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ลุ่น อวี ่
“พุทธธรรม (ฝอฝ่า)”เป็ นสิง่ ทีเ่ ลิศลํ้าสุดยอด เป็ นวิทยาศาสตร์ทล่ี กึ ลํ้ามหัศจรรย์เหนือกว่าบรรดา
ทฤษฎีทงั ้ หลายในโลก หากจะเปิดสิง่ ลึกลํ้านี้แก่มวลมนุ ษย์ ควรจะต้องเปลีย่ นแปลงทัศนคติของปุถุชนจาก
รากเหง้าเสียใหม่ หาไม่แล้วความเป็ นจริงของจักรวาล จะยังคงเป็ นเทพนิยายของมนุ ษย์ตลอดไป มนุ ษย์
จะยังคงหลงวนเวียนอยูใ่ นกรอบทีต่ นเองขีดขึน้ ด้วยความเขลา
ถ้าเช่นนัน้ “พุทธธรรม(ฝอฝ่า)” แท้จริงแล้วคืออะไร คือศาสนาหรือ คือปรัชญาหรือ สิง่ เหล่านี้คอื
ความเข้าใจของ “ผูศ้ กึ ษาศาสนาพุทธในยุคปจั จุบนั ” พวกเขาเหล่านัน้ เพียงแต่ศกึ ษาทฤษฎี โดยนําเอา
“พุทธธรรม(ฝอฝา่ )” มาวิเคราะห์คน้ คว้าดังเช่นสิง่ ทีอ่ ยู่ในขอบข่ายของปรัชญา แท้จริงแล้ว “พุทธธรรม(ฝอ
ฝา่ )” ไม่เพียงแต่เป็ นสิง่ ทีบ่ นั ทึกไว้ในคัมภีรเ์ ท่านัน้ สิง่ ทีบ่ นั ทึกอยู่ในคัมภีรเ์ ป็ นเพียงหลักธรรมเบือ้ งต้นของ
“พุทธธรรม(ฝอฝ่า)” เท่านัน้ “พุทธธรรม(ฝอฝ่า)” เป็ นข้อไขปริศนาของความลีล้ บั ทัง้ มวล จากอนุ ภาค
โมเลกุลไปจนถึงจักรวาล จากสรรพสิง่ ทีเ่ ล็กทีส่ ุดไปสู่สรรพสิง่ ทีใ่ หญ่ทส่ี ุด ไม่มสี งิ่ ใดไม่ครอบคลุม ไม่มสี งิ่ ใด
ตกหล่น “พุทธธรรม(ฝอฝ่า)” คือการบรรยายและวิเคราะห์คุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาล “ความจริง ความ
เมตตา ความอดทน (เจิน ซัน่ เหยิน่ )” ทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกันตามระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกัน ก็คอื สิง่ ทีส่ าย
เต๋าเรียกว่า “เต๋า” สายพุทธเรียกว่า “หลักธรรม(ฝา่ )”
วิทยาการของมนุ ษย์ในปจั จุบนั แม้จะเจริญก้าวหน้าอย่างไร ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในความลึกลับของ
จักรวาล เมื่อเรากล่าวถึงปรากฏการณ์ทเ่ี ป็ นรูปธรรมใน “พุทธธรรม(ฝอฝ่า)” ก็จะมีคนพูดว่า “ยุคนี้เป็ นยุค
ของอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์กเ็ จริญก้าวหน้ามาถึงขัน้ นี้ ยานอวกาศก็บนิ ไปถึงดาวดวงอื่นแล้ว ยังจะพูด
ถึงเรือ่ งงมงายแบบเก่าๆ อีก” ถ้าจะพูดให้ชดั ต่อให้สมองกลจะมีศกั ยภาพสูงเพียงไรก็ไม่อาจเปรียบได้กบั
สมองมนุ ษย์ แต่ในปจั จุบนั สมองมนุ ษย์ยงั คงเป็ นปริศนาทีค่ นเรายังค้นคว้าและวิจยั ไม่ทะลุปรุโปร่ง ยาน
อวกาศจะบินได้สูงเพียงใด ก็ไม่อาจหลุดพ้นจากมิตวิ ตั ถุท่มี นุ ษย์อาศัยอยู่น้ีได้ ความรูข้ องมนุ ษย์ในยุค
ปจั จุบนั สามารถเข้าใจได้เพียงสิง่ ผิวเผินเล็กๆ น้อยๆ เท่านัน้ ยังห่างไกลจากความเป็ นจริงของจักรวาลอีก
มากมายนัก บางคนถึงกับไม่กล้าเผชิญกับความจริง ไม่กล้าสัมผัส ไม่กล้ายอมรับปรากฏการณ์ความจริงที่
ดํารงอยูโ่ ดยภววิสยั เพราะว่าพวกเขาเหล่านัน้ มีความคิดแบบอนุ รกั ษ์เกินไป ไม่ยอมเปลีย่ นแปลงความคิด
จากทัศนคติทส่ี บื ทอดกันมา สิง่ ทีจ่ ะสามารถไขข้อปริศนาของจักรวาล มิตอิ วกาศ และร่างกายมนุ ษย์ได้ มี
เพียง “พุทธธรรม(ฝอฝ่า)” เท่านัน้ ซึง่ จะสามารถแยกแยะระหว่างความเมตตากับความชัวร้
่ าย ความดีกบั
ความเลวได้อย่างแท้จริง ขจัดความคิดเห็นทีผ่ ดิ พลาดเหลวไหลทัง้ ปวง และให้ประจักษ์ในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและค้นคว้าของวิทยาศาสตร์ของมนุ ษยชาติในปจั จุบนั ได้แต่จาํ กัดอยู่
ในโลกของวัตถุเท่านัน้ ต่อเมื่อสิง่ ของชนิดหนึ่งได้เป็ นที่รจู้ กั แล้วจึงค่อยเริม่ ดําเนินการค้นคว้าในสิง่ นัน้
มนุ ษย์เราจะเดินตามกันไปบนเส้นทางนี้ แต่ในมิตทิ ่เี ราอาศัยอยู่กนั นี้ยงั มีสงิ่ ที่เราสัมผัสไม่ถงึ และมองไม่
เห็น แต่คงอยู่โดยภววิสยั และได้สะท้อนเป็ นปรากฏการณ์มายังมิตอิ นั เป็ นวัตถุของเรานี้ ปรากฏให้เห็น
อย่างเด่นชัด แต่คนเรากลับไม่กล้าทีจ่ ะไปสัมผัส โดยคิดว่าเป็ นปรากฏการณ์ทไ่ี ม่แน่ ชดั คนทีถ่ อื ทิฐจิ ะหา
เหตุผลกล่าวหาว่าเป็ นปรากฏการณ์ของธรรมชาติโดยไร้หลักฐาน คนทีม่ เี จตนาเป็ นอย่างอื่นก็จะพูดเหมา
รวมอย่างขัดกับความรูส้ กึ ของคนว่าเป็ นเรือ่ งงมงายเหลวไหล ผูค้ นทีไ่ ม่แสวงหาก็ใช้ขอ้ อ้างว่าวิทยาศาสตร์
ไม่เจริญเพื่อหลีกเลี่ยง ถ้าหากมนุ ษย์สามารถเริม่ ต้นทําความรู้จกั ตัวเองกับจักรวาลอีกครัง้ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงความคิดทีแ่ ข็งทื่อแล้วนัน้ มนุ ษย์กจ็ ะรุดไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว “พุทธธรรม (ฝอฝ่า)”
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สามารถช่วยให้มนุ ษย์เข้าใจโลกอันหาขอบเขตทีส่ ุดมิได้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง นับตัง้ แต่อดีตกาลมา สิง่ ทีจ่ ะ
สามารถอธิบายการคงอยู่ของมนุ ษย์ วัตถุในแต่ละมิติ ชีวติ และจักรวาลทัง้ หมดได้อย่างสมบูรณ์มเี พียง
“พุทธธรรม (ฝอฝา่ )” เท่านัน้
หลี่ หงจือ้
1992.6.2
ความยิง่ ใหญ่ของจักรวาล ความกว้างใหญ่ของท้องฟ้า
มนุ ษย์ไม่อาจหยังรู
่ ไ้ ด้ ความเล็กของสสาร มนุ ษย์ไม่อาจมองเห็นได้
ความลีล้ บั ของร่างกาย ไม่ใช่เพียงแค่สงิ่ ผิวเผินทีม่ นุษย์เข้าใจเท่านัน้
ความสลับซับซ้อนของชีวติ จะยังคงเป็นปริศนาของมนุษยชาติตลอดไปชัวกาลนาน
่
หลี่ หงจือ้
1995.9.24

คนเลว

ถูกครอบงําด้วยความอิจฉาริษยา ความเห็นแก่ตวั ความโกรธ
คิดว่าตัวเองไม่ได้รบั ความยุตธิ รรม
คนดี
มีแต่ความเมตตา ไม่โทษ ไม่โกรธ ไม่อาฆาตแค้น
ทนทุกข์ดว้ ยความยินดี
ผูส้ าํ เร็จธรรม ไร้ซง่ึ จิตยึดติด
สงบนิ่งมองดูผคู้ นลุ่มหลงในสิง่ ลวงตา

ไม่คาํ นึงถึงทุกข์สุขของคนธรรมดาสามัญ คือ ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
ไม่ยดึ ติดกับการได้และเสียในโลก คือ อรหันต์
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สารบัญ
บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวีซ่ นั
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ความตกตํ่าของมนุ ษย์และการปรากฏตัวของผูส้ าํ เร็จธรรม
นักค้นคว้าวิจยั กับการบําเพ็ญปฏิบตั เิ ป็ นคนละเรือ่ งกัน
จิตพุทธ
ไม่บาํ เพ็ญเต๋าแต่อยูใ่ นทางเต๋า
นิทานเรือ่ งการสร้างมนุ ษย์ดว้ ยดินเหนียว
กรอบอันจํากัดของวิทยาศาสตร์ปจั จุบนั กับ ความกว้างใหญ่
และลึกซึง้ ของพระธรรม
หลักธรรมทุกวิธนี ําไปสู่ตน้ กําเนิดเดียวกัน
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขัว้
ระดับชัน้ ของการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
พุทธ และ เต๋า
ช่วยคนให้หลุดพ้นบรรยายธรรมไม่ทาํ การแสดง
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุม้ ครอง
ความตกตํ่าของมนุษย์ และความคิดอันตราย
คนในยุคธรรมะเสื่อม
บําเพ็ญจริง
ฉลาดปราดเปรือ่ ง
รับรู้
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
ศึกษาหลักธรรม
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
แน่ วแน่
บทความศาสนาพุทธคือส่วนทีเ่ ล็กทีส่ ุดของพระธรรม
อะไรคือปญั ญา
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
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บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวีซ่ นั
คนบางคนเมือ่ บําเพ็ญไม่สาํ เร็จในชาติหนึ่ง และไม่ได้ตงั ้ ปณิธานจะบําเพ็ญต่อในชาติหน้า ถ้าหาก
ชาติหน้าได้เกิดเป็ นคนอีกครัง้ ก็ไม่มโี อกาสจะบําเพ็ญต่อ ดังนัน้ กุศลกรรมทีต่ นเองได้บาํ เพ็ญไว้ในชาติ
ก่อนก็กลายเป็ นความสุขและโชคลาภ
เจ้าใหญ่นายโตจํานวนมากก็คอื พระสงฆ์ทก่ี ลับชาติมาเกิดใหม่
เพราะเขาได้บาํ เพ็ญด้วยความยากลําบากสะสมบุญกุศลไว้จาํ นวนหนึ่งแต่บาํ เพ็ญไม่สาํ เร็จ
บุญกุศลจึง
ส่งผลให้เขาได้เป็ นใหญ่เป็ นโต หรือเป็ นพระเจ้าแผ่นดิน
ถ้าได้ตงั ้ ปณิธานไว้หากชาติน้ีบาํ เพ็ญไม่สาํ เร็จจะบําเพ็ญต่อในชาติหน้า ก็จะก่อเกิดเป็นวาสนาใน
ชาติหน้าให้เขามีโอกาสได้บาํ เพ็ญต่อในวิชาเดียวกัน หากได้ตงั ้ ปณิธานไว้อย่างนี้ เมือ่ คนๆนี้มาเกิดใหม่อกี
ครัง้ ก็จะไม่อยูใ่ นการควบคุมของเทพผูด้ แู ลบนโลก อาจารย์ของเขาจะคอยดูแล เฝ้าติดตามให้เขาได้ไป
เกิดในครอบครัวทีจ่ ะเอือ้ อํานวยให้เขาฝึกบําเพ็ญ เขาก็จะมีโอกาสบําเพ็ญตนต่อ
มีพระสงฆ์ในวัดจํานวนมากทีบ่ าํ เพ็ญไม่สาํ เร็จ สาเหตุสาํ คัญเพราะไม่สามารถขจัดจิตยึดติด ไม่รจู้ ะ
บําเพ็ญอย่างไร ไม่ได้หลักธรรม บางคนคิดว่าการสวดมนต์จะทําให้เขาบําเพ็ญสําเร็จเป็นพระพุทธได้
ปล่อยวางจิตมนุษย์ลงไม่ได้ เขาก็จะบําเพ็ญไม่สาํ เร็จ แต่จติ เขาก็ยงั คิดทีจ่ ะเป็ นพุทธ เมือ่ ตายไปก็จะ
วนเวียนอยูใ่ นวัดแห่งนัน้ บําเพ็ญตามผูค้ น เป็นประการเช่นนี้ จะบอกว่าเป็นผีกไ็ ม่ใช่ผ ี จะพูดว่าเป็ น
พระสงฆ์เขาก็ไม่ใช่คน คนในปจั จุบนั จึงค่อนข้างสับสนวุ่นวาย นอกจากนี้พระพุทธรูปบางองค์กไ็ ม่ม ี
ธรรมกายของพระสถิตอยู่ มีแต่วญ
ิ ญาณซึง่ เกิดขึน้ มาจากการกราบไหว้บชู าของคน เวลานี้บางคนผูกผ้า
แดงไว้กบั ต้นไม้เพื่อกราบไหว้ กราบไหว้แม้กระทังภู
่ เขา ก้อนหิน รูปสลักพระพุทธทีย่ งั ไม่ได้เบิกเนตรก็
กราบไหว้ กราบไหว้จนเกิดวิญญาณขึน้ มา มีรปู ร่างหน้าตาเหมือนพระแต่ไม่ใช่พระจริง อาศัยรูปลักษณ์
ของพระพุทธกระทําในสิง่ ไม่ด ี ประเภทนี้มมี ากมาย
สวรรค์เข้มงวดกวดขันต่อผูส้ าํ เร็จอริยะผล ไม่เหมือนอย่างทีค่ นคาดคิด ความจริงศาสนาพุทธใน
ระยะหลังนี้ไม่ไหวแล้ว มีผคู้ นมากมายไม่รวู้ ่าจะบําเพ็ญตนอย่างไร บําเพ็ญตนลําบาก ในศาสนาพุทธมีการ
อธิบายพระสูตรไว้มากมาย พระสงฆ์รปู นี้อธิบายไว้แบบนี้ รูปนัน้ อธิบายไว้แบบนัน้ คําอธิบายเหล่านัน้
สามารถนําพาผูค้ นให้หลงทางไปสู่แนวทางทีผ่ ดิ ล้วนบ่อนทําลายพระธรรม ขอเพียงคนเราสามารถรับรู้
จากตัวอักษรดัง้ เดิม ความหมายดัง้ เดิมในพระสูตร เขาก็จะรับรูไ้ ด้เล็กน้อย แม้จะเข้าใจได้เพียงเล็กน้อย
จิตของเขาก็สงู ขึน้ แล้ว อ่านอีกครัง้ เข้าใจหลักธรรมอีกข้อ เขาก็จะยกระดับสูงขึน้ อีก ในแต่ละระดับชัน้ เขา
จะเข้าใจแตกต่างกันไป พระสงฆ์บางรูปตีความพระสูตรด้วยความหมายทีแ่ น่นอน มีคนแต่งหนังสืออธิบาย
พระธรรมให้คาํ จํากัดความทีแ่ น่ นอน เช่น คําพูดของพระพุทธประโยคนี้มคี วามหมายว่าอย่างนี้ ประโยคนัน้
มีความหมายว่าอย่างนัน้ เป็ นต้น ความจริงคําพูดของพระพุทธประโยคนัน้ มีความหมายแตกต่างกันไปตาม
ระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกัน จนถึงระดับของพระยูไล แต่ว่าพระสงฆ์รปู นัน้ ยังบําเพ็ญอยูใ่ นระดับทีต่ ่าํ มาก ยังไม่
บรรลุหลักธรรมของพระโพธิสตั ว์ ของพระพุทธ ก็ออกมาให้คาํ จํากัดความต่อพระสูตร ความจริงนันคื
่ อ
ความเข้าใจในระดับทีเ่ ขาอยู่ คําพูดของเขาไม่มคี วามหมายสูงไปกว่านัน้ การชักจูงคนไปสู่ความเข้าใจใน
ระดับตํ่าและอยูใ่ นกรอบ ก็คอื พาคนเดินหลงเข้าไปในแนวทางทีไ่ ม่ถูกต้อง ในขณะทีเ่ ขาพูดว่าคําสอนของ
พระพุทธมีความหมายอย่างนี้ คนก็ถูกจํากัดให้อยูภ่ ายในกรอบ ก็เข้าใจตามนัน้ ใครก็บาํ เพ็ญขึน้ ไปไม่ได้
ในอดีตการอธิบายประเภทนี้มอี ยูม่ ากมาย
แท้ทจ่ี ริงเมือ่ คนเราพูดถึงพระปิฎกใหญ่
พูดถึง
พระไตรปิฎก พระสูตร กฎ บทอธิบาย นอกจากพระสูตรแล้ว กฎ และบทอธิบายนัน้ ไม่สามารถนํามา
เทียบเคียงกับพระสูตร โดยเฉพาะบทอธิบายเหล่านัน้ อธิบายพระธรรมจนยุง่ เหยิงและสับสน ไม่เหลือเค้า
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ความเดิม สมัยนี้พระสงฆ์ใช้ภาษาชาวบ้านอธิบายพระสูตร โดยแก่นแท้อธิบายไม่ได้ ความหมายดัง้ เดิม
ตามทีอ่ งค์ศากยมุนีตรัสเป็ นอย่างไรก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้ อธิบายก็จะผิดเพีย้ นไป นี่คอื สาเหตุหนึ่งทีพ่ ระสงฆ์
ในสมัยนี้ไม่สามารถบําเพ็ญธรรมสําเร็จ พระสงฆ์ไม่สามารถเข้าใจในสิง่ เหล่านี้ อ่านพระสูตรในภาษา
ดัง้ เดิมไม่เข้าใจ ล้วนเป็ นภาษาโบราณ ก็หาหนังสืออ้างอิงต่างๆ หนังสืออ้างอิงเหล่านี้ลว้ นอธิบาย
หลักธรรมเล็กๆน้อยๆ ตามทีต่ วั เองเข้าใจ ปญั หาเหล่านี้มอี ยูท่ ุกยุคทุกสมัยในประวัตศิ าสตร์ ในอดีตก็
เช่นกัน อย่าได้หลงเชื่อสิง่ ทีบ่ นั ทึกไว้ในหนังสือโบราณ เหมือนกันหมด ล้วนแต่บ่อนทําลายพระธรรมทัง้ สิน้
องค์ศากยมุนีตรัสไว้ว่า หลักธรรมของพระองค์กป่ี ีให้หลังก็จะใช้ไม่ได้ เมือ่ ถึงยุคธรรมะเสื่อม จะมีมารมา
บ่อนทําลายหลักธรรม นี่กค็ อื สาเหตุหนึ่ง
ศาสนาพุทธหายไปจากอินเดีย ก็เพราะถูกพระสงฆ์บ่อนทําลาย พระสงฆ์รปู หนึ่งเข้าใจเป็นอย่างนี้
อีกรูปหนึ่งเข้าใจเป็ นอย่างนัน้ เข้าใจอย่างสับสนวุ่นวาย เข้าใจไปเข้าใจมา จนผิดเพีย้ นไปจากความเข้าใจ
ดัง้ เดิมขององค์ศากยมุนีเสียแล้ว ไม่เหลือเค้าความหมายเดิม ดังนัน้ ศาสนาพุทธจึงได้เสื่อมสลายไปใน
อินเดีย
เพราะเป็นการพูดถึงความ
การพูดคุยเพื่อแลกเปลีย่ นความเข้าใจซึง่ กันและกันนัน้ ไม่มปี ญั หา
เข้าใจต่อพระสูตรของตัวท่านเอง เรือ่ งนี้ไม่เป็นไร ไม่ส่งผลกระทบใดๆ กลัวแต่ว่าท่านจะใช้คาํ พูดของ
ตัวเองมากําหนดความหมายของพระสูตร ความหมายในแต่ละคําแต่ละประโยค ไม่จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะตามที่
เข้าใจกันในระดับชัน้ นัน้ เท่านัน้ ท่านเห็นว่าหลักธรรมข้อหนึ่งพูดได้ถูกต้องนัก ดีมาก แต่เมือ่ จิตของท่าน
ยกระดับสูงขึน้ ท่านจะพบว่าคําพูดประโยคเดียวกันนัน้ มีหลักธรรมทีส่ งู กว่านัน้ อีก
องค์ศากยมุนีทรงถ่ายทอดหลักธรรมเป็นเวลา 49 ปี ในระยะแรกพระองค์กย็ งั ไม่บรรลุถงึ ขัน้ ของ
พระยูไล หลักธรรมบางตอนก็เป็ นธรรมะทีพ่ ระองค์ทรงถ่ายทอดก่อนหน้านัน้ หลายปี แต่พระองค์ยงั ทรง
ถ่ายทอดหลักธรรมอย่างต่อเนื่อง จนกระทังเสด็
่ จปรินิพพาน หลักธรรมทีท่ รงถ่ายทอดในระยะหลังกับ
ระยะแรกมีความหมายแตกต่างกันมากมาย เพราะพระองค์ทรงบรรลุความกระจ่างอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ
สูงขึน้ อยูต่ ลอดเวลา บําเพ็ญอย่างต่อเนื่อง ความจริงคือพระองค์มไิ ด้ทรงให้หลักธรรมของจักรวาลไว้แก่คน
เป็นคนสมัยนี้ทเ่ี รียกหลักธรรมว่าพระสูตร ในสมัยพุทธกาลไม่มพี ระสูตร นันคื
่ อสิง่ ทีค่ นรุน่ ต่อมาจัดทํากัน
ขึน้ จากความทรงจําในคําสอนของพระองค์ ระหว่างการจัดทําย่อมมีการคลาดเคลื่อน ความหมายทีแ่ ท้จริง
ในคําสอนขององค์ศากยมุนีจงึ เปลีย่ นแปลงไป แต่คนในสมัยนัน้ ก็ได้รบั อนุญาตให้รบั รูไ้ ด้เพียงระดับนัน้ นี่
ไม่ใช่เหตุบงั เอิญ ล้วนต้องเป็ นเช่นนัน้ เพราะในสมัยนัน้ ไม่มใี ครกล้าอธิบายเรือ่ งการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ว่าอะไรคนก็บอกให้คนไปรับรูเ้ อาเอง มนุษย์ตกอยูท่ ่ามกลางวังวนอะไรก็ไม่รู้ จึง
ยากทีร่ บั รู้ องค์ศากยมุนีเมือ่ ทรงมีชวี ติ อยูไ่ ด้ให้สงิ่ สําคัญแก่คน คือศีลข้อห้าม ก่อนทีพ่ ระองค์จะเสด็จ
ปรินิพพาน สานุ ศษิ ย์ได้ถามพระองค์ว่า เมือ่ ท่านอาจารย์จากไป พวกเราจะยึดใครเป็นอาจารย์ พระองค์
ตรัสว่า ให้ยดึ ศีลข้อห้ามเป็ นอาจารย์ ความจริงพระองค์ได้ให้ศลี ข้อห้ามไว้เพื่อให้ผบู้ าํ เพ็ญสามารถบําเพ็ญ
ปฏิบตั จิ นสําเร็จ นันคื
่ อกฎทีท่ ่านกําหนดไว้ในขณะทีย่ งั ทรงมีชวี ติ อยู่ คนรุน่ ต่อมาก็นําเอาคําสอนของ
พระองค์ออกมาเขียนและจัดทําเป็ นพระสูตร นี่เป็นครัง้ แรก ทีข่ า้ พเจ้านําเอาหลักธรรมสําหรับการบําเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมทีแ่ ท้จริงออกมาถ่ายทอด ซึง่ ไม่เคยมีใครทํามาก่อน ข้าพเจ้าได้ทาํ ในสิง่ ทีไ่ ม่มผี ใู้ ดในอดีตทํามา
ก่อน นันคื
่ อให้บนั ไดการไปสู่สวรรค์แก่คน
ความจริงศาสนามีจดุ มุง่ หมายอยูส่ องประการ ประการแรกคือเพื่อให้คนดีสามารถบําเพ็ญปฏิบตั ิ
จนบรรลุหลักธรรม ประการทีส่ องคือเพื่อช่วยผดุงศีลธรรมของสังคมมนุษย์ให้คงอยูใ่ นระดับสูง นี่คอื ภารกิจ
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สองประการของศาสนา ทีจ่ ริงสิง่ ทีข่ า้ พเจ้าถ่ายทอดออกมานี้ไม่ใช่ศาสนา แต่เป็ นการถ่ายทอดหลักธรรมที่
แท้จริง การช่วยให้คนพ้นทุกข์กจ็ ะบังเกิดผลเช่นนี้ กล่าวคือ ทําให้คนได้หลักธรรมในการบําเพ็ญปฏิบตั ิ
อย่างแท้จริง ให้แนวทางแก่ท่าน และสามารถทําให้คนทีไ่ ด้ฟงั หลักธรรม ทีไ่ ด้อ่านหนังสือของข้าพเจ้า แม้
ไม่คดิ จะบําเพ็ญปฏิบตั กิ จ็ ะเข้าใจหลักธรรมได้ดขี น้ึ
ดังนัน้ เขาจะไม่ตงั ้ ใจทีจ่ ะทําในเรือ่ งไม่ดไี ม่งามในสิง่
เลวร้าย
เขาจะสามารถช่วยผดุงศีลธรรมของมนุษย์ให้อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง
จะบังเกิดผลเช่นนี้
เช่นเดียวกัน การถ่ายทอดพลัง(กง)อย่างแท้จริง การสอนคนมิเป็นการช่วยให้คนพ้นทุกข์หรอกหรือ
ในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ อารยธรรมของมนุษย์บางครัง้ ดํารงอยูไ่ ด้ยาวนาน บางครัง้ สัน้ บางยุค
ความเจริญทางอารยธรรมของมนุ ษย์ดาํ รงอยูไ่ ด้ค่อนข้างยาวนาน แต่ละยุคแต่ละสมัย ความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์ของมนุ ษย์กไ็ ม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน มนุษย์สมัยนี้ถูกจํากัดอยูใ่ นกรอบความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์ปจั จุบนั เขาไม่อาจหยังรู
่ ไ้ ด้ว่ายังมีวทิ ยาศาสตร์อกี แนวทางหนึ่ง อันทีจ่ ริงวิทยาศาสตร์ของคน
จีนโบราณกับวิทยาศาสตร์ทถ่ี ่ายทอดมาจากทางยุโรปในปจั จุบนั นัน้ แตกต่างกันโดยสิน้ เชิง คนจีนใน
สมัยก่อนจะมุง่ ศึกษาในด้านสรีระและชีวติ มนุษย์ จักรวาลโดยตรง สิง่ ทีส่ มั ผัสไม่ได้ มองไม่เห็น คนใน
สมัยก่อนกล้าทีจ่ ะสัมผัส เขาจึงสามารถยืนยันได้ว่ามันมีอยูจ่ ริง ความรูส้ กึ ของคนขณะนังสมาธิ
่
ความรูส้ กึ
จะแรงกล้ามากขึน้ ตามลําดับ จนในทีส่ ุดไม่เพียงแต่ความรูส้ กึ ทีแ่ รงกล้าเท่านัน้ ยังสามารถสัมผัสถึงมัน
มองเห็นมัน นี่กค็ อื ทําให้สงิ่ ทีไ่ ม่มตี วั ตนกลายเป็นสิง่ ทีม่ ตี วั ตน คนโบราณเลือกเดินอีกเส้นทางหนึ่ง ค้นหา
ความลีล้ บั ของชีวติ
ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายมนุษย์กบั จักรวาล เดินบนเส้นทางทีแ่ ตกต่างจาก
วิทยาศาสตร์ปจั จุบนั โดยสิน้ เชิง
ความจริงดวงจันทร์นนั ้ ถูกสร้างขึน้ มาโดยคนในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ข้างในกลวงคนในยุคก่อน
ประวัตศิ าสตร์เจริญก้าวหน้ามาก คนในยุคปจั จุบนั พูดว่าคนอียปิ ต์เป็นคนสร้างปิระมิด และพยายามศึกษา
ค้นคว้าว่าลําเลียงก้อนหินมาจากทีใ่ ด มันไม่ได้เป็นอย่างทีเ่ ข้าใจ ความจริงแล้วมันคือวัฒนธรรมประเภท
หนึ่งในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ทจ่ี มอยูใ่ ต้ทะเล ต่อมาภายหลังเมือ่ โลกเกิดการเปลีย่ นแปลง ผืนแผ่นดินมีการ
สลับปรับเปลีย่ นหลายครัง้ จึงโผล่ขน้ึ มาบนพืน้ โลกอีกครัง้ ภายหลังชุมชนทีแ่ ผ่ขยายเข้าไปสู่พน้ื ทีบ่ ริเวณ
นัน้ ค่อยๆรับรูถ้ งึ คุณประโยชน์ของปิระมิดว่าสามารถเก็บรักษาสิง่ ของไว้ภายในได้นาน ดังนัน้ คนจึงนํา
ซากศพไปเก็บไว้ภายใน คนอียปิ ต์ไม่ได้เป็นผูส้ ร้างปิระมิด แต่เป็นผูค้ น้ พบปิระมิด และใช้ปิระมิดเป็น
ประโยชน์
ต่อมาคนอียปิ ต์ได้ลอกเลียนแบบสร้างปิระมิดเล็กๆอีกจํานวนหนึ่งขึน้ มา
จึงทําให้
นักวิทยาศาสตร์สบั สน
คนในปจั จุบนั ได้แต่มองปญั หา โดยยืนอยูบ่ นฐานความเข้าใจทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่
ข้อกําหนดต่างๆ ของนักวิทยาศาสตร์ทงั ้ หลายได้ตกี รอบจนคนไม่สามารถขยับเขยือ้ น ดาร์วนิ ได้พดู ว่าคน
นัน้ พัฒนามาจากวานร ทุกคนต่างพากันเชื่อว่าคนนัน้ พัฒนามาจากวานร ในทีส่ ุดก็วนิ ิจฉัยวนไปวนมาตาม
ทฤษฎีทว่ี ่านี้ ปจั จุบนั นักวิทยาศาสตร์ได้คน้ พบบางสิง่ บางอย่าง ซึง่ เก่าแก่กว่าอารยธรรมและประวัตศิ าสตร์
ของมนุ ษย์ในยุคปจั จุบนั มากมายนัก คนเรากลับไม่กล้าทีจ่ ะยอมรับ เห็นเป็ นเรือ่ งอยูน่ อกเหนือความนึกคิด
ต่างคนต่างพูดกันอย่างสับสน ในอนาคตอาจมีรา่ งมนุษย์วทิ ยาศาสตร์ เป็นไปได้ว่าฟิสกิ ส์ เคมีและ
วิทยาการอื่นๆ อาจพัฒนาจากอีกมุมหนึ่งในอนาคต ไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องพัฒนาจากมุมของทาง
ตะวันตกเช่นนี้ ปจั จุบนั การจํากัดความของวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการพิสจู น์นนั ้ แคบมาก นอกจากต้อง
มองเห็น สัมผัสได้ จึงจะยอมรับ สิง่ ทีม่ องไม่เห็น สัมผัสไม่ได้จะไม่ยอมรับ การจํากัดความทางวิทยาศาสตร์
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โดยแก่นแท้หาใช่วทิ ยาศาสตร์ไม่ เพราะมันจํากัดให้คนอยูใ่ นกรอบ ท่านใช้วธิ กี ารทางวิทยาศาสตร์คน้ พบ
สิง่ ทีค่ นเรามองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ เป็ นวิทยาศาสตร์ใช่หรือไม่ ไม่ใช่วทิ ยาศาสตร์อย่างนัน้ หรือ
ความเข้าใจต่อวัตถุ ก็ไม่เหมือนกับความเข้าใจของนักวิทยาศาสตร์ในปจั จุบนั พวกเขาค้นคว้าวิจยั
นิวตรอน ปรมาณู สิง่ ของพวกนี้ไม่ปลอดภัย ถ้าไม่ใส่ไว้ในกล่องตะกัวมั
่ นก็จะแผ่กมั มันตภาพรังสี นี่คอื
พวกเขาศึกษาตามทฤษฎีทต่ี วั เองสามารถจะค้นคว้าได้โดยอาศัยข้อมูลทีม่ อี ยู่ เขาสามารถรูไ้ ด้เพียงจุดนี้
แท้ทจ่ี ริงสรรพสิง่ ล้วนมีชวี ติ องค์ศากยมุนีกเ็ คยตรัสไว้เช่นนี้ วัตถุในมิตใิ ดๆล้วนมีสสารคงอยูท่ งั ้ สิน้ ร่าง
วัตถุเหล่านัน้ ล้วนมีชวี ติ นิวตรอน ปรมาณู รังสีคอสมิค แม้กระทังสสารที
่
เ่ ล็กยิง่ กว่าจุลภาค มนุษย์ลว้ น
สามารถควบคุมได้แต่ตอ้ งบรรลุถงึ ระดับชัน้ นัน้ ความจริงพลัง(กง)ทีพ่ วกเราฝึกก็มกี ําลังกัมมันตภาพรังสี
แรงกล้า ผูฝ้ ึกสามารถควบคุมได้ทงั ้ สิน้ วิทยาศาสตร์ปจั จุบนั พูดกันว่าจักรวาลประกอบขึน้ มาด้วยอะไร
ประกอบขึน้ มาอย่างนี้ ประกอบขึน้ มาอย่างนัน้ จากสสารอย่างนี้ สสารอย่างนัน้ ความเข้าใจทีส่ งู กว่านัน้ คือ
จักรวาลประกอบขึน้ ด้วยกาลเวลาและอวกาศ อันทีจ่ ริง จักรวาลโดยแก่นแท้ประกอบขึน้ มาด้วยพลังงาน
สสารยิง่ เล็กกําลังกัมมันตภาพรังสียงิ่ แรงกล้า นี่คอื มูลฐานทีแ่ ท้จริง นักวิทยาศาสตร์ในปจั จุบนั ไม่กล้า
ยอมรับ เพราะพวกเขาไม่เข้าใจถึงจุดนี้
สสารในภาวะจุลภาคทีเ่ ล็กมากๆ อณูของสสารทีเ่ ล็กมากๆ เล็กมากๆ แท้จริงแล้วคือสสารต้น
กําเนิดทีไ่ ม่มชี วี ติ มันเป็ นสสารต้นกําเนิดชนิดหนึ่งทีอ่ ยูเ่ หนือความนึกคิดของคนธรรมดาสามัญ สสารต้น
กําเนิดชนิดนี้ช่างน่ ากลัวนัก วัตถุใดตกหล่นเข้าไปก็มอี นั ต้องแยกสลาย สลายตัวไปในบัดดล พูดให้ถูกต้อง
สสารต้นกําเนิดชนิดนี้ยงั ไม่สามารถนับเป็ นสสารได้ จักรวาลมีคุณสมบัตพิ เิ ศษเรียกว่า เจิน ซัน่ เหยิน่
ทําไมเราจึงพูดว่าในทุกอณูของวัตถุลว้ นประกอบด้วย เจิน ซัน่ เหยิน่ แท้ทจ่ี ริง เจิน ซัน่ เหยิน่ สามารถทํา
ให้สสารต้นกําเนิด -- สสารต้นกําเนิดทีย่ งั ไม่สามารถเรียกว่าสสาร รวมตัวเป็นอณูของปฐมสสารทีเ่ ล็กทีส่ ุด
เมือ่ ก่อตัวขึน้ แล้ว มันก็จะรวมตัวกัน เป็ นจุลภาคของสสารนานาชนิด จากนัน้ จุลภาคของสสารชนิดนี้กแ็ ตก
สาขาและรวมตัวขึน้ เป็ นดินในแต่ละชัน้ ของมิติ ก้อนหิน โลหะธาตุ แสง และกาลเวลา -- สสารขัน้ พืน้ ฐาน
ต่างๆในจักรวาล หลังจากนัน้ ก็จะวิวฒ
ั นาการเป็นขัน้ ๆ จนก่อกําเนิดเป็นสสารทีใ่ หญ่ขน้ึ และเป็นสรรพสิง่
เมือ่ สรรพสิง่ ล้วนก่อกําเนิดขึน้ มาด้วยคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาล ภายในสรรพสิง่ ย่อมต้องมีคุณสมบัติ
แห่งการควบคุมโดยหลักธรรมของจักรวาลชนิดนี้อยูด่ ว้ ย ดังนัน้ สสารใดๆล้วนมีคุณสมบัตขิ องพระพุทธ -เจิน ซัน่ เหยิน่ ก็คอื สิง่ ทีก่ ่อกําเนิดจักรวาล พระธรรมก็เรียกว่า “เต๋า” ด้วย
วัตถุใดๆ ล้วนมีชวี ติ มีคุณสมบัตขิ องพระพุทธ เพียงแต่ว่าวัตถุทุกชนิดย่อมมีการอ่อนล้า นอกจาก
คุณสมบัตพิ เิ ศษ เจิน ซัน่ เหยิน่ สสารทีแ่ ตกแขนงออกมาเมือ่ เกิดการอ่อนล้า ก็จะเผชิญกับภาวะอันตราย
.... เนื้อของวัตถุจะเปลีย่ นแปลงด้วยภาวะอากาศ เน่าเปื่อย ก็คอื การแยกสลายของเนื้อวัตถุ การแยกสลาย
ของเนื้อวัตถุพดู อย่างกว้างๆ ก็คอื จักรวาลชัน้ ตํ่าได้เสื่อมลง ธรรมะไม่เกิดประสิทธิผลแล้ว ถ้าหลักธรรมใน
จิตมนุษย์เกิดเสื่อมลงก็จะกลายเป็ นคนเลว ไม่มศี ลี ธรรมคอยยึดเหนี่ยว ถ้าศีลธรรมมนุษย์ดาํ รงอยูใ่ นภาวะ
ปกติ ศีลธรรมก็จะผดุงหลักธรรมให้ดาํ รงอยูอ่ ย่างมันคงต่
่ อไป ขอเพียงจิตมนุษย์ไม่เลวลงเป็นใช้ได้ ในทาง
กลับกันเพราะมนุ ษย์มกี ารเวียนว่ายตายเกิดหกทาง(วัฏสงสาร) ไม่ว่าเขาจะไปเกิดใหม่เป็ นพืช เป็ นสัตว์
วัตถุ ปูนซีเมนต์ ทราย.... เกิดเป็ นอะไรก็ตาม ก็มกี รรมติดตัวไปด้วย พิจารณาจากจุดนี้ ถ้ามนุษย์เกิดเสื่อม
ลง ไม่เพียงแต่สงั คมมนุ ษย์เท่านัน้ ทีเ่ สื่อมลง สสารทัง้ มวลก็เสื่อมลงด้วย เมือ่ ถึงยุคเสื่อม โลกใบนี้ จักรวาล
มิตหิ นึ่งในอวกาศ ดอกไม้ใบหญ้า ต้นไม้ลว้ นมีกรรมติดอยู่
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การเวียนว่ายตายเกิดหกทาง(วัฏสงสาร)คือ ชาติน้ไี ด้เกิดเป็นมนุษย์ ชาติหน้าเป็นสัตว์ การเวียน
ว่ายตายเกิดหกทาง(วัฏสงสาร)มิได้จาํ กัดอยูเ่ พียงหกทาง นี่คอื สิง่ ทีอ่ งค์ศากยมุนีตรัสไว้ อาจเวียนกลับมา
เกิดเป็ นคน เป็ นเทพ เป็ นอสูร หรืออาจเวียนกลับมาเกิดเป็ นสัตว์ พืช วัตถุ สิง่ ของจําพวกนี้
วิทยาศาสตร์ของมนุ ษย์ ถ้าคิดจะพัฒนาให้สงู ถึงขัน้ นัน้ ได้ ก่อนอื่นมนุษย์ตอ้ งยกระดับมาตรฐาน
ศีลธรรมให้สงู ขึน้
ไม่เช่นนัน้ ย่อมเกิดสงครามอวกาศ มนุษย์ไม่มที างไปถึงชัน้ ของพระพุทธโดยอาศัย
วิทยาการต่างๆได้ เพราะอะไร สิง่ ทีพ่ ระพุทธ เทพ ควบคุมคือวิทยาการทีเ่ หนือมนุษย์ นันก็
่ คอื คนคิดจะ
พัฒนาไปถึงระดับนัน้ โดยอาศัยแต่เพียงวิทยาการย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้าวิทยาการสามารถบรรลุถงึ ขัน้ นัน้ ได้
ย่อมต้องเกิดภัยพิบตั อิ ย่างแน่ นอน เพราะถ้าคนสามารถใช้วทิ ยาการขึน้ ไปถึงระดับนัน้ ได้ มีอานุภาพสูงถึง
เพียงนัน้ เมือ่ นัน้ คนก็คงจะพกเอาจิตชิงดีชงิ เด่น ความโลภ กามารมณ์ กิเลสตัณหา จิตอิจฉาริษยา จิตยึด
ติดทุกชนิด ชื่อเสียง ผลประโยชน์ นําจิตทุกประเภทติดตัวขึน้ ไปบนนัน้ สวรรค์กค็ งจะวุ่นวายอย่างใหญ่
หลวง ดังนัน้ จึงเป็ นเรือ่ งทีจ่ ะยอมให้เกิดขึน้ ไม่ได้โดยเด็ดขาด
วิธเี ดียวทีค่ นจะขึน้ ไปเบือ้ งบนได้ ก็คอื บําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ยอมอดทนต่อความลําบาก ขจัดกิเลส
ตัณหาให้หมดสิน้ ไป หล่อหลอมตนเองให้เข้ากับคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาลคือ เจิน ซัน่ เหยิน่ จึงจะ
สามารถขึน้ ไปถึงระดับชัน้ ทีส่ งู เช่นนัน้ ได้ วิทยาศาสตร์คอื อะไร สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นการควบคุมของพระพุทธและเทพ
คือวิทยาศาสตร์ชนั ้ สูงสุด ท่านเข้าใจสสารได้แจ่มแจ้งทีส่ ุด สามารถมองเห็นสสารภายใต้จลุ ภาคในระดับ
หนึ่งแล้ว และสสารทีม่ ขี นาดใหญ่ในจักรวาล ปจั จุบนั นี้คนเข้าใจกันว่าสสารทีเ่ ล็กกว่าโมเลกุลคืออะตอม.....
สําหรับสสารทีม่ ขี นาดใหญ่ คนเข้าใจว่าดวงดาวใหญ่ทส่ี ุด แต่ดวงดาวยังไม่ใช่สสารทีใ่ หญ่ทส่ี ุด ยังมีทใ่ี หญ่
กว่านัน้ อีก สิง่ ทีพ่ ระพุทธมองเห็นนับว่ามีขนาดใหญ่และเล็กมากแล้ว แต่แม้จะบรรลุถงึ ระดับชัน้ นัน้ ทัง้ พระ
พุทธและพระยูไล ต่างก็มองไม่เห็นต้นกําเนิด พระยูไลก็ไม่อาจมองเห็นว่าท้ายทีส่ ุดจักรวาลมีขนาดใหญ่
เพียงไร
เทพบนสวรรค์พดู กันว่า บําเพ็ญลําบาก แทบจะบําเพ็ญไม่ได้ เพราะเหตุใด เพราะพระพุทธไม่ตอ้ ง
ประสบกับความทุกข์ พระพุทธบนสวรรค์ไม่มที ุกข์ มีแต่ความยินดีปรีดา ความผาสุก อยากได้อะไรก็จะได้
อย่างนัน้ อิสระเสรี ท่านลองคิดดูพระท่านมีอานุภาพสูงส่ง ไม่มที ุกข์ จะบําเพ็ญอย่างไร พระท่านจึง
ยกระดับให้สงู อีกได้ยาก เทียบกันแล้วคนกลับจะง่ายกว่า แต่ถา้ ไม่สามารถบรรลุถงึ ระดับนัน้ ใครก็ขน้ึ ไป
ไม่ได้ เหมือนกับขวดทีบ่ รรจุสงิ่ สกปรกใบหนึ่งตกลงไปในนํ้าจะลอยขึน้ มาไม่ได้ นัน้ ก็คอื หลักการเดียวกัน
ความจริงคือไม่ชาํ ระร่างกายตัวเองก็จะขึน้ ไปไม่ได้
ภูมปิ ญั ญาอันยิง่ ใหญ่แห่งพระพุทธคือ อานุภาพแห่งภูมปิ ญั ญาของท่านในระดับชัน้ นัน้ พระพุทธที่
อยูส่ งู กว่าระดับชัน้ ของพระยูไลหนึ่งเท่าย่อมเข้าใจกฎของจักรวาลได้ดกี ว่าพระยูไลมากมายนัก ทีพ่ ระท่าน
พูดถึงมีโลกสามพันใบ ไม่ได้หมายความว่าในทุกๆเม็ดทรายจะมี ผูส้ าํ เร็จธรรมชัน้ สูงพบว่าในเม็ดทรายบาง
เม็ดมี ก้อนหินบางก้อนมี บางก้อนไม่ม ี หินแกรนิตไม่ม ี ก้อนหินบางก้อนเมือ่ หยิบขึน้ มามองดู ข้างในคือ
โลกอันกว้างใหญ่และมองดูเหมือนมนุ ษย์ โยนไปเขาก็ไม่รสู้ กึ สะเทือนเพราะเขาอยูใ่ นสภาพเช่นนัน้ ในมิติ
แห่งอวกาศของเขา วางอยูต่ รงนัน้ นํ้าก็เข้าไปไม่ได้
นันคื
่ อโลกทีก่ ว้างใหญ่ ขนาดของวัตถุใหญ่หรือเล็กในความเข้าใจของมนุ ษย์ เป็ นความคิดทีไ่ ม่
ถูกต้อง ความคิดของคนธรรมดาสามัญทีว่ ่าใหญ่และเล็กไม่มอี ยู่ ท่านมองเห็นวัตถุอย่างทีเ่ ป็นอยู่ นัน้ เป็ น
เพียงภาพทีป่ รากฏในสายตาของคนธรรมดาสามัญ บนกระดาษแผ่นหนึ่ง บนภาพวาดภาพหนึ่ง บน

9

กระดาษหนาสองกรัม มีธรรมกายอยูข่ า้ งบน คนธรรมดาสามัญจะรูส้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่อาจคิดคํานึงได้ นันก็
่
คือคนธรรมดาสามัญ
อันทีจ่ ริงในมิตแิ ห่งวัตถุเช่นโลกของเรานี้ คนไม่ใช่มนุษย์เพียงประเภทเดียวเท่านัน้ ในทะเลก็ม ี
มนุ ษย์ ในอดีตมีคนเคยพูดออกมาแล้ว สังคมมนุ ษย์ยอมรับไม่ได้ ก็พดู ว่า กุเรือ่ งให้หลงงมงาย แต่เป็ นเรือ่ ง
จริง เวลาแผ่นดินเกิดการสลับปรับเปลีย่ น สิง่ ทีอ่ ยูใ่ ต้ทอ้ งทะเลก็จะขึน้ มาอยูข่ า้ งบน ใต้ทอ้ งทะเลมีมนุษย์ มี
มนุษย์อยูห่ ลายจําพวกด้วยกัน จําพวกทีม่ รี ปู ร่างหน้าตาเหมือนเราบ้าง แตกต่างจากเราบ้าง บางจําพวกมี
เหงือก บางจําพวกร่างกายท่อนบนเป็ นคน ท่อนล่างเป็นปลา บางจําพวกท่อนล่างเป็นขาคน ท่อนบนเป็ น
ปลา
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ปจั จุบนั พระสงฆ์บางรูปเขียนหนังสือออกมามากมาย เขียนอะไร แต่ละบรรทัดเต็มไปด้วยไอสีดาํ
พวกเขาต่างดูไม่ออก สิง่ ทีเ่ ขียนไว้นนั ้ เลอะเทอะเพียงไร ปรากฏการณ์เหล่านี้ได้มาถึงจุดร้ายแรงในยุค
ธรรมะเสื่อมแล้ว
หลักธรรมขององค์ศากยมุนีกําเนิดขึน้ ในอินเดีย แล้วเหตุใดจึงได้เสื่อมสลายไปจากอินเดีย สิง่ ที่
องค์ศากยมุนีถ่ายทอดในขณะทีท่ รงมีชวี ติ อยู่ คนก็จะปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระองค์ เวลาทีอ่ งค์ศากยมุนี
บรรยายหลักธรรม ใครไม่เข้าใจก็ถามได้ เมือ่ ท่านทําผิด พระองค์กส็ ามารถตักเตือนแก้ไข หลังจาก
พระองค์ปรินิพพาน พระสงฆ์จาํ นวนมากต่างพากันอธิบายคําสอนขององค์ศากยมุนี เสียจนยุง่ เหยิงตาม
ความเข้าใจของตน สมมุตวิ ่าองค์ศากยมุนีบาํ เพ็ญได้สงู เท่าตัวตึก พระสงฆ์โดยทัวไปก็
่ บาํ เพ็ญได้สงู เพียง
หนึ่งฟุต แล้วเขาจะสามารถเข้าใจความหมายทีแ่ ท้จริงของหลักธรรมในระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกัน จนถึง
ระดับชัน้ ของพระยูไลได้หรือ คําสอนขององค์ศากยมุนีในแต่ละระดับชัน้ ล้วนครอบคลุมหลักธรรมการ
บําเพ็ญในแต่ละระดับชัน้ ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมจึงสามารถอาศัยความเข้าใจอันแตกต่างกัน ในแต่ละระดับชัน้
บําเพ็ญให้สงู ขึน้ ไป ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมบําเพ็ญถึงระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกัน ก็จะมีหลักธรรมคอยชีน้ ํา ดังนัน้ พระ
ธรรมประโยคเดียวกันเมือ่ ถึงแต่ละระดับชัน้ ก็จะมีความเข้าใจอีกแบบหนึ่ง พระสูตรในภาษาดัง้ เดิม แต่ละ
ครัง้ ทีท่ ่านอ่านก็จะมีความเข้าใจอีกแบบหนึ่ง เมือ่ ยกระดับสูงขึน้ อ่านพระสูตรอีกครัง้ ก็จะมีการรับรูใ้ นสิง่
ใหม่ๆ การเข้าใจและการเปลีย่ นแปลงของความเข้าใจ และการยกระดับอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ การบําเพ็ญ
ปฏิบตั กิ บ็ รรลุระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้
พระสงฆ์บางรูปเมือ่ ใช้ภาษาของคนธรรมดาสามัญ อธิบายพระสูตรตามข้อคิดเห็นของตน หรือ
เขียนออกมาเป็ นหนังสือ ก็นําพาผูค้ นเข้าไปอยูใ่ นกรอบความคิดของตัวเขาเองในทันที เขาได้กําหนด
ความหมายของพระสูตร คําสอนขององค์ศากยมุนีนนั ้ สูงและครอบคลุมความหมายลึกซึง้ เขายังรับรูไ้ ม่
กระจ่าง ยังบําเพ็ญอยูใ่ นระดับชัน้ ตํ่า คําพูดของเขาเมือ่ ผูบ้ าํ เพ็ญพุทธเชื่อ เขาก็ได้จาํ กัดคนเข้าไปอยูใ่ น
กรอบความคิดของเขา ปรากฏการณ์ในลักษณะนี้แม้ดเู หมือนเขาอยากให้ผคู้ นบําเพ็ญเป็นพุทธ ดูผวิ เผิน
เป็นเรือ่ งดี แต่เขากําลังบ่อนทําลายพระธรรมใช่หรือไม่ การบ่อนทําลายพระธรรมทําได้ในรูปแบบที่
แตกต่างกัน ผูบ้ ่อนทําลายบางคนปากพูดว่าหลักธรรมดี แต่กก็ ่อกวนหลักธรรม การบ่อนทําลายแบบนี้
แยกแยะได้ยากทีส่ ุด ดูไม่ออกและร้ายกาจทีส่ ุด นี่คอื สาเหตุทท่ี าํ ให้หลักธรรมขององค์ศากยมุนีได้เสื่อม
สลายไปในอินเดีย
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ผูค้ นพากันอธิบายคําสอนขององค์ศากยมุนีว่ามีความหมายอย่างนี้ มีความหมายอย่างนัน้ นัน่ เป็น
ความเข้าใจของตัวเขาในระดับชัน้ นัน้ ๆ บางคนตาทิพย์เปิด ได้เห็นความจริงในแต่ละระดับชัน้ แต่กเ็ ห็นได้
ไม่กว้างไกล บรรลุมติ ไิ ด้ไม่เท่าองค์ศากยมุนี ซึง่ อยูใ่ นระดับชัน้ ของพระยูไล คนทีต่ าทิพย์เปิดในระดับชัน้
ตํ่า จะเห็นเพียงมิตเิ ล็ก จักรวาลชัน้ ตํ่า เพราะในระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกันจะมีหลักธรรมทีแ่ ตกต่างกัน เมือ่ เขา
บอกว่าเป็นอย่างนี้ ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนี้ คนทีอ่ ธิบายพระธรรมอย่างเลอะเทอะล้วนเป็นการชักนํา
ผูค้ นให้เข้าใจตามกรอบความคิดของตนเองทัง้ นัน้ ท่านคิดว่าสิง่ ทีเ่ ขาทํานัน้ เป็นการก่อกวนพระธรรมหรือ
เป็นการปกป้องพระธรรม ดังนัน้ จึงพูดว่า ใครก็ไปแตะต้องอักษรในพระสูตรไม่ได้แม้แต่ตวั เดียว ให้บาํ เพ็ญ
และรับรูต้ ามความหมายเดิมของพระสูตร ใครก็ตามจะอธิบายอักษรตัวหนึ่งตัวใดในพระสูตรตามอําเภอใจ
ไม่ได้ การพูดถึงความเข้าใจของตนเองในแต่ละระดับชัน้ ย่อมทําได้โดยการพูดคุยหารือร่วมกันเช่น ขณะนี้
รับรูค้ วามหมายอย่างนี้ ฉันรูส้ กึ ว่าเรือ่ งนัน้ ฉันทําไม่ถูกควรแก้ไขข้อบกพร่องอย่างไร หรือคําพูดนี้พดู ถึงตัว
ฉัน ชีจ้ ดุ บกพร่องของฉัน ฉันรูส้ กึ ว่าดีมาก เมือ่ เขายกระดับสูงขึน้ และมองย้อนกลับไป เขาจะพบว่าคําพูด
ประโยคเดียวกันนี้ความเข้าใจจะเปลีย่ นไปอีก นี่คอื การยกระดับ ล้วนต้องรับรู้ ทําความเข้าใจอย่างนี้
เวลานี้พระสงฆ์บางรูปหรืออุบาสกอุบาสิกา บางคนเขียนหนังสือออกมามากมาย ต่างอุปโลกน์สงิ่ ที่
ตัวเองเขียนขึน้ เป็ นพระสูตร หลักธรรมทีอ่ งค์ศากยมุนีพดู เท่านัน้ จึงจะเป็นพระสูตร สิง่ เหล่านัน้ รวมทัง้ สิง่ ที่
พวกเขาเขียนจะคู่ควรเป็ นพระสูตรได้อย่างไร เขาก็เรียกเป็นพระสูตร นอกจากนี้ อุบาสก อุบาสิกา และ
พระสงฆ์ จํานวนมากยังแสวงหาชื่อเสียง ลาภยศ อีกทัง้ แบ่งพรรคแบ่งพวก เมือ่ มีคนสรรเสริญเยินยอ ก็จะ
กระหยิม่ ยิม้ ย่อง การเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ต้องบําเพ็ญจริง การบําเพ็ญปฏิบตั อิ ย่างจริงจังก็คอื การ
ขจัดจิตยึดติดของคน การแสวงหาชื่อเสียง ลาภยศ จิตแก่งแย่งชิงดีชงิ เด่น จิตโอ้อวด จิตอิจฉาริษยา กิเลส
ทุกประเภทของคนธรรมดาสามัญ ล้วนต้องขจัดให้หมดไป พวกทีถ่ บี ตัวเองเกินหน้าผูค้ น โอ้อวดความมังมี
่
ทางโลกของเขา คนพวกนี้ได้สะท้อนจิตยึดติดในกิเลสต่างๆ ออกมาให้เห็นมากเพียงใด ผูบ้ าํ เพ็ญจริงเห็น
คนพวกนี้แล้วรูส้ กึ ทนไม่ไหว ผูบ้ าํ เพ็ญพุทธบางคนยังมีความโลภในทรัพย์สนิ เงินทอง แม้จะไม่พดู ออกมา
แต่ความคิดแล่นอยูใ่ นใจ ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมในระดับชัน้ สูงหรือพระพุทธก็รบั รูไ้ ด้
ณ ทีน่ ้ีจดุ ใหญ่พดู ถึงผูบ้ าํ เพ็ญธรรมเป็ นหลัก ทีจ่ ริงก็รวมถึงผูศ้ กึ ษาพุทธปรัชญาทัง้ หลาย คน
เหล่านี้ศกึ ษาตามแบบอย่างพระพุทธหรือไม่ ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมนัน้ บําเพ็ญอะไร ก็คอื ขจัดจิตยึดติดของ
คนให้หมดไป เห็นกิเลสในสังคมมนุ ษย์เป็นเรือ่ งธรรมดา เหตุใดผูไ้ ด้พบทางธรรมจํานวนมากจึงปลีกตัว
ออกไปอยูใ่ นปา่ ไม่ยอมอยูใ่ นวัดวาอารามในยุคธรรมะเสื่อมอีกต่อไป สาเหตุทต่ี อ้ งหนีไปอยูใ่ นปา่ เพราะ
พวกเขาพบว่าในวัดมีผไู้ ม่บาํ เพ็ญจริงอยูม่ ากมาย พระสงฆ์จาํ นวนมากยังไม่ยอมละวางจิตยึดติด ยังคง
แก่งแย่งชิงดีชงิ เด่นซึง่ กันและกัน และวัดไม่ใช่ดนิ แดนสะอาดบริสุทธิ ์สําหรับการบําเพ็ญจริงแล้ว จึงพากัน
หลีกหนีจากไป
แน่นอนพวกลัทธินอกรีต ลัทธิภตู ฝีปีศาจก็เริม่ ออกมาบ่อนทําลายศาสนาอย่างเปิดเผย คนพวกนี้
แยกแยะได้งา่ ย ดูออกทันทีว่าเป็ นลัทธินอกรีต แต่การบ่อนทําลายโดยใช้ศาสนาพุทธบังหน้านัน้ เป็นเรือ่ ง
ร้ายกาจนัก เพราะอะไรองค์ศากยมุนีจงึ ตรัสว่าหลักธรรมของพระองค์จะไม่สามารถช่วยคนให้หลุดพ้นใน
ยุคธรรมะเสื่อม เวลานี้กค็ อื ยุคธรรมะเสื่อม พระสงฆ์ยงั ยากทีจ่ ะช่วยตัวเองให้หลุดพ้น นับประสาอะไรกับ
การช่วยผูค้ น เมือ่ ข้าพเจ้าพูดถึงปรากฏการณ์ในยุคธรรมะเสื่อมให้ฟงั อย่างนี้ บางคนจะรับรูโ้ ดยฉับพลัน
เวลานี้สงั คมได้พฒ
ั นามาถึงจุดอันตราย ท่านดู สิง่ แปลกปลอม สิง่ เลวทราม ชัวร้
่ าย อะไรต่อมิอะไรต่างพา
กันปรากฏออกมา
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หลักการทีพ่ ดู มา ไม่ได้ชใ้ี ครเป็ นการเฉพาะเจาะจง มีพระสงฆ์จาํ นวนมากทีเ่ ขียนหนังสือออกมา ดู
ผิวเผินเหมือนกําลังช่วยเผยแพร่พระธรรม แต่ในเบือ้ งลึกนัน้ ทําเพื่อชื่อเสียงผลประโยชน์ตวั เอง มีคนถาม
ข้าพเจ้าว่า พวกเขาเป็ นอย่างไร ข้าพเจ้าว่า ท่านอย่าได้เห็นว่าพวกเขามีช่อื เสียงใหญ่โต เทีย่ วตีความพระ
สูตร ยกย่องตัวเอง ความจริงพวกเขาตกนรกไปนานแล้ว
พระสูตร ศีล บทอธิบาย ยกเว้นพระสูตร นอกนัน้ ล้วนแต่บ่อนทําลายความหมายดัง้ เดิมของพระ
ธรรม คนในปจั จุบนั เรียกว่าพระไตรปิฎก ความจริงไม่ใช่พระไตรปิฎก คือพระสูตร พระสูตรก็คอื พระสูตร
อย่างอื่นจะนํามาเทียบเคียงกับพระสูตรไม่ได้
ความตกตํา่ ของมนุ ษย์และการปรากฏตัวของผูส้ าํ เร็จธรรม
ความตกตํ่าของมนุ ษย์ไม่เพียงเริม่ ต้นจากสมัยของอีวาตามทีพ่ ระเยซูตรัสเท่านัน้ โลกใบนี้ไม่ใช่ม ี
อารยธรรมและยุคบุพกาลเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ อารยธรรมยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ได้ถูกทําลายทิง้ ไป บาง
ยุคโลกจะถูกทําลายจนหมดสิน้ หรือถูกเปลีย่ นทิง้ และสร้างโลกใบใหม่ขน้ึ มา มนุ ษย์ไม่ได้พดู ถึงภัยพิบตั ิ
กันหรอกหรือ อันทีจ่ ริงนันคื
่ อสิง่ ทีพ่ ดู กันในศาสนา เมือ่ ถึงกําหนดภัยพิบตั ใิ หญ่จะเกิดขึน้ ครัง้ หนึ่ง เมือ่ ถึง
เวลาภัยพิบตั เิ ล็กจะเกิดขึน้ ครัง้ หนึ่ง ภัยพิบตั เิ ล็กคือการทําลายมนุ ษย์ในเฉพาะแห่งเฉพาะที่ เมือ่ พืน้ ทีน่ นั ้
เกิดเสื่อมลง ก็ตอ้ งถูกทําลายทิง้ เช่นแผ่นดินไหว แผ่นดินยุบตัว พายุทรายทับถม หรือเกิดโรคระบาด
สงคราม ภัยพิบตั เิ ล็กจะเกิดในพืน้ ทีเ่ ฉพาะแห่ง ภัยพิบตั ใิ หญ่คอื ภัยพิบตั ขิ องมวลมนุ ษย์ส่วนใหญ่ นับเป็น
เวลายาวนานกว่าทีภ่ ยั พิบตั ใิ หญ่จะปรากฏขึน้ สักครัง้
การโคจรของโลกและการเคลื่อนไหวของวัตถุจะ
เหมือนกันคือเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ หากภัยพิบตั ใิ หญ่เกิดขึน้ ในระหว่างการโคจร นันคื
่ อมนุ ษย์ตกอยูใ่ น
สภาพต้องถูกทําลายให้สน้ิ ซาก แต่กม็ คี นบางส่วนเหลือรอดชีวติ และสืบสานวัฒนธรรมก่อนประวัตศิ าสตร์
ต่อไป โดยใช้ชวี ติ แบบมนุ ษย์ในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ เพราะเครือ่ งมือทํางานถูกทําลายจนหมดสิน้ ไปแล้ว
ตกถึงคนรุน่ ถัดไปก็ยงิ่ ลําบาก เพราะหลายสิง่ หลายอย่างถูกลืมไปหมดแล้ว และมนุ ษย์กเ็ ริม่ ขยายเผ่าพันธุ์
ในสภาพบุพกาลอีกครัง้ มีอารยธรรมและวิทยาการใหม่ จวบจนมนุษย์เกิดการเสื่อมถอย ภัยพิบตั กิ จ็ ะ
ปรากฏอีกครัง้ ดําเนินไปตามวัฏจักรการเปลีย่ นแปลงภายใต้กฎเกณฑ์ของการเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ เสื่อมถอยไป
ณ ช่วงเวลาแตกต่างกัน
นันก็
่ คอื มนุ ษย์ยอ่ มต้องเกิดการเสื่อมถอย แต่ทุกครัง้ ทีม่ นุษย์เข้าสู่ยคุ แห่งอารยธรรม ทวยเทพจะ
ส่งผูส้ าํ เร็จธรรมชัน้ สูงจํานวนหนึ่งมายังสังคมมนุษย์เพื่อช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้น จุดมุง่ หมายคือเพื่อป้องกันมิ
ให้ความคิดมนุ ษย์และวัตถุบนโลกเกิดการเสื่อมถอยอย่างไม่ได้สดั ส่วน สรรพสิง่ บนโลกซึง่ กําเนิดขึน้ ใน
จักรวาลนี้ลว้ นมีคุณสมบัตพิ เิ ศษชนิดหนึ่งอยู่ เพราะคุณสมบัตพิ เิ ศษนี้ จึงทําให้สสารต้นกําเนิดไร้รปู ก่อตัว
ขึน้ เป็นสสารมีรปู สสารทีม่ ชี วี ติ แต่ก่อนทีส่ สารจะเกิดเสื่อมถอย จะยอมให้ความคิดมนุษย์เสื่อมถอยก่อน
ไม่ได้ ดังนัน้ ทุกครัง้ ทีม่ นุ ษย์เข้าสู่ยคุ อารยธรรม มีวฒ
ั นธรรมก็จะมีผสู้ าํ เร็จธรรมชัน้ สูงปรากฏตัว ก่อน
ประวัตศิ าสตร์ต่างยุคต่างสมัย ก็มผี สู้ าํ เร็จธรรมชัน้ สูงปรากฏตัวออกมาแล้ว ทีป่ รากฏตัวออกมาในอารย
ธรรมยุคนี้ มีพระเยซู องค์ศากยมุนี เล่าจือ๊ ออกมาบอกกล่าวผูค้ น ในพืน้ ทีท่ เ่ี จริญทางอารยธรรมต่างยุค
ต่างสมัย จะมีผสู้ าํ เร็จธรรมต่างรับผิดชอบสังสอนผู
่
ค้ นให้กลับไปสู่สภาพดัง้ เดิมแท้จริงอย่างไร ให้ผไู้ ด้
ธรรมะบรรลุความสําเร็จสมบูรณ์ ให้คนธรรมดาสามัญยึดมันในคุ
่ ณธรรมอย่างไร ให้มนุษย์รกั ษาศีลธรรมให้
คงอยูใ่ นระดับทีม่ นคงเพื
ั่
่อผดุงความคิดมนุ ษย์มใิ ห้เสื่อมถอยโดยง่าย จนกว่าวัตถุทงั ้ มวลในจักรวาลเกิดการ
เสื่อมถอยแล้ว เมือ่ นัน้ จึงเลิกยุง่ เกีย่ ว แต่จะเป็ นช่วงเวลาอันยาวนาน
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ในระหว่างนี้ ภาระกิจของผูส้ าํ เร็จธรรมเหล่านี้คอื ช่วยผดุงมิให้มนุษย์เกิดการเสื่อมถอย และช่วย
ชีแ้ นะผูท้ ส่ี ามารถบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมขึน้ ไปได้ สามารถบําเพ็ญปฏิบตั ไิ ด้ธรรมะ เพราะคนไม่ได้ววิ ฒ
ั นาการ
มาจากวานร ตามทีด่ าร์วนิ กกล่าว นันมนุ
่ ษย์กําลังดูถูกตัวเอง มนุษย์ลว้ นตกลงมาจากระดับชัน้ ของมิติ
อวกาศต่างๆ ในจักรวาล เพราะเมือ่ เขาเข้ากับข้อกําหนดของหลักธรรมของจักรวาลในระดับชัน้ นัน้ ไม่ได้ ก็
ต้องตกลงมา เหมือนอย่างทีพ่ วกเราพูด จิตของคนธรรมดาสามัญมีมากเท่าใด ก็จะยิง่ ตกลงมาตํ่าจนกระทัง่
ลงมาอยูใ่ นสภาพของคนธรรมดาสามัญ ในสายตาของชีวติ ชัน้ สูง ชีวติ มนุษย์บนโลกนี้มไิ ด้เพื่อให้ท่านอยู่
เป็นคน แต่เพื่อให้ท่านอยูท่ ่ามกลางสภาพแวดล้อมแห่งวังวนบนโลก รับรูใ้ นเร็ววันและกลับไป นี่คอื
ความคิดของเหล่าผูส้ าํ เร็จธรรม โดยเปิดประตูให้ท่าน ใครทีก่ ลับไปไม่ได้กไ็ ด้แต่เวียนว่ายตายเกิดต่อไป
จนสะสมกรรมไว้มากมายรอการทําลายทิง้ ดังนัน้ โลกจึงมีภยั พิบตั เิ กิดขึน้ หลายต่อหลายครัง้
พูดจากอีกด้านหนึ่ง โลกก็คอื สถานทีท่ ง้ิ ขยะในจักรวาล ภายในจักรวาลอันยิง่ ใหญ่มที างช้างเผือก
มีกลุ่มดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์นบั จํานวนไม่ถว้ น บนดาวทุกดวงล้วนมีสงิ่ มีชวี ติ คนไม่ยอมรับถึงการคงอยู่
ของมิตอิ ่นื จึงมองไม่เห็นการคงอยูข่ องสิง่ มีชวี ติ ในมิตนิ นั ้ เขาคงอยูใ่ นอีกมิตหิ นึ่งบนดาวดวงเดียวกัน ไม่
อยูใ่ นมิตขิ องเรา คนธรรมดาสามัญจึงมองไม่เห็นเขา เหมือนอย่างคนพูดกันว่า ในมิตนิ ้ดี าวอังคารร้อนมาก
แต่ถา้ สามารถทะลวงผ่านไปถึงมิตนิ นั ้ ทีน่ นกลั
ั ่ บเย็น คนทีม่ คี วามสามารถพิเศษมองดูดวงอาทิตย์ ดูไปดู
มาไม่รอ้ น ดูอกี ทีเป็ นสีดาํ ดูอกี ทีทน่ี นคื
ั ่ อโลกทีเ่ ย็นสบาย ในมิตแิ ห่งวัตถุน้มี นั สะท้อนปรากฏให้เห็นอย่างนี้
ในมิตแิ ห่งวัตถุอกี มิตหิ นึ่งมันจะสะท้อนปรากฏให้เห็นอีกแบบหนึ่ง ดังนัน้ ชีวติ มีอยูท่ วทุ
ั ่ กหนทุกแห่ง คนมี
อยูท่ วทุ
ั ่ กที่ เมือ่ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของระดับชัน้ นัน้ ก็ตอ้ งตกลงมาทีละเล็กทีละน้อย เหมือนการ
เรียนตกชัน้ ตกลงมายังสังคมมนุษย์ คนไม่ดใี นจักรวาลล้วนต้องตกลงมา ตกลงมายังจุดกึง่ กลางของ
จักรวาล -- โลก
คนในสังคมมนุ ษย์ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิด การเวียนว่ายตายเกิดไม่แน่ว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นคน
เขาอาจกลับมาเกิดเป็ นวัตถุนานาชนิด เป็ นพืช เป็นสัตว์ชนิดต่างๆ แม้กระทังเป็
่ นจุลนิ ทรีย์ ในระหว่างการ
เวียนว่ายตายเกิดก็จะพกพาสิง่ ไม่ดที ต่ี วั เองกระทําติดตัวไปด้วย -- กรรม สิง่ ทีช่ วี ติ จะนําติดตัวไปด้วยมี
กุศลและกรรม ซึง่ จะติดอยูก่ บั ตัวตลอดไป ถ้ามีกรรมหนักไปเกิดเป็ นต้นไม้ ต้นไม้นนั ้ ก็จะมีกรรม ไปเกิด
เป็นสัตว์ สัตว์นนั ้ ก็จะมีกรรม อิฐ ดิน หิน สัตว์ พืชบนโลกล้วนมีกรรมติดตัว เหตุใดในปจั จุบนั การกินยาฉีด
ยาจึงไม่บงั เกิดผลในร่างกายของคนในยุคธรรมะเสื่อม เพราะคนปจั จุบนั ได้ก่อกรรมไว้มากมาย มีกรรม
ใหญ่หลวง ฤทธิ ์ยาจึงใช้ไม่ได้ผล ไม่สามารถขจัดโรคได้อกี ต่อไป ถ้าเพิม่ ขนาดของยามากขึน้ คนก็จะต้อง
พิษ เวลานี้มโี รคหลายชนิดทีร่ กั ษาไม่ได้ โลกทัง้ โลกได้ตกอยูใ่ นสภาพเช่นนี้ ทุกสิง่ ทุกอย่างเกิดการเสื่อม
ถอยอย่างรุนแรงแล้ว
พระเยซูสามารถไถ่บาปแทนมนุ ษย์ องค์ศากยมุนีช่วยคนให้พน้ ทุกข์ดว้ ยความเหนื่อยยากเป็ น
เวลา 49 ปี มีการพูดถึงการโปรดสัตว์มใิ ช่หรือ เหตุใดท่านเหล่านัน้ จึงไม่พาคนขึน้ ไป เพราะพวกเขาไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานในระดับชัน้ นัน้ จึงขึน้ ไปไม่ได้ แต่ละระดับชัน้ จะมีมาตรฐานสําหรับชัน้ นัน้ ๆ ท่านไม่
มีคุณสมบัตขิ องนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ท่านจะเรียนมหาวิทยาลัยได้ไหม เป็นเพราะท่านมีสงิ่ ต่างๆ
มากมายไม่ยอมปล่อยวาง ร่างกายหนักเกินไปจึงขึน้ ไปไม่ได้ ระดับศีลธรรมของท่านอยู่ ณ ตําแหน่ งใด
ท่านก็จะอยู่ ณ ตําแหน่ งนัน้ ต้องใช้วธิ เี ดียวกับการเรียนหนังสือ ใครทีข่ น้ึ ไปได้กใ็ ห้ขน้ึ ไป พวกทีเ่ หลือ
นับวันก็จะยิง่ เสื่อมถอย รอการถูกทําลาย ขยะเหม็นเน่าแล้ว ไม่สามารถปล่อยให้เกิดมลภาวะในจักรวาล
ต้องทําลายทิง้ เท่านัน้
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การโปรดสัตว์นนั ้ เป็ นคําพูดของพระพุทธ นันก็
่ คอื ในระดับชัน้ ของพระยูไลจะพูดถึงการโปรดสัตว์
พระพุทธทีส่ งู กว่าชัน้ ของพระยูไลหนึ่งเท่า พระพุทธทีร่ ะดับสูงเช่นนัน้ จะไม่ยงุ่ เรือ่ งของมนุษย์แล้ว ถ้าคิดจะ
ยุง่ คําพูดเพียงคําเดียวก็สามารถเปลีย่ นแปลงสังคมมนุ ษย์ ยุง่ ไม่ได้อกี ต่อไป เพราะพลังของพระองค์สงู
เกินไป พระพุทธในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ไปอีก โลกรองรับไม่ไหวแม้หวั แม่เท้าสักข้างของพระองค์ สูงยิง่ กว่านัน้
อีกโลกรองรับไม่ไหวแม้กระทังขนเส้
่
นเดียวของพระพุทธท่าน คําพูดของพระพุทธก็คอื หลักธรรม พูด
ออกมาก็จะเกิดการเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ เหล่าพระพุทธจึงเลิกยุง่ เกีย่ วกับเรือ่ งราวในโลก มีแต่พระยูไล พระ
โพธิสตั ว์เท่านัน้ ทีพ่ ดู เรือ่ งการโปรดสัตว์ พูดเรือ่ งการช่วยผูค้ นให้พน้ ทุกข์
พระยูไลเรียกคนเป็ นคนธรรมดาสามัญ แต่สาํ หรับเทพทีบ่ รรลุระดับชัน้ สูงขึน้ ไป หันกลับไปดูพระ
ยูไลก็คอื คนธรรมดาสามัญ เทพทีอ่ ยูส่ งู ระดับนัน้ มองเห็นคนยังตํ่ากว่าจุลนิ ทรีย์ พอมองดูเห็นว่าสถานที่
แห่งนี้ช่างเน่ าเปื่อยเละเทะนัก ทีแ่ ห่งนัน้ ก็จะมลายดับสลายไปทันที โลกก็คอื สถานทีอ่ ย่างนี้ พูดว่าคนช่าง
น่าสงสาร นันคื
่ อคําพูดของพระพุทธในระดับชัน้ ทีอ่ ยูใ่ กล้กบั คน พระเยซูกอ็ ยูใ่ นระดับชัน้ ของพระยูไล
เล่าจือ๊ ก็ใช่ พระพุทธในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ไปจะไม่ยงุ่ เกีย่ วกับเรือ่ งของคน แม้คนจะร้องขอความช่วยเหลือ
พระองค์กจ็ ะไม่ได้ยนิ
คนเรียกชื่อของพระองค์ถอื เป็ นการด่าว่า เสมือนหนึ่งได้ยนิ เสียงเรียกชื่อของ
พระองค์จากกองอุจจาระนันเอง
่
นักค้นคว้าวิจยั กับการบําเพ็ญปฏิบตั เิ ป็นคนละเรือ่ งกัน
พระเยซูอยูใ่ นระดับชัน้ ของพระยูไล ในอดีตพระยูไลจัดว่าเป็นพระพุทธในระดับชัน้ ตํ่าสุด เมือ่ ก่อน
ระดับชัน้ ทีต่ ่าํ กว่าพระยูไล ไม่เรียกพระพุทธ เรียกพระโพธิสตั ว์ อรหันต์ พระยูไลแต่ละองค์จะมีสวรรค์ของ
ตัวเอง ภายในทางช้างเผือกของพวกเรานี้มพี ระยูไลร้อยกว่าองค์ ก็คอื มีสวรรค์ของพระพุทธอยูร่ อ้ ยกว่า
แห่ง แต่ละแห่งจะมีพระยูไลหนึ่งองค์ควบคุมดูแล พระยูไลในสวรรค์แต่ละแห่งก็จะมีวธิ กี ารบําเพ็ญปฏิบตั ิ
ของพระองค์ มีวธิ กี ารของพระองค์ในการช่วยเหลือผูค้ นให้หลุดพ้น สวรรค์ทก่ี ่อตัง้ ขึน้ มาจะสัมพันธ์โดยตรง
กับวิธกี ารบําเพ็ญปฏิบตั ขิ องพระองค์ โดยก่อเป็นโครงสร้างขึน้ มาจากการบําเพ็ญปฏิบตั ิ สวรรค์ทว่ี ่านี้ไม่ได้
ก่อร่างขึน้ มา ไม่ใช่สงิ่ ทีค่ นในยุคปจั จุบนั จะสามารถบําเพ็ญขึน้ มาได้ ล้วนก่อร่างขึน้ มาเมือ่ ร้อยๆล้านปี
มาแล้ว
ปญั หาอยูต่ รงนี้
คือพวกเราคนธรรมดาสามัญคิดว่าการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมคือต้องเรียนรูว้ ธิ ี
บําเพ็ญปฏิบตั หิ ลายๆวิธ ี ศึกษาเรือ่ งราวของศาสนาอื่นเพื่อเพิม่ พูนความรูข้ องตัวเอง คนเราต่างพากัน
ศึกษาสิง่ เหล่านี้ในแบบภูมปิ ญั ญาความรูใ้ นสังคมมนุษย์ แท้ทจ่ี ริงสิง่ เหล่านี้ไม่ใช่ความรูข้ องคนธรรมดา
สามัญ จะใช้ทศั นคติของคนธรรมดาสามัญไปเข้าใจไม่ได้ เหตุใดจึงพูดกันว่าผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมต้องเน้น
การบําเพ็ญปฏิบตั ดิ า้ นจิต(ซินซิง่ ) สายเต๋าเน้นเรือ่ งกุศล ก็เพราะจักรวาลมีหลักธรรมอยูข่ อ้ หนึ่ง มี
คุณสมบัตพิ เิ ศษอยูช่ นิดหนึ่ง คุณสมบัตพิ เิ ศษแห่งจักรวาลทีว่ ่านี้ ณ ระดับชัน้ แตกต่างกันจะมีขอ้ กําหนดที่
แตกต่างกันต่อสิง่ มีชวี ติ ทีแ่ ตกต่างกัน คนอยูใ่ นระดับชัน้ ของคนธรรมดาสามัญ ก็ตอ้ งสอดคล้องกับ
มาตรฐานศีลธรรมของคนธรรมดาสามัญ นันคื
่ อ ถ้าไม่เน้นกุศลก็ขน้ึ ไปไม่ได้ ก็เพราะสูงจากระดับชัน้ ของ
คนธรรมดาสามัญเป็ นมาตรฐานของเทพ ถ้าท่านไม่สอดคล้องกับมาตรฐานชัน้ นี้ ท่านก็ขน้ึ ไปไม่ได้ เหตุใด
เทพบนสวรรค์ยงั ตกลงมาได้ อรหันต์บาํ เพ็ญได้ไม่ดกี ต็ อ้ งตกลงมา ก็เพราะไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของ
ชัน้ นัน้

14

ภายในทางช้างเผือกนี้มสี วรรค์อยูร่ อ้ ยกว่าแห่ง แต่ละแห่งมีพระยูไลหนึ่งองค์ควบคุมดูแลสวรรค์
ของพระองค์ คุณสมบัตพิ เิ ศษทีป่ ระกอบขึน้ เป็นสวรรค์ของพระองค์ ก็ประกอบขึน้ มาจากวิธบี าํ เพ็ญปฏิบตั ิ
ของพระองค์ พวกเราพบว่าไม่ว่าจะเป็ นศาสนาหรือการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมวิธอี ่นื ดูภายนอกกระบวนท่า
ของการเคลื่อนไหวนัน้ เรียบง่าย เพียงนังสมาธิ
่
ประสานมือเท่านัน้ สายเต๋าก็มกี ระบวนท่าอันเรียบง่ายเพียง
ไม่กก่ี ระบวนท่า แล้วทําไมเขาจึงสามารถบําเพ็ญสําเร็จเป็นพระพุทธ เป็นพระโพธิสตั ว์ เป็นพระอรหันต์ได้
ก็เพราะการผันแปรเป็ นพลัง(กง)ทีแ่ ท้จริงของเขาเป็ นเรือ่ งทีส่ ลับซับซ้อนยิง่ นัก ต้องผันแปรเซลล์ทุกเซลล์
ในร่างกายคน ต้องผันแปรอิทธิฤทธิ ์ออกมาอีกมากมาย และสิง่ ต่างๆอีกมากมายทีค่ นไม่รู้ สิง่ ซึง่ เหมาะกับ
ระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกันล้วนต้องผันแปรออกมา
พูดได้ว่ามันเป็นเรือ่ งทีส่ ลับซับซ้อนยิง่ กว่าความ
สลับซับซ้อนของอุปกรณ์ละเอียดอ่อนใดๆในสังคมมนุษย์ เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์ไม่สามารถทําได้ ดังนัน้ ในวงการ
บําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจึงมีคาํ พูดประโยคหนึ่งว่า การบําเพ็ญอยูท่ ต่ี วั เอง พลัง(กง)อยูท่ อ่ี าจารย์ นันคื
่ อวิธ ี
บําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมทีแ่ ท้จริง แม้จะมีการพูดถึงวิธบี าํ เพ็ญปฏิบตั ใิ นสายเต๋า แต่กเ็ ป็นเพียงเรือ่ งของหลักการ
ภายนอกและปณิธาน เป็ นเรือ่ งความคิดเท่านัน้ หากคิดจะบําเพ็ญปฏิบตั ใิ ห้บรรลุถงึ ขัน้ มีพลัง(กง)ของ
สสารพลังงานสูงอย่างแท้จริงแล้ว ตัวเองจะต้องมีปณิธาน คิดทีจ่ ะบําเพ็ญปฏิบตั ิ แต่กระบวนการผันแปรซึง่
ดําเนินอยูใ่ นมิตอิ ่นื เป็ นเรือ่ งทีส่ ลับซับซ้อนยิง่ นัก เป็ นเรือ่ งทีค่ นทําไม่ได้ อาจารย์เป็นผูท้ าํ ให้ทงั ้ หมด
ตรงนี้คอื ปญั หา ถ้าเอาวิชาอื่นปะปนเข้าไปปฏิบตั กิ จ็ ะเกิดปญั หา ในอดีตห้ามไม่ให้พระสงฆ์สมั ผัส
กับวิชาอื่น ในวัดไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็หา้ มพระสงฆ์อ่านหนังสือของวิชาอื่น พระสงฆ์ในสมัยนี้ทาํ กันจน
เละเทะ เมือ่ ก่อนห้ามพระสงฆ์มสี งิ่ ของของฆราวาส ห้ามอ่านหนังสือของวิชาอื่นโดยเด็ดขาด ก็เพราะ
ต้องการให้เขาบําเพ็ญปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธเี ดียว ยึดมันบํ
่ าเพ็ญแต่เพียงวิชาเดียว ความคิด ในความนึกคิด ล้วน
แต่เป็นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นวิชานี้ เขาจึงจะบําเพ็ญขึน้ ไปได้อย่างมันคง
่
เดินขึน้ ไปบนเส้นทางเดียว มิเช่นนัน้ ท่าน
ปะปนวิชาอื่นเข้าไป เหมือนกับโทรทัศน์เครือ่ งหนึ่ง หากใส่ชน้ิ ส่วนของกล้องถ่ายรูปเข้าไป โทรทัศน์เครือ่ ง
นัน้ ก็จะเสียทันที นี่คอื ความหมาย ถ้าปะปนสิง่ อื่นเข้าไปปฏิบตั ิ พลัง(กง)ทัง้ หมดก็จะสับสนและไม่สามารถ
บําเพ็ญให้สงู ขึน้ ไปอีกแล้ว ของแท้ของเทียมแยกแยะลําบาก หากปะปนเอาสิง่ ชัวร้
่ าย สิง่ แปลกปลอมเข้า
ไป ท่านก็บาํ เพ็ญโดยเปล่าประโยชน์ อาจารย์กห็ มดหนทางช่วย ปญั หาอยูท่ จ่ี ติ (ซินซิง่ )ของท่าน
การผันแปรของพลัง(กง)เป็ นเรือ่ งทีส่ ลับซับซ้อนยิง่ นัก แต่คนเรากลับนํามาเป็นทฤษฎีในสังคม
มนุษย์ ศาสนาคริสเตียนฉันก็เรียนนิด ศาสนาพุทธฉันก็เรียนหน่อย ลัทธิเต๋าฉันก็เอา ลัทธิหยูฉนั ก็ศกึ ษา
เรียกได้ว่าเป็นหอรวมศาสนาทัง้ หลายแหล่ ทีจ่ ริงคือทํากันสุ่มสีส่ ุ่มห้า นี่คอื ปญั หาใหญ่ทป่ี รากฏออกมาใน
ยุคธรรมะเสื่อมถอย คนล้วนมีจติ พุทธ คิดจะบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ใฝห่ าความดีงาม แต่คนเราก็นําเรือ่ งการ
บําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมมาเป็ นทฤษฎีในสังคมมนุษย์ เทคนิควิทยาการในสังคมมนุษย์เรียนยิง่ มากยิง่ ดี แต่เขา
อยูใ่ นสภาพสับสนและยุง่ เหยิง ไม่สามารถบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ไม่สามารถมีพลัง(กง)โดยแก่นแท้
จิตพุทธ
ความคิดอย่างหนึ่งเมือ่ ก่อตัวขึน้ จะครอบงําตัวท่านตลอดชีวติ มีอทิ ธิพลต่อความนึกคิดตลอดจน
อารมณ์ดใี จ โกรธ เสียใจ และความสุขของคน นี่เป็นสิง่ ทีก่ ่อตัวขึน้ ภายหลังคนเกิด นานวันเข้าสิง่ นี้จะ
หลอมเข้ากับความนึกคิด หลอมเข้ากับสมองทีแ่ ท้จริงของตัวเอง และก่อกําเนิดเป็นอุปนิสยั ของคนๆ นัน้
ความคิดทีก่ ่อตัวขึน้ จะสร้างอุปสรรคและครอบงําตัวท่านตลอดชีวติ ความคิดของคนโดยมาก
มักจะเห็นแก่ตวั ตลอดจนความไม่ดตี ่างๆ จึงก่อกําเนิดเป็นกรรมแห่งความนึกคิด และแล้วคนก็ถูกกรรม
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ครอบงํา คนมีจติ หลักคอยควบคุมอยู่ แต่ในเวลาทีจ่ ติ หลักเกิดเฉื่อยชา และถูกความคิดแทรกเข้าแทนที่
เท่ากับตัวท่านได้ยอมแพ้โดยปราศจากเงือ่ นไข ชีวติ จึงถูกสิง่ เหล่านี้ควบคุม
ตัวท่านคือตัวของท่านโดยกําเนิด เขาจะไม่เปลีย่ น แต่คนเรียนรูเ้ รือ่ งราวและสิง่ ของ ก็มกั จะก่อเกิด
ความคิดขึน้ มาโดยง่าย ความคิดนี้มใิ ช่ตวั ท่าน ถ้าไม่ก่อความคิดใดๆขึน้ มา การพิจารณาปญั หาจะออกมา
จากธาตุแท้อนั ดีงามของตัวเอง เป็ นความคิดเห็นของตัวเองโดยแท้จริง พิจารณาเรือ่ งราวด้วยจิตเมตตา
เมือ่ ท่านเผยตัวเองออกมามากเท่าใด ความนึกคิดของท่านก็จะยิง่ สูง ยิง่ กลับสู่ความจริง ยิง่ มีธาตุแท้อนั ดี
งามทีท่ ่านมีมาแต่กําเนิด โครงสร้างสสารของร่างกายคน ณ ระดับจุลภาคทีเ่ ล็กมากๆ เล็กมากๆ ธาตุแท้
ของคนก็ได้ก่อกําหนดขึน้ มาแล้ว สิง่ นัน้ จะไม่เปลีย่ นแปลง หากขจัดกรอบของความนึกคิดทิง้ ไป นิสยั
อุปนิสยั คุณสมบัตพิ เิ ศษ เอกลักษณ์อนั ดีงามของคนก็จะเผยออกมาให้เห็นโดยง่าย นันคื
่ อตัวเองทีแ่ ท้จริง
จิตหลักจะไม่เปลีย่ นแปลงเพราะตัวเองได้ก่อเกิดความคิด จิตหลักจะไม่เปลีย่ นแปลงธาตุแท้ของ
ตนเพราะตัวเองได้ก่อเกิดความคิด ความคิดนานาชนิดของคน กรรมทุกประเภท เพียงสามารถกลบ บดบัง
ปิดล้อมธาตุแท้ของเขาไม่ให้ปรากฏออกมา แต่ธาตุแท้ของเขาจะไม่เปลีย่ นแปลง เพราะกรรมไม่ได้
ประกอบขึน้ มาจากสสารทีล่ ะเอียดอ่อนเช่นนัน้ กรรมเป็นสิง่ ทีก่ ่อกําเนิดในสังคมมนุษย์ เป็นสสารในสังคม
มนุษย์ ไม่เล็กถึงระดับของจุลภาค ในขณะเขาสร้างชีวติ มนุษย์ขน้ึ มา นันเป็
่ นสสารทีเ่ ล็กมากๆ ดังนัน้ กรรม
จะแทรกเข้าไปไม่ได้ เพียงแต่ธาตุแท้ของคนถูกกลบไปเท่านัน้ ธาตุแท้มวี ธิ พี จิ ารณาเรือ่ งราวและสิง่ ของ
ของตัวเอง ถ้าหากสามารถขจัดความคิดทีก่ ่อตัวขึน้ ภายหลังทิง้ ไปเสีย และเผยวิธกี ารพิจารณาด้วยธาตุแท้
ของคนออกมา นันคื
่ อทีๆ่ ท่านจากมา ความคิดทีก่ ่อเกิดในระยะเริม่ แรกของท่าน ก็คอื ความคิดเริม่ แรก ณ
ทีๆ่ ท่านถูกสร้างขึน้ มา แต่การขจัดจิตสํานึกและความคิดทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังนัน้ ยากมาก เพราะนี่กค็ อื การ
บําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
หลักธรรม ณ ระดับชัน้ แตกต่างกันจะปรากฏให้เห็นแตกต่างกัน ณ ระดับชัน้ นี้จะมีปรากฏการณ์
ของระดับชัน้ นี้ ท่านคือชีวติ ทีถ่ อื กําเนิดในระดับชัน้ นี้ ท่านจึงต้องสอดคล้องกับความคิดของหลักธรรมใน
ระดับชัน้ นี้ เมือ่ ท่านเผยธาตุแท้จริงของท่านออกมา มาตรฐานการรับรูข้ องท่านก็อยูต่ รงนี้ มาตรฐานนัน้ ก็
คือตัวท่าน
กรรมไม่มมี าตรฐานของ เจิน ซัน่ เหยิน่ กรรมจะใช้ความคิดทีเ่ กิดขึน้ ณ เวลานัน้ เป็นมาตรฐานวัด
และพิจารณาเรือ่ งราวและสิง่ ของ ซึง่ อาจทําให้คนๆนัน้ กลายเป็นคนประเภททีค่ นธรรมดาสามัญเรียกกันว่า
คนปลิน้ ปล้อน หรือเล่หเ์ หลีย่ มแพรวพราว นี่กค็ อื ในเวลาทีค่ นบําเพ็ญปฏิบตั มิ กี รรมแห่งความนึกคิดต่างๆ
คอยรบกวน เป็ นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม คนถ้าไม่มกี รรมคอยเป็นอุปสรรค บําเพ็ญขึน้ มาก็จะ
ง่ายดายมาก ถ้ากรรมก่อเกิดเมือ่ กีป่ ีทแ่ี ล้วภายใต้สภาพหนึ่งสภาพใด ภายใต้มาตรฐานศีลธรรมในสภาพใด
สภาพหนึ่ง กรรมก็จะใช้มาตรฐานเช่นนัน้ วัดและพิจารณาเรือ่ งราวและสิง่ ของ ถ้าสิง่ นี้ก่อเกิดขึน้ มามาก คน
ก็จะถูกมันครอบงําตลอดชีวติ เมือ่ ความคิดทีเ่ กิดขึน้ เห็นว่าสิง่ นัน้ ดีหรือเลว คนก็จะเห็นว่าสิง่ นัน้ ดีหรือเลว
ก็จะเห็นว่าควรทําอย่างนัน้ อย่างนี้ แต่ตวั เขาเองหายไปแล้ว ตัวเขาเองถูกปิดล้อมบดบังโดยสิน้ เชิงด้วย
ความคิดอันไม่ดงี ามของตนเองทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง มาตรฐานการวัดความดีความเลวอันแท้จริงของเขาได้
สูญหายไป
ความคิดจะก่อเกิดขึน้ ในส่วนความนึกคิดในสมองใหญ่
กรรมแห่งความนึกคิดทีเ่ กิดขึน้ โดย
ความคิดจะก่อตัวเป็ นกลุ่มกรรมบนศีรษะของคน ความคิดทีด่ งี าม ศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่าการเคลื่อนไหว
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ทางความคิดก็คอื กรรม อันทีจ่ ริงความคิดทีด่ งี าม ถ้าวัดด้วยมาตรฐานทีส่ งู ยิง่ ขึน้ วัดด้วยมาตรฐานทีส่ งู
ยิง่ ขึน้ ของ เจิน ซัน่ เหยิน่ ความคิดทีด่ งี ามจะเปลีย่ นแปลงเช่นกัน
มนุษย์บนโลกล้วนหาตนเองไม่พบ ความคิดทีว่ ่านี้ไม่เพียงครอบงําคนตลอดชีวติ แต่จะครอบงําคน
ตลอดไป จะเปลีย่ นแปลงได้กต็ ่อเมือ่ ได้ขจัดมันทิง้ ไป ไม่เช่นนัน้ มันก็จะครอบงําตลอดไป เมือ่ ความคิดนี้
แรงกล้ามากขึน้ ๆ ตัวเขาเองจะสูญหายไปจริงๆ เวลานี้พดู กันว่ากรรมสนองกรรม คนสะสมกรรมกันไว้มาก
ถึงระดับนี้แล้ว ท่านดูคนธรรมดาสามัญเหล่านัน้ วันๆเขาไม่รวู้ ่าตัวเองทําอะไรอยู่ อยูเ่ พื่ออะไร
คนแตกต่างกัน รากฐาน(เกินจี)แตกต่างกัน รับรู(้ อู)้ แตกต่างกัน ก็พดู ในหลักการนี้ บางคนรับรู(้ อู)้
ได้กเ็ พราะจิตพุทธของเขาได้เผยออกมา เขายังพอจะมีความหวัง บางคนรับรู(้ อู)้ ไม่ได้เพราะถูกจิตสํานึก
และความคิดทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังฝงั ไว้ลกึ เกินไป หมดหวังแล้ว
ไม่บาํ เพ็ญเต๋าแต่อยูใ่ นทางเต๋า
การจะเรียกว่าการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ก็คอื มีวธิ ขี องการบําเพ็ญปฏิบตั ิ มีหนทางให้เดิน ในอดีตมี
คําพูดประโยคนี้ คนๆนี้ไม่บาํ เพ็ญเต๋าแต่กอ็ ยูใ่ นทางเต๋า ตามหลักธรรมของเต๋าสายย่อย เขาเน้นความไม่ม ี
ว่างเปล่า ดําเนินชีวติ ในโลกไปตามพรหมลิขติ เขาไม่แก่งแย่งชิงดีกบั ผูค้ น สิง่ ทีฉ่ นั ควรได้กใ็ ห้มาเถิด สิง่ ที่
ไม่ควรได้ฉนั ก็ไม่เอา เขาไม่ได้บาํ เพ็ญตามรูปแบบของการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมโดยทัวไป
่ อีกทัง้ ไม่รจู้ กั การ
บําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม แต่เขามีอาจารย์คอยดูแล และไม่ค่อยมีความขัดแย้งกับผูอ้ ่นื นี่คอื สิง่ ทีค่ นเขาพูดกันว่า
ไม่บาํ เพ็ญเต๋าแต่อยูใ่ นทางเต๋า คนทัวไปก็
่ สามารถบรรลุถงึ การไม่มงุ่ หวังสิง่ ใด แต่คนประเภทนี้ทา้ ยทีส่ ุดจะ
ไม่บรรลุมรรคผล เขาจะไม่ได้พลัง(กง) ได้แต่สะสมกุศลของเขาอย่างต่อเนื่อง สะสมกุศลไว้มากมาย แต่
ผูค้ นจะทําร้ายเขา การเป็ นคนดีนนั ้ ลําบากนัก ยิง่ เป็นเช่นนี้ เขาก็สะสมกุศลได้ยงิ่ มาก ถ้าเขาคิดจะฝึกพลัง
(กง) แน่ นอนกุศลก็จะผันแปรเป็ นพลังได้มากมาย ถ้าไม่คดิ จะฝึกพลัง(กง) ก็จะได้ผลตอบแทนเป็ นบุญ
วาสนาในชาติหน้า เป็ นข้าราชการชัน้ สูง มีทรัพย์สนิ เงินทองมากมาย แน่นอน คนทีไ่ ม่บาํ เพ็ญเต๋าแต่กอ็ ยู่
ในทางเต๋าส่วนใหญ่ลว้ นมีทม่ี า มีคนคอยดูแล แม้เขาจะไม่บาํ เพ็ญเต๋า แต่ความคิดระดับของเขา ก็อยู่
ในทางเต๋า ดังนัน้ ในอนาคต เขาจะได้กลับไปยังทีเ่ ขาจากมา แม้จะไม่บาํ เพ็ญเต๋าก็เท่ากับเขาได้บาํ เพ็ญ
แล้ว ก็คอื มีคนผันแปรพลัง(กง)ให้แก่เขา โดยทีต่ วั เองไม่รู้ ตลอดชีวติ ประสบแต่ความทุกข์ยากลําเค็ญ ทน
ทุกข์ชาํ ระกรรม ตลอดชัวชี
่ วติ ระดับจิต(ซินซิง่ )ก็เลื่อนสูงขึน้ โดยไม่รตู้ วั เขาจะอยูใ่ นสภาพเช่นนัน้ นี่ลว้ นมี
ทีม่ า เป็นการยากทีค่ นธรรมดาสามัญจะทําได้
ขงจือ๊ ได้ถ่ายทอดวิธกี ารเป็ นคน แนวคิดการเดินสายกลาง สิง่ ทีเ่ ล่าจือ๊ สอนคือวิธบี าํ เพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรม แต่ในความเป็ นจริงคนจีนได้นําเอาแนวคิดของสายหยู(ขงจือ๊ ) และสายเต๋ารวมเข้าด้วยกัน แนวคิด
สายพุทธก็แทรกเข้าไปตัง้ แต่สมัยซ้อง ดังนัน้ แนวคิดสายพุทธจึงได้เปลีย่ นแปลงไปจนไม่เหลือเค้าเดิม นับ
จากสมัยซ้องเป็ นต้นมา ของในสายหยูกไ็ ด้ปะปนเข้าไปในศาสนาพุทธ เช่นการกตัญ�ูต่อพ่อแม่เป็ นต้น
และสิง่ ต่างๆ ประเภทนี้มากมาย สายพุทธไม่มสี งิ่ เหล่านี้ สายพุทธมองสิง่ ต่างๆ ทางโลกอย่างจืดจาง เขา
เห็นว่าคนมีชวี ติ อยูบ่ นโลกมา แต่ละภพแต่ละชาติ ไม่รวู้ ่ามีพ่อแม่มาแล้วเป็นจํานวนเท่าใด ถ้าท่านละวาง
จิตยึดติดเหล่านี้ลง บําเพ็ญด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ ์ ท่านจึงจะบําเพ็ญได้สาํ เร็จ สิง่ เหล่านี้ลว้ นคือจิตยึดติด
เมือ่ ปะปนแนวคิดของสายหยูเข้าไป ก็เกิดปญั หาการยึดติดในสายสัมพันธ์
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นิทานเรือ่ งการสร้างมนุษย์ดว้ ยดินเหนียว
มนุษย์อยูใ่ นระดับชัน้ ตํ่าสุด เหนือขึน้ ไปคือสวรรค์เป็นชัน้ ๆ พระยูไลอยูใ่ นระดับของสวรรค์ พระ
เยซูกจ็ ดั อยูใ่ นระดับชัน้ ของพระยูไล เล่าจือ๊ ก็จดั อยูใ่ นระดับชัน้ ของพระยูไล ณ ระดับชัน้ ทีพ่ วกเขาอยู่
สามารถมองเห็นเพียงสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นระดับชัน้ ทีต่ ่าํ ลงไป สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ไปจะมองเห็นได้น้อย
มาก และสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ไปอีกก็จะมองไม่เห็น เพราะระดับชัน้ ของพวกเขาได้กําหนดภูมปิ ญั ญา
ของพวกเขา
พระเยซูทรงทราบเรือ่ งราวเกีย่ วกับการสร้างมนุษย์ดว้ ยดินเหนียว พระองค์ทรงใช้คาํ พูดทีไ่ ด้รบั ฟงั
จากผูซ้ ง่ึ พระองค์ยดึ ถือเป็ นพระเจ้าบนสวรรค์ ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ดว้ ยดินเหนียว พระองค์ทรงหมายถึง
ดินเหนียวในชัน้ ของสังคมมนุ ษย์หรือ ไม่ใช่ ไม่ใช่ดนิ เหนียวของพวกเราคนธรรมดาสามัญ สสารในมิตชิ นั ้
ทีส่ งู รวมทัง้ ดิน ล้วนเป็ นสสารพลังงานสูงในระดับจุลภาค มนุษย์ทพ่ี ระองค์ตรัสถึงนัน้ ถูกสร้างขึน้ มาเมือ่ ใด
หรือ ก่อนทีโ่ ลกเข้าสู่อารยะธรรมในยุคนี้ หรือยุคใด อันทีจ่ ริงมันเป็นตํานานทีเ่ ล่าขานต่อกันมาแต่โบราณ
กาลและพระเยซูได้ทรงนํามาเล่าต่ออีกว่า พระเจ้าสร้างมนุษย์ดว้ ยดินเหนียว
แท้จริงแล้วไม่ใช่ดนิ เหนียวในโลกของเรานี้ ดินเหนียวทีน่ นมี
ั ่ จติ วิญญาณ สิง่ ต่างๆทีก่ ่อกําเนิดขึน้ ที่
นัน่ จะเหมือนพลัง(กง)เมือ่ นํามายังโลกของเรา พระองค์ทรงหมายถึงมนุ ษย์ถูกสร้างขึน้ ทีน่ นั ่ เทพจะมี
ผิวพรรณละเอียดอ่อนนุ่ มกว่ามนุ ษย์บนโลก เพราะเขาไม่มชี นั ้ ของเซลล์อย่างพวกเรา เขาถูกสร้างขึน้ ด้วย
สสารทีล่ ะเอียดอ่อนกว่า เมือ่ ผลักลงมายังมิตขิ องคนธรรมดาสามัญ เขาจะดูเหมือนมนุษย์ทุกประการ
มองดูแล้วเขาจะดูสวยงามเป็ นพิเศษ ผิวพรรณละเอียด อ่อนนุ่มเป็นพิเศษ ฉะนัน้ จึงต้องให้มนุษย์มชี นั ้ ของ
เซลล์ซง่ึ เป็นสสารทีห่ ยาบเพิม่ ขึน้ มาอีกหนึ่งชัน้ มนุษย์จงึ มีลกั ษณะอย่างทีเ่ ห็นในปจั จุบนั
เทพบนสวรรค์มรี า่ งกาย เวลาบินข้ามมา มองดูเหมือนพวกเราทุกประการ ใต้ภเู ขาใหญ่ในประเทศ
จีนมีซากศพของเทพฝงั อยู่ หลังจากเขาตายไป บ้างก็ถูกฝงั ไว้ใต้ภเู ขา มองดูไม่แตกต่างกับพวกเรามนุ ษย์
มากนัก ผิดจากสิง่ ทีบ่ นั ทึกไว้ในคัมภีร์ เพราะในสมัยทีพ่ ระเยซูยงั ทรงมีชวี ติ อยู่ พระองค์ไม่ได้ทง้ิ พระคัมภีร์
เอาไว้ เป็นสิง่ ทีเ่ หล่าสาวกเขียนกันขึน้ มาตามเหตุการณ์ในเวลานัน้ องค์ศากยมุนีกไ็ ม่ได้ทง้ิ พระสูตรเอาไว้
ซึง่ ก็จดั ทําขึน้ มาโดยเหล่าสาวก ดังนัน้ เหล่าสาวกเมือ่ ได้ฟงั คําบอกเล่า ต่างไม่เข้าใจความหมายทีพ่ ระองค์
ตรัส พระองค์ทรงหมายถึงผูใ้ ด เป็ นเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในสมัยใด
พระองค์ตรัสว่ามนุ ษย์นนั ้ สร้างขึน้ มาจากดินเหนียว ในความคิดของคนธรรมดาสามัญ ร่างกายของ
เราไม่ใช่ดนิ เหนียว ดังนัน้ จึงพูดว่า ดินเหนียวในระดับชัน้ ทีส่ งู มากๆ จะดีกว่าเนื้อหนังมังสาของพวกเรา
ระดับชัน้ ยิง่ สูงยิง่ ดี
ในอดีตกาลอันไกลโพ้นในยุคทีย่ งั ไม่มมี นุษย์ในระดับชัน้ ตํ่า
เบือ้ งบนสร้างมนุษย์ในอีกมิตหิ นึ่ง
ทันทีทข่ี า้ พเจ้าเอ่ยปากพูดท่ามกลางอวกาศ สิง่ นัน้ ก็จะก่อเกิดขึน้ มาในบัดดล อีกทัง้ สามารถสร้างอะไร
ตามแต่ใจนึก เพียงวาดสิง่ นัน้ ขึน้ ในอวกาศ แต่ตอ้ งเป็นในอีกมิตหิ นึ่ง ก็คอื พูดว่าการสร้างโลก สร้างสวรรค์
ชัน้ หนึ่งตามทีก่ ล่าวกันในอดีต หรือการสร้างจักรวาลตามทีก่ ล่าวกันในพระสูตร ก็คอื พลานุภาพของพระ
พุทธทีป่ รากฏออกมาเป็ นรูปธรรม ความหมายก็คอื พระองค์เรียก กรรมดี กุศลกรรม กรรมชัว่ ล้วนเป็ น
กรรม ก็คอื พระพุทธสร้างขึน้ มา
พระพุทธทีม่ พี ลังสูงมากๆ สามารถสร้างสวรรค์ชนั ้ ๆหนึ่งขึน้ มาได้จริงๆในชัวพริ
่ บตา และระดับชัน้
ยิง่ สูง สวรรค์ทส่ี ร้างขึน้ มาจะยิง่ สวยงาม อีกทัง้ ไม่ตอ้ งลงมือ เพียงเอ่ยปากพูดก็จะก่อเกิดขึน้ มา สูงขึน้ ไปอีก
เพียงเคลื่อนไหวความคิด ก็จะก่อเกิดขึน้ ทันทีทค่ี ดิ ดังนัน้ พระพุทธทีส่ งู กว่าระดับชัน้ ของพระยูไลจะไม่ขอ้ ง
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เกีย่ วเรือ่ งราวในสังคมมนุ ษย์ เพราะเพียงพระท่านเคลื่อนไหวความคิด ทุกสิง่ บนโลกก็จะเปลีย่ นแปลงทันที
พระยูไลก็ไม่ดแู ลโดยตรง เพียงแต่ชแ้ี นะเท่านัน้ โดยมีพระโพธิสตั ว์เป็ นผูด้ าํ เนินการ
กรอบอันจํากัดของวิทยาศาสตร์ปจั จุบนั กับ ความกว้างใหญ่และลึกซึ้งของพระธรรม
พระธรรมทีอ่ งค์ศากยมุนีทรงถ่ายทอด คนเราต่างก็รสู้ กึ ว่าพระธรรมนัน้ ใหญ่มากแล้ว แต่หลักธรรม
เป็ นสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ ยิง่ ใหญ่จริงๆ หลักธรรมทีอ่ งค์ศากยมุนีทรงถ่ายทอดเป็นหลักธรรมในระดับชัน้ ของพระ
ยูไล ในสายตาของคนธรรมดาสามัญนับว่าสูงมาก ในอดีตพระยูไลเท่านัน้ จึงจะเรียกว่าพระพุทธได้ พระ
โพธิสตั ว์ พระอรหันต์ ยังไม่นบั ว่าเป็ นพระพุทธ ยังไม่บรรลุถงึ ระดับของพระพุทธ ดังนัน้ ในเวลานัน้ พอเอ่ย
ถึงพระพุทธก็จะหมายถึงพระยูไล แต่พระยูไลยังไม่ใช่พระพุทธชัน้ สูงสุดในจักรวาล เป็ นเพียงพระพุทธใน
ระดับชัน้ ตํ่าสุดในจักรวาล พระพุทธในระดับชัน้ ตํ่าสุดจึงจะดูแลเรือ่ งราวของคนธรรมดาสามัญได้ พระพุทธ
ระดับสูงเกินไปไม่ดแู ลแล้ว เพียงเอ่ยปากทุกสิง่ บนโลกก็จะเปลีย่ นแปลง ซึง่ น่ากลัวนัก ท่านจึงไม่ขอ้ งเกีย่ ว
ด้วยอีกแล้ว ดังนัน้ พระยูไลจะคอยดูแล แต่พระยูไลก็ไม่ได้ดแู ลด้วยตัวเอง พระโพธิสตั ว์จะคอยโปรดสัตว์
ช่วยเหลือมนุ ษย์ให้หลุดพ้น ดังนัน้ การบรรลุถงึ ระดับชัน้ ของพระยูไลจึงนับว่ายิง่ ใหญ่มากทีเดียว
ณ ระดับจุลภาค พระองค์ทรงมองเห็นภายในเม็ดทรายเม็ดหนึ่งมีโลกอยูถ่ งึ สามพันใบ องค์ศากย
มุนีเคยตรัสถึงทฤษฎีของโลกสามพันใบ พระองค์ตรัสว่าภายในทางช้างเผือก มีโลกทีเ่ หมือนโลกของคนเรา
อยูส่ ามพันใบ และคนบนโลกเหล่านัน้ ก็เหมือนพวกเรา แท้ทจ่ี ริงไม่เพียงแค่สามพันใบ พระองค์ยงั ตรัสอีก
ว่า ภายในเม็ดทรายเม็ดหนึ่งมีโลกอยูส่ ามพันใบ ภายในเม็ดทรายหนึ่งเม็ดก็มโี ลกเหมือนทีเ่ ราอยูถ่ งึ สาม
พันใบ มันยากเกินกว่าจะคาดเดาได้ เมือ่ ตาทิพย์เปิดสามารถจะขยายใหญ่เพื่อมองดูสงิ่ ของ พระองค์ทรง
มองเห็นสิง่ ทีเ่ ล็กในระดับจุลภาคขนาดนัน้ ได้แล้ว แต่ลองคิดดู ภายในทรายหนึ่งเม็ดมีโลกอยูส่ ามพันใบ
เช่นนัน้ โลกสามพันใบในทรายเม็ดนัน้ ก็ตอ้ งมีทะเลมีแม่น้ําใช่หรือไม่ แล้วเม็ดทรายในแม่น้ํายังมีโลกอีกสาม
พันใบหรือไม่ ดังนัน้ องค์ศากยมุนีกย็ งั ทรงมองไม่เห็นต้นกําเนิดของสสาร พระองค์จงึ ตรัสว่า เล็กจนไม่ม ี
ภายใน หมายความว่าเล็กเสียจนไม่อาจมองเห็นต้นกําเนิดของสสาร
วิชาฟิสกิ ส์ในปจั จุบนั รูเ้ พียงว่าโมเลกุลนัน้ ประกอบขึน้ มาจากอะตอม และอะตอมประกอบขึน้ มา
จากนิวเคลียสและอิเล็กตรอน เล็กลงไปอีก มีควอร์ค(Quark) และนิวทรีโน(Neutrino) สุดแล้วเล็กกว่านัน้
ยังค้นคว้าไม่ถงึ สสารต้นกําเนิดทีเ่ ล็กลงไปอีกนัน้ คืออะไร เมือ่ ถึงควอร์คและนิวทรีโน ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์กม็ องไม่เห็น ล้วนต้องใช้เครือ่ งมืออื่นช่วยจึงจะรูว้ ่ามันมีอยู่ เล็กลงไปกว่านัน้ คืออะไร วิทยาการ
ของมนุ ษย์ยงั ห่างไกลอีกมาก สิง่ ทีใ่ หญ่ มนุษย์คดิ ว่าดวงดาวเป็นวัตถุทใ่ี หญ่ทส่ี ุด องค์ศากยมุนีทรงเห็นไม่
เหมือนกัน สิง่ ทีอ่ งค์ศากยมุนีทรงมองเห็นก็นบั ว่าใหญ่มาก พระองค์ทรงพบว่าดวงดาวไม่ใช่วตั ถุทใ่ี หญ่
ทีส่ ุด มองขึน้ ไปข้างบนพระองค์กท็ รงมองไม่เห็นยอด ท้ายทีส่ ุดจึงตรัสว่าใหญ่เสียจนไม่มภี ายนอก ใหญ่จน
ไม่มภี ายนอก เล็กจนไม่มภี ายใน หมายความว่า ใหญ่เสียจนไม่มขี อบ เล็กเสียจนมองไม่เห็นก้นบึง้
ชีวติ เป็ นสิง่ ทีส่ ลับซับซ้อน โครงสร้างของจักรวาลก็เป็นสิง่ ทีส่ ลับซับซ้อนยิง่ นัก ความรูท้ ม่ี นุษย์
ควบคุมในทุกวันนี้ได้พฒ
ั นามาถึงจุดสุดยอดแล้ว เมือ่ มาถึงจุดสุดยอดก็กลายเป็นสิง่ ทีจ่ าํ กัดการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ของมนุ ษย์
ยกตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ยงิ่ ใหญ่ทงั ้ หลายต่างได้ให้ขอ้ กําหนดต่างๆไว้
มากมาย ทัง้ ทางด้านวิชาฟิสกิ ส์และเคมี สิง่ ใดไม่เกินเลยจากข้อกําหนดทีต่ งั ้ ไว้ จะพบว่าสิง่ ทีเ่ ขาพูดล้วน
ถูกต้อง พัฒนาไปตามแนวทางทีเ่ ขาวางไว้นนั ้ ไม่ผดิ แต่หลักการคือต้องยกระดับให้สงู ขึน้ ไปทีละชัน้ เมือ่
ท่านพัฒนาเกินเลยจากข้อกําหนดของเขา ท่านจะพบว่าข้อกําหนดของเขาเป็นการจํากัดคน
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วิทยาศาสตร์ปจั จุบนั ก็เช่นกัน มีคนได้ให้ขอ้ กําหนดแก่วทิ ยาศาสตร์ พัฒนาไปตามแนวทางของ
พวกเขาจึงจะนับว่าเป็ นวิทยาศาสตร์
เมือ่ ท่านยังไม่เกินเลยจากขอบเขตของเขา
จะรูส้ กึ ว่านันคื
่ อ
วิทยาศาสตร์ เมือ่ ท่านเกินเลยจากข้อกําหนดของพวกเขา จะพบว่ามันจํากัดการพัฒนาของมนุษย์ สิง่ ใดที่
สัมผัสไม่ได้ มองไม่เห็นเขาจะไม่ยอมรับ เป็ นข้อจํากัดทีใ่ หญ่มาก สิง่ ทีพ่ วกเราเรียกว่าพุทธ เต๋า และเทพ
ล้วนเป็นสิง่ ทีม่ นุ ษย์สมั ผัสไม่ได้ มองไม่เห็น และคงอยูใ่ นมิตอิ ่นื ถ้าใช้วธิ ที างวิทยาศาสตร์ปจั จุบนั ไปค้นหา
ออกมา นันก็
่ คอื วิทยาศาสตร์ใช่หรือไม่ มันก็คอื วิทยาศาสตร์ แต่ทางตะวันตกได้ตงั ้ ข้อกําหนดแก่
วิทยาศาสตร์เอาไว้ สิง่ ทีว่ ทิ ยาศาสตร์อธิบายไม่ได้จะถูกตีความเป็นเทววิทยา เป็นศาสนา พวกเขาไม่กล้า
ยอมรับ
วิทยาศาสตร์ทางตะวันตกได้เดินมาถึงสุดขัว้ แล้ว
สายพุทธพูดถึงความเข้าใจต่อสิง่ ของไว้ว่า
เกิดขึน้ ตัง้ อยู่ เสื่อมไป เกิดขึน้ ก็คอื เมือ่ สิง่ หนึ่งได้ก่อเกิดเป็ นรูปร่าง ตัง้ อยูก่ ค็ อื การรักษาสภาพทีเ่ ป็ นอยูใ่ น
ขัน้ ตอนหนึ่ง วิทยาศาสตร์ทางยุโรปพัฒนาตามกรอบทีเ่ ขากําหนดไว้ขน้ึ ไปไม่ได้อกี แล้ว สิง่ ทีไ่ ด้จากการ
วิจยั และค้นคว้าต่อไปก็จะไม่ใช่สงิ่ ทีอ่ ยูใ่ นกรอบของวิทยาศาสตร์อกี ต่อไป ดังนัน้ เขาจึงจัดให้เป็นเรือ่ งของ
ศาสนา เรือ่ งของเทววิทยา อันทีจ่ ริงการใช้วทิ ยาการทางวิทยาศาสตร์ของคนปจั จุบนั ค้นหาสิง่ ทีไ่ ม่อยูใ่ น
ขอบข่ายของวิทยาศาสตร์ปจั จุบนั
หรือการค้นพบสิง่ ทีท่ ่านสัมผัสไม่ได้ มองไม่เห็นด้วยวิธกี ารของ
วิทยาศาสตร์ปจั จุบนั มิใช่วทิ ยาศาสตร์อย่างนัน้ หรือ แต่พวกเขาได้ตกี รอบวิทยาศาสตร์ดว้ ยข้อกําหนดที่
แข็งทื่อไว้นานแล้ว อะไรทีเ่ กินเลยจากขอบข่ายทีเ่ ขากําหนดไว้ เขาจะไม่ยอมรับ ดังนัน้ เขาจึงไม่สามารถ
พัฒนาต่อไปอีก
นักวิทยาศาสตร์บางราย ผูป้ ระสบความสําเร็จในสาขาต่างๆ ก็ได้กําหนดทฤษฎีต่างๆ ไว้มากมาย
ทัง้ นิวตันและไอน์สไตน์ต่างก็ประสบความสําเร็จอย่างมากในสังคมมนุษย์ เทียบกับคนทัวไป
่
พวกเขา
มองเห็นได้ไกลมาก ทฤษฎีของพวกเขา สิง่ ทีพ่ วกเขาคิดค้นให้สงั คมมนุษย์นนั ้ คือทรัพย์สนิ ลํ้าค่าทาง
ปญั ญา แต่ภายในกรอบทฤษฎีของพวกเขา จะค้นคว้าวิจยั อย่างไร เข้าใจอย่างไรล้วนต้องมีกฎเกณฑ์ หาก
คนรุน่ หลังเดินตามกรอบของนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ ก็จะไม่สามารถเกินเลยเขาไปได้ ไม่สามารถคิดค้นสิง่
ใหม่
เมือ่ คนๆหนึ่งได้พบ หรือค้นพบอะไรทีเ่ กินเลยจากกรอบทฤษฎีทเ่ี ขากําหนดไว้ เขาจะพบว่า
ทฤษฎีของพวกเขาเหล่านัน้ เป็ นการจํากัดคน เพราะแต่ละระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ จะมีความเข้าใจทีส่ งู ยิง่ ขึน้ กฎที่
สูงยิง่ ขึน้ เช่นความเข้าใจของเราต่อสสาร ในอดีตคนเราเข้าใจกันว่า จุลภาคทีป่ ระกอบขึน้ เป็นสสารทีเ่ ล็ก
ทีส่ ุดคือนิวเคลียสอะตอม แต่เวลานี้นิวเคลียสอะตอมไม่ใช่เล็กทีส่ ุดแล้ว ยังมีควอร์ค มีนิวทรีโน ก็คอื คนจะ
ไม่หยุดยัง้ ทีจ่ ะเรียนรูท้ าํ ความเข้าใจกับสิง่ เหล่านี้ หลังจากกําหนดเป็นทฤษฎีขน้ึ มาแล้ว เมือ่ มีการค้นพบสิง่
ใหม่ มันก็จะเป็ นกรอบอีกประเภทหนึ่ง เป็ นเช่นนี้ อันทีจ่ ริงข้อกําหนดโดยมากมักจะเป็นการจํากัดคน
ไอน์สไตน์ไม่ใช่คนทัวไป
่ เขาพบว่าสิง่ ทีศ่ าสนาหรือเทววิทยากล่าวไว้นนั ้ ถูกต้อง เพราะความเข้าใจ
ของมนุ ษย์ต่อโลกของสสาร
จํากัดอยูภ่ ายในขอบข่ายความรูค้ วามเข้าใจของมนุษย์เท่านัน้
ดังเช่น
ข้อกําหนดทางวิทยาศาสตร์ในปจั จุบนั ต่อเมือ่ คนธรรมดาสามัญได้คน้ คว้าและพัฒนาก้าวต่อไปอีก จึง
พบว่าสิง่ ทีศ่ าสนากล่าวไว้นนั ้ ถูกต้อง
ดังนัน้ ชีวติ ทีบ่ รรลุระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ หนึ่งชัน้ เป็นตัวแทนของ
วิทยาศาสตร์และวิทยาการทีส่ งู ขึน้ ไปอีกหนึ่งขัน้ วิทยาศาสตร์และวิทยาการทีเ่ ขาควบคุม ความเข้าใจต่อ
โลกเหนือกว่าคนธรรมดาสามัญ ดังนัน้ ความเข้าใจวิทยาการของมนุษย์ของไอน์สไตน์ได้เดินมาถึงจุดสุด
ยอดแล้ว
เมือ่ ค้นคว้าวิจยั ต่อไปอีกก็พบว่าสิง่ ทีศ่ าสนากล่าวไว้นนั ้ ถูกต้องทัง้ หมด
ในระยะหลังนี้ม ี
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นักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญามากมายท้ายทีส่ ุดต่างพากันหันเข้าหาศาสนา ล้วนเป็นผูป้ ระสบความสําเร็จ
มาแล้วทัง้ นัน้ แต่คนดือ้ รัน้ งมงายทีต่ กอยูใ่ นกรอบอันจํากัดของวิทยาศาสตร์ปจั จุบนั ต่างพูดว่าเป็นความ
หลงงมงายในสมัยศักดินา
หลักธรรมทุกวิธ ี นําไปสู่ตน้ กําเนิดเดียวกัน
หลักธรรมทุกวิธนี ําไปสู่หนึ่งเดียว เป็ นคําพูดในวิชาของพวกเขาเอง สายเต๋าพูดว่ามีสามพันหก
ร้อยวิชา ล้วนสามารถบําเพ็ญสําเร็จเป็ นเต๋า สายพุทธกล่าวว่ามีแปดหมืน่ สีพ่ นั วิชาทีจ่ ะบําเพ็ญสําเร็จเป็ น
พระพุทธ เป็ นคนละเรือ่ งกับคําพูดทีว่ ่าบําเพ็ญหลายศาสนาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน มนุษย์จะล่วงรูเ้ รือ่ ง
บนสวรรค์ได้อย่างไร ช่างปนกันเสียจนยุง่ เหยิง
ประเทศจีนในอดีตก็ม“ี อีก๋ ว้ นเต้า” ปรากฏออกมาในปลายสมัยราชวงศ์ชงิ เขาบําเพ็ญห้าศาสนา
พร้อมกัน นี่คอื ลัทธินอกรีต ทันทีทล่ี ทั ธิน้ีปรากฏ ทางการในสมัยราชวงศ์ชงิ ก็ออกมากวาดล้าง จักรพรรดิ
สังให้
่ กวาดล้าง ในระยะแรกของระบบสาธารณรัฐ พรรคก๊กมินตั ๋งก็ทาํ การกวาดล้าง ยิงทิง้ กันเป็นกลุ่มๆ
หลังการปลดปล่อยคอมมิวนิสต์กม็ กี ารกวาดล้างเป็นกลุ่มๆ ทําไมจึงมีปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้ อันทีจ่ ริงทุก
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมมนุ ษย์ลว้ นมิใช่เหตุบงั เอิญ
ประวัตศิ าสตร์เพียงแต่ดาํ เนินไปตามปรากฏการณ์การ
เปลีย่ นแปลงของสวรรค์เท่านัน้ ดังนัน้ ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมมนุ ษย์ ล้วนไม่ใช่สงิ่ ทีใ่ ครนึก
อยากทําก็ทาํ ได้ ก็คอื ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญทีท่ าํ ลายล้างลัทธิน้ี แต่เป็นความประสงค์ของสวรรค์ เบือ้ งบน
ต้องการให้กวาดล้าง
ไม่อนุ ญาตให้คงอยู่
ลัทธิการบําเพ็ญห้าศาสนาพร้อมกันเป็นการบ่อนทําลาย
หลักธรรมอย่างร้ายแรง เป็ นการกระทําของมาร ซึง่ ปรากฏรูปแบบออกมาในหมูค่ นธรรมดาสามัญ
แม้แต่องค์ปฐมเทพ องค์ศากยมุนี ก็ยงั ไม่กล้าทีจ่ ะตรัสว่าสายพุทธและสายเต๋า สามารถรวมเป็ น
สายเดียวกัน บําเพ็ญร่วมกัน นี่เป็ นเรือ่ งร้ายแรงนัก ในศาสนาพุทธยังเน้นหลักการของการไม่บาํ เพ็ญ
ปฏิบตั สิ องวิชาในเวลาเดียวกัน ผูบ้ าํ เพ็ญตามวิชาจิง้ ถู่ ต้องไม่บาํ เพ็ญวิชาฉันจง(เซน) จะปะปนสองอย่าง
เข้าด้วยกันไม่ได้ ผูบ้ าํ เพ็ญวิชาฉันจง (เซน) ต้องไม่ปนวิชาเทียนไถจง ฮวาเอีย๋ นจง เข้าไปในการบําเพ็ญ
ต้องไม่ปะปนสิง่ อื่นเข้าไปในการบําเพ็ญ
เพราะเหตุใด
เพราะการผันแปรของพลัง(กง)เป็ นเรือ่ งที่
สลับซับซ้อนยิง่ นัก ท่านมีเพียงร่างกายเดียว เสมือนหนึ่งท่านคือวัตถุดบิ ชนิดหนึ่งทีจ่ ะถูกป้อนเข้าไปใน
เครือ่ งจักรเครือ่ งนี้ พลัง(กง)ของท่านก็จะผันแปรออกมาเมือ่ ผ่านขบวนการของเครือ่ งจักรเครือ่ งนี้ วิธกี ารที่
จะช่วยให้ท่านหลุดพ้น ทุกขัน้ ทุกตอนเดินอย่างไร รูปแบบของการผันแปรพลัง(กง)แต่ละอย่าง ล้วนต้อง
จัดเตรียมให้ท่านอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น ท่านจะกลายเป็นอะไรถ้าในระหว่างขบวนการ นําท่านใส่เข้าไปใน
เครือ่ งจักรอีกเครือ่ งหนึ่ง ยังจะบําเพ็ญได้อกี หรือ ท่านว่าท่านจะกลายเป็ นอะไร ทุกสิง่ ทุกอย่างยุง่ เหยิงไป
หมด กลายเป็นวัสดุเสียทีไ่ ร้ประโยชน์กองหนึ่งเท่านัน้ เอง
คนจํานวนมากไม่สามารถบําเพ็ญให้สงู ขึน้ เป็นผลจากบําเพ็ญคละกัน ความหมายอันแท้จริงของ
หลักการว่าด้วยการไม่บาํ เพ็ญปฏิบตั สิ องวิธพี ร้อมกัน ทีอ่ งค์ศากยมุนีตรัสไว้คอื ต้องไม่บาํ เพ็ญปะปนกัน
ต่อมาภายหลังคนเข้าใจหลักการไม่บาํ เพ็ญปฏิบตั สิ องวิธพี ร้อมกันเบีย่ งเบนไป เข้าใจเป็ นอื่นไป บําเพ็ญ
ปนกันไม่ได้โดยเด็ดขาด ยิง่ กว่านัน้ “อีก๋ ว้ นเต้า” การรวมห้าศาสนาเป็นหนึ่งเดียวเป็นเรือ่ งทีส่ วรรค์ยอม
ไม่ได้ เวลานี้กม็ ปี รากฏออกมาอีกแล้วในไต้หวัน ในยุคธรรมะเสื่อมไม่มใี ครดูแลอีกแล้ว และเพราะว่าไม่ม ี
ใครดูแลในยุคธรรมะเสื่อม นับวันคนก็จะยิง่ เสื่อมถอย ใครก็รามือ ใครก็เลิกยุง่ เกีย่ ว เลิกโปรดสัตว์เพื่อช่วย
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ให้คนหลุดพ้น คนทีน่ บั ถือพระ กราบไหว้พระ ไม่ใช่พากเพียรจะบําเพ็ญ แต่เพื่อขอให้ตนรํ่ารวย พ้นภัย
มาถึงขัน้ นี้แล้ว
คนอาจรูส้ กึ ว่าเขาพูดมีเหตุผล แท้ทจ่ี ริงความนึกคิดของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมรวมทัง้ ศาสนิกชนก็
เป็นเรือ่ งทีส่ าํ คัญยิง่ เพราะวิธบี าํ เพ็ญของบางวิชาอาศัยความเชื่อแต่อย่างเดียว ไม่มกี รรมวิธ ี ถ้าแม้นเอา
สิง่ อื่นปะปนเข้าไปในความนึกคิดแล้ว ท่านก็จะทําให้สงิ่ ทีต่ วั เองบําเพ็ญเกิดการสับสน โดยแก่นแท้กไ็ ม่ม ี
การเคลื่อนไหวอะไรอยูแ่ ล้ว นอกจากนี้ในหมูม่ นุษย์ มารมีอยูท่ วทุ
ั ่ กแห่งหน ก็เพื่อบ่อนทําลายมนุษย์นนเอง
ั่
ในใจคนนัน้ มีความคิดดีงามอยูม่ ใิ ช่หรือ มารจึงคอยจ้องทําลายสิง่ นี้ไม่ให้ท่านบําเพ็ญสําเร็จ
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขัว้
ถ้าแบ่งคนออกเป็ นกลุ่มเป็ นประเภท พวกเดินสุดขัว้ พวกเดินสายกลาง นิกายฉันจงก็คอื พวกเดิน
สุดขัว้ ตัง้ แต่เริม่ ต้น และไม่เป็ นระบบสําหรับการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ในอดีตมีการถกเถียงเกีย่ วกับวิธ ี
บําเพ็ญปฏิบตั ขิ องนิกายฉันจงมาโดยตลอด แม้ว่าจะบําเพ็ญปฏิบตั ติ ามวิธขี องนิกายฉันจง แต่ในความเป็ น
จริงเพราะพวกเขามีจติ ใฝบ่ าํ เพ็ญเป็ นพระพุทธ จึงตกอยูใ่ นความดูแลขององค์ศากยมุนีมาโดยตลอด นิกาย
ฉันจงจึงไม่สามารถจัดตัง้ ขึน้ เป็ นระบบ ตักม้
๊ อไม่มสี วรรค์ของตัวเองไม่สามารถช่วยให้คนบรรลุหลุดพ้นได้
ในเวลานัน้ ตักม้
๊ อก็ยงั คงนับถือองค์ศากยมุนีเป็นองค์ศาสดา แม้ตงั ้ นิกายฉันจงขึน้ มา ก็ยงั ถือว่าตัวเองเป็ น
สาวกรุน่ ที่ 28 ขององค์ศากยมุนี และยังคงนับถือองค์ศากยมุนีเป็นอย่างมาก ในบรรดาหลักทฤษฎีขององค์
ศากยมุนี ตักม้
๊ อบรรลุความกระจ่างกับคําว่า“ว่างเปล่า”เป็นสําคัญ ก็ยงั ไม่พน้ จากหลักทฤษฎีของศาสนา
พุทธอยูด่ ี ต่อมาภายหลังนิกายฉันจงนับวันก็ยงิ่ เสื่อมถอย คนรุน่ ต่อมาพากันจัดตัง้ ตักม้
๊ อขึน้ เป็นนิกาย
เอกเทศ เป็ นนิกายสูงสุด ฉันจงไม่ใช่นิกายทีส่ งู สุด แท้ทจ่ี ริงนิกายฉันจงเสื่อมถอยจากรุน่ หนึ่งไปยังอีกรุน่
หนึ่ง ตัวตักม้
๊ อเองก็ยงั พูดว่าหลักทฤษฎีของเขาจะใช้ได้เพียง 6 รุน่ เท่านัน้
ตักม้
๊ อมุง่ เน้นทําความเข้าใจต่อคําว่า“ว่างเปล่า”ขององค์ศากยมุนี แต่ยงั คงนับถือองค์ศากยมุนีเป็น
อย่างมาก เพราะเป็ นสาวกรุน่ ที่ 28 แต่คนรุน่ ต่อมาได้เดินสุดขัว้ ไปถึงสุดทาง เมือ่ เดินถึงสุดทางก็เข้าสู่ยคุ
เสื่อม พวกเขาถึงกับยกตักม้
๊ อขึน้ มาเทียบเคียงกับองค์ศากยมุนี นับถือตักม้
๊ อและยกย่องหลักทฤษฎี
ของตักม้
๊ อเป็ นพุทธธรรมเพียงหนึ่งเดียว นี่กค็ อื การเดินหลงเข้าไปสู่แนวทางทีผ่ ดิ
ตักม้
๊ อยังบําเพ็ญในระดับทีต่ ่ํามาก ในเวลานัน้ เขาเพียงบรรลุได้ถงึ ระดับของพระอรหันต์เท่านัน้
เขาก็เป็นเพียงพระอรหันต์ จะรับรูส้ งิ่ ต่างๆได้มากเท่าใด สุดท้ายเขาก็บรรลุไม่ถงึ ระดับชัน้ ของพระยูไล
ระดับชัน้ ของเขาและขององค์ศากยมุนียงั ห่างไกลกันมากนัก
ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ขารับรูน้ นั ้ ใกล้เคียงกับหลัก
ปรัชญาของคนธรรมดาสามัญ คนธรรมดาสามัญยอมรับหลักทฤษฎีของเขาได้ค่อนข้างง่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สําหรับพวกทีเ่ ห็นศาสนาเป็ นปรัชญาแขนงหนึ่ง เป็นการเมืองประเภทหนึ่ง คนทีศ่ กึ ษาหลัก
ปรัชญาของศาสนาพุทธประดุจเป็ นวิชาความรูแ้ ขนงหนึ่ง เมือ่ นํามาศึกษาในทํานองพุทธปรัชญา จะยอมรับ
หลักทฤษฎีของเขาได้ค่อนข้างง่าย มันเหมือนหลักปรัชญาของคนธรรมดาสามัญจริงๆ
ไม่ว่าจะบรรลุถงึ ระดับชัน้ ทีส่ งู เพียงไรก็มพี ระพุทธอยู่
ผูบ้ าํ เพ็ญนิกายฉันจงกลับบําเพ็ญจนว่าง
เปล่า พูดถึงการบําเพ็ญ แม้กระทังคนพวกเขายั
่
งไม่กล้ายอมรับว่ามีอยู่ คนเป็ นๆเห็นๆอยูย่ งั ไม่ยอมรับ
เปรียบไม่ได้กบั คนทีผ่ มู้ คี วามรับรูต้ ่ าํ ทีพ่ ดู ว่า เห็นฉันจึงเชื่อ ไม่เห็นก็ไม่เชื่อ แต่พวกเขาแม้เห็นๆอยูก่ ย็ งั ไม่
กล้ายอมรับว่ามีอยู่ ถ้าอะไรก็ไม่ม ี พวกเขามีชวี ติ อยูเ่ พื่ออะไร ลืมตาเพื่ออะไร ก็ปิดตาเสีย ไม่ตอ้ งนอน ไม่
ต้องยืน ... ก็คอื เดินเข้าไปสุดทาง ตักม้
๊ อพูดว่าหลักธรรมของเขาสามารถถ่ายทอดได้เพียง 6 รุน่ เท่านัน้
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คนปจั จุบนั นี้ยงั คงยึดอยูก่ บั หลักธรรมนี้ไม่ยอมปล่อย ความจริงก็คอื หลักธรรมทีไ่ ม่มอี ยู่ เป็นเรือ่ งน่ า
หัวเราะ เดินไปสู่ทางตัน ไม่ยอมรับตัวเอง ไม่ยอมรับพระพุทธ ไม่ยอมรับโลก ไม่ยอมรับว่าตัวเองคงอยู่
แล้วตัง้ ชื่อไว้เพื่ออะไร ทานข้าวเพื่อการใด อดข้าวเสียซิ ไม่ตอ้ งดูเวลา ไม่ตอ้ งฟงั เสียง ...
ทําไปทํามาทุกสิง่ ล้วนไม่ม ี นี่ไม่ใช่เป็นการบ่อนทําลายองค์ศากยมุนีหรอกหรือ ถ้าอะไรองค์ศากย
มุนีกไ็ ม่ได้ตรัสแล้วพระองค์ทรงทําอะไรตลอดเวลา 49 ปี ทราบไหมว่าความว่างเปล่าทีอ่ งค์ศากยมุนีตรัส
นัน้ ความหมายทีแ่ ท้คอื อะไร ทีพ่ ดู ว่าองค์ศากยมุนีไม่ได้ทง้ิ หลักธรรมไว้ คือพูดว่าพระองค์มไิ ด้ทรงถ่ายทอด
วิธบี าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอันแท้จริง และหลักธรรมของจักรวาลออกมา สิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงถ่ายทอดออกมาเป็ น
เพียงสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นระดับชัน้ ทีพ่ ระองค์บาํ เพ็ญปฏิบตั ิ พระองค์ทรงให้หลักธรรมของพระยูไลแก่คนธรรมดา
สามัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประสบการณ์และบทเรียนของการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม หลักธรรมอันแท้จริงที่
องค์ศากยมุนีทง้ิ ไว้ให้ในช่วงทีท่ รงมีชวี ติ อยูค่ อื ศีล และตรัสถึงความเข้าใจในระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกัน นี่กค็ อื
หลักธรรมชัน้ หนึ่ง แต่องค์ศากยมุนีไม่อยากให้คนยึดติดอยูก่ บั ระดับชัน้ ของพระองค์ จึงตรัสว่าพระองค์ทรง
มิได้ถ่ายทอดอะไรตลอดชัวชี
่ วติ ของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าหลักธรรมทีพ่ ระองค์ทรง
ถ่ายทอดไม่ใช่หลักธรรมสูงสุด พระยูไลคือพระพุทธ แต่พระพุทธไม่ใช่ระดับชัน้ ทีส่ งู สุด พระธรรมไร้
ขอบเขต ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจะได้ไม่ถูกจํากัดด้วยหลักธรรมทีพ่ ระองค์ทรงถ่ายทอด ผูม้ รี ากฐานดี(ต้า
เกินจี) จะได้บาํ เพ็ญบรรลุระดับชัน้ ทีส่ งู ยิง่ ขึน้ มีความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ มากยิง่ ขึน้ และเห็นหลักธรรมทีส่ งู ยิง่ ขึน้
ระดับชัน้ ของการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
ในระหว่างการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ผูบ้ าํ เพ็ญบางคนอาจทราบถึงระดับชัน้ ทีต่ วั เองบําเพ็ญปฏิบตั ิ
อยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าผูบ้ าํ เพ็ญทุกคนจําเป็ นต้องรู้ คนส่วนใหญ่จะรูห้ ลังจากทีต่ วั เองเปิดการรับรู(้ ไคอู)้
แล้ว หรือบําเพ็ญจนบรรลุระดับชัน้ ทีส่ งู กว่าหลักธรรมในภพ(ซื่อเจียนฝา่ )แล้ว คนทีร่ จู้ ะมองเห็นระดับชัน้
จากสีของพลัง(กง)ทีเ่ ปล่งออกจากร่างกายของผูบ้ าํ เพ็ญ จากหลักพลัง(กง) ดูจากร่างกายของเขา ใน
ระหว่างการบําเพ็ญปฏิบตั หิ ลักธรรมในภพ พลัง(กง)ขัน้ แรกทีผ่ บู้ าํ เพ็ญออกคือสีแดง เมือ่ ยกระดับสูงขึน้ จะ
เป็นสีสม้ จากนัน้ จะเป็ นสีเหลือง สีเขียว ... รวมทัง้ หมดเก้าสีคอื แดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า นํ้าเงิน ม่วง
ขาว ไร้ส ี จะดูว่าท่านอยูใ่ นระดับชัน้ ไหน มองทีเดียวก็รู้ เมือ่ ร่างกายโปร่งใสแล้วบําเพ็ญต่อไปอีก ก็คอื การ
บําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมนอกภพ คือได้มรรคผลแล้ว เข้าสู่การบําเพ็ญปฏิบตั หิ ลักธรรมของพระอรหันต์ขนั ้ ต้น
การบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมนอกภพคือ ได้หลุดพ้นตรีภมู (ิ ซันเจีย้ ) ไม่ตอ้ งกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังคม
มนุษย์อกี แล้ว ถ้าการบําเพ็ญสิน้ สุดตรงนี้ เขาก็สาํ เร็จขัน้ พระอรหันต์ ถ้าบําเพ็ญต่อไปอีก เขาก็จะสําเร็จ
พระอรหันต์เต็มขัน้ ในขัน้ นี้กย็ งั มีส ี แต่สแี ดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า นํ้าเงิน ม่วง จะแตกต่างจากสีของ
หลักธรรมในภพ สีทอ่ี อกในช่วงของการบําเพ็ญปฏิบตั หิ ลักธรรมในภพจะข้นเหมือนสีในสังคมมนุษย์ เมือ่
บําเพ็ญมาถึงระดับชัน้ นี้สแี ดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า นํ้าเงิน ขาว ไร้ส ี จะโปร่งใส เมือ่ บําเพ็ญสูงขึน้ ไปอีกก็
ยังคงออกเก้าสี แต่สจี ะยิง่ โปร่งใส ยิง่ ละเอียดยิง่ สวยงาม จะวนออกมาเช่นนี้ซ้าํ แล้วซํ้าเล่า ดังนัน้ ผูบ้ าํ เพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมบรรลุถงึ ขัน้ ไหนจึงดูออก
การทีไ่ ม่ให้คนดูออก ไม่ให้คนธรรมดาสามัญมองเห็นได้ชดั เจน นันก็
่ เป็นเรือ่ งของการรับรู(้ อู)้ ถ้า
ทุกสิง่ ทีบ่ าํ เพ็ญล้วนปรากฏออกมาภายนอกให้เห็น ยังเหลืออะไรให้รบั รูอ้ กี ใครๆก็มาบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
กันหมด ใครๆก็อยากมา ใครจะไม่อยากเรียน ทุกสิง่ ก็เห็นเป็ นอยูจ่ ริง คนชัวที
่ ไ่ ม่อาจให้อภัย คนเลวสุดๆ
ต่างก็พากันมาเรียน เขาก็ไม่ตอ้ งมีปญั หาของการรับรู้ ก็ไม่สามารถบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม บางคนพูดว่าถ้า
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มองเห็นได้ชดั เจนด้วยตาฉันก็จะเรียน นันย่
่ อมเป็นไปไม่ได้ ถ้าคนๆนี้อะไรๆก็เห็นได้ชดั เจนแล้ว ก็เป็นที่
แน่นอนว่าคนๆนี้ไม่สามารถบําเพ็ญต่อไปอีกแล้ว ไม่อนุญาตให้เขาบําเพ็ญแล้ว เพราะคนต้องรับรู้
ท่ามกลางวังวน จึงจะเรียกว่าการบําเพ็ญ คนๆหนึ่งถ้ารูแ้ จ้งเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ อะไรก็เห็นหมดแล้ว
คนๆนี้กบ็ าํ เพ็ญไม่ได้อกี ต่อไปแล้ว เพราะเหตุใด เพราะบําเพ็ญต่อไปย่อมนับไม่ได้ เขาเห็นความจริงเสีย
แล้ว เห็นถึงความสัมพันธ์ของเหตุแห่งความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างคนสองคน เห็นถึงการทีผ่ รู้ งั แกจะต้อง
ให้กุศลแก่ผถู้ ูกรังแก เขาเห็นความจริงหมดแล้วย่อมอยากจะบําเพ็ญ นันยั
่ งจะเรียกว่าการบําเพ็ญได้หรือ
ต้องเรียกว่าไปหยิบ ไปเอา เขาก็จะไม่สามารถปล่อยวางจิตของคนธรรมดาสามัญ
การปล่อยวางจิตของคนธรรมดาสามัญท่ามกลางความขัดแย้ง เขาต้องรับรูด้ ว้ ยตัวเอง ถ้าเขาเห็น
ทุกสิง่ ทุกอย่างได้อย่างชัดเจน นันไม่
่ เรียกว่าการบําเพ็ญ เพราะเหตุใดพระพุทธจึงยกระดับชัน้ สูงขึน้ ได้ยาก
นัก เพราะพระท่านไม่มคี วามขัดแย้ง เห็นได้อย่างชัดแจ้ง แล้วพระท่านจะบําเพ็ญอย่างไร บําเพ็ญได้ยาก
ยิง่ ขึน้ ดังนัน้ จึงอยากลงมาบําเพ็ญในสังคมมนุษย์ เพราะการบําเพ็ญท่ามกลางวังวนจึงจะยกระดับได้เร็ว
ในระหว่างการบําเพ็ญผูป้ ฏิบตั ธิ รรมอาจเห็นได้บา้ ง นี่เป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปได้ แต่จะไม่อนุญาตให้เขาเห็น
รายละเอียด
การบําเพ็ญปฏิบตั ติ งั ้ แต่ตน้ จนจบจะเกีย่ วโยงกับการรับรูท้ ่ามกลางวังวน ทางตะวันตกจะเน้นเรือ่ ง
ความศรัทธา ยึดมันอยู
่ ก่ บั ความศรัทธาตัง้ แต่ตน้ จนจบ ถ้าไม่ศรัทธาเขาก็บาํ เพ็ญไม่ได้อะไร ขอเพียงท่านมี
ความศรัทธา จึงจะให้ท่านรูส้ กึ หรือสัมผัสได้ บางคนในขณะเขาสารภาพบาปต่อหน้ารูปของพระเยซู จะรูส้ กึ
เหมือนกับว่าพระเยซูกําลังรับฟงั เขาอยู่ เหมือนมีคนคอยตอบคําถามของเขา วิธบี าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมของ
ทางตะวันตกเป็ นเช่นนี้ ความเชื่อถือต่อศาสนาก็คอื การบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมประเภทหนึ่ง พระเยซูพาสาวก
ขึน้ สวรรค์ ร่างกายของมนุ ษย์ถา้ ไม่มพี ลัง(กง) ไม่มพี ลังงาน ก็จะขึน้ ไปบนสวรรค์ไม่ได้ นอกจากนี้ความคิด
ไม่ดซี ง่ึ ก่อกําเนิดขึน้ ในสังคมมนุ ษย์ และกรรมทีต่ ดิ ตัวมา ก็จะถูกคุณสมบัตขิ องจักรวาล ณ ระดับชัน้ สูง
บังคับ คนทีช่ วร้
ั ่ ายมากๆ ร่างกายและจิตวิญญาณจะถูกดับสลายไม่มเี หลือ นันเป็
่ นเรือ่ งทีน่ ่ ากลัวนัก จะ
เป็ นไปไม่ได้ถา้ ไม่มพี ลัง(กง) พลัง(กง)ทีว่ ่าก็คอื สิง่ ทีเ่ บือ้ งบนแปรเปลีย่ นให้ในเวลาทีเ่ ขาแสดงความเชื่อ ใน
เวลาทีส่ ารภาพบาป และยกระดับตัวเองด้วยการเป็นคนดีอย่างต่อเนื่อง แม้พลัง(กง)ของเขาจะเพิม่ มากขึน้
แต่เขาจะไม่ได้รบั การบอกกล่าว เพราะพวกเขาเน้นแต่การเป็ นคนดี โดยไม่พดู ถึงพลัง(กง) พระสงฆ์ก็
เช่นกันไม่ฝึกพลัง(กง) เหตุใดพลัง(กง)จึงเพิม่ ขึน้ ก็คอื แม้จะไม่บอกเขาว่ามีพลัง(กง) พลัง(กง)ของเขา
เพิม่ ขึน้
พุทธ และ เต๋า
สายเต๋าคือการบําเพ็ญเดีย่ ว ลัทธิเต๋าไม่ควรมีอยู่ ลัทธิเต๋าคือผลิตผลทีด่ ดั แปลงกันขึน้ มาในยุค
ปจั จุบนั ก่อนประวัตศิ าสตร์ในแต่ละยุคไม่เคยมีลทั ธิเต๋า เพราะสายเต๋าไม่เน้นการโปรดสัตว์ช่วยเหลือผูค้ น
ให้พน้ ทุกข์ เขาเน้นการบําเพ็ญเดีย่ ว เน้นความสงบเงียบ ดังนัน้ เขาจะบําเพ็ญเพื่อรับรู(้ อู)้ ความจริง มุง่
บําเพ็ญเพื่อบรรลุรแู้ จ้งต่อตัวเจินของ“เจิน ซัน่ เหยิน่ ”เป็ นหลัก บําเพ็ญจริง และทะนุ บาํ รุงธาตุแท้ หวนกลับ
สู่สภาพดัง้ เดิมแท้จริง เต๋าเน้นบําเพ็ญในความสงบเงียบ โดยแก่นแท้จงึ ไม่มปี ณิธานในการโปรดสัตว์
ช่วยเหลือผูค้ นให้หลุดพ้น เมือ่ บําเพ็ญสําเร็จก็จะเป็ นเทพพเนจรไร้สงั กัด บนสวรรค์มภี เู ขามีน้ํา เขาจะอยู่
ตามปา่ เขา อันทีจ่ ริงลัทธิเต๋านัน้ ก่อกําเนิดขึน้ มาจากจิตยึดติดประเภทหนึ่งของคนธรรมดาสามัญ คนชอบ
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สร้างอิทธิพล ตัง้ พรรคตัง้ พวก คนล้วนมีจติ ใจยึดติดต่อลาภยศและผลประโยชน์ จึงนิยมจัดตัง้ สิง่ เหล่านี้
ขึน้ มา
โดยแท้จริงลัทธิเต๋าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่คงอยู่ เต๋าจะสอนลูกศิษย์บาํ เพ็ญเดีย่ ว แม้จะจัดตัง้ เป็ นลัทธิเต๋า และ
รับลูกศิษย์ไว้มากมาย แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รบั การถ่ายทอดจริง อาจารย์จะดูว่าลูกศิษย์คนไหนดี เขาเลือก
คนหนึ่งเพื่อถ่ายทอดจริง ถ้าหาลูกศิษย์ทด่ี ไี ม่ได้ เขาก็จะอยูอ่ ย่างอิสระ คิดอยากทําอะไรก็ทาํ อย่างนัน้
เพราะเขาสําเร็จเป็ นเต๋าก็คอื การอยูอ่ ย่างอิสระเสรี
พุทธก็คอื พุทธ เต๋าก็คอื เต๋า หลักธรรมของสองสายจะผสมรวมเข้าด้วยกันไม่ได้โดยแก่นแท้ แต่สงิ่
ทีเ่ ราฝึกอยูน่ ้เี ป็ นสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่มากจริงๆ ฝึกตามกฎของจักรวาล ครอบคลุมทุกสิง่ ทุกอย่าง ฐานของเราอยู่
ในสายพุทธ ตัง้ แต่ทฤษฎีหลักตลอดจนจุดเด่นล้วนเป็ นของสายพุทธ แต่หลักธรรมนี้เกินเลยสายพุทธ เกิน
เลยสายเต๋า ระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกันจะมีความเข้าใจแตกต่างกัน ระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกันจะมีปรากฏการณ์
ของระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกัน ในโลกฝา่ หลุน(ธรรมจักร) เขาจะมีความเข้าใจของเขา เลยจากโลกของฝา่ หลุน
ขึน้ ไป เขาจะมีความเข้าใจทีส่ งู ยิง่ ขึน้ และสูงขึน้ ไปอีกก็จะมีความเข้าใจสูงยิง่ ขึน้ อีก
ยังมีระดับชัน้ ๆหนึ่ง เรียกว่า “หยวนสื่อเสิน”(เทพต้นกําเนิด) มันไม่มปี ระโยชน์ทพ่ี ดู ให้ผบู้ าํ เพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมในปจั จุบนั ฟงั เพราะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อาจจะคาดคะเนได้ เป็นระดับทีบ่ รรลุไม่ถงึ จึงพูดแต่เพียง
พุทธและเต๋า สองสาย พูดสิง่ ทีอ่ ยูส่ งู เกินไป คนก็รบั ไม่ได้ ไม่อนุ ญาตให้คนรู้
ช่วยคนให้หลุดพ้น บรรยายธรรมไม่ทาํ การแสดง
ไม่มปี ระโยชน์
ทีจ่ ะพูดถึงหลักธรรมอันแท้จริงกับพระสงฆ์ผบู้ าํ เพ็ญเยีย่ งคนธรรมดาสามัญ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับพระสงฆ์ทย่ี งั ไม่เปิดการรับรู้ เขาไม่รอู้ ะไรเลย พระสงฆ์ทเ่ี ปิดการรับรูแ้ ล้วก็ไม่ม ี
เหลืออยูใ่ นโลก พวกเขาต่างปลีกตัวเข้าไปอยูใ่ นปา่ เขาทีห่ ่างไกล พวกเขาต่างรูจ้ กั ข้าพเจ้า มีแต่คนธรรมดา
สามัญเท่านัน้ ทีไ่ ม่รจู้ กั
ผูบ้ าํ เพ็ญระดับสูงต่างรูจ้ กั ข้าพเจ้า บางเวลาพวกเขาจะมาแอบดูขา้ พเจ้าอย่าง
เงียบๆ แล้วก็ไป บางคนจะเข้ามาพูดสักกีค่ าํ อย่าเห็นว่าพวกเขาบําเพ็ญมานับร้อยนับพันปีในปา่ เขา พวก
เขายังบําเพ็ญปฏิบตั ไิ ด้ไม่สงู นัก เพราะทางทีพ่ วกเขาเดินเป็ นหนทางทีย่ ากลําบาก พวกเขาไม่บาํ เพ็ญ
ปฏิบตั บิ นทางสายหลัก(ต้าเต้า) แต่บาํ เพ็ญปฏิบตั ใิ นทางสายย่อย(เสีย่ วเต้า) ดังนัน้ แม้เขาจะบําเพ็ญมาเป็ น
เวลานานก็ไม่ได้มรรคผล แต่เพราะพวกเขาไม่ยงุ่ เกีย่ วกับทางโลก ความสามารถไม่ถูกปิด จึงสามารถ
แสดงอิทธิฤทธิ ์ออกมาได้ การบําเพ็ญปฏิบตั ใิ นภพ ความสามารถต่างๆ โดยมากจะถูกปิดไว้ ถ้าไม่ถูกปิด
ไว้ เพียงขยับความคิด อาจทําให้อาคารบ้านเรือนเปลีย่ นทีไ่ ด้ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะปล่อยให้เกิดขึน้ ไม่ได้ การ
ทําลายสภาพสังคมของคนธรรมดาสามัญจะยอมให้เกิดขึน้ ไม่ได้โดยเด็ดขาด ดังนัน้ คนเราจึงคิดว่าพวก
เขาปฏิบตั ไิ ด้สงู ยิง่ นัก คนธรรมดาสามัญก็คอื เห็นใครสามารถแสดงความสามารถออกมาก็คดิ ว่าเขาบําเพ็ญ
ได้สงู สิง่ ทีอ่ าจารย์พลังลมปราณเหล่านัน้ แสดงออกมาล้วนเป็นความสามารถเล็กๆ ศาสตร์น้อยๆ เล็กน้อย
เหลือเกิน อะไรก็ไม่ใช่ คนธรรมดาสามัญต่างก็คดิ ว่าสูงส่งยิง่ นัก
ข้าพเจ้าถ่ายทอดหลักธรรมโดยไม่ทาํ การแสดงใดๆ ก็คอื
การออกมาของข้าพเจ้าก็ได้ระบุ
วัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน ถ้าทําการแสดงไปด้วย ถ่ายทอดหลักธรรมไปด้วย นันก็
่ คอื การถ่ายทอด
หลักธรรมในทางผิด หากเป็ นเช่นนัน้ คนทีม่ าไม่ใช่มาเพื่อหลักธรรม แต่มาเพื่อเรียนเทคนิควิทยาการ องค์
ศากยมุนีในสมัยนัน้ ก็ไม่ทาํ เช่นนี้ การรักษาโรคให้คนนัน้ ทําได้ เพราะท่านมองไม่เห็นอยูด่ ี เขาก็รสู้ กึ ดีขน้ึ
แต่รกั ษาอย่างไร จะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ท่าน คนปว่ ยหายดีแล้ว เชื่อหรือไม่เชื่อ ยังเจ็บอยูห่ รือไม่เจ็บ
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บุคคลทีส่ ามไม่รู้ ตรงนี้จงึ มีสงิ่ ทีต่ อ้ งรับรู้ สามารถรักษาโรคได้ ในสมัยนัน้ พระเยซู องค์ศากยมุนี ก็ทาํ เช่นนี้
มีเพียงเล่าจือ๊ เท่านัน้ ทีไ่ ม่ทาํ เพราะเล่าจือ๊ รูว้ ่าสังคมมนุษย์นนั ้ ชัวร้
่ ายและอันตรายหนักหนา เขียนหนังสือห้า
พันคําอย่างรีบเร่งแล้วออกนอกด่านจากไปทางทิศตะวันตก
สังคมมนุ ษย์นนั ้ สลับซับซ้อนยิง่ นัก คนบนโลกบอกไม่ได้ว่ามาจากมิตใิ ดบ้าง เทพในมิตนิ นั ้ ยังคิดจะ
ดูแลเขาอยู่ ขึน้ อยูก่ บั ว่าเขาจะรับรูไ้ ด้หรือไม่ ถ้าเขารับรูก้ ส็ ามารถกลับไปได้ แต่เขาก็รวู้ ่าคนๆนัน้ ไม่ไหว
แล้ว เกินกําลังทีเ่ ขาดูแล แต่กย็ งั ไม่ยอมปล่อยเขาไปตามยถากรรม ในสมัยทีพ่ ระเยซูออกมาช่วยเหลือผูค้ น
ให้หลุดพ้น เขาจึงถือว่าเป็ นการก้าวก่ายงานของเขา “คนนี้เป็นคนของข้า เขาควรจะต้องได้รบั การช่วยให้
กลับไปยังทีข่ องข้า ทําไมท่านเข้ามาก้าวก่ายในงานของข้า” เขาจึงไม่ยอม ก็เนื่องจากจิตใจเช่นนี้ ความจริง
เป็ นเรือ่ งทีไ่ ม่ถูกต้อง แต่พระเยซูไม่สนใจว่าเป็ นคนของเขาหรือของพระองค์ จุดประสงค์เพียงต้องการจะ
ช่วยเหลือคนให้หลุดพ้น พระองค์ทรงเห็นมวลมนุษย์ทุกข์ทรมาน อยากช่วยให้หลุดพ้น ให้คนได้กลับขึน้
ไป ดังนัน้ พระเยซูจงึ ได้ล่วงเกินเหล่าเทพในแต่ละมิติ ท้ายทีส่ ุดความขัดแย้งขยายความรุนแรงจนสะท้อน
ลงมายังสังคมมนุ ษย์ ความขัดแย้งซึง่ เหมือนกับความขัดแย้งในสังคมมนุษย์ รุนแรงสุดทีพ่ ระเยซูจะแก้ไข
ได้ มีเพียงความตายเท่านัน้ จึงถูกตรึงอยูบ่ นไม้กางเขนเพื่อยุตคิ วามแค้นระหว่างกัน เมือ่ ไม่มรี า่ งกายของ
คนธรรมดาสามัญ ก็คดิ บัญชีกบั พระองค์ไม่ได้ ความยุง่ ยากทัง้ หลายจึงสิน้ สุดลง ดังนัน้ คํากล่าวทีว่ ่าพระ
เยซูยอมรับโทษแทนมวลมนุษย์ ความหมายก็คอื เช่นนี้
องค์ศากยมุนีทรงถ่ายทอดหลักธรรมด้วยความยากลําบากเช่นกัน
พระองค์ตอ้ งคอยต่อสูก้ บั
ศาสนาทัง้ เจ็ดในอินเดียอยูต่ ลอดเวลา ในยุคนัน้ ศาสนาพราหมณ์โบราณมีอทิ ธิพลอย่างมาก สุดท้ายองค์
ศากยมุนีไม่ทรงสามารถบรรลุเป้าหมายก็เสด็จปรินิพพาน
เล่าจือ๊ จากไปหลังจากเขียนหนังสือห้าพันคํา(อู่เชียนเอีย๋ น) ทิง้ ไว้ให้คนรุน่ หลังนําไปปฏิบตั ิ ท่านได้
ทําสิง่ ทีค่ วรทําเพราะนี่คอื ลิขติ สวรรค์ เพราะสายเต๋าไม่อนุญาตให้จดั ตัง้ เป็นลัทธิ เป็นการกระทําทีผ่ ดิ ที่
จัดตัง้ สายเต๋าขึน้ เป็ นลัทธิ เพราะเต๋าเน้นการบําเพ็ญเดีย่ ว เน้นการบําเพ็ญความจริง บําเพ็ญในความสงบ
เงียบ ดังนัน้ เขาจะถ่ายทอดให้ลกู ศิษย์เพียงคนเดียว เพราะเขาจะเลือกสรรลูกศิษย์ เลือกสรรคนดีเพื่อ
ถ่ายทอด เขาไม่ช่วยเหลือผูค้ นทัวไปให้
่
หลุดพ้น และไม่มปี ณิธานเช่นนี้ พวกเขาบําเพ็ญความจริง ท่าน
เห็นในอารามเต๋ามีคนอยูม่ ากมาย ในจํานวนนัน้ มีเพียงคนเดียวเท่านัน้ ทีพ่ วกเขาเลือกสรรไว้ถ่ายทอด คน
ทีเ่ หลือมีไว้ประดับบารมีเท่านัน้ ดังนัน้ สายเต๋าจึงไม่ควรจัดตัง้ ขึน้ เป็นลัทธิ ในอดีตพวกเขาต่างบําเพ็ญใน
ปา่ เขาตามลําพัง
ขงจือ๊ พูดถึงหลักการครองตน ไม่พดู ถึงการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม แต่คาํ สอนของท่านเป็นประโยชน์
ต่อคนจีน หลักการเดินสายกลางจะทําให้คนสามารถดํารงอยู่ ณ จุดทีไ่ ม่เสื่อมถอย เพราะวัตถุเมือ่ ถึงทีส่ ุด
แล้วย่อมต้องพลิกกลับ เมือ่ ขึน้ ถึงจุดสุดยอดแล้วย่อมตกลง ดังนัน้ จึงให้เดินสายกลาง ดํารงอยูต่ รงกลาง
ตลอดไป ฉันไม่ขน้ึ ไปข้างบนก็ยงั สูงกว่าทีอ่ ยูข่ า้ งล่าง ดํารงอยู่ ณ จุดทีไ่ ม่เสื่อมถอยนี้ตลอดไป สิง่ ใดถ้า
กระทําอย่างเด็ดขาดเกินไป ย่อมต้องพลิกกลับ นี่หมายถึงคนธรรมดาสามัญ
ในปา่ เขาทีห่ ่างไกลมีผบู้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอยูม่ ากมาย พวกเขาต่างล่วงรูท้ งั ้ เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ใน
อดีตและทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต แต่ใครก็ไม่เข้ามายุง่ เกีย่ ว พวกเขาไม่อยากจะเข้ามายุง่ เกีย่ วด้วย
สาเหตุทไ่ี ม่เข้ามายุง่ เกีย่ วเพราะต่างรูว้ ่านันคื
่ อปรากฏการณ์จากการเปลีย่ นแปลงของจักรวาล
จึงควร
ปล่อยให้เป็นเช่นนัน้
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ใครก็ตามหากฝืนลิขติ สวรรค์ยอ่ มต้องได้รบั การลงโทษ ใครก็ไม่กล้าฝืน ผูค้ นต่างยกย่องงักฮุยเป็ น
คนดี แล้วทําไมงักฮุยจึงไม่สามารถรักษาราชวงศ์ซอ้ งใต้เอาไว้ ตระกูลงักเก่งกาจขนาดนัน้ ก็เพราะนี่คอื
ลิขติ สวรรค์ งักฮุยพยายามทุกวิถที างทีจ่ ะรักษาราชวงศ์ซอ้ งใต้เอาไว้ แต่กไ็ ม่สามารถทําได้ แท้ทจ่ี ริงก็คอื
การฝืนลิขติ สวรรค์ นันก็
่ คอื ราชวงศ์ซอ้ งนัน้ สมควรแก่การล่มสลาย แต่เขากลับพยายามทีจ่ ะปกปกั รักษา
เอาไว้ ดังนัน้ เขาจึงกระทําโดยฝืนลิขติ สวรรค์ นี่คอื ความหมาย การคํานวณของคนฤาจะสูส้ วรรค์ลขิ ติ นี่
ไม่ได้พดู ว่างักฮุยไม่ด ี เพียงแต่พดู หลักการ
สิง่ ทีค่ นเข้าใจตามมุมมองของคนธรรมดาสามัญว่าถูกต้องนัน้ ไม่แน่ ว่าจะถูกต้องเสมอไป ฉินซี
ฮ่องเต้ ฮันอู
่ ่ต้ี หรือแม้แต่ฮ่องเต้องค์ใดก็ตาม เมือ่ กระทําสิง่ ใด คนรุน่ หลังก็จะประเมินการกระทําของฮ่องเต้
องค์นนั ้ ๆ คนธรรมดาสามัญเข้าใจสิง่ ต่างๆ ตามมุมมองทีต่ วั เองยืนอยู่ เข้าใจตามความคิดยึดมันที
่ ต่ วั เองมี
สิง่ ทีต่ วั เองเข้าใจว่าดีหรือเลวไม่แน่ ว่าจะดีหรือเลวอย่างแท้จริงเสมอไป มาตรฐานการวัดความดีหรือเลว
ของคนเรานัน้ มีจดุ ศูนย์รวมอยูท่ ต่ี วั เอง คนไหนดีต่อฉัน ก็จะบอกว่าเขาดี สิง่ ใดเป็นประโยชน์ต่อฉัน ก็จะ
บอกว่าดี ดังนัน้ จึงไม่แน่ ว่าจะดีจริงเสมอไป มาตรฐานการวัดความดีหรือเลวต้องวัดด้วยคุณสมบัตพิ เิ ศษ
ของจักรวาล วัดด้วยหลักธรรมเท่านัน้ นัน้ เป็นกฎจักรวาลทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง และเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว
สําหรับวัดความดีและเลว ฉินซีฮ่องเต้ฆา่ ผูค้ นมากมายเพื่อรวบรวมประเทศจีนเป็นหนึ่ง บรรดาฮ่องเต้เมือง
ต่างๆถูกฆ่าตายไปมากมาย ผูค้ นต่างพากันสาปแช่งเขา เขาเข้ายึดครองเมืองต่างๆ ฮ่องเต้ของเหล่าเมือง
ต่างๆถูกเขาปกครอง ใครก็เกลียดเขา ใครก็สาปแช่งเขา นันคื
่ อการวัดความดีหรือเลวโดยยืนอยูใ่ นมุมของ
ตัวเอง ฉินซีฮ่องเต้รวมประเทศจีนเป็ นเรือ่ งทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้ ล้วนเป็ นผลของการเปลีย่ นแปลงของ
จักรวาล ถ้าไม่ใช่เป็ นการดําเนินตามทีส่ วรรค์ลขิ ติ เขาก็ทาํ ไม่สาํ เร็จ รวมประเทศไม่สาํ เร็จ เรือ่ งราวของคน
ธรรมดาสามัญก็เป็ นเช่นนี้ พวกเราผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมไม่วจิ ารณ์ใดๆ ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมจะไม่สนใจต่อ
เรือ่ งการเมือง ไม่เช่นนัน้ เขาก็คอื นักการเมือง ไม่ใช่ผบู้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
มนุษย์เมือ่ ดําเนินมาถึงกําหนดเวลา ก่อกรรมไว้มากมายจนไม่อาจจะให้อภัย สะสมกรรมไว้
มากมายจนตัวเองไม่สามารถชําระหนี้กรรมได้หมด เมือ่ ไม่สามารถชําระหนี้กรรมทีส่ ะสมไว้ทุกชาติทุกภพ
คนพวกนี้จงึ ต้องถูกทําลายให้สน้ิ ไป จะทําลายล้างด้วยวิธใี ด ในสังคมมนุษย์ภยั พิบตั เิ ล็กจะปรากฏออกมา
เพื่อทําลายล้างมนุ ษย์ สงครามคือวิธที ส่ี ะดวกทีส่ ุด ประวัตศิ าสตร์กจ็ งึ เป็นเช่นนี้
จักรพรรดิผกู้ ่อตัง้ ประเทศในแต่ละยุค ต่างมีเทพฝา่ ยบูจ๊ ตุ ลิ งมาอาสาการรบและเทพฝา่ ยบู๊เหล่านี้ม ี
หน้าทีท่ าํ การนี้โดยเฉพาะ ดังนัน้ การเหนื่อยยากของพวกเขาจึงไม่ได้ความดีความชอบ แต่กไ็ ม่เป็นการก่อ
กรรม คือลงมาเพื่อทําการนี้ ชาติแล้วชาติเล่า จะมีคนสักกีค่ นทีไ่ ม่ตกอยูใ่ นวังวน
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพือ่ คุม้ ครอง
โดยแก่นแท้สายพุทธไม่สนับสนุ นให้คนรํ่ารวย โรคภัยไข้เจ็บคือผลพวงอันเกิดจากกรรม จึงไม่
บอกให้คนขจัดโรคภัยไข้เจ็บ และเสริมสร้างสุขภาพอย่างไร ศาสนาพุทธพูดถึงการโปรดสรรพสัตว์ คือช่วย
ั ่ ่นิพพาน นี่คอื คําสอนขององค์
ให้หลุดพ้นจากภาวะแวดล้อมแห่งทุกข์ของคนธรรมดาสามัญ ข้ามฝงไปสู
ศากยมุนี ก็คอื นําพาท่านไปสู่สวรรค์ คําสอนของพระเยซูกม็ คี วามหมายเช่นเดียวกัน จึงบอกไม่ได้ว่าระดับ
ของใครสูงของใครตํ่า เพียงแต่คนยุคปจั จุบนั ไม่สามารถรับรู้ บอกว่าพระสามารถคุม้ ครองคน ช่วยขจัด
โรคภัย ช่วยให้ร่าํ รวย ผูส้ าํ เร็จธรรมชัน้ สูงมีอานุภาพสูงส่ง สามารถช่วยเหลือผูค้ น คนธรรมดาสามัญต่าง
เหมาคิดเอาว่าการช่วยเหลือของพระเป็ นการคุม้ ครองคน ดังนัน้ ผูค้ นจึงกราบไหว้ขอให้พระคุม้ ครอง ขอให้
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รํ่ารวย ขอให้พระช่วยขจัดโรคภัย อะไรต่างๆนานา แท้จริงแล้วพระท่านไม่สนใจในเรือ่ งเหล่านี้ นี่คอื ความ
เข้าใจของคนยุคปจั จุบนั ซึง่ ความคิดเกิดเสื่อมถอย เปลีย่ นแปลง ความหมายในพระสูตรก็ไม่มสี งิ่ เหล่านี้
ข้าพเจ้าพูดถึงปญั หานี้อยูเ่ สมอว่า ท่านจุดธูปกราบไหว้ขอพรพระให้ตวั เองรํ่ารวย โดยแก่นแท้พระท่านไม่
สนใจว่าท่านจะรํ่ารวยหรือไม่
เมือ่ ท่านไหว้พระ พระองค์นนั ้ ไม่สนใจว่าท่านจะทําอย่างไรให้ร่าํ รวย กลับจะเรียกให้ท่านขจัดความ
โลภในใจเหล่านัน้ ทิง้ ไป ถ้าท่านมีชวี ติ ความเป็นอยูล่ าํ บากจริงๆ ก็จะช่วยเหลือท่านในรูปวัตถุบา้ ง เพื่อให้
ท่านอยูร่ อดปลอดภัย แต่จะไม่ช่วยให้ท่านรํ่ารวยโดยทีท่ ่านไม่ร่าํ รวย พูดถึงโรคภัยไข้เจ็บ พระท่านเห็นว่า
เป็นผลพวงของกรรมตกทอดมาจากชาติก่อน บางคนกราบไหว้พระพุทธรูปขอให้ตวั เองรํ่ารวย ผลปรากฏ
ว่าเขาเกิดรํ่ารวยขึน้ มาจริงๆ เขารํ่ารวยจากอะไร ในพระพุทธรูปองค์นนั ้ ไม่มพี ระสถิตอยู่ แต่เป็นวิญญาณที่
ผูค้ นกราบไหว้กนั ขึน้ มา บ้างก็มวี ญ
ิ ญาณสุนขั จิง้ จอก งูเหลือม พังพอนสิงอยู่ หรือสิง่ ชัวร้
่ ายอื่นๆ มันช่วย
ให้ท่านรํ่ารวยเพราะท่านไปกราบไหว้ขอให้มนั ช่วย การช่วยท่านให้ร่าํ รวยย่อมต้องมีเงือ่ นไข ในจักรวาลนี้
มีกฎข้อหนึ่งเรียกว่า ไม่เสียก็จะไม่ได้ มันอาศัยช่องโหว่ของกฎนี้เพื่อให้ได้มาซึง่ ร่างกายมนุ ษย์ ใครคิดจะ
มากราบไหว้มนั เพื่อขอให้ร่าํ รวย ก็มาเถิด แต่ถา้ ร่างกายของคนๆนัน้ มีสงิ่ ไม่ดมี นั ก็จะไม่สนใจ ไม่ช่วยให้
ท่านรํ่ารวย กราบไหว้ไปโดยเปล่าประโยชน์ ถ้ามันรูส้ กึ ว่าร่างกายของท่านมีสงิ่ ดีอยู่ ก็จะช่วยท่านให้ร่าํ รวย
จากนัน้ ก็จะเอาสิง่ ดีในร่างกายของท่านไป ท่านอยากได้เงินทอง มันก็จะให้ท่านมีเงินทอง แต่ตวั ท่านเองไม่
รูส้ งิ่ ทีเ่ สียไปคือความสูญเสียทีไ่ ม่มวี นั เอากลับคืนมาได้ คนไม่ได้เกิดมาเพียงชาติเดียว ชาติหน้าอาจต้อง
ทุกข์ทรมานหนักกว่านี้
ความตกตํา่ ของมนุ ษย์ และความคิดอันตราย
ประเทศจีนในสมัยโบราณ เมือ่ ท่านพูดถึงการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม คนจะพูดว่าคนๆนี้ม“ี ซันเกิ
่ น”
(กุศลมูล) เมือ่ ท่านพูดถึงพุทธ เต๋า เทพ คนจะบอกว่าท่านน่ ายกย่อง วันนี้ถา้ ท่านพูดถึงการบําเพ็ญพุทธ
บําเพ็ญเต๋า คนจะพากันหัวเราะท่าน ความคิดทางศีลธรรมของคนเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก ความคิดทาง
ศีลธรรมของคนตกตํ่าลงวันละนับพันลี้ ตกตํ่าอย่างรวดเร็วมาก ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงพูดว่า ความคิดเกิดการ
เสื่อมถอย แต่คนกลับคิดว่าคนโบราณช่างโง่เขลาและงมงาย ความคิดของคนเปลีย่ นแปลงไปอย่างน่ากลัว
และอันตรายยิง่ นัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์ศากยมุนีได้ตรัสไว้ว่า ในยุคธรรมะเสื่อมสังคมจะเกิดการ
เปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวง ยกตัวอย่างในสังคมเวลานี้คนไม่ม“ี ซินฝา่ ”(จิตธรรมะ)คอยควบคุม โดยเฉพาะ
ประเทศจีน ต่างประเทศก็เช่นกัน เพียงแต่ว่าในต่างประเทศจะปรากฏออกมาในลักษณะแตกต่างกัน ใน
ประเทศจีนการปฏิวตั ทิ างวัฒนธรรมได้ทาํ ลายสิง่ ทีค่ นเรียกว่าความคิดแบบเก่า ไม่ให้คนเชื่อถือคําสอนของ
ขงจือ๊ คนไม่มศี ลี ธรรมคอยยึดเหนี่ยว ไม่มมี าตรฐานศีลธรรมคอยชีน้ ําและไม่ให้เชื่อถือในศาสนา ผูค้ นก็ไม่
เชื่อว่าการทําชัวจะได้
่
รบั ผลกรรมตอบแทน
คนเมือ่ ไม่ม“ี ซินฝา่ ”(จิตธรรมะ)คอยยึดเหนี่ยวจิตใจ คนๆนี้อะไรก็กล้าทํา ท่านว่าใช่หรือไม่ อะไรก็
กล้าทํา นี่คอื ปญั หาใหญ่ทม่ี นุ ษย์ประสบอยูใ่ นทุกวันนี้ คนต่างประเทศบางคนไม่กล้ามาทําการค้าใน
ประเทศจีน คนจีนบางคนโดยเฉพาะพวกทีอ่ ยูใ่ นวัยหนุ่มสาว เกิดอะไรนิดอะไรหน่อยก็ฆา่ กัน แทงกัน น่ า
กลัวเหลือเกิน เวลานี้สถานการณ์ในประเทศจีนนัน้ อันตรายกว่าในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่
ภาพยนตร์ต่างประเทศและรายการโทรทัศน์ เกีย่ วกับการต่อสูก้ นั ของกลุ่มมาเฟียต่างๆ ได้แพร่เข้ามาใน
ประเทศ คนจีนต่างพากันเข้าใจว่าสังคมในฮ่องกงและประเทศอื่นมีสภาพเลวร้ายเช่นนัน้ แท้ทจ่ี ริงไม่ใช่ นัน่
28

เป็นการสร้างเรือ่ งราวให้เกินความเป็ นจริงเพื่อดึงดูดผูช้ ม กระตุน้ ให้ผชู้ มเกิดความตื่นเต้นเร้าใจเท่านัน้ เอง
อันทีจ่ ริงคนทีน่ นสุ
ั ่ ภาพเรียบร้อยและมีอารยธรรมมากกว่าคนในประเทศเราเสียอีก
แต่คนหนุ่ มสาวใน
ประเทศก็พยายามลอกเลียนแบบ เพราะประเทศจีนปิดประเทศอยูน่ าน เมือ่ สัมผัสกับสิง่ เหล่านี้จงึ เข้าใจว่า
สภาพสังคมในต่างประเทศเป็ นเช่นนัน้
ธุรกิจของเหล่ามิจฉาชีพ อย่างทีแ่ สดงกันในหนังทีวเี รือ่ ง“เจ้าพ่อเซีย่ งไฮ้” คนจีนในประเทศพากัน
ลอกเลียนแบบ นันเป็
่ นนวนิยายทีเ่ ขียนเกินความจริงเกีย่ วกับเมืองเซีย่ งไฮ้ในอดีตสมัยปี1930 ชีวติ จริง
ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ หนังทีวฮี ่องกงเกีย่ วกับเรือ่ งการต่อสูข้ องกลุ่มมาเฟียต่างๆ ส่งผลสะท้อนทีไ่ ม่ดตี ่อคนใน
ประเทศอย่างมาก ความคิดทางศีลธรรมของมนุษย์เกิดการเปลีย่ นแปลง ในประเทศจีนก็มกี ลุ่มรักร่วมเพศ
เสพยา ค้ายาเสพติด กลุ่มอิทธิพลมืด การปลดปล่อยเสรีทางเพศ โสเภณีปรากฏออกมา ช่างน่ ากลัวอะไร
เช่นนี้ เหมือนอย่างทีเ่ ขาพูดกันว่า คนบ้านนอกเมือ่ มีอํานาจก็จะยิง่ ร้ายกาจ พวกเขาไม่มกี ารยับยัง้ ชังใจ
่
อะไรก็กล้าทํา คนเมือ่ มาถึงขัน้ นี้ น่ ากลัวหรือไม่ ถ้าต่อไปเช่นนี้คนจะเป็นอย่างไร ความคิดของการเป็นคน
ดีและคนเลว ตกตํ่าลงมาถึงขัน้ นี้ เวลานี้คนจะยกย่องศรัทธาใครทีด่ ุรา้ ย มีความสามารถมากทีส่ ุด ใครกล้า
ฆ่าคนก็จะนับถือคนๆนัน้
ความตกตํ่าของศีลธรรมมนุ ษย์ เป็นกันเช่นนี้ทวโลก
ั่
ความคิดของคนเปลีย่ นไปอย่างน่ากลัว เวลา
นี้สงิ่ ทีส่ วยงามสูส้ งิ่ ทีน่ ่ าเกลียดไม่ได้ สิง่ ดีงามสูส้ งิ่ ชัวร้
่ ายไม่ได้ อะไรทีส่ ะอาดเรียบร้อยสูอ้ ะไรทีส่ กปรก
มอมแมมไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น เมือ่ ก่อนการเป็ นนักดนตรีนกั ร้องต้องได้รบั การฝึกฝน ต้องเรียนรูว้ ธิ กี าร
ร้องเพลง เรียนรูท้ ฤษฎีดนตรี แต่เวลานี้คนไหนมีหน้าตาน่ าเกลียด หัวหูกระเซิง ผมยาวรุงรัง ตะโกน อา...
อา... อยูบ่ นเวที สื่อทีวชี ่วยกันประโคมก็เป็นดารา ทัง้ ๆทีเ่ สียงร้องใช้ไม่ได้ ความคิดของคนตกตํ่าตามการ
เสื่อมถอยของศีลธรรม สิง่ ทีน่ ่ าเกลียดก็กลายเป็นสิง่ ทีค่ นคลังไคล้
่ ตามกันไป ผลงานทางศิลปกรรมก็เช่นกัน
บางคนเอาหางแมวจุม่ สีแล้วปล่อยให้แมววิง่ ไปมา แล้วเรียกภาพนัน้ ว่าผลงาน เรียกเป็ นศิลปะสํานัก
นามธรรม (abstractionist) สํานักความประทับใจ (impressionist) นี้คอื อะไร เมือ่ ก่อนภาพวาดยิง่ ดียงิ่ สวย
คนก็จะยิง่ ชื่นชม
เวลานี้ท่านจะเรียกภาพวาดเหล่านัน้ ว่าอะไร
นี่กค็ อื ผลพวงของการแสวงหาการ
ปลดปล่อยเสรีทางเพศของเหล่าศิลปิน เมือ่ จิตมนุษย์ไม่มมี าตรฐานทางศีลธรรมคอยยึดเหนี่ยว จิตมารย่อม
เข้าครอบครอง คนทีต่ กอยูใ่ นสภาพเช่นนี้จะมีสงิ่ ดีงามได้อย่างไร ความคิดของคนได้เปลีย่ นไป
เหล่าศิลปินแสวงหาอะไร พวกเขาพูดถึงการปลดปล่อยของจิตมนุษย์ ไม่คาํ นึงถึงสิง่ ใด ไม่ตอ้ ง
ยับยัง้ ชังใจ
่ ปล่อยไปตามอําเภอใจ ในศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่า ถ้าในใจของคนไม่มมี าตรฐานศีลธรรมคอยยึด
เหนี่ยว อะไรทีเ่ ขากระทําไปก็จะมาจากจิตมาร ท่านดูผลงานวรรณกรรมในเวลานี้ คนธรรมดาสามัญไม่รวู้ ่า
เกิดอะไรขึน้ ความจริงก็คอื จิตมารเผยออกมาอย่างโจ่งแจ้งนันเอง
่
ของเล่นในร้านค้า เมือ่ ก่อนจะซือ้ หาตุ๊กตาสักตัวต้องเลือกทีด่ ดู ี เวลานี้ตุ๊กตาทีย่ งิ่ น่าเกลียดจะยิง่
ขายดี หัวกะโหลกเอย ผีปีศาจเอย แม้แต่กอ้ นอุจาระก็ทาํ เป็นของเล่นออกมาขาย อะไรทีย่ งิ่ น่ากลัวก็ยงิ่ ขาย
ดี นี่มใิ ช่แสดงให้เห็นหรอกหรือว่าความคิดของคนได้เปลีย่ นแปลงไป เปลีย่ นไปทางด้านตรงกันข้าม
เมือ่ ข้าพเจ้าพูดว่าสังคมมนุ ษย์เปลีย่ นแปลงไปอย่างไรบ้าง พอพูดออกมาคนจะเข้าใจทันที นี้แสดง
ว่าธาตุแท้ของมนุ ษย์ยงั คงเดิมไม่เปลีย่ น แต่มนุษย์ได้ตกตํ่าลงมาถึงจุดอันตราย ข้าพเจ้าไปบรรยายธรรม
ในประเทศตะวันตก ได้พดู ถึงเรือ่ งรักร่วมเพศว่า คนตะวันตกมีพฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่เหมาะสมถึงระดับมี
การร่วมประเวณีอย่างผิดศีลธรรม
พวกเขาบางคนโต้แย้งว่า“รักร่วมเพศได้การคุม้ ครองจากทางการ”
มาตรฐานการวัดความดีความเลวไม่ใช่ขน้ึ อยูก่ บั ความเห็นชอบของบุคคลหนึ่ง หรือหมูค่ ณะหนึ่ง คนจะ
29

ตัดสินความดีเลวตามความนึกคิดของตัวเรา ฉันคิดว่าเขาดีหรือดีต่อฉัน ฉันก็จะบอกว่าเขาดี หรือได้ก่อ
เกิดทัศนคติอย่างหนึ่ง ทัศนคติบอกว่าดีเขาก็จะพูดว่าดี เช่นเดียวกับกลุ่มและองค์กร สิง่ ใดสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกลุ่ม หรือเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะบอกว่าเขาดี ก็จะยินยอมให้พวก
เขาคงอยู่ แต่เขาอาจจะไม่ดจี ริง กฎของจักรวาล พระธรรมจะไม่เปลีย่ นแปลง และเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว
ทีจ่ ะวัดคนและสรรพสิง่ เป็ นมาตรฐานหนึ่งเดียวทีจ่ ะวัดความดีเลว ข้าพเจ้าบอกพวกเขาว่า พูดให้ชดั เจน
รัฐบาลของพวกท่านยินยอม พระเจ้าของพวกท่านไม่ยนิ ยอม อันทีจ่ ริงทุกครัง้ ทีด่ าํ เนินมาถึงเวลานี้ มนุษย์
ตกอยูใ่ นภาวะอันตรายยิง่ นัก หลุดจากการควบคุม เวลานี้ได้ดาํ เนินมาถึงจุดนี้แล้ว ถ้าดําเนินเช่นนี้ต่อไป
ท่านว่าจะมีสภาพเป็ นเช่นไร องค์ศากยมุนีตรัสไว้ว่า ในยุคธรรมะเสื่อมจะมีมารมากมายเกิดเป็นมนุษย์
ออกบวชเพื่อบ่อนทําลายหลักธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในไต้หวัน พระสงฆ์มชี ่อื อุบาสก อุบาสิกา จํานวน
ไม่น้อยแท้ทจ่ี ริงก็คอื มาร พวกเขาตัง้ ตัวเป็ นหัวหน้าลัทธิ พวกเขาต่างไม่รวู้ ่าตัวเองคือมาร ต่างได้จดั
แผนการชีวติ ตัวเองก่อนมาเกิด และดําเนินชีวติ มนุษย์ตามแผนเพื่อบ่อนทําลายสิง่ นัน้ สังคมมนุษย์นนั ้ น่ า
กลัวยิง่ นัก ปรมาจารย์มชี ่อื ในอินเดียหลายต่อหลายท่านมีวญ
ิ ญาณงูเหลือมสิงอยูใ่ นตัว อาจารย์พลัง
ลมปราณในประเทศจีนส่วนใหญ่มวี ญ
ิ ญาณสุนขั จิง้ จอก และพังพอนสิงอยูใ่ นตัว งูกม็ ี ยุคธรรมะเสื่อมก็คอื
ยุคของความสับสนวุ่นวาย หัวหน้าลัทธิโอมชินริเกียวในประเทศญีป่ นุ่ ก็คอื ผีนรกกลับชาติมาเกิดเพื่อบ่อน
ทําลายโลกมนุ ษย์ คนทัวไปดํ
่ าเนินชีวติ เยีย่ งคนธรรมดาสามัญ ไม่มเี วลาคิดถึงปญั หาเหล่านี้ ต่างรูส้ กึ ถึง
ความผิดปกติ แต่ไม่รวู้ ่าความเสื่อมถอยได้ตกตํ่าลงมาถึงระดับนี้แล้ว เมือ่ พูดออกมาคนต่างพากันตกใจ
ดังนัน้ ข้าพเจ้าออกมาถ่ายทอดหลักธรรมนี้ไม่ใช่ทาํ ด้วยอารมณ์อยากเพียงชัวขณะ
่
ต้องประสบกับ
การรบกวนในรูปแบบต่างๆอยูต่ ลอดเวลา
ข้าพเจ้าถ่ายทอดสิง่ ทีถ่ ูกต้องเทีย่ งตรง
เขาถ่ายทอดสิง่
จอมปลอม บ้างแกล้งทําเป็ นถ่ายทอดสิง่ ทีถ่ ูกต้อง บอกให้คนทําดีแต่กแ็ อบแฝงด้วยวัตถุประสงค์ทไ่ี ม่ด ี
วัตถุประสงค์ทบ่ี อกคนไม่ได้ พลังลมปราณในระยะแรกเริม่ เป็นสิง่ ดี เวลานี้กเ็ ดินผิดทางไปแล้ว ดินแดน
บริสุทธิ ์หายากเหลือเกิน
คนในยุคธรรมะเสือ่ ม
ศาสนาหลักๆ ในโลกไม่สามารถช่วยให้คนหลุดพ้นได้แล้ว เพราะพระสูตรดัง้ เดิมของศาสนาหลักๆ
ถูกคนรุน่ หลังดัดแปลงแก้ไข หลักของศาสนาต่างๆ ความหมายถูกเบีย่ งเบนกลายเป็นวิชาความรูแ้ ขนง
หนึ่ง เช่นศาสนาพุทธถูกนําไปศึกษาดังเช่นวิชาปรัชญา และสิง่ ทีว่ ทิ ยาศาสตร์ปจั จุบนั อธิบายไม่ได้กถ็ ูก
เหมาเอาว่าเป็นจินตนาการของคนโบราณ เป็นเทพนิยายทีส่ บื ทอดกันมา พระสงฆ์และนักบวชอ่านแต่
หนังสือโดยไม่บาํ เพ็ญจริง วัดวาอารามกลายเป็นสังคมเล็กทีแ่ ก่งแย่งชิงดีชงิ เด่นกัน บางคนสร้างความ
รํ่ารวยให้ตวั เองบนทุกข์ภยั ของพระ จิตยึดติดมากเสียยิง่ กว่าคนธรรมดาสามัญ พวกเขายากทีจ่ ะช่วย
ตัวเองให้หลุดพ้น นับประสาอะไรกับการช่วยผูอ้ ่นื ยังมีพระสงฆ์ ผูบ้ าํ เพ็ญเต๋า นักบวชทีม่ ชี ่อื เสียงมากมาย
ทีพ่ ยายามเขียนหนังสืออธิบายความพระสูตร คัมภีรไ์ บเบิล้ ตามอําเภอใจ โดยยึดเอาความคิดเห็น ความ
เข้าใจต่อพระสูตรอันน้อยนิดของตัวเองเป็ นทีต่ งั ้ ชักนําผูค้ นออกนอกลู่นอกทาง คําพูดของผูส้ าํ เร็จธรรม
ชัน้ สูงมีความหมายลึกซึง้ ล้วนสามารถสะท้อนให้เห็น ณ แต่ละระดับชัน้ ทีผ่ บู้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมยกระดับ
สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง การชีน้ ําของพระธรรม การเปลีย่ นแปลงคําพูดของผูส้ าํ เร็จธรรมชัน้ สูงเป็นอื่น ล้วนเป็ น
การบ่อนทําลายหลักธรรม
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การตีความเพื่อช่วยให้คนเข้าใจพระสูตร คัมภีรไ์ บเบิล้ เหล่านัน้ ยังห่างไกลจากความหมายอัน
แท้จริงในคําสอนขององค์ศากยมุนีอย่างมากมาย ห่างไกลราวกับเป็นคนละเรือ่ ง ความเข้าใจอันน้อยนิดนัน้
ก็เป็นเพียงความเข้าใจในระดับชัน้ ของตนซึง่ ไม่สงู กว่าระดับชัน้ ของคนธรรมดาสามัญสักกีม่ ากน้อย
ความหมายในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ไปพวกเขาไม่รู้ เพราะยังบําเพ็ญไม่สงู ถึงเพียงนัน้ บําเพ็ญยังบรรลุไม่ถงึ
ระดับชัน้ ของพระยูไล
จะทราบได้อย่างไรว่าคําสอนของพระยูไลแท้จริงมีความหมายลึกซึง้ เพียงไร
บทความเหล่านัน้ จึงเป็ นการบ่อนทําลายหลักธรรม ไม่สามารถช่วยให้ผคู้ นหลุดพ้น บทความทีเ่ ขียนภายใต้
อิทธิพลของความอยากมีช่อื เสียงผลประโยชน์ ชักนําผูบ้ าํ เพ็ญพุทธเข้าไปอยูใ่ นกรอบความคิดของผูเ้ ขียน
ยังมีบางคนถึงกับเสนอแนะให้ปรับหลักศาสนาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปจั จุบนั
คิดแก้ไขดัดแปลง
ความหมายในหลักศาสนา พระธรรมคือกฎสวรรค์วชิระทีไ่ ม่เสื่อมสลาย พวกเขาคิดจะดัดแปลงพระธรรม
ให้สอดคล้องกับมนุ ษย์ซง่ึ เสื่อมถอยทางศีลธรรม แทนทีจ่ ะเรียกให้ผคู้ นปฏิบตั ติ ามพระธรรมเพื่อกลับขึน้ ไป
ใหม่ บาปหนักขนาดไหนลองคิดดู โดยเฉพาะพวกทีเ่ ขียนบทความอธิบายพระสูตรเสียจนยุง่ เหยิงสับสน
ก่อกวนหลักธรรมทีแ่ ท้จริงอย่างร้ายแรง แท้ทจ่ี ริงพวกเขาตกนรกไปนานแล้ว
คนเราทําความชัวไว้
่ ในแต่ละภพแต่ละชาติ สะสมเป็นกรรมไว้มากมาย นี่คอื สาเหตุของการไม่
ศรัทธาในความเชื่อทีถ่ ูกต้อง บางคนเคยบําเพ็ญปฏิบตั ใิ นชาติก่อน เนื่องจากบําเพ็ญได้ไม่ด ี ไม่สามารถ
ปล่อยวางจิตยึดติดต่างๆ จึงบําเพ็ญไม่สาํ เร็จ แต่กส็ ะสมบุญกุศลไว้จาํ นวนหนึ่ง เมือ่ กลับชาติมาเกิดเป็นคน
อีกครัง้ โดยมากจะพกเอาความสามารถติดตัวมา ตาทิพย์มองเห็นบางสิง่ บางอย่างในระดับชัน้ ตํ่าของอีก
มิตหิ นึ่ง
แต่เพราะตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของจิตยึดติดต่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ในคนธรรมดาสามัญ
จัดตัง้ ลัทธิทางศาสนาต่างๆขึน้ มา ดูผวิ เผินจะสังสอนให้
่
คนทําดี แต่ในส่วนลึกของจิตใจยังคงแสวงหา
ชื่อเสียงและลาภยศ มีจดุ มุง่ หมายอันไม่อาจจะเปิดเผยต่อผูค้ นได้ ผูส้ าํ เร็จธรรมชัน้ สูง มีโลก(สวรรค์)ของ
ตัวเองทีจ่ ะนําพาผูค้ นไปสู่ดนิ แดนแห่งนัน้ ได้ แต่คนพวกนี้จะพาผูค้ นไปสู่ทใ่ี ดได้ อาจารย์พลังลมปราณ
ปลอมก็เช่นกัน บางคนคิดตัง้ ตัวเป็ นพระพุทธ บางคนคิดว่าตัวเองเป็นพระพุทธในชาติก่อน คนทีม่ ี
วิญญาณสัตว์สงิ อยูใ่ นตัว
จะยกยออาจารย์พลังลมปราณพวกนี้เป็นอาจารย์ผยู้ งิ่ ใหญ่แห่งยุคเป็ นต้น
อาจารย์ลมปราณปลอมต่างพากันหลงคารม หลอกทัง้ ตัวเองและผูอ้ ่นื ล้วนเป็นผีรา้ ยทีข่ น้ึ มาก่อกวนบ่อน
ทําลายโลกมนุ ษย์นนเอง
ั่
สังคมโลกถูกสิง่ ชัวร้
่ ายก่อกวนจนตกอยูใ่ นสภาพทีย่ งุ่ เหยิงและวุ่นวาย นิกายศาสนาปลอม ลัทธิชวั ่
ร้าย รวมทัง้ ศาสนาทีถ่ ูกแก้ไขดัดแปลงต่างๆ มีเผยแพร่อยูใ่ นสังคมมานับร้อยนับพันปี จริงเท็จยากแก่การ
แยกแยะ คําสอนในลัทธิชวร้
ั ่ าย ลัทธิพ่อมดหมอผีลว้ นแต่เป็ นสิง่ ชัวร้
่ าย แต่กย็ งั มีคนนับถือศรัทธาและไป
กราบไหว้เจ้าลัทธิพ่อมดหมอผี
นี่ไม่ใช่แสดงให้เห็นหรอกหรือว่าศีลธรรมของคนเสื่อมหายไปหมดแล้ว
ทําไมคนจึงเดินเข้าสู่ทางมาร ส่วนใหญ่เข้าไปเพื่อแสวงหาวิชาทําร้ายคน มีจติ มุง่ ร้ายต่อคน โดยไม่คาํ นึงว่า
ตัวเองจะเป็นอย่างไรในอนาคต เนื่องจากศาสนาหลักๆทีม่ มี าแต่โบราณได้ดาํ เนินมาถึงยุคธรรมะเสื่อม ไม่
สามารถจะช่วยมนุ ษย์ให้หลุดพ้นได้อกี ต่อไป มารนับหมืน่ พากันออกมาบ่อนทําลายหลักธรรม บ่อนทําลาย
โลก คนไม่ม ี “ซินฝา่ ”(จิตธรรมะ) คอยยึดเหนี่ยว ไม่มมี าตรฐานศีลธรรมในการครองตน ตกอยูภ่ ายใต้
อิทธิพลของเหล่ามาร ความชัวใดๆทํ
่
าได้ไม่มเี ว้น ศีลธรรมและมาตรฐานตกตํ่าในอัตราความเร็วทีส่ งู สุด
แนวคิดและความคิดของคนได้เปลีย่ นแปลงไป สิง่ สวยงามสูส้ งิ่ น่าเกลียดไม่ได้ ของแท้สขู้ องปลอมไม่ได้
ความดีสคู้ วามเลวไม่ได้ สิง่ สะอาดเรียบร้อยสูส้ งิ่ สกปรกรุงรังไม่ได้ ของใหม่สขู้ องเก่าไม่ได้ กลิน่ หอมสูก้ ลิน่
เหม็นไม่ได้ ผูช้ ายไว้ผมยาว ผูห้ ญิงตัดผมสัน้ ธาตุหยินแข็งแรงรุง่ เรือง ธาตุหยางตกตํ่าอับเฉา หยิน หยาง
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กลับทีก่ นั ผลงานศิลปะละทิง้ มาตรฐานทางศีลธรรม แสวงหาการปลดปล่อยของความเป็นมนุษย์กค็ อื การ
แสดงออกของจิตมาร ยังมีทเ่ี รียกกันว่า จิตรกรรมจากสํานักความประทับใจเอย(impressionist) สํานัก
นามธรรมเอย(abstractionist) เขีย่ ด้วยพู่กนั แบบง่ายๆสองสามที ก็เป็ นทีย่ อมรับของคนปจั จุบนั ซึง่ ถดถอย
ทางความคิด ตัง้ ขยะกองหนึ่งไว้ ก็สามารถเรียกเป็นผลงานปฏิมากรรมของปรมาจารย์แห่งสํานักสมัยใหม่
ทีเ่ รียกกันว่าผลงานทางดนตรี “ดิสโก้” “ร็อคแอนโรล” เสียงอึกทึกครึกโครมเข้าไปอยูใ่ นหอประชุมอันสง่า
งาม เสียงแหบแห้งของคนตาบอด ขาพิการ หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว วิทยุและโทรทัศน์ช่วยประโคม ก็
สามารถเป็นดารานักร้อง ของเด็กเล่นในร้านค้าอะไรทีย่ งิ่ น่าเกลียดน่าขยะแขยงก็ยงิ่ ขายดี
ในสภาพจิตอันปราศจากความคิดทีถ่ ูกต้อง สิง่ ทีม่ นุษย์แสวงหาได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างใหญ่หลวง
เพียงเพื่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ ทําได้แม้กระทังฆ่
่ าคน วางเพลิง ซุกซ่อนสิง่ ของเพื่อให้รา้ ยผูอ้ ่นื เห็น
เงินตราสําคัญกว่าคน สําคัญกว่าญาติมติ ร ความสัมพันธ์ของคนสองคนขึน้ อยูก่ บั เงินตรา เพียงเพื่อเงิน
ทองแม้แต่เรือ่ งผิดกฎสวรรค์ ไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมก็ทาํ กันไม่หยุด สินค้าสําหรับการร่วม
ประเวณีแบบผิดศีลธรรม สิง่ พิมพ์ วิดโี อเทป เห็นมีขายอยูท่ ุกแห่ง เพื่อเงินทองคนก็ไม่ยงั ้ คิดทีจ่ ะทําร้าย
ผูอ้ ่นื ผลิตและค้ายาเสพติด ผูต้ ดิ ยาขาดสติถงึ กับลักขโมย แย่งชิงสิง่ ของ หลอกลวงคนเพียงเพื่อเอาเงินมา
หาซือ้ ยามาเสพ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สิง่ พิมพ์พากันประโคมข่าวสนับสนุนการปลดปล่อยเสรีทางเพศ
คนเราได้ดาํ เนินมาถึงขัน้ ร่วมประเวณีระหว่างสายเลือดเดียวกัน พวกรักร่วมเพศสะท้อนให้เห็นถึงความ
สกปรกและผิดปรกติทางจิต การขาดสติสมั ปชัญญะของนักรักร่วมเพศในเวลานี้ กลุ่มอิทธิพลมืดแผ่
อิทธิพลเข้าไปทุกวงการ กลายเป็ นแหล่งทีค่ นหนุ่ มสาวแสวงหาความรุนแรงแห่งจิตมาร หัวหน้ากลุ่ม
อิทธิพลมืดกลายเป็ นวีรบุรษุ ทีผ่ คู้ นนับหน้าถือตาและพากันเข้าร่วม
ในประวัตศิ าสตร์ ผูส้ าํ เร็จธรรมชัน้ สูง นักพยากรณ์จาํ นวนมากเคยพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าไว้
ว่า คนในยุคนี้จะประสบกับภัยพิบตั ใิ หญ่ คนทุกวันนี้ชวร้
ั ่ ายยิง่ กว่าทีไ่ ด้พยากรณ์ไว้เสียอีก คนดีนบั วันจะยิง่
น้อยลง เพราะความชัวที
่ ค่ นได้ก่อไว้ในทุกชาติทุกภพ สะสมกรรมไว้มากมาย พอออกจากบ้านก็จะพบแต่
เรือ่ งไม่สบอารมณ์ คนเราไม่รวู้ ่านันคื
่ อการชําระหนี้กรรมทีไ่ ด้กระทําไว้ในชาติก่อน เวลาคนอื่นปฏิบตั ไิ ม่ด ี
กับตัวเอง ท่านกลับไม่ให้อภัยไม่อดทน กลับเป็นว่าท่านไม่ดตี ่อฉัน ฉันจะร้ายต่อท่านเท่าทวีคณ
ู ใครไม่รา้ ย
ต่อฉัน ฉันจะไม่รา้ ยตอบ ใครร้ายต่อฉัน ฉันจะตอบโต้ หนี้กรรมเก่ายังไม่ชาํ ระ ก็สะสมกรรมใหม่ กรรมที่
สะสมไว้ในร่างกายพอกพูนมากขึน้ จนน่ ากลัว ศีลธรรมมนุษย์ตกตํ่าลงอย่างรวดเร็ว ตกลงมาถึงขีดอันตราย
แล้ว อันทีจ่ ริงการตกตํ่าของศีลธรรมมนุ ษย์ ในทุกภพทุกชาติทเ่ี กิดมา ทุกคนล้วนมีส่วนทําให้ศลี ธรรม
ตกตํ่าเลวร้ายลง เหมือนคลื่นลมทีช่ ่วยกันโหมกระหนํ่า ทุกครัง้ ทีภ่ ยั พิบตั ปิ รากฏขึน้ บนโลก ล้วนแต่เกิดขึน้
ในช่วงเวลาทีศ่ ลี ธรรมมนุ ษย์ได้เสื่อมสลายแล้วทัง้ สิน้ นี่กค็ อื ปรากฏการณ์ของยุคธรรมะเสื่อมนันเอง
่
บําเพ็ญจริง
ศิษย์ผบู้ าํ เพ็ญจริงทัง้ หลาย สิง่ ทีข่ า้ พเจ้าสอนท่านคือหลักธรรมการบําเพ็ญพุทธและบําเพ็ญเต๋า
ท่านกลับพรํ่าบ่นต่อข้าพเจ้าด้วยเหตุทต่ี อ้ งสูญเสียผลประโยชน์ในสังคมมนุ ษย์ ไม่ใช่ทุกข์ใจเพราะตัวเองไม่
ปล่อยวางจิตยึดติดในสังคมมนุ ษย์ นี้คอื การบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมหรือ ท่านสามารถจะปล่อยวางจิตของ
มนุ ษย์ลงได้หรือไม่ นี้เป็ นด่านชีเ้ ป็ นชีต้ ายของการเดินสู่การเป็นคนเหนือธรรมดาสามัญอย่างแท้จริง เป็ น
ด่านซึง่ ศิษย์ผบู้ าํ เพ็ญจริงทุกคนต้องข้าม นี้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมและคนธรรมดา
สามัญ
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ทีจ่ ริง เวลาทีท่ ่านรูส้ กึ ทุกข์ใจจากการทีช่ ่อื เสียง ผลประโยชน์ อารมณ์ในสังคมมนุษย์ ถูกทําร้าย
กระทบกระเทือนนัน้ เป็ นเพราะท่านไม่สามารถปล่อยวางจิตยึดติดของคนธรรมดาสามัญลงได้ ท่านต้องจํา
ไว้ว่า การบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมโดยตัวมันเองไม่ลาํ บาก ประเด็นสําคัญคือท่านไม่ยอมปล่อยวางจิตยึดติด
ของคนธรรมดาสามัญ เวลาท่านจะปล่อยวางชื่อเสียง ผลประโยชน์ อารมณ์ จึงรูส้ กึ ถึงความลําบาก
ท่านได้ตกลงมาจากโลกอันศักดิ ์สิทธิ ์ บริสุทธิ ์ผุดผ่อง สวยงามอย่างหาทีเ่ ปรียบไม่ได้ เพราะขณะที่
อยูใ่ นระดับชัน้ นัน้ ท่านมีจติ ยึดติด เมือ่ ตกลงมายังโลกทีส่ ุดแสนจะสกปรกนี้ ท่านยังไม่รบี ทีจ่ ะบําเพ็ญเพื่อ
กลับไป กลับไขว่คว้ายึดเหนี่ยวอยูก่ บั สิง่ สกปรกในโลกสกปรกไม่ยอมปล่อย ถึงกับเจ็บปวดทุกข์ทรมานเสีย
เหลือเกินเวลาสูญเสียอะไรเล็กๆน้อยๆ ท่านทราบหรือไม่ เพื่อช่วยให้ท่านหลุดพ้น องค์ศากยมุนีเคยมา
บิณฑบาตขออาหารในสังคมมนุ ษย์ วันนี้ขา้ พเจ้าก็เปิดประตูใหญ่ถ่ายทอดหลักธรรมใหญ่เพื่อช่วยให้ท่าน
หลุดพ้น ข้าพเจ้าไม่รสู้ กึ ทุกข์ใจทีต่ อ้ งรับโทษทัณฑ์นบั ไม่ถว้ น แล้วท่านยังมีอะไรทีป่ ล่อยวางไม่ได้อกี ท่าน
สามารถนําสิง่ ทีไ่ ม่อาจปล่อยวางในใจไปสวรรค์ได้หรือไม่
ฉลาดปราดเปรือ่ ง
เวลาทีข่ า้ พเจ้ากล่าวว่า ศิษย์จาํ นวนหนึ่งมีความคิดรุนแรงเกินไป เป็ นผลสะท้อนจากกรรมแห่ง
ความคิดประเภทหนึ่งนัน้ เวลานี้มศี ษิ ย์จาํ นวนมากเหมาคิดเอาว่า ความคิดทีไ่ ม่ค่อยดีของตัวเองทัง้ หมด
เป็นกรรมแห่งความคิด นี่เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง หากตัวท่านปราศจากซึง่ ความคิดทีไ่ ม่ดเี สียแล้ว ท่านยัง
จะต้องบําเพ็ญอะไรอีก ถ้าสะอาดหมดจดเช่นนัน้ ท่านมิเป็ นพระพุทธแล้วหรือ นี่เป็ นความเข้าใจทีไ่ ม่
ถูกต้อง ถ้าความคิดของตัวเองรุนแรงถึงขัน้ สะท้อนความคิดสกปรก หรือด่าอาจารย์ ด่าหลักธรรมใหญ่ ด่า
ผูค้ น โดยทีต่ วั เองขจัดไม่ออก สะกดไม่อยู่ จึงจะเป็ นกรรมแห่งความคิด แต่กม็ ที ไ่ี ม่แข็งกร้าวบ้าง แต่ผดิ
แผกแตกต่างจากความคิดปกติทวไป
ั ่ ต้องเข้าใจให้แจ่มชัด
รับรู้
โลกมนุษย์ปกคลุมไปด้วยความมัวหมอง ไข่มกุ -ตาปลาคละเคล้าปนกัน พระยูไลจุตลิ งมาโลก
มนุษย์อย่างเงียบๆ เวลาถ่ายทอดหลักธรรมย่อมมีมารรบกวน ธรรมะและมารต่างถ่ายทอดวิชาพร้อมๆกัน
จริงหรือเท็จสําคัญทีก่ ารรับรู้ แยกแยะอย่างไร ต้องเป็นผูม้ กี ารรับรูส้ งู ผูม้ บี ุญวาสนาจะรับรู้ ต่างทยอยกัน
เข้ามาได้หลักธรรม สามารถแยกแยะจริงแท้ แปลกปลอม ได้พระสูตรอันแท้จริง เบากาย สติปญั ญา
เพิม่ พูน จิตใจเต็มเปี่ยม นังบนเรื
่
อธรรมะมุง่ สู่จดุ หมายปลายทาง เป็นกุศลกรรมยิง่ นัก ขอจงมุมานะรุดไป
ข้างหน้า บรรลุความสําเร็จสมบูรณ์
ผูร้ บั รูย้ ากหลงอยูใ่ นโลกมนุ ษย์ มีชวี ติ เพื่อเงินตรา ยอมตายเพื่ออํานาจ ทุกข์เพื่อผลประโยชน์เพียง
น้อยนิด ต่อสูเ้ อาชนะไม่ยอมลดละ ก่อกรรมชัวชี
่ วติ หากคนแบบนี้ได้ฟงั หลักธรรม หัวเราะพูดว่าหลงงม
งาย ในใจนัน้ ทัง้ ไม่เข้าใจและไม่เชื่อ คนเช่นนี้คอื ผูม้ กี ารรับรูต้ ่าํ ยากต่อการช่วยให้หลุดพ้น ร่างกายถูก
พันธนาการด้วยกรรมหนัก สติปญั ญาถูกปิดกัน้ สูญสิน้ ธาตุแท้แห่งตน
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
เห็นจึงจะเชื่อ ไม่เห็นก็ไม่เชื่อ นี่คอื การเห็นของผูม้ กี ารรับรูต้ ่าํ มนุษย์ตกอยูใ่ นวังวน ก่อกรรม
มากมาย ธาตุแท้ถูกครอบงําแล้วจะเห็นได้อย่างไร รับรูก้ ่อนค่อยประจักษ์ภายหลัง บําเพ็ญจิตชําระกรรม
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ธาตุแท้ปรากฏก็จะได้ประจักษ์ ผูม้ กี ารรับรูส้ งู เห็นก็ช่างไม่เห็นก็ช่าง อาศัยการรับรูบ้ าํ เพ็ญจนสําเร็จ
สมบูรณ์ คนทัวไปเห็
่
นบ้างไม่เห็นบ้าง ด้วยถูกกําหนดมาตามระดับชัน้ รากฐานทีม่ า ผูบ้ าํ เพ็ญส่วนใหญ่ไม่
เห็นเพราะแสวงหาทีจ่ ะเห็น นี้คอื ยึดติด หากไม่ขจัดทิง้ ไปย่อมไม่เห็น ส่วนมากเป็นเพราะกรรมขวางกัน้
หรือสภาพแวดล้อมไม่อํานวย หรือหลักบําเพ็ญธรรมกําหนด สาเหตุมมี ากมาย ขึน้ อยูก่ บั แต่ละคน ผูเ้ ห็นสิง่
ทีเ่ ห็นไม่ชดั แจ้ง ไม่ชดั แจ้งก็รบั รูห้ ลักธรรมได้ เสมือนตัวเผชิญอยูก่ บั สภาพการณ์ ไม่มอี ะไรไม่ชดั แจ้ง คนผู้
นี้เปิดพลัง(กง)แล้ว ไม่อาจบําเพ็ญต่อ ไม่มเี หลือให้รบั รู้
ศึกษาหลักธรรม
การศึกษาหลักธรรมใหญ่ คนชัน้ ปญั ญาชนพึงระวังปญั หาข้อหนึ่งคือ ศึกษาหลักธรรมใหญ่เหมือน
คนธรรมดาสามัญวิเคราะห์ทฤษฎีทวไป
ั่
เช่นเลือกเฟ้นเฉพาะคําพูดทีเ่ กีย่ วข้องของบุคคลผูท้ ม่ี ชี ่อื เสียงมา
เปรียบเทียบกับการกระทําของตนเอง วิธเี ช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรม บาง
คนพอได้ยนิ ว่าหลักธรรมใหญ่มคี วามหมายลึกซึง้ อย่างมาก มีสงิ่ ในระดับสูงคอยชีน้ ําการบําเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรม ณ ระดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ จึงทําการวิเคราะห์เจาะลึกชนิดคําต่อคํา ผลก็คอื ไม่พบอะไรเลย การ
กระทําเช่นนี้เป็ นความเคยชินทีเ่ กิดจากการศึกษาทฤษฎีทางการเมืองมานาน และเป็นสาเหตุหนึ่งทีส่ ่งผล
กระทบต่อการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม บิดเบือนหลักธรรม
เวลาทุกท่านศึกษาหลักธรรม ไม่ควรมีความคิดมุง่ แต่จะแก้ปญั หาให้จงได้และพุ่งเป้าหมายศึกษา
เฉพาะแต่ส่วนเกีย่ วข้องนัน้ ๆ นี่เป็ นอีกรูปแบบหนึ่งของการยึดติด (ไม่รวมถึงความขัดแย้งทีร่ อการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน) วิธศี กึ ษาหลักธรรมใหญ่ทด่ี ี ต้องศึกษาโดยไม่ตงั ้ เป้าหมายใดๆ จึงจะถูกต้อง เมือ่ อ่าน“จ้วน
ฝา่ หลุน”จบหนึ่งเทีย่ ว เข้าใจได้บางส่วนก็คอื การยกระดับ แม้จะเข้าใจเพียงหนึ่งปญั หา หลังจากอ่านจบ
หนึ่งเทีย่ ว นันก็
่ เป็ นการยกระดับอย่างแท้จริงแล้ว
อันทีจ่ ริงในการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม การยกระดับของท่านจะดําเนินไปทีละเล็กละน้อย บําเพ็ญขึน้
ไปอย่างไม่รตู้ วั ขอจงจําไว้ ไม่มงุ่ หวังแล้วจะได้เอง
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
ศูนย์ฝึกในแต่ละแห่งแต่ละที่ มีผชู้ ่วยฝึกสอนจํานวนมาก มีความเข้าใจในหลักธรรมใหญ่ได้ด ี
สามารถประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง จัดการงานของศูนย์ฝึกได้ด ี แต่กม็ ผี ชู้ ่วยฝึกสอนบางท่านยังทําได้ไม่ด ี
พอ มีสาเหตุจากวิธกี ารทํางาน เช่น เพื่อให้ผฝู้ ึกเชื่อฟงั ผูช้ ่วยฝึกสอน เป้าหมายคือเพื่อความสะดวกในการ
ทํางาน จึงใช้วธิ อี อกคําสังในการทํ
่
างาน ณ ศูนย์ฝึก ทําเช่นนี้ไม่ได้ การศึกษาหลักธรรมเป็นเรือ่ งของความ
สมัครใจ ถ้าผูฝ้ ึกในใจไม่คดิ จะทําอย่างนัน้ อย่างนี้ ก็แก้ไขปญั หาไม่ได้ ซํ้าร้ายยังจะเกิดความขัดแย้ง หาก
ไม่แก้ไขให้ถูกต้อง ความขัดแย้งจะทวีความรุนแรง การศึกษาหลักธรรมก็เกิดความเสียหาย
ยิง่ กว่านัน้ เพื่อให้ผคู้ นเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อฟงั บางท่านมักจะกุเรือ่ งราวในทางสายย่อย หรือกุ
เรือ่ งราวขึน้ มาเพื่อเสริมชื่อเสียงบารมี หรือเอกลักษณ์ของตัวเอง ทําเช่นนี้ไม่ได้เช่นกัน ผูช้ ่วยฝึกสอนของ
เราคือผูอ้ ุทศิ ซึง่ ยินดีรบั ใช้ผอู้ ่นื ไม่ใช่อาจารย์ ยิง่ ไม่ควรมีจติ ยึดติดแบบนี้
ถ้าเช่นนัน้ พวกเราจะช่วยฝึกสอนให้ดไี ด้อย่างไร
ก่อนอื่นต้องวางตนอยูใ่ นระดับเดียวกับผูฝ้ ึก
ไม่ให้มใี จคิดว่าอยูเ่ หนือผูฝ้ ึก เมือ่ มีงานอะไรไม่เข้าใจ ให้ถ่อมตัวและปรึกษาหารือร่วมกับทุกคน เมือ่ ทําสิง่
ใดผิด ให้พดู กับผูฝ้ ึกอย่างจริงใจว่า “ผมก็เป็นผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมเหมือนทุกท่าน การทํางานยากทีจ่ ะ
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หลีกเลีย่ งความผิดพลาด เรือ่ งนี้ผมทําผิด ก็ขอให้ปฏิบตั ติ ามทางทีถ่ ูก” ความจริงใจทีห่ วังจะให้ทุกคนร่วม
ใจกันทํางานให้ด ี ท่านคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ใครก็ตําหนิท่านไม่ได้ กลับจะเห็นว่าท่านศึกษา
หลักธรรมได้ด ี จิตใจกว้างและราบเรียบ อันทีจ่ ริงมีหลักธรรมใหญ่อยู่ คนทุกคนล้วนแต่กําลังศึกษา
พฤติกรรมของผูช้ ่วยฝึกสอน ทุกบททุกตอน ดีหรือไม่ด ี ผูฝ้ ึกก็จะนําไปเปรียบเทียบกับหลักธรรมใหญ่ เห็น
ได้อย่างชัดเจน เมือ่ มีความคิดจะยกตัวเองให้สงู ผูฝ้ ึกก็จะคิดว่าจิต(ซินซิง่ )ของท่านมีปญั หา ดังนัน้ การถ่อม
ตนจึงช่วยให้ทาํ งานได้ด ี ชื่อเสียงบารมีนนั ้ ได้มาโดยการศึกษาหลักธรรมได้ด ี การเป็นผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
จะไม่มขี อ้ ผิดพลาดได้อย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
อะไรคือว่างเปล่า ไม่ยดึ ติดคือความว่างเปล่าทีแ่ ท้จริง ไม่ใช่วตั ถุธาตุว่างเปล่า ลัทธิ“ฉันจง”ก็ถงึ จุด
อวสาน ไม่มอี ะไรจะถ่ายทอด ในช่วงสุดท้ายหลักธรรมสับสนยุง่ เหยิง มีผดู้ อ้ื รัน้ ยึดติดกับหลักการของความ
ั ่ อนๆ เช่นเข้าใจในมูลฐานปรัชญา ทีป่ รมาจารย์ตกม้
ว่างเปล่าสติฟนๆเฟื
ั ๊ อพูดว่ามีหลักธรรมถ่ายทอดได้
เพียงหกรุน่ เท่านัน้ หลังจากนัน้ ไม่มจี ะถ่ายทอด เหตุใดไม่รบั รู้ เช่นคําพูดทีว่ ่า“ทัง้ หมดว่างเปล่า ไร้
หลักธรรม ไร้พุทธ ไร้รปู ไร้ตวั ฉัน ไร้การคงอยู”่ ตักม้
๊ อหมายถึงสิง่ ใด ไร้หลักธรรมแล้วหลักการความว่าง
เปล่าของลัทธิ“ฉันจง”หมายถึงสิง่ ใด ถ้าไร้พุทธไร้รปู องค์ศากยมุนีคอื ใคร ท่านไร้ช่อื ไร้รปู ไร้ตวั ฉัน ไร้การ
คงอยู่ ทัง้ หมดคือว่างเปล่า ทานข้าวดื่มนํ้าเพื่อเหตุใด สวมเสือ้ ผ้าเพื่ออะไร ควักนัยน์ตาออกเสียดีไหม ท่าน
ยึดติดกับอารมณ์ทงั ้ เจ็ดกามคุณทัง้ หกของคนธรรมดาสามัญได้อย่างไร
พระยูไลพูดถึงความว่างเปล่า
ความจริงหมายถึงหมดสิน้ ซึง่ จิตของคนธรรมดาสามัญ ไร้จดุ รัวคื
่ อสัจธรรมของความว่างเปล่า จักรวาลคง
อยูโ่ ดย กําเนิดโดย อาศัยอยูโ่ ดย สสารมูลฐาน จะว่างเปล่าได้อย่างไร หากพระยูไลไม่ได้ถ่ายทอด อายุของ
หลักธรรมย่อมสัน้ หลักการสูญสิน้ แน่ นอน หลักธรรมอรหันต์ไม่ใช่พระธรรม จงรูแ้ จ้ง จงรูแ้ จ้ง
แน่วแน่
อาจารย์อยูค่ วามมันใจเต็
่
มสิบ อาจารย์ไม่อยูไ่ ม่มอี ารมณ์อยากบําเพ็ญ เหมือนบําเพ็ญเพื่ออาจารย์
มาด้วยอารมณ์อยาก นี่คอื ความหายนะของผูม้ กี ารรับรูป้ านกลาง องค์ศากยมุนี พระเยซู เล่าจือ๊ ขงจือ๊ จาก
ไปแล้วเกินกว่าสองพันปี ศิษย์ของท่านเหล่านัน้ ไม่รสู้ กึ ว่าอาจารย์ไม่อยูแ่ ล้วไม่อาจบําเพ็ญตน การบําเพ็ญ
ธรรมเป็นเรือ่ งของตัวเอง ไม่มใี ครบําเพ็ญแทนใครได้ ผูเ้ ป็นอาจารย์พดู แต่เพียงหลักธรรมชัน้ นอก บําเพ็ญ
จิตตัดกิเลส สติปญั ญาแจ่มชัดไม่สบั สน ตัวเองต้องรับผิดชอบ ผูม้ าด้วยอารมณ์อยาก จิตใจย่อมไม่แน่ วแน่
อยูใ่ นสังคมโลกย่อมลืมธาตุแท้ตวั เอง หากไม่ยนื หยัดแน่ วแน่ ในความตัง้ ใจ ชัวชี
่ วติ ไม่ได้มรรคผล ไม่รู้
เมือ่ ใดจะประสบโอกาสอีก ยากนักเอย
บทความศาสนาพุทธคือส่วนทีเ่ ล็กทีส่ ุดของพระธรรม
ผูพ้ งึ ดัดได้สอนได้ทงั ้ หลาย อย่าได้เอาศาสนาพุทธมาเป็นมาตรวัดหลักธรรมใหญ่แห่งความจริง
ความเมตตา ความอดทน ไม่สามารถจะวัดได้ เพราะคนเราเคยชินกับการยึดเอาพระสูตรของศาสนาพุทธ
เป็ นหลักธรรม แท้จริงแล้วจักรวาลนัน้ ใหญ่ยงิ่ นัก ใหญ่เกินกว่าความเข้าใจต่อจักรวาลของพระพุทธ “ไท้จ”ี๋
สัญลักษณ์ของสายเต๋าก็เป็ นเพียงความเข้าใจต่อจักรวาลในลําดับชัน้ ทีเ่ ล็ก มาถึงชัน้ ของคนธรรมดาสามัญ
ก็ไม่มหี ลักธรรมทีเ่ ป็ นแก่นแท้ มีเพียงปรากฏการณ์เล็กๆน้อยๆ ตามขอบจักรวาลเพื่อให้มนุ ษย์ได้บาํ เพ็ญ
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ปฏิบตั เิ ท่านัน้ เพราะว่าคนธรรมดาสามัญคือมนุษย์ชนั ้ ตํ่าสุด ดังนัน้ จึงไม่ให้มนุษย์ได้รบั รูพ้ ระธรรมทีแ่ ท้จริง
แต่ผคู้ นได้ยนิ นักปราชญ์พดู ว่า การนับถือพระพุทธสามารถปลูกมรรคผลแห่งโอกาสของการบําเพ็ญปฏิบตั ิ
ธรรม ผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรมท่องคาถาจะได้รบั การคุม้ ครองจากสิง่ มีชวี ติ ชัน้ สูง รักษาศีลสามารถจะบรรลุ
มาตรฐานของผูบ้ าํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
ในประวัตศิ าสตร์ตลอดมามีผพู้ ยายามศึกษาค้นคว้าว่าคําพูดของ
ผูส้ าํ เร็จธรรมเป็ นพระธรรมใช่หรือไม่ คําพูดของพระยูไลคือการสะท้อนของจิตพุทธ และสามารถเรียกได้ว่า
เป็นการสะท้อนของหลักธรรม แต่มใิ ช่หลักธรรมแก่นแท้ของจักรวาล เพราะในอดีตมนุษย์ไม่ได้รบั อนุญาต
ให้ล่วงรูป้ รากฏการณ์อนั แท้จริงของพระธรรม พระธรรมคืออะไร ต้องบําเพ็ญปฏิบตั ถิ งึ ระดับชัน้ ทีส่ งู จึงจะ
สามารถรับรูไ้ ด้ ดังนัน้ จึงไม่ให้มนุ ษย์ได้รถู้ งึ แก่นแท้ของการบําเพ็ญปฏิบตั ทิ แ่ี ท้จริง หลักธรรมใหญ่
ธรรมจักร(ฝา่ หลุนต้าฝา่ ) คือการนําเอาคุณสมบัตพิ เิ ศษของจักรวาล(พระธรรม) ทีด่ าํ รงอยูม่ าแต่โบราณกาล
มาเปิดเผยให้มนุ ษย์รเู้ ป็ นครัง้ แรก ประหนึ่งให้บนั ใดสู่สวรรค์แก่มนุษย์ ดังนัน้ ท่านจะใช้สงิ่ ทีอ่ ยูใ่ นศาสนา
พุทธมาแต่อดีต มาวัดกับหลักธรรมใหญ่ของจักรวาลได้อย่างไร
อะไรคือปญั ญา
ในสังคมมนุ ษย์ บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง ผูร้ อบรู้ ผูช้ าํ นาญการในแต่ละแขนง ผูค้ นพากันยกย่องว่า
ยิง่ ใหญ่ แท้จริงแล้วช่างเล็กน้อยเหลือเกิน เพราะเขาเหล่านัน้ คือคนธรรมดาสามัญ ความรูข้ องเขาเหล่านัน้
เป็ นเพียงความรูอ้ นั น้อยนิดเท่าทีว่ ทิ ยาศาสตร์ปจั จุบนั ในสังคมมนุษย์จะหยังรู
่ ไ้ ด้เท่านัน้ ความยิง่ ใหญ่ของ
จักรวาลจากระดับมหภาคทีส่ ุดจนถึงจุลภาคทีเ่ ล็กทีส่ ุด สังคมมนุษย์อยูต่ รงกลางพอดี ณ ชัน้ นอกสุด ผิว
บนสุด มีรปู แบบชีวติ ทีต่ ่ําสุด ดังนัน้ ความเข้าใจต่อสสารและจิตวิญญาณจึงน้อยมาก ตืน้ เขินอย่างน่าสงสาร
แม้จะรอบรูท้ ุกสิง่ เกีย่ วกับมนุ ษยชาติ ก็ยงั คงเป็นคนธรรมดาสามัญ
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
ผูฝ้ ึกทีม่ รี ากฐาน(เกินจี)ดีจาํ นวนหนึ่ง หลังจากฟงั การบรรยายแล้ว เนื่องจากหน้าทีก่ ารงานรัดตัวก็
ไม่ฝึก น่าเสียดายนัก หากเป็ นคนธรรมดาสามัญทัวไป
่ ข้าพเจ้าจะไม่พดู เลย ปล่อยเขาไป แต่คนพวกนี้เป็น
พวกทีม่ คี วามหวัง ศีลธรรมของมนุ ษย์ตกตํ่าลงวันละนับพันลี้ คนธรรมดาสามัญต่างลื่นไหลไปตามกระแส
ของความตกตํ่า ห่างไกลจากทางธรรมยิง่ มากก็ยงิ่ บําเพ็ญกลับไปยาก แท้ทจ่ี ริง การบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมก็
คือการบําเพ็ญจิตใจคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาพแวดล้อมทีซ่ บั ซ้อนเช่นในสถานทีท่ าํ งาน คือโอกาสอัน
ดีทจ่ี ะยกระดับจิต(ซินซิง่ ) รอจนปลดเกษียณมิเป็ นการสูญเสียสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสําหรับการบําเพ็ญ
ปฏิบตั ธิ รรมหรอกหรือ ไร้ซง่ึ ความขัดแย้งทัง้ มวลแล้วยังต้องบําเพ็ญปฏิบตั อิ ะไร จะยกระดับอย่างไร ชีวติ
คนมีเวลาจํากัด บ่อยครัง้ ทีท่ ่านคํานวณไว้อย่างดี แต่ท่านจะรูห้ รือว่าเวลาข้างหน้าทีเ่ หลืออยูจ่ ะบําเพ็ญได้
ทันหรือไม่ การบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมไม่ใช่เรือ่ งเล่นๆ เป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งเอาจริงเอาจัง ยิง่ กว่าเรือ่ งใดๆของคน
ธรรมดาสามัญ ไม่ใช่เรือ่ งแน่ นอนอย่างทีค่ ดิ ถ้าแม้นสูญเสียโอกาสไปแล้ว เวียนว่ายตายเกิดหกทาง
(วัฏสงสาร)เมือ่ ใดจึงจะได้เกิดในร่างคน โอกาสมีได้เพียงครัง้ เดียว กิเลสลวงตาทีป่ ล่อยวางไม่ได้ผ่านพ้นไป
จึงจะรูว้ ่าสิง่ ทีส่ ญ
ู เสียไปนัน้ คืออะไร
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