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บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวี 0ซนั 

 คนบางคนเมื%อบําเพญ็ไม่สําเรจ็ในชาตหินึ%ง และไม่ไดต้ั )งปณิธานจะบําเพญ็ต่อในชาตหิน้า ถ้าหาก
ชาตหิน้าไดเ้กดิเป็นคนอกีครั )ง กไ็ม่มโีอกาสจะบําเพญ็ต่อ ดงันั )นกุศลกรรมที%ตนเองไดบํ้าเพญ็ไวใ้นชาติ
ก่อนกก็ลายเป็นความสุขและโชคลาภ เจา้ใหญ่นายโตจํานวนมากกค็อืพระสงฆท์ี%กลบัชาตมิาเกดิใหม่ 
เพราะเขาไดบํ้าเพญ็ดว้ยความยากลําบากสะสมบุญกุศลไวจ้ํานวนหนึ%งแต่บําเพญ็ไม่สําเรจ็ บุญกุศลจงึ
ส่งผลใหเ้ขาไดเ้ป็นใหญ่เป็นโต หรอืเป็นพระเจา้แผ่นดนิ 
 ถ้าไดต้ั )งปณิธานไวห้ากชาตนิี)บําเพญ็ไม่สําเรจ็จะบําเพญ็ต่อในชาตหิน้า กจ็ะก่อเกดิเป็นวาสนาใน
ชาตหิน้าใหเ้ขามโีอกาสไดบํ้าเพญ็ต่อในวชิาเดยีวกนั หากไดต้ั )งปณิธานไวอ้ย่างนี) เมื%อคนๆนี)มาเกดิใหม่
อกีครั )ง กจ็ะไม่อยู่ในการควบคุมของเทพผูดู้แลบนโลก อาจารยข์องเขาจะคอยดูแล เฝ้าตดิตามใหเ้ขาไดไ้ป
เกดิในครอบครวัที%จะเอื)ออํานวยใหเ้ขาฝึกบําเพญ็ เขากจ็ะมโีอกาสบําเพญ็ตนต่อ 
 มพีระสงฆใ์นวดัจํานวนมากที%บําเพญ็ไม่สําเรจ็ สาเหตุสําคญัเพราะไม่สามารถขจดัจติยดึตดิ ไม่รู้
จะบําเพญ็อย่างไร ไม่ไดห้ลกัธรรม บางคนคดิว่าการสวดมนต์จะทําใหเ้ขาบําเพญ็สําเรจ็เป็นพระพุทธได ้
ปล่อยวางจติมนุษยล์งไม่ได ้ เขากจ็ะบําเพญ็ไม่สําเรจ็ แต่จติเขากย็งัคดิที%จะเป็นพุทธ เมื%อตายไปกจ็ะ
วนเวยีนอยู่ในวดัแห่งนั )น บําเพญ็ตามผูค้น เป็นประการเช่นนี) จะบอกว่าเป็นผกีไ็ม่ใช่ผ ี จะพูดว่าเป็น
พระสงฆเ์ขากไ็ม่ใช่คน คนในปัจจุบนัจงึค่อนขา้งสบัสนวุ่นวาย นอกจากนี)พระพุทธรูปบางองคก์ไ็ม่มี
ธรรมกายของพระสถติอยู่ มแีต่วญิญาณซึ%งเกดิขึ)นมาจากการกราบไหวบู้ชาของคน เวลานี)บางคนผูกผา้
แดงไวก้บัต้นไมเ้พื%อกราบไหว ้ กราบไหวแ้มก้ระทั %งภูเขา ก้อนหนิ รูปสลกัพระพุทธที%ยงัไม่ไดเ้บกิเนตรก็
กราบไหว ้ กราบไหวจ้นเกดิวญิญาณขึ)นมา มรีูปร่างหน้าตาเหมอืนพระแต่ไม่ใช่พระจรงิ อาศยัรูปลกัษณ์
ของพระพุทธกระทําในสิ%งไม่ด ีประเภทนี)มมีากมาย 
 สวรรคเ์ขม้งวดกวดขนัต่อผูส้ําเรจ็อรยิะผล ไม่เหมอืนอย่างที%คนคาดคดิ ความจรงิศาสนาพุทธใน
ระยะหลงันี)ไม่ไหวแลว้ มผีูค้นมากมายไม่รูว่้าจะบําเพญ็ตนอย่างไร บําเพญ็ตนลําบาก ในศาสนาพุทธมี
การอธบิายพระสูตรไวม้ากมาย พระสงฆร์ูปนี)อธบิายไวแ้บบนี) รูปนั )นอธบิายไวแ้บบนั )น คําอธบิายเหล่านั )น
สามารถนําพาผูค้นใหห้ลงทางไปสู่แนวทางที%ผดิ ลว้นบ่อนทําลายพระธรรม ขอเพยีงคนเราสามารถรบัรู้
จากตวัอกัษรดั )งเดมิ ความหมายดั )งเดมิในพระสูตร เขากจ็ะรบัรูไ้ดเ้ลก็น้อย แมจ้ะเขา้ใจไดเ้พยีงเลก็น้อย 
จติของเขากส็ูงขึ)นแลว้ อ่านอกีครั )งเขา้ใจหลกัธรรมอกีขอ้ เขากจ็ะยกระดบัสูงขึ)นอกี ในแต่ละระดบัชั )นเขา
จะเขา้ใจแตกต่างกนัไป พระสงฆบ์างรูปตคีวามพระสูตรดว้ยความหมายที%แน่นอน มคีนแต่งหนังสอือธบิาย
พระธรรมใหคํ้าจํากดัความที%แน่นอน เช่น คําพูดของพระพุทธประโยคนี)มคีวามหมายว่าอย่างนี) ประโยค
นั )นมคีวามหมายว่าอย่างนั )นเป็นต้น ความจรงิคําพูดของพระพุทธประโยคนั )นมคีวามหมายแตกต่างกนัไป
ตามระดบัชั )นที%แตกต่างกนั จนถงึระดบัของพระยูไล แต่ว่าพระสงฆร์ูปนั )นยงับําเพญ็อยู่ในระดบัที%ตํ%ามาก 
ยงัไม่บรรลุหลกัธรรมของพระโพธสิตัว ์ ของพระพุทธ กอ็อกมาใหคํ้าจํากดัความต่อพระสูตร ความจรงินั %น
คอืความเขา้ใจในระดบัที%เขาอยู่ คําพูดของเขาไม่มคีวามหมายสูงไปกว่านั )น การชกัจูงคนไปสู่ความเขา้ใจ
ในระดบัตํ%าและอยู่ในกรอบ กค็อืพาคนเดนิหลงเขา้ไปในแนวทางที%ไม่ถูกต้อง ในขณะที%เขาพูดว่าคําสอน
ของพระพุทธมคีวามหมายอย่างนี) คนกถ็ูกจํากดัใหอ้ยู่ภายในกรอบ กเ็ขา้ใจตามนั )น ใครกบํ็าเพญ็ขึ)นไป
ไม่ได ้
 ในอดตีการอธบิายประเภทนี)มอียู่มากมาย แทท้ี%จรงิเมื%อคนเราพูดถงึพระปิฎกใหญ่ พูดถงึ
พระไตรปิฎก พระสูตร กฎ บทอธบิาย นอกจากพระสูตรแลว้ กฎ และบทอธบิายนั )น ไม่สามารถนํามา
เทยีบเคยีงกบัพระสูตร โดยเฉพาะบทอธบิายเหล่านั )น อธบิายพระธรรมจนยุ่งเหยงิและสบัสน ไม่เหลอืเคา้
ความเดมิ สมยันี)พระสงฆใ์ชภ้าษาชาวบา้นอธบิายพระสูตร โดยแก่นแทอ้ธบิายไม่ได ้ ความหมายดั )งเดมิ
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ตามที%องคศ์ากยมุนีตรสัเป็นอย่างไรกต้็องเป็นอย่างนั )น อธบิายกจ็ะผดิเพี)ยนไป นี%คอืสาเหตุหนึ%งที%พระสงฆ์
ในสมยันี)ไม่สามารถบําเพญ็ธรรมสําเรจ็ พระสงฆไ์ม่สามารถเขา้ใจในสิ%งเหล่านี) อ่านพระสูตรในภาษา
ดั )งเดมิไม่เขา้ใจ ลว้นเป็นภาษาโบราณ กห็าหนังสอือา้งองิต่างๆ หนังสอือา้งองิเหล่านี)ลว้นอธบิาย
หลกัธรรมเลก็ๆน้อยๆ ตามที%ตวัเองเขา้ใจ ปัญหาเหล่านี)มอียู่ทุกยุคทุกสมยัในประวตัศิาสตร ์ ในอดตีก็
เช่นกนั อย่าไดห้ลงเชื%อสิ%งที%บนัทกึไวใ้นหนังสอืโบราณ เหมอืนกนัหมด ลว้นแต่บ่อนทําลายพระธรรม
ทั )งสิ)น องคศ์ากยมุนีตรสัไวว่้า หลกัธรรมของพระองคก์ี%ปีใหห้ลงักจ็ะใชไ้ม่ได ้ เมื%อถงึยุคธรรมะเสื%อม จะมี
มารมาบ่อนทําลายหลกัธรรม นี%กค็อืสาเหตุหนึ%ง 
 ศาสนาพุทธหายไปจากอนิเดยี กเ็พราะถูกพระสงฆบ่์อนทําลาย พระสงฆร์ูปหนึ%งเขา้ใจเป็นอย่างนี) 
อกีรูปหนึ%งเขา้ใจเป็นอย่างนั )น เขา้ใจอย่างสบัสนวุ่นวาย เขา้ใจไปเขา้ใจมา จนผดิเพี)ยนไปจากความเขา้ใจ
ดั )งเดมิขององคศ์ากยมุนีเสยีแลว้ ไม่เหลอืเคา้ความหมายเดมิ ดงันั )นศาสนาพุทธจงึไดเ้สื%อมสลายไปใน
อนิเดยี 
 การพูดคุยเพื%อแลกเปลี%ยนความเขา้ใจซึ%งกนัและกนันั )นไม่มปัีญหา เพราะเป็นการพูดถงึความ
เขา้ใจต่อพระสูตรของตวัท่านเอง เรื%องนี)ไม่เป็นไร ไม่ส่งผลกระทบใดๆ กลวัแต่ว่าท่านจะใชคํ้าพูดของ
ตวัเองมากําหนดความหมายของพระสูตร ความหมายในแต่ละคําแต่ละประโยค ไม่จํากดัอยู่เฉพาะตามที%
เขา้ใจกนัในระดบัชั )นนั )นเท่านั )น ท่านเหน็ว่าหลกัธรรมขอ้หนึ%งพูดไดถู้กต้องนัก ดมีาก แต่เมื%อจติของท่าน
ยกระดบัสูงขึ)น ท่านจะพบว่าคําพูดประโยคเดยีวกนันั )นมหีลกัธรรมที%สูงกว่านั )นอกี 
 องคศ์ากยมุนีทรงถ่ายทอดหลกัธรรมเป็นเวลา fg ปี ในระยะแรกพระองคก์ย็งัไม่บรรลุถงึขั )นของ
พระยูไล หลกัธรรมบางตอนกเ็ป็นธรรมะที%พระองคท์รงถ่ายทอดก่อนหน้านั )นหลายปี แต่พระองคย์งัทรง
ถ่ายทอดหลกัธรรมอย่างต่อเนื%อง จนกระทั %งเสดจ็ปรนิิพพาน หลกัธรรมที%ทรงถ่ายทอดในระยะหลงักบั
ระยะแรกมคีวามหมายแตกต่างกนัมากมาย เพราะพระองคท์รงบรรลุความกระจ่างอย่างต่อเนื%อง ยกระดบั
สูงขึ)นอยู่ตลอดเวลา บําเพญ็อย่างต่อเนื%อง ความจรงิคอืพระองคม์ไิดท้รงใหห้ลกัธรรมของจกัรวาลไวแ้ก่คน 
เป็นคนสมยันี)ที%เรยีกหลกัธรรมว่าพระสูตร ในสมยัพุทธกาลไม่มพีระสูตร นั %นคอืสิ%งที%คนรุ่นต่อมาจดัทํากนั
ขึ)นจากความทรงจําในคําสอนของพระองค ์ ระหว่างการจดัทําย่อมมกีารคลาดเคลื%อน ความหมายที%แทจ้รงิ
ในคําสอนขององคศ์ากยมุนีจงึเปลี%ยนแปลงไป แต่คนในสมยันั )นกไ็ดร้บัอนุญาตใหร้บัรูไ้ดเ้พยีงระดบันั )น นี%
ไม่ใช่เหตุบงัเอญิ ลว้นต้องเป็นเช่นนั )น เพราะในสมยันั )นไม่มใีครกลา้อธบิายเรื%องการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ว่าอะไรคนกบ็อกใหค้นไปรบัรูเ้อาเอง มนุษยต์กอยู่ท่ามกลางวงัวนอะไรกไ็ม่รู ้ จงึ
ยากที%รบัรู ้ องคศ์ากยมุนีเมื%อทรงมชีวีติอยู่ไดใ้หส้ิ%งสําคญัแก่คน คอืศลีขอ้หา้ม ก่อนที%พระองคจ์ะเสดจ็
ปรนิิพพาน สานุศษิยไ์ดถ้ามพระองคว่์า เมื%อท่านอาจารยจ์ากไป พวกเราจะยดึใครเป็นอาจารย ์ พระองค์
ตรสัว่า ใหย้ดึศลีขอ้หา้มเป็นอาจารย ์ความจรงิพระองคไ์ดใ้หศ้ลีขอ้หา้มไวเ้พื%อใหผู้บํ้าเพญ็สามารถบําเพญ็
ปฏบิตัจินสําเรจ็ นั %นคอืกฎที%ท่านกําหนดไวใ้นขณะที%ยงัทรงมชีวีติอยู่ คนรุน่ต่อมากนํ็าเอาคําสอนของ
พระองคอ์อกมาเขยีนและจดัทําเป็นพระสูตร นี%เป็นครั )งแรก ที%ขา้พเจา้นําเอาหลกัธรรมสําหรบัการบําเพญ็
ปฏบิตัธิรรมที%แทจ้รงิออกมาถ่ายทอด ซึ%งไม่เคยมใีครทํามาก่อน ขา้พเจา้ไดท้ําในสิ%งที%ไม่มผีูใ้ดในอดตีทํา
มาก่อน นั %นคอืใหบ้นัไดการไปสู่สวรรคแ์ก่คน 
 ความจรงิศาสนามจีุดมุ่งหมายอยู่สองประการ ประการแรกคอืเพื%อใหค้นดสีามารถบําเพญ็ปฏบิตัิ
จนบรรลุหลกัธรรม ประการที%สองคอืเพื%อช่วยผดุงศลีธรรมของสงัคมมนุษยใ์หค้งอยู่ในระดบัสูง นี%คอื
ภารกจิสองประการของศาสนา ที%จรงิสิ%งที%ขา้พเจา้ถ่ายทอดออกมานี)ไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นการถา่ยทอด
หลกัธรรมที%แทจ้รงิ การช่วยใหค้นพน้ทุกขก์จ็ะบงัเกดิผลเช่นนี) กล่าวคอื ทําใหค้นไดห้ลกัธรรมในการ
บําเพญ็ปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิ ใหแ้นวทางแก่ท่าน และสามารถทําใหค้นที%ไดฟั้งหลกัธรรม ที%ไดอ่้านหนังสอื
ของขา้พเจา้ แมไ้ม่คดิจะบําเพญ็ปฏบิตักิจ็ะเขา้ใจหลกัธรรมไดด้ขีึ)น ดงันั )นเขาจะไม่ตั )งใจที%จะทําในเรื%องไม่
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ดไีม่งามในสิ%งเลวรา้ย เขาจะสามารถช่วยผดุงศลีธรรมของมนุษยใ์หอ้ยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง จะบงัเกดิผล
เช่นนี)เช่นเดยีวกนั การถ่ายทอดพลงั(กง)อย่างแทจ้รงิ การสอนคนมเิป็นการช่วยใหค้นพน้ทุกขห์รอกหรอื 
 ในสมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ อารยธรรมของมนุษยบ์างครั )งดํารงอยู่ไดย้าวนาน บางครั )งสั )น บางยุค
ความเจรญิทางอารยธรรมของมนุษยดํ์ารงอยู่ไดค่้อนขา้งยาวนาน แต่ละยุคแต่ละสมยั ความเจรญิทาง
วทิยาศาสตรข์องมนุษยก์ไ็ม่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั มนุษยส์มยันี)ถูกจํากดัอยู่ในกรอบความเจรญิทาง
วทิยาศาสตรปั์จจุบนั เขาไม่อาจหยั %งรูไ้ดว่้ายงัมวีทิยาศาสตรอ์กีแนวทางหนึ%ง อนัที%จรงิวทิยาศาสตรข์องคน
จนีโบราณกบัวทิยาศาสตรท์ี%ถ่ายทอดมาจากทางยุโรปในปัจจุบนันั )น แตกต่างกนัโดยสิ)นเชงิ คนจนีใน
สมยัก่อนจะมุ่งศกึษาในดา้นสรรีะและชวีติมนุษย ์ จกัรวาลโดยตรง สิ%งที%สมัผสัไม่ได ้ มองไม่เหน็ คนใน
สมยัก่อนกลา้ที%จะสมัผสั เขาจงึสามารถยนืยนัไดว่้ามนัมอียู่จรงิ ความรูส้กึของคนขณะนั %งสมาธ ิความรูส้กึ
จะแรงกลา้มากขึ)นตามลําดบั จนในที%สุดไม่เพยีงแต่ความรูส้กึที%แรงกลา้เท่านั )น ยงัสามารถสมัผสัถงึมนั 
มองเหน็มนั นี%กค็อืทําใหส้ิ%งที%ไม่มตีวัตนกลายเป็นสิ%งที%มตีวัตน คนโบราณเลอืกเดนิอกีเสน้ทางหนึ%ง คน้หา
ความลี)ลบัของชวีติ ความสมัพนัธ์ระหว่างร่างกายมนุษยก์บัจกัรวาล เดนิบนเสน้ทางที%แตกต่างจาก
วทิยาศาสตรปั์จจุบนัโดยสิ)นเชงิ 
 ความจรงิดวงจนัทรน์ั )นถูกสรา้งขึ)นมาโดยคนในยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ ขา้งในกลวงคนในยุคก่อน
ประวตัศิาสตรเ์จรญิก้าวหน้ามาก คนในยุคปัจจุบนัพูดว่าคนอยีปิต์เป็นคนสรา้งปิระมดิ และพยายามศกึษา
คน้ควา้ว่าลําเลยีงก้อนหนิมาจากที%ใด มนัไม่ไดเ้ป็นอย่างที%เขา้ใจ ความจรงิแลว้มนัคอืวฒันธรรมประเภท
หนึ%งในยุคก่อนประวตัศิาสตรท์ี%จมอยู่ใต้ทะเล ต่อมาภายหลงัเมื%อโลกเกดิการเปลี%ยนแปลง ผนืแผ่นดนิมี
การสลบัปรบัเปลี%ยนหลายครั )ง จงึโผล่ขึ)นมาบนพื)นโลกอกีครั )ง ภายหลงัชุมชนที%แผ่ขยายเขา้ไปสู่พื)นที%
บรเิวณนั )น ค่อยๆรบัรูถ้งึคุณประโยชน์ของปิระมดิว่าสามารถเกบ็รกัษาสิ%งของไวภ้ายในไดน้าน ดงันั )นคน
จงึนําซากศพไปเกบ็ไวภ้ายใน คนอยีปิต์ไม่ไดเ้ป็นผูส้รา้งปิระมดิ แต่เป็นผูค้น้พบปิระมดิ และใชปิ้ระมดิ
เป็นประโยชน์ ต่อมาคนอยีปิต์ไดล้อกเลยีนแบบสรา้งปิระมดิเลก็ๆอกีจํานวนหนึ%งขึ)นมา จงึทําให้
นักวทิยาศาสตรส์บัสน 
 คนในปัจจุบนัไดแ้ต่มองปัญหา โดยยนือยู่บนฐานความเขา้ใจที%มอียู่ในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ%ง
ขอ้กําหนดต่างๆ ของนักวทิยาศาสตรท์ั )งหลายไดต้กีรอบจนคนไม่สามารถขยบัเขยื)อน ดารว์นิไดพู้ดว่าคน
นั )นพฒันามาจากวานร ทุกคนต่างพากนัเชื%อว่าคนนั )นพฒันามาจากวานร ในที%สุดกว็นิิจฉัยวนไปวนมาตาม
ทฤษฎทีี%ว่านี) ปัจจุบนันักวทิยาศาสตรไ์ดค้น้พบบางสิ%งบางอย่าง ซึ%งเก่าแก่กว่าอารยธรรมและ
ประวตัศิาสตรข์องมนุษยใ์นยุคปัจจุบนัมากมายนัก คนเรากลบัไม่กลา้ที%จะยอมรบั เหน็เป็นเรื%องอยู่
นอกเหนือความนึกคดิ ต่างคนต่างพูดกนัอย่างสบัสน ในอนาคตอาจมรี่างมนุษยว์ทิยาศาสตร ์เป็นไปไดว่้า
ฟิสกิส ์ เคมแีละวทิยาการอื%นๆ อาจพฒันาจากอกีมุมหนึ%งในอนาคต ไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องพฒันาจากมุม
ของทางตะวนัตกเช่นนี) ปัจจุบนัการจํากดัความของวทิยาศาสตรว่์าดว้ยการพสิูจน์นั )นแคบมาก นอกจาก
ต้องมองเหน็ สมัผสัได ้ จงึจะยอมรบั สิ%งที%มองไม่เหน็ สมัผสัไม่ไดจ้ะไม่ยอมรบั การจํากดัความทาง
วทิยาศาสตรโ์ดยแก่นแทห้าใช่วทิยาศาสตรไ์ม่ เพราะมนัจํากดัใหค้นอยู่ในกรอบ ท่านใชว้ธิกีารทาง
วทิยาศาสตรค์น้พบสิ%งที%คนเรามองไม่เหน็ สมัผสัไม่ได ้ เป็นวทิยาศาสตรใ์ช่หรอืไม่ ไม่ใช่วทิยาศาสตร์
อย่างนั )นหรอื 
 ความเขา้ใจต่อวตัถ ุกไ็ม่เหมอืนกบัความเขา้ใจของนักวทิยาศาสตรใ์นปัจจุบนั พวกเขาคน้ควา้วจิยั
นิวตรอน ปรมาณู สิ%งของพวกนี)ไม่ปลอดภยั ถ้าไม่ใส่ไวใ้นกล่องตะกั %วมนักจ็ะแผ่กมัมนัตภาพรงัส ี นี%คอื
พวกเขาศกึษาตามทฤษฎทีี%ตวัเองสามารถจะคน้ควา้ไดโ้ดยอาศยัขอ้มูลที%มอียู่ เขาสามารถรูไ้ดเ้พยีงจุดนี) 
แทท้ี%จรงิสรรพสิ%งลว้นมชีวีติ องคศ์ากยมุนีกเ็คยตรสัไวเ้ช่นนี) วตัถุในมติใิดๆลว้นมสีสารคงอยู่ทั )งสิ)น ร่าง
วตัถุเหล่านั )นลว้นมชีวีติ นิวตรอน ปรมาณู รงัสคีอสมคิ แมก้ระทั %งสสารที%เลก็ยิ%งกว่าจุลภาค มนุษยล์ว้น
สามารถควบคุมไดแ้ต่ต้องบรรลุถงึระดบัชั )นนั )น ความจรงิพลงั(กง)ที%พวกเราฝึกกม็กํีาลงักมัมนัตภาพรงัสี
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แรงกลา้ ผูฝึ้กสามารถควบคุมไดท้ั )งสิ)น วทิยาศาสตรปั์จจุบนัพูดกนัว่าจกัรวาลประกอบขึ)นมาดว้ยอะไร 
ประกอบขึ)นมาอย่างนี) ประกอบขึ)นมาอย่างนั )น จากสสารอย่างนี) สสารอย่างนั )น ความเขา้ใจที%สูงกว่านั )นคอื 
จกัรวาลประกอบขึ)นดว้ยกาลเวลาและอวกาศ อนัที%จรงิ จกัรวาลโดยแก่นแทป้ระกอบขึ)นมาดว้ยพลงังาน 
สสารยิ%งเลก็กําลงักมัมนัตภาพรงัสยีิ%งแรงกลา้ นี%คอืมูลฐานที%แทจ้รงิ นักวทิยาศาสตรใ์นปัจจุบนัไม่กลา้
ยอมรบั เพราะพวกเขาไม่เขา้ใจถงึจุดนี) 
 สสารในภาวะจุลภาคที%เลก็มากๆ อณูของสสารที%เลก็มากๆ เลก็มากๆ แทจ้รงิแลว้คอืสสารต้น
กําเนิดที%ไม่มชีวีติ มนัเป็นสสารต้นกําเนิดชนิดหนึ%งที%อยู่เหนือความนึกคดิของคนธรรมดาสามญั สสารต้น
กําเนิดชนิดนี)ช่างน่ากลวันัก วตัถุใดตกหล่นเขา้ไปกม็อีนัต้องแยกสลาย สลายตวัไปในบดัดล พูดใหถู้กต้อง
สสารต้นกําเนิดชนิดนี)ยงัไม่สามารถนับเป็นสสารได ้ จกัรวาลมคุีณสมบตัพิเิศษเรยีกว่า เจนิ ซั %น เหยิ%น 
ทําไมเราจงึพูดว่าในทุกอณูของวตัถุลว้นประกอบดว้ย เจนิ ซั %น เหยิ%น แทท้ี%จรงิ เจนิ ซั %น เหยิ%น สามารถทํา
ใหส้สารต้นกําเนิด -- สสารต้นกําเนิดที%ยงัไม่สามารถเรยีกว่าสสาร รวมตวัเป็นอณูของปฐมสสารที%เลก็ที%สุด 
เมื%อก่อตวัขึ)นแลว้ มนักจ็ะรวมตวักนั เป็นจุลภาคของสสารนานาชนิด จากนั )นจุลภาคของสสารชนิดนี)กแ็ตก
สาขาและรวมตวัขึ)นเป็นดนิในแต่ละชั )นของมติ ิ ก้อนหนิ โลหะธาตุ แสง และกาลเวลา -- สสารขั )นพื)นฐาน
ต่างๆในจกัรวาล หลงัจากนั )นกจ็ะววิฒันาการเป็นขั )นๆ จนก่อกําเนิดเป็นสสารที%ใหญ่ขึ)น และเป็นสรรพสิ%ง 
เมื%อสรรพสิ%งลว้นก่อกําเนิดขึ)นมาดว้ยคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาล ภายในสรรพสิ%งย่อมต้องมคุีณสมบตัิ
แห่งการควบคุมโดยหลกัธรรมของจกัรวาลชนิดนี)อยู่ดว้ย ดงันั )นสสารใดๆลว้นมคุีณสมบตัขิองพระพุทธ -- 
เจนิ ซั %น เหยิ%น กค็อืสิ%งที%ก่อกําเนิดจกัรวาล พระธรรมกเ็รยีกว่า “เต๋า” ดว้ย 
 วตัถุใดๆ ลว้นมชีวีติ มคุีณสมบตัขิองพระพุทธ เพยีงแต่ว่าวตัถุทุกชนิดย่อมมกีารอ่อนลา้ นอกจาก
คุณสมบตัพิเิศษ เจนิ ซั %น เหยิ%น สสารที%แตกแขนงออกมาเมื%อเกดิการอ่อนลา้ กจ็ะเผชญิกบัภาวะอนัตราย
.... เนื)อของวตัถุจะเปลี%ยนแปลงดว้ยภาวะอากาศ เน่าเปื%อย กค็อืการแยกสลายของเนื)อวตัถุ การแยกสลาย
ของเนื)อวตัถุพูดอย่างกวา้งๆ กค็อืจกัรวาลชั )นตํ%าไดเ้สื%อมลง ธรรมะไม่เกดิประสทิธผิลแลว้ ถ้าหลกัธรรมใน
จติมนุษยเ์กดิเสื%อมลงกจ็ะกลายเป็นคนเลว ไม่มศีลีธรรมคอยยดึเหนี%ยว ถ้าศลีธรรมมนุษยดํ์ารงอยู่ในภาวะ
ปกต ิศลีธรรมกจ็ะผดุงหลกัธรรมใหดํ้ารงอยู่อย่างมั %นคงต่อไป ขอเพยีงจติมนุษยไ์ม่เลวลงเป็นใชไ้ด ้ในทาง
กลบักนัเพราะมนุษยม์กีารเวยีนว่ายตายเกดิหกทาง(วฏัสงสาร) ไม่ว่าเขาจะไปเกดิใหม่เป็นพชื เป็นสตัว ์
วตัถุ ปูนซเีมนต์ ทราย.... เกดิเป็นอะไรกต็าม กม็กีรรมตดิตวัไปดว้ย พจิารณาจากจุดนี) ถ้ามนุษยเ์กดิ
เสื%อมลง ไม่เพยีงแต่สงัคมมนุษยเ์ท่านั )นที%เสื%อมลง สสารทั )งมวลกเ็สื%อมลงดว้ย เมื%อถงึยุคเสื%อม โลกใบนี) 
จกัรวาลมติหินึ%งในอวกาศ ดอกไมใ้บหญ้า ต้นไมล้ว้นมกีรรมตดิอยู่ 
 การเวยีนว่ายตายเกดิหกทาง(วฏัสงสาร)คอื ชาตนิี)ไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ชาตหิน้าเป็นสตัว ์ การเวยีน
ว่ายตายเกดิหกทาง(วฏัสงสาร)มไิดจ้ํากดัอยู่เพยีงหกทาง นี%คอืสิ%งที%องคศ์ากยมุนีตรสัไว ้ อาจเวยีนกลบัมา
เกดิเป็นคน เป็นเทพ เป็นอสูร หรอือาจเวยีนกลบัมาเกดิเป็นสตัว ์พชื วตัถุ สิ%งของจําพวกนี) 
 วทิยาศาสตรข์องมนุษย ์ ถ้าคดิจะพฒันาใหสู้งถงึขั )นนั )นได ้ ก่อนอื%นมนุษยต้์องยกระดบัมาตรฐาน
ศลีธรรมใหสู้งขึ)น ไม่เช่นนั )นย่อมเกดิสงครามอวกาศ มนุษยไ์ม่มทีางไปถงึชั )นของพระพุทธโดยอาศยั
วทิยาการต่างๆได ้ เพราะอะไร สิ%งที%พระพุทธ เทพ ควบคุมคอืวทิยาการที%เหนือมนุษย ์นั %นกค็อื คนคดิจะ
พฒันาไปถงึระดบันั )น โดยอาศยัแต่เพยีงวทิยาการย่อมเป็นไปไม่ได ้ ถ้าวทิยาการสามารถบรรลุถงึขั )นนั )น
ได ้ ย่อมต้องเกดิภยัพบิตัอิย่างแน่นอน เพราะถ้าคนสามารถใชว้ทิยาการขึ)นไปถงึระดบันั )นได ้ มอีานุภาพ
สูงถงึเพยีงนั )น เมื%อนั )นคนกค็งจะพกเอาจติชงิดชีงิเด่น ความโลภ กามารมณ์ กเิลสตณัหา จติอจิฉารษิยา 
จติยดึตดิทุกชนิด ชื%อเสยีง ผลประโยชน์ นําจติทุกประเภทตดิตวัขึ)นไปบนนั )น สวรรคก์ค็งจะวุ่นวายอย่าง
ใหญ่หลวง ดงันั )นจงึเป็นเรื%องที%จะยอมใหเ้กดิขึ)นไม่ไดโ้ดยเดด็ขาด 
 วธิเีดยีวที%คนจะขึ)นไปเบื)องบนได ้ กค็อืบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม ยอมอดทนต่อความลําบาก ขจดักเิลส 
ตณัหาใหห้มดสิ)นไป หล่อหลอมตนเองใหเ้ขา้กบัคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาลคอื เจนิ ซั %น เหยิ%น จงึจะ
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สามารถขึ)นไปถงึระดบัชั )นที%สูงเช่นนั )นได ้ วทิยาศาสตรค์อือะไร สิ%งที%อยู่ในการควบคุมของพระพุทธและ
เทพ คอืวทิยาศาสตรช์ั )นสูงสุด ท่านเขา้ใจสสารไดแ้จ่มแจง้ที%สุด สามารถมองเหน็สสารภายใต้จุลภาคใน
ระดบัหนึ%งแลว้ และสสารที%มขีนาดใหญ่ในจกัรวาล ปัจจุบนันี)คนเขา้ใจกนัว่าสสารที%เลก็กว่าโมเลกุลคอื
อะตอม..... สําหรบัสสารที%มขีนาดใหญ่ คนเขา้ใจว่าดวงดาวใหญ่ที%สุด แต่ดวงดาวยงัไม่ใช่สสารที%ใหญ่ที%สุด 
ยงัมทีี%ใหญ่กว่านั )นอกี สิ%งที%พระพุทธมองเหน็นับว่ามขีนาดใหญ่และเลก็มากแลว้ แต่แมจ้ะบรรลุถงึระดบัชั )น
นั )น ทั )งพระพุทธและพระยูไล ต่างกม็องไม่เหน็ต้นกําเนิด พระยูไลกไ็ม่อาจมองเหน็ว่าทา้ยที%สุดจกัรวาลมี
ขนาดใหญ่เพยีงไร 
 เทพบนสวรรคพู์ดกนัว่า บําเพญ็ลําบาก แทบจะบําเพญ็ไม่ได ้ เพราะเหตุใด เพราะพระพุทธไม่
ต้องประสบกบัความทุกข ์ พระพุทธบนสวรรคไ์ม่มทีุกข ์ มแีต่ความยนิดปีรดีา ความผาสุก อยากไดอ้ะไรก็
จะไดอ้ย่างนั )น อสิระเสร ี ท่านลองคดิดูพระท่านมอีานุภาพสูงส่ง ไม่มทีุกข ์ จะบําเพญ็อย่างไร พระท่านจงึ
ยกระดบัใหสู้งอกีไดย้าก เทยีบกนัแลว้คนกลบัจะง่ายกว่า แต่ถ้าไม่สามารถบรรลุถงึระดบันั )น ใครกข็ึ)นไป
ไม่ได ้ เหมอืนกบัขวดที%บรรจุสิ%งสกปรกใบหนึ%งตกลงไปในนํ)าจะลอยขึ)นมาไม่ได ้ นั )นกค็อืหลกัการเดยีวกนั 
ความจรงิคอืไม่ชําระร่างกายตวัเองกจ็ะขึ)นไปไม่ได ้
 ภูมปัิญญาอนัยิ%งใหญ่แห่งพระพุทธคอื อานุภาพแห่งภูมปัิญญาของท่านในระดบัชั )นนั )น พระพุทธ
ที%อยู่สูงกว่าระดบัชั )นของพระยูไลหนึ%งเท่าย่อมเขา้ใจกฎของจกัรวาลไดด้กีว่าพระยูไลมากมายนกั ที%พระ
ท่านพูดถงึมโีลกสามพนัใบ ไม่ไดห้มายความว่าในทุกๆเมด็ทรายจะม ี ผูส้ําเรจ็ธรรมชั )นสูงพบว่าในเมด็
ทรายบางเมด็ม ี ก้อนหนิบางก้อนม ี บางก้อนไม่ม ี หนิแกรนิตไม่ม ี ก้อนหนิบางก้อนเมื%อหยบิขึ)นมามองดู 
ขา้งในคอืโลกอนักวา้งใหญ่และมองดูเหมอืนมนุษย ์ โยนไปเขากไ็ม่รูส้กึสะเทอืนเพราะเขาอยู่ในสภาพ
เช่นนั )นในมติแิห่งอวกาศของเขา วางอยู่ตรงนั )น นํ)ากเ็ขา้ไปไม่ได ้
 นั %นคอืโลกที%กวา้งใหญ่ ขนาดของวตัถุใหญ่หรอืเลก็ในความเขา้ใจของมนุษย ์ เป็นความคดิที%ไม่
ถูกต้อง ความคดิของคนธรรมดาสามญัที%ว่าใหญ่และเลก็ไม่มอียู่ ท่านมองเหน็วตัถุอย่างที%เป็นอยู่ นั )นเป็น
เพยีงภาพที%ปรากฏในสายตาของคนธรรมดาสามญั บนกระดาษแผ่นหนึ%ง บนภาพวาดภาพหนึ%ง บน
กระดาษหนาสองกรมั มธีรรมกายอยู่ขา้งบน คนธรรมดาสามญัจะรูส้กึว่าเป็นเรื%องที%ไม่อาจคดิคํานึงได ้นั %น
กค็อืคนธรรมดาสามญั 
 อนัที%จรงิในมติแิห่งวตัถุเช่นโลกของเรานี) คนไม่ใช่มนุษยเ์พยีงประเภทเดยีวเท่านั )น ในทะเลกม็ี
มนุษย ์ ในอดตีมคีนเคยพูดออกมาแลว้ สงัคมมนุษยย์อมรบัไม่ได ้ กพู็ดว่า กุเรื%องใหห้ลงงมงาย แต่เป็น
เรื%องจรงิ เวลาแผ่นดนิเกดิการสลบัปรบัเปลี%ยน สิ%งที%อยู่ใต้ทอ้งทะเลกจ็ะขึ)นมาอยู่ขา้งบน ใต้ทอ้งทะเลมี
มนุษย ์มมีนุษยอ์ยู่หลายจําพวกดว้ยกนั จําพวกที%มรีูปร่างหน้าตาเหมอืนเราบา้ง แตกต่างจากเราบา้ง บาง
จําพวกมเีหงอืก บางจําพวกร่างกายท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นปลา บางจําพวกท่อนล่างเป็นขาคน 
ท่อนบนเป็นปลา 
 

บทเรยีนในศาสนาพุทธ 

 ปัจจุบนัพระสงฆบ์างรูปเขยีนหนังสอืออกมามากมาย เขยีนอะไร แต่ละบรรทดัเตม็ไปดว้ยไอสดํีา 
พวกเขาต่างดูไม่ออก สิ%งที%เขยีนไวน้ั )นเลอะเทอะเพยีงไร ปรากฏการณ์เหล่านี)ไดม้าถงึจุดรา้ยแรงในยุค
ธรรมะเสื%อมแลว้ 
 หลกัธรรมขององคศ์ากยมุนีกําเนิดขึ)นในอนิเดยี แลว้เหตุใดจงึไดเ้สื%อมสลายไปจากอนิเดยี สิ%งที%
องคศ์ากยมุนีถ่ายทอดในขณะที%ทรงมชีวีติอยู่ คนกจ็ะปฏบิตัติามคําสอนของพระองค ์ เวลาที%องคศ์ากยมุนี
บรรยายหลกัธรรม ใครไม่เขา้ใจกถ็ามได ้ เมื%อท่านทําผดิ พระองคก์ส็ามารถตกัเตอืนแก้ไข หลงัจาก
พระองคป์รนิิพพาน พระสงฆจ์ํานวนมากต่างพากนัอธบิายคําสอนขององคศ์ากยมุน ี เสยีจนยุ่งเหยงิตาม



 

 6 

ความเขา้ใจของตน สมมุตว่ิาองคศ์ากยมุนีบําเพญ็ไดสู้งเท่าตวัตกึ พระสงฆโ์ดยทั %วไปกบํ็าเพญ็ไดสู้งเพยีง
หนึ%งฟุต แลว้เขาจะสามารถเขา้ใจความหมายที%แทจ้รงิของหลกัธรรมในระดบัชั )นที%แตกต่างกนั จนถงึ
ระดบัชั )นของพระยูไลไดห้รอื คําสอนขององคศ์ากยมุนีในแต่ละระดบัชั )น ลว้นครอบคลุมหลกัธรรมการ
บําเพญ็ในแต่ละระดบัชั )น ผูป้ฏบิตัธิรรมจงึสามารถอาศยัความเขา้ใจอนัแตกต่างกนั ในแต่ละระดบัชั )น
บําเพญ็ใหสู้งขึ)นไป ผูป้ฏบิตัธิรรมบําเพญ็ถงึระดบัชั )นที%แตกต่างกนั กจ็ะมหีลกัธรรมคอยชี)นํา ดงันั )นพระ
ธรรมประโยคเดยีวกนัเมื%อถงึแต่ละระดบัชั )น กจ็ะมคีวามเขา้ใจอกีแบบหนึ%ง พระสตูรในภาษาดั )งเดมิ แต่ละ
ครั )งที%ท่านอ่านกจ็ะมคีวามเขา้ใจอกีแบบหนึ%ง เมื%อยกระดบัสูงขึ)น อ่านพระสูตรอกีครั )ง กจ็ะมกีารรบัรูใ้นสิ%ง
ใหม่ๆ การเขา้ใจและการเปลี%ยนแปลงของความเขา้ใจ และการยกระดบัอย่างต่อเนื%องเช่นนี) การบําเพญ็
ปฏบิตักิบ็รรลุระดบัชั )นที%สูงขึ)น 
 พระสงฆบ์างรูปเมื%อใชภ้าษาของคนธรรมดาสามญั อธบิายพระสูตรตามขอ้คดิเหน็ของตน หรอื
เขยีนออกมาเป็นหนังสอื กนํ็าพาผูค้นเขา้ไปอยู่ในกรอบความคดิของตวัเขาเองในทนัท ี เขาไดกํ้าหนด
ความหมายของพระสูตร คําสอนขององคศ์ากยมุนีนั )นสูงและครอบคลุมความหมายลกึซึ)ง เขายงัรบัรูไ้ม่
กระจ่าง ยงับําเพญ็อยู่ในระดบัชั )นตํ%า คําพูดของเขาเมื%อผูบํ้าเพญ็พุทธเชื%อ เขากไ็ดจ้ํากดัคนเขา้ไปอยู่ใน
กรอบความคดิของเขา ปรากฏการณ์ในลกัษณะนี)แมดู้เหมอืนเขาอยากใหผู้ค้นบําเพญ็เป็นพุทธ ดูผวิเผนิ
เป็นเรื%องด ี แต่เขากําลงับ่อนทําลายพระธรรมใช่หรอืไม่ การบ่อนทําลายพระธรรมทําไดใ้นรูปแบบที%
แตกต่างกนั ผูบ่้อนทําลายบางคนปากพูดว่าหลกัธรรมด ี แต่กก่็อกวนหลกัธรรม การบ่อนทําลายแบบนี)
แยกแยะไดย้ากที%สุด ดูไม่ออกและรา้ยกาจที%สุด นี%คอืสาเหตุที%ทําใหห้ลกัธรรมขององคศ์ากยมุนีไดเ้สื%อม
สลายไปในอนิเดยี 
 ผูค้นพากนัอธบิายคําสอนขององคศ์ากยมุนีว่ามคีวามหมายอย่างนี) มคีวามหมายอย่างนั )น นั %นเป็น
ความเขา้ใจของตวัเขาในระดบัชั )นนั )นๆ บางคนตาทพิยเ์ปิด ไดเ้หน็ความจรงิในแต่ละระดบัชั )น แต่กเ็หน็ได้
ไม่กวา้งไกล บรรลุมติไิดไ้ม่เท่าองคศ์ากยมุนี ซึ%งอยู่ในระดบัชั )นของพระยูไล คนที%ตาทพิยเ์ปิดในระดบัชั )น
ตํ%า จะเหน็เพยีงมติเิลก็ จกัรวาลชั )นตํ%า เพราะในระดบัชั )นที%แตกต่างกนัจะมหีลกัธรรมที%แตกต่างกนั เมื%อ
เขาบอกว่าเป็นอย่างนี) ความจรงิแลว้ไม่ใช่อย่างนี) คนที%อธบิายพระธรรมอย่างเลอะเทอะลว้นเป็นการชกันํา
ผูค้นใหเ้ขา้ใจตามกรอบความคดิของตนเองทั )งนั )น ท่านคดิว่าสิ%งที%เขาทํานั )นเป็นการก่อกวนพระธรรมหรอื
เป็นการปกป้องพระธรรม ดงันั )นจงึพูดว่า ใครกไ็ปแตะต้องอกัษรในพระสูตรไม่ไดแ้มแ้ต่ตวัเดยีว ให้
บําเพญ็และรบัรูต้ามความหมายเดมิของพระสูตร ใครกต็ามจะอธบิายอกัษรตวัหนึ%งตวัใดในพระสูตรตาม
อําเภอใจไม่ได ้ การพูดถงึความเขา้ใจของตนเองในแต่ละระดบัชั )นย่อมทําไดโ้ดยการพูดคุยหารอืร่วมกนั
เช่น ขณะนี)รบัรูค้วามหมายอย่างนี) ฉันรูส้กึว่าเรื%องนั )นฉันทําไม่ถูกควรแก้ไขขอ้บกพร่องอย่างไร หรอื
คําพูดนี)พูดถงึตวัฉัน ชี)จุดบกพร่องของฉัน ฉันรูส้กึว่าดมีาก เมื%อเขายกระดบัสูงขึ)นและมองยอ้นกลบัไป 
เขาจะพบว่าคําพูดประโยคเดยีวกนันี)ความเขา้ใจจะเปลี%ยนไปอกี นี%คอืการยกระดบั ลว้นต้องรบัรู ้ทําความ
เขา้ใจอย่างนี) 
 เวลานี)พระสงฆบ์างรูปหรอือุบาสกอุบาสกิา บางคนเขยีนหนังสอืออกมามากมาย ต่างอุปโลกน์สิ%ง
ที%ตวัเองเขยีนขึ)นเป็นพระสูตร หลกัธรรมที%องคศ์ากยมุนีพูดเท่านั )นจงึจะเป็นพระสูตร สิ%งเหล่านั )นรวมทั )งสิ%ง
ที%พวกเขาเขยีนจะคู่ควรเป็นพระสูตรไดอ้ย่างไร เขากเ็รยีกเป็นพระสูตร นอกจากนี) อุบาสก อุบาสกิา และ
พระสงฆ ์จํานวนมากยงัแสวงหาชื%อเสยีง ลาภยศ อกีทั )งแบ่งพรรคแบ่งพวก เมื%อมคีนสรรเสรญิเยนิยอ กจ็ะ
กระหยิ%มยิ)มย่อง การเป็นผูบํ้าเพญ็ปฏบิตัธิรรมนั )นต้องบําเพญ็จรงิ การบําเพญ็ปฏบิตัอิย่างจรงิจงักค็อืการ
ขจดัจติยดึตดิของคน การแสวงหาชื%อเสยีง ลาภยศ จติแก่งแย่งชงิดชีงิเด่น จติโออ้วด จติอจิฉารษิยา กเิลส
ทุกประเภทของคนธรรมดาสามญั ลว้นต้องขจดัใหห้มดไป พวกที%ถบีตวัเองเกนิหน้าผูค้น โออ้วดความมั %ง
มทีางโลกของเขา คนพวกนี)ไดส้ะทอ้นจติยดึตดิในกเิลสต่างๆ ออกมาใหเ้หน็มากเพยีงใด ผูบํ้าเพญ็จรงิ
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เหน็คนพวกนี)แลว้รูส้กึทนไม่ไหว ผูบํ้าเพญ็พุทธบางคนยงัมคีวามโลภในทรพัยส์นิเงนิทอง แมจ้ะไม่พูด
ออกมา แต่ความคดิแล่นอยู่ในใจ ผูบํ้าเพญ็ปฏบิตัธิรรมในระดบัชั )นสูงหรอืพระพุทธกร็บัรูไ้ด ้
 ณ ที%นี)จุดใหญ่พูดถงึผูบํ้าเพญ็ธรรมเป็นหลกั ที%จรงิกร็วมถงึผูศ้กึษาพุทธปรชัญาทั )งหลาย คน
เหล่านี)ศกึษาตามแบบอย่างพระพุทธหรอืไม่ ผูบํ้าเพญ็ปฏบิตัธิรรมนั )นบําเพญ็อะไร กค็อืขจดัจติยดึตดิของ
คนใหห้มดไป เหน็กเิลสในสงัคมมนุษยเ์ป็นเรื%องธรรมดา เหตุใดผูไ้ดพ้บทางธรรมจํานวนมากจงึปลกีตวั
ออกไปอยู่ในป่า ไม่ยอมอยู่ในวดัวาอารามในยุคธรรมะเสื%อมอกีต่อไป สาเหตุที%ต้องหนีไปอยู่ในป่าเพราะ
พวกเขาพบว่าในวดัมผีูไ้ม่บําเพญ็จรงิอยู่มากมาย พระสงฆจ์ํานวนมากยงัไม่ยอมละวางจติยดึตดิ ยงัคง
แก่งแย่งชงิดชีงิเด่นซึ%งกนัและกนั และวดัไม่ใช่ดนิแดนสะอาดบรสิุทธิ sสําหรบัการบําเพญ็จรงิแลว้ จงึพากนั
หลกีหนีจากไป  
 แน่นอนพวกลทัธนิอกรตี ลทัธภูิตฝีปีศาจกเ็ริ%มออกมาบ่อนทําลายศาสนาอย่างเปิดเผย คนพวกนี)
แยกแยะไดง้่าย ดูออกทนัทว่ีาเป็นลทัธนิอกรตี แต่การบ่อนทําลายโดยใชศ้าสนาพุทธบงัหน้านั )นเป็นเรื%อง
รา้ยกาจนัก เพราะอะไรองคศ์ากยมุนีจงึตรสัว่าหลกัธรรมของพระองคจ์ะไม่สามารถช่วยคนใหห้ลุดพน้ใน
ยุคธรรมะเสื%อม เวลานี)กค็อืยุคธรรมะเสื%อม พระสงฆย์งัยากที%จะช่วยตวัเองใหห้ลุดพน้ นับประสาอะไรกบั
การช่วยผูค้น เมื%อขา้พเจา้พูดถงึปรากฏการณ์ในยุคธรรมะเสื%อมใหฟั้งอย่างนี) บางคนจะรบัรูโ้ดยฉับพลนั 
เวลานี)สงัคมไดพ้ฒันามาถงึจุดอนัตราย ท่านดู สิ%งแปลกปลอม สิ%งเลวทราม ชั %วรา้ย อะไรต่อมอิะไรต่างพา
กนัปรากฏออกมา 
 หลกัการที%พูดมา ไม่ไดช้ี)ใครเป็นการเฉพาะเจาะจง มพีระสงฆจ์ํานวนมากที%เขยีนหนังสอืออกมา 
ดูผวิเผนิเหมอืนกําลงัช่วยเผยแพร่พระธรรม แต่ในเบื)องลกึนั )นทําเพื%อชื%อเสยีงผลประโยชน์ตวัเอง มคีน
ถามขา้พเจา้ว่า พวกเขาเป็นอย่างไร ขา้พเจา้ว่า ท่านอย่าไดเ้หน็ว่าพวกเขามชีื%อเสยีงใหญ่โต เที%ยวตคีวาม
พระสูตร ยกย่องตวัเอง ความจรงิพวกเขาตกนรกไปนานแลว้ 
 พระสูตร ศลี บทอธบิาย ยกเวน้พระสูตร นอกนั )นลว้นแต่บ่อนทําลายความหมายดั )งเดมิของพระ
ธรรม คนในปัจจุบนัเรยีกว่าพระไตรปิฎก ความจรงิไม่ใช่พระไตรปิฎก คอืพระสูตร พระสูตรกค็อืพระสูตร 
อย่างอื%นจะนํามาเทยีบเคยีงกบัพระสูตรไม่ได ้
 

ความตกตํ0าของมนุษยแ์ละการปรากฏตวัของผูส้ําเรจ็ธรรม 

 ความตกตํ%าของมนุษยไ์ม่เพยีงเริ%มต้นจากสมยัของอวีาตามที%พระเยซูตรสัเท่านั )น โลกใบนี)ไม่ใช่มี
อารยธรรมและยุคบุพกาลเพยีงครั )งเดยีวเท่านั )น อารยธรรมยุคก่อนประวตัศิาสตรไ์ดถู้กทําลายทิ)งไป บาง
ยุคโลกจะถูกทําลายจนหมดสิ)น หรอืถูกเปลี%ยนทิ)ง และสรา้งโลกใบใหม่ขึ)นมา มนุษยไ์ม่ไดพู้ดถงึภยัพบิตัิ
กนัหรอกหรอื อนัที%จรงินั %นคอืสิ%งที%พูดกนัในศาสนา เมื%อถงึกําหนดภยัพบิตัใิหญ่จะเกดิขึ)นครั )งหนึ%ง เมื%อถงึ
เวลาภยัพบิตัเิลก็จะเกดิขึ)นครั )งหนึ%ง ภยัพบิตัเิลก็คอืการทําลายมนุษยใ์นเฉพาะแห่งเฉพาะที% เมื%อพื)นที%นั )น
เกดิเสื%อมลง กต้็องถูกทําลายทิ)ง เช่นแผ่นดนิไหว แผ่นดนิยุบตวั พายุทรายทบัถม หรอืเกดิโรคระบาด 
สงคราม ภยัพบิตัเิลก็จะเกดิในพื)นที%เฉพาะแห่ง ภยัพบิตัใิหญ่คอืภยัพบิตัขิองมวลมนุษยส์่วนใหญ่ นับเป็น
เวลายาวนานกว่าที%ภยัพบิตัใิหญ่จะปรากฏขึ)นสกัครั )ง การโคจรของโลกและการเคลื%อนไหวของวตัถุจะ
เหมอืนกนัคอืเป็นไปตามกฎเกณฑ ์ หากภยัพบิตัใิหญ่เกดิขึ)นในระหว่างการโคจร นั %นคอืมนุษยต์กอยู่ใน
สภาพต้องถูกทําลายใหส้ิ)นซาก แต่กม็คีนบางส่วนเหลอืรอดชวีติและสบืสานวฒันธรรมก่อนประวตัศิาสตร์
ต่อไป โดยใชช้วีติแบบมนุษยใ์นยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ เพราะเครื%องมอืทํางานถูกทําลายจนหมดสิ)นไปแลว้ 
ตกถงึคนรุ่นถดัไปกย็ิ%งลําบาก เพราะหลายสิ%งหลายอย่างถูกลมืไปหมดแลว้ และมนุษยก์เ็ริ%มขยายเผ่าพนัธุ์
ในสภาพบุพกาลอกีครั )ง มอีารยธรรมและวทิยาการใหม่ จวบจนมนุษยเ์กดิการเสื%อมถอย ภยัพบิตักิจ็ะ
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ปรากฏอกีครั )ง ดําเนินไปตามวฏัจกัรการเปลี%ยนแปลงภายใต้กฎเกณฑข์องการเกดิขึ)น ตั )งอยู่ เสื%อมถอยไป 
ณ ช่วงเวลาแตกต่างกนั 
 นั %นกค็อืมนุษยย่์อมต้องเกดิการเสื%อมถอย แต่ทุกครั )งที%มนุษยเ์ขา้สู่ยุคแห่งอารยธรรม ทวยเทพจะ
ส่งผูส้ําเรจ็ธรรมชั )นสูงจํานวนหนึ%งมายงัสงัคมมนุษยเ์พื%อช่วยมนุษยใ์หห้ลุดพน้ จุดมุ่งหมายคอืเพื%อป้องกนั
มใิหค้วามคดิมนุษยแ์ละวตัถุบนโลกเกดิการเสื%อมถอยอย่างไม่ไดส้ดัส่วน สรรพสิ%งบนโลกซึ%งกําเนิดขึ)นใน
จกัรวาลนี)ลว้นมคุีณสมบตัพิเิศษชนิดหนึ%งอยู่ เพราะคุณสมบตัพิเิศษนี) จงึทําใหส้สารต้นกําเนิดไรรู้ปก่อตวั
ขึ)นเป็นสสารมรีูป สสารที%มชีวีติ แต่ก่อนที%สสารจะเกดิเสื%อมถอย จะยอมใหค้วามคดิมนุษยเ์สื%อมถอยก่อน
ไม่ได ้ ดงันั )นทุกครั )งที%มนุษยเ์ขา้สู่ยุคอารยธรรม มวีฒันธรรมกจ็ะมผีูส้ําเรจ็ธรรมชั )นสูงปรากฏตวั ก่อน
ประวตัศิาสตรต่์างยุคต่างสมยั กม็ผีูส้ําเรจ็ธรรมชั )นสูงปรากฏตวัออกมาแลว้ ที%ปรากฏตวัออกมาในอารย
ธรรมยุคนี) มพีระเยซู องคศ์ากยมุนี เล่าจืvอ ออกมาบอกกล่าวผูค้น ในพื)นที%ที%เจรญิทางอารยธรรมต่างยุค
ต่างสมยั จะมผีูส้ําเรจ็ธรรมต่างรบัผดิชอบสั %งสอนผูค้นใหก้ลบัไปสู่สภาพดั )งเดมิแทจ้รงิอย่างไร ใหผู้ไ้ด้
ธรรมะบรรลุความสําเรจ็สมบูรณ์ ใหค้นธรรมดาสามญัยดึมั %นในคุณธรรมอย่างไร ใหม้นุษยร์กัษาศลีธรรม
ใหค้งอยู่ในระดบัที%มั %นคงเพื%อผดุงความคดิมนุษยม์ใิหเ้สื%อมถอยโดยง่าย จนกว่าวตัถทุั )งมวลในจกัรวาลเกดิ
การเสื%อมถอยแลว้ เมื%อนั )นจงึเลกิยุ่งเกี%ยว แต่จะเป็นช่วงเวลาอนัยาวนาน 
 ในระหว่างนี) ภาระกจิของผูส้ําเรจ็ธรรมเหล่านี)คอืช่วยผดุงมใิหม้นุษยเ์กดิการเสื%อมถอย และช่วย
ชี)แนะผูท้ี%สามารถบําเพญ็ปฏบิตัธิรรมขึ)นไปได ้ สามารถบําเพญ็ปฏบิตัไิดธ้รรมะ เพราะคนไม่ได้
ววิฒันาการมาจากวานร ตามที%ดารว์นิกกล่าว นั %นมนุษยกํ์าลงัดูถูกตวัเอง มนุษยล์ว้นตกลงมาจากระดบัชั )น
ของมติอิวกาศต่างๆ ในจกัรวาล เพราะเมื%อเขาเขา้กบัขอ้กําหนดของหลกัธรรมของจกัรวาลในระดบัชั )นนั )น
ไม่ได ้ กต้็องตกลงมา เหมอืนอย่างที%พวกเราพูด จติของคนธรรมดาสามญัมมีากเท่าใด กจ็ะยิ%งตกลงมาตํ%า
จนกระทั %งลงมาอยู่ในสภาพของคนธรรมดาสามญั ในสายตาของชวีติชั )นสูง ชวีติมนุษยบ์นโลกนี)มไิด้
เพื%อใหท้่านอยู่เป็นคน แต่เพื%อใหท้่านอยู่ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มแห่งวงัวนบนโลก รบัรูใ้นเรว็วนัและ
กลบัไป นี%คอืความคดิของเหล่าผูส้ําเรจ็ธรรม โดยเปิดประตูใหท้่าน ใครที%กลบัไปไม่ไดก้ไ็ดแ้ต่เวยีนว่าย
ตายเกดิต่อไป จนสะสมกรรมไวม้ากมายรอการทําลายทิ)ง ดงันั )นโลกจงึมภียัพบิตัเิกดิขึ)นหลายต่อหลาย
ครั )ง 
 พูดจากอกีดา้นหนึ%ง โลกกค็อืสถานที%ทิ)งขยะในจกัรวาล ภายในจกัรวาลอนัยิ%งใหญ่มทีางชา้งเผอืก 
มกีลุ่มดาวฤกษ์ ดาวเคราะหน์ับจํานวนไม่ถ้วน บนดาวทุกดวงลว้นมสีิ%งมชีวีติ คนไม่ยอมรบัถงึการคงอยู่
ของมติอิื%น จงึมองไม่เหน็การคงอยู่ของสิ%งมชีวีติในมตินิั )น เขาคงอยู่ในอกีมติหินึ%งบนดาวดวงเดยีวกนั ไม่
อยู่ในมติขิองเรา คนธรรมดาสามญัจงึมองไม่เหน็เขา เหมอืนอย่างคนพูดกนัว่า ในมตินิี)ดาวองัคารรอ้นมาก 
แต่ถ้าสามารถทะลวงผ่านไปถงึมตินิั )น ที%นั %นกลบัเยน็ คนที%มคีวามสามารถพเิศษมองดูดวงอาทติย ์ ดูไปดู
มาไม่รอ้น ดูอกีทเีป็นสดํีา ดูอกีททีี%นั %นคอืโลกที%เยน็สบาย ในมติแิห่งวตัถุนี)มนัสะทอ้นปรากฏใหเ้หน็อย่างนี) 
ในมติแิห่งวตัถุอกีมติหินึ%งมนัจะสะทอ้นปรากฏใหเ้หน็อกีแบบหนึ%ง ดงันั )นชวีติมอียู่ทั %วทุกหนทุกแห่ง คนมี
อยู่ทั %วทุกที% เมื%อไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของระดบัชั )นนั )น กต้็องตกลงมาทลีะเลก็ทลีะน้อย เหมอืนการ
เรยีนตกชั )น ตกลงมายงัสงัคมมนุษย ์ คนไม่ดใีนจกัรวาลลว้นต้องตกลงมา ตกลงมายงัจุดกึ%งกลางของ
จกัรวาล -- โลก 
 คนในสงัคมมนุษยต้์องเวยีนว่ายตายเกดิ การเวยีนว่ายตายเกดิไม่แน่ว่าจะไดก้ลบัมาเกดิเป็นคน 
เขาอาจกลบัมาเกดิเป็นวตัถุนานาชนิด เป็นพชื เป็นสตัวช์นิดต่างๆ แมก้ระทั %งเป็นจุลนิทรยี ์ในระหว่างการ
เวยีนว่ายตายเกดิกจ็ะพกพาสิ%งไม่ดทีี%ตวัเองกระทําตดิตวัไปดว้ย -- กรรม สิ%งที%ชวีติจะนําตดิตวัไปดว้ยมี
กุศลและกรรม ซึ%งจะตดิอยู่กบัตวัตลอดไป ถ้ามกีรรมหนักไปเกดิเป็นต้นไม ้ ต้นไมน้ั )นกจ็ะมกีรรม ไปเกดิ
เป็นสตัว ์สตัวน์ั )นกจ็ะมกีรรม อฐิ ดนิ หนิ สตัว ์พชืบนโลกลว้นมกีรรมตดิตวั เหตุใดในปัจจุบนัการกนิยาฉีด
ยาจงึไม่บงัเกดิผลในร่างกายของคนในยุคธรรมะเสื%อม เพราะคนปัจจุบนัไดก่้อกรรมไวม้ากมาย มกีรรม
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ใหญ่หลวง ฤทธิ sยาจงึใชไ้ม่ไดผ้ล ไม่สามารถขจดัโรคไดอ้กีต่อไป ถ้าเพิ%มขนาดของยามากขึ)น คนกจ็ะต้อง
พษิ เวลานี)มโีรคหลายชนิดที%รกัษาไม่ได ้ โลกทั )งโลกไดต้กอยู่ในสภาพเช่นนี) ทุกสิ%งทุกอย่างเกดิการเสื%อม
ถอยอย่างรุนแรงแลว้ 
 พระเยซูสามารถไถ่บาปแทนมนุษย ์ องคศ์ากยมุนีช่วยคนใหพ้น้ทุกขด์ว้ยความเหนื%อยยากเป็น
เวลา fg ปี มกีารพูดถงึการโปรดสตัวม์ใิช่หรอื เหตุใดท่านเหล่านั )นจงึไม่พาคนขึ)นไป เพราะพวกเขาไม่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานในระดบัชั )นนั )น จงึขึ)นไปไม่ได ้ แต่ละระดบัชั )นจะมมีาตรฐานสําหรบัชั )นนั )นๆ ท่าน
ไม่มคุีณสมบตัขิองนักศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั ท่านจะเรยีนมหาวทิยาลยัไดไ้หม เป็นเพราะท่านมสีิ%ง
ต่างๆ มากมายไม่ยอมปล่อยวาง ร่างกายหนักเกนิไปจงึขึ)นไปไม่ได ้ ระดบัศลีธรรมของท่านอยู่ ณ 
ตําแหน่งใด ท่านกจ็ะอยู่ ณ ตําแหน่งนั )น ต้องใชว้ธิเีดยีวกบัการเรยีนหนังสอื ใครที%ขึ)นไปไดก้ใ็หข้ึ)นไป 
พวกที%เหลอืนับวนักจ็ะยิ%งเสื%อมถอย รอการถูกทําลาย ขยะเหมน็เน่าแลว้ ไม่สามารถปล่อยใหเ้กดิมลภาวะ
ในจกัรวาล ต้องทําลายทิ)งเท่านั )น 
 การโปรดสตัวน์ั )นเป็นคําพูดของพระพุทธ นั %นกค็อืในระดบัชั )นของพระยูไลจะพูดถงึการโปรดสตัว ์
พระพุทธที%สูงกว่าชั )นของพระยูไลหนึ%งเท่า พระพุทธที%ระดบัสูงเช่นนั )นจะไม่ยุ่งเรื%องของมนุษยแ์ลว้ ถ้าคดิ
จะยุ่ง คําพูดเพยีงคําเดยีวกส็ามารถเปลี%ยนแปลงสงัคมมนุษย ์ยุ่งไม่ไดอ้กีต่อไป เพราะพลงัของพระองคส์ูง
เกนิไป พระพุทธในระดบัชั )นที%สูงขึ)นไปอกี โลกรองรบัไม่ไหวแมห้วัแม่เทา้สกัขา้งของพระองค ์ สูง
ยิ%งกว่านั )นอกีโลกรองรบัไม่ไหวแมก้ระทั %งขนเสน้เดยีวของพระพุทธท่าน คําพูดของพระพุทธกค็อื
หลกัธรรม พูดออกมากจ็ะเกดิการเปลี%ยนแปลง ดงันั )นเหล่าพระพุทธจงึเลกิยุ่งเกี%ยวกบัเรื%องราวในโลก มี
แต่พระยูไล พระโพธสิตัวเ์ท่านั )นที%พูดเรื%องการโปรดสตัว ์พูดเรื%องการช่วยผูค้นใหพ้น้ทุกข ์
 พระยูไลเรยีกคนเป็นคนธรรมดาสามญั แต่สําหรบัเทพที%บรรลุระดบัชั )นสูงขึ)นไป หนักลบัไปดูพระ
ยูไลกค็อืคนธรรมดาสามญั เทพที%อยู่สูงระดบันั )น มองเหน็คนยงัตํ%ากว่าจุลนิทรยี ์ พอมองดูเหน็ว่าสถานที%
แห่งนี)ช่างเน่าเปื%อยเละเทะนัก ที%แห่งนั )นกจ็ะมลายดบัสลายไปทนัท ี โลกกค็อืสถานที%อย่างนี) พูดว่าคนช่าง
น่าสงสาร นั %นคอืคําพูดของพระพุทธในระดบัชั )นที%อยู่ใกลก้บัคน พระเยซูกอ็ยู่ในระดบัชั )นของพระยูไล 
เล่าจืvอกใ็ช่ พระพุทธในระดบัชั )นที%สูงขึ)นไปจะไม่ยุ่งเกี%ยวกบัเรื%องของคน แมค้นจะรอ้งขอความช่วยเหลอื 
พระองคก์จ็ะไม่ไดย้นิ คนเรยีกชื%อของพระองคถ์อืเป็นการด่าว่า เสมอืนหนึ%งไดย้นิเสยีงเรยีกชื%อของ
พระองคจ์ากกองอุจจาระนั %นเอง 
 

นักคน้ควา้วจิยักบัการบําเพญ็ปฏบิตัเิป็นคนละเรื 0องกนั 

 พระเยซูอยู่ในระดบัชั )นของพระยูไล ในอดตีพระยูไลจดัว่าเป็นพระพุทธในระดบัชั )นตํ%าสุด เมื%อก่อน
ระดบัชั )นที%ตํ%ากว่าพระยูไล ไม่เรยีกพระพุทธ เรยีกพระโพธสิตัว ์อรหนัต์ พระยูไลแต่ละองคจ์ะมสีวรรคข์อง
ตวัเอง ภายในทางชา้งเผอืกของพวกเรานี)มพีระยูไลรอ้ยกว่าองค ์ กค็อืมสีวรรคข์องพระพุทธอยู่รอ้ยกว่า
แห่ง แต่ละแห่งจะมพีระยูไลหนึ%งองคค์วบคุมดูแล พระยูไลในสวรรคแ์ต่ละแห่งกจ็ะมวีธิกีารบําเพญ็ปฏบิตัิ
ของพระองค ์ มวีธิกีารของพระองคใ์นการช่วยเหลอืผูค้นใหห้ลุดพน้ สวรรคท์ี%ก่อตั )งขึ)นมาจะสมัพนัธ์
โดยตรงกบัวธิกีารบําเพญ็ปฏบิตัขิองพระองค ์ โดยก่อเป็นโครงสรา้งขึ)นมาจากการบําเพญ็ปฏบิตั ิ สวรรค์
ที%ว่านี)ไม่ไดก่้อร่างขึ)นมา ไม่ใช่สิ%งที%คนในยุคปัจจุบนัจะสามารถบําเพญ็ขึ)นมาได ้ ลว้นก่อร่างขึ)นมาเมื%อ
รอ้ยๆลา้นปีมาแลว้ 
 ปัญหาอยู่ตรงนี) คอืพวกเราคนธรรมดาสามญัคดิว่าการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรมคอืต้องเรยีนรูว้ธิี
บําเพญ็ปฏบิตัหิลายๆวธิ ี ศกึษาเรื%องราวของศาสนาอื%นเพื%อเพิ%มพูนความรูข้องตวัเอง คนเราต่างพากนั
ศกึษาสิ%งเหล่านี)ในแบบภูมปัิญญาความรูใ้นสงัคมมนุษย ์ แทท้ี%จรงิสิ%งเหล่านี)ไม่ใช่ความรูข้องคนธรรมดา
สามญั จะใชท้ศันคตขิองคนธรรมดาสามญัไปเขา้ใจไม่ได ้เหตุใดจงึพูดกนัว่าผูบํ้าเพญ็ปฏบิตัธิรรมต้องเน้น
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การบําเพญ็ปฏบิตัดิา้นจติ(ซนิซิ%ง) สายเต๋าเน้นเรื%องกุศล กเ็พราะจกัรวาลมหีลกัธรรมอยู่ขอ้หนึ%ง มี
คุณสมบตัพิเิศษอยู่ชนิดหนึ%ง คุณสมบตัพิเิศษแห่งจกัรวาลที%ว่านี) ณ ระดบัชั )นแตกต่างกนัจะมขีอ้กําหนดที%
แตกต่างกนัต่อสิ%งมชีวีติที%แตกต่างกนั คนอยู่ในระดบัชั )นของคนธรรมดาสามญั กต้็องสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานศลีธรรมของคนธรรมดาสามญั นั %นคอื ถ้าไม่เน้นกุศลกข็ึ)นไปไม่ได ้ กเ็พราะสูงจากระดบัชั )นของ
คนธรรมดาสามญัเป็นมาตรฐานของเทพ ถ้าท่านไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานชั )นนี) ท่านกข็ึ)นไปไม่ได ้เหตุใด
เทพบนสวรรคย์งัตกลงมาได ้ อรหนัต์บําเพญ็ไดไ้ม่ดกีต้็องตกลงมา กเ็พราะไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของ
ชั )นนั )น 
 ภายในทางชา้งเผอืกนี)มสีวรรคอ์ยู่รอ้ยกว่าแห่ง แต่ละแห่งมพีระยูไลหนึ%งองคค์วบคุมดูแลสวรรค์
ของพระองค ์ คุณสมบตัพิเิศษที%ประกอบขึ)นเป็นสวรรคข์องพระองค ์ กป็ระกอบขึ)นมาจากวธิบํีาเพญ็ปฏบิตัิ
ของพระองค ์ พวกเราพบว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรอืการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรมวธิอีื%น ดูภายนอกกระบวนท่า
ของการเคลื%อนไหวนั )นเรยีบง่าย เพยีงนั %งสมาธปิระสานมอืเท่านั )น สายเต๋ากม็กีระบวนท่าอนัเรยีบง่าย
เพยีงไม่กี%กระบวนท่า แลว้ทําไมเขาจงึสามารถบําเพญ็สําเรจ็เป็นพระพุทธ เป็นพระโพธสิตัว ์ เป็นพระ
อรหนัต์ได ้ กเ็พราะการผนัแปรเป็นพลงั(กง)ที%แทจ้รงิของเขาเป็นเรื%องที%สลบัซบัซ้อนยิ%งนัก ต้องผนัแปร
เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายคน ต้องผนัแปรอทิธฤิทธิ sออกมาอกีมากมาย และสิ%งต่างๆอกีมากมายที%คนไม่รู ้
สิ%งซึ%งเหมาะกบัระดบัชั )นที%แตกต่างกนัลว้นต้องผนัแปรออกมา พูดไดว่้ามนัเป็นเรื%องที%สลบัซบัซ้อนยิ%งกว่า
ความสลบัซบัซ้อนของอุปกรณ์ละเอยีดอ่อนใดๆในสงัคมมนุษย ์ เป็นสิ%งที%มนุษยไ์ม่สามารถทําได ้ ดงันั )นใน
วงการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรมจงึมคํีาพูดประโยคหนึ%งว่า การบําเพญ็อยู่ที%ตวัเอง พลงั(กง)อยู่ที%อาจารย ์นั %นคอื
วธิบํีาเพญ็ปฏบิตัธิรรมที%แทจ้รงิ แมจ้ะมกีารพูดถงึวธิบํีาเพญ็ปฏบิตัใินสายเต๋า แต่กเ็ป็นเพยีงเรื%องของ
หลกัการภายนอกและปณิธาน เป็นเรื%องความคดิเท่านั )น หากคดิจะบําเพญ็ปฏบิตัใิหบ้รรลุถงึขั )น มพีลงั
(กง)ของสสารพลงังานสูงอย่างแทจ้รงิแลว้ ตวัเองจะต้องมปีณิธาน คดิที%จะบําเพญ็ปฏบิตั ิ แต่กระบวนการ
ผนัแปรซึ%งดําเนินอยู่ในมติอิื%นเป็นเรื%องที%สลบัซบัซ้อนยิ%งนัก เป็นเรื%องที%คนทําไม่ได ้ อาจารยเ์ป็นผูท้ําให้
ทั )งหมด 
 ตรงนี)คอืปัญหา ถ้าเอาวชิาอื%นปะปนเขา้ไปปฏบิตักิจ็ะเกดิปัญหา ในอดตีหา้มไม่ใหพ้ระสงฆส์มัผสั
กบัวชิาอื%น ในวดัไม่ว่าในยุคใดสมยัใดกห็า้มพระสงฆอ่์านหนังสอืของวชิาอื%น พระสงฆใ์นสมยันี)ทํากนัจน
เละเทะ เมื%อก่อนหา้มพระสงฆม์สีิ%งของของฆราวาส หา้มอ่านหนังสอืของวชิาอื%นโดยเดด็ขาด กเ็พราะ
ต้องการใหเ้ขาบําเพญ็ปฏบิตัดิว้ยวธิเีดยีว ยดึมั %นบําเพญ็แต่เพยีงวชิาเดยีว ความคดิ ในความนึกคดิ ลว้น
แต่เป็นสิ%งที%อยู่ในวชิานี) เขาจงึจะบําเพญ็ขึ)นไปไดอ้ย่างมั %นคง เดนิขึ)นไปบนเสน้ทางเดยีว มเิช่นนั )นท่าน
ปะปนวชิาอื%นเขา้ไป เหมอืนกบัโทรทศัน์เครื%องหนึ%ง หากใส่ชิ)นส่วนของกลอ้งถ่ายรูปเขา้ไป โทรทศัน์เครื%อง
นั )นกจ็ะเสยีทนัท ีนี%คอืความหมาย ถ้าปะปนสิ%งอื%นเขา้ไปปฏบิตั ิพลงั(กง)ทั )งหมดกจ็ะสบัสนและไม่สามารถ
บําเพญ็ใหสู้งขึ)นไปอกีแลว้ ของแทข้องเทยีมแยกแยะลําบาก หากปะปนเอาสิ%งชั %วรา้ย สิ%งแปลกปลอมเขา้
ไป ท่านกบํ็าเพญ็โดยเปล่าประโยชน์ อาจารยก์ห็มดหนทางช่วย ปัญหาอยู่ที%จติ(ซนิซิ%ง)ของท่าน 
 การผนัแปรของพลงั(กง)เป็นเรื%องที%สลบัซบัซ้อนยิ%งนัก แต่คนเรากลบันํามาเป็นทฤษฎใีนสงัคม
มนุษย ์ ศาสนาครสิเตยีนฉันกเ็รยีนนิด ศาสนาพุทธฉันกเ็รยีนหน่อย ลทัธเิต๋าฉันกเ็อา ลทัธหิยูฉันกศ็กึษา 
เรยีกไดว่้าเป็นหอรวมศาสนาทั )งหลายแหล่ ที%จรงิคอืทํากนัสุ่มสี%สุ่มหา้ นี%คอืปัญหาใหญ่ที%ปรากฏออกมาใน
ยุคธรรมะเสื%อมถอย คนลว้นมจีติพุทธ คดิจะบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม ใฝ่หาความดงีาม แต่คนเรากนํ็าเรื%องการ
บําเพญ็ปฏบิตัธิรรมมาเป็นทฤษฎใีนสงัคมมนุษย ์เทคนิควทิยาการในสงัคมมนุษยเ์รยีนยิ%งมากยิ%งด ีแต่เขา
อยู่ในสภาพสบัสนและยุ่งเหยงิ ไม่สามารถบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม ไม่สามารถมพีลงั(กง)โดยแก่นแท ้
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จติพุทธ 

 ความคดิอย่างหนึ%งเมื%อก่อตวัขึ)น จะครอบงําตวัทา่นตลอดชวีติ มอีทิธพิลต่อความนึกคดิตลอดจน
อารมณ์ดใีจ โกรธ เสยีใจ และความสุขของคน นี%เป็นสิ%งที%ก่อตวัขึ)นภายหลงัคนเกดิ นานวนัเขา้สิ%งนี)จะ
หลอมเขา้กบัความนึกคดิ หลอมเขา้กบัสมองที%แทจ้รงิของตวัเอง และก่อกําเนิดเป็นอุปนิสยัของคนๆ นั )น 
 ความคดิที%ก่อตวัขึ)น จะสรา้งอุปสรรคและครอบงําตวัท่านตลอดชวีติ ความคดิของคนโดยมาก
มกัจะเหน็แก่ตวั ตลอดจนความไม่ดต่ีางๆ จงึก่อกําเนิดเป็นกรรมแห่งความนึกคดิ และแลว้คนกถ็ูกกรรม
ครอบงํา คนมจีติหลกัคอยควบคุมอยู่ แต่ในเวลาที%จติหลกัเกดิเฉื%อยชา และถูกความคดิแทรกเขา้แทนที% 
เท่ากบัตวัท่านไดย้อมแพโ้ดยปราศจากเงื%อนไข ชวีติจงึถูกสิ%งเหล่านี)ควบคุม 
 ตวัท่านคอืตวัของท่านโดยกําเนิด เขาจะไม่เปลี%ยน แต่คนเรยีนรูเ้รื%องราวและสิ%งของ กม็กัจะก่อ
เกดิความคดิขึ)นมาโดยง่าย ความคดินี)มใิช่ตวัท่าน ถ้าไม่ก่อความคดิใดๆขึ)นมา การพจิารณาปัญหาจะ
ออกมาจากธาตุแทอ้นัดงีามของตวัเอง เป็นความคดิเหน็ของตวัเองโดยแทจ้รงิ พจิารณาเรื%องราวดว้ยจติ
เมตตา เมื%อท่านเผยตวัเองออกมามากเท่าใด ความนึกคดิของท่านกจ็ะยิ%งสูง ยิ%งกลบัสู่ความจรงิ ยิ%งมธีาตุ
แทอ้นัดงีามที%ท่านมมีาแต่กําเนิด โครงสรา้งสสารของร่างกายคน ณ ระดบัจุลภาคที%เลก็มากๆ เลก็มากๆ 
ธาตุแทข้องคนกไ็ดก่้อกําหนดขึ)นมาแลว้ สิ%งนั )นจะไม่เปลี%ยนแปลง หากขจดักรอบของความนึกคดิทิ)งไป 
นิสยั อุปนิสยั คุณสมบตัพิเิศษ เอกลกัษณ์อนัดงีามของคนกจ็ะเผยออกมาใหเ้หน็โดยง่าย นั %นคอืตวัเองที%
แทจ้รงิ 
 จติหลกัจะไม่เปลี%ยนแปลงเพราะตวัเองไดก่้อเกดิความคดิ จติหลกัจะไม่เปลี%ยนแปลงธาตุแทข้อง
ตนเพราะตวัเองไดก่้อเกดิความคดิ ความคดินานาชนิดของคน กรรมทุกประเภท เพยีงสามารถกลบ บด
บงั ปิดลอ้มธาตุแทข้องเขาไม่ใหป้รากฏออกมา แต่ธาตุแทข้องเขาจะไม่เปลี%ยนแปลง เพราะกรรมไม่ได้
ประกอบขึ)นมาจากสสารที%ละเอยีดอ่อนเช่นนั )น กรรมเป็นสิ%งที%ก่อกําเนิดในสงัคมมนุษย ์ เป็นสสารในสงัคม
มนุษย ์ ไม่เลก็ถงึระดบัของจุลภาค ในขณะเขาสรา้งชวีติมนุษยข์ึ)นมา นั %นเป็นสสารที%เลก็มากๆ ดงันั )น
กรรมจะแทรกเขา้ไปไม่ได ้ เพยีงแต่ธาตุแทข้องคนถูกกลบไปเท่านั )น ธาตุแทม้วีธิพีจิารณาเรื%องราวและ
สิ%งของของตวัเอง ถ้าหากสามารถขจดัความคดิที%ก่อตวัขึ)นภายหลงัทิ)งไปเสยี และเผยวธิกีารพจิารณาดว้ย
ธาตุแทข้องคนออกมา นั %นคอืที%ๆ ท่านจากมา ความคดิที%ก่อเกดิในระยะเริ%มแรกของท่าน กค็อืความคดิ
เริ%มแรก ณ ที%ๆ ท่านถูกสรา้งขึ)นมา แต่การขจดัจติสํานึกและความคดิที%เกดิขึ)นภายหลงันั )นยากมาก เพราะ
นี%กค็อืการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม 
 หลกัธรรม ณ ระดบัชั )นแตกต่างกนัจะปรากฏใหเ้หน็แตกต่างกนั ณ ระดบัชั )นนี)จะมปีรากฏการณ์
ของระดบัชั )นนี) ท่านคอืชวีติที%ถอืกําเนิดในระดบัชั )นนี) ท่านจงึต้องสอดคลอ้งกบัความคดิของหลกัธรรมใน
ระดบัชั )นนี) เมื%อท่านเผยธาตุแทจ้รงิของท่านออกมา มาตรฐานการรบัรูข้องท่านกอ็ยู่ตรงนี) มาตรฐานนั )นก็
คอืตวัท่าน 
 กรรมไม่มมีาตรฐานของ เจนิ ซั %น เหยิ%น กรรมจะใชค้วามคดิที%เกดิขึ)น ณ เวลานั )นเป็นมาตรฐานวดั 
และพจิารณาเรื%องราวและสิ%งของ ซึ%งอาจทําใหค้นๆนั )นกลายเป็นคนประเภทที%คนธรรมดาสามญัเรยีกกนั
ว่าคนปลิ)นปลอ้น หรอืเล่หเ์หลี%ยมแพรวพราว นี%กค็อืในเวลาที%คนบําเพญ็ปฏบิตัมิกีรรมแห่งความนึกคดิ
ต่างๆ คอยรบกวน เป็นอุปสรรคต่อการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม คนถ้าไม่มกีรรมคอยเป็นอุปสรรค บําเพญ็
ขึ)นมากจ็ะง่ายดายมาก ถ้ากรรมก่อเกดิเมื%อกี%ปีที%แลว้ภายใต้สภาพหนึ%งสภาพใด ภายใต้มาตรฐานศลีธรรม
ในสภาพใดสภาพหนึ%ง กรรมกจ็ะใชม้าตรฐานเช่นนั )นวดัและพจิารณาเรื%องราวและสิ%งของ ถ้าสิ%งนี)ก่อเกดิ
ขึ)นมามาก คนกจ็ะถูกมนัครอบงําตลอดชวีติ เมื%อความคดิที%เกดิขึ)นเหน็ว่าสิ%งนั )นดหีรอืเลว คนกจ็ะเหน็ว่า
สิ%งนั )นดหีรอืเลว กจ็ะเหน็ว่าควรทําอย่างนั )นอย่างนี) แต่ตวัเขาเองหายไปแลว้ ตวัเขาเองถูกปิดลอ้มบดบงั
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โดยสิ)นเชงิดว้ยความคดิอนัไม่ดงีามของตนเองที%เกดิขึ)นภายหลงั มาตรฐานการวดัความดคีวามเลวอนั
แทจ้รงิของเขาไดสู้ญหายไป  
 ความคดิจะก่อเกดิขึ)นในส่วนความนึกคดิในสมองใหญ่ กรรมแห่งความนึกคดิที%เกดิขึ)นโดย
ความคดิจะก่อตวัเป็นกลุ่มกรรมบนศรีษะของคน ความคดิที%ดงีาม ศาสนาพุทธกล่าวไวว่้าการเคลื%อนไหว
ทางความคดิกค็อืกรรม อนัที%จรงิความคดิที%ดงีาม ถ้าวดัดว้ยมาตรฐานที%สูงยิ%งขึ)น วดัดว้ยมาตรฐานที%สูง
ยิ%งขึ)นของ เจนิ ซั %น เหยิ%น ความคดิที%ดงีามจะเปลี%ยนแปลงเช่นกนั 
 มนุษยบ์นโลกลว้นหาตนเองไม่พบ ความคดิที%ว่านี)ไม่เพยีงครอบงําคนตลอดชวีติ แต่จะครอบงํา
คนตลอดไป จะเปลี%ยนแปลงไดก้ต่็อเมื%อไดข้จดัมนัทิ)งไป ไม่เช่นนั )นมนักจ็ะครอบงําตลอดไป เมื%อความคดิ
นี)แรงกลา้มากขึ)นๆ ตวัเขาเองจะสูญหายไปจรงิๆ เวลานี)พูดกนัว่ากรรมสนองกรรม คนสะสมกรรมกนัไว้
มากถงึระดบันี)แลว้ ท่านดูคนธรรมดาสามญัเหล่านั )น วนัๆเขาไม่รูว่้าตวัเองทําอะไรอยู่ อยู่เพื%ออะไร 
 คนแตกต่างกนั รากฐาน(เกนิจ)ีแตกต่างกนั รบัรู(้อู)้แตกต่างกนั กพู็ดในหลกัการนี) บางคนรบัรู(้อู)้
ไดก้เ็พราะจติพุทธของเขาไดเ้ผยออกมา เขายงัพอจะมคีวามหวงั บางคนรบัรู(้อู)้ไม่ไดเ้พราะถูกจติสํานึก
และความคดิที%เกดิขึ)นภายหลงัฝังไวล้กึเกนิไป หมดหวงัแลว้ 
 

ไม่บําเพญ็เต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า 

 การจะเรยีกว่าการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม กค็อืมวีธิขีองการบําเพญ็ปฏบิตั ิ มหีนทางใหเ้ดนิ ในอดตีมี
คําพูดประโยคนี) คนๆนี)ไม่บําเพญ็เต๋าแต่กอ็ยู่ในทางเต๋า ตามหลกัธรรมของเต๋าสายย่อย เขาเน้นความไม่ม ี
ว่างเปล่า ดําเนินชวีติในโลกไปตามพรหมลขิติ เขาไม่แก่งแย่งชงิดกีบัผูค้น สิ%งที%ฉันควรไดก้ใ็หม้าเถดิ สิ%งที%
ไม่ควรไดฉั้นกไ็ม่เอา เขาไม่ไดบํ้าเพญ็ตามรูปแบบของการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรมโดยทั %วไป อกีทั )งไม่รูจ้กัการ
บําเพญ็ปฏบิตัธิรรม แต่เขามอีาจารยค์อยดูแล และไม่ค่อยมคีวามขดัแยง้กบัผูอ้ื%น นี%คอืสิ%งที%คนเขาพูดกนั
ว่า ไม่บําเพญ็เต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า คนทั %วไปกส็ามารถบรรลุถงึการไม่มุ่งหวงัสิ%งใด แต่คนประเภทนี)
ทา้ยที%สุดจะไม่บรรลุมรรคผล เขาจะไม่ไดพ้ลงั(กง) ไดแ้ต่สะสมกุศลของเขาอย่างต่อเนื%อง สะสมกุศลไว้
มากมาย แต่ผูค้นจะทํารา้ยเขา การเป็นคนดนีั )นลําบากนัก ยิ%งเป็นเช่นนี) เขากส็ะสมกุศลไดย้ิ%งมาก ถ้าเขา
คดิจะฝึกพลงั(กง) แน่นอนกุศลกจ็ะผนัแปรเป็นพลงัไดม้ากมาย ถ้าไม่คดิจะฝึกพลงั(กง) กจ็ะได้
ผลตอบแทนเป็นบุญวาสนาในชาตหิน้า เป็นขา้ราชการชั )นสูง มทีรพัยส์นิเงนิทองมากมาย แน่นอน คนที%
ไม่บําเพญ็เต๋าแต่กอ็ยู่ในทางเต๋าส่วนใหญ่ลว้นมทีี%มา มคีนคอยดูแล แมเ้ขาจะไม่บําเพญ็เต๋า แต่ความคดิ
ระดบัของเขา กอ็ยู่ในทางเต๋า ดงันั )นในอนาคต เขาจะไดก้ลบัไปยงัที%เขาจากมา แมจ้ะไม่บําเพญ็เต๋าก็
เท่ากบัเขาไดบํ้าเพญ็แลว้ กค็อืมคีนผนัแปรพลงั(กง)ใหแ้ก่เขา โดยที%ตวัเองไม่รู ้ตลอดชวีติประสบแต่ความ
ทุกขย์ากลําเคญ็ ทนทุกขช์ําระกรรม ตลอดชั %วชวีติระดบัจติ(ซนิซิ%ง)กเ็ลื%อนสูงขึ)นโดยไม่รูต้วั เขาจะอยู่ใน
สภาพเช่นนั )น นี%ลว้นมทีี%มา เป็นการยากที%คนธรรมดาสามญัจะทําได ้
 ขงจืvอไดถ้่ายทอดวธิกีารเป็นคน แนวคดิการเดนิสายกลาง สิ%งที%เล่าจืvอสอนคอืวธิบํีาเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรม แต่ในความเป็นจรงิคนจนีไดนํ้าเอาแนวคดิของสายหยู(ขงจืvอ) และสายเต๋ารวมเขา้ดว้ยกนั แนวคดิ
สายพุทธกแ็ทรกเขา้ไปตั )งแต่สมยัซ้อง ดงันั )นแนวคดิสายพุทธจงึไดเ้ปลี%ยนแปลงไปจนไม่เหลอืเคา้เดมิ นับ
จากสมยัซ้องเป็นต้นมา ของในสายหยูกไ็ดป้ะปนเขา้ไปในศาสนาพุทธ เช่นการกตญัxูต่อพ่อแม่เป็นต้น 
และสิ%งต่างๆ ประเภทนี)มากมาย สายพุทธไม่มสีิ%งเหล่านี) สายพุทธมองสิ%งต่างๆ ทางโลกอย่างจดืจาง เขา
เหน็ว่าคนมชีวีติอยู่บนโลกมา แต่ละภพแต่ละชาต ิ ไม่รูว่้ามพ่ีอแม่มาแลว้เป็นจํานวนเท่าใด ถ้าท่านละวาง
จติยดึตดิเหลา่นี)ลง บําเพญ็ดว้ยจติสะอาดบรสิุทธิ s ท่านจงึจะบําเพญ็ไดส้ําเรจ็ สิ%งเหล่านี)ลว้นคอืจติยดึตดิ 
เมื%อปะปนแนวคดิของสายหยูเขา้ไป กเ็กดิปัญหาการยดึตดิในสายสมัพนัธ์ 
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นิทานเรื 0องการสรา้งมนุษยด์ว้ยดนิเหนียว 

 มนุษยอ์ยู่ในระดบัชั )นตํ%าสุด เหนือขึ)นไปคอืสวรรคเ์ป็นชั )นๆ พระยูไลอยู่ในระดบัของสวรรค ์ พระ
เยซูกจ็ดัอยู่ในระดบัชั )นของพระยูไล เล่าจืvอกจ็ดัอยู่ในระดบัชั )นของพระยูไล ณ ระดบัชั )นที%พวกเขาอยู่ 
สามารถมองเหน็เพยีงสิ%งต่างๆ ที%อยู่ในระดบัชั )นที%ตํ%าลงไป สิ%งที%อยู่ในระดบัชั )นที%สูงขึ)นไปจะมองเหน็ได้
น้อยมาก และสิ%งที%อยู่ในระดบัชั )นที%สูงขึ)นไปอกีกจ็ะมองไม่เหน็ เพราะระดบัชั )นของพวกเขาไดกํ้าหนดภูมิ
ปัญญาของพวกเขา 
 พระเยซูทรงทราบเรื%องราวเกี%ยวกบัการสรา้งมนุษยด์ว้ยดนิเหนียว พระองคท์รงใชคํ้าพูดที%ไดร้บั
ฟังจากผูซ้ึ%งพระองคย์ดึถอืเป็นพระเจา้บนสวรรค ์ ว่าพระเจา้สรา้งมนุษยด์ว้ยดนิเหนียว  พระองคท์รง
หมายถงึดนิเหนียวในชั )นของสงัคมมนุษยห์รอื  ไม่ใช่ ไม่ใช่ดนิเหนียวของพวกเราคนธรรมดาสามญั สสาร
ในมติชิั )นที%สูง รวมทั )งดนิ ลว้นเป็นสสารพลงังานสูงในระดบัจุลภาค มนุษยท์ี%พระองคต์รสัถงึนั )น ถูกสรา้ง
ขึ)นมาเมื%อใดหรอื ก่อนที%โลกเขา้สู่อารยะธรรมในยุคนี) หรอืยุคใด อนัที%จรงิมนัเป็นตํานานที%เล่าขานต่อกนั
มาแต่โบราณกาลและพระเยซูไดท้รงนํามาเล่าต่ออกีว่า พระเจา้สรา้งมนุษยด์ว้ยดนิเหนียว 
 แทจ้รงิแลว้ไม่ใช่ดนิเหนียวในโลกของเรานี) ดนิเหนียวที%นั %นมจีติวญิญาณ สิ%งต่างๆที%ก่อกําเนิดขึ)น
ที%นั %น จะเหมอืนพลงั(กง)เมื%อนํามายงัโลกของเรา พระองคท์รงหมายถงึมนุษยถ์ูกสรา้งขึ)นที%นั %น เทพจะมี
ผวิพรรณละเอยีดอ่อนนุ่มกว่ามนุษยบ์นโลก เพราะเขาไม่มชีั )นของเซลล์อย่างพวกเรา เขาถูกสรา้งขึ)นดว้ย
สสารที%ละเอยีดอ่อนกว่า เมื%อผลกัลงมายงัมติขิองคนธรรมดาสามญั เขาจะดูเหมอืนมนุษยท์ุกประการ 
มองดูแลว้เขาจะดูสวยงามเป็นพเิศษ ผวิพรรณละเอยีด อ่อนนุ่มเป็นพเิศษ ฉะนั )นจงึต้องใหม้นุษยม์ชีั )นของ
เซลล์ซึ%งเป็นสสารที%หยาบเพิ%มขึ)นมาอกีหนึ%งชั )น มนุษยจ์งึมลีกัษณะอย่างที%เหน็ในปัจจุบนั 
 เทพบนสวรรคม์รี่างกาย เวลาบนิขา้มมา มองดูเหมอืนพวกเราทุกประการ ใต้ภูเขาใหญ่ใน
ประเทศจนีมซีากศพของเทพฝังอยู่ หลงัจากเขาตายไป บา้งกถ็ูกฝังไวใ้ต้ภูเขา มองดูไม่แตกต่างกบัพวก
เรามนุษยม์ากนัก ผดิจากสิ%งที%บนัทกึไวใ้นคมัภรี ์เพราะในสมยัที%พระเยซูยงัทรงมชีวีติอยู่ พระองคไ์ม่ไดท้ิ)ง
พระคมัภรีเ์อาไว ้ เป็นสิ%งที%เหล่าสาวกเขยีนกนัขึ)นมาตามเหตุการณ์ในเวลานั )น องคศ์ากยมุนีกไ็ม่ไดท้ิ)งพระ
สูตรเอาไว ้ซึ%งกจ็ดัทําขึ)นมาโดยเหล่าสาวก ดงันั )นเหล่าสาวกเมื%อไดฟั้งคําบอกเล่า ต่างไม่เขา้ใจความหมาย
ที%พระองคต์รสั พระองคท์รงหมายถงึผูใ้ด เป็นเรื%องราวที%เกดิขึ)นในสมยัใด 
 พระองคต์รสัว่ามนุษยน์ั )นสรา้งขึ)นมาจากดนิเหนียว ในความคดิของคนธรรมดาสามญั ร่างกาย
ของเราไม่ใช่ดนิเหนียว ดงันั )นจงึพูดว่า ดนิเหนียวในระดบัชั )นที%สูงมากๆ จะดกีว่าเนื)อหนังมงัสาของพวก
เรา ระดบัชั )นยิ%งสูงยิ%งด ี
 ในอดตีกาลอนัไกลโพน้ในยุคที%ยงัไม่มมีนุษยใ์นระดบัชั )นตํ%า เบื)องบนสรา้งมนุษยใ์นอกีมติหินึ%ง 
ทนัททีี%ขา้พเจา้เอ่ยปากพูดท่ามกลางอวกาศ สิ%งนั )นกจ็ะก่อเกดิขึ)นมาในบดัดล อกีทั )งสามารถสรา้งอะไร
ตามแต่ใจนึก เพยีงวาดสิ%งนั )นขึ)นในอวกาศ แต่ต้องเป็นในอกีมติหินึ%ง กค็อืพูดว่าการสรา้งโลก สรา้งสวรรค์
ชั )นหนึ%งตามที%กล่าวกนัในอดตี หรอืการสรา้งจกัรวาลตามที%กล่าวกนัในพระสูตร กค็อืพลานุภาพของพระ
พุทธที%ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม ความหมายกค็อื พระองคเ์รยีก กรรมด ี กุศลกรรม กรรมชั %ว ลว้นเป็น
กรรม กค็อืพระพุทธสรา้งขึ)นมา 
 พระพุทธที%มพีลงัสูงมากๆ สามารถสรา้งสวรรคช์ั )นๆหนึ%งขึ)นมาไดจ้รงิๆในชั %วพรบิตา และ
ระดบัชั )นยิ%งสูง สวรรคท์ี%สรา้งขึ)นมาจะยิ%งสวยงาม อกีทั )งไม่ต้องลงมอื เพยีงเอ่ยปากพูดกจ็ะก่อเกดิขึ)นมา 
สูงขึ)นไปอกี เพยีงเคลื%อนไหวความคดิ กจ็ะก่อเกดิขึ)นทนัททีี%คดิ ดงันั )นพระพุทธที%สูงกว่าระดบัชั )นของพระ
ยูไลจะไม่ขอ้งเกี%ยวเรื%องราวในสงัคมมนุษย ์ เพราะเพยีงพระท่านเคลื%อนไหวความคดิ ทุกสิ%งบนโลกกจ็ะ
เปลี%ยนแปลงทนัท ีพระยูไลกไ็ม่ดูแลโดยตรง เพยีงแต่ชี)แนะเท่านั )น โดยมพีระโพธสิตัวเ์ป็นผูดํ้าเนินการ 
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กรอบอนัจํากดัของวทิยาศาสตรปั์จจุบนักบัความกวา้งใหญ่และลกึซึRงของพระธรรม 

 พระธรรมที%องคศ์ากยมุนีทรงถ่ายทอด คนเราต่างกร็ูส้กึว่าพระธรรมนั )นใหญ่มากแลว้ แต่
หลกัธรรมเป็นสิ%งที%ยิ%งใหญ่ ยิ%งใหญ่จรงิๆ หลกัธรรมที%องคศ์ากยมุนีทรงถ่ายทอดเป็นหลกัธรรมในระดบัชั )น
ของพระยูไล ในสายตาของคนธรรมดาสามญันับว่าสูงมาก ในอดตีพระยูไลเท่านั )นจงึจะเรยีกว่าพระพุทธ
ได ้พระโพธสิตัว ์ พระอรหนัต์ ยงัไม่นับว่าเป็นพระพุทธ ยงัไม่บรรลุถงึระดบัของพระพุทธ ดงันั )น ในเวลา
นั )นพอเอ่ยถงึพระพุทธกจ็ะหมายถงึพระยูไล แต่พระยูไลยงัไม่ใช่พระพุทธชั )นสูงสุดในจกัรวาล เป็นเพยีง
พระพุทธในระดบัชั )นตํ%าสุดในจกัรวาล พระพุทธในระดบัชั )นตํ%าสุดจงึจะดูแลเรื%องราวของคนธรรมดาสามญั
ได ้ พระพุทธระดบัสูงเกนิไปไม่ดูแลแลว้ เพยีงเอ่ยปากทุกสิ%งบนโลกกจ็ะเปลี%ยนแปลง ซึ%งน่ากลวันัก ท่าน
จงึไม่ขอ้งเกี%ยวดว้ยอกีแลว้ ดงันั )นพระยูไลจะคอยดูแล แต่พระยูไลกไ็ม่ไดดู้แลดว้ยตวัเอง พระโพธสิตัวจ์ะ
คอยโปรดสตัวช์่วยเหลอืมนุษยใ์หห้ลุดพน้ ดงันั )นการบรรลุถงึระดบัชั )นของพระยูไลจงึนับว่ายิ%งใหญ่มาก
ทเีดยีว 
 ณ ระดบัจุลภาค พระองคท์รงมองเหน็ภายในเมด็ทรายเมด็หนึ%งมโีลกอยู่ถงึสามพนัใบ องคศ์ากย
มุนีเคยตรสัถงึทฤษฎขีองโลกสามพนัใบ พระองคต์รสัว่าภายในทางชา้งเผอืก มโีลกที%เหมอืนโลกของ
คนเราอยู่สามพนัใบ และคนบนโลกเหล่านั )นกเ็หมอืนพวกเรา แทท้ี%จรงิไม่เพยีงแค่สามพนัใบ พระองคย์งั
ตรสัอกีว่า ภายในเมด็ทรายเมด็หนึ%งมโีลกอยู่สามพนัใบ ภายในเมด็ทรายหนึ%งเมด็กม็โีลกเหมอืนที%เราอยู่
ถงึสามพนัใบ มนัยากเกนิกว่าจะคาดเดาได ้ เมื%อตาทพิยเ์ปิดสามารถจะขยายใหญ่เพื%อมองดูสิ%งของ 
พระองคท์รงมองเหน็สิ%งที%เลก็ในระดบัจุลภาคขนาดนั )นไดแ้ลว้ แต่ลองคดิดู ภายในทรายหนึ%งเมด็มโีลกอยู่
สามพนัใบ เช่นนั )นโลกสามพนัใบในทรายเมด็นั )นกต้็องมทีะเลมแีม่นํ)าใช่หรอืไม่ แลว้เมด็ทรายในแม่นํ)ายงั
มโีลกอกีสามพนัใบหรอืไม่ ดงันั )นองคศ์ากยมุนีกย็งัทรงมองไม่เหน็ต้นกําเนิดของสสาร พระองคจ์งึตรสัว่า 
เลก็จนไม่มภีายใน หมายความว่าเลก็เสยีจนไม่อาจมองเหน็ต้นกําเนิดของสสาร 
 วชิาฟิสกิสใ์นปัจจุบนัรูเ้พยีงว่าโมเลกุลนั )นประกอบขึ)นมาจากอะตอม และอะตอมประกอบขึ)นมา
จากนิวเคลยีสและอเิลก็ตรอน เลก็ลงไปอกี มคีวอรค์(Quark) และนิวทรโีน(Neutrino) สุดแลว้เลก็กว่านั )น
ยงัคน้ควา้ไม่ถงึ สสารต้นกําเนิดที%เลก็ลงไปอกีนั )นคอือะไร เมื%อถงึควอรค์และนิวทรโีน ภายใต้กลอ้ง
จุลทรรศน์กม็องไม่เหน็ ลว้นต้องใชเ้ครื%องมอือื%นช่วยจงึจะรูว่้ามนัมอียู่ เลก็ลงไปกว่านั )นคอือะไร วทิยาการ
ของมนุษยย์งัห่างไกลอกีมาก สิ%งที%ใหญ่ มนุษยค์ดิว่าดวงดาวเป็นวตัถุที%ใหญ่ที%สุด องคศ์ากยมุนีทรงเหน็ไม่
เหมอืนกนั สิ%งที%องคศ์ากยมุนีทรงมองเหน็กน็ับว่าใหญ่มาก พระองคท์รงพบว่าดวงดาวไม่ใช่วตัถุที%ใหญ่
ที%สุด มองขึ)นไปขา้งบนพระองคก์ท็รงมองไม่เหน็ยอด ทา้ยที%สุดจงึตรสัว่าใหญ่เสยีจนไม่มภีายนอก ใหญ่
จนไม่มภีายนอก เลก็จนไม่มภีายใน หมายความว่า ใหญ่เสยีจนไม่มขีอบ เลก็เสยีจนมองไม่เหน็ก้นบึ)ง 
 ชวีติเป็นสิ%งที%สลบัซบัซ้อน โครงสรา้งของจกัรวาลกเ็ป็นสิ%งที%สลบัซบัซ้อนยิ%งนัก ความรูท้ี%มนุษย์
ควบคุมในทุกวนันี)ไดพ้ฒันามาถงึจุดสุดยอดแลว้ เมื%อมาถงึจุดสุดยอดกก็ลายเป็นสิ%งที%จํากดัการพฒันาทาง
วทิยาศาสตรข์องมนุษย ์ ยกตวัอย่างเช่นนักวทิยาศาสตรย์ิ%งใหญ่ทั )งหลายต่างไดใ้หข้อ้กําหนดต่างๆไว้
มากมาย ทั )งทางดา้นวชิาฟิสกิสแ์ละเคม ี สิ%งใดไม่เกนิเลยจากขอ้กําหนดที%ตั )งไว ้ จะพบว่าสิ%งที%เขาพูดลว้น
ถูกต้อง พฒันาไปตามแนวทางที%เขาวางไวน้ั )นไม่ผดิ แต่หลกัการคอืต้องยกระดบัใหสู้งขึ)นไปทลีะชั )น เมื%อ
ท่านพฒันาเกนิเลยจากขอ้กําหนดของเขา ท่านจะพบว่าขอ้กําหนดของเขาเป็นการจํากดัคน 
 วทิยาศาสตรปั์จจุบนักเ็ช่นกนั มคีนไดใ้หข้อ้กําหนดแก่วทิยาศาสตร ์ พฒันาไปตามแนวทางของ
พวกเขาจงึจะนับว่าเป็นวทิยาศาสตร ์ เมื%อท่านยงัไม่เกนิเลยจากขอบเขตของเขา จะรูส้กึว่านั %นคอื
วทิยาศาสตร ์ เมื%อท่านเกนิเลยจากขอ้กําหนดของพวกเขา จะพบว่ามนัจํากดัการพฒันาของมนุษย ์สิ%งใดที%
สมัผสัไม่ได ้มองไม่เหน็เขาจะไม่ยอมรบั เป็นขอ้จํากดัที%ใหญ่มาก สิ%งที%พวกเราเรยีกว่าพุทธ เต๋า และเทพ 
ลว้นเป็นสิ%งที%มนุษยส์มัผสัไม่ได ้มองไม่เหน็ และคงอยู่ในมติอิื%น ถ้าใชว้ธิทีางวทิยาศาสตรปั์จจุบนัไปคน้หา



 

 15 

ออกมา นั %นกค็อืวทิยาศาสตรใ์ช่หรอืไม่ มนักค็อืวทิยาศาสตร ์ แต่ทางตะวนัตกไดต้ั )งขอ้กําหนดแก่
วทิยาศาสตรเ์อาไว ้ สิ%งที%วทิยาศาสตรอ์ธบิายไม่ไดจ้ะถูกตคีวามเป็นเทววทิยา เป็นศาสนา พวกเขาไม่กลา้
ยอมรบั 
 วทิยาศาสตรท์างตะวนัตกไดเ้ดนิมาถงึสุดขั )วแลว้ สายพุทธพูดถงึความเขา้ใจต่อสิ%งของไวว่้า 
เกดิขึ)น ตั )งอยู่ เสื%อมไป เกดิขึ)นกค็อืเมื%อสิ%งหนึ%งไดก่้อเกดิเป็นรูปร่าง ตั )งอยู่กค็อืการรกัษาสภาพที%เป็นอยู่ใน
ขั )นตอนหนึ%ง วทิยาศาสตรท์างยุโรปพฒันาตามกรอบที%เขากําหนดไวข้ึ)นไปไม่ไดอ้กีแลว้ สิ%งที%ไดจ้ากการ
วจิยัและคน้ควา้ต่อไปกจ็ะไม่ใช่สิ%งที%อยู่ในกรอบของวทิยาศาสตรอ์กีต่อไป ดงันั )นเขาจงึจดัใหเ้ป็นเรื%องของ
ศาสนา เรื%องของเทววทิยา อนัที%จรงิการใชว้ทิยาการทางวทิยาศาสตรข์องคนปัจจุบนัคน้หาสิ%งที%ไม่อยู่ใน
ขอบข่ายของวทิยาศาสตรปั์จจุบนั หรอืการคน้พบสิ%งที%ท่านสมัผสัไม่ได ้ มองไม่เหน็ดว้ยวธิกีารของ
วทิยาศาสตรปั์จจุบนั มใิช่วทิยาศาสตรอ์ย่างนั )นหรอื แต่พวกเขาไดต้กีรอบวทิยาศาสตรด์ว้ยขอ้กําหนดที%
แขง็ทื%อไวน้านแลว้ อะไรที%เกนิเลยจากขอบข่ายที%เขากําหนดไว ้ เขาจะไม่ยอมรบั ดงันั )นเขาจงึไม่สามารถ
พฒันาต่อไปอกี 
 นักวทิยาศาสตรบ์างราย ผูป้ระสบความสําเรจ็ในสาขาต่างๆ กไ็ดกํ้าหนดทฤษฎต่ีางๆ ไวม้ากมาย 
ทั )งนิวตนัและไอน์สไตน์ต่างกป็ระสบความสําเรจ็อย่างมากในสงัคมมนุษย ์ เทยีบกบัคนทั %วไป พวกเขา
มองเหน็ไดไ้กลมาก ทฤษฎขีองพวกเขา สิ%งที%พวกเขาคดิคน้ใหส้งัคมมนุษยน์ั )นคอืทรพัยส์นิลํ)าค่าทาง
ปัญญา แต่ภายในกรอบทฤษฎขีองพวกเขา จะคน้ควา้วจิยัอย่างไร เขา้ใจอย่างไรลว้นต้องมกีฎเกณฑ ์หาก
คนรุ่นหลงัเดนิตามกรอบของนักวทิยาศาสตรเ์หล่านี) กจ็ะไม่สามารถเกนิเลยเขาไปได ้ไม่สามารถคดิคน้สิ%ง
ใหม่ 
 เมื%อคนๆหนึ%งไดพ้บ หรอืคน้พบอะไรที%เกนิเลยจากกรอบทฤษฎทีี%เขากําหนดไว ้ เขาจะพบว่า
ทฤษฎขีองพวกเขาเหล่านั )นเป็นการจํากดัคน เพราะแต่ละระดบัชั )นที%สูงขึ)นจะมคีวามเขา้ใจที%สูงยิ%งขึ)น กฎ
ที%สูงยิ%งขึ)น เช่นความเขา้ใจของเราต่อสสาร ในอดตีคนเราเขา้ใจกนัว่า จุลภาคที%ประกอบขึ)นเป็นสสารที%เลก็
ที%สุดคอืนิวเคลยีสอะตอม แต่เวลานี)นิวเคลยีสอะตอมไม่ใช่เลก็ที%สุดแลว้ ยงัมคีวอรค์ มนีิวทรโีน กค็อืคนจะ
ไม่หยุดยั )งที%จะเรยีนรูท้ําความเขา้ใจกบัสิ%งเหล่านี) หลงัจากกําหนดเป็นทฤษฎขีึ)นมาแลว้ เมื%อมกีารคน้พบ
สิ%งใหม่ มนักจ็ะเป็นกรอบอกีประเภทหนึ%ง เป็นเช่นนี) อนัที%จรงิขอ้กําหนดโดยมากมกัจะเป็นการจํากดัคน 
 ไอน์สไตน์ไม่ใช่คนทั %วไป เขาพบว่าสิ%งที%ศาสนาหรอืเทววทิยากล่าวไวน้ั )นถูกต้อง เพราะความ
เขา้ใจของมนุษยต่์อโลกของสสาร จํากดัอยู่ภายในขอบข่ายความรูค้วามเขา้ใจของมนุษยเ์ท่านั )น ดงัเช่น
ขอ้กําหนดทางวทิยาศาสตรใ์นปัจจุบนั ต่อเมื%อคนธรรมดาสามญัไดค้น้ควา้และพฒันาก้าวต่อไปอกี จงึ
พบว่าสิ%งที%ศาสนากล่าวไวน้ั )นถูกต้อง ดงันั )นชวีติที%บรรลุระดบัชั )นที%สูงขึ)นหนึ%งชั )นเป็นตวัแทนของ
วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาการที%สูงขึ)นไปอกีหนึ%งขั )น วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาการที%เขาควบคุม ความเขา้ใจต่อ
โลกเหนือกว่าคนธรรมดาสามญั ดงันั )นความเขา้ใจวทิยาการของมนุษยข์องไอน์สไตน์ไดเ้ดนิมาถงึจุดสุด
ยอดแลว้ เมื%อคน้ควา้วจิยัต่อไปอกีกพ็บว่าสิ%งที%ศาสนากล่าวไวน้ั )นถูกต้องทั )งหมด ในระยะหลงันี)มี
นักวทิยาศาสตร ์ นักปรชัญามากมายทา้ยที%สุดต่างพากนัหนัเขา้หาศาสนา ลว้นเป็นผูป้ระสบความสําเรจ็
มาแลว้ทั )งนั )น แต่คนดื)อรั )นงมงายที%ตกอยู่ในกรอบอนัจํากดัของวทิยาศาสตรปั์จจุบนั ต่างพูดว่าเป็นความ
หลงงมงายในสมยัศกัดนิา 
 

หลกัธรรมทุกวธินํีาไปสู่ต้นกําเนิดเดยีวกนั 

 หลกัธรรมทุกวธินํีาไปสู่หนึ%งเดยีว เป็นคําพูดในวชิาของพวกเขาเอง สายเต๋าพูดว่ามสีามพนัหก
รอ้ยวชิา ลว้นสามารถบําเพญ็สําเรจ็เป็นเต๋า สายพุทธกล่าวว่ามแีปดหมื%นสี%พนัวชิาที%จะบําเพญ็สําเรจ็เป็น
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พระพุทธ เป็นคนละเรื%องกบัคําพูดที%ว่าบําเพญ็หลายศาสนาพรอ้มกนัในเวลาเดยีวกนั มนุษยจ์ะล่วงรูเ้รื%อง
บนสวรรคไ์ดอ้ย่างไร ช่างปนกนัเสยีจนยุ่งเหยงิ 
 ประเทศจนีในอดตีกม็“ีอี�ก้วนเต้า” ปรากฏออกมาในปลายสมยัราชวงศ์ชงิ เขาบําเพญ็หา้ศาสนา
พรอ้มกนั นี%คอืลทัธนิอกรตี ทนัททีี%ลทัธนิี)ปรากฏ ทางการในสมยัราชวงศ์ชงิกอ็อกมากวาดลา้ง จกัรพรรดิ
สั %งใหก้วาดลา้ง ในระยะแรกของระบบสาธารณรฐั พรรคก๊กมนิตั �งกท็ําการกวาดลา้ง ยงิทิ)งกนัเป็นกลุ่มๆ 
หลงัการปลดปล่อยคอมมวินิสต์กม็กีารกวาดลา้งเป็นกลุ่มๆ ทําไมจงึมปีรากฏเหตุการณ์เช่นนี) อนัที%จรงิทุก
สิ%งที%เกดิขึ)นในสงัคมมนุษยล์ว้นมใิช่เหตุบงัเอญิ ประวตัศิาสตรเ์พยีงแต่ดําเนินไปตามปรากฏการณ์การ
เปลี%ยนแปลงของสวรรคเ์ท่านั )น ดงันั )นไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ ที%เกดิขึ)นในสงัคมมนุษย ์ ลว้นไม่ใช่สิ%งที%ใครนกึ
อยากทํากท็ําได ้กค็อืไม่ใช่คนธรรมดาสามญัที%ทําลายลา้งลทัธนิี) แต่เป็นความประสงคข์องสวรรค ์เบื)องบน
ต้องการใหก้วาดลา้ง ไม่อนุญาตใหค้งอยู่ ลทัธกิารบําเพญ็หา้ศาสนาพรอ้มกนัเป็นการบ่อนทําลาย
หลกัธรรมอย่างรา้ยแรง เป็นการกระทําของมาร ซึ%งปรากฏรูปแบบออกมาในหมู่คนธรรมดาสามญั 
 แมแ้ต่องคป์ฐมเทพ องคศ์ากยมุน ี กย็งัไม่กลา้ที%จะตรสัว่าสายพุทธและสายเต๋า สามารถรวมเป็น
สายเดยีวกนั บําเพญ็ร่วมกนั นี%เป็นเรื%องรา้ยแรงนัก ในศาสนาพุทธยงัเน้นหลกัการของการไม่บําเพญ็
ปฏบิตัสิองวชิาในเวลาเดยีวกนั ผูบํ้าเพญ็ตามวชิาจิ)งถู่ ต้องไม่บําเพญ็วชิาฉันจง(เซน) จะปะปนสองอย่าง
เขา้ดว้ยกนัไม่ได ้ ผูบํ้าเพญ็วชิาฉันจง (เซน) ต้องไม่ปนวชิาเทยีนไถจง ฮวาเอี�ยนจง เขา้ไปในการบําเพญ็ 
ต้องไม่ปะปนสิ%งอื%นเขา้ไปในการบําเพญ็ เพราะเหตุใด เพราะการผนัแปรของพลงั(กง)เป็นเรื%องที%
สลบัซบัซ้อนยิ%งนัก ท่านมเีพยีงร่างกายเดยีว เสมอืนหนึ%งท่านคอืวตัถุดบิชนิดหนึ%งที%จะถูกป้อนเขา้ไปใน
เครื%องจกัรเครื%องนี) พลงั(กง)ของท่านกจ็ะผนัแปรออกมาเมื%อผ่านขบวนการของเครื%องจกัรเครื%องนี) วธิกีาร
ที%จะช่วยใหท้่านหลุดพน้ ทุกขั )นทุกตอนเดนิอย่างไร รูปแบบของการผนัแปรพลงั(กง)แต่ละอย่าง ลว้นต้อง
จดัเตรยีมใหท้่านอย่างละเอยีดถี%ถ้วน ท่านจะกลายเป็นอะไรถ้าในระหว่างขบวนการ นําท่านใส่เขา้ไปใน
เครื%องจกัรอกีเครื%องหนึ%ง ยงัจะบําเพญ็ไดอ้กีหรอื ท่านว่าท่านจะกลายเป็นอะไร ทุกสิ%งทุกอย่างยุ่งเหยงิไป
หมด กลายเป็นวสัดุเสยีที%ไรป้ระโยชน์กองหนึ%งเท่านั )นเอง 
 คนจํานวนมากไม่สามารถบําเพญ็ใหสู้งขึ)นเป็นผลจากบําเพญ็คละกนั ความหมายอนัแทจ้รงิของ
หลกัการว่าดว้ยการไม่บําเพญ็ปฏบิตัสิองวธิพีรอ้มกนั ที%องคศ์ากยมุนีตรสัไวค้อื ต้องไม่บําเพญ็ปะปนกนั 
ต่อมาภายหลงัคนเขา้ใจหลกัการไม่บําเพญ็ปฏบิตัสิองวธิพีรอ้มกนัเบี%ยงเบนไป เขา้ใจเป็นอื%นไป บําเพญ็
ปนกนัไม่ไดโ้ดยเดด็ขาด ยิ%งกว่านั )น“อี�ก้วนเต้า” การรวมหา้ศาสนาเป็นหนึ%งเดยีวเป็นเรื%องที%สวรรคย์อม
ไม่ได ้ เวลานี)กม็ปีรากฏออกมาอกีแลว้ในไต้หวนั ในยุคธรรมะเสื%อมไม่มใีครดูแลอกีแลว้ และเพราะว่าไม่มี
ใครดูแลในยุคธรรมะเสื%อม นับวนัคนกจ็ะยิ%งเสื%อมถอย ใครกร็ามอื ใครกเ็ลกิยุ่งเกี%ยว เลกิโปรดสตัวเ์พื%อช่วย
ใหค้นหลุดพน้ คนที%นับถอืพระ กราบไหวพ้ระ ไม่ใช่พากเพยีรจะบําเพญ็ แต่เพื%อขอใหต้นรํ%ารวย พน้ภยั 
มาถงึขั )นนี)แลว้ 
 คนอาจรูส้กึว่าเขาพูดมเีหตุผล แทท้ี%จรงิความนึกคดิของผูบํ้าเพญ็ปฏบิตัธิรรมรวมทั )งศาสนิกชนก็
เป็นเรื%องที%สําคญัยิ%ง เพราะวธิบํีาเพญ็ของบางวชิาอาศยัความเชื%อแต่อย่างเดยีว ไม่มกีรรมวธิ ี ถ้าแมน้เอา
สิ%งอื%นปะปนเขา้ไปในความนึกคดิแลว้ ท่านกจ็ะทําใหส้ิ%งที%ตวัเองบําเพญ็เกดิการสบัสน โดยแก่นแทก้ไ็ม่มี
การเคลื%อนไหวอะไรอยู่แลว้ นอกจากนี)ในหมู่มนุษย ์ มารมอียู่ทั %วทุกแห่งหน กเ็พื%อบ่อนทําลายมนุษย์
นั %นเอง ในใจคนนั )นมคีวามคดิดงีามอยู่มใิช่หรอื มารจงึคอยจอ้งทําลายสิ%งนี)ไม่ใหท้่านบําเพญ็สําเรจ็ 
 

ฉันจง (เซน) คอืพวกเดนิสุดขั Rว 

 ถ้าแบ่งคนออกเป็นกลุ่มเป็นประเภท พวกเดนิสุดขั )ว พวกเดนิสายกลาง นิกายฉันจงกค็อืพวกเดนิ
สุดขั )วตั )งแต่เริ%มต้น และไม่เป็นระบบสําหรบัการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม ในอดตีมกีารถกเถยีงเกี%ยวกบัวธิี
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บําเพญ็ปฏบิตัขิองนิกายฉันจงมาโดยตลอด แมว่้าจะบําเพญ็ปฏบิตัติามวธิขีองนิกายฉันจง แต่ในความเป็น
จรงิเพราะพวกเขามจีติใฝ่บําเพญ็เป็นพระพุทธ จงึตกอยู่ในความดูแลขององคศ์ากยมุนีมาโดยตลอด 
นิกายฉันจงจงึไม่สามารถจดัตั )งขึ)นเป็นระบบ ตั vกมอ้ไม่มสีวรรคข์องตวัเองไม่สามารถช่วยใหค้นบรรลุหลุด
พน้ได ้ ในเวลานั )นตั vกมอ้กย็งัคงนับถอืองคศ์ากยมุนีเป็นองคศ์าสดา แมต้ั )งนิกายฉันจงขึ)นมา กย็งัถอืว่า
ตวัเองเป็นสาวกรุ่นที% 6� ขององคศ์ากยมุนี และยงัคงนับถอืองคศ์ากยมุนีเป็นอย่างมาก ในบรรดาหลกั
ทฤษฎขีององคศ์ากยมุนี ตั vกมอ้บรรลุความกระจ่างกบัคําว่า“ว่างเปล่า”เป็นสําคญั กย็งัไม่พน้จากหลกั
ทฤษฎขีองศาสนาพุทธอยู่ด ี ต่อมาภายหลงันิกายฉันจงนับวนักย็ิ%งเสื%อมถอย คนรุ่นต่อมาพากนัจดัตั )ง
ตั vกมอ้ขึ)นเป็นนิกายเอกเทศ เป็นนิกายสูงสุด ฉันจงไม่ใช่นิกายที%สูงสุด แทท้ี%จรงินิกายฉันจงเสื%อมถอยจาก
รุ่นหนึ%งไปยงัอกีรุ่นหนึ%ง ตวัตั vกมอ้เองกย็งัพูดว่าหลกัทฤษฎขีองเขาจะใชไ้ดเ้พยีง � รุ่นเท่านั )น 
 ตั vกมอ้มุ่งเน้นทําความเขา้ใจต่อคําว่า“ว่างเปล่า”ขององคศ์ากยมุนี แต่ยงัคงนับถอืองคศ์ากยมุนีเป็น
อย่างมาก เพราะเป็นสาวกรุ่นที% 6� แต่คนรุ่นต่อมาไดเ้ดนิสุดขั )วไปถงึสุดทาง เมื%อเดนิถงึสุดทางกเ็ขา้สู่ยุค
เสื%อม พวกเขาถงึกบัยกตั vกมอ้ขึ)นมาเทยีบเคยีงกบัองคศ์ากยมุนี นับถอืตั vกมอ้และยกย่องหลกัทฤษฎี
ของตั vกมอ้เป็นพุทธธรรมเพยีงหนึ%งเดยีว นี%กค็อืการเดนิหลงเขา้ไปสู่แนวทางที%ผดิ 
 ตั vกมอ้ยงับําเพญ็ในระดบัที%ตํ%ามาก ในเวลานั )นเขาเพยีงบรรลุไดถ้งึระดบัของพระอรหนัต์เท่านั )น 
เขากเ็ป็นเพยีงพระอรหนัต์ จะรบัรูส้ ิ%งต่างๆไดม้ากเท่าใด สุดทา้ยเขากบ็รรลุไม่ถงึระดบัชั )นของพระยูไล 
ระดบัชั )นของเขาและขององคศ์ากยมุนียงัห่างไกลกนัมากนัก ดงันั )นสิ%งที%เขารบัรูน้ั )นใกลเ้คยีงกบัหลกั
ปรชัญาของคนธรรมดาสามญั คนธรรมดาสามญัยอมรบัหลกัทฤษฎขีองเขาไดค่้อนขา้งง่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิ%งสําหรบัพวกที%เหน็ศาสนาเป็นปรชัญาแขนงหนึ%ง เป็นการเมอืงประเภทหนึ%ง คนที%ศกึษาหลกั
ปรชัญาของศาสนาพุทธประดุจเป็นวชิาความรูแ้ขนงหนึ%ง เมื%อนํามาศกึษาในทํานองพุทธปรชัญา จะ
ยอมรบัหลกัทฤษฎขีองเขาไดค่้อนขา้งง่าย มนัเหมอืนหลกัปรชัญาของคนธรรมดาสามญัจรงิๆ 
 ไม่ว่าจะบรรลุถงึระดบัชั )นที%สูงเพยีงไรกม็พีระพุทธอยู่ ผูบํ้าเพญ็นิกายฉันจงกลบับําเพญ็จนว่าง
เปล่า พูดถงึการบําเพญ็ แมก้ระทั %งคนพวกเขายงัไม่กลา้ยอมรบัว่ามอียู่ คนเป็นๆเหน็ๆอยู่ยงัไม่ยอมรบั 
เปรยีบไม่ไดก้บัคนที%ผูม้คีวามรบัรูตํ้%าที%พูดว่า เหน็ฉันจงึเชื%อ ไม่เหน็กไ็ม่เชื%อ แต่พวกเขาแมเ้หน็ๆอยู่กย็งัไม่
กลา้ยอมรบัว่ามอียู่ ถ้าอะไรกไ็ม่ม ีพวกเขามชีวีติอยู่เพื%ออะไร ลมืตาเพื%ออะไร กปิ็ดตาเสยี ไม่ต้องนอน ไม่
ต้องยนื ... กค็อืเดนิเขา้ไปสุดทาง ตั vกมอ้พูดว่าหลกัธรรมของเขาสามารถถ่ายทอดไดเ้พยีง � รุ่นเท่านั )น 
คนปัจจุบนันี)ยงัคงยดึอยู่กบัหลกัธรรมนี)ไม่ยอมปล่อย ความจรงิกค็อืหลกัธรรมที%ไม่มอียู่ เป็นเรื%องน่า
หวัเราะ เดนิไปสู่ทางตนั ไม่ยอมรบัตวัเอง ไม่ยอมรบัพระพุทธ ไม่ยอมรบัโลก ไม่ยอมรบัว่าตวัเองคงอยู่
แลว้ตั )งชื%อไวเ้พื%ออะไร ทานขา้วเพื%อการใด อดขา้วเสยีซ ิไม่ต้องดูเวลา ไม่ต้องฟังเสยีง ... 
 ทําไปทํามาทุกสิ%งลว้นไม่ม ี นี%ไม่ใช่เป็นการบ่อนทําลายองคศ์ากยมุนีหรอกหรอื ถ้าอะไรองคศ์ากย
มุนีกไ็ม่ไดต้รสัแลว้พระองคท์รงทําอะไรตลอดเวลา fg ปี ทราบไหมว่าความว่างเปล่าที%องคศ์ากยมุนีตรสั
นั )นความหมายที%แทค้อือะไร ที%พูดว่าองคศ์ากยมุนีไม่ไดท้ิ)งหลกัธรรมไว ้ คอืพูดว่าพระองคม์ไิดท้รง
ถ่ายทอดวธิบํีาเพญ็ปฏบิตัธิรรมอนัแทจ้รงิ และหลกัธรรมของจกัรวาลออกมา สิ%งที%พระองคท์รงถ่ายทอด
ออกมาเป็นเพยีงสิ%งที%มอียู่ในระดบัชั )นที%พระองคบํ์าเพญ็ปฏบิตั ิ พระองคท์รงใหห้ลกัธรรมของพระยูไลแก่
คนธรรมดาสามญั โดยเฉพาะอย่างยิ%ง ประสบการณ์และบทเรยีนของการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม หลกัธรรม
อนัแทจ้รงิที%องคศ์ากยมุนีทิ)งไวใ้หใ้นช่วงที%ทรงมชีวีติอยู่คอืศลี และตรสัถงึความเขา้ใจในระดบัชั )นที%
แตกต่างกนั นี%กค็อืหลกัธรรมชั )นหนึ%ง แต่องคศ์ากยมุนีไม่อยากใหค้นยดึตดิอยู่กบัระดบัชั )นของพระองค ์จงึ
ตรสัว่าพระองคท์รงมไิดถ้่ายทอดอะไรตลอดชั %วชวีติของพระองค ์ เพราะพระองคท์รงทราบดว่ีาหลกัธรรมที%
พระองคท์รงถ่ายทอดไม่ใช่หลกัธรรมสูงสุด พระยูไลคอืพระพุทธ แต่พระพุทธไม่ใช่ระดบัชั )นที%สูงสุด พระ
ธรรมไรข้อบเขต ผูบํ้าเพญ็ปฏบิตัธิรรมจะไดไ้ม่ถูกจํากดัดว้ยหลกัธรรมที%พระองคท์รงถ่ายทอด ผูม้รีากฐาน
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ด(ีต้าเกนิจ)ี จะไดบํ้าเพญ็บรรลุระดบัชั )นที%สูงยิ%งขึ)น มคีวามเขา้ใจที%ลกึซึ)งมากยิ%งขึ)น และเหน็หลกัธรรมที%สูง
ยิ%งขึ)น 
 

ระดบัชั Rนของการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม 

 ในระหว่างการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม ผูบํ้าเพญ็บางคนอาจทราบถงึระดบัชั )นที%ตวัเองบําเพญ็ปฏบิตัิ
อยู่ แต่ไม่ไดห้มายความว่าผูบํ้าเพญ็ทุกคนจําเป็นต้องรู ้ คนส่วนใหญ่จะรูห้ลงัจากที%ตวัเองเปิดการรบัรู(้ไค
อู)้แลว้ หรอืบําเพญ็จนบรรลุระดบัชั )นที%สูงกว่าหลกัธรรมในภพ(ซื%อเจยีนฝ่า)แลว้ คนที%รูจ้ะมองเหน็ระดบัชั )น
จากสขีองพลงั(กง)ที%เปล่งออกจากร่างกายของผูบํ้าเพญ็ จากหลกัพลงั(กง) ดูจากร่างกายของเขา ใน
ระหว่างการบําเพญ็ปฏบิตัหิลกัธรรมในภพ พลงั(กง)ขั )นแรกที%ผูบํ้าเพญ็ออกคอืสแีดง เมื%อยกระดบัสูงขึ)นจะ
เป็นสสีม้ จากนั )นจะเป็นสเีหลอืง สเีขยีว ... รวมทั )งหมดเก้าสคีอื แดง สม้ เหลอืง เขยีว ฟ้า นํ)าเงนิ ม่วง 
ขาว ไรส้ ีจะดูว่าท่านอยู่ในระดบัชั )นไหน มองทเีดยีวกร็ู ้เมื%อร่างกายโปร่งใสแลว้บําเพญ็ต่อไปอกี กค็อืการ
บําเพญ็ปฏบิตัธิรรมนอกภพ คอืไดม้รรคผลแลว้ เขา้สู่การบําเพญ็ปฏบิตัหิลกัธรรมของพระอรหนัต์ขั )นต้น 
การบําเพญ็ปฏบิตัธิรรมนอกภพคอื ไดห้ลุดพน้ตรภูีม(ิซนัเจี)ย) ไม่ต้องกลบัมาเวยีนว่ายตายเกดิในสงัคม
มนุษยอ์กีแลว้ ถ้าการบําเพญ็สิ)นสุดตรงนี) เขากส็ําเรจ็ขั )นพระอรหนัต์ ถ้าบําเพญ็ต่อไปอกี เขากจ็ะสําเรจ็
พระอรหนัต์เตม็ขั )น ในขั )นนี)กย็งัมสี ี แต่สแีดง สม้ เหลอืง เขยีว ฟ้า นํ)าเงนิ ม่วง จะแตกต่างจากสขีอง
หลกัธรรมในภพ สทีี%ออกในช่วงของการบําเพญ็ปฏบิตัหิลกัธรรมในภพจะขน้เหมอืนสใีนสงัคมมนุษย ์ เมื%อ
บําเพญ็มาถงึระดบัชั )นนี)สแีดง สม้ เหลอืง เขยีว ฟ้า นํ)าเงนิ ขาว ไรส้ ีจะโปร่งใส เมื%อบําเพญ็สูงขึ)นไปอกีก็
ยงัคงออกเก้าส ีแต่สจีะยิ%งโปร่งใส ยิ%งละเอยีดยิ%งสวยงาม จะวนออกมาเช่นนี)ซํ)าแลว้ซํ)าเล่า ดงันั )นผูบํ้าเพญ็
ปฏบิตัธิรรมบรรลุถงึขั )นไหนจงึดูออก 
 การที%ไม่ใหค้นดูออก ไม่ใหค้นธรรมดาสามญัมองเหน็ไดช้ดัเจน นั %นกเ็ป็นเรื%องของการรบัรู(้อู)้ ถ้า
ทุกสิ%งที%บําเพญ็ลว้นปรากฏออกมาภายนอกใหเ้หน็ ยงัเหลอือะไรใหร้บัรูอ้กี ใครๆกม็าบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม
กนัหมด ใครๆกอ็ยากมา ใครจะไม่อยากเรยีน ทุกสิ%งกเ็หน็เป็นอยู่จรงิ คนชั %วที%ไม่อาจใหอ้ภยั คนเลวสุดๆ 
ต่างกพ็ากนัมาเรยีน เขากไ็ม่ต้องมปัีญหาของการรบัรู ้ กไ็ม่สามารถบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม บางคนพูดว่าถ้า
มองเหน็ไดช้ดัเจนดว้ยตาฉันกจ็ะเรยีน นั %นย่อมเป็นไปไม่ได ้ ถ้าคนๆนี)อะไรๆกเ็หน็ไดช้ดัเจนแลว้ กเ็ป็นที%
แน่นอนว่าคนๆนี)ไม่สามารถบําเพญ็ต่อไปอกีแลว้ ไม่อนุญาตใหเ้ขาบําเพญ็แลว้ เพราะคนต้องรบัรู้
ท่ามกลางวงัวน จงึจะเรยีกว่าการบําเพญ็ คนๆหนึ%งถ้ารูแ้จง้เตม็หนึ%งรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ อะไรกเ็หน็หมดแลว้ 
คนๆนี)กบํ็าเพญ็ไม่ไดอ้กีต่อไปแลว้ เพราะเหตุใด เพราะบําเพญ็ต่อไปย่อมนับไม่ได ้ เขาเหน็ความจรงิเสยี
แลว้ เหน็ถงึความสมัพนัธ์ของเหตุแห่งความขดัแยง้ที%เกดิขึ)นระหว่างคนสองคน เหน็ถงึการที%ผูร้งัแก
จะต้องใหกุ้ศลแก่ผูถู้กรงัแก เขาเหน็ความจรงิหมดแลว้ย่อมอยากจะบําเพญ็ นั %นยงัจะเรยีกว่าการบําเพญ็
ไดห้รอื ต้องเรยีกว่าไปหยบิ ไปเอา เขากจ็ะไม่สามารถปล่อยวางจติของคนธรรมดาสามญั 
 การปล่อยวางจติของคนธรรมดาสามญัท่ามกลางความขดัแยง้ เขาต้องรบัรูด้ว้ยตวัเอง ถ้าเขาเหน็
ทุกสิ%งทุกอย่างไดอ้ย่างชดัเจน นั %นไม่เรยีกว่าการบําเพญ็ เพราะเหตุใดพระพุทธจงึยกระดบัชั )นสูงขึ)นได้
ยากนัก เพราะพระท่านไม่มคีวามขดัแยง้ เหน็ไดอ้ย่างชดัแจง้ แลว้พระท่านจะบําเพญ็อย่างไร บําเพญ็ได้
ยากยิ%งขึ)น ดงันั )นจงึอยากลงมาบําเพญ็ในสงัคมมนุษย ์ เพราะการบําเพญ็ท่ามกลางวงัวนจงึจะยกระดบัได้
เรว็ ในระหว่างการบําเพญ็ผูป้ฏบิตัธิรรมอาจเหน็ไดบ้า้ง นี%เป็นเรื%องที%เป็นไปได ้แต่จะไม่อนุญาตใหเ้ขาเหน็
รายละเอยีด 
 การบําเพญ็ปฏบิตัติั )งแต่ต้นจนจบจะเกี%ยวโยงกบัการรบัรูท้่ามกลางวงัวน ทางตะวนัตกจะเน้นเรื%อง
ความศรทัธา ยดึมั %นอยู่กบัความศรทัธาตั )งแต่ต้นจนจบ ถ้าไม่ศรทัธาเขากบํ็าเพญ็ไม่ไดอ้ะไร ขอเพยีงท่าน
มคีวามศรทัธา จงึจะใหท้่านรูส้กึหรอืสมัผสัได ้ บางคนในขณะเขาสารภาพบาปต่อหน้ารูปของพระเยซู จะ
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รูส้กึเหมอืนกบัว่าพระเยซูกําลงัรบัฟังเขาอยู่ เหมอืนมคีนคอยตอบคําถามของเขา วธิบํีาเพญ็ปฏบิตัธิรรม
ของทางตะวนัตกเป็นเช่นนี) ความเชื%อถอืต่อศาสนากค็อืการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรมประเภทหนึ%ง พระเยซูพา
สาวกขึ)นสวรรค ์ ร่างกายของมนุษยถ์้าไม่มพีลงั(กง) ไม่มพีลงังาน กจ็ะขึ)นไปบนสวรรคไ์ม่ได ้ นอกจากนี)
ความคดิไม่ดซีึ%งก่อกําเนิดขึ)นในสงัคมมนุษย ์และกรรมที%ตดิตวัมา กจ็ะถูกคุณสมบตัขิองจกัรวาล ณ ระดบั
ชั )นสูงบงัคบั คนที%ชั %วรา้ยมากๆ ร่างกายและจติวญิญาณจะถูกดบัสลายไมม่เีหลอื นั %นเป็นเรื%องที%น่ากลวันัก 
จะเป็นไปไม่ไดถ้้าไม่มพีลงั(กง) พลงั(กง)ที%ว่ากค็อืสิ%งที%เบื)องบนแปรเปลี%ยนใหใ้นเวลาที%เขาแสดงความเชื%อ 
ในเวลาที%สารภาพบาป และยกระดบัตวัเองดว้ยการเป็นคนดอีย่างต่อเนื%อง แมพ้ลงั(กง)ของเขาจะเพิ%มมาก
ขึ)น แต่เขาจะไม่ไดร้บัการบอกกล่าว เพราะพวกเขาเน้นแต่การเป็นคนด ีโดยไม่พูดถงึพลงั(กง) พระสงฆก์็
เช่นกนัไม่ฝึกพลงั(กง) เหตุใดพลงั(กง)จงึเพิ%มขึ)น กค็อืแมจ้ะไม่บอกเขาว่ามพีลงั(กง) พลงั(กง)ของเขา
เพิ%มขึ)น 
 

พุทธและเต๋า 

 สายเต๋าคอืการบําเพญ็เดี%ยว ลทัธเิต๋าไม่ควรมอียู่ ลทัธเิต๋าคอืผลติผลที%ดดัแปลงกนัขึ)นมาในยุค
ปัจจุบนั ก่อนประวตัศิาสตรใ์นแต่ละยุคไม่เคยมลีทัธเิต๋า เพราะสายเต๋าไม่เน้นการโปรดสตัวช์่วยเหลอืผูค้น
ใหพ้น้ทุกข ์ เขาเน้นการบําเพญ็เดี%ยว เน้นความสงบเงยีบ ดงันั )นเขาจะบําเพญ็เพื%อรบัรู(้อู)้ความจรงิ มุ่ง
บําเพญ็เพื%อบรรลุรูแ้จง้ต่อตวัเจนิของ“เจนิ ซั %น เหยิ%น”เป็นหลกั บําเพญ็จรงิ และทะนุบํารุงธาตุแท ้ หวน
กลบัสู่สภาพดั )งเดมิแทจ้รงิ เต๋าเน้นบําเพญ็ในความสงบเงยีบ โดยแก่นแทจ้งึไม่มปีณิธานในการโปรดสตัว์
ช่วยเหลอืผูค้นใหห้ลุดพน้ เมื%อบําเพญ็สําเรจ็กจ็ะเป็นเทพพเนจรไรส้งักดั บนสวรรคม์ภูีเขามนํี)า เขาจะอยู่
ตามป่าเขา อนัที%จรงิลทัธเิต๋านั )นก่อกําเนิดขึ)นมาจากจติยดึตดิประเภทหนึ%งของคนธรรมดาสามญั คนชอบ
สรา้งอทิธพิล ตั )งพรรคตั )งพวก คนลว้นมจีติใจยดึตดิต่อลาภยศและผลประโยชน์ จงึนิยมจดัตั )งสิ%งเหล่านี)
ขึ)นมา 
 โดยแทจ้รงิลทัธเิต๋าเป็นสิ%งที%ไม่คงอยู่ เต๋าจะสอนลูกศษิยบํ์าเพญ็เดี%ยว แมจ้ะจดัตั )งเป็นลทัธเิต๋า 
และรบัลูกศษิยไ์วม้ากมาย แต่ไม่ใช่ทุกคนจะไดร้บัการถ่ายทอดจรงิ อาจารยจ์ะดูว่าลูกศษิยค์นไหนด ี เขา
เลอืกคนหนึ%งเพื%อถ่ายทอดจรงิ ถ้าหาลูกศษิยท์ี%ดไีม่ได ้ เขากจ็ะอยู่อย่างอสิระ คดิอยากทําอะไรกท็ําอย่าง
นั )น เพราะเขาสําเรจ็เป็นเต๋ากค็อื การอยู่อย่างอสิระเสร ี
 พุทธกค็อืพุทธ เต๋ากค็อืเต๋า หลกัธรรมของสองสายจะผสมรวมเขา้ดว้ยกนัไม่ไดโ้ดยแก่นแท ้แต่สิ%ง
ที%เราฝึกอยู่นี)เป็นสิ%งที%ยิ%งใหญ่มากจรงิๆ ฝึกตามกฎของจกัรวาล ครอบคลุมทุกสิ%งทุกอย่าง ฐานของเราอยู่
ในสายพุทธ ตั )งแต่ทฤษฎหีลกัตลอดจนจุดเด่นลว้นเป็นของสายพุทธ แต่หลกัธรรมนี)เกนิเลยสายพุทธ เกนิ
เลยสายเต๋า ระดบัชั )นที%แตกต่างกนัจะมคีวามเขา้ใจแตกต่างกนั ระดบัชั )นที%แตกต่างกนัจะมปีรากฏการณ์
ของระดบัชั )นที%แตกต่างกนั ในโลกฝ่าหลุน(ธรรมจกัร) เขาจะมคีวามเขา้ใจของเขา เลยจากโลกของฝ่าหลุน
ขึ)นไป เขาจะมคีวามเขา้ใจที%สูงยิ%งขึ)น และสูงขึ)นไปอกีกจ็ะมคีวามเขา้ใจสูงยิ%งขึ)นอกี 
 ยงัมรีะดบัชั )นๆหนึ%ง เรยีกว่า “หยวนสื%อเสนิ”(เทพต้นกําเนิด) มนัไม่มปีระโยชน์ที%พูดใหผู้บํ้าเพญ็
ปฏบิตัธิรรมในปัจจุบนัฟัง เพราะเป็นสิ%งที%ไม่อาจจะคาดคะเนได ้ เป็นระดบัที%บรรลุไม่ถงึ จงึพูดแต่เพยีง 
พุทธและเต๋า สองสาย พูดสิ%งที%อยู่สูงเกนิไป คนกร็บัไม่ได ้ไม่อนุญาตใหค้นรู ้
 

ช่วยคนใหห้ลุดพน้ บรรยายธรรมไม่ทําการแสดง 

 ไม่มปีระโยชน์ ที%จะพูดถงึหลกัธรรมอนัแทจ้รงิกบัพระสงฆผ์ูบํ้าเพญ็เยี%ยงคนธรรมดาสามญั 
โดยเฉพาะอย่างยิ%งกบัพระสงฆท์ี%ยงัไม่เปิดการรบัรู ้ เขาไม่รูอ้ะไรเลย พระสงฆท์ี%เปิดการรบัรูแ้ลว้กไ็ม่มี
เหลอือยู่ในโลก พวกเขาต่างปลกีตวัเขา้ไปอยู่ในป่าเขาที%ห่างไกล พวกเขาต่างรูจ้กัขา้พเจา้ มแีต่คน
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ธรรมดาสามญัเท่านั )นที%ไม่รูจ้กั ผูบํ้าเพญ็ระดบัสูงต่างรูจ้กัขา้พเจา้ บางเวลาพวกเขาจะมาแอบดูขา้พเจา้
อย่างเงยีบๆ แลว้กไ็ป บางคนจะเขา้มาพูดสกักี%คํา อย่าเหน็ว่าพวกเขาบําเพญ็มานับรอ้ยนับพนัปีในป่าเขา 
พวกเขายงับําเพญ็ปฏบิตัไิดไ้ม่สูงนัก เพราะทางที%พวกเขาเดนิเป็นหนทางที%ยากลําบาก พวกเขาไม่
บําเพญ็ปฏบิตับินทางสายหลกั(ต้าเต้า) แต่บําเพญ็ปฏบิตัใินทางสายย่อย(เสี%ยวเต้า) ดงันั )นแมเ้ขาจะ
บําเพญ็มาเป็นเวลานานกไ็ม่ไดม้รรคผล แต่เพราะพวกเขาไม่ยุ่งเกี%ยวกบัทางโลก ความสามารถไม่ถูกปิด 
จงึสามารถแสดงอทิธฤิทธิ sออกมาได ้ การบําเพญ็ปฏบิตัใินภพ ความสามารถต่างๆ โดยมากจะถูกปิดไว ้
ถ้าไม่ถูกปิดไว ้ เพยีงขยบัความคดิ อาจทําใหอ้าคารบา้นเรอืนเปลี%ยนที%ได ้ ซึ%งเป็นสิ%งที%จะปล่อยใหเ้กดิขึ)น
ไม่ได ้ การทําลายสภาพสงัคมของคนธรรมดาสามญัจะยอมใหเ้กดิขึ)นไม่ไดโ้ดยเดด็ขาด ดงันั )น คนเราจงึ
คดิว่าพวกเขาปฏบิตัไิดสู้งยิ%งนัก คนธรรมดาสามญักค็อืเหน็ใครสามารถแสดงความสามารถออกมากค็ดิว่า
เขาบําเพญ็ไดสู้ง สิ%งที%อาจารยพ์ลงัลมปราณเหล่านั )นแสดงออกมาลว้นเป็นความสามารถเลก็ๆ ศาสตร์
น้อยๆ เลก็น้อยเหลอืเกนิ อะไรกไ็ม่ใช่ คนธรรมดาสามญัต่างกค็ดิว่าสูงส่งยิ%งนัก 
 ขา้พเจา้ถ่ายทอดหลกัธรรมโดยไม่ทําการแสดงใดๆ กค็อื การออกมาของขา้พเจา้กไ็ดร้ะบุ
วตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจน ถ้าทําการแสดงไปดว้ย ถ่ายทอดหลกัธรรมไปดว้ย นั %นกค็อืการถ่ายทอด
หลกัธรรมในทางผดิ หากเป็นเช่นนั )น คนที%มาไม่ใช่มาเพื%อหลกัธรรม แต่มาเพื%อเรยีนเทคนิควทิยาการ 
องคศ์ากยมุนีในสมยันั )นกไ็ม่ทําเช่นนี) การรกัษาโรคใหค้นนั )นทําได ้เพราะท่านมองไม่เหน็อยู่ด ีเขากร็ูส้กึดี
ขึ)น แต่รกัษาอย่างไร จะเชื%อหรอืไม่เชื%อแลว้แต่ท่าน คนป่วยหายดแีลว้ เชื%อหรอืไม่เชื%อ ยงัเจบ็อยู่หรอืไม่
เจบ็ บุคคลที%สามไม่รู ้ตรงนี)จงึมสีิ%งที%ต้องรบัรู ้สามารถรกัษาโรคได ้ในสมยันั )นพระเยซู องคศ์ากยมุนี กท็ํา
เช่นนี) มเีพยีงเล่าจืvอเท่านั )นที%ไม่ทํา เพราะเล่าจืvอรูว่้าสงัคมมนุษยน์ั )นชั %วรา้ยและอนัตรายหนักหนา เขยีน
หนังสอืหา้พนัคําอย่างรบีเร่งแลว้ออกนอกด่านจากไปทางทศิตะวนัตก 
 สงัคมมนุษยน์ั )นสลบัซบัซ้อนยิ%งนัก คนบนโลกบอกไม่ไดว่้ามาจากมติใิดบา้ง เทพในมตินิั )นยงัคดิ
จะดูแลเขาอยู่ ขึ)นอยู่กบัว่าเขาจะรบัรูไ้ดห้รอืไม่ ถ้าเขารบัรูก้ส็ามารถกลบัไปได ้แต่เขากร็ูว่้าคนๆนั )นไม่ไหว
แลว้ เกนิกําลงัที%เขาดูแล แต่กย็งัไม่ยอมปล่อยเขาไปตามยถากรรม ในสมยัที%พระเยซูออกมาช่วยเหลอื
ผูค้นใหห้ลุดพน้ เขาจงึถอืว่าเป็นการก้าวก่ายงานของเขา “คนนี)เป็นคนของขา้ เขาควรจะต้องไดร้บัการ
ช่วยใหก้ลบัไปยงัที%ของขา้ ทําไมท่านเขา้มาก้าวก่ายในงานของขา้” เขาจงึไม่ยอม กเ็นื%องจากจติใจเช่นนี) 
ความจรงิเป็นเรื%องที%ไม่ถูกต้อง แต่พระเยซูไม่สนใจว่าเป็นคนของเขาหรอืของพระองค ์ จุดประสงคเ์พยีง
ต้องการจะช่วยเหลอืคนใหห้ลุดพน้ พระองคท์รงเหน็มวลมนุษยท์ุกขท์รมาน อยากช่วยใหห้ลุดพน้ ใหค้น
ไดก้ลบัขึ)นไป ดงันั )นพระเยซูจงึไดล้่วงเกนิเหล่าเทพในแต่ละมติ ิ ทา้ยที%สุดความขดัแยง้ขยายความรุนแรง
จนสะทอ้นลงมายงัสงัคมมนุษย ์ ความขดัแยง้ซึ%งเหมอืนกบัความขดัแยง้ในสงัคมมนุษย ์ รุนแรงสุดที%พระ
เยซูจะแก้ไขได ้มเีพยีงความตายเท่านั )น จงึถูกตรงึอยู่บนไมก้างเขนเพื%อยุตคิวามแคน้ระหว่างกนั เมื%อไม่มี
ร่างกายของคนธรรมดาสามญั กค็ดิบญัชกีบัพระองคไ์ม่ได ้ ความยุ่งยากทั )งหลายจงึสิ)นสุดลง ดงันั )นคํา
กล่าวที%ว่าพระเยซูยอมรบัโทษแทนมวลมนุษย ์ความหมายกค็อืเช่นนี) 
 องคศ์ากยมุนีทรงถ่ายทอดหลกัธรรมดว้ยความยากลําบากเช่นกนั พระองคต้์องคอยต่อสูก้บั
ศาสนาทั )งเจด็ในอนิเดยีอยู่ตลอดเวลา ในยุคนั )นศาสนาพราหมณ์โบราณมอีทิธพิลอย่างมาก สุดทา้ยองค์
ศากยมุนีไม่ทรงสามารถบรรลุเป้าหมายกเ็สดจ็ปรนิิพพาน 
 เล่าจืvอจากไปหลงัจากเขยีนหนังสอืหา้พนัคํา(อู่เชยีนเอี�ยน) ทิ)งไวใ้หค้นรุ่นหลงันําไปปฏบิตั ิ ท่าน
ไดท้ําสิ%งที%ควรทําเพราะนี%คอืลขิติสวรรค ์เพราะสายเต๋าไม่อนุญาตใหจ้ดัตั )งเป็นลทัธ ิเป็นการกระทําที%ผดิ ที%
จดัตั )งสายเต๋าขึ)นเป็นลทัธ ิ เพราะเต๋าเน้นการบําเพญ็เดี%ยว เน้นการบําเพญ็ความจรงิ บําเพญ็ในความสงบ
เงยีบ ดงันั )นเขาจะถ่ายทอดใหลู้กศษิยเ์พยีงคนเดยีว เพราะเขาจะเลอืกสรรลูกศษิย ์ เลอืกสรรคนดเีพื%อ
ถ่ายทอด เขาไมช่่วยเหลอืผูค้นทั %วไปใหห้ลุดพน้ และไม่มปีณิธานเช่นนี) พวกเขาบําเพญ็ความจรงิ ท่าน
เหน็ในอารามเต๋ามคีนอยู่มากมาย ในจํานวนนั )นมเีพยีงคนเดยีวเท่านั )นที%พวกเขาเลอืกสรรไวถ้่ายทอด คน
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ที%เหลอืมไีวป้ระดบับารมเีท่านั )น ดงันั )นสายเต๋าจงึไม่ควรจดัตั )งขึ)นเป็นลทัธ ิ ในอดตีพวกเขาต่างบําเพญ็ใน
ป่าเขาตามลําพงั 
 ขงจืvอพูดถงึหลกัการครองตน ไม่พูดถงึการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม แต่คําสอนของท่านเป็นประโยชน์
ต่อคนจนี หลกัการเดนิสายกลางจะทําใหค้นสามารถดํารงอยู่ ณ จุดที%ไม่เสื%อมถอย เพราะวตัถุเมื%อถงึที%สุด
แลว้ย่อมต้องพลกิกลบั เมื%อขึ)นถงึจุดสุดยอดแลว้ย่อมตกลง ดงันั )นจงึใหเ้ดนิสายกลาง ดํารงอยู่ตรงกลาง
ตลอดไป ฉันไม่ขึ)นไปขา้งบนกย็งัสูงกว่าที%อยู่ขา้งล่าง ดํารงอยู่ ณ จุดที%ไม่เสื%อมถอยนี)ตลอดไป สิ%งใดถ้า
กระทําอย่างเดด็ขาดเกนิไป ย่อมต้องพลกิกลบั นี%หมายถงึคนธรรมดาสามญั 
 ในป่าเขาที%ห่างไกลมผีูบํ้าเพญ็ปฏบิตัธิรรมอยู่มากมาย พวกเขาต่างล่วงรูท้ ั )งเหตุการณ์ที%เกดิขึ)นใน
อดตีและที%จะเกดิขึ)นต่อไปในอนาคต แต่ใครกไ็ม่เขา้มายุ่งเกี%ยว พวกเขาไม่อยากจะเขา้มายุ่งเกี%ยวดว้ย 
สาเหตุที%ไม่เขา้มายุ่งเกี%ยวเพราะต่างรูว่้านั %นคอืปรากฏการณ์จากการเปลี%ยนแปลงของจกัรวาล จงึควร
ปล่อยใหเ้ป็นเช่นนั )น  
 ใครกต็ามหากฝืนลขิติสวรรคย่์อมต้องไดร้บัการลงโทษ ใครกไ็ม่กลา้ฝืน ผูค้นต่างยกย่องงกัฮุยเป็น
คนด ี แลว้ทําไมงกัฮุยจงึไม่สามารถรกัษาราชวงศ์ซ้องใต้เอาไว ้ ตระกูลงกัเก่งกาจขนาดนั )น กเ็พราะนี%คอื
ลขิติสวรรค ์ งกัฮุยพยายามทุกวถิทีางที%จะรกัษาราชวงศ์ซ้องใต้เอาไว ้ แต่กไ็ม่สามารถทําได ้ แทท้ี%จรงิกค็อื
การฝืนลขิติสวรรค ์ นั %นกค็อืราชวงศ์ซ้องนั )นสมควรแก่การล่มสลาย แต่เขากลบัพยายามที%จะปกปักรกัษา
เอาไว ้ ดงันั )นเขาจงึกระทําโดยฝืนลขิติสวรรค ์ นี%คอืความหมาย การคํานวณของคนฤาจะสูส้วรรคล์ขิติ นี%
ไม่ไดพู้ดว่างกัฮุยไม่ด ีเพยีงแต่พูดหลกัการ 
 สิ%งที%คนเขา้ใจตามมุมมองของคนธรรมดาสามญัว่าถูกต้องนั )น ไม่แน่ว่าจะถูกต้องเสมอไป ฉินซี
ฮ่องเต้ ฮั %นอู่ตี) หรอืแมแ้ต่ฮ่องเต้องคใ์ดกต็าม เมื%อกระทําสิ%งใด คนรุน่หลงักจ็ะประเมนิการกระทําของ
ฮ่องเต้องคน์ั )นๆ คนธรรมดาสามญัเขา้ใจสิ%งต่างๆ ตามมุมมองที%ตวัเองยนือยู่ เขา้ใจตามความคดิยดึมั %นที%
ตวัเองม ี สิ%งที%ตวัเองเขา้ใจว่าดหีรอืเลวไม่แน่ว่าจะดหีรอืเลวอย่างแทจ้รงิเสมอไป มาตรฐานการวดัความดี
หรอืเลวของคนเรานั )นมจีุดศูนยร์วมอยู่ที%ตวัเอง คนไหนดต่ีอฉัน กจ็ะบอกว่าเขาด ี สิ%งใดเป็นประโยชน์ต่อ
ฉัน กจ็ะบอกว่าด ีดงันั )นจงึไม่แน่ว่าจะดจีรงิเสมอไป มาตรฐานการวดัความดหีรอืเลวต้องวดัดว้ยคุณสมบตัิ
พเิศษของจกัรวาล วดัดว้ยหลกัธรรมเท่านั )น นั )นเป็นกฎจกัรวาลที%ไม่เปลี%ยนแปลง และเป็นมาตรฐานหนึ%ง
เดยีวสําหรบัวดัความดแีละเลว ฉินซฮ่ีองเต้ฆ่าผูค้นมากมายเพื%อรวบรวมประเทศจนีเป็นหนึ%ง บรรดา
ฮ่องเต้เมอืงต่างๆถูกฆ่าตายไปมากมาย ผูค้นต่างพากนัสาปแช่งเขา เขาเขา้ยดึครองเมอืงต่างๆ ฮ่องเต้
ของเหล่าเมอืงต่างๆถูกเขาปกครอง ใครกเ็กลยีดเขา ใครกส็าปแช่งเขา นั %นคอืการวดัความดหีรอืเลวโดย
ยนือยู่ในมุมของตวัเอง ฉินซฮ่ีองเต้รวมประเทศจนีเป็นเรื%องที%ไม่อาจหลกีเลี%ยงได ้ ลว้นเป็นผลของการ
เปลี%ยนแปลงของจกัรวาล ถ้าไม่ใช่เป็นการดําเนินตามที%สวรรคล์ขิติ เขากท็ําไม่สําเรจ็ รวมประเทศไม่
สําเรจ็ เรื%องราวของคนธรรมดาสามญักเ็ป็นเช่นนี) พวกเราผูบํ้าเพญ็ปฏบิตัธิรรมไม่วจิารณ์ใดๆ ผูบํ้าเพญ็
ปฏบิตัธิรรมจะไม่สนใจต่อเรื%องการเมอืง ไม่เช่นนั )นเขากค็อืนักการเมอืง ไม่ใช่ผูบํ้าเพญ็ปฏบิตัธิรรม 
 มนุษยเ์มื%อดําเนินมาถงึกําหนดเวลา ก่อกรรมไวม้ากมายจนไม่อาจจะใหอ้ภยั สะสมกรรมไว้
มากมายจนตวัเองไม่สามารถชําระหนี)กรรมไดห้มด เมื%อไม่สามารถชําระหนี)กรรมที%สะสมไวทุ้กชาตทิุกภพ 
คนพวกนี)จงึต้องถูกทําลายใหส้ิ)นไป จะทําลายลา้งดว้ยวธิใีด ในสงัคมมนุษยภ์ยัพบิตัเิลก็จะปรากฏออกมา
เพื%อทําลายลา้งมนุษย ์สงครามคอืวธิทีี%สะดวกที%สุด ประวตัศิาสตรก์จ็งึเป็นเช่นนี) 
 จกัรพรรดผิูก่้อตั )งประเทศในแต่ละยุค ต่างมเีทพฝ่ายบู๊จุตลิงมาอาสาการรบและเทพฝ่ายบู๊เหล่านี)มี
หน้าที%ทําการนี)โดยเฉพาะ ดงันั )นการเหนื%อยยากของพวกเขาจงึไม่ไดค้วามดคีวามชอบ แต่กไ็ม่เป็นการก่อ
กรรม คอืลงมาเพื%อทําการนี) ชาตแิลว้ชาตเิล่า จะมคีนสกักี%คนที%ไม่ตกอยู่ในวงัวน 
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พระช่วยใหค้นหลุดพน้ ไม่ใช่เพื 0อคุม้ครอง 

 โดยแก่นแทส้ายพุทธไม่สนับสนุนใหค้นรํ%ารวย โรคภยัไขเ้จบ็คอืผลพวงอนัเกดิจากกรรม จงึไม่
บอกใหค้นขจดัโรคภยัไขเ้จบ็ และเสรมิสรา้งสุขภาพอย่างไร ศาสนาพุทธพูดถงึการโปรดสรรพสตัว ์ คอื
ช่วยใหห้ลุดพน้จากภาวะแวดลอ้มแห่งทุกขข์องคนธรรมดาสามญั ขา้มฝั %งไปสู่นิพพาน นี%คอืคําสอนของ
องคศ์ากยมุนี กค็อืนําพาท่านไปสู่สวรรค ์ คําสอนของพระเยซูกม็คีวามหมายเช่นเดยีวกนั จงึบอกไม่ไดว่้า
ระดบัของใครสูงของใครตํ%า เพยีงแต่คนยุคปัจจุบนัไม่สามารถรบัรู ้ บอกว่าพระสามารถคุม้ครองคน ช่วย
ขจดัโรคภยั ช่วยใหร้ํ%ารวย ผูส้ําเรจ็ธรรมชั )นสูงมอีานุภาพสูงส่ง สามารถช่วยเหลอืผูค้น คนธรรมดาสามญั
ต่างเหมาคดิเอาว่าการช่วยเหลอืของพระเป็นการคุม้ครองคน ดงันั )นผูค้นจงึกราบไหวข้อใหพ้ระคุม้ครอง 
ขอใหร้ํ%ารวย ขอใหพ้ระช่วยขจดัโรคภยั อะไรต่างๆนานา แทจ้รงิแลว้พระท่านไม่สนใจในเรื%องเหล่านี) นี%คอื
ความเขา้ใจของคนยุคปัจจุบนัซึ%งความคดิเกดิเสื%อมถอย เปลี%ยนแปลง ความหมายในพระสูตรกไ็ม่มสีิ%ง
เหล่านี) ขา้พเจา้พูดถงึปัญหานี)อยู่เสมอว่า ท่านจุดธูปกราบไหวข้อพรพระใหต้วัเองรํ%ารวย โดยแก่นแทพ้ระ
ท่านไม่สนใจว่าท่านจะรํ%ารวยหรอืไม ่
 เมื%อท่านไหวพ้ระ พระองคน์ั )นไม่สนใจว่าท่านจะทําอย่างไรใหร้ํ%ารวย กลบัจะเรยีกใหท้่านขจดั
ความโลภในใจเหล่านั )นทิ)งไป ถ้าท่านมชีวีติความเป็นอยู่ลําบากจรงิๆ กจ็ะช่วยเหลอืท่านในรูปวตัถุบา้ง 
เพื%อใหท้่านอยู่รอดปลอดภยั แต่จะไม่ช่วยใหท้่านรํ%ารวยโดยที%ท่านไม่รํ%ารวย พูดถงึโรคภยัไขเ้จบ็ พระท่าน
เหน็ว่าเป็นผลพวงของกรรมตกทอดมาจากชาตก่ิอน บางคนกราบไหวพ้ระพุทธรูปขอใหต้วัเองรํ%ารวย ผล
ปรากฏว่าเขาเกดิรํ%ารวยขึ)นมาจรงิๆ เขารํ%ารวยจากอะไร ในพระพุทธรูปองคน์ั )นไม่มพีระสถติอยู่ แต่เป็น
วญิญาณที%ผูค้นกราบไหวก้นัขึ)นมา บา้งกม็วีญิญาณสุนัขจิ)งจอก งูเหลอืม พงัพอนสงิอยู่ หรอืสิ%งชั %วรา้ย
อื%นๆ มนัช่วยใหท้่านรํ%ารวยเพราะท่านไปกราบไหวข้อใหม้นัช่วย การช่วยท่านใหร้ํ%ารวยย่อมต้องมเีงื%อนไข 
ในจกัรวาลนี)มกีฎขอ้หนึ%งเรยีกว่า ไม่เสยีกจ็ะไม่ได ้ มนัอาศยัช่องโหว่ของกฎนี)เพื%อใหไ้ดม้าซึ%งร่างกาย
มนุษย ์ ใครคดิจะมากราบไหวม้นัเพื%อขอใหร้ํ%ารวย กม็าเถดิ แต่ถ้าร่างกายของคนๆนั )นมสีิ%งไม่ดมีนักจ็ะไม่
สนใจ ไม่ช่วยใหท้่านรํ%ารวย กราบไหวไ้ปโดยเปล่าประโยชน์ ถ้ามนัรูส้กึว่าร่างกายของท่านมสีิ%งดอียู่ กจ็ะ
ช่วยท่านใหร้ํ%ารวย จากนั )นกจ็ะเอาสิ%งดใีนร่างกายของท่านไป ท่านอยากไดเ้งนิทอง มนักจ็ะใหท้่านมเีงนิ
ทอง แต่ตวัท่านเองไม่รูส้ ิ%งที%เสยีไปคอืความสูญเสยีที%ไม่มวีนัเอากลบัคนืมาได ้ คนไม่ไดเ้กดิมาเพยีงชาติ
เดยีว ชาตหิน้าอาจต้องทุกขท์รมานหนักกว่านี) 
 

ความตกตํ0าของมนุษยแ์ละความคดิอนัตราย 

 ประเทศจนีในสมยัโบราณ เมื%อท่านพูดถงึการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม คนจะพูดว่าคนๆนี)ม“ีซั %นเกนิ”
(กุศลมูล) เมื%อท่านพูดถงึพุทธ เต๋า เทพ คนจะบอกว่าท่านน่ายกย่อง วนันี)ถ้าท่านพูดถงึการบําเพญ็พุทธ 
บําเพญ็เต๋า คนจะพากนัหวัเราะท่าน ความคดิทางศลีธรรมของคนเปลี%ยนแปลงไปอย่างมาก ความคดิทาง
ศลีธรรมของคนตกตํ%าลงวนัละนับพนัลี) ตกตํ%าอย่างรวดเรว็มาก ดงันั )นขา้พเจา้จงึพูดว่า ความคดิเกดิการ
เสื%อมถอย แต่คนกลบัคดิว่าคนโบราณช่างโง่เขลาและงมงาย ความคดิของคนเปลี%ยนแปลงไปอย่างน่ากลวั
และอนัตรายยิ%งนัก โดยเฉพาะอย่างยิ%งองคศ์ากยมุนีไดต้รสัไวว่้า ในยุคธรรมะเสื%อมสงัคมจะเกดิการ
เปลี%ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ยกตวัอย่างในสงัคมเวลานี)คนไม่ม“ีซนิฝ่า”(จติธรรมะ)คอยควบคุม 
โดยเฉพาะประเทศจนี ต่างประเทศกเ็ช่นกนั เพยีงแต่ว่าในต่างประเทศจะปรากฏออกมาในลกัษณะ
แตกต่างกนั ในประเทศจนีการปฏวิตัทิางวฒันธรรมไดท้ําลายสิ%งที%คนเรยีกว่าความคดิแบบเก่า ไม่ใหค้น
เชื%อถอืคําสอนของขงจืvอ คนไม่มศีลีธรรมคอยยดึเหนี%ยว ไม่มมีาตรฐานศลีธรรมคอยชี)นําและไม่ใหเ้ชื%อถอื
ในศาสนา ผูค้นกไ็ม่เชื%อว่าการทําชั %วจะไดร้บัผลกรรมตอบแทน 
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 คนเมื%อไม่ม“ีซนิฝ่า”(จติธรรมะ)คอยยดึเหนี%ยวจติใจ คนๆนี)อะไรกก็ลา้ทํา ท่านว่าใช่หรอืไม่ อะไรก็
กลา้ทํา นี%คอืปัญหาใหญ่ที%มนุษยป์ระสบอยู่ในทุกวนันี) คนต่างประเทศบางคนไม่กลา้มาทําการคา้ใน
ประเทศจนี คนจนีบางคนโดยเฉพาะพวกที%อยู่ในวยัหนุ่มสาว เกดิอะไรนิดอะไรหน่อยกฆ็่ากนั แทงกนั น่า
กลวัเหลอืเกนิ เวลานี)สถานการณ์ในประเทศจนีนั )นอนัตรายกว่าในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ%งเมื%อ
ภาพยนตรต่์างประเทศและรายการโทรทศัน์ เกี%ยวกบัการต่อสูก้นัของกลุ่มมาเฟียต่างๆ ไดแ้พร่เขา้มาใน
ประเทศ คนจนีต่างพากนัเขา้ใจว่าสงัคมในฮ่องกงและประเทศอื%นมสีภาพเลวรา้ยเช่นนั )น แทท้ี%จรงิไม่ใช่ 
นั %นเป็นการสรา้งเรื%องราวใหเ้กนิความเป็นจรงิเพื%อดงึดูดผูช้ม กระตุ้นใหผู้ช้มเกดิความตื%นเต้นเรา้ใจเท่า
นั )นเอง อนัที%จรงิคนที%นั %นสุภาพเรยีบรอ้ยและมอีารยธรรมมากกว่าคนในประเทศเราเสยีอกี แต่คนหนุ่มสาว
ในประเทศกพ็ยายามลอกเลยีนแบบ เพราะประเทศจนีปิดประเทศอยู่นาน เมื%อสมัผสักบัสิ%งเหล่านี)จงึเขา้ใจ
ว่าสภาพสงัคมในต่างประเทศเป็นเช่นนั )น 
 ธุรกจิของเหล่ามจิฉาชพี อย่างที%แสดงกนัในหนังทวีเีรื%อง“เจา้พ่อเซี%ยงไฮ”้ คนจนีในประเทศพากนั
ลอกเลยีนแบบ นั %นเป็นนวนิยายที%เขยีนเกนิความจรงิเกี%ยวกบัเมอืงเซี%ยงไฮใ้นอดตีสมยัปี�g�7 ชวีติจรงิ
ไม่ไดเ้ป็นอย่างนั )น หนังทวีฮ่ีองกงเกี%ยวกบัเรื%องการต่อสูข้องกลุ่มมาเฟียต่างๆ ส่งผลสะทอ้นที%ไม่ดต่ีอคนใน
ประเทศอย่างมาก ความคดิทางศลีธรรมของมนุษยเ์กดิการเปลี%ยนแปลง ในประเทศจนีกม็กีลุ่มรกัร่วมเพศ 
เสพยา คา้ยาเสพตดิ กลุ่มอทิธพิลมดื การปลดปล่อยเสรทีางเพศ โสเภณีปรากฏออกมา ช่างน่ากลวัอะไร
เช่นนี) เหมอืนอย่างที%เขาพูดกนัว่า คนบา้นนอกเมื%อมอํีานาจกจ็ะยิ%งรา้ยกาจ พวกเขาไม่มกีารยบัยั )งชั %งใจ 
อะไรกก็ลา้ทํา คนเมื%อมาถงึขั )นนี) น่ากลวัหรอืไม่ ถ้าต่อไปเช่นนี)คนจะเป็นอย่างไร ความคดิของการเป็นคน
ดแีละคนเลว ตกตํ%าลงมาถงึขั )นนี) เวลานี)คนจะยกย่องศรทัธาใครที%ดุรา้ย มคีวามสามารถมากที%สุด ใครกลา้
ฆ่าคนกจ็ะนับถอืคนๆนั )น 
 ความตกตํ%าของศลีธรรมมนุษย ์เป็นกนัเช่นนี)ทั %วโลก ความคดิของคนเปลี%ยนไปอย่างน่ากลวั เวลา
นี)สิ%งที%สวยงามสูส้ ิ%งที%น่าเกลยีดไม่ได ้ สิ%งดงีามสูส้ ิ%งชั %วรา้ยไม่ได ้ อะไรที%สะอาดเรยีบรอ้ยสูอ้ะไรที%สกปรก
มอมแมมไม่ได ้ ยกตวัอย่างเช่น เมื%อก่อนการเป็นนักดนตรนีักรอ้งต้องไดร้บัการฝึกฝน ต้องเรยีนรูว้ธิกีาร
รอ้งเพลง เรยีนรูท้ฤษฎดีนตร ีแต่เวลานี)คนไหนมหีน้าตาน่าเกลยีด หวัหูกระเซงิ ผมยาวรุงรงั ตะโกน อา...
อา... อยู่บนเวท ีสื%อทวีชี่วยกนัประโคมกเ็ป็นดารา ทั )งๆที%เสยีงรอ้งใชไ้ม่ได ้ความคดิของคนตกตํ%าตามการ
เสื%อมถอยของศลีธรรม สิ%งที%น่าเกลยีดกก็ลายเป็นสิ%งที%คนคลั %งไคลต้ามกนัไป ผลงานทางศลิปกรรมก็
เช่นกนั บางคนเอาหางแมวจุ่มสแีลว้ปล่อยใหแ้มววิ%งไปมา แลว้เรยีกภาพนั )นว่าผลงาน เรยีกเป็นศลิปะ
สํานักนามธรรม (abstractionist) สํานักความประทบัใจ (impressionist) นี)คอือะไร เมื%อก่อนภาพวาดยิ%งดี
ยิ%งสวย คนกจ็ะยิ%งชื%นชม เวลานี)ท่านจะเรยีกภาพวาดเหล่านั )นว่าอะไร นี%กค็อืผลพวงของการแสวงหาการ
ปลดปล่อยเสรทีางเพศของเหล่าศลิปิน เมื%อจติมนุษยไ์ม่มมีาตรฐานทางศลีธรรมคอยยดึเหนี%ยว จติมาร
ย่อมเขา้ครอบครอง คนที%ตกอยู่ในสภาพเช่นนี)จะมสีิ%งดงีามไดอ้ย่างไร ความคดิของคนไดเ้ปลี%ยนไป 
 เหล่าศลิปินแสวงหาอะไร พวกเขาพูดถงึการปลดปล่อยของจติมนุษย ์ ไม่คํานึงถงึสิ%งใด ไม่ต้อง
ยบัยั )งชั %งใจ ปล่อยไปตามอําเภอใจ ในศาสนาพุทธกลา่วไวว่้า ถ้าในใจของคนไม่มมีาตรฐานศลีธรรมคอย
ยดึเหนี%ยว อะไรที%เขากระทําไปกจ็ะมาจากจติมาร ท่านดูผลงานวรรณกรรมในเวลานี) คนธรรมดาสามญัไม่
รูว่้าเกดิอะไรขึ)น ความจรงิกค็อืจติมารเผยออกมาอย่างโจ่งแจง้นั %นเอง 
 ของเล่นในรา้นคา้ เมื%อก่อนจะซื)อหาตุ๊กตาสกัตวัต้องเลอืกที%ดูด ี เวลานี)ตุ๊กตาที%ยิ%งน่าเกลยีดจะยิ%ง
ขายด ี หวักะโหลกเอย ผปีีศาจเอย แมแ้ต่ก้อนอุจาระกท็ําเป็นของเล่นออกมาขาย อะไรที%ยิ%งน่ากลวักย็ิ%ง
ขายด ีนี%มใิช่แสดงใหเ้หน็หรอกหรอืว่าความคดิของคนไดเ้ปลี%ยนแปลงไป เปลี%ยนไปทางดา้นตรงกนัขา้ม 
 เมื%อขา้พเจา้พูดว่าสงัคมมนุษยเ์ปลี%ยนแปลงไปอย่างไรบา้ง พอพูดออกมาคนจะเขา้ใจทนัท ีนี)แสดง
ว่าธาตุแทข้องมนุษยย์งัคงเดมิไม่เปลี%ยน แต่มนุษยไ์ดต้กตํ%าลงมาถงึจุดอนัตราย ขา้พเจา้ไปบรรยายธรรม
ในประเทศตะวนัตก ไดพู้ดถงึเรื%องรกัร่วมเพศว่า คนตะวนัตกมพีฤตกิรรมทางเพศที%ไม่เหมาะสมถงึระดบัมี
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การร่วมประเวณีอย่างผดิศลีธรรม พวกเขาบางคนโต้แยง้ว่า“รกัร่วมเพศไดก้ารคุม้ครองจากทางการ” 
มาตรฐานการวดัความดคีวามเลวไม่ใช่ขึ)นอยู่กบัความเหน็ชอบของบุคคลหนึ%ง หรอืหมู่คณะหนึ%ง คนจะ
ตดัสนิความดเีลวตามความนึกคดิของตวัเรา ฉันคดิว่าเขาดหีรอืดต่ีอฉัน ฉันกจ็ะบอกว่าเขาด ี หรอืไดก่้อ
เกดิทศันคตอิย่างหนึ%ง ทศันคตบิอกว่าดเีขากจ็ะพูดว่าด ี เช่นเดยีวกบักลุ่มและองคก์ร สิ%งใดสอดคลอ้งกบั
ผลประโยชน์ของกลุ่ม หรอืเพื%อบรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ%ง กจ็ะบอกว่าเขาด ี กจ็ะยนิยอมใหพ้วก
เขาคงอยู่ แต่เขาอาจจะไม่ดจีรงิ กฎของจกัรวาล พระธรรมจะไม่เปลี%ยนแปลง และเป็นมาตรฐานหนึ%งเดยีว
ที%จะวดัคนและสรรพสิ%ง เป็นมาตรฐานหนึ%งเดยีวที%จะวดัความดเีลว ขา้พเจา้บอกพวกเขาว่า พูดใหช้ดัเจน 
รฐับาลของพวกท่านยนิยอม พระเจา้ของพวกท่านไม่ยนิยอม อนัที%จรงิทุกครั )งที%ดําเนินมาถงึเวลานี) มนุษย์
ตกอยู่ในภาวะอนัตรายยิ%งนัก หลดุจากการควบคุม เวลานี)ไดดํ้าเนินมาถงึจุดนี)แลว้ ถ้าดําเนินเช่นนี)ต่อไป 
ท่านว่าจะมสีภาพเป็นเช่นไร องคศ์ากยมุนีตรสัไวว่้า ในยุคธรรมะเสื%อมจะมมีารมากมายเกดิเป็นมนุษย ์
ออกบวชเพื%อบ่อนทําลายหลกัธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ%งในไต้หวนั พระสงฆม์ชีื%อ อุบาสก อุบาสกิา จํานวน
ไม่น้อยแทท้ี%จรงิกค็อืมาร พวกเขาตั )งตวัเป็นหวัหน้าลทัธ ิ พวกเขาต่างไม่รูว่้าตวัเองคอืมาร ต่างไดจ้ดั
แผนการชวีติตวัเองก่อนมาเกดิ และดําเนินชวีติมนุษยต์ามแผนเพื%อบ่อนทําลายสิ%งนั )น สงัคมมนุษยน์ั )นน่า
กลวัยิ%งนัก ปรมาจารยม์ชีื%อในอนิเดยีหลายต่อหลายท่านมวีญิญาณงูเหลอืมสงิอยู่ในตวั อาจารยพ์ลงั
ลมปราณในประเทศจนีส่วนใหญ่มวีญิญาณสุนัขจิ)งจอก และพงัพอนสงิอยู่ในตวั งูกม็ ี ยุคธรรมะเสื%อมกค็อื
ยุคของความสบัสนวุ่นวาย หวัหน้าลทัธโิอมชนิรเิกยีวในประเทศญี%ปุ่นกค็อืผนีรกกลบัชาตมิาเกดิเพื%อบ่อน
ทําลายโลกมนุษย ์ คนทั %วไปดําเนินชวีติเยี%ยงคนธรรมดาสามญั ไม่มเีวลาคดิถงึปัญหาเหล่านี) ต่างรูส้กึถงึ
ความผดิปกต ิแต่ไม่รูว่้าความเสื%อมถอยไดต้กตํ%าลงมาถงึระดบันี)แลว้ เมื%อพูดออกมาคนต่างพากนัตกใจ 
 ดงันั )น ขา้พเจา้ออกมาถ่ายทอดหลกัธรรมนี)ไม่ใช่ทําดว้ยอารมณ์อยากเพยีงชั %วขณะ ต้องประสบ
กบัการรบกวนในรูปแบบต่างๆอยู่ตลอดเวลา ขา้พเจา้ถ่ายทอดสิ%งที%ถูกต้องเที%ยงตรง เขาถ่ายทอดสิ%ง
จอมปลอม บา้งแกลง้ทําเป็นถ่ายทอดสิ%งที%ถูกต้อง บอกใหค้นทําดแีต่กแ็อบแฝงดว้ยวตัถุประสงคท์ี%ไม่ด ี
วตัถุประสงคท์ี%บอกคนไม่ได ้ พลงัลมปราณในระยะแรกเริ%มเป็นสิ%งด ี เวลานี)กเ็ดนิผดิทางไปแลว้ ดนิแดน
บรสิุทธิ sหายากเหลอืเกนิ 
 

คนในยุคธรรมะเสื 0อม 

 ศาสนาหลกัๆ ในโลกไม่สามารถช่วยใหค้นหลุดพน้ไดแ้ลว้ เพราะพระสูตรดั )งเดมิของศาสนา
หลกัๆ ถูกคนรุ่นหลงัดดัแปลงแก้ไข หลกัของศาสนาต่างๆ ความหมายถูกเบี%ยงเบนกลายเป็นวชิาความรู้
แขนงหนึ%ง เช่นศาสนาพุทธถูกนําไปศกึษาดงัเช่นวชิาปรชัญา และสิ%งที%วทิยาศาสตรปั์จจุบนัอธบิายไม่ไดก้็
ถูกเหมาเอาว่าเป็นจนิตนาการของคนโบราณ เป็นเทพนิยายที%สบืทอดกนัมา พระสงฆแ์ละนักบวชอ่านแต่
หนังสอืโดยไม่บําเพญ็จรงิ วดัวาอารามกลายเป็นสงัคมเลก็ที%แก่งแย่งชงิดชีงิเด่นกนั บางคนสรา้งความ
รํ%ารวยใหต้วัเองบนทุกขภ์ยัของพระ จติยดึตดิมากเสยียิ%งกว่าคนธรรมดาสามญั พวกเขายากที%จะช่วย
ตวัเองใหห้ลุดพน้ นับประสาอะไรกบัการช่วยผูอ้ื%น ยงัมพีระสงฆ ์ ผูบํ้าเพญ็เต๋า นักบวชที%มชีื%อเสยีง
มากมายที%พยายามเขยีนหนังสอือธบิายความพระสูตร คมัภรีไ์บเบิ)ลตามอําเภอใจ โดยยดึเอาความคดิเหน็ 
ความเขา้ใจต่อพระสูตรอนัน้อยนิดของตวัเองเป็นที%ตั )ง ชกันําผูค้นออกนอกลู่นอกทาง คําพูดของผูส้ําเรจ็
ธรรมชั )นสูงมคีวามหมายลกึซึ)ง ลว้นสามารถสะทอ้นใหเ้หน็ ณ แต่ละระดบัชั )นที%ผูบํ้าเพญ็ปฏบิตัธิรรม
ยกระดบัสูงขึ)นอย่างต่อเนื%อง การชี)นําของพระธรรม การเปลี%ยนแปลงคําพูดของผูส้ําเรจ็ธรรมชั )นสูงเป็นอื%น 
ลว้นเป็นการบ่อนทําลายหลกัธรรม 
 การตคีวามเพื%อช่วยใหค้นเขา้ใจพระสูตร คมัภรีไ์บเบิ)ลเหล่านั )น ยงัห่างไกลจากความหมายอนั
แทจ้รงิในคําสอนขององคศ์ากยมุนีอย่างมากมาย ห่างไกลราวกบัเป็นคนละเรื%อง ความเขา้ใจอนัน้อยนิด
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นั )นกเ็ป็นเพยีงความเขา้ใจในระดบัชั )นของตนซึ%งไม่สูงกว่าระดบัชั )นของคนธรรมดาสามญัสกักี%มากน้อย 
ความหมายในระดบัชั )นที%สูงขึ)นไปพวกเขาไม่รู ้ เพราะยงับําเพญ็ไม่สูงถงึเพยีงนั )น บําเพญ็ยงับรรลุไม่ถงึ
ระดบัชั )นของพระยูไล จะทราบไดอ้ย่างไรว่าคําสอนของพระยูไลแทจ้รงิมคีวามหมายลกึซึ)งเพยีงไร 
บทความเหล่านั )นจงึเป็นการบ่อนทําลายหลกัธรรม ไม่สามารถช่วยใหผู้ค้นหลุดพน้ บทความที%เขยีน
ภายใต้อทิธพิลของความอยากมชีื%อเสยีงผลประโยชน์ ชกันําผูบํ้าเพญ็พุทธเขา้ไปอยู่ในกรอบความคดิของ
ผูเ้ขยีน ยงัมบีางคนถงึกบัเสนอแนะใหป้รบัหลกัศาสนาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมปัจจุบนั คดิแก้ไข
ดดัแปลงความหมายในหลกัศาสนา พระธรรมคอืกฎสวรรคว์ชริะที%ไม่เสื%อมสลาย พวกเขาคดิจะดดัแปลง
พระธรรมใหส้อดคลอ้งกบัมนุษยซ์ึ%งเสื%อมถอยทางศลีธรรม แทนที%จะเรยีกใหผู้ค้นปฏบิตัติามพระธรรมเพื%อ
กลบัขึ)นไปใหม่ บาปหนักขนาดไหนลองคดิดู โดยเฉพาะพวกที%เขยีนบทความอธบิายพระสูตรเสยีจนยุ่ง
เหยงิสบัสน ก่อกวนหลกัธรรมที%แทจ้รงิอย่างรา้ยแรง แทท้ี%จรงิพวกเขาตกนรกไปนานแลว้ 
 คนเราทําความชั %วไวใ้นแต่ละภพแต่ละชาต ิ สะสมเป็นกรรมไวม้ากมาย นี%คอืสาเหตุของการไม่
ศรทัธาในความเชื%อที%ถูกต้อง บางคนเคยบําเพญ็ปฏบิตัใินชาตก่ิอน เนื%องจากบําเพญ็ไดไ้ม่ด ี ไม่สามารถ
ปล่อยวางจติยดึตดิต่างๆ จงึบําเพญ็ไม่สําเรจ็ แต่กส็ะสมบุญกุศลไวจ้ํานวนหนึ%ง เมื%อกลบัชาตมิาเกดิเป็น
คนอกีครั )ง โดยมากจะพกเอาความสามารถตดิตวัมา ตาทพิยม์องเหน็บางสิ%งบางอย่างในระดบัชั )นตํ%าของ
อกีมติหินึ%ง แต่เพราะตกอยู่ภายใต้อทิธพิลของจติยดึตดิต่อชื%อเสยีงและผลประโยชน์ในคนธรรมดาสามญั 
จดัตั )งลทัธทิางศาสนาต่างๆขึ)นมา ดูผวิเผนิจะสั %งสอนใหค้นทําด ี แต่ในส่วนลกึของจติใจยงัคงแสวงหา
ชื%อเสยีงและลาภยศ มจีุดมุ่งหมายอนัไม่อาจจะเปิดเผยต่อผูค้นได ้ ผูส้ําเรจ็ธรรมชั )นสูง มโีลก(สวรรค)์ของ
ตวัเองที%จะนําพาผูค้นไปสู่ดนิแดนแห่งนั )นได ้ แต่คนพวกนี)จะพาผูค้นไปสู่ที%ใดได ้ อาจารยพ์ลงัลมปราณ
ปลอมกเ็ช่นกนั บางคนคดิตั )งตวัเป็นพระพุทธ บางคนคดิว่าตวัเองเป็นพระพุทธในชาตก่ิอน คนที%มี
วญิญาณสตัวส์งิอยู่ในตวั จะยกยออาจารยพ์ลงัลมปราณพวกนี)เป็นอาจารยผ์ูย้ิ%งใหญ่แห่งยุคเป็นต้น 
อาจารยล์มปราณปลอมต่างพากนัหลงคารม หลอกทั )งตวัเองและผูอ้ื%น ลว้นเป็นผรีา้ยที%ขึ)นมาก่อกวนบ่อน
ทําลายโลกมนุษยน์ั %นเอง 
 สงัคมโลกถูกสิ%งชั %วรา้ยก่อกวนจนตกอยู่ในสภาพที%ยุ่งเหยงิและวุ่นวาย นิกายศาสนาปลอม ลทัธชิั %ว
รา้ย รวมทั )งศาสนาที%ถูกแก้ไขดดัแปลงต่างๆ มเีผยแพร่อยู่ในสงัคมมานับรอ้ยนับพนัปี จรงิเทจ็ยากแก่การ
แยกแยะ คําสอนในลทัธชิั %วรา้ย ลทัธพ่ิอมดหมอผลีว้นแต่เป็นสิ%งชั %วรา้ย แต่กย็งัมคีนนับถอืศรทัธาและไป
กราบไหวเ้จา้ลทัธพ่ิอมดหมอผ ี นี%ไม่ใช่แสดงใหเ้หน็หรอกหรอืว่าศลีธรรมของคนเสื%อมหายไปหมดแลว้ 
ทําไมคนจงึเดนิเขา้สู่ทางมาร ส่วนใหญ่เขา้ไปเพื%อแสวงหาวชิาทํารา้ยคน มจีติมุ่งรา้ยต่อคน โดยไม่คํานึง
ว่าตวัเองจะเป็นอย่างไรในอนาคต เนื%องจากศาสนาหลกัๆที%มมีาแต่โบราณไดดํ้าเนินมาถงึยุคธรรมะเสื%อม 
ไม่สามารถจะช่วยมนุษยใ์หห้ลุดพน้ไดอ้กีต่อไป มารนับหมื%นพากนัออกมาบ่อนทําลายหลกัธรรม บ่อน
ทําลายโลก คนไม่ม ี “ซนิฝ่า”(จติธรรมะ) คอยยดึเหนี%ยว ไม่มมีาตรฐานศลีธรรมในการครองตน ตกอยู่
ภายใต้อทิธพิลของเหล่ามาร ความชั %วใดๆทําไดไ้ม่มเีวน้ ศลีธรรมและมาตรฐานตกตํ%าในอตัราความเรว็ที%
สูงสุด แนวคดิและความคดิของคนไดเ้ปลี%ยนแปลงไป สิ%งสวยงามสูส้ ิ%งน่าเกลยีดไม่ได ้ ของแทสู้ข้องปลอม
ไม่ได ้ ความดสีูค้วามเลวไม่ได ้ สิ%งสะอาดเรยีบรอ้ยสูส้ ิ%งสกปรกรุงรงัไม่ได ้ ของใหม่สูข้องเก่าไม่ได ้ กลิ%น
หอมสูก้ลิ%นเหมน็ไม่ได ้ ผูช้ายไวผ้มยาว ผูห้ญงิตดัผมสั )น ธาตุหยนิแขง็แรงรุ่งเรอืง ธาตุหยางตกตํ%าอบัเฉา 
หยนิ หยางกลบัที%กนั ผลงานศลิปะละทิ)งมาตรฐานทางศลีธรรม แสวงหาการปลดปล่อยของความเป็น
มนุษยก์ค็อืการแสดงออกของจติมาร ยงัมทีี%เรยีกกนัว่า จติรกรรมจากสํานักความประทบัใจเอย
(impressionist) สํานักนามธรรมเอย(abstractionist) เขี%ยดว้ยพู่กนัแบบง่ายๆสองสามท ี กเ็ป็นที%ยอมรบั
ของคนปัจจุบนัซึ%งถดถอยทางความคดิ ตั )งขยะกองหนึ%งไว ้ กส็ามารถเรยีกเป็นผลงานปฏมิากรรมของ
ปรมาจารยแ์ห่งสํานักสมยัใหม่ ที%เรยีกกนัว่าผลงานทางดนตร ี “ดสิโก้” “รอ็คแอนโรล” เสยีงอกึทกึ
ครกึโครมเขา้ไปอยู่ในหอประชุมอนัสง่างาม เสยีงแหบแหง้ของคนตาบอด ขาพกิาร หน้าตาน่าเกลยีดน่า
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กลวั วทิยุและโทรทศัน์ช่วยประโคม กส็ามารถเป็นดารานักรอ้ง ของเดก็เล่นในรา้นคา้อะไรที%ยิ%งน่าเกลยีด
น่าขยะแขยงกย็ิ%งขายด ี
 ในสภาพจติอนัปราศจากความคดิที%ถูกต้อง สิ%งที%มนุษยแ์สวงหาไดเ้ปลี%ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวง 
เพยีงเพื%อชื%อเสยีงและผลประโยชน์ ทําไดแ้มก้ระทั %งฆ่าคน วางเพลงิ ซุกซ่อนสิ%งของเพื%อใหร้า้ยผูอ้ื%น เหน็
เงนิตราสําคญักว่าคน สําคญักว่าญาตมิติร ความสมัพนัธ์ของคนสองคนขึ)นอยู่กบัเงนิตรา เพยีงเพื%อเงนิ
ทองแมแ้ต่เรื%องผดิกฎสวรรค ์ ไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมกท็ํากนัไม่หยุด สนิคา้สําหรบัการร่วม
ประเวณีแบบผดิศลีธรรม สิ%งพมิพ ์ วดิโีอเทป เหน็มขีายอยู่ทุกแห่ง เพื%อเงนิทองคนกไ็ม่ยั )งคดิที%จะทํารา้ย
ผูอ้ื%น ผลติและคา้ยาเสพตดิ ผูต้ดิยาขาดสตถิงึกบัลกัขโมย แย่งชงิสิ%งของ หลอกลวงคนเพยีงเพื%อเอาเงนิมา
หาซื)อยามาเสพ โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ ์ สิ%งพมิพพ์ากนัประโคมข่าวสนับสนุนการปลดปล่อยเสรทีางเพศ 
คนเราไดดํ้าเนินมาถงึขั )นร่วมประเวณีระหว่างสายเลอืดเดยีวกนั พวกรกัร่วมเพศสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความ
สกปรกและผดิปรกตทิางจติ การขาดสตสิมัปชญัญะของนักรกัร่วมเพศในเวลานี) กลุ่มอทิธพิลมดืแผ่
อทิธพิลเขา้ไปทุกวงการ กลายเป็นแหล่งที%คนหนุ่มสาวแสวงหาความรุนแรงแห่งจติมาร หวัหน้ากลุ่ม
อทิธพิลมดืกลายเป็นวรีบุรุษที%ผูค้นนับหน้าถอืตาและพากนัเขา้ร่วม 
 ในประวตัศิาสตร ์ ผูส้ําเรจ็ธรรมชั )นสูง นักพยากรณ์จํานวนมากเคยพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าไว้
ว่า คนในยุคนี)จะประสบกบัภยัพบิตัใิหญ่ คนทุกวนันี)ชั %วรา้ยยิ%งกว่าที%ไดพ้ยากรณ์ไวเ้สยีอกี คนดนีับวนัจะ
ยิ%งน้อยลง เพราะความชั %วที%คนไดก่้อไวใ้นทุกชาตทิุกภพ สะสมกรรมไวม้ากมาย พอออกจากบา้นกจ็ะพบ
แต่เรื%องไม่สบอารมณ์ คนเราไม่รูว่้านั %นคอืการชําระหนี)กรรมที%ไดก้ระทําไวใ้นชาตก่ิอน เวลาคนอื%นปฏบิตัิ
ไม่ดกีบัตวัเอง ท่านกลบัไม่ใหอ้ภยัไม่อดทน กลบัเป็นว่าท่านไม่ดต่ีอฉัน ฉันจะรา้ยต่อท่านเท่าทวคูีณ ใคร
ไม่รา้ยต่อฉัน ฉันจะไม่รา้ยตอบ ใครรา้ยต่อฉัน ฉันจะตอบโต้ หนี)กรรมเก่ายงัไม่ชําระ กส็ะสมกรรมใหม่ 
กรรมที%สะสมไวใ้นร่างกายพอกพูนมากขึ)นจนน่ากลวั ศลีธรรมมนุษยต์กตํ%าลงอย่างรวดเรว็ ตกลงมาถงึขดี
อนัตรายแลว้ อนัที%จรงิการตกตํ%าของศลีธรรมมนุษย ์ ในทุกภพทุกชาตทิี%เกดิมา ทุกคนลว้นมสี่วนทําให้
ศลีธรรมตกตํ%าเลวรา้ยลง เหมอืนคลื%นลมที%ช่วยกนัโหมกระหนํ%า ทุกครั )งที%ภยัพบิตัปิรากฏขึ)นบนโลก ลว้น
แต่เกดิขึ)นในช่วงเวลาที%ศลีธรรมมนุษยไ์ดเ้สื%อมสลายแลว้ทั )งสิ)น นี%กค็อืปรากฏการณ์ของยุคธรรมะเสื%อม
นั %นเอง 
 

บําเพญ็จรงิ 

 ศษิยผ์ูบํ้าเพญ็จรงิทั )งหลาย สิ%งที%ขา้พเจา้สอนท่านคอืหลกัธรรมการบําเพญ็พุทธและบําเพญ็เต๋า 
ท่านกลบัพรํ%าบ่นต่อขา้พเจา้ดว้ยเหตุที%ต้องสูญเสยีผลประโยชน์ในสงัคมมนุษย ์ ไม่ใช่ทุกขใ์จเพราะตวัเอง
ไม่ปล่อยวางจติยดึตดิในสงัคมมนุษย ์ นี)คอืการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรมหรอื ท่านสามารถจะปล่อยวางจติของ
มนุษยล์งไดห้รอืไม่ นี)เป็นด่านชี)เป็นชี)ตายของการเดนิสู่การเป็นคนเหนือธรรมดาสามญัอย่างแทจ้รงิ เป็น
ด่านซึ%งศษิยผ์ูบํ้าเพญ็จรงิทุกคนต้องขา้ม นี)เป็นเสน้แบ่งเขตระหว่างผูบํ้าเพญ็ปฏบิตัธิรรมและคนธรรมดา
สามญั 
 ที%จรงิ เวลาที%ท่านรูส้กึทุกขใ์จจากการที%ชื%อเสยีง ผลประโยชน์ อารมณ์ในสงัคมมนุษย ์ ถูกทํารา้ย
กระทบกระเทอืนนั )น เป็นเพราะท่านไม่สามารถปล่อยวางจติยดึตดิของคนธรรมดาสามญัลงได ้ท่านต้องจํา
ไวว่้า การบําเพญ็ปฏบิตัธิรรมโดยตวัมนัเองไม่ลําบาก ประเดน็สําคญัคอืท่านไม่ยอมปล่อยวางจติยดึตดิ
ของคนธรรมดาสามญั เวลาท่านจะปล่อยวางชื%อเสยีง ผลประโยชน์ อารมณ ์จงึรูส้กึถงึความลําบาก 
 ท่านไดต้กลงมาจากโลกอนัศกัดิ sสทิธิ s บรสิุทธิ sผุดผ่อง สวยงามอย่างหาที%เปรยีบไม่ได ้เพราะขณะที%
อยู่ในระดบัชั )นนั )น ท่านมจีติยดึตดิ เมื%อตกลงมายงัโลกที%สุดแสนจะสกปรกนี) ท่านยงัไม่รบีที%จะบําเพญ็เพื%อ
กลบัไป กลบัไขว่ควา้ยดึเหนี%ยวอยู่กบัสิ%งสกปรกในโลกสกปรกไม่ยอมปล่อย ถงึกบัเจบ็ปวดทุกขท์รมาน
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เสยีเหลอืเกนิเวลาสูญเสยีอะไรเลก็ๆน้อยๆ ท่านทราบหรอืไม่ เพื%อช่วยใหท้่านหลุดพน้ องคศ์ากยมุนีเคย
มาบณิฑบาตขออาหารในสงัคมมนุษย ์ วนันี)ขา้พเจา้กเ็ปิดประตูใหญ่ถ่ายทอดหลกัธรรมใหญ่เพื%อช่วยให้
ท่านหลุดพน้ ขา้พเจา้ไม่รูส้กึทุกขใ์จที%ต้องรบัโทษทณัฑน์ับไม่ถ้วน แลว้ท่านยงัมอีะไรที%ปล่อยวางไม่ไดอ้กี 
ท่านสามารถนําสิ%งที%ไม่อาจปล่อยวางในใจไปสวรรคไ์ดห้รอืไม ่
 

ฉลาดปราดเปรื 0อง 

 เวลาที%ขา้พเจา้กล่าวว่า ศษิยจ์ํานวนหนึ%งมคีวามคดิรุนแรงเกนิไป เป็นผลสะทอ้นจากกรรมแห่ง
ความคดิประเภทหนึ%งนั )น เวลานี)มศีษิยจ์ํานวนมากเหมาคดิเอาว่า ความคดิที%ไม่ค่อยดขีองตวัเองทั )งหมด
เป็นกรรมแห่งความคดิ นี%เป็นสิ%งที%ไม่ถูกต้อง หากตวัท่านปราศจากซึ%งความคดิที%ไม่ดเีสยีแลว้ ท่านยงั
จะต้องบําเพญ็อะไรอกี ถ้าสะอาดหมดจดเช่นนั )น ท่านมเิป็นพระพุทธแลว้หรอื นี%เป็นความเขา้ใจที%ไม่
ถูกต้อง ถ้าความคดิของตวัเองรุนแรงถงึขั )นสะทอ้นความคดิสกปรก หรอืด่าอาจารย ์ด่าหลกัธรรมใหญ่ ด่า
ผูค้น โดยที%ตวัเองขจดัไม่ออก สะกดไม่อยู่ จงึจะเป็นกรรมแห่งความคดิ แต่กม็ทีี%ไม่แขง็กรา้วบา้ง แต่ผดิ
แผกแตกต่างจากความคดิปกตทิั %วไป ต้องเขา้ใจใหแ้จ่มชดั 
 

รบัรู ้

 โลกมนุษยป์กคลุมไปดว้ยความมวัหมอง ไข่มุก-ตาปลาคละเคลา้ปนกนั พระยูไลจุตลิงมาโลก
มนุษยอ์ย่างเงยีบๆ เวลาถ่ายทอดหลกัธรรมย่อมมมีารรบกวน ธรรมะและมารต่างถ่ายทอดวชิาพรอ้มๆกนั 
จรงิหรอืเทจ็สําคญัที%การรบัรู ้ แยกแยะอย่างไร ต้องเป็นผูม้กีารรบัรูสู้ง ผูม้บุีญวาสนาจะรบัรู ้ ต่างทยอยกนั
เขา้มาไดห้ลกัธรรม สามารถแยกแยะจรงิแท ้ แปลกปลอม ไดพ้ระสูตรอนัแทจ้รงิ เบากาย สตปัิญญา
เพิ%มพูน จติใจเตม็เปี%ยม นั %งบนเรอืธรรมะมุ่งสู่จุดหมายปลายทาง เป็นกุศลกรรมยิ%งนัก ขอจงมุมานะรุดไป
ขา้งหน้า บรรลุความสําเรจ็สมบูรณ ์
 ผูร้บัรูย้ากหลงอยู่ในโลกมนุษย ์ มชีวีติเพื%อเงนิตรา ยอมตายเพื%ออํานาจ ทุกขเ์พื%อผลประโยชน์
เพยีงน้อยนิด ต่อสูเ้อาชนะไม่ยอมลดละ ก่อกรรมชั %วชวีติ หากคนแบบนี)ไดฟั้งหลกัธรรม หวัเราะพูดว่าหลง
งมงาย ในใจนั )นทั )งไม่เขา้ใจและไม่เชื%อ คนเช่นนี)คอืผูม้กีารรบัรูตํ้%า ยากต่อการช่วยใหห้ลุดพน้ ร่างกายถูก
พนัธนาการดว้ยกรรมหนัก สตปัิญญาถูกปิดกั )น สูญสิ)นธาตุแทแ้ห่งตน 
 

เหตุใดจงึไม่ประจกัษ ์

 เหน็จงึจะเชื%อ ไม่เหน็กไ็ม่เชื%อ นี%คอืการเหน็ของผูม้กีารรบัรูตํ้%า มนุษยต์กอยู่ในวงัวน ก่อกรรม
มากมาย ธาตุแทถู้กครอบงําแลว้จะเหน็ไดอ้ย่างไร รบัรูก่้อนค่อยประจกัษ์ภายหลงั บําเพญ็จติชําระกรรม 
ธาตุแทป้รากฏกจ็ะไดป้ระจกัษ์ ผูม้กีารรบัรูสู้งเหน็กช็่างไม่เหน็กช็่าง อาศยัการรบัรูบํ้าเพญ็จนสําเรจ็
สมบูรณ์ คนทั %วไปเหน็บา้งไม่เหน็บา้ง ดว้ยถูกกําหนดมาตามระดบัชั )น รากฐานที%มา ผูบํ้าเพญ็ส่วนใหญ่ไม่
เหน็เพราะแสวงหาที%จะเหน็ นี)คอืยดึตดิ หากไม่ขจดัทิ)งไปย่อมไม่เหน็ ส่วนมากเป็นเพราะกรรมขวางกั )น 
หรอืสภาพแวดลอ้มไม่อํานวย หรอืหลกับําเพญ็ธรรมกําหนด สาเหตุมมีากมาย ขึ)นอยู่กบัแต่ละคน ผูเ้หน็
สิ%งที%เหน็ไม่ชดัแจง้ ไม่ชดัแจง้กร็บัรูห้ลกัธรรมได ้ เสมอืนตวัเผชญิอยู่กบัสภาพการณ์ ไม่มอีะไรไม่ชดัแจง้ 
คนผูน้ี)เปิดพลงั(กง)แลว้ ไม่อาจบําเพญ็ต่อ ไม่มเีหลอืใหร้บัรู ้
 

ศกึษาหลกัธรรม 

 การศกึษาหลกัธรรมใหญ่ คนชั )นปัญญาชนพงึระวงัปัญหาขอ้หนึ%งคอื ศกึษาหลกัธรรมใหญ่เหมอืน
คนธรรมดาสามญัวเิคราะหท์ฤษฎทีั %วไป เช่นเลอืกเฟ้นเฉพาะคําพูดที%เกี%ยวขอ้งของบุคคลผูท้ี%มชีื%อเสยีงมา
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เปรยีบเทยีบกบัการกระทําของตนเอง วธิเีช่นนี)เป็นอุปสรรคต่อการยกระดบัของผูบํ้าเพญ็ปฏบิตัธิรรม บาง
คนพอไดย้นิว่าหลกัธรรมใหญ่มคีวามหมายลกึซึ)งอย่างมาก มสีิ%งในระดบัสูงคอยชี)นําการบําเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรม ณ ระดบัชั )นที%แตกต่างกนั ดงันั )นจงึทําการวเิคราะหเ์จาะลกึชนิดคําต่อคํา ผลกค็อืไม่พบอะไรเลย 
การกระทําเช่นนี)เป็นความเคยชนิที%เกดิจากการศกึษาทฤษฎทีางการเมอืงมานาน และเป็นสาเหตุหนึ%งที%
ส่งผลกระทบต่อการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม บดิเบอืนหลกัธรรม 
 เวลาทุกท่านศกึษาหลกัธรรม ไม่ควรมคีวามคดิมุ่งแต่จะแก้ปัญหาใหจ้งไดแ้ละพุ่งเป้าหมายศกึษา
เฉพาะแต่ส่วนเกี%ยวขอ้งนั )นๆ นี%เป็นอกีรูปแบบหนึ%งของการยดึตดิ (ไม่รวมถงึความขดัแยง้ที%รอการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน) วธิศีกึษาหลกัธรรมใหญ่ที%ด ี ต้องศกึษาโดยไม่ตั )งเป้าหมายใดๆ จงึจะถูกต้อง เมื%ออ่าน“จว้น
ฝ่าหลุน”จบหนึ%งเที%ยว เขา้ใจไดบ้างส่วนกค็อืการยกระดบั แมจ้ะเขา้ใจเพยีงหนึ%งปัญหา หลงัจากอ่านจบ
หนึ%งเที%ยว นั %นกเ็ป็นการยกระดบัอย่างแทจ้รงิแลว้ 
 อนัที%จรงิในการบําเพญ็ปฏบิตัธิรรม การยกระดบัของท่านจะดําเนินไปทลีะเลก็ละน้อย บําเพญ็ขึ)น
ไปอย่างไม่รูต้วั ขอจงจําไว ้ไม่มุ่งหวงัแลว้จะไดเ้อง 
 

ช่วยฝึกสอนอย่างไร 

 ศูนยฝึ์กในแต่ละแห่งแต่ละที% มผีูช้่วยฝึกสอนจํานวนมาก มคีวามเขา้ใจในหลกัธรรมใหญ่ไดด้ ี
สามารถประพฤตติวัเป็นแบบอย่าง จดัการงานของศูนยฝึ์กไดด้ ี แต่กม็ผีูช้่วยฝึกสอนบางท่านยงัทําไดไ้ม่ดี
พอ มสีาเหตุจากวธิกีารทํางาน เช่น เพื%อใหผู้ฝึ้กเชื%อฟังผูช้่วยฝึกสอน เป้าหมายคอืเพื%อความสะดวกในการ
ทํางาน จงึใชว้ธิอีอกคําสั %งในการทํางาน ณ ศูนยฝึ์ก ทําเช่นนี)ไม่ได ้การศกึษาหลกัธรรมเป็นเรื%องของความ
สมคัรใจ ถ้าผูฝึ้กในใจไม่คดิจะทําอย่างนั )นอย่างนี) กแ็ก้ไขปัญหาไม่ได ้ ซํ)ารา้ยยงัจะเกดิความขดัแยง้ หาก
ไม่แก้ไขใหถู้กต้อง ความขดัแยง้จะทวคีวามรุนแรง การศกึษาหลกัธรรมกเ็กดิความเสยีหาย 
 ยิ%งกว่านั )น เพื%อใหผู้ค้นเลื%อมใสศรทัธาและเชื%อฟัง บางท่านมกัจะกุเรื%องราวในทางสายย่อย หรอืกุ
เรื%องราวขึ)นมาเพื%อเสรมิชื%อเสยีงบารม ีหรอืเอกลกัษณ์ของตวัเอง ทําเช่นนี)ไม่ไดเ้ช่นกนั ผูช้่วยฝึกสอนของ
เราคอืผูอุ้ทศิ ซึ%งยนิดรีบัใชผู้อ้ื%น ไม่ใช่อาจารย ์ยิ%งไม่ควรมจีติยดึตดิแบบนี) 
 ถ้าเช่นนั )นพวกเราจะช่วยฝึกสอนใหด้ไีดอ้ย่างไร ก่อนอื%นต้องวางตนอยู่ในระดบัเดยีวกบัผูฝึ้ก 
ไม่ใหม้ใีจคดิว่าอยู่เหนือผูฝึ้ก เมื%อมงีานอะไรไม่เขา้ใจ ใหถ้่อมตวัและปรกึษาหารอืร่วมกบัทุกคน เมื%อทําสิ%ง
ใดผดิ ใหพู้ดกบัผูฝึ้กอย่างจรงิใจว่า “ผมกเ็ป็นผูบํ้าเพญ็ปฏบิตัธิรรมเหมอืนทุกท่าน การทํางานยากที%จะ
หลกีเลี%ยงความผดิพลาด เรื%องนี)ผมทําผดิ กข็อใหป้ฏบิตัติามทางที%ถูก” ความจรงิใจที%หวงัจะใหทุ้กคนร่วม
ใจกนัทํางานใหด้ ี ท่านคดิว่าผลลพัธ์จะเป็นอย่างไร ใครกตํ็าหนิท่านไม่ได ้ กลบัจะเหน็ว่าท่านศกึษา
หลกัธรรมไดด้ ี จติใจกวา้งและราบเรยีบ อนัที%จรงิมหีลกัธรรมใหญ่อยู่ คนทุกคนลว้นแต่กําลงัศกึษา 
พฤตกิรรมของผูช้่วยฝึกสอน ทุกบททุกตอน ดหีรอืไม่ด ี ผูฝึ้กกจ็ะนําไปเปรยีบเทยีบกบัหลกัธรรมใหญ่ 
เหน็ไดอ้ย่างชดัเจน เมื%อมคีวามคดิจะยกตวัเองใหสู้ง ผูฝึ้กกจ็ะคดิว่าจติ(ซนิซิ%ง)ของท่านมปัีญหา ดงันั )น
การถ่อมตนจงึช่วยใหท้ํางานไดด้ ี ชื%อเสยีงบารมนีั )นไดม้าโดยการศกึษาหลกัธรรมไดด้ ี การเป็นผูบํ้าเพญ็
ปฏบิตัธิรรมจะไม่มขีอ้ผดิพลาดไดอ้ย่างไร 
 

อะไรคอืว่างเปล่า 

 อะไรคอืว่างเปล่า ไม่ยดึตดิคอืความว่างเปล่าที%แทจ้รงิ ไม่ใช่วตัถุธาตุว่างเปล่า ลทัธ“ิฉันจง”กถ็งึจุด
อวสาน ไม่มอีะไรจะถ่ายทอด ในช่วงสุดทา้ยหลกัธรรมสบัสนยุ่งเหยงิ มผีูด้ื)อรั )นยดึตดิกบัหลกัการของ
ความว่างเปล่าสตฟัิ %นๆเฟือนๆ เช่นเขา้ใจในมูลฐานปรชัญา ที%ปรมาจารยต์ั vกมอ้พูดว่ามหีลกัธรรมถ่ายทอด
ไดเ้พยีงหกรุ่นเท่านั )น หลงัจากนั )นไม่มจีะถ่ายทอด เหตุใดไม่รบัรู ้ เช่นคําพูดที%ว่า“ทั )งหมดว่างเปล่า ไร้
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หลกัธรรม ไรพุ้ทธ ไรรู้ป ไรต้วัฉัน ไรก้ารคงอยู่” ตั vกมอ้หมายถงึสิ%งใด ไรห้ลกัธรรมแลว้หลกัการความว่าง
เปล่าของลทัธ“ิฉันจง”หมายถงึสิ%งใด ถ้าไรพุ้ทธไรรู้ป องคศ์ากยมุนคีอืใคร ท่านไรช้ื%อ ไรรู้ป ไรต้วัฉัน ไร้
การคงอยู่ ทั )งหมดคอืว่างเปล่า ทานขา้วดื%มนํ)าเพื%อเหตุใด สวมเสื)อผา้เพื%ออะไร ควกันัยน์ตาออกเสยีดไีหม 
ท่านยดึตดิกบัอารมณ์ทั )งเจด็กามคุณทั )งหกของคนธรรมดาสามญัไดอ้ย่างไร พระยูไลพูดถงึความว่างเปล่า 
ความจรงิหมายถงึหมดสิ)นซึ%งจติของคนธรรมดาสามญั ไรจุ้ดรั %วคอืสจัธรรมของความว่างเปล่า จกัรวาลคง
อยู่โดย กําเนิดโดย อาศยัอยู่โดย สสารมูลฐาน จะว่างเปล่าไดอ้ย่างไร หากพระยูไลไมไ่ดถ้่ายทอด อายุ
ของหลกัธรรมย่อมสั )น หลกัการสูญสิ)นแน่นอน หลกัธรรมอรหนัต์ไม่ใช่พระธรรม จงรูแ้จง้ จงรูแ้จง้ 
 

แน่วแน่ 

 อาจารยอ์ยู่ความมั %นใจเตม็สบิ อาจารยไ์ม่อยู่ไม่มอีารมณ์อยากบําเพญ็ เหมอืนบําเพญ็เพื%ออาจารย ์
มาดว้ยอารมณ์อยาก นี%คอืความหายนะของผูม้กีารรบัรูป้านกลาง องคศ์ากยมุนี พระเยซู เล่าจืvอ ขงจืvอ 
จากไปแลว้เกนิกว่าสองพนัปี ศษิยข์องท่านเหล่านั )นไม่รูส้กึว่าอาจารยไ์ม่อยู่แลว้ไม่อาจบําเพญ็ตน การ
บําเพญ็ธรรมเป็นเรื%องของตวัเอง ไม่มใีครบําเพญ็แทนใครได ้ ผูเ้ป็นอาจารยพู์ดแต่เพยีงหลกัธรรมชั )นนอก 
บําเพญ็จติตดักเิลส สตปัิญญาแจ่มชดัไม่สบัสน ตวัเองต้องรบัผดิชอบ ผูม้าดว้ยอารมณ์อยาก จติใจย่อมไม่
แน่วแน่ อยู่ในสงัคมโลกย่อมลมืธาตุแทต้วัเอง หากไม่ยนืหยดัแน่วแน่ในความตั )งใจ ชั %วชวีติไม่ไดม้รรคผล 
ไม่รูเ้มื%อใดจะประสบโอกาสอกี ยากนักเอย 
 

บทความศาสนาพุทธคอืส่วนที 0เลก็ที 0สุดของพระธรรม 

 ผูพ้งึดดัไดส้อนไดท้ั )งหลาย อย่าไดเ้อาศาสนาพุทธมาเป็นมาตรวดัหลกัธรรมใหญ่แห่งความจรงิ 
ความเมตตา ความอดทน ไม่สามารถจะวดัได ้ เพราะคนเราเคยชนิกบัการยดึเอาพระสูตรของศาสนาพุทธ
เป็นหลกัธรรม แทจ้รงิแลว้จกัรวาลนั )นใหญ่ยิ%งนัก ใหญ่เกนิกว่าความเขา้ใจต่อจกัรวาลของพระพุทธ “ไทจ้ี�”
สญัลกัษณ์ของสายเต๋ากเ็ป็นเพยีงความเขา้ใจต่อจกัรวาลในลําดบัชั )นที%เลก็ มาถงึชั )นของคนธรรมดาสามญั
กไ็ม่มหีลกัธรรมที%เป็นแก่นแท ้ มเีพยีงปรากฏการณ์เลก็ๆน้อยๆ ตามขอบจกัรวาลเพื%อใหม้นุษยไ์ดบํ้าเพญ็
ปฏบิตัเิท่านั )น เพราะว่าคนธรรมดาสามญัคอืมนุษยช์ั )นตํ%าสุด ดงันั )นจงึไม่ใหม้นุษยไ์ดร้บัรูพ้ระธรรมที%
แทจ้รงิ แต่ผูค้นไดย้นินักปราชญ์พูดว่า การนับถอืพระพุทธสามารถปลูกมรรคผลแห่งโอกาสของการ
บําเพญ็ปฏบิตัธิรรม ผูบํ้าเพญ็ปฏบิตัธิรรมท่องคาถาจะไดร้บัการคุม้ครองจากสิ%งมชีวีติชั )นสูง รกัษาศลี
สามารถจะบรรลุมาตรฐานของผูบํ้าเพญ็ปฏบิตัธิรรม ในประวตัศิาสตรต์ลอดมามผีูพ้ยายามศกึษาคน้ควา้
ว่าคําพูดของผูส้ําเรจ็ธรรมเป็นพระธรรมใช่หรอืไม่ คําพูดของพระยูไลคอืการสะทอ้นของจติพุทธ และ
สามารถเรยีกไดว่้าเป็นการสะทอ้นของหลกัธรรม แต่มใิช่หลกัธรรมแก่นแทข้องจกัรวาล เพราะในอดตี
มนุษยไ์ม่ไดร้บัอนุญาตใหล้่วงรูป้รากฏการณ์อนัแทจ้รงิของพระธรรม พระธรรมคอือะไร ต้องบําเพญ็
ปฏบิตัถิงึระดบัชั )นที%สูงจงึจะสามารถรบัรูไ้ด ้ ดงันั )นจงึไม่ใหม้นุษยไ์ดรู้ถ้งึแก่นแทข้องการบําเพญ็ปฏบิตัทิี%
แทจ้รงิ หลกัธรรมใหญ่ธรรมจกัร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) คอืการนําเอาคุณสมบตัพิเิศษของจกัรวาล(พระธรรม) ที%
ดํารงอยู่มาแต่โบราณกาลมาเปิดเผยใหม้นุษยร์ูเ้ป็นครั )งแรก ประหนึ%งใหบ้นัใดสู่สวรรคแ์ก่มนุษย ์ ดงันั )น
ท่านจะใชส้ิ%งที%อยู่ในศาสนาพุทธมาแต่อดตี มาวดักบัหลกัธรรมใหญ่ของจกัรวาลไดอ้ย่างไร 
 

อะไรคอืปัญญา 

 ในสงัคมมนุษย ์ บุคคลที%มชีื%อเสยีง ผูร้อบรู ้ ผูช้ํานาญการในแต่ละแขนง ผูค้นพากนัยกย่องว่า
ยิ%งใหญ่ แทจ้รงิแลว้ช่างเลก็น้อยเหลอืเกนิ เพราะเขาเหล่านั )นคอืคนธรรมดาสามญั ความรูข้องเขาเหล่านั )น
เป็นเพยีงความรูอ้นัน้อยนิดเท่าที%วทิยาศาสตรปั์จจุบนัในสงัคมมนุษยจ์ะหยั %งรูไ้ดเ้ท่านั )น ความยิ%งใหญ่ของ
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จกัรวาลจากระดบัมหภาคที%สุดจนถงึจุลภาคที%เลก็ที%สุด สงัคมมนุษยอ์ยู่ตรงกลางพอด ี ณ ชั )นนอกสุด ผวิ
บนสุด มรีูปแบบชวีติที%ตํ%าสุด ดงันั )นความเขา้ใจต่อสสารและจติวญิญาณจงึน้อยมาก ตื)นเขนิอย่างน่า
สงสาร แมจ้ะรอบรูทุ้กสิ%งเกี%ยวกบัมนุษยชาต ิกย็งัคงเป็นคนธรรมดาสามญั 
 

ปลดเกษยีณแลว้ค่อยฝึก 

 ผูฝึ้กที%มรีากฐาน(เกนิจ)ีดจีํานวนหนึ%ง หลงัจากฟังการบรรยายแลว้ เนื%องจากหน้าที%การงานรดัตวัก็
ไม่ฝึก น่าเสยีดายนัก หากเป็นคนธรรมดาสามญัทั %วไป ขา้พเจา้จะไม่พูดเลย ปล่อยเขาไป แต่คนพวกนี)
เป็นพวกที%มคีวามหวงั ศลีธรรมของมนุษยต์กตํ%าลงวนัละนับพนัลี) คนธรรมดาสามญัต่างลื%นไหลไปตาม
กระแสของความตกตํ%า ห่างไกลจากทางธรรมยิ%งมากกย็ิ%งบําเพญ็กลบัไปยาก แทท้ี%จรงิ การบําเพญ็ปฏบิตัิ
ธรรมกค็อืการบําเพญ็จติใจคน โดยเฉพาะอย่างยิ%งในสภาพแวดลอ้มที%ซบัซ้อนเช่นในสถานที%ทํางาน คอื
โอกาสอนัดทีี%จะยกระดบัจติ(ซนิซิ%ง) รอจนปลดเกษยีณมเิป็นการสูญเสยีสภาพแวดลอ้มที%เหมาะสําหรบั
การบําเพญ็ปฏบิตัธิรรมหรอกหรอื ไรซ้ึ%งความขดัแยง้ทั )งมวลแลว้ยงัต้องบําเพญ็ปฏบิตัอิะไร จะยกระดบั
อย่างไร ชวีติคนมเีวลาจํากดั บ่อยครั )งที%ท่านคํานวณไวอ้ย่างด ี แต่ท่านจะรูห้รอืว่าเวลาขา้งหน้าที%เหลอือยู่
จะบําเพญ็ไดท้นัหรอืไม่ การบําเพญ็ปฏบิตัธิรรมไม่ใช่เรื%องเล่นๆ เป็นเรื%องที%ต้องเอาจรงิเอาจงั ยิ%งกว่าเรื%อง
ใดๆของคนธรรมดาสามญั ไม่ใช่เรื%องแน่นอนอย่างที%คดิ ถ้าแมน้สูญเสยีโอกาสไปแลว้ เวยีนว่ายตายเกดิ
หกทาง(วฏัสงสาร)เมื%อใดจงึจะไดเ้กดิในร่างคน โอกาสมไีดเ้พยีงครั )งเดยีว กเิลสลวงตาที%ปล่อยวางไม่ได้
ผ่านพน้ไป จงึจะรูว่้าสิ%งที%สูญเสยีไปนั )นคอือะไร 

 

 


