน้ีให้ผลลพัธ์ที่แตกต่างกนั  มนัท าใหค้นเกิด
ความอิจฉาริษยา  ถ้าใครได้ดี  ไม่ใช่ดีใจไปกับเขา  แต่เกิดความไม่
สมดุลในใจ  มนัจะเกดิปัญหาเชน่น้ี 

ลทัธคิวามเสมอภาคในหลายปีก่อน  ได้ท าให้ทศันคติของคน
สบัสนไป  ยกตวัอยา่งที่เป็นรูปธรรม  คนๆ น้ีอยูใ่นทีท่ างาน  เขาคดิว่า
คนอื่นสูเ้ขาไมไ่ด ้ อะไรเขากท็ าได ้ รูส้กึวา่ตวัเองเก่งจรงิๆ  ในใจเขาคดิ  
แต่งตัง้ฉนัเป็นผูจ้ดัการโรงงาน  เป็นผูบ้รหิารฉนักท็ าได ้ แต่งตัง้ฉนัเป็น
ขา้ราชการใหญ่  เป็นนายกรฐัมนตรฉีันก็รบัไหว  หวัหน้าก็อาจบอกว่า
คนๆ น้ีใชไ้ด ้ อะไรก็ท าไดห้มด  เพื่อนร่วมงานกพ็ดูว่าคนๆ น้ีใชไ้ด ้ มี
ความสามารถ  แต่ในหน่วยงานของพวกเขาหรอืในที่ท างานเดียวกบั
พวกเขามคีนๆ หน่ึง  ท าอะไรไม่ค่อยเป็น  ท าอะไรก็ไม่ค่อยส าเรจ็  อยู่
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มาวนัหน่ึง  คนที่ท าอะไรไม่ได้กลบัได้รบัแต่งตัง้ขึ้นเป็นหวัหน้างาน  
ไม่ไดแ้ต่งตัง้เขา  อกีทัง้มาเป็นหวัหน้าของเขา  ในใจเขากไ็ม่สมดุล  ท า
การเคลื่อนไหวไปทัว่  ทัง้โกรธทัง้อจิฉาอยา่งมาก 

ขา้พเจา้ขอพดูกฎเชน่น้ีใหพ้วกเราฟัง  กฎทีค่นธรรมดาสามญัไม่
สามารถจะเขา้ใจคอื  ท่านวา่อะไรท่านกท็ าได ้ แต่ในดวงชะตาของท่าน
ไม่ม ี ส่วนเขาอะไรก็ท าไม่เป็น  แต่ในดวงชะตาของเขาม ี เขาก็ไดเ้ป็น
หวัหน้า  ไมว่่าคนธรรมดาสามญัจะคดิอยา่งไร  นัน่เป็นความคดิของคน
ธรรมดาสามญั  แต่ในสายตาของผู้ส าเร็จธรรมชัน้สูง การพฒันาของ
สงัคมมนุษย์  เป็นเพียงการพฒันาไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกก าหนดไว้  
เพราะฉะนัน้คนจะท าอะไรในชัว่ชีวิตของคน  เขาจะไม่ก าหนดตาม
ความสามารถของท่าน  พุทธศาสนากล่าวว่าการหมุนเวยีนชดใชก้รรม  
เขาจะก าหนดใหเ้ป็นไปตามกรรมของทา่น  ทา่นจะเก่งเพยีงใดหากไรซ้ึง่
กุศล  ชัว่ชวีติน้ีท่านอาจจะไม่มอีะไรเลย  ท่านดูว่าเขาท าอะไรกไ็ม่เป็น  
แต่เขามกุีศลมาก  ไดเ้ป็นขนุนางใหญ่โต  ร ่ารวยมัง่ม ี คนธรรมดาสามญั
มองไมเ่หน็จุดน้ี  เขากจ็ะรูส้กึวา่ตวัเองควรไดต้ามทีเ่ขาท า  ดงันัน้เขาจงึ
ดิ้นรนต่อสู้ตลอดชีวติ  จติใจได้รบัความเจบ็ปวดอย่างมาก  รูส้กึทุกข์
ทรมานมาก  เหน่ือยมาก  จิตใจรู้สึกไม่ได้ร ับความยุติธรรมอยู่
ตลอดเวลา  กินไม่ได้นอนไม่หลบั  ท้อแท้ใจ  พออายุมากเขา้  ท าให้
รา่งกายตวัเองทรุดโทรม  โรคภยัไขเ้จบ็กร็ุมลอ้มเขา้มา 

ดงันัน้พวกเราผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมไม่ควรท าเช่นน้ี  พวกเราผู้
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเน้นการปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ สิง่ใดทีเ่ป็น
ของท่านย่อมไม่สูญหาย  สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของท่านก็แย่งเอามาไม่ได ้ 
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แน่นอนมนัก็ไม่ใช่เป็นกฎตายตัวเช่นน้ีเสมอไป  หากเป็นกฎตายตัว
เช่นนัน้  ก็คงไม่มปัีญหาของคนท าความชัว่เหลอือยู่อกี  กล่าวคอืมนัมี
ปัจจยัของความไม่แน่นอนอยู่บ้าง  แต่การเป็นผู้บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  
ตามเหตุผลแลว้ธรรมกายของอาจารยจ์ะคอยปกป้องคุม้ครอง  คนอื่นคดิ
จะมาเอาของของท่านก็เอาไปไม่ได้  เพราะฉะนัน้เราจงึเน้นปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาต ิ บางครัง้ท่านคดิว่าสิง่นัน้เป็นของท่าน  คนอื่นก็
บอกทา่นว่า  สิง่น้ีเป็นของท่าน  ความจรงิแลว้มนัไมใ่ชข่องท่าน  ท่านก็
อาจคดิว่าเป็นของท่าน  สุดทา้ยมนัไม่ใช่ของท่าน  จากจุดน้ีก็ดูว่าท่าน
จะสามารถปลอ่ยวางไดห้รอืไม ่ ปล่อยวางไมไ่ดก้ค็อืจติยดึตดิ  กต็อ้งใช้
วธิน้ีีให้ท่านละทิ้งจติใจที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของท่าน  น่ีก็คอืปัญหา  
เน่ืองจากคนธรรมดาสามญัไมส่ามารถรบัรู(้อู)้ถงึกฎขอ้น้ี  จงึต่อสูแ้ยง่ชงิ
กนัเพือ่ผลประโยชน์ 

ความอจิฉารษิยาทีส่ะทอ้นออกมาใหเ้หน็ในคนธรรมดาสามญันัน้
รุนแรงเหลอืเกนิ  ในวงการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมก็สะทอ้นออกมาใหเ้หน็
ค่อนขา้งเด่นชดั  วชิาพลงั(กง)ดว้ยกนัต่างก็ไม่มใีครยอมอ่อนขอ้ใหแ้ก่
กนั  พลงั(กง)ของท่านด ี พลงั(กง)ของเขาด ี วจิารณ์กนัไปมา  ขา้พเจา้
วา่ลว้นอยูใ่นระดบัชัน้ของการบ าบดัโรคภยัไขเ้จบ็และเสรมิสรา้งสุขภาพ  
พวกที่ต่อสู้ซึ่งกนัและกนัส่วนใหญ่เป็นพลงั(กง)ที่ยุ่งเหยงิซึ่งวญิญาณ
แปลกปลอมน าพามา  และกไ็ม่เน้นจติ(ซนิซิง่)  มบีางคนฝึกมากวา่ยีส่บิ
ปีก็ไม่มีพลังความสามารถพิเศษปรากฏเลย  คนอื่นเพิ่งฝึกใหม่ๆ 
ความสามารถพเิศษกม็แีลว้  ในใจเขากจ็ะเกดิความไมส่มดุลขึน้มาทนัท ี 
ท าไมฉันฝึกมายี่สิบกว่าปี   ยังไม่มีความสามารถพิเศษ  เขามี
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ความสามารถพเิศษ  ความสามารถพเิศษอะไรกนั  ในใจเขาโกรธมาก  
เขามีวิญญาณแปลกปลอมสิงอยู่ในตัว  ธาตุไฟแทรก  อาจารย์พลงั
ลมปราณ(ชีก่ง)ก าลงัสอนลกูศษิยอ์ยู ่ บางคนทีน่ัง่อยูก่ไ็มเ่ลื่อมใสศรทัธา  
นัน่อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)อะไร  เรื่องไรส้าระอย่างนัน้ฉันไม่อยาก
ฟัง  อาจารยค์นนัน้อาจจะพดูไดไ้มด่เีท่าเขากจ็รงิ  แต่สิง่ทีอ่าจารยผ์ูน้ัน้
พดูกเ็ป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นวชิาของเขา  คนๆ น้ีอะไรกเ็รยีน  ประกาศนียบตัรมี
เป็นเข่ง  มีอาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)เปิดสอนที่ไหนเขาก็จะไปร่วม  
เขารูม้ากจรงิๆ  รูม้ากกวา่อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)คนนัน้เสยีอกี  แต่
จะมปีระโยชน์อะไร  ลว้นเป็นสิง่ที่อยูใ่นระดบัชัน้ของการบ าบดัโรคและ
เสรมิสร้างสุขภาพ  เขายิง่บรรจุไว้ในตวัมากเท่าไร  สื่อสญัญาณก็ยิง่
สบัสน  ยิง่ซบัซ้อน  ยิง่บ าเพ็ญล าบาก  มนัยุ่งเหยงิไปหมดแล้ว  การ
บ าเพญ็ปฏบิตัจิรงิเน้นความแน่วแน่หน่ึงเดยีว  จงึจะไม่ออกนอกลู่นอก
ทาง  ในหมู่ผูบ้ าเพญ็ปฏิบตัิธรรมจรงิด้วยกนัก็มเีรื่องเช่นน้ีปรากฏให้
เหน็  ต่างคนต่างไม่ยอมซึ่งกนัและกนั  จติใจต่อสูช้งิดชีงิเด่นขจดัทิง้ไป
ไมไ่ด ้ กจ็ะเกดิจติอจิฉารษิยาไดง้า่ย 

เราขอพูดถงึนิทานเรื่องหน่ึง  ในเรื่อง  “ฟงเสนิเอี่ยนอี้”  เซนิกง
เป้าเหน็เจยีงจื่อหยาทัง้แก่และไรค้วามสามารถ  แต่หยวนสื่อเทยีนจุน
กลบัให้เจียงจื่อหยาเป็นผู้แต่งตัง้เทพ  ในใจของเซินกงเป้าไม่สมดุล
ขึน้มาทนัท ี ท าไมถงึใหเ้ขาเป็นผูแ้ต่งตัง้เทพเล่า  ท่านดูขา้พเจา้เซนิกง
เป้าเก่งกาจขนาดไหน  ตดัศรีษะขา้พเจา้ไปแลว้ยงัน ากลบัมาใส่ใหม่ได ้ 
ท าไมไม่ให้ขา้พเจ้าเป็นผูแ้ต่งตัง้เทพ  เขาอจิฉารษิยาเหลอืเกิน  คอย
ก่อกวนเจยีงจื่อหยา 
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ในสมัยองค์ศากยมุ นี   พุทธศาสนาดัง้เดิมมีพูดถึงเรื่อง
ความสามารถพิเศษ  ปัจจุบนัในพุทธศาสนาไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่อง
ความสามารถพเิศษแลว้  ถา้ท่านพดูเขาจะบอกว่าท่านถูกธาตุไฟแทรก  
ความสามารถพิเศษอะไร  เขาไม่ยอมรบั  เพราะอะไร  พระสงฆ์ใน
ปัจจุบนัต่างไม่รูว้่าเรื่องราวเป็นอยา่งไร  องคศ์ากยมุนีมศีษิยเ์อกอยู ่10 
ท่าน  มู่เจีย้นเหลยีนไดช้ื่อว่ามอีทิธฤิทธิเ์ป็นที่หน่ึง  องคศ์ากยมุนียงัมี
สาวกหญงิ  ในจ านวนนัน้คนทีช่ื่อว่าเหลยีนฮวาเซ่อ  กม็อีทิธฤิทธิเ์ป็นที่
หน่ึงเช่นกนั  เมื่อศาสนาพุทธเผยแพร่เขา้มาในเมอืงจนีก็มเีหมอืนกนั  
ในประวตัศิาสตรก์ม็พีระสงฆร์ะดบัสงูปรากฏอยูม่ากมาย  ตัก๊มอ้มาเมอืง
จีนข้ามแม่น ้ าโดยใช้ต้นอ้อต้นเดียว  แต่ในระหว่างการพัฒนาใน
ประวตัศิาสตร ์ เรื่องของอทิธฤิทธิต์่างๆ นับวนัก็ยิง่ถูกปฏเิสธ  สาเหตุ
ส าคญัเป็นเพราะพระสงฆ์ที่มสีมณศกัดิส์ูงๆ ในวดั  พระสงฆ์เจา้อาวาส
เหล่านัน้บางรูปไมแ่น่ว่าจะเป็นคนทีม่รีากฐาน(เกนิจ)ีดมีาก  อยา่เหน็ว่า
เขาเป็นเจา้อาวาสเป็นพระผูใ้หญ่  นัน่เป็นเพยีงต าแหน่งในสงัคมมนุษย์
เท่านัน้  เขาก็เป็นเพยีงผูบ้ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมคนหน่ึง  เพยีงแต่ว่าเขา
บ าเพ็ญปฏิบตัิเป็นงานหลกั  ท่านอยู่บ้านบ าเพ็ญเป็นงานอดเิรก  จะ
บ าเพ็ญได้ส าเร็จหรอืไม่ล้วนขึ้นอยู่กบัจิตใจดวงนัน้  เหมือนกนัหมด  
ขาดนิดผดิหน่อยก็ไม่ได ้ แต่ว่าพระลูกวดัที่คอยหุงหาอาหาร  ก็ไม่แน่
วา่เขาจะเป็นคนทีม่รีากฐาน(เกนิจ)ีต ่าเสมอไป  พระลกูวดัยิง่ไดร้บัความ
ล าบากมากก็จะยิ่งเปิดพลงั(กง)ได้ง่าย  พระผู้ใหญ่ยิ่งสุขสบายมาก
เท่าใดก็ยิง่เปิดพลงั(กง)ได้ยาก  เน่ืองจากมเีรื่องของการผนัแปรกรรม  
พระลกูวดัยิง่ล าบากยิง่เหน่ือย  กย็ิง่ชดใชก้รรมไดเ้รว็  การรบัรู้(อู)้กเ็ปิด
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ได้เร็ว  อาจเป็นไปได้เขาได้เปิดพลงั(กง)ขึ้นมาทนัทีในวนัใดวนัหน่ึง  
พอพลงั(กง)เปิด  การรบัรู้(อู้)เปิดหรือกึ่งเปิด  อิทธิฤทธิก์็จะปรากฏ
ออกมา  พระในวดัทุกรูปกพ็ากนัมาถามเขา  พากนัเลื่อมใสศรทัธา  แต่
เจา้อาวาสกร็บัไมไ่ด ้ แลว้น่ีขา้พเจา้จะเป็นเจา้อาวาสต่อไปอยา่งไร  การ
รบัรู(้อู)้เปิดอะไรกนั  เขาถูกธาตุไฟแทรกต่างหาก  ไล่เขาออกไป  แลว้ก็
ไลเ่ขาออกจากวดัไป  นานวนัเขา้  ศาสนาพทุธในดนิแดนชาวฮัน่ของเรา
จงึไม่มใีครกล้าพูดถึงความสามารถพเิศษ  ท่านดูพระจี้กงมอีทิธฤิทธิ ์
มากขนาดไหน  ขนยา้ยทอ่นไมจ้ากภเูขาเอ๋อเหมย  โยนขึน้มาจากบอ่น ้า
ทลีะทอ่นๆ  สุดทา้ยกย็งัถูกไลอ่อกจากวดัหลงิอิน่ซื่อ 

จติอจิฉารษิยาน้ีเป็นปัญหาทีร่า้ยแรงนกั  เพราะจะสง่ผลโดยตรง
ว่าเราจะสามารถบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมจนส าเรจ็ไดห้รอืไม่  หากขจดัจติ
อจิฉารษิยาออกไปไม่ได้  จติทุกประเภทในการบ าเพ็ญก็จะกลายเป็น
เปราะบางมาก  น่ีมขีอ้ก าหนดไวว้่า  ในระหว่างการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  
หากไม่สามารถขจดัจิตอิจฉาริษยาออกไปก็จะไม่ได้มรรคผล  ไม่ได้
มรรคผลแน่นอน  ทีผ่า่นมาพวกเราคงจะเคยไดย้นิไดฟั้งมาบา้งวา่  พระ
อาหนีถอฝอทรงตรสัไวว้่ากรรมจะติดตวัไปเกิด  หากไม่ขจดัจติอจิฉา
รษิยาทิ้งไปย่อมไม่ได้  ด้านอื่นๆ ขาดนิดผดิหน่อย  มกีรรมเล็กกรรม
น้อยตดิตวัไปเกดิ  หากยงัต้องการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมต่อ  ก็ยงัท าได ้ 
แต่หากไม่สามารถขจดัจิตอิจฉาริษยาทิ้งไปนัน้ไม่ได้เด็ดขาด  วนัน้ี
ขา้พเจา้ขอบอกกบัผูฝึ้กพลงั(กง)  ท่านอยา่ไดลุ้ม่หลงงมงายไม่ยอมรบัรู ้ 
ท่านคิดจะบรรลุถึงเป้าหมายของการบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมไปสู่ระดับ
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ชัน้สูงยิง่ๆ ขึน้ไป  จะตอ้งขจดัจติอจิฉารษิยาทิง้ไป  ดงันัน้เราจงึยกเรื่อง
น้ีออกมาพดูโดยเฉพาะ 

ปัญหาการรกัษาโรคภยัไข้เจบ็ 

พูดถึงการรกัษาโรคภยัไข้เจ็บ  ไม่ใช่จะสอนให้ท่านไปรกัษา
โรคภยัไขเ้จ็บ  ลูกศิษย์ของหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ที่
บ าเพญ็จรงิทุกคน  หา้มไปรกัษาโรคใหผู้อ้ื่น  ถา้ท่านไปรกัษาโรค  สิง่ที่
ได้จากหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ในร่างกายของท่าน  
ธรรมกายของข้าพเจ้าจะเรยีกกลบัคืนมาทัง้หมด  เพราะอะไรจึงเห็น
ปัญหาน้ีเป็นเรื่องรา้ยแรงเชน่น้ี  เพราะมนัเป็นการท าลายหลกัธรรมใหญ่
แบบหน่ึง  นอกจากจะเป็นการท ารา้ยร่างกายของท่านเองแลว้  บางคน
เมื่อเห็นคนป่วยก็คนัไม้คนัมือขึ้นมา  พบใครก็จะลากเขามาและช่วย
รกัษาโรคใหเ้ขา  เพือ่โออ้วดตวัเอง  น่ีมใิชจ่ติยดึตดิหรอกหรอื  อกีทัง้ยงั
สง่ผลกระทบต่อผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยา่งมาก 

มอีาจารยว์ชิาพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ปลอมไมน้่อย  เขา้ถงึจติใจของ
คนธรรมดาสามญัไดว้า่  เมื่อศกึษาพลงัลมปราณ(ชีก่ง)แลว้กค็ดิจะน าไป
รกัษาโรคให้คนอื่น  จงึสอนสิง่เหล่าน้ีให้แก่ท่าน  โดยพูดว่าการปล่อย
ลมปราณ(ชี)่สามารถรกัษาโรคได ้ นัน่มเิป็นเรื่องน่าหวัเราะหรอื  ทา่นมี
ลมปราณ(ชี)่  เขากม็ลีมปราณ(ชี)่  ท่านสง่ลมปราณ(ชี)่ไปใหก้บัผูป่้วยก็
จะสามารถรกัษาโรคได้หรอื  ดีไม่ดลีมปราณ(ชี่)ของเขากลบัจะรกัษา
ท่านเสยีอกี  ลมปราณ(ชี)่กบัลมปราณ(ชี)่ดว้ยกนัไม่มผีลในการควบคุม
ซึ่งกนัและกนั  ผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในระดบัสูงเมื่อเกดิพลงั(กง)  สิง่ที่
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ส่งออกมาจะเป็นสสารพลังงานสูง  น่ีสามารถรักษาโรคได้จริงๆ  
สามารถควบคุมโรคได้  สามารถบังเกิดผลในการระงบัได้  แต่จะไม่
สามารถรกัษาโรคใหห้ายขาดได ้ เพราะฉะนัน้การทีจ่ะรกัษาโรคไดอ้ยา่ง
แทจ้รงิ  จะตอ้งมคีวามสามารถพเิศษจงึจะรกัษาโรคใหห้ายขาดได ้ โรค
แต่ละชนิดก็ต้องมีความสามารถพิเศษส าหรบัการรกัษาโรคชนิดนัน้
โดยเฉพาะ  ล าพงัความสามารถพเิศษทีใ่ชส้ าหรบัการรกัษาโรคขา้พเจา้
ว่ามีไม่ต ่ากว่าพนัชนิด  มโีรคกี่ชนิดก็จะมคีวามสามารถพเิศษกี่ชนิด
ส าหรบัรกัษาโรคนัน้ๆ  หากท่านไม่มีความสามารถพิเศษน้ี  มือของ
ทา่นจะวาดลวดลายแคไ่หนกร็กัษาไมไ่ด ้

ไม่กี่ปีที่ผ่านมาน้ี  บางคนได้ท าให้วงการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม
ปัน่ป่วนไปหมด  อาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)จรงิ  ที่ออกมาถ่ายทอด
วชิาระดบัการรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและเสรมิสร้างสุขภาพเหล่านัน้  ใน
ระยะแรกอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ทีอ่อกมาถ่ายทอดวชิา  กไ็มม่ทีา่น
ใดสอนให้คนน าไปรกัษาโรคให้ผูอ้ื่น  ล้วนแต่จะช่วยรกัษาโรคให้ท่าน
หรอืสอนให้ท่านบ าเพ็ญปฏิบตัิอย่างไร  ฝึกฝนร่างกายอย่างไร  โดย
สอนหลกัพลงั(กง)ให้ท่านชุดหน่ึง  ต่อจากนัน้ก็ให้ท่านก าจดัโรคผ่าน
การฝึกฝนร่างกายตวัเอง  แต่มาระยะหลงัๆ น้ีอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่
กง)ปลอมออกมาท าจนเสื่อมเสยี  ใครคดิจะรกัษาโรคกจ็ะชกัน าวญิญาณ
แปลกปลอมเขา้มา  เป็นเช่นน้ีแน่นอน  ภายใต้สภาพแวดล้อมในเวลา
นัน้  การที่อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)บางท่านรกัษาโรคให้คนนัน้  
เพื่อให้เป็นการสอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์สวรรค์ของเวลานัน้  แต่มนั
ไม่ใช่ความสามารถของคนธรรมดาสามัญ  จึงไม่สามารถให้คงอยู่
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ตลอดไป  นัน่เกดิจากปรากฏการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของสวรรคใ์น
เวลานัน้  กค็อืเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลานัน้  ต่อมากลบักลายเป็นวชิา
สอนคนใหร้กัษาโรคโดยเฉพาะ  จงึวุน่วายไปหมด  คนธรรมดาสามญัคน
หน่ึงฝึกเพยีง 3 วนั 5 วนั  ก็จะสามารถรกัษาโรคได้แลว้หรอื  บางคน
พดูวา่  ฉนัสามารถรกัษาโรคน้ีโรคนัน้ได ้ ขา้พเจา้ขอบอกกบัทา่น  พวก
น้ีล้วนมีวิญญาณแปลกปลอมสิงอยู่  ท่านรู้ไหมว่าบนหลงัของท่านมี
อะไรเกาะอยู่  ท่านมีวิญญาณแปลกปลอมสิงอยู่  ตวัท่านเองไม่รู้สึก  
ทา่นไมรู่ห้รอก  ทา่นรูส้กึวา่ดมีากทีต่วัเองมคีวามสามารถ 

อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชี่กง)จรงินัน้  ต้องผ่านการบ าเพญ็อย่าง
ล าบากมานานเท่าใด  จงึจะสามารถบรรลุเป้าหมายอยา่งน้ีได ้ ในขณะที่
ท่านรกัษาโรคให้คน  ท่านลองคิดดูว่า  ท่านมีความสามารถพิเศษ
แขง็แกร่งพอที่จะขจดักรรมใหค้นไดห้รอืไม่ ท่านไดร้บัการถ่ายทอดมา
จรงิหรอืไม่  ท่านใช้เวลาเพยีง 2 - 3 วนัก็จะสามารถรกัษาโรคได้แล้ว
หรอื  มอืของคนธรรมดาสามญัจะสามารถรกัษาโรคไดห้รอื  แต่อาจารย์
พลงัลมปราณ(ชี่กง)ปลอมทัง้หลายจบัจุดอ่อนของท่านได ้ จบัจติยดึตดิ
ของคนได ้ ท่านแสวงหาที่จะรกัษาโรคมใิช่หรอื  ด ี เขาก็เปิดสอนการ
รกัษาโรค  สอนวธิรีกัษาให้แก่ท่านโดยเฉพาะ  เช่น เขม็ลมปราณ(ชี่)
อะไรเอย  วธิฉีายแสงเอย  วธิขีบัเอย  วธิบี ารุงเอย  การจี้จุด  อี้ป่าจวั
(การควา้จบั)เอย  มวีธิตี่างๆ นานา  เป้าหมายคอืหลอกเอาเงนิทองจาก
ทา่น 

พวกเรามาพูดถึงวธิอีี้ป่าจวั  เรามองเห็นสภาพการณ์เช่นน้ีคอื  
ท าไมคนจงึเกดิเจบ็ไขไ้ดป่้วย  สาเหตุแทจ้รงิที่ท าใหเ้ขาป่วยและไดร้บั
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ทุกขภ์ยักค็อืกรรม  สสารสดี าของสนามกรรม  จดัอยูใ่นธาตุอนิ  จดัเป็น
สิง่ที่ไม่ดี  วิญญาณที่ไม่ดเีหล่าน้ี  ก็คือธาตุอนิ  เป็นสสารสีด าทัง้สิ้น  
เพราะฉะนัน้ถ้ามนัสามารถเขา้ไปได้  สภาพแวดลอ้มน้ีก็เหมาะกบัมนั  
มนัคือสาเหตุแท้จรงิที่ท าให้คนเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย  เป็นสาเหตุส าคญั
ที่สุดของการเกิดโรค  แน่นอนยงัมีอีก 2 รูปแบบ  รูปแบบแรกก็คือ
วญิญาณเล็กๆ ที่มีความหนาแน่นสูงมากๆ  คล้ายกบัเป็นกลุ่มกรรม  
อกีรูปแบบหน่ึงคลา้ยกบัการส่งมาตามท่อ  รูปแบบน้ีไม่ค่อยพบ  ล้วน
สบืทอดลงมาจากบรรพบุรุษ  กม็สีภาพการณ์เชน่น้ี 

เรามาพูดกนัถึงโรคที่พบบ่อยที่สุด  เช่น คนเกิดมีเน้ืองอกขึ้น
ตรงจุดไหน  เกดิการอกัเสบขึน้ตรงจุดไหน  เกดิกระดกูงอกตรงสว่นไหน  
เป็นตน้  ในอกีมติหิน่ึงกค็อืบรเิวณนัน้มวีญิญาณเกาะตดิอยู่ ในส่วนลกึ
ของมติหิน่ึงมวีญิญาณอยูต่วัหน่ึง  อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ทัว่ไปจะ
มองไม่เห็น  ความสามารถพิเศษระดับทัว่ไปจะมองไม่เห็น  เพียง
มองเหน็ว่ารา่งกายคนมลีมปราณ(ชี)่สดี า บรเิวณไหนมลีมปราณ(ชี)่สดี า  
บรเิวณนัน้ก็มีโรค  น่ีเป็นการพูดที่ถูกต้อง  แต่ลมปราณ(ชี่)สดี าไม่ใช่
สาเหตุแทจ้รงิทีท่ าใหเ้กดิโรค  เป็นวญิญาณทีอ่ยูใ่นส่วนลกึของมติหิน่ึง
ทีส่่งสนามพลงัน้ีออกมา  ดงันัน้จงึมบีางคนบอกใหข้บัออก  ระบายออก  
ทา่นขบัออกไป  ประเดีย๋วมนักเ็กดิขึน้มาอกี  บางตวัมพีลงัมาก  พอขบั
ออกไปมนักก็ลบัคนืมาอกี  มนัสามารถกลบัคนืมาไดเ้อง  รกัษาอยา่งไร
กไ็มห่าย 

มองดูโดยอาศยัความสามารถพเิศษ  จุดไหนมลีมปราณ(ชี)่สดี า
กเ็ขา้ใจว่าเป็นพษิของโรค  การแพทยแ์ผนจนีเหน็ว่าจุดไหนชพีจรเดนิ
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ไม่สะดวก  เลอืดลมไม่ด ี หรอืชพีจรเดนิตดิขดั  แพทยแ์ผนปัจจุบนัจะ
พูดว่าบรเิวณนัน้เป็นแผลเรื้อรงั  มีเน้ืองอก  กระดูกงอก  หรอือกัเสบ  
เป็นต้น  มนัสะทอ้นมาถงึมติน้ีิก็จะเป็นรูปแบบน้ี  ถ้าท่านน าเอาสิง่นัน้
ออกไป  ท่านจะพบว่าร่างกายในฝัง่น้ีไม่มอีะไรแลว้  หมอนรองกระดูก
สนัหลงัยื่นออกมาหรอืกระดูกงอกอะไรต่างๆ  เมื่อท่านเอาสิง่นัน้ออกไป
แลว้  หลงัจากก าจดัสนามพลงันัน้ออกไปแลว้  ทา่นกจ็ะหายทนัท ี ทา่น
ลองไปเอ๊กซเรยด์ู  กระดูกงอกอะไรกจ็ะไม่มแีลว้  สาเหตุทีแ่ทจ้รงิกเ็กดิ
มาจากสิง่นัน้ 

มีคนพูดว่าฝึก 3 - 5 วนัจะสามารถรกัษาโรคได้  สอนอี้ป่าจัว
ให้แก่ท่าน  ท่านลองจบัให้ข้าพเจ้าดูซิ  มนุษย์นัน้อ่อนแอที่สุด  แต่
วญิญาณตวันัน้รา้ยกาจนกั  มนัจะควบคุมบงัคบัสมองใหญ่ของทา่น  ท า
ใหท้่านหวัหมุนหวัปัน่  สามารถเอาชวีติท่านได้อย่างง่ายดาย  ท่านว่า
ทา่นจะจบัมนั  จะจบัอยา่งไร  ดว้ยมอืของคนธรรมดาสามญัเช่นทา่นไม่
สามารถแตะตอ้งมนัได ้ ท่านอยูต่รงน้ีวาดไปวาดมา  มนักไ็ม่สนใจท่าน  
ลบัหลงัมนัยงัหวัเราะเยาะท่านดว้ยซ ้าไป  จบัอยา่งสะเปะสะปะ  น่าขนั
นกั  ถา้ท่านสามารถแตะตอ้งถงึมนัได ้ มนัจะท าใหม้อืของท่านบาดเจบ็
ทนัที  บาดเจ็บจรงิๆ  ขา้พเจา้เคยเห็นบางคน  สองมอืก็ดีๆ   ไม่ว่าจะ
ตรวจเชค็อยา่งไร  รา่งกายกไ็มม่โีรค  สองมอืกไ็มม่อีะไรผดิปกต ิ แต่ว่า
มอืทัง้สองขา้งก็ยกไม่ขึน้  หอ้ยอยู่อย่างนัน้  คนป่วยคนน้ีขา้พเจา้ก็พบ
มาแล้ว  ในอีกมิติหน่ึงร่างของเขาได้รบับาดเจ็บ  พิการไปแล้วจรงิๆ  
เมื่อร่างนัน้ของท่านได้รบับาดเจ็บ  ท่านจะไม่พิการหรือ  มีคนถาม
ข้าพเจ้าว่า  อาจารย์  ฉันจะฝึกพลงั(กง)ได้หรือไม่  ฉันท าหมนัแล้ว  
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หรอืฉันผ่าอะไรออกไปแลว้  ขา้พเจา้ขอบอกว่า  เรื่องน้ีไม่มผีลกระทบ  
ร่างกายในอกีมติหิน่ึงของท่านไม่ไดผ้า่นการผ่าตดั  การฝึกพลงั(กง)จะ
บงัเกดิผลในร่างกายนัน้ของท่าน  ดงันัน้ขา้พเจา้จงึพูดว่าท่านไปจบัมนั  
ทา่นจบัไมถู่กตวัมนั  มนักจ็ะไมยุ่ง่กบัทา่น  ถา้ทา่นไปจบัถูกตวัมนั  มนั
กจ็ะท ารา้ยมอืของทา่น 

เพือ่สนบัสนุนกจิกรรมพลงัลมปราณ(ชีก่ง)แหง่ชาต ิ ข้ าพ เจ้ า
อยู่ที่ปักกิ่งได้พาลูกศิษย์กลุ่มหน่ึงไปร่วมงานนิทรรศการเพื่อสุขภาพ
ตะวนัออก  ในงานนิทรรศการทัง้สองครัง้พวกเราเด่นที่สุด  ในงานครัง้
แรกหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเราถูกยกย่องเป็นดาว
เด่นในบรรดาวิชาพลงั(กง)ต่างๆ  ครัง้ที่สองคนมากจนเราไม่รู้จะท า
อย่างไร  จุดแสดงของคนอื่นมคีนดูไม่กี่คน  แต่ของเรามาดูกนัแน่นไป
หมด  เราแบง่ออกเป็นสามกลุม่  กลุม่แรกเตม็แต่เชา้  กลุม่ทีส่องตอ้งรอ
ดูในรอบบ่าย  อกีกลุ่มหน่ึงรอให้ขา้พเจา้เซ็นชื่อ  พวกเราไม่รกัษาโรค  
ท าไมเราจงึไปรว่มงาน  กเ็พือ่สนบัสนุนกจิกรรมพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ของ
ประเทศ  เพือ่อุทศิประโยชน์ใหแ้ก่งานน้ี  พวกเราจงึเขา้รว่มกจิกรรม 

ขา้พเจา้แบ่งพลงั(กง)ของขา้พเจา้ใหแ้ก่ลกูศษิยแ์ต่ละคน  คนละ
หน่ึงสว่น  ลว้นเป็นกลุม่พลงังานซึง่รวมความสามารถพเิศษนบัรอ้ยชนิด
เขา้ไวด้ว้ยกนั  ห่อหุ้มมอืพวกลูกศษิยเ์อาไว ้ มบีางคนมอืยงัถูกกดัจน
เป็นแผล  ถูกกดัจนพอง  ถูกกดัจนเลอืดไหล  นัน่เป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้เป็น
ประจ า  สิง่นัน้รา้ยกาจมาก  ท่านลองคดิดูมอืของคนธรรมดาสามญัเช่น
ท่ านกล้าจับต้องมันหรือ  พู ดอีกทีท่ านก็ จับมันไม่ ถู ก  ไม่ มี
ความสามารถพเิศษชนิดนัน้ก็ท าไม่ได ้ เพราะในอกีมติหิน่ึงท่านคดิจะ
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ท าอะไร  สมองท่านเพยีงแค่คดิมนักร็ูท้นัท ี ท่านคดิจะจบัมนั  มนักห็นี
ไปไกลแลว้  รอจนคนไขอ้อกประตูไป  มนักจ็ะเขา้ไปใหม่ทนัท ี โรคกจ็ะ
ก าเรบิขึน้มาอกี  ถ้าจะลงมอืรกัษาจะต้องมคีวามสามารถพเิศษชนิดน้ี  
พอยื่นมอืตี “ปัง”  มนัก็จะหยุดอยู่ตรงนัน้  หลงัจากที่มนัหยุดอยู่กบัที ่ 
พวกเรายงัมคีวามสามารถพเิศษอกีชนิดหน่ึง  ก่อนนัน้เรยีกวา่  วชิาจบั
วญิญาณ  ความสามารถพเิศษชนิดน้ียิง่รา้ยกาจ  สามารถทีจ่ะดงึเอาจติ
หลกั(เหวยีนเสนิ)ของมนุษย์ออกมาทัง้ดวง  คนๆ นัน้ก็จะขยบัเขยื้อน
ไม่ได้ทนัท ี ความสามารถพเิศษชนิดน้ีเป็นความสามารถเฉพาะอย่าง  
ทีเ่ราใชจ้บัสิง่น้ีโดยเฉพาะ  ทุกท่านคงทราบด ี ในมอืของพระยไูลมชีาม
ใบหน่ึง  เพยีงส่องอย่างน้ี  ท่านดูซุนหงอคง(เห้งเจยี)ใหญ่โตขนาดนัน้  
ก็กลายเป็นจุดเล็กนิดเดียวไปในทนัที  ความสามารถพเิศษชนิดน้ีจึง
สามารถบังเกิดผลเช่นน้ีได้  ไม่ว่าวิญญาณตัวนัน้จะใหญ่โตแค่ไหน  
หรอืว่าจะเลก็เพยีงใด  ในชัว่พรบิตากจ็ะจบัอยูใ่นมอื  กลายเป็นเลก็นิด
เดยีว 

ยงัมอีกีอย่างหน่ึง  บอกว่ายื่นมอืเขา้ไปในร่างกายของคนป่วย
แลว้จบัมนัออกมา  ท าเช่นน้ีไม่ได ้ นัน่จะท าใหค้วามคดิในสงัคมมนุษย์
เกิดการสบัสน  ที่จรงิก็ไม่อนุญาตให้ท าเช่นน้ี  แม้จะสามารถท าได้ก็
ไม่ใหท้ าเช่นน้ี  มอืทีเ่ขายื่นเขา้ไปเป็นมอืในอกีมติหิน่ึง  เช่นว่าเขาเป็น
โรคหวัใจ  เวลาทีม่อืขา้งน้ีจบัตรงบรเิวณหวัใจ  มอืในอกีมติหิน่ึงกเ็ขา้ไป
แล้ว  จบัมนัไว้ในชัว่พรบิตา  เมื่อมือที่อยู่ขา้งนอกของท่านจบัรวบไว ้ 
สองมอืประกบเขา้ดว้ยกนั  กจ็ะจบัอยูใ่นมอื  มนัรา้ยกาจมาก  บางครัง้
จะกระดุกกระดิกอยู่ในมือ  เจาะเข้าไปในมือท่าน  บางครัง้มนัจะกัด  
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บางครัง้ก็รอ้งออกมา  ท่านอย่าคดิว่าเวลาจบัอยู่ในมอืมนัเล็กนิดเดยีว  
พอปลอ่ยมอืมนักจ็ะกลายเป็นใหญ่มาก  น่ีไม่ใช่เรื่องทีใ่ครกท็ าได ้ ไม่มี
ความสามารถพเิศษชนิดน้ีก็จะท าไม่ได้  จรงิๆ แลว้ไม่งา่ยอย่างที่พวก
เราคดิ 

แน่นอนรูปแบบการรกัษาโรคดว้ยพลงัลมปราณ(ชีก่ง)  กอ็าจให้
คงอยูต่่อไป  ในอดตีกม็อียูต่ลอดมา  แต่ตอ้งมเีงื่อนไข  คนๆ น้ีตอ้งเป็น
ผูบ้ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมเท่านัน้  ในขัน้ตอนของการบ าเพญ็ปฏิบตัิธรรม  
ดว้ยจติเมตตา  เขาอาจช่วยรกัษาคนดบีางคนกเ็ป็นเรื่องทีย่อมใหท้ าได ้ 
แต่เขาไม่สามารถที่จะช่วยลบล้างกรรมให้เขาจนหมดสิ้น  เขาไม่มีเด
ชานุภาพเพียงพอ  ดังนั ้นทุกข์ภัยยังคงอยู่  เพียงแต่ว่าโรคหาย  
อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ทัว่ไปไม่ใช่ผู้บ าเพ็ญปฏิบัติธรรมที่ได้
หลกัธรรม  เขาจงึเพยีงแต่สามารถช่วยผลกัโรคไปอยูข่า้งหลงั  และอาจ
ท าให้โรคแปรเปลี่ยนไป  หรอือาจแปรเปลี่ยนให้เป็นทุกข์ภยัแบบอื่น  
แต่ข ัน้ตอนการผลกัดนัใหเ้ลื่อนออกไปตวัเขาเองอาจไม่รู ้ ถา้พลงั(กง)ที่
บ าเพ็ญปฏบิตัิมานัน้เป็นของจติส านึกรอง(ฟู่อี้ซื่อ)  ก็เป็นการกระท า
ของจติส านึกรอง(ฟู่อีซ้ื่อ)ของเขาเอง  วชิาพลงั(กง)บางชนิดผูป้ฏบิตัเิป็น
คนค่อนขา้งมชีื่อเสยีง  และอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ทีม่ชีื่อเสยีงมาก
หลายคนไม่มพีลงั(กง)  เพราะว่าพลงั(กง)นัน้อยู่ในตวัจติรอง(ฟู่เหวยีน
เสนิ)  จงึพดูว่าในขัน้ตอนของการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมนัน้อนุญาตใหท้ า
เชน่น้ีได ้ เพราะบางคนจะคงอยูใ่นระดบัชัน้น้ี  ฝึกกนัมากวา่สบิปี หลาย
สบิปี  ก็ไม่สามารถหลุดพน้ระดบัชัน้น้ีได ้ ดงันัน้ตลอดชวีติเขากไ็ดแ้ต่
รกัษาโรคให้คนอื่น  เพราะเขาอยู่ในระดบัชัน้น้ี  ก็อนุญาตให้เขาท า
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เชน่น้ี  ลูกศษิยข์องหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)  ไม่อนุญาต
ใหร้กัษาโรคใหค้นอื่นเดด็ขาด  อ่านหนังสอืเลม่น้ีใหค้นป่วยฟัง  ถา้หาก
คนป่วยรบัได้ก็อาจช่วยรกัษาโรคได้  แต่คนที่มีกรรมมากกรรมน้อย
แตกต่างกนักจ็ะไดผ้ลแตกต่างกนั 

การรกัษาโรคในโรงพยาบาลกบัการรกัษาโรคด้วยพลงัลมปราณ(ช่ี
กง) 

พวกเรามาพูดถงึปัญหาที่เกี่ยวกบัการรกัษาโรคในโรงพยาบาล
กบัการรกัษาโรคดว้ยพลงัลมปราณ(ชีก่ง)  หมอแผนปัจจุบนับางคนไม่
ยอมรบัพลงัลมปราณ(ชี่กง)  พูดไดว้่าเป็นจ านวนมาก  เขาจะพูดว่าถ้า
อาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)รกัษาโรคได้  ยงัจะต้องมีโรงพยาบาลไป
ท าไมกัน  พวกท่านมาแทนที่โรงพยาบาลของเราก็แล้วกัน  พลัง
ลมปราณ(ชีก่ง)ของพวกท่านเพยีงแค่ขยบัมอืกส็ามารถรกัษาโรคได ้ ไม่
ต้องฉีดยา  กนิยา  อยู่โรงพยาบาล  มาแทนที่โรงพยาบาลของพวกเรา
น่าจะดี  การพูดเช่นน้ีไม่มเีหตุผล  มีคนไม่เข้าใจพลงัลมปราณ(ชี่กง)  
ความจริงแล้วการรักษาโรคด้วยพลังลมปราณ (ชี่กง)  ไม่สามารถ
เหมอืนกบัวธิกีารรกัษาของคนธรรมดาสามญั  มนัไม่ใช่ความสามารถ
ของคนธรรมดาสามญั  มนัเป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมดา  สิ่งที่อยู่เหนือ
ธรรมดาน้ีหากน าออกมา  ก็จะรบกวนสังคมมนุษย์ในวงกว้าง  จะ
อนุญาตได้หรอื  พระพุทธมเีดชานุภาพมหาศาล  เพยีงพระพุทธหน่ึง
องค์ขยบัมือทีเดียว  โรคของมนุษย์ทัง้มวลก็จะไม่เหลืออยู่อีกต่อไป  
ท าไมพระพุทธท่านจงึไม่ท า  ทัง้ๆ ทีม่พีระพุทธอยูม่ากมาย  ท าไมพระ
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พุทธท่านไม่เมตตาใหท้่านหายจากโรค  เพราะสงัคมมนุษยก์็ต้องเป็น
เช่นน้ี  อยูใ่นสภาพของการเกดิแก่เจบ็ตายเช่นน้ี  ลว้นเกี่ยวพนักบัเหตุ
และผลทัง้สิน้  เป็นการหมุนเวยีนชดใชก้รรม  ทา่นตดิหน้ีกต็อ้งชดใช ้

ถ้าท่านรกัษาโรคของเขาให้หาย  ก็เท่ากับท าลายกฎข้อน้ี  ก็
สามารถท าเรื่องไม่ดี  แล้วไม่ต้องชดใช้  เช่นนัน้ได้หรือ  ผู้บ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรมดว้ยจติเมตตา  ในขณะทีท่า่นยงัไมม่กี าลงัมากพอทีจ่ะแกไ้ข
ปัญหาน้ีไดอ้ยา่งถงึที่สุด  กอ็นุญาตใหท้่านไปรกัษาโรคได ้ เพราะท่าน
กระท าดว้ยจติเมตตา  อนุญาตใหท้ าเชน่น้ีได ้ แต่ถา้ท่านสามารถแกไ้ข
ปัญหาน้ีได้อย่างแท้จริง  แก้ไขในวงกว้างก็จะไม่อนุญาต  ท่านก็จะ
ท าลายสภาพของสงัคมมนุษยอ์ยา่งรุนแรง  จงึไม่อนุญาต  เพราะฉะนัน้  
จะให้พลงัลมปราณ(ชี่กง)มาแทนที่โรงพยาบาลนัน้ท าไม่ได้  มนัเป็น
หลกัธรรมทีอ่ยูเ่หนือธรรมดา 

ถ้าหากจดัตัง้โรงพยาบาลพลงัลมปราณ(ชี่กง)ขึ้นมาในประเทศ
จนี  สมมุตวิ่าอนุญาตใหท้ าเช่นน้ีได ้ อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)เก่งๆ 
ต่างพากนัออกมาท า  ท่านลองคดิดูจะมสีภาพเป็นอย่างไร  ไม่อนุญาต
ให้ท าเช่นน้ี  เพราะว่าต้องรกัษาสภาพสงัคมมนุษย์เช่นน้ีเอาไว้  ถ้า
จดัตัง้โรงพยาบาลพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ขึน้มา  เปิดแขนงการรกัษาดว้ยชี่
กง  ศู นย์พักฟ้ื นสุ ขภาพ  สถานรักษาพยาบาล  ถ้ าตั ้งขึ้นมา  
ประสทิธภิาพของการรกัษาของอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ผูน้ัน้กจ็ะตก
ลงอยา่งมาก  การรกัษาจะไม่ไดผ้ลอกีต่อไป  เพราะอะไร  เพราะเขาได้
กระท าในสิง่ที่เป็นของคนธรรมดาสามญั  ก็ต้องอยู่ในกฎเดยีวกบัคน
ธรรมดาสามญั  และอยูใ่นระดบัชัน้ทีม่สีภาพเดยีวกบัคนธรรมดาสามญั  
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ผลการรกัษาของเขาจงึต้องเหมือนของโรงพยาบาลทัว่ไป  ดงันัน้การ
รกัษาโรคจงึไมไ่ดผ้ล  เขากจ็ะบอกว่าช่วงระยะเวลาของการรกัษาตอ้งมี
หลายระยะ  โดยมากมกัจะเป็นเชน่น้ี 

พลงัลมปราณ(ชี่กง)ไม่ว่าจะตัง้โรงพยาบาลก็ด ี ไม่ตัง้ก็ด ี พลงั
ลมปราณ(ชี่กง)สามารถรกัษาโรคได้  ข้อน้ีใครก็ปฏิเสธไม่ได้  พลัง
ลมปราณ(ชีก่ง)เป็นทีนิ่ยมอยา่งกวา้งขวางในสงัคมมาเป็นเวลายาวนาน  
มคีนมากมายที่ฝึกจนบรรลุถงึเป้าหมายของการมสีุขภาพแขง็แรงไม่มี
โรคภยัไขเ้จบ็  ไม่ว่าอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ไดช้่วยเคลื่อนยา้ยโรค
ไปกด็ ี หรอืรกัษาอะไรอยา่งอื่นก็ด ี เวลาน้ีโรคนัน้ก็ไม่มแีลว้  จงึพูดว่า
พลงัลมปราณ(ชีก่ง)สามารถรกัษาโรคไดน้ัน้ใครกป็ฏเิสธไม่ได ้ คนส่วน
ใหญ่ที่ไปหาอาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)รกัษาโรคนัน้  ล้วนเป็นโรค
แปลกที่รกัษายาก  รกัษาที่โรงพยาบาลก็ไม่หาย  ก็ลองไปให้อาจารย์
พลงัลมปราณ(ชี่กง)รกัษาดู  ผลก็คอืรกัษาหายได ้ คนที่สามารถรกัษา
หายในโรงพยาบาลจะไม่ไปหาอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)  โดยเฉพาะ
ในระยะเริม่ต้น  คนเรามกัจะเขา้ใจเช่นน้ี  ดงันัน้พลงัลมปราณ(ชี่กง)จงึ
สามารถรกัษาโรคได้  เพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะท าในแบบที่สงัคม
มนุษย์ทัว่ไปท ากนั  การก้าวก่ายสงัคมมนุษย์ในวงกว้างเป็นสิ่งที่ไม่
อนุญาตใหท้ าโดยเดด็ขาด  ในวงแคบหรอืหากไม่ส่งผลกระทบอะไรมาก
นัก  ท ากันอย่างเงยีบๆ เป็นสิ่งที่อนุญาตให้ท ากันได้  แต่โรคจะไม่
หายขาด  ขอ้น้ียนืยนัได ้ ฉะนัน้การฝึกฝนพลงั(กง)ดว้ยตวัเองเพือ่รกัษา
โรคเป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ด 
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มีอาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)บางท่านพูดว่า  โรงพยาบาลไม่
สามารถรกัษาโรคได ้ ผลการรกัษาของโรงพยาบาลเดีย๋วน้ีเป็นอยา่งนัน้
อย่างน้ี  จะให้เราพูดอย่างไร  แน่นอนมนัมสีาเหตุมากมาย  จุดส าคญั
ขา้พเจ้าว่าเป็นเพราะมาตรฐานศีลธรรมของมนุษย์เราตกต ่าลง  ท าให้
เกดิมโีรคประหลาดๆ กนัขึน้มา  โรงพยาบาลไมส่ามารถรกัษาได ้ กนิยา
กไ็ม่ไดผ้ล  ยาปลอมก็มมีาก  ลว้นเป็นเพราะคนท าใหส้งัคมเสื่อมโทรม
ถึงระดบัน้ี  เราทุกคนต่างก็ไม่ต้องโทษใคร  ทุกคนมีส่วนผลกัดนัให้
สงัคมเสื่อมลงกนัทัง้นัน้  เพราะฉะนัน้ผู้มาบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมก็ต้อง
ประสบกบัความทุกขค์วามล าบาก 

โรคบางอย่างโรงพยาบาลวนิิจฉัยไม่ออก  แต่มนัมโีรคอยู่จรงิๆ  
บางคนตรวจพบแต่ไม่สามารถวนิิจฉัยว่าเป็นโรคอะไร  เป็นโรคทีย่งัไม่
เคยพบมาก่อน  โรงพยาบาลจงึตัง้ชื่อโรคประเภทน้ีว่า “โรคยุคปัจจุบนั”  
โรงพยาบาลจะสามารถรกัษาไดห้รอืไม่  ไดแ้น่นอน  ถ้าโรงพยาบาลไม่
สามารถรกัษาโรคแล้ว  คนจะเชื่อถือได้อย่างไร  ท าไมจึงไปรกัษาที่
โรงพยาบาลกันอยู่  โรงพยาบาลยงัรกัษาโรคได้  เพียงแต่ว่าวิธีการ
รกัษาของโรงพยาบาลนัน้เป็นวธิกีารในระดบัชัน้ของคนธรรมดาสามญั  
แต่โรคนัน้ผิดปกติเหนือธรรมดา  บางโรคก็หนักมาก  เพราะฉะนัน้
โรงพยาบาลจึงพูดว่ามโีรคให้รบีรกัษา  อาการหนักก็จะรกัษาไม่หาย  
ใหย้ามากไปกจ็ะเป็นพษิ  มาตรฐานการรกัษาทางการแพทยใ์นปัจจุบนั
ก็อยู่ในระดบัเดียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองเรา  ล้วนอยู่ใน
ระดบัชัน้ของคนธรรมดาสามญั  เพราะฉะนัน้ผลของการรกัษาจงึเป็น
เช่นน้ี  มปัีญหาหน่ึงที่เราจะตอ้งพูดใหแ้จ่มแจง้  การรกัษาโรคดว้ยพลงั
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ลมปราณ (ชี่กง)ทัว่ไปกับการรักษาโรคในโรงพยาบาล  ก็คือการ
เคลื่อนยา้ยตน้ตอของโรคออกไป  เคลื่อนยา้ยไปอยูใ่นช่วงครึง่หลงัของ
ชวีติ  แต่ไมไ่ดม้กีารลบลา้งกรรมแต่อยา่งใด 

พวกเรามาพูดถึงการแพทย์แผนจีน  การแพทย์แผนจีนนัน้
ใกลเ้คยีงกบัการรกัษาดว้ยชีก่งมาก  ประเทศจนีในสมยัโบราณ  แพทย์
จนีส่วนใหญ่จะมีความสามารถพิเศษทัง้นัน้  เช่น ซุนซือเม่า  หวัถัว  
หลี่สือเจนิ  เป่ียนเชี่ย  แพทย์ใหญ่เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่มคีวามสามารถ
พเิศษ  ซึ่งถูกบนัทกึไวท้ัง้หมดในต าราทางการแพทย ์ แต่เวลาน้ีสิง่สุด
ยอดเหล่าน้ีได้ถูกวพิากษ์วจิารณ์  สิง่ที่แพทย์แผนจนีรบัสืบทอดมาก็
เป็นเพียงต ารายาเท่ านั ้น   หรือได้มาจากการค้นคว้าและจาก
ประสบการณ์   การแพทย์จีนในสมัยโบราณเจริญรุ่งเรืองมากๆ  
เจริญรุ่งเรืองมากกว่าการแพทย์แผนปัจจุบนัเสียอีก  มีคนคิดกันว่า  
การแพทย์ปัจจุบนันัน้เจรญิมากแค่ไหน  ท าซีทีสแกนเนอร์ก็สามารถ
มองเห็นภายในร่างกายคน  ท าอลัตราซาวด์  ถ่ายรูป  และฉายแสง
เอกซเรย์  อุปกรณ์ต่างๆ ทันสมัยมาก  ตามสายตาของข้าพเจ้ายัง
เปรยีบเทยีบไมไ่ดก้บัการแพทยโ์บราณของจนี 

หวัถวัมองเหน็โจโฉมเีน้ืองอกในสมอง  จะเปิดกะโหลกผา่เอาเน้ือ
งอกออกให ้ โจโฉพอไดย้นิกนึ็กว่าหวัถวัจะเอาศรีษะของเขา  สัง่จบัหวั
ถวัไปขงั  สุดทา้ยหวัถวัตายในคุก  เมื่อโรคของโจโฉก าเรบิขึน้มา  กนึ็ก
ถงึหวัถวั  เรยีกหาหวัถวั  หวัถวักต็ายไปเสยีแลว้  ภายหลงัโจโฉก็ตอ้ง
ตายด้วยโรคน้ีจริงๆ  ท าไมหัวถัวจึงรู้  เพราะเขามองเห็น  น่ีเป็น
ความสามารถพิเศษของคนเรา  ในอดีตแพทย์ใหญ่ส่วนมากจะมี
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ความสามารถเช่นน้ี  เมื่อตาทิพย์เปิด  เพียงมองจากด้านเดียวก็จะ
สามารถมองเห็นถึงภายในร่างกายของคนทัง้ 4 ด้าน ในเวลาเดยีวกนั  
จากดา้นหน้าสามารถมองเหน็ดา้นหลงั  ดา้นซา้ย  ดา้นขวา  ยงัสามารถ
แยกดูเป็นชัน้ๆ  ยงัสามารถมองทะลุมติอิอกไป  ดูว่าตน้ตอของโรคเกดิ
จากสาเหตุอะไร  วิธีทางการแพทย์ในปัจจุบันสามารถท าเช่นนัน้ได้
หรอืไม่  ยงัห่างไกลนกั  คงจะตอ้งใชเ้วลาอกีเป็นพนัปี  ไมว่่าจะเป็นการ
ท า  ซีทีสแกนเนอร์  อัลตราซาวด์  ฉายแสงเอ๊กซเรย์  ก็สามารถ
มองเห็นภายในร่างกายของคน  แต่ว่าเครื่องมือมนัใหญ่โตเหลือเกิน  
และก็ไม่สามารถพกติดตวัไปได้  ไม่มีไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้  ในขณะที่ตา
ทิพย์ไปถึงไหน  เราก็น าติดตัวไปถึงตรงนัน้  ไม่ต้องใช้พลงังาน  จะ
เปรยีบเทยีบกนัไดอ้ยา่งไร 

มีคนพูดว่ายาปัจจุบนัดีอย่างไรนัน้  ข้าพเจ้าว่าไม่แน่เสมอไป  
สมยัก่อนยาสมุนไพรของจนีพดูไดว้่ายาถงึโรคกห็าย  มหีลายอยา่งขาด
การสบืทอดไปแลว้  แต่กย็งัมอีกีมากที่ตกทอดกนัมาในหมู่คนพืน้เมอืง  
มีครัง้หน่ึงข้าพเจ้าไปเผยแพร่หลกัธรรมที่เมืองฉีฉีฮาเอ่อ  ในตลาดมี
คนๆ หน่ึงก าลงัถอนฟันให้กบัชาวบ้าน  ดูลกัษณะคนผูน้ี้คงจะมาจาก
ทางใต้  ท่าทางไม่เหมอืนคนทางตะวนัออกเฉียงเหนือ  ใครอยากถอน
ฟันก็จะถอนให้  ฟันที่ถอนออกมาวางอยู่เป็นกอง  เขาถอนฟันให้คน
ไม่ใช่เป้าหมาย  เป้าหมายจรงิของเขาอยูท่ีก่ารขายยาน ้า  ยาน ้านัน้มไีอ
สเีหลอืง  กลิน่ฉุนมาก  เวลาจะถอนฟันกเ็ปิดขวดยาน ้า  จอ่ขา้งแกม้ตรง
กบัต าแหน่งของฟันที่จะถอน  ให้คนสูดไอสเีหลอืงสกัเล็กน้อย  ยาน ้า
พรอ่งไปเลก็น้อย  ปิดฝาแลว้วางขวดลง  ปากกโ็ฆษณาสรรพคุณของยา
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น ้าไป  พลางควกักา้นไมข้ดีขึน้มาจากกระเป๋า  พลางกใ็ชก้า้นไมข้ดีนัน้
ถอนฟัน  ฟันก็หลุดออกอย่างง่ายดาย  ไม่เจบ็  ฟันมเีลอืดติดออกมา
เลก็น้อย  แผลกไ็ม่มเีลอืดออก  พวกเราลองคดิดู  กา้นไมข้ดีออกแรงก็
จะหกั  แต่เขากลบัใชก้า้นไมข้ดีถอนฟันได ้

ขา้พเจา้ว่าในประเทศจนี  มวีชิาบางอย่างสบืทอดอยู่ในหมู่คน
พืน้เมอืง  แมก้ระทัง่เครื่องมอืซบัซอ้นของการแพทยท์างตะวนัตกกย็งัสู้
ไม่ได้  ดูว่าผลของใครดีกว่ากัน  เขาใช้ก้านไม้ขีดเพียงก้านเดียวก็
สามารถถอนฟันไดแ้ลว้  ถา้เป็นทนัตแพทยก์ต็อ้งฉีดยาชาเขา้ตรงน้ีตรง
นัน้  ฉีดยากเ็จบ็เหลอืเกนิ  พอยาชาออกฤทธิ ์ กใ็ชค้มีจบัดงึ  ดงึอยูเ่ป็น
เวลานาน  หากท าไม่ดรีากยงัหกัคาอยู่ขา้งในอกี  เอาคอ้นใหญ่มา  เอา
สิว่มาแซะ  เจาะจนอกสัน่ขวญัแขวน  เอาเครื่องมอืที่ละเอยีดซบัซ้อน
มากรอให้  บางคนถึงกับสะดุ้ง  เจ็บมาก  เลือดออกไม่น้อย  บ้วน
เลอืดออกมาอยูพ่กัหน่ึง  ท่านว่าของใครดกีว่ากนั  ของใครทนัสมยักว่า
กนั  เราจะเอาเครื่องไมเ้ครื่องมอืทีเ่หน็ภายนอกมาเปรยีบเทยีบกนัไมไ่ด ้ 
ต้องดูประสิทธิผลของมัน   การแพทย์แผนจีนในสมัยโบราณ
เจรญิกา้วหน้ามาก  จะใชเ้วลานานสกัเท่าไร  การแพทยท์างตะวนัตกก็
ไมส่ามารถตามทนัได ้

วทิยาศาสตร์ของจนีในสมยัโบราณแตกต่างจากวทิยาศาสตร์ที่
เราศึกษาจากทางตะวนัตกในปัจจุบนั  ของจนีเดนิไปอกีเส้นทางหน่ึง  
และสามารถก่อให้เกดิสภาพการณ์อกีแบบหน่ึง  เพราะฉะนัน้เราจะใช้
ความเข้าใจในปัจจุบันมาท าความเข้าใจกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
โบราณของจนีไมไ่ด ้ เพราะวทิยาศาสตรข์องจนีในสมยัโบราณมุ่งศกึษา
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ไปที่ร่างกายคน  ชวีติ  จกัรวาล  มุ่งคน้ควา้ไปที่สิง่เหล่าน้ีโดยตรง  จงึ
เดนิอกีเสน้ทางหน่ึง  ผูท้ี่ศกึษาเล่าเรยีนในสมยันัน้  ต้องเรยีนรูก้ารนัง่
สมาธ ิ เน้นท่าของการนัง่  เวลาจบัพู่กนัเขยีนหนังสอืก็ต้องควบคุมลม
หายใจ  ทุกๆ วงการอาชีพล้วนแต่เน้นจิตบริสุทธิ ์ ปรบัลมหายใจ  
สงัคมทัง้หมดในสมยันัน้อยูใ่นสภาพเชน่นัน้ 

มีบางคนพูดว่า  หากด าเนินตามวิทยาศาสตร์ของจีนโบราณ  
ทุกวนัน้ีเราจะมีรถยนต์  รถไฟหรอื  จะมีความเจรญิก้าวหน้าเช่นทุก
วนัน้ีหรอื  ขา้พเจา้ว่าท่านไม่ควรใชมุ้มมองจากสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั
ไปท าความเขา้ใจกบัสภาพอกีแบบหน่ึง  ความคดิและทศันคตขิองท่าน
ต้องมีการปฏิรูป  ไม่ต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์  หน้าผากของคนมี
เครื่องรบัภาพติดมาเอง  อยากจะดูอะไรก็ได้  และยงัมคีวามสามารถ
พเิศษ  ไม่มรีถไฟ  รถยนต์  คนนัง่อยูต่รงนัน้ก็ลอยขึน้มาได ้ ลฟิท์กไ็ม่
ตอ้งใช ้ มนัจะน ามาซึ่งการพฒันาของสงัคมในสภาพที่แตกต่างออกไป  
ไมจ่ าเป็นตอ้งถูกจ ากดัอยูใ่นกรอบเชน่น้ี  จานบนิของมนุษยต์่างดาวบนิ
ไปมาได้อย่างรวดเร็วมาก  ใหญ่ได้เล็กได้  พวกเขาก็มีเส้นทางการ
พฒันาทีแ่ตกต่างออกไป  เป็นวธิกีารทางวทิยาศาสตรอ์กีแบบหน่ึง 
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บทท่ี 8 

การจ าศีล (ป้ีกู่) 

มคีนพดูกนัถงึเรื่องการจ าศลี(ป้ีกู่)  การจ าศลี(ป้ีกู่)เป็นสิง่ทีม่อียู่
จรงิ  ไม่เพยีงแต่มใีนวงการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเทา่นัน้  ในสงัคมมนุษย์
เราก็มคีนไม่น้อยที่มเีหตุการณ์เช่นน้ีปรากฏ  บางคนไม่กินไม่ดื่มเป็น
ปีๆ หรอืสบิกว่าปี  แต่ก็ยงัมชีวีติอยูเ่ป็นปกต ิ บางคนน าเอาการจ าศลี
(ป้ีกู่)ไปพูดเป็นปรากฏการณ์ของระดบัชัน้ใดชัน้หน่ึง  และมีบางคน
น าเอาการจ าศลี(ป้ีกู่)ไปพดูเป็นการช าระร่างกายอยา่งหน่ึง  และบางคน
กบ็อกวา่มนัเป็นขัน้ตอนของการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในระดบัชัน้สงู 

ความจรงิแลว้ไมใ่ชท่ัง้นัน้  ถา้เชน่นัน้เรื่องเป็นอยา่งไรกนั  จรงิๆ 
แล้วก็คอื  การจ าศีล(ป้ีกู่)เป็นวธิกีารบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมที่พเิศษแบบ
หน่ึงที่เราน ามาใช้ภายใต้สภาพแวดลอ้มที่ก าหนดขึ้นโดยเฉพาะ  แล้ว
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ก าหนดขึ้นเฉพาะอย่างไรจึงน ามันมาใช้  
ประเทศจนีในสมยัโบราณ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก่อนหน้าทีย่งัไมไ่ดก้่อตัง้
ศาสนา  ผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมมากมายลว้นแต่ใชว้ธิบี าเพญ็ลบัหรอืวธิี
บ าเพญ็เดีย่ว  เขา้ไปบ าเพญ็ในป่าลกึหรอืในถ ้า  ห่างไกลจากผูค้น  เมื่อ
ท าเช่นน้ีแลว้  ก็จะเกี่ยวโยงไปถงึปัญหาแหล่งที่มาของอาหาร   ถ้าเขา
ไม่ใชว้ธิกีารจ าศีล(ป้ีกู่)  ก็จะบ าเพ็ญปฏบิตัไิม่ได้  ก็ต้องอดขา้วอดน ้า 
ตายอยู่ขา้งใน  ขา้พเจา้ไปบรรยายธรรม  จากฉงชิง่ไปอู่ฮ ัน่  นัง่เรอืไป
ตามแม่น ้าแยงซีเกียง(ฉางเจยีง)มุ่งไปทางตะวนัออก  มองเห็นสองฝัง่
ของช่องเขาทัง้สาม(ซานเสีย)  มีถ ้าหินอยู่ช่วงกลางภูเขา  ภูเขาที่มี
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ชื่อเสยีงหลายๆ แห่งลว้นมสีิง่น้ี  ในอดตีผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมพวกนัน้
หลงัจากใชเ้ชอืกไต่เขา้ไปแลว้  ตดัเชอืกทิง้ไป  กจ็ะบ าเพญ็ปฏบิตัอิยูใ่น
ถ ้า  บ าเพ็ญปฏิบตัิไม่ส าเร็จก็ต้องตายอยู่ข้างใน  ไม่มีน ้าไม่มีอาหาร  
เขาใชว้ธิบี าเพญ็ปฏบิตัแิบบพเิศษภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีพ่เิศษมากๆ 

มีหลกัพลัง(กง)จ านวนมากผ่านการสืบทอดมาด้วยวิธีเช่นน้ี  
เพราะฉะนัน้จงึมกีารจ าศีล(ป้ีกู่)  แต่ก็มีหลกัพลงั(กง)จ านวนมากไม่มี
การจ าศลี(ป้ีกู่)  หลกัพลงั(กง)ทีถ่่ายทอดกนัอยูใ่นสงัคมของเราทุกวนัน้ี  
ส่วนใหญ่ไม่มีวธิีการเช่นน้ี  พวกเราเน้นการฝึกพลงั(กง)ต้องแน่วแน่
หน่ึงเดียว  ท่านไม่สามารถคิดจะท าอะไรก็ท าอย่างนัน้ตามอ าเภอใจ  
ท่านรูส้กึว่ามนัเป็นสิง่ทีด่ ี ท่านก็คดิจะจ าศลี(ป้ีกู่)  ท่านจ าศลี(ป้ีกู่)เพื่อ
อะไร  บางคนรูส้กึว่ามนัเป็นเรื่องด ี อยากรูอ้ยากเหน็  หรอืคดิว่าตวัเอง
มคีวามเชีย่วชาญ(กงฟู)สงูแลว้สามารถโออ้วดได ้ สภาพจติของคนมทีุก
ประเภท  ถึงแม้จะบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมด้วยวธิน้ีี  ก็ต้องใช้พลงังานใน
ร่างกายมาหล่อเลี้ยงร่างกายตวัเอง  ดงันัน้จงึได้ไม่คุ้มเสยี  ทุกคนคง
ทราบ  โดยเฉพาะอย่างยิง่หลงัจากมกีารก่อตัง้ศาสนาขึน้มาแลว้  ท่าน
เขา้ไปท าสมาธใินวดั  ปิดประตูขงัตวัเองไม่ใหใ้ครพบ  กย็งัมคีนคอยส่ง
น ้าชาใหอ้าหาร  ไม่เกี่ยวโยงไปถงึปัญหาน้ี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกเรา
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยูใ่นสงัคมมนุษย ์ ตามหลกัท่านไม่จ าเป็นต้องใช้
วธิน้ีี  และในวิชาของท่านไม่มี  ท่านก็อย่าได้ไปท าให้วุ่นวาย  แต่ถ้า
ท่านต้องการจะจ าศีล(ป้ีกู่)จรงิๆ  ท่านก็ไปบ าเพญ็ของท่านเอง  เท่าที่
ขา้พเจา้ทราบ  อาจารยท์ีถ่่ายทอดพลงั(กง)ไปสู่ระดบัสูง  เพื่อน าพาคน
ไปปฏิบัติอย่างแท้จริง  ในวิชาของเขามีการจ าศีล(ป้ีกู่)  ก็อาจมี
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ปรากฏการณ์เช่นน้ีเกดิขึน้  แต่เขาไม่สามารถน าออกมาเผยแพร่ทัว่ไป  
มกัจะน าลกูศษิยบ์ าเพญ็อยา่งลบัๆ  หรอืบ าเพญ็เดีย่ว 

ปัจจุบนัก็มอีาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)สอนผูค้นจ าศลี(ป้ีกู่)  จ า
ศลี(ป้ีกู่)ไดส้ าเรจ็หรอืไม่  สุดทา้ยจ าศลี(ป้ีกู่)ไม่ส าเรจ็  มใีครจ าศลี(ป้ีกู่)
ได้ส าเร็จบ้าง  ข้าพเจ้าเห็นไปอยู่โรงพยาบาลกนัไม่น้อย  มีอนัตราย
เกอืบเสยีชวีติกนัไม่น้อย  ท าไมจงึเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีได ้ เหตุการณ์
การจ าศีล(ป้ีกู่)ก็มอียู่จรงิมใิช่หรอื  มจีรงิ  แต่มอียู่จุดหน่ึง  สภาพของ
สงัคมมนุษย์ของพวกเราน้ี  ไม่อนุญาตให้ใครมาท าลายกนัง่ายๆ  ไม่
อนุญาตให้ท าลายกนั  ไม่ต้องพูดถึงว่าทัว่ทัง้ประเทศมีผูฝึ้กพลงั(กง)
มากเท่าใดที่ไม่กนิไม่ดื่ม  เฉพาะที่ฉางชุนน้ี  ถ้าใครๆ พากนัไม่กนิไม่
ดื่ม  ขา้พเจา้ว่าคงท าให้ทุกอย่างงา่ยขึน้มากทเีดยีว  ไม่ต้องรบีรอ้นไป
หุงหาอาหาร  ชาวนาเพาะปลูกดว้ยความเหน็ดเหน่ือย  ลว้นไม่กินกนั
แลว้  กค็งตดัความยุง่ยากออกไปไดม้าก  ท างานอยา่งเดยีว  ไม่กนิขา้ว  
เป็นเช่นนัน้ได้หรอื  นัน่ยงัจะเป็นสงัคมมนุษย์อกีหรอื  ไม่ได้แน่นอน  
ไมอ่นุญาตใหเ้รื่องอยา่งน้ีมารบกวนสงัคมของมนุษยใ์นวงกวา้ง 

อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)บางทา่น  ถ่ายทอดการจ าศลี(ป้ีกู่)จน
มอีนัตรายเกดิขึน้มากมาย  บางคนก็คอืยดึตดิมุ่งแต่จะจ าศลี(ป้ีกู่)  แต่
จิตเขาไม่ปล่อยวาง  จิตของคนธรรมดาสามญัอีกมากมายก็ยงัไม่ได้
ปล่อยวาง  เห็นอะไรน่ากินไม่ได้กินก็นึกอยาก  พอจิตใจของเขาเกิด
ความอยากขึน้มา  ก็ควบคุมไม่ไหวแลว้  เขากก็ระวนกระวายอยากกนิ  
พอกิเลสเกิดขึ้นมาก็ต้องกิน  ไม่กินก็จะรู้สึกหิว  แต่กินแล้วก็ต้อง
อาเจยีน  กนิเขา้ไปไมไ่ด ้ น่ีกท็ าใหจ้ติใจตงึเครยีด  ตกใจกลวั  หลายคน
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ตอ้งไปอยูโ่รงพยาบาล  ที่จรงิมคีนจ านวนมากที่เกดิมอีนัตรายเกอืบถงึ
แก่ชวีติ  และมบีางคนมาขอให้ขา้พเจ้าช่วยจดัการเรื่องวุ่นวายเหล่าน้ี  
ขา้พเจา้ไมอ่ยากยุง่กบัเรื่องเหลา่น้ี  อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)เหลา่น้ีก็
ชอบก่อเรื่องวุ่นวาย  ใครจะอยากไปจดัการกับเรื่องยุ่งเหยิงของเขา
เหลา่น้ี 

พดูอกีท ี ท่านไปจ าศลี(ป้ีกู่)จนเกดิปัญหา  นัน่ไม่ใช่เพราะท่าน
ไปเสาะแสวงหาเองหรอกหรอื  พวกเราพดูแลว้วา่ปรากฏการณ์เหล่าน้ีมี
อยู่จรงิ  แต่มนัไม่ใช่เป็นสภาวะที่ปรากฏในระดบัชัน้สูง  และไม่ใช่การ
สะท้อนที่พิเศษอะไร  มนัเป็นเพียงวิธีบ าเพ็ญปฏิบตัิอย่างหน่ึงที่ถูก
น ามาใชภ้ายใตเ้หตุการณ์พเิศษเทา่นัน้  แต่ไมส่ามารถน าออกมากระท า
กนัอยา่งแพรห่ลาย  มคีนไม่น้อยมุง่แต่จะจ าศลี(ป้ีกู่)  ยงัเรยีกมนัวา่การ
จ าศีล(ป้ีกู่)และกึ่งจ าศลี(ป้ีกู่)  ยงัแบ่งเป็นระดบัชัน้  บางคนบอกว่าเขา
ดื่มน ้า  บางคนบอกว่าเขากนิผลไม ้ นัน่เป็นการจ าศลี(ป้ีกู่)ปลอมทัง้นัน้  
เวลานานเขา้  รบัรองไปไม่รอดทัง้หมด  ผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมทีแ่ทจ้รงิ  
เขา้ไปอยูใ่นถ ้า  ไมด่ื่มไมก่นิ  นัน่เรยีกวา่จ าศลี(ป้ีกู่)จรงิ 

การขโมยลมปราณ(ช่ี) 

พดูถงึการขโมยลมปราณ(ชี)่  บางคนเมื่อพดูถงึเรื่องน้ีถงึกบัหน้า
ซดี  กลวัจนไมก่ลา้ฝึกพลงั(กง)  เป็นเพราะในวงการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม
มกีารพดูถงึปรากฏการณ์ของธาตุไฟแทรก  การขโมยลมปราณ(ชี)่ต่างๆ  
ท าใหค้นมากมายไมก่ลา้ฝึกพลงั(กง)  ไม่กลา้สมัผสัพลงัลมปราณ(ชีก่ง)  
ถ้าหากไม่มีการพูดเช่นน้ี  อาจมีคนฝึกพลัง(กง)มากกว่าน้ี  และมี
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อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)บางคนที่จิต(ซินซิ่ง)ไม่ดี  สอนแต่เรื่อง
เหลา่น้ีโดยเฉพาะ  สรา้งความมวัหมองใหแ้ก่วงการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  
ที่จรงิไม่น่ากลวัอย่างที่เขาพูด  พวกเราถอืว่าลมปราณ(ชี่)ก็คอือากาศ
ธาตุ  ไมว่า่ทา่นจะเรยีกมนัเป็นลมปราณพลงัชวีติ(เหวยีนชี)่ทีไ่มบ่รสิุทธิ ์ 
ลมปราณ(ชี่)อย่างน้ีลมปราณ (ชี่)อย่างนั ้น  ร่างกายมนุษย์ถ้ายังมี
ลมปราณ(ชี่)อยู่  คนๆ น้ีก็อยู่ในระดบัชัน้ของการขจดัโรคภยัไข้เจ็บ
เสริมสร้างสุขภาพ  ดงันัน้ยงัไม่นับว่าเป็นผู้ฝึกพลงั(กง)  ถ้าคนยงัมี
ลมปราณ(ชี่)อยู่  แสดงว่าคนๆ น้ีร่างกายยงัไม่ได้รบัการช าระถึงขัน้
สะอาดหมดจด  จงึมลีมปราณ(ชี่)ของโรคอยู่  เป็นเช่นน้ีแน่นอน  คนที่
ขโมยลมปราณ(ชี่)ก็อยู่ในระดบัชัน้น้ี  พวกเราผูฝึ้กพลงั(กง)  ใครอยาก
ได้ลมปราณ(ชี่)ที่ขุ่นหมองมากๆ อย่างนัน้  คนที่ไม่ได้ฝึกพลัง(กง)  
ลมปราณ(ชี่)ในร่างกายจะขุ่นหมองมากอยู่แล้ว  หลงัจากฝึกพลงั(กง)
แลว้อาจจะใสขึน้มา  จุดทีม่โีรคกจ็ะปรากฏใหเ้หน็เป็นกลุม่สสารสดี าทีม่ี
ความหนาแน่นสูงมากๆ  เมื่อฝึกต่อไป  เมื่อถึงขัน้ขจดัโรคภยัไขเ้จ็บ
เสรมิสรา้งสุขภาพแล้ว  ลมปราณ(ชี่)จะค่อยๆ กลายเป็นสเีหลอืงนิดๆ  
เมื่อฝึกต่อไปอกีก็จะถงึขัน้ขจดัโรคจรงิๆ  ไม่มลีมปราณ(ชี่)อกีแล้ว  ก็
เขา้สูส่ภาพของรา่งทีข่าวราวกบัน ้านม 

ฉะนัน้จงึพดูว่ามลีมปราณ(ชี)่กม็โีรค  พวกเราเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)  
ฝึกพลงั(กง)ใครต้องการลมปราณ(ชี่)ไปท าอะไร  ร่างกายของตัวเอง
ตอ้งการช าระ  ยงัจะตอ้งการลมปราณ(ชี่)ทีขุ่น่หมองไปท าไม  เอาไม่ได้
แน่นอน  คนที่ต้องการลมปราณ(ชี่)ก็อยู่ในระดบัชัน้ของลมปราณ(ชี่)  
อยู่ในระดบัชัน้ของลมปราณ(ชี่)เขาไม่สามารถแยกแยะว่าลมปราณ(ชี่)
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ไหนดี  ลมปราณ (ชี่)ไหนไม่ดี  เขาไม่มีความสามารถเช่นน้ี  และ
ลมปราณ(ชี่)แท ้ณ บรเิวณตานเถยีนในร่างกายของท่าน  เขาแตะต้อง
ไม่ได ้ ลมปราณพลงัชวีติ(เหวยีนชี)่นัน้  ตอ้งเป็นผูท้ีม่วีชิากงฟูสูงจงึจะ
สามารถแตะต้องได้  ลมปราณ(ชี่)ขุ่นหมองในร่างกายก็ให้เขาขโมยไป
เถอะ  ไม่มีอะไรวิเศษเลย  เวลาที่ข้าพเจ้าฝึกพลัง(กง)คิดจะกรอก
ลมปราณ(ชี่)แลว้ละก็  เพยีงแต่คดิเท่านัน้  ประเดีย๋วเดยีวทอ้งก็จะพอง
ขึน้มา 

สายเต๋าเน้นการยนืท่าเทยีนจื้อจวง  สายพุทธเน้นการประคอง
ลมปราณ(ชี่)กรอกลงบนศรีษะ  จกัรวาลมอีากาศธาตุทัว่ไปหมด  ท่าน
สามารถกรอกได้ทัง้วนั  เปิดจุดเหลากง  เปิดจุดไป่ฮุ่ย  ท่านก็กรอก
เขา้ขา้งใน  รวมจติไวท้ีต่านเถยีน  มอืประคองใสเ่ขา้ขา้งใน  สกัครูเ่ดยีว
กจ็ะเตม็  ท่านกรอกเขา้ไปมากๆ มปีระโยชน์อะไร  บางคนฝึกลมปราณ
(ชี่)  เวลาฝึกมากๆ จะรูส้กึน้ิวมอืบวม  ร่างกายบวม  เมื่อมคีนอื่นเดนิ
ผ่านมาอยู่ข้างหน้า  จะรู้สึกมีสนามพลงัอยู่โดยรอบของผู้ฝึก  โอ้โฮ  
ทา่นฝึกพลงั(กง)ฝึกไดด้จีรงิๆ  ขา้พเจา้วา่อะไรกไ็มใ่ช ่ มพีลงั(กง)ทีไ่หน  
ก็ยงัเป็นการฝึกลมปราณ(ชี่)  ต่อใหม้ลีมปราณ(ชี่)มากแค่ไหนก็แทนที่
พลงั(กง)ไมไ่ด ้ จุดมุง่หมายของการฝึกลมปราณ(ชี)่คอืเอาลมปราณ(ชี)่ดี
จากภายนอกเขา้ไปเปลี่ยนลมปราณ(ชี่)ในร่างกาย  เพื่อช าระร่างกาย  
จะสะสมลมปราณ(ชี)่ไวท้ าอะไร  ทา่นอยูใ่นระดบัชัน้น้ี  เวลาทีธ่าตุแทย้งั
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง  มนัก็ไม่ใช่พลงั(กง)  ท่านขโมยเอาไปมากแค่
ไหน  ท่านก็เป็นเพยีงแค่ถุงลมใบใหญ่  มปีระโยชน์อะไร  มนัก็ไม่แปร
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เปลีย่นเป็นสสารพลงังานสงู  ดงันัน้ทา่นกลวัอะไร  เขาจะขโมยลมปราณ
(ชี)่จรงิๆ กใ็หข้โมยไปเถดิ 

ทุกคนลองคิดดู  ร่างกายของท่านมีลมปราณ(ชี่)อยู่ก็มีโรคอยู ่
ฉะนัน้เวลาเขาขโมย  ก็จะขโมยทัง้ลมปราณของโรคไปด้วยใช่หรอืไม ่ 
เขาไม่สามารถแยกแยะสิง่น้ีได ้ เพราะว่าคนทีต่อ้งการลมปราณ(ชี)่กอ็ยู่
ในระดบัชัน้ของลมปราณ(ชี)่  เขาไม่มคีวามสามารถใดๆ  คนมพีลงั(กง)
ไม่ต้องการลมปราณ(ชี่)  เป็นเช่นน้ีแน่นอน ไม่เชื่อเรามาทดสอบกนัด ู 
ถา้ตอ้งการขโมยลมปราณ(ชี)่จรงิๆ ทา่นกย็นืใหเ้ขาขโมย  ทา่นอยูต่รงน้ี
ใหต้ัง้จติคดิกรอกลมปราณจากจกัรวาลใสเ่ขา้ไปในรา่งกาย  เขาขโมยอยู่
ขา้งหลงั  ทา่นลองคดิดวูา่ดแีคไ่หน  เทา่กบัชว่ยทา่นช าระรา่งกายไดเ้รว็
ขึ้น  ประหยดัเวลาในการประคองขึ้นและกรอกลง(ชงก้วน)ของท่าน  
เพราะว่าจิตที่เขาแสดงออกนัน้ไม่ดี  คือคิดจะขโมยของของคนอื่น  
ถงึแมจ้ะเอาของไม่ด ี เขากก็ระท าเรื่องที่สูญเสยีกุศล ดงันัน้เขาต้องให้
กุศลแก่ท่าน  มันก่อเกิดเป็นกระแสที่สวนทางกัน  ทางน้ีเขาเอา
ลมปราณ (ชี่)ของท่านไป  ทางนั ้นเขาให้กุศลแก่ท่าน  คนที่ขโมย
ลมปราณ(ชี)่เขาไมรู่ ้ ถา้เขารูเ้ขาคงไมก่ลา้ท า 

คนที่ขโมยลมปราณ(ชี่)  ใบหน้าจะออกสีเขียว  เป็นอย่างน้ี
ทัง้นัน้  ไปฝึกพลงั(กง)ในสวนสาธารณะ  คนส่วนมากก็เพื่อขจดัโรค  
โรคอะไรกม็ ี เวลาคนเขารกัษาโรค  ยงัตอ้งขบัออกไปภายนอก  แต่คนที่
ขโมยลมปราณ(ชี)่ไมข่บัออกแลว้ยงัเอาเขา้มาใสต่วั  โรคอะไรกม็ ี แมแ้ต่
ภายในรา่งกายกด็ าไปหมด  เขาสญูเสยีกุศลอยูต่ลอด  ภายนอกรา่งกาย
ของเขาก็ด า  สนามกรรมนัน้ใหญ่มาก  สูญเสียกุศลไปมาก  ด าทัง้
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ภายในภายนอก  คนที่ขโมยลมปราณ (ชี่ )หากรู้ว่าตัวเองมีการ
เปลีย่นแปลงเช่นน้ี  ก าลงัใหกุ้ศลแก่คนอื่น  ท าเรื่องโง่ๆ  เช่นน้ีอยู่  เขา
คงไมท่ าแน่ 

มีบางคนน าลมปราณ(ชี่)มาพูดเป็นเรื่องมหศัจรรย์  ท่านอยู่ที่
อเมริกา  ฉันส่งลมปราณ(ชี่)ท่านจะสามารถรบัได้  ท่านรออยู่นอก
ก าแพง  ฉนัสง่ลมปราณ(ชี)่ทา่นจะสามารถรบัได ้ บางคนมคีวามรูส้กึไว  
พอส่งลมปราณ(ชี่)ก็รบัได้ทนัท ี แต่ว่าลมปราณ(ชี่)ที่ว่านัน้ไม่ได้วิง่ใน
มิติน้ี  มนัวิ่งในมิติอื่น  และในมิติอื่นที่ตรงน้ีไม่มีก าแพง  แล้วท าไม
อาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)บางท่านส่งลมปราณ(ชี่)ไปบนพื้นที่โล่ง  
ท่านกลับไม่มีความรู้สึก  เน่ืองจากในมิติอื่นที่ตรงน้ีมีการขวางกัน้  
ดงันัน้ลมปราณ(ชี)่ไมไ่ดม้แีรงทะลุมากมายอยา่งทีเ่ราพดูถงึ 

สิง่ที่บงัเกิดผลอย่างแท้จรงิยงัคงเป็นพลงั(กง)  เวลาผูฝึ้กพลงั
(กง)สามารถส่งพลงั(กง)ออกมา  เขากไ็ม่มลีมปราณ(ชี)่แลว้  ส่งออกมา
เป็นสสารพลงังานสูงชนิดหน่ึง  ดูดว้ยตาทพิยจ์ะเหน็เป็นแสงชนิดหน่ึง  
ส่งไปบนร่างกายของคนอื่น  เขาจะมีความรู้สึกร้อนผะผ่าว  สามารถ
ควบคุมคนธรรมดาสามญัไดโ้ดยตรง  แต่กไ็มส่ามารถบรรลุถงึเป้าหมาย
ของการรกัษาโรคได้ทัง้หมด   เพียงสามารถบังเกิดผลในการระงบั
เท่านัน้  คดิจะรกัษาโรคให้หายไดอ้ย่างแท้จรงิยงัต้องมคีวามสามารถ
พเิศษ(กงเหนิง)  โรคแต่ละชนิดต้องใช้ความสามารถพเิศษ(กงเหนิง)
เจาะจงเฉพาะอย่าง  ภายใต้จุลทรรศน์ในทุกๆ อนุภาคของพลงั(กง)  
ล้วนมีรูปลกัษณ์เหมือนกับตัวท่านทัง้หมด  เขาจ าคนได้  ล้วนมีจิต
วญิญาณ  เป็นสสารพลงังานสงู  คนขโมยไป  มนัจะอยูท่ีน่ัน่หรอื  มนัจะ
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ไม่อยู่ที่นัน่  เก็บก็เก็บไว้ไม่อยู่  ไม่ใช่ของๆ ตวัเอง  ผู้ฝึกพลงั(กง)ที่
แทจ้รงิ  เมื่อมพีลงั(กง)แลว้ลว้นมอีาจารยค์อยดูแลอยู ่ อาจารยท์่านนัน้
อยูต่รงนัน้เหน็ทา่นท าอะไรอยู ่ จะเอาของๆ เขา  อาจารยข์องเขากจ็ะไม่
ยอม 

เกบ็อากาศธาต(ุไฉ่ช่ี) 

ขโมยลมปราณ(ชี่)และเก็บอากาศธาตุ(ไฉ่ชี่)  ล้วนไม่ใช่ปัญหา
ส าหรบัพวกเราผูถ้่ายทอดพลงั(กง)ในระดบัชัน้สูงตอ้งมาแกไ้ขใหแ้ก่ทุก
ท่าน  เพราะข้าพเจ้ามีจุดมุ่งหมายเช่นน้ีคือ  แก้ไขให้เข้าใจในสิ่งที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  กระท าในสิ่งที่ดี  จึงน าเอา
ปรากฏการณ์ทีไ่มด่เีหลา่น้ีออกมาพดู  ทีผ่า่นมาไม่มใีครพดูถงึ  ถา้พวก
เราเขา้ใจ  คนจะไดท้ าเรื่องทีไ่ม่ดใีหน้้อยลง  บางคนไม่เขา้ใจขอ้เทจ็จรงิ
ของพลงัลมปราณ(ชีก่ง)  จงึพดูจนเป็นเรื่องน่ากลวั 

จกัรวาลมอีากาศธาตุ(ชี)่อยูท่ ัว่ไปหมด  มคีนพดูถงึธาตุหยางของ
ฟ้า  ธาตุอนิของดนิ  ท่านก็เป็นส่วนหน่ึงของจกัรวาล  ท่านไปเก็บได้
ตามสบาย  แต่บางคนไม่ใช่เก็บอากาศธาตุ(ชี่)ในจกัรวาล  เขาเจาะจง
สอนให้คนเก็บอากาศธาตุ (ชี่)ของต้นไม้  จนรวบรวมออกมาเป็น
ประสบการณ์ต่างๆ ว่า  อากาศธาตุ(ชี่)ของต้นหยางเป็นสขีาว  อากาศ
ธาตุ(ชี่)ของต้นสนเป็นสีเหลือง  ยงัมีการพูดถึงว่าจะเก็บกันอย่างไร  
เกบ็เวลาไหน  บางคนกพ็ดูวา่  ตน้ไมห้น้าบา้นของฉนัตน้นัน้ถูกฉนัเกบ็
อากาศธาตุจนตายไปแลว้  นัน่นับว่าเป็นความสามารถไดอ้ย่างไร  นัน่
ไม่ใชก่ารท าเรื่องเลวรา้ยหรอื  ทุกท่านคงทราบ  พวกเราบ าเพญ็ปฏบิตัิ
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ธรรมอย่างแท้จรงิ  ต้องเน้นการมสีื่อสญัญาณ(ซิ่นซี)ที่ดงีาม  เน้นการ
หล่อหลอมใหเ้ขา้กบัคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาล   ท่านมติอ้งเน้นเรื่อง
ของการมเีมตตาหรอื    ความจรงิ ความเมตตา ความอดทน (เจนิ ซัน่ 
เหยิ่น)  สอดคล้องกับคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล  ต้องเน้นการมี
เมตตา  น่ีท่านกระท าแต่เรื่องเลวรา้ยแล้วจะมพีลงั(กง)เพิม่ขึ้นได้หรอื  
จะขจดัโรคไดห้รอื  นัน่ไม่เป็นการสวนทางกบัพวกเราผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมหรอื  นัน่กน็บัวา่เป็นการฆา่สตัวต์ดัชวีติกระท าความชัว่  อาจมคีน
พดูวา่  ท่านยิง่พดูยิง่พสิดาร  ฆ่าสตัวเ์ป็นการฆา่ชวีติ  ท าใหต้น้ไมต้าย
กเ็ป็นการฆ่าชวีติ  ที่จรงิกเ็ป็นเช่นน้ี  ในศาสนาพุทธกล่าวถงึการเวยีน
ว่ายตายเกิดหกทาง(วัฏสงสาร)  ในการเวียนว่ายตายเกิดหกทาง
(วฏัสงสาร)  ท่านอาจจะไปเกดิเป็นต้นไม้ก็ได ้ ในศาสนาพุทธกล่าวไว้
เช่นน้ี  เรา ณ ที่น้ีไม่พูดอย่างน้ี  แต่เราขอบอกกบัทุกท่าน  ต้นไม้ก็มี
ชวีติ  ไมเ่พยีงแต่มชีวีติ  ยงัมกีารเคลื่อนไหวความนึกคดิทีส่งูมากดว้ย 

ขอยกตัวอย่างสักเรื่องหน่ึง  ที่สหรัฐอเมริกามีผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกบัการค้นคว้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะคนหน่ึง  สอนให้คนใช้
เครื่องจบัเท็จ  มีวนัหน่ึงเกิดความคิดฉับพลนัขึ้นมา  เขาน าขัว้ของ
เครื่องจบัเท็จไปต่อกบัต้นหนิวสอืหลนัฮวา  จากนัน้ก็รดน ้าที่โคนต้น  
หลงัจากนัน้เขาพบว่า  เข็มอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องจบัเท็จลากเส้น
กราฟแบบหน่ึงออกมาอย่างรวดเร็ว  เส้นกราฟน้ีมีลกัษณะตรงกับ
เสน้กราฟแบบทีแ่สดงความดอีกดใีจทีเ่กดิขึน้อยา่งฉบัพลนัในสมองของ
คน  ในเวลานัน้เขาตกใจมาก  ตน้ไมท้ าไมมคีวามรูส้กึ  เขาแทบอยากจะ
ออกไปป่าวประกาศบนถนนว่า  ต้นไม้มีความรู้สึก  จากเรื่องน้ีได้จุด
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ประกายความคดิขึน้  เขาจงึด าเนินการคน้ควา้วจิยัทางดา้นน้ีต่อไปอกี  
และไดท้ าการทดลองต่างๆ มากมาย 

มคีรัง้หน่ึง  เขาน าตน้ไมส้องตน้มาตัง้อยูด่ว้ยกนั  เรยีกนักเรยีน
คนหน่ึงของเขาให้เหยียบย ่าต้นไม้ต้นหน่ึงต่อหน้าต้นไม้อีกต้นหน่ึง  
เหยยีบจนตายไป  จากนัน้กน็ าเอาอกีตน้หน่ึงเขา้ไปไวใ้นหอ้งต่อเขา้กบั
เครื่องจบัเทจ็  เรยีกนกัเรยีนของเขาหา้คน  เขา้มาในหอ้งทลีะคน  สีค่น
แรกเขา้มาแลว้  ไม่มปีฏกิริยิา  รอจนนักเรยีนคนที่หา้  คนที่เหยยีบย ่า
ตน้ไมพ้อเขา้มาเท่านัน้  ยงัไม่ไดเ้ดนิมาถงึขา้งหน้า  เขม็อเิลก็ทรอนิกส์
ก็ลากเส้นกราฟออกมาแบบหน่ึงอย่างรวดเร็ว  เป็นลักษณะของ
เสน้กราฟที่ลากออกมาในเวลาคนเกดิความกลวั  เขาตกใจมาก  เรื่องน้ี
แสดงใหเ้หน็ถงึปัญหาที่ใหญ่มาก  พวกเราตัง้แต่อดตีมา  ถอืว่ามนุษย์
เป็นสิง่มชีวีติชัน้สูง  มนุษยม์คีวามสามารถพเิศษเกี่ยวกบัระบบสมัผสั  
สามารถแยกแยะ  มีสมองใหญ่  สามารถวิเคราะห์  ต้นไม้ท าไมจึง
สามารถแยกแยะได ้ มเิท่ากบัว่ามอีวยัวะสมัผสัหรอื  ที่ผา่นมาหากใคร
บอกว่าต้นไมม้อีวยัวะสมัผสั  มคีวามนึกคดิ  มคีวามรูส้กึ  สามารถจ า
คนได ้ คนเขาก็จะบอกว่าเหลวไหลงมงาย  ยงัไม่เพยีงเท่าน้ี  ยงัมดีา้น
อื่นๆ ทีเ่หนือกวา่มนุษยเ์ราในทุกวนัน้ีกว็า่ได ้

มอียู่วนัหน่ึงเขาน าเอาเครื่องจบัเทจ็ไปต่อเขา้กบัต้นไมต้้นหน่ึง  
หลงัจากนัน้เขาก็คดิว่าจะท าการทดลองอะไรด ี ฉันจะเอาไฟมาเผาใบ
ของมนั  ดูว่าจะมปีฏกิริยิาอย่างไร  เขาเพยีงคดิเช่นน้ี  ยงัไม่ได้ลงมอื
เผา  เขม็อเิลก็ทรอนิกสก์็ลากเสน้กราฟออกมาแบบหน่ึง  ก็คอืลกัษณะ
ของเส้นกราฟที่ ลากออกมาในเวลาที่ คนร้องขอให้ ช่ วยชีวิต  
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ความสามารถพเิศษทีเ่หนือการสมัผสัเช่นน้ี  ทีผ่า่นมาเรยีกวา่การหยัง่รู้
จติใจคน(ทาซนิทง)  เป็นความสามารถแฝงและความสามารถดัง้เดมิของ
คน  แต่มนุษย์ทุกวนัน้ีก าลังเสื่อมถอย  ท่านยงัต้องเริ่มต้นบ าเพ็ญ
ปฏบิตัิธรรมใหม่  กลบัไปสู่สภาพดัง้เดมิแทจ้รงิ  กลบัไปสู่ธาตุแท้โดย
ก าเนิดของท่าน  ท่านจงึจะมคีวามสามารถพเิศษน้ี  แต่ว่าต้นไม้มนัมี
พรอ้มอยูแ่ลว้  ทา่นคดิอะไรมนักร็ู ้ ฟังแลว้รูส้กึพสิดารมาก  แต่มนัเป็น
การทดลองทางวทิยาศาสตร์จรงิๆ  เขาได้ท าการทดลองต่างๆ นานา  
ยงัมคีวามสามารถพเิศษในการควบคุมบงัคบัระยะไกล  เมื่อบทความ
ของเขาออกมา  ไดส้รา้งความแตกตื่นไปทัว่โลก 

นักพฤกษศาสตร์ในแต่ละประเทศ  ต่างพากันค้นคว้าวิจยัไป
ทางด้านน้ี  ประเทศของเราก็ท าเช่นกนั  น่ีไม่ใช่เรื่องเหลวไหลงมงาย
อะไรอีกแล้ว  วนัก่อนข้าพเจ้าพูดไว้เช่นน้ี  สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเรา
มนุษย์ในทุกวนัน้ี  สิง่ที่ประดษิฐ์ขึ้นมา  สิง่ต่างๆ ที่ค้นพบ  มากพอที่
จะต้องแก้ไขหนังสือวชิาวิทยาศาสตร์ของเราทุกวนัน้ี  แต่กลบัได้รบั
อทิธพิลจากทศันคตทิีส่บืทอดกนัมา  ผูค้นจงึไมย่อมรบัมนั  และไมม่คีน
ทีจ่ะไปจดัการกบัสิง่เหลา่น้ีอยา่งเป็นระบบ 

ข้ าพ เจ้ า เห็ น ต้ น ส น ใน ส วน ส า ธ า รณ ะ   ท า งภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตายไปทัง้แถบ  บางคนกไ็ม่รูว้า่ฝึกวชิาอะไร  กลิง้
ตวัไปมาอยู่บนพื้น  กลิ้งตวัเสรจ็  ใช้เท้าเก็บอากาศธาตุท่าน้ี  มอืเก็บ
อากาศธาตุทา่นัน้  ตน้สนเหลา่นัน้ไมน่านกร็ว่งโรยตายไปหมด  นัน่เป็น
การท าความดหีรอืท าความชัว่  ในมุมมองของผูฝึ้กพลงั(กง)อย่างพวก
เรา  นัน่กค็อืการฆา่สตัวต์ดัชวีติ  ทา่นเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)ทา่นตอ้งปฏบิตัิ
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ตนเป็นคนด ี ค่อยๆ หล่อหลอมใหเ้ขา้กบัคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาล  
ละทิ้งสิง่ที่ไม่ดเีหล่านัน้ของท่าน  ในมุมมองของคนธรรมดาสามญั  ก็
ไม่ใช่การท าเรื่องดี  คอืการท าลายของสาธารณะ  ท าลายพื้นที่สเีขยีว  
ท าลายความสมดุลทางนิเวศวทิยา  ไมว่่าจะยนือยูใ่นมุมมองใด  กไ็ม่ใช่
การท าเรื่องดทีัง้นัน้  อากาศธาตุ(ชี่)ในจกัรวาลมอียู่ทัว่ไป  ท่านไปเก็บ
ใหพ้อใจ  บางคนมพีลงังานสูงมาก  ฝึกจนถงึระดบัชัน้หน่ึงแลว้  เพยีง
แค่ขยบัมอื  อากาศธาตุ(ชี)่ของตน้ไมใ้นชัว่พรบิตากถ็ูกเกบ็ไปเป็นแถบ
ใหญ่  กเ็ป็นเพยีงอากาศธาตุ(ชี)่  เกบ็ไปมากๆ แลว้ท าอะไรได ้ บางคน
ไปสวนสาธารณะไมท่ าอยา่งอื่น  เขาพดูวา่  ฉนัไมต่อ้งฝึกพลงั(กง)  เดนิ
ไปพลางกเ็กบ็เกีย่วอากาศธาตุ(ชี)่ไปพลาง  เทา่กบัวา่ฉนัไดฝึ้กเรยีบรอ้ย
แลว้  ไดอ้ากาศธาตุ(ชี่)เป็นอนัใชไ้ด ้ เขาคดิว่าอากาศธาตุ(ชี่)ก็คอืพลงั
(กง)  คนอื่นเดินมาข้างหน้าเขา  รู้สึกร่างกายของเขาเย็นยะเยือก  
อากาศธาตุ(ชี)่ของตน้ไมเ้ป็นธาตุอนิมใิช่หรอื  ผูฝึ้กพลงั(กง)ยงัตอ้งเน้น
ความสมดุลของธาตุอินและหยาง  ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยกลิ่น
น ้ามนัสน  ยงัคดิวา่ตวัเองฝึกไดด้ ี

ใครฝึกพลงั(กง) ผูนั้น้ได้พลงั(กง) 

ใครฝึกพลงั(กง)ผูน้ัน้ไดพ้ลงั(กง)  เป็นปัญหาทีส่ าคญัมากปัญหา
หน่ึง  มีคนถามข้าพเจ้าว่าหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ดี
อยา่งไร  ขา้พเจา้บอกวา่หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)สามารถ
บรรลุถึงขัน้พลัง(กง)ฝึกคน  ย่นระยะเวลาการฝึกพลัง(กง)ให้สัน้ลง  
สามารถแก้ไขปัญหาส าหรบัผูท้ีไ่ม่มเีวลาฝึกพลงั(กง)  แต่ตลอดเวลาจะ
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ถูกพลงั(กง)ฝึกอยู่  ในเวลาเดยีวกนัหลกัพลงั(กง)ของพวกเราเป็นการ
บ าเพญ็ทัง้จติและชวีติอย่างแทจ้รงิ  ร่างกายอนัเป็นวตัถุของเราน้ีจะมี
การเปลีย่นแปลงอยา่งมาก  หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ยงัมี
จุดทีด่มีากๆ อกีจุดหน่ึง  ทีผ่า่นมาขา้พเจา้ไมเ่คยพดูถงึ  เรื่องน้ีมเีฉพาะ
วนัน้ีที่ข้าพเจ้าจะพูดถึง  เพราะมนัเกี่ยวโยงไปถึงปัญหาต้นตอของ
ประวตัิศาสตร์อย่างมาก  ส่งผลกระทบต่อวงการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม
อยา่งมาก  แต่ไหนแต่ไรมาในประวตัศิาสตรไ์มม่ใีครกลา้เปิดเผยออกมา  
และไมอ่นุญาตใหพ้วกเขาเปิดเผยออกมา  แต่ขา้พเจา้ไมพ่ดูกไ็มไ่ด ้

มลีูกศษิยบ์างคนพดูวา่  ทุกค าพดูทีอ่าจารยห์ลีห่งจือ้พดูออกมา  
ลว้นเป็นความลบัของสวรรค ์ เป็นการเปิดเผยความลบัของสวรรค ์ แต่
พวกเราน าพาคนไปสู่ระดับสูงจริงๆ  ก็คือช่วยคนให้พ้นทุกข์  ต้อง
รบัผดิชอบต่อทุกท่าน  สามารถแบกรบัหน้าทีน้ี่  ดงันัน้จงึไม่ใช่เป็นการ
เปิดเผยความลบัของสวรรค ์ ถ้าไม่รบัผดิชอบพูดไปตามอ าเภอใจจงึจะ
เป็นการเปิดเผยความลบัของสวรรค์  วนัน้ีเราจงึไดพู้ดปัญหาน้ีออกมา  
ก็คอืปัญหาใครฝึกพลงั(กง)ผูน้ัน้ได้พลงั(กง)  ขา้พเจา้เห็นว่าวชิาพลงั
(กง)ที่มีอยู่ในปัจจุบนั  ในอดีตที่ผ่านมาทัง้สายพุทธและเต๋าและหลกั
พลงักงสายพสิดาร(ฉีเหมนิ)  ลว้นเป็นการบ าเพญ็จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)
ของคน  ซึง่กค็อืจติส านึกรอง(ฟู่อีซ้ื่อ)  จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)จะเป็นผูไ้ด้
พลัง(กง)ไปทัง้หมด  จิตหลกั(จู่เหวียนเสิน)ที่พวกเราพูดถึง ณ ที่น้ี  
หมายถงึความนึกคดิของตวัเอง  ตวัเองต้องรูว้่าตวัเองคดิอะไรอยู่  ท า
อะไรอยู ่ น่ีกค็อืตวัท่านเองทีแ่ทจ้รงิ  และจติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)ท าอะไร
โดยหลกัท่านจะไม่รู ้ ถงึแมว้่าเขาจะถอืก าเนิดออกมาในเวลาเดยีวกบั
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ท่าน  มชีื่อเดยีวกนักบัท่าน  ควบคุมร่างเดยีวกนั  มหีน้าตาเหมอืนกนั  
แต่พดูกนัอยา่งเครง่ครดัแลว้  เขายงัไมใ่ชต่วัทา่น 

ในจกัรวาลน้ีมีกฎอยู่ข้อหน่ึง  ใครเป็นผู้เสียผู้นัน้ก็จะได้  ใคร
บ าเพญ็ปฏบิตัผิูน้ัน้กไ็ดพ้ลงั(กง)  วชิาพลงั(กง)ในประวตัศิาสตรล์ว้นแต่
สอนคนให้อยู่ในสภาวะเคลิบเคลิ้มเวลาฝึกพลัง(กง)  อะไรก็ไม่คิด  
จากนัน้ก็ใหเ้ขา้สู่สมาธใินระดบัลกึ  น่ิงจนในที่สุดตวัเองก็ไม่รูอ้ะไรเลย  
บางคนนัง่สมาธนิานสามชัว่โมงเหมอืนกบัเพยีงชัว่พรบิตาเดยีว  คนอื่น
ยงันับถอืในความมสีมาธขิองเขา  ที่จรงิแลว้เขาไดฝึ้กหรอืไม่  ตวัเองก็
ไมรู่ ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัพลงั(กง)สายเต๋าพดูวา่ ซื่อเสนิตาย เหวยีน
เสินเกิด  ซื่อเสินที่เขาพูดถึง  พวกเราเรยีกว่าจิตหลกั(จู่เหวียนเสิน)    
เหวยีนเสนิทีเ่ขาพดูถงึ  เราเรยีกวา่จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)  ถา้ซื่อเสนิของ
ท่านตายไปจรงิๆ  เช่นนัน้ท่านกต็้องตายตามไปดว้ยจรงิๆ   จติหลกั(จู่
เหวียนเสิน)ก็ไม่มีแล้วจรงิๆ  ผู้ฝึกหลกัพลงั(กง)อื่นบอกว่า  อาจารย ์ 
ขณะที่ฉันฝึกพลงั(กง)  คนในบา้นใครต่อใครฉันจ าไม่ไดห้มดเลย  และ
ยงัมอีกีคนบอกขา้พเจา้ว่า  ฉันไม่เหมอืนคนอื่นที่ตื่นแต่เชา้มดืและอยู่
ดึกๆ เพื่อฝึกพลงั(กง)  เมื่อกลบัถึงบ้านพอนอนลงที่โซฟา  ตัวฉันก็
ออกไปฝึกพลงั(กง)แลว้  ฉนัเพยีงนอนดูเขาฝึก  ขา้พเจา้รูส้กึน่าเศรา้ใจ  
แต่กไ็มน่่าเศรา้ใจ 

ท าไมคนเขาจึงช่วยจิตรอง(ฟู่ เหวียนเสิน)กัน   มีค ากล่าว
ของลวี่ต้งปิงว่า  ยอมช่วยสตัวไ์ม่ช่วยมนุษย ์ มนุษยน์ัน้ยากที่จะรูแ้จง้
(อู้)  เพราะคนธรรมดาสามัญลุ่มหลงอยู่ในสังคมมนุษย์  ต่อหน้า
ผลประโยชน์จิตใจดวงนั ้นไม่อาจปล่อยวาง  ท่านไม่เชื่อ  บางคน
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หลงัจากฟังการบรรยายจบพอเดนิออกจากหอประชุม  ก็กลายเป็นคน
ธรรมดาสามญั  ถูกใครยัว่  แตะถูกตวัเขา  เขากจ็ะไมย่อมแลว้  ผา่นไป
สกัระยะหน่ึง  กจ็ะไม่คดิว่าตวัเองเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)  ในประวตัศิาสตรผ์ู้
บ าเพ็ญธรรมมากมายก็เห็นจุดน้ี  มนุษย์ยากที่จะช่วยให้พ้นทุกข์ได้
จรงิๆ  ก็คือจติหลกั(จู่เหวยีนเสนิ)ของคนลุ่มหลงเกินไป  บางคนมีจติ
รบัรู(้อูซ้ิง่)ด ี แค่ชีแ้นะนิดเดยีวกเ็ขา้ใจทะลุปรุโปร่ง  บางคนพดูอยา่งไร
เขาก็ไม่เชื่อ  เขาคิดว่าท่านก าลงัคุยโม้  พวกเราบอกให้เขาบ าเพ็ญ
ปฏิบตัิจิต(ซินซิ่ง)  พอไปอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามญัแล้วเขาก็ยงัคง
ด าเนินไปตามที่เคยท า  เขาคดิว่าผลประโยชน์ที่เห็นในหมู่คนธรรมดา
สามญั  สมัผสัได้  แตะต้องได้นัน้  ยงัเป็นผลประโยชน์ที่แท้จรงิ  จึง
ยงัคงท าตวัอย่างเดมิ  หลกัธรรมที่อาจารยพ์ูด  ฟังแลว้ก็มเีหตุผล  แต่
ว่าปฏิบตัิไม่ได้  จติหลกั(จู่เหวยีนเสิน)ของคนนัน้ช่วยเหลือยากที่สุด  
แต่จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ของเขาสามารถมองเห็นภาพในอีกมิติอื่น  
ดงันัน้พวกเขาจงึคิดว่า  ท าไมฉันต้องช่วยจิตหลกั(จู่เหวยีนเสิน)ของ
ท่านล่ะ  เขาก็คือตัวท่าน  ฉันช่วยเขาไม่เหมือนกันหรือ  ก็คือท่าน
ทัง้นัน้  ใครไดก้เ็หมอืนกนั  กค็อืตวัทา่นทีไ่ดไ้ป 

ข้าพเจ้าจะพูดถึงวิธีการบ าเพ็ญปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรมของเขา  
คนถ้าหากมคีวามสามารถพเิศษมองในระยะไกล  จะสามารถมองเห็น
ภาพอย่างหน่ึง  พอท่านนัง่สมาธิ  ท่านจะเห็นว่าในชัว่พริบตาที่เกิด
สมาธิ  ทันใดนัน้จะมีคนที่มีหน้าตาเหมือนกับท่านออกจากภายใน
ร่างกายของท่านไป  แต่ถ้าท่านแยกแยะให้ดี  ตัวท่านที่แท้จริงอยู่
ตรงไหน  นัง่อยูท่ีน่ี่นัน่เอง  หลงัจากทีท่า่นเหน็เขาออกไปแลว้  อาจารย์
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จะพาเขาไปฝึกบ าเพ็ญปฏิบตัิในอีกมติิหน่ึงซึ่งอาจารย์เนรมิตออกมา  
อาจจะเป็นรูปแบบสังคมที่ผ่านมา  อาจจะเป็นรูปแบบของสงัคมใน
ปัจจุบนั  หรอือาจจะเป็นรปูแบบของสงัคมในมติอิื่น  สอนใหเ้ขาฝึกพลงั
(กง)  เขาทนทุกข์ไปไม่น้อย  วนัละหน่ึงถึงสองชัว่โมง  เขาฝึกเสร็จ
กลบัมา  ทา่นกอ็อกจากสมาธแิลว้  น่ีเป็นสิง่ทีม่องเหน็ได ้

ถา้มองไม่เหน็กย็ิง่น่าเศรา้ใจ  อะไรกไ็ม่รู ้ นัง่สมาธอิย่างเลอะๆ 
เลอืนๆ อยูส่องชัว่โมงแลว้กอ็อกจากสมาธ ิ บางคนนอนหลบั  นอนรวด
เดยีวสองถึงสามชัว่โมง  เขาก็ถือว่าฝึกเสรจ็แลว้  ทัง้หมดก็มอบใหค้น
อื่นไปแลว้  น่ีเป็นการบ าเพญ็ปฏบิตัแิบบไม่ต่อเน่ือง  ใชเ้วลานัง่สมาธิ
นานเท่าน้ีทุกวนั  ยงัมกีารบ าเพญ็ปฏบิตัแิบบครัง้เดยีวจบ  ทุกคนอาจ
เคยได้ฟังมาว่าตัก้ม้อหนัหน้าเขา้ก าแพงเป็นเวลาเก้าปี  ที่ผ่านมาก็มี
พระสงฆม์ากมายนัง่สมาธเิป็นเวลาหลายสบิปี  ในบนัทกึประวตัศิาสตร์
นานทีสุ่ดเกา้สบิกว่าปี  ยงัมทีีย่าวนานกว่าน้ี  บนหนังตามฝีุ่ นเกาะหนา  
มีหญ้าขึ้นพนัตามร่างกาย  ก็ยงันัง่อยู่อย่างนัน้  สายเต๋าก็มีการพูด
เช่นน้ี  โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูฝึ้กหลกัพลงักงสายพสิดาร(ฉีเหมนิ)พูดถึง
การนอนหลบั  หลบัครัง้หน่ึงนานหลายสบิปีไม่ออกจากสมาธ ิ ไม่ตื่น  
แต่ว่าใครเป็นผูฝึ้ก  จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)ของเขาเป็นผูอ้อกไปฝึก  ถ้า
เขาสามารถมองเห็นก็จะเห็นอาจารยพ์าจติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)ก าลงัฝึก
อยู ่ จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)กม็กีรรมตดิคา้งมากมาย  อาจารยไ์ม่สามารถ
ขจดักรรมไปใหไ้ดท้ัง้หมด  ดงันัน้จงึบอกเขาว่าเจา้อยู่ที่น่ีตัง้ใจฝึกพลงั
(กง)  ขา้พเจา้จะออกไปสกัพกั  สกัพกัก็จะกลบัมา  เจา้รอขา้พเจ้าอยู่
ทีน่ี่ 
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อาจารยร์ูว้่าจะเกดิเรื่องอะไร  แต่ก็ต้องท าเช่นน้ี  และแลว้มารก็
มาขม่ขูเ่ขา  แปลงเป็นสาวงามออกมายัว่ยวนเขา  เรื่องอะไรกม็ ี พอเหน็
วา่จติใจเขาไมห่วัน่ไหว  เพราะวา่จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)คอ่นขา้งจะฝึกได้
งา่ย  เขาสามารถรูค้วามเป็นจรงิ  มารตวันัน้รอ้นใจก็จะฆ่าเขา  เพื่อให้
หายแค้น  แล้วก็ฆ่าเขาจรงิๆ  ช าระหน้ีหมดไปทนัที  หลงัจากถูกฆ่า
แลว้  จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)ลอ่งลอยอยา่งเลอืนราง  เหมอืนกบักลุม่ควนั
ลอยออกไป  แล้วก็ไปเกิดใหม่  ไปเกิดในครอบครวัที่ยากจนมาก  
ล าบากตัง้แต่เดก็  เมื่อเตบิใหญ่พอรูเ้รื่องราว  แลว้อาจารยก์ม็า  แน่นอน
เขาจ าอาจารยไ์ม่ได ้ อาจารยใ์ชค้วามสามารถพเิศษเปิดความนึกคดิที่
เก็บสะสมไวข้องเขา  เขาจ าขึน้มาไดใ้นทนัท ี น่ีเป็นอาจารยไ์ม่ใช่หรอื  
อาจารยก์็บอกเขาว่า  ตอนน้ีใชไ้ดแ้ลว้  ฝึกไดแ้ลว้  เวลาผา่นไปอยา่งน้ี
หลายปี  อาจารยก์ถ็่ายทอดวชิาใหเ้ขาแลว้ 

เมื่อถ่ายทอดเสร็จอาจารย์บอกกับเขาอีกว่า  เจ้ามีจิตยึดติด
มากมายที่ต้องก าจดัทิ้งไป  เจ้าจงจารกิไปเถิด  การจารกิเต็มไปด้วย
ความล าบาก  เดนิไปในสงัคม  ขอขา้วกิน  พบกบัคนทุกประเภท  ถูก
เขาหวัเราะเยาะ  ด่าทอ  รงัแก  ไดเ้ผชญิกบัทุกสิง่ทุกอยา่ง  เขาปฏบิตัิ
ตนเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)  แยกแยะความสมัพนัธก์บัคนไดถู้กตอ้ง  รกัษาจติ
(ซนิซิง่)  ยกระดบัจติ(ซนิซิง่)ใหสู้งขึน้อยา่งต่อเน่ือง  ภายใตก้ารยัว่ยวน
ของผลประโยชน์ต่างๆ ในสงัคมมนุษย์  จติใจก็ไม่หวัน่ไหว  ผ่านไป
หลายปีเขาก็กลบัจากการจาริก  อาจารย์ก็พูดว่า  เจ้าได้ธรรมะแล้ว  
ส าเร็จแล้ว  ไม่มีอะไรอีกแล้ว  เจ้ากลบัไปจดัข้าวของเดินทางได้แล้ว  
หากมีเรื่องอะไร  เจ้าก็จดัการเรื่องในสงัคมมนุษย์ให้เรียบร้อย  เป็น
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เช่นน้ี  หลายปีให้หลงั  จติส านึกรอง(ฟู่อี้ซื่อ)ก็กลบัมา  พอเขากลบัมา  
จติหลกั(จูเ่หวยีนเสนิ)อยูท่างน้ีกอ็อกจากสมาธ ิ จติส านึกหลกั(จู่อีซ้ื่อ)ก็
ตื่นขึน้มา 

แต่ทีจ่รงิแลว้เขาไม่ไดบ้ าเพญ็ปฏบิตั ิ จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)ของ
เขาไดบ้ าเพญ็ปฏบิตัิ  ดงันัน้จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)ก็ไดพ้ลงั(กง)  แต่ว่า
จติหลกั(จู่เหวยีนเสนิ)ก็ทนทุกขม์าเหมอืนกนั  ถงึอย่างไรเขาก็ทิ้งชวีติ
วยัหนุ่มทัง้หมดนัง่อยู่ตรงนัน้   กาลเวลาของคนธรรมดาสามญัไดผ้่าน
พน้ไปแลว้  ถ้าเช่นน้ีจะท าอยา่งไร  เขารูส้กึว่าพอออกจากสมาธติวัเอง
ฝึกจนมีพลงั(กง)ออกมาแล้ว  มีความสามารถพิเศษแล้ว   เขาคิดจะ
รกัษาโรค  คิดจะท าอะไรก็ท าได้  จิตรอง(ฟู่เหวียนเสนิ)ก็สนองความ
พอใจให้เขา  เพราะว่าอย่างไรเสียเขาก็คอืจติหลกั(จู่เหวยีนเสิน)  จิต
หลกั(จู่เหวยีนเสนิ)ควบคุมร่างกาย  พูดอะไรก็เป็นตามนัน้  และเขาได้
นัง่อยู่ตรงน้ีเป็นเวลาหลายปีเช่นน้ี  ชวีติทัง้ชวีติก็ผ่านไปแลว้  เมื่อเขา
ตายไป  จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ก็จากไป  ต่างคนต่างไป  กล่าวตาม
ศาสนาพุทธ  เขายังต้องเวียนว่ายตายเกิดหกทาง(วัฏสงสาร)  แต่
เน่ืองจากในร่างกายของเขาไดบ้ าเพญ็จนไดผู้ส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูงคนหน่ึง  
ถอืว่าเขาก็ไดส้ะสมกุศลมากมาย  แลว้จะท าอยา่งไร  เป็นไปไดว้่าชาติ
หน้าจะไดเ้ป็นขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่  ร ่ารวยทรพัยส์นิเงนิทอง  กไ็ดเ้พยีง
เทา่น้ี  นัน่มบิ าเพญ็โดยเปลา่ประโยชน์หรอื 

เรื่องน้ีเราน าออกมาพูด  และตอ้งทุ่มเทความพยายามอยา่งมาก  
จงึยนิยอมใหน้ าออกมาพูด  ขา้พเจา้ไดเ้ปิดเผยปรศินาที่มมีาแต่ดกึด า
บรรพ ์ เป็นความลบัสุดยอดทีเ่ปิดเผยไม่ไดโ้ดยเดด็ขาด  น าเอามูลฐาน
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ของการบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมทุกวิธีที่มีมาแต่อดีตออกมาเปิดเผย  
ขา้พเจา้พดูไวม้ใิช่หรอืว่ามนัเกี่ยวโยงไปถงึตน้ตอของประวตัศิาสตรอ์นั
ยาวไกล  เหล่าน้ีกค็อืสาเหตุ  ทา่นลองคดิดูมสีายไหนหรอืวชิาไหนทีไ่ม่
บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมกนัเช่นน้ี  ตวัท่านบ าเพ็ญอย่างไรก็ไม่มพีลงั(กง)  
น่าเศรา้ใจไหม  แลว้จะโทษใครเล่า  มนุษยก์็ลุ่มหลงเช่นนัน้  ก็คอืไม่รู้
แจ้ง(อู้)  จะกระตุ้นชี้แนะอย่างไรก็ไม่เข้าใจ  พูดสูงไปฟังแล้วรู้สึก
เหลอืเชื่อ  พูดต ่าไปก็รบัรู้(อู)้ไม่ได ้ ขา้พเจา้ก็พูดจนอย่างน้ีแลว้  ยงัมี
คนมาขอใหข้า้พเจา้ชว่ยรกัษาโรคใหเ้ขา  ขา้พเจา้ไม่รูจ้ะว่าเขาอยา่งไรด ี 
พวกเราเน้นการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมไปสู่ระดบัสูง
จงึจะไดร้บัการดแูล 

วชิาของเรานัน้  จติส านึกหลกั(จูอ่ีซ้ื่อ)เป็นผูไ้ดพ้ลงั(กง)  เชน่นัน้
ท่านพดูว่าจติส านึกหลกั(จู่อีซ้ื่อ)ไดพ้ลงั(กง)  จติส านึกหลกั(จู่อีซ้ื่อ)กจ็ะ
ได้พลงั(กง)หรอื  ใครอนุญาต  ไม่ใช่เช่นน้ี  มนัจ าเป็นต้องมีเงื่อนไข
ก าหนดไวก้่อน  ทุกคนทราบด ี วชิาของเราน้ีบ าเพญ็ปฏบิตัโิดยไม่ปลกี
ตัวออกจากสงัคมมนุษย์  ไม่หลีกเลี่ยงจากความขดัแย้ง  ท่ามกลาง
สิง่แวดลอ้มที่สบัสนวุ่นวายในคนธรรมดาสามญั  ท่านมสีต ิ เขา้ใจแจ่ม
แจ้งต่อการเสยีเปรยีบในเรื่องของผลประโยชน์  เวลาถูกคนอื่นช่วงชงิ
ผลประโยชน์  ท่านไม่ไปแย่งชงิต่อสู้เหมือนกบัคนอื่น  ท่ามกลางการ
รบกวนทางจติ(ซนิซิง่)ประเภทต่างๆ  ท่านอยู่ในฐานะเสยีเปรยีบ  และ
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุกข์ยากล าบากเช่นน้ี  ฝึกฝนจิตใจของท่าน  
ยกระดบัจติ(ซนิซิง่)ของท่านใหสู้งขึน้  ภายใตผ้ลกระทบของความคดิที่
ไมด่ตี่างๆ ในหมูค่นธรรมดาสามญั  ทา่นสามารถโดดเดน่ไมเ่หมอืนใคร 
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ทุกท่านลองคดิดู  ผูท้ี่รบัทุกขโ์ดยรูต้วัอยา่งแน่ชดัมใิช่ท่านหรอื  
ผูท้ีทุ่่มเทคอืจติหลกั(จู่เหวยีนเสนิ)ของท่านใช่หรอืไม่  สิง่ทีท่่านสูญเสยี
ไปในสงัคมมนุษย ์ ทา่นสญูเสยีไปอยา่งรูไ้ดช้ดัมใิชห่รอื  ฉะนัน้พลงั(กง)
น้ีทา่นกค็วรได ้ ผูใ้ดสญูเสยีผูน้ัน้ยอ่มจะได ้ ดงันัน้น่ีกค็อืสาเหตุวา่ท าไม
วชิาของเรา  จงึบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมโดยไมห่ลกีเลีย่งจากสภาพแวดลอ้ม
ที่สบัสนวุ่นวายของคนธรรมดาสามญั  พวกเราท าไมจึงต้องบ าเพ็ญ
ปฏบิตัทิา่มกลางความขดัแยง้ของคนธรรมดาสามญั  กเ็พราะวา่พวกเรา
ต้องใหต้วัเองไดพ้ลงั(กง)  ต่อไปลูกศษิยท์ี่บ าเพญ็ธรรมเป็นหลกัในวดั  
ตอ้งไปธุดงคใ์นหมูค่นธรรมดาสามญั 

บางคนพูดว่า  ปัจจุบันวิชาพลัง(กง)อื่นก็ฝึกกันอยู่ในหมู่คน
ธรรมดาสามญัมใิช่หรอื  แต่ว่าทัง้หมดนัน้ลว้นอยู่ในขัน้ขจดัโรคภยัไข้
เจ็บและเสริมสร้างสุขภาพ  การบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมไปสู่ระดบัชัน้สูง
อย่างแท้จริง  มีแต่การถ่ายทอดเดี่ยว  ไม่มีการถ่ายทอดกันอย่าง
เปิดเผย  ผูท้ี่น าพาลูกศิษย์จรงิๆ  ก็ได้น าลูกศิษย์ไปกนัหมดแล้ว  ไป
ถ่ายทอดกันอย่างลับๆ  หลายปีมาน้ียังจะมีใครมาพูดเรื่องน้ีอย่าง
โจ่งแจ้งในที่เปิดเผย  ไม่มใีครพูด  แต่วชิาของเราน ามาพูด  เพราะว่า
พวกเราก็มีวิธีบ าเพ็ญธรรมเช่นน้ี  ก็จะได้พลัง(กง)เช่นน้ี  ในเวลา
เดยีวกนั  ในวชิาของพวกเราสิง่ต่างๆ ที่ให้นัน้  มากกว่าพนัชนิดหมื่น
ชนิด  ทัง้หมดน้ีใส่ใหก้บัจติหลกั(จู่เหวยีนเสนิ)ของท่าน  ใหท้่านไดพ้ลงั
(กง)ดว้ยตวัเองอยา่งแทจ้รงิ  ขา้พเจา้ว่าขา้พเจา้ไดท้ าในเรื่องทีไ่ม่เคยมี
ใครท ามาก่อน  เปิดประตูบานใหญ่ทีสุ่ด  ค าพดูของขา้พเจา้น้ีบางคนฟัง
แลว้เขา้ใจ  ที่ขา้พเจา้พูดไม่ใช่สิง่ที่เหลอืเชื่อ  ขา้พเจา้มนิีสยัอย่างหน่ึง  
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ถา้มหีน่ึงวา  ขา้พเจา้จะบอกแค่หน่ึงศอก  ท่านจะบอกว่าขา้พเจา้คุยโม้
ก็ได้  ความจรงิน่ีก็พูดเพยีงนิดเดยีวเท่านัน้  หลกัธรรมใหญ่ที่สูงและ
ลึกซึ้งมากกว่าน้ี  เน่ืองจากระดบัชัน้ต่างกันมากเกินไป  ข้าพเจ้าไม่
อาจจะพดูใหท้า่นฟังไดแ้มแ้ต่นิดเดยีว 

วชิาของพวกเราก็บ าเพ็ญปฏิบตัิกนัอย่างน้ี  ให้ตวัท่านเองได้
พลงั(กง)อยา่งแทจ้รงิ  น่ีเป็นครัง้แรกทีม่ใีนประวตัศิาสตร ์ ทา่นสามารถ
ไปตรวจดูในประวตัิศาสตร์  ดกี็ดอียู่ที่ตวัท่านเองไดพ้ลงั(กง)  แต่ก็ได้
อย่างยากล าบาก  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สบัสนวุ่นวายของคน
ธรรมดาสามญั  ท่ามกลางการกระทบกระทัง่ทางจติ(ซนิซิง่)ระหว่างคน
ด้วยกนั  ท่านสามารถปรากฏออกมาอย่างโดดเด่น  น่ีเป็นเรื่องที่ยาก
ทีสุ่ด  ยากกย็ากอยูต่รงทีท่่านยอมเสยีเปรยีบผลประโยชน์อยา่งรูช้ดัใน
สงัคมมนุษย ์ ผลประโยชน์ที่อยู่ใกลต้วั  ใจท่านจะหวัน่ไหวหรอืไม่  ใน
การต่อสูช้งิดชีงิเด่นระหว่างคน  ใจท่านจะหวัน่ไหวหรอืไม่  เวลาญาติ
สนิทมติรสหายประสบความทุกข์  ใจท่านจะหวัน่ไหวหรอืไม่  ท่านจะ
ประเมนิอยา่งไร  การเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)จงึล าบากอยา่งน้ี  มคีนหน่ึงบอก
กบัขา้พเจา้วา่  อาจารย ์ เป็นคนดใีนหมูค่นธรรมดาสามญักพ็อแลว้  ใคร
จะสามารถบ าเพญ็ขึน้ไปได ้ ขา้พเจา้ฟังแลว้เสยีใจอยา่งยิง่  ไม่พดูอะไร
กบัเขาเลย  มจีติ(ซนิซิง่)ทุกประเภท  เขาสามารถรบัรู(้อู)้ไดสู้งแคไ่หนก็
แคน่ัน้  ใครรบัรู(้อู)้ไดผู้น้ัน้กจ็ะได ้

เหลาจื่อพูดว่า  เต๋า  สามารถอธบิายได ้ แต่มใิช่เป็นหลกัธรรม
ธรรมดา  ถ้ามอียู่เต็มพื้นไปเก็บแล้วก็บ าเพ็ญส าเร็จ  มนัก็จะไม่มีค่า  
วชิาของเราคอื  ใหต้วัทา่นเองไดพ้ลงั(กง)ทา่มกลางความขดัแยง้  ดงันัน้
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เราต้องพยายามท าตัวให้สอดคล้องกับคนธรรมดาสามัญมากที่สุด  
ไม่ ใช่ ให้ท่ านต้องสูญเสียอะไรทางวัตถุจริงๆ  แต่ว่าท่ ามกลาง
สภาพแวดล้อมแห่งวัตถุน้ี  ต้องการให้ท่านยกจิต(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้น  
สะดวกก็สะดวกอยู่ตรงน้ี  วิชาของเราน้ีสะดวกที่สุดแล้ว  สามารถ
บ าเพ็ญปฏิบตัิท่ามกลางคนธรรมดาสามญั  ไม่ต้องออกบวช  แต่ว่า
ล าบากก็ล าบากอยู่ตรงน้ี  ต้องบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมในสภาพที่สบัสน
วุ่นวายที่สุดในหมู่คนธรรมดาสามญั  แต่ว่าดีที่สุดก็อยู่ตรงน้ีเช่นกัน  
เพราะว่าให้ตวัท่านเองได้พลงั(กง)  น่ีก็คอืประเด็นส าคญัที่สุดในวชิา
ของเรา  วนัน้ีขา้พเจา้ไดพ้ดูออกมาใหทุ้กทา่นฟังหมดแลว้  แน่นอน  จติ
หลกั(จู่เหวียนเสิน)ได้พลงั(กง)  จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน)ก็ได้พลงั(กง)  
เพราะอะไร  สื่อสญัญาณทัง้หมดในร่างกายของท่านและสิ่งมีชีวิตใน
ร่างกายทัง้หมด  และเซลล์ของท่านล้วนแต่จะมีพลัง(กง)เพิ่มขึ้น  
แน่นอนเขาก็มพีลงั(กง)เพิม่ขึ้น  แต่ไม่ว่าเมื่อใดก็จะไม่สูงเท่ากบัท่าน  
ทา่นเป็นนาย  เขาเป็นผูคุ้ม้ครองหลกัธรรม 

พูดถึงตรงน้ี  ขา้พเจา้ยงัจะพูดอกีค า  ในวงการบ าเพ็ญปฏบิตัิ
ธรรมของเรามคีนประเภทน้ีอยู่ไม่น้อยคอื  มุ่งแต่จะบ าเพญ็ปฏบิตัไิปสู่
ระดบัชัน้สูงอยู่ตลอดเวลา  เที่ยวเสาะแสวงหาหลกัธรรมไปทัว่ทุกแห่ง  
ใชเ้งนิไปไม่น้อย  เดนิทางไปเหนือจรดใต้  เที่ยวหาอาจารยท์ี่มชีื่อก็หา
ไม่พบ  มีชื่อก็ใช่ว่าจะเข้าใจได้ถ่องแท้  ผลสุดท้ายไร้ผลกลบัมา  ทัง้
เหน่ือยทัง้เสยีทรพัย์สนิเงนิทอง  อะไรก็ไม่ได้มา  พลงั(กง)ที่ดอีย่างน้ี  
วนัน้ีพวกเราน าออกมาใหแ้ก่ทา่นแลว้  ขา้พเจา้ไดย้ืน่ใหแ้ก่ทา่นแลว้  สง่
มาถงึหน้าประตูบา้นท่านแลว้  ก็ดูว่าท่านจะบ าเพญ็ไดห้รอืไม่  ไปไหว
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หรือไม่  ถ้าท่านไปไหวท่านก็บ าเพ็ญต่อไป  ถ้าไปไม่ไหว  ถ้าท่าน
บ าเพ็ญไม่ได้  จากน้ีไปท่านก็อย่าคิดจะบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมอีกเลย  
นอกจากมารมาหลอกท่านแล้ว  ไม่มใีครจะสอนท่านอกี  ต่อไปท่านก็
อยา่บ าเพญ็เลย  ถา้ขา้พเจา้ช่วยทา่นไมไ่ด ้ ใครกช็่วยท่านไม่ได ้ ทีจ่รงิ
ในปัจจุบันคิดจะหาอาจารย์ที่แท้สกัคนมาสอนท่าน  ยากยิ่งกว่าขึ้น
สวรรค์เสียอีก  ความจริงก็ไม่มีใครดูแลแล้ว  ในยุคธรรมะปลาย  
ระดับชัน้ที่สูงมากๆ ต่างก็อยู่ในยุคมหันตภัย  ยิ่งไม่สนใจดูแลคน
ธรรมดาสามญั  น่ีเป็นวชิาบ าเพญ็ทีส่ะดวกทีสุ่ดแลว้  อกีทัง้เป็นการฝึก
ตามคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาลโดยตรง  บ าเพญ็ไดร้วดเรว็ที่สุดและ
เป็นทางทีล่ดัทีสุ่ด  เน้นทีจ่ติใจคนโดยตรง 

วงจรสวรรค ์(โจวเทียน) 

สายเต๋าพดูถงึวงจรสวรรคใ์หญ่และเลก็  พวกเรากจ็ะพดูถงึอะไร
คอืวงจรสวรรค(์โจวเทยีน)  วงจรสวรรคท์ีพ่วกเราพดูถงึโดยทัว่ไปคอืการ
น าเอาชพีจรเยิน่และชพีจรตู๋สองเสน้ต่อเขา้ดว้ยกนั  วงจรสวรรค์น้ีเป็น
วงจรสวรรค์พื้นๆ  นับเป็นอะไรไม่ได้  เป็นเพยีงสิง่ที่จะขจดัโรคภยัไข้
เจบ็และเสรมิสรา้งสุขภาพ  ซึง่เรยีกวา่วงจรสวรรคเ์ลก็  ยงัมวีงจรสวรรค์
อกีแบบหน่ึง  มนัไม่เรยีกวา่วงจรสวรรคเ์ลก็  และไมเ่รยีกวา่วงจรสวรรค์
ใหญ ่ เป็นรปูแบบหน่ึงของวงจรสวรรคซ์ึ่งไดม้าจากการบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ในระหวา่งท าสมาธ ิ มนัเดนิวนอยูภ่ายในรา่งกาย  จากหนีหวานหมุนวน
ลงไปที่ตานเถียน  แล้วหมุนวนขึ้นมา  หมุนเวยีนอยู่ภายในนัน้  เป็น
วงจรสวรรค์ที่เกิดจากการบ าเพ็ญปฏบิตัิในระหว่างการท าสมาธอิย่าง
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แทจ้รงิ  และหลงัจากวงจรสวรรคช์นิดน้ีก่อเกดิขึน้แลว้  กจ็ะก่อเกดิเป็น
กระแสพลงังานทีแ่รงมาก  จากนัน้ชพีจรหน่ึงเสน้จะน าพาชพีจรรอ้ยเสน้  
น าพาชพีจรอื่นเปิดไปดว้ย  สายเต๋าสอนวงจรสวรรค ์ สายพุทธไม่สอน
วงจรสวรรค์  สายพุทธสอนเรื่องอะไร  องค์ศากยมุนีเมื่อตอนถ่ายทอด
ธรรมะของทา่นไม่ไดพ้ดูถงึพลงั(กง)  ไมเ่น้นพลงั(กง)  แต่หลกัพลงั(กง)
ของท่านก็มีรูปแบบการผนัแปรของการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมของท่าน  
ชพีจรของศาสนาพุทธเดินกนัอย่างไร  เริม่ต้นจากจุดไป่ฮุ่ย  เมื่อเปิด
ทะลวงแลว้  จากนัน้ก็จะหมุนเป็นเกลยีวจากบนศรีษะลงมายงัส่วนล่าง
ของรา่งกาย  สุดทา้ยกใ็ชร้ปูแบบน้ีท าใหช้พีจรทัง้หมดเปิดออก 

ชพีจรกลางของมีจ่งกม็เีป้าหมายเชน่น้ี  บางคนพดูวา่ไม่มชีพีจร
กลาง  แลว้ท าไมมี่จงจงึสามารถบ าเพญ็ปฏบิตัจินมชีพีจรกลางออกมา
ได้  ที่จริงชีพจรในร่างกายคนรวมกันทัง้หมดมีเกินกว่าหมื่นเส้น  
เหมอืนกบัเสน้เลอืดมทีัง้เสน้ตรงและเสน้ขวางไขวก้นัไปมา  ยงัมากกว่า
เสน้เลอืดเสยีอกี  ในช่องว่างของอวยัวะภายในไม่มเีสน้เลอืด  แต่มชีพี
จร  จากบนศรีษะลงมาถงึรา่งกายทุกสว่นกม็ชีพีจรเสน้ตรงเสน้ขวางไขว้
กนัไปมา  น ามาต่อเขา้ด้วยกนั  เริม่ต้นอาจจะไม่ตรง  ต่อเขา้ด้วยกนั
แลว้เปิดใหท้ะลุ  จากนัน้กค็่อยๆ ขยายใหก้วา้งขึน้  ค่อยๆ ก่อเกดิเป็น
ชีพจรที่ตรงเส้นหน่ึง  อาศัยชีพจรเส้นน้ีเป็นแกนที่หมุนรอบตัวเอง  
น าพาให้วงลอ้หลายอนัของจตินึกคดิหมุนไปในแนวนอน  เป้าหมายก็
คอืพาใหช้พีจรในรา่งกายทัง้หมดเปิดออก 

การบ าเพญ็ปฏบิตัขิองหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)
ของพวกเรา  หลกีเลี่ยงรูปแบบของการให้ชพีจรหน่ึงเส้นน าพาชีพจร
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ร้อยเส้น  ทนัทีที่เริ่มก็จะให้ชีพจรทัง้หมดเปิดออกพร้อมกัน  ชีพจร
ทัง้หมดหมุนพรอ้มกนั  พวกเราจะฝึกอยู่ในระดบัชัน้ที่สูงมากในทนัท ี 
หลกีเลีย่งสิง่ทีอ่ยูใ่นระดบัต ่า  การใชช้พีจรหน่ึงเสน้น าพาชพีจรรอ้ยเสน้  
ท่านคดิจะใหม้นัเปิดออกทัง้หมด  บางคนฝึกทัง้ชวีติยงัไม่ส าเรจ็  บาง
คนต้องบ าเพญ็ปฏบิตัิเป็นเวลาหลายสบิปี  ยากมาก  ในวชิาพลงั(กง)
จ านวนมากกล่าวไวว้่าบ าเพญ็ชาตเิดยีวไม่ส าเรจ็  ผูฝึ้กบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ในหลกัธรรมใหญ่ทีสู่งและลกึล ้าต่างๆ  สามารถยดืชวีติใหย้นืยาว  เขา
ไม่เน้นการบ าเพ็ญชีวิตหรอกหรือ  สามารถยืดชีวิตให้ยืนยาวเพื่อ
บ าเพญ็ปฏบิตั ิ ตอ้งใชเ้วลาอนัยาวนานในการบ าเพญ็ 

วงจรสวรรค์เล็กโดยหลักก็คือการขจัดโรคภัยไข้เจ็บและ
เสรมิสรา้งสุขภาพ  แต่วงจรสวรรค์ใหญ่ก็คอืการฝึกพลงั(กง)  คอืการ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอย่างแทจ้รงิของคน  วงจรสวรรค์ใหญ่ของสายเต๋า
ไม่มาแรงเหมอืนอย่างพวกเรา  ที่ชพีจรทัง้รอ้ยเสน้เปิดออกหมด  ของ
เขาเป็นการหมุนของชพีจรเพยีงไม่กีเ่สน้  อนิสามเสน้และหยางสามเสน้
ที่มอื  ใต้ฝ่าเท้า  สองขาไปจรดเส้นผม  วนรอบร่างกายหน่ึงรอบ  น่ีก็
นบัเป็นการหมนุเวยีนของวงจรสวรรคใ์หญ่  วงจรสวรรคใ์หญ่เริม่ขึน้มาก็
คือการบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงแล้ว  ดังนั ้นอาจารย์พลัง
ลมปราณ(ชีก่ง)บางคนจงึไมถ่่ายทอดวงจรสวรรคใ์หญ่  สิง่ทีเ่ขาถ่ายทอด
ก็คือการขจัดโรคภัยและเสริมสร้างสุขภาพ  บางคนก็มีพูดถึงวงจร
สวรรคใ์หญ่  แต่วา่ไมไ่ดใ้ส่สิง่อะไรใหแ้ก่ท่าน  ไมใ่ส่สิง่ใดๆ ให ้ ตวัทา่น
เองกเ็ปิดใหท้ะลุไม่ได ้ อาศยัความนึกคดิของตวัเอง  คดิจะเปิดทะลุ  ไม่
ง่ายอย่างนัน้  เหมอืนกบัการออกก าลงักาย  จะสามารถท าให้มนัเปิด
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ออกได้หรอื  การบ าเพ็ญอยู่ที่ตัวเอง  พลงั(กง)อยู่ที่อาจารย์  ต้องใส ่
“กลไกบังคับ(จีจื้อ)” ทัง้หมดเข้าไปในร่างกายให้แก่ท่านจึงสามารถ
บงัเกดิผลเชน่น้ีได ้

ตัง้แต่อดตีมาสายเต๋าถอืว่าร่างกายคนเป็นจกัรวาลเลก็  เขาเชื่อ
วา่ภายนอกจกัรวาลใหญ่เพยีงใด  ภายในกจ็ะใหญ่เทา่นัน้  ภายนอกเป็น
อย่างไร  ภายในก็จะเป็นอย่างนัน้  การพูดเช่นน้ีดูเหมือนเป็นเรื่อง
เหลือเชื่อ  ไม่สามารถเข้าใจได้ง่ายนัก  จักรวาลใหญ่ขนาดน้ี  จะ
เปรยีบเทียบกบัร่างกายคนได้อย่างไร  เราจะพูดในหลกัการเช่นน้ีคือ  
ปัจจุบันวิชาฟิสิกส์ของเราศึกษาวิจัยส่วนประกอบของสสาร  จาก
โมเลกุล นิวเคลียส  อิเล็กตรอน  โปรตอน  ควาร์ก  จนถึงนิวทริโน  
ต่อจากนัน้จะมขีนาดเท่าใด  เมื่อถงึขัน้นัน้กลอ้งจุลทรรศน์กม็องไม่เหน็
แลว้  อนุภาคทีเ่ลก็มากลงไปกว่าน้ีอกีคอือะไร  ไม่สามารถรูแ้ลว้  ทีจ่รงิ
ในวชิาฟิสกิสใ์นปัจจุบนัของเรารูไ้ดถ้งึจุดน้ี  เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอนุภาค
ทีเ่ลก็ทีสุ่ดของจกัรวาลแลว้ยงัห่างไกลเหลอืเกนิ  เวลาคนปราศจากกาย
เน้ือ  ดวงตาของเราเวลามองสิง่ของก็จะสามารถบงัเกดิผลในการขยาย
ให้ใหญ่  สามารถมองเห็นสิ่งที่เป็นจุลภาค  ระดับชัน้ยิ่งสูง  ภายใต้
จุลทรรศน์สิง่ทีเ่หน็จะใหญ่ยิง่ขึน้ 

องค์ศากยมุนีในระดบัชัน้เช่นนัน้  พระองค์ตรสัถึงทฤษฎีของ
มหาตรีสหัสสโลกธาตุ(โลกใหญ่สามพันใบ)  ตรัสว่าในระบบทาง
ชา้งเผอืกน้ี  ยงัมมีนุษยท์ีม่รีปูรา่งทีม่สีสีนัเหมอืนพวกเราคงอยู ่ ยงัตรสั
ถงึภายในเมด็ทรายเมด็หน่ึงมโีลกใหญ่อยู่สามพนัใบ  ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ความเขา้ใจในวชิาฟิสกิส์ของเราในปัจจุบนัพอด ี รูปแบบที่อเิลก็ตรอน



368 

 

หมุนรอบนิวเคลยีส  กบัการทีโ่ลกโคจรรอบดวงอาทติย ์ มอีะไรแตกต่าง
กนัหรอื  ดงันัน้องค์ศากยมุนีตรสัว่า  ในระดบัจุลภาค  ทรายเมด็หน่ึงมี
โลกใหญ่อยูส่ามพนัใบ  นัน่กเ็หมอืนกบัจกัรวาลหน่ึง  ภายในมสีิง่มชีวีติ 
มวีตัถุ  ถา้หากเป็นจรงิเช่นน้ี  ทุกท่านลองคดิด ู ภายในโลกทีอ่ยูใ่นเมด็
ทรายเม็ดนัน้  ก็ยงัมเีม็ดทรายใช่หรอืไม่  ฉะนัน้ภายในเม็ดทรายของ
เมด็ทรายที่อยู่ขา้งในก็ยงัมโีลกใหญ่อกีสามพนัใบมใิช่หรอื  ฉะนัน้โลก
สามพนัใบที่อยู่ขา้งในเม็ดทรายของขา้งในเมด็ทรายเม็ดนัน้ก็ยงัมีเม็ด
ทรายใช่หรอืไม่  ไล่สบืต่อไปเรื่อยๆ จะไม่มทีี่สิ้นสุด  ดงันัน้ช่วงที่องค์
ศากยมุนีบรรลุระดบัชัน้ของพระยูไล  ท่านได้ตรสัออกมาเช่นน้ี  “ใหญ่
จนไม่มีภายนอก เล็กจนไม่มีภายใน”  ใหญ่จนมองไม่เห็นขอบของ
จกัรวาล  เลก็จนมองไม่เหน็ถงึต้นก าเนิดของสสารที่เลก็ที่สุดว่ามันคอื
อะไร 

 อาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)บางท่านพูดว่า  ข้างในรูขุมขนมี
เมอืง  ขา้งในมรีถไฟวิง่  มรีถยนต์วิง่  ฟังแลว้เหลอืเชื่อ  แต่ถา้เขา้ไปท า
ความเขา้ใจและค้นควา้อย่างจรงิจงัในมุมมองของวทิยาศาสตร์  เราจะ
พบว่าการพูดเช่นน้ีไม่ใช่สิง่ที่เหลอืเชื่อ  วนัก่อนเมื่อขา้พเจา้พูดถงึการ
เปิดตาทิพย์  มีหลายคนที่ตาทิพย์เปิดจะปรากฏภาพเช่นน้ีคือ  เขา
พบวา่เมื่อเขาวิง่ออกไปจากชอ่งทางทีห่น้าผาก  วิง่อยา่งไรกว็ิง่ไม่ถงึสุด
ทาง  ฝึกพลงั(กง)ทุกวนัก็จะออกวิง่จากเสน้ทางน้ี  สองขา้งทางมภีูเขา  
มนี ้า เวลาวิง่ยงัตอ้งผา่นตวัเมอืง  ยงัเหน็คนมากมาย  เขารูส้กึว่าน่ีเป็น
ภาพลวงตา  เรื่องเป็นอยา่งไรกนั  มองเหน็อยา่งชดัเจน  ไม่ใช่ภาพลวง
ตา  ขา้พเจา้ว่า  ถา้หากรา่งกายมนุษยอ์ยู ่ณ ระดบัจุลภาคสามารถใหญ่
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ไดข้นาดนัน้แลว้ละก็  นัน่ก็ไม่ใช่ภาพลวงตา  เพราะตลอดเวลามาสาย
เต๋าฝึกพลงั(กง)ก็ถอืร่างกายมนุษยเ์ป็นหน่ึงจกัรวาล  ถ้าหากเป็นหน่ึง
จกัรวาลจรงิ  จากหน้าผากไปถงึต่อมไพเนียล  ระยะทางยงัมากกว่าสบิ
หมื่นแปดพนัลี ้ ทา่นวิง่พุง่ออกไปเถอะ ไกลมากๆ 

ถ้าหากว่าในระหว่างการบ าเพ็ญปฏบิตัิธรรม  หลงัจากทะลวง
วงจรสวรรคใ์หญ่จนเปิดออกทัง้หมดแลว้  ผูฝึ้กจะมคีวามสามารถพเิศษ
อย่างหน่ึง  ความสามารถพิเศษอะไร  ทุกท่านคงทราบ  วงจรสวรรค์
ใหญ่ก็เรยีกว่าวงจรสวรรค์เมอรเิดยีน(จือ๋อู่โจวเทยีน)  หรอืเรยีกว่าการ
หมุนของฟ้าดนิ(เฉียนคุนวิน่จ่วน)  หรอืเรยีกว่าการหมุนของกงัหนัทด
น ้า(เหอเชอวิน่จ่วน)  การหมุนรอบวงจรสวรรค์ใหญ่ในระดบัชัน้ตน้ๆ ก็
จะก่อเกดิกระแสพลงังานแลว้  มนัจะค่อยๆ เพิม่ความหนาแน่นผนัแปร
ไปสู่ในระดับชัน้ที่สูงยิ่งขึ้น  และกลายเป็นสายพลังงานที่มีความ
หนาแน่นสูงมาก  สายพลังงานน้ีจะหมุน  ในระหว่างการหมุน  ใน
ระดบัชัน้ต้นๆ พวกเราใช้ตาทิพย์มองดู  จะพบว่ามันสามารถท าให้
ลมปราณ (ชี่)ในร่างกายสลับที่   ลมปราณ (ชี่)ที่หัวใจวิ่งไปที่ล าไส ้ 
ลมปราณ(ชี่)ทีต่บัวิง่ไปที่กระเพาะ… ถา้อยู ่ณ ระดบัจุลภาคจะสามารถ
เหน็ว่า  มนัสามารถขนยา้ยสิง่ของที่ใหญ่มากๆ  ถ้าหากสายพลงังานน้ี
ทะลวงออกมาภายนอกร่างกาย  มนัก็คือพลงั(กง)ขนย้าย(ปันวิ่นกง)  
คนทีม่พีลงั(กง)แขง็แกร่งมากๆ  สามารถขนยา้ยสิง่ของทีใ่หญ่มากๆ  ก็
คอืการขนยา้ยใหญ่(ตา้ปันวิน่)  คนทีม่พีลงั(กง)อ่อนมากๆ  สามารถขน
ย้ายสิ่งของที่เล็กมากๆ  ก็คือการขนย้ายเล็ก(เสี่ยวปันวิ่น)  น่ีก็คือ
รปูแบบของพลงัขนยา้ย(ปันวิน่กง)และการก่อเกดิของมนั 
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วงจรสวรรคใ์หญ่กค็อืการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมโดยตรง  ดงันัน้จะ
น ามาซึ่งสภาวะและรูปแบบที่แตกต่างกนัของพลงั(กง)  มนัก็จะน าเรา
ไปสู่สภาวะที่พเิศษมากๆ  สภาวะอะไร  ทุกคนอาจจะอ่านในหนังสือ
โบราณ  เช่น “ต านานเทพ(เสนิเซียนจว้น)”  หรอื  “ตานจงิ”  “เต้าจ้าง”  
“ซิ่งมิ่งกุยจื่อ”  ข้างในมีเขียนค ากล่าวไว้เช่นน้ี  เรียกว่า  “บินขึ้นมา
กลางวนัแสกๆ(ไป๋ยือ่เฟยเซนิ)”  กค็อืกลางวนัแสกๆ  คนๆ น้ีกบ็นิขึน้มา  
ที่จริงข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน  เมื่อวงจรสวรรค์ใหญ่เปิดทะลวงแล้ว  
คนๆ น้ีก็จะสามารถลอยขึ้นไปกลางอากาศ  ก็ง่ายๆ อย่างน้ี  มคีนคดิ  
ฝึกพลงั(กง)มาหลายปีเช่นน้ี  คนทีว่งจรสวรรคใ์หญ่เปิดทะลวงแลว้กค็ง
มไีม่น้อย  ข้าพเจ้าว่าคนที่บรรลุถึงระดบัน้ีจะสกักี่หมื่นคนก็ไม่แปลก  
เพราะวา่วงจรสวรรคใ์หญ่กเ็ป็นเพยีงกา้วแรกของการฝึกพลงั(กง) 

ถ้าเช่นนัน้ท าไมจงึไม่เห็นคนเหล่าน้ีลอยขึ้นมาล่ะ  ไม่เห็นเขา
ลอยขึน้ไปกลางอากาศ  สภาพของสงัคมคนธรรมดาสามญัจะท าลายกนั
ไม่ได ้ รูปแบบของสงัคมคนธรรมดาสามญัจะท าลายหรอืเปลี่ยนแปลง
กนัตามอ าเภอใจไม่ได้  จะให้ทุกคนบินอยู่บนฟ้าได้หรอื  นัน่ยงัเป็น
สงัคมมนุษย์กันอีกหรือ  น่ีเป็นด้านที่ส าคัญอีกด้านหน่ึง  ในหมู่คน
ธรรมดาสามญั  คนมใิช่อยูเ่พื่อจะเป็นคน  แต่เพื่อจะกลบัสู่สภาพดัง้เดมิ
แท้จรงิ  ดงันัน้ยงัคงมีปัญหาของการรบัรู้(อู้)  ถ้าเขาเห็นคนมากมาย
สามารถบนิขึน้มาอย่างชดัแจ้ง  เขาก็จะไปบ าเพญ็  ก็จะไม่มเีรื่องของ
การรบัรู(้อู)้แลว้  ดงันัน้ท่านบ าเพญ็ใชไ้ดแ้ลว้  กย็งัไม่สามารถใหใ้ครดู
ไดง้า่ยๆ  แสดงใหใ้ครเหน็ไม่ได ้ คนอื่นยงัตอ้งบ าเพญ็  ดงันัน้หลงัจาก
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วงจรสวรรคใ์หญ่เปิดทะลวงแลว้  เพยีงแต่ปิดปลายน้ิวมอื  ปลายน้ิวเทา้
หรอืสว่นใดสว่นหน่ึงของทา่น  ทา่นกบ็นิขึน้มาไมไ่ด ้

พวกเราโดยมากเวลาวงจรสวรรค์ใหญ่ก าลงัจะเปิดทะลุ  จะมี
สภาพอยา่งหน่ึงปรากฏออกมา  บางคนเวลานัง่สมาธริ่างกายจะโน้มไป
ขา้งหน้าอยู่เสมอ  เพราะว่าดา้นหลงัเปิดทะลวงไดด้กีว่า  ดา้นหลงัเบา
เป็นพิเศษ  ด้านหน้าจะรู้สึกหนัก  บางคนหงายไปข้างหลัง  ก็คือ
ดา้นหลงัรูส้กึหนัก  ดา้นหน้าเบา  ถา้หากทุกส่วนเปิดทะลวงไดด้มีากๆ  
ท่านก็กระดอนขึน้  รูส้กึว่าตวัเองจะถูกดงึขึน้  มคีวามรูส้กึลอยขึน้จาก
พืน้  เมื่อถงึเวลาทีส่ามารถลอยขึน้มาไดจ้รงิๆ  กจ็ะไมใ่หท้า่นลอยขึน้มา  
แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไป  มคีนสองจ าพวกที่จะเกดิความสามารถพเิศษ
ได้  เด็กไม่มีจิตยึดติด  คนแก่โดยเฉพาะสตรีสูงวัยไม่มีจิตยึดติด  
ความสามารถพเิศษจะออกมาง่าย  รกัษาไวไ้ด้ง่าย  ผูช้ายโดยเฉพาะ
ชายหนุ่ม  เมื่อมคีวามสามารถพเิศษ  จติใจที่อยากโออ้วดของเขาเป็น
เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ในเวลาเดียวกันเขาก็อาจจะน ามันมาเป็น
เครื่องมอือยา่งหน่ึงในการแขง่ขนัในหมูค่นธรรมดา  จงึไม่อนุญาตใหม้นั
คงอยู่  ฝึกออกมาได้แล้วก็จะต้องปิดเอาไว ้ ปิดเอาไว้จุดหน่ึง  ฉะนัน้
คนๆ น้ีก็จะลอยขึ้นมาไม่ได้  แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้
ท่านมีสภาพเช่นน้ีปรากฏออกมา  อาจจะให้ท่านลองดูได้  บางคนก็
สามารถรกัษามนัไวไ้ดต้่อไป 

ทุกทีท่ีม่กีารเปิดสอนกม็เีหตุการณ์เช่นน้ี  ตอนทีข่า้พเจา้ไปเปิด
สอนที่ซนัตง  ผูฝึ้กจากจี้หนานก็มี  ผูฝึ้กจากปักกิ่งก็ม ี บางคนพูดว่า  
อาจารย์  ฉันไม่รู้เป็นอะไร  เดินๆ ไปก็รู้สึกจะลอยขึ้นจากพื้นดินอยู่
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เสมอ  นอนอยู่ที่บ้านก็จะลอยขึน้อยู่เรื่อย  ห่มผา้อยู่แมก้ระทัง่ผา้ห่มก็
แทบจะลอยขึ้นมา  เหมือนกบัเป็นลูกโป่งจะลอยขึ้นอยู่ร ่าไป  ขณะที่
ขา้พเจ้าเปิดสอนที่เมืองกุ้ยหยาง  ผูฝึ้กเก่าคนหน่ึงของมณฑลกุ้ยโจว  
เป็นสตรสีงูอาย ุ ในบา้นเธอวางเตยีงอยู ่2 เตยีง  ตดิก าแพงดา้นละเตยีง  
เธอนัง่สมาธอิยูบ่นเตยีง  เธอกร็ูส้กึวา่ตวัเองลอยขึน้มา  พอเธอลมืตาขึน้
ดูก็ลอยไปถงึเตียงฝัง่นัน้เสยีแลว้  เธอก็คดิ  ฉันจะต้องกลบัไป  ก็ลอย
กลบัมาทนัท ี

ที่ชิงเต่ามีผู้ฝึกคนหน่ึง  ช่วงพกัเที่ยงในห้องไม่มีคน  เขานัง่
สมาธอิยูบ่นเตยีง  พอนัง่ลงไปก็ลอยขึน้มา  กระดอนขึน้ลงอยา่งรุนแรง  
สูงมากกว่าหน่ึงเมตร  ขึน้มาแลว้ก็ลงไป  กระดอนขึน้ๆ ลงๆ ท าเอาผา้
ห่มหล่นลงไปกองอยู่กบัพื้น  มีความตื่นเต้นยนิดีอยู่นิดๆ  แต่ก็กลวั
หน่อยๆ  กระดอนขึน้ๆ ลงๆ อยูอ่ยา่งนัน้ตลอดชัว่โมงพกัเทีย่ง  ในทีสุ่ด
กระดิง่เขา้งานก็ดงัขึน้  ในใจเขาคดิ  ใหใ้ครเหน็ไม่ได ้ น่ีท าอะไรอยู่รบี
หยุดดีกว่า  ก็หยุดลงทนัที  น่ีก็คือท าไมคนมีอายุจงึสามารถควบคุม
ตวัเองไวไ้ด ้ ถา้เป็นคนหนุ่มสาว  กระดิง่เขา้ท างานดงัแลว้  ทุกคนมาดู
กนัเถอะ  ฉนับนิขึน้มาไดแ้ลว้  การทีค่นจะควบคุมจติโออ้วดของตวัเอง
ได้ยากก็อยู่ตรงน้ี  ดูฉันฝึกพลงั(กง)ได้ดีถึงเพียงน้ี  ฉันสามารถบิน
ขึ้นมาได้แล้ว  พอเขาโอ้อวดก็หมดกนั  ไม่อนุญาตให้มนัคงอยู่เช่นน้ี  
เรื่องเชน่น้ีมมีาก  มผีูฝึ้กประเภทน้ีในทุกๆ แหง่ 

พวกเราพอเริม่ตน้กจ็ะใหช้พีจรทัง้หมดเปิดออก  ณ วนัน้ีพวกเรา
จ านวนรอ้ยละแปดสบิถงึเกา้สบิกไ็ดบ้รรลุถงึสภาพตวัเบา  ไมม่โีรค  ใน
เวลาเดยีวกนัเราไดพ้ดูแลว้ว่า ณ ทีน้ี่เราไม่เพยีงแต่ตอ้งผลกัดนัใหท้่าน
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บรรลุถงึสภาพเช่นน้ี  ใหร้่างกายของท่านช าระหมดจดแลว้  ยงัต้องใส่
สิง่ต่างๆ ไวใ้นรา่งกายของท่าน  ใหท้่านสามารถมพีลงั(กง)ทนัท ีณ ชัน้
เรยีนน้ี  เท่ากบัขา้พเจา้ดงึท่านขึน้มาแลว้ส่งไปขา้งหน้า  ตลอดเวลาที่
ขา้พเจา้บรรยายหลกัธรรมใหแ้ก่ทุกท่าน  จติ(ซนิซิง่)ของทุกท่านก็ไดม้ี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  พวกเราจ านวนมากเมื่อเดินออกจาก
หอประชุมแห่งน้ี  ท่านจะรูส้กึเหมอืนเป็นคนอกีคนหน่ึง  รบัรองว่าโลก
ทศัน์ของท่านไดเ้กดิการเปลี่ยนแปลง  ท่านจะรูว้่าต่อไปท่านจะปฏบิตัิ
ตนอยา่งไร  จะเหลวไหลต่อไปไมไ่ดแ้ลว้  รบัรองวา่เป็นเชน่น้ี  ดงันัน้จติ
(ซนิซิง่)ของพวกเรากไ็ดต้ามขึน้มาแลว้ 

พดูถงึวงจรสวรรคใ์หญ่  ถงึแมไ้ม่ใหท้่านลอยขึน้มา  แต่ว่าท่าน
จะรูส้กึเบาทัง้ตวั  เดนิไปบนถนนจะลู่ไปตามลม  ทีผ่า่นมาเดนิไม่กี่กา้ว
ก็จะเหน่ือย  เวลาน้ีต่อให้เดินไกลแค่ไหนก็รู้สึกสบาย  ขี่จกัรยานก็
เหมอืนกบัมคีนผลกัท่าน  ขึน้ตกึสูงแค่ไหนก็ไม่เหน่ือย  รบัรองว่าเป็น
เชน่น้ี  อา่นหนังสอืเลม่น้ีบ าเพญ็เองกส็ามารถจะบรรลุถงึสภาพทีค่วรจะ
ไดเ้ช่นกนั  คนอยา่งขา้พเจา้  ถ้าไม่อยากพดู  ขา้พเจา้จะไม่พูด  แต่ถ้า
ข้าพเจ้าพูดออกมาก็ต้องเป็นความจริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้
เหตุการณ์เช่นน้ี  เวลาขา้พเจ้าบรรยายธรรม  ถ้าขา้พเจ้าไม่พูดความ
จรงิ  พดูเรื่องทีเ่กนิความจรงิอยูต่รงน้ี  พดูไปตามอ าเภอใจอยา่งไรส้าระ  
ก็เท่ากบัขา้พเจา้ถ่ายทอดธรรมะนอกรตี  ขา้พเจา้กระท าเรื่องน้ีก็ไม่ใช่
เรื่องงา่ย  ในจกัรวาลกเ็ฝ้ามองกนัอยู ่ ท่านจะเดนิออกนอกลู่นอกทางก็
ไมไ่ด ้



374 

 

คนทัว่ไปรูว้่าวงจรสวรรค์เป็นเช่นน้ีก็เพยีงพอแล้ว  ที่จรงิยงัใช้
ไม่ได้  ถ้าจะให้ร่างกายถูกทดแทนและผนัแปรด้วยสสารพลงังานสูง
โดยเรว็ที่สุดแลว้  ยงัจะต้องมกีารหมุนเวยีนของวงจรสวรรคอ์กีรูปแบบ
หน่ึง  ซึ่งจะพาใหช้พีจรในร่างกายทัง้หมดหมุนเวยีน   เรยีกว่าเหมาอิว่
โจวเทยีน  อาจมคีนรูจ้กักนัน้อย  ในหนังสอืบางครัง้กพ็ดูถงึศพัทเ์ช่นน้ี  
แต่ไม่มีใครอธิบายและไม่บอกท่าน  ล้วนพูดวกวนอ้อมไปมาในด้าน
ทฤษฎี  เพราะเป็นความลบัสุดยอดของความลบั  พวกเรา ณ ที่น้ีก็จะ
อธบิายออกมาใหท้่านฟังจนหมด  จะเริม่ต้นจากจุดไป่ฮุ่ยเซี่ย(และอาจ
ออกมาจากจุดฮุย่อนิเซีย่)  เมื่อออกมาแลว้จะเดนิไปตามจุดต่อเชื่อมของ
ดา้นอนิและดา้นหยาง  เดนิจากขา้งหูลงมา  จากนัน้เดนิตามไหล่ลงมา  
ผ่านร่องน้ิวมือไปทีละน้ิวทีละน้ิว  จากนัน้เดินไปตามด้านข้างของ
ร่างกาย  จากใต้ฝ่าเทา้ขา้มไป  ขึน้มาตามหว่างขาดา้นหน่ึง  จากนัน้ก็
ลงไปอีกด้านหน่ึง  ลงไปใต้ฝ่าเท้าอีกครัง้  ขึ้นมาตามด้านข้างของ
ร่างกาย  ผ่านไปตามร่องน้ิวมอืทลีะน้ิวทลีะน้ิว  วนหน่ึงรอบขึ้นไปบน
ศรีษะ  น่ีก็คอืเหมาอิว่โจวเทยีน  คนอื่นสามารถเขยีนเป็นหนังสอืหน่ึง
เล่ม  ขา้พเจา้ใชค้ าพูดไม่กี่ค าก็พดูออกมาหมด  ขา้พเจา้รูส้กึว่าน่ีไม่ใช่
ความลบัอะไรของสวรรค ์ แต่วา่คนอื่นรูส้กึวา่สิง่เหลา่น้ีมคีา่มาก  และจะ
ไม่น ามาพูด  การถ่ายทอดใหลู้กศษิย์ที่แท้จรงิจงึจะพูดถึงเหมาอิว่โจว 
เทียน  ถึงแม้ข้าพเจ้าจะพูดออกมาแล้ว  แต่ใครก็อย่าใช้จตินึกคิดไป
ชี้น า  บงัคบัตวัเองไปฝึก  ท่านฝึกก็ไม่ใช่หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่า
หลุนตา้ฝ่า)ของพวกเราแลว้  การบ าเพญ็สู่ระดบัชัน้สูงทีแ่ทจ้รงิแลว้ตอ้ง
ไร้การหมายมัน่ใดๆ  ไร้การเคลื่อนไหวทางจิตนึกคิดใดๆ  สิง่ที่ใส่ให้
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ทา่นลว้นส าเรจ็รูปแลว้  สิง่เหลา่น้ีจะก่อเกดิขึน้มาโดยอตัโนมตั ิ กลไกที่
อยู่ขา้งในเหล่าน้ีจะฝึกฝนท่าน  ถึงเวลามนัจะหมุนได้เอง  ถึงวนัหน่ึง  
เวลาท่านฝึกพลงั(กง)จะส่ายศรีษะ  ศรีษะส่ายไปดา้นน้ีมนัก็จะหมุนไป
ทางดา้นน้ี  ศรีษะสา่ยไปดา้นนัน้กจ็ะหมุนไปทางดา้นนัน้  มนัจะหมุนทัง้
สองดา้น 

วงจรสวรรค์ใหญ่และเล็กหลงัจากเปิดทะลุหมดแล้ว  เวลานัง่
สมาธจิะผงกศรีษะ  น่ีคอืลกัษณะที่ปรากฏเมื่อพลงังานเดนิผ่าน  พวก
เราฝึกฝ่าหลุนโจวเทียนฝ่าก็เช่นกนั  พวกเราฝึกกนัเช่นน้ี  ที่จรงิแล้ว
เวลาท่านไม่ฝึกมันก็จะหมุนเองโดยอัตโนมัติ  ปกติก็จะหมุนอยู่
ตลอดเวลา  เวลาท่านฝึกกค็อืเสรมิกลไกใหแ้รงยิง่ขึน้ พวกเราพดูวา่เป็น
หลักธรรมฝึกคนมิใช่หรือ  เวลาปกติท่านจะพบว่าวงจรสวรรค์นั ้น
หมุนเวียนอยู่เสมอ  แม้ท่านไม่ได้ฝึก  กลไกพลังชี่ (ชี่จี)ชัน้ที่ใส่ไว้
ภายนอกน้ี  กค็อืชพีจรใหญ่ทีอ่ยูช่ ัน้นอกน าพาใหร้า่งกายของทา่นฝึกอยู ่ 
ลว้นเคลื่อนไหวเองโดยอตัโนมตั ิ มนัยงัจะหมุนทวน  ทัง้หมุนตามและ
หมุนทวน  เปิดทะลวงชพีจรของทา่นอยูต่ลอดเวลา 

ฉะนัน้เป้าหมายของการเปิดทะลวงวงจรสวรรคค์อือะไร  การเปิด
ทะลวงวงจรสวรรคโ์ดยตวัของมนัเองไม่ใชเ่ป้าหมายของการฝึกพลงั(กง)  
ถึงแม้วงจรสวรรค์ของท่านเปิดทะลวงแล้ว  ขา้พเจ้าว่าอะไรก็ยงัไม่ใช ่ 
ยงัตอ้งฝึกต่อไป  เป้าหมายคอืใชรู้ปแบบของวงจรสวรรคเ์ช่นน้ี  ใหห้น่ึง
ชีพจรน าพาร้อยชีพจร  ให้ชีพจรทัง้หมดที่มีอยู่ในร่างกายเปิดออก
ทัง้หมด  พวกเราก าลงัท าสิง่เหล่าน้ีอยูแ่ลว้  เมื่อฝึกต่อไป  บางคนเวลา
วงจรสวรรคใ์หญ่หมุนเวยีนจะพบว่า  ฝึกจนชพีจรกวา้งมาก  เหมอืนกบั
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หัวแม่มือ  ข้างในจะกว้างมาก  เพราะว่าพลังงานแรงมาก  กระแส
พลงังานหลงัจากก่อเกดิขึน้มาแลว้จะกวา้งและสว่างมาก  น่ียงันับเป็น
อะไรไม่ได้  เช่นนัน้จะต้องฝึกจนถึงระดับใด  ต้องให้ร้อยชีพจรใน
รา่งกายทัง้หมดคอ่ยๆ ขยายกวา้งขึน้  พลงังานแรงมากขึน้เรื่อยๆ  สวา่ง
มากขึ้นเรื่อยๆ  จนในที่สุดชีพจรกว่าหมื่นเส้นต่อกันเป็นหน่ึงแผ่น  
บรรลุถงึสภาพของการไรช้พีจร  ไรจุ้ดทวาร  ต่อกนัเป็นแผน่เดยีวกนัทัง้
ร่างกาย  น่ีก็คอืเป้าหมายสุดท้ายของการเปิดทะลวงชพีจร  เป้าหมาย
ของมันก็คือให้ร่างกายของคนทุกส่วนผนัแปรเป็นสสารพลงังานสูง
ทัง้หมด 

เมื่อฝึกจนถงึขัน้น้ี  โดยหลกัแลว้ร่างกายของคนกจ็ะถูกผนัแปร
โดยสสารพลงังานสูง  ก็พูดไดว้่าได้ฝึกจนถงึขัน้สูงสุดของการบ าเพญ็
ปฏบิตัหิลกัธรรมในภพแลว้  เน้ือตวัของร่างกายคนก็ไดบ้ าเพญ็ปฏบิตัิ
จนถงึจุดสุดยอดแลว้  เมื่อถงึขัน้น้ีแลว้ยงัจะน าเขาไปสู่สภาวะแบบหน่ึง  
สภาวะแบบไหน  เขามพีลงั(กง)ที่สมบูรณ์มากแลว้  การบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมในร่างกายของคนธรรมดาสามญั  ก็คอืในขัน้ตอนของการบ าเพญ็
ปฏิบตัิหลกัธรรมในภพ  ความสามารถพิเศษหรอืความสามารถแฝง
(เฉี่ยนเหนิง)ทีค่นม ี ทุกสิง่ทุกอยา่งกจ็ะออกมาหมด  แต่การบ าเพญ็ใน
หมูค่นธรรมดาสามญัสว่นใหญ่จะถูกปิดเอาไว ้ และเสาหลกัพลงั(กง)ของ
เขากข็ึน้ไดส้งูมากแลว้  รปูแบบของพลงั(กง)ทัง้หมด  ลว้นถูกพลงั(กง)ที่
แรงเสรมิจนแขง็แกร่งมากๆ  แต่ว่ามนัจะท าใหบ้งัเกดิผลไดเ้พยีงในมติิ
ของเราเท่านัน้  ไม่สามารถบงัคบัไปถึงมติิอื่น  เพราะว่ามนัเป็นเพยีง
ความสามารถพเิศษทีบ่ าเพญ็ปฏบิตัอิอกมาจากร่างกายของคนธรรมดา
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สามญั  แต่ว่าก็สมบูรณ์มากทเีดียว  ในแต่ละมิติ  รูปแบบต่างๆ ของ
รา่งกายทีค่งอยูใ่นมติทิีแ่ตกต่างกนั  ลว้นเกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งใหญ่
หลวง  สิ่งที่ร่างกายนัน้มี  สิ่งที่ร่างกายในแต่ละมิติมี  ล้วนแล้วแต่
สมบูรณ์มากๆ  มองขึน้ไปแลว้น่าตกใจ  บางคนทัว่ร่างกายเต็มไปดว้ย
ดวงตา  ทุกรูขุมขนเต็มไปดว้ยดวงตาทัง้นัน้  ทัว่บรเิวณมติิสนามของ
เขากจ็ะมดีวงตา  เพราะวา่เป็นพลงั(กง)ของสายพทุธ  มบีางท่านรา่งทัง้
ร่างลว้นเป็นรูปลกัษณ์โพธสิตัว ์ รูปลกัษณ์พระพุทธ  ลกัษณะของพลงั
(กง)แต่ละประเภทได้บรรลุถึงระดบัที่สมบูรณ์มากๆ แลว้  อกีทัง้มรี่าง
ชวีติมากมายปรากฏออกมา 

เมื่อถึงขัน้น้ีแล้ว  มันยังจะปรากฏสภาวะแบบหน่ึงออกมา  
เรยีกวา่  “ซนัฮวาจวีต้ิง่(ดอกไมส้ามดอกรวมอยูบ่นศรีษะ)”  เป็นสภาวะที่
เด่นชดัมากๆ  และสะดุดตามากๆ  คนที่ระดบัชัน้ตาทิพย์ไม่สูงนักก็
สามารถมองเห็น  บนศีรษะมีดอกไม้สามดอก  ดอกหน่ึงเป็นดอกบวั  
แต่ไมใ่ชด่อกบวัในมติวิตัถุของพวกเรา  ยงัมอีกีสองดอกกเ็ป็นดอกไมใ้น
มติิอื่น  สวยงามมากๆ  ดอกไม้ทัง้สามดอกผลดักนัหมุนอยู่บนศีรษะ  
หมุนตาม  หมุนทวน  ทัง้สามดอกยงัหมุนรอบตวัเอง  แต่ละดอกมเีสา
หลกัใหญ่หน่ึงตน้  ใหญ่เทา่เสน้ผา่ศูนยก์ลางของดอก  เสาหลกัใหญ่สาม
ต้นทะลุตรงขึ้นยอดฟ้า  นัน่ไม่ใช่เสาหลกัพลงั(กง)  มนัก็เป็นรูปแบบ
เช่นน้ี  มหศัจรรยม์ากๆ  ตวัท่านเองเห็นแลว้ก็ต้องตกใจ  เมื่อบ าเพญ็
ปฏบิตัมิาถงึขัน้น้ี  รา่งกายจะขาวสะอาด  ผวิหนังกจ็ะละเอยีดอ่อน  เมื่อ
บรรลุถึงขัน้น้ี  ก็คือได้บรรลุถึงรูปแบบสูงสุดของการบ าเพ็ญปฏิบัติ
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หลกัธรรมในภพแล้ว  แต่น่ียงัไม่ถึงจุดสุดยอด  ยงัต้องบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ต่อไปอกี  ยงัตอ้งเดนิหน้าต่อไป 

เมื่อเดนิไปขา้งหน้า  กจ็ะเขา้สู่ระดบัชัน้ของการกา้วขา้มระหว่าง
หลกัธรรมในภพและหลกัธรรมนอกภพ  เรยีกว่าสภาวะร่างขาวบรสิุทธิ ์ 
(และเรียกว่าร่างโปร่งใส)  เพราะร่างกายที่ได้บ าเพ็ญปฏิบตัิจนบรรลุ
รูปแบบสูงสุดของหลกัธรรมในภพ  ก็เป็นเพยีงร่างกายของคนที่ไดผ้นั
แปรไปสู่รูปแบบสูงสุดแล้วเท่านัน้  เวลาที่ เข้าไปสู่รูปแบบนัน้อย่าง
แท้จริง  ร่างกายทัง้หมดก็จะประกอบขึ้นด้วยสสารพลังงานสูงแล้ว  
ท าไมจึงเรียกร่างขาวบริสุทธิ ์ คือเขาได้บรรลุความบริสุทธิใ์นระดับ
สงูสุดแลว้  มองดดูว้ยตาทพิย ์ ทัว่ทัง้รา่งกายจะโปรง่ใส  กเ็หมอืนแกว้ที่
โปรง่ใส  มองไปแลว้ไมม่อีะไรเลย  จะปรากฏสภาวะเชน่น้ี  พดูใหช้ดัขึน้  
เขาเป็นร่างพระพุทธแล้ว  เพราะว่าร่างกายที่ประกอบขึ้นด้วยสสาร
พลงังานสงูกบัรา่งกายเดมิของพวกเราจะไม่เหมอืนกนัอกีต่อไป  เมื่อถงึ
ขัน้น้ี  ความสามารถพเิศษทัง้หลายและศาสตรต์่างๆ ทีป่รากฏออกมาใน
รา่งกายทัง้หมดตอ้งโยนทิง้ไปทนัท ี ยา้ยมนัไปอยูใ่นมติทิีล่กึมากๆ  ไม่
มปีระโยชน์แลว้  ต่อจากน้ีไปกไ็ม่มปีระโยชน์อกีแลว้  เพยีงแต่ว่าต่อไป
วนัใดทีท่่านบ าเพญ็ส าเรจ็  ท่านหนักลบัไปดขูัน้ตอนการบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมของท่านที่ผ่านมา  น ามนัออกมาดูบ้าง  ถึงเวลานัน้จะเหลืออยู่
เพียงสองสิง่  เสาหลกัพลงั(กง)ยงัอยู่  กายทิพย์(เหวียนองิ)ที่บ าเพ็ญ
ปฏบิตัไิดโ้ตขึน้มากแลว้  แต่สองสิง่น้ีลว้นอยูใ่นมติทิี่ลกึมาก  คนทัว่ไป
ระดบัตาทพิยไ์ม่สูงจะมองไม่เหน็  เขาสามารถมองเหน็เพยีงว่าร่างกาย
ของคนๆ น้ีเป็นรา่งโปรง่ใส 



379 

 

เพราะว่าสภาวะร่างขาวบรสิุทธิก์็คอืเป็นระยะก้าวขา้มระหว่าง
ชัน้  เมื่อบ าเพญ็ปฏบิตัติ่อไป  กจ็ะเป็นการกา้วเขา้สู่การบ าเพญ็ปฏบิตัิ
หลกัธรรมออกนอกภพอย่างแทจ้รงิ  และเรยีกว่าการบ าเพญ็ปฏบิตัใิน
รา่งพระพุทธ  ทัง้รา่งกายจะประกอบขึน้ดว้ยพลงั(กง)  เมื่อถงึเวลาน้ีจติ
(ซนิซิง่)ของคนมัน่คงแลว้  เริม่ตน้การฝึกใหม ่ เริม่ตน้เกดิความสามารถ
พเิศษใหม่  นัน่ไม่เรยีกความสามารถพเิศษแล้ว  เรยีกว่า  “อทิธฤิทธิ ์
พุทธธรรม(ฝอฝ่าเสนิทง)”  มนัสามารถบงัคบัมติทิ ัง้หมดที่มอียู่ เดชานุ
ภาพไม่มทีี่สิ้นสุด  เมื่อท่านบ าเพญ็ปฏบิตัติ่อไปในภายภาคหน้า  สิง่ที่
อยู่ในระดบัชัน้ที่สูงยิง่ขึน้  ตวัเองจะรูว้่าจะบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรมอย่างไร  
และเขา้ใจรปูแบบการคงอยูข่องการบ าเพญ็ปฏบิตั ิ

จิตยินดี(ฮวานส่ีซิน) 

จะพูดถงึปัญหาน้ี  น่ีก็จดัอยู่ในเรื่องจติยนิด ี หลายคนผ่านการ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมมาเป็นเวลานาน  และบางคนกย็งัไมเ่คยฝึกพลงั(กง)  
แต่ว่าในชีวิตของเขามีการแสวงหาสจัธรรม  และอริยสัจของมนุษย ์ 
ศกึษาพนิิจพเิคราะห์  หลงัจากที่เขาได้ศกึษาหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร
(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ของเราแลว้  เขากเ็ขา้ใจในทนัท ี ในชวีติของเขา  หลาย
สิ่งหลายอย่างที่เขาคิดอยากจะเข้าใจ  แต่ไม่ได้รบัค าตอบในปัญหา
เหล่านั ้น  อาจเป็นไปได้ว่าพร้อมๆ กับที่ความคิดของเขามีก าร
พัฒนาขึ้นไป  จิตใจของเขาจะตื่นเต้นดีใจอย่างยิ่ง  ข้อน้ียืนยนัได ้ 
ขา้พเจา้ทราบ  คนที่บ าเพญ็ธรรมอย่างแท้จรงิเขารูห้นักรูเ้บา  เขารูถ้ึง
คุณค่า  แต่ว่าก็มกัจะเกิดปัญหาเช่นน้ีคอื  เน่ืองจากความดใีจของคน  
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ท าใหเ้กดิจติยนิดทีีไ่ม่สมควร  ในรปูแบบทีเ่ขาแสดงออกมานัน้  มกีริยิา
ท่าททีีผ่ดิปกต ิ ในการคบหาสมาคมระหว่างคนธรรมดาสามญัในสงัคม  
และในสภาพแวดลอ้มของสงัคมมนุษย ์ ขา้พเจา้วา่ใหเ้ป็นเชน่น้ีไมไ่ด ้

หลกัพลงั(กง)ของพวกเราชุดน้ีส่วนใหญ่จะบ าเพญ็ปฏบิตัอิยูใ่น
สงัคมมนุษย์  ท่านจะท าตวัออกห่างจากสงัคมมนุษย์ไม่ได้  ท่านต้อง
บ าเพ็ญปฏิบตัิด้วยความมีสติชดัแจ้ง  ระหว่างคนด้วยกนัก็ยงัต้องมี
ความสมัพนัธท์ี่เป็นปกต ิ แน่นอนจติ(ซนิซิง่)ตอ้งใหสู้ง  สภาวะจติตอ้ง
ใหเ้ที่ยงตรง  ยกระดบัจติ(ซินซิง่)ของตวัเองใหสู้งขึน้  ยกระดบัชัน้ของ
ตวัเองใหสู้งขึน้  ไม่กระท าในสิง่ไม่ด ี กระท าแต่สิง่ทีด่งีาม  ขอใหแ้สดง
ออกมาเช่นน้ีเท่านัน้  บางคนแสดงออกมาเหมอืนสติไม่ปกติ  เหมอืน
ปลงต่อโลก  พดูอะไรที่คนอื่นกไ็ม่เขา้ใจ  คนเขาพูดว่า  ผูฝึ้กหลกัธรรม
ใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนตา้ฝ่า)ท าไมจงึเปลีย่นไปเป็นเช่นน้ี  เหมอืนสตมิี
ปัญหา  ที่จรงิแลว้ไม่ใช่  เป็นเพราะว่าเขาตื่นเตน้ดใีจมากเกนิไป  ไม่มี
สตสิมัปชญัญะ  ไม่เขา้กบักฎเกณฑโ์ดยทัว่ไป  ทุกท่านลองคดิดู  ท่าน
ท าเชน่น้ีกไ็ม่ถูกตอ้ง  ท่านก าลงักา้วเขา้สู่สุดขัว้ของอกีดา้นหน่ึงแลว้  ก็
เป็นจิตยึดติดอย่างหน่ึง  ท่านควรจะต้องละทิ้งมนั  ด าเนินชีวิตและ
บ าเพ็ญปฏิบัติไปตามปกติเหมือนกับทุกๆ คนในสังคม  ในหมู่คน
ธรรมดาสามญั  ถา้ทุกคนเหน็ท่านสตฟัิน่เฟือน  ทุกคนกไ็ม่เหน็ชอบไป
กบัท่าน  และออกห่างจากท่าน   ใครก็ไม่ใหโ้อกาสท่านไดย้กระดบัจติ
(ซินซิ่ง)  ใครๆ ก็ไม่ถือว่าท่านเป็นคนปกติ  ขา้พเจ้าว่านัน่ก็ใช้ไม่ได ้ 
ดงันัน้ทุกคนตอ้งระวงัปัญหาขอ้น้ี  จะตอ้งควบคุมตวัเองใหด้ ี
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วิชาพลัง(กง)ของพวกเราไม่เหมือนกับพลัง(กง)ทัว่ไป  ที่
เคลบิเคลิ้มสะลมึสะลอืสติเลื่อนลอย  พลงั(กง)ของเราต้องการให้ท่าน
บ าเพญ็ปฏบิตัิตวัเองด้วยความมสีติชดัแจง้  บางคนจะพูดอยู่เสมอว่า  
อาจารย์  พอฉันหลบัตาก็จะโยกไปมา  ขา้พเจ้าว่าไม่เป็นเช่นนัน้  ตวั
ทา่นปล่อยใหจ้ติส านึกหลกั(จูอ่ีซ้ื่อ)ของตวัเองล่องลอยไป  จนกลายเป็น
ความเคยชนิไปแลว้  พอท่านหลบัตาท่านก็ปล่อยใหจ้ติส านึกหลกั(จู่อี้
ซื่อ)ตวัเองผอ่นคลาย  และหายไป  ท่านปลอ่ยจนกลายเป็นความเคยชนิ  
นัง่อยู่ตรงน้ี  ท าไมท่านไม่โยกไปมาล่ะ  ถ้าท่านรกัษาสภาพทีล่มืตาอยู ่ 
ค่อยๆ หลบัตาลงเช่นน้ีท่านโยกหรอืไม่  ไม่เป็นแน่นอน  ท่านเขา้ใจว่า
พลงัลมปราณ(ชีก่ง)น้ีกค็อืฝึกกนัอยา่งน้ี  ท่านท าจนก่อเกดิเป็นแนวคดิ
อย่างหน่ึง  พอหลบัตาท่านก็ไม่เหลอืสต ิ ไม่ทราบว่าไปที่ไหนเสยีแลว้  
เราเน้นว่าจิตส านึกหลัก(จู่อี้ซื่อ)ของท่านจะต้องรู้ตัวอย่างแท้จริง  
เพราะว่าพลงั(กง)ชุดน้ีเป็นการบ าเพ็ญปฏิบตัิตัวท่านเอง  ท่านต้อง
ยกระดบัสงูขึน้ดว้ยความมสีตชิดัแจง้  เรากม็กีารนัง่สมาธ ิ การฝึกสมาธิ
ชุดน้ีของเราฝึกกนัอยา่งไร  เราขอรอ้งทุกคน  ไม่ว่าท่านเขา้สมาธไิดล้กึ
เพยีงใด  กต็อ้งรูว้่าตวัเองก าลงัฝึกพลงั(กง)อยูท่ีน่ี่  ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ไป
ถึงสภาวะที่อะไรก็ไม่รู้เช่นนัน้  ถ้าเช่นนัน้โดยรูปธรรมจะเกิดสภาวะ
อย่างไร  จะปรากฏสภาพที่พอนัง่ลงตรงนัน้  ก็จะรูส้กึว่าตวัเองเหมอืน
นัง่อยู่ในเปลอืกไข่  มคีวามรู้สกึที่ดมีากๆ สบายมากๆ  รู้ว่าตวัเองฝึก
พลงั(กง)อยู ่ แต่รูส้กึว่าทัว่ทัง้ร่างกายขยบัไม่ได ้ น่ีลว้นเป็นสภาวะทีจ่ะ
ปรากฏออกมาในหลกัพลงั(กง)ของเรา  ยงัมอีกีสภาวะหน่ึง  นัง่ไปนัง่มา
ปรากฏวา่ขากไ็มม่แีลว้  คดิไมอ่อกวา่ขาไปไหนแลว้  รา่งกายกไ็มม่แีลว้  



382 

 

แขนกไ็ม่มแีลว้  มอืกไ็ม่มแีลว้  เหลอืแต่สมองอยู ่ ฝึกต่อไปอกีกจ็ะรูส้กึ
วา่สมองกไ็มม่แีลว้  มเีพยีงความนึกคดิของตวัเอง  มคีวามรูส้กึเลก็น้อย
วา่ตวัเองฝึกพลงั(กง)อยูต่รงน้ี  พวกเราตอ้งบรรลุใหถ้งึระดบัเช่นน้ีจงึจะ
ใชไ้ด ้ เพราะอะไร  คนฝึกพลงั(กง)ในสภาวะเช่นน้ี  ร่างกายจะบรรลุถงึ
สภาวะการผนัแปรไดเ้ต็มที่ที่สุด  เป็นสภาวะที่ดทีี่สุด  ดงันัน้เราขอให้
ทา่นเขา้ใหถ้งึสภาวะเชน่น้ีในเวลานัง่สมาธ ิ แต่ทา่นตอ้งไมห่ลบัไป  โดย
ไมรู่เ้รื่องเอาเลย  ถา้เชน่นัน้สิง่ดีๆ  อาจจะถูกคนอื่นฝึกไป 

พวกเราผูฝึ้กพลงั(กง)ทัง้หลายจะต้องสงัเกตให้ด ี อยู่ในหมู่คน
ธรรมดาสามญัอย่าไดแ้สดงออกมาอย่างผดิปกต ิ อยู่ในหมู่คนธรรมดา
สามญัจะไม่เกิดผลดกีบัท่านเลย  คนเขาจะพูดว่า  ฝึกหลกัธรรมใหญ่
ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ท าไมเป็นอย่างน้ีไปหมด  ก็เท่ากบัเป็นการ
ท าลายชื่อเสียงอนัดีงามของหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)  
จะต้องระวงัปัญหาน้ีให้มาก  การบ าเพ็ญปฏิบตัิในด้านอื่นๆ  และใน
ระหว่างการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  ก็ต้องระวงัอย่าให้เกิดจิตยนิดี  จิต
เชน่น้ีงา่ยต่อการถูกมารใชเ้ป็นเครื่องมอื 

การส ารวมวาจา 

การส ารวมวาจา  ทีผ่า่นมาศาสนากพ็ดูถงึเรื่องน้ี  แต่การส ารวม
วาจาเขาจะเน้นหนักกบัผู้บ าเพ็ญปฏิบตัิเป็นงานหลกั  เช่นพระสงฆ ์ 
นักบวช  นักพรต(เต๋า)  ให้ปิดปากไม่พูดอะไร  เพราะว่าผู้ที่บ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรมเป็นงานหลกั  เป้าหมายคอืพยายามใหค้นขจดัจติยดึตดิให้
มากทีสุ่ด  เขาเหน็วา่คนเมื่อมคีวามคดิเกดิขึน้กถ็อืวา่เป็นกรรม  ศาสนา
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แบ่งกรรมออกเป็นกรรมดแีละกรรมชัว่สองชนิด  ไม่ว่าจะเป็นกรรมดกีด็ ี 
กรรมชัว่ก็ด ี ไม่ว่าจะพูดในแงค่วามว่างเปล่าของสายพุทธ  ความไม่มี
ของสายเต๋า  กไ็ม่ควรกระท าทัง้นัน้  ดงันัน้เขาจงึพดูว่าอะไรฉันกไ็ม่ท า  
เพราะวา่มองไมเ่หน็ถงึความสมัพนัธใ์นเหตุและผลของเรื่องราวทีเ่กดิขึน้  
ก็คอืเรื่องน้ีในความเป็นจรงิเป็นเรื่องดหีรอืเรื่องไม่ด ี มคีวามสมัพนัธ์
ของเหตุและผลอะไรอยูบ่า้ง  ผูบ้ าเพญ็ธรรมทัว่ไปไมม่รีะดบัชัน้สงูขนาด
นัน้  มองไมเ่หน็สิง่เหลา่น้ี  ดงันัน้จงึกลวัวา่ดูภายนอกจะเป็นเรื่องด ี พอ
ท าลงไปอาจจะเป็นเรื่องไม่ด ี ดงันัน้เขาจงึพยายามเน้นไรค้วามหมาย
มัน่ใดๆ  อะไรเขาก็ไม่ท า  เช่นน้ีเขาก็สามารถหลกีเลี่ยงการสรา้งกรรม
อกี  เพราะว่าสรา้งกรรมแลว้กต็อ้งช าระกรรม  กต็อ้งรบัทุกข ์ สมมุตวิ่า
พวกเราผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ไดก้ าหนดไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ว่าถงึขัน้ไหน
เขาก็จะเปิดพลงั(กง)  ในระหว่างทางท่านเตมิสิง่ใดเขา้ไปโดยไม่จ าเป็น  
กจ็ะสรา้งความล าบากใหก้บัการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมทัง้หมด  ดงันัน้เขา
จงึเน้นการไรค้วามหมายมัน่ 

สายพุทธเน้นการส ารวมวาจา  หมายความวา่  การพดูจาของคน
ลว้นแลว้แต่ถูกควบคุมดว้ยความคดิและจติส านึกของคนทัง้นัน้  ฉะนัน้
ความคิดและจิตส านึกน้ีก็ถือว่ามีความหมายมัน่  เมื่อความคิดและ
จติส านึกของคนโดยตัวของมนัเองต้องการจะคิดอะไร  พูดอะไร  ท า
อะไร  ควบคุมอวยัวะสมัผสัของคน  แขนขาทัง้สี่  ในหมู่คนธรรมดา
สามญัก็อาจจะเป็นการยึดติดแบบหน่ึง  สมมุติว่าเมื่อท่านเกิดความ
ขดัแยง้ระหวา่งคนขึน้มา  ทา่นด ี เขาไมด่ ี ทา่นบ าเพญ็ปฏบิตัไิดด้ ี เขา
บ าเพ็ญปฏบิตัิได้ไม่ด ี สิง่เหล่าน้ีโดยตวัของมนัเองก็คอืความขดัแย้ง  
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เรามาพดูในเรื่องทัว่ไป  ฉนัอยากท าอะไรฉนัก็จะท า  เวลาน้ีเรื่องน้ีควร
ท าอย่างไรก็ท าอย่างนั ้น  ก็อาจจะไปท าร้ายผู้อื่นเข้าโดยไม่ตัง้ใจ  
เพราะว่าความขดัแยง้ระหว่างคนล้วนเป็นเรื่องที่ซบัซ้อนมาก  อาจจะ
สรา้งกรรมขึน้มาโดยไม่ตัง้ใจ  เมื่อเป็นเชน่น้ี  เขากเ็น้นใหปิ้ดปากไมพ่ดู
โดยเด็ดขาด  ที่ผ่านมาในศาสนา  ถือการส ารวมวาจาเป็นเรื่องส าคญั
มาก  ในศาสนาจงึพดูกนัเชน่น้ี 

พวกเราผูฝึ้กหลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)  บ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรมอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญัเป็นส่วนใหญ่  (นอกจากศษิยท์ี่
บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมเป็นงานหลกั)  ฉะนัน้ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงต้อง
ด าเนินชวีติในหมู่คนธรรมดาสามญัไปตามปกต ิ ตดิต่อกบัสงัคม  ทุก
คนกม็กีารงานของตวัเอง  และยงัตอ้งท างานใหด้ ี บางคนยงัตอ้งท างาน
ดว้ยการพดู  ฉะนัน้น่ีจะไม่ขดัแยง้กนัหรอกหรอื  ไม่ขดัแยง้  ไม่ขดัแยง้
อย่างไร  การส ารวมวาจาที่พวกเราพูดถึงกบัของพวกเขาแตกต่างกนั
โดยสิน้เชงิ  เพราะวา่เป็นวชิาการบ าเพญ็ปฏบิตัทิีไ่ม่เหมอืนกนั  ดงันัน้
ขอ้บงัคบัก็จะไม่เหมอืนกนั  การพูดของพวกเรา  ล้วนพูดตามจติ(ซิน 
ซิ่ง)ของผู้บ าเพ็ญปฏิบัติธรรม ไม่พูดยุยงใส่ความ  ไม่พูดเรื่องไม่ดี
ทัง้หลาย  การเป็นผู้บ าเพ็ญปฏิบัติธรรมต้องประเมินตัวเองด้วย
มาตรฐานของหลักธรรม  ว่าควรมิควรพูดเช่นน้ี  สิ่งที่ควรพูดให้ใช้
หลักธรรมมาประเมิน  ถ้าสอดคล้องกับมาตรฐานจิต(ซินซิ่ง)ของผู้
บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  ก็จะไม่มีปัญหา  และพวกเรายงัจะต้องพูดถึง
หลกัธรรม  เผยแพร่หลกัธรรม  ดงันัน้จะไม่พูดย่อมไม่ได ้ การส ารวม
วาจาทีพ่วกเราพดูถงึ  ใหใ้ชใ้นเรื่องทีเ่กีย่วกบัชื่อเสยีงผลประโยชน์ต่างๆ 
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ทีป่ล่อยวางไม่ไดใ้นหมู่คนธรรมดาสามญั  เรื่องทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัหน้าที่
การงานของผู้บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมในสงัคม  หรอืการพูดคุยในเรื่องไร้
สาระในหมูศ่ษิยร์ว่มส านักดว้ยกนั  หรอืการโออ้วดตวัเองอนัเกดิจากจติ
ยดึติด  หรอืการปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา  หรือการ
พูดคุยเกี่ยวกบัเรื่องราวของสงัคมอย่างตื่นเต้นสนุกสนาน  ชอบและ
อยากที่จะพูด  ขา้พเจา้คดิว่าล้วนเป็นจติยดึติดของคนธรรมดาสามญั  
สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีข้าพเจ้าคดิว่าพวกเราควรส ารวมวาจาเสยีบ้าง  น่ีคือ
การส ารวมวาจาที่เราพูดถงึ  ที่ผา่นมาพระสงฆ์ถอืสิง่เหล่าน้ีเป็นเรื่องที่
ส าคญัมาก  เพราะว่าหากเขาเกดิมคีวามคดิใดๆ ขึน้มากค็อืก าลงัสรา้ง
กรรม  ดงันัน้เขาเน้น “กาย  วาจา  จติ”  การบ าเพ็ญกายที่เขาพูดถึง  
นัน่ก็คอืไม่ท าสิง่ชัว่รา้ย  ส ารวมวาจา นัน่ก็คอืไม่พูดอะไร  บ าเพญ็จติ 
นัน่ก็คอืแม้แต่คิดก็ไม่คิด  ที่ผ่านมาการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมเป็นงาน
หลกัในวดันัน้  เขม้งวดต่อสิง่เหล่าน้ีมาก  พวกเราก าหนดตวัเองใหท้ า
ตามมาตรฐานจติ(ซนิซิง่)ของผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  สิง่ใดควรพดูไมค่วร
พดูควบคุมใหด้กีเ็ป็นอนัใชไ้ดแ้ลว้ 
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บทท่ี 9 

พลงัลมปราณ(ช่ีกง)กบักายบริหาร 

ในระดบัชัน้ทัว่ๆ ไป  คนเรามกัจะคดิว่าพลงัลมปราณ(ชี่กง)กบั
การฝึกกายบรหิารมีความสมัพนัธ์กนัโดยตรง  แน่นอนหากพูดกนัใน
ระดับชัน้ที่ต ่ า  ถ้ามองจากแง่ของการมีสุขภาพแข็งแรงแล้ว  พลัง
ลมปราณ(ชีก่ง)กบัการบรหิารรา่งกายเป็นเรื่องเดยีวกนั  แต่วธิฝึีกทีเ่ป็น
รปูธรรมของมนั  วธิกีารทีใ่ชฝึ้กแตกต่างอยา่งมากกบัการฝึกกายบรหิาร  
การฝึกกายบรหิารถ้าต้องการใหร้่างกายแขง็แรงก็ตอ้งเพิม่ปรมิาณการ
ออกก าลงักาย  ฝึกฝนร่างกายอย่างหนัก  ส่วนการฝึกพลงัลมปราณ(ชี่
กง)นัน้กลบัตรงกนัขา้ม  ไม่ต้องการใหค้นเคลื่อนไหว  ถ้าเคลื่อนไหวก็
จะน่ิมนวล  ช้าๆ  กลมกลืน  จนกระทัง่ไม่เคลื่อนไหว  หยุดน่ิง  จึง
แตกต่างกบัรูปแบบของการฝึกกายบรหิารอย่างมาก  ฉะนัน้หากพูดใน
แงข่องระดบัชัน้สงูแลว้  พลงัลมปราณ(ชีก่ง)ไมเ่พยีงแต่เป็นการขจดัโรค
และเสรมิสรา้งสุขภาพเท่านัน้  มนัยงัมสีิง่ที่อยู่ในระดบัชัน้สูงขึน้ไป  มี
ความหมายลกึซึ้งขึน้ไปอกี  พลงัลมปราณ(ชีก่ง)ไมเ่พยีงแต่เป็นสิง่เลก็ๆ 
น้อยๆ  ที่อยู่ในระดบัชัน้ของมนุษยเ์ท่านัน้  มนัเป็นสิง่ที่เหนือธรรมดา  
แต่จะปรากฏแตกต่างกนัในแต่ละระดบัชัน้  และอยูเ่หนือสิง่ทีเ่ป็นของคน
ธรรมดาสามญัมากๆ 

มองจากเน้ือแทข้องการฝึกฝน  ความแตกต่างกม็มีาก  นักกฬีา
ต้องเพิ่มปริมาณการออกก าลังกาย  โดยเฉพาะนักกีฬาในสมัยน้ี  
เพือ่ใหร้า่งกายของตนเหมาะสมกบัระดบัมาตรฐานของการแขง่ขนัในยุค
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น้ี  เพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานนัน้  เขาจงึต้องท าใหร้่างกายอยู่ในสภาพที่ดี
ทีสุ่ดตลอดเวลา  เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายดงักลา่ว  กต็อ้งเพิม่ปรมิาณการ
ออกก าลงักาย  เพื่อให้โลหติในร่างกายหมุนเวยีนเต็มที่  เพื่อที่จะเพิม่
ศกัยภาพของการสรา้งของใหม่ทดแทนของเก่าของเขา  รกัษาร่างกาย
ให้อยู่ในสภาพดยีิง่ขึ้นตลอดเวลา  ท าไมจงึต้องเพิม่ศกัยภาพของการ
สร้างของใหม่ทดแทนของเก่า  เพราะว่านักกีฬาจะต้องรกัษาสุขภาพ
ร่างกายให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมส าหรับแข่งขันตลอดเวลา  
ร่างกายมนุษยป์ระกอบดว้ยเซลล์นับไม่ถ้วน  เซลล์เหล่าน้ีจะมวีฏัจกัร
ของมนั  เซลลท์ี่แตกตวัออกมาใหม่จะมพีลงัชวีติเขม้แขง็  เจรญิเตบิโต
ขึน้ไปเป็นล าดบั  เมื่อถงึขดีจ ากดัสูงสุด  มนัก็จะหยุดการเจรญิ  ไดแ้ต่
เสื่อมลง  เมื่อเสื่อมลงไปจนถงึที่สุด  ก็จะมเีซลล์ใหม่ขึน้มาทดแทนมนั  
สมมุตวิา่ใชเ้วลาวนัหน่ึง 12 ชัว่โมงมาเปรยีบเทยีบ  ตัง้แต่เชา้ 6 นาฬกิา
เซลล์เริ่มแตกตัว  ก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ  จนถึงเวลา 8 - 9 
นาฬกิา  10 นาฬกิาเศษกจ็ะเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีสุ่ด  พอมาถงึเทีย่ง  มนัก็
เติบโตต่อไปอีกไม่ได้  ได้แต่เสื่อมลง  ช่วงเวลาน้ีเซลล์ยงัมีพลงัชีวิต
เหลอือยู่อกีครึ่งหน่ึง  พลงัชวีติครึ่งหลงัน้ีก็ไม่เหมาะส าหรบัสภาพการ
แขง่ขนัของนกักฬีาเสยีแลว้ 

แล้วจะท าอย่างไรดีล่ะ  เขาก็จะต้องฝึกฝนหนักยิง่ขึ้น  เพื่อให้
โลหิตของเขาหมุนเวียนรวดเร็วขึ้น  จากนัน้ก็จะมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้น
ทดแทนเซลล์เก่า  น่ีเป็นวิธีที่ใช้กัน  กล่าวคือ  วฏัจกัรของเซลล์ยงั
ด าเนินไปไม่จบ  ด าเนินไปได้เพยีงครึ่งชวีติ  ก็ขจดัมนัทิ้งไปเสยีแล้ว  
เพราะฉะนัน้ร่างกายของเขาจงึคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์แขง็แรงอยู่เสมอ  
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แต่ว่าเซลลข์องมนุษยไ์ม่สามารถที่จะแตกตวัเช่นน้ีอยูต่ลอดไปอยา่งไม่
จ ากดั  การแตกตวัของเซลลน์ัน้มจี านวนจ ากดั  หากว่าเซลลใ์นร่างกาย
คนสามารถแตกตวัได้ร้อยครัง้ในชัว่ชวีติของคน  ความจรงิแล้ว  มไีม่
น้อยกว่าหน่ึงลา้นครัง้  หากว่าการแตกตวัของเซลลใ์นคนปกตหิน่ึงรอ้ย
ครัง้  สามารถมชีวีติอยู่ได ้100 ปี  แต่บดัน้ีเซลล์มชีวีติอยู่ไดเ้พยีงครึ่ง
เดยีว  ถา้เชน่น้ีเขากจ็ะมชีวีติอยูไ่ดเ้พยีง 50 ปี  แต่เราจะไมค่อ่ยพบเหน็
นักกีฬาคนไหนจะมีปัญหาอะไรมากนัก  เพราะว่านักกีฬาในปัจจุบนั
อายุไม่ถึง 30 ปีก็จะถูกคดัออก  โดยเฉพาะอย่างยิง่ทุกวนัน้ีมาตรฐาน
การแขง่กฬีาสงูขึน้  จ านวนนักกฬีาทีค่ดัออกมมีาก  ดงันัน้เขากก็ลบัไป
ใชช้วีติปกต ิ มองดูแลว้ไม่มผีลกระทบอะไรมากนัก  วเิคราะห์จากทาง
ทฤษฎกีเ็ป็นอยา่งน้ีจรงิๆ  สามารถรกัษารา่งกายของเขาใหแ้ขง็แรง  แต่
อายุข ัยของเขาจะสัน้  มองจากภายนอก  นักกีฬาอายุ  10 กว่าปีก็
เหมือนกับคนอายุ 20 กว่าปี  อายุ 20 กว่าปีก็ดูเหมือน 30 กว่าปี  
โดยทัว่ไปแลว้นักกฬีาในความรูส้กึของคนทัว่ไปจะโตเรว็และแก่เรว็  มี
ทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี  ดตูามขอ้เทจ็จรงิ  ทีจ่รงิกด็ าเนินไปตามทางเชน่น้ี 

การฝึกพลงัลมปราณ(ชี่กง)กบัการฝึกกายบรหิารนัน้  ตรงกนั
ข้ามกันอย่างสิ้นเชิง  ในการเคลื่อนไหวท่าทาง  ไม่ต้องเคลื่อนไหว
รุนแรง  มกีารเคลื่อนไหวกเ็ป็นไปอยา่งน่ิมนวล  ชา้ๆ  และกลมกลนื  ชา้
มากๆ ราวกับไม่เคลื่อนไหว  ราวกับหยุดน่ิง  ทุกคนคงทราบดีการ
บ าเพญ็ปฏบิตัโิดยวธิเีขา้ฌาน  จะสงบน่ิงอยู่ตรงนัน้  การเตน้ของหวัใจ
จะช้าลง  การหมุนเวยีนของโลหติและอื่นๆ ก็จะช้าลงด้วย  มอีาจารย์
โยคะในอนิเดยีจ านวนมาก  สามารถนัง่อยูใ่นน ้าไดน้านหลายวนั  ฝังตวั
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อยูใ่นดนิไดห้ลายวนั  พวกเขาสามารถจะท าใหต้วัเองสงบน่ิง  สามารถ
ควบคุมแมก้ระทัง่การเตน้ของหวัใจ  สมมุตวิา่เซลลข์องคนแตกตวัวนัละ
ครัง้  ถ้าเช่นนัน้ผูบ้ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมก็จะควบคุมเซลล์ในร่างกายให้
แตกตวั 2 วนัต่อครัง้  สปัดาห์ละครัง้  ครึ่งเดอืนต่อครัง้  หรอืยาวนาน
กวา่นัน้  ดงันัน้เขากจ็ะยดืชวีติของเขาออกไป  น่ีเป็นเพยีงหลกัพลงั(กง)
ที่บ าเพ็ญจิตแต่ไม่บ าเพ็ญชีวิต  มันสามารถบรรลุถึงจุดน้ีได้   และ
สามารถยดืชวีติตวัเองออกไป  บางท่านคดิ  ชวีติของคนเราถูกลขิติไว้
แล้วไม่ใช่หรือ  ไม่บ าเพ็ญชีวิตจะมีอายุยืนยาวได้อย่างไร  ถูกต้อง  
เพราะว่าผูบ้ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมเมื่อระดบัชัน้ของเขาหลุดพ้นตรภีูมิ  ก็
สามารถจะยดือายใุหย้นืยาวได ้ แต่มองจากภายนอกจะดชูราภาพมาก 

หลกัพลงั(กง)ในการบ าเพญ็ชวีติที่แทจ้รงิ  จะตอ้งรวบรวมสสาร
พลงังานสูงมาสะสมไวใ้นเซลลข์องร่างกายคนอยา่งต่อเน่ือง  เพิม่ความ
หนาแน่นของมนัอย่างไม่หยุดยัง้  และค่อยๆ สกดัเซลล์ของคนใหห้ยุด
น่ิง  ค่อยๆ เข้าไปแทนที่เซลล์ของคน  เมื่อถึงเวลานั ้นจะเกิดการ
เปลีย่นแปลงของธาตุ  คนผูน้ี้กค็งความหนุ่มแน่นตลอดไป  แน่นอนการ
บ าเพ็ญปฏิบัติเป็นขัน้ตอนที่เชื่องช้ามากๆ  ต้องทุ่มเทอย่างมาก  
เหน่ือยทัง้ก าลงัวงัชา  ทรมานทัง้จติใจ  ไม่ใช่เรื่องงา่ย  ท่ามกลางความ
ขัดแย้งทางจิต(ซินซิ่ง)ของคน  จิตใจจะไม่หวัน่ไหวได้หรือ  บน
ผลประโยชน์ส่วนตวัจติใจจะไม่หวัน่ไหวได้หรอื  สิง่เหล่าน้ีเป็นเรื่องที่
ยากจะปฏิบัติ  ดังนั ้นไม่ใช่ว่าคิดจะบรรลุถึงเป้าหมายก็จะได้สม
ปรารถนา  คนต้องบ าเพญ็จติ(ซินซิง่)และกุศลให้สูงขึน้มา  จงึจะบรรลุ
เป้าหมายน้ีได ้
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ทีผ่า่นมามคีนจ านวนมากไดน้ าเอาพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ไปปะปน
กับการบริหารร่างกาย  ที่จริงแตกต่างกันอย่างมาก  ไม่ใช่เป็นเรื่อง
เดยีวกนั  ล าพงัเวลาฝึกพลงัลมปราณ(ชี่กง)ในระดบัชัน้ที่ต ่าที่สุด  จะ
เน้นเรื่องการขจดัโรคภยัและเสริมสร้างสุขภาพ  เพื่อให้ได้ร่างกายที่
แขง็แรง  เป้าหมายในระดบัชัน้ทีต่ ่าสุดกบักายบรหิารจะเหมอืนกนั  แต่
ในระดับชัน้สูงขึ้นไปก็จะแตกต่างกัน  การช าระร่างกายของพลัง
ลมปราณ(ชี่กง)ก็มีวตัถุประสงค์  และยงัจะต้องใช้กฎเกณฑ์ที่เหนือ
ธรรมดามาก าหนดผูฝึ้กพลงั(กง)  จะใชก้ฎเกณฑข์องคนธรรมดาสามญั
มาก าหนดไม่ได้  ส่วนกายบริหารนัน้เป็นเพียงเรื่องของคนธรรมดา
สามญั 

ความนึกคิด 

เมื่อพดูถงึความนึกคดิ  ก็คอืการเคลื่อนไหวความคดิของคนเรา  
ในวงการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  คดิอยา่งไรเกี่ยวกบัความนึกคดิของคนที่
เคลื่อนไหวอยู่ในความคิดของสมองใหญ่  และรูปแบบที่ต่างกันของ
ความคดิ(ความนึกคิด)  และปรากฏออกมาในลกัษณะใด  การแพทย์
ปัจจุบนัทีท่ าการคน้ควา้วจิยัสมองใหญ่ของมนุษย ์ ยงัมปัีญหามากมาย
ทีอ่ธบิายยาก  เพราะว่ามนัไม่ง่ายเหมอืนกบัร่างกายชัน้ผวินอกของเรา  
ในชัน้ที่ลกึลงไปและมติทิี่แตกต่างกนัก็มรีูปแบบที่ไม่เหมอืนกนั  แต่ก็
ไมเ่หมอืนกบัทีอ่าจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)บางทา่นไดก้ลา่วไว ้ อาจารย์
พลงัลมปราณ(ชี่กง)บางท่านกไ็ม่เขา้ใจว่าเรื่องเป็นอย่างไร  เขาอธบิาย
ไม่ได ้ เขาคดิว่าเมื่อสมองใหญ่ของเขาท างาน  พอความนึกคดิเกดิขึน้ก็



391 

 

สามารถกระท าเรื่องราวบางอย่างได้  เขาก็พูดว่าเป็นการกระท าจาก
ความคดิของเขา  หรอืจากความนึกคดิของเขา  ความจรงิแลว้ไมใ่ชเ่ป็น
การกระท าจากความนึกคดิของเขา 

ก่อนอื่นเราขอพดูถงึแหล่งทีม่าของความคดิ  ประเทศจนีในสมยั
โบราณมคี ากลา่วทีว่่า “ใจคดิ”  ท าไมจงึพดูว่า  ใจคดิ  วทิยาศาสตรข์อง
จนีในสมยัโบราณนัน้เจรญิมาก  เพราะว่าเขาคน้ควา้วจิยัมุ่งตรงไปยงั
ร่างกายมนุษย ์ ชวีติ  และสิง่ต่างๆ ในจกัรวาล  บางคนรูส้กึว่าใจก าลงั
ขบคดิปัญหาอยู่จรงิๆ  แต่บางคนรูส้กึว่าสมองใหญ่ก าลงัขบคดิปัญหา
อยู่  ท าไมจึงได้ปรากฏสภาพเช่นน้ี  เขาพูดว่าใจก าลงัคิดก็มีเหตุผล  
เพราะว่าพวกเราเห็นจติหลกั(เหวยีนเสนิ)ของมนุษย์นัน้เล็กมาก  สื่อ
สญัญาณทีแ่ทจ้รงิทีส่่งออกมาจากสมองใหญ่ของคน  ไม่ใช่ผลทีเ่กดิจาก
สมองใหญ่ของคน  ไม่ใช่ส่งออกมาจากสมองใหญ่  แต่ส่งออกมาจากจติ
หลกั(เหวยีนเสนิ)ของคน  จติหลกั(เหวยีนเสนิ)ของคนไม่เพยีงหยดุอยูท่ี่
หนีหวานกงเท่านัน้  หนีหวานกงที่สายเต๋าพูดถึงก็คอืต่อมไพเนียลที่
การแพทยแ์ผนปัจจุบนัรูจ้กั  ถา้หากจติหลกั(เหวยีนเสนิ)อยูท่ีห่นีหวาน
กง  ฉะนัน้เรากจ็ะรูส้กึวา่สมองใหญ่ก าลงัขบคดิปัญหาอยูจ่รงิๆ  ก าลงัสง่
สื่อสญัญาณออกมา  ถา้หากอยูท่ีใ่จ  กจ็ะรูส้กึวา่ใจก าลงัขบคดิปัญหาอยู่
จรงิๆ 

ร่างกายของคนเราคือจกัรวาลเล็กๆ จกัรวาลหน่ึง  สิ่งมีชีวิต
ต่างๆ ของผูฝึ้กพลงั(กง)อาจเกดิการสลบัเปลีย่นทีก่นั  ถา้หากเวลาทีจ่ติ
หลกั(เหวยีนเสนิ)สลบัที่  วิง่ไปอยู่ที่ทอ้ง  เขาก็จะรูส้กึว่าท้องก าลงัขบ
คดิปัญหาจรงิๆ  ถา้หากจติหลกั(เหวยีนเสนิ)วิง่ไปทีน่่อง  สน้เทา้  กจ็ะ
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รูส้กึว่าน่องและสน้เทา้ก าลงัขบคดิปัญหา  รบัรองว่าเป็นเช่นน้ี  ฟังแลว้
รูส้กึเหลอืเชื่อ  ในขณะทีท่่านบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในระดบัชัน้ทีไ่มสู่งนัก  
ท่านจะรู้สกึว่ามีเหตุการณ์เช่นน้ีปรากฏ  ร่างกายของคนหากไม่มีจิต
หลกั(เหวียนเสิน)ของเขา  ไม่มีอารมณ์  ไม่มีอุปนิสยั  ไม่มีลกัษณะ
พเิศษ  ไม่มสีิง่เหล่าน้ี  กค็อืเน้ือก้อนหน่ึง  เขากจ็ะเป็นคนทีไ่ม่สมบูรณ์  
ไม่มอีุปนิสยัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง  ถ้าเช่นนัน้แลว้สมองใหญ่ของ
คนมบีทบาทอะไร  หากจะใหข้า้พเจา้พดู  สมองใหญ่ของคนในรปูแบบที่
เป็นอยูใ่นมติวิตัถุของพวกเราน้ี  มนัเป็นเพยีงโรงงานแปรสภาพเท่านัน้  
สื่อสญัญาณทีแ่ทจ้รงิสง่ออกมาจากจติหลกั(เหวยีนเสนิ)  แต่สิง่ทีส่ง่ออก
มาไมใ่ชภ่าษา  เป็นสื่อสญัญาณของจกัรวาลอยา่งหน่ึง  เป็นตวัแทนของ
ความหมายบางอยา่ง  หลงัจากสมองใหญ่ของเราไดร้บัค าสัง่น้ีแลว้  กจ็ะ
แปลงมนัเป็นภาษาของเรา  เป็นรูปแบบทีส่ื่อออกมาอยา่งน้ี  พวกเราสื่อ
ออกมาผา่นสญัญาณมอื  แววตา  กริยิาทา่ทางต่างๆ  สมองใหญ่กท็ าให้
บงัเกิดผลเช่นน้ี  ค าสัง่ที่แท้จริงและความนึกคิดที่แท้จรงิของคนนัน้
ส่งออกมาจากจติหลกั(เหวยีนเสนิ)  คนมกัจะเขา้ใจว่าเป็นการกระท าที่
เป็นเอกเทศของสมองใหญ่โดยตรง ที่จรงิบางครัง้จติหลกั(เหวยีนเสนิ)
อยูท่ีใ่จ  บางคนรูส้กึวา่ใจก าลงัขบคดิอยูจ่รงิๆ 

ปัจจุบนัผู้ที่ศึกษาวจิยัสรรีวิทยาเข้าใจว่า  สิ่งที่ส่งออกมาจาก
สมองใหญ่ของคนนัน้เหมอืนคลื่นไฟฟ้าแบบหน่ึง  สิง่ทีส่่งออกมาจรงิๆ 
นัน้คอือะไรเราจะยงัไม่พูดถงึ  แต่พวกเขาก็ยอมรบัว่ามนัมสีสารอย่าง
หน่ึงคงอยู่  จึงไม่ใช่เป็นเรื่องงมงาย  สิ่งที่ส่งออกมาน้ีจะบังเกิดผล
อะไรบา้ง  อาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)บางทา่นกลา่ววา่  ฉนัใชค้วามนึก
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คดิเคลื่อนยา้ย  ใชค้วามนึกคดิเปิดตาทพิยใ์หท้่าน  ใชค้วามนึกคดิช่วย
รกัษาโรคใหท้า่นเป็นตน้  ความจรงิอาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)บางทา่น  
ตวัเองมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างก็ยงัไม่รู้และไม่แน่ใจ  เขารู้แต่
เพยีงว่าเขาคดิจะท าอะไรพอคดิกท็ าได ้ ความจรงิกค็อืความนึกคดิของ
เขาก าลงัเคลื่อนไหวนัน่เอง  ความสามารถพเิศษถูกควบคุมโดยความ
นึกคิดในสมองใหญ่   และท างานเป็นรูปธรรมออกมาภายใต้การ
บญัชาการของความนึกคิด  แต่ความนึกคิดโดยตวัของมนัเองนัน้ไม่
สามารถกระท าสิง่ใดได ้ ผูฝึ้กพลงั(กง)ในขณะที่ท าอะไรที่เป็นรูปธรรม
นัน้  เป็นผลจากการกระท าของความสามารถพเิศษของเขา 

ความสามารถพิเศษ(กงเหนิง)คือความสามารถที่แฝงอยู่ใน
ร่างกายของคน  ควบคู่ไปกบัการพฒันาของสงัคมมนุษยเ์รา  ความคดิ
ในสมองใหญ่ของคนก็ซบัซ้อนมากขึน้ตามล าดบั  ยิง่เห็นความส าคญั
ดา้นวตัถุ  ยิง่ต้องพึง่พาสิง่ที่เรยีกว่าเครื่องไมเ้ครื่องมอืที่ทนัสมยั  เมื่อ
เป็นเช่นน้ีความสามารถดัง้เดมิของคนยิง่นานวนัก็ยิง่ถดถอย  สายเต๋า
เน้นการกลับคืนสู่สภาพดัง้เดิมแท้จริง  ในขัน้ตอนของการบ าเพ็ญ
ปฏบิตัธิรรม  ทา่นจะตอ้งแสวงหาความจรงิ  สุดทา้ยกลบัสู่สภาพดัง้เดมิ
แท้จริง  กลับไปสู่คุณสมบัติดั ้งเดิม  ท่ านจึงจะสามารถแสดง
ความสามารถดัง้เดมิเหล่าน้ีของท่านออกมาได้  เวลาน้ีเราเรยีกกนัว่า
ความสามารถพิเศษ  ความจรงิล้วนเป็นความสามารถดัง้เดิมของคน  
สงัคมมนุษยด์ูเหมอืนกา้วหน้ามาก  ความจรงิก าลงัถอยหลงั  นับวนัยิง่
หา่งไกลจากคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาลของเรา  วนัก่อนขา้พเจา้พดูถงึ
จงักัว๋เหล่าขี่ลากลบัหลงัหนั  อาจจะไม่เขา้ใจความหมายคอือะไร  เขา
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พบว่าการเดนิหน้าก็คอืการถอยหลงั  คนถอยห่างออกจากคุณสมบตัิ
พิเศษของจกัรวาลนับวนัก็จะมากยิง่ขึ้น  ในขัน้ตอนการผนัแปรของ
จักรวาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันหลังจากที่คนเดินสู่กระแส
เศรษฐกิจการค้า  ศีลธรรมของคนจ านวนมากได้ตกต ่าลง  นับวนัยิ่ง
ห่างไกลจากคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาลความจรงิ ความเมตตา ความ
อดทน(เจนิ ซัน่ เหยิน่)   ท่ามกลางกระแสสงัคมทีต่กต ่าลง   ผูค้นมกัจะ
ไม่รูส้กึถงึระดบัของความเสื่อมถอยทางศลีธรรมของมนุษย ์  ดงันัน้บาง
คนยงัรูส้กึว่าเป็นเรื่องด ี   มแีต่ผูท้ี่บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจนยกระดบัจติ 
(ซนิซิง่)ขึน้มาแลว้หนักลบัไปด ู จงึจะเขา้ใจไดว้า่ศลีธรรมของมวลมนุษย์
ไดต้กต ่าลงมาถงึระดบัทีน่่ากลวัเชน่น้ีแลว้ 

อาจารย์พลังลมปราณ (ชี่กง)บางท่านกล่าวว่า  “ฉันจะเปิด
ความสามารถพิเศษให้แก่ท่าน ”  เปิดความสามารถพิเศษอะไร  
ความสามารถพเิศษของเขาทีป่ราศจากพลงังานกใ็ชก้ารไมไ่ด ้ เมื่อไม่มี
แลว้อาจารย์ชี่กงจะเปิดให้ได้อย่างไร  ความสามารถพเิศษของเขาเมื่อ
ปราศจากพลงังานของเขามาเสรมิสรา้งและค ้าจุนใหก้่อเกดิเป็นรูปร่าง
ขึน้มา  อาจารยช์ีก่งจะสามารถเปิดใหไ้ดห้รอื  แน่นอนยอ่มเป็นไปไม่ได ้ 
ที่อาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)กล่าวว่าเปิดความสามารถพิเศษ  เป็น
เพยีงการน าเอาความสามารถพเิศษทีก่่อเกดิเป็นรปูรา่งขึน้แลว้ของทา่น
มาประสานต่อกบัสมองใหญ่ของท่าน  ให้รบัค าสัง่จากความนึกคดิใน
สมองใหญ่ ของท่ านให้บังเกิดผล  น่ี ก็ถือว่าอาจารย์ชี่ กงเปิ ด
ความสามารถพิ เศษให้ท่ านแล้ว  ที่ จริงอาจารย์ชี่กงไม่ ได้ เปิด
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ความสามารถพเิศษอะไรใหแ้ก่ท่านเลย  เพยีงท าเรื่องเลก็น้อยให้แค่น้ี
เอง 

ส าหรบัผูฝึ้กพลงั(กง)  ความนึกคดิเป็นผูส้ ัง่การใหค้วามสามารถ
พเิศษท างาน  แต่ส าหรบัคนธรรมดาสามญั  ความนึกคดิจะสัง่การให้
แขนขาทัง้สี่ของคน  และอวยัวะสมัผสัต่างๆ ให้ท างาน  ก็เหมือนกบั
หอ้งควบคุมการผลติในโรงงาน  ค าสัง่ทีอ่อกมาจากหอ้งผูจ้ดัการโรงงาน  
ให้หน่วยงานต่างๆ ท าตามหน้าที่ของตนอย่างเป็นรูปธรรม  ก็
เหมอืนกบักองบญัชาการในกองทพั  กองบญัชาการออกค าสัง่  สัง่การ
ให้กองทหารไปปฏิบัติภารกิจ  ข้าพเจ้ามีโอกาสพูดคุยปัญหาน้ีกับ
หวัหน้าสถาบนัศกึษาวจิยัพลงัลมปราณ(ชีก่ง)ตามเมอืงต่างๆ ทีข่า้พเจา้
ไปเผยแพรห่ลกัธรรม  พวกเขาพดูอยา่งตกตะลงึวา่  พวกเราไดศ้กึษามา
โดยตลอดว่าความนึกคดิของคนเรามพีลงัแฝงและจติส านึกแฝงอยูม่าก
น้อยเพียงใด  ที่จริงไม่ใช่เช่นนัน้  เขาเริ่มต้นก็เดินผิดทางเสียแล้ว  
ขา้พเจา้วา่การวจิยัทางสรรีวทิยา  ความนึกคดิของคนจะตอ้งปฏริปู  ไม่
สามารถใช้วิธีการค้นหาเหตุผลของคนธรรมดาสามญั  และวิธีเข้าใจ
ปัญหาของคนธรรมดาสามญัมาท าความเข้าใจกบัสิ่งที่เหนือธรรมดา
เหลา่นัน้ 

เมื่อพูดถงึความนึกคดิ  ยงัมอีกีหลายรูปแบบดว้ยกนั  เช่นบาง
คนพดูถงึจติส านึกแฝง  จติใตส้ านึก  แรงบนัดาลใจ  ความฝัน  เป็นต้น  
พดูถงึความฝัน  ไมม่อีาจารยพ์ลงัลมปราณ(ชีก่ง)ท่านใดอยากจะอธบิาย
เรื่องของความฝัน  เพราะว่าในขณะที่ท่านมาเกดินัน้  ในมติติ่างๆ ของ
จกัรวาลก็มตีวัท่านเกดิออกมาพรอ้มๆ กนั  เป็นร่างเดยีวกบัร่างกายที่
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สมบูรณ์ของท่าน  ล้วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ทางด้านความคิดก็
เกี่ยวพนักนัดว้ยเช่นกนั  แต่ตวัท่านก็มจีติหลกั(จู่เหวยีนเสนิ)  และจติ
รอง(ฟู่เหวียนเสิน)  นอกจากน้ียงัมีร่างชีวิตที่มีลกัษณะเดียวกันอยู่
ภายในร่างกายของท่าน  เซลล์ทุกเซลล์  อวยัวะทุกส่วนลว้นมรีูปแบบ
การคงอยู่เช่นเดียวกับสื่อสญัญาณรูปลกัษณ์ของท่านในอีกมิติหน่ึง  
ดังนั ้นจึงสลับซับซ้อนมากๆ  ขณะที่ท่านฝันประเดี๋ยวเป็นอย่างน้ี  
ประเดีย๋วเป็นอยา่งนัน้  มนัมาจากไหนกนั  ทางการแพทยก์ลา่ววา่  เกดิ
จากการเปลี่ยนแปลงที่ชัน้ผิวนอกของสมองใหญ่  น่ีเป็นปฏิกิริยาที่
ปรากฏออกมาในรูปแบบทางวตัถุ  ความจรงิก็คอืมนัเป็นผลที่เกดิจาก
การไดร้บัสื่อสญัญาณจากอกีมติหิน่ึง  เพราะฉะนัน้ขณะที่ท่านฝันท่าน
จะรูส้กึว่าสบัสนยุ่งเหยงิ  น่ีลว้นไม่เกี่ยวขอ้งกบัท่าน  ท่านก็ไม่ต้องไป
สนใจมนั  มฝัีนแบบหน่ึงทีเ่กีย่วขอ้งกบัทา่นโดยตรง  ความฝันแบบน้ีเรา
ไม่เรยีกมนัว่าความฝัน  จติส านึกหลกั(จู่อีซ้ื่อ)ซึ่งกค็อืจติหลกั(จู่เหวยีน
เสนิ)ของท่าน  จะฝันเหน็ญาตมิาอยูต่รงหน้า  หรอืรบัรูถ้งึเรื่องราวอยา่ง
หน่ึงราวกบัเกิดขึ้นจรงิๆ  มองเห็นอะไรหรอืได้ท าเรื่องอะไรบางอย่าง  
นัน่กค็อืจติหลกั(จูเ่หวยีนเสนิ)ของทา่นไดก้ระท าอะไรบางอยา่งในอกีมติิ
หน่ึง  ไดเ้หน็อะไรบางอยา่ง  และไดก้ระท าไปแลว้  รบัรูไ้ดอ้ยา่งชดัเจน  
เป็นจรงิ  และเรื่องเหล่าน้ีเป็นเรื่องจรงิแน่นอน  เพยีงแต่อยู่ในมติวิตัถุ
ของอกีมติหิน่ึง  กระท าในอกีมติเิวลาหน่ึง  ท่านจะพูดว่ามนัเป็นความ
ฝันหรอื  ไม่ใช่เลย  แต่เน่ืองจากร่างกายของท่านในมติวิตัถุฝัง่น้ีก าลงั
หลบัอยู่  จงึไดแ้ต่พูดว่ามนัเป็นความฝัน  มแีต่ความฝันเช่นน้ีเท่านัน้ที่
เกีย่วขอ้งกบัทา่นโดยตรง 
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เมื่อพูดถึงแรงบันดาลใจ  จิตใต้ส านึก  จิตส านึกแฝงต่างๆ  
ขา้พเจ้าว่า  ค าศพัท์เหล่าน้ีไม่ใช่นักวทิยาศาสตร์บญัญัติขึ้นมา  เป็น
ค าศพัท์ที่นักอกัษรศาสตร์บญัญัติขึ้นจากสภาพความเคยชินของคน
ธรรมดาสามญั  มนัไม่มหีลกัทางวทิยาศาสตร์  แลว้จติส านึกแฝงที่คน
เรยีกกนัหมายถงึอะไร  เป็นการยากทีจ่ะพดูใหช้ดัเจนได ้ คลุมเครอืมาก  
เพราะว่าสื่อสญัญาณต่างๆ ของคนซบัซอ้นเหลอืเกนิ  เหมอืนกบัความ
ทรงจ าอันเลือนราง  ส่วนจิตใต้ส านึกที่เขาพูดกันนัน้  เรายงัพอจะ
อธิบายได้  ตามค าจ ากัดความที่ให้กบัสภาพของจิตใต้ส านึกน้ี  โดย
ปกติจะหมายถึงคนได้กระท าอะไรในสภาพที่เลอะเลือนไร้สติ  คนก็
มกัจะบอกว่าเป็นการกระท าของจติใต้ส านึก  ท าไปโดยไม่ไดต้ัง้ใจ  จติ
ใตส้ านึกน้ีกเ็หมอืนกบัจติส านึกรอง(ฟู่อีซ้ื่อ)ทีพ่วกเรากลา่วถงึ  เพราะวา่
หลงัจากจติส านึกหลกั(จู่อีซ้ื่อ)ของคนผอ่นคลาย  ในเวลาทีไ่มไ่ดค้วบคุม
สมองใหญ่  สะลึมสะลือเหมือนกบันอนหลบัไป  หรืออยู่ในความฝัน  
ภายใตส้ภาพทีไ่รจ้ติส านึก  กจ็ะงา่ยต่อการถูกจติส านึกรอง(ฟู่อีซ้ื่อ)ซึง่ก็
คอืจติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)เขา้ควบคุม  ในเวลานัน้จติส านึกรอง(ฟู่อีซ้ื่อ)ก็
สามารถกระท าเรื่องราวบางเรื่อง  กค็อืสิง่ทีต่วัทา่นกระท าในขณะทีท่า่น
อยู่ในสภาพเลอะเลอืนไรส้ต ิ แต่โดยมากสิง่ที่กระท าไปก็จะไม่เสยีหาย  
เพราะวา่จติส านึกรอง(ฟู่อีซ้ื่อ)ซึง่อยูใ่นอกีมติหิน่ึงสามารถมองเหน็ความ
จรงิของเรื่องราว  ไม่ถูกครอบง าโดยสงัคมมนุษย์  ดงันัน้สิ่งที่เขาท า  
พอไดส้ตขิึน้มาแลว้ดูอกีท ี ท าไมท าเรื่องเหลวไหลเช่นน้ี  ถา้ฉนัมสีตจิะ
ไม่ท าเช่นน้ีแน่  แต่เวลาน้ีท่านบอกว่ามนัไม่ดี  อกีสกั 10 วนั ถึงครึ่ง
เดอืนไปแลว้กลบัมาดูใหม่  ก็จะพูดว่าเรื่องน้ีท าไมท าได้ดเีช่นน้ี  ตอน
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นั ้นฉันท าเรื่องน้ีได้อย่างไร  มักจะปรากฏปัญหาเช่นน้ี  เพราะว่า
จติส านึกรอง(ฟู่อี้ซื่อ)  ไม่สนใจว่าเวลานัน้เรื่องน้ีจะให้ผลอะไร  แต่จะ
เป็นประโยชน์ในอนาคต  และบางเรื่องก็ไม่มีผลลพัธ์อะไร  ก็คือบัง
เกิดผลในเวลานัน้  ฉะนัน้เมื่อจติส านึกรอง(ฟู่อี้ซื่อ)ท าไป  และในเวลา
นัน้กอ็าจจะกระท าเรื่องน้ีไดด้มีาก 

ยงัมอีกีรปูแบบหน่ึง  กค็อืคนทีม่รีากฐาน(เกนิจ)ีดมีากนัน้  มกัจะ
ถูกผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สงูควบคุมใหก้ระท าเรื่องบางอยา่ง  แน่นอนกเ็ป็นอกี
เรื่องหน่ึง  จะไม่กล่าวในทีน้ี่  สิง่ส าคญัทีจ่ะพดูคอืจติส านึกทีม่ทีี่มาจาก
ตวัเราเอง 

พูดถึงแรงบนัดาลใจ  ก็เป็นค าศพัท์ที่บญัญตัิขึ้นโดยนักอกัษร
ศาสตร ์ คนทัว่ไปคดิวา่  แรงบนัดาลใจกค็อืความรูท้ีส่ะสมมาตลอดชวีติ  
และปะทุออกมาดุจประกายไฟในบดัดล  ขา้พเจา้ว่าถ้าดูตามทศันะทาง
วตัถุนิยม  ปัญญาความรูท้ี่สะสมมาตลอดชวีติ  สะสมปัญญาความรูไ้ว้
ยิง่มาก  สมองใหญ่ของคนยิง่ใชก้จ็ะยิง่ฉลาดคล่องแคล่ว  ถงึเวลาจะใชก้็
จะออกมาอยา่งไม่ขาดสาย  กไ็ม่ถอืว่าเป็นแรงบนัดาลใจแต่อย่างใด  ที่
เรียกว่าแรงบันดาลใจนัน้  หรือบอกว่าเมื่อเกิดแรงบันดาลใจ  ไม่ใช่
สภาพเช่นน้ี  โดยมากเกิดขึ้นในขณะที่คนเราใช้สมอง  พอใช้ไปใช้ไป  
ในที่สุดรูส้กึว่าความรู้เหือดแห้ง  คลา้ยกบัว่าไม่มีอะไรออกมาอกีแล้ว  
จะเขยีนบทความสกับทหน่ึง  ถงึเวลานัน้กจ็ะเขยีนไม่ออก  จะแต่งเพลง
สกับทหน่ึงกไ็ม่มแีนวคดิเสยีแลว้  จะคน้ควา้วจิยัหวัขอ้อะไรสกัอย่างก็
ท าไม่ได้  โดยมากในช่วงเวลานัน้จะมีความรู้สึกว่าเหน่ือยอ่อนเต็มท ี 
กน้บุหรีโ่ยนจนเตม็พืน้  เครยีดจนปวดสมอง  แต่กค็ดิไม่ออก  สุดทา้ย
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แรงบนัดาลใจจะมาในลกัษณะไหน  เช่นเมื่อเหน่ือยแลว้คดิขึน้มา  “ช่าง
มนัเถอะพกัผ่อนสกัครู่”  เพราะว่าจติส านึกหลกั(จู่อี้ซื่อ)ควบคุมสมอง
ใหญ่ยิ่งรุนแรง  สิ่งมีชีวิตอื่นก็แทรกเข้าไปไม่ได้  พอเขาพักผ่อน  
ความคดิของเขาก็ผ่อนคลาย  ไม่คดิมนัแล้ว  ในขณะที่ไม่ตัง้ใจก็เกิด
ความคดิขึน้มาทนัท ี ส่งออกมาจากสมอง  แรงบนัดาลใจส่วนใหญ่จะมา
ในลกัษณะน้ี 

ท าไมจงึเกดิแรงบนัดาลใจในชว่งนัน้  เพราะวา่สมองใหญ่ของคน
อยู่ภายใต้การควบคุมของจติส านึกหลกั(จู่อี้ซื่อ)  เวลายิง่ใช้สมองมาก  
เขาก็จะควบคุมยิง่แน่น  จิตส านึกรอง(ฟู่อี้ซื่อ)ก็ยิง่แทรกเข้ามาไม่ได ้ 
เมื่อเขาคดิจนปวดสมอง  คดิไม่ออกรูส้กึทรมานมาก  จติส านึกรอง(ฟู่อี้
ซื่อ)เป็นสว่นหน่ึงของรา่งกายเขา  กอ็อกมาจากครรภข์องมารดาพรอ้มๆ 
กนั  เขาก็ควบคุมส่วนหน่ึงของร่างกาย  เขาก็รู้สึกทรมานเหมือนกนั  
เขาก็ปวดสมองเช่นกนั  ปวดจนยากที่จะทน  และในขณะที่จติส านึก
หลกั(จู่อีซ้ื่อ)ผ่อนคลาย  จติส านึกรอง(ฟู่อี้ซื่อ)ก็จะสะทอ้นสิง่ที่เขารูเ้ขา้
ไปในสมองใหญ่  เพราะว่าเขาสามารถมองเหน็ความจรงิของเรื่องราวใน
อีกมิติหน่ึง  เช่นน้ีเขาก็กระท าออกมา  เขียนออกมา  สร้างผลงาน
ออกมาได ้

มคีนกล่าวกนัว่าถา้อยา่งนัน้เรากใ็ชจ้ติส านึกรอง(ฟู่อีซ้ื่อ)ท างาน  
ก็เหมือนกับเมื่อสักครู่มีคนเขียนข้อความว่า  จะมีวิธีการติดต่อกับ
จติส านึกรอง(ฟู่อีซ้ื่อ)ไดอ้ยา่งไร  ท่านไม่สามารถจะตดิต่อได ้ เพราะว่า
ท่านเพิง่จะเริม่ฝึกพลงั(กง)  ท่านยงัไม่มคีวามสามารถอะไร  ท่านยงัไม่
ควรตดิต่อ  เพราะจุดมุง่หมายกค็อืความยดึตดินัน่เอง  บางคนอาจจะคดิ
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วา่เราใชจ้ติส านึกรอง(ฟู่อีซ้ื่อ)สรา้งสรรคส์ิง่ทีม่คีุณคา่ใหก้บัเรา  ผลกัดนั
การพฒันาของสงัคมมนุษยไ์มไ่ดห้รอื  ไมไ่ด ้ เพราะอะไร  เพราะวา่เรื่อง
ที่จติส านึกรอง(ฟู่อี้ซื่อ)ของท่านทราบนัน้ก็มจี ากดั  ความซบัซ้อนของ
มติ ิ ระดบัชัน้ทีม่ากมาย  โครงสรา้งของจกัรวาลน้ีสลบัซบัซอ้นมาก  เขา
กร็ูแ้ต่เพยีงสิง่ทีอ่ยูใ่นมติทิีเ่ขาอยู ่ สิง่ทีเ่กนิกวา่มติขิองเขานัน้  เขากจ็ะ
ไม่รูแ้ลว้  นอกจากน้ียงัมรีะดบัชัน้ทีแ่ตกต่างกนัทีสู่งขึน้ไปในแนวดิง่อกี
มากมาย  การพฒันาของมนุษยเ์ป็นสิง่ทีผู่ส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูงในระดบัสูง
มากๆ จงึจะสามารถควบคุมได ้ โดยจะด าเนินการไปตามกฎเกณฑข์อง
การพฒันา 

สงัคมมนุษย์เรานัน้พัฒนาไปตามวฏัจักรของประวตัิศาสตร ์ 
ท่านคดิจะพฒันาอยา่งไร  บรรลุเป้าหมายอะไร  แต่ผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูง
มไิดพ้จิารณาเช่นน้ี  คนในสมยัโบราณ  พวกเขาไม่เคยคดิถงึเครื่องบนิ  
รถไฟ  รถจกัรยานในปัจจุบนัหรอื  ขา้พเจ้าว่าก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะไม่
เคยคดิ  เป็นเพราะประวตัศิาสตรพ์ฒันายงัไมถ่งึขัน้ตอนนัน้  เขากส็รา้ง
ออกมาไม่ได ้ มองอยา่งผวิเผนิจากทฤษฎแีละความเขา้ใจที่มนุษยเ์คย
ชนิมาตลอด  มองจากมุมมองของภูมิปัญญาที่มนุษย์มีอยู่ในปัจจุบนั  
เป็นเพราะวา่การพฒันาทางวทิยาศาสตรข์องมนุษยย์งัไมบ่รรลุถงึจุดนัน้  
จงึสร้างออกมาไม่ได้  ความจรงิวิทยาศาสตร์ของมนุษย์จะพฒันาไป
อย่างไร  ก็จะพฒันาไปตามประวตัิศาสตร์อย่างที่จดัวางไว้  ท่านคิด
อยากจะบรรลุเป้าหมายนัน้ๆ โดยการกระท าของคน  ย่อมบรรลุไม่ถึง  
แต่ก็มบีางคนจติส านึกรอง(ฟู่อี้ซื่อ)สามารถกระท าให้บงัเกดิผลไดง้่าย  
มนีักประพนัธผ์ูห้น่ึงพดูวา่  ฉนัเขยีนหนังสอืไดว้นัละนับหมื่นๆ ค า  ไม่
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รูส้กึเหน็ดเหน่ือยแมแ้ต่น้อย  คดิจะเขยีนกเ็ขยีนออกมาไดอ้ยา่งรวดเรว็  
คนอื่นอ่านแล้วก็รูส้ ึกว่าดีมาก  ท าไมจงึเป็นเช่นน้ี  น่ีเป็นผลงานของ
จิตส านึกหลัก(จู่อี้ซื่อ)และจิตส านึกรอง(ฟู่อี้ซื่อ)ร่วมกันคนละครึ่ง  
จติส านึกรอง(ฟู่อี้ซื่อ)ของเขาแสดงผลงานครึง่หน่ึง  แต่ไม่ใช่เป็นเช่นน้ี
เสมอไป  จติส านึกรอง(ฟู่อีซ้ื่อ)ส่วนใหญ่จะไม่ยุง่เกี่ยว  ท่านคดิจะใชใ้ห้
เขาท างาน  กลบัจะไมไ่ดด้ ี กลบัจะไดผ้ลตรงกนัขา้ม 

จิตสงบ 

ผูฝึ้กพลงั(กง)จ านวนมากไม่สามารถเขา้สู่ความสงบ  เที่ยวถาม
อาจารย์พลงัลมปราณ(ชี่กง)ไปทุกแห่งว่า  อาจารย์  ท าไมฉันฝึกพลงั
(กง)แลว้ไมส่ามารถเขา้สู่ความสงบ  พอจะเขา้สูค่วามสงบอะไรกค็ดิ  คดิ
จนสบัสนวุ่นวาย  คดิตลบไปมาดัง่ทะเลผนัผวน  อะไรก็ประดงัเขา้มา  
ท่านเขา้สู่ความสงบไม่ไดเ้ลย  ท าไมจงึไม่สามารถเขา้สู่ความสงบ  บาง
คนไม่เขา้ใจคดิว่าต้องมเีคล็ดลบัอะไร  เขาก็ไปหาอาจารย์ที่มชีื่อเสยีง  
อาจารย ์ ชว่ยสอนเคลด็ลบัใหท้ ี ฉนัจะไดเ้ขา้สูค่วามสงบน่ิง  ขา้พเจา้วา่
กย็งัคงไปแสวงหาจากภายนอก  หากทา่นตอ้งการยกระดบัตวัเอง  ทา่น
จะต้องแสวงหาจากภายใน  ทุ่มเทไปที่จติใจดวงน้ีของท่าน  ท่านจงึจะ
สามารถยกระดบัใหส้งูขึน้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  ในระหวา่งนัง่สมาธทิ่านจงึจะ
เขา้สูค่วามสงบได ้ สามารถเขา้สูค่วามสงบน่ิงไดก้ค็อืพลงั(กง)  สมาธสิูง
เพยีงใดคอืการสะทอ้นถงึความสงูของระดบัชัน้ 

คนธรรมดาสามญัจะสามารถเข้าสู่ความสงบน่ิงได้ตามใจชอบ
หรือ  เข้าสู่ความสงบน่ิงไม่ได้แน่นอน  นอกเสียจากจะเป็นคนที่มี
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รากฐาน(เกนิจ)ีดมีากๆ  กลา่วคอื  สาเหตุแทจ้รงิทีค่นเราไม่สามารถเขา้
สูค่วามสงบน่ิง  ปัญหาไม่ไดอ้ยูท่ีก่ระบวนท่าฝึก  ไมใ่ชเ่พราะมเีคลด็ลบั
พิเศษอะไร  แต่เป็นเพราะความคิดของท่าน  จิตของท่านไม่บรสิุทธิ ์ 
ท่านอยู่ในสงัคมมนุษย์  ความขดัแย้งระหว่างคน  เพื่อผลประโยชน์
ส่วนตวั  อารมณ์ทัง้เจด็กามคุณทัง้หก  การยดึตดิต่อกเิลสตณัหาต่างๆ 
นานา  ท่านไปแก่งแย่งชิงดกีบัคนอื่น  สิง่เหล่าน้ีท่านปล่อยวางไม่ได ้ 
ไมส่ามารถมองใหเ้ป็นเรื่องธรรมดา  ทา่นกค็ดิจะเขา้สู่ความสงบน่ิง  พดู
ง่ายอะไรอย่างนัน้  มคีนฝึกพลงั(กง)อยู่ตรงนัน้พูดว่า  ฉันไม่เชื่อ  ฉัน
จะตอ้งเขา้สู่ความสงบน่ิงใหไ้ด ้ ตอ้งไม่คดิอะไรใหวุ้น่วาย  พอพดูจบ  ก็
ผดุขึน้มาอกี  เป็นเพราะใจดวงนัน้ของท่านนัน้ไม่บรสิุทธิ ์ ดงันัน้ท่านจงึ
ไมส่ามารถเขา้สูค่วามสงบน่ิง 

บางท่านอาจไม่เหน็ดว้ยกบัความเหน็ของขา้พเจา้  อาจารยพ์ลงั
ลมปราณ(ชี่กง)บางคนท่านมิใช่สอนคนให้ใช้วิธกีารต่างๆ หรอกหรือ  
เชน่มุง่อยูท่ีจุ่ดๆ หน่ึง  จนิตนาการ  รวมความคดิไปทีต่านเถยีน  เพง่ไป
ขา้งในที่ตานเถยีน  หรอืสวดมนต์เป็นต้น  น่ีเป็นวธิกีารอย่างหน่ึง  ไม่
เพยีงแต่เป็นวธิกีารอย่างหน่ึงเท่านัน้  มนัเป็นการสะท้อนออกมาของ
ความเชี่ยวชาญอย่างหน่ึง  ฉะนัน้ความเชี่ยวชาญก็จะสมัพนัธ์โดยตรง
กบัการบ าเพ็ญปฏิบตัิจิต(ซินซิ่ง)ของเรา  กบัการยกระดบัชัน้ของเรา  
เขากไ็มไ่ดใ้ชเ้พยีงแคว่ธิเีหลา่น้ีในการเขา้สูค่วามสงบ  ไมเ่ชื่อทา่นลองด ู 
กเิลสทุกชนิดของท่าน  จติยดึตดิที่รุนแรง  อะไรก็ไม่ปล่อยวาง  ดูซวิ่า
ทา่นสามารถเขา้สูค่วามสงบไดห้รอืไม ่ บางคนกพ็ดูวา่สวดมนตจ์ะไดผ้ล  
สวดมนต์แล้วท่านก็จะสามารถเขา้สู่ความสงบน่ิงได้หรอื  มีคนพูดว่า  
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หลกัวชิาของพระอาหนีถอฝอฝึกงา่ย  สวดมนตเ์ป็นใชไ้ด ้ ทา่นลองสวด
ดู  ข้าพเจ้าว่านัน่คอืความเชี่ยวชาญ  ท่านว่าง่าย  ขา้พเจ้าว่าไม่ง่าย  
หลกัวชิาของส านกัไหนกไ็มง่า่ย 

ทุกคนคงทราบ  องค์ศากยมุนีตรสัถึง “สมาธิ”  ก่อน “สมาธิ” 
พระองคต์รสัว่าอะไร  ตรสัถงึ “ละเวน้(ศลี)”  ละเวน้กเิลสทัง้มวล  ละเวน้
ความอยากทัง้หมด  อะไรก็ไม่มีเหลือจึงจะสงบน่ิงได้  ใช่เหตุผลน้ี
หรอืไม่  และ “สมาธ”ิ ก็คอืความเชี่ยวชาญ  ท่านก็ไม่สามารถละทิ้งทุก
สิ่งทุกอย่างได้ในทันที  อย่างค่อยเป็นค่อยไป  เมื่อละทิ้งสิ่งที่ไม่ดี
ออกไปหมดแลว้  แรงสมาธกิ็จะเริม่จากตื้นไปสู่ลกึ  คนที่สวดมนต์ต้อง
ตัง้จติมัน่ไม่สบัสน  ใจตอ้งไม่คดิอะไรทัง้สิน้  สวดจนสมองใหญ่และสว่น
อื่นทุกส่วนชาไปหมด  อะไรก็ไม่รบัรู ้ รวบรวมความนึกคดิใหเ้ป็นหน่ึง  
สวดจนกระทัง่ทุกตวัอกัษรของ “อาหนีถอฝอ” ปรากฏอยู่ตรงหน้า  น่ี
มใิช่ความเชี่ยวชาญหรอกหรอื  เริม่ตน้กจ็ะบรรลุถงึจุดน้ีไดห้รอื  บรรลุ
ไม่ถงึหรอก  เมื่อบรรลุไม่ถงึกไ็มส่ามารถเขา้สู่ความสงบน่ิงแน่นอน  ไม่
เชื่อกล็องดู  ปากกส็วดไปบทแลว้บทเล่า  ในใจกค็ดิไปไมห่ยดุ  หวัหน้า
ในบรษิทัของเราท าไมดูถูกฉนัอยา่งน้ี  โบนสัเดอืนน้ีใหม้าน้อยเหลอืเกนิ  
ยิง่คดิก็ยิง่โมโห  โมโหเป็นฟืนเป็นไฟ  ปากก็ยงัสวดมนต์อยู่เลย  ท่าน
ว่ายงัจะฝึกพลงั(กง)ได้ไหม  น่ีไม่ใช่ปัญหาของความเชี่ยวชาญหรอก
หรอื  น่ีไมใ่ช่ปัญหาวา่จติของทา่นไมบ่รสิุทธิห์รอกหรอื  บางคนตาทพิย์
เปิดแลว้  สามารถมองเขา้ไปทีต่านเถยีน  เพราะทีท่อ้งน้อยของคนเป็น
จุดศูนย์รวมของตาน  สสารพลงังานนัน้ยิง่บรสิุทธิก์็จะยิง่สว่าง  ยิง่ไม่
บริสุทธิก์็จะยิง่ด า  เมื่อมองเข้าไปที่ตานเถียนดูตานนัน้แล้วจะเข้าสู่
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ความสงบน่ิงได้หรอื  ไม่สามารถสงบน่ิงได ้ ไม่ไดอ้ยู่ที่วธิกีารโดยตรง  
ประเดน็ส าคญัอยูท่ีค่วามคดิและความนึกคดิของคนทีไ่ม่สะอาดบรสิุทธิ ์ 
ท่านมองเขา้ไปที่ตานเถียน  มองเห็นตานสว่างไสวระยบิระยบัสวยด ี 
สกัพกัหน่ึงตานก็จะเปลี่ยนไป  กลายเป็นบ้าน  “ห้องน้ีให้ลูกชายใช้
แต่งงาน  ห้องน้ีให้ลูกสาวอยู่  เราสามภีรรยาอยู่ห้องน้ี  ตรงกลางเป็น
หอ้งรบัแขก  ดเีหลอืเกนิ  บา้นหลงัน้ีฉนัจะไดห้รอืไม่  ฉนัตอ้งหาวธิเีอา
มาใหไ้ด ้ จะท าอยา่งไรด”ี  คนกย็ดึตดิอยู่กบัสิง่เหล่าน้ี  ท่านว่าท่านจะ
สามารถเขา้สู่ความสงบน่ิงไดห้รอื  คนเขาพดูว่า  ฉนัมาถงึสงัคมมนุษย์
น้ี  ก็เหมอืนพกัโรงแรม  อยู่ไม่กี่วนัก็จะกลบัไปแลว้  บางคนก็ยงัอาลยั
อาวรณ์สถานทีน้ี่  จนลมืบา้นของตวัเองไปเสยีแลว้ 

การฝึกบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมที่แทจ้รงิ  กจ็ะต้องบ าเพญ็ทางจติใจ  
บ าเพ็ญภายใน  แสวงหาจากภายใน  ไม่มีการไปเสาะแสวงหาจาก
ภายนอก  บางส านกัสอนวา่พระพทุธอยูใ่นใจ  กม็เีหตุผล  บางคนเขา้ใจ
ค าพดูน้ีเบีย่งเบนไป  บอกวา่พระพทุธอยูใ่นใจ  เหมอืนกบัวา่ตวัเองกค็อื
พระพุทธ  เหมือนกับว่าใจของเขามีพระพุทธอยู่องค์หน่ึง  เขาเข้าใจ
เช่นน้ี  นัน่ไม่ผดิแลว้หรอื  จะเขา้ใจอย่างนัน้ไดอ้ย่างไร  ความหมายก็
คอืให้ท่านบ าเพ็ญที่จติใจ  ท่านจงึจะบ าเพ็ญได้ส าเรจ็  น่ีก็คอืเหตุผล  
ในตวัท่านจะมพีระพุทธไดอ้ยา่งไร  ท่านตอ้งไปบ าเพญ็จงึจะบ าเพญ็ได้
ส าเรจ็ 

สาเหตุที่ท่านไม่สามารถเข้าสู่ความสงบน่ิง  เป็นเพราะว่า
ความคดิของท่านไม่ว่าง  ท่านไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัสูงเพยีงนัน้  นัน่คอืเริม่
จากตื้นไปสู่ลึก  มนัเสรมิซึ่งกนัและกนักบัการยกระดบัชัน้  เมื่อท่าน
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ปล่อยวางจิตยึดติดลงได้แล้ว  ระดบัชัน้ของท่านก็จะยกสูงขึ้น  แรง
สมาธิของท่านก็เพิ่มมากขึ้น  ท่านคิดจะอาศัยวิธีการอะไรเพื่อเข้าสู่
ความสงบน่ิง  ข้าพเจ้าว่าล้วนแล้วแต่เป็นการไปเสาะแสวงหาจาก
ภายนอก  ฝึกพลงั(กง)ออกนอกลู่นอกทาง  ออกนอกรตี  กห็มายถงึคน
ทีไ่ปแสวงหาจากภายนอก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพทุธศาสนา  หากทา่น
ไปแสวงหาจากภายนอก  เขาก็ว่าท่านเดินไปสู่ทางมาร  การบ าเพ็ญ
ปฏิบตัิธรรมที่แท้จริงต้องบ าเพ็ญที่ใจ  จิต(ซินซิ่ง)ของท่านยกระดบั
สูงขึ้นเมื่อใด  ใจของท่านจึงจะบรรลุถึงความสะอาดบริสุทธิ ์ ไร้
ความหมายมัน่  เพยีงแต่ท่านยกระดบัจติ(ซินซิ่ง)สูงขึ้นเมื่อใด  จงึจะ
สามารถหล่อหลอมเข้ากบัคุณสมบตัิพิเศษของจกัรวาลของเรา  ขจดั
กเิลสต่างๆ ของคน  จติยดึตดิ  สิง่ที่ไม่ดงีามทิ้งไป  ท่านจงึจะสามารถ
ขจดัสิง่ทีไ่ม่ดใีนรา่งกายออกไป  ท่านจงึจะลอยขึน้มาได ้ ไม่ถูกควบคุม
จากคุณสมบัติพิเศษของจกัรวาล  กุศลที่เป็นสสารของท่าน  จึงจะ
แปรเปลีย่นเป็นพลงั(กง)  นัน่ไม่ใชเ่สรมิซึ่งกนัและกนัหรอกหรอื  น่ีกค็อื
เหตุผล 

เน่ืองจากทัศนะส่วนตัวท าให้ตัวเองไม่สามารถบรรลุถึงขัน้
มาตรฐานของผู้ฝึกพลงั(กง)ที่ได้ก าหนดไว้  เป็นสาเหตุที่ท าให้เข้าสู่
ความสงบน่ิงไม่ได้  โดยภาวะแวดล้อมที่ เป็นอยู่ ใน ปัจจุบันก็มี
สภาพการณ์ที่รบกวนอย่างรุนแรง  จนท่านไม่สามารถบ าเพญ็ปฏบิตัสิู่
ระดบัสูงขึ้นไปได้  สร้างความกระทบกระเทอืนอย่างมากต่อผูฝึ้กพลงั
(กง)  ทุกคนคงทราบด ี หลงัจากการปฏิรูปเปิดเสรี  มีการตื่นตวัทาง
เศรษฐกิจ  นโยบายการเมืองก็เปิดกว้างขึ้น  มีการน าเข้าวิทยาการ
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ใหม่ๆ  มากมาย  มาตรฐานชวีติความเป็นอยูก่ส็ูงขึน้  คนธรรมดาสามญั
ก็คดิว่าน่ีเป็นเรื่องด ี แต่พอแยกดูเป็น 2 ส่วน  ดูอย่างพนิิจพเิคราะห ์ 
สิง่ที่ไม่ดกี็มาพรอ้มกบัการปฏิรูปเปิดเสร ี หลากหลายละลานตา  บท
ประพนัธต์่างๆ หากไม่มสีิง่ลามกอยู่บา้งแลว้  ดูเหมอืนว่าหนังสอืเล่มน้ี
จะขายไม่ออก  เพราะว่าต้องค านึงถึงปัญหายอดขาย  ภาพยนตร์หรอื
โทรทศัน์หากไม่มีฉากบนเตียงสกันิด  ดูเหมือนว่าทัง้ภาพยนตร์และ
โทรทศัน์จะไมม่ผีูช้ม  เพราะเน้นเรื่องยอดจ าหน่ายบตัรทีน่ัง่และสถติคิน
ด ู เบือ้งหลงัผลงานศลิปกรรม  ใครจะรูว้า่เป็นศลิปะจรงิๆ หรอืเป็นอะไร  
ในศลิปวฒันธรรมโบราณของประเทศจนีเราไมม่สีิง่เหลา่น้ี  และประเพณี
ซึ่งมีแต่โบราณของชนชาติจีนไม่ใช่ใครค้นพบหรือใครสร้างออกมา  
ขา้พเจา้ไดพ้ดูไปแลว้เมื่อตอนพดูเกีย่วกบัอารยธรรมก่อนประวตัศิาสตร ์ 
ทุกสิง่ลว้นมตีน้ก าเนิดของมนั  มาตรฐานศลีธรรมของมนุษยบ์ดิเบอืนไป
แลว้  เกดิการเปลี่ยนแปลงเสยีแลว้  มาตรฐานของการวดัความดคีวาม
ชัว่กเ็ปลีย่นแปลงไปดว้ย  นัน่คอืเรื่องของคนธรรมดาสามญั  คุณสมบตัิ
พเิศษของจกัรวาลความจรงิ  ความเมตตา ความอดทน(เจนิ ซัน่ เหยิน่)  
เป็นมาตรฐานเดยีวที่จะวดัความดคีวามชัว่ของคน  ซึ่งไม่เปลีย่นแปลง  
การเป็นผู้ฝึกพลัง(กง)  หากท่านคิดจะกระโดดออกมา  ก็ต้องใช้
มาตรฐานน้ีมาวดั  ทา่นไมค่วรใชม้าตรฐานของคนธรรมดาสามญัมาเป็น
เครื่องวดั  เพราะฉะนัน้โดยภาวะแวดล้อมจึงมีการรบกวนเช่นน้ี  ไม่
เพียงเท่าน้ี  รกัร่วมเพศ  การปลดปล่อยทางเพศ  การเสพยาเสพติด
ต่างๆ กอ็อกมากนัหมดแลว้ 
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สงัคมมนุษยพ์ฒันามาจนถงึวนัน้ี  ทุกทา่นลองคดิด ู หากพฒันา
ต่อไปจะเป็นอย่างไร  จะปล่อยให้เป็นเช่นน้ีต่อไปได้หรอื  มนุษย์ไม่
ลงโทษสวรรค์จะลงโทษเอง  เวลามนุษยเ์กิดภยัพบิตัิก็ตกอยู่ในสภาพ
เชน่น้ี  ในการบรรยายธรรมมาหลายครัง้  ขา้พเจา้กไ็มไ่ดก้ลา่วถงึปัญหา
ภยัพบิตัใิหญ่หลวงของมนุษย ์ ทางศาสนามพีดูถงึกนั  ผูค้นจ านวนมาก
กพ็ูดถงึหวัขอ้ทนัสมยัน้ี  ขา้พเจา้จะพดูปัญหาเช่นน้ี  พวกเราลองคดิดู  
ในสงัคมมนุษยปั์จจุบนั  มาตรฐานทางศลีธรรมเกดิการเปลี่ยนแปลงถงึ
เพยีงน้ี  ความตึงเครยีดระหว่างเพื่อนมนุษย์ด าเนินมาถึงระดบัน้ีแล้ว  
ท่านไม่คดิหรอืว่ามนัไดด้ าเนินมาถึงขัน้ที่อนัตรายมากแลว้  ดงันัน้ใน
ภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั  ก็ก าลงัรบกวนการบ าเพ็ญปฏบิตัิ
ธรรมไปสู่ระดบัสูงต่อผู้ฝึกพลงั(กง)ของเราอย่างหนัก  ภาพเปลือยก็
ตัง้อยูต่รงนัน้  แขวนอยูก่ลางถนนใหญ่  เงยหน้ากม็องเหน็ 

เหลาจื่อเคยพูดไว้ว่า  “ผู้มีภูมิปัญญาสูงได้ฟังธรรมะ มุมานะ
ปฏิบัติ”  ผู้มีภูมิปัญญาสูงได้ฟังธรรมะ  กว่าจะได้ธรรมะมานัน้แสน
ล าบาก  ไม่ฝึกวนัน้ีจะรอถึงเมื่อใด  สภาพแวดล้อมที่ส ับสนวุ่นวาย  
ขา้พเจ้าคดิว่ากลบัเป็นเรื่องดี  ยิง่สบัสน วุ่นวาย  จงึจะได้มาซึ่งผู้ทรง
ธรรมระดบัสูง  ต้องสามารถหลุดพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่น้ี  นัน่จึงจะ
นบัวา่บ าเพญ็ขึน้มาไดอ้ยา่งจรงิจงัและแน่นแฟ้นทีสุ่ด 

การเป็นผูป้ฏบิตัธิรรมทีจ่ติใจแน่วแน่อย่างแทจ้รงิ  ขา้พเจา้ว่าน่ี
กลบัเป็นเรื่องที่ด ี หากไม่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้  ไม่เปิดโอกาสใหท้่าน
ไดพ้ฒันาจติ(ซนิซิง่)ใหสู้งขึน้  ท่านกจ็ะขึน้ไปไม่ได ้ ท่านเป็นคนดฉีนัก็
เป็นคนดี  จะบ าเพ็ญปฏิบตัิกนัได้อย่างไร  การเป็นผู้บ าเพ็ญปฏิบตัิ
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ธรรมทัว่ไป  จดัอยู่ในประเภท “ผู้มีภูมิปัญญาปานกลางได้ฟังธรรมะ”  
ฝึกก็ได้  ไม่ฝึกก็ได้  คนประเภทน้ีก็คงจะล าบาก  บางคนอยู่ตรงน้ีฟัง
อาจารยพ์ดูแลว้รูส้กึว่ามเีหตุผล  แต่เมื่อกลบัไปสู่สงัคมมนุษย ์ ก็ยงัคง
หลงใหลในผลประโยชน์ทีอ่ยูต่รงหน้านัน้ๆ  อยา่วา่แต่ตวัทา่นเลย  มหา
เศรษฐทีางตะวนัตกและคนร ่ารวยจ านวนมาก  หลงัจากชวีติจบสิน้  เขา
พบว่าอะไรกไ็ม่ม ี ความร ่ารวยทางวตัถุเมื่อเกดิน าตดิตวัมาไม่ได ้ เมื่อ
ตายกน็ าตดิตวัไปไม่ได ้ ช่างว่างเปล่านัก  แต่ว่าท าไมพลงั(กง)น้ีจงึล ้า
ค่ายิ่งนัก  ก็เพราะว่ามันจะติดอยู่กับจิตหลัก (เหวียนเสิน)ของท่าน
ตลอดไป  เกดิน าตดิตวัมาได ้ ตายก็น าติดตวัไปได้  พวกเราพูดว่าจติ
หลกั(เหวยีนเสนิ)ไม่ดบัสลาย  น่ีไม่ใช่เรื่องงมงาย  เซลล์ในร่างกายอนั
เป็นวตัถุของเราน้ีเมื่อลอกออกไปแลว้  แต่ในมติิวตัถุอื่นส่วนประกอบ
ของโมเลกุลที่เล็กยิง่กว่านัน้ไม่ได้ดบัสลายไปด้วย  เขาเพียงแต่ลอก
เปลอืกออกไปชัน้หน่ึงเทา่นัน้ 

ที่ขา้พเจ้ากล่าวมาขา้งต้น  ลว้นเกี่ยวกบัปัญหาจติ(ซินซิ่ง)ของ
คนทัง้นัน้  องค์ศากยมุนีเคยตรสัไว้เช่นน้ี  ตัก๊ม้อก็เคยกล่าวไว้ว่า  
“ประเทศจนีดนิแดนตะวนัออกแห่งน้ีเป็นที่ก าเนิดของผูม้กุีศลมากลน้”  
ประเทศจนีของเราในอดตีทีผ่า่นมามพีระสงฆจ์ านวนมาก  คนจนีจ านวน
ไมน้่อยทีรู่ส้กึภาคภมูใิจ  เขา้ใจวา่สามารถบ าเพญ็พลงั(กง)ไดส้งู  ดงันัน้
มคีนมากมายทีด่ใีจ  กระหยิม่ใจ  กย็งัคงเป็นพวกเราคนจนีและประเทศ
จีนน้ีเองที่เป็นที่ก าเนิดของผู้มีรากฐานยอดเยี่ยม(ต้าเกินชี่)  เป็นที่
ก าเนิดของผูม้กุีศลมากลน้  ที่จรงิมคีนมากมายไม่เขา้ใจความหมายน้ี  
ท าไมประเทศจนีแห่งน้ีจงึสามารถใหก้ าเนิดผูม้กุีศลมากลน้  และท าไม



409 

 

จงึสามารถมพีลงั(กง)สูง  มคีนจ านวนมากไม่เขา้ใจความหมายทีแ่ทจ้รงิ
ในค าพูดของคนในระดบัชัน้สูง  และไม่เขา้ใจสภาพของอาณาจกัรและ
สภาพความคดิของคนทีอ่ยูใ่นระดบัชัน้สงู  แน่นอนเราพดูแลว้วา่อยา่ไป
พูดว่ามนัคือความหมายอะไร  ทุกท่านลองคิดดู  มีเพียงในหมู่คนที่
วุ่นวายที่สุด  ในสภาพแวดล้อมที่ซบัซ้อนที่สุด  จงึจะสามารถบ าเพ็ญ
พลงั(กง)สงูออกมาได ้ ความหมายกเ็ป็นเชน่น้ี 

รากฐาน(เกินจี) 

รากฐาน(เกนิจ)ีนัน้  ก าหนดขึน้จากความมากหรอืน้อยของกุศล
ซึ่งเป็นสสารทีอ่ยูใ่นร่างกายของคนในอกีมติหิน่ึง  กุศลน้อยสสารสดี าก็
จะมาก  สนามของกรรมก็จะใหญ่  จงึจดัเป็นพวกทีร่ากฐาน(เกนิจ)ีไม่ด ี 
กุศลมากสสารสขีาวกม็าก  สนามของกรรมกจ็ะเลก็  จงึจดัเป็นพวกที่มี
รากฐาน(เกนิจ)ีด ี สสารสขีาวและสสารสดี าของคนสามารถผนัแปรซึง่กนั
และกนั  ผนัแปรกนัอยา่งไร  กระท าเรื่องดกีจ็ะก่อเกดิสสารสขีาว  สสาร
สขีาวไดม้าจากการอดทนต่อความล าบาก  ไดร้บัความเจบ็ปวด  ไดม้า
จากการท าความด ี ส่วนสสารสดี ากค็อืกระท าความชัว่  ก่อเกดิขึน้จาก
การท าเรื่องไม่ดี  มันคือกรรม  มันมีข ัน้ตอนของการผันแปรเช่นน้ี  
ขณะเดียวกันมันยงัสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกับสิ่งที่จะติดไปกับตัวด้วย  
เพราะวา่มนัจะตดิตามไปกบัจติหลกั(เหวยีนเสนิ)โดยตรง  ไมใ่ชส่ิง่ทีเ่กดิ
มาเพยีงชาตเิดยีวเทา่นัน้  เป็นสิง่ทีส่ะสมกนัมายาวนาน  ดงันัน้จงึพดูถงึ
การสะสมกรรม  สะสมกุศล  และบรรพบุรุษกอ็าจสบืทอดไปยงัรุน่ต่อไป  
บางครัง้ท าใหข้า้พเจา้นึกถงึค าพดูของคนจนีในสมยัโบราณหรอืคนแก่ที่
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พดูว่า  บรรพบุรุษสะสมกุศล  หรอืการสะสมกุศล  ขาดกุศล  ค าพูดนัน้
พดูไดถู้กตอ้ง  ถูกตอ้งมากจรงิๆ 

รากฐาน(เกนิจ)ีดหีรอืไมด่ ี สามารถก าหนดการรบัรู(้อู)้ของคนวา่
ดีหรือไม่ดี  คนที่รากฐาน(เกินจี)ไม่ดีก็จะท าให้เขามีการรบัรู้(อู้)ไม่ด ี 
เพราะอะไร  เพราะผูท้ี่มรีากฐาน(เกินจ)ีดี  สสารสขีาวจะมาก  สสารสี
ขาวชนิดน้ีจะผสมผสานเขา้กบัจกัรวาลของเราไดด้ ี กบัคุณสมบตัพิเิศษ
ความจรงิ ความเมตตา ความอดทน(เจนิ ซัน่ เหยิน่) ก็ผสมผสานเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกัน  ไม่มีช่องว่าง  คุณสมบัติพิเศษของจกัรวาลจะ
สะทอ้นออกมาบนรา่งกายของทา่นโดยตรง  เชื่อมต่อโดยตรงกบัรา่งกาย
ของทา่น  แต่สสารสดี าชนิดน้ีกลบัตรงกนัขา้ม  ไดม้าจากการท าสิง่ทีไ่ม่
ดี  สวนทางกับคุณสมบัติพิเศษของจักรวาลของเรา  เพราะฉะนั ้น
ระหว่างสสารสีด าน้ีและคุณสมบตัิพเิศษของจกัรวาลก็จะเกิดช่องว่าง  
เวลาทีส่สารสดี าชนิดน้ีมมีาก  มนัจะก่อเกดิเป็นสนามอยูร่อบๆ รา่งกาย  
ลอ้มคนเอาไวข้า้งใน  ถา้หากขนาดของสนามน้ียิง่ใหญ่  ความหนาแน่น
กย็ิง่มาก  ยิง่หนา  กจ็ะท าใหก้ารรบัรูข้องคนผูน้ี้ยิง่ไมด่ ี เพราะว่าเขาไม่
สามารถรบัรู้ถึงคุณสมบัติพิเศษของจกัรวาลความจริง ความเมตตา 
ความอดทน(เจนิ ซัน่ เหยิน่)  และกเ็พราะวา่เขาไดก้ระท าในสิง่ทีไ่มด่ไีม่
งามจงึก่อเกดิสสารสดี าขึน้มา  โดยทัว่ไปแลว้คนประเภทน้ีมกัจะยิง่ไม่
เชื่อเรื่องการบ าเพญ็ปฏบิตัิธรรม  การรบัรู(้อู)้ยิง่ไม่ด ี ก็จะยิง่ถูกกรรม
ขวางกัน้  ยิง่ไดร้บัความล าบาก  กย็ิง่ไมเ่ชื่อ  จงึยากทีจ่ะบ าเพญ็ปฏบิตัิ 

คนที่มสีสารสขีาวมากบ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมได้ง่าย  เพราะว่าใน
ขัน้ตอนการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของเขา  เขาเพยีงแต่ต้องหล่อหลอมให้
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เข้ากับคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล  จิต(ซินซิ่ง)ของเขาก็สามารถ
ยกระดบัสงูขึน้  กุศลของเขากจ็ะแปรผนัเป็นพลงั(กง)โดยตรง  สว่นคนที่
มสีสารสดี ามาก  กเ็หมอืนกบัผลติภณัฑใ์นโรงงาน  ตอ้งผา่นขัน้ตอนอกี
ขัน้ตอนหน่ึง  ส่วนของคนอื่นล้วนเป็นวตัถุส าเร็จรูป  แต่ของเขาเป็น
วตัถุดบิ  ต้องผ่านขัน้ตอนเสรมิแต่งอกีครัง้  ต้องผ่านอกีหน่ึงขัน้ตอน  
ดงันัน้เขาจะต้องรบัความล าบากก่อน  สลายกรรมของเขาออกไป  ผนั
แปรเป็นสสารสขีาว  หลงัจากทีก่่อเกดิเป็นกุศลสสารชนิดน้ีแลว้  เขาจงึ
จะสามารถมีพลงั(กง)สูงขึ้นได้  แต่คนประเภทน้ีโดยตัวเองมกัมีการ
รบัรู(้อู)้ไม่ด ี ทา่นบอกใหเ้ขาอดทนกบัความทุกขใ์หม้ากยิง่ขึน้  เขากจ็ะ
ยิง่ไม่เชื่อ  ยิง่ทนไม่ไหว  ดงันัน้คนที่มสีสารสดี ามากจงึบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมล าบาก  ที่ผ่านมาสายเต๋าหรือวิชาที่ถ่ายทอดเดี่ยวพูดกันว่า
อาจารย์สรรหาลูกศิษย์  ไม่ใช่ลูกศิษย์สรรหาอาจารย์  ก็คือจะดูว่าใน
รา่งกายของเขามสีิง่เหลา่น้ีตดิมามากหรอืน้อยเป็นตวัก าหนด 

รากฐาน(เกินจี)เป็นตัวก าหนดการรับรู้(อู้)ของคน  แต่ก็ไม่
แน่นอนเสมอไป  บางคนรากฐาน(เกนิจ)ีไม่ดเีลย  แต่สภาพแวดลอ้มใน
ครอบครวัดีมาก  ฝึกพลงั(กง)กนัหลายคน  และบางคนก็เป็นอุบาสก  
อุบาสิกาในศาสนา  เชื่อมัน่ในเรื่องการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  ภายใต้
สภาพแวดลอ้มเชน่น้ี  กส็ามารถท าใหเ้ขาเกดิความเชื่อ  มกีารรบัรู(้อู)้ด ี 
ดงันัน้จึงไม่แน่นอนเสมอไป  และบางคนมีรากฐาน(เกินจี)ดีมาก  แต่
มกัจะถูกความรูอ้นัน้อยนิดนัน้ของการศกึษาทีม่อียูใ่นสงัคมปัจจุบนัของ
เรา  โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อไม่กี่ปีก่อน  วธิกีารศกึษาตามแนวคดิแบบ
เดด็ขาด  ท าใหค้วามคดิของคนแปรเปลีย่นจนคบัแคบลงมาก  สิง่ที่อยู่
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สงูเกนิกว่าความรูข้องเขาเขาจะไม่เชื่อทัง้สิน้  และท าใหก้ารรบัรู(้อู)้ของ
เขาไดร้บัการรบกวนอยา่งรุนแรง 

ยกตวัอย่างเช่นขณะที่ขา้พเจา้บรรยายธรรม  วนัที่สองขา้พเจา้
พดูถงึเรื่องเปิดตาทพิย ์ มคีนๆ หน่ึงรากฐาน(เกนิจ)ีด ี ในทนัทกีเ็ปิดตา
ทพิย์ให้เขาถึงระดบัชัน้สูงมาก  เขามองเห็นภาพที่คนอีกหลายๆ คน
มองไม่เหน็  เขาพดูกบัคนเขาวา่  โอ ้ฉนัมองเหน็สถานทีถ่่ายทอดธรรม
ทัง้หมดน้ี  ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)เหมอืนกบัหมิะโปรยลงมายงัร่างกายคน  
ฉนัมองเหน็ร่างจรงิของอาจารยห์ลีว่่าเป็นอยา่งไร  ยงัมองเหน็รศัมขีอง
อาจารยห์ลี่  มองเหน็แลว้ว่าธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)เป็นอย่างไร  ธรรมกาย
(ฝ่าเซิน)มอียู่มากเท่าใด  มองเห็นแต่ละระดบัชัน้ก็มอีาจารย์หลี่ก าลงั
บรรยายธรรมอยู่  ธรรมจกัร(ฝ่าหลุน)ปรบัสภาพร่างกายให้กับผู้ฝึก
อยา่งไร  ยงัมองเหน็เวลาทีอ่าจารยบ์รรยายธรรม  ในแต่ละชัน้  ระดบัชัน้
ที่แตกต่างกนัล้วนมีร่างพลงั(กงเซิน)ของอาจารย์ก าลงับรรยายธรรม  
และยงัเหน็นางฟ้าโปรยดอกไมอ้ยู ่ เป็นตน้  สิง่ทีส่วยงามเช่นน้ีกไ็ดเ้หน็
หมดแล้ว  แสดงว่าคนๆ น้ีรากฐาน(เกินจี)ดีมากๆ  เขาพูดไปพูดมา  
สุดท้ายพูดสรุปค าเดียวว่า  ฉันไม่เชื่อสิ่งเหล่าน้ี  บางสิ่งบางอย่างก็
ได้รบัการพสิูจน์จากวทิยาศาสตร์ปัจจุบนัแล้ว  หลายสิง่หลายอย่างก็
สามารถอธบิายไดต้ามหลกัวทิยาศาสตรปั์จจุบนัแลว้  บางสิง่พวกเราก็
ไดว้เิคราะห์ใหฟั้งหมดแลว้  เพราะว่าสิง่ที่พลงัลมปราณ(ชี่กง)เขา้ใจนัน้  
อยูเ่หนือความเขา้ใจของวทิยาศาสตรปั์จจุบนัจรงิๆ  ขอ้น้ียนืยนัได ้ เมื่อ
เป็นเช่นน้ีรากฐาน(เกินจี)ก็ไม่เป็นตัวก าหนดการรบัรู้(อู้)ทัง้หมดเสีย
ทเีดยีว 
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การรบัรู้  การรู้แจ้ง (อู้)  

อะไรคอื “การรบัรู ้ การรูแ้จง้ (อู)้”  “การรบัรู ้ การรูแ้จง้ (อู)้” ต้น
ตอศพัทค์ าน้ีมาจากศาสนา  ในพุทธศาสนาหมายถงึความเขา้ใจต่อพระ
ธรรมของผูบ้ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  “อู้” ที่เรารูจ้กั  และ “อู้ในขัน้สุดท้าย” 
นัน้  หมายถงึการรูแ้จง้ซึง่ปัญญา(ฮุย่อู)้  แต่ว่าปัจจุบนัไดถู้กน ามาใชใ้น
สงัคมของคนธรรมดาสามญัเสยีแลว้  เช่นคนๆ น้ีฉลาดมาก  ล่วงรูถ้ึง
ความคดิของหวัหน้า  เขา้ใจไดท้นัท ี รูว้ธิเีอาใจหวัหน้า  คนเขากพ็ดูว่า
มกีารรบัรู(้อู)้ด ี มกัจะเขา้ใจไปเป็นเชน่น้ี  แต่วา่เมื่อทา่นกระโดดพน้จาก
ชัน้ของคนธรรมดาสามญั  ในระดบัชัน้ที่สูงขึ้นสกัเล็กน้อย  ท่านก็จะ
พบว่า  เหตุผลในชัน้ทีค่นธรรมดาสามญัเขา้ใจโดยทัว่ไปลว้นไม่ถูกต้อง  
การรับรู้(อู้)ที่พวกเราพูดถึงนัน้ไม่ใช่การรับรู้(อู้)ในลักษณะน้ี  การ
รบัรู(้อู)้ของคนฉลาดหลกัแหลมกลบัจะไม่ด ี เพราะว่าคนทีฉ่ลาดเกนิไป  
เขารูว้ธิเีอาใจต่อหน้า  มกัจะไดร้บัค าชมจากหวัหน้าและผูบ้งัคบับญัชา  
ฉะนัน้งานของเขาที่แทจ้รงิก็ใหค้นอื่นไปท าแทนมใิช่หรอื  ฉะนัน้เขาจงึ
ตดิคา้งผูอ้ื่น  เพราะว่าเขาฉลาดหลกัแหลม  เขาเก่งในวธิกีาร  เขาก็จะ
ไดป้ระโยชน์  คนอื่นกต็อ้งเสยีประโยชน์  กเ็พราะวา่เขาฉลาดหลกัแหลม  
เขาจะไม่ยอมเสยีเปรยีบ  และกไ็ม่ยอมเสยีเปรยีบง่ายๆ  ฉะนัน้คนอื่นก็
จะต้องเป็นฝ่ายเสียเปรยีบ  นับวนัเขายิง่เห็นแก่ผลประโยชน์  ฉะนัน้
จิตใจของเขานับวันก็จะยิ่งคับแคบ  ยิ่งรู้สึกว่าผลประโยชน์ของคน
ธรรมดาสามญัเป็นสิง่ที่ปล่อยให้หลุดมอืไม่ได้  เขาก็คดิว่าตวัเองต้อง
เหน็ผลประโยชน์ตรงหน้าเป็นเรื่องส าคญั  เขาจะไมย่อมเสยีเปรยีบ   
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ยงัมคีนอจิฉาและชื่นชอบเขา  ขา้พเจา้ขอบอกท่านว่าอย่าอจิฉา
และชื่นชอบเขา  ท่านไม่รู้ว่าเขามีชีวิตอยู่อย่างเหน็ดเหน่ือยเพียงใด  
เขากนิไม่ด ี หลบัไมเ่ป็นสุข  แมแ้ต่ในฝันยงักลวัจะสญูเสยีผลประโยชน์
ของเขา  เพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั  เขามุ่งสู่ทางตนั  ท่านว่าเขาใชช้วีติ
อย่างเหน็ดเหน่ือยหรอืไม่  ชัว่ชวีติน้ีเขาอยูเ่พื่อสิง่น้ี  พวกเราพูดว่าต่อ
หน้าความขดัแย้ง  ถอยหลงัหน่ึงก้าว  ทะเลท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาล  
รบัรองวา่เป็นสภาพการณ์อกีแบบหน่ึง  แต่ส าหรบัคนประเภทน้ีไม่ยอม
ถอย  เขามชีวีติอย่างเหน็ดเหน่ือยที่สุด  ท่านอย่าได้ไปเลยีนแบบเขา  
ในวงการฝึกบ าเพญ็ธรรมกล่าวกนัว่า  คนๆ น้ีลุ่มหลงจนลกึมาก  เพื่อ
ผลประโยชน์ทางวตัถุ  หลงใหลอยู่ในสงัคมมนุษย์  บอกให้เขารกัษา
กุศล  ไม่ใช่เรื่องงา่ย  บอกใหเ้ขาไปฝึกพลงั(กง)  เขาจะไม่มวีนัเชื่อ  ฝึก
พลงั(กง)หรอื  พวกทา่นฝึกพลงั(กง)แลว้  ตกีไ็ม่ตอบโต ้ ดา่กไ็มด่่ากลบั  
คนเขาท าร้ายท่านจนถึงเพียงน้ี  ในใจท่านไม่คิดตอบโต้เขา  ยงัต้อง
ขอบคุณเขา  พวกทา่นโงเ่หมอืนอาควิทัง้นัน้  ทุกคนเป็นโรคประสาทไป
แลว้  คนประเภทน้ีเขาไม่มวีนัจะเขา้ใจเรื่องบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  เขาจะ
ว่าท่านเป็นคนที่ไม่อาจจะเขา้ใจได้  ว่าท่านโง่  ท่านว่าเขายากแก่การ
ชว่ยเหลอืหรอืไม ่

การรบัรู้(อู้)ที่พวกเราพูดถึงไม่ใช่การรบัรู้(อู้)ในลกัษณะน้ี  แต่
ตรงกบัทีเ่ขาพดูคอืบนผลประโยชน์ส่วนตวัพวกเราจะโงส่กัหน่อย  น่ีคอื
การรบัรู(้อู)้ทีเ่รากลา่วถงึ  แน่นอนกไ็ม่ใชโ่งจ่รงิๆ  พวกเราเพยีงแต่มอง
ผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างจืดจาง  แต่ในด้านอื่นๆ พวกเราจะเฉลียว
ฉลาดมาก  ไม่ว่าจะวเิคราะหห์วัขอ้อะไร  หรอืหวัหน้ามอบหมายหน้าที่
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อะไร  งานจะส าเรจ็อยา่งไร  พวกเราจะเขา้ใจอย่างแจ่มแจง้  เขา้ใจและ
ท าไดด้ ี แต่บนผลประโยชน์ส่วนตวัเลก็ๆ น้อยๆ ของตวัเรา  การปะทะ
กนับนความขดัแยง้ระหวา่งคน  เราจะมองอยา่งจดืจาง  ใครจะวา่ท่านโง่
ละ่  ไมม่ใีครวา่ทา่นโง ่ รบัรองเป็นเชน่น้ี 

พวกเรามาพูดถึงคนโง่ที่โง่จริงๆ  ในระดับชัน้สูงกฎข้อน้ีจะ
กลบักันโดยสิ้นเชิง  คนโง่ในสงัคมมนุษย์ไม่ท าเรื่องชัว่ร้าย  และไม่
สามารถไปแก่งแย่งชิงดชีิงเด่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั  ไม่แสวงหา
ชื่อเสียง  เขาจะไม่สูญเสียกุศล  แต่คนอื่นกลบัต้องให้กุศลเขา  ตีเขา  
ด่าเขา  ล้วนเป็นการให้กุศลแก่เขาทัง้นัน้  และสสารชนิดน้ีมคี่ายิง่นัก  
ในจกัรวาลของเรามกีฎขอ้น้ี  ผูไ้ม่สูญเสยียอ่มไม่ได ้ ไดก้็ตอ้งเสยี  คน
ต่างเห็นว่าคนนัน้โง่  ก็จะด่าเขา  เจ้ามนัโง่นัก  เพยีงอ้าปากด่า  กุศล
ส่วนหน่ึงกโ็ยนขา้มไปแลว้  ท่านเป็นฝ่ายไดเ้ปรยีบกค็อืท่านเป็นฝ่ายที่
ได้  ดงันัน้ท่านก็ต้องสูญเสีย  เข้าไปเตะเขาหน่ึงที  เจ้ามนัโง่นัก  ด ี 
กุศลกอ้นโตกโ็ยนขา้มไป  ใครรงัแกเขา  ใครเตะเขา  เขาหวัเราะดใีจ  มา
เถอะอยา่งไรเสยีฉนักจ็ะไดกุ้ศล  ฉนัจะไมผ่ลกัออกแมแ้ต่นิดเดยีว  ตาม
กฎในระดบัชัน้สูงน้ี  ทุกคนลองคดิดูใครฉลาด  ไม่ใช่เขาหรอื  เขาฉลาด
ที่สุด  กุศลของเขาไม่ตกหล่นเลยสกันิด  ท่านโยนกุศลข้ามไปให้เขา  
เขากไ็มผ่ลกักลบัมาเลยแมแ้ตน้่อย  รบัไวห้มด  รบัเอาไวด้ว้ยความยนิด ี 
ชาตน้ีิโงช่าตหิน้าไม่โง ่ จติหลกั(เหวยีนเสนิ)ไมโ่ง ่ ในศาสนากลา่วไวว้่า  
ถา้คนมกุีศลมากชาตหิน้าจะไดเ้ป็นขุนนางใหญ่  ร ่ารวยมหาศาล  ลว้น
ตอ้งแลกดว้ยกุศลของคนทัง้นัน้ 
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พวกเราพดูวา่กุศลสามารถผนัแปรเป็นพลงั(กง)ไดโ้ดยตรง  ทา่น
บ าเพ็ญได้สูงเพยีงใด  ไม่ใช่กุศลของท่านที่ผนัแปรให้หรอกหรอื  มนั
สามารถผนัแปรเป็นพลงั(กง)ไดโ้ดยตรง  ก าหนดระดบัชัน้สูงต ่าของคน  
แรงพลงั(กงลี)่มากหรอืน้อย  ไม่ใช่สสารน้ีผนัแปรมาหรอกหรอื  ท่านว่า
มนัมคีุณค่าหรอืไม่  มนัสามารถตดิตวัมาเกดิ  ตายกน็ าตดิตวัไปได ้ ใน
ศาสนาพุทธกล่าวไวว้่า  ท่านบ าเพญ็ปฏบิตัไิดสู้งเพยีงใด  นัน่คอืมรรค
ผลของท่าน  ท่านทุ่มเทออกไปมากเท่าใด  ก็จะได้มากเท่านัน้  ก็คือ
เหตุผลขอ้น้ี  ในศาสนาก็กล่าวไวว้่า  มีกุศลชาติหน้าเป็นขุนนางใหญ่  
ร ่ารวยทรพัยส์นิเงนิทอง  กุศลน้อยขอทานก็ยงัขอไม่ได ้ เพราะว่าไม่มี
กุศลไปแลกเปลีย่น  ไมเ่สยีกจ็ะไมไ่ด ้ กุศลสกันิดกไ็ม่ม ี กต็อ้งดบัสลาย
ทัง้กายและจติ  ตายอยา่งแทจ้รงิ 

ที่ผ่านมามีอาจารย์พลังลมปราณ (ชี่กง)ท่านหน่ึง   เมื่อเริ่ม
ออกมาเผยแพรร่ะดบัชัน้ของเขาสงูมาก  ภายหลงัอาจารยพ์ลงัลมปราณ
(ชีก่ง)ท่านน้ียดึตดิในชื่อเสยีงผลประโยชน์  อาจารยข์องเขากพ็าจติรอง
(ฟู่เหวยีนเสนิ)ของเขาจากไป  เพราะว่าเขาจดัอยูใ่นพวกบ าเพญ็ปฏบิตัิ
จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)  ในขณะที่จติรอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)อยู่  เขาก็ถูกจติ
รอง(ฟู่เหวยีนเสนิ)ควบคุม  ยกตวัอยา่งเรื่องหน่ึง  มอียูว่นัหน่ึงทีท่ างาน
จดัแบ่งหอ้งพกั  หวัหน้าพูดว่าคนที่ไม่มหีอ้งพกัมาทางน้ี  บอกเหตุผล
มาดูซิว่าแต่ละคนมคีวามจ าเป็นต้องการห้องพกัอย่างไร  ต่างคนต่าง
บอกเหตุผลของตวัเอง  คนๆ นัน้ไม่ออกเสยีง  สุดท้ายหวัหน้าเห็นว่า
เขาล าบากกว่าคนอื่น  ห้องพกัควรจะต้องให้เขา  คนอื่นบอกว่าไม่ได ้ 
ใหเ้ขาไม่ได ้ ตอ้งใหฉ้นั  ฉนัมคีวามจ าเป็นตอ้งการหอ้งพกัอยา่งไร  เขา
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พูดว่าถ้าเช่นนัน้ท่านก็เอาไปเถิด  หากมองในสายตาของคนธรรมดา
สามญั  คนๆ น้ีช่างโงน่ัก  มคีนรูว้่าเขาเป็นคนฝึกพลงั(กง)  จงึถามเขา
ว่า  ท่านเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)  อะไรกไ็ม่ต้องการ  ท่านตอ้งการอะไร  เขา
พดูว่าสิง่ใดทีค่นอื่นไม่ตอ้งการ  ฉนักต็้องการสิง่นัน้  ที่จรงิเขาไม่โงเ่ลย
สกันิด  เฉลยีวฉลาดมาก  เฉพาะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตวั  เขาจงึท า
เช่นน้ี  เขาจะปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ คนอื่นก็ถามอกี  มอีะไรที่
คนสมยัน้ีไม่ต้องการ  เขาพูดว่า  ก้อนหนิบนพื้นเตะไปเตะมาไม่มีคน
ตอ้งการ  ฉนักเ็กบ็กอ้นหนินัน้  คนธรรมดาสามญัรูส้กึเป็นเรื่องเหลอืเชื่อ  
คนธรรมดาสามญัไม่สามารถเขา้ใจจติใจของผูฝึ้กพลงั(กง)  ไม่สามารถ
เขา้ใจได ้ ระดบัความนึกคดิห่างไกลกนัมาก  ช่องว่างของระดบัชัน้ห่าง
กนัมากเหลอืเกนิ  แน่นอนเขาคงไม่ไปเก็บก้อนหนิจรงิๆ  เขาไดพู้ดใน
เหตุผลที่คนธรรมดาสามญัไม่สามารถรบัรู้(อู้)ได้คือ  ฉันไม่ต้องการ
สิง่ของของคนธรรมดาสามญั  ก็มาพูดถึงหนิก้อนน้ี  ทุกคนทราบดใีน
คมัภรีบ์ญัญตัไิวว้่า  ทีแ่ดนสุขาวด(ีจีเ๋ล่อซื่อเจีย้)ตน้ไมเ้ป็นทอง  พืน้ดนิ
เป็นทอง  นกเป็นทอง  ดอกไมเ้ป็นทอง  บา้นกเ็ป็นทอง  แมก้ระทัง่ร่าง
ของพระพุทธกเ็ปล่งประกายเป็นสทีองแวววาว  เมื่อไปถงึทีน่ัน่กไ็ม่พบ
ก้อนหนิสกัก้อน  ว่ากนัว่าเงนิที่ใชจ้่ายก็คอืก้อนหนิ  เขาคงไม่น าก้อน
หนิขึ้นไปที่นัน่  แต่เขาพูดเหตุผลที่คนธรรมดาสามญัไม่อาจจะเข้าใจ  
ความจรงิผูฝึ้กพลงั(กง)พดูว่า  สิง่ทีค่นธรรมดาสามญัแสวงหา  พวกเรา
ไม่ต้องการ  สิง่ที่คนธรรมดาสามญัม ี พวกเราก็ไม่ใส่ใจ  และสิง่ที่พวก
เราม ี คนธรรมดาสามญัคดิอยากจะไดก้ไ็มส่ามารถจะมไีด ้
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ความจริง  การรบัรู้(อู้)ที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้นน้ี  เป็นการ
รบัรู(้อู)้ทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  กลบัตรงกนัขา้มกบัการ
รบัรู(้อู)้ของคนธรรมดาสามญั  การรบัรู(้อู)้ทีเ่ราหมายถงึอยา่งแทจ้รงิ  ก็
คือหลกัธรรมที่อาจารย์ถ่ายทอดในระหว่างการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  
หลกัเต๋าที่อาจารยส์ายเต๋าถ่ายทอด  อุปสรรคที่ตวัเองเผชญิในระหว่าง
การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมนัน้  เราสามารถรบัรู(้อู)้ว่าตวัเองเป็นผูบ้ าเพญ็
ปฏบิตัิไดห้รอืไม่  เขา้ใจได้หรอืไม่  ยอมรบัไดห้รอืไม่  ในระหว่างการ
บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมสามารถปฏบิตัติามหลกัธรรมน้ีไดห้รอืไม่  บางคน
ไม่ว่าจะพดูอยา่งไรเขากไ็ม่เชื่อ  ยงัคงเหน็แก่ประโยชน์ที่เหน็เด่นชดัใน
หมู่คนธรรมดาสามญั  ไม่ยอมละทิ้งทศันคตเิดมิๆ ทีม่อียู่  ท าใหเ้ขาไม่
เชื่อ  บางคนคดิจะรกัษาโรค  ขา้พเจา้ขอพดู ณ ทีน้ี่ว่า  พลงัลมปราณ(ชี่
กง)ไมใ่ชเ่พือ่รกัษาโรค  เขารูส้กึไมพ่อใจ  ต่อไปไมว่า่จะสอนอะไร  เขาก็
ไมเ่ชื่ออกีแลว้ 

บางคนไม่มีการรบัรู้(อู้)เอาเสียเลย  บางคนน าเอาหนังสอืของ
ข้าพเจ้ามาขดีๆ เขยีนๆ ตามใจชอบ  คนที่ตาทิพย์เปิดแล้วสามารถ
มองเห็น  หนังสือเล่มน้ีมีสีส ันสวยงาม  เป็นสีทองระยิบระยบั  ทุก
ตวัอกัษรลว้นเป็นรูปลกัษณ์ธรรมกาย(ฝ่าเซนิ)ของขา้พเจา้  ถา้ขา้พเจา้
พูดไม่จรงิก็เท่ากบัหลอกลวงทุกคน  ท่านขดีเขยีนจนด าไปหมด  ท่าน
กลา้ที่จะขดีเขยีนตามอ าเภอใจหรอื  พวกเรามาที่น่ีเพื่อท าอะไร  ไม่ใช่
น าพาท่านบ าเพ็ญขึ้นไปหรอกหรอื  บางสิง่บางอย่างท่านควรจะต้อง
ตรกึตรอง  หนงัสอืเลม่น้ีสามารถชีแ้นะใหท้า่นบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  ทา่น
วา่มคีุณคา่หรอืไม ่ ทา่นไหวพ้ระพทุธจะสามารถชว่ยใหท้า่นบ าเพญ็จรงิ
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ไดห้รอืไม่  ท่านเลื่อมใสศรทัธา  ไม่กลา้แตะตอ้งพระพุทธรูปแมแ้ต่น้อย  
จุดธูปบูชาทุกวนั  แต่หลกัธรรมทีส่ามารถชีน้ าท่านบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม
ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  ทา่นกลบักลา้ทีจ่ะท าใหเ้สยีหาย 

พูดถงึปัญหาของการรบัรู(้อู)้ของคนน้ี  หมายถงึในขัน้ตอนของ
การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  สิง่ที่ปรากฏออกมาในแต่ละระดบัชัน้  หรอืสิง่
ใดๆ และหลกัธรรมต่างๆ ทีอ่าจารยส์อน  ทา่นมคีวามเขา้ใจตอ่สิง่เหลา่น้ี
ในระดับไหน  แต่ก็ยงัไม่ใช่การรบัรู้(อู้)ที่เราจะกล่าวถึงทัง้หมดเสีย
ทเีดยีว  การรบัรู(้อู)้ทีแ่ทจ้รงิกค็อืตลอดชวีติของเขา  ตัง้แต่เริม่บ าเพญ็
ปฏบิตัธิรรม  พฒันาสูงขึน้ไปตามล าดบั  ไม่หยุดยัง้ที่จะขจดัจติยดึติด
และกเิลสตณัหาของมนุษย ์ พลงั(กง)กจ็ะสูงขึน้ไปอยา่งต่อเน่ือง  จนใน
ทีสุ่ดเขาไดบ้ าเพญ็ปฏบิตัมิาถงึขัน้สุดทา้ย  กุศลซึง่เป็นสสารทัง้หมดน้ีก็
จะผนัแปรเป็นพลงั(กง)  หนทางการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมตามที่อาจารย์
ได้เตรยีมไว้  ได้ด าเนินมาถึงขัน้สูงสุดแล้ว  ในชัว่พรบิตาเดยีว  “ปัง”  
ส่วนที่ถูกล็อคเอาไว้ก็จะระเบิดเปิดออกทันที  ตาทิพย์ได้เปิดถึง
จุดสูงสุดในระดบัชัน้ของเขา  มองเห็นสภาพที่แท้จรงิของแต่ละมิติใน
ระดบัชัน้ที่เขาอยู่  รูปลกัษณ์ทีค่งอยู่ของสิง่มชีวีติในแต่ละมติกิาลเวลา  
และรปูแบบการคงอยูข่องสสารในแต่ละมติกิาลเวลา  มองเหน็สจัธรรมใน
จกัรวาลของเรา  ปรากฏอทิธฤิทธิม์ากมาย  สามารถติดต่อสื่อสารกบั
สิง่มชีวีติต่างๆ ได้  เมื่อถึงขัน้น้ีแลว้ยงัไม่ใช่ผูส้ าเรจ็ธรรมชัน้สูงหรอก
หรอื  ไม่ใช่คนทีบ่ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจนรูแ้จง้หรอกหรอื  แปลเป็นภาษา
อนิเดยีโบราณกค็อืเป็นพระพทุธ 
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การรบัรู้(อู้)ที่เรากล่าวถึงน้ี  การรบัรู้(อู้)ที่แท้จรงิชนิดน้ียงัเป็น
เพยีงรูปแบบการรบัรูอ้ย่างฉับพลนัทนัที(ตุ้นอู)้  การรบัรูแ้บบฉับพลนั
ทนัที(ตุ้นอู้)คือ  การบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมโดยถูกปิดกัน้ไว้ขณะที่เขามี
ชวีติอยู ่ ไมรู่ว้่าตวัเองมพีลงั(กง)สงูเพยีงใด  ไมรู่ว้่าพลงั(กง)ทีต่วัเองฝึก
ออกมานัน้มรีปูลกัษณ์เป็นอยา่งไร  ไม่มปีฏกิริยิาตอบสนองใดๆ ทัง้สิน้  
แม้กระทัง่เซลล์ในร่างกายก็ถูกปิดกัน้เอาไว้เช่นกัน  พลัง(กง)ที่ฝึก
ออกมากถ็ูกปิดไวท้ัง้หมด  จนกว่าจะบ าเพญ็ปฏบิตัถิงึขัน้สุดทา้ยจงึจะ
เปิดออกมา  ซึ่งตอ้งเป็นผูท้ีม่รีากฐานยอดเยีย่ม(ตา้เกนิชี)่จงึจะสามารถ
ท าเช่นน้ีได ้ การบ าเพญ็ปฏบิตัิเป็นไปอย่างยากล าบาก  เริม่ต้นตัง้แต่
ประพฤตติวัเป็นคนด ี ขดัเกลาจติ(ซนิซิง่)ของตวัเองใหสู้งขึน้  ยอมรบั
ทุกข ์ มุ่งมัน่บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมไปสูร่ะดบัชัน้ทีส่งูยิง่ๆ ขึน้  เขม้งวดต่อ
การยกระดบัจติ(ซนิซิง่)ใหส้งูขึน้  แต่กลบัมองไมเ่หน็พลงั(กง)ของตวัเอง  
คนประเภทน้ีบ าเพ็ญอย่างล าบากที่สุด  น่ีต้องเป็นผู้ที่มีรากฐานยอด
เยีย่ม(ตา้เกนิชี)่  บ าเพญ็มานานหลายปี  ไมรู่อ้ะไรทัง้สิน้ 

ยงัมกีารรบัรู(้อู)้อกีแบบหน่ึงเรยีกวา่การคอ่ยๆ รบัรู(้เจีย้นอู)้  พอ
เริ่มต้นหลายๆ คนจะรู้สึกถึงการหมุนของธรรมจักร (ฝ่ าหลุน )  
ขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ได้เปิดตาทิพย์ให้ทุกท่าน  บางคนเน่ืองจาก
สาเหตุบางประการ  จากการทีม่องไมเ่หน็กจ็ะมองเหน็ในภายหน้า  จาก
การที่มองไม่ชดัเจนก็จะมองเห็นไดช้ดัเจน  จากการที่ใชไ้ม่เป็นก็จะใช้
เป็น  ระดบัชัน้จะยกระดบัสงูขึน้ตามล าดบั  พรอ้มๆ กบัการยกระดบัจติ
(ซนิซิง่)ใหสู้งขึน้และละทิง้จติยดึตดิต่างๆ  ความสามารถพเิศษต่างๆ ก็
จะปรากฏออกมา  การผนัแปรตลอดขัน้ตอนของการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  
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ขัน้ตอนการแปรเปลี่ยนของร่างกาย  ล้วนอยู่ภายใต้สภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่ตวัท่านเองสามารถจะมองเห็นหรอืรู้สึกได้  ด าเนินไป
อย่างน้ีจนถึงขัน้สุดท้าย  เข้าใจถ่องแท้ถึงสัจธรรมของจักรวาล  
ระดบัชัน้บรรลุถงึจุดสูงสุดตามทีท่่านพงึไดจ้ากการบ าเพญ็ปฏบิตั ิ การ
เปลี่ยนแปลงของร่างแท้(เป๋ินถี่)  ความสามารถพิเศษก็ได้เสรมิสร้าง
ขึน้มาจนถงึระดบัหน่ึง  และจะบรรลุถงึเป้าหมายน้ีตามล าดบั  น่ีจดัเป็น
การค่อยๆ รบัรู(้เจีย้นอู)้  การค่อยๆ รบัรู(้เจีย้นอู)้วธิกีารบ าเพญ็ปฏบิตัิ
แบบน้ีกไ็มใ่ชง่า่ย  เมื่อมคีวามสามารถพเิศษ  บางคนกไ็มส่ามารถปลอ่ย
วางจติยดึตดิลงได ้ อยากทีจ่ะโออ้วด  กจ็ะท าในสิง่ทีไ่ม่ดไีดง้า่ยๆ  เมื่อ
เป็นเช่นน้ีพลงั(กง)ของท่านก็จะตกลงไป  ท่านก็จะบ าเพ็ญโดยเปล่า
ประโยชน์  สุดท้ายก็ถูกท าลายไป  มีบางคนมองเห็นได้  สามารถ
มองเหน็การปรากฏของสิง่มชีวีติต่างๆ ในแต่ละระดบัชัน้  เขาอาจจะมา
ดงึท่านไปท าสิง่น้ี  สิง่นัน้  เขาอาจจะมาดงึทา่นไปบ าเพญ็ปฏบิตัใินวชิา
ของเขา  รบัท่านเป็นลกูศษิย ์ แต่เขาไม่สามารถช่วยใหท้่านไดม้รรคผล  
เพราะวา่ตวัเขาเองกไ็มไ่ดม้รรคผลเชน่กนั 

นอกจากน้ีคนในมติชิัน้สงูลว้นเป็นเทพ  แปลงรา่งกายใหญ่โต  มี
ฤทธิเ์ดชมหาศาล  หากจติไม่เที่ยงตรง  ท่านจะไปกบัเขาไหม  ถ้าท่าน
ไปกบัเขา  กจ็ะบ าเพญ็โดยเปลา่ประโยชน์ไปในทนัท ี แมเ้ขาจะเป็นพระ
พทุธจรงิ  เต๋าจรงิ  ท่านกต็อ้งเริม่ตน้บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมกนัใหม่  คนใน
ระดบัชัน้ต่างๆ นัน้  เป็นเทพทัง้นัน้มใิช่หรอื  มแีต่เพยีงบ าเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมไปจนถงึชัน้สูงมากๆ  บรรลุถงึเป้าหมายแลว้  จงึจะสามารถหลุด
พน้ออกไปได ้ แต่ว่าในสายตาของคนธรรมดาสามญัแลว้  เทพเหล่านัน้
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สามารถแปลงร่างให้ใหญ่โตไดจ้รงิ  ความสามารถยิง่ใหญ่  แต่ก็ไม่แน่
เสมอไปว่าเขาจะไดม้รรคผล  ภายใต้การรบกวนของสื่อสญัญาณแต่ละ
ชนิด  ภายใตก้ารเยา้ยวนของภาพต่างๆ  ใจของท่านจะหวัน่ไหวหรอืไม่  
ดงันัน้จึงพูดว่าตาทิพย์เปิดก็บ าเพ็ญล าบาก  จิต(ซินซิ่ง)ยิง่ยากที่จะ
ควบคุม  ดีที่พวกเราบางคนจดัอยู่ในจ าพวกที่ความสามารถพเิศษจะ
ได้รบัการเปิดออกในช่วงกลางของการบ าเพ็ญปฏิบัติธรรม   เข้าสู่
สภาวะการค่อยๆ รับรู้(เจี้ยนอู้)  ตาทิพย์นั ้นจะเปิดให้ทุกคน  แต่
ความสามารถพเิศษของหลายๆ คนนัน้ไม่อนุญาตใหท้่านแสดงออกมา  
จนกว่าจิต(ซินซิ่ง)ของท่านจะค่อยๆ ยกระดับขึ้นถึงระดับหน่ึงแล้ว  
สภาพจติใจมัน่คงแล้ว  สามารถควบคุมตวัเองได้แลว้  ก็จะระเบดิเปิด
ออกให้ท่านในทนัที  มาถึงระดบัชัน้ๆ หน่ึงก็ให้ท่านมีสภาวะของการ
คอ่ยๆ รบัรู(้เจีย้นอู)้ปรากฏออกมา  เมื่อถงึเวลานัน้กจ็ะสามารถควบคุม
ตัวเองได้ง่ายขึ้น  ความสามารถพิเศษต่างๆ ก็ปรากฏออกมา  เมื่อ
ตวัเองบ าเพญ็ขึน้ไปอกี  จนในทีสุ่ดกจ็ะเปิดออกทัง้หมด  ยอมใหท้่านมี
สิง่เหล่าน้ีออกมาในช่วงกลางของการบ าเพญ็ปฏบิตั ิ พวกเราส่วนมาก
จะจดัอยูใ่นจ าพวกน้ี  จงึไมต่อ้งรบีรอ้นทีจ่ะเหน็ 

ทุกท่านอาจเคยได้ยนิว่านิกายฉันจงก็กล่าวถึง  การรบัรู้แบบ
ฉับพลนัทนัท(ีตุ้นอู)้   และการค่อยๆ รบัรู(้เจี้ยนอู)้   ประมุขของนิกาย
ฉันจงรุ่นหกฮุ่ยเหนิงสอนเรื่องการรบัรูแ้บบฉับพลนัทนัที(ตุ้นอู้)  ส่วน
เสินซิ่ วจากส านักฝ่ ายเหนือสอนการค่อยๆ รับรู้ (เจี้ยนอู้ )  ใน
ประวตัศิาสตร ์ ทัง้สองท่านไดท้ าการถกเถยีงวชิาพุทธศาสนาเกี่ยวกบั
พุทธศาสตร์เป็นเวลาอนัยาวนาน  โต้แย้งกันไปมา  ข้าพเจ้าว่าไม่มี
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ความหมาย  เพราะอะไร  เพราะว่าสิง่ที่พวกเขาพูดถึงเป็นเพยีงความ
เขา้ใจในกฎขอ้หน่ึงในระหว่างการบ าเพญ็ปฏบิตั ิ กฎขอ้น้ีบางคนเขา้ใจ
ในทนัทีทนัใด  แต่บางคนจะค่อยๆ รบัรู้(อู้)  ค่อยๆ เข้าใจ  จะรบัรู้(อู้)
อย่างไรก็ใชไ้ดม้ใิช่หรอื  การรบัรูแ้บบฉับพลนัทนัท(ีตุ้นอู)้ก็เป็นเรื่องดี
มาก  การค่อยๆ รบัรู(้เจีย้นอู)้ก็ใชไ้ดเ้ช่นกนั  ต่างกเ็ป็นการรบัรู้(อู)้มใิช่
หรอื  ต่างกเ็ป็นการรบัรู(้อู)้ทัง้นัน้  ดงันัน้แบบไหนกไ็มผ่ดิ 

คนท่ีมีรากฐานยอดเยี่ยม (ต้าเกินช่ี) 

อะไรคอืคนทีม่รีากฐานยอดเยีย่ม(ตา้เกนิชี)่  คนทีม่รีากฐานยอด
เยีย่ม(ต้าเกนิชี่)กบัการมรีากฐาน(เกนิจ)ีดหีรอืไม่ดกีย็งัมคีวามแตกต่าง  
คนที่มีรากฐานยอดเยี่ยม(ต้าเกินชี่)แบบน้ีหาได้ยากมากๆ  ต้องผ่าน
ประวตัิศาสตร์หลายยุคหลายสมยัเป็นเวลายาวนาน  จึงจะมีก าเนิด
ออกมาสกัคน  แน่นอนผู้มรีากฐานยอดเยี่ยม(ต้าเกินชี่)ก่อนอื่นต้องมี
กุศลมากลน้  ตอ้งมสีนามของสสารสขีาวชนิดน้ีใหญ่มาก  ซึง่เป็นเรื่องที่
แน่นอน  ขณะเดยีวกนัยงัจะตอ้งสามารถอดทนในทุกขแ์ห่งทุกข ์ ทัง้ยงั
ตอ้งมคีวามอดทนสูงเป็นพเิศษ  ยงัต้องสามารถเสยีสละ  ยงัต้องรกัษา
กุศลได ้ มกีารรบัรู(้อู)้ด ีเป็นตน้ 

อะไรคอืทุกขแ์ห่งทุกข ์ ศาสนาพุทธเหน็ว่าการเป็นคนกค็อืทุกข ์ 
เพียงท่านเป็นคนก็ต้องรบัทุกข์  พุทธศาสนาเห็นว่าสิ่งมีชีวิตในมิติ
ต่างๆ ล้วนไม่มรี่างกายของคนธรรมดาสามญัเช่นเราน้ี  ดงันัน้จงึไม่มี
โรคภยัไขเ้จบ็  ไม่มปัีญหาของการเกิดแก่เจ็บตาย  จงึไม่มคีวามทุกข์
ทรมานแบบน้ี  ในมติอิื่นคนสามารถลอยขึน้มาได ้ ไรน้ ้าหนัก  สวยงาม
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มากๆ  กเ็พราะคนธรรมดาสามญัมรี่างกายน้ี  จงึเกดิปัญหาดงัน้ี  หนาว
ก็ทนไม่ไหว  ร้อนก็ทนไม่ได้  กระหายน ้าก็ทนไม่ไหว  หิวก็ทนไม่ได ้ 
เหน่ือยก็ทนไม่ไหว  ยงัมีการเกิดแก่เจ็บตาย  ไม่ว่าอย่างไรท่านไม่มี
ความสบายเลย 

ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึง  ลงข่าวเกี่ยวกับ
แผน่ดนิไหวทีถ่งัซนั  มผีูค้นเสยีชวีติจากเหตุการณ์แผน่ดนิไหวมากมาย  
แต่ก็มหีลายคนได้รบัการช่วยเหลอืรอดชวีติมาได ้ มกีารส ารวจพเิศษ
ดา้นสงัคมกบัคนกลุ่มน้ี  สอบถามความรูส้กึของเขาภายใต้สภาพของ
การตายว่ามีความรู้สึกอย่างไร  แต่ว่าเป็นเรื่องที่คาดคิดไม่ถึง  คน
เหลา่น้ีพดูตรงกนัถงึสภาวะทีพ่เิศษอยา่งหน่ึง  กค็อืในชัว่ขณะทีก่ าลงัจะ
ตายนัน้  ไม่รูส้กึหวาดกลวั  ตรงกนัขา้มในทนัใดนัน้กลบัมคีวามรูส้กึถงึ
การปลดปล่อย  แฝงไวด้ว้ยความรูส้กึปิตยินิดแีบบหน่ึง  บางคนรูส้กึว่า
ตวัเองในทนัใดนัน้ไม่มรี่างกายเป็นเครื่องพนัธนาการอกีต่อไป  ตวัเบา
หววิลอยขึน้มาอย่างสวยงามมาก  ยงัมองเหน็ร่างกายของตวัเอง  บาง
คนยงัมองเหน็สิง่มชีวีติในมติอิื่น  มบีางคนยงัทอ่งไปในทีต่่างๆ  ทุกคน
พูดถึงความรู้สึกในชัว่พริบตานัน้ว่ารู้สึกถึงการปลดปล่อยแบบหน่ึง  
แฝงไวด้ว้ยความตื่นเต้นยนิด ี ไม่มคีวามรูส้กึทุกขท์รมาน  ก็คอืพูดว่า
พวกเรามรี่างกายที่เป็นเน้ือหนังมงัสาจงึเป็นทุกข์  แต่ทุกคนก็เกิดมา
เชน่น้ีจากครรภม์ารดา  กเ็ลยไมรู่ส้กึวา่เป็นทุกข ์

ขา้พเจา้ว่ามนุษยต์อ้งอดทนในทุกขแ์ห่งทุกข ์ ขา้พเจา้ไดพ้ดูไป
วนันัน้แลว้ว่ามติทิี่มนุษยอ์าศยัอยู่น้ีกบัอกีมติทิี่ใหญ่กว่า  ความนึกคดิ
ด้านกาลเวลายงัไม่เหมือนกันเสียทีเดียว  พวกเราฝัง่น้ีหน่ึงชัว่ยาม
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เท่ากบัสองชัว่โมง  ก็คอืหน่ึงปีในมติขิองเขาที่นัน่  กล่าวถงึคนๆ น้ีฝึก
พลงั(กง)ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีทุ่กขย์ากล าบากเชน่น้ี  ถอืวา่ยอดเยีย่ม
จรงิๆ  พดูว่าคนผูน้ี้มจีติทีจ่ะแสวงหาธรรมะ  คดิจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  
คนผู้น้ีน่ายกย่องจริงๆ  ทุกข์ยากถึงขนาดน้ีเขายงัไม่ละทิ้งอุปนิสัย
ดัง้เดิมของเขา  เขายงัต้องการที่จะบ าเพ็ญปฏิบตัิกลบัไป  ท าไมจึง
ช่วยเหลือผู้บ าเพ็ญปฏิบัติธรรมได้โดยไม่มีเงื่อนไข  ก็คือเช่นน้ี  
กล่าวถงึคนผูน้ี้อยู่ในมติขิองมนุษยน์ัง่สมาธติลอดคนื  ผูอ้ื่นพบเหน็เขา้  
จะพูดว่าคนๆ น้ียอดจรงิๆ  เขาอยู่ตรงน้ีนัง่สมาธมิาเป็นเวลาหกปีแล้ว  
เพราะว่าหน่ึงชัว่ยามของพวกเราก็เท่ากบัฝัง่นัน้หน่ึงปี  พวกเรามนุษย์
อยูใ่นมติทิีพ่เิศษมากๆ 

อดทนในทุกขแ์หง่ทุกขอ์ยา่งไร  ยกตวัอยา่งเชน่  คนๆ น้ีวนัหน่ึง
ไปท างาน  บรษิทัอยูใ่นสภาวะที่ไม่ค่อยด ี มคีนมากกว่างาน  ในสภาพ
เชน่น้ีอยูไ่ม่ไหว  บรษิทัตอ้งปรบัปรุงไปรบัเหมางาน  คนทีเ่ป็นสว่นเกนิ
ต้องให้ออกจากงานไป  เขาก็เป็นหน่ึงในนัน้  รายได้หายไปทนัที  มี
ความรูส้กึอย่างไร  ไม่มเีงนิที่จะใช้จ่าย  แล้วจะด ารงชวีติอย่างไร  ท า
อะไรอย่างอื่นก็ไม่เป็น  กลบับ้านไปอย่างหงอยเหงาเศรา้ซึม  ทนัทีที่
กลบัถงึบา้น  คนแก่ในบา้นลม้ป่วยลง  อาการหนักมากต้องรบีน าไปส่ง
โรงพยาบาล  กว่าจะขอยมืเงนิมาเป็นค่าพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลก็
ไม่ใช่งา่ย  กลบัมาบา้นเพื่อเตรยีมสิง่ของใหค้นแก่  พอกลบัถงึบา้น  ครู
ทีโ่รงเรยีนแจง้มาว่าลกูชายของท่านไปท ารา้ยคนอื่นจนเจบ็หนัก  ใหร้บี
ไปจดัการ  เพิง่จดัการเรื่องน้ีเสรจ็กลบัถงึบา้น  เพยีงนัง่ลงกม็โีทรศพัท์
มาแจง้ว่า  ภรรยาของเขามชีูเ้สยีแลว้  แน่นอนพวกเราจะไม่ประสบกบั
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เรื่องเช่นน้ี  คนทัว่ไปคงจะรบัความทุกข์เช่นน้ีไม่ไหว  พอคิดขึ้นมา  
อย่างน้ียงัจะมชีวีติอยู่ต่อไปอกีท าไม  หาเชอืกสกัเสน้มาแขวนคอ  ไม่
อยากอยูต่่อไปแลว้  ใหจ้บสิน้ไปเสยีทัง้หมด  ขา้พเจา้วา่คนตอ้งสามารถ
อดทนในทุกขแ์หง่ทุกข ์ แน่นอนไมใ่ชจ่ะตอ้งเป็นรปูแบบน้ีเสมอไป  การ
ชิงดีชิงเด่นระหว่างคน  การเสียดสีทางจิต(ซินซิ่ง)  การแก่งแย่ง
ผลประโยชน์สว่นตวัของคนไมเ่ป็นรองจากสิง่น้ี  มคีนไมน้่อยทีม่ชีวีติอยู่
เพือ่ต่อสูเ้อาชนะ  รบัไมไ่ดก้แ็ขวนคอตายไป  ดงันัน้พวกเราตอ้งบ าเพญ็
ปฏิบัติธรรม  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ส ับสนวุ่นวายเช่นน้ี  ต้อง
สามารถอดทนในทุกข์แห่งทุกข์ให้ได้  ในเวลาเดียวกนัก็ต้องมีความ
อดทนสงูเป็นพเิศษ 

อะไรคอืความอดทนสูงเป็นพเิศษ  การเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)ขัน้แรก
ต้องปฏบิตัใิหไ้ดถ้ึงขัน้ที่ว่า  ตีไม่ตตีอบ  ด่าไม่ด่ากลบั  ต้องอดทน  มิ
เช่นนัน้  ท่านจะเป็นผูฝึ้กพลงั(กง)ไดอ้ยา่งไร  มคีนกลา่วว่า  การอดทน
แบบน้ีปฏบิตัไิดย้ากมาก  อารมณ์ฉันไม่ด ี อารมณ์ไม่ดกี็แก้ไขเสยี  ผู้
ฝึกพลงั(กง)ตอ้งอดทน  บางคนดูแลเดก็กม็โีทสะ  ส่งเสยีงดงัสนัน่ไปทัว่  
ท่านดูแลเดก็ก็ไม่จ าเป็นต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างนัน้  ท่านเองไม่
ตอ้งมอีารมณ์จรงิๆ  ท่านตอ้งมสีตสิมัปชญัญะในการสัง่สอนเดก็  จงึจะ
สามารถสัง่สอนเดก็ใหด้ไีดอ้ยา่งแทจ้รงิ  เรื่องเลก็ยงัอดทนไม่ได ้ กเ็กดิ
โทสะแล้ว  ยงัคิดจะมีพลงั(กง)สูงขึ้นหรอื  มีคนพูดว่าเดินไปบนถนน  
ใครเตะฉันหน่ึงท ี ไม่มใีครรูจ้กัฉัน  อย่างน้ีฉันทนได ้ ขา้พเจา้พูดว่าน่ี
ยงัไม่พอ  ต่อไปก็ไม่แน่ว่าในเวลาที่อยู่ต่อหน้าคนที่ท่านกลวัเสยีหน้า
มากที่สุด  ใหม้คีนมาตบหน้าท่านสกัสองท ี ใหท้่านต้องเสยีหน้าอย่าง
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มาก  ท่านจะแก้ปัญหาน้ีอย่างไร  ดูว่าท่านจะอดทนได้หรอืไม่  ท่าน
อดทนได ้ แต่ในใจยงัปล่อยวางไม่ได ้ ก็ยงัใชไ้ม่ได ้ ทุกท่านคงทราบด ี 
เมื่อบรรลุถงึระดบัชัน้ของพระอรหนัต์  ประสบกบัเรื่องอะไรกไ็ม่เก็บไว้
ในใจ  เรื่องราวของคนธรรมดาสามัญทัง้หลายล้วนไม่เก็บไว้ในใจ  
อารมณ์ดอียูต่ลอด  ไมว่า่จะเสยีเปรยีบมากเพยีงใดกย็งัอารมณ์ดไีมใ่สใ่จ  
ถา้ปฏบิตัไิดจ้รงิๆ  ทา่นกบ็รรลุถงึมรรคผลขัน้แรกระดบัพระอรหนัตแ์ลว้ 

มีคนพูดว่า  ความอดทนหากต้องท าถึงระดับน้ี  คนธรรมดา
สามัญก็ต้องพูดว่าพวกเราอ่อนแอมากเกินไปแล้ว  รังแกได้ง่าย  
ขา้พเจ้าว่านัน่ไม่ใช่ความอ่อนแอ  ทุกท่านลองคิดดู  ในสงัคมมนุษย์
บุคคลที่สูงดว้ยวยัวุฒ ิ สูงดว้ยคุณวุฒ ิ ยงัตอ้งเน้นความสุขุมเยอืกเยน็  
ไมค่ลอ้ยตามความนึกคดิของชาวบา้นทัว่ไป  แลว้พวกเราเป็นผูฝึ้กพลงั
(กง)  จะถอืว่าอ่อนแอไดอ้ยา่งไร  ขา้พเจา้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งจติใจ
ที่มคีวามอดทนสูงเป็นพเิศษ  นัน่เป็นการแสดงออกซึ่งจติใจที่เขม้แขง็
แน่วแน่  มเีพยีงผูฝึ้กพลงั(กง)เทา่นัน้จงึจะมจีติใจทีม่คีวามอดทนสงูเป็น
พเิศษเช่นน้ีได้  มีค ากล่าวเช่นน้ีประโยคหน่ึงว่า  ลูกผู้ชายถูกเหยยีด
หยาม  ชกัดาบเขา้ต่อสู ้ คนธรรมดายอ่มท าเชน่นัน้แน่นอน  ทา่นดา่ฉนั  
ฉนัด่าท่าน  ท่านตฉีัน  ฉนัก็ตที่าน  นัน่เป็นการกระท าของคนธรรมดา
สามัญ  จะบอกว่าเขาเป็นผู้ฝึกพลัง(กง)ได้หรือ  การเป็นผู้บ าเพ็ญ
ปฏบิตัิธรรม  หากท่านไม่มีจติใจที่เขม้แขง็  ท่านควบคุมตวัเองไม่ได ้ 
ทา่นกไ็มส่ามารถบรรลุถงึจุดน้ี 

พวกท่านคงทราบดีในสมัยโบราณมีคนๆ หน่ึงชื่อว่าหันซิ่น  
กล่าวกันว่าหนัซิ่นมีความสามารถมาก  เป็นแม่ทพัใหญ่ของหลิวปัง  
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เป็นเสาเอกของประเทศ  ท าไมจงึมคีวามสามารถท างานใหญ่ไดเ้ช่นนัน้  
กลา่วคอืหนัซิน่คนน้ีตัง้แต่เลก็กไ็มเ่หมอืนกบัคนทัว่ไป  มตี านานเลา่กนั
ว่า  หนัซิน่ถูกข่มเหงใหล้อดใตห้ว่างขา  หนัซิน่ฝึกวทิยายุทธ์ตัง้แต่วยั
เดก็  คนทีฝึ่กวทิยายุทธก์็มกัจะสะพายดาบตดิตวั  มอียูว่นัหน่ึงเดนิอยู่
บนถนน  มอีนัธพาลเจา้ถิน่คนหน่ึงทา้วสะเอวขวางทางไมใ่หไ้ปและถาม
วา่  สะพายดาบไวท้ าอะไร  เจา้กลา้ฆ่าคนไหม  เจา้กลา้ฆ่าคนกล็องตดั
หวัของขา้ดู  พูดแลว้กย็ื่นศรีษะออกไป  หนัซิน่ก็คดิ  ขา้พเจา้จะตดัหวั
เจา้ไปท าอะไร  ในเวลานัน้การตดัหวัผูอ้ื่นตอ้งถูกฟ้องศาลชดใชช้วีติ  จะ
ฆ่าคนตามใจชอบไดห้รอื  เขาเหน็วา่หนัซิน่ไม่กลา้ฆ่า  กพ็ดูว่า  ถา้เจา้
ไม่กลา้ฆ่าขา้  กจ็งลอดใตห้ว่างขาขา้ไป  และแลว้หนัซิน่กล็อดใตห้ว่าง
ขาของเขาไปจรงิๆ  แสดงให้เห็นว่าหนัซิ่นมคีวามอดทนสูงเป็นพเิศษ  
เขาไมเ่หมอืนกบัคนธรรมดาทัว่ไป  เขาจงึสามารถท าเรื่องยิง่ใหญ่ขนาด
น้ีได ้ คนตอ้งรกัษาศกัดิศ์ร ี นัน่เป็นค าพดูของคนธรรมดาสามญั  มชีวีติ
อยู่เพื่อรกัษาศกัดิศ์ร ี ทุกคนลองคิดดู  ใช้ชีวิตอย่างน้ีเหน่ือยหรอืไม ่ 
ทุกข์หรอืไม่  คุ้มหรือไม่  อย่างไรก็ตามหนัซิ่นเป็นเพียงคนธรรมดา
สามัญ  แต่พวกเราเป็นผู้บ าเพ็ญปฏิบัติธรรม  พวกเราย่อมต้อง
เหนือกว่าเขามาก  เป้าหมายของพวกเราคอืการหลุดพน้ระดบัชัน้ของ
คนธรรมดาสามญั  ก้าวไปสู่ระดบัชัน้ทีสู่งขึน้ไปอกี  เรื่องเช่นน้ีพวกเรา
จะไม่ประสบ  แต่ในสงัคมของคนธรรมดาสามญั  ผูบ้ าเพญ็ในเวลาทีถู่ก
ปรกัปร าและไดร้บัความอปัยศอดสู  ก็จะมคีวามรุนแรงไม่แพก้นั  การ
เสียดสจีติ(ซินซิ่ง)ระหว่างคนด้วยกนั  ขา้พเจ้าว่าก็ไม่เป็นรองกว่าสิ่ง
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เหลา่น้ี  มแีต่จะรุนแรงมากกวา่ไมม่น้ีอยกวา่  กเ็ป็นเรื่องยากล าบากมาก
ทเีดยีว 

ในเวลาเดยีวกนั  ผู้บ าเพ็ญปฏบิตัิธรรมยงัจะต้องสามารถสละ  
สละการยดึตดิต่างๆ และตณัหากเิลสต่างๆ ของคนธรรมดาสามญั  ให้
ปฏบิตัใินทนัทคีงท าไม่ได ้ ค่อยๆ ท ากจ็ะท าได ้ วนัน้ีหากท่านสามารถ
ท าไดท้นัท ี วนัน้ีท่านก็คอืพระพุทธแลว้  การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมต้อง
คอ่ยเป็นคอ่ยไป  แต่ทา่นตอ้งไมป่ลอ่ยปละละเลย  ทา่นพดูวา่อาจารยไ์ด้
บอกแลว้  การบ าเพญ็ปฏบิตัติอ้งค่อยเป็นค่อยไป  ถา้เช่นนัน้พวกเราก็
ค่อยๆ บ าเพ็ญปฏิบตัิ  ท าเช่นนัน้ไม่ได้  ท่านต้องเข้มงวดกบัตัวเอง  
การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมทา่นตอ้งมุมานะรุดไปขา้งหน้าอยา่งจรงิจงั 

ท่านยังต้องสามารถรักษากุศล  ต้องรักษาจิต (ซินซิ่ง)  ไม่
ประพฤตไิปในทางทีผ่ดิ  ท่านตอ้งไม่กระท าสิง่ใดๆ ตามอ าเภอใจ  ท่าน
ต้องรกัษาจิต(ซินซิ่ง)ไว้ให้ได้  พวกเรามกัได้ยินคนธรรมดาสามญัมี
ค าพดูเชน่น้ี  สะสมกุศลท าความด ี แต่ส าหรบัผูฝึ้กพลงั(กง)ไม่เน้นเรื่อง
สะสมกุศล  พวกเราเน้นการรกัษากุศล  ท าไมจงึเน้นการรกัษากุศล  ก็
เพราะวา่พวกเรามองเหน็สภาพการณ์เชน่น้ี  การสะสมกุศลเป็นเรื่องของ
คนธรรมดาสามญัพดูกนั  ถา้เขาสะสมกุศลท าความด ี ชาตหิน้ากจ็ะไดด้ ี
แต่ส าหรบัพวกเราไมม่ปัีญหาเรื่องน้ีอกีแลว้  หากทา่นบ าเพญ็ส าเรจ็กจ็ะ
ไดธ้รรมะ  ไม่มเีรื่องของชาตหิน้าอกีต่อไปแลว้  พวกเรา ณ ทีน้ี่เน้นการ
รกัษากุศล  ยงัมคีวามหมายอกีชัน้หน่ึง  ก็คอื  สสาร 2 ชนิดที่ร่างกาย
ของเรามตีิดตวัมานัน้  ไม่ใช่สะสมมาเพยีงชาติเดยีวภพเดยีว  มนัตก
ทอดต่อๆ กนัมาผา่นกาลเวลาอนัยาวนาน  ทา่นขีจ่กัรยานเทีย่วหาความ
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ดที าไปทัว่เมอืง  ก็ไม่แน่ว่าจะมโีอกาสไดท้ าความด ี ท่านท าเช่นน้ีทุก
วนักไ็มแ่น่วา่จะมโีอกาสไดพ้บ 

ยงัมคีวามหมายอกีชัน้หน่ึง  ถ้าใหท้่านสะสมกุศล  ท่านเหน็ว่า
เรื่องนัน้เป็นเรื่องดี  แต่เมื่อท่านท าไป  ไม่แน่ก็อาจเป็นเรื่องไม่ดี  ใน
เวลาที่ท่านเห็นว่าเรื่องนัน้เป็นเรื่องไม่ดี  หากท่านเขา้ไปยุ่ง  ไม่แน่ก็
อาจเป็นเรื่องดีก็ได้  เพราะอะไรหรือ  เพราะว่าท่านมองไม่ เห็น
ความสมัพนัธ์ของเหตุและผล  กฎหมายใชค้วบคุมเรื่องของคนธรรมดา
สามญั  ขอ้น้ีไม่มปัีญหา  แต่ผูฝึ้กพลงั(กง)นัน้เหนือธรรมดาแล้ว  เมื่อ
ท่านเป็นคนเหนือธรรมดา  ก็ต้องใชก้ฎที่เหนือธรรมดามาควบคุมท่าน  
จะใช้กฎของคนธรรมดาสามญัมาประเมนิไม่ได้แล้ว  ท่านไม่ทราบถึง
ความสมัพนัธ์ของเหตุและผลของเรื่องน้ี  ก็จะท าผิดในเรื่องน้ีได้ง่าย  
ดงันัน้พวกเราเน้นการไรค้วามหมายมัน่ใดๆ  ท่านคดิอยากจะท าอะไรก็
ท าอย่างนัน้ไม่ได้  มีคนพูดว่าฉันคิดจะควบคุมคนเลว  ขา้พเจ้าว่าถ้า
เช่นนัน้ท่านกไ็ปเป็นต ารวจกแ็ลว้กนั  แต่เรากไ็ม่ไดห้มายความว่าหาก
พบมกีารฆ่าคนวางเพลงิกไ็มยุ่ง่เกีย่ว  ขา้พเจา้ขอบอกทุกทา่น  เมื่อเกดิ
การขดัแยง้ระหวา่งคนดว้ยกนั  เขาเตะคนหน่ึงท ี เขาชกคนหน่ึงหมดั  ดี
ไมด่อีาจเป็นเพราะคนๆ นัน้ตดิคา้งเขาไวเ้มื่อชาตกิ่อน  เขาทัง้สองไดค้ดิ
บญัชกีนัแลว้  ถ้าท่านเขา้ไปยุ่งเกี่ยว  บญัชรีะหว่างพวกเขาก็ช าระกนั
ไมส่ าเรจ็  รอถงึครัง้ต่อไปกต็อ้งเกดิขึน้อกีครัง้  จงึพดูวา่ทา่นมองไมเ่หน็
ความสมัพนัธ์ของเหตุและผล  งา่ยต่อการกระท าผดิ  ต้องสูญเสยีกุศล
ไป 
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คนธรรมดาสามญัยุ่งเรื่องของคนธรรมดาดว้ยกนัไม่เป็นไร  เขา
ใช้กฎของคนธรรมดาสามญัมาประเมนิ  แต่ส าหรบัท่านก็ต้องใช้กฎที่
เหนือกวา่ธรรมดามาประเมนิ  ทา่นเหน็การฆา่คนวางเพลงิแลว้ไมเ่ขา้ไป
ยุ่ง  ก็คือจิต(ซินซิ่ง)ของท่านมีปัญหา  ไม่อย่างนัน้ความเป็นคนดีจะ
แสดงออกมาไดอ้ยา่งไร  ฆ่าคนวางเพลงิท่านกย็งัไม่ยุง่  แลว้ท่านจะยุ่ง
เรื่องอะไร  แต่ว่ามีอยู่จุดหน่ึง  เรื่องเหล่าน้ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้
บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมอย่างพวกเรา  ไม่แน่ว่าจะก าหนดให้ท่านได้พบ  
พวกเราเน้นการรกัษากุศล  กเ็พื่อใหท้า่นหลกีเลีย่งกระท าเรื่องไม่ด ี ไม่
แน่วา่เมื่อกระท าเรื่องท านองน้ีสกัเลก็น้อย  กอ็าจกระท าผดิแลว้  ฉะนัน้
ท่านกต็อ้งสูญเสยีกุศล  เมื่อท่านสูญเสยีกุศล  ท่านจะยกระดบัสงูขึน้ได้
อยา่งไร  จะบรรลุถงึเป้าหมายสูงสุดของท่านไดอ้ยา่งไร  ในทีน้ี่มปัีญหา
เช่นน้ีอยู่  นอกจากน้ียงัต้องมจีติรบัรู(้อูซ้ิ่ง)ด ี รากฐาน(เกนิจ)ีดแีละจติ
รบัรู(้อูซ้ิง่)กอ็าจจะดดีว้ย  อทิธพิลของสภาพแวดลอ้มกม็ผีล 

พวกเรายงัพูดกนัว่า  ใหพ้วกเราทุกคนบ าเพญ็จากภายใน  ให้
ทุกคนคน้หาจากจติ(ซนิซิง่)ของตวัเอง  ตรงไหนท าไดไ้ม่ดใีหห้าสาเหตุ
ด้วยตัวเอง  ครัง้ต่อไปท าให้ดี  ท าอะไรให้ค านึงถึงผู้อื่นก่อนเสมอ  
ฉะนัน้สงัคมมนุษย์จะพฒันาดขีึ้น  ศลีธรรมก็จะยกระดบัสูงตามขึ้นมา  
อารยธรรมทางจติใจกด็ขีึน้เช่นกนั  ความสงบสุขในสงัคมกจ็ะมสีภาพดี
ขึน้  ไมแ่น่วา่อาจไมจ่ าเป็นตอ้งมตี ารวจ  ไมต่อ้งมคีนมาคุม  ทุกคนดแูล
ตวัเอง  ทุกคนค้นหาจากจิตใจของตวัเอง  ท่านคิดดูซิว่าจะดีแค่ไหน  
ทุกท่านคงทราบปัจจุบนักฎหมายได้บญัญตัิไว้อย่างครอบคลุม  และ
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามล าดบั  แต่ท าไมคนก็ยงักระท าความผดิอีก  มี
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กฎหมายแต่ก็ไม่ยดึถอืปฏบิตั ิ กเ็พราะว่าท่านไม่สามารถควบคุมจติใจ
เขา  เวลามองไม่เหน็  เขาก็ยงัจะกระท าเรื่องไม่ด ี ถ้าหากทุกๆ คนมุ่ง
บ าเพ็ญกันที่จิตใจ  ทุกอย่างก็จะแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง  และไม่
จ าเป็นตอ้งใหท้า่นออกมาเรยีกรอ้งหาความยตุธิรรมใหก้บัใครอกี 

ธรรมะพดูไดเ้พยีงระดบัน้ีเท่านัน้  ระดบัทีสู่งกว่าน้ีตอ้งอาศยัตวั
ท่านเองไปบ าเพญ็จงึจะได ้ มบีางคนถามปัญหายิง่ถามยิง่เป็นรูปธรรม
มากขึน้  ปัญหาการด าเนินชวีติของท่าน  ถา้หากตอ้งใหข้า้พเจา้อธบิาย
ใหก้ระจ่างทัง้หมด  ตวัท่านยงัจะบ าเพญ็ปฏบิตัอิะไร  ท่านต้องบ าเพญ็
ดว้ยตวัเอง  รบัรู(้อู)้ดว้ยตวัเอง  หากใหข้า้พเจา้พดูออกมาทัง้หมด  ทา่น
ก็ไม่มอีะไรจะบ าเพญ็อกีแลว้  ดทีี่หลกัธรรมใหญ่(ต้าฝ่า)ก็ได้ถ่ายทอด
ออกมาแลว้  ทา่นสามารถยดึเป็นแนวทางในการปฏบิตัติ่อไป 

********************************************** 

ขา้พเจา้คดิว่า  เวลาส าหรบัการถ่ายทอดหลกัธรรมของขา้พเจา้
โดยหลกัก็ใกลจ้ะสิน้สุดแลว้  จงึคดิจะมอบสิง่ทีแ่ทจ้รงิไวใ้หก้บัทุกท่าน  
เพื่อที่จะให้ทุกท่านมีหลกัธรรมชี้น าในการบ าเพ็ญปฏิบตัิธรรมต่อไป  
ตลอดขัน้ตอนของการถ่ายทอดธรรม  ขา้พเจา้ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบ
ทีม่ตี่อทุกท่าน  และต่อสงัคมในเวลาเดยีวกนั  ทีจ่รงิเรากด็ าเนินการไป
ตามหลกัการน้ี  ส่วนจะท าได้ดีหรอืไม่อย่างไรขา้พเจ้าจะไม่ขอพูดถึง  
ยอ่มมขีอ้วจิารณ์ของสาธารณะ  เจตนารมณ์ของขา้พเจา้คอืน าหลกัธรรม
ใหญ่(ต้าฝ่า)เผยแพร่ออกมา  เพื่อให้พวกเราและคนจ านวนมากได้รบั
ประโยชน์  เพื่อให้ผู้คิดจะบ าเพ็ญปฏิบัติอย่างแท้จริงสามารถอาศัย
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หลกัธรรมบ าเพ็ญปฏิบตัิขึ้นไปได้  ขณะเดียวกันในขัน้ตอนของการ
เผยแพร่หลกัธรรมทีผ่า่นมา  เรากไ็ดอ้ธบิายถงึหลกัการของการเป็นคน  
และหวงัว่าพวกท่านเมื่อออกจากห้องเรยีนน้ีไปแล้ว  คนที่ไม่สามารถ
บ าเพญ็ปฏบิตัติามหลกัธรรมใหญ่(ตา้ฝ่า)  อยา่งน้อยทีสุ่ดกส็ามารถเป็น
คนดคีนหน่ึง  เชน่น้ีกจ็ะเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  ทีจ่รงิท่านสามารถเป็น
คนดคีนหน่ึงไดแ้ลว้  หลงัจากเลกิเรยีนแลว้  ทา่นกร็ูว้า่จะปฏบิตัตินเป็น
คนดอียา่งไร 

ระหว่างการถ่ายทอดหลกัธรรมก็มบีางส่วนที่ไม่ราบรื่น  มกีาร
รบกวนจากหลายๆ ด้าน  อย่างไรก็ดีด้วยแรงสนับสนุนจากคณะ
ด าเนินการ  ผูน้ าองคก์รต่างๆ  ตลอดจนการท างานอยา่งเตม็ก าลงัของผู้
ท างานทุกทา่น  การแสดงธรรมของเราจงึส าเรจ็ลุลว่งไปไดค้อ่นขา้งด ี

ในระหว่างการแสดงธรรม  สิง่ที่ขา้พเจา้พูดถึงล้วนเป็นสิง่ที่จะ
ช่วยชี้แนะใหทุ้กท่านไดบ้ าเพญ็ปฏบิตัไิปสู่ระดบัชัน้ที่สูงขึน้  ในอดตีที่
ผา่นมาการแสดงธรรมไม่มใีครพดูถงึสิง่เหลา่น้ี  สิง่ทีพ่วกเราพดูนัน้แจ่ม
แจ้งมาก  พูดโดยผนวกเข้ากับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันและสรีรวิทยา
ปัจจุบนั  และพูดในระดบัชัน้ที่สูงมาก  สิง่ส าคญัคอืเพื่อให้ทุกท่านได้
หลกัธรรมที่แทจ้รงิในอนาคต  และบ าเพญ็ขึน้ไป  น่ีคอืจุดประสงคข์อง
ข้าพเจ้า  ในขัน้ตอนของการแสดงธรรมของเรามีหลายคนรู้สึกว่า  
หลกัธรรมเป็นสิง่ที่ดีมาก  แต่ปฏบิตัิได้ยากมาก  ที่จรงิขา้พเจา้คดิว่า
ยากหรอืงา่ย  ตอ้งดูว่าพดูกบัคนประเภทไหน  คนธรรมดาสามญัทัว่ไป  
ไม่คดิจะบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรม  เขาจะรูส้กึว่าการบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเป็น
เรื่องที่ยากจรงิๆ  ไม่อาจคาดคิด  บ าเพ็ญไม่ส าเร็จ  เขาเป็นเพยีงคน
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ธรรมดาสามญั  เขาไม่คดิจะบ าเพ็ญปฏบิตัิ  เขาจะเห็นว่ายากล าบาก
มาก  เหลาจื่อกล่าวว่า  “ผูม้ภีูมปัิญญาสูงได้ฟังธรรมะ  มุมานะปฏบิตั ิ 
ผูม้ภีูมปัิญญาปานกลางไดฟั้งธรรมะ  ปฏบิตับิา้งไม่ปฏบิตับิา้ง  ผูม้ภีูมิ
ปัญญาต ่าไดฟั้งธรรมะ  หวัเราะขนั  ไมห่วัเราะกจ็ะไมใ่ชธ่รรมะ”  ส าหรบั
ผูบ้ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมทีแ่ทจ้รงิ  ขา้พเจา้วา่เป็นเรื่องงา่ย  ไม่ใช่เป็นสิง่ที่
อยูสู่งจนเอือ้มไมถ่งึ  ความจรงิผูฝึ้กเก่าจ านวนมากทัง้ทีอ่ยู ่ณ ทีน้ี่  และ
ทีไ่ม่ไดม้ากไ็ดบ้ าเพญ็ปฏบิตัจินบรรลุระดบัชัน้ทีส่งูมากแลว้  ทีข่า้พเจา้
ไมพ่ดูเพราะเกรงว่าทา่นจะเกดิจติยดึตดิ  เกดิความกระหยิม่ในใจ  จนมี
ผลกระทบต่อการเพิม่ของแรงพลงั(กงลี)่ของท่าน  การเป็นผูท้ีต่ ัง้ใจแน่ว
แน่จะบ าเพญ็ปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิ  เขาจะสามารถอดทนได ้ สามารถละ
วางจติยดึตดิต่อผลประโยชน์ต่างๆ ที่อยูต่รงหน้า  สามารถเหน็มนัเป็น
เรื่องธรรมดา  ขอเพยีงท าไดก้จ็ะไม่ยาก  คนที่บอกว่ายาก  กเ็พราะเขา
ละวางสิง่เหลา่น้ีไมไ่ด ้ การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมโดยตวัของมนัเองไมย่าก  
การยกระดบัชัน้โดยตวัของมนัเองก็ไม่ยาก  เป็นเพราะจติใจของคนไม่
ยอมปล่อยวาง  เขาจงึบอกว่ายาก  เพราะอยู่ท่ามกลางผลประโยชน์จงึ
ยากที่จะปล่อยวาง  ผลประโยชน์มใีหเ้หน็อยู่ตรงน้ี  ท่านว่าจติใจดวงน้ี
จะปล่อยวางได้อย่างไร  เขาจงึคดิว่ายาก  ความจรงิก็ยากอยู่ตรงจุดน้ี  
ในเวลาทีเ่ราเกดิความขดัแยง้กบัคนดว้ยกนั  ไมส่ามารถอดกลัน้อารมณ์  
ทัง้ยงัไม่สามารถปฏิบตัิตนเป็นผู้บ าเพ็ญปฏิบตัิธรรม  ขา้พเจ้าว่าท า
เช่นน้ีไม่ได้  ในสมัยที่ข้าพเจ้าบ าเพ็ญปฏิบัติธรรมนั ้น   มีท่านผู้รู้
ระดบัสูงหลายท่านไดก้ล่าวเช่นน้ีกบัขา้พเจา้ว่า  “อดทนยากก็สามารถ
อดทนได ้ ปฏบิตัยิากก็สามารถปฏบิตัไิด้”  ความจรงิก็เป็นเช่นน้ี  ทุก
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ท่านกลบัไปบ้านลองน าไปปฏิบตัิดู  ในเวลาที่เราเผชิญกับภัยพิบัติ
อย่างแท้จรงิหรือในระหว่างการผ่านด่าน  ท่านลองไปปฏิบตัิดู  สิ่งที่
อดทนได้ยาก  ท่านลองอดทนดู  สิง่ที่เห็นว่าท าไม่ได ้ บอกว่าท ายาก  
เช่นนัน้ท่านก็ลองท าดูซวิ่าในที่สุดจะท าไดห้รอืไม่  ถา้ท่านท าไดจ้รงิๆ 
แลว้ละก ็ ท่านจะพบว่า  ผ่านหมู่ต้นหลวิอนัมดืครึม้  กจ็ะมมีวลดอกไม้
สะพรัง่และหมูบ่า้นอยูข่า้งหน้า 

ขา้พเจา้บรรยายมากเกนิไปแลว้  บรรยายมากเกนิไปจนทุกทา่น
อาจจะจ าไมไ่หว  จุดส าคญัทีข่า้พเจา้ใครข่อคอื  ขา้พเจา้หวงัวา่ต่อไปใน
การบ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมของทุกๆ ทา่น  สามารถปฏบิตัตินเป็นผูฝึ้กพลงั
(กง)  บ าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยา่งแทจ้รงิต่อไป  ขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิง่
ว่าทัง้ผู้ฝึกเก่าและผู้ฝึกใหม่  จะสามารถบ าเพ็ญปฏิบัติในหลกัธรรม
ใหญ่(ต้าฝ่า)ไดท้ัง้หมด  และสามารถประสบความส าเรจ็จนบรรลุมรรค
ผล  หวงัว่าทุกท่านเมื่อกลบัไปบ้านจะรบีเร่งบ าเพ็ญจรงิแข่งกบัเวลา
ต่อไป 
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********** 

บทความในหนังสือ “จ้วนฝ่าหลุน”  ส านวนที่ใช้ไม่ไพเราะ
สละสลวย  อกีทัง้ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัภาษาปัจจุบนั  แต่หากขา้พเจ้า
เรยีบเรยีงหนงัสอืเลม่น้ีตามหลกัภาษาปัจจุบนัแลว้  กจ็ะเกดิปัญหาใหญ่
ขอ้หน่ึง  บทความแม้จะมโีครงสร้างของภาษาที่ไพเราะและสละสลวย  
แต่จะไมส่ามารถครอบคลุมความหมายทีล่กึซึง้และสงูยิง่ขึน้  เพราะหลกั
ภาษาตามโครงสรา้งปัจจบุนั  ไมส่ามารถถา่ยทอดหลกัธรรมใหญ(่ตา้ฝ่า)  
ซึง่เป็นเครื่องชีน้ าในระดบัชัน้ทีแ่ตกต่างกนัทีอ่ยูสู่งยิง่ๆ ขึน้ไป  และการ
แสดงออกของหลกัธรรมในแต่ละระดบัชัน้  ตลอดจนน าไปสู่การผนัแปร
ของร่างแท้(เป๋ินถี่ )และพลัง(กง)ของผู้ฝึก  รวมทัง้เสริมสร้างการ
เปลีย่นแปลงของธาตุแท ้

********** 

  
 หล่ี หงจือ้ 
 1996.1.5 
  

 


