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บรรยายธรรม ณ ฝ่ าฮุ่ยนครนิวยอร์ ก
หลี่หงจื้อ
23 มีนาคม ค.ศ. 1997
อยูไ่ กลกันคัน่ ด้วยทะเลและมหาสมุทร จะพบหน้ากับทุกท่านสักครั้งไม่ใช่เรื่ องง่ายเลย แต่วา่ นะ
แม้พวกท่านจะไม่เห็นตัวข้าพเจ้า ที่จริ งเพียงแต่ท่านบาเพ็ญ ข้าพเจ้าก็อยูข่ า้ งกายท่าน ขอเพียงท่านบาเพ็ญ
ข้าพเจ้าก็สามารถจะรับผิดชอบต่อท่านจนถึงที่สุด และทุกๆ เวลานาทีขา้ พเจ้าก็ดูแลท่านอยู่ (เสี ยง
ปรบมือ) หากใครไม่ทาเช่นนี้ ก็เท่ากับกาลังถ่ายทอดฝ่ านอกรี ต ทาเรื่ องชัว่ เปิ ดเผยความลับสวรรค์ตาม
อาเภอใจ แน่นอน เมื่อผ่านการปฏิบตั ิทุกท่านก็ทราบแล้ว ทางด้านนี้ขา้ พเจ้าก็ไม่ตอ้ งอธิบายมากนัก สิ่ งที่
สามารถทาได้ขา้ พเจ้าจึงพูด สิ่ งที่ทาไม่ได้ขา้ พเจ้าก็จะไม่พดู ดังนั้นต้าฝ่ าจึงพัฒนาอย่างเข้มแข็งตลอดมา
ครั้งก่อนเมื่อพบกับทุกท่าน มีคนไม่มากอย่างนี้ แน่ นอนยังมีคนจานวนมากที่ไม่ได้มาเนื่ องจาก
งานรั ด ตัว หมายความว่ า หลัง จากที่ พ บกับ ทุ ก ท่ า นครั้ งที่ แ ล้ว พวกเราก็มี ค นจ านวนมากเข้า มาสู่
หลักธรรมได้ฝ่า ฝ่ านี้ สามารถทาให้เขาพัฒนาได้อย่างรวดเร็ ว แพร่ หลายอย่างกว้างไกล ข้าพเจ้าคิดว่านี่
เป็ นอานุภาพของต้าฝ่ า ขณะเดียวกันในระหว่างขั้นตอนของการเผยแพร่ ของต้าฝ่ า หนทางที่พวกเราเดิน
ล้วนแต่ถูกต้อง พวกเราก็บรรลุถึงความรับผิดชอบต่อผูฝ้ ึ ก ความรับผิดชอบต่อสังคมได้จริ งๆ จึงสามารถ
ได้รับผลรับอย่างนี้ เนื่ องจากโอกาสที่จะพบกับทุกท่านมีน้อย มาสหรัฐอเมริ กาสักครั้งไม่ใช่ เรื่ องง่าย
ต้องทาวีซ่า มี ความยุ่งยากสักหน่ อย เมื่ อสามารถพบกับทุ กท่ านสักครั้ ง ข้าพเจ้าจะพยายามช่ วยตอบ
ปั ญหาบางประการให้กบั ทุกท่าน มีคาถามอะไรพวกท่านสามารถหยิบยกขึ้นมา ข้าพเจ้าจะตอบปั ญหา
ให้กบั ทุกท่าน พวกเราจะใช้เวลาช่วงนี้ให้เป็ นประโยชน์เต็มที่ ช่วยตอบปั ญหาที่ยากและข้อสงสัยให้กบั
ทุกท่าน เพื่อให้ตา้ ฝ่ าสามารถพัฒนาได้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในสหรัฐอเมริ กา เดิมทีคืออยากจะพูดกับผูฝ้ ึ กถึง
ปัญหาบางประการที่เป็ นรู ปธรรมสักหน่อย แต่ที่นงั่ อยูม่ ีคนส่ วนหนึ่งได้กิน “อาหารจานพิเศษ” ไปแล้ว
เมื่ อวานนี้ เพราะพวกเขามาเร็ วสักหน่ อย ข้าพเจ้าได้ตอบปั ญหาบางประการให้พวกเขาแล้ว แต่ ไม่
เป็ นไร วันนี้พวกท่านไม่ตอ้ งเสี ยใจ ปั ญหาที่ท่านไม่ได้ฟังเมื่อวาน ท่านสามารถหยิบยกขึ้นมาถามต่อได้
ข้าพเจ้าสามารถจะตอบให้พวกท่านได้
ก็จะใช้เวลานี้พดู ถึงเรื่ องราวในการบาเพ็ญให้กบั พวกท่านสักหน่อย ก็คือฝ่ า ข้าพเจ้ารู ้ว่าพวกท่าน
ยกระดับ ขึ้ นได้ เ ร็ ว มากในช่ ว งเวลานี้ และรวดเร็ ว มากๆ ครั้ งก่ อ นหลัง จากที่ ข ้า พเจ้า กลับ จาก
สหรัฐอเมริ กาไปประเทศจีน ข้าพเจ้าก็ได้พูดกับผูฝ้ ึ กจีน ข้าพเจ้าพูดว่าสหรัฐอเมริ กาเป็ นดินแดนที่พิเศษ
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มาก มีบุคคลที่มีสติ ปัญญาล้ าเลิศจานวนมาก โดยเฉพาะคือบุคคลที่มีสติปัญญาล้ าเลิศของคนจีนอยู่ที่นี่
คนเหล่านี้มีรากฐาน (เกินจี) ค่อนข้างดี เข้าใจหลักการของต้าฝ่ าได้ลึกซึ้ ง เข้าใจได้ค่อนข้างรวดเร็ ว และ
ทะลวงระดับชั้นได้ค่อนข้างเร็ ว นี้ คือเงื่อนไขที่ดีเลิศของพวกท่าน แต่กอ็ ย่าได้กระหยิ่มใจไป ก็มีจิตยึด
ติดและอุปสรรคในรู ปแบบต่างๆ ที่รอให้ไปฟันฝ่ าจึงจะสามารถยกระดับได้เร็วยิง่ ขึ้น
ต่อจากนี้ขา้ พเจ้าจะพูดถึงปั ญหากรรมแห่ งโรค ปั ญหานี้ทาให้พวกเราผูฝ้ ึ กจานวนมากที่ศึกษาฝ่ า
ไม่ลึกซึ้งงงงวยไม่เข้าใจตลอดมา แต่ในหนังสื อข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้ว ก็คือเกี่ยวกับพวกเราผูบ้ าเพ็ญจะ
ปฏิบตั ิต่อปัญหาเรื่ องโรคอย่างไร ข้าพเจ้าจะพูดถึงมันจากอีกด้านหนึ่ง ที่จริ งพวกเราผูฝ้ ึ กพลังไม่สามารถ
จะทาเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ ทุกท่านทราบในอดีตเมื่อพระสงฆ์รูปนั้นออกบวช คนก็จะไม่ถือว่า
เขาเป็ นคนธรรมดาสามัญแล้ว เขาเป็ นกึ่งเทพแล้ว เช่นนั้นระหว่างคนกับเทพมีอะไรแตกต่างกันนะหรื อ
คนนั้นมีอารมณ์ ความรัก (ฉิ ง) และมีฉิงที่หนักมาก คนนั้นมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ เพื่อฉิ งอันนี้ หากไม่มีฉิง
อันนี้ ท่านก็จะไม่อาจจะดารงชีวิตอยูบ่ นโลกได้ ท่านชอบอะไร ชื่ นชอบอะไร ท่านจะดีใจอย่างไร ท่าน
โกรธอย่างไร ความรักความผูกพันในสายเลือด ความรักความผูกพันในสามีภรรยา ในบุตรธิ ดา ท่าน
อยากทาสิ่ งนี้ ไม่อยากทาสิ่ งนี้ ท่านชอบเรื่ องประเภทนี้ ไม่ชอบเรื่ องประเภทนี้ เป็ นต้น เรื่ องทั้งหมดนี้
ล้วนคืออารมณ์ ความรัก (ฉิ ง) ของคนหากไม่มีฉิงอันนี้ เช่นนั้นก็จะไม่มีสังคมมนุษย์แล้ว เมื่ออยูภ่ ายใต้
สภาวะของฉิงอันนี้ ทุกสิ่ งที่คนทาซึ่งสอดคล้องกับสภาวะนี้ของคนธรรมดาสามัญ ท่านไม่อาจจะบอกว่า
เขาทาผิด เช่ นนั้นเหตุใดแต่ละยุคในอดีตมีคนจานวนมากพูดว่า สิ่ งที่คนเข้าใจนั้นล้วนแต่ผิดล่ะ เพราะ
คนที่พดู ประโยคนี้ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแล้ว คือพวกเขามองดูคนจากอีกเขตแดนหนึ่งแล้ว แต่ท่านอยู่
ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ท่านไม่อาจจะบอกว่าเขาผิด เมื่อวานข้าพเจ้าพูดว่า สังคมนี้ ของคนธรรมดา
สามัญไม่ดีอย่างยิ่ง แต่มนั เป็ นระดับชั้นหนึ่ งที่เชื่ อมโยงลงมาจากจักรวาลโดยรวม ระดับชั้นหนึ่ งที่ต่า
ที่สุด และก็เป็ นคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล เป็ นปรากฏการณ์ของต้าฝ่ า ณ ระดับชั้นหนึ่ งที่ต่าที่สุด คน
ไม่อาจจะขาดชั้นของคนนี้ ได้เลย บอกว่าทุกๆ คนล้วนบาเพ็ญสาเร็ จเป็ นพระพุทธก็ไม่อาจเป็ นไปได้
สังคมมนุษย์ไม่คงอยูก่ ไ็ ม่อาจเป็ นไปได้ มันก็คงอยูก่ นั อย่างนี้ เพียงแต่น้ ีเป็ นสภาพแวดล้อมที่พิเศษ มัน
สามารถสร้ างสรรค์คนในเขตแดนที่สูง เช่ นนั้นท่ านมองดูคนจากเขตแดนที่ สูงจึ งไม่เหมือนกันแล้ว
ดังนั้นข้าพเจ้าพูดแล้วว่าผูบ้ าเพ็ญ ท่านไม่อาจจะใช้ทศั นคติของคนธรรมดาสามัญมาประเมินทุกสิ่ งที่
ท่านมองเห็น สัมผัสได้ ซาบซึ้งเข้าใจ ฉะนั้นท่านก็ตอ้ งใช้มาตรฐานที่สูงมากาหนดตัวเอง
คนธรรมดาสามัญเมื่อมีโรค ถ้าไม่ไปโรงพยาบาล ไม่กินยา มันก็ไม่สอดคล้องกับหลักการของ
คนธรรมดาสามัญ ไม่สอดคล้องกับเหตุผลของสังคมโลก คนจึงยอมรับไม่ได้ คนเมื่อมีโรคแน่นอนต้อง
กินยาซิ คนเมื่อมีโรคแน่นอนต้องไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคซิ คนก็ปฏิบตั ิกบั ปั ญหานี้เช่นนี้ นี่ไม่ผิด
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แต่ในฐานะผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่ ง ท่านก็ไม่อาจจะทาเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ พูดให้เข้มงวดสักหน่ อย
ท่านไม่ใช่ คนแล้ว ข้าพเจ้าพูดแล้วเมื่อครู่ คนมีอารมณ์ท้ งั เจ็ดกามคุ ณทั้งหก มี ชีวิตอยู่เพื่อฉิ ง ท่ านจะ
ค่อยๆ มองดูสิ่งเหล่านี้ให้เบาบางลง ค่อยๆ เบาบางลง จนกระทัง่ ท่านละทิ้งมันทั้งหมดไปในขั้นตอนของ
การบ าเพ็ญ คนมี ชี วิ ต อยู่เ พื่ อ สิ่ ง นี้ ท่ า นมี ชี วิ ต อยู่ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ สิ่ ง นี้ ท่ า นจะเหมื อ นกับ คนได้ห รื อ ไม่
เหมื อ นกัน แล้ว ในเมื่ อ เป็ นเช่ น นี้ เช่ น นั้น ทาไมท่ า นไม่ ใ ช้ห ลัก การระดับชั้น สู ง นั้น ที่ ต่ า งกับคนมา
ประเมินปั ญหา ประเมินตัวท่านและเรื่ องราวที่ประสบละ ก็เป็ นเช่ นนี้ ดังนั้นพวกเราผูบ้ าเพ็ญ เมื่อ
ร่ างกายเกิดไม่สบายขึ้นที่ตรงไหน ข้าพเจ้าขอบอกท่าน มันไม่ใช่โรคแต่สภาวะของโรคนี้ที่คนธรรมดา
สามัญเข้าใจ กับสภาวะที่ปรากฏออกมาในเวลาที่ร่างกายของผูบ้ าเพ็ญชาระกรรมอยู่น้ นั เหมือนกัน คน
ธรรมดาสามัญแบ่งแยกได้ยากมาก ดังนั้นการบาเพ็ญจึงพูดถูกเรื่ องการรับรู ้ (อู)้ หากมันไม่เหมือนกัน
เช่ นนั้นใครๆ ก็มาบาเพ็ญแล้ว ไม่มีการรับรู ้แล้ว ร่ างกายนี้ ของเขาเป็ นเรื่ องสวยงามยอดเยี่ยม ไหนเลย
เมื่อเกิดไม่สบายอะไรสักเล็กน้อยก็แสดงออกมาเหมือนเทพเซี ยน เช่ นนั้นท่านว่าใครยังจะไม่บาเพ็ญ
หนา ทุกคนก็บาเพ็ญกันแล้ว แต่เช่นนั้นก็ไม่นบั แล้ว ก็ไม่นบั ว่าเป็ นการบาเพ็ญแล้ว และไม่อาจจะปล่อย
ให้เขาบาเพ็ญอย่างนี้ได้ ไม่มีการรับรู ้ใช่ไหม ดังนั้นการบาเพ็ญย่อมต้องทดสอบท่านในท่ามกลางจริ งๆ
เท็จๆ นี้ ดูวา่ ท่านจะไปปฏิบตั ิกบั ปัญหานี้อย่างไร ท่านจะทาตัวเป็ นผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่งหรื อจะทาตัวเป็ นคน
ธรรมดาสามัญ ทั่ว ๆ ไปคนหนึ่ ง นี่ ไ ม่ ใ ช่ ก าลัง ดู ว่ า คนๆ นี้ สามารถจะบาเพ็ญ ได้ห รื อ ไม่ ห รอกหรื อ
แน่ นอน พูดขึ้นมาเปลือกนอกดูเหมือนคนธรรมดาทัว่ ๆ ไป คนๆนี้ กบั คนธรรมดาสามัญนั้นไม่มีอะไร
แตกต่างกัน
เมื่อวานข้าพเจ้ายังได้พดู ถึงปัญหาการบาเพ็ญฝอฝ่ า
การบาเพ็ญเป็ นเรื่ องหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดใน
จักรวาล คนต้องการจะเลื่อนขึ้นไปสู่ เขตแดนหนึ่งเช่นนั้น ต้องการจะสาเร็จเป็ นอรหันต์ พระโพธิสัตว์
พระพุทธ เต๋ า เทพ คนๆ หนึ่งที่มีกรรมทัว่ ร่ างกายอยากจะสาเร็จเป็ นเทพ ท่านว่ามันไม่ใช่เรื่ องที่เข้มงวด
หรื อ ท่านมิควรต้องใช้มาตรฐานที่สูงชนิดนี้ ไปปฏิบตั ิกบั ปัญหาเหล่านี้อย่างเหนียวแน่น ใช้ความคิดที่
ถูกต้อง (เจิ้งเนี่ยน) มากาหนดตัวเองหรื อ ถ้าหากท่านยังใช้ทศั นะนั้นของคนธรรมดาสามัญปฏิบตั ิกบั
ปัญหานี้ละก็ เช่นนั้นท่านมิเท่ากับเป็ นคนธรรมดาสามัญคนหนึ่งหรื อ เรื่ องที่เข้มงวดอย่างนี้ ให้ท่านเป็ น
พระพุทธท่านยังเห็นตัวเองเป็ นคน ท่านยังใช้หลักการของคนไปประเมินสิ่ งเหล่านี้ ฉะนั้นมันจึงใช้
ไม่ได้ จึงไม่เข้มงวดอย่างมาก นัน่ ก็ไม่อาจจะบาเพ็ญแล้ว พระพุทธ เต๋ า เทพนั้นไม่เหมือนกับพระสงฆ์
ในปัจจุบนั ความเข้าใจของคนปัจจุบนั ทุกท่านทราบ พระพุทธนั้นหนา เทพนั้นหนาไม่มีฉิงของคน
ธรรมดาสามัญ และไม่มีวธิ ีคิดของคนธรรมดาสามัญกับแนวคิดชนิดนั้นของคนธรรมดาสามัญในการ
รับรู ้และเข้าใจต่อสรรพสิ่ ง เขามีวธิ ีคิดในเขตแดนอีกชนิดหนึ่งโดยสิ้ นเชิง แนวความคิด ทัศนคติชนิด
นั้นของคนต่อสรรพสิ่ ง พวกเขาล้วนไม่มี เวลานี้คนเปลี่ยนพระพุทธ พระโพธิสัตว์ให้เป็ นคน เปลี่ยนให้
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มีฉิงของคน เปลี่ยนให้มีความเป็ นมนุษย์ บางคนไปวัดไหว้พระ จุดธูป เขาไม่ใช่ไปบาเพ็ญไม่แสดง
ความเคารพ แต่ไปขอ ไปขอพระพุทธด้วยจิตยึดติด ท่านลองคิดดู นี่เป็ นจิตใจไม่ดีมากๆ
คนในอดีตไหว้พระคือเคารพศรัทธา ก็คือมาเพื่อเคารพพระพุทธ มาเพื่อกราบไหว้พระพุทธหรื อ
มาเพื่อบาเพ็ญ เพราะพระพุทธยิง่ ใหญ่ ณ มหภาคพระพุทธคุม้ ครองมนุษย์อยู่ ไม่ใช่มุ่งต่ออะไรที่ตวั ท่าน
ขอ แต่คนในปั จจุบนั ไม่ ใช่ อย่างนี้ แล้ว คนในอดี ตเวลานึ กถึงพระพุทธ พระโพธิ สัตว์จะมี ความคิดที่
ถูกต้องชนิ ดหนึ่ ง ในจิตใจมีความเคารพศรัทธาชนิ ดหนึ่งจึงจะเอยคาว่าพระพุทธ พระโพธิ สัตว์ รู ้สึกว่า
เป็ นคาที่พิเศษและยิง่ ใหญ่อย่างยิง่ แต่คนในปั จจุบนั เขาไม่มีทศั นคติเช่นนี้ แล้ว เขาเอ่ยปากก็สามารถจะ
พูดถึงพระพุทธตามชอบใจ เหมือนกับพระพุทธ พระโพธิ สัตว์ติดอยู่ที่ปากพูดได้ตามชอบใจ กระทัง่
พระพุทธรู ปองค์น้ นั ไปสลักไว้ วาดไว้ทวั่ ทุกที่ตามใจชอบ หรื อจะตั้งไว้ที่ตรงไหนก็ได้ พระพุทธรู ปอ
มิตพุทธ พระแม่มารี อาก็นาไปตั้งอยูใ่ นสุ สาน กลายเป็ นคนกาลังบัญชาเทพไปดูแลคนตายอย่างนั้นจริ งๆ
คนกาลังบัญชาเทพให้ทาอะไร อะไร ไม่ใช่ จิตใจหรอกหรื อ ทุกท่านลองคิดดู เทพศักดิ์สิ ทธิ์ ที่ยิ่งใหญ่
อย่างนั้น สามารถทาให้มนุ ษย์ท้ งั หมดมีความสุ ขในชัว่ โบกมือ สามารถทาให้มนุ ษย์ท้ งั หมดพินาศย่อย
ยับในชัว่ โบกมือ ท่านปฏิบตั ิต่อเขาเช่นนี้หรื อ หากไม่เป็ นเพราะพวกเขาเมตตาต่อคน เวลาที่คนทาเรื่ อง
ชัว่ โดยไม่รู้ตวั ก็สามารถจะทาลายคนให้ดบั สู ญจนไม่เหลือร่ องรอยในชัว่ พริ บตา ก็คือคนในเวลานี้ เขา
ไม่อาจจะเข้าใจสิ่ งเหล่านี้ แล้ว ดังนั้นเขาจึงกล้าทาเช่ นนี้ ในความเป็ นจริ งเขากาลังทาลายชื่ อเสี ยงพระ
พุทธ ก็เหมือนที่ขา้ พเจ้าพูดครั้งก่อน ครั้งก่อนได้พูดกับทุกท่านแล้วว่า ในเมนูอาหารก็มี “พระกระโดด
กาแพง” อะไรเอย พระพุทธนั้นไม่ยึดติดในสี และรสชาติ พอได้กลิ่นหอมก็กระโดดจากกาแพงฝั่งนั้น
ข้ามมากิน นี่ไม่ใช่ทาลายชื่อเสี ยงพระพุทธอย่างชัว่ ร้ายที่สุดหรื อ ยังมี “อาหารเจอรหันต์” เอย อื่นๆ เป็ น
ต้น อรหันต์รูปนั้นก็ไม่จิตยึดติดต่อสี และรสชาติใดๆ ของคนธรรมดาสามัญ ท่านบอกว่าอาหารนั้นเป็ น
อาหารเจอรหันต์ที่อรหันต์รับประทาน ท่านไม่ใช่ กาลังด่าว่าเขาหรื อ เขาเห็นอาหารในหมู่คนธรรมดา
สามัญเป็ นสิ่ งสกปรก ดังนั้นทัศนคติของเขากับคนนั้นต่างกัน ปั จจุบนั เพื่อเงินทองและกิเลสคนได้ส่งผล
ให้เกิดสภาพเช่ นนั้นต่อเทพและพระพุทธ พระพุทธ เต๋ า เทพ พวกเขาไม่มีทศั นคติของคน ไม่มีวิธีคิด
ชนิดนี้ของคนธรรมดาสามัญ แต่กเ็ หมือนอย่างข้าพเจ้าพูดไปเมื่อครู่ เวลาที่คนไปไหว้พระ ไม่ได้มีจิตใจ
ดวงนั้นที่เคารพศรัทธา คิดอยากจะบาเพ็ญไปไหว้พระ แต่ไปเพื่อขอพระคุม้ ครองให้ฉนั มีลูกชาย ร่ ารวย
ให้ร อดพ้น ภัย พิ บ ัติ รอดพ้น ทุ ก ข์ภยั ล้ว นแต่ เ ป็ นจิ ต ใจนี้ แต่ พ ระพุทธไม่ ส นใจเรื่ อ งนี้ พระพุ ทธจะ
ช่วยเหลือคนจากมูลฐาน หากให้ท่านเหมือนกับเทพเซี ยนอยูอ่ ย่างสุ ขสบายในหมู่คนธรรมดาสามัญ มี
เงินทองมากมาย ภัยพิบตั ิ ทุกข์ภยั อะไรก็ไม่มี ท่านก็ไม่คิดอยากจะบาเพ็ญพุทธะแล้วจริ งๆ ท่านก็ไม่
อยากจะเป็ นเทพแล้ว ท่านก็เป็ นเทพในเวลานี้ สบายอะไรอย่างนี้ ไม่อาจเป็ นเช่นนี้ได้
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คนก่อกรรมไว้ในทุกภพทุกชาติ กรรมของตนเองจะส่ งผลต่อตัวเองในชาติต่อไป ส่ งผลให้ชาติน้ ี
ลาบาก เจ็บปวด มี ทุกข์ภยั ไม่ มีเงิ นทอง มี โรคมาก ท่ านได้แต่ ชดใช้กรรมแล้ว จากนั้นท่ านจึ งจะมี
ความสุ ขได้ จึงจะเปลี่ยนเป็ นดี บอกว่าทาเรื่ องชัว่ แล้วไม่ชาระคืน เช่นนี้ไม่ได้ จักรวาลมีหลักการข้อนี้คง
อยู่ บอกว่าเรื่ องของชาติก่อนกับเรื่ องในชาติถดั มา ท่านรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องของคนสองคน ที่จริ งคนเขา
มองดูชีวิตของท่านจะมองเป็ นขั้นตอนของชี วิตโดยรวมของท่าน ท่านนอนหลับหนึ่ งตื่น ท่านบอกว่า
เรื่ องที่ท่านทาเมื่อวานกับเรื่ องที่ทาวันนี้ เป็ นคนละเรื่ องกัน เมื่อวานไม่ใช่ ท่านทา นัน่ ล้วนเป็ นท่านคน
เดียวที่ทา พวกเขามองชีวติ เช่นนี้ ดังนั้นที่พดู นามาเมื่อครู่ ก็พดู ในความหมายนี้ ไม่สามารถจะใช้ทศั นคติ
ของคนธรรมดาสามัญมาปฏิบตั ิกบั ปั ญหาเหล่านี้ คนธรรมดาสามัญเมื่อป่ วยก็ตอ้ งกินยา แต่ในฐานะผู ้
บาเพ็ญคนหนึ่ง ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่จะเอาแต่จะห้ามไม่ให้ท่านกินยา แต่สิ่งที่พวกเราพูดไม่ใช่การบาเพ็ญหรื อ
ไม่ใช่พดู เรื่ องการรับรู ้หรื อ และไม่ใช่จะให้ท่านรับรู ้ได้ท้ งั หมด ท่านสามารถรับรู ้ได้มากเท่าใดก็รับรู ้มาก
เท่านั้นท่านบอกว่าไม่ได้ “ฉันปล่อยวางใจดวงนี้ไม่ได้ ฉันยังต้องกินยา ฝึ กพลังแล้วฉันก็ตอ้ งกินยา” แต่
ข้าพเจ้ามองปัญหานี้อย่างไรหรื อ ข้าพเจ้าเพียงแต่เสี ยดายที่จิตรับรู ้ของเขาต่า ด่านนี้เขาข้ามไปไม่ได้ เดิม
ทีเขาควรจะยกระดับขึ้นมา ก้าวสู่ ความสาเร็ จสมบูรณ์ (หยวนหมัน่ ) หนึ่ งก้าวใหญ่ แต่กา้ วนั้นเขาไม่ได้
ก้าวออกไป ข้าพเจ้าเพียงแต่เสี ยดายกับเรื่ องนี้ แต่ไม่ได้บอกว่าคนๆ นี้ ใช้ไม่ได้แล้ว และไม่ได้บอกว่า
คนๆ นี้ กินยาแล้วก็ไม่ สามารถจะบาเพ็ญได้แล้วอย่างแน่ นอน เพราะจิ ตรั บรู ้ ใช่ ไหม ทุ กคนล้วนไม่
เหมือนกัน รากฐาน (เกินจี) ของทุกคนก็ลว้ นไม่เหมือนกัน ท่านยกระดับขึ้นมาท่านจึงจะสามารถข้าม
ด่านนี้ ได้ ท่านจึงจะสามารถมีการรับรู ้ที่ใหม่ยงิ่ ขึ้น ท่านยกระดับขึ้นมาไม่ได้ ท่านรับรู ้เรื่ องนี้ได้ไม่ถ่อง
แท้ นี้หมายความว่าสาหรับเรื่ องนี้ท่านยังเป็ นคนธรรมดาสามัญ แต่กไ็ ม่อาจจะพูดว่าคนๆ นี้ใช้ไม่ได้แล้ว
โดยสิ้ นเชิง
ข้าพเจ้าจะพูดอีกสักหน่ อยถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกินยากับการสลายกรรม เมื่อครู่ ขา้ พเจ้า
พูดแล้วว่าเป็ นกรรมที่สะสมต่อๆมาจากทุกภพทุกชาติจึงทาให้เกิดโรค กรรมนั้นคืออะไร กรรมนั้นที่คง
อยูข่ า้ งในมิติอื่น อนุภาคที่ยงิ่ เล็กของมัน ก็คือเม็ดของมันเล็ก พลังของมันจะยิง่ มาก หากมันแทรกซึ มเข้า
มาในมิติของเรา มันก็คือจุลินทรี ย ์ ไวรัสที่จุลทัศน์ที่สุด เช่นนั้นท่านว่าโรคนั้นมันเป็ นเรื่ องบังเอิญหรื อ
ใช้ก ารแพทย์ปั จ จุ บัน วิ ท ยาศาสตร์ ปั จ จุ บ ัน ไปเข้า ใจมัน ก็ไ ม่ อ าจจะเข้า ใจ สามารถเข้า ใจได้แ ต่
ปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งที่แสดงออก ณ มิติช้ นั ผิวนี้ซ่ ึงประกอบขึ้นเป็ นชั้นอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดจากโมเลกุล
จึงเข้าใจว่ามันเป็ นโรค เป็ นฝี ตรงนั้นอักเสบ ต่างๆ นานา แต่วิทยาศาสตร์ปัจจุบนั มองไม่เห็นว่าอะไรคือ
สาเหตุมูลฐานที่ทาให้เขาป่ วย เขาล้วนใช้เหตุผลอันเล็กน้อยนั้นที่คนธรรมดาสามัญสามารถจะเข้าใจไป
อธิบายมันแน่นอน เมื่อคนป่ วยเป็ นโรคโดยมากก็จะให้มนั สอดคล้องกับหลักการชั้นนี้ในโลก โดยมากก็
จะมีปัจจัยภายนอกอย่างหนึ่ง ในโลกที่ชกั นาให้โรคนี้ปรากฏออกมา นี่ดูเหมือนว่ามันสอดคล้องอย่างยิง่
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กับหลักการของโลกนี้ ที่จริ งนัน่ เพียงแต่เพื่อให้มนั สอดคล้องกับหลักการของโลกนี้ หรื อสภาพการณ์
หนึ่ งอย่างนั้นของในโลกนี้ที่ปัจจัยภายนอกปรากฏออกมา แต่โดยสาเหตุมูลฐานนั้น โรคไม่ได้เกิดขึ้น
ในมิติน้ ี ดังนั้นยาที่ท่านกินเวลานี้กจ็ ะฆ่าโรคนี้ ฆ่าชั้นผิวของไวรัสให้ตาย ยาสามารถฆ่าไวรัสชั้นพื้นผิว
ให้ตายได้จริ งๆ แต่พลังของคนฝึ กพลังก็กาลังสลายไวรัสและกรรมอยูโ่ ดยอัตโนมัติแต่เมื่อยานี้ฆ่าไวรัส
ชั้นผิวนี้ที่แทรกซึ มข้ามมาจากมิติอื่น เนื่องจากวัตถุสิ่งของใดๆ ล้วนมีชีวิต ไวรัสที่ฝั่งนั้นก็คือกรรมที่ฝั่ง
นั้นก็รู้แล้ว มันก็จะไม่ขา้ มมา ท่านจึงรู ้สึกว่ากินยาแล้วหาย แต่ขา้ พเจ้าขอบอกท่าน มันกลับสะสมอยูต่ รง
นั้น ทุ ก ภพทุ ก ชาติ ค นล้ว นก าลัง สะสมสิ่ ง นี้ อยู่ สะสมถึ ง ระดับ หนึ่ ง ที่ แ น่ น อนคนๆ นี้ ก็ไ ม่ อ าจจะ
ช่ วยเหลือได้ ขณะเดี ยวกันเมื่อเขาตายก็คือถูกทาลายอย่างถึงที่สุด สู ญเสี ยชี วิตไป สู ญเสี ยชี วิตไปชัว่ นิ
รันดร์ ก็น่ากลัวอย่างนี้ ดังนั้น ณ ที่น้ ีขา้ พเจ้าได้พูดถึงความสัมพันธ์หนึ่งเช่นนี้ ไม่ใช่ไม่ให้คนกินยา คน
ธรรมดาสามัญเมื่อป่ วยเขาจะต้องไปรับการรักษา
แต่ผบู ้ าเพ็ญหนา เราจะปฏิบตั ิกบั มันอย่างไรไม่ใช่ตอ้ งชาระร่ างกายของท่านหรอกหรื อ ร่ างกาย
ของท่านเหมือนวงปี ของต้นไม้ ทุกๆภพทุกๆ ชาติ จากจุดศูนย์กลางที่สุดก็มีกรรม ทุกๆ ชั้นล้วนมีกรรม
เมื่อท่านบาเพ็ญ ข้าพเจ้าก็จะผลักกรรมนี้ จากจุดศูนย์กลางออกสู่ ภายนอกอยู่โดยตลอด ผลักๆๆๆ ผลัก
กรรมออกสู่ ภายนอกให้กบั ท่านอย่างถึงที่สุด ยังไม่สามารถให้ท้ งั หมดเดินสู่ ช้ นั ผิวของร่ างกายพวกเรา
หากให้ท้ งั หมดเดินออกสู่ ช้ นั ผิวของร่ างกาย ท่านจะทนไม่ไหว เพียงแต่เดินออกสู่ ช้ นั ผิวของร่ างกายส่ วน
เดียว ท่านก็จะรู ้สึกไม่สบายขึ้นมาทันที รู ้สึกทุกข์ทรมานอย่างมาก เจ็บปวดอย่างมาก ท่านจะรับไม่ไหว
ถื อตนเองเป็ นคนธรรมดาสามัญและไปกิ นยา เราก็ไม่ ได้บอกว่าคนธรรมดาสามัญกิ นยาไม่ ได้ เรา
เพียงแต่พูดว่าจิตรับรู ้ของท่านไม่เพียงพอ ด่านนี้ขา้ มได้ไม่ดี เราไม่ได้กาหนดว่าท่านบาเพ็ญแล้วก็ห้าม
กินยา ไม่มีขอ้ กาหนดที่ตายตัวเช่นนี้ แต่ขา้ พเจ้ากาลังอธิ บายหลักการของฝ่ าให้กบั ทุกท่านเช่ นนั้นท่าน
คิดจะส่ งกรรมนี้ ออกไป ท่านกินยากรรมนี้ ก็จะถูกกดกลับเข้าไป จะชาระร่ างกายให้ท่านอย่างไรละ
แน่ นอน เราก็สามารถผลักมันออกไปให้ท่านจากมิติอื่น แต่ในฝ่ าของจักรวาลนี้ มีหลักการหนึ่ ง เวลา
ชาระกรรมให้ท่าน ท่านจาเป็ นต้องแบกรับความทุกข์ทรมานในเรื่ องนี้ เมื่อก่อนท่านก่อความเจ็บปวดให้
ผูอ้ ื่น ตนเองต้องแบกรับความเจ็บปวดที่เหมือนกัน
ใจของคนไม่บาเพ็ญขึ้นมา ก็จะยกระดับชั้นขึ้นมาไม่ได้ตลอดไป และไม่เหมือนที่คนเขาพูดว่า
ท่องพระสู ตรก็สามารถจะบาเพ็ญเป็ นพระพุทธ ยังมีบางคนเข้าใจว่าทาความดีมากๆ ก็สามารถจะบาเพ็ญ
เป็ นพระพุทธ นัน่ ล้วนเป็ นการพูดเล่น ล้วนเป็ นวิธีที่มีจุดมุ่งหมาย ท่านไม่ไปบาเพ็ญจริ ง ท่องพระสู ตรมี
ประโยชน์อะไร ไม่บาเพ็ญโดยมูลฐานจึงไม่อาจจะสาเร็ จเป็ นพระพุทธได้ เมื่อครั้งที่องค์ศากยมุนีพุทธ
ทรงถ่ายทอดหลักธรรมนั้นไม่มีพระสู ตร เมื่อตอนที่พระเยซูทรงถ่ายทอดหลักธรรมของพระองค์กไ็ ม่มี
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คัมภีร์ คนเขาเพียงแต่บาเพ็ญจริ ง ท่านไม่ไปบาเพ็ญใจดวงนี้ท่านก็สามารถจะขึ้นมาได้หรื อ ท่านบรรลุไม่
ถึงข้อกาหนดของเขตแดนนั้น ท่านก็สามารถจะขึ้นมาได้หรื อ อารมณ์ท้ งั เจ็ดกามคุ ณทั้งหก จิตยึดติด
นานาชนิดของคนธรรมดาสามัญ ความอยากในเงินทองนั้นหนักยิ่งกว่าใจที่อยากบาเพ็ญเป็ นพระพุทธ
ท่านก็สามารถจะขึ้นสวรรค์ได้หรื อ โดยมูลฐานนัน่ เป็ นไปไม่ได้ ข้าพเจ้าคิดว่าทุกท่านฟังเข้าใจแล้วนะ ก็
คือพูดว่าผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่งนั้นเป็ นคนที่เหนือคนธรรมดาสามัญแล้วเช่นนั้นคนที่เหนือคนธรรมดาสามัญ
จะปฏิบตั ิ อย่างไรกับความทุกข์ทรมานทางร่ างกาย สภาวะชนิ ดนี้ ละ คนธรรมดาสามัญนั้นมีโรค แต่
ร่ างกายนั้นของท่านข้าพเจ้ากาลังผลักกรรมออกสู่ ภายนอกให้ท่าน เมื่อผลักถึงชั้นผิว ปลายประสาท ณ
ชั้นผิวของร่ างกายคนนั้นไวต่อความรู ้สึกที่สุด ร่ างกายก็จะรู ้สึกไม่สบาย เหมือนเป็ นโรค ยิง่ กว่านั้นบาง
คนยังปรากฏออกมาหนักมาก จะเป็ นเช่นนี้ ในเมื่อจะเป็ นเช่นนี้แล้วทุกท่านลองคิดดู หากท่านถือตนเอง
เป็ นคนธรรมดาสามัญ หากท่านเข้าใจว่ามันเป็ นโรค แน่นอนก็ได้ ท่านก็ไปกินยาดีแล้ว ด่านนี้ท่านไม่ได้
ข้ามไป อย่างน้อยที่สุดในปัญหานี้ท่านคือคนธรรมดาสามัญ เมื่อใดที่ท่านข้ามด่านนี้ไปแล้ว ในปั ญหานี้
ท่านก็คือเหนื อสามัญธรรมดา แต่หากท่านคิดจะบาเพ็ญสาเร็ จเป็ นพระพุทธ กับปั ญหาทั้งหมดความ
เข้าใจของท่านก็ตอ้ งเหนื อสามัญธรรมดา ท่านปล่อยวางใจดวงนั้นไม่ได้ ท่านก็ขา้ มด่านนี้ไม่ได้ ท่านก็
ไม่สามารถจะหยวนหมัน่ ดังนั้นหากท่านสู ญเสี ยโอกาสนี้ไป ก็ไม่ได้ขา้ มด่านนี้ เหตุใดผูช้ ่วยฝึ กสอน ผู ้
ฝึ กเก่าของเราบางคนที่เข้าใจดีจึงเป็ นห่ วงเมื่อเห็นผูฝ้ ึ กกินยา แน่ นอนพวกเขาไม่อาจปฏิบตั ิเหมือนกับ
ข้าพเจ้าเช่ นนี้ เพราะทุ กท่ านคุ น้ เคยกันมาก เขาจึ งพูดว่า “ท่ านกิ นยาไม่ ได้นะ” อะไรๆ บอกให้เขารู ้
แน่ นอนเขาก็ไม่รับรู ้ “ฉันฝึ กพลังทาไมไม่ให้ฉันกินยานะ” เขาไม่รับเรื่ องนี้ จึงจัดการได้ยาก เราไม่มี
ข้อกาหนดที่ตายตัวไม่ให้ทุกท่านกินยา ข้าพเจ้าเพียงแต่อธิบายหลักการหนึ่งของการกินยากับไม่กินต่อผู ้
บาเพ็ญ แต่ไม่ใช่บอกว่าคนธรรมดาสามัญกินยาไม่ได้
การเผยแพร่ ฝ่าของเราก็เพื่อการบาเพ็ญในโลก ผูบ้ าเพ็ญไม่แน่วา่ ทุกคนล้วนสามารถจะสาเร็จเป็ น
พระพุทธ บางคนก้าวหน้ามาก แน่วแน่มาก เช่นนั้นวิถีของการเดินสู่ หยวนหมัน่ ของเขาก็จะเร็ ว บางคน
ไม่กา้ วหน้ามากนัก วิถีของการเดินสู่ หยวนหมัน่ ของเขาก็จะช้า บางคนบาเพ็ญบ้างไม่บาเพ็ญบ้าง เชื่ อ
บ้างไม่เชื่อบ้าง เช่นนั้นเขาอาจจะไม่สามารถหยวนหมัน่ แต่กล่าวสาหรับการบาเพ็ญ เขาก็จะไม่บาเพ็ญ
สู ญเปล่า ชาติน้ ีบาเพ็ญไม่สาเร็จ ใช้ไม่ได้ ลองดูชาติหน้า บางทีชาติหน้าเขาสามารถจะทาได้ บางทีเขาไม่
อยากจะบาเพ็ญแล้ว เช่นนั้นในต้าฝ่ านี้ถึงอย่างไรเขาก็ปล่อยวางจิตยึดติดได้บา้ งแล้ว และได้ฟังฝอฝ่ าแล้ว
เปรี ยบเทียบกับคนธรรมดาสามัญเขาก็บาเพ็ญได้ไม่เลวแล้ว อาจจะส่ งผลเป็ นบุญวาสนาให้เขาในชาติ
หน้า ไม่แน่ เขาอาจร่ ารวยเป็ นข้าราชการใหญ่ในชาติหน้า สิ่ งเหล่านี้ ได้แต่แลกเปลี่ยนเป็ นบุญวาสนา
เพราะเขาบาเพ็ญขึ้นไปไม่ได้ เขาก็จะไม่บาเพ็ญสู ญเปล่า ก็คือหลักการนี้ ข้าพเจ้าคิดว่า ผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่ง
วันนี้สามารถได้ฟังฝ่ า ข้าพเจ้าหวังว่าทุกท่านจะบาเพ็ญถึงที่สุด ฝอฝ่ าไม่ใช่ว่าทุกคนล้วนสามารถจะได้
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ฟั ง ที่จริ งข้าพเจ้าจะพูดกับทุกท่าน เพราะสหรัฐอเมริ กาดินแดนแห่ งนี้ ค่อนข้างจะพิเศษเดิมทีขา้ พเจ้าก็
ไม่ได้บรรยายฝ่ าตั้งแต่สองปี ก่อนแล้ว แต่ที่สหรัฐอเมริ กามีคนจีนจานวนมาก ยิง่ กว่านั้นคนอเมริ กนั ก็มี
คนจิตใจดีเป็ นจานวนมาก ข้าพเจ้าก็อยากจะให้พวกเขาได้ฝ่า ที่จริ งก็ไม่ใช่บรรยายอย่างเป็ นระบบ ก็คือ
บรรยายตามสภาพการณ์เฉพาะ เพราะมีหนังสื อแล้ว ต่างสามารถไปศึกษา ศูนย์ช่วยฝึ กสอนก็มีแล้ว ทุก
ท่านก็สามารถไปฝึ กตาม คนๆ หนึ่งหากคิดจะได้ฟังฝอฝ่ าซึ่ งจะมีมาหลายพันปี สักครั้ง ยังไม่แน่ว่าท่าน
จะมีโอกาสแห่ งวาสนานั้น เพราะในระหว่างเวียนไปเกิดในวัฎสงสารหกทาง คนอาจเวียนไปเกิดเป็ น
สัตว์ พืชต้นไม้ วัตถุ ต่างๆ นานา นับร้อยๆ ปี นับพันปี กว่าจะเวียนมาเกิดเป็ นคนสักครั้ง ในระหว่างนับ
ร้ อยๆ ปี นับพันปี ที่ เวียนไปเกิ ด ท่ านยังต้องประจวบเหมาะกับที่ ท่ านเกิ ดมาเป็ นคนในช่ วงเวลานั้น
จากนั้นท่านยังต้องเวียนไปเกิดในพื้นที่ตรงนั้นที่สามารถจะได้พบกับฝ่ านี้ ยังต้องแข่งกับเวลาให้มาถึง
โลกที่ ส ามารถจะมี โ อกาสแห่ ง วาสนาได้ฟั ง เขา(ฝอฝ่ า) สามารถจะมาร่ ว มชั้น เรี ย นนี้ แน่ น อนมี
องค์ประกอบของโอกาสแห่งวาสนาต่างๆ มากมายนี้ ท่านจึงสามารถจะได้รับฝ่ านี้ ไม่ใช่เรื่ องง่ายๆ เลย
ที่ ข ้า พเจ้า บรรยายคื อ ฝอฝ่ า ข้า พเจ้า คิ ดว่า ทุ ก ท่ า นต่ า งเข้า ใจชัด เจนแล้ว ข้า พเจ้า ไม่ ได้พูด ถึ ง
หลักการในหมู่คนธรรมดาสามัญ และปั ญหาต่างๆ ที่ขา้ พเจ้าอธิ บายล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่ไม่มีคนเคยพูดมา
ก่อนในหมู่คนธรรมดาสามัญ และไม่ใช่ความรู ้ในหมู่คนธรรมดาสามัญ
ปั ญหาเรื่ องกินยานี้ เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าก็ได้อธิ บายมันอีกครั้ง เพราะปั ญหานี้ค่อนข้างโดดเด่นในแต่
ละพื้นที่ บางคนคิดจะบ่อนทาลายต้าฝ่ าพูดถึงปั ญหาไม่กินยาอย่างนี้ “พอฝึ กพลังกงนี้กไ็ ม่ให้พวกเรากิน
ยา” ที่จริ งข้าพเจ้าไม่ใช่ห้ามไม่ให้ท่านกินยา แน่ นอนพวกเราผูช้ ่ วยฝึ กสอนที่นงั่ อยูก่ ็ตอ้ งระมัดระวังวิธี
ทางาน อย่าได้บงั คับคนไม่ให้กินยา เราเพียงแต่อธิ บายหลักการให้ชดั เจน เขาคิดจะบาเพ็ญเขาก็บาเพ็ญ
เขาไม่ คิดจะบาเพ็ญจะดื่ มยาพิษก็เป็ นเรื่ องของคนธรรมดาสามัญ ใจนี้ ของเขาไม่เปลี่ ยนแปลงก็หมด
ปัญญา เราได้แต่เน้นบุญวาสนา แนะนาให้ใฝ่ ดี การบังคับคนไม่ใช่การบาเพ็ญ
ข้าพเจ้าจะอธิ บายอีกปั ญหาหนึ่ งเนื่ องจากจะให้เวลาทุกท่านตลอดช่ วงบ่ายของวันนี้ หลังจากที่
ข้า พเจ้า พู ด จบแล้ว ทุ ก ท่ า นสามารถส่ ง ค าถามขึ้ นมา ข้า พเจ้า จะตอบให้ ทุ ก ท่ า น ในประเทศจี น
แผ่นดินใหญ่คนหนุ่มสาวที่เกิดภายหลัง “การปฏิวตั ิใหญ่ทางวัฒนธรรม” มีความเข้าใจที่ต้ืนเขินมากต่อ
พระพุทธเอย พระโพธิ สัตว์เอย เทพเอย ที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดคือฝอฝ่ า บางคนเขารู ้ว่าเป็ นสิ่ งดี แต่ยงั คงไม่
เข้าใจคาศัพท์บางส่ วนเรื่ องราวเกี่ยวกับสายพุทธนั้นรู ้กนั น้อยมาก ก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับสายพุทธไม่
ชัดเจนนัก

หน้า 8 จาก 66

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

วันที่ 15 สิ งหาคม ค.ศ. 2012

(V.0)

จากนี้ขา้ พเจ้าจะพูดคร่ าวๆ เกี่ยวกับพระอมิตพุทธ(อาหนีถอฝอ)และองค์ศากยมุนีพุทธ ที่ขา้ พเจ้า
จะพูดนั้นไม่เหมือนกับในพระสู ตร สิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดนั้นเมื่อสองพันห้าร้อยปี ก่อนองค์ศากยมุนีพุทธก็เคย
ตรัส แต่พระสงฆ์ในเวลานั้นไม่ได้ถ่ายทอดให้กบั คนรุ่ นหลัง พระสู ตรนั้นรวบรวมออกมาอย่างเป็ น
ระบบหลังจากที่องค์ศากยมุนีพุทธไม่ทรงอยูใ่ นโลกแล้วห้าร้อยปี ทุกท่านทราบห้าร้อยปี ประเทศจีนอยู่
ในช่วงราชวงศ์หยวนพอดี เจงกีสข่านในเวลานั้นพูดอะไร ปั จจุบนั นี้ ใครจะรู ้ละ แต่ว่าถึงอย่างไรก็เป็ น
ฝอฝ่ าจึงมีการสื บทอดต่อมาเป็ นท่อนเป็ นส่ วนไม่ครบถ้วนตลอดมา แต่โดยมากเขา (พระสู ตร) บางส่ วน
ที่พระพุทธตรัสมักจะขาดหายไป เช่นเวลา สถานที่ โอกาส ความนัย ผูค้ นที่สอนสัง่ องค์ประกอบเหล่านี้
ล้วนไม่มีอยู่ ในขั้นตอนของการสื บทอด คนที่ไม่หยวนหมัน่ ล้วนมีทศั นคติของคนอยู่ คนต่างชอบเอาสิ่ ง
ที่สอดคล้องกับทัศนคติของตนเพิ่มเติมเข้าไป เปลี่ยนแปลงฝอฝ่ านี้ ตัดทอนส่ วนที่ไม่เข้าใจออกไป อย่าง
ช้าๆ ก็เปลี่ยนพระพุทธ พระโพธิสัตว์ เทพเหล่านี้ให้มีฉิงของคน สิ่ งที่สอดคล้องกับตนเอง สิ่ งที่เข้าใจได้
เขาก็จะนามันสื บทอดต่อมา สิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับความคิด ความต้องการของตนเอง ไม่สอดคล้องกับ
ทัศนคติน้ นั ของตนเอง เขาก็ไม่ยนิ ดีที่จะพูด จึงไม่ได้สืบทอดต่อมา
จะพูดถึงองค์ศากยมุนีพุทธสักเล็กน้อยก่อน องค์ศากยมุนีพุทธในประวัติศาสตร์ มีบุคคลนี้ อยู่
จริ งๆ เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปี ก่ อน ในอิ นเดี ยโบราณ พระองค์ทรงเหลื อวิธีบาเพ็ญสานักพุทธของ
พระองค์ให้แก่ผูบ้ าเพ็ญ เรี ยกว่า ศีล สมาธิ ปั ญญา ที่เรี ยกว่าพุทธศาสนาเป็ นเพียงชื่ อตั้งขึ้นมาโดยคน
ปัจจุบนั ในแวดวงการเมือง องค์ศากยมุนีพุทธไม่ยอมรับศาสนา พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าตนเองเป็ นศาสนา
หากแต่คนที่เรี ยกเขา (วิธีบาเพ็ญ) เป็ นศาสนา พระองค์เพียงแต่ทรงถ่ายทอดฝอฝ่ า ทรงสอนวิธีที่สามารถ
จะหยวนหมัน่ ของสานักพุทธนั้นของพระองค์ เรี ยกว่าศีล สมาธิ ปั ญญา แน่ ละสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมเฉพาะ
ในนั้นมีบนั ทึกอยูใ่ นพระสู ตร ข้าพเจ้าจะไม่พดู อะไรมาก ทุกท่านทราบ พระอมิตพุทธมีโลกสุ ขาวดี พระ
พุทธเหย้าซื อมีโลกหลิวหลีซื่อเจีย พระพุทธทุกพระองค์ลว้ นปกครองหนึ่ งโลกสวรรค์ คาว่า พระพุทธ
(ฝอ) พระโพธิ สัตว์ (ผูซ่า) พระยูไล(ยูไล) เป็ นคาศัพท์ของพวกเราคนจีน พระยูไลอยู่บนสวรรค์จะเรี ยก
พระองค์วา่ ราชาแห่งฝ่ า (ฝ่ าหวาง) ก็คือพระองค์เป็ นผูป้ กครองของสวรรค์น้ ี แต่วิธีปกครองของพระองค์
จะไม่เหมือนกับคนที่ใช้วิธีการบริ หาร กฎหมายมาปกครอง ไม่มีสิ่งเหล่านี้ พระองค์อาศัยความเมตตา
ความคิดที่ดีงามทั้งหมด ทุกคนล้วนแต่ดีมาก เมื่อสอดคล้องกับมาตรฐานนั้น ท่านจึงสามารถจะเข้าไปใน
โลกนั้นดังนั้น พระพุทธแต่ละองค์จึงล้วนปกครองโลกหนึ่ งของตนเอง แต่ในอดีตไม่มีใครเคยได้ยนิ ว่า
องค์ศากยมุนีพุทธทรงปกครองโลกอะไร ไม่มีใครรู ้ว่าองค์ศากยมุนีพุทธเดิมทีเป็ นใคร ไม่มีใครรู ้ว่าโลก
ขององค์ศากยมุ นีพุทธอยู่ที่ใด พระสงฆ์บางรู ปบอกว่า องค์ศากยมุ นีพุทธอยู่ที่โลกซัวผอซื่ อเจี ย แต่
ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน โลกซัวผอซื่ อเจียอยู่ที่ไหนนะ คืออยู่ในตรี ภูมิของเรา เช่ นนั้นจะเป็ นโลกของ
พระพุทธได้อย่างไร ดินแดนที่สกปรกอย่างนั้นหนา ล้วนแต่ตอ้ งการหลุดพ้นจากที่แห่ งนั้น จะเป็ นโลก
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ของพระพุทธได้อย่างไรละ ตรงนี้ พระสงฆ์ก็อธิ บายไม่ถูก ในศาสนาก็ไม่มีบนั ทึก ที่จริ งนะ องค์ศากย
มุ นี พุ ท ธทรงมาจากระดับ ชั้น ที่ สู ง มาก จัก รวาลนี้ ใหญ่ โ ตอย่า งยิ่ง อี ก ประเดี๋ ย วข้า พเจ้า จะอธิ บ าย
โครงสร้างของมัน โครงสร้างของจักรวาล ก่อนที่องค์ศากยมุนีพุทธจะลงมา พระองค์ทรงเคยประทับอยู่
ณ ระดับชั้นหนึ่ ง ที่ ต่ าที่ สุด จากระดับชั้นนั้น คื อ จักรวาลชั้นที่ หก พระองค์ทรงเวีย นไปเกิ ด เป็ นคน
โดยตรง ซึ่ งไม่ใช่ สวรรค์ช้ นั ที่หก แต่เป็ นจักรวาลชั้นที่หก อีกประเดี๋ยวข้าพเจ้าจะอธิ บายว่าจักรวาลนี้
ใหญ่โตเพียงใด
ณ จักรวาลชั้นที่หก พระองค์ทรงมีโลกสวรรค์หนึ่ ง พระองค์ทรงสร้างโลกสวรรค์หนึ่ งแห่ งอยู่
ตรงนั้นเรี ยกว่าโลกต้าฝานซื่ อเจี้ย ก็คือพูดว่าองค์ศากยมุนีพุทธทรงเวียนไปเกิดยังโลกมนุษย์จากโลกต้า
ฝานซื่ อเจี้ย เพื่อทรงถ่ายทอดฝ่ าช่ วยเหลือคน ช่ วยเหลือศิษย์ของพระองค์ จากโลกต้าฝานพระองค์ทรง
เวียนมาเกิดยังโลกมนุษย์ แต่บรรดาศิษย์ที่องค์ศากยมุนีพุทธทรงถ่ายทอดช่วยเหลือนั้น อย่างต่าที่สุดล้วน
ต้องบาเพ็ญให้สูงจากจักรวาลชั้นที่หกขึ้นไป ต้องบาเพ็ญให้สูงเพียงนั้น ดังนั้นหลังจากที่องค์ศากยมุนี
พุทธทรงลงมา ก็ทรงเฝ้ าดูเหล่าศิษย์เวียนไปเกิดและบาเพ็ญอยูโ่ ดยตลอด พระองค์มิได้กลับไปโลกของ
พระองค์แต่อย่างใด ภายในตรี ภูมิมีสถานที่หนึ่งเรี ยกว่าสวรรค์ตา้ ฝานเทียน พระองค์ทรงอยู่ ณ สถานที่น้ ี
สวรรค์ตา้ ฝานเที ยนก็เป็ นชื่ อที่ พระองค์ทรงตั้ง เพราะพระองค์ทรงมาจากโลกต้าฝานซื่ อเจี ย ดังนั้น
พระองค์จึงตั้งชื่อเป็ นสวรรค์ตา้ ฝานเทียน พระองค์ทรงอยูท่ ี่นี่เฝ้ าดูเหล่าศิษย์ของพระองค์ เหล่าศิษย์ของ
พระองค์ลว้ นได้รับเครื่ องหมาย เครื่ องหมายที่พระองค์ทรงมอบให้ก็คือเครื่ องหมาย “卍”พวกเขาล้วน
จัดเป็ นศิษย์ที่ได้รับเครื่ องหมาย คนไหนเป็ นศิษย์ขององค์ศากยมุนีพุทธ คนไหนไม่ใช่ จากในระดับ
ชั้นสู งมองปราดเดียวก็รู้แล้วเนื่ องจากพวกเขาต้องบาเพ็ญไปสู่ ระดับสู ง องค์ศากยมุนีพุทธทรงต้องการ
จะช่ วยเหลือพวกเขาไปสู่ เขตแดนที่สูงเพียงนั้น ดังนั้นบาเพ็ญชาติหนึ่ งจึงไม่สาเร็ จ จึงบาเพ็ญกลับไป
กลับมาอย่างนี้เป็ นเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปี เวลานี้เป็ นครั้งสุ ดท้ายแล้วที่พวกเขาควรจะหยวนหมัน่ ชาติ
นี้หลังจากหยวนหมัน่ พระองค์จะทรงนาพาเหล่าศิษย์ของพระองค์ ไปจากโลกซัวผอซื่ อเจีย ในหมู่พวก
เราศิษย์ตา้ ฝ่ าก็มีศิษย์จานวนมากที่เป็ นศิษย์ที่ได้รับเครื่ องหมายของพระองค์ แต่ศิษย์ที่ได้รับเครื่ องหมาย
ของพระองค์ส่วนใหญ่เป็ นพระสงฆ์ อยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญก็มี ที่อยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญมี
จานวนมากได้รับฝ่ านี้ของเราแล้ว ที่จริ งพูดถึงตรงนี้ขา้ พเจ้ายังจะบอกทุกท่าน ฝ่ านี้ที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดนั้น
ก็ไม่ใช่ว่าท่านจะต้องไปโลกฝ่ าหลุนซื่ อเจียของเรา ที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดนั้นเป็ นหลักการหนึ่งของจักรวาล
โดยรวม ข้าพเจ้าถ่ายทอดสิ่ งที่ใหญ่อย่างนี้ พวกเขาล้วนต้องการจะได้ฝ่านี้ เพราะจักรวาลใหม่ประกอบ
ขึ้นมาแล้ว ฝ่ ากาลังปรับจักรวาลให้ถูกต้องเที่ยงตรง คนที่กลืนกลายเข้ากับฝ่ าของจักรวาลจึงจะสามารถ
กลับไปได้ นี่ คือสิ่ งที่องค์ศากยมุนีพุทธทรงจัดวางอย่างเป็ นระบบให้ศิษย์ของพระองค์ก่อนนานแล้ว
พระองค์ทรงรู ้เรื่ องในวันนี้ ข้าพเจ้ารู ้ว่ายังมีศิษย์ของโลกต่างๆและศิษย์ของหลักธรรมที่ถูกต้องสานัก
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อื่นๆได้รับฝ่ าอยูใ่ นต้าฝ่ า ศิษย์ขององค์ศากยมุนีพุทธส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นแดนฮัน่ ในอินเดียไม่มีแล้ว แต่ก็
มี ส่ ว นหนึ่ งกระจายอยู่ในพื้ นที่ ต่ างๆ ทั่ว โลก แต่ น้อยมาก ส่ ว นใหญ่ จะอยู่ใ นแดนฮั่น แดนฮั่น ก็คื อ
ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
เมื่ อ ครู่ ข ้า พเจ้า ได้อ ธิ บายโดยสรุ ปเกี่ ย วกับสภาพการณ์ ข ององค์ศากยมุ นี พุ ทธและศิ ษ ย์ข อง
พระองค์ จากนี้ ไปข้าพเจ้าจะพูดถึงพระอมิตพุทธสักเล็กน้อย เวลาที่ผคู ้ นพูดถึงพระอมิตพุทธต่างรู ้ว่ามี
โลกแดนสุ ขาวดี โลกแดนสุ ขาวดีอยูท่ ี่ไหนหรื อ ใครคือพระอมิตพุทธละ เกี่ยวกับพระอมิตพุทธ ในพระ
สู ตรของศาสนาพุทธมีแนะนาไว้ ส่ วนนี้ขา้ พเจ้าก็จะไม่อธิ บาย ข้าพเจ้าจะพูดในส่ วนที่ไม่มีบนั ทึกไว้ใน
พระสู ตร ทุกท่านทราบ ผูค้ นต่างสื บทอดเรื่ องเกี่ยวกับโครงสร้างส่ วนหนึ่ งของจักรวาลที่พระพุทธเคย
ตรัสว่า มีสถานที่หนึ่งเรี ยกว่า โลกสุ เมรุ ก็คือเขาพระสุ เมรุ ที่กล่าวถึงกัน โลกในปั จจุบนั ของเราและร่ าง
นภา(เทียนถี่)ภายในตรี ภูมิน้ นั อยู่ ณ ส่ วนใต้ของเขาพระสุ เมรุ เรี ยกว่าทวีปหิ มพานต์(ส่ วนใต้) นี่ คือเขา
พระสุ เมรุ โลกอยู่ ณ ส่ วนใต้ของมัน บางคนเข้าใจว่า “เขาพระสุ เมรุ น้ ีไม่ใช่ภูเขาหิ มาลัยหรื อ อินเดียใน
เวลานั้นมิใช่ ทวีปหิ มพานต์(ส่ วนใต้)หรื อ” นั้นเป็ นคนละเรื่ อง พระองค์เป็ นพระพุทธ คาพูดที่พระองค์
ตรัสไม่ใช่ ตรัสตามความเข้าใจในโลก หลักการที่พระองค์ตรัสนั้นเป็ นมุมมองของเทพ ความคิดของ
พระองค์มิใช่อยูท่ ี่จุดฐานนี้ของคน
เขาพระสุ เมรุ เรื่ องนี้มีจริ งๆ เช่นนั้นเหตุใดคนมองไม่เห็นมันละ กล้องส่ องทางไกลก็มองไม่เห็น
มันละ เพราะมันไม่ใช่ ประกอบขึ้นจากอนุ ภาคซึ่ งประกอบขึ้นจากชั้นโมเลกุลที่ใหญ่ที่สุด ข้าพเจ้าขอ
บอกทุ กท่ าน อนุ ภาคที่ ประกอบขึ้ นโดยโมเลกุล อย่าว่าแต่ ที่ประกอบขึ้ นโดยอะตอม แม้แต่ สสารที่
ประกอบขึ้นจากชั้นอนุ ภาคซึ่ งประกอบขึ้นจากชั้นโมเลกุลและเป็ นชั้นที่เล็กยิ่งกว่าชั้นอนุ ภาคที่พ้ืนผิว
ที่สุดของเรา คนก็มองไม่เห็น แต่เขาพระสุ เมรุ น้ ี กลับประกอบขึ้นจากอะตอม ดังนั้นโดยแท้จริ งคนจึง
มองไม่เห็น แต่เมื่อไม่นานมานี้คนวงการดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยาอาจได้คน้ พบปรากฏการณ์หนึ่ง
พวกเขาค้นพบว่าในจักรวาลไม่ว่าจะมองเห็นระบบดาวเป็ นจานวนมากเท่าใด เมื่อถึงที่ๆ หนึ่งก็จะไม่มี
ระบบดาวฝั่งนี้ระบบดาวมีทวั่ ไปหมด มีทางช้างเผือกต่างๆ มากมายแต่เมื่อถึงที่ๆ หนึ่งก็หายไปในวับตา
เขาเรี ยกว่ากาแพงจักรวาล เขาจึงไม่อาจอธิ บายได้ว่าเป็ นเพราะอะไร เหตุใดฝั่งนั้นจึงไม่มี ที่จริ งก็คือถูก
เขาพระสุ เมรุ ขวางเอาไว้ เพราะเขาลูกนี้ ใหญ่มาก ใหญ่แค่ไหนหรื อ ยอดของมันอยู่ที่ศูนย์กลางของ
จักรวาลชั้นที่สอง เลยล้ าจักรวาลน้อยของเรา มันใหญ่มาก ดังนั้นภูเขาที่ใหญ่เช่ นนั้น คนจึงไม่อาจจะ
จินตนาการได้เลย คนคิดอยากจะมองเห็นส่ วนต่างๆ ของมันนั้น สาหรับมนุ ษย์มนั เป็ นไปไม่ได้ โลก
เป็ นลูกบอลที่เล็กๆ ใบหนึ่ งเช่ นนี้ ท่านต้องการจะมองเห็นเป่ ยจิง ณ ฝั่งนั้นของโลก ก็มองไม่ เห็นโดย
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แท้จริ ง มันเป็ นภูเขาที่ใหญ่โตอย่างนั้น ท่านไม่มีทางจะจินตนาการได้วา่ มันใหญ่โตขนาดไหน เขาก็ได้
พูดถึงว่า ณ ส่ วนอื่นๆ ของเขาพระสุ เมรุ กม็ ีโลกอื่นๆ ด้วย อันนี้ขา้ พเจ้าก็ไม่อธิบาย
เช่ นนั้นเหตุมีภูเขาเช่ นนี้ ละ เราก็มาพูดถึงเขาพระสุ เมรุ น้ ี ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ที่จริ งเขาพระ
สุ เมรุ น้ ี ก็คือปรากฏการณ์ของรู ปลักษณ์ ชนิ ดหนึ่ งของพระอมิ ตพุทธและพระโพธิ สัตว์กวนอิ น พระ
โพธิ สัตว์ตา้ ซื่ อจื้อ และไม่อาจเรี ยกเขาว่าเป็ นรู ปลักษณ์โดยสิ้ นเชิ ง เพราะพวกเขาเป็ นพระพุทธและมี
รู ปลักษณ์ของคน พระองค์สามารถรวมตัวเป็ นรู ปลักษณ์ กระจายตัวเป็ นวัตถุ แต่พระองค์มีรูปลักษณ์
พระองค์ก ระจายตัว เป็ นวัตถุ ผ่า นการแปรเปลี่ ย น คนมองไม่ เห็ นพระพุ ทธจึ ง บอกว่า พระพุ ทธไม่ มี
ร่ างกาย ร่ างกายของพระองค์ประกอบขึ้นจากอะตอม แน่ นอนท่านย่อมมองไม่เห็นร่ างกายพระองค์
ดวงตาของคนเรามองไม่เห็นมัน(เขาพระสุ เมรุ ) แต่ในบางความหมายมันเป็ นตัวแทนของพระอมิตพุทธ
และพระโพธิ สัตว์กวนอิน พระโพธิ สัตว์ตา้ ซื่ อจื้อ ดังนั้นเขาพระสุ เมรุ น้ ี ไม่ใช่ภูเขาลูกเดียวแต่เป็ นภูเขา
สามลู ก ขณะเดี ย วกัน มัน ก็เ คลื่ อ นไหวได้ย กเว้น มิ ติ ว ตั ถุ ข องเรานี้ ที่ ร่ า งวัต ถุ น้ ี ดู เ หมื อ นกับ ตาย ไม่
เคลื่อนไหว วัตถุในมิติใดๆล้วนแต่เคลื่อนไหว ทุกท่านทราบโมเลกุลนั้นเคลื่อนไหว อะตอมก็ใช่ ทุกสิ่ ง
ล้วนแต่เคลื่อนไหว อิเล็คตรอนโคจรรอบนิวเคลียสอะตอม ทุกสิ่ งล้วนแต่เคลื่อนไหวอยู่ วัตถุเคลื่อนไหว
อยู่ และเขาพระสุ เมรุ น้ นั บางเวลามันก่อตัวเป็ นเส้นตรง บางเวลาก่อตัวเป็ นรู ปสามเหลี่ยม มันแปรเปลี่ยน
เวลาที่ผคู ้ นมองเห็นมันจากมุมที่ต่างกัน เวลามองเห็นมันในสภาพต่างๆ กันนั้น ไม่แน่ว่าจะมองเห็นรู ป
โฉมที่แท้จริ งของมัน หากมันเรี ยงตัวเป็ นรู ปเส้นตรงท่านก็มองเห็นมันเป็ นภูเขาลูกหนึ่ง ผูบ้ าเพ็ญบางคน
ในอดี ตสามารถมองเห็ น มัน ต่ า งพูดไม่ เหมื อ นกัน เพราะเขาไม่ ไ ด้มองเห็ นสภาพรู ปธรรมของมัน
เช่นนั้นในเมื่อมันคือสัญลักษณ์ของพระอมิตพุทธและพระโพธิ สัตว์กวนอิน พระโพธิ สัตว์ตา้ ซื่ อจื้อ มัน
บังเกิดบทบาทอะไรหรื อ ที่ จริ งทุ กท่านบอกว่าโลกสุ ขาวดี อยู่ขา้ งในเขาพระสุ เมรุ แต่ภูเขาลูกนี้ ก็ไม่
เหมือนกับแนวคิดที่คนเราเข้าใจต่อวัตถุสสารที่เป็ นอยู่ ข้างล่างเขาพระสุ เมรุ ท้ งั หมดเป็ นน้ า เวลามี
จากัด ข้าพเจ้าก็จะพูดเพียงเท่านี้
จากนี้ ขา้ พเจ้าจะพูดถึงโครงสร้ างของมิ ติของจักรวาลนี้ จักรวาลนี้ ใหญ่เพียงใด หากใช้ภาษา
มนุ ษย์ จะบรรยายมันออกมาได้ยากมาก เพราะภาษามนุ ษย์ครอบคลุมไม่ถึง พูดออกมาแล้วสมองของ
ท่านก็ไม่สามารถจะรองรับ ท่านก็ไม่เข้าใจ มันใหญ่โตมโหฬารมาก ใหญ่โตจนจินตนาการไม่ได้ กล่าว
สาหรั บเทพก็ไม่ อาจจินตนาการได้ ดังนั้นไม่มีพระพุทธ เต๋ า เทพองค์ใดสามารถจะพูดได้ชัดเจนว่า
จักรวาลนั้นใหญ่โตเพียงใด เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดแล้วว่า จักรวาลที่เราเข้าใจโดยทัว่ ไปนั้น ที่จริ งที่พูดถึงกัน
ก็คือขอบเขตของจักรวาลน้อย ครั้งก่อนข้าพเจ้ามาสหรัฐอเมริ กาข้าพเจ้าเคยพูดว่า 2.7 พันล้านทาง
ช้างเผือก ระบบดาวเช่ นนี้ ตัวเลขนี้โดยประมาณ ไม่ถึง 3 พันล้าน ขอบเขตเช่นนี้ ประกอบขึ้นเป็ นหนึ่ ง
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จักรวาล และจักรวาลนี้มีเปลือก มีชายขอบ ฉะนั้นนี่กค็ ือจักรวาลที่เราพูดถึงเสมอ แต่หากเลยล้ าจักรวาล
นี้ ณ ที่ซ่ ึงไกลโพ้นไปอีก ยังมีจกั รวาลอีก ภายในขอบเขตที่แน่นอนหนึ่งยังมีสามพันจักรวาลเช่นนี้ และ
สามพันจักรวาลนี้ขา้ งนอกมีเปลือก และประกอบขึ้นเป็ นจักรวาลชั้นที่สองข้างนอกจักรวาลชั้นที่สองยัง
มี ประมาณสามพันจักรวาลที่ ใหญ่ เท่ ากับจักรวาลชั้นที่ สอง ข้างนอกมี เปลื อก และประกอบขึ้ นเป็ น
จักรวาลชั้นที่ สาม เหมือนอนุ ภาคเล็กๆ ประกอบขึ้ นเป็ นนิ วเคลี ยสอะตอม อะตอมประกอบขึ้นเป็ น
โมเลกุล สภาพเหมือนกับระบบอนุ ภาคจุลทรรศน์ประกอบขึ้นเป็ นอนุ ภาคที่ ใหญ่ ยิ่งขึ้ น จักรวาลนี้ ที่
ข้าพเจ้าพูดนั้นยังคงเป็ นสภาพการณ์ ในระบบนี้ ภาษานี้ ไม่ มีวิธีที่จ ะบรรยายได้ ภาษาของมนุ ษย์ไ ม่
สามารถจะบรรยายได้ชัดเจน ในสภาพการณ์ น้ ี ม ันเป็ นสภาพเช่ น นี้ แต่ มนั มี ระบบมากมายมากมาย
มากมายเท่ากับอะตอมจานวนนับไม่ถว้ นที่ประกอบขึ้นเป็ นโมเลกุลอย่างนั้น ปกคลุมไปทัว่ จักรวาล
ท่านว่าในจักรวาลนี้แท้จริ งแล้วมีจกั รวาลจานวนมากเท่าใดที่ใหญ่เท่ากับจักรวาลน้อยของเรานี้ ไม่มีใคร
พูดได้ชดั เจน เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าได้พูดถึงจักรวาลชั้นที่สอง จักรวาลชั้นที่สาม และได้พูดว่าองค์ศากยมุนี
พุทธทรงมาจากจักรวาลชั้นที่ หก นี่ เป็ นการพูดถึ งระบบหนึ่ ง เหมื อนอนุ ภาคที่ เล็กประกอบขึ้ นเป็ น
อนุภาคที่ใหญ่ อนุภาคที่ใหญ่ประกอบขึ้นเป็ นอนุภาคที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้น นี่อยูใ่ นระบบหนึ่ง แต่มนั ไม่ใช่เพียง
ระบบอนุภาคนี้เท่านั้นนะ แต่มีอนุภาคของระดับชั้นต่างๆ มากมายที่ปกคลุมไปทัว่ ร่ างนภา(เทียนถี่)
จัก รวาลนี้ ซับ ซ้อ นอย่า งยิ่ง ในชั้นเรี ย นสวีเ ดนข้า พเจ้า ได้พูดค่ อ นข้า งเจาะจง ข้า พเจ้า พูด ถึ ง
จักรวาลแปดสิ บเอ็ดชั้น ที่ จริ งไม่ เพียงแปดสิ บเอ็ดชั้นเท่ านั้น ตัวเลขของมนุ ษย์ไม่ อาจจะคานวณได้
เพราะตัวเลขของมนุษย์ใหญ่ที่สุดก็คือ “จ้าว” (หมื่นล้าน) ใช้ตวั เลขของพระพุทธคานวณใหญ่ที่สุดคือ
กัลป์ หนึ่ งกัล ป์ ก็คือ เท่ ากับสองพันล้า นปี สองพัน ล้านปี ประกอบเป็ นหนึ่ ง กัลป์ ใช้กลั ป์ ก็ไม่ อาจจะ
คานวณได้วา่ จักรวาลนี้มีมากน้อยกี่ช้ นั ไม่ใช่สวรรค์มากน้อยกี่ช้ นั แต่จกั รวาลมากน้อยกี่ช้ นั มันใหญ่โต
มโหฬารเช่ นนี้ พูดถึงคนนั้นช่ างกระจิ๊ดริ ด ครั้งก่อนข้าพเจ้าเคยพูดว่าโลกเป็ นเพียงฝุ่ นละอองเม็ดหนึ่ ง
เท่านั้น เล็กจนไม่มีความสาคัญ เช่นนั้นภายในขอบเขตอย่างนี้กลับมีโครงสร้างมิติที่ซบั ซ้อนอย่างยิง่ นับ
จานวนไม่ถว้ น โครงสร้างมิติน้ ีเป็ นสภาพอย่างไร ครั้งก่อนข้าพเจ้าก็ได้พูดแล้วมนุษย์เราดารงชีวิตอยูใ่ น
มิติช้ นั ใดหรื อ ดารงชีวิตอยู่ในสสารชั้นผิวซึ่ งประกอบขึ้นจากชั้นอนุภาคที่ใหญ่ของโมเลกุล ดารงชี วิต
อยูร่ ะหว่างโมเลกุลและดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์กเ็ ป็ นอนุภาคเม็ดหนึ่ งนะ ในจักรวาลที่ใหญ่มหึ มามันก็
เป็ นฝุ่ นละอองเม็ด หนึ่ งที่ กระจิ๊ ดริ ด หนา ทางช้างเผือกก็เ ป็ นฝุ่ นละอองเม็ดหนึ่ ง ที่ ก ระจิ๊ ด ริ ด เท่ านั้น
จักรวาลนี้ จักรวาลเล็กที่ขา้ พเจ้าพูดเมื่อครู่ ก็เป็ นฝุ่ นละอองเม็ดหนึ่ งที่กระจิ๊ดริ ด อนุ ภาคที่ใหญ่ที่สุดที่
ดวงตาของมนุ ษย์เรามองเห็ นก็คือดาวเคราะห์ และอนุ ภาคที่ เล็กที่ สุดที่ มนุ ษย์มองเห็ นก็คือโมเลกุล
คนเราก็อาศัยอยูร่ ะหว่างอนุภาคนี้ของโมเลกุลและดาวเคราะห์ ก็อยูใ่ นมิติน้ ี ท่านรู ้สึกว่ามันกว้างใหญ่ ที่
จริ งพูดจากอีกมุมหนึ่ง มันกลับแคบและเล็กอย่างยิง่
หน้า 13 จาก 66

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

วันที่ 15 สิ งหาคม ค.ศ. 2012

(V.0)

ข้าพเจ้าจะพูดจากอีกมุมหนึ่ง มิติระหว่างอะตอมกับโมเลกุล เป็ นมิติช้ นั หนึ่งใช่หรื อไม่ ดูเหมือน
จะเข้าใจได้ยาก ข้าพเจ้าขอบอกท่านปั จจุบนั นักวิทยาศาสตร์ รู้ว่าระหว่างอะตอมถึงโมเลกุลมีระยะห่ าง
เท่ากับสองแสนอะตอมเรี ยงกันจึงจะไปถึงโมเลกุล เป็ นระยะห่ างเช่ นนี้ แต่เวลาที่ร่างวัตถุยิ่งเล็ก ก็คือ
อนุ ภาคยิ่งเล็กปริ มาณโดยรวมของมันจะยิ่งใหญ่ เพราะมันเป็ นระนาบชั้นหนึ่งและไม่ใช่ จุดหนึ่ งที่เป็ น
เอกเทศ เช่นนั้นโมเลกุลนี้จึงใหญ่อย่างยิง่ และเม็ดของสสาร อนุภาคยิง่ ใหญ่ ปริ มาณของมิติของมันก็จะ
ยิง่ เล็ก ปริ มาณของมิติโดยรวมของมันจะยิง่ เล็ก หากท่านจะเข้าไปในมิติน้ นั ท่านจะพบว่ามันเป็ นมิติที่
กว้างใหญ่ยิ่งกว่าแน่ นอนท่านต้องสอดคล้องกับสภาวะนั้นท่านจึงจะสามารถเข้าไปในมิติน้ นั ท่านใช้
ความคิดมนุษย์ แนวคิดมนุษย์ ความเข้าใจต่อโลกวัตถุสสารที่เป็ นอยูข่ องมนุษย์ วิธีการชนิ ดนี้ ไปเข้าใจ
มัน ท่ านก็จะไม่ เข้าใจ ท่ านก็เข้าไป(สภาวะนั้น)ไม่ ได้ มนุ ษย์บอกว่าวิทยาศาสตร์ ของตนเองพัฒนา
อย่างไร ก้าวหน้าอย่างไร ช่างน่าสงสาร มันยังไม่ได้ทะลวงชั้นมิติของโมเลกุลแต่อย่างใด มองไม่เห็นมิติ
อื่น คนยังกระหยิ่มยิม้ ย่อง อย่าว่าแต่มองเห็นมิติน้ นั ซึ่ งประกอบขึ้นโดยอะตอม ข้าพเจ้าขอบอกท่าน นี่
เป็ นการจาแนกประเภทของระบบมิติอย่างกว้าง ระหว่างอะตอมกับนิ วเคลียสอะตอมคือมิติ ระหว่าง
นิวเคลียสอะตอมกับควาร์คคือมิติ ระหว่างควาร์คกับนิวตรี โนยังคงเป็ นมิติ เรื่ อยไปจนถึงต้นกาเนิดที่สุด
ของสสารนี้มีอยูก่ ี่ช้ นั ใช้ตวั เลขของมนุษย์ ใช้ตวั เลขกัลป์ ที่พระพุทธใช้กไ็ ม่อาจจะคานวณได้หมด
หากมนุ ษย์คิดจะเข้าใจวัตถุสสารอย่างแท้จริ ง เช่ นนั้นได้แต่ทาความเข้าใจจากภายในความรู ้ที่
เป็ นอยูข่ องมนุษย์ มนุษย์จะไม่มีวนั รู ้สิ่งที่พ้ืนฐานที่สุดของวัตถุสสารของจักรวาลนี้ว่าเป็ นอะไร ไม่มีวนั
สื บเสาะได้ถึง ดังนั้นจักรวาลนี้จะเป็ นปริ ศนาของมนุษย์ตลอดไป แน่ นอนไม่ใช่ชีวิตชั้นสู งจะไม่มีวนั รู ้
คนธรรมดาสามัญไม่มีทางจะรู ้เกี่ยวกับจักรวาล แต่ผบู ้ าเพ็ญมีวธิ ี ---ท่านมีแต่ตอ้ งบาเพ็ญ หากคิดจะบรรลุ
ถึ ง เขตแดนพระพุ ทธ ความสามารถที่ ใ หญ่ ข นาดนั้น โดยอาศัยวิธี ก ารทางเทคโนโลยีข องมนุ ษ ย์ ที่
สามารถจะมองเห็นระดับชั้นต่างๆ ของมิติและจักรวาลได้อย่างทะลุปรุ โป่ รง มนุษย์ไม่สามารถจะทาได้
ตลอดไปเพราะมนุษย์มีอารมณ์ท้ งั เจ็ดกามคุณทั้งหกและจิตยึดติดแต่ละชนิดคงอยู่ หากสามารถบรรลุถึง
เขตแดนพระพุทธได้จริ งๆ นั่นก็จะเกิ ดสงครามดาวเคราะห์ สงครามจักรวาล แต่ เทพจะไม่ปล่อยให้
มนุ ษย์ทาเช่ นนี้ ได้ ดังนั้นวิทยาศาสตร์ ของมนุ ษย์เมื่อพัฒนาถึงระดับที่แน่ นอนหนึ่ งแล้ว กล่าวสาหรับ
มนุษย์เป็ นเรื่ องอันตรายแน่นอน เพราะศีลธรรมของมนุษย์จะไม่บรรลุได้สูงเพียงนั้น ดังนั้นอารยธรรม
ของมนุษย์กจ็ ะถูกทาลายทิง้ นี่ไม่ใช่ไม่ยตุ ิธรรม เป็ นเพราะตัวมนุษย์เองใช้ไม่ได้ เป็ นเพราะศีลธรรมของ
มนุ ษย์ไม่สามารถตามขึ้นไปได้ แต่พูดในทางกลับกัน หากศีลธรรมมนุ ษย์ตามขึ้นมาได้ก็เป็ นเทพแล้ว
และไม่ตอ้ งใช้วิธีการของมนุ ษย์ไปสื บเสาะแล้ว ลืมตามองก็เห็นแล้ว จักรวาลนี้ กเ็ ป็ นเช่ นนี้ ท่านคิดจะ
เข้าใจมันก็ตอ้ งเลยล้ าเขตแดนนี้
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ข้าพเจ้าอธิบายไปเมื่อครู่ คือโลกที่ประกอบขึ้นจากอนุภาคที่ใหญ่ในขนาดที่แตกต่างกัน ที่จริ งไม่
เพียงสิ่ งเหล่านี้ แม้แต่ในมิติโมเลกุลที่เป็ นอยูน่ ้ ีของเรา ยังมีมิติต่างๆ มากมายนะ คนก็มองไม่เห็น เมื่อครู่
ข้าพเจ้าอธิ บายแล้วว่า อนุ ภาคชั้นที่ใหญ่ที่สุดซึ่ งประกอบขึ้นโดยโมเลกุลก็คือวัตถุสสารที่ประกอบขึ้น
เป็ นชั้นผิวที่สุดของมนุ ษย์ เช่ นเหล็กกล้า เหล็ก ท่อนไม้ ร่ างกายมนุ ษย์ พลาสติก ก้อนหิ น ดิ น กระทัง่
กระดาษ อื่ น ๆ เป็ นต้น สิ่ ง เหล่ า นี้ ที่ ม นุ ษ ย์ม องเห็ น นั้น ประกอบขึ้ น โดยชั้น โมเลกุล ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ซึ่ ง
ประกอบขึ้นจากชั้นของอนุภาคที่ใหญ่ที่สุด นี้มองเห็นได้ หากเป็ นชั้นมิติของอนุภาคที่ประกอบขึ้นจาก
โมเลกุลที่ เล็กกว่าโมเลกุลของชั้นอนุ ภาคที่ ใหญ่ ที่สุดหนึ่ งชั้นสักหน่ อย ท่ านก็จะมองไม่ เห็ นฉะนั้น
โมเลกุลยังสามารถประกอบเป็ นชั้นมิ ติของอนุ ภาคที่ เล็ก ลงไปอี ก ระหว่างอนุ ภาคที่ เล็กที่ สุดไปถึ ง
อนุภาคที่ใหญ่ที่สุด ณ ชั้นผิวที่ประกอบขึ้นจากโมเลกุลนี้ มีช้ นั มิติมากมายคงอยู่ ก็คือพูดว่ามีอนุภาคทั้ง
ใหญ่และเล็กที่ประกอบขึ้นโดยโมเลกุลในขนาดแตกต่างกันคงอยู่ ประกอบขึ้นเป็ นมิติที่ซบั ซ้อนอย่างยิง่
และมิติโมเลกุลที่แตกต่างกัน ผูค้ นไม่เชื่อบอกว่าคนๆ นี้ชวั่ ประเดี๋ยวเดียวก็หายไปไหน แล้วไปปรากฏ
ในอีกสถานที่หนึ่ งในทันใด แม้ว่าร่ างกายของเขาจะประกอบขึ้นโดยโมเลกุลทั้งหมด แต่หากอนุ ภาค
ของมันละเอียดมากๆ ละก็ (สามารถจะบรรลุผ่านการบาเพ็ญ) เขาก็สามารถจะทะลวงมิติน้ ี ประเดี๋ยว
เดียวเขาก็หายวับไป ท่านมองไม่เห็นเขา อีกประเดี๋ยวเขาก็ปรากฏออกมาจากตรงนั้น มันเป็ นเรื่ องพื้นๆ
เมื่ อครู่ ขา้ พเจ้าได้อธิ บายโครงสร้ างของมิ ติซ่ ึ งอธิ บายละเอี ยดกว่าครั้งก่ อนสักหน่ อย ไม่ อาจ
อธิ บ ายมากกว่า นี้ ให้แ ก่ ค นได้ คนไม่ อ าจจะรู ้ ม ากอย่า งนั้น เหล่ า นี้ ที่ ข ้า พเจ้าอธิ บาย คนก็ไ ม่ อาจจะ
สื บเสาะถึงมันได้ ที่จริ งวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั ของมนุษย์น้ นั พัฒนาขึ้นมาจากจุดฐานที่ผิด ความเข้าใจต่อ
จักรวาล ต่อมนุ ษย์ ต่อชี วิตล้วนแต่ผิด ดังนั้นในวงการบาเพ็ญโดยมูลฐานพวกเราผูบ้ าเพ็ญจึงไม่ยอมรับ
วิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั คิดว่ามันเป็ นความผิดพลาด แน่นอนคนธรรมดาสามัญล้วนแต่ศึกษากันมาอย่างนี้
แบ่งออกเป็ นสาขาวิชาจานวนมากเช่ นนี้ ทุกท่านต่างประสบความสาเร็ จในแต่ละสาขาวิชา แต่จุดฐาน
ของมันคือความผิดพลาด ดังนั้นสิ่ งที่พวกท่านมนุษย์เข้าใจนั้นจะเป็ นความเข้าใจชนิดหนึ่งที่ห่างไกลจาก
ความจริ งตลอดไป
ความเข้า ใจต่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ข องมนุ ษ ย์จ ะเป็ นการคล าหาตลอดไป คนตาบอดคล าช้ า ง
วิทยาศาสตร์ปัจจุบนั ก็คือเช่นนี้ มันคลาถึงต้นขาช้างหรื อจมูก มันก็บอกว่าวิทยาศาสตร์เป็ นเช่นนี้ ที่จริ ง
มันมองไม่เห็นความจริ งทั้งหมด เมื่อครู่ ทาไมข้าพเจ้าพูดเช่นนี้นะหรื อ มนุษย์ปัจจุบนั เข้าใจว่ามนุษย์น้ นั
พัฒนาขึ้นมาจากการวิวฒั นาการ แต่ทฤษฎีการวิวฒั นาการโดยมูลฐานไม่คงอยู่ พวกเราในวงการบาเพ็ญ
รู ้สึกว่ามนุษย์กาลังดูถูกตนเอง เรารู ้สึกน่าขันที่มนุษย์เอาตัวเองไปเชื่อมโยงกับลิง มนุษย์ไม่ได้มาจากการ
วิวฒั นาการแต่อย่างใดเมื่อครั้งที่ดาร์วินนาเสนอทฤษฎีวิวฒั นาการของเขาออกมานั้นมันมีช่องโหว่เต็ม
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ไปหมด ช่ องโหว่ที่ใหญ่ ที่สุดคื อจากวานรวิวฒ
ั นาการถึ งมนุ ษย์ จากสิ่ งมี ชีวิตโบราณวิวฒ
ั นาการถึ ง
สิ่ งมีชีวิตยุคหลัง ไม่มีข้ นั ตอนช่วงตรงกลาง ไม่เพียงแต่มนุ ษย์เท่านั้น สิ่ งมีชีวิต สัตว์กไ็ ม่มี นี้จะอธิ บาย
อย่า งไรละ ที่ จ ริ ง ช่ ว งประวัติ ศ าสตร์ ที่ ต่ า งกัน มนุ ษ ย์มี ส ภาวะการด ารงชี วิ ต ที่ ต่ า งกัน ก็คื อ พู ด ว่ า
สภาพแวดล้อมการดารงชีพของเขาล้วนแต่ก่อเกิดให้เหมาะสมกับมนุษย์ ณ เวลานั้น
พูดมาถึงประเด็นนี้ ข้าพเจ้าจะพูดเรื่ องทัศนคติของคนในปั จจุบนั สักเล็กน้อย เนื่องจากศีลธรรม
เสื่ อมถอย ทัศนคติต่างๆ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในอดีตมีนกั พยากรณ์จานวนมากก็เคยทานายว่า เมื่อถึง
ช่ วงเวลาหนึ่ งที่แน่ นอน คนจะแต่งตัวคล้ายภูติผี ท่านว่าคนที่ยอ้ มผมสี แดง ไว้ผมหนึ่ งกระจุกอยู่ตรง
กลางแล้วโกนผมสองข้างศีรษะ เมื่อถึงยุคหนึ่ งที่แน่นอน คนยังไม่อาจจะเทียบกับสุ นขั คนจานวนมาก
เลี้ยงดูสุนขั เหมือนลูก เหมือนเด็ก ป้ อนนมให้มนั ให้มนั ใส่ เสื้ อผ้าชั้นดี มียหี่ อ้ เข็นรถให้มนั นัง่ เรี ยกมัน
ว่าลูก แต่บนถนนมีขอทานมากมาย ข้าพเจ้าก็ได้พบเห็นคนเช่ นนี้ ที่สหรัฐอเมริ กาก็มี ยื่นมือมาขอเงิน
“ขอฉันสักเหรี ยญ” เขาเทียบไม่ได้กบั สุ นขั ตัวนั้นจริ งๆ แต่ขา้ พเจ้าขอบอกท่าน หากบนโลกนี้ ไม่มีคน
อะไรก็จะไม่มีเพราะมีคน โลกใบนี้จึงมีสรรพสิ่ งสัตว์ สิ่ งมีชีวติ พืช ทั้งหมดล้วนเกิดมาเพื่อคน ถูกทาลาย
เพื่อคน ก่อเกิดเพื่อคน ถูกใช้เพื่อคน หากไม่มีคน อะไรก็จะไม่มี วัฏสงสารหกทางเวียนไปเกิดก็ลว้ นแต่
เพื่อคน ทุกสิ่ งบนโลกนี้ลว้ นแต่สร้างขึ้นเพื่อคน ปั จจุบนั ทัศนคติเหล่านี้กาลังเกิดการเปลี่ยนแปลง สัตว์
จะเทียบเท่ากับคนได้อย่างไร ปั จจุบนั สัตว์สิงร่ างคนมาเป็ นนายคน สวรรค์ไม่อนุ ญาต จะเป็ นเช่ นนี้ ได้
อย่างไร คนนั้นยิง่ ใหญ่ที่สุด สามารถบาเพ็ญสาเร็ จเป็ นเทพ ยิง่ กว่านั้นคนล้วนมีแหล่งที่จากระดับชั้นสู ง
แต่สิ่งมีชีวติ เหล่านี้ จานวนมากนั้นจัดสร้างขึ้นที่นี่ จัดสร้างขึ้นบนโลก จึงถือโอกาสพูดประเด็นนี้
ทฤษฏีวิวฒั นาการที่ขา้ พเจ้ากล่าวไปเมื่อครู่ เราคิดว่ามันไม่คงอยู่ ในท่ามกลางประวัติศาสตร์วนั
เวลาอันยาวนาน มนุ ษย์ได้ผ่านอารยธรรมยุคต่างๆ หลายต่อหลายครั้ง ทุกครั้งเมื่อศีลธรรมมนุ ษย์เสื่ อม
ถอย อารยธรรมของมันจึงถูกทาลายทิง้ ไป สุ ดท้ายมีมนุษย์จานวนน้อยเหลือชีวิตรอดอยูต่ ่อมาและได้สืบ
ทอดวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์อนั เล็กน้อยลงมา และได้ผ่านยุคหิ น(ยุคใช้เครื่ องมือหิ น)อีกครั้งหนึ่ง
และพัฒนาต่อมา ยุคหิ นก็ไม่ใช่เพียงยุคเดียว ยุคหิ นมีมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง นักวิทยาปั จจุบนั ค้นพบ
ปัญหาบางประการ นักโบราณคดีพบว่าสิ่ งของต่างๆ ไม่ใช่เป็ นของจากยุคสมัยเดียวกัน แต่กพ็ ยายามใช้
ความคิดทางทฤษฏี วิวฒั นาการไปครอบสิ่ งเหล่ านี้ ต่อข้อเท็จจริ งตรงหน้าเขาไม่สามารถอธิ บาย เรา
ค้นพบว่า คนอยู่บนโลกนี้ คนจากยุคสมัยประวัติ ศาสตร์ ที่ต่างกันได้เหลื ออารยธรรมของยุคสมัย ที่
ต่างกันไว้สืบต่อมา ปิ รามิดของอียปิ ต์โบราณ คนปั จจุบนั บอกว่าคนอียปิ ต์เป็ นผูส้ ร้าง แท้จริ งแล้วมันไม่
เกี่ยวข้องกับคนอียิปต์ปัจจุบนั แต่อย่างใดแม้แต่คนหรื อชนชาติก็เข้าใจประวัติศาสตร์ ของตนเองอย่าง
ผิดๆ ปิ รามิดกับคนอียิปต์โดยมูลฐานก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน มันถูกสร้างขึ้นมา ณ อารยธรรมยุคก่อน
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ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่ ง ต่อมาปิ รามิดเหล่านั้นจมลงน้ าจากการปรับเปลี่ยนของแผ่นดินในครั้งหนึ่ง เมื่อ
อารยธรรมครั้งที่สองกาลังจะปรากฏและแผ่นดินใหม่จะโผล่ข้ ึนมา ปิ รามิดเหล่านั้นก็โผล่ข้ ึนมาจากใต้
น้ า คนรุ่ นนั้นก็ไม่อยูน่ านแล้ว ต่อมาก็มีคนอียปิ ต์ปรากฏ หลังจากที่คนอียปิ ต์คน้ พบประสิ ทธิ ภาพของปิ
รามิดเหล่านั้น ก็สร้างปิ รามิดเล็กๆ ส่ วนหนึ่งออกมาเหมือนอย่างนี้ คนอียปิ ต์คน้ พบว่ามันดีมากสาหรับ
นาโลงศพไปไว้ขา้ งในปิ รามิด ก็นาโลงศพไปวางไว้ขา้ งใน บางปิ รามิดสร้างใหม่ บ้างก็เก่า ทาไปทามา
คนปัจจุบนั เองก็สับสนไม่รู้วา่ เป็ นของยุคสมัยใด ทาจนประวัติศาสตร์สับสนไปหมด
วัฒนธรรมของชนเผ่ามายา คนจานวนมากต่างพูดว่ามีความเกี่ยวข้องกับชาวเม็กซิ กนั ปั จจุบนั ที่
จริ งไม่เกี่ยวข้องกับชาวเม็กซิ กนั แต่อย่างใด พวกเขาเพียงแต่เป็ นคนสายเลือดผสมระหว่างคนสเปนกับ
ชนพื้นเมือง แต่วฒั นธรรมมายาเป็ นของอารยธรรมยุคก่อนหน้าของประวัติศาสตร์ มนุ ษย์เหล่านั้นถูก
ทาลายไปแล้วในเม็กซิ โก มีเพียงคนจานวนน้อยที่หนีรอดได้ แต่วฒั นธรรมมายานี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ชนเผ่ามองโกล รายละเอียดเหล่านี้กจ็ ะไม่กล่าวแล้ว มนุษย์ไม่รู้แหล่งที่มาของประวัติศาสตร์ของพวกเขา
เอง ชาวผิวขาวก็เช่นกัน ในช่วงน้ าท่วมใหญ่ครั้งก่อน เมื่อครั้งก่อนอารยธรรมมนุษย์ถูกทาลายไปโดยน้ า
ท่วมใหญ่ บนโลกภูเขาที่มีความสู งต่ากว่าระดับน้ าทะเลสองพันเมตรจมน้ าทั้งหมด มีแต่คนที่อาศัยอยู่ ณ
ที่ สู งเกิ นสองพันเมตรที่ รอดชี วิต นิ ทานเรื อโนอาห์เ ป็ นเรื่ องจริ ง ในน้ า ท่ ว มใหญ่ ครั้ งนี้ วัฒ นธรรม
ตะวันตกทั้งหมดถูกทาลายไปวัฒนธรรมตะวันออกก็ตกอยูใ่ นสภาพซากปรักหักพัง แต่คนที่อาศัยอยูบ่ น
แถบภูเขาหิ มาลัยกับภูเขาคุนหลุน เหมือนชาวชนบทที่โชคดีรอดพ้น คนจีนที่อาศัยอยูใ่ นภูเขาคุนหลุน
รอดชี วิต เนื่ อ งจากในเวลานั้น วัฒ นธรรมตะวัน ออกเจริ ญ ก้า วหน้า มาก ดัง นั้น จึ ง รั บสื บ ทอดเหอถู
(แผนภูมิแม่น้ าเหลือง) ลัว่ ซู (หนังสื อลัว่ ) อี้จิง (คัมภีร์การเปลี่ยนแปลง) ไท่จี๋ (ไท่เก็ก) ปากั้ว (แผนภูมิ
แปดเอกลักษณ์) เป็ นต้น ผูค้ นบอกว่านัน่ คือใครๆ ในรุ่ นต่อมาเป็ นผูส้ ร้างขึ้นมา นัน่ ล้วนเพราะพวกเขา
ได้ดัด แปลงและน ามัน ออกมาใหม่ ไม่ ใ ช่ พ วกเขาสร้ า งแต่ อ ย่า งใด ทั้ง หมดเป็ นวัฒ นธรรมก่ อ น
ประวัติศาสตร์ แม้ว่าสิ่ งเหล่านี้ ได้สืบทอดอยูใ่ นประเทศจีน ระหว่างพัฒนาการของประวัติศาสตร์ ไม่
เพียงสิ่ งเหล่านี้เท่านั้น มีสิ่งของต่างๆ อีกมากมายที่สืบทอดลงมาจากยุคโบราณ แต่ระหว่างสื บทอดลงมา
มัน เหลื อ น้อ ยลงเรื่ อ ยๆฉะนั้น มัน จึ ง เป็ นชนชาติ ที่ มี ค วามนัย ทางวัฒ นธรรมที่ ลึ ก ซึ้ งและมี ที่ม าของ
ประวัติศาสตร์ที่ลึกล้ ามากๆ แต่หลังจากที่วฒั นธรรมทั้งหมดของคนขาวจมหายไปในน้ าท่วมใหญ่ครั้ง
นั้นแล้ว ไม่เหลืออะไรเลย ในเวลานั้นตามชายขอบแผ่นดินทวีปยุโรปยังมีแผ่นดินอีกหนึ่งผืนก็จมลงไป
ด้วย นัน่ คือเป็ นผืนแผ่นดิ นที่เจริ ญก้าวหน้าที่สุดของพวกเขาที่จมลงไป ดังนั้นคนขาวจึงพัฒนาขึ้นมา
ใหม่จากสภาพที่ไม่มีอะไรเลย จากสภาพที่ไม่มีอารยธรรมใดๆ จนมาเป็ นวิทยาศาสตร์ของเขาในปัจจุบนั
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วิทยาศาสตร์ โบราณของจี นกับวิทยาศาสตร์ เชิ งประจักษ์ทางตะวันตกนั้นไม่เหมือนกัน มีนัก
โบราณคดีจานวนมากเคยพูดคุยเรื่ องเหล่านี้กบั ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอธิ บายให้กบั พวกเขาแล้ว พวกเขาก็รู้สึก
ว่าเป็ นปั ญหานี้ เพราะพวกเขามีปัญหาที่ไม่เข้าใจมากมายที่อธิ บายไม่ได้ เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าได้อธิ บายความ
เข้าใจต่อจักรวาลของมนุ ษย์ โดยแท้จริ งก็ไม่อาจจะเข้าใจได้มากขึ้นไปอีก ปั จจุบนั มีนักวิทยาศาสตร์
มากมาย พวกเขามีจุดฐานของการศึกษาวิจยั ที่ผิด โดยเฉพาะหากเขาประสบความสาเร็ จอะไรสักหน่อย
ในสาขาหนึ่ง เขาก็ปล่อยวางไม่ได้ เขาจะให้คานิยามและกาหนดกรอบในสิ่ งที่เขาเข้าใจพวกเราที่นงั่ อยู่
หลายคนเป็ นนักเรี ยนที่มาศึกษาในต่างประเทศ บางคนเรี ยนจบปริ ญญาเอก ปริ ญญาโท มีความคิดเปิ ด
กว้าง ท่านจะพบว่า: คาจากัดความของเขาจะถูกต้องภายในขอบเขตในเขตแดนของเขา แต่ครั้นเมื่อท่าน
เลยล้ าความเข้าใจของเขา เลยล้ าเขตแดนของเขาก็จะพบว่ามันผิดอี กแล้ว มันผูกมัดจากัดคนเอาไว้
นักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสาเร็ จอย่างแท้จริ งเขากล้าที่จะทะลวงกรอบเหล่านี้ รวมทั้งไอสไตน์ ใน
เขตแดนของความเข้าใจของเขา สิ่ งที่เขากล่าวจะถูกต้อง เมื่อเลยล้ าเขตแดนนี้ จะพบว่าสิ่ งที่ไอสไตน์
กล่าวนั้นผิด เป็ นหลักการนี้ หรื อไม่ เพราะเมื่อคนเลื่อนระดับขึ้นไป สภาวะความคิดของท่านจะยิ่งเข้า
ใกล้สัจธรรมชั้นสู ง ยิง่ เข้าใกล้ช้ นั ที่สูงขึ้น ก็จะพบว่าความเข้าใจ ณ ระดับชั้นต่าจะผิด จึงเป็ นเช่นนี้
ความเข้าใจต่อวัตถุสสารของมนุ ษย์มิเท่ากับผิดหรอกหรื อ มนุ ษย์ยืนอยู่ในมิติที่เป็ นอยู่ ณ ตรง
กลางระหว่างสสารชั้นผิวซึ่ งประกอบขึ้ นจากชั้นโมเลกุลที่ใหญ่ ที่สุดกับดาวเคราะห์ เขา(มนุ ษย์)จึ ง
สับสน ซึ่ งก็อยูข่ า้ งในนี้ เขาพัฒนาไปพัฒนามา พบว่านี่กค็ ือวิทยาศาสตร์ที่เด็ดขาดแน่นอน นี่กค็ ือความ
เข้าใจเพียงหนึ่งเดียวต่อสสาร นี่กค็ ือสิ่ งที่กา้ วหน้าที่สุด นัน่ เป็ นเพียงความเข้าใจต่อโลกสสารในอนุภาค
ที่เล็กมากๆ เล็กมากๆ ในมิติจกั รวาลนี้ ที่ใหญ่มหึ มาและซับซ้อน ยิ่งกว่านั้นยังจากัดอยู่ในมิติหนึ่ งที่เล็ก
โครงสร้างของดาวเคราะห์เหล่านั้นที่ขา้ พเจ้ากล่าวไปเมื่อครู่ น้ นั เป็ นระบบหนึ่ ง มิติเล็กน้อยนั้นที่ท่าน
เข้าใจ เป็ นระบบที่กระจิ๊ดริ ด เล็กขนาดเม็ดฝุ่ น และเป็ นมิติหนึ่งในจานวนนับพันๆ ล้านมิติ นัน่ คือมัน
เป็ นการเข้าใจสิ่ งต่างๆ จากในมิติหนึ่งที่เล็กๆ ท่านว่ามันจะถูกต้องหรื อดังนั้นวิทยาศาสตร์ของมนุษย์น้ นั
การพัฒนากับการเข้าใจของมันนั้น มีจุดฐานแรกเริ่ มที่ไม่ถูกต้อง ชีวติ และต้นกาเนิดของมนุษย์ พูดขึ้นก็
ยิ่ง ซับ ซ้อ น ไม่ พูดถึ ง แล้ว เพราะหากพูด ออกมามากก็จ ะโยงไปถึ ง ต้น ก าเนิ ด ของชี วิต มัน ซับ ซ้อ น
เหลือเกิน นอกจากนี้พดู ออกมามาก พูดสู งแล้วคนก็จะไม่เชื่อ เพราะถึงอย่างไรมนุษย์กเ็ ป็ นความคิดของ
มนุ ษย์ ข้าพเจ้าพูดอยู่ตรงนี้ เทพฟั งแล้วเชื่อ เพราะเขาเป็ นความคิดของเทพ จากในเขตแดนนั้นที่เขาอยู่
เขามองเห็น วิธีคิดของเขากับของมนุษย์ต่างกันอย่างสิ้ นเชิง
เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าอธิ บายเช่ นนี้ ชดั เจนไหม ข้าพเจ้าขอถามทุกท่านทุกท่านฟั งเข้าใจหรื อไม่ (เสี ยง
ปรบมือ) ข้าพเจ้าพูดประโยคหนึ่ งเสมอ เมื่อวานยังได้เน้นเรื่ องนี้อีกครั้ง ก็คือ วาสนา (หยวนเฟิ่ น) พวก
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เราจานวนมากมักคิดจะแนะนาต้าฝ่ าให้คนมากยิ่งขึ้น บางคนพอท่านแนะนาให้เขา ทันทีเขาก็รู้สึกว่าดี
มาก และริ เริ่ มอยากจะเรี ยนเอง เป็ นไปได้ว่านี่ ก็คือมีวาสนา บางคนท่านแนะนาให้เขา รวมทั้งคนใน
ครอบครัวตนเอง เขาก็ไม่อยากฟั ง เขาก็ไม่เชื่ อ ท่านจะพูดอย่างไรเขาก็ไม่เชื่ อ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน
เป็ นไปได้วา่ เขาไม่มีวาสนา แน่นอนสถานการณ์ชนิดนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยวาสนารู ปแบบเดียว ยังมีบางคน
บางทีอาจเป็ นเพราะจิตรับรู ้ของเขาไม่ดี หรื อเกิดขึ้นเพราะมีกรรมมาก
วันนี้ ขา้ พเจ้าก็จะพูดเกี่ยวกับวาสนา(หยวน)นี้ โดยเฉพาะ หยวนคืออะไร ที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็เคย
อธิ บายปั ญหานี้ ในวงการบาเพ็ญเน้นแล้วเน้นอีกเกี่ยวกับวาสนา (หยวนเฟิ่ น)นี้ วาสนา(หยวน)นี้ ก่อ
เกิดขึ้นอย่างไรหรื อ ที่จริ งข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน หยวนที่พวกเรากล่าวกันในวงการบาเพ็ญนั้นไม่อาจจะ
พูดได้ชดั เจนในแง่ของช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ส้ ันๆ มันยืดออกไปยาวกว่าชัว่ ชีวิตหนึ่งของคน กระทัง่
หลายชัว่ ชีวติ กระทัง่ ช่วงเวลาที่ยาวกว่า หยวนเฟิ่ นนี้มนั จะไม่ขาดตอน เหตุใดไม่ขาดตอนละ เพราะเมื่อ
ครู่ ขา้ พเจ้าพูดไปแล้วว่าเป็ นปัญหาของการชดใช้กรรม พูดถึงว่าจะดูชีวิตของคนอย่างไร จะดูชีวิตหนึ่งๆ
ต้องดูชีวติ โดยรวมทั้งหมดของเขา ไม่อาจจะดูเพียงชัว่ ชีวิตหนึ่งของเขาเหมือนอย่างท่านนอนหลับ วันนี้
กับเมื่อวาน ท่านจะไม่ยอมรับว่าเมื่อวานนี้ เป็ นท่านหรื อ เป็ นเช่ นนั้นไม่ได้ ดังนั้นหยวนของเขาจะเกี่ยว
โยงเวลาที่ยาวมาก สิ่ งที่ดีสามารถจะสื บช่ วง สิ่ งที่ไม่ดีก็สามารถจะสื บช่ วงด้วย เช่ นนั้นก็คือพูดว่า เหตุ
แห่ งวาสนา (อิงหยวน) ระหว่างคนกับคน ความสัมพันธ์น้ ี ก็ไม่ขาดตอน หยวนที่คนทัว่ ไปพูดถึงส่ วน
ใหญ่คือวาสนาของครอบครัว ก็คือวาสนาระหว่างสามีภรรยา นี้ พูดถึงกันค่อนข้างมาก ที่จริ งวาสนา
ระหว่างสามีภรรยานี้ ขา้ พเจ้าเคยกล่าวไว้แล้ว นี่ เป็ นเรื่ องในหมู่คนธรรมดาสามัญ เนื่ องจากข้าพเจ้าได้
กล่าวถึงหยวน จึงพูดถึงมัน มันก่อเกิดขึ้นมาอย่างไรหรื อ ส่ วนมากมักจะเป็ นเช่นนี้: คนๆ นี้เมื่อชาติก่อน
มีบุญคุณกับคนๆ นั้น คนๆ นั้นไม่สามารถตอบแทน เมื่อชาติก่อนอาจจะเพราะเขามีตาแหน่งหน้าที่เล็ก
อาจจะยากจนมากเขามีบุญคุณกับเขามาก ในใจเขาจึงคิดจะตอบแทนบุญคุ ณ เช่ นนั้นก็อาจส่ งผลเป็ น
วาสนาแบบสามีภรรยา เช่นนั้นอาจเป็ นได้ที่บางคนเมื่อชาติก่อนรักคนบางคน หรื อทั้งสองคนรักกัน แต่
ไม่มีหยวนนั้นไม่สามารถได้เป็ นครอบครัวเดียวกัน เช่ นนั้นก็อาจส่ งผลบุญวาสนาแบบสามีภรรยาใน
ชาติหน้า เนื่องจากปณิ ธานของคนนั้นสาคัญมาก ท่านอยากจะได้อะไร ท่านอยากจะทาอะไร ท่านบอก
ว่าฉันคิดจะบาเพ็ญพุทธ เช่ นนั้นพระพุทธก็อาจจะช่วยท่าน เพราะอะไรหรื อ หนึ่งความคิดนี้ มีค่ายิ่งนัก
เพราะในสภาพแวดล้อมที่ ลาบากอย่างนี้ ท่ านคิ ดจะบาเพ็ญพุทธ เช่ นนั้นหากคนคิ ดจะเป็ นมารก็ไม่
อาจจะขัดขวางได้ เขาก็ทาแต่เรื่ องไม่ดีแล้วท่านจะขัดขวางเขาอย่างไรได้ ท่านบอกเขา เขาก็ไม่ฟัง ก็จะ
ทา ดังนั้นปณิ ธานนี้ของคนนั้นสาคัญมาก
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นอกจากนี้ ยัง มี ห ยวนที่ ผู ก พัน ขึ้ นเป็ นญาติ ส นิ ท มิ ต รสหาย นัก เรี ย น ลู ก ศิ ษ ย์ ยัง มี บุ ญ คุ ณ
ความแค้นระหว่างคนกับคน ล้วนสามารถส่ งผลให้เป็ นครอบครัวของท่าน หรื อเป็ นคนในกลุ่มเดียวกัน
มีการติดต่อสัมพันธ์กนั ในทางสังคม ทาให้ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน บุญคุณความแค้นเหล่านี้ ได้
คืนสนอง นี้ลว้ นคือหยวน ล้วนคือสิ่ งที่กล่าวถึงกัน มันไม่ใช่ มาจากชาติเดียว บางทีอาจจะมาจากหลาย
ชาติหรื อมาจากชาติก่อน นี้หมายถึงกรณี ประเภทนี้ เรายังค้นพบว่า เนื่องจากความสัมพันธ์อย่างนี้ ก็คือ
คนในชั่วชี วิตหนึ่ งๆ เขามีบุญคุ ณและความแค้น เขามีญาติสนิ ทมิตรสหาย เขามีภรรยาบุตรธิ ดา ฯลฯ
เช่นนั้นเป็ นไปได้ที่จะมีบุญคุณและความแค้นอยูใ่ นคนกลุ่มเดียวกัน เช่นปฏิบตั ิดีกบั เขา ปฏิบตั ิไม่ดีกบั
เขาเอย เขาต้องตอบแทนเขาเอย เช่ นนั้นสิ่ งเหล่านี้ จึงส่ งผลต่อการเวียนไปเกิดในชาติหน้าของคนใน
กลุ่มเดียวกัน แต่เขาไม่ใช่มาเกิดพร้อมกัน ไม่ใช่วา่ ทุกคนจะเวียนมาเกิดพร้อมกัน มาเกิดในโลกก่อนหลัง
ไม่ พ ร้ อ มกัน บางคนอายุ ม าก บางคนอายุ น้อ ย อย่า งไรก็ต ามคื อ คนในกลุ่ ม เดี ย วกัน นี้ มัน จะเกิ ด
ความสัมพันธ์บางอย่าง และเวียนมาเกิด บ้างก่อนบ้างหลัง หากไม่ใช่คนในกลุ่มเดียวกันหรื อไม่มีหยวน
หรื อไม่ เกี่ ยวข้องกับท่าน ท่านจะพบว่าเดิ นอยู่บนถนน ดูเหมื อนเขามาจากคนละโลกกับท่ าน และดู
เหมือนเขาจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันท่าน ท่านจะพบว่ามีคนเช่ นนี้ อยู่ ดูเหมือนพวกท่านจะเป็ นคนละ
ประเภทนี่ ก็คือเขาไม่ ใช่ เป็ นคนในกลุ่ มเดี ยวกับท่ าน ท่ านกับเขาไม่มีเหตุแห่ งวาสนา (อิ งหยวน) ที่
เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นโดยมากเวลาที่คนเวียนมาเกิดล้วนเป็ นคนในกลุ่มเดียวกัน มาก่อนมาหลังไม่พร้อม
กัน บางคนเป็ นพ่อเป็ นแม่ บางคนเป็ นบุตรธิ ดา บางคนเป็ นมิตรสหาย บางคนเป็ นศัตรู บางคนเป็ นผูม้ ี
พระคุณ หยวนที่ขา้ พเจ้ากล่าวไปเมื่อครู่ กค็ ือสิ่ งนี้
แน่ นอนผูบ้ าเพ็ญก็หนี ไม่พน้ หยวนชนิ ดนี้ เพราะท่านต้องการจะบาเพ็ญ ผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่ ง.... ที่
ผ่านมาพูดกันว่าหากคนๆ หนึ่ งบาเพ็ญ บรรพบุรุษจะสะสมกุศล ล้วนจะได้รับประโยชน์ ไม่ใช่ว่าท่าน
บาเพ็ญแล้ว ท่านบาเพ็ญสาเร็ จพุทธะแล้ว พวกเขาก็ไม่ตอ้ งชดใช้บาปกรรม เป็ นพระพุทธกันทั้งหมด
เป็ นเช่นนี้ไม่ได้ ก็คือพูดว่าเมื่อท่านบาเพ็ญ (เขา)รู ้ว่าท่านจะได้ฝ่าในชาติน้ ี เป็ นไปได้ว่ารอบๆ ตัวท่านมี
ครอบครัว ญาติของท่านเวียนมาเกิด บางทีท่านอยากให้พวกเขาเหล่านั้นที่มีบุญคุณความแค้นกับท่านได้
ฝ่ า มันอาจส่ งผลให้เกิดเป็ นความสัมพันธ์ชนิ ดนี้ แน่ นอนการบาเพ็ญไม่เน้นความรักความผูกพันทาง
เครื อญาติ เมื่อไม่เน้นความรักความผูกพันทางเครื อญาติขอ้ จากัดนี้จึงเปิ ดออก ผูท้ ี่บาเพ็ญตามลาพังหรื อ
ถ่ายทอดวิชาให้ลูกศิษย์คนเดียว เขาต้องไปเลือกคน คัดคนเอาเอง ทุกยุคทุกสมัยในอดีตล้วนบาเพ็ญกัน
เช่นนี้ การช่วยโดยทัว่ ไปก็คือหยวนที่เราพูดถึงกันหยวนนี้ที่ขา้ พเจ้ากล่าวถึงนั้นเกี่ยวข้องกับพวกเราที่นงั่
อยู่ เป็ นไปได้มากว่าท่านมีวาสนาจะได้ฝ่า เช่นนั้นหยวนนี้ก่อเกิดได้อย่างไรละ ในที่น้ ีมีคนจานวนมาก
ที่มาเพื่อจะได้ฝ่า มาโดยมีเป้ าหมาย บางทียงั ญาติสนิทมิตรสหาย ศิษย์แต่ยคุ สมัย(ของข้าพเจ้า) และบางที
อาจก่อเกิดจากวาสนา (หยวนเฟิ่ น)อื่นๆ แต่การบาเพ็ญไม่เน้นในเรื่ องอารมณ์ ความรักของคนธรรมดา
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สามัญ ไม่ มีสิ่งนี้ ข้าพเจ้าพูดเสมอว่าบางคนมาเพื่อจะได้ฝ่า เช่ นนั้นบางทีในอดี ตอาจเคยปฏิญาณ ว่า
ตนเองต้องการจะมาทนทุกข์ มาได้ฝ่านี้ ก็มีองค์ประกอบเช่ นนี้ อยู่ในนั้นด้วยดังนั้นข้าพเจ้าพูดเสมอว่า
ข้าพเจ้าว่าอย่าปล่อยให้ความคิดที่ผิดในชัว่ เวลาหนึ่ง ชาติหนึ่งส่ งผลกระทบกับการได้ฝ่าครั้งนี้ เช่ นนั้น
ท่านจะเสี ยใจภายหลังตลอดไปและจะไม่สามารถชดเชยคืนมาได้ ที่จริ งข้าพเจ้าว่า โดยพื้นฐานเชือกแห่ ง
วาสนาเส้นนี้ ดึงไว้แน่ นหนามาก ไม่มี(ใคร)ตกหล่น ล้วนกาลังได้ฝ่า เพียงแต่ระดับความก้าวหน้าไม่
เหมือนกัน
จากนี้ ขา้ พเจ้าจะพูดอี กปั ญหาหนึ่ ง ก็คือรู ปแบบการบาเพ็ญนี้ เพราะเมื่ อวานข้าพเจ้าก็ได้พูด
คร่ าวๆ ไปเล็กน้อย พวกเราผูฝ้ ึ กบางคนได้กล่าวถึงประเด็นแต่งงานหรื อไม่แต่งงาน บางคนไม่คิดจะ
แต่งงาน คิดอยากจะไปบาเพ็ญในภูเขา บางคนมีความเห็นไม่เหมือนกัน เรื่ องนี้ในการบาเพ็ญต้าฝ่ าของ
เรา ก็มีศิษย์จานวนมากที่มีความคิดนี้ แต่ใครๆ ก็รู้ ฝ่ านี้ที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอด ส่ วนสาคัญคือการบาเพ็ญอยู่
ในหมู่สังคมคนธรรมดาสามัญ เป้ าหมายของการบาเพ็ญคือเพื่อยกระดับจิตสานึ กหลัก จิตหลักของ
ตนเอง เพราะท่านกาลังทนทุกข์อย่างมีสติแจ่มแจ้ง ท่านมองเห็นผลประโยชน์ของท่านถูกละเมิดอย่าง
ชัดเจนแต่ใจท่านกลับไม่หวัน่ ไหว ท่านไม่ใช่กาลังบาเพ็ญตนเองอยูห่ รื อ ฝ่ านี้หากไม่ใช่ท่านได้แล้วใคร
จะได้ฝ่านี้หากเข้าไปบาเพ็ญในภูเขาจริ งๆ หลีกหนีความขัดแย้ง เช่ นนั้นบาเพ็ญขึ้นมาก็จะช้า ขจัดจิตยึด
ติดเหล่านั้นทิ้งไปท่ามกลางวันเวลาอันยาวนาน เช่นนั้นหากไม่ได้ฝ่านี้เป็ นไปได้ว่า ที่บาเพ็ญนั้นก็คือจิต
รอง เพราะหากท่านบาเพ็ญอยู่ในภูเขาลึกท่านก็จะไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้ บางทีท่านต้องนั่งสมาธิ เข้าสู่
ความนิ่ ง อยู่ในความนิ่ งเป็ นเวลานาน อยู่ในสภาวะชนิ ดนี้ ตวั ท่านบาเพ็ญหรื อไม่บาเพ็ญตัวเองก็ไม่
ชัดเจน เพราะตัวท่านไม่ได้ยกระดับขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ซบั ซ้อนนี้ ก็เป็ นเช่นนี้ ผูอ้ อกบวชก็สามารถ
บาเพ็ญจิตหลัก แต่สังคมคนธรรมดาสามัญจึงจะเป็ นที่ๆ สามารถฝึ กฝนจิตใจคนได้มากที่สุด
วิธีบาเพ็ญในอดี ตที่เราได้ฟังกัน ทุกยุคสมัยไม่ว่าจะเป็ นศาสนาใดก็ดี วิธีบาเพ็ญอะไรก็ดี สิ่ งที่
ผูค้ นสื บทอดต่อกันมาล้วนแต่พูดถึงการเข้าไปในภูเขา เข้าวัดไปบาเพ็ญ ตัดขาดความสัมพันธ์ทางโลกีย ์
ละทิ้งความรักความผูกพันต่อครอบครัว พ่อแม่มาเยี่ยมที่วดั ก็ไม่ยอมรับ “ท่านมาหาใครหรื อ” “ฉันก็มา
หาเจ้า เจ้าเป็ นลูกฉัน ” “อ้า อมิตพุทธ โยมท่านจาผิดคนแล้ว” “อาตมาชื่ อว่าอะไร อะไร เพราะเขาได้
เปลี่ยนชื่อทางพิธีกรรมแล้ว “อาตมาเป็ นศิษย์ในสานักพุทธ ไม่ใช่ลูกของโยม” ตัดขาดความสัมพันธ์ทาง
โลกียแ์ ล้วจริ งๆ แต่พระสงฆ์ในปั จจุบนั เขาไม่บาเพ็ญแล้ว ยังอยากจะหาเงินส่ งกลับไปบ้าน การบาเพ็ญ
จริ งต้องตัดขาดความสัมพันธ์ทางโลกียห์ ากไม่ใช่เช่นนั้น ทาไมจึงพูดกันว่าพอออกบวชเป็ นพระสงฆ์ก็
ไม่อาจถือว่าเขาเป็ นคนแล้ว ก็คือเหตุผลนี้ เขาเป็ นเทพแล้ว กึ่งเทพ ปั จจุบนั แม้ว่าจะไม่สามารถบาเพ็ญ
อย่างนั้นแล้ว(วิธีบาเพ็ญนั้นๆ) โดยมากคนจานวนมากล้วนแต่ได้รับอุปสรรคจากวิธีบาเพ็ญแบบโบราณ
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รู ปแบบชนิ ดนี้ และคิดอยากจะใช้วิธีเช่ นนี้บาเพ็ญต้าฝ่ า ในอนาคตทาได้ เวลานี้เงื่อนไขนี้ยงั ไม่มี ฝ่ านี้ ที่
ข้าพเจ้าถ่ายทอดวันนี้ ณ ขณะนี้ ได้แต่ใช้รูปแบบการบาเพ็ญชนิ ดนี้ ข้าพเจ้าผูเ้ ป็ นอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่ใน
ภูเขา ดังนั้นท่านไม่อาจจะพอคิดถึงการบาเพ็ญก็คือวิง่ เข้าไปในภูเขา พอคิดถึงการบาเพ็ญก็ออกบวช พอ
คิดถึงการบาเพ็ญก็จะไม่แต่งงาน พอคิดถึงการบาเพ็ญก็เปลี่ยนแปลงสภาพของคนธรรมดาสามัญ ไม่ใช่
เช่ นนี้ มีวิธีบาเพ็ญมากมาย ในแปดหมื่ นสี่ พนั วิธีบาเพ็ญ ไม่ เพียงแต่วิธีบาเพ็ญของเราที่บาเพ็ญเช่ นนี้
ดังนั้นสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดก็คือเราอย่าได้ถูกกระทบจากวิธีบาเพ็ญชนิ ดต่างๆ และทัศนคติที่ตกทอดมาใน
อดีต สิ่ งที่ขา้ พเจ้าสอนท่านในวันนี้ เป็ นรู ปแบบการบาเพ็ญชนิ ดหนึ่งที่ใหม่ท้ งั หมด ที่สามารถจะทาให้
ท่านได้รับการช่ วยเหลือได้เร็ วที่สุด ในอนาคตจะมีวิธีบาเพ็ญของอนาคต ที่จริ งข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
หนังสื อ ข้าพเจ้ากล่าวว่า คนคิดอยากจะบาเพ็ญ พูดง่ายอะไรอย่างนั้น บาเพ็ญไปบาเพ็ญมา ที่จริ งไม่ใช่
ท่าน ท่านยังไม่รู้เลย
ข้า พเจ้า ขอบอกทุ ก ท่ า น ในอดี ต โบราณกาล เทพต่ า งๆ มากมายต่ า งพบว่ า จิ ต หลัก ของคน
ช่วยเหลือยากเหลือเกิน จึงได้เลือกใช้วิธีช่วยเหลือจิตรองแทน เทพองค์หนึ่งช่วยเหลือคนด้วยวิธีน้ ีแล้ว
รู ้สึกว่าดีมาก เทพอีกองค์กร็ ู ้สึกว่าช่วยเหลือคนด้วยวิธีน้ ีดีมาก เช่นนั้นพวกเขาก็ช่วยเหลือด้วยวิธีน้ ี จึงก่อ
เกิดเป็ นรู ปแบบชนิดหนึ่ง รู ปแบบชนิดหนึ่งที่ยอมรับโดยทัว่ กันของการช่วยเหลือคน แต่มนั กลับไม่เป็ น
ธรรมต่อคน คนๆ นี้บาเพ็ญแต่คนที่ได้รับการช่วยเหลือกลับเป็ นคนอื่น เนื่องจากมันไม่เป็ นธรรม ดังนั้น
เขาจึงไม่เปิ ดเผยต่อสังคม และไม่กล้าบอกให้รู้ ข้าพเจ้านามันออกมาเปิ ดเผยให้แก่คน เพราะเหตุใดหรื อ
เพราะข้าพเจ้าต้องการให้คนสามารถจะได้รับฝ่ าอย่างแท้จริ ง เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ชนิดนี้ ให้ตวั ท่าน
สามารถบาเพ็ญ ในเวลาเดียวกัน หากคนบาเพ็ญกันเช่นนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อสังคม เมื่อตัวท่านยกระดับ
ขึ้นแล้วย่อมจะเป็ นคนดีคนหนึ่ งในสังคม นี้ เป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดดังนั้นข้าพเจ้าจึงหมุนสิ่ งนี้ กลับข้ามมา แต่
เทพบางส่ วนก็บาเพ็ญขึ้นมาเช่นนี้ท่ามกลางวันเวลาอันยาวนาน ก็เหมือนการบาเพ็ญจิตรองบาเพ็ญขึ้นไป
ดังนั้นพวกเขาต่างกาลังขัดขวางข้าพเจ้าถ่ายทอดของสิ่ งนี้ให้พวกท่านทุกท่านลองคิดดู ฝ่ านี้ถ่ายทอดได้
ไม่ ง่ ายเลย จะได้ฝ่านี้ ก็ไ ม่ ใช่ ง่ายๆ สุ ดท้า ยสรรพเทพ พระพุทธ เต๋ าเข้าใจเรื่ อ งที่ ข ้าพเจ้าก าลัง ทาอยู่
มองเห็นผลลัพธ์วา่ ดีมาก ปัจจุบนั ต่างก็เข้าใจแล้ว
ในระยะแรกที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดฝ่ าในประเทศนั้นลาบากมาก แน่ ละเวลานี้ ถ่ายทอดค่อนข้างง่าย
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริ กา มันง่ายมากที่ท่านจะได้ฟังฝ่ า เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดแล้วว่า อย่าให้ทศั นคติใน
อดีตส่ งผลกระทบต่อรู ปแบบการบาเพ็ญนี้ ของเรา พวกเราก็คือบาเพ็ญกันอย่างนี้ แน่ นอนละหลังจาก
กลุ่มท่านบาเพ็ญเสร็ จแล้ว ในอนาคตจะมีสภาพการบาเพ็ญของคนในอนาคต คนในอนาคตจะไม่รู้ฝ่า
มากอย่างนี้ เพราะนี้เป็ นช่วงประวัติศาสตร์ที่พิเศษ เราถ่ายทอดของสิ่ งนี้ ในอนาคตที่ไกลออกไปคนก็ไม่
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อาจจะรู ้ ว่าข้าพเจ้าเป็ นใคร และจะไม่เหลือรู ปลักษณ์(ของข้าพเจ้า)แก่ พวกเขา เทปบันทึ กเสี ยง เทป
บันทึกภาพเหล่านั้น ท่านอย่าเห็นว่าเวลานี้ท่านบันทึกไว้แล้ว ในอนาคตท่านก็เหลือเอาไว้ไม่ได้ ล้วนจะ
ถูกลบทิ้งไปทั้งหมดในอดีตในเวลาที่องค์ศากยมุนีพุทธ นาพาลูกศิษย์บาเพ็ญนั้น ไม่อนุ ญาตให้ลูกศิษย์
เหลื อเงิ นทอง เก็บสะสมสิ่ งของ เกรงพวกเขาจะเกิดจิ ตยึดติ ดต่อผลประโยชน์ทางวัตถุ ดังนั้นจึ งไม่
อนุ ญาตให้มีอะไร ให้มีแต่จีวรหนึ่ งผืน บาตรหนึ่ งใบเท่านั้น แต่โดยมากคนมักจะมีจิตยึดติดมากมายที่
ขจัดไปได้ยาก มีช่วงหนึ่งหลายๆ คนพากันสะสมบาตรกันขึ้นมา บางคนพูดว่า “บาตรใบนี้ของฉันเป็ น
ทองแดง บาตรใบนี้ของฉันเป็ นหยก บาตรใบนี้ของฉันสวย บาตรใบนี้ของฉันเป็ นเงิน” พระสงฆ์บางรู ป
สะสมบาตรไว้หลายใบ องค์ศากยมุนีพุทธจึงตรัสว่า หากพวกท่านมีจิตยึดติดต่อวัตถุอย่างนี้ เช่นนั้นพวก
ท่านก็กลับบ้านไป เพราะในบ้านอะไรก็มี ท่านไปสะสม ไปเก็บเหตุใดบาตรขออาหารใบหนึ่งยังปล่อย
วางไม่ได้ คนออกบวชอะไรๆ ก็ตอ้ งปล่อยวาง ทาไมไม่ขจัดความคิดที่จะเก็บสะสมบาตรขออาหารทิ้ง
ไปหนา ทรัพย์สินของมีค่าทิ้งหมดแล้ว ยังจะยึดติดกับบาตรหรื อ ความหมายที่องค์ศากยมุนีพุทธตรัสก็
คือ แม้แต่ความคิด จิตยึดติดเล็กน้อยก็ไม่เหลือมันเอาไว้ ต้องขจัดทิ้งไป ไม่ให้เขามีจิตยึดติดนี้
ในอดีตในสมัยขององค์ศากยมุนีพุทธบาตรของพระสงฆ์น้ นั เล็กมาก ขอบิณฑบาตได้เพียงครั้ง
ละหนึ่งมื้อ พระสงฆ์ในปัจจุบนั ถือบาตรใบใหญ่ขนาดนั้น ในอดีตใช้บาตร ปั จจุบนั ใช้ฉิ่ง เอาฉิ่ งอันหนึ่ง
มาขอบิณฑบาต ท่านใส่ บาตรด้วยอาหารเขาไม่ตอ้ งการ เขาอยากได้เงินทอง จิตยึดติดต่อผลประโยชน์
ทางวัตถุ ต่อการแสวงหาเงินทองที่รุนแรงเช่ นนั้นคือการบาเพ็ญหรื อ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เงินทอง
เป็ นอุ ป สรรคที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ส าหรั บผูบ้ าเพ็ญ ที่ ก ล่ า วไปเมื่ อ ครู่ คื อ ผูอ้ อกบวช แต่ ก ารบาเพ็ญ ต้า ฝ่ าไม่
เน้นหนักเรื่ องวัตถุแต่เน้นหนักที่จิตใจ เนื่ องจาก(ท่าน)บาเพ็ญพร้อมกับทางานอยู่ในสังคมคนธรรมดา
สามัญ ดังนั้นไม่กลัวว่าท่านจะมีเงินทองมากมาย เกรงว่าท่านจะไม่ปล่อยวางจิตยึดติดต่อเงินทอง แม้
บ้านของท่านจะก่อด้วยอิฐทอง ในความคิดท่านไม่มีมนั ไม่เห็นมันสาคัญการบาเพ็ญในหมู่คนธรรมดา
สามัญ ทางานอะไรก็มี ทาการค้าก็มีกาไร ไม่มีมนั ในใจก็ไม่ เป็ นไร ไม่เห็ นมันสาคัญ มี หรื อไม่ มี ก็
เหมือนกัน ท่านก็ขา้ มด่านนี้แล้ว บ้านของท่านก่อด้วยทองคาได้ตามเดิม ไม่เป็ นไร เรากาหนดให้ขจัดใจ
นี้ ทิ้งไป การบาเพ็ญไม่ใช่ ให้ขจัดวัตถุอะไรทิ้งไป มีเพียงเช่ นนี้ จึงจะสอดคล้องกับการบาเพ็ญในโลกีย
โลก หากบาเพ็ญกันแล้ว ใครๆก็ไม่ทาอะไรกันแล้ว สังคมจะอยูก่ นั อย่างไร เป็ นอย่างนี้ไม่ได้ พวกเราให้
ความสาคัญแต่ที่ใจคน เน้นตรงที่ใจคน ให้ท่านยกระดับซินซิ่งจริ งๆ ไม่ใช่ขจัดอะไรทางวัตถุทิ้งไป จุดนี้
ต้องแยกแยะให้ชดั เจนกับวิธีบาเพ็ญดั้งเดิมในอดีต แต่จะมีการทดสอบอย่างเข้มงวดทางด้านนี้เพื่อดูว่า
ท่านมีจิตยึดติดนี้หรื อไม่
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ข้าพเจ้าจะพูดถึงผูบ้ าเพ็ญที่บาเพ็ญอยูต่ า้ ฝ่ านี้ของเรา ของเราก็คือหนทางเช่นนี้ ท่านต้องลดทอน
ใจเหล่านี้ให้เบาบาง สาหรับผูบ้ าเพ็ญเป็ นอาชีพในอนาคต ให้มีบาตรเพียงหนึ่งใบ เดินทางด้วยเท้า ออก
ธุ ดงค์ ผ่านการทนทุกข์ทนลาบากทั้งมวลในโลกียโลก ท่านจึงจะสามารถหยวนหมัน่ ในอนาคตผูอ้ อก
บวชต้องบาเพ็ญเช่นนี้
พูด ถึ ง ความทุ ก ข์ค วามล าบาก ข้า พเจ้า จะบอกทุ ก ท่ า น เมื่ อ คนบ าเพ็ญ ย่อ มต้อ งล าบากอย่า ง
แน่นอน เขาจะประสบกับความทุกข์ความลาบาก การบาเพ็ญต้าฝ่ านั้นมีโชคลาภ แต่เมื่อบาเพ็ญขึ้นมาจะ
มีทุกข์ภยั จุดนี้ แน่ นอน แต่โดยมากเมื่อคนได้รับเคราะห์กรรมสักเล็กน้อย ได้รับความยากลาบากสัก
เล็กน้อยเขาก็เข้าใจว่าเป็ นเรื่ องไม่ดี “ทาไมฉันไม่สบายอย่างนี้นะ ไม่สบายอย่างนั้นนะ” ถ้าท่านสุ ขสบาย
ตลอดชีวิต ข้าพเจ้าขอบอกท่าน ท่านจะตกนรกอย่างแน่ นอน อย่าว่าแต่สุขสบายตลอดชี วิต หากตลอด
ชีวติ นี้ท่านไม่ป่วยเลย ร้อยปี ให้หลัง (เมื่อตายไป) ร้อยทั้งร้อยท่านจะตกนรก การมีชีวิตอยูก่ ค็ ือก่อกรรม
ท่านไม่อาจไม่ก่อกรรม เพราะทันทีที่ท่านอ้าปาก ท่านก็อาจทาร้ายผูอ้ ื่น คาพูดที่ออกจากปากอาจทาร้าย
ผูอ้ ื่นโดยไม่ต้ งั ใจ เขาอาจไม่ใส่ ใจเมื่อท่านว่าเขา บางทีคนอื่นที่ได้ยนิ รู ้สึกว่าถูกทาร้าย เมื่อคนมีชีวิตอยู่
สิ่ งของที่กินเป็ นสิ่ งมีชีวิต กระทัง่ เดินบนถนน ท่านก็จะเหยียบสิ่ งมีชีวิตตาย แน่ นอนละ เราพูดแล้วว่า
คนมี ชีวิตอยู่ในโลกท่ านก็จะก่ อ กรรม หากท่ า นไม่ ป่ วย กรรมของท่ า นก็ไม่ อาจสลายได้ เวลาที่ ค น
เจ็บปวดทุกข์ทรมานขณะที่ป่วย ท่านกาลังสลายกรรมของท่านอยู่จริ งๆ สลายลงไปแล้วท่านก็จะหาย
ป่ วย โดยมากเมื่อเกิดป่ วยหนักครั้งหนึ่ง ผ่านไปสักระยะหนึ่ งเมื่อร่ างกายท่านพื้นคืนปรกติแล้ว ท่านจะ
พบว่าตนเองหน้าตาผ่องใสแดงเปล่งปลัง่ ทาอะไรก็ราบรื่ น เพราะได้สลายกรรมของท่านออกไปแล้ว
มันก็จะแปรเปลี่ยนเป็ นโชคลาภ—กุศล เพราะท่านได้เจ็บปวดทุ กข์ทรมานแล้ว เช่ นนั้นเรื่ องที่ ทาจึ ง
ค่ อ นข้างราบรื่ น ทาสาเร็ จได้ง่ า ย คนมองไม่ เ ห็ น สิ่ ง เหล่ า นี้ ดัง นั้นหากคนประสบกับความทุ กข์สั ก
เล็กน้อยก็จะรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องไม่ดี ที่จริ ง ความทุกข์ยากความลาบากมีอะไรน่ากลัวนักหรื อ แม้ว่าคนจะ
ทุกข์ยากลาบากนิดหนึ่ง หากท่านตัดสิ นใจเด็ดเดี่ยวต่อสู ้ตา้ นทานกับมัน หลังจากนั้นท่านดูสิ่งที่ท่านทาก็
จะไม่เหมือนเดิมแล้ว ข้าพเจ้าว่าการบาเพ็ญก็เพียงแต่ตอ้ งทนทุกข์ทนลาบากหนา หากท่านสามารถวาง
มันลง รับรองว่าท่านก็จะหยวนหมัน่ พูดให้สูงหน่อยหนึ่ง หากท่านสามารถจะวางความคิดต่อความเป็ น
ความตายลงได้ ท่านก็คือเทพจริ งๆ
ในอดีตพระอมิตพุทธตรัส ท่องชื่ อพุทธของข้าก็สามารถจะไปเกิดในโลกสุ ขาวดี จะเป็ นไปได้
อย่างไรนะ ความหมายของพระองค์ไม่อาจจะเข้าใจอย่างผิวเผิน ท่านท่องชื่อพุทธแล้วสามารถจะไปโลก
สุ ขาวดี แต่ผคู ้ นล้วนเข้าใจคาพูดนี้ของพระพุทธอย่างผิวเผิน พุทธธรรม (ฝอฝ่ า) มีความนัย ณ ระดับชั้นที่
ต่างกัน ท่านท่องชื่อพระพุทธของพระองค์ ก็คือการบาเพ็ญ ท่องจนสมองของท่านว่างเปล่า มีเพียงพระอ
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มิตพุทธอักษรไม่กี่ตวั นี้ หนึ่งความคิดแทนหมื่นความคิด ท่องจนความคิดว่างเปล่าทั้งหมด อะไรก็ไม่มี
มีเพียงพระอมิตพุทธ ขณะท่องชื่ อพระพุทธท่านจะถูกรบกวนจากจิตยึดติดมากมายและการรบกวนแต่
ละชนิ ด ท่านจะต่อสู ้ตา้ นทานไหวไหม จิตยึดติดทั้งหมดล้วนต้องวางลง เมื่อใจท่องจนว่างเปล่าก็จะ
บรรลุถึงเป้ าหมายของการบาเพ็ญ ท่านท่องชื่อพระพุทธก็เป็ นการแสดงความเคารพศรัทธาชนิดหนึ่งต่อ
พระพุทธ ท่านต้องการจะไปโลกสุ ขาวดีท่านจึงท่อง แน่นอนพระพุทธของโลกสุ ขาวดีน้ นั ก็จะดูแลท่าน
เพราะท่านกาลังบาเพ็ญพระพุทธหนา มีความนัยที่ลึกซึ้ งอยูข่ า้ งใน บางคนบอกว่า ก่อนตายหากคนท่อง
ชื่อพระพุทธก็สามารถจะไปโลกสุ ขาวดี จะทาอย่างนั้นได้อย่างไรละ เมื่อท่านสามารถจะวางความคิดต่อ
ความเป็ นความตายลงได้ ท่านก็จะไปได้จริ งๆ ความแตกต่างระหว่างคนกับเทพก็ต่างกันตรงนี้ วางความ
เป็ นความตายลงได้ท่านก็คือเทพ วางความเป็ นความตายลงไม่ได้ท่านก็คือคน นี้กค็ ือความแตกต่าง พวก
เราบาเพ็ญไปมา ปล่อยวางจิตยึดติดทั้งหมดแล้ว เช่นนั้นมิเท่ากับความเป็ นความตายก็ปล่อยวางแล้วหรื อ
บอกว่าในทันทีคนก็สามารถจะปล่อยวางความเป็ นความตายลงได้ เช่นนั้นยังสามารถจะยึดติดกับอะไร
อีกละ ได้รับฝ่ าแล้ว แม้แต่ความเป็ นความตายฉันก็ไม่กลัว สามารถไม่เอาชีวติ ได้แล้ว เช่นนั้นยังจะยึดติด
อะไรได้อีก มันคือหลักการนี้เวลาที่คนกาลังจะตายตกใจกลัวมากๆ “โอ้ ฉันกาลังจะตายแล้ว จะหมดลม
หายใจแล้ว” เขามีสภาพจิตอย่างไรนะแต่คนบางคนก่อนที่เขาจะตายไม่หวาดกลัว ปากยังท่องอมิตพุทธ
อยู่ ท่านว่าเขาจะไม่ไปโลกสุ ขาวดีหรื อ อะไรก็ปล่อยวางแล้ว โดยมูลฐานความเป็ นความตายเขาไม่มี
แนวคิดนี้ หนึ่งความคิดของคนนั้นมีการบาเพ็ญที่ยาวนานเป็ นพื้นฐาน ความคิดของคนธรรมดาสามัญ
นั้นซับซ้อนอย่างยิ่ง จิตยึดติดอะไรก็มี ณ เวลาวิกฤติของความเป็ นความตายจะไม่หวาดกลัวได้อย่างไร
ข้าพเจ้าว่าหลักธรรมใหญ่ (ต้าเต้า) ไม่ยงุ่ ยากและง่าย บอกว่ามีเรื่ องมากมายที่พ้ืนๆ ไม่ยงุ่ ยาก แต่เมื่อแยก
มันออกมาพูดให้ละเอียด ก็จะอธิ บายออกมาได้มากมาย แต่หากจะบอกกับท่านโดยตรง ท่านก็ทาไม่ได้
ผูค้ นก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้ลึกซึ้งอย่างนั้น ล้วนแต่เข้าใจจากตัวอักษร จากชั้นผิว ดังนั้นจึงต้องบรรยาย
ฝ่ าให้กบั ทุกท่าน
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บรรยายธรรม ณ ที่ประชุมฝ่ าฮุ่ยซานฟรานซิสโก
หลี่หงจื้อ
6 เมษายน ค.ศ.1997
พวกเราเพิ่ งจะพบกัน ที่ นิ วยอร์ ก ผ่า นไปเพี ยงไม่ กี่ว นั วันนี้ ก็ม าพบหน้า กัน ที่ นี่อี ก เดิ ม ที คิ ด
อยากจะให้ทุกท่านสามารถจะมีข้ นั ตอนหนึ่ งในการซึ มซับ เพราะสิ่ งที่พูดครั้งก่ อนนั้นสู งมาก ที่จริ ง
ระยะหลังสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูด หากท่านจะพิจารณาให้ละเอียด ท่านอาจจะรู ้สึกว่าสิ่ งที่พดู นั้นสู งมากทีเดียว ที่
จริ งที่พูดไปคือแก่นแท้ เพราะมีเหตุผลหนึ่งคือพวกท่านมีความรู ้สูง และมีคนส่ วนหนึ่งได้ฝ่าทีหลัง แต่
คนส่ วนนี้ที่ได้ฝ่าทีหลังนั้นยกระดับได้เร็ วมาก ข้อกาหนดต่อพวกเขาจึงสู ง การยกระดับชั้นของพวกเขา
จึงเร็ว ทุกท่านรู ้สึกว่ามันยากสักหน่อย มีอุปสรรคมากสักหน่อย คือทุกข์ภยั ดูเหมือนจะมากสักหน่อย นี่
เป็ นเรื่ องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง วันนี้ สิ่งที่ขา้ พเจ้าจะพูด ส่ วนใหญ่เป็ นสิ่ งที่ไม่เคยพูดมาก่อน เพราะเวลา
สาหรับการบาเพ็ญมีจากัด ดังนั้นข้าพเจ้าหวังจะถ่ายทอดฝ่ านี้ ให้กบั ทุกท่านให้เร็ วที่สุด ให้ทุกท่านได้
บาเพ็ญให้เร็วที่สุดและหยวนหมัน่ ได้เร็วที่สุด
เมื่อวานนี้ ขา้ พเจ้ายังได้พูดถึงประเด็นนี้ อยู่ ทุกท่านคงทราบนิ ทานเรื่ อง [บันทึกการเดิ นทางสู่
ตะวันตก]ของจี น เมื่ อพระถัง (พระถัง เสวียนจวง/พระถัง ซัมจั๋ง)เดิ น ทางไปรั บพระสู ตรยังสวรรค์
ตะวันตก เขาต้องประสบความยากลาบากนานา ทุกข์ภยั จานวนเก้าคู ณเก้าหรื อแปดสิ บเอ็ดครั้ง ขาด
ไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวต้องชดเชยให้ครบจานวน นัน่ เป็ นเรื่ องไม่ง่ายเลย วันนี้พวกท่านได้ฝ่าง่ายเหลือเกิน
ถึงแม้ไม่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา ท่านซื้อตัวเครื่ องบินสักใบ ในเวลาไม่นานก็มาถึงแล้ว เปรี ยบเทียบกันแล้ว
ฝ่ านี้ได้กนั ง่ายจริ งๆ แต่เมื่อบาเพ็ญขึ้นมาก็จะไม่ง่ายอย่างนั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้พิจารณา: เขาจะศึกษาได้
หรื อไม่ เขาจะได้(ฝ่ านี้ )หรื อไม่ เขาจะปฏิบตั ิกบั ฝ่ านี้ อย่างไร เราก็ตอ้ งดูดว้ ย ไม่อาจจะลากเวลาให้ยาว
ออกไปมาก ในการรับรู ้เข้าใจ คนยังจะต้องคิดและพิจารณากลับไปกลับมาว่าจะรับฝ่ านี้ หรื อไม่ จะไป
ศึกษาดี หรื อไม่ อย่างไร อย่างไร เราก็กาลังพิจารณาประเด็นนี้ อยู่ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเวลาเร่ งรั ดสัก
หน่อยก็เป็ นประโยชน์ ฝ่ านี้ ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถจะได้รับ เราเน้นวาสนา (หยวนเฟิ่ น) ก็คือพูดว่า เวลา
เร่ งรัด บางทีคนที่ไม่ควรได้รับฝ่ าเขาจะเข้ามาไม่ได้ หากเวลาลากยาวออกไปอาจเกิดปั ญหาเช่นนี้ได้ คน
ที่ไม่ควรได้รับฝ่ าอาจจะเข้ามาได้ เช่ นนั้นเขาจะรบกวน บ่อนทาลายเรา เพราะเขาไม่เชื่อก็จะส่ งผลการ
รบกวนชนิดหนึ่ง แน่ นอนละ ประตูของเรานั้นเปิ ดออกกว้างมาก ไม่ว่าท่านจะเป็ นคนอย่างไร เพียงแต่
ท่านสามารถจะศึกษา เราก็จะรับผิดชอบต่อท่าน แต่เราก็ตอ้ งดูที่ใจคนด้วย
หน้า 26 จาก 66

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

วันที่ 15 สิ งหาคม ค.ศ. 2012

(V.0)

ฝอฝ่ ากว้างใหญ่และลึกซึ้ ง ฝ่ าที่เราบรรยายในวันนี้ เลยล้ าการรับรู ้เข้าใจต่อฝอฝ่ าตามแบบแผน
เป็ นการบรรยายฝ่ าของจักรวาลโดยรวม ซึ่ งเป็ นคุ ณสมบัติพิเศษของจักรวาลโดยรวม แต่จกั รวาลอัน
ใหญ่โตมหึ มานี้ ทุกๆ ชั้นของมันล้วนมีคุณสมบัติพิเศษของจักรวาลคือ ความจริ ง ความเมตตา ความ
อดทน (เจิ น ซั่น เหยิ่น) อันเป็ นหลักการของฝ่ าซึ่ ง จะปรากฏออกมาในเขตแดนของแต่ ละชั้น และ
หลักการของฝ่ าในแต่ละระดับชั้นล้วนแต่ใหญ่โตมหึมา ซับซ้อนอย่างยิง่ หากท่านคิดจะอธิ บายหลักการ
ของชั้นนั้นให้ชดั เจน อาจต้องทุ่มเททั้งชี วิตซึ่ งยังไม่แน่ ว่าสามารถจะอธิ บายมันออกมาได้ท้ งั หมด มัน
ใหญ่โตและซับซ้อนอย่างนี้ ทุกท่านทราบองค์ศากยมุนีพุทธทรงบรรยายฝ่ าจากระดับชั้นยูไลให้แก่คน
ให้แก่ศิษย์ผบู ้ าเพ็ญของพระองค์ แต่พระองค์ทรงทุ่มเทตลอดพระชนม์ชีพก็เพียงทรงบรรยายสิ่ งที่เป็ น
ของสานักของพระองค์เท่ านั้น องค์ศากยมุนีพุทธตรั สว่าการบาเพ็ญมี แปดหมื่ นสี่ พนั วิธี ในนี้ ยงั ไม่
ครอบคลุมสายเต๋ า สายเต๋ าจีนกล่าวว่าของเขายังมี สามพันหกร้อยวิธี ยังไม่ครอบคลุมวิธีบาเพ็ญของเทพ
ชนิดนั้นของศาสนาตะวันตกที่พวกเรารับรู ้เข้าใจโดยทัว่ กัน นอกจากนี้แปดหมื่นสี่ พนั วิธีที่องค์ศากยมุนี
พุทธตรัสนั้นก็เป็ นเพียงการรับรู ้เข้าใจในขอบเขตของระดับชั้นยูไลนี้เช่นนั้นหากเลยล้ าขอบเขตนี้ละ ยัง
ไม่รู้วา่ จะมีวธิ ีบาเพ็ญมากมายเพียงไร ไม่รู้ว่าจะมีพระยูไลต่างๆ และหลักการของฝ่ าที่แต่ละพระองค์ได้
ประจักษ์รับรู ้มากมายเพียงไร มันใหญ่อย่างยิ่ง สามารถจะพูดได้ว่าการจะบรรยาย ฝอฝ่ าด้วยทะเลและ
มหาสมุทรก็ไม่อาจจะบรรยายได้หมด จักรวาลใหญ่โตเพียงไร ฝ่ านี้กใ็ หญ่เพียงนั้น นี้เป็ นแนวคิด
วัน นี้ ข้า พเจ้า เพี ย งแต่ ใ ช้ภ าษามนุ ษ ย์ ภาษามนุ ษ ย์ที่ ง่ า ยๆและพื้ น ๆที่ สุ ด ของวัน นี้ บรรยาย
สภาพการณ์โดยสรุ ปเกี่ยวกับจักรวาลโดยรวมซึ่ งกว้างใหญ่และลึกซึ้ งอย่างยิง่ หากจะสามารถเข้าใจฝ่ านี้
ทั้งหมดได้อย่างแท้จริ ง และสามารถจะบาเพ็ญอยูใ่ นฝ่ านี้ ความสู งและลึกซึ้ งของสิ่ งที่พวกท่านประสบ
และรับรู ้ได้น้ นั มันยากที่จะบรรยายออกมาด้วยภาษา ขอเพียงท่านบาเพ็ญ ท่านจะค่อยๆประสบและรับรู ้
มากขึ้นเรื่ อยๆ ท่านอ่าน “จ้วนฝ่ าหลุน” ท่านอ่านยิ่งมากท่านจะยิ่งเข้าใจ หากท่านมีรากฐาน(เกินจี)ดี
ในต้าฝ่ านี้ มีมากพอที่ท่านจะบาเพ็ญจริ งๆ ท่านคิดจะบาเพ็ญให้สูงเพียงไร ฝ่ านี้ ก็จะใหญ่เท่านั้น ฝ่ านี้
กว้างใหญ่ไพศาลนัก ทุกท่านทราบ ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในหนังสื อ“จ้วนฝ่ าหลุน” แล้ว ข้าพเจ้ากล่าวไว้ใน
นั้นว่าหลักการของฝ่ านี้กว้างใหญ่ไพศาลอย่างยิง่ เบื้องหลังของทุกตัวอักษรที่ท่านอ่าน ล้วนมีพุทธ เต๋ า
เทพซ้อนอยูเ่ ป็ นชั้นๆ นับจานวนไม่ถว้ น มากจนนับไม่ถว้ นเพราะแต่ละระดับชั้นมีหลักการของแต่ละ
ระดับชั้น แต่ ละชั้นมีพุทธ เต๋ า เทพของแต่ละชั้นคงอยู่ ท่านลองคิดดูฝ่านี้ ควรจะใหญ่เพียงไร ที่จริ ง
ข้าพเจ้าก็เพียงอธิ บายให้พวกท่านโดยสรุ ป ความเข้าใจอย่างแท้จริ งนั้นต้องอาศัยตัวท่านไปรับรู ้ ไป
บาเพ็ญ ไปเข้าใจในการบาเพ็ญจริ ง ดังนั้นหลักการนี้ ขา้ พเจ้าขอบอกทุกท่าน อย่าได้รู้สึกเป็ นอันขาดว่า
“จ้วนฝ่ าหลุน” หนังสื อเล่มนี้ท่านได้อ่านแล้ว ท่าเคลื่อนไหวก็ฝึกเป็ นแล้ว ก็เพียงพอแล้ว เมื่อรู ้ว่าดีกฝ็ ึ ก
ตามกันไปก็จบเรื่ องกัน หากท่านคิดจะยกระดับ ทั้งหมดต้องอาศัยหนังสื อเล่มนี้ ดังนั้นท่านต้องอ่านซ้ า
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แล้วซ้ าอีก การอ่านหนังสื อเล่มนั้นท่านก็กาลังรับรู ้เข้าใจ ก็กาลังยกระดับ บวกกับวิธีสู่ ความสาเร็ จของ
เรา---ฝึ กพลัง(กง) ท่านก็จะยกระดับชั้นของท่านอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นอย่าได้รู้สึกเป็ นอันขาดว่าท่านอ่าน
หนึ่ งรอบแล้ว รู ้สึกว่าดี ฝึ กตามทุกคน ฝึ กพลัง(กง)ก็ไม่ขาดตอน แต่ว่าฝ่ านี้สาคัญอย่างยิ่ง จะต้องทุ่มเท
กับการศึกษาฝ่ า
จักรวาลนี้ใหญ่โตและโครงสร้างก็ซบั ซ้อนอย่างนี้ ข้าพเจ้าได้อธิ บายโครงสร้างของมิติให้กบั ทุก
ท่านแล้ว อย่างเช่นสสารนั้นประกอบขึ้นจากโมเลกุลและอนุภาคที่จุลทรรศน์ยงิ่ ขึ้น มิติที่เรารับรู ้เข้าใจก็
ประกอบขึ้นจากอนุ ภาคเหล่านี้ ปั จจุบนั อนุ ภาคที่วิทยาศาสตร์ รับรู ้เข้าใจมีโมเลกุล อะตอม นิ วตรอน
นิวเคลียสอะตอม อิเล็คตรอน จากนั้นยังมีควาร์ก นิวทรี โน (เล็ก)ลงไปอีกคืออะไรวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั ก็
ไม่รู้แล้ว ฉะนั้นสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดคือ เขตแดนของแต่ละชั้นของอนุภาคเช่นนี้คงอยูน่ ้ นั เราต้องเรี ยกมันว่า
เป็ นระนาบชั้นหนึ่ง ที่จริ งอนุภาคไม่ใช่กระจายอยูบ่ นระนาบ แต่ปกคลุมอยูท่ วั่ ทุกที่ของแต่ละระดับชั้น
ไม่ใช่บนระนาบ มนุษย์ไม่มีคาศัพท์น้ ี ดังนั้นจึงเรี ยกมันเป็ นระนาบ ได้แต่บรรยายเช่นนี้ ก็คือในเขตแดน
นี้ เขตแดนของอนุ ภาคชั้นนั้นมันประกอบขึ้ นเป็ นหนึ่ งมิ ติ ระหว่างอนุ ภาคและอนุ ภาคคื อ มิ ติ และ
อนุภาคโดยตัวมันเองข้างในก็คือมิติ ขณะที่อนุภาคก็สามารถประกอบขึ้นเป็ นอนุภาคขนาดใหญ่และเล็ก
แตกต่างกัน ในหนึ่งอนุ ภาคเดียวกัน ระหว่างอนุภาคใหญ่และเล็กที่แตกต่างกันก็เป็ นมิติ นี่ กค็ ือมิติโดย
สรุ ปที่ขา้ พเจ้าได้อธิบายให้กบั ทุกท่านครั้งก่อน
ที่ผ่านมา(ข้าพเจ้า)ได้พูดมาโดยตลอดว่าระหว่างอะตอมถึงโมเลกุลมันเป็ นมิติหนึ่ งที่กว้างใหญ่
พวกเรามนุษย์มีชีวติ อยูร่ ะหว่างชั้นของอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดซึ่งประกอบขึ้นจากโมเลกุล และดาวเคราะห์ที่
เรามองเห็นซึ่ งเป็ นชั้นของอนุภาค มนุษย์มีชีวิตอยู่ในมิติน้ ี ดาวเคราะห์มนั ก็เป็ นอนุภาคหนึ่ ง ที่ใหญ่ข้ ึน
ไปอีก ทางช้างเผือกนั้นมันก็มีเปลือกนอก ทางช้างเผือกนั้นกับทางช้างเผือกนับจานวนไม่ถว้ นก็เช่นกัน
กระจายตัวอยู่ในจักรวาล มันจะประกอบขึ้นเป็ นมิติหนึ่ งไหม มันก็เชื่ อมโยงกัน เช่ นนั้นข้างนอกทาง
ช้างเผือกยังมีขอบเขตของจักรวาลหนึ่ง เช่นนั้นขอบเขตของจักรวาลนี้มนั เป็ นอนุภาคชั้นหนึ่งหรื อไม่ละ
มันก็เป็ นอนุภาคชั้นหนึ่ง จักรวาลนี้ใหญ่โตนัก ใหญ่โตเสี ยจนไม่อาจจะบรรยายได้และ สามพันจักรวาล
เหมือนเช่นจักรวาลที่เราอาศัยอยูก่ ป็ ระกอบขึ้นเป็ นชั้นของจักรวาลที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้น ซึ่ งมีเปลือกภายนอก มัน
ก็เป็ นชั้นอนุ ภาคของจักรวาลที่ใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกในขณะที่อนุ ภาคที่ขา้ พเจ้าพูดไปนั้นขยายจากเพียงจุด
หนึ่ ง ที่จริ งอนุ ภาคแต่ละชั้นนั้นกระจายตัวอยูท่ วั่ ทั้งร่ างนภา(เทียนถี่) อย่างไรก็ตาม แม้แต่สิ่งที่ขา้ พเจ้า
เพิ่งพูดไปนั้นก็เป็ นเพียงจักรวาลสองชั้นเท่านั้น พวกท่านก็รู้สึกว่ามันไม่อาจจะจินตนาการได้แล้ว ที่จริ ง
วิทยาศาสตร์ของมนุษย์ในอนาคตก็ไม่สามารถจะรับรู ้เข้าใจได้ มนุษย์ไม่อาจจะรับรู ้เข้าใจได้สูงเพียงนั้น
ตลอดไป กระทัง่ ขอบเขตที่กล่าวไปนั้น ชั้นของอนุ ภาคนี้ มนั ก็เป็ นเพียงฝุ่ นละอองเม็ดหนึ่ง และยังเป็ น
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เพียงฝุ่ นละอองเม็ดเล็กๆ ท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ ท่านว่าจักรวาลนี้มนั ใหญ่โตเพียงไร
ที่ผา่ นมาสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดกับทุกท่านมาโดยตลอดก็คือมิติชนิดนี้
ครั้งก่อนข้าพเจ้าก็ได้พูดถึงองค์ประกอบของมิติน้ ี นอกเหนื อจากมิติชนิ ดนี้ ระหว่างอะตอมกับ
โมเลกุลและระหว่างดาวเคราะห์กบั โมเลกุลแล้ว ในแต่ละชั้นของอนุ ภาคอะตอมก็จะประกอบขึ้นเป็ น
อนุภาคขนาดใหญ่และเล็กที่ต่างกันด้วย ฉะนั้นในชั้นของอนุภาคที่ขนาดใหญ่และเล็กต่างกันเหล่านี้มนั
ก็เป็ นมิติดว้ ย เป็ นต้นว่าโมเลกุล โดยปกติตามที่เรารู ้กนั ระหว่างโมเลกุลกับอะตอมนั้นเป็ นมิติ เช่นนั้นถ้า
อะตอมประกอบขึ้นเป็ นโมเลกุลละ ก็ตอ้ งมีอะตอมจานวนมากๆเรี ยงตัวเข้าด้วยกันที่จะประกอบขึ้นเป็ น
โมเลกุล เช่นนั้นถ้าชั้นของอนุภาคที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้นซึ่ งประกอบขึ้นจากอนุภาคของอะตอมที่จานวนน้อยกว่า
สักหน่อยละ ระหว่างมันกับอนุภาคที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้นซึ่งประกอบขึ้นจากชั้นอนุภาคอะตอมที่จานวนมากก็จะ
เป็ นมิติอีกชั้นหนึ่ง เพราะข้าพเจ้าพูดแล้วว่า โมเลกุลสามารถประกอบขึ้นเป็ นสิ่ งของชั้นผิวที่สุดเหมือน
เช่นวัตถุใดๆ ที่คนเรามองเห็น รวมทั้งเหล็กกล้า เหล็ก น้ า อากาศ ท่อนไม้ รวมถึงร่ างกายมนุษย์เรา นี่คือ
สสารชั้นผิวที่มนุษย์สามารถมองเห็น มันประกอบขึ้นจากชั้นของอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดซึ่ งประกอบขึ้นจาก
โมเลกุล เช่ นนั้นโมเลกุลยังประกอบขึ้นเป็ นอนุ ภาคชั้นที่สองที่นบั ถอยหลังลงไปแล้วเล็กกว่าอนุ ภาค
ของโมเลกุลที่ใหญ่ที่สุดนี้ เพียงเล็กน้อย มันยังสามารถประกอบขึ้นเป็ นอนุ ภาคชั้นที่สามที่นบั ถอยหลัง
ลงไป ล้วนแต่ประกอบขึ้นจากโมเลกุล เนื่ องจากโมเลกุลสามารถประกอบขึ้นเป็ นอนุ ภาคขนาดใหญ่
และเล็กแตกต่างกัน ฉะนั้นระหว่างพวกมันด้วยกันเองก็เป็ นมิติ ดังนั้นจักรวาลนี้จึงซับซ้อนอย่างยิ่ง ยัง
ไม่เพียงสิ่ งเหล่านี้ เพราะในมิติแต่ละชั้นมันยังมีที่เป็ นแนวตั้ง ก็เป็ นมิติในระดับชั้นที่แตกต่างกัน ก็คือ
พูดว่า มันมีระดับชั้นของมิติที่แตกต่างกันเหมือนเช่นสวรรค์ช้ นั ต่างๆ ที่ศาสนารับรู ้เข้าใจ และในมิติ ณ
ระดับชั้นที่แตกต่างกันยังมีโลกสวรรค์เป็ นหน่วยๆ ที่แตกต่างกันคงอยู่ มันซับซ้อนอย่างยิง่ ข้าพเจ้าเพียง
อธิบายปรากฏการณ์ที่เป็ นอยูโ่ ดยทัว่ ไปให้กบั ทุกท่าน
ที่จริ งนอกเหนือจากมิติชนิดนี้แล้วยังมีมิติที่หยาบชนิดหนึ่ง ก็คือมิติช้ นั ผิว ข้าพเจ้าพูดกับทุกท่าน
เสมอ... แน่นอนครั้งก่อนก็มีคนถามว่า ในบทความหนึ่งใน [จิงจิ้งเหย้าจื่อ] ข้าพเจ้ากล่าวว่าสังคมมนุษย์
อยู่ ณ จุดศูนย์กลางที่สุด ณ ชั้นนอกที่สุด ณ ชั้นผิวที่สุด เขาไม่เข้าใจความหมายว่าอย่างไร ความหมาย
ของชั้นผิวที่สุดนั้น หากจะพูดตามหลักการของจักรวาลนี้ มันไม่มีขา้ งในและข้างนอก และไม่มีแนวคิด
ของใหญ่และเล็กชนิ ดนั้นที่มนุ ษย์รับรู ้เข้าใจกัน มันต่างกันอย่างสิ้ นเชิ งกับแนวคิดของมนุ ษย์เรา วันนี้
ข้าพเจ้าก็จะพูดถึ ง “ข้างนอก” นี้ สักหน่ อย ทาไมจึ งพูดว่ามนุ ษย์อยู่ ณ ชายขอบที่ สุด ด้านนอกที่ สุด
หมายความว่าอะไรหรื อ ก็คือนอกเหนือจากมิติน้ ีที่ขา้ พเจ้าพูดถึงก่อนหน้านี้แล้ว ยังมีมิติอีกชนิดหนึ่ง มิติ
ชนิ ด นี้ ก็เ หมื อนกับมิ ติน้ ี ที่ พวกเรามนุ ษย์คงอยู่ในวัน นี้ ซ่ ึ ง แตกต่ า งจากมิ ติที่เ ทพอยู่อ ย่างสิ้ น เชิ ง มิ ติ ที่
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ข้าพเจ้าพูดก่อนหน้านี้ลว้ นแต่ประกอบขึ้นโดยสสารพลังงานสู งที่จุลทรรศน์ยงิ่ กว่า แต่มิติน้ ีที่ขา้ พเจ้าพูด
ในวันนี้น้ นั ประกอบขึ้นจากสสารชั้นผิว และข้างในสสารชั้นผิวเหล่านี้กม็ ีธาตุที่แตกต่างกันมากมาย มี
อนุภาคที่ต่างกันคงอยู่ มิติช้ นั ผิวที่พิเศษอย่างมากนี้ก็เหมือนมนุษย์เรา ข้างในร่ างกายท่านมีเซลล์ที่ใหญ่
และเล็กขนาดต่ างๆ กัน และสามารถเรี ยกได้ว่าเป็ นอนุ ภาค เซลล์ช้ ันผิวก็มีผิวหนังหนึ่ งชั้น เช่ นนั้น
เรื่ อยไปจนถึงชั้นผิวของผิวหนังที่ประกอบขึ้นจากอนุภาคของผิวหนังของร่ างกายมนุษย์เรา ผิวหนังของ
อนุภาคชั้นผิวของร่ างกายมนุษย์ที่ประกอบขึ้นเป็ นผิวกายของมนุษย์ ผิวกายผืนนี้ภายใต้จุลทรรศน์มากๆ
มัน ก็เ ป็ นมิ ติ ที่ ก ว้า งใหญ่ ไ พศาลมากๆ ข้า งในร่ า งกาย อนุ ภ าคของผิว หนัง นั้น ที่ ป ระกอบขึ้ น เป็ น
องค์ประกอบของเนื้อนั้นแตกต่างโดยสิ้ นเชิงกับโครงสร้างข้างในชั้นผิว จักรวาลนี้กเ็ ป็ นเช่นนี้ แน่นอน
มันซับซ้อนมาก มิติน้ ีที่มนุ ษย์เราดารงอยูน่ ้ นั มันมีลกั ษณะเป็ นอย่างไรหรื อ เช่นว่าทั้งหมดนั้นประกอบ
ขึ้นโดยอนุ ภาค ไม่ว่าจะเป็ นอนุ ภาคที่ใหญ่เพียงไรถึงอนุ ภาคที่เล็กเพียงไร แต่ละอนุ ภาคล้วนมีเปลือก
นอก
ที่จริ งวันนี้สิ่งที่ขา้ พเจ้าจะพูดกับทุกท่านก็เกี่ยวกับเปลือกนอกนี้ และแม้ว่าเปลือกนอกเหล่านี้คือ
อนุภาคห่ ออนุภาค อนุภาคห่ ออนุภาค บางอนุ ภาคดูเหมือนจะอยูข่ า้ งใน โลกก็อยู่ ณ ตาแหน่งศูนย์กลาง
ที่จริ งพวกมันล้วนจัดอยู่ขา้ งนอก นี่ กค็ ือเหตุใดข้าพเจ้าจึงพูดว่ามนุ ษย์อยูข่ า้ งนอกที่สุด พวกมันล้วนจัด
อยูข่ า้ งนอกที่สุด เพราะพวกมันล้วนสัมพันธ์กบั เปลือกชั้นผิวที่ขา้ งนอกที่สุด เปลือกชั้นผิวเป็ นระบบที่
เป็ นเอกเทศ จักรวาลมีเปลือกนอกที่ใหญ่ที่สุด พวกมันล้วนสัมพันธ์กบั เปลือกนอกที่สุดนี้ มิติที่ร่างกายนี้
ของมนุ ษย์เราคงอยู่ก็เป็ นรู ปแบบชนิ ดนี้ เช่ นกัน ในมิติน้ ี มีลกั ษณะเด่ นของมิติน้ ี มันแตกต่างจากโลก
สวรรค์น้ นั ของเทพ และแตกต่างจากมิติน้ นั ที่ขา้ พเจ้าอธิ บายก่อนหน้านี้โดยสิ้ นเชิง อย่างไรก็ตามสสาร
ทั้งหมดที่มีอยูข่ า้ งในจักรวาลล้วนมีแหล่งที่มาจากมิติเหล่านี้
วันนี้ยงั มีคนถามข้าพเจ้าเรื่ องการจุดธูป ข้าพเจ้าว่าสสาร ณ ฝั่งนี้เมื่อสลายไปแล้ว วัตถุ ณ ฝั่งนั้นก็
จะเป็ นอิสระและถูกปล่อยออกไป ในเวลาเดี ยวกันวัตถุที่ฝั่งนี้ ก็สามารถจะไปฝั่ งนั้นได้ ฉะนั้นกล่าว
สาหรับสสารที่ฝั่งนี้มนั มีค่าต่อฝั่งนั้นมากเพราะสสารที่ฝั่งนี้เมื่อผ่านการเผาไหม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
มันแตกต่างจากสสารเมื่อมันอยู่ฝั่งนี้ แล้ว ที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยพูดประโยคหนึ่ ง ข้าพเจ้าพูดว่า: ท่าน
บาเพ็ญ อยู่บ นโลกและสามารถน าดิ น หนึ่ ง ก ามื อ กลับไป เบื้ อ งบนจะรู ้ สึ ก ว่า ท่ า นยอดเยี่ย ม นี้ ก็คื อ
ความหมาย คนเขาพูดว่าโลกสุ ขาวดีทองคาจะมีอยูท่ วั่ ทุกหนแห่ ง ฉะนั้นหากท่านไปถึงโลกสุ ขาวดีท่าน
จะพบว่า ที่ นั่น ไม่ มี แ ม้แต่ หิ นสั ก ก้อน ฝุ่ นสั ก เม็ด เช่ น นั้น จากโลกของสสารนี้ หากท่ า นน าไปได้สั ก
เล็กน้อย มันก็จะมีค่าอย่างยิ่ง มนุ ษย์เรามีคาพูดประโยคหนึ่ งว่า สิ่ งที่มีอยู่นอ้ ยจะมีค่า สิ่ งที่มีอยู่นอ้ ยนั้น
เป็ นของหายาก แน่นอนอันที่จริ งไม่แน่จะเป็ นเช่นนี้เสมอไป ก็พูดในความหมายนี้ เพราะสสารทั้งหมด
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ข้างในนั้นมีแหล่งที่มาจากที่นี่ แน่นอนละ ไม่ได้บอกว่าต้องการให้มนุษย์เราทาเรื่ องนี้กนั โดยเฉพาะ ทว่า
กลไกบังคับในจักรวาลนี้กาลังก่อผลอยู่
ข้าพเจ้าอธิ บายชั้นผิวที่ประกอบขึ้นเป็ นโลกเพิ่มอีกสักหน่ อย ก็คือดาวเคราะห์น้ ี ที่เรามองเห็น
ด้วยดวงตา ขณะที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงมีมิติอื่นๆ ของมัน และเป็ นมิติที่ประกอบขึ้นโดยอนุภาคขนาด
ต่างๆ กันมากมาย แต่มิติช้ นั ผิวที่ใหญ่ที่สุดนี้ที่ประกอบขึ้นโดยอนุ ภาค ก็คือเปลือกของมัน ชั้นผิวที่สุด
ของมัน เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าเอาร่ างกายมนุ ษย์มาเปรี ยบเทียบ จักรวาลนี้ ที่มนุษย์เราอาศัยอยู่ ก็คือเปลือกนอก
ของจักรวาลนี้
ฉะนั้นจักรวาลนี้ ใหญ่โตเหลือเกิน อันที่จริ งพวกเราก็อยู่ ณ ศูนย์กลางของจักรวาลนี้ แต่เมื่อครู่
ข้าพเจ้าพูดแล้ว แม้ว่าดูเหมือนอนุ ภาคจะถูกโอบล้อมด้วยอนุ ภาคที่แตกต่างกัน ที่จริ งท่านก็ยงั อยู่ขา้ ง
นอก เนื่องจากโครงสร้าง สสาร ความสัมพันธ์กนั ของมิติน้ ีที่ท่านคงอยูน่ ้ นั ล้วนเป็ นระบบชนิดนั้นของ
มิติภายนอก ได้รับการควบคุมจากมิ ติขา้ งนอก มันเป็ นสภาพการณ์เช่นนี้ นอกจากนี้ขา้ พเจ้ายังเคยพูดว่า
องค์ศากยมุนีพุทธตรัสว่าข้างในหนึ่งเม็ดทรายมีโลกใหญ่สามพันใบ ที่จริ งองค์ศากยมุนีพุทธก็กาลังตรัส
ว่าข้างในมิติจุลทรรศน์ที่ประกอบขึ้น ณ ชั้นผิวอนุภาคของทรายเม็ดนั้นมีโลกที่แตกต่างกันมากมายคง
อยู่ แต่ ข ้าพเจ้า จะบอกทุ กท่ านให้ชัดเจนยิ่ง ขึ้ น ในวันนี้ ก็คือ เปลื อกนอก --- ผิวหนังของทรายเม็ด นี้
รวมทั้งเปลือกนอกของอนุภาคแต่ละชั้นที่ประกอบขึ้นเป็ นเม็ดทรายกับมิติสสารของเรา ณ ฝั่งนี้มนั เป็ น
ระบบเดียวกัน ชี วิตมากมายภายในอนุภาคใหญ่และเล็กที่แตกต่างกันซึ่ งประกอบขึ้นโดยโมเลกุลนั้น มี
ลักษณะและรู ปแบบเหมือนกับของชีวติ มนุษย์เราทุกประการ ก็คือพูดว่าคนๆ นั้นที่คงอยูใ่ นเม็ดทรายนั้น
เหมื อนกับมนุ ษย์เราทุ กประการ มี คนผิวดา มี คนผิวขาว มีคนผิวเหลื อง และในอนาคตพวกท่านจะ
ประหลาดใจที่พบว่าการแต่งกายของพวกเขาทั้งหมดไม่แตกต่างจากคนเราในยุคอดีต นอกจากนี้ โลก
ของพวกเขา ณ ระดับจุลทรรศน์ยงิ่ ขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยรวมชนิ ดหนึ่งเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ชนิดนี้ที่ผา่ นมาไม่ได้มีการพูดถึงมาก่อน ก็คือโลกจุลทรรศน์ที่แตกต่างกันก็มีขอบเขตของร่ างนภา(เทียน
ถี่)ที่แน่นอน สิ่ งที่กล่าวไปคือขอบเขตของร่ างนภา(เทียนถี่)ที่ประกอบขึ้นจากอนุภาคของเม็ดทราย
ชี วิตเหล่านั้นที่คงอยู่ในโลกจุลทรรศน์ที่ขา้ พเจ้าพูดไปนั้น พวกมันก็เป็ นอีกหนึ่ งระบบ ก็เป็ น
ระบบของชีวิตในอีกหนึ่งร่ างนภา(เทียนถี่) ข้างในเขาก็มีพระพุทธ เต๋ า เทพและมนุษย์ สัตว์ สสาร ภูเขา
น้ า ท้องฟ้ า พื้นดิน อากาศกับสสารทั้งหมดที่คงอยู่ในจักรวาลจุลทรรศน์น้ นั ของพวกเขา และยังมีโลก
อย่างนี้ ที่จุลทรรศน์ยงิ่ ขึ้น จุลทรรศน์ยงิ่ ขึ้นคงอยู่ ดังนั้นในอดีตเรามีผบู ้ าเพ็ญมากมายเคยเห็นพระพุทธ
ออกมาจากโลกจุลทรรศน์น้ นั ออกมาจากโลกจุลทรรศน์ของเม็ดทรายที่เล็กๆ ดิน ก้อนหิ นนั้นๆ พระ
พุทธองค์น้ นั สามารถเปลี่ยนพระองค์ให้ใหญ่มาก ข้างในระบบที่เล็กกว่าระบบนี้ หนึ่ งชั้นก็มีพระพุทธ
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เต๋ า เทพ มนุษย์ พระพุทธเหล่านั้นก็สามารถจะแปรเปลี่ยนพระองค์ออกมาด้วย สามารถมาถึงโลกของ
เรา เพราะพระองค์เป็ นพระพุทธหนา พระองค์สามารถแปรเปลี่ยนให้ใหญ่โตเพียงใดหรื อ ใหญ่ที่สุด
พระองค์ส ามารถแปรเปลี่ ยนให้ใ หญ่ เท่ ากับทางช้างเผือก แล้วแปรเปลี่ ยนให้เล็กละ ก็จะเล็ก จนไร้
ร่ องรอย เพราะพระองค์เป็ นพระพุทธในโลกจุลทรรศน์น้ นั ซึ่ งแตกต่างกันโดยสิ้ นเชิ งกับพระพุทธใน
ร่ างนภา(เทียนถี่)ของเรา แต่จะมีรูปลักษณ์เหมือนกัน ข้อกาหนดของการบาเพ็ญก็เหมือนกันทั้งหมด มี
ความยิง่ ใหญ่เหมือนกัน และอยูภ่ ายใต้ฝ่านี้ของเจิน ซัน่ เหยิน่ ซึ่งเชื่อมโยงจากบนลงล่างเช่นกัน
จักรวาลนี้ช่างล้ าลึกและมหัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อ และในร่ างนภา(เทียนถี่)ที่เล็กยิง่ ๆๆ กว่า มันยัง
มีพระพุทธ เต๋ า เทพ มนุ ษย์ สสารที่เล็กยิ่งกว่าคงอยู่ แต่ชีวิตไม่ใช่ มีอยู่เพียงในหนึ่ งเม็ดทราย แต่มีอยู่
ทัว่ ไปในจักรวาล คือในสสารทั้งหมด ทั้งอนุ ภาคขนาดใหญ่และเล็ก ทั้งด้านในและด้านนอก และใน
เปลื อกของอนุ ภาคทั้งหมด เช่ นนั้นเมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดไปคือระดับจุ ลทรรศน์ เมื่อร่ างนภา(เที ยนถี่ )ที่
ใหญ่โตนี้ใหญ่โตไปถึงระดับที่แน่นอนหนึ่งแล้ว ก็จะเลยล้ าขอบเขตของร่ างนภา(เทียนถี่)นี้ของเรา และ
ขอบเขตของร่ างนภา(เทียนถี่)นี้กไ็ ม่อาจจะใช้คาศัพท์ “จักรวาล” นี้มาสรุ ป มันแตกต่างจากแนวคิดนี้โดย
สิ้ นเชิง เมื่อจักรวาลใหญ่โตไปถึงชายขอบที่แน่นอนหนึ่งแล้ว ในทันใดจักรวาลก็ไปถึงที่ๆ ว่างเปล่าแห่ ง
หนึ่ ง ที่ซ่ ึ งไม่มีอะไรเลย จากนั้นไกลออกไปอีกก็จะพบว่ามีร่างนภา(เทียนถี่)ที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้นคงอยู่อีก ซึ่ ง
แตกต่างจากร่ างนภา(เทียนถี่)ของเราอย่างสิ้ นเชิ ง ร่ างนภา(เทียนถี่)ที่ขา้ พเจ้าพูดถึงนี้ เลยล้ าอย่างสิ้ นเชิ ง
จากแนวคิดของจักรวาลนี้ของเรา ฉะนั้น พระพุทธ เต๋ า เทพเหล่านั้นในร่ างนภา(เทียนถี่)ที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้นก็
จะใหญ่โตเป็ นพิเศษ พระองค์มองดูพวกเราก็เหมือนที่เรามองดูพระพุทธ เต๋ า เทพ มนุษย์ สิ่ งของข้างใน
โลกจุลทรรศน์ หรื อร่ างนภา(เทียนถี่)ระดับจุลทรรศน์ ดังนั้นพวกเขาก็เป็ นอีกระบบหนึ่งต่างหาก นัน่ จะ
ใหญ่โตอย่างเหลือเชื่ อ ไม่ตอ้ งพูดถึงว่าเขามองดูมนุ ษย์เรา มองดูร่างนภา(เทียนถี่)นี้ ของเราอย่างไร ก็
เหมือนที่เรามองดูวตั ถุโบราณที่ถูกขุดพบออกมาอย่างนั้น เขาจะรู ้สึกประหลาดใจมาก และรู ้สึกล้ าลึก
และมหัศจรรย์มาก และก็รู้สึกดีมาก น่าสนใจมาก เขาก็รู้สึกว่าชีวติ ล้ าลึกและมหัศจรรย์ไม่มีที่สิ้นสุ ด ข้าง
ในร่ างนภา(เทียนถี่)ที่เล็กๆ นี้กเ็ ต็มไปด้วยพลังชีวติ ท่านเหล่านั้นก็เห็นเป็ นเช่นนี้ แต่เขากลับไม่มีแนวคิด
ภายในขอบเขตของร่ างนภา(เทียนถี่)ชนิดนั้นคงอยูเ่ หมือนชีวิตเช่นเรามี ไม่มีเลย ในสายตาของเขา ท่าน
ก็คือชี วิตระดับจุลินทรี ย ์ ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาแม้แต่ น้อย ดังนั้นผูบ้ าเพ็ญจานวนมากของเราก็มี
ความรู ้ สึก เช่ นเดี ย วกันเสมอเมื่ อพวกเรามองเห็ นทัศนี ยภาพนั้น ในก้อนหิ น ในเม็ดทราย กระทัง่ ใน
อนุภาคระดับจุลทรรศน์ที่เล็กยิง่ กว่า
ผูฝ้ ึ กของเราบางคนเมื่อตาทิพย์เปิ ด มองเห็นข้างในตาทิพย์ของตนเองมีภูเขามีน้ า ตนเองกาลังวิ่ง
ออกสู่ ภายนอก วิ่งออกสู่ ภายนอกอย่างเร็ วมาก วิ่งผ่านภูเขา แม่น้ ามากมาย กระทัง่ วิ่งผ่านเมืองต่างๆ
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มากมาย วิง่ ออกสู่ ภายนอกจากตาทิพย์โดยตลอด ทัศนียภาพที่ท่านเห็น ข้าพเจ้าขอบอกท่าน มันไม่ใช่มา
จากข้างนอก จริ งๆ แล้วนัน่ คือรู ปแบบการคงอยูข่ องโลกนั้นที่ประกอบขึ้นจากเซลล์ขา้ งในสมองนี้ของ
ท่านกับอนุภาคระดับจุลทรรศน์ยิ่งกว่า ข้าพเจ้าพูดเสมอว่า หากท่านสามารถมองเห็น ท่านจะพบว่าบน
ขนเส้นหนึ่งก็อาจมีเมืองต่างๆ มากมาย และข้างในอาจมีรถไฟ รถยนต์กาลังวิ่งอยู่ ฟั งแล้วเหลือเชื่อ โลก
นี้กเ็ ป็ นโลกที่ใหญ่โตและซับซ้อนอย่างยิง่ เช่นนี้ และแตกต่างจากการรับรู ้เข้าใจของวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั
ของเราอย่างสิ้ นเชิ ง ข้าพเจ้าพูดเสมอว่า วิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั นั้นพัฒนาขึ้นมาจากการรับรู ้เข้าใจที่ไม่
สมบู ร ณ์ แ ละจุ ด พื้ น ฐานที่ ผิ ด ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ง ดัง นั้น มัน ได้แ ต่ จ ากัด อยู่ใ นกรอบๆนี้ หากจะพู ด ถึ ง
วิทยาศาสตร์ที่แท้จริ ง หากจะพูดจากความเข้าใจในสภาพของชีวิตและสสารในจักรวาลนี้ วิทยาศาสตร์
ปั จจุ บนั ยัง นับ ไม่ ได้ว่าเป็ นวิทยาศาสตร์ เพราะหากจะใช้หนทางของวิทยาศาสตร์ น้ ี (มนุ ษย์)จะไม่
สามารถค้นคว้าความล้ าลึกและมหัศจรรย์ของจักรวาลนี้ได้ตลอดไป มนุ ษย์เชื่อแต่ว่าตัวมนุษย์เป็ นชีวิต
เพียงหนึ่งเดียวในจักรวาล มนุษย์ช่างน่าสงสารนัก ช่างน่าสงสารถึงระดับนี้ การคงอยูข่ องมนุษย์ต่างดาว
โดยแท้จริ งมนุษย์ต่างดาวเคยมาถึงโลกของเราแล้ว รู ปถ่ายก็จบั ภาพได้แล้ว มนุษย์ยงั ไม่เชื่อ มนุษย์กถ็ ูก
พันธนาการจากวิทยาศาสตร์น้ ีไว้แล้ว คนที่ทางานด้วยความรู ้สึกไม่ใช่การทาวิจยั แต่สติสัมปชัญญะไม่
ชัดเจน เขายินดีที่จะเชื่อในสิ่ งที่คนยอมรับแล้ว ไม่วา่ มันจะถูกต้องอย่างแท้จริ งหรื อไม่ และยินดีที่จะเชื่อ
สิ่ งที่ได้เรี ยนจากในหนังสื อเท่านั้น นี่ คือรู ปแบบของมิติชนิ ดนี้ ที่ขา้ พเจ้าพูด เนื่ องจากภาษามนุ ษย์น้ นั
ค่อนข้างจากัด ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าบรรยายออกมาได้ลาบากมาก ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าพวกท่านฟั งเข้าใจหรื อไม่
(เสี ยงปรบมือ)
พระพุทธ เต๋ า เทพที่เราเข้าใจ รวมทั้งมนุษย์เรา และสสารทั้งหมดที่เรามองเห็นคงอยูใ่ นมิติ ในนี้
ครอบคลุมถึงจักรวาลจานวนนับไม่ถว้ น จักรวาลจานวนไม่อาจคณานับได้ คานวณด้วย “จ้าว” (ตัวเลข
หนึ่งล้านล้าน) ก็ไม่อาจจะคานวณได้ ขอบเขตของร่ างนภา(เทียนถี่)ที่ใหญ่ขนาดนี้ มันเป็ นระบบหนึ่งที่
เป็ นเอกเทศ(อิสระ) เช่ นนั้นเมื่อเลยล้ าระบบนี้ ออกไปยังมีร่างนภา(เทียนถี่)ที่ใหญ่ข้ ึนไปอีกคงอยู่ มันก็
เป็ นระบบที่เป็ นเอกเทศ(อิสระ) เช่นนั้นเลยล้ าจากมันออกไปยังจะมีระบบที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้น ใหญ่ยงิ่ ขึ้น ใหญ่
ยิง่ ขึ้นคงอยู่ จักรวาลนี้ กค็ ือใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ และในโลกจุลทรรศน์ มันก็เป็ นจุลทรรศน์อย่างยิ่ง
จุ ล ทรรศน์ อ ย่ า งยิ่ ง ณ ที่ ซ่ ึ งมนุ ษ ย์เ รามี ชี วิ ต อยู่น้ ั นเกื อ บจะเป็ นต าแหน่ ง ศู น ย์ก ลาง ไม่ ว่ า จะดู จ า
กมหทรรศน์หรื อจุลทรรศน์ โลกมนุ ษย์อยู่ ณ ตาแหน่ งเกื อบจะศูนย์กลาง และอนุ ภาคที่ แตกต่ างกัน
ประกอบขึ้นเป็ นมิติที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีโลกชั้นผิวที่ประกอบขึ้นโดยอนุภาคที่พิเศษต่างๆ ทุก
ท่านทราบ เมื่ อข้าพเจ้าอยู่ที่ประเทศจี นมี ผูฝ้ ึ กบอกว่า ศิษย์บางคนจิตหลักออกจากร่ างเข้าไปท่ องใน
อวกาศของมิติสสารนี้ของเรา แต่ทาไมเขาไม่เห็นโลกของพระพุทธ และไม่เห็นโลกของเทพละ สิ่ งที่เขา
เห็นทั้งหมดคือทัศนียภาพที่แท้จริ งของมิติสสารนี้ของเรา กลับไม่มีเทพ เพราะเขาได้เข้าไปในเปลือกชั้น
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ผิ ว ในมิ ติ เ ช่ น นี้ คื อ มิ ติ ที่ ม นุ ษ ย์มี ชี วิ ต อยู่ คื อ รู ป แบบของมิ ติ ส สารหนึ่ ง เช่ น นี้ ของเรา ที่ เ ขาเห็ น คื อ
สภาพการณ์เช่นนี้ นี่คือรู ปแบบการคงอยูข่ องมิติอย่างนี้ที่ขา้ พเจ้าพูด
พวกเรายังมีผฝู ้ ึ กบางคนเคยถามข้าพเจ้าเช่นนี้: ชีวิตมนุษย์เกิดมาอย่างไร เนื่องจากข้าพเจ้าได้พูด
ถึงจุดกาเนิ ดของสสาร ข้าพเจ้าก็จะพูดถึงคาถามนี้ สักหน่ อย ทุกท่านอย่าได้คิดว่าข้าพเจ้ากาลังพูดเรื่ อง
วิทยาศาสตร์ ฝอฝ่ าครอบคลุมทุกสิ่ งทุกอย่าง เมื่อก่อนข้าพเจ้าเคยพูดเกี่ยวกับจุดกาเนิดของสสารอะไรคือ
จุดกาเนิ ด ตลอดมาข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับทุกท่านว่าจุดกาเนิ ดของสสารนี้ คืออะไร แต่จุดกาเนิ ดของร่ าง
นภา(เทียนถี่)ที่แตกต่างกันที่ขา้ พเจ้ากล่าวไปเมื่อครู่ ที่ใหญ่โตเช่ นนี้ ขา้ พเจ้าไม่สามารถบอกท่านได้ แต่
ข้าพเจ้าสามารถบอกพวกท่านว่าสสารและชีวติ ที่คงอยู่ ณ เขตแดนที่ต่างกันภายในร่ างนภา(เทียนถี่)นี้ จุด
กาเนิดคืออะไร ที่จริ ง จุดกาเนิ ดของสสารก็คือน้ า น้ าซึ่ งเป็ นจุดกาเนิดของจักรวาล แต่ไม่ใช่ น้ าบนโลก
ของคนธรรมดาสามัญทาไมถึงบอกว่าจุดกาเนิดของสสารคือน้ านะหรื อ ทุกครั้งที่สสารที่จุลทรรศน์ที่สุด
ของระดับชั้นที่ต่างกันไปถึงจุดหนึ่งที่แน่นอนก็จะไม่มีสสาร หลังจากไม่มีสสารแล้วอนุ ภาคของสสารก็
จะไม่คงอยู่ เมื่อดูต่อไปอีกก็จะพบปัญหาหนึ่ง พบว่าสิ่ งหนึ่งที่มองไม่เห็นว่ามีอนุภาคของสสารคงอยู่ สิ่ ง
ที่สงบเงียบ โดยปกติขา้ พเจ้ามักจะเรี ยกมันว่าน้ าตาย หรื อเรี ยกว่าจุดกาเนิด น้ าที่ไร้ชีวิต ท่านโยนสิ่ งของ
ชิ้ นหนึ่ งลงไป มันจะไม่เกิดระลอก เสี ยงสั่นสะเทื อนก็จะไม่ทาให้เกิดคลื่ น สงบนิ่ งโดยสิ้ นเชิ ง และ
องค์ประกอบที่พ้นื ฐานที่สุดของสสารก็มาจากน้ าชนิดนี้
แล้วมันประกอบขึ้นมาอย่างไรหรื อ ในจักรวาลนี้ มีฝ่า ฝ่ านี้ ก็คือ ความจริ ง ความเมตตา ความ
อดทน (เจิ น ซั่น เหยิ่น ) ที่ เ ราพูด ถึ ง คุ ณสมบัติพิเ ศษของจักรวาลชนิ ด นี้ ร วบรวมน้ าขึ้ นเป็ นสสารที่
แรกเริ่ มที่สุด จุลทรรศน์ที่สุด หน่ วยอนุ ภาคของต้นกาเนิ ดที่สุด และสามารถเรี ยกมันเป็ นอนุ ภาคต้น
กาเนิ ดที่สุด แต่มนั เป็ นหน่ วยๆ อะไรก็ไม่ใช่ ก็เหมือนฟองของน้ า จากนั้นเมื่ออนุ ภาคต้นกาเนิ ดสอง
หน่วยรวมเข้าด้วยกันก็จะประกอบขึ้นเป็ นอนุภาคต้นกาเนิดที่ใหญ่ข้ ึนอีก จากนั้นเมื่อสองกลุ่มอนุภาคที่
มี สองหน่ วยรวมเป็ นหนึ่ งเข้าด้ว ยกันก็จ ะรวมเข้าด้วยกันเป็ นส่ วนของอนุ ภ าคที่ ใหญ่ ข้ ึ น ไปอี ก เมื่ อ
ประกอบกันเช่ นนี้ ต่อไปเรื่ อยๆ จนถึงอนุ ภาคของต่างระดับชั้นประกอบขึ้นเป็ นรู ปลักษณ์ภายนอกของ
สสารแต่ละชนิด ชีวติ สสาร อากาศและแสง น้ า เวลาและอื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับการดารงชีวิต อนุภาคจะ
มีวธิ ีการประกอบที่แตกต่างกัน วันนี้เราเรี ยกว่าระเบียบขั้นตอนการเรี ยงลาดับ
ระเบียบขั้นตอนการเรี ยงลาดับของอนุภาคนั้นแตกต่างกัน ฉะนั้นจึงทาให้ช้ นั ผิวของสสารในเขต
แดนนั้นแตกต่างกันเมื่ออนุ ภาคประกอบเป็ นอนุ ภาคขนาดใหญ่ยงิ่ ขึ้น ใหญ่ยิ่งขึ้นจากระดับจุลทรรศน์
สู่ มหทรรศน์เช่ นนี้ต่อไปเรื่ อยๆ สุ ดท้ายก็ประกอบเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์เรารับรู ้เข้าใจในทุกวันนี้คือ นิ วทรี โน
ควาร์ก อิเล็คตรอน โปรตอน นิวเคลียสอะตอม อะตอม และโมเลกุล ประกอบเป็ นสสารชั้นผิวที่เรารับรู ้
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เข้าใจจนถึงร่ างนภา(เที ยนถี่ )ที่ ใหญ่ ยิ่งขึ้ น และเมื่ อสสารชั้นผิวประกอบกันถึงระดับหนึ่ ง เนื่ องจาก
ระเบียบขั้นตอนการเรี ยงลาดับของมันแปรเปลี่ยนอย่างหลากหลาย สสารชั้นผิวนี้ จึงแตกต่างกันอย่าง
มากแต่ว่านะ พวกเราล้วนทราบ ท่อนไม้น้ นั ประกอบขึ้นโดยโมเลกุล เหล็กก็ประกอบขึ้นโดยโมเลกุล
ด้วยเช่นกัน พลาสติกก็ประกอบขึ้นจากโมเลกุลด้วย รวมทั้งน้ าในมิติของเรานี้ มันก็ประกอบขึ้นจากน้ า
ระดับจุลทรรศน์ยิ่งกว่าเป็ นอนุ ภาคที่ใหญ่ยิ่งขึ้นและอนุ ภาคที่ใหญ่ยิ่งขึ้นประกอบขึ้นเป็ นโมเลกุลน้ า
ฉะนั้นเราจึงพูดว่า ในเมื่อสสารชั้นผิวนั้นประกอบขึ้นจากระดับที่จุลทรรศน์ยิ่งกว่า ดังนั้นข้าพเจ้าขอ
บอกทุกท่าน ทั้งหมดเกี่ยวกับจักรวาลนี้ที่เราสามารถรับรู ้เข้าใจได้น้ นั ก็ประกอบขึ้นจากน้ า และน้ าชนิ ด
นี้มีความหนาแน่นสู งมาก โดยมูลฐานก็คือน้ าที่ไม่เคลื่อนไหว คือประกอบขึ้นโดยมัน(น้ า)
ทุกท่านอาจเคยฟังคนในสมัยโบราณเล่าตานานเทพว่า ผูบ้ าเพ็ญเต๋ าบางคนสามารถบีบเอาน้ าออก
จากก้อนหิน ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ฟังแล้วดูเหมือนไม่อาจจะอธิบายได้ดว้ ยความคิดทัศนคติของคนใน
ปั จจุบนั หรื อด้วยวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั พวกเขาเข้าใจว่าท่านกาลังเล่าตานานเทพ นิ ทานอาหรับราตรี
ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน นัน่ เป็ นเรื่ องจริ ง เพราะสสารทั้งหมดล้วนแต่ประกอบขึ้นจากน้ า แม้แต่เหล็กกล้า
ก็สามารถบีบเอาน้ าออกมาได้ กระทัง่ สามารถละลายให้เป็ นน้ าได้ อนุภาคพื้นฐานของสสารที่แข็งแกร่ ง
ยิง่ กว่าล้วนมีตน้ กาเนิดจากน้ า หากจะเข้าใจอิทธิฤทธิ์ของฝอฝ่ าจากมุมมองนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าจะเข้าใจได้ไม่
ยาก เขามี พลังอานุ ภาพที่ใหญ่ เช่ นนั้น เขาสามารถทาให้มนั กลับไปสู่ สสารต้นกาเนิ ดได้ รู ปแบบที่
ข้าพเจ้าอธิบายไปเมื่อครู่ น้ นั เป็ นลักษณะขั้นบันได ในระดับชั้นที่ใหญ่และแตกต่างกันมีน้ าที่แตกต่างกัน
เช่นนี้
เรายัง พบปั ญ หาหนึ่ ง เมื่ อ ครู่ ข ้า พเจ้า ได้พูด แล้ว ว่า น้ า ของเรานี้ ก็ประกอบขึ้ น โดยน้ า ระดับ
จุ ลทรรศน์มากๆ ซึ่ งประกอบกัน เป็ นชั้นอนุ ภาคที่ ใหญ่ ยิ่งขึ้ น สุ ดท้ายประกอบเป็ นโมเลกุล น้ า และ
ประกอบขึ้นเป็ นน้ าในโลกของเรา เช่ นนั้นใช่ หรื อไม่ว่าต้นกาเนิ ดของน้ าของระดับชั้นที่แตกต่างกันก็
สามารถประกอบขึ้นเป็ นชั้นอนุภาคที่ใหญ่ยงิ่ กว่าโลกสสารของมนุษย์ จากนั้นก็ประกอบเป็ นน้ าของมัน
(ระดับชั้นนั้น)ละ ที่ จริ งเมื่ อครู่ ขา้ พเจ้ากล่ าวไปแล้ว ข้าพเจ้าพูดว่าจักรวาลนี้ ที่ สุดจักรวาลคื ออะไร
ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดได้ แต่ขา้ พเจ้าสามารถบอกทุกท่าน ในระดับชั้นที่แตกต่างกันมีตน้ กาเนิดของสสาร
ที่ต่างกันคงอยู่ ก็คือพูดว่ามีน้ าที่แตกต่างกันของต้นกาเนิดสสารคงอยู่ ยิง่ สู งขึ้นไปความหนาแน่นของน้ า
นั้นจะยิ่งสู ง มันสามารถประกอบขึ้นเป็ นอนุ ภาคที่แตกต่างกันของมิติที่แตกต่างกัน น้ าที่แตกต่างกัน
ชีวิตที่แตกต่างกัน ทุกท่านทราบ ร่ างกายคน เหล็กกล้า ทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนคือชีวิตกับวัตถุในมิติน้ ี ของ
เรา แม้แต่ชีวติ ที่เรารับรู ้เข้าใจ หรื อที่มนุษย์สามารถสัมผัสติดต่อได้ หรื อชีวติ ที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้
ด้วยดวงตา ที่จริ งก็มีตน้ กาเนิ ดมาจากน้ านี้ เพียงแต่เป็ นน้ าของโลกของคนธรรมดาสามัญ ก็คือน้ าอันนี้
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ของมนุ ษย์ที่ช้ นั ผิวที่สุดของเราซึ่ งประกอบขึ้นโดยน้ าต้นกาเนิ ดนั้นที่ ไม่เคลื่อนไหว นี้ เป็ นระยะห่ างที่
ไกลมากๆ แต่ชีวติ และสสารที่ดวงตาของมนุษย์เรามองเห็นก็ประกอบขึ้นโดยน้ าอันนี้ ทุกท่านทราบหาก
ท่ า นเอาผัก ก าไว้ใ นมื อ ขย าไปมา สุ ดท้ า ยไม่ เ หลื อ อะไรล้ ว นแต่ เ ป็ นน้ า ผลไม้ ก็ เ หมื อ นกั น
นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั กล่าวว่า ร่ างกายมนุษย์ร้อยละเจ็ดสิ บเป็ นน้ า แต่เขายังไม่รู้ แม้แต่กระดูก เส้นผม
ก็ประกอบขึ้นจากโมเลกุลน้ า เพียงแต่ว่าสิ่ งเหล่านี้ประกอบขึ้นโดยอนุภาคซึ่ งประกอบขึ้นจากน้ าระดับ
จุลทรรศน์ยิ่งกว่า ที่จริ งล้วนเป็ นน้ า เพียงแต่ว่ามันประกอบขึ้นจากอนุ ภาคระดับจุลทรรศน์ยิ่งกว่า มิติ
สสารของเรานี้ ทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนประกอบขึ้นจากน้ า
สสารระดับจุลทรรศน์สามารถประกอบขึ้นเป็ นชั้นผิวที่ต่างกันของสสาร มันเกิดขึ้นเนื่ องจาก
ระเบียบขั้นตอนการเรี ยงลาดับที่แตกต่างกันของอนุภาค ถ้าหากท่านสามารถเล่นมายากล.... แน่นอนใน
อดีตมีนกั มายากลจานวนมากสามารถแปลงน้ าให้เป็ นน้ าแข็ง หรื อแปลงวัตถุอย่างหนึ่งให้เป็ นวัตถุอย่าง
อื่น ฟั งแล้วเหลือเชื่ อ ที่จริ งไม่เหลือเชื่ อแม้แต่นอ้ ย เมื่อท่านสามารถเปลี่ยนแปลงระเบียบขั้นตอนการ
เรี ยงลาดับของโมเลกุล มันก็จะเปลี่ยนเป็ นสิ่ งของอื่นแล้ว เช่นนั้นจะเปลี่ยนรู ปลักษณ์ภายนอกของสสาร
อย่างไรละ แน่ นอนรู ปลักษณ์ยิ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย พอรู ปลักษณ์เปลี่ยนมันก็จะกลายเป็ นของอีกสิ่ ง
หนึ่ งแล้ว พระพุทธ เต๋ า เทพ ที่ มีระดับชั้นยิ่งสู ง เขาจะมี พลังอานุ ภาพยิ่งมาก ทุ กท่ านทราบ มนุ ษย์มี
ความสามารถต่ามาก มีความสามารถต่าถึงระดับไหนหรื อหากมนุษย์คิดทาสิ่ งหนึ่งให้สาเร็ จ หรื อคิดจะ
ทาเรื่ องอะไร ท่านต้องใช้มือและเท้าไปทาด้วยตัวเอง ต้องใช้กาลังแรงกายท่านจึงจะทามันให้สาเร็ จได้
แต่ พ ระพุทธไม่ ตอ้ ง พระพุ ทธเพี ยงแต่ ใ ช้ความนึ กคิ ด ใช้ค วามคิ ดก็พ อ เพราะพระพุทธมี อิ ทธิ ฤทธิ์
มากมาย มีความสามารถมากมาย ตัวพระองค์ยงั มีพลัง(กง)ที่แข็งแกร่ งมาก พลัง(กง)ของแต่ละอนุ ภาค
ระดับจุ ลทรรศน์ลว้ นเป็ นรู ปลักษณ์ ของพระองค์เอง อนุ ภาคระดับจุ ลทรรศน์น้ ันก็ประกอบขึ้ นจาก
อนุ ภาคระดับยิ่งจุลทรรศน์ ล้วนเป็ นรู ปลักษณ์ของพระองค์ ท่านลองคิดดู ในทันทีที่พระองค์ทรงคิด
พลัง(กง)นั้นก็ออกไปแล้ว เริ่ มจากระดับจุ ลทรรศน์ที่สุดโครงสร้ างของชั้นอนุ ภาคที่ ต่างกันล้วนจะ
เปลี่ยนแปลง เวลาที่ใช้ก็เป็ นเวลาของมิติที่เร็ วที่สุด ชัว่ พริ บตาก็ทาสาเร็ จ พระพุทธทรงทาอะไรเร็ วมาก
ไม่ถูกจากัดโดยมิติน้ ีกบั เวลาของเรา ในชัว่ พริ บตาพระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุน้ นั จากพื้นฐาน
ที่ สุ ด ให้เ ป็ นสิ่ ง ของอื่ น นี่ ก็ คื อ ประสิ ท ธิ ผ ลของอิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ฝอฝ่ า ท าไมเพี ย งแต่ พ ระพุ ท ธคิ ด มัน ก็
เปลี่ยนแปลงได้หรื อ เมื่อพระพุทธคิด อนุภาคของพลัง(กง)นับไม่ถว้ นและ ปั ญญาญาณอันหาที่สุดไม่ได้
ก็กาลังเปลี่ยนแปลงพร้อมกันในแต่ละระดับชั้น พลัง(กง)โดยรวมก็กาลังเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ งที่พระองค์
ต้องการจะทา และเม็ดของพลัง(กง)ที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้นของพระองค์ก็กาลังเปลี่ยนแปลงชั้นผิวของวัตถุ จาก
อนุภาคที่พ้นื ฐานที่สุดถึงอนุภาคชั้นผิวล้วนจะถูกพลัง(กง)ของพระองค์เปลี่ยนแปลงพร้อมกันจากระดับ
จุลทรรศน์ถึงชั้นผิว พระองค์จึงแปลงสิ่ งนั้นออกมาในเวลาชัว่ พริ บตา ชัว่ พริ บตาก็ทาสาเร็ จ จากไม่มีเป็ น
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มี พระองค์สามารถรวบรวมโมเลกุลและอนุ ภาคที่มีอยูใ่ นอากาศขึ้นเป็ นวัตถุที่ท่านสามารถมองเห็น ก็
คือ จากไม่มีเป็ นมี เหตุใดอิทธิ ฤทธิ์ ฝอฝ่ าจึงมีพลังที่มากอย่างนี้ หนา วิทยาศาสตร์ ของมนุ ษย์ไม่อาจจะ
บรรลุได้ถึงจุดนี้ตลอดไป
พลังของฝอฝ่ านั้น มนุ ษย์ไม่สามารถบรรลุถึงได้โดยผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาการ
เพราะมนุ ษย์ไม่อาจจะยกระดับศีลธรรมให้สูงขึ้นพร้อมกันไปกับการพัฒนาของวิทยาการ นี่ เป็ นเรื่ อง
เป็ นไปไม่ได้ นอกจากนี้เมื่อวิทยาการเจริ ญก้าวหน้า มนุษย์มกั จะมีจิตยึดติดที่รุนแรงที่จะทาเรื่ องๆ หนึ่ง
ให้สาเร็จ ซึ่งเป็ นการฝ่ าฝื นหลักการของฝ่ าของจักรวาลนี้ ดังนั้นซินซิ่งจึงไม่สามารถบรรลุได้สูงเพียงนั้น
และมนุษย์ยงั มีอารมณ์ท้ งั เจ็ดกามคุณทั้งหกต่างๆ นานา จิตยึดติดแต่ละชนิด จิตต่อสู ้แย่งชิง จิตอิจฉา จิต
ยินดี โลภ และอื่นๆ หากมีวิทยาศาสตร์ และวิทยาการที่เจริ ญก้าวหน้าได้สูงเพียงนั้น ก็จะเกิดสงคราม
ระหว่างดาวเคราะห์ในจักรวาล สงครามจักรวาลก็จะเกิดขึ้นจริ งๆ แต่พระพุทธ เต๋ า เทพไม่อนุญาต ไม่
อาจจะให้มนุษย์ก่อความวุน่ วายในจักรวาลอย่างเด็ดขาด ดังนั้นเทพจึงควบคุมมนุษย์เอาไว้ ไม่อนุญาตให้
วิทยาศาสตร์ และวิทยาการของมนุ ษย์บรรลุได้ถึงเพียงนั้นโดยที่ศีลธรรมไม่ยกระดับสู งขึ้น มันเป็ นไป
ไม่ได้อย่างเด็ดขาด
ข้าพเจ้าพูดเสมอว่า มนุษย์ได้ผา่ นยุคสมัยของประวัติศาสตร์ต่างๆ ก่อนจะพัฒนามาถึงทุกวันนี้ จึง
พูดว่า หลายต่อหลายครั้งที่มนุษย์ได้ผ่านภัยพิบตั ิที่ต่างกันในประวัติศาสตร์และถูกทาลายไป จากนั้นก็
เกิดมนุ ษยชาติข้ ึนใหม่ ผ่านวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกันเช่ นนี้ มา เพราะอะไรหรื อ ในวงการ
บาเพ็ญได้คน้ พบสภาพการณ์หนึ่ งเช่ นนี้ : ทุ กครั้ งเมื่อมนุ ษยชาติ ตกอยู่ภาวะอันตรายหรื อเมื่อจะถูก
ประวัติศาสตร์ คดั ทิ้งไป ล้วนแต่เป็ นเพราะเมื่อศีลธรรมของมนุ ษย์เสื่ อมถอยอย่างที่ สุด มี คนบอกว่า
วัฒนธรรมกรี กดีอย่างไรอย่างไร แล้วคนเหล่านั้นไปไหนละ แต่ปัจจุบนั เราสามารถค้นพบปั ญหาหนึ่ ง
จากวัฒนธรรมกรี ก นัน่ คือสิ่ งของทางวัฒนธรรมกรี กที่เหลือสื บทอดต่อมาย่อมเป็ นความเจริ ญก้าวหน้า
ทางอารยธรรมยุคสุ ดท้ายของกรี กที่เหลือสื บทอดต่อมา เราพบว่าในนั้นก็มีการรักร่ วมเพศ มีเรื่ องการสา
ส่ อ นทางเพศ นอกจากนี้ มี ก ารใช้ชี วิต อย่า งสุ รุ่ ย สุ ร่ า ย เสื่ อ มถอยฟอนเฟะ ตกต่ า อย่า งยิ่ง จะเห็ น ว่ า
มนุษยชาติน้ นั ได้เสื่ อมถอยอย่างยิง่ แล้วเหตุใดพวกเขาจึงสู ญหายไป ก็เพราะศีลธรรมของพวกเขาไม่ไหว
แล้ว คน ไม่อาจจะบอกว่าเขาคือคนเพียงเพราะเขามีรูปโฉมของคน ทาไมไม่เรี ยก ภูตผีเป็ นคนละ มันมี
ชั้นอนุภาคน้อยกว่าท่านเพียงหนึ่งชั้น แล้วทาไมไม่อาจจะเรี ยกวานร ลิงกอริ ลล่าเป็ นคนละ เพราะคนไม่
เพียงมีมือเท้าทั้งสี่ และร่ างกาย ยังมีมาตรฐานทางศีลธรรม ค่านิ ยมทางศีลธรรมของคน คนหากขาดซึ่ ง
ค่านิยมทางศีลธรรมของคน ขาดซึ่งมาตรฐานทางศีลธรรมของคน ขาดซึ่งกฎเกณฑ์ของการเป็ นคน เขาก็
จะไม่ใช่ คนแล้ว ดังนั้นสังคมมนุ ษย์ในวันนี้ ... ข้าพเจ้าสามารถจะบอกท่านอย่างตรงไปตรงมา เทพไม่
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เห็ น ว่า เขาเป็ นคนแล้ว ท่ า นลองคิ ดดู คนไม่ ต กอยู่ใ นอันตรายหรื อ รั ฐ บาลอนุ ญ าต ชนชาติ อนุ ญาต
กระทัง่ ในเขตแดนความนึกคิดนี้ของท่าน ในจิตสานึกของท่านเห็นด้วย แต่ไม่แน่ว่าเขาจะดีดงั นั้นท่านดู
สังคมในวันนี้ การเสพยา ค้ายาเสพ ผลิตยาเสพติด ผ่าตัดแปลงเพศ รักร่ วมเพศ รักเสรี ทางเพศ สังคมมา
เฟี ย ปรากฏออกมาอย่า งไม่ ขาดสาย ความเห็ น แก่ ตวั และตัณ หาทาให้ทุก ๆ คนกลายเป็ นศัตรู ไม่ มี
ความคิดที่ถูกต้องแม้แต่นิดเดียว ปรากฏการณ์นานาชนิดของความเสื่ อมถอยของสังคมมนุษย์มีอยูท่ วั่ ไป
หมด สิ่ งที่เรี ยกกันว่าศิลปะสมัยใหม่เอย การเต้นราร็ อกแอนโรลเอย การระเบิดออกของจิตมารในสนาม
ฟุตบอลเป็ นต้นล้วนมีอยูใ่ นทุก สาขาอาชีพ มันโยงใยไปทัว่ ทุกด้านของสังคมโดยรวม ความเสื่ อมถอย
ของใจคนทาให้แม้แต่ทศั นคติก็เปลี่ยนแปลงกลับตาลปั ตร เห็นสิ่ งที่ดีเป็ นไม่ดี สิ่ งที่ไม่ดีเป็ นดี ทัศนคติ
ของคนล้วนกลับด้าน บังคับให้ได้มาซึ่งเงินทอง ชื่อเสี ยงและผลประโยชน์ เผยแพร่ จิตวิทยาการต่อสู ้แย่ง
ชิง ยกย่องสรรเสริ ญหัวหน้ามาเฟี ย พวกท่านว่าคนเหล่านี้ยงั เป็ นคนหรื อ
ข้าพเจ้าเห็นกางเกงที่นกั เรี ยนมัธยมสวมใส่ ในปั จจุบนั รัดเข็มขัดไว้ที่กน้ ขากางเกงเหมือนลาไส้
ห้อยกองอยู่ที่ขาและเท้า สายเข็มขัดส่ วนหนึ่ งก็ห้อยโตงเตง สองข้างศีรษะตรงนี้ โกนติดหนังหัว เหลือ
ผมข้างบนตรงกลางเหมือนชายคาบ้าน บางคนตรงกลางศีรษะไว้ผมยาวหนึ่งกระจุกดูเหมือนผี เขารู ้สึก
ว่ามันดูดี แต่เขาดูดีหรื อไม่นะ หากพิจารณาให้ละเอียด เขาไม่มีแนวคิดด้านสุ นทรี ยภาพใดๆ เลย ผูห้ ญิง
สวมใส่ เสื้ อผ้าสี ดา ไว้ทรงผมเหมือนภูตผี ใบหน้าไร้ความรู ้สึกเหมือนผีในยมโลกอย่างไรอย่างนั้น ก็คือ
ทัศนคติของคนกลับตาลปัตร ปล่อยให้มารก่อกวนมนุษย์เห็นสิ่ งที่ดามืดเป็ นความสวยงาม
ข้าพเจ้าพูดแล้วเมื่อวันก่อน ของเล่นประเภทภูตผีปีศาจ ยิง่ ดูน่าเกลียด ยิง่ ดูน่ากลัวยิง่ ขายดี ตุ๊กตา
ที่สวยน่ารักกลับไม่มีคนซื้ อ ทัศนคติของคนเปลี่ยนไปหมดแล้ว ทุกท่านลองคิดดูมนั น่ ากลัวไหม ความ
เจริ ญก้าวหน้าของมนุ ษย์โดยแท้จริ งเป็ นวัฏจักร หากมนุษย์คิดจะป้ องกันไม่ให้เรื่ องประเภทนี้เกิดขึ้น มี
เพียงวิธีเดียวก็คือผดุงศีลธรรมของมนุ ษย์ ทุกท่านเห็นแล้ว ปั จจุบนั ปั ญหาสังคมผุดขึ้นอย่างไม่ขาดสาย
รัฐบาลไหนๆ ก็ไม่อาจจะแก้ไขได้ ปั ญหาชนชาติ ปั ญหาระหว่างประเทศ ความขัดแย้งระหว่างชนชาติ
ความขัดแย้งภายในชนชาติ สาเหตุดา้ นต่างๆ ของปัญหาอาชญากรรมในสังคม... รัฐบาลไหนๆ ก็ปวดหัว
ไม่ว่าใครก็ไม่อาจจะแก้ไขได้ทาไมไม่อาจจะแก้ไขได้นะหรื อ เพราะวิธีของพวกเขาล้วนเพียงแต่แก้ไข
ปรากฏการณ์น้ ีจากภายในปรากฏการณ์ แต่เมื่อปรากฏการณ์น้ ีถูกยับยั้งเอาไว้ ปรากฏการณ์ที่ยงิ่ ไม่ดีกจ็ ะ
ตามมาอีก ท่านก็ไปยับยั้งมันอีก ปรากฏการณ์ที่ยงิ่ ไม่ดีกจ็ ะตามมาอีก กฎหมายที่มนุษย์ตราออกมาก็คือ
กลไกที่จะจากัดยับยั้งคน ปิ ดล้อมคน รวมทั้งคนที่ตรากฎหมาย มนุษย์กาลังปิ ดล้อมตนเองอย่างต่อเนื่อง
ปิ ดล้อมไปปิ ดล้อมมาสุ ดท้ายมนุษย์กป็ ิ ดล้อมตนเองจนไม่มีทางออกแม้แต่นอ้ ย เมื่อกฎหมายตราไว้มาก
เกินไป คนก็เหมือนกับสัตว์ที่ถูกควบคุมจนไม่มีทางออก ฉะนั้นจึงไม่มีใครมีวธิ ีแก้ปัญหา
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แต่ขา้ พเจ้าขอบอกทุกท่าน ที่จริ งมูลเหตุของความไม่ดีท้ งั หมดของมนุ ษย์เป็ นเพราะความเสื่ อม
ถอยของศีลธรรมมนุ ษย์ หากไม่เริ่ มจากตรงนี้ ปัญหาอะไรของมนุ ษย์ก็ไม่อาจจะแก้ไขได้ หากเริ่ มจาก
เรื่ องนี้ปัญหาอะไรของมนุษย์ลว้ นสามารถจะแก้ไขได้ เป็ นปั ญหานี้หรื อไม่ ทุกท่านลองคิดดู หากแต่ละ
คนกาหนดตนเองให้เป็ นคนดีจากในใจ ล้วนสามารถยับยั้งชัง่ ใจตนเอง เวลาทาอะไรคานึงถึงผูอ้ ื่น ไม่ทา
ร้ายผูอ้ ื่น คานึ งว่าผูอ้ ื่นจะรับได้หรื อไม่ ท่านว่าสังคมจะเป็ นอย่างไร ยังจะต้องมีกฎหมายอะไรละ ยัง
จะต้องมีตารวจไหม ทุกๆ คนต่างยับยั้งชัง่ ใจตนเอง ดูแลตนเอง แต่การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองกับ
ปกครองโดยการบังคับเช่ นกันก็ไม่สามารถจะทาให้ศีลธรรมหวนคืนได้ กลับกลายเป็ นอุปสรรค โลก
พัฒนามาถึงทุกวันนี้ทุกท่านต่างรู ้สึกว่าระบบกฎหมายดีมาก ที่จริ งนัน่ เป็ นวิธีที่ไม่มีหนทางแล้ว มนุษย์ที่
พัฒนามานับหลายพันปี ในอดีตก็ไม่มีกฎหมายมากมายอย่างนั้นที่จะควบคุมคน มีเพียงราชาแห่ งฝ่ าและ
มาตรฐานประเมิ นว่า ดี หรื อเลวคื อกุศล (เต๋ อ) ง่ ายๆ เท่ านั้น แต่ ศีลธรรมของคนโบราณกลับสู งกว่า
ปั จจุบนั อย่างมาก คนปั จจุบนั รู ้สึกว่าคนโบราณไม่ดี ที่จริ งเป็ นเพราะท่านมองดูคนโบราณจากมุมมอง
ของทัศนคติที่เสื่ อมถอยไปแล้วของคน คนในอดี ตไม่ฉลาดน้อยกว่าคนปั จจุบนั เลยแม้แต่น้อย สมอง
มนุษย์ส่วนที่สามารถจะใช้ได้น้ นั ไม่ได้ขยายใหญ่เลย เพียงแต่พวกเราคนปั จจุบนั รู ้สึกว่าตนเองยอดเยีย่ ม
รู ้สึกว่าตนเองฉลาด
การพัฒนาของสังคมก็เป็ นเทพที่ จดั วางให้ อนุ ญาตให้ท่านพัฒนามาถึ งขั้นนี้ ให้มีเครื่ องจักร
สมัยใหม่ อุปกรณ์สมัยใหม่ สิ่ งอานวยความสะดวกสมัยใหม่ คนโบราณไม่ได้คิดจะจัดสร้างสิ่ งเหล่านี้
หรื อ เพียงแต่เทพยังไม่ได้จดั วางในขั้นนั้น คนปั จจุบนั ไม่ได้ฉลาดกว่าคนโบราณแม้แต่น้อย แต่วตั ถุ
สสารยิง่ พัฒนา คนก็มกั จะยิง่ ติดอยูใ่ นปรากฏการณ์ที่เป็ นจริ งทางวัตถุ และรู ้สึกว่าตนเองยอดเยีย่ มอะไร
อย่างนี้ คนโบราณทาออกมาไม่ได้ พวกเราคนปั จจุบนั ล้วนแต่สุขสบายราวกับเป็ นเทพเป็ นเซี ยนแล้ว
เมื่อวานนัง่ เครื่ องบินจากยุโรปมาถึงสหรัฐอเมริ กา นี่ราวกับเป็ นเทพเป็ นเซี ยนแล้ว ข้าพเจ้าขอบอกท่าน
ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ สิ่ งทั้งหมดนี้ มีอยู่ก่อนนานแล้ว ในโลกอื่นๆ มันมีอยู่ก่อนนานแล้ว
เมื่อคนเปลี่ยนไม่ดีแล้วตกลงมา ตกลงมาถึงที่ของมนุษย์ตรงนี้ ตกลงมาถึงบนโลกนี้ ในความคิดของคน
ล้ว นมี จิ ต ส านึ ก ก่ อ นก าเนิ ด คงอยู่ เพี ย งแต่ ต นเองไม่ รู้ บอกว่ า ผ่ า นวิท ยาศาสตร์ วิทยาการอะไรเอย
วิทยาศาสตร์ และวิทยาการของตนเองก้า วหน้า อย่างไรหนา ผลิ ต เครื่ อ งบิ นเอย รถยนต์เอย สิ่ ง ของ
สมัย ใหม่ เ อย ที่ จ ริ ง ข้า พเจ้า ขอบอกทุ ก ท่ า น เพี ย งแต่ ใ นจิ ต ส านึ ก ของท่ า นเคยมี สิ่ ง เหล่ า นี้ คงอยู่ อยู่
ท่ามกลางกองขยะ ท่านใช้ขยะ ใช้สสารชั้นผิวที่หยาบที่สุดผลิตมันออกมาอีก มนุษย์ยงั รู ้สึกว่ามันไม่เลว
แน่นอนมนุษย์กต็ กลงมาเช่นนี้ เพราะเขาเปลี่ยนไม่ดีแล้ว ตกลงมาถึงขั้นนี้มนุ ษย์ตอ้ งแบกรับความทุกข์
ยากลาบาก ฉะนั้นการพัฒนาของมนุษย์น้ นั มนุษย์ไม่อาจคิดจะพัฒนาอย่างไรก็พฒั นาไปอย่างนั้น ทาไป
ตามที่ใจปรารถนา และมนุ ษย์ไม่อาจจะทาอะไรเพียงเพื่อให้ตนเองรู ้สึกสบายก็พอ ให้เป็ นเช่นนั้นไม่ได้
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เด็ดขาด ดังนั้นมนุษย์จึงตกอยูใ่ นอันตราย คนนี้คนนั้นพูดถึงภัยพิบตั ิ ตลอดมาข้าพเจ้าไม่พูดเรื่ องเหล่านี้
และไม่มีประโยชน์ มีหรื อไม่มีขา้ พเจ้าก็จะไม่พูดถึงมัน ถึงแม้จะมีก็ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราผูฝ้ ึ กพลัง
หรื อกับคนดี แต่เราเห็นแล้วจริ งๆ ว่ามนุษย์พฒั นามาถึงทุกวันนี้ เมื่อแก้ไขปั ญหาไม่ได้ หรื อประสบกับ
ความยุ่งยาก ทาให้มนุษย์ไม่มีทางออก โดยแท้จริ งเกิดขึ้นเพราะศีลธรรมมนุษย์เสื่ อมถอย เมื่อครู่ ได้พูด
ถึงการประกอบขึ้นของชีวิต ได้พูดถึงมิติ และเราได้หนั กลับมาพูดถึงมนุ ษย์ สสารสามารถประกอบขึ้น
เป็ นมนุษย์ได้เพราะเมื่ออนุภาคประกอบขึ้นเป็ นสสารที่แตกต่างกัน มันก็สามารถประกอบขึ้นเป็ นสสาร
ชั้นผิวที่แตกต่าง ระเบียบขั้นตอนการเรี ยงลาดับของโมเลกุลนั้นเป็ นระเบียบขั้นตอนของการเรี ยงลาดับ
ของอนุภาคกระดูก สสารชั้นผิวอย่างนั้นก็คือกระดูกเมื่อระเบียบขั้นตอนการเรี ยงลาดับเป็ นโมเลกุลของ
เนื้ อ เช่ นนั้นมันก็คือเนื้ อ ระเบียบขั้นตอนการเรี ยงลาดับเป็ นอะไรมันก็จะเป็ นอย่างนั้น นี่ จึงสามารถ
ประกอบขึ้นเป็ นชีวติ ของท่าน เมื่ออธิบายออกมาก็เข้าใจได้ง่าย
เมื่อครู่ ขา้ พเจ้ายังได้พูดอีกประเด็นหนึ่ง หลายๆ คนบอกว่าเทพสร้างมนุ ษย์ บางคนบอกว่าสร้าง
มนุ ษย์จากดินเหนี ยวอย่างไรอย่างไร เราจะไม่พูดว่าสร้างมนุษย์ข้ ึนมาโดยรู ปธรรมอย่างไร ที่จริ งสร้าง
ด้วยวิธีอะไรก็มี เทพที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้นเพียงแต่คิดก็สามารถสร้างท่านขึ้นมาได้ สสารใดๆ ล้วนมีชีวติ หลังจาก
สร้างรู ปโฉมของท่านแล้วค่อยสร้างอวัยวะภายใน มนุ ษย์รู้สึกว่าร่ างกายมนุษย์น้ นั ซับซ้อนอย่างยิง่ แต่
กล่าวสาหรับเทพผูม้ ีปัญญาญาณยิง่ ใหญ่และรู ้แจ้งยิง่ ใหญ่เป็ นเรื่ องที่เล็กมาก เพียงพระพุทธคิดก็สามารถ
จะสร้างอวัยวะภายในของท่านออกมาด้วยสสารระดับจุลทรรศน์มากๆ และสามารถจะสร้างออกมาได้
อย่างรวดเร็ ว เมื่อของสิ่ งหนึ่งก่อเป็ นรู ปขึ้นมา ก็จะมีชีวิตหนึ่งถูกกรอกใส่ เข้าไป แน่นอนคนยังมีจิตรอง
ชีวติ มากมายก็จะมารวมกันและประกอบขึ้นเป็ นคน พูดขึ้นมาก็เป็ นสภาพการณ์อย่างนี้
ในอดีตผูค้ นในวงการวิทยาศาสตร์ ชอบเจาะสู่ ทางตันอยู่ร่ าไป บอกว่าไก่มีก่อนหรื อไข่มีก่อน
ข้าพเจ้าว่าไม่มีไก่และก็ไม่มีไข่ ก็คือสสารจุลทรรศน์ประกอบขึ้นเป็ นสสารมหทรรศน์ อนุ ภาคที่เล็ก
ประกอบขึ้นเป็ นอนุ ภาคที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้น และจากสิ่ งที่ยงั ไม่อาจจะเรี ยกเป็ นสสารชนิดนั้นประกอบขึ้นเป็ น
สสาร ชีวิตที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้นกับชี วิตนี้ของพวกเรา แม้ว่าดูในเชิงปริ มาตร อนุ ภาคที่ประกอบขึ้นเป็ นร่ างกาย
นั้นแตกต่างกัน ประกอบขึ้นเป็ นรู ปโฉมภายนอกขนาดใหญ่และเล็กจึงไม่เหมือนกัน แต่ระเบียบขั้นตอน
การเรี ยงลาดับของอนุภาคชั้นผิวของสสารที่ประกอบขึ้นเป็ นการคงอยูข่ องชีวิตจะเหมือนกัน ไม่ว่าจะมี
ขนาดใหญ่หรื อเล็กเพียงไร อย่างเช่นว่า หากทุกๆ อนุภาคของร่ างกายมนุษย์ของระดับชั้นที่ใหญ่กว่านั้น
ประกอบขึ้นจากชั้นอนุ ภาคของดาวเคราะห์ เช่ นนั้นเนื้ อของเขาจะมีระเบียบขั้นตอนการเรี ยงลาดับที่
เหมือนกับของโมเลกุลของร่ างกายมนุษย์เรา ก็คือพูดว่าระเบียบขั้นตอนการเรี ยงลาดับของดาวเคราะห์
นั้นควรจะเหมือนกับระเบียบขั้นตอนการเรี ยงลาดับของโมเลกุลที่ประกอบขึ้นเป็ นเนื้อ ดังนั้นมนุษย์ของ
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ชั้นที่เล็กว่า ตลอดจนชั้นที่จุลทรรศน์ยิ่งกว่าก็ประกอบขึ้นเช่ นนี้ เช่ นกัน เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ขา้ พเจ้าก็จะพูด
เพียงเท่านี้
มาถึงวันนี้ ข้าพเจ้าก็ได้อธิ บายโครงสร้างของจักรวาลนี้อย่างรอบด้านแล้ว แน่นอนละ ส่ วนของ
รายละเอียดนั้นไม่สามารถจะพูดได้ มีคนถามข้าพเจ้าว่า อาจารย์ พวกเราอยากจะรู ้ว่าพระพุทธดารงชีวิต
อย่า งไร ข้า พเจ้า ว่า เช่ น นั้น ท่ า นก็บาเพ็ญ ให้เ ป็ นพระพุ ท ธ เพราะมนุ ษ ย์ไ ม่ อ าจจะรู ้ ไ ด้ว่า พระพุ ท ธ
ดารงชี วิตอย่างไร มนุษย์จะไม่มีแนวคิดนั้นอย่างแน่นอน หากพูดออกมาให้กบั ท่าน ท่านก็จะปฏิบตั ิต่อ
พระองค์ดว้ ยจิตยินดีของมนุษย์ ความคิดและตรรกะของมนุษย์ เท่ากับดูหมิ่นพระองค์ ไม่เคารพพระองค์
ดังนั้นเราจึงไม่สามารถอธิบายอย่างเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้าได้แต่ใช้ภาษาอันจากัดของมนุษย์อธิ บายอย่าง
คร่ าวๆ ที่จริ งวันนี้เราเลือกใช้ภาษาจีนมาอธิบายเป็ นเรื่ องที่ไม่มีอะไรเหมาะสมกว่านี้แล้ว เพราะภาษาจีน
เป็ นภาษาที่มีความสามารถในการถ่ายทอดมากที่สุด มีความนัยมากที่สุดในโลก หากจะใช้ภาษาอังกฤษ
หรื อภาษาอื่นอธิ บาย อะไรก็ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ เพื่อที่อธิ บายให้ชดั เจน ข้าพเจ้าได้ใช้ภาษา
ท้องถิ่นบ้าง เพราะภาษาจีนสมัยใหม่ที่ปรับเป็ นมาตรฐานก็ไม่สามารถจะถ่ายทอดให้ชดั เจนได้ ดังนั้น
ทุกท่านอาจฟั งออกว่าในคาพูดของข้าพเจ้ามีภาษาท้องถิ่นติดอยู่บา้ งซึ่ งสามารถบรรยายความหมายได้
อย่างเหมาะเจาะ และเลือกใช้คาที่ไม่เป็ นไปตามประเพณี “ปากู่” ใหม่ (ปากู่: วิทยานิ พนธ์แปดตอนใช้
เป็ นแบบข้อสอบ ขุนนางขั้นต้นในราชวงศ์หมิง ปั จจุบนั อุปมาเป็ นบทความน้ าท่วมทุ่งผักบุง้ โหรงเหรง)
ก็ไม่มีความนัยที่ลึกซึ้ง หากไม่ทาเช่นนั้นก็ไม่มีทางที่ถ่ายทอดออกมาได้
จะพูดอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกท่านเป็ นกังวลตลอดมา มีคนพูดว่า อาจารย์ฉนั ฝึ กพลังแล้วฉันไม่เห็น
อะไรเลย เราก็มาพูดเรื่ องการเห็นและไม่เห็นว่าเรื่ องเป็ นอย่างไร ที่จริ งเมื่อตอนข้าพเจ้าพูดเรื่ องตาทิพย์
ข้าพเจ้าได้พูดไปแล้ว ข้อกาหนดต่อคนนั้นค่อนข้างสู ง หลักการก็เลื่ อนสู งขึ้นไม่มีหยุด หากข้าพเจ้า
อธิ บายต่อไปอีกก็จะเลยล้ าการรับรู ้เข้าใจนั้น แต่ขา้ พเจ้าจะพยายามเชื่ อมโยงกับสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดไปแล้ว
เมื่อครั้งก่อน ข้าพเจ้าจะอธิบายประเด็นนี้เพิม่ เติมให้กบั ทุกท่าน
พวกเราที่นงั่ อยูส่ ่ วนใหญ่มีรากฐาน(เกินจี)ดีมาก ที่จริ ง ตั้งแต่ท่านเริ่ มบาเพ็ญจนถึงวันนี้แม้ว่าจะ
เป็ นเวลาที่ส้ นั ท่านก็ควรจะสามารถมองเห็นบางสิ่ งบางอย่างแล้ว เพราะในหนังสื อ “จ้วนฝ่ าหลุน”เราได้
เน้นถึงข้อกาหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับการขจัดจิตยึดติ ดของคน ดังนั้นหลายๆ คนจึงไม่กล้าไปดู มีคน
จานวนมากคลับคล้ายคลับคลาได้เห็นอะไรบางอย่างจริ งๆ เขาก็ไม่กล้าเชื่อ ตรงนี้ มีสาเหตุบางประการ
ทาให้ท่านไม่สามารถจะเห็น ไม่สามารถเห็น ประการแรกก็คือบางคนเข้าใจว่าหากฉันเห็นอะไรแล้ว ก็
ต้องเห็นได้ชดั เจนเหมือนอย่างที่ฉนั เห็นสิ่ งของต่างๆ ในโลกสสารนี้ นัน่ จึงจะนับว่าเห็น นี่เป็ นอุปสรรค
ที่ใหญ่มาก เขามักจะใช้ความคิดของมนุษย์ไปรับรู ้เข้าใจเรื่ องนี้ ไม่ใช่เช่นนี้ เมื่อท่านสามารถมองเห็นได้
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ชัดเจนอย่างนั้นได้จริ งๆ ละก็ ท่านก็เปิ ดการรับรู ้แล้ว ร้อยทั้งร้อยเปิ ดการรับรู ้แล้ว และเมื่อถึงเวลานั้น
มองดูเทพยังชัดเจนยิง่ กว่ามองดูคนเพราะในโลกนั้นความรู ้สึกต่อรู ปมิติจะแรงกว่าของเรา อากาศจะใส
กว่าของเรา สสารจะดูเป็ นจริ งกว่าของเรา ดังนั้นจึงเห็นชัดเจนยิง่ ขึ้น เป็ นเพราะพวกเรามีทศั นคติเช่นนี้
เข้าใจว่าการเห็นได้ชดั เจนจึงจะเป็ นการเห็นจริ งๆ ไม่ใช่ ท่านอยู่ในขั้นตอนของการบาเพ็ญ เห็นก็ไม่
อาจจะให้ท่านเห็นได้ชดั เจนอย่างนั้น ดังนั้นก็จะเห็นได้เพียงมัวๆ นอกจากนี้ คนบางคนเห็นได้ค่อนข้าง
ชัดเจน แต่สิ่งที่เขาเห็นคือเฉพาะส่ วน มุมที่เห็นก็แคบมาก ส่ วนที่เห็นได้ชดั เจนจะเห็นได้เพียงส่ วนเดียว
หากมุ มที่ เห็ นกว้าง สิ่ งที่เห็นก็จะค่อนข้างมัวอย่างแน่ นอน ไม่ อาจเห็ นได้ชัดเจนอย่างนั้น หรื อเพียง
สามารถเห็นมิติที่ต่ามากหรื อน้อยมิติมากๆ ดังนั้นพวกเราอย่าได้ใช้สิ่งที่คนเรี ยกว่าทัศนคติต่อสสารที่
เป็ นจริ งไปปิ ดกั้นตนเอง นี่ คือสาเหตุหนึ่ ง แต่ มีที่ยกเว้น คนที่เห็ นได้ชัดเจนแต่ กาเนิ ดมี จานวนน้อย
ข้าพเจ้าก็จะไม่พดู ถึง
ยังมีสาเหตุอีกประการหนึ่ง พวกเราจานวนมากไม่ใช่วา่ ไม่เห็น เขาเห็น แต่เขามักจะถือว่ามันเป็ น
ภาพลวงตา เขามักจะถือว่ามันเป็ นภาพจินตนาการ ในระยะแรกก็จะเป็ นอย่างนี้ บา้ ง เพราะข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้โดยเฉพาะในหนังสื อ “จ้วนฝ่ าหลุน” บอกทุกท่านไม่ให้คิด มันจะแปรเปลี่ยนไปตามใจนึก พอ
ท่ านคิ ดมันก็จะเปลี่ ย นแปลงไปตามที่ ใจท่ านคิ ด พวกเราบางคนจัดวางความสัมพันธ์ใ ห้ถู กต้อ งได้
นอกเหนือจากสาเหตุที่เกิดขึ้นจากจิตยึดติดและจิตยินดีแล้ว ยังมีอีกหนึ่งอุปสรรค อุปสรรคอะไรหรื อ ก็
คือในใจท่านคิดอะไรกับภาพของวัตถุที่เห็นจะสะท้อนออกมา ณ บริ เวณเดียวกันในสมอง และเกิดผล
ณ ที่ส่วนเดียวกันในสมอง ภาพของวัตถุที่คนเห็นนั้นไม่ใช่ ดวงตาท่านจับภาพออกมา แต่ส่งผ่านจักษุ
ประสาทและเห็ นในบริ เวณต่อมไพเนี ยลในสมอง แต่ในเวลาที่ ท่านคิ ดเรื่ องอะไรและมีภาพปรากฏ
ออกมา ก็จะบังเกิดผล ณ ที่บริ เวณนั้น ฉะนั้นจึงก่อให้เกิดภาพลวงตาชนิ ดหนึ่ ง เวลาที่ท่านเห็นอะไร
จริ งๆ และเดิมทีกพ็ ร่ ามัวอยูแ่ ล้ว ท่านจึงเข้าใจว่าเป็ นจินตนาการ ที่จริ งไม่ใช่จินตนาการ ท่านเห็นจริ งๆ
ในอดี ต มี ก ารบ าเพ็ญ เต๋ า สายย่ อ ยจ านวนมาก เวลาฝึ กฝนลู ก ศิ ษ ย์ เขาจะให้ ลู ก ศิ ษ ย์ต้ ัง ใจ
จินตนาการเป็ นพิเศษ เจ้าไม่เห็นเจ้าไปจินตนาการเอา สุ ดท้ายยิง่ จิตนาการยิง่ เป็ น(ภาพ)จริ ง ยิง่ คิดยิง่ เป็ น
(ภาพ)จริ ง เขาฝึ กฝนลูกศิษย์เช่นนี้ การบาเพ็ญเต๋ าสายย่อยนั้นยากจะสาเร็ จมรรคผลถูกต้อง ก็เพราะเขามี
จุ ดรั่ ว การจิ นตนาการโดยตัวเองก็คือจิ ต ยึดติ ด อาจารย์อยากให้เขาเห็ นวัตถุ สิ่ง หนึ่ ง ถ้าไม่ เห็ นเจ้า ก็
จินตนาการ ให้พยายามเห็ นมัน หลับตาจิ นตนาการอี ก ยิ่งจิ นตนาการยิ่งเป็ น(ภาพ)จริ ง อย่างช้าๆ ดู
เหมือนว่าจินตนาการจนมันกลายเป็ นจริ งออกมา ในอดีตเต๋ าสายย่อยฝึ กฝนกันเช่นนี้ เพราะเป็ นเต๋ าสาย
ย่อย จิตยึดติดชนิดนี้พวกเขาไม่รู้สึกว่าเป็ นจิตยึดติด เพราะเขาไม่เน้นเรื่ องหยวนหมัน่

หน้า 42 จาก 66

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

วันที่ 15 สิ งหาคม ค.ศ. 2012

(V.0)

เราให้ความสาคัญกับปั ญหาเหล่านี้ จิตยึดติดใดๆ ล้วนจะกระทบต่อการหยวนหมัน่ ข้าพเจ้าขอ
บอกทุกท่านให้ชดั เจนกับปั ญหานี้ บางทีท่านอาจถือเอาสิ่ งที่เห็นเป็ นภาพลวงตา แต่ท่านก็ไม่อาจจะไป
ฝึ กฝนเช่นนี้ อย่างเช่นว่าฝ่ าหลุนนี้ ถ้าหากมีคนคลับคล้ายคลับคลาว่าเห็นแล้ว แต่รู้สึกว่าเป็ นสิ่ งที่ตนเอง
จิตนาการ ถ้าเห็นว่าเขาเคลื่อนไหวหรื อหมุนอยู่ ข้าพเจ้าขอบอกท่าน นัน่ คือท่านเห็นแล้ว ทุกท่านจะลอง
ทาดูโดยปฏิบตั ิตามที่ขา้ พเจ้าบอก ข้าพเจ้าพูดถึงศิษย์ที่เห็นได้แล้วแต่รู้สึกว่ามันเป็ นภาพลวงตา คนที่ไม่
มีความรู ้สึกอย่างนี้ อย่าได้ไปฝื นจินตนาการ นัน่ คือจิตยึดติด ข้าพเจ้าอธิ บายกับทุกท่านเมื่อครู่ น้ นั เพื่อ
ขจัดอุปสรรคในความคิดให้ทุกท่าน อย่าได้ยดึ ติดเป็ นอันขาด ทุกท่านอย่าได้ยดึ ติดกับมันเป็ นอันขาด
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บรรยายธรรม ณ ที่ประชุมนิวยอร์ ก
หลี่หงจื้อ
22 มีนาคม ค.ศ.1997
ก่อนการประชุมในวันพรุ่ งนี้ อยากจะดูวา่ ทุกท่านมีเรื่ องอะไร(อยากจะถาม) ท่านสามารถถาม
ข้าพเจ้าได้ในวันนี้
ศิษย์ : ใช้เงินของสามีถือว่าสู ญเสี ยกุศล (เต๋ อ) หรื อไม่
อาจารย์ : สามีภรรยาเป็ นความสัมพันธ์แบบนี้ ปั ญหานี้ไม่คงอยู่ ทาไมท่านถามปั ญหานี้ในเวลานี้
หรื อ ก็เพราะคนในปั จจุ บนั ได้ทาลายจริ ย ธรรมชนิ ด นี้ ข องมนุ ษย์ไปแล้ว ปั จ จุ บันมี คนพูด เรื่ องการ
ปลดปล่อยสตรี เพศ นี้ เป็ นปั ญหาที่อ่อนไหวมาก บางคนบอกว่าพวกเราสตรี ช่างลาบากนัก สตรี ควรจะ
ได้รับการปลดปล่อยชายหญิงควรมีความเสมอภาคเป็ นต้น พวกเราสตรี ควรจะเข้มแข็งสักหน่ อย ทาไม
เป็ นเช่นนี้นะหรื อ ก็เพราะผูช้ ายบางคนรังแกผูห้ ญิงเหลือเกิน ผูห้ ญิงรู ้สึกถูกกดขี่ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน
เมื่อสังคมเกิดการเสื่ อมถอย ผูค้ นยากที่จะมองเห็นปัจจัยของการเสื่ อมถอยหรื อความเสื่ อมถอยนั้นเกิดขึ้น
อย่างไร ทุกท่านต่างชอบที่จะพูดคุยเรื่ องราวจากภายในเรื่ องราว
ที่จริ งข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน การโฆษณาชวนเชื่ อเรื่ องการปลดปล่ อยสตรี ประเภทนี้ เกิ ดขึ้ น
หลังจากการเสื่ อมถอยของมนุ ษยชาติ ไม่ใช่ ว่าผูห้ ญิงถูกรังแกข่มเหงจากผูช้ าย แต่ผูช้ ายก็รังแกข่มเหง
ผูช้ ายด้วยกัน ผูห้ ญิงก็รังแกข่มเหงผูห้ ญิงด้วยกัน ผูช้ ายก็รังแกข่มเหงผูห้ ญิง แต่ผชู ้ ายรังแกข่มเหงผูห้ ญิง
นั้นปรากฏออกมาค่อนข้างเด่นชัด ที่จริ งผูห้ ญิงที่มีอานาจรังแกข่มเหงผูช้ ายก็มี นี้ เกิดขึ้นจากการตกต่า
เสื่ อมถอยของศีลธรรมของสังคมโดยรวม ที่จริ งความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงคือความสัมพันธ์ของ
ความแข็งแกร่ งกับความอ่อนโยน และผูห้ ญิงถูกผูช้ ายรังแกกดขี่น้ นั ปรากฏออกมาค่อนข้างเด่นชัดสัก
หน่ อย แต่ขา้ พเจ้าขอบอกทุกท่าน เหตุใดข้าพเจ้าจึงบอกว่าปรากฏการณ์ชนิ ดนี้ มนั ผิดนะหรื อ ทาไมจึง
บอกว่าการส่ งเสริ มอิสรภาพและการพึ่งพาตนเองของสตรี น้ นั ผิดละ ปั จจุบนั คนมักจะใช้ทศั นคติที่เสื่ อม
ถอยแล้วของคนปั จจุบนั ไปประเมินคนโบราณ เข้าใจว่าผูห้ ญิงในอดี ตถูกรังแกกดขี่ ที่จริ งโดยแท้จริ ง
ไม่ใช่เป็ นอย่างที่คนปั จจุบนั คิด ในสมัยโบราณของจีนรวมทั้งทัว่ โลก สังคมตะวันตกก็เช่นกัน ผูช้ ายเขา
รู ้จกั ที่จะปฏิบตั ิต่อภรรยาของตน เอาใจใส่ รักทะนุ ถนอมภรรยาของตนอย่างไร ภรรยาก็รู้จกั เอาใจใส่
สามี อิน -หยาง(อิน-หยาง -- สองสิ่ งที่ตรงข้ามกัน) ก็คงอยูค่ ู่กนั เช่นนี้ เมื่อสองสิ่ งที่เป็ นหยางพบเจอกัน
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จะตีกนั ขึ้นมา สองสิ่ งที่เป็ นอิน พบเจอกันก็ไม่ได้ อิน -หยางจึงเสริ มประกอบซึ่ งกันและกัน และคงอยู่
พึ่งพาซึ่งกันและกันเช่นนี้
แต่ปัจจุบนั ทุกท่านลองคิดดู พอมีการริ เริ่ มส่ งเสริ มสิ ทธิ ความเสมอภาคของสตรี ผูห้ ญิงก็รู้สึกว่า
ตนเองถูกกดขี่ ควรจะลุกขึ้นมาละ แต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรหรื อ การอย่าร้าง การต่อสู ้ เด็กถูกทอดทิ้งและ
ปั ญหาสังคมต่างๆ ก็ปรากฏออกมา สาเหตุมูลฐานไม่อยู่ที่การเสมอภาคหรื อไม่เสมอภาคของสตรี แต่
เป็ นเพราะศีลธรรมของสังคมมนุษย์เสื่ อมถอยไป เป็ นสาเหตุน้ ีหรื อไม่ นี้คือสาเหตุมูลฐาน การแก้ปัญหา
หากไม่แก้ไขที่มูลฐาน แต่การแก้ไขปรากฏการณ์จากในปรากฏการณ์ ก็เป็ นได้แต่เพียงเมื่อแก้ไขความ
ขัดแย้งเก่าแล้วความขัดแย้งใหม่กจ็ ะมีมาอีก สังคมก็ยงิ่ พัฒนาอย่างพิกลพิการมากขึ้นเรื่ อยๆสังคมในทุก
วันนี้คนจานวนมากล้วนใคร่ ครวญปั ญหาจากภายในปั ญหาเฉพาะหน้า การแก้ไขวิกฤตด้วยวิธีการต่อสู ้
ไม่อาจจะแก้ไขได้ตลอดไป มนุ ษยชาติไม่รู้ว่าในยุคใกล้ทาไมมันเปลี่ยนแปลงเป็ นเช่ นนี้ เมื่อต่างก็ถก
เรื่ องนี้ จากภายในเรื่ องนี้ ก็จะบัญญัติกฎหมายต่างๆ ออกมากาหนด แต่เมื่อใจคนไม่ดี ปั ญหาใหม่ที่ผิด
เบี้ยว ที่ยงิ่ ไม่ดีกจ็ ะปรากฏออกมาอีก เช่นนั้นก็กาหนดกฎหมายอีก มนุษย์กป็ ิ ดล้อมตนเองเช่นนี้ สุ ดท้าย
ปิ ดล้อมตนเองจนไม่ มีทางออกแม้แต่ น้อย ยิ่งกว่านั้นเรื่ องประเภทนี้ ก็จะนามาซึ่ งปั ญหาสังคมต่า งๆ
มากมาย
ตามทฤษฎี อิ น -หยาง เพศหญิ ง ควรจะอ่ อ นโยน ไม่ ใ ช่ แ ข็ง แกร่ ง เพศชายจัด เป็ นหยางและ
แข็งแกร่ ง เพศหญิงจึงจัดเป็ นอิน และอ่อนโยน เมื่อความแข็งแกร่ งกับความอ่อนโยนรวมอยู่ดว้ ยกัน
แน่ นอนว่าจะปรองดองกลมกลืนอย่างยิ่ง ปั จจุบนั ไม่ใช่ ว่าผูช้ ายชอบรังแกข่มเหงผูห้ ญิง แต่เป็ นเพราะ
สังคมเสื่ อมถอย ไม่วา่ ผูช้ ายหรื อผูห้ ญิงล้วนแต่กาลังรังแกผูอ้ ื่น ในเวลาเดียวกันได้ปรากฏอิน -หยางกลับ
ด้านในยุคใกล้ และแสดงออกมาเด่ นชัดที่สุดในประเทศจีน ท่านดูนักกีฬา ล้วนแต่เป็ นผูห้ ญิงที่ได้รับ
รางวัลมาก ผูช้ ายได้รับรางวัลน้อย ก็พูดในความหมายนี้ ทาไมเป็ นเช่ นนี้ ละ ทั้งหมดล้วนเป็ นเพราะอิน
แข็งแกร่ งมากหยางอ่อนแอมาก ปั จจัยชนิ ดนี้ เกิดขึ้นจากอิน หยางกลับด้านกัน บวกกับผลข้างเคียงจาก
การส่ งเสริ มความเสมอภาคของสตรี เป็ นเพราะศี ลธรรมของสัง คมเสื่ อมถอยทาให้ใจคนในสังคม
เปลี่ ยนแปลง ที่ จ ริ งในเบื้ อ งลึ ก ของจิ ต ใจผูห้ ญิ ง ไม่ ช อบที่ ส ามี ต นเองอ่ อนปวกเปี ยกเหมื อ นลูก แกะ
เหมือนผูห้ ญิง เป็ นเช่นนี้หรื อไม่ โกรธแค้นที่สามีตนเองไม่เป็ นชายชาตรี ไม่เข้มแข็งไม่ทรหด แต่ถา้ เขา
เข้มแข็งทรหดขึ้นมาจริ งๆละก็ ผูห้ ญิงก็รับไม่ได้ ใช่เหตุผลนี้หรื อไม่
ปรากฏการณ์ของการเสื่ อมถอยทั้งหมดที่มีของมนุ ษยชาติ ทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนแต่ไม่รู้จกั ที่จะ
ค้นหาสาเหตุมูลฐานของมัน แก้ไขปัญหานั้นๆ จากภายในปัญหานั้นๆ ด้านนี้เกิดปั ญหา บัญญัติกฎหมาย
ด้านนั้นเกิดปั ญหา บัญญัติกฎหมาย สุ ดท้ายปิ ดล้อมท่านราวกับถูกจับขังอยู่กรงขยับตัวไม่ได้ ท้ายที่สุด
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กฎหมายก็ไม่มีทางออก ผูบ้ ญั ญัติกฎหมายล้วนคิดที่จะกาหนดผูอ้ ื่น เขาคิดไม่ถึงว่ากฎหมายก็หนั กลับมา
กาหนดตัวเขาด้วย มนุ ษยชาติจึงกาลังแบกรับทุกสิ่ งที่ตนเองทาขึ้นสาหรับตนเอง ใช่ เหตุผลนี้ หรื อไม่
ดังนั้นทุกท่านอย่าได้ไหลไปตามกระแสและผสมโรงไปกับคลื่นของทัศนคติที่เบี่ยงเบนไปของสังคม
คนธรรมดาสามัญ -- คนธรรมดาสามัญคิดจะทาอะไร พวกเราก็ทาตาม -- ทาไมข้าพเจ้าจึงพูดว่า พวกเรา
ไม่อาจเป็ นเหมือนคนธรรมดาสามัญ คนธรรมดาสามัญมองไม่เห็นสิ่ งเหล่านี้
ทางออกมูลฐานของมนุ ษยชาติ ไม่อยู่ที่การใช้กฎหมายมาควบคุ มคน แต่เป็ นการบาเพ็ญกุศล
(เต๋ อ)ทัว่ ปฐพี เมื่อศีลธรรมมนุษย์ยกระดับขึ้นแล้ว ก็จะไม่มีเรื่ องคนรังแกข่มเหงผูอ้ ื่น ต่างคนต่างนับถือ
ซึ่ งกันและกัน ยังจะมีคนเลวมากขนาดนั้นได้อีกหรื อ แม้แต่ตารวจก็ไม่จาเป็ นแล้ว ฉันประพฤติดีกว่าที่
ท่าน--ตารวจดูแลเสี ยอีก ยังต้องการตารวจไปทาอะไร ทุกๆ คนเน้นกุศล ต้องมีกฎหมายเพื่ออะไร ทุก
ท่านต่างรู ้ว่าในประเทศจีนสมัยโบราณ พื้นที่อื่นๆ ในโลกก็เช่นกัน ในช่ วงเวลาที่มาตรฐานศีลธรรมสู ง
มากๆ ไม่มีกฎหมายเหล่านั้น ไม่มีกฎหมายเลย มีแต่ธรรมราชาที่เรี ยบง่ายเท่านั้น ผูค้ นประเมินความดี เลวล้วนแต่ใช้ศีลธรรมเป็ นมาตรฐาน ท่านทาเรื่ องนี้ได้ดีหรื อไม่ ก็ดูว่าทัศนคติทางศีลธรรมของท่านเป็ น
อย่างไร คนๆ นี้ไม่มีกศุ ล(เต๋ อ) คาพูดประโยคนี้กต็ ดั สิ นเขาแล้ว นายอาเภอผูต้ ดั สิ นคดีกจ็ ะตัดสิ นเช่นนี้ ผู ้
ไม่มีเต๋ อต้องถูกโบย ถ้าแย่มากๆ เช่ นนั้นก็ตอ้ งตัดหัว คนๆ นี้ ไม่ใช่ คนแล้ว ตัดหัว เขาทาลายจริ ยธรรม
มนุษย์ คนมีชีวติ อยูใ่ นโลก มีมาตรฐานทางศีลธรรมของมนุษย์ และจรรยาบรรณทางศีลธรรมของมนุษย์
เป็ นกฎเกณฑ์ ขาดซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ก็จะเหมือนสัตว์ เช่นนั้นยังจะต้องการเขาเพื่ออะไร มิตอ้ งคัดทิ้งไปหรื อ
หากคิ ดจะเปลี่ ย นความคิ ดของมนุ ษย์ปั จจุ บนั ให้ห วนกลับมาเป็ นเรื่ องที่ ยากมาก พวกท่ านมองเห็ น
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผูห้ ญิงในวันนี้ ด้านอื่นๆ มิใช่ เป็ นเช่ นนี้ หรื อ ปั ญหาสังคมของมนุ ษย์มากมาย
เหลือเกินแล้ว ทางออกเพียงหนึ่งเดียวก็คือปรับใจคนให้ถูกต้องเที่ยงตรง
ศิษย์ : คนหนุ่มสาวต้องการจะแต่งงาน นี่เป็ นจิตยึดติดหรื อไม่
อาจารย์ : ถ้าข้าพเจ้าออกบวช ไปถ่ายทอดฝ่ านี้ในวัด อย่าว่าแต่ชาวผิวขาวหรื อชนชาติอื่นๆ แม้แต่
พวกเราในจีนแผ่นดินใหญ่ ก็มีคนไปวัดไม่มาก ก็ไม่อาจจะทาให้สาธารณชนที่สามารถจะได้ฝ่าได้รับฝ่ า
ในเมื่อข้าพเจ้าถ่ายทอดอยูใ่ นสังคม เลือกใช้รูปแบบชนิดนี้ให้ทุกท่านได้ฝ่าอย่างนี้ ฉะนั้นพวกเราจึงต้อง
ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับรู ปแบบของสังคม สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตที่ปกติทวั่ ไปของคน และยังเป็ น
วิธีที่สามารถจะทาให้คนบาเพ็ญได้ ดังนั้นเราได้จดั วางไว้แล้วอย่างระมัดระวัง ทั้งรู ปแบบการถ่ายทอด
ฝ่ าและในรายละเอียดต่างๆ
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หากข้าพเจ้าเข้าไปในวัดข้าพเจ้าอาจไม่แต่งงาน ข้าพเจ้าก็ทราบว่าในอนาคตจะมีคนศึกษาฝ่ านี้
เป็ นจานวนมาก คนในอนาคตทุกๆ คนจะรู ้ ไม่วา่ ท่านจะเป็ นคนผิวขาวก็ดี เป็ นคนผิวเหลืองก็ดี หรื อเป็ น
คนสี ผวิ อะไรก็ดี ท่านต้องรู ้อย่างแน่นอน เช่นนั้นก็จะเกิดปั ญหาที่ใหญ่มาก – ใครๆ ก็ไม่แต่งงานแล้วจะ
ทาอย่างไร ใครๆ ก็อยากทาตามข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าบรรยายฝ่ าพร้อมกับทาตัวเป็ นแบบอย่าง ดูเหมือน
การกระทาเล็ก น้อยของข้าพเจ้า กระทัง่ ข้าพเจ้าแต่ ง ตัวสวมหมวก บางคนก็คิดจะเลี ยนแบบ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงระมัดระวังเป็ นพิเศษกับเรื่ องเหล่านี้ ไม่ว่าเล็กหรื อใหญ่ ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดฝ่ าที่ถูกต้องตัว
ข้าพเจ้าก็ตอ้ งทาตัวให้ถูกต้อง ทุกท่านได้เห็นรู ปถ่ายที่ขา้ พเจ้าสวมจีวร นั้นเป็ นการเหลือไว้ให้กบั ศิษย์ที่
บาเพ็ญเป็ นอาชีพในอนาคต ในขณะที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดฝอฝ่ าในสังคมคนธรรมดาสามัญจะสวมชุดสากล
นี่เป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซ่ ึ งไม่เคยมีมาก่อน ฝ่ าได้ถ่ายทอดเช่นนี้แล้ว ฉะนั้นการบาเพ็ญของพวก
เราจึงต้องปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับรู ปแบบนี้ของสังคม
หากข้าพเจ้ามีอะไรผิดพลาด เช่ นนั้นมนุ ษยชาติในอนาคตก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่
หลวง ทุกท่านทราบ พระพุทธองค์น้ นั พระองค์ไม่ ฉันเนื้ อสัตว์ วิชาบาเพ็ญมากมาย แม้ว่าไม่ ใช่ วิชา
ทั้งหมดจะพูดถึงการกินเนื้อสัตว์ไว้อย่างแน่นอนเหมือนที่กล่าวกันในพุทธศาสนา แต่การบาเพ็ญต้องไม่
ยึดติดกับเนื้อสัตว์ ถ้าข้าพเจ้าจะถ่ายทอดฝ่ านี้ ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ให้ผบู ้ าเพ็ญบาเพ็ญอยู่ในหมู่คน
ธรรมดาสามัญ คนที่ศึกษาก็มากมายขนาดนี้ เช่นนั้นหากข้าพเจ้าไม่กินเนื้อสัตว์ คนในอนาคตก็จะไม่กิน
ความเคยชิ นในการดารงชี วิต อาหารของมนุษยชาติลว้ นจะเปลี่ยนแปลง แต่เทพต่างรู ้ว่าเนื้ อสัตว์ส่งผล
ให้ร่างกายคนแข็งแรงอย่างเพียงพอ นี่คือสิ่ งที่อาหารเจไม่สามารถทดแทนได้ จุดนี้แน่นอน แน่นอนละ
มันจะไม่เหมือนกันสาหรับพวกเราผูบ้ าเพ็ญ ผูบ้ าเพ็ญไม่กินเนื้อสัตว์ร่างกายกลับจะดีมาก นัน่ เป็ นเพราะ
การบาเพ็ญ สาหรั บคนธรรมดาสามัญคนหนึ่ งไม่กินเนื้ อสัตว์ รั บรองว่าเขาจะมี ภาวะโภชนาการไม่
เพียงพอ จุดนี้แน่นอน
บอกว่าไม่ แต่ งงาน มนุ ษย์มิจบสิ้ นหรื อหากไม่ มีบุตรหลาน เราคานึ งทั้งหมดแล้ว ในฐานะผู ้
บาเพ็ญที่ ออกบวชในพุทธศาสนามีขอ้ บัญญัติห้ามแต่งงาน แต่มนั ไม่เด็ดขาดแน่ นอนในวิธีบาเพ็ญที่
แตกต่ า งกัน ในอดี ต เนื่ อ งจากในยุค สมัย ของประวัติ ศ าสตร์ ที่ ต่ า งกัน ในยุค สมัย ของประวัติ ข อง
มนุ ษยชาติที่ต่างกัน ในยุคสมัยของอารยธรรมของมนุ ษยชาติที่ต่างกัน การบาเพ็ญก็มีขอ้ กาหนดที่ไม่
เหมือนกันต่อคน
จุดประสงค์ของการไม่แต่งงานคือเพื่อจะขจัดสองสิ่ งของมนุษย์—ตัณหากับกามารมณ์ แต่การ
บาเพ็ญอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญไม่สามารถทาได้ทนั ทีที่เริ่ มบาเพ็ญ เพราะมนุ ษยชาติ ยงั ต้องขยาย
เผ่าพันธุ์ และพวกเราก็มีคนจานวนมากที่บาเพ็ญอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ เช่นนั้นหากท่านต้องการ
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ให้ผบู ้ าเพ็ญบาเพ็ญอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ แต่กต็ อ้ งการให้ทุกท่านแยกออกจากการดารงชีวิตของ
สังคมคนธรรมดาสามัญ... จะให้สังคมมนุษย์ไม่มีเลยจริ งๆ นั้นไม่ได้อย่างเด็ดขาด ท่านดูว่ามนุ ษย์ไม่ดี
แต่เขาเป็ นส่ วนหนึ่งของจักรวาลซึ่งเชื่อมลงมาจากบนลงล่าง และเป็ นส่ วนหนึ่งของปรากฏการณ์ของฝ่ า
นี้ ณ ระดับชั้นที่ต่าที่สุด ไม่อาจจะไม่มีมนุ ษยชาติ แต่กล่าวสาหรับบางคน พวกท่านไม่คิดจะแต่งงาน
นัน่ ไม่เป็ นไร นัน่ ถือเป็ นปั ญหาส่ วนตัวของพวกท่านและก็ไม่ผิด แต่มีจุดหนึ่ง เขาไม่แต่งงาน เขาไม่ยึด
ติด พวกเราอย่าได้เข้าไปสู่ อุปสรรคที่ผิดๆ อีกชนิ ดหนึ่ งที่ว่าจาเป็ นต้องออกบวชจึงจะสามารถหยวน
หมัน่ ได้
เป็ นต้นว่า การบาเพ็ญที่ สื บทอดต่ อมานับหลายพันปี ไม่ ว่าจะเป็ นสายพุทธ สายเต๋ า ศาสนา
คาทอลิกดั้งเดิ ม คริ สเตียนและการบาเพ็ญในป่ าเขา คนเหล่านี้ ลว้ นไม่แต่งงาน เช่ นนั้นจึงทาให้คนมี
ทัศนคติชนิ ดหนึ่ งในการรับรู ้เข้าใจที่ว่า：เพียงแต่บาเพ็ญก็ไม่อาจจะแต่งงานได้ นี้ เป็ นรบกวนที่ใหญ่
มากต่อการถ่ายทอดต้าฝ่ านี้ของเราในโลกทุกวันนี้ อย่าให้เนื่องจากอุปสรรคนี้ ทาให้ศิษย์ที่บาเพ็ญอยู่ที่
บ้านของเราไม่แต่งงาน รู ปแบบการบาเพ็ญในวันนี้ ของเราก็คือยกระดับตัวท่านในท่ามกลางหมู่คนที่
ซับซ้อนที่สุดนี้ และไม่เพียงแต่ยกระดับจิตรอง หรื อบาเพ็ญสิ่ งอื่นเช่นนั้นท่านจึงจาเป็ นต้องฝึ กฝนใจดวง
นี้ ของท่านในหมู่คนธรรมดาสามัญที่ซับซ้อนที่สุด ศิษย์ฆราวาสจะต้องปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมของคนธรรมดาสามัญ นี้เป็ นส่ วนที่เข้มงวดและละเอียดรอบครอบของฝ่ านี้ ความหมายที่ขา้ พเจ้า
พูดทุกท่านคงจะเข้าใจชัดเจนนะ แต่ตณ
ั หากับกามารมณ์เป็ นจิตยึดติดที่ตอ้ งขจัดทิ้งไป อย่าปล่อยให้วิธี
บาเพ็ญแบบโบราณหรื อวิธีบาเพ็ญในศาสนาโบราณก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดชนิดหนึ่งคิดว่าพวกเราก็
ต้องบาเพ็ญเช่นนี้ ไม่ใช่รูปแบบการบาเพ็ญของเราในวันนี้กค็ ือวิธีบาเพ็ญที่ขา้ พเจ้าเหลือไว้ให้กบั ทุกท่าน
รวมทั้งข้อกาหนดต่างๆ และรู ปแบบที่ฝ่านี้ ของเราถ่ายทอดอยู่ในสังคมในวันนี้ ล้วนแต่เหลือไว้ให้กบั
คนรุ่ นต่อไป
ทุกท่านต่างก็ทราบข้อกาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของเรา เช่น พวกเราไม่ยงุ่ เกี่ยวกับการเมือง
ไม่จดั ตั้งองค์กรในการบริ หารจัดการ เราไม่จดั แบ่งระดับชั้น ไม่แตะต้องเงินทอง ฝ่ านี้ไม่แต่งตั้งตาแหน่ง
ให้ใครอย่างแน่นอน ท่านทาเรื่ องอะไรอยูใ่ นสังคมมีตาแหน่งใหญ่โตนั้นไม่มีปัญหา และไม่กระทบต่อ
การบาเพ็ญของท่าน นัน่ เป็ นเรื่ องของสังคมคนธรรมดาสามัญ ท่านบาเพ็ญก็คือบาเพ็ญ งานที่ทาในหมู่
คนธรรมดาสามัญกับการบาเพ็ญท่านต้องแบ่งแยกออกจากกัน เป็ นคนละเรื่ องกัน เช่ นงานที่ท่านทาใน
หมู่คนธรรมดาสามัญนั้นเป็ นประโยชน์ต่อสังคมคนธรรมดาสามัญ เป็ นประโยชน์ต่อมนุ ษยชาติ นี้ คือ
ท่านสะสมกุศลแต่ไม่ใช่การบาเพ็ญ เป็ นคนละเรื่ องกัน อย่าได้รวมเข้าด้วยกัน มีคนพูดว่างานของฉันเป็ น
การสะสมกุศลทาความดี ในอนาคตฉันจะหยวนหมัน่ หากใครไม่บาเพ็ญจริ งๆ ถึงแม้จะเป็ นหัวหน้า
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เป็ นประธานของศาสนา ต่อให้สร้างวัด สร้างพระพุทธรู ปก็จะไม่หยวนหมัน่ นัน่ เป็ นการพูดกลบเกลื่อน
งานก็คืองาน ไม่สามารถจะทดแทนการบาเพ็ญได้ตลอดไป การบาเพ็ญก็คือการบาเพ็ญ เรื่ องในหมู่คน
ธรรมดาสามัญ ก็เ ป็ นเรื่ อ งในหมู่ คนธรรมดาสามัญ ทางานให้ก ับศาสนาก็เป็ นการทางานให้กบั คน
ธรรมดาสามัญ ผูอ้ อกบวชไม่ใช่พระพุทธ พระพุทธยอมรับใจคน ไม่ยอมรับศาสนา นี่เป็ นคนละเรื่ องกัน
อย่าได้ปะปนเข้าไว้ดว้ ยกัน
ศิ ษย์ : อาจารย์ ดิ ฉันขอเป็ นตัวแทนผูฝ้ ึ กของเซิ นเจิ้นและกว่างโจวขอกล่าวคาสวัสดี ต่อท่าน
อาจารย์ ก่อน ที่ดิฉนั จะมาพวกเขากาชับให้ดิฉนั ต้องนามาให้ได้
อาจารย์ : ท่านบอกพวกเขา บอกว่าในใจอาจารย์คิดถึงศิษย์ท้ งั หมดอยูโ่ ดยตลอด
ศิษย์ : นักเรี ยนมัธยมปลายใกล้จะสอบ การเรี ยนเร่ งรัด จึงฝึ กพลังน้อยสักหน่อย จะทาอย่างไร
อาจารย์ : เรื่ องนี้ ไม่เป็ นปั ญหา ท่าเคลื่อนไหวของการฝึ กบาเพ็ญของเราเป็ นวิธีเสริ มสู่ การหยวน
หมัน่ แม้วา่ มันจะสาคัญ แต่สิ่งที่สาคัญยิง่ กว่าของเราคือการบาเพ็ญใจของคน บอกว่าฉันถือว่าตัวเองเป็ น
ผูบ้ าเพ็ญอยู่ในใจโดยตลอด หากมี ช่ว งเวลาหนึ่ ง หรื อ แม้แต่ ใ นช่ วงเวลาที่ ยาวนานท่ านมี งานยุ่งไม่
สามารถฝึ กพลังจริ งๆ แต่ในใจท่านถือว่าตัวเองเป็ นผูฝ้ ึ กพลังและกาหนดตนเองอยู่โดยตลอด พลัง(กง)
ของท่านก็จะโต แต่มีจุดหนึ่ ง ในเมื่ออาจารย์พูดอย่างนี้ แล้ว พวกเราก็ไม่ฝึกพลังกันแล้ว เป็ นเช่ นนั้น
ไม่ได้ นี่เป็ นการเดินไปอีกสุ ดขั้วหนึ่ง เพราะเป็ นกรณี พิเศษ ก็จะพิจารณาเป็ นพิเศษ เพราะฝอฝ่ านั้นไร้ซ่ ึ ง
ขอบเขต ฝอฝ่ าไร้ซ่ ึ งขอบเขตหมายความว่าอะไรหรื อ เขามีวิธีไร้จากัด วิธีไร้จากัดที่สามารถจะพิจารณา
สถานการณ์ของแต่ละคนเพื่อจะช่วยคน
ศิษย์ : ท่านอาจารย์ พรุ่ งนี้อนุญาตให้บนั ทึกวีดิทศั น์หรื อไม่
อาจารย์ : ทุกท่านอาจได้ยนิ แล้ว ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฝ่ านี้ที่เราถ่ายทอด มีคนเรี ยนเป็ น
จานวนมาก ปัจจุบนั โดยมูลฐานข้าพเจ้าก็ไม่จดั บรรยายแล้ว และก็ไม่พบหน้ากับผูฝ้ ึ กในจีนแผ่นดินใหญ่
ที่จริ งข้าพเจ้าไม่ได้พบกับผูฝ้ ึ กในจีนแผ่นดินใหญ่เป็ นเวลาสามปี แล้ว แต่มีคนมาเรี ยนมากขึ้นเรื่ อยๆ เมื่อ
เป็ นเช่ นนี้ จึงนามาซึ่ งความสนใจในสังคม เมื่อเห็นว่ามีคนมาเรี ยนเป็ นจานวนมากขนาดนั้น และผูค้ น
ต่างรู ้สึกดีหลังจากที่ได้เรี ยน ใช้คาพูดของพวกท่านคือหลังจากที่ทุกท่านได้เรี ยนต่างก็บาเพ็ญอย่างแน่ ว
แน่ เช่นนั้นพอจานวนคนมากขึ้น ในสังคมประเทศจีนอาจทาให้ผคู ้ นจานวนหนึ่งไตร่ ตรอง มีคนจานวน
มากจะประเมินข้าพเจ้ากับฝ่ าด้วยวิธีคิดของคนธรรมดาสามัญ การทาความดีเพื่อคนเป็ นเรื่ องที่ยากมาก
เพราะใจคนไม่ถูกต้องเที่ยงตรงหนาเราพยายามหลีกเลี่ยงความยุง่ ยากที่ไม่จาเป็ นเหล่านี้เถิด ดังนั้นระยะ
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หลัง ช่ ว งเวลาหนึ่ ง เวลาพบกับผูฝ้ ึ กในบางประเทศก็จ ะบอกไม่ ใ ห้บัน ทึ ก เสี ย งหรื อ บัน ทึ ก วิ ดี ทัศ น์
ความหมายคื อ อะไรหรื อ ก็เ พื่อให้สิ่ งเหล่ า นี้ ส่งต่ อ ไปถึ งในประเทศน้อยลง แม้เราจะไม่ ยุ่งเกี่ ยวกับ
การเมือง แน่นอนไม่มีปัญหาการเมือง แต่คนชัว่ บ่อนทาลายโดยการจับเอาใจความบางตอนไปโมเม เพื่อ
สร้างความยุง่ ยาก สิ่ งสาคัญคือไม่อยากให้เกิดความยุง่ ยาก เพื่อให้ฝ่านี้ของเราสามารถจะเหลือไว้ให้กบั
มนุษยชาติในอนาคตอย่างถูกต้อง ไม่ผดิ พลาด และไม่เบี่ยงเบน หากเราต้องประสบกับความสู ญเสี ยที่ไม่
จาเป็ น ก็จะเป็ นเรื่ องที่น่าเสี ยใจในอนาคต เราไม่อาจพิจารณาเพียงเฉพาะหน้า
การบันทึกเสี ยงก็ดี บันทึกวิดีทศั น์กด็ ี ล้วนไม่อาจมีคงอยู่ในอนาคตอย่างแน่นอน จุดนี้ แน่ นอน
ทุกท่านต่างก็รู้ปัจจุบนั บางส่ วนก็เริ่ มลบหายไปแล้ว ก็คือวิดีทศั น์ที่บนั ทึกไว้ก่อนหน้านี้ปัจจุบนั ไม่มีภาพ
แล้ว เทปบันทึกเสี ยงก็ไม่มีเสี ยงแล้ว กาลังทยอยลบหายไปอยู่ สิ่ งของบางอย่างไม่อาจจะเหลือเอาไว้
เช่นนี้ได้ สิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดตามสถานการณ์ของพวกท่าน ผูอ้ ื่นเมื่อได้ฟังเขาก็เป็ นสถานการณ์อีกชนิดหนึ่ง
มีความเข้าใจต่างกัน หนังสื อ“จ้วนฝ่ าหลุน” นั้นเหมาะสาหรับที่ทุกท่านจะอ่าน เป็ นสถานการณ์อย่างนี้
พวกท่านพิจารณาเอาเองเถิด เรื่ องนี้ขา้ พเจ้าจะไม่พดู อย่างเด็ดขาด
ศิ ษย์ : ท่านอาจารย์ ดิฉันมาจากซ่ างไห่ ศิษย์ซ่างไห่ คิดถึงท่านอาจารย์อย่างยิ่ง หลังจากได้กลับ
จากการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นานาชาติครั้งที่แล้ว ดิฉนั ได้เล่าให้พวกเขาฟั งเรื่ องที่ได้พบท่าน
พวกเขาต่างน้ าตาไหล พวกเขาให้ดิฉนั เป็ นตัวแทนกล่าวคาสวัสดีต่อท่านอาจารย์
อาจารย์ : ท่านบอกพวกเขา ข้าพเจ้ารู ้สึกเสี ยใจที่ไม่ได้ไปซ่ างไห่ ในช่ วงเวลาของการถ่ายทอด
พลัง(กง) เพราะในช่ วงเวลานั้นเพื่อที่จะเหลือหนทางที่ถูกต้องให้กบั ฝ่ านี้ ข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิเหมือนกับ
อาจารย์ชี่กงอื่นๆ ซึ่งทาตัวเหมือนคนหาบเร่ ขายยาสมุนไพรป่ าหรื อวิง่ รอกไปทัว่ ล้วนแต่เป็ นสมาคมชี่กง
ในพื้นที่น้ นั ๆ สมาคมวิทยาศาสตร์ และค้นคว้าชี่ กง หรื อองค์กรรัฐบาลเชิ ญข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจึงจะไป
ซ่ างไห่ ไม่ได้ส่งหนังสื อเชิ ญโดยตลอด เรื่ องนี้ จึงค้างคาอยู่ ในช่ วงหลังเมื่อมีหนังสื อเชิ ญมานั้น ข้าพเจ้า
ได้หยุดการถ่ายทอดพลัง(กง)แล้ว แต่ขา้ พเจ้ารู ้สึกเสี ยใจมากที่ไม่ได้ไปถ่ายทอดพลัง(กง) ที่เมืองใหญ่
แห่ งนี้ ในประเทศจีน นอกจากเป่ ยจิงแล้วเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนก็คือซ่ างไห่ แน่ นอนข้าพเจ้า
ทราบ ปัจจุบนั ชาวซ่างไห่ศึกษาฝ่ าเป็ นจานวนมาก เรื่ องที่ทาให้ขา้ พเจ้าดีใจคือ แม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ไป แต่
ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าการเผยแพร่ และการพัฒนาของต้าฝ่ าโดยรวมดาเนินไปได้อย่างเข้มแข็งมาก พวกเขาศึกษา
ได้อย่างแน่นแฟ้ นด้วย จุดนี้ดีมาก
ศิ ษย์ : ท่านอาจารย์หลี่ ผมเป็ นศิษย์ที่มาจากเป่ ยจิง ศิษย์เป่ ยจิงทั้งหมดขอกล่าวคาสวัสดีต่อท่าน
อาจารย์
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อาจารย์ : เป่ ยจิง ที่จริ งไม่เพียงแต่เป่ ยจิง ผูฝ้ ึ กพื้นที่ต่างๆ ก็เหมือนกัน ข้าพเจ้าก็คิดถึงทุกท่านมาก
แต่ขา้ พเจ้าไม่กล้าไปพบกับทุกท่าน เพราะทันทีที่ขา้ พเจ้าพบกับทุกท่าน ถ้ามีคนหนึ่งเห็นข้าพเจ้า ภายใน
ไม่กี่ชวั่ โมง อีกหลายสิ บคนก็จะมา ในหนึ่งวันอาจจะมากันหลายพันคน วันที่สองอาจจะมากันนับหมื่น
คน นอกพื้ น ที่ ก็จ ะมา เหมื อ นอย่า งวัน นี้ มี ค นนอกพื้ น ที่ ม ากัน จ านวนมาก เช่ น นั้น ก็จ ะน าไปสู่ ก าร
วิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ดังนั้นจึงไม่สามารถจะพบกับทุกท่าน แต่ขา้ พเจ้าก็คิด อยูภ่ ายใต้ระบบสังคมที่
เข้มงวด พวกเราสามารถทาให้ฝ่านี้ ถ่ายทอดได้โดยไม่เบี่ยงเบน ฉะนั้นเราก็ได้ผ่านการทดสอบในช่ วง
ประวัติศาสตร์ ที่เข้ม งวดมาก ดังนั้นในอนาคตไม่ ว่าจะเป็ นยุคสมัยใดของประวัติ ศาสตร์ พวกเราก็
สามารถจะยืนหยัดอยูไ่ ด้โดยไม่ถูกบ่อนทาลาย ใช่ไหม
ศิษย์ : พวกเรามีผฝู ้ ึ กนาหนังสื อ “จ้วนฝ่ าหลุน” มาจากฮ่องกงกับประเทศจีน สามารถจะนามาขาย
ที่หอ้ งโถงหน้าห้องประชุมได้หรื อไม่
อาจารย์ : หากพวกเรามีหนังสื อ “จ้วนฝ่ าหลุน” อยูใ่ นมือ อยากจะทาความดีเพื่อทุกคนสักหน่อย
ทาอะไรเพื่อความสะดวกให้กบั ผูฝ้ ึ กที่ไม่มีหนังสื อ ข้าพเจ้าคิดว่าไม่ผดิ สามารถทาได้ เพราะทุกท่านก็ไม่
แสวงหาชื่ อเสี ยงและผลประโยชน์ นี้ ไม่มีปัญหา แต่สิ่งเหล่านี้ ก่อนที่พวกเราจะทา เพื่อไม่ให้นาไปสู่
ผลข้างเคียงในด้านอื่นๆ ให้แจ้งผูร้ ับผิดชอบของพวกเราในสหรัฐอเมริ การับทราบ
สาหรับพวกเรา ณ ที่น้ ี หลังจากได้พบกับข้าพเจ้าครั้งที่แล้ว พวกท่านได้ผ่านขั้นตอนการบาเพ็ญ
ระยะหนึ่งแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าล้วนมีความเข้าใจต่อฝ่ าในระดับหนึ่งและจะไม่ทาอะไรตามอาเภอใจ เหตุใด
ข้าพเจ้าจึ งวางใจเช่ นนี้ เพราะพวกท่ านทราบว่าสิ่ งที่ ข ้าพเจ้าถ่ า ยทอดคื อ อะไร เราไม่ ตอ้ งการอะไร
ต้องการแต่ใจคน หากใจคนนี้ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลง เช่นนั้นฝ่ านี้กไ็ ม่มีประโยชน์อะไรเลย รู ปแบบ
การบีบบังคับใดๆ ล้วนไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงใจคนได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้กาหนดกฎระเบียบข้อนี้
กฎระเบียบข้อนั้น หรื อกาหนดทุกท่านให้ทาอย่างไรๆ ไม่มีการทาเช่ นนี้ การที่ฝ่านี้ สามารถพัฒนาได้
อย่างเข้มแข็ง สามารถมีคนมาศึกษามากขึ้นเรื่ อยๆ สามารถส่ งผลดีเช่ นนั้นในสังคม เพราะทุกท่านมีฝ่า
อยู่ในใจ รู ้ ว่า จะปฏิ บตั ิ ตนอย่างไรโดยไม่ จ าเป็ นต้อ งให้ใ ครมาบอกให้ทาอย่า งไร ดัง นั้น ข้า พเจ้า จึ ง
ค่อนข้างวางใจ หากพวกเรา ณ ที่น้ ีมีคนหนึ่งทาไม่ดี พวกเราที่เหลือก็จะมองเห็นในทันที มีฝ่าอยู่ มีฝ่าที่
จะประเมิน รับรองว่าเป็ นเช่นนี้
ศิ ษย์ : ท่านอาจารย์บอกว่าฝ่ านี้ นอกจากจะเผยแพร่ ให้กบั พวกเราคนจีนแล้ว ยังต้องเผยแพร่
ให้กบั ชนชาติอื่นๆ ขอท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะ พวกเราจะเผยแพร่ ฝ่านี้ให้คนอื่นๆ ให้กว้างไกลได้อย่างไร
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อาจารย์ : เรื่ องนี้ เราก็ไม่ได้มีขอ้ กาหนดอะไรเป็ นพิเศษ เพราะเมื่อถ่ายทอดฝ่ าออกมาให้กบั คน
ปัจจุบนั หนังสื อที่ได้แปลออกมามีภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ยัง
มีภาษารัสเซียเป็ นต้น อย่างไรเสี ยก็มีมาก ยังมีภาษาอิตาลีดูเหมือนกาลังแปลกันอยู่ ภาษาอื่นๆ ก็กาลังเร่ ง
มือแปลกันอยู่
งานทางด้านนี้พวกเขาทีมงานแปลกาลังทากันอยู่ เพราะเมื่อมีเอกสารแล้ว คนก็สามารถจะอ่าน
จะเผยแพร่ อย่างไรนั้น เราไม่ได้มีขอ้ กาหนดว่าให้ไปทาอย่างไรๆ ข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อถ่ายทอดฝ่ านี้เราก็ได้
คานึงถึงว่าฝ่ านี้ดีทุกท่านจึงรู ้สึกว่า(ฝ่ านี้)มีคุณค่า เพราะว่า(ฝ่ านี้)ดีท่านจึงคิดจะแนะนาเขาให้ผอู ้ ื่น ฉะนั้น
การเผยแพร่ ฝ่านี้ ท้ งั หมดล้วนแต่จากใจถึ งใจ จากคนสู่ คน โดยมูลฐานคือเลือกรู ปแบบชนิ ดนี้ ในการ
ถ่ายทอด ในประเทศจีนมีคนกว่ายี่สิบล้านคนกาลังบาเพ็ญอย่างจริ งจังอยู่ รวมกับคนที่บาเพ็ญไม่ค่อย
สม่าเสมอ ขณะนี้มีหนึ่งร้อยล้านคน แต่โดยผิวเผินดูเหมือนจะสงบราบเรี ยบไม่มีคนรู ้ในสังคม ก็คือทุก
ท่านล้วนแต่กาลังเผยแพร่ จากใจถึงใจ ถ่ายทอดด้วยคาพูดรับด้วยใจ เขา(ฝ่ านี้)ได้ก่อเกิดเป็ นแนวโน้มของ
กระแสที่ใหญ่มากไม่มีกฎระเบียบอะไรเป็ นพิเศษ ล้วนแต่เป็ นทุกท่านที่ทากันอยู่ ความหมายที่ขา้ พเจ้า
พูดเข้าใจชัดเจนกระมัง เราไม่กาหนดสิ่ งที่เป็ นรู ปแบบใดๆ เพราะสายพุทธเน้นการช่วยเหลือสรรพชีวิต
โดยทัว่ ไป การช่ วยเหลือคนหนา ไม่ใช่บอกให้ท่านไปช่ วยคน เพราะท่านยังบาเพ็ญกันอยู่ ท่านย่อมไม่
อาจจะช่ วยคนได้ เช่ นนั้นท่านแนะนาฝ่ าให้กบั ผูอ้ ื่น นี่ ก็คือวิธีที่ดีที่สุดในการช่ วยผูอ้ ื่นให้ได้ฝ่า คนใน
อนาคตจะรู ้ ว่า(ฝ่ านี้ )มีคุณค่าเพียงไร ท่านให้เงินทองแก่เขามากมายเพียงไร ท่านให้ของดี แก่เขามาก
เท่าไร ก็ไม่สู้ให้ฝ่านี้แก่เขา เขา(ฝ่ านี้)สามารถทาให้พ้นื ที่หนึ่ง ชนชาติหนึ่ง ประเทศหนึ่งตลอดจนช่วยให้
มนุ ษยชาติฟ้ื นฟูศีลธรรม มีความสุ ข มีความสงบและรักใคร่ สามัคคี เมื่อมีสิ่งเหล่านี้ มนุ ษยชาติจึงจะ
พัฒนาได้อย่างแข็งแรง
ศิษย์ : หลังจากได้ศึกษาฝ่ าหลุนฝอฝ่ าแล้ว สิ่ งแรกที่ดิฉนั คิดคือตั้งใจทางาน ทางานให้ดี เมื่อว่าง
ไม่มีอะไรทาแล้วก็จะอ่านหนังสื อ
อาจารย์ : ทาอย่างนั้นดีที่สุด เรื่ องต่างๆ ที่ท่านพบประสบในชี วิต ในการงานหรื อในสังคม อาจ
สามารถช่วยท่านยกระดับจากจิตยึดติดนั้นๆ ของตนเอง บางทีเรื่ องนั้นที่ท่านประสบอาจจะเพื่อให้ขจัด
จิตยึดติดของท่าน อาจจะเพื่อช่วยท่านในเรื่ องบางอย่าง เมื่อคนๆ หนึ่งเดินสู่ เส้นทางการบาเพ็ญ เช่นนั้น
ชัว่ ชี วิตของเขาหลังจากนี้ก็จะไม่มีเรื่ องของความบังเอิญคงอยู่ เพราะการบาเพ็ญนั้นได้จดั วางอย่างเป็ น
ระบบและไม่มีเวลาเหลือเฟื ออย่างนั้น ไม่อาจจะให้มีเรื่ องบังเอิญ ทั้งหมดได้จดั วางไว้อย่างแน่ นหนา
ท่านอย่าได้ถือเอาเรื่ องเล็กๆ น้อยๆ ที่ดูเหมือนเกิดขึ้นโดยบังเอิญที่ท่านพบเจอในชีวิตประจาวันเป็ นเรื่ อง
บังเอิญ เพราะจะไม่มีเรื่ องแปลกประหลาดมากมายเกิดขึ้น หรื อวิ่งไปบาเพ็ญในอีกมิติหนึ่ ง ไม่เช่ นนั้น
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ท่านก็ไม่อาจจะยกระดับใจดวงนี้ ข้ ึนได้ ยังคงอยู่ในสภาพท่ามกลางสิ่ งต่างๆ ในโลกเช่ นนี้ ยังคงเป็ น
ความขัดแย้งในหมู่คนธรรมดาสามัญ ยังคงอยู่ในรู ปแบบชี วิตในหมู่คนธรรมดาสามัญ และเรื่ องราวที่
พบประสบนั้น ไม่ แ ตกต่ า งมากนัก กับสิ่ ง ที่ เ ป็ นอยู่เ ดิ ม แต่ ห ากท่ า นลองคิ ด ดู ใ ห้ดี มัน ไม่ เ หมื อ นกัน
ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถยกระดับในการบาเพ็ญ
ศิษย์ : ท่านสอน เจิน ซัน่ เหยิน่ (ความจริ ง ความเมตตา ความอดทน) ในบางสถานการณ์ที่บางคน
อาจเคยทรยศคนเขา ในสถานการณ์ชนิดนี้ พวกเราได้รับปากจะช่วยคนเขาจัดการกับคนชัว่ คนนั้น
อาจารย์ : เราคิดอย่างนี้ ในหนังสื อก็มีกล่าวไว้ ก็คือเวลาพบกับเรื่ องทัว่ ไปที่ทาให้ท่านโกรธ ท่าน
ต้องการจะไปจัดการ ไม่ใช่ บอกว่าไม่ได้ เมื่อท่านพบแล้วท่านสามารถจะพูดสักคาสองคา บางทีคาพูด
ของท่านไม่เกิดผล บางทีเรื่ องไม่เป็ นไปอย่างที่ท่านพูด เพราะท่านมองไม่เห็นเบื้องหลังความขัดแย้งของ
เขาสองคน ก็คือความสัมพันธ์ของเหตุของเขาคืออะไร อย่างเช่ นคนสองคน เขาต่อยคนนั้นหนึ่ งหมัด
ท่านรู ้สึกว่ามองจากในหมู่คนธรรมดาสามัญ คนที่ต่อยคนนั้นไม่ถูกต้อง ทาไมต้องต่อยคนนะ แต่หาก
ท่านหมุนเวลากลับไป ท่านจะพบว่าในครึ่ งแรกของชี วิตเขา หรื อชาติก่อนเขาเคยต่อยคนนั้นหนึ่ งหมัด
พวกเราผูบ้ าเพ็ญไม่อาจจะดูเพียงหนึ่งชาติของคน ต้องดูชีวิตทั้งหมดของเขา ฉะนั้นเป็ นเขาที่ติดค้างเขา
คนนั้น
เรื่ องเหล่ านี้ ตารวจจัดการจะชอบด้วยเหตุ ผล คนธรรมดาสามัญจัดการคนธรรมดาสามัญนั้น
สอดคล้องกับหลักการของสังคมโลก นี้ไม่ฝ่าฝื นหลักการใดๆ แต่ในฐานะผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่ง ข้าพเจ้าขอ
เสนอแนะเมื่อพบกับเรื่ องทานองนี้ พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้น้อย หรื อไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะ
อะไรหรื อ เพราะเมื่อท่านเข้าไปยุ่งเกี่ยว มันง่ายที่ท่านจะจัดการเรื่ องนั้นผิดไป เรื่ องอาจจะไม่เป็ นอย่าง
นั้น แต่ท่านเป็ นผูบ้ าเพ็ญ ท่านต้องการจะทาเช่นนั้น ท่านก็อาจจะก่อกรรม ท่านถ่วงเรื่ องนั้นจนเสี ยการ
หรื อทาจนเสี ยหาย เดิมทีเทพองค์น้ นั จัดวางให้เขาชดใช้กรรมในชาติน้ ี เขาชดใช้ไม่สาเร็ จ เขาสองคนยัง
ต้องหาโอกาสจัดการซึ่ งกันและกันอีกรอบ นี้ คือความหมายที่ขา้ พเจ้าพูด แต่ถา้ พบเห็นการคนฆ่าหรื อ
วางเพลิงจริ งๆ หากท่านไม่สนใจ เช่นนั้นก็คือปั ญหาซิ นซิ่ ง ท่านเป็ นผูบ้ าเพ็ญ ในฐานะเทพองค์หนึ่ งก็
ต้องจัดการอะไรบางอย่างกับเรื่ องนี้ ใช่ หรื อไม่ แต่พูดอีกแง่หนึ่ ง เรื่ องประเภทนี้พวกเราผูฝ้ ึ กโดยทัว่ ไป
จะพบเจอน้อยมาก กระทัง่ ไม่พบเจอเลย ก็คือไม่จดั วางให้ท่านในชีวิตท่าน เพราะมันต้องเป็ นประโยชน์
ต่อการยกระดับซินซิ่งของท่าน เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ โดยมากผูฝ้ ึ กของเราจะพบเจอน้อยมาก แทบจะ
ไม่พบเจอเลย
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พูดถึงว่าใครทรยศ เคยรับปากอะไรไว้กบั คนธรรมดาสามัญ นัน่ ล้วนเป็ นเรื่ องของคนธรรมาดา
สามัญ เมื่อบาเพ็ญแล้วก็ตอ้ งใช้ฝ่ามาประเมิน ใช้มาตรฐานของผูบ้ าเพ็ญมากาหนดตัวเอง เรื่ องอะไรก็ใช้
มาตรฐานของคนธรรมดาสามัญมาประเมิน ทรยศอะไร เคยรับปากอะไรไว้กบั คนธรรมดาสามัญ นัน่ มิ
เป็ นคนธรรมดาสามัญหรื อ
ศิษย์ : นักศึกษาที่มาเรี ยนในสหรัฐอเมริ กาต่างกาลังศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่น่าเบื่อด้วยจิต
ยึดติดชนิดหนึ่ง
อาจารย์ : ข้ า พเจ้ า อาจจะพู ด ประเด็ น นี้ ในวัน พรุ่ งนี้ ข้ า พเจ้ า จะพู ด ถึ ง หลัก การอย่ า งนี้
ประวัติศาสตร์ ของมนุ ษยชาติกบั วิทยาศาสตร์ ของมนุษยชาติ ที่จริ งเป็ นความผิดพลาด จุดฐานของการ
พัฒนาของมัน รวมทั้งจุดฐานของการรับรู ้เข้าใจต่อมนุษยชาติ ต่อธรรมชาติ ต่อวัตถุสสารล้วนผิดพลาด
ดังนั้นจึ งส่ งผลถึ งความเสื่ อมทรามของศีลธรรมของสังคมมนุ ษย์ในวันนี้ นี้ เป็ นประเด็นที่ ใหญ่ มาก
พรุ่ งนี้ ขา้ พเจ้าจะไปพูด แต่มีจุดหนึ่ ง หากมนุ ษยชาติไม่มีความรู ้ ในวันนี้ เขาอ่าน “จ้วนฝ่ าหลุน” ไม่ได้
หรื ออย่างน้อยที่สุดความนัยที่สูงยิ่งขึ้น ลึกซึ้ งยิ่งขึ้นที่อยู่ขา้ งในเขาไม่อาจจะเห็น เช่ นนั้นความรู ้ที่ท่าน
ศึกษาอาจจะไม่ใช่ เรื่ องบังเอิญ มนุ ษยชาติในอนาคตจะพัฒนาวิทยาศาสตร์ จากจุดฐานที่ใหม่ ก็ตอ้ งมี
ความรู ้
ข้าพเจ้าคิดว่าในฐานะศิษย์ตา้ ฝ่ าคนหนึ่ ง เมื่อถึงเวลานั้นย่อมรู ้โดยธรรมชาติว่าจะไปทาอย่างไร
บางทีลว้ นไม่ใช่เรื่ องของความบังเอิญ ดังนั้นปั จจุบนั สิ่ งที่ท่านควรศึกษาท่านก็ศึกษา ท่านอย่าได้ถือมัน
เป็ นจิตยึดติด ข้าพเจ้าได้ยนิ ว่ามีผฝู ้ ึ กคนหนึ่ง เนื่องจากระยะแรกที่มาถึงสหรัฐอเมริ กาตนเองได้ทาอะไร
ผิดไปจึงลาออกจากสถานศึกษา ข้าพเจ้าว่าตอนเริ่ มต้นเขาอาจจะทาผิดไป เช่นนั้นเวลานี้กค็ ือทาผิดแล้ว
ผิด อี ก ในเมื่ อเป็ นเช่ น นี้ แล้ว อย่า ได้จ งใจสร้ างความยากลาบากในชี วิต ให้ต นเองจากนี้ ไ ป – ความ
ผิด พลาดบางอย่า งที่ ท าไปนั้น ไม่ ส ามารถจะแก้ไ ขให้ถู ก ต้อ งด้ว ยวิธี ที่เ หมื อ นกัน ในใจตนเองรู ้ ว่ า
ผิดพลาดไปแล้ว รู ้ว่าจากนี้ไปจะไม่ทาเช่ นนี้อีก สาหรับเรื่ องประเภทนี้ เพียงแต่ต่อไปต้องทาให้ดียงิ่ ขึ้น
ชดเชยด้วยความสาเร็ จเป็ นอันใช้ได้ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นเช่ นนี้ ก็จะไม่มีปัญหา ก็คือพูดว่า อย่าได้สร้าง
อุปสรรคให้กบั การบาเพ็ญ ในฐานะนักศึกษา ปั จจุบนั เราได้แต่บอกท่านให้ต้ งั ใจศึกษา เพราะท่านคือ
นักศึกษา ดังนั้นจึงควรจะตั้งใจศึกษา
ถึงแม้ท่านจะทางานอื่นๆ เพราะมันเป็ นการงานประเภทหนึ่งในสังคมคนธรรมดาสามัญ หากดู
จากหลักการนี้ ของสังคมคนธรรมดาสามัญ มันเป็ นการบริ การสังคมมนุ ษย์ในมิติช้ นั นี้ เช่ นนั้นท่านก็
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สมควรจะทามันให้ดี เพราะมนุษยชาติก็เป็ นปรากฏการณ์ของชีวิต ณ ระดับชั้นที่ต่าที่สุดของต้าฝ่ าแห่ ง
จักรวาล
ศิษย์ : ท่านอาจารย์ ผมขอเป็ นตัวแทนศิษย์ประเทศเยอรมันนีกล่าวคาสวัสดีต่อท่านอาจารย์
อาจารย์ : หนังสื อเชิญของประเทศเยอรมันนีขา้ พเจ้าเห็นแล้ว เดือนพฤศจิกายนปี ที่แล้วรัสเซี ยก็มี
หนังสื อเชิญมาเมื่อตอนที่อากาศหนาว รอให้อากาศอุ่นขึ้นข้าพเจ้าจะหาเวลาไป
ศิษย์ : ท่านอาจารย์ ดิฉนั ได้ยา้ ยถิ่นฐานไปญี่ปุ่น พวกเราอยากจะให้ท่านไปญี่ปุ่นถ้าท่านมีโอกาส
ในอนาคต
อาจารย์ : เมื่อตอนที่ขา้ พเจ้าเปิ ดชั้นเรี ยนที่กว่างโจว มีคนจากญี่ปุ่นมาฟั งการบรรยาย หลังจากฟั ง
การบรรยายแล้ว เขากลับไปญี่ปุ่นรวบรวมคนจานวนหนึ่ ง ล้วนแต่เป็ นคนญี่ปุ่น ดูเหมือนทั้งหมดเป็ น
ผูส้ ู งอายุที่เรี ยน เรี ยนไปเรี ยนมา เขายังวางชี่กงเดิมของเขาลงไม่ได้ ดังนั้นเราจึงไม่ได้ติดต่อกับเขาตลอด
มา เพราะคนเหล่านั้นที่เขาสอนก็ไม่บริ สุทธิ์ เราจึงไม่ได้ติดต่อกับเขาตลอดมา
ศิษย์ : สามีของดิฉนั เป็ นคนญี่ปุ่น เขาชอบต้าฝ่ ามาก เขาคิดว่า(ต้าฝ่ า)ดีมาก
อาจารย์ : บางทีวฒั นธรรมอาจมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ขา้ พเจ้าคิดว่า หากคนญี่ปุ่นสามารถ
ศึกษาจริ งๆ จะศึกษาได้ง่ายกว่าชาวผิวขาว เพราะวิธีคิดของคนตะวันออกล้วนเหมือนกัน คนตะวันตกมี
วิธีคิดไม่เหมือนกัน แต่คนตะวันตกเมื่อศึกษาแล้วก็ดีทีเดียว ประเทศญี่ปุ่นข้าพเจ้าเคยไปครั้งหนึ่ง เพียง
ไปดูวา่ คนญี่ปุ่นเป็ นอย่างไร
ศิษย์ : หากในอนาคตต้าฝ่ าจะกลายเป็ นฝ่ าในใจผูค้ นละก็ เช่นนั้นทางด้านสังคมวิทยา เช่นปรัชญา
ก็ดี วรรณกรรมก็ดี สิ่ งเหล่านี้จะเป็ นอย่างไร
อาจารย์ : ล้วนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง และจะเปลี่ยนใหม่ท้ งั หมด การรับรู ้เข้าใจของคนต่อสังคม
ต่อคน ต่อทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนจะเปลี่ยนกลับมา ดังนั้นปั จจุบนั พวกเรามีผฝู ้ ึ กเป่ ยจิงจานวนมาก พวกเขารู ้
ว่าตนเองไม่เหมือนกับคนอื่นๆ พวกเขาถ่ายทอดคาพูดประโยชน์หนึ่ งต่อๆ กันอยู่ว่า : พวกเราเป็ น
มนุ ษยชาติใหม่ แน่ นอนละข้าพเจ้าไม่ได้ยนื ยันคาพูดของพวกเขา ก็พูดในความหมายนี้ แน่นอนมันจะ
แตกต่างจากวิธีคิดและวิธีการรับรู ้เข้าใจของคนในปั จจุบนั รับรองว่าจะเป็ นเช่นนี้ พร้อมกับที่ท่านศึกษา
ฝ่ านี้อย่างลึกซึ้งขึ้นเรื่ อยๆ ท่านจะมีการรับรู ้เข้าใจในทุกสิ่ ง พวกเราที่นงั่ อยู่ ณ ที่น้ ีลว้ นมีตาแหน่งการงาน
ค่อนข้างสู งสักหน่ อย และหลายๆ คนเป็ นนักศึกษานอกประเทศ พวกท่านจะค่อยๆ เข้าใจและซาบซึ้ ง
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พวกท่านจะพบว่าการรับรู ้เข้าใจต่อทุกๆ สิ่ งของท่านกับของมนุษยชาติกาลังเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อครู่
ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า การพัฒนาของมนุ ษยชาติ การรั บรู ้ เข้าใจของมนุ ษยชาติ ต่อการเริ่ มต้นและต่อต้น
กาเนิ ดของมัน – ทฤษฎี การวิวฒั นาการโดยมูลฐานไม่คงอยู่แต่อย่างใด – การรับรู ้เข้าใจต่อวัตถุสสาร
การรับรู ้เข้าใจต่อจักรวาล การรับรู ้เข้าใจต่อชีวิต การรับรู ้เข้าใจต่อโลกเฉพาะหน้าของเรา และการรับรู ้
เข้าใจต่อมิติจกั รวาล ทั้งหมดล้วนพัฒนาขึ้นมาจากจุดฐานที่ผดิ ทั้งสิ้ น
ศิษย์ : ณ เวลาไหนที่จิตหลักเข้าไป....
อาจารย์ : เวลาที่ จิ ตหลัก เข้าไป โดยทัว่ ไปคื อ ก่ อ นจะเกิ ด ไม่ นาน แต่ เ วลาที่ เฉพาะเจาะจงไม่
กาหนดแน่ นอน บางที ณ เวลาก่อนที่เขาจะเกิด บางทีก่อนหน้าที่เขาจะเกิด ครึ่ งเดือน หนึ่ งเดือน หรื อ
ก่อนหน้านั้น เป็ นไปได้ท้ งั นั้น
ศิษย์ : ท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรต่อเรื่ องการโคลนนิ่งมนุษย์
อาจารย์ : เมื่อมนุ ษยชาติไร้ซ่ ึ งมาตรฐานทางศีลธรรม เรื่ องอะไรก็สามารถจะทาออกมาได้ เมื่อ
มนุษย์ชนิดนี้เกิดมาแล้วไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับพ่อแม่ ไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับจริ ยธรรมและศีลธรรม มันเป็ น
เรื่ องน่ากลัวมาก มันทาได้กระทัง่ โคลนนิ่งคนหนึ่งที่เหมือนกันออกมาทดแทนคนๆ นี้ และฆ่าคนๆ นั้น
ทิ้งไป สิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่ศีลธรรมของมนุษย์เสื่ อมถอย แต่สาหรับพวกท่าน ข้าพเจ้าคิดว่าจะไม่
เกิดเรื่ องการโคลนนิ่งมนุษย์เพราะเทพไม่อนุญาต หากทาโคลนนิ่งออกมาจริ งๆ ก็จะไม่ใช่คนๆ นั้น มีแต่
มารจึงสามารถเข้าไปในตัวเขา เทพจะไม่ให้จิตแก่เขา
ศิษย์ : คนเลือดผสมหากเขาบาเพ็ญ เช่นนั้นพวกเขาจะไปยังโลกใด
อาจารย์ : กล่าวสาหรับคนเลือดผสม เขาจะไม่มีเผ่ามนุษย์ที่สอดคล้องกันในสวรรค์ขา้ งบน กล่าว
สาหรับผูบ้ าเพ็ญคนหนึ่ ง รู ปโฉมภายนอกของเขาไม่สาคัญแล้ว ฉะนั้นก็จะดูจิตของเขา จิตของเขาเป็ น
ชนเผ่าผิวขาว เช่ นนั้นก็เป็ นชนเผ่าผิวขาว จิตเป็ นชนเผ่าผิวเหลืองเช่ นนั้นก็เป็ นชนเผ่าผิวเหลือง จิตเป็ น
ชนเผ่าผิวดา เช่นนั้นก็เป็ นชนเผ่าผิวดา หากเขาบาเพ็ญก็จะเป็ นอีกกรณี หนึ่ง
ศิษย์ : คนเลือดผสมสามารถจะบาเพ็ญสาเร็จได้หรื อไม่
อาจารย์ : สามารถจะบาเพ็ญได้หรื อไม่ สามารถจะบาเพ็ญสาเร็ จหรื อไม่ลว้ นขึ้นอยูก่ บั ตนเอง คน
เลือดผสมหากบาเพ็ญต่อไปเรื่ อยๆ ก็จะบรรลุหยวนหมัน่ เหมือนกัน จิตของเขามาจากไหน บาเพ็ญสาเร็ จ
แล้วก็จะกลับไปที่นนั่
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ศิษย์ : ท่านอาจารย์พดู ครั้งก่อน คนเลือดผสมสู ญเสี ยอะไรไป
อาจารย์ : เขาสู ญเสี ยร่ างกายของเขาที่เชื่อมต่อลงมาจากเบื้องบน พูดกันอย่างนี้ คนของชนเผ่าผิว
เหลืองเบื้องบนจะมีคนของชนเผ่าผิวเหลือง คนของชนเผ่าผิวขาวจะมีคนของชนเผ่าผิวขาวอยูเ่ บื้องบน
เขาสู ญเสี ยสายใยเส้นนี้ไป
ศิ ษ ย์ : ท่ า นอาจารย์บอกว่า ทารกเกิ ด ออกมาแล้ว จึ ง จะมี จิ ต เช่ น นั้น ใช่ ห รื อ ไม่ ว่า ช่ ว งเวลาที่
ตั้งครรภ์คือไม่มีชีวติ ช่วยกรุ ณาอธิบาย
อาจารย์ : ไม่ใช่ วัตถุใดๆ... ข้าพเจ้าพูดไว้เช่นนี้วา่ วัตถุใดๆ เมื่อก่อเกิดก็จะมีชีวติ หนึ่งกรอกใส่ เข้า
ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่โรงงานผลิตออกมา สิ่ งของใดๆ ท่านเห็นว่ามันเป็ นเช่นนี้ มันล้วนมีชีวิต เมื่อตัวอ่อน
ทารกเล็กมากๆ อยูใ่ นครรภ์มารดา ทันทีที่ชิ้นเนื้อเล็กๆ ก่อเกิด เขาก็มีชีวติ แล้ว เช่นนั้นเขาไม่มีจิตเขาจะมี
ชีวติ ได้อย่างละ ไม่มีจิต โดยตัวเขาเองก็มีพลังชีวติ เพราะนอกเหนือตัวของคนแล้ว... ในอดีตการบาเพ็ญ
ล้วนพูดถึงจิตวิญญาณสามดวงเจ็ดดวงมิใช่หรื อ แน่ละที่เขาพูดนั้นไม่เฉพาะเจาะจง ก็พดู ในความหมายนี้
ก็คือพูดว่านอกจากจิตหลักของท่านแล้ว ในร่ างกายท่านยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ประกอบขึ้นเป็ นชี วิต
มนุ ษย์ กายเนื้ อโดยตัวเองยังมีชีวิตที่เป็ นรู ปลักษณ์ของพ่อแม่ท่าน รู ปลักษณ์น้ นั ของพ่อและแม่ก็มีชีวิต
ร่ างกายมนุษย์ซบั ซ้อนอย่างยิง่
ศิษย์ : เช่นนั้นการทาแท้งถือเป็ นการฆ่าชีวติ ไหม
อาจารย์ : ไม่ผดิ หลังจากตั้งครรภ์ การทาแท้งก็คือการฆ่าชีวติ ไม่มีศีลธรรมของมนุษยชาติจะเป็ น
อย่างไร มนุษยชาติและกฎหมายจะยอมรับหรื อไม่ กฎหมายไม่อาจจะเป็ นตัวแทนของเทพ ท่านฆ่าชีวติ ก็
คือฆ่าชีวติ ท่านบอกว่าตามกฎหมายไม่ใช่ฆ่าชีวติ นัน่ คือสิ่ งที่มนุษย์พดู เราพบว่าที่โรงพยาบาลสู ตินารี
เวชมีเด็กทารกมากมาย ในมิติโดยรอบนั้นเด็กทารกจานวนมาก บ้างมีร่างกายมือเท้าไม่ครบถ้วน บ้างมี
ร่ างกายมือเท้าครบสมบูรณ์ แต่กลับมีชีวติ ทารกเล็กๆ อยูข่ า้ งในไม่มีที่ไป เดิมทีชีวติ นี้เขาเวียนมาเกิดแล้ว
เขาอาจจะมีอนาคตของเขา เขาอาจจะหลังจากที่มีชีวติ สักกี่ปีก่อนที่เขาจะเข้าสู่ วฏั สงสารใหม่อีกครั้ง แต่
ยังไม่ทนั เขาจะเกิด ท่านก็ฆ่าเขาทิ้งไปแล้ว เช่นนั้นเขาก็ตอ้ งต่อสู ้ดิ้นรนอย่างทุกข์ทรมานท่ามกลางวัน
เวลาอันยาวนาน ชีวติ ที่เล็กอย่างนั้นโดดเดี่ยวเดียวดาย ช่างน่าสงสาร เขาต้องรอคอยต่อไปจนครบอายุขยั
ในโลกมนุษย์ที่สวรรค์กาหนดให้เขานั้นผ่านพ้นไป จึงจะสามารถเข้าสู่ วฏั สงสารครั้งต่อไป ดังนั้นใน
ทันใดท่านก็ทาให้เขาตกอยูส่ ถานการณ์ที่ทุกข์ทรมานเช่นนั้น
ท่านว่านัน่ ไม่ใช่การฆ่าชีวติ หรื อ
นอกจากนี้กรรมยังจะหนักมาก
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ศิษย์ : มีกรรมเช่นนี้ยงั สามารถจะบาเพ็ญไหม
อาจารย์ : บาเพ็ญได้ แน่ นอนสามารถจะบาเพ็ญ เพราะต้าฝ่ าของจักรวาลนั้นประสานกลมกลืน
หากมองจากระดับชั้นหนึ่งที่ตายตัว ฝ่ าก็จะเด็ดขาดแน่นอน ระดับชั้นที่ต่างกันมีฝ่าที่ต่างกัน ระดับชั้นยิง่
สู งการรับรู ้เข้าใจในหลักการจะยิ่งชัด เพราะหากท่านสามารถจะบาเพ็ญจนหยวนหมัน่ แล้ว ท่านก็คือ
สรรพชีวติ ของจักรวาลของท่านอย่างแน่นอน เช่นนั้นจะมีบางคนคิด เช่นนั้นพวกเราก็ฆ่าชีวติ กันเถิด คน
ที่คิดเช่ นนี้ จะบาเพ็ญไม่สาเร็ จอย่างแน่ นอน หากท่านบาเพ็ญไม่สาเร็ จ ชี วิตเหล่านั้นที่ท่านฆ่าท่านไม่
อาจจะชดใช้ได้หรอกนะ ความหมายนี้ที่ขา้ พเจ้าพูดพวกท่านเข้าใจแล้วนะ การบาเพ็ญสามารถชดเชยสิ่ ง
เหล่านี้ แต่นนั่ ต้องบาเพ็ญจริ งๆ หลังจากหยวนหมัน่ ผลกรรมจะเป็ นตัวกาหนด
ศิษย์ : ถ้าทาแท้งเมื่อยีส่ ิ บปี ก่อน ในเวลานั้นไม่รู้และการทาแท้งได้รับอนุ ญาต จะทาอย่างไรถ้า
บาเพ็ญเวลานี้ กรรมหนักอย่างนี้
อาจารย์ : ท่านเพียงแต่บาเพ็ญไป ที่จริ งพวกเรามีคนจานวนมาก ทุกภพทุกชาติไม่แน่ ว่าได้ทา
อะไรไปในชาติใดบ้าง ไม่แน่วา่ ได้ติดค้างกรรมมากเพียงไรในชาติใดบ้าง มนุษย์มาถึงวันนี้ลว้ นแต่กรรม
พอกกรรม ไม่มีใครที่ไม่มีกรรมแล้ว แม้แต่คนที่ไม่ฆ่าทาร้ายชีวิตดูเหมือนจะไม่มี ฆ่าชีวิตไม่แน่จะต้อง
เป็ นชีวิตมนุษย์ ในเมื่อเราสามารถจะช่ วยท่าน ในเมื่อท่านสามารถจะบาเพ็ญและได้รับฝ่ าแล้ว ท่านไม่
ต้องไปคิดเรื่ องเหล่านี้ ท่านเพียงแต่บาเพ็ญไป ข้าพเจ้าจะมีการจัดวาง หากท่านบรรลุหยวนหมัน่ ก็จะ
จัดการเรื่ องนี้ให้ดีเอง
ศิษย์ : ที่ประเทศเยอรมันนีผฝู ้ ึ กฝ่ าหลุนต้าฝ่ าหลายคนเป็ นนักล่าสัตว์ พวกเขาบอกว่าสุ นขั จิ้งจอก
สิ งร่ างคนนั้นไม่ดี เวลานี้ผมยังไม่ยอมรับ
อาจารย์ : สุ นขั จิ้งจอกโดยตัวมันเราจะไม่พดู ถึง ในอนาคตอาจไม่คงอยู่ แต่ในฐานะผูบ้ าเพ็ญ พวก
เราพยายามไม่ไปทาเรื่ องฆ่าชีวิตเหล่านี้ พวกเรายังมีความเมตตา สาหรับการสิ งร่ างคนโดยสุ นขั จิ้งจอก
นั้น สุ นขั จิ้งจอกจานวนมากนั้นได้พลังหลิงชี่ สุ นขั จิ้งจอกบางตัวไม่มีพลังหลิงชี่จะไม่สามารถสิ งร่ างคน
ศิษย์ : มนุษยชาติในอนาคตยังต้องบาเพ็ญขึ้นไปไหม
อาจารย์ : เมื่อถึงเวลาที่มนุ ษยชาติในอนาคตมาถึง พวกท่านจานวนไม่นอ้ ยต่างก็บาเพ็ญเสร็ จสิ้ น
แล้ว แต่(เวลานั้น)จะมาเร็วมาก ในอนาคตเทปบันทึกเสี ยง วิดีทศั น์จะไม่เหลือไว้ให้กบั คนในอนาคต คน
ในอนาคตจะไม่รู้จกั ภาพลักษณ์ของข้าพเจ้า มีคนพูดว่า ข้าพเจ้าได้เปิ ดเผยความลับสวรรค์มากมาย ที่จริ ง
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คนในอนาคตไม่ได้ฟังฝ่ าที่ขา้ พเจ้าบรรยาย คนบนถนนเวลานี้ไม่รู้และไม่เคยได้ฟังฝ่ า แน่นอนหากพวก
ท่านบาเพ็ญจริ งๆ บรรลุหยวนหมัน่ และจากไป ข้าพเจ้าก็กาลังบรรยายฝ่ าให้กบั เทพ ดังนั้นความลับ
สวรรค์น้ ี ก็ไม่ได้เปิ ดเผยให้กบั คน คนในอนาคตจะเข้าสู่ ยคุ ที่ดีงามอย่างยิ่ง คนในอนาคตล้วนแต่มีโชค
ลาภ เปรี ยบเทียบกันแล้ว จะบาเพ็ญยากลาบากกว่าสักหน่ อย เพราะในสภาพแวดล้อมที่ดีจะไม่มีความ
ทุกข์ยากมากสักเท่าใด ดังนั้นบาเพ็ญขึ้นมาจึงไม่ใช่ เรื่ องง่าย แต่พูดในทางกลับกัน มันก็เป็ นเรื่ องปกติ
โลกมนุษย์กจ็ ะไม่ทุกข์ยากอย่างนั้น ไม่เลยร้ายอย่างนั้น นัน่ ก็เข้าสู่ ยคุ ของการบาเพ็ญที่ปกติ
การบาเพ็ญยากลาบากหนา ไม่เพียงแต่ความยากลาบากที่ท่านประสบ ในอดีตข้าพเจ้าเคยพูดว่า :
ณ ที่สูงช่างหนาวนัก สิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดแตกต่างจากคาพูดของคนธรรมดาสามัญ ก็คือพูดว่า เมื่อเขตแดน
ของท่านยกระดับขึ้น พลังของท่านยกระดับขึ้น ทุกสิ่ งทุกอย่างของท่านก็ยกระดับขึ้นตามไปด้วย วิธีคิด
ของท่ า นก็เ ปลี่ ย นไป ดัง นั้น ท่ า นจะพบว่ า มี ค นน้อ ยมากที่ จ ะพู ด คุ ย กัน ท่ า นได้ (มี ก ารเข้า ใจรั บ รู ้ ที่
เหมือนกัน) ณ จุดนี้ ท่านจะรู ้สึกโดดเดี่ยวอย่างมาก ในใจจะรู ้สึกเป็ นทุกข์แบบหนึ่ ง เช่ นนั้นภาวะชนิ ด
หนึ่งก็จะตามมา: กับคนธรรมดาสามัญดูเหมือนจะมีเรื่ องพูดคุยด้วยน้อย ติดต่อด้วยน้อย กระทัง่ กับคน
ในครอบครัว รับรองจะเป็ นเช่นนี้ แต่นี่ลว้ นถือว่าเป็ นเรื่ องปกติ พวกเราพยายามจัดความสัมพันธ์น้ ีให้ดี
เพราะไม่สามารถจะถือว่าพวกท่านเป็ นคนธรรมดาสามัญ ในเมื่อเป็ นเทพ ในเมื่อไม่ใช่คนธรรมดาสามัญ
แล้ว พระสงฆ์ที่บาเพ็ญในอดีตทันทีที่ออกบวชก็คือกึ่งเทพ พระสงฆ์ในปั จจุบนั ไม่ใช่เช่ นนั้นแล้ว เขาก็
ไม่มีคุณสมบัติเช่นนั้น พอออกบวชทาไมจึงบอกว่าเขาคือกึ่งเทพนะหรื อ การบาเพ็ญในอดีต ทันทีที่ออก
บวชก็ตดั ขาดกับวาสนาทางโลก ท่านคิดว่าเขายังเป็ นคนอยูไ่ หม แน่นอนจึงไม่อาจจะเป็ นเหมือนกับคน
คนไม่อาจหลีกหนีเรื่ องของคนธรรมดาสามัญเหล่านี้ หลังจากพวกท่านผ่านการบาเพ็ญและยกระดับขึ้น
อย่างแท้จริ ง พวกท่านจะพบว่า สิ่ งที่คนยึดติดท่านจะไม่ยดึ ติด เรื่ องที่คนพูดคุยกันอย่างเพลิดเพลิน พวก
ท่านจะรู ้สึกว่าช่างน่าเบื่อ
ฉะนั้นพวกท่านย่อมจะมีความแตกต่างจากคน ช่วงว่างนี้ จะกว้างขึ้นเรื่ อยๆ แต่พวกท่านอย่าคิด
มากในทางด้านนี้ เพราะเมื่อพวกท่านเข้าสู่ ภาวะนี้ พวกท่านจะค่อยๆ สัมผัสถึงสิ่ งที่พวกท่านควรจะ
สัมผัส พวกท่านก็จะค่อยๆ เปิ ดพลัง(ไคกง) เปิ ดการรับรู ้(ไคอู)้ คนมีความสนุกสนานของคน แน่ นอน
เทพก็มีความสนุกสนานของเทพ
ศิษย์ : เด็กที่เติบโตในสหรัฐอเมริ กา ภาษาจีนไม่ค่อยดี ในอนาคตต้องส่ งกลับประเทศไปหรื อไม่
อาจารย์ : ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่าน ข้าพเจ้าเดินทางไปหลายพื้นที่ในต่างประเทศ ข้าพเจ้าก็พบ
ปัญหานี้ ดังนั้นเมื่อพบกับศิษย์ของเรา ข้าพเจ้ามักจะบอกเขาว่า ต้องให้ลูกเรี ยนภาษาจีน ไม่อาจจะปล่อย
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ให้จุดเด่นของชนเผ่าผิวเหลืองของท่านสู ญหายไป เพราะในโลกของชาวผิวขาวไม่มีท่าน ท่านยังต้อง
กลับไปยังโลกของชนเผ่าผิวเหลือง หากท่านศึกษาฝ่ าแล้วไม่สามารถเข้าใจความนัยที่แท้จริ งของฝ่ า นัน่
จึงจะเป็ นเรื่ องใหญ่ วันนี้ หนังสื อที่แปลออกมาก็เป็ นขั้นตอนของการให้คนรับรู ้เข้าใจในช่ วงระหว่าง
กาล เหมือน “ฝ่ าหลุนกง” หนังสื อเล่มนั้นของเรา เขาเป็ นเพียงหนังสื อในขั้นตอนของการรับรู ้เข้าใจ แต่
การบาเพ็ญที่แท้จริ งต้องอ่าน “จ้วนฝ่ าหลุน”หนังสื อที่แปลเป็ นภาษาต่างประเทศ เขาก็เป็ นหนังสื อใน
ระหว่างขั้นตอนของการรั บรู ้ เข้าใจ หากท่ านคิ ดจะบาเพ็ญอย่างแท้จริ ง ต้องอ่ านภาษาต้นฉบับ จาก
ภาษาต้นฉบับท่านจึงจะรู ้ว่าอะไรคืออะไร ต่อให้ท่านแปลได้ดีอย่างไร เขาก็ต้ืนเขินว่างเปล่า ไม่มีความ
นัย ดังนั้นพวกเราหลายๆ คนอ่านหนังสื อ แต่ละครั้งที่อ่านหนึ่งรอบจะไม่เหมือนกัน ในคาพูดประโยค
เดียวกันท่านอ่านจากเขตแดนที่ต่างกันมันต่างกันโดยสิ้ นเชิง
ศิษย์ : ผูฝ้ ึ กเก่าบางคนไม่ยินดีที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนด้วยกันกับผูฝ้ ึ กใหม่ ปรากฏการณ์น้ ี ถูกต้อง
ไหม
อาจารย์ : เราไม่ได้กาหนดตายตัวว่าทุกคนต้องมาฝึ กพลังที่ศูนย์ฝึก ข้าพเจ้าเพียงบอกทุกท่านว่า :
ฝึ กพลังเป็ นกลุ่มที่ศูนย์ฝึกและพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน จะยกระดับขึ้นมาได้เร็ วและมีประโยชน์
ต่อการยกระดับของผูฝ้ ึ ก คนเขาอยากจะฝึ กอยูท่ ี่บา้ น เช่นนั้นเขาก็ฝึกอยูท่ ี่บา้ น นี่กไ็ ม่เป็ นไร พวกเราบาง
คนบาเพ็ญได้ดี จริ งอยูใ่ นส่ วนนี้มีจานวนไม่นอ้ ยที่ฝึกอยูท่ ี่บา้ น แต่มีคนบางส่ วนที่ไม่กา้ วหน้า อยูท่ ี่บา้ น
ไม่ออกมาก็มีไม่นอ้ ย ดังนั้นท่านไม่อาจจะพูดเหมารวม และไม่อาจจะบังคับเขาการบาเพ็ญเป็ นเรื่ องของ
ใจคน บอกว่าใจฉันไม่อยากจะบาเพ็ญ ท่านให้เขามาจะมีประโยชน์อะไรหรื อ ใช่หรื อไม่ เขาไม่อยากจะ
เป็ นพระพุทธ พระพุทธก็ไม่มีปัญญา ตนเองต้องการอะไร ตนเองอยากจะทาอะไรนัน่ จึงจะนับได้ แต่
ท่านรู ้สึกว่าหากออกมาดูเหมือนจะสามารถช่ วยพวกเราเผยแพร่ ฝ่าให้กว้างไกล ท่านรู ้สึกว่าทาอย่างนี้ ดี
และชักชวนเขาให้ช่วยเหลือทุกคน ที่จริ งก็ไม่แน่ ว่าจะต้องเป็ นเช่ นนี้ บาเพ็ญอยูท่ ี่บา้ น บาเพ็ญข้างนอก
ล้วนเหมือนกัน
เวลานี้ ขา้ พเจ้ายังพบอีกประเด็นหนึ่ ง แน่ นอนไม่ใช่ ปัญหาที่ ท่านพูดถึง เราพบในประเทศจี น
แผ่นดินใหญ่ ผูฝ้ ึ กเก่าในระยะแรกๆ ต่างไม่ออกมาฝึ กเป็ นจานวนมาก คนที่ฝึกอยูข่ า้ งนอกส่ วนใหญ่ไม่
เคยฟั งการบรรยายฝ่ าของข้าพเจ้าเลย มีจานวนมากอย่างยิ่ง เพราะนี่ กเ็ ป็ นรู ปแบบการเผยแพร่ ตา้ ฝ่ าของ
เรา ได้เหลือรู ปแบบนี้ไว้ให้กบั ทุกท่านแล้ว คนรุ่ นต่อไปก็ให้ทาเช่นนี้ ดีมาก ไม่ใช่ว่าคนที่กลับไปฝึ กกัน
ที่บา้ นเหล่านี้ไม่ไหวแล้ว มีคนจานวนมากบาเพ็ญได้ดีมากแล้ว เขาพบว่าตนเองกับผูฝ้ ึ กที่เข้ามาใหม่ซ่ ึ ง
รับรู ้เข้าใจฝ่ าไม่สูงไม่มีอะไรจะพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกันได้ จะเกิดปั ญหานี้ เรื่ องเหล่านั้นที่พูดคุย
กันอย่างเพลิดเพลินระหว่างผูฝ้ ึ กด้วยกันนั้น เขาคิดว่าเป็ นจิตยึดติด ในใจเขารู ้สึกอึดอัด อาจจะเป็ นสาเหตุ
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ที่เขาไม่มา มีกรณี แบบนี้ เวลาคนทาอะไรมักจะมีจิตยึดติดหรื อมีจุดประสงค์หนึ่งๆหากคนๆ นี้บาเพ็ญได้
ดีมาก เมื่อเขาไม่มีจิตยึดติดใดๆ ของคนธรรมดาสามัญแล้ว เขาไม่อาจจะทนอยูก่ บั คนได้ เขารับไม่ได้กบั
ทุกๆ คาพูดของคน ทุกๆ ประโยค ทุกๆ ความคิด ความคิดในจิตใจของเขา(คน) ล้วนมีจุดประสงค์ เวลา
ที่จิตใจของท่านใสสะอาดไม่คิดอะไรเลยนั้น คนอื่นคิดอะไรอยูท่ ่านก็จะรู ้ได้ ท่านจะอึดอัดทนไม่ได้กบั
ทุกความคิด ทุกการกระทา ทุกประโยคของคนอื่น รู ้สึกราคาญใจ ท่านก็รู้สึกไม่มีทางที่จะพูดกับเขาได้
ชัดเจน ดังนั้นจึงไม่ออกมา ก็มีกรณี เช่นนี้ แต่กไ็ ม่เป็ นเช่นนี้ ท้ งั หมด แต่ขา้ พเจ้าคิดว่า พวกเราผูฝ้ ึ กใหม่
ออกมาฝึ กจะดี ที่สุ ด เพราะอะไรหรื อ เพราะมันจะมีประโยชน์ต่อการยกระดับของพวกท่านได้จริ งๆ
หากท่านไม่ออกมาฝึ ก ท่านฝึ กอยู่ที่บา้ นอาศัยตัวท่านเองไปรับรู ้(อู)้ แน่ นอนสามารถจะรับรู ้ออกมาได้
แต่จะช้ามาก ใครบ้างไม่อยากจะก้าวหน้าหนา ใครบ้างไม่อยากจะยกระดับขึ้นมาเร็วๆ ละ
ศิษย์ : เวลาที่พวกเราทาเรื่ องอะไร ไม่รู้วา่ เรื่ องนี้ควรหรื อไม่ควรทา จะใช้เจิน ซัน่ เหยิน่ ชี้นาพวกเรา
อย่างไร
อาจารย์ : ที่จริ งไม่ใช่พดู ว่าเรื่ องนั้นควรหรื อไม่ควรทา ท่านไม่รู้ คนมักจะประเมินดีหรื อไม่ดีโดย
ตกอยู่ขา้ งในเหตุ ก ารณ์ น้ ันและท่ านก็ไม่ อ าจจะประเมิ น ออกมาได้ เหตุ ใ ดข้า พเจ้าสามารถมองเห็ น
สภาพการณ์ของทุกสิ่ งเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุ ษยชาติในวันนี้ ไม่ว่าเรื่ องอะไรข้าพเจ้าก็สามารถจะ
อธิบายได้ชดั เจน เพราะข้าพเจ้าไม่อยูข่ า้ งใน เวลาที่ท่านมองปั ญหา ท่านอย่าได้มองมันโดยตกอยูข่ า้ งใน
ของมันอีก ท่านอย่าได้พิจารณาโดยว่าตามเหตุการณ์จากข้างในปั ญหาหนึ่ งๆ ให้ท่านกระโดดออกมา
สารวจปัญหานี้ดูวา่ มันสอดคล้องกับเจิน ซัน่ เหยิน่ หรื อไม่ หากเป็ นผูท้ ี่บาเพ็ญได้ดีคนหนึ่ง หรื อเทพองค์
หนึ่ง พระโพธิสัตว์ที่มาทาเรื่ องนี้ จะทาอย่างไร ท่านคิดอย่างนี้ พอความคิดที่ถูกต้องออกมาท่านก็รู้แล้ว
ศิ ษย์ : สภาพแวดล้อมที่ซับ ซ้อนสร้างบุคคลระดับสู ง สภาพแวดล้อมในจีนแผ่นดิ นใหญ่น้ นั มี
ความซับซ้อนกว่าสหรัฐอเมริ กามาก หากบาเพ็ญอยูใ่ นจีนแผ่นดินใหญ่จะเร็วกว่าสักหน่อย
อาจารย์ : ซับซ้อนกันทั้งหมด มีรูปแบบของความซับซ้อนที่ไม่เหมือนกัน คนจีนแผ่นดินใหญ่
การขัด สี ซ่ ึ ง กัน และกัน ด้า นจิ ต ใจจะรุ นแรงมาก การปั ด แข้งปั ด ขาซึ่ ง กัน และกัน รุ นแรงมาก แต่ ใ น
สหรัฐอเมริ กา การบ่อนทาลายโฉมหน้าของวัฒนธรรมนั้นร้ายแรงมาก จิตมารใหญ่มาก ดังนั้น(อยู่ที่
ไหน)ก็สามารถจะบาเพ็ญ
ศิษย์: อากาศมีมลพิษหนักมาก เป็ นอันตรายมากต่อการบาเพ็ญหรื อไม่
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อาจารย์ : ไม่ มี ไม่ เ ป็ นปั ญหาต่ อพวกเราผูบ้ าเพ็ญ เพราะร่ า งกายของท่ า นจะค่ อยๆ ถู กสสาร
พลังงานสู งทดแทน สิ่ งเหล่านี้ไม่อาจจะก่อมลพิษต่อท่าน
ศิษย์ : การบาเพ็ญสามารถจะนาพาสภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
สภาพแวดล้อมทางสังคม หรื อสภาพแวดล้อมทางสังคมและการดาเนิ นชี วิตของตัวผูบ้ าเพ็ญพัฒนาสู่
ทิศทางความดี สู่ เจิน ซัน่ เหยิน่ ได้หรื อไม่
อาจารย์ : กาลังบังเกิดผลอันนี้ เพียงแต่ละเอียดลึกซึ้ งไม่สามารถสังเกตได้ง่าย ทุกสิ่ งที่เกี่ยวข้อง
กับท่านล้วนกาลังเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดลึกซึ้ ง เปลี่ยนแปลงในสองด้าน: หนึ่งคือบางคนจะห่ างไกล
จากท่านมากขึ้นเรื่ อยๆ อีกหนึ่งคือบางคนจะเข้าใกล้กบั ท่านมากขึ้นเรื่ อยๆ ก็คือเปลี่ยนแปลงดีข้ ึนเรื่ อยๆ
บางคนจะหลีกหนี จากท่านโดยสิ้ นเชิ ง คนที่ไม่ไหวก็จะหลีกหนี เขาจะเป็ นเช่ นนี้ การเปลี่ยนแปลงจะ
ละเอียดลึกซึ้งมาก
ศิษย์ : ท่านอาจารย์ เวลาฝึ กพลัง การขัดสมาธิ ขาเดียวกับการขัดสมาธิ สองขา สุ ดท้ายจะมีผลเป็ น
อย่างไร
อาจารย์ : เขามีมูลเหตุพ้นื ฐานของการบาเพ็ญอยูข่ า้ งใน มีกลไกบังคับอยูข่ า้ งใน กลไกบังคับชนิด
นี้ ของพลัง (กง)ชุ ด นี้ ของเรา การขัด สมาธิ ส องขา ก็ เ หมื อ นกับ เครื่ อ งจัก รกลชุ ด หนึ่ ง เกี ย ร์ ข อง
เครื่ องจักรกลต้องติดตั้งแบบนี้ ท่านต้องการจะติดตั้งมันแบบนั้นให้ได้ เขาก็ผลิตอะไรออกมาไม่ได้ แต่
มันไม่จาเป็ นต้องตายตัวอย่างนั้นเสมอไป เพราะบางคนเขาจะมีข้ นั ตอนของการค่อยๆ ยกระดับ วันนี้ขดั
ไม่ได้ ค่อยๆ ฝึ กสมาธิ ดังนั้นเรายังคงมีวธิ ี แต่ท่านต้องพยายามตามขึ้นมา
ศิ ษย์ : หากขัดสมาธิ แล้วไม่สามารถเข้าสู่ ความสงบ และไม่สามารถบรรลุ “ติ้ง” (นิ่ ง) แสดงว่า
ระดับชั้นของตนเองต่ามาก ไม่สามารถขึ้นสู่ ระดับชั้นสู ง
อาจารย์ : พอนัง่ ลงท่านก็สามารถบรรลุ “ติ้ง” ในทันที เช่นนั้นระดับชั้นในปั จจุบนั ก็สูงมากแล้ว
อันนี้ ในหนังสื อก็ได้เขียนไว้ ท่านไม่สามารถเข้าสู่ “ติ้ง” ก็ให้ท่านถือว่าความคิดที่ท่านสะกดไม่อยู่น้ นั
เป็ นคนอื่น ที่จริ งข้าพเจ้าขอบอกท่าน มันไม่ใช่ ท่านตั้งแต่ตน้ มันเป็ นทัศนคติที่ก่อเกิดหลังกาเนิ ดที่รวม
กับกรรมแห่ งความคิด ท่านต้องการนัง่ สมาธิ เข้าสู่ ความสงบ มันทาไมไม่สงบละ มันไม่เชื่อฟั งท่าน มัน
จะเป็ นท่านได้หรื อ มันคือกรรมที่ตลบขึ้นมา ดังนั้นท่านต้องถือว่ามันเป็ นคนอื่น พร้อมกับที่จิตยึดติดเบา
บางลง ก็จะค่อยๆ สงบลงมาได้เรื่ อยๆ ระดับชั้นก็ยกระดับขึ้น
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ศิษย์ : มักจะรู ้สึกง่วงเวลาฝึ กพลัง ท่านว่าดิฉนั ควรจะนอน หรื อมันเป็ นมาร หรื อดิฉนั ควรจะต่อสู ้
กับมันดี
อาจารย์ : การนอนโดยตัวเองไม่ใช่มาร มันเป็ นปั จจัยชนิดหนึ่งที่มนุษย์จะต้องพักผ่อน นี่เป็ นสิ่ ง
หนึ่ ง ปั จจัยชนิ ดหนึ่ งที่ประกอบขึ้นโดยจักรวาล แต่กล่าวสาหรับผูบ้ าเพ็ญ ท่านนอนหลับระหว่างการ
บาเพ็ญ เช่ นนั้นมันก็สามารถก่อบทบาทของมารชนิ ดหนึ่ ง ไม่ให้ท่านบาเพ็ญ ตัวมันเองไม่ใช่ มาร มัน
สามารถก่อบทบาทชนิ ดหนึ่ งเช่ นนี้ แต่พูดจากอีกด้านหนึ่ งมันก็มีผลเพื่อจะเสริ มสร้างความตั้งใจของ
ท่านให้แข็งแกร่ ง ความตั้งใจนั้นตัวท่านไม่ตอ้ งไปบาเพ็ญหรื อ ต้องเสริ มสร้างความตั้งใจของตนเองให้
แข็งแกร่ ง การยับยั้งมันก็คือการเสริ มสร้างความตั้งใจให้แข็งแกร่ ง ก็คือการบาเพ็ญ การรู ้สึกง่วงเวลาฝึ ก
พลังโดยตัวมันเองก็คือผลที่เกิดจากกรรมแห่งความคิด
ศิษย์ : ผมอยากถามว่า “ชี่จี” (กลไกชี่) ที่แท้เป็ นอย่างไร
อาจารย์ : “ชี่จี” (กลไกชี่) ก็คือกลไกบังคับที่เคลื่อนไหวชนิดหนึ่งซึ่ งประกอบขึ้นจากสสารระดับ
จุลทรรศน์ของพลัง(กง) สสารที่มนุษย์มองไม่เห็น กลไกบังคับชนิ ดนี้ มีรูปลักษณ์แต่มนุ ษย์มองไม่เห็น
ในอนาคตเมื่อบาเพ็ญถึงระดับที่แน่ นอนหนึ่ งแล้วตาทิพย์เปิ ดได้ค่อนข้างดีก็สามารถจะมองเห็น มันก็
เหมือนสายเส้นหนึ่ง สายสี ขาวที่หมุนอยูร่ อบๆ ร่ างกายท่าน แต่มนั เชื่อมต่อกับฝ่ าหลุนข้างในตานเถียน
มันจะถูกเสริ มให้แข็งแกร่ งอย่างต่อเนื่ องเวลาท่านฝึ กพลัง สิ่ งนี้ “ชี่ จี” ยิ่งแข็งแกร่ ง มันจะยิ่งสามารถ
นาพาท่านฝึ กพลังโดยอัตโนมัติ ก็คือเวลาที่ท่านไม่ฝึกพลังมันก็จะหมุน ช่วยท่านฝึ กพลังโดยอัตโนมัติ
ในหลักพลัง(กง)ห้าชุ ดที่เราถ่ายทอดออกมา ล้วนมีกลไกบังคับชนิ ดนี้ ทางานอยู่ ดังนั้นท่านเห็นว่าตัว
ท่านยืนอยูต่ รงนี้ไม่ได้เคลื่อนไหว แต่กลไกบังคับในร่ างกายท่านนั้นเคลื่อนไหวไปมาอยู่ นาพาร่ างกาย
ของท่านผันแปรทัว่ ด้าน
ศิษย์ : ในโลกฝ่ าหลุนซื่อเจี้ยมีเพลงของฝ่ าหลุนหรื อไม่
อาจารย์ : นัน่ เป็ นสิ่ งสาหรับการทาโฆษณา สิ่ งที่ทาให้มีความเป็ นมนุ ษย์ชนิ ดหนึ่ ง ฝอฝ่ าจะไม่
เข้มงวดอย่างนี้ได้หรื อ คนในปัจจุบนั เปลี่ยนพระพุทธให้เป็ นมนุษย์ แต่พระพุทธนั้นเป็ นเทพที่ยงิ่ ใหญ่ไร้
เทียมทาน ในอดีตเวลาเอ่ยถึงพระพุทธนั้น ความเคารพนับถือที่ไร้ขีดจากัดจะเกิดขึ้นในใจ ปั จจุบนั พูดถึง
กันเรื่ อยเปื่ อย รู ปของพระพุทธ พระโพธิ สัตว์ พระแม่มารี สลักไว้ในสุ สาน ช่ างเป็ นการย่ายีพระพุทธ
พระโพธิ สัตว์และพระแม่มารี บริ เวณรอบๆ เต็มไปด้วยศิลาหน้าหลุมฝังศพของคนตาย มนุษย์ ไม่รู้ว่า
ตนเองกาลังทาอะไร มนุษย์รู้สึกว่าดี เขาอยากบอกให้พระพุทธ พระโพธิสัตว์และพระแม่มารี เฝ้ าดูแลคน
หน้า 63 จาก 66

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

วันที่ 15 สิ งหาคม ค.ศ. 2012

(V.0)

ตายเหล่านั้น ก็คือกาลังบงการพระพุทธอยู่ ไม่ใช่ เช่ นนี้ หรื อที่จริ งนี้ เป็ นสิ่ งที่คิดออกมาจากความคิดที่
เลวร้ายของมนุษย์ บอกว่าหลักพลังมากมาย เช่นเต้นราอะไรเอย เพลงอะไรเอย ของเล่นเหล่านี้เกี่ยวข้อง
อะไรกับการบาเพ็ญ และยังส่ งเสริ มคนให้ยึดติดกับอารมณ์(ฉิ ง) นี้ เป็ นการปฏิบตั ิต่อพระพุทธ เต๋ า เทพ
ด้วยความคิดของมนุษย์และวิธีคิดของมนุษย์ ที่จริ งโดยมูลฐานไม่อาจจะใช้วธิ ีคิดของมนุษย์ไปคิดได้เลย
เมื่อท่านบาเพ็ญได้ดีมากและเมื่อไม่มีความคิดเหล่านี้ของมนุษย์เหมือนพวกเขา ท่านจึงจะสามารถบรรลุ
หยวนหมัน่
ศิษย์ : พวกเราดารงชีวิตอยูใ่ นสภาพที่มีความหมายมัน่ ชนิดหนึ่ ง พวกเราควรจะขจัดกิเลสชนิ ด
นั้นในการดารงชีวติ ที่ปกติ บางเวลาดิฉนั รู ้สึกสับสน ทาจนตนเองรู ้สึกตรึ งเครี ยดมาก
อาจารย์ : ท่ านจะพูดว่าเมื่ อท่ านบาเพ็ญ รู ้ สึกว่าตนเองดู เหมื อนมี ความเข้าใจต่ อฝ่ าในระดับที่
แน่ นอน ควรจะยกระดับ ควรจะขจัดความคิดบางส่ วนทิ้งไป แต่ท่านพบว่าความคิดบางส่ วนยังอยู่ ดู
เหมือนทาให้ท่านรู ้สึกอึดอัดว่า ทาไมฉันยังมีความคิดเช่ นนี้ อยู่อีก จึงรู ้สึกขัดแย้งในตนเอง ใช่ หรื อไม่
ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เพราะข้าพเจ้าได้อธิบายปัญหานี้เมื่อครั้งก่อน ถ้าหากเราขจัดความคิดชนิดนี้ของ
มนุ ษย์ที่จะสามารถดารงไว้ซ่ ึ งชี วิตของคนธรรมดาสามัญของท่ านในหมู่คนธรรมดาสามัญออกไป
ทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญได้แม้แต่วนั เดียว มนุ ษย์ทาอะไรล้วนแต่สั่งการ
โดยจิตยึดติด ท่านจะรับไม่ได้กระทัง่ หนึ่งความคิดของมนุษย์ เมื่อท่านไม่มีความคิดเหล่านั้น ท่านจะไม่
รู ้วา่ การอยูก่ บั มนุษย์น้ นั เป็ นความรู ้สึกอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้ท่านสามารถจะบาเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมดา
สามัญ รอจนถึ งเมื่ อบรรลุ หยวนหมัน่ ชั้นผิวที่ สุ ดของท่ านจึ งจะสามารถแปรผัน และขจัดจิ ต ยึด ติ ด
ทั้งหมดทิ้งไปได้
ศิษย์ : ชาวผิวขาวเมื่อบาเพ็ญหยวนหมัน่ แล้วไปโลกสวรรค์ใด
อาจารย์ : คาถามนี้เคยอธิบายไปแล้ว พวกเราบางคนอาจได้เห็นหนังสื อ “จ้วนฝ่ าหลุน” ข้างใน
เต็มไปด้วยรู ปลักษณ์ของพระพุทธ บางคนได้เห็นข้างในหนังสื อ “จ้วนฝ่ าหลุน” ฉบับภาษาอังกฤษเต็ม
ไปด้วยเทพที่แต่งกายและคลุมศีรษะคล้ายพระแม่มารี หรื อพระเยซู รู ปลักษณ์ของเทพของชาวผิวขาว อยู่
ในทุกตัวอักษร ท่านอย่าเห็นว่าที่บาเพ็ญคือต้าฝ่ าของเรา... ข้าพเจ้าพูดว่าเราคือสายพุทธ แต่ที่ขา้ พเจ้า
ถ่ายทอดคือคุณสมบัติพิเศษของจักรวาลทั้งหมด หลักการของจักรวาล ฝ่ าของจักรวาล เช่นนั้นแน่นอน
เทพของเขาก็รวมอยูข่ า้ งใน ฉะนั้นเขาเป็ นชาวผิวขาวเมื่อเขาหยวนหมัน่ พลัง(กง)ที่บาเพ็ญออกมาในร่ าง
ของเขาก็เป็ นรู ปลักษณ์ของชาวผิวขาวด้วย หยวนหมัน่ แล้วเขาจะไปโลกของชาวผิวขาว กุมาร(อิงฮ๋ าย)
เล็กๆ ที่พวกเขาบาเพ็ญออกมาล้วนมีปีก แน่นอนสายเต๋ าก็เช่นเดียวกัน
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ศิษย์ : กรรมจากการฆ่าชีวติ จะชดใช้อย่างไร
อาจารย์ : เรามีศิษย์จานวนมากที่ได้ประสบกับเหตุการณ์อนั ตรายต่างๆ ในระหว่างขั้นตอนของ
การบาเพ็ญ รถชน ตกจากที่ สูงเป็ นต้น และเหตุการณ์อื่นๆ หลังจากนั้นผูฝ้ ึ กของเรารู ้สึกดีใจ ใช่สมควร
จะดีใจ แน่นอนในฝ่ าข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ นี่เท่ากับได้ชดใช้กรรมหนักที่ติดค้างไว้แต่ก่อน กระทัง่ เท่ากับ
ได้ชดใช้ดว้ ยชีวิต หากได้ชดใช้ชีวิตนั้นจริ งๆ แล้ว เช่ นนั้นชื่อก็ได้ลบออกจากนรก เพราะท่านได้ชดใช้
ชีวติ นั้นแล้ว
ที่จริ งท่านอย่าคิดว่าถูกรถชนแล้วท่านไม่เป็ นอะไร แต่ตวั ท่านหนึ่งคนได้ตายไปแล้วจริ งๆ คือตัว
ท่านที่ประกอบขึ้นจากกรรม และในร่ างกายท่านมีความคิดที่ประกอบขึ้นจากกรรมที่ไม่ดี มีหวั ใจ มี
อวัยวะทั้งสี่ ถูกชนตายไปแล้ว แต่มนั ประกอบขึ้นจากกรรมทั้งหมด เราได้ทาเรื่ องดีที่ใหญ่อย่างนี้ให้กบั
ท่าน ขจัดกรรมที่หนักอย่างนี้ทิ้งไปและใช้มนั มาชดใช้ชีวติ ไม่มีใครทาเรื่ องนี้ เป็ นเพราะท่านสามารถจะ
บาเพ็ญ เราจึงทาเช่นนี้ รอจนเมื่อพวกท่านรู ้ พวกท่านก็ไม่มปัญญาจะขอบคุณข้าพเจ้าได้
ศิษย์ : พวกเราจะบรรลุหยวนหมัน่ อย่างไร
อาจารย์ : ฝ่ าชุ ดนี้ ของเราถ่ายทอดออกมาเพื่อจะแปรผันร่ างแท้(เปิ๋ นถี่)ของมนุ ษย์เป็ นร่ างพระ
พุทธ นี้เป็ นเส้นทางที่เราเดิน ไม่เดินสู่ นิพพานและไม่ใช้วิธีแปลงเป็ นแสงรุ ้ง และไม่ใช้วิธี “ปลดแก้ศพ”
ของสายเต๋ าที่แปลงไม้ไผ่ท่อนหนึ่ งเป็ นร่ างมนุ ษย์เอาไว้ในโลงศพ ก็จะให้คนมองเห็นท่านบรรลุหยวน
หมัน่ อย่างสง่าผ่าเผย เพราะร่ างกายท่านแปรผันแล้ว
ศิ ษย์ : ท่านอาจารย์พูดว่าการบาเพ็ญอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญต้องทางานในหมู่คนธรรมดา
สามัญให้ดี.... ผมคิดจะหางานที่ สามารถจะทาได้ดีโดยใช้เวลาน้อย หลังจากนั้นใช้เวลาสาหรั บการ
บาเพ็ญ
อาจารย์ : พวกเราล้วนมีความคิดเช่นนี้ ทุกท่านต่างอยากหางานที่ทาได้สบายสักหน่อย เพื่อจะได้
มี เ วลามากๆ สาหรั บบาเพ็ญ และยังสามารถทางานได้ดี ความคิ ด ยัง คงเป็ นเพียงความคิ ด อาจเป็ น
แรงจูงใจที่ตนเองต้องการจะบาเพ็ญ แต่โดยมากสิ่ งต่างๆ ไม่แน่ ว่าจะเป็ นจริ งไปตามที่พวกเราคิดเสมอ
ไป เพราะสภาพการณ์ ของแต่ ละคนไม่ เหมื อนกัน เพียงแต่ ตวั ท่ านไม่ ยึดติ ดอย่างรุ นแรงที่ จะต้องทา
เช่ นนั้น ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้าก็จะจัดวางให้ท่านเป็ นอย่างดี การทางานที่ปกติทวั่ ไปก็สามารถบาเพ็ญได้
เช่นกัน
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ศิษย์ : มีบางคนพบว่าการอ่านหนังสื อ “จ้วนฝ่ าหลุน” ฉบับตัวพิมพ์ด้ งั เดิมกับอ่านฉบับตัวพิมพ์ยอ่
จะต่างกัน มีความรู ้สึกไม่เหมือนกัน
อาจารย์ : ดูเหมื อนจะไม่ มีนะ ควรจะเหมื อนกัน แต่ มีจุดหนึ่ ง ประเทศจี นหลังจากผ่าน “การ
ปฏิวตั ิใหญ่ทางวัฒนธรรม” แล้ว ความคิดของคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คนไต้หวันกับชาวจีนโพ้น
ทะเล คนเชื้ อสายจีน ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และพื้นที่อื่นๆ ในด้านนี้ พวกเขามีความคิดที่แตกต่าง
เล็กน้อย ใช่ หรื อไม่ว่าเวลาท่านอ่าน “จ้วนฝ่ าหลุน” ฉบับตัวพิมพ์ด้ งั เดิ มด้วยทัศนคติเดิมของท่าน เมื่อ
อ่านฉบับตัวพิมพ์ยอ่ จึงรู ้สึกว่าไม่สามารถจะปรับตัวเข้ากับสิ่ งนี้ของจีน ที่จริ งเป็ นอุปสรรคทางด้านจิตใจ
ชนิดหนึ่งของตัวท่าน
ศิษย์ : เวลาอ่าน “จ้วนฝ่ าหลุน” ไม่คิดอยากจะวางมือและไม่คิดอยากจะฝึ กพลังเลย
อาจารย์ : อ่าน “จ้วนฝ่ าหลุน” แล้ว ไม่คิดอยากจะวางมือ เช่นนั้นท่านก็อ่านไป ไม่เป็ นปั ญหา หา
เวลาฝึ กพลังทีหลังก็ได้ อ่านหนังสื อมากๆ เป็ นเรื่ องดี การศึกษาฝ่ าสาคัญมาก
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