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การบรรยายฝ่า ณ นครเป่ยจิง  

 

หล่ี หงจ้ือ 

11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1996 

  

ขา้พเจา้ทราบความรู้สึกของทุกท่าน  ขา้พเจา้กคิ็ดถึงทุกท่านมาก  ขา้พเจา้เพียงแต่ขอบอกทุกท่าน

วา่ เพียงท่านบาํเพญ็ใหดี้ๆ  ขา้พเจา้กจ็ะอยูข่า้งตวัท่านตลอดเวลา  ผูฝึ้กจาํนวนมากบาํเพญ็ไดดี้มาก  

ขา้พเจา้กท็ราบ  ผูฝึ้กหลายคนจดัอยูใ่นช่วงจวนใกลจ้ะเปิดการรู้แจง้ (อู)้ 

ในช่วงท่ีผา่นมาเร็วๆน้ี  ขา้พเจา้เคยพดูกบัผูฝึ้กหลายคน  ขา้พเจา้วา่การไดรั้บฝ่าน้ีไม่ง่ายเลย  อาจ

มีบางคนรู้สึกวา่  ฉนัเพียงไดฟั้งข่าว  หรือ เพื่อนบอกฉนั   บงัเอิญไดเ้ห็นหนงัสือเล่มน้ี (จว้นฝ่าหลุน) 

หรือไดข่้าวจากหนงัสือพิมพ ์ฉนักม็าแลว้  หลงัจากนั้นกเ็ดินเขา้สู่เส้นทางการบาํเพญ็ตา้ฝ่าน้ีแลว้  ท่ีจริง

ท่านอยา่เห็นวา่ช่างง่ายมาก  ท่านอยา่มองแค่เปลือกนอกวา่ การไดฝ่้าน้ีคลา้ยกบัควา้มาไดง่้ายดาย

เหลือเกิน   เพราะวา่มีนอ้ยมากท่ีจะปรากฏวา่ มีเทพเซียนองคห์น่ึง บอกใหท่้านไปรับฝ่า  ส่วนมากลว้น

เป็นรูปแบบวธีิการของคนธรรมดาสามญั  อยา่งธรรมดาๆมาก กไ็ดรู้้จกัแลว้   แต่ขา้พเจา้ขอบอกท่าน   

ท่านเองนั้น เพื่อท่ีจะไดฝ่้าน้ี หาไดง่้ายดายไม่  บางทีคร่ึงแรกของชีวติท่านท่ีทนทุกขม์า ลว้นคือ เพื่อการ

ไดฝ่้าน้ี   น่ีคือส่ิงท่ีท่านทราบ  ยงัมีท่ีท่านไม่ทราบ  บางทีหลายชาติก่อนของท่าน  กระทัง่เป็นเวลาท่ี

ยาวนานกวา่นั้น  ลว้นแต่ทนทุกข ์ รับกรรม เพื่อใหไ้ดฝ่้าน้ี  ยงัมีบางคน เพื่อการไดฝ่้าน้ีเคยไดรั้บความ

เจบ็ปวดทุกขท์รมานมากยิง่ข้ึนไปอีก  น่ีคือส่ิงท่ีท่านไม่ทราบ  ในอนาคต หลงัจากท่านหยวนหมัน่  ท่าน

จะทราบ และเห็นได ้  มนัไม่ง่ายเลย  ฝ่าน้ีทุกท่านไดรู้้จกัอยา่งค่อนขา้งแจ่มแจง้แลว้   เพราะเหตุใดทุก

ท่านสามารถบาํเพญ็เช่นน้ีได ้   กเ็พราะพวกท่านทราบแลว้วา่ ฝ่าน้ีไม่ใช่หลกัธรรมทัว่ๆไป   ในอดีตใน

พุทธศาสนา  องคศ์ากยมุนีไดป้ระจกัษแ์จง้หลายส่ิงหลายอยา่ง  ซ่ึงพระองคก์ไ็ดเ้หลือไวม้ากมายใหก้บั

คน    แต่ในขั้นตอนของการสืบทอดส่ิงเหล่าน้ี ท่ีองคศ์ากยมุนีทรงเหลือไวใ้หก้บัคน กค่็อยๆสูญหายไป

มากมาย  และส่ิงท่ีบนัทึกในคมัภีร์กมี็คนกาํลงัแกไ้ข  กาํลงัเปล่ียนแปลง  เร่ืองราวเดียวกนัท่ีบนัทึกอยูใ่น

คมัภีร์พุทธศาสนา ซ่ึงตีพิมพใ์นรูปเล่มต่างๆกเ็ขียนไวไ้ม่เหมือนกนัเลย  น่ีกเ็ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหส่ิ้งท่ี
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องคศ์ากยมุนี ทรงถ่ายทอดเอาไวเ้ขา้สู่ธรรมะปลาย   แน่นอนยงัมีเหตุอ่ืนอีก ท่ีทาํใหเ้ขา เขา้สู่ยคุธรรมะ

ปลาย 

 สังคมวนัน้ีช่างสลบัซบัซอ้นเหลือเกินแลว้  ยิง่ไม่อาจทาํใหค้นบาํเพญ็ไดแ้ลว้  ขา้พเจา้พดูวา่ ฝ่า

ชุดน้ีท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดเป็นฝ่าท่ีใหญ่มาก  จุดน้ีผูฝึ้กคงจะสังเกตไดเ้องแลว้  ในประวติัศาสตร์ไม่มีใคร

สอนหลกัธรรมท่ีแทจ้ริงของจกัรวาลใหก้บัคนอยา่งเป็นระบบ  และบอกใหค้นบาํเพญ็ได ้  จะบาํเพญ็ข้ึน

ไปไดอ้ยา่งไร  แน่นอน  องคศ์ากยมุนีเป็นพระพุทธ  พระดาํรัสท่ีพระองคท์รงตรัสยอ่มมีความเป็นพุทธะ  

แต่วา่ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  องคศ์ากยมุนีพุทธ มิไดท้รงนาํหลกัธรรมแทจ้ริงของจกัรวาล ตรัสใหก้บั

คน  ดงันั้นในช่วงบั้นปลายขององคศ์ากยมุนีพุทธะ จึงตรัสวา่ “ ขา้พเจา้ไม่ไดส้อนหลกัธรรมอะไร” 

สุดทา้ยยงัทรงบอกกบัลูกศิษยว์า่ “ ใหถื้อศีลเป็นอาจารย”์  เพราะอะไรละ  กเ็พราะองคศ์ากยมุนีพุทธะ

ทรงทราบถึงปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในยคุธรรมะปลาย  หลกัธรรมท่ีพระองคท์รงสอน จะถูกทาํใหยุ้ง่

เหยงิ  พระองคท์รงบอกศิษยเ์หล่านั้นวา่  เพียงท่านปฏิบติัตามศีลน้ีท่ีขา้พเจา้บญัญติั  ท่านกส็ามารถจะ

บรรลุมาตรฐานของผูบ้าํเพญ็  กจ็ะหยวนหมัน่ได ้ ดงันั้นส่ิงท่ีพระองคท์รงเหลือไวใ้หก้บัคนกคื็อ ศีล 

 แน่นอน  องคศ์ากยมุนีกคื็อพระพุทธ  พระดาํรัสของพระองคจึ์งมีความเป็นพุทธะ   ดงันั้นพระ

ดาํรัสเหล่านั้นท่ีพระองคต์รัสออกมา ท่านจึงไม่อาจพดูวา่ เขาไม่ใช่หลกัธรรม  แต่วา่ เขาไม่ใช่หลกัธรรม

ใหญ่(ตา้ฝ่า)ท่ีแทจ้ริงของจกัรวาล   หรือ กฎท่ีสูงสุดของสวรรค ์   ส่ิงท่ีขา้พเจา้เหลือไวใ้หก้บัทุกท่านใน

วนัน้ี กคื็อหลกัธรรมของจกัรวาลซ่ึงเร่ิมตน้ตั้งแต่กา้วน้ีของคนธรรมดาสามญั  และสามารถพดูไดว้า่ 

ตลอดเร่ือยไปจนถึงหลกัธรรมชั้นสูงท่ีสุด กค็รอบคลุมเอาไวแ้ลว้    เพียงแต่จากชั้นพื้นผวิของหนงัสือ 

“จว้นฝ่าหลุน” คนธรรมดาสามญัไม่อาจมองเห็น   เพราะคนท่ีไม่คิดจะบาํเพญ็ พลิกดูรอบหน่ึงกจ็บแลว้  

ความคิดของเขาหลงัจากอ่านหนงัสือเล่มน้ีแลว้กคื็อ“น่ีเป็นหนงัสือเล่มหน่ึงท่ีสอนใหค้นเป็นคนได้

อยา่งไร”   การอ่านรอบท่ีหน่ึงลว้นเป็นความรู้สึกน้ี   แต่เม่ือท่านอ่านเป็นรอบท่ีสอง  เขากไ็ม่ใช่อยา่งน้ี

แลว้   ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในความคิดเม่ือท่านอ่านรอบท่ีหน่ึงจบ  ลว้นจะไดรั้บการแกไ้ขเม่ือท่านอ่าน

ในรอบท่ีสอง  ในขณะเดียวกนัท่านกจ็ะพบวา่น่ีไม่ใช่หนงัสือเล่มหน่ึงของคนธรรมดาสามญั  แต่ไม่แน่

วา่ท่านจะสามารถใหข้อ้สรุปวา่น่ีคืออะไร  แต่เม่ือท่านอ่านต่อไปอีกเป็นรอบท่ีสาม  ท่านจะพบวา่เขา

เป็นหนงัสือสาํหรับการบาํเพญ็ท่ีแทจ้ริงเล่มหน่ึง   หากท่านสามารถอ่านเป็นรอบท่ีส่ี  ท่ีหา้  จากน้ีไป

หนงัสือเล่มน้ีจะติดตามท่านไปชัว่ชีวติ  ท่านจะไม่ยอมปล่อยมือเลย 

 ทาํไมจึงเป็นเช่นน้ีละ   เพราะขา้พเจา้เคยพดูไวแ้ลว้วา่ จะใชห้ลกัเหตุผลของคนธรรมดาสามญั 

ช้ีนาํท่านบาํเพญ็ไปสู่เขตแดนของพระพุทธนั้น เป็นไปไม่ได ้  แต่ความนยัของหนงัสือเล่มน้ียิง่ใหญ่มาก  
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คาํพดูประโยคเดียวกนั ในระดบัชั้นท่ีต่างกนั ในเขตแดนท่ีต่างกนั ท่านจะมีความรู้สึกซาบซ้ึงท่ีต่างกนั  

เพราะมีความลึกลํ้ามหศัจรรยม์ากมายอยูข่า้งใน  ขา้พเจา้ไม่ไดอ้วดอิทธิปาฏิหาริยอ์ะไรใหก้บัท่าน   

กระทัง่การรักษาโรคใหค้น  ขา้พเจา้กท็าํเพื่อใหส้อดคลอ้งไปตามสถานการณ์ของช่ีกงในขณะนั้น  

มิฉะนั้นแมแ้ต่การรักษาโรค ขา้พเจา้กจ็ะไม่ทาํ  ท่านคิดจะบาํเพญ็ใหร่้างกายท่านเปล่ียนแปลง  ทาํให้

ท่านบาํเพญ็อิทธิฤทธ์ิพระพุทธทั้งหมดออกมา ทาํใหร้ะดบัชั้นของท่านยกระดบัเร่ือยไป  รวมทั้งส่ิงท่ีจะ

ไดท้ั้งหมด หลงัจากหยวนหมัน่  ขา้พเจา้กไ็ดห้ล่อหลอมเขา้ไวใ้นหลกัธรรมน้ีแลว้  เพียงท่านไปศึกษา 

ร่างกายท่านกจ็ะเปล่ียน  เพียงท่านไปอ่าน ความคิดของท่านกจ็ะเล่ือนระดบัข้ึน  เพียงท่านไปบาํเพญ็

ท่านกจ็ะไดส้ถานภาพท่ีต่างกนัในเขตแดนท่ีต่างกนั  ถา้หากสามารถอ่านไปจนถึงท่ีสุด  ท่านกจ็ะ

สามารถหยวนหมัน่ภายใตก้ารช้ีนาํของหนงัสือเล่มน้ี  กคื็อหนงัสืออยา่งน้ี  แต่ความนยัท่ียิง่ใหญ่ของเขา

นั้น คนธรรมดาสามญักลบัมองไม่เห็น   

 แน่นอน ในน้ียงัมีอีกปัญหาหน่ึง  ผูท่ี้นัง่อยูท่ ั้งหมดท่ีไดรั้บฝ่า   ผูท่ี้บาํเพญ็อยูใ่นตา้ฝ่าทั้งหมด 

ต่างกท็ราบ  ในขั้นตอนการบาํเพญ็ของท่านนั้นเขา้ใจแลว้วา่ ในเขตแดนท่ีต่างกนั  ในระดบัชั้นท่ีต่างกนั 

ลว้นรู้สึกซาบซ้ึงในความนยัของระดบัชั้นท่ีต่างกนัของเขา(ฝ่า)  ดงันั้นฝ่าน้ีท่ีขา้พเจา้เพิ่งพดูเม่ือครู่ไม่ใช่

หลกัธรรมโดยทัว่ไป  เขาเป็นคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล  ขา้พเจา้นาํส่ิงท่ีเป็นของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง

ถ่ายทอดใหก้บัคนแลว้   แน่นอน เร่ืองน้ีทาํไวใ้หญ่มาก  ขา้พเจา้ขอพดูเนน้ตา้ฝ่าอีกคร้ัง  ตา้ฝ่า   อาจมี

บางคนรู้วา่เน้ือหาท่ีขา้พเจา้บรรยายนั้นมีมากมาย  จึงเรียกเขาวา่ ตา้ฝ่า  ท่ีจริงไม่ใช่  ความหมายท่ีแฝงไว้

ในตา้ฝ่าน้ีท่ีขา้พเจา้พดูนั้นสูงลํ้า 

 ผูฝึ้กท่ีบาํเพญ็อยูใ่นเขตแดนท่ีสูงมากนั้น เขาจะมองเห็นทศันียภาพชนิดหน่ึง  จะพบวา่ไม่เพียง

แค่คน ท่ีเรียนตา้ฝ่า  ชีวติชั้นสูงมากทั้งหมดกก็าํลงัเรียนอยูด่ว้ย  ฝ่าน้ีใหญ่มากจริงๆ  ผูท่ี้กาํลงันัง่อยูล่ว้น

แต่มีวาสนา  ท่านจึงไดรั้บฝ่าน้ี   ขา้พเจา้ยงัขอพดูคาํนั้น  ไม่ใช่แต่ละคนจะสามารถไดฟั้งฝ่าน้ี  พวกท่าน

ฝึกพลงัอยูใ่นสวนสาธารณะใหญ่อยา่งนั้น  มีคนผา่นไปมา  บางคนกม็องไม่เห็น  บางคนมาแลว้ เขากฟั็ง

ไม่เขา้หู  ดงันั้นเขากไ็ม่ไดอ้ะไรทั้งส้ิน  ไม่ใช่วา่ทุกๆคนจะไดก้นัหมด  บางคนพออ่านหนงัสือกรู้็สึกวา่ดี  

บางคนอ่านแลว้กย็อมรับไม่ได ้ คนกไ็ม่เหมือนกนั  แต่วา่ในน้ีกมี็เหตุผลอยู ่ เม่ือครู่ขา้พเจา้ไดพ้ดูแลว้วา่   

เน่ืองจากหนงัสือเล่มน้ีไม่ใช่หนงัสือของคนธรรมดาสามญั  ขา้พเจา้กพ็ดูเช่นน้ีเม่ืออยูใ่นอเมริกา  เหตุ

ใดตา้ฝ่าน้ีสามารถช้ีนาํคนบาํเพญ็ไปสู่เขตแดนชั้นสูงมากได ้   เพราะในระดบัชั้นตํ่ามาก จะเห็นวา่ฝ่าน้ี 

ทุกๆคาํท่ีพดูลว้นแต่เป็นหลกัการ    ถา้ท่านสามารถมองเห็นสภาพการณ์ท่ีแทจ้ริงของเขา  กจ็ะพบวา่แต่

ละตวัอกัษรลว้นเป็นรูปลกัษณ์ของพระพุทธ   หากท่านสามารถบาํเพญ็ถึงระดบัท่ีสูงมาก  ตาทิพยข์อง

ท่านกจ็ะสามารถมองเห็นไดสู้งมาก  ท่านกจ็ะพบปรากฏการณ์หน่ึง  คือดา้นหลงัแต่ละตวัอกัษร ลว้น



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                                     แกว้นัท่ี 20 สิงหาคม ค.ศ. 2011 

 

หนา้ 4 จาก 18 
 

เป็นพระพุทธในระดบัชั้นต่างๆกนันบัไม่ถว้นเรียงซอ้นกนัเป็นชั้นๆ  ทุกท่านคิดดูวา่น่ีมีความนยัท่ีสูง

เพียงไร  เหตุใดคาํพดูประโยคหน่ึงในเขตแดนท่ีต่างกนั จึงมีการเปล่ียนแปลงของสภาพการณ์ท่ีต่างกนั 

ในระดบัชั้นท่ีต่างกนั หลกัการทั้งหมดของฝ่าน้ีลว้นเปล่ียนไปหมดแลว้  กคื็ออยา่งน้ี  ดงันั้นทุกท่านอยา่

คิดวา่หนงัสือเล่มน้ีเป็นหนงัสือเล่มหน่ึงของคนธรรมดาสามญั  จะตอ้งเห็นคุณค่าของเขา 

 คนในอดีตพอพดูถึงพระพุทธ กจ็ะเกิดความเล่ือมใสศรัทธาอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดในใจข้ึนมา   พดู

ถึงพระพุทธ  พระโพธิสตัว ์  พระอรหนัต ์ ดว้ยสภาพจิตใจท่ีงดงามยิง่   แต่คนทุกวนัน้ีพดูถึงพระพุทธ

อยา่งเร่ือยเป่ือย  ไม่มีความระมดัระวงั  คลา้ยเป็นเร่ืองพื้นๆมาก  น่ีกเ็พราะการท่ีมนุษยไ์ม่เช่ือวา่มีเทพจึง

พฒันาไปถึงกา้วน้ี   เพราะพระพุทธไม่ใช่ส่ิงท่ีจะใหค้นนาํมาพดูกนัตามชอบใจ  น่ีเป็นเร่ืองใหญ่เก่ียวกบั

การเคารพหรือไม่เคารพต่อพระพุทธ  แต่คนปัจจุบนัน้ี  นาํเอาพระพุทธมาพดูลอ้เล่นกนัตามชอบใจ  

กระทัง่เร่ืองการรับประทานอาหารกห็ลบลู่พระพุทธ    มีช่ืออาหารหลายอยา่งท่ีเป็นการลบหลู่พระพุทธ

ทั้งส้ิน   “เจ อรหนัต”์ อะไรเอย  “พระกระโดดกาํแพง”  ช่ือเหล่าน้ีลว้นมีข้ึนมาแลว้  ลว้นแต่เป็นการด่า

พระพุทธ  ลบหลู่พระพทุธ  กระทัง่มีภตัตาคารเหล่าน้ีบางแห่งท่ี อุบาสิกา อุบาสก  หรือพระสงฆเ์ปิด

ข้ึนมา    คลา้ยกบัวา่พวกเขาไม่รู้วา่กาํลงัด่าพระพทุธอยู ่   เหตุใดผูอ้อกบวชจึงไม่อาจบาํเพญ็ไดแ้ลว้ละ   

เขาไม่รู้วา่จะบาํเพญ็อยา่งไรแลว้   บางทีพวกเขายงัเขา้ใจวา่ “เรียกวา่ เจ อรหนัตมี์อะไรไม่ดีเล่า”   ทุก

ท่านคิดดู   พระอรหนัตน์ั้น  เขาไม่ยดึติดความอยากในรสชาติทางโลกทั้งหมด  แต่ “เจ อรหนัต”์นั้นเป็น

อาหารท่ีครบถว้นทุกรส   เม่ือท่านยนือยูใ่นเขตแดนนั้นมองดูปัญหาน้ี  นัน่ไม่ใช่เท่ากบัด่าเขาหรือ  พดู

วา่ “พระกระโดดกาํแพง”   พอพระพุทธไดก้ล่ิน เห็นโลกมนุษยมี์ส่ิงท่ีมีรสชาติหอมน่ารับประทานกจ็ะ

กระโดดขา้มมาแลว้หรือ  น่ีมิใช่การด่าพระพุทธหรือ   พระพุทธจะยดึติดกบัอาหารของคนหรือ กคื็อ

ขา้พเจา้พดูถึงปรากฏการณ์แบบน้ีในปัจจุบนั  ท่ีจริงมีเร่ืองมากมายท่ีไม่เคารพต่อพระพุทธอยา่งยิง่   แลว้

ไปถึงระดบัไหนกนัแลว้ละ   ขณะท่ีเอ่ยถึงพระพุทธ ผูค้นกไ็ม่มีความคิดท่ีถูกตอ้งอยูเ่ลย   กระทัง่กลา้ด่า

พระพุทธตรงๆ  งานศิลปะกป็ลอมแปลงพระพุทธอยา่งชัว่ร้าย  ไปกนัถึงขั้นน้ีแลว้  ทุกท่านคิดดู  สังคม

มนุษยน์ั้นเป็นอะไรแลว้ละ       ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  หนงัสือเล่มน้ี  ตา้ฝ่าน้ี คือส่ิงท่ีขา้พเจา้มา

ถ่ายทอด  ขา้พเจา้จึงตอ้งปรับส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งทั้งหมดใหถู้กตอ้ง  ในฝ่านั้นครอบคลุมหลกัธรรมแต่ละเขต

แดนของพระพุทธ  เต๋า  เทพ ในระดบัชั้นท่ีนบัไม่ถว้น   ดงันั้นทุกท่านตอ้งเห็นคุณค่าของหนงัสือเล่มน้ี   

อยา่ไดเ้ท่ียววางท้ิง  ในระยะแรกของการถ่ายทอดฝ่า ขา้พเจา้ไม่ไดพ้ดูถึงปัญหาน้ี  บางคนในขณะฟังการ

บรรยายยงัเอามานัง่ทบั  ในตอนนั้นท่านไม่รู้ กไ็ม่ตาํหนิท่าน  วนัน้ีทุกท่านลว้นบาํเพญ็ข้ึนมากนัแลว้  

ลว้นเขา้ใจวา่ฝ่าน้ีคืออะไรแลว้   ดงันั้นวนัน้ีขา้พเจา้จึงพดูถึงปัญหาน้ี  ขอบอกทุกท่าน  ตอ้งระวงัเร่ือง

เหล่าน้ีไว ้
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 ยงัมีอีกปัญหาหน่ึง  ขา้พเจา้กข็อถือโอกาสพดูใหก้บัทุกท่าน  พวกเราหลายคนบาํเพญ็ไดไ้ม่เลว

เลย  ตนเองกรู้็ดีวา่บาํเพญ็ไดไ้ม่เลว  แต่วา่บางคร้ัง ในสมอง มกัจะสะทอ้นปัญหาบางอยา่งออกมา  ใน

ความคิดสะทอ้นส่ิงยดึติดของคนธรรมดาสามญัออกมา  แสดงอารมณ์ต่างๆออกมา  ผูฝึ้กหลายคนรู้สึก

กงัวลมาก  - ท่ีแทฉ้นับาํเพญ็เป็นอยา่งไรกนันะ   ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  หากท่านรู้วา่ท่านเป็นผูบ้าํเพญ็

คนหน่ึง ท่านกก็าํลงักาํหนดตวัเองตามมาตรฐานของการบาํเพญ็   เม่ือในความคิดของท่านเกิด

สภาพการณ์ชนิดน้ีข้ึนมาจริงๆ  ท่านอยา่ไปกงัวลกบัมนั   เพราะอะไรละ เพราะการบาํเพญ็ในสังคมคน

ธรรมดาสามญันั้น หากนาํส่ิงท่ีเป็นของคนธรรมดาสามญักบักรรมทั้งหมดท้ิงไปอยา่งท่ีวา่แลว้  เช่นนั้น

ขา้พเจา้ขอบอกท่าน  ท่านกไ็ม่อาจอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญัไดแ้มแ้ต่วนัเดียว   ความนึกคิดนานาชนิด

ในความคิดของคนธรรมดาสามญัท่ีสะทอ้นออกมานั้น ท่านจะทนไม่ได ้  เพราะคาํพดู  การกระทาํ  

ความคิดหน่ึงๆ ของคนธรรมดาสามญันั้นลว้นมีจุดประสงค ์  และจุดประสงคช์นิดน้ีมกัจะเป็นไปเพื่อ

ตวัเองทั้งส้ิน  ดงันั้นท่านกจ็ะทนไม่ได ้ เม่ือท่านไม่มีส่ิงเหล่าน้ี กจ็ะสามารถมองเห็นของๆ(ความคิด)คน

อ่ืน  แต่ละคร้ังท่ีท่านสัมผสักบัคนธรรมดาสามญั ท่านยอ่มทนไม่ไดแ้น่  ท่านกจ็ะรู้สึกวา่คาํพดู และการ

กระทาํหน่ึงๆของคนนั้น ลว้นแต่มีการยดึติดท่ีรุนแรงมาก  ท่านกไ็ม่อาจบาํเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดา

สามญัแลว้  ท่านกจ็ะอยูต่่อไปไม่ไหวแลว้  การงานกท็าํไม่ไหวแลว้    ดงันั้นขา้พเจา้จึงค่อยๆทยอย ขจดั

ส่ิงผวิเผนินั้นของคนใหก้บัท่าน  เร่ือยๆไปจนถึงเวลาท่ีจวนจะหยวนหมัน่จึงค่อยขจดัท้ิงไปทั้งหมด 

 ดงันั้นส่ิงท่ียงัไม่ไดท้ิ้งไปทั้งหมดน้ี ท่ีจะสามารถดาํรงชีพอยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญัจึงทาํให้

ท่านสามารถบาํเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดาสามญัได ้   เม่ือท่านรับรู้วา่ส่ิงเหล่าน้ีของท่านเองไม่ดี ท่านก็

กา้วหนา้แลว้  ท่านสามารถผลกัไสมนัไป กคื็อท่านกาํลงับาํเพญ็ตนเอง  แต่วา่มีบางส่ิงไม่แน่วา่ท่านจะ

สามารถท้ิงมนัไปไดท้ั้งหมดในทนัทีทนัใด   เพราะนัน่เป็นส่ิงท่ีจะท้ิงไปไดช้า้มากในท่ามกลางการ

บาํเพญ็   เร่ืองเหล่าน้ีทุกท่านตอ้งแยกใหช้ดั  ในวนันั้นท่ีหยวนหมัน่ ยอ่มจะสามารถท้ิงส่ิงเหล่าน้ีไปได้

ทั้งหมด 

 ยงัมีอีก  ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  การบาํเพญ็นั้น  ยากลาํบากมากจริงๆ  เพราะพวกท่านบาํเพญ็อยู่

ในหมู่คนธรรมดาสามญั  ขณะละท้ิงจิตยดึติดในท่ามกลางผลประโยชน์ กบั อารมณ์ความรู้สึกความ

ผกูพนั(ฉิง) พวกท่านจึงจะเขา้ใจซาบซ้ึงได ้  เหล่าศิษยใ์หม่เม่ือยงัไม่ไดเ้ขา้สู่สภาพการณ์น้ี กจ็ะไม่เขา้ใจ

ซาบซ้ึงถึงแรงตา้นมากมายอยา่งนั้น    เพราะคนนั้นมีกรรม  และองคป์ระกอบเหล่าน้ีท่ีกรรมสร้างข้ึนมา

ลว้นกาํลงัขดัขวางคนบาํเพญ็   ซ่ึงปรากฏออกมาเป็น ความยุง่ยากในการทาํงาน  การงานไม่เป็นดัง่ใจ  

ความขดัแยง้ระหวา่งคนดว้ยกนั  หรือแสดงออกมาทางร่างกายท่ีไม่สบาย   ความยุง่ยากเหล่าน้ี เม่ือมาถึง

นั้นกม็กัจะฉบัพลนัมาก  แหลมคมมาก  บางคร้ังพวกท่านรู้วา่ตนเองกาํลงับาํเพญ็อยู ่  แต่ดูเหมือนจะวาง
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จิตดวงนั้นลงไปไดย้ากมาก  จุดน้ีขา้พเจา้ทราบดี  แต่วา่สุดทา้ยในการบาํเพญ็ของทุกท่าน   ท่านยงัตอ้ง

กา้วขา้มไป  ท่านสมคัรใจ หรือ ไม่สมคัรใจ  กต็อ้งประสบกบัเร่ืองอยา่งน้ีแน่นอน  ฝึกฝนท่านเร่ือยไป  

สุดทา้ยยงัคงตอ้งวางใจดวงน้ีลงไป 

 ยงัมีอีกปัญหาหน่ึง  ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  ผูท่ี้ไดฟั้งฝ่า  ไดรั้บฝ่า  อาจมีวาสนากนัทั้งหมด  ฝ่า

ท่ีขา้พเจา้บรรยายใหพ้วกท่านวนัน้ีสูงมากจริงๆ  ส่ิงท่ีเหลือไวใ้หก้บัพวกท่าน กสู็งมาก พวกท่านบาํเพญ็

ไดเ้ร็วมาก  โดยเฉพาะคือผูท่ี้มารับฝ่าในระยะหลงัๆ   มีความรู้สึกวา่ผูม้าทีหลงันั้น จะแซงหนา้ไป  คร้ัง

น้ีท่ีขา้พเจา้ไปอเมริกามีความรู้สึกหน่ึง  วา่ มีคนจาํนวนมากทั้ง คนจีนแผน่ดินใหญ่  คนไตห้วนั  ชาวจีน

โพน้ทะเล   นกัศึกษาต่างประเทศ  ปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปัญญาชนระดบัสูง  หรือ เป็นอาจารย์

มหาวทิยาลยั  ศิษยท่ี์ทาํงานคน้ควา้วจิยั   คนเหล่าน้ีทะลวงระดบัชั้นไดเ้ร็วมาก  แน่นอน ไม่ใช่พดูวา่

ความรู้ของพวกเขาสูงจึงดี  แต่เป็นดว้ยรากฐาน(เกินจี)ดี  เพราะพวกเขาไดฝ่้าทีหลงั  แต่หลงัจากไดฝ่้า

แลว้  ขา้พเจา้พบวา่โดยทัว่ไปไม่มีขั้นตอนการรับรู้อยา่งค่อยเป็นค่อยไป   ท่ีผา่นมาคนจาํนวนมากมี

ขั้นตอนการรับรู้  เล่ือนระดบัสูงข้ึนอยา่งชา้ๆ  แต่พวกเขาจาํนวนมากไม่มีขั้นตอนแบบน้ี  พอได(้ฝ่า)แลว้

กเ็อามาบาํเพญ็  ไม่เพียงแค่เขา้ใจไดเ้ร็ว  ทนัใดกห็ลอมเขา้ไปแลว้    น่ีไม่ใช่พดูวา่เป็นเหตุจากการท่ีคนมี

ความรู้ของคนธรรมดาสามญั  ท่ีจริงคือปัญหาเกินจี  แน่นอน  ผูท่ี้ไดฝ่้านั้นกมี็องคป์ระกอบของวาสนา

อยูด่ว้ย 

 ฝ่าท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดนั้นโดยพื้นฐานไดม้อบใหก้บัพวกท่านทั้งหมดอยา่งเป็นระบบจนถึงท่ีสุด

แลว้  ส่ิงท่ีควรถ่ายทอดกไ็ดเ้หลือไวใ้หพ้วกท่านทั้งหมดแลว้  และส่ิงท่ีสูงท่ีสุดกไ็ดบ้รรยายไวสู้งมาก

แลว้ ดงันั้นหากขา้พเจา้บรรยายซํ้ าอีก  บรรยายกลบัไปกลบัมา  กจ็ะเกิดผลการรบกวนได ้    เน่ืองจาก

การบรรยายของขา้พเจา้ไม่อาจบรรยายใหเ้หมือนกนัโดยไม่ผดิเพี้ยนแมต้วัอกัษรเดียว   ดงันั้นส่ิงท่ีเหลือ

เอาไวจึ้งอาจจะรบกวนฝ่าส่วนน้ีท่ีกาํหนดไวแ้น่นอนใหพ้วกท่าน   ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจไปบรรยายฝ่า

อยา่งเป็นระบบไดอี้ก  หากไม่เกิดสถานการณ์พิเศษ  ส่ิงท่ีขา้พเจา้จะพดูต่อไปในภายหลงันั้น ลว้นแต่

เก่ียวขอ้งกบัปัญหาจาํนวนหน่ึงท่ีสังคมมนุษยเ์ผชิญอยู ่ และ เร่ืองของอนาคต   น่ีลว้นเป็นเร่ืองของคน

แลว้   ส่ิงท่ีเป็นของการบาํเพญ็ในยคุน้ี ไดม้อบให ้อยา่งสมบูรณ์ทั้งหมดโดยพื้นฐานแลว้ จนถึงท่ีสุด  “จ้

วนฝ่าหลุน”ไดเ้ขียนไวสู้งอยา่งยิง่เหลือเกินแลว้  ฉะนั้นท่ีผา่นมาในช่วงหน่ึง  ขา้พเจา้กไ็ดพ้ดูไปหลาย

อยา่ง  ซ่ึงจะจดัทาํออกมาเป็น หนงัสือต่อไป  แต่ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน  ส่ิงท่ีจะสามารถทาํใหท่้าน

บาํเพญ็ไดอ้ยา่งแทจ้ริงกคื็อ “จว้นฝ่าหลุน”  และไม่วา่จะออกหนงัสืออ่ืนมาอีกสักเท่าไร กล็ว้นแต่เป็น 

ส่วนเสริมของ “จว้นฝ่าหลุน”ทั้งส้ิน   ดงันั้นการบาํเพญ็ของทุกท่านจะตอ้งยดึถือ “จว้นฝ่าหลุน” เล่มน้ี

ไปบาํเพญ็เป็นหลกั 
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 ผูฝึ้กเราขาดรูปธรรมของแนวคิดพระพุทธมาก  ความรับรู้ต่อพระพุทธ  เน่ืองจากหลายปีมาน้ี

ขา้พเจา้เพียงแต่บรรยายฝ่า  จึงพดูนอ้ยมาก ถึงสภาพการณ์ในเขตแดนท่ีต่างกนัของพระพุทธ และ 

สภาพการณ์ของจกัรวาล กบั พระพุทธ  เต๋า  เทพ     ท่ีไม่ไดพ้ดูเพราะฝ่าท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดน้ีใหญ่มาก  

จึงไม่อาจแทรกส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมใดๆเขา้ไป  ลว้นแต่ไม่คู่ควรท่ีจะแทรกเขา้ไป  ดงันั้นผูฝึ้กจาํนวนมาก

จึงขาดความเขา้ใจดา้นน้ี   มีความเขา้ใจนอ้ยมากในพระพุทธกบัสรรพชีวติ ท่ีต่างระดบัชั้นกนัทั้งบนและ

ล่าง   พระพุทธเอย  พระโพธิสัตวเ์อย  หรือเขตแดนของพระพุทธ  โลกของพระพุทธ  เขา้ใจดา้นน้ีกนั

นอ้ยมาก  ท่ีจริงหากนาํรูปธรรมของการดาํเนินชีวติของพระพุทธออกมาบรรยาย  พวกท่านกจ็ะใช้

ความคิดของคนไปเขา้ใจ  นัน่เป็นการไม่เคารพพระพุทธ  ในอนาคตในการบาํเพญ็  พวกท่านผูฝึ้กหลาย

คนจะมองเห็นได ้ตวัพวกท่านเองกจ็ะเติมเตม็ในส่วนน้ี  

 จกัรวาลน้ีสลบัซบัซอ้นอยา่งยิง่  และเป็นระดบัความสลบัซบัซอ้น ท่ีพระพุทธ เต๋า เทพ ในวนัน้ี

ลว้นแต่จะอุทานออกมาดว้ยความตกตะลึง  ไม่เพียงแต่คน  จกัรวาลส่วนน้ีทั้งหมดท่ีคนรับรู้นั้นเพียงอยู่

ในระดบัชั้นหน่ึงเท่านั้น  แต่ก่อนขา้พเจา้เคยพดูแลว้วา่  ผวินอกของสสารทั้งหมดท่ีคนสามารถรับรู้ได ้  

อนุภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีสามารถเห็นไดคื้อ ดวงดาว  ทางชา้งเผอืก  ส่วนอนุภาคท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีรู้ไดโ้ดยใช้

เคร่ืองมือนั้นยงัมี โมเลกลุ  อะตอม  นิวเคลียสอะตอม  โปรตอน  อีเลคตรอน  ควาร์ก  นิวทรีโน  เลก็ลง

ไปอีกกไ็ม่รู้แลว้    แต่สสารตน้กาํเนิดท่ีห่างไกลจากคน  ห่างไกลจากตน้กาํเนิดของสสารท่ีประกอบข้ึน

เป็นชีวติ นั้นต่างกนัไกลไม่รู้สักเท่าไร   นบัไม่ถว้นร้อยลา้นเท่า  ร้อยลา้นนบัไม่ถว้นๆๆกย็งัไม่ถึงท่ีสุด    

สสารกเ็ลก็ถึงระดบันั้น    แต่สสารยิง่เลก็  พื้นท่ี(ครอบคลุม)ยิง่กวา้งใหญ่  ท่านไม่อาจมองเพียงอนุภาค

เดียวโดดๆ  อนุภาคหน่ึงของมนั เป็นเพียงจุดหน่ึงของพื้นท่ีนั้น   แต่วา่มนักลบัเป็นร่างรวมทั้งหมดร่าง

หน่ึง    เช่นนั้นอนุภาคของสสารยิง่เลก็  ระนาบนั้นของร่างรวมทั้งหมดของมนัอาจจะใหญ่มาก: อนุภาค

ท่ีประกอบข้ึนเป็นสสารยิง่มีขนาดใหญ่  เช่นนั้นระนาบของระดบัชั้นนั้นไม่แน่วา่จะใหญ่   มนุษยเ์พียง

รับรู้ถึงมิติน้ีท่ีประกอบข้ึนมาจากโมเลกุล ยงัอยูใ่นกรอบ ทั้งยงัใชค้วามหมายท่ีตายตวัของวทิยาศาสตร์

แบบการพิสูจนย์นืยนั จาํกดัตนเองไวอี้กดว้ย  ทะลวงออกไปไม่ได ้  อยา่งเช่นท่านบอกวา่  อากาศ นํ้า  

โลหะ  ไม ้ รวมทั้งร่างกายคน  มิติทั้งหมดท่ีท่านดาํรงชีพอยูล่ว้นเป็นส่ิงท่ีประกอบข้ึนมาจากโมเลกุล  

ท่านจึงเหมือนกบัดาํรงชีพอยูใ่นมหาสมุทรของเขตแดนโมเลกลุน้ี  เหมือนกบัอยูใ่นภาพวาดสามมิติท่ี

ประกอบข้ึนจากโมเลกลุ  ยานอวกาศบินไดสู้งเพียงไร  กอ็อกไปไม่พน้ มิติของโมเลกลุน้ี   คอมพิวเตอร์

จะกา้วหนา้เพียงไรกเ็ปรียบไม่ไดก้บัสมองคน  แน่นอนสังคมมนุษยก์ใ็ช่วา่จะทะลวงออกไปไม่ไดเ้ลย

แมแ้ต่นอ้ย  คนรับรู้ไดแ้ลว้ถึง โมเลกลุ  อะตอม  ควาร์ก และนิวทรีโน   แต่วา่ท่ีวทิยาศาสตร์มองเห็นได้

นั้นเป็นเพียงจุดหน่ึงของอนุภาคท่ีดาํรงอยู ่   ไม่เห็นระนาบทั้งหมดท่ีคงอยูข่องอนุภาค(ระดบัขนาด)
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ต่างๆ   หากมองเห็นระนาบนั้นไดแ้ลว้  เช่นนั้นคนกจ็ะเห็นทศันียภาพท่ีคงอยูอ่ยา่งแทจ้ริงของ อีกมิติ

จกัรวาล  และอะตอมนั้นไม่ใช่เพียงอนุภาคหน่ึงท่ีคนมองเห็นได ้  รวมทั้งอนุภาคอ่ืนโดยตวัมนั  หาก

สามารถนาํมนัมาขยายใหญ่ดู  ขยายใหใ้หญ่เท่ากบัดวงดาวเลก็ๆดวงหน่ึง   กจ็ะสามารถมองเห็น วตัถุท่ี

ประกอบข้ึนมาจากสสารอะตอม ชีวติ สสาร นํ้า พืช รูปแบบของสสารทั้งหมดท่ีดาํรงอยูเ่หล่านั้นท่ี

ประกอบข้ึนมาจากอะตอม  จุดน้ีมนุษยไ์ม่สามารถทะลวงไปได ้

 ท่ีจริงคนดาํรงชีพอยูร่ะหวา่งสองอนุภาค  อนุภาคท่ีประกอบข้ึนเป็นส่ิงต่างๆทั้งหมดคือ โมเลกลุ  

อนุภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีตาเรามองเห็นนั้นกคื็อดวงดาว   มีชีวติอยูร่ะหวา่งอนุภาคโมเลกลุ กบัดวงดาว  

แน่นอน วนัน้ีถา้ขา้พเจา้ไม่พดู  วงการวทิยาศาสตร์กรั็บรู้ไม่ได ้ มนุษยก์คิ็ดไม่ถึงวา่ดวงดาวกเ็ป็นอนุภาค

หน่ึง   และดวงดาวนบัไม่ถว้นกป็ระกอบข้ึนเป็นอนุภาคท่ีใหญ่ยิง่ข้ึน   นัน่กคื็อทางชา้งเผอืกหน่ึงๆ และ

ระบบดวงดาวกป็ระกอบข้ึนเป็นขอบเขตของจกัรวาลท่ีใหญ่ยิง่ข้ึน  ซ่ึงนัน่ยงัไม่ใช่อนุภาคท่ีใหญ่ท่ีสุด   

แน่นอนแนวคิดท่ีขา้พเจา้พดูถึงน้ีอาจจะผลกัความคิดของท่านข้ึนไปสูงมากในชัว่ครู่เดียว   หากร่างกาย

ของท่านใหญ่เท่าร่างกายท่ีประกอบข้ึนจากอนุภาคชั้นดวงดาวนั้น  ลองหนักลบัมามองดูโลก  

เหมือนกบัโมเลกุลหรือไม่ละ   หากใชค้วามรับรู้เร่ืองสสารของคนในการมอง  ท่ีแทด้วงดาวเป็นอนุภาค

ชั้นหน่ึงจริงๆ   น่ีคือพดูจากระดบัมหภาค   

 คนมกัพดูวา่ข้ึนไปบนฟ้า  ท่ีไหนคือ ฟ้า    ในจกัรวาลน้ี กไ็ม่มีแนวคิดเร่ือง บน-ล่าง ซา้ย-ขวา 

ก่อน-หลงั ท่ีแทจ้ริง   ข้ึนบนอาจเป็นขา้งบน  ลงล่างเป็นขา้งบนไหมละ  จกัรวาลน้ี เป็นส่ิงท่ีกลม  โลก

เกือบจะอยูต่รงตาํแหน่งศูนยก์ลาง   ดา้นซา้ยคือบน  ดา้นขวากคื็อบน  ดา้นล่างคือบน  บนยอดกคื็อบน

ดว้ย   ฉะนั้นน่ีกจ็ะพดูความลบัสวรรคอ์อกมา    เม่ือครู่ขา้พเจา้พดูแลว้วา่ อนุภาคยิง่เลก็ ระดบัชั้นระนาบ

ของมนักลบัยิง่ใหญ่   ท่ีจริงเม่ือชีวติหน่ึงสามารถยอ้นกลบัไปสู่ระดบัจุลภาคยิง่ข้ึน กจ็ะยิง่อยูใ่นท่ีๆใหญ่

ยิง่ๆข้ึนและสูงยิง่ๆข้ึนแลว้   กจ็ะอยูบ่นฟ้าแลว้   เน่ืองจากอนุภาคยิง่เลก็  ระดบัชั้นของมนัยิง่สูง   น่ีเป็น

การรับรู้ของแนวคิดท่ีใหญ่มาก   เม่ือครู่ท่ีขา้พเจา้บรรยายวธีิการรับรู้เก่ียวกบัจกัรวาลนั้น  กเ็พียงแต่

บรรยายใหก้บัทุกท่านเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น  เป็นวธีิหน่ึงในการรับรู้เร่ืองมิติ  ยงัมีท่ีซบัซอ้นกวา่อีก  

แน่นอน  ท่ีมากยิง่ไปกวา่น้ี  หลงัจากพวกท่านเปิดการรู้แจง้ (ไคอู ้)ในอนาคต กไ็ปรับรู้เองได ้

 ไม่อาจเหลือส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมของสวรรคใ์หก้บัคนมากเกินไป  ท่ีจริงหากวิทยาศาสตร์แบบการ

พิสูจนย์นืยนัของมนุษย ์ พฒันาไปสูงมาก หรือ ไปเหนือเขตแดนของมนุษย ์  เช่นนั้นยิง่จะเป็นอนัตราย

ต่อมนุษยม์ากยิง่ข้ึน  เพราะคนไม่อาจบรรลุถึงเขตแดนของพระพุทธอยา่งเดด็ขาด  โดยผา่นวธีิการทาง

เทคโนโลย ี  น่ีคือส่ิงท่ีอนุญาตใหไ้ม่ไดอ้ยา่งเดด็ขาด   เพราะคนมีอารมณ์ทั้งเจด็  กามคุณทั้งหก และจิต
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ยดึติดนานาชนิด  จิตชิงดีชิงเด่นเอย  จิตอิจฉาริษยาเอย  ตณัหากามารมณ์เอย  ส่ิงเหล่าน้ีถา้นาํข้ึนไปบน

สวรรค ์ จะไหวหรือ  นัน่กจ็ะเกิดการต่อสู้กบั พระพุทธ พระโพธิสัตว ์ ข้ึนมาแลว้  กลายเป็นสงคราม

จกัรวาลออกมาจริงๆแลว้       ตลอดชัว่กาลนานนั้นยอ่มไม่อาจปล่อยใหค้น ทาํใหว้ทิยาศาสตร์

เทคโนโลยบีรรลุถึงเขตแดนของพระพุทธโดยมีจิตของคนธรรมดาสามญัอยู ่  ดงันั้นวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยขีองมนุษย ์     จึงเพียงแต่พฒันาไปตามท่ีฟ้าลิขิตเท่านั้น   หากมนัพฒันาไปสูงมาก  เช่นนั้น

วทิยาศาสตร์เทคโนโลยโีดยตวัมนัเอง กบั คนกจ็ะเผชิญกบัอนัตรายจากการถูกทาํลาย   น่ีคือภาพท่ี

ขา้พเจา้มองเห็น 

ต่อจากน้ี  ขา้พเจา้ขอกลบัมาพดูเร่ืองมิติน้ีอีกคร้ัง  รูปลกัษณ์ของมิติชนิดน้ีท่ีขา้พเจา้กล่าวไปเม่ือ

ครู่ คือวธีิการหน่ึงในการรับรู้อยา่งคร่าวๆ    ในปีนั้นองคศ์ากยมุนีกเ็คยตรัสเก่ียวกบัการรับรู้เร่ืองจกัรวาล

ในขอบเขตท่ีแน่นอนหน่ึง    อยา่งเช่นพระองคต์รัสถึงสภาพการณ์รูปธรรมในขอบเขตท่ีแน่นอน

อนัหน่ึงของคนกบัภายในตรีภูมิ และภายนอกตรีภูมิ   เช่นท่ีพดูถึงเขาพระสุเมรุ   กไ็ดต้รัสถึงรูปแบบการ

คงอยูข่องเขาพระสุเมรุ    ทั้งส่ีดา้นของเขาพระสุเมรุมีทวปีใหญ่ ส่ีทวปี  มีสวรรคใ์หญ่อยูส่องชั้น  ท่ีจริง

คาํพดูขององคศ์ากยมุนี เม่ือถ่ายทอดมาถึงประเทศจีน  การแปลเป็นภาษาจีน หรือในระหวา่งขั้นตอน

การสืบทอดในประเทศอินเดีย      กล็ว้นแต่มีความคลาดเคล่ือนผดิพลาด  สวรรคใ์หญ่สองชั้นของเขา

พระสุเมรุน้ีท่ีองคศ์ากยมุนีตรัสนั้น  ท่ีแทไ้ม่ใช่สวรรคใ์หญ่สองชั้น  แต่เป็นแนวคิดของสองจกัรวาล เป็น

ความรับรู้เขา้ใจเก่ียวกบัจกัรวาลนอ้ย และ จกัรวาลชั้นท่ีสอง 

จกัรวาลชั้นท่ีสอง จะรับรู้เขา้ใจกนัอยา่งไรละ   จกัรวาลน้ีท่ีมนุษยรั์บรู้  ประกอบข้ึนจากบรรดา

ทางชา้งเผอืกมากมาย  น่ีเป็นการบรรยายจากโครงสร้างของมิติชั้นน้ีท่ีคนสามารถรับรู้ได ้  น่ีกคื็อ

จกัรวาลท่ีพวกเราพดูถึงกนับ่อยๆ  กคื็อจกัรวาลน้ี    ชัว่นิรันดร พวกเราไม่อาจมองเห็นขอบของมนั 

ฉะนั้นจกัรวาลน้ีมนัจึงไม่ใช่จกัรวาลหน่ึงเดียวในร่างนภา(เทียนถ่ี)   และไม่ใช่อนุภาคชั้นท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ร่างนภาอนัยิง่ใหญ่มหึมา  ยงัมีจกัรวาลท่ีใหญ่อยา่งน้ีจาํนวนมากมาย   ประกอบกนัเป็นขอบเขตท่ีใหญ่

ยิง่ข้ึนของจกัรวาล  และกมี็ขอบชั้นนอก(เปลือกนอก)  ซ่ึงมนักป็ระกอบกนัเป็นอนุภาคชั้นท่ีใหญ่ยิง่ข้ึน

ชั้นหน่ึงเท่านั้นเอง  จกัรวาลน้ีช่างกวา้งใหญ่เหลือเกิน  กล่าวสาํหรับคนแลว้คือ รู้สึกวา่ไม่อาจ

จินตนาการได ้   แต่กล่าวสาํหรับเทพนัน่เป็นเพียงอนุภาคชั้นหน่ึงของส่วนเลก็ๆเท่านั้น     แต่กล่าว

สาํหรับพระพุทธท่ีใหญ่ยิง่ข้ึนไปนั้น  มนัเลก็เสียจนไม่อาจนบัเป็นอะไรไดจ้ริงๆ    วธีิคิด วธีิพิจารณา  

ทรรศนคติในเขตแดนท่ีต่างกนั  ลว้นจะเกิดการเปล่ียนแปลง 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                                     แกว้นัท่ี 20 สิงหาคม ค.ศ. 2011 

 

หนา้ 10 จาก 18 
 

เม่ือครู่ขา้พเจา้ไดพ้ดูถึง เขาพระสุเมรุนั้นท่ีองคศ์ากยมุนีไดท้รงประจกัษแ์จง้   มนัอยูท่างดา้นทิศ

เหนือของระบบสุริยะจกัรวาล กบัทางชา้งเผอืกน้ีท่ีมนุษยเ์ราอาศยัอยู ่  อยา่งนั้น “ทิศเหนือ” แนวคิดน้ียงั

พดูไดไ้ม่ถนดันกั  เพราะในจกัรวาลน้ีมนัไม่มีแนวคิดอยา่งน้ี     โลกยงัคงหมุนอยู ่  กล่าวตามคาํพดูของ

องคศ์ากยมุนีละกนั  เราจึงพดูกนัอยา่งน้ี   ทุกท่านคงเขา้ใจไดง่้ายต่อแนวคิดน้ี   มิฉะนั้นแลว้  ขา้พเจา้อยู่

ตรงน้ีพดูอยา่งน้ี  พรุ่งน้ีมนักจ็ะหมุนพลิกไปถึงท่ีนัน่แลว้  จึงพดูวา่อยูด่า้นทิศเหนือตามคาํพดูขององค์

ศากยมุนี    พวกเราจึงพดูวา่มนัอยูด่า้นทิศเหนือ   เขาพระสุเมรุน้ีมีความสูงเท่าไรละ   เขาพระสุเมรุสูง

ทะลุทางชา้งเผอืก  สูงกวา่ขอบเขตของจกัรวาลน้ีท่ีขา้พเจา้กล่าวไปเม่ือครู่   ระบบดวงดาวมากมาย

มหาศาลประกอบกนัเป็นขอบเขตน้ี   ทุกท่านคิดดู  ระบบดวงดาวมากมายมหาศาลนบัไม่ถว้นนั้น มี

ความใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนกนั  ระหวา่งระบบดวงดาว กบั ระบบดวงดาวนั้น ยงัมีระยะห่างท่ีแน่นอน

หน่ึง  เขาพระสุเมรุสูงยิง่กวา่จกัรวาลน้ี   อยู ่ณ ตาํแหน่งศนูยก์ลางของจกัรวาลชั้นท่ีสอง  จึงเป็นภูเขาท่ี

สูงใหญ่อยา่งน้ี   ท่ีจริงเขาพระสุเมรุเป็นภูเขาใหญ่ท่ีมีภูเขาสามลูกเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั และส่ิงท่ี

สอดคลอ้งกบัเขาพระสุเมรุน้ีคือ  พระอมิตพุทธ  พระโพธิสัตวก์วนอิน  พระโพธิสัตวต์า้ซ่ือจ้ือ    

พระอมิตพุทธเป็นองคท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเขตแดนน้ี 

ส่ิงท่ีองคศ์ากยมุนีทรงประจกัษแ์จง้นั้นห่างไกลลิบลบักบัการรับรู้ของผูค้นท่ีมีต่อพระองค ์ องค์

ศากยมุนีพุทธะตรัสถึงเร่ืองราวมากมายของสวรรค ์ เร่ืองราวในชาติก่อนของพระองค ์  แต่ไม่ไดต้รัสถึง

ภูมิหลงัท่ีแทจ้ริงของพระองคเ์องออกมาทั้งหมด   โดยเฉพาะคือ เร่ืองราวหลงัจากพระนิพพาน กย็ิง่ไม่มี

คนรู้ 

ทุกท่านทราบวา่ พระพุทธแต่ละองคล์ว้นมีโลกหน่ึงของตนเอง   พระอมิตตพุทธ มีโลกสุขาวดี 

หลิวหลีซ่ือเจ้ียคือโลกท่ีพระโอสถพุทธะก่อตั้งข้ึน    ยงัมีโลกเหลียนฮวาเอย   เหมยห่าวซ่ือเจ้ียเอย  พระ

เยซู ปฐมเทพเจา้ กล็ว้นมีโลกของพวกเขาเอง   ในขอบเขตของทางชา้งเผอืกทั้งหมดท่ีมนุษยอ์าศยัอยู ่  มี

โลกสวรรคท่ี์สอดคลอ้งกนัแบบน้ีอยูร้่อยกวา่แห่ง  พระพุทธกมี็มากมาย  พระพุทธท่ีบรรลุถึงเขตแดน

ของพระยไูลนั้น  องคศ์ากยมุนีตรัสวา่มีมากดัง่เมด็ทรายในแม่นํ้าคงคา   พระยไูลแต่ละองคต่์างดูแล

สวรรคห์น่ึงแห่ง   ท่านคิดวา่จกัรวาลน้ีมีความกวา้งใหญ่เพียงไร   ฉะนั้นเม่ือองคศ์ากยมุนีทรงลงมาจาก

ระดบัชั้นสุดทา้ยนั้น คือ จกัรวาลชั้นท่ีหก   ตวัเลขน้ีช่างใหญ่เหลือเกิน  จกัรวาลชั้นท่ีหกนะ  ซ่ึงไม่ใช่

สวรรคช์ั้นท่ีหก   พระองคมี์โลกหน่ึงอยูท่ี่นัน่   เรียกวา่ ตา้ฝานซ่ือเจ้ีย    ต่อมาองคศ์ากยมุนีพุทธะมาถึง

สังคมคนธรรมดาสามญั มาช่วยเหลือคน  หลงัจากพระองคท์รงเปิดการรู้แจง้(ไคอู)้ กถ่็ายทอดหลกัธรรม

อยู ่ 49 ปี   พระองคมิ์ไดท้รงกลบัไป  เน่ืองจากองคศ์ากยมุนี เพียงอาศยักาํลงั(ความสามารถ), อาศยั
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ระดบัชั้นท่ีสูงอยา่งน้ีท่ีพระองคเ์สดจ็มา  กไ็ดแ้ต่ช่วยเหลือจิตรอง   และไม่อาจทาํใหผู้บ้าํเพญ็ ๆ ไปไดสู้ง

ในชาติเดียว 

 ทุกท่านทราบกนัหมดแลว้วา่  พระพุทธเหล่านั้นมีโลกของตนเอง    ใครเคยไดย้นิวา่องคศ์ากย

มุนีพุทธะมีโลกของตนเองบา้ง  ไม่มีใครพดู  กล่าวกนัวา่องคศ์ากยมุนีพุทธะมีซวัผอซ่ือเจ้ีย   ซวัผอซ่ือ

เจ้ียอยูท่ี่ไหน  กคื็อตรีภูมิ  กคื็อตรีภูมิน้ี  รวมทั้งคน   โลกนั้นของพระพุทธนั้นจะเป็นโลกของคนได้

อยา่งไรกนั ละ  ใครกไ็ม่เคยคิดถึงปัญหาน้ี   ท่ีแทอ้งคศ์ากยมุนีพุทธะนั้นในเวลาปกติ พระองคจ์ะอยูท่ี่

สวรรคต์า้ฝาน(ตา้ฝานเทียน)ตลอด เพราะพระองคม์าจากโลกตา้ฝาน  พระองคจึ์งตั้งช่ือสวรรคช์ั้นนั้น

วา่ตา้ฝานเทียน  ตา้ฝานเทียนเป็นสวรรคท่ี์สูงท่ีสุดแห่งโลกท่ีปราศจากกิเลส  และตา้ฝานเทียนกอ็ยู่

ภายในตรีภูมิ  เหตุใดพระองคอ์ยูท่ี่น่ี ไม่ไปไหนละ   ก่อนการถ่ายทอดตา้ฝ่า พระองคย์งัคงเฝ้าดูแลลูก

ศิษยท่ี์ศรัทธาพระองคอ์ยู ่   2,500 กวา่ปีมา ท่ีแทคื้อพระองคร์อคอยการถ่ายทอดตา้ฝ่า  เช่นนั้นองคศ์ากย

มุนีพุทธะนั้นเน่ืองจากระดบัชั้นสุดทา้ยท่ีพระองคม์าคือตา้ฝานซ่ือเจ้ีย  แต่พระองคไ์ม่อาจร้ังอยูท่ี่นัน่ได ้  

เน่ืองจากพระองคไ์ดท้รงวางรากฐานทางวฒันธรรมสาํหรับการถ่ายทอดตา้ฝ่าในโลกน้ี   และไดท้นทุกข์

มากมายในโลก   หลงัจากหล่อหลอมเขา้กบัตา้ฝ่าพระองคก์จ็ะทรงกลบัไปยงัเขตแดนท่ีสูงยิง่ข้ึน  น่ีกคื็อ

สภาพการณ์ท่ีแทจ้ริงขององคศ์ากยมุนีท่ีขา้พเจา้บรรยายใหทุ้กท่าน 

 มีคนมากมายถามขา้พเจา้มาตลอดวา่ “ อาจารย ์ ท่านคือใคร ” พดูถึงเร่ืองของขา้พเจา้ข้ึนมานะ  

ช่างยาวนานอยา่งยิง่เหลือเกินแลว้   ขา้พเจา้กา้วผา่นลงมาจากจกัรวาลแต่ละชั้นๆของร่างนภาท่ีต่างกนั  

กลบัชาติเกิดอยูใ่นแต่ละชั้นๆ  ในโลกเดียวกมี็ตวัขา้พเจา้มากมาย  สลบัซบัซอ้นจนไม่มีจุดตั้งตน้ท่ีจะพูด

ได ้  ขา้พเจา้สามารถบอกทุกท่านอยา่งคร่าวๆท่ีสุด   ขา้พเจา้เห็นวา่ขา้พเจา้นั้นอยูน่อกร่างนภาทั้งหมด

ของจกัรวาล  แต่เหล่าเทพ  พระพุทธ กบั สรรพชีวติลว้นอยูภ่ายในนั้น 

 ในจกัรวาลมีปัญหา การเกิดข้ึน  ตั้งอยู ่  เส่ือมไป  น่ีคือกฎ ท่ีดาํรงอยูข่องจกัรวาล  อายขุอง

จกัรวาลนั้นยาวนานเหลือเกิน  ในขั้นตอนน้ีของจกัรวาล  พระพุทธ  เต๋า  เทพ ท่ีเกิดข้ึนในยคุแรกมีอายุ

ยาวนานเหลือเกินแลว้  มีชีวติอยูจ่นลว้นแต่รู้สึกคลา้ยมีความรู้สึกเบ่ือนิดหน่อยแลว้  เวลาช่างยาวนาน

เหลือเกินแลว้  สามารถทาํใหเ้หล่าเทพลืมประวติัศาสตร์ไป  พวกเขาลืมกระทัง่เร่ืองราวแต่เก่าก่อนของ

พวกเขา  ระดบัชั้นยิง่สูงเวลาของเขากย็ิง่ยาวนาน   ขอบเขต และพื้นท่ีของพวกเขากย็ิง่กวา้งใหญ่  

แนวคิดเก่ียวกบั การเกิดข้ึน  ตั้งอยู ่ เส่ือมไป ในเขตแดนท่ีสูงข้ึนไปนั้น ยาวนานมากๆ  กระทัง่ในฐานะ

ชีวติหน่ึงท่านไม่จาํเป็นตอ้งไปพิจารณาเลยจริงๆ   กย็าวนานอยา่งน้ี   เช่นนั้น ในเวลาทั้งหมด กบั

(สาํหรับ)เจา้แห่งพุทธะท่ีอยูน่อกขอบเขตของจกัรวาล  ถือวา่สรรพชีวติคือ คุณค่าความหมายของการ
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ดาํรงอยูข่องจกัรวาล   เน่ืองดว้ยในจกัรวาลเคยเกิด มหนัตพิบติัภยัของระดบัชั้นท่ีต่างกนั มากมายหลาย

คร้ัง   นอกเหนือจากเขตแดนท่ีสูงท่ีสุดแลว้  ไม่มีชีวติใดรู้วา่สภาพดั้งเดิมท่ีสุดของจกัรวาลนั้นเป็น

อยา่งไร   หลงัจากการผลดัยคุ เปล่ียนใหม่ ส่ิงทั้งปวงในอดีตกไ็ม่คงอยูอี่กแลว้  แต่วา่จะรักษาสรรพชีวิต

ภายในจกัรวาลไวต่้อไป  ปัญหาน้ีเม่ือจะจดัการกย็ากมาก 

 เม่ือจกัรวาลเร่ิมเกิดข้ึน   มีเทพจาํนวนมากมายมองเห็นปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนของจกัรวาลในช่วงม

หนัตภยัสุดทา้ยแลว้  เทพเหล่านั้นลว้นกงัวลอยา่งยิง่   คิดจะช่วยตวัเอง  แต่วา่ หากพวกเขาไม่

เพียบพร้อมดว้ยธรรมานุภาพท่ีสูงอยา่งนั้น  กห็มุนเร่ืองน้ีกลบัไม่ไหว  และจะกลบัไปไม่ได ้  ทุกๆ

ระดบัชั้นลว้นแต่คิดจะทาํเร่ืองน้ี  ในประวติัศาสตร์จึงมีเทพมากนั มากมาย 

 แต่ในจกัรวาลท่ีผา่นมามีหลกัธรรมหน่ึงดาํรงอยู ่  กคื็อ ระดบัชั้นน้ีไม่รู้วา่ระดบัชั้นท่ีสูงกวา่มี

ส่ิงมีชีวติอยูห่รือไม่  ระดบัชั้นท่ีสูงยิง่ข้ึนกไ็ม่รู้วา่ระดบัชั้นท่ีสูงยิง่กวา่มีส่ิงมีชีวติอยูห่รือไม่  เทพในแต่

ละชั้นรู้แต่เพียงวา่ตนเองนั้นสูงท่ีสุด   ดงันั้นพระเยซูของทางตะวนัตกจึงพูดวา่บิดาของพระองค—์พระ

ยะโฮวา คือพระเป็นเจา้    พระยะโฮวาคือ พระเจา้ท่ีสร้างคนชนชาติยวิ  คือผูท่ี้สร้างคนชนชาติยวิ  จึงพดู

กนัวา่เขาเป็นส่ิงท่ีสูงท่ีสุดของชาวยวิผวิขาวกบัชีวติอ่ืนในระดบัชั้นท่ีต่างกนั  แต่วา่ ระบบอ่ืนยงัมีพระเจา้

ท่ีสร้างคนชนิดอ่ืน   และสูงยิง่ๆข้ึนไปยงัมีเทพกบัสรรพชีวติ  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเทพชั้นตํ่ากบัคนไม่รู้   

เทพกรู้็เพียงหลกัพุทธธรรมในระดบัชั้นน้ีของตน  เม่ือพวกเขามองเห็นผลลพัธ์สุดทา้ย  เหล่าเทพลว้นจะ

คิดวธีิการแกไ้ขผลลพัธ์ท่ีน่ากลวั ในช่วงสุดทา้ยของ การเกิดข้ึน  ตั้งอยู ่ เส่ือมไป  ดบัสูญ  เทพประเภทน้ี

มากมายจึงลงมาสู่โลกกนัอยา่งเกรียวกราว   เทพบางองค ์มาทนทุกข ์ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ ของจกัรวาลชั้น

นั้นของเขา  จากน้ีคิดจะมีธรรมานุภาพยิง่ใหญ่เช่นน้ี  ดาํเนินการลุล่วงในเร่ืองการไดรั้บการช่วยเหลือ    

แต่พวกเขาลว้นเผชิญกบัปัญหาอยา่งเดียวกนั  พวกเขาลว้นไม่ใช่สูงท่ีสุด  และหากเขตแดนชั้นสูงยิง่ๆข้ึน

กเ็กิดปัญหาแลว้  เขตแดนเดิมทั้งหมดท่ีพวกเขาอยูก่จ็ะตกอยูใ่นมหนัตภยัแลว้  ฉะนั้นเหล่าเทพท่ีลงมาก็

จะไม่มีพลงักงและถูกทาํลาย  ดงันั้นเหล่าเทพท่ีลงมา ลว้นแกไ้ขจุดจบน้ีไม่ได ้  และกก็ลบัไปไม่ไดแ้ลว้  

ทั้งหมดลว้นกาํลงัเกิดข้ึนอยา่งน้ีโดยแทจ้ริง  ในการช่วยเหลือ กบัการเจ้ิงฝ่าข้ึนไปขา้งบน  ขา้พเจา้ไดส่้ง

พวกท่ีมากนัอยา่งน้ีกลบัข้ึนไปแลว้ หลงัจากท่ีกลืนกลายเขา้กบัฝ่า 

 ทุกท่านลว้นทราบวา่ ปัญหาน้ีท่ีขา้พเจา้พดูนั้นสูงมากจริงๆแลว้  องคศ์ากยมุนีเคยตรัสไว้

ประโยคหน่ึงวา่   ในอนาคตก่ีปี ๆ หลงัจากน้ี  ณ เวลานั้น พระศรีอริยเมตไตรยพ์ุทธะ(หมีเล่อฝอ)จะมา  

ขา้พเจา้กม็าในช่วงเวลาท่ีวา่น้ี  แต่ขา้พเจา้ไม่ใช่ระดบัชั้นน้ีของพระศรีอริยเมตไตรยพ์ุทธะ 
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 ขา้พเจา้ยงัจะพดูความลบัหน่ึงของสวรรค ์ท่ีสูงมากใหแ้ก่ทุกท่าน   เร่ืองน้ีท่ีผา่นมาขา้พเจา้เคยพดู

แลว้  พระพุทธบนสวรรค ์  อยา่งเช่นท่ีพวกท่านทราบกนัหมด คือ พระยไูล  พระโพธิสัตว ์  ท่ีจริงลว้น

ไม่ใช่มีแค่หน่ึงองค ์ ประมาณอยูใ่นช่วงสิบปี หรือไม่เกินสิบปี ตอ้งเปล่ียนหน่ึงองค ์  พระอมิตตพุทธใน

ปัจจุบนักไ็ม่ใช่องคแ์รกสุดนั้นแลว้  พระโพธิสัตวก์วนอินกไ็ม่ใช่องคแ์รกสุดนั้นแลว้  เพราะอะไรละ   

เพราะตรีภูมิของมนุษยน์ั้นสลบัซบัซอ้นเหลือเกิน  พวกเขากใ็กลก้บัตรีภูมิมาก  ส่ิงท่ีไม่ดีขา้งล่างสามารถ

รบกวนถึงพวกเขาได ้  เพราะพระพุทธ  พระโพธิสตัว ์นั้นช่วยเหลือคน  คนกย็ิง่สามารถรบกวนถึงพระ

พุทธ  พระโพธิสัตว ์  หากพวกเขาตอ้งช่วยเหลือเป็นเวลายาวนาน  พวกเขากจ็ะตกลงมาได ้  ดงันั้นมิติน้ี

ของพวกเราประมาณสิบปี พวกเขากต็อ้งเปล่ียนองคห์น่ึง   แต่วา่เวลาในโลกท่ีมีอยู ่ ไดผ้า่นไปนานมาก

แลว้  รูปธรรมมิติของเวลาในมิติท่ีใหญ่ยิง่ข้ึนกลบัเร็วมาก ในสิบปี  มีหลายมิติกผ็า่นไปแลว้เป็นเวลานบั

หม่ืนปีข้ึนไป  ดงันั้นในสภาพการณ์เช่นน้ี  พระพุทธ  พระโพธิสัตว ์จึงไม่สามารถอยูน่านต่อไปอีก  บน

สวรรคมี์ขอ้กาํหนดประการหน่ึง   ในระดบัชั้นท่ีแน่นอนหน่ึง ไม่วา่เป็นเทพอะไร  เม่ือถึงเวลาหน่ึงท่ี

แน่นอนลว้นตอ้งเปล่ียน  จุดประสงคคื์อ เพื่อรักษาพวกเขาไว ้ ไม่ใหพ้วกเขาตกลงมา  

 ในอดีตหลายส่ิงท่ีบนัทึกไวใ้นโลกมนุษย ์  กมี็การบนัทึกอยา่งน้ี  เพียงแต่คนไม่รู้วา่เป็นเร่ือง

อะไร  ทุกท่านลว้นทราบวา่มีพระโพธิสัตวก์วนอินใช่ไหม  ในประวติัศาสตร์กมี็การบนัทึกท่ีต่างกนั  

อยา่งเช่นบา้งเรียกวา่ พระโพธิสัตวก์วนอินแห่งทะเลใต ้  พระธิดาของ เม่ียว จวง อ๋อง(สมยัราชวงศถ์งั) 

บาํเพญ็สาํเร็จเป็นพระโพธิสัตว ์  ยงัมีกมุารมา้คู่ของอินเดียบาํเพญ็สาํเร็จเป็น พระโพธิสัตวก์วนซ่ืออิน 

เป็นตน้  ลว้นเป็นเร่ืองจริง  เพียงแต่วา่ไม่ใช่ชีวติเดียวกนั   “พระโพธิสัตวก์วนอิน”  คือรูปลกัษณ์แต่เดิม

ของผูรู้้แจง้ท่ี สง่างามน่าเกรงขาม โดดเด่นงดงาม  เป่ียมดว้ยมหาเมตตา และสมญานามของความเมตตา  

ท่ีไม่เปล่ียนแปลง    แต่ละคร้ัง เม่ือมีพระโพธิสัตวก์วนอินบาํเพญ็ข้ึนมาองคห์น่ึง   พระองคก์จ็ะเร่ิมเลือก

คนหน่ึงจากในโลกท่ีจะเป็นผูรั้บช่วงต่อจากตนในอนาคตข้ึนมา   ช่วยคนน้ีใหบ้าํเพญ็มีความเมตตา

เหมือนกนักบัพระองคเ์องทุกประการ  และมีระดบัชั้นสูงอยา่งเดียวกนันั้น  และมีธรรมานุภาพมากอยา่ง

เดียวกนันั้น  และสามารถทนทุกขไ์ดม้ากอยา่งเดียวกนันั้น  สามารถมีพลานุภาพยิง่ใหญ่อยา่งเดียวกนันั้น   

เม่ือคนนั้นหยวนหมัน่ พระองคก์ช่็วยเหลือเธอข้ึนมาแทนท่ีพระองค ์     พระพุทธ  เต๋า  เทพแต่ละองค์

ลว้นเป็นอยา่งน้ี     ในอดีตน่ีเป็นความลบัอยา่งยิง่ประการหน่ึงของสวรรค ์ วนัน้ีไดพ้ดูใหพ้วกท่านแลว้ 

 เพราะอะไรขา้พเจา้จึงพดูออกมาใหก้บัพวกท่านละ   เพราะขา้พเจา้จะพดูถึงปัญหาหน่ึง  ตั้งแต่

เม่ือองคศ์ากยมุนี ตรัสถึงสมญานามของพระศรีอริยเมตไตรยพ์ุทธะแลว้  สองพนักวา่ปีมา พระศรีอริย

เมตไตรยพ์ุทธะน้ี กไ็ม่รู้ว่าเปล่ียนไปก่ีองคแ์ลว้ ! พระภิกษุปู้ไต(้พระสังขจาย) เป็นคนหน่ึงในนั้น  น่ีกคื็อ 

เหตุท่ีวา่ทาํไมจึงรวมพระศรีอริยเมตไตรยเ์ขา้กบัพระภิกษุปู้ไต ้   แต่วา่รูปลกัษณ์ของพระศรีอริยเมต
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ไตรย ์กลบัไม่เหมือนพระภิกษุปู้ไต ้ ท่ีทอ้งโต หวัเราะดงั แบบนั้น นัน่เป็นเพียงรูปลกัษณ์ของคนใน

เวลาท่ีพระองคท์รงอยูใ่นโลกเท่านั้น  พระพุทธนั้นศกัด์ิสิทธ์ิน่าเกรงขามมาก  มีจาํนวนมากท่ีอยูใ่นวยั

หนุ่มมาก  สวยงามมาก  เพราะวา่ยิง่สูงข้ึนยิง่งดงาม  ดูไปพระอมิตตพุทธท่ีแทจ้ริงนั้นกมี็ลกัษณะท่าทาง

เหมือนอายรุาว ยีสิ่บปี   ส่วนพระโพธิสัตวก์วนอินก ็ราว สิบเจด็ สิบแปดปี   ตา้ซ่ือจ้ือกคื็อ สิบหา้สิบหก

ปี    เน่ืองจากทศันคติของคนกเ็ขา้ใจวา่คนอายส่ีุสิบกวา่นั้นสุขมุรอบคอบ  เป็นวยัท่ีไม่สับสนแลว้  

ดงันั้นจึงป้ันรูปของพวกเขาเป็นรูปลกัษณ์อยา่งนั้น  แต่ความคิดของเทพบนสวรรคน์ั้นกาํหนดตาม

ปัญญาญาณ กบัระดบัชั้นเขตแดน     ความเมตตา กบัปัญญาญาณของเทพไม่ใช่ส่ิงท่ีกาํหนดตามอาย ุ คน

ธรรมดาสามญัมกัใชค้วามรับรู้ของคนอยูเ่สมอ 

 ฉะนั้น  พระศรีอริยเมตไตรยพ์อถึงชาติน้ี  กคื็อเม่ือขา้พเจา้เร่ิมถ่ายทอดฝ่า พระศรีอริยเมตไตรย์

องคสุ์ดทา้ยน้ี   ท่ีจริงคือเพศหญิงท่ีบาํเพญ็สาํเร็จ  แต่รูปลกัษณ์ของพระศรีอริยเมตไตรยเ์ป็นเพศชาย  ท่ี

จริง“หมีเล่อ” สองตวัคือภาษาอินเดียโบราณ พอ ออกเสียงกไ็ม่ค่อยตรงมาก  พอแปลเป็นภาษาฮัน่กย็ิง่

ไม่ตรงแลว้   บา้งออกเสียงวา่ “หมีไหล”  บา้งออกเสียงวา่ “หมีเล่อ”  ยงัมีการออกเสียงแบบอ่ืน  ใน

อนาคตจะบอกการออกเสียงท่ีถูกตอ้งใหพ้วกท่าน  เม่ือพระศรีอริยเมตไตรยแ์ห่งยคุน้ีจะเสร็จส้ินเร่ือง

ของพระองค ์  กพ็อดีกบัท่ีขา้พเจา้ออกมา  แต่ขา้พเจา้ไม่ใช่ระดบัชั้นน้ีของพวกเขา  เทพในจกัรวาลลว้น

ทราบวา่ขา้พเจา้อาศยัพุทธธรรม  รูปลกัษณ์ของพระพุทธมาโปรดสรรพชีวติในแต่ละขอบเขต  พวกเขาก็

ตดัสินใจใหพ้ระศรีอริยเมตไตรยม์าแลว้  พระศรีอริยเมตไตรยพ์ุทธะกม็อบส่ิงท่ีพระองครั์บถ่ายทอด

ทั้งหมดใหก้บัขา้พเจา้แลว้  แต่เหล่าเทพลว้นไม่ทราบวา่โดยแทจ้ริง ขา้พเจา้มาจากท่ีไหน  เพียงแต่รู้วา่ลง

มาโลกช่วยเหลือคนแลว้  ขณะเดียวกนัพวกเขาลว้นแต่เร่งใหข้า้พเจา้เขา้วดัไป  แต่ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ขา้วดั  

ทาํไมไม่เขา้ไปในวดัละ   เพราะขา้พเจา้จะทาํเร่ืองท่ีใหญ่ยิง่กวา่  มีภารกิจท่ีใหญ่ยิง่กวา่    และคนปัจจุบนั

น้ีกไ็ม่เช่ือพระพุทธแลว้  พระสงฆใ์นวดั  อุบาสก-อุบาสิกามีนอ้ยมากแลว้   บรรดาผูท่ี้เช่ือถือซ่ึงไปวดั 

นั้นเปรียบกบัจาํนวนรวมของมนุษยแ์ลว้นอ้ยมากจริงๆ   ในช่วงธรรมะปลาย คนท่ีไม่เช่ือพระพุทธนั้น

มากเหลือเกินแลว้  ในวดัไม่อาจช่วยเหลือคนอยา่งกวา้งขวางได ้ ไม่อาจทาํใหค้นมากยิง่ข้ึนไดฝ่้า  พอเขา้

วดั คนท่ีเช่ือศาสนาอ่ืนยิง่ไม่ไดฝ่้าแลว้  ขา้พเจา้มองเห็นสถานการณ์น้ีแลว้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ออกบวช  

จึงถ่ายทอดตา้ฝ่าในสังคมคนธรรมดาสามญั   

 แน่นอน ในน้ีมีปัญหาหน่ึง  และเป็นปัญหาท่ีพระสงฆม์ากมายคิดไม่ออก  ผูค้นรู้วา่  ส่ิงท่ีขา้พเจา้

บรรยายคือหลกัพุทธธรรม  แต่วา่ไม่ใช่ธรรมะท่ีองคศ์ากยมุนีทรงบรรยาย  ท่ีจริง สมมติวา่ไม่ใช่ขา้พเจา้  

ทวา่เป็นอีกองคท่ี์มาช่วยเหลือคน  กจ็ะไม่พดูซํ้ า คาํพดูขององคศ์ากยมุนีพุทธะ  เปล่ียนเป็นอีกคนมากจ็ะ

ไม่ไปพดูส่ิงท่ีองคศ์ากยมุนีเคยตรัสไว ้    จะพดูพุทธธรรมเหมือนกนั  แต่ลว้นเป็นหลกัธรรมท่ีพระพุทธ
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เองประจกัษแ์จง้  เป็นเช่นน้ีใช่หรือไม่ละ   ความสงสัยท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึงพระสงฆใ์นปัจจุบนัวางไม่ลงคือ  

พวกเขาเขา้ใจวา่  องคศ์ากยมุนีพุทธะคือผูเ้ดียวท่ีทรงบรรยายพุทธธรรม  เป็นพุทธธรรมหน่ึงเดียวของ

จกัรวาล  พวกเขาลว้นไม่รู้วา่นัน่เป็นส่วนเลก็ๆส่วนหน่ึงในพุทธธรรม  คือองคศ์ากยมุนีพุทธะทรง

บรรยายออกมาใน ส่วนท่ีพระองคท์รงประจกัษแ์จง้  กระทัง่องคศ์ากยมุนีพุทธะกมิ็ไดน้าํหลกัธรรมท่ี

ทรงทราบ บรรยายออกมาทั้งหมด   เพียงแต่เหลือไวซ่ึ้งส่วนท่ีพระองคใ์หค้นสมควรรู้ไดเ้ท่านั้น   ท่ีจริง

องคศ์ากยมุนีกมิ็ไดท้รงบรรยายหลกัธรรมท่ีพระพุทธหกพระองคก่์อนเคยบรรยายไว ้ ยิง่ไม่ตอ้งพดูถึงวา่ 

ในคร้ังน้ีขา้พเจา้บรรยายคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลทั้งหมด พุทธธรรม เทวธรรม หลกัธรรมของเต๋า 

มูลฐานของหลกัธรรมทั้งปวง 

 ถา้ตรีภูมิกบัมนุษยชาติแสดงบทบาทท่ีควรมีเพื่อการเจ้ิงฝ่า   มนุษยชาติในอนาคตกจ็ะมีความ

ผาสุกอยา่งเหลือคณา  เวลาท่ีขา้พเจา้มา ในขณะท่ีอยูใ่นเขตแดนชั้นสูงมากกไ็ดส้ร้างส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ

ไวท้ั้งหมด  มาถึงบนโลกโดยผา่นการจุติในครรภ ์   ธรรมานุภาพของขา้พเจา้อยูเ่หนือการควบคุมของ

เขตแดนขา้งนอกทั้งหมด  แมน้พดูวา่ขา้พเจา้นั้นมาแลว้  แต่ขา้พเจา้เวน้ช่องห่างจากสรรพชีวติในตรีภูมิ

ไม่รู้ก่ีชั้นอนุภาค   ขา้พเจา้มีองคป์ระกอบตน้กาํเนิดท่ีสุดของจกัรวาลอยู ่ แต่ขา้พเจา้ไม่อยูใ่นนั้น  ขา้พเจา้

สร้างแหล่งกาํเนิดสติปัญญาของจกัรวาลทั้งหมดข้ึน  แต่ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการอะไรทั้งส้ิน  และสรรพชีวติ

คือส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาจากสสารในจกัรวาลระดบัชั้นต่างๆกนั    แมน้พดูวา่ขา้พเจา้ไม่ไดม้า และขา้พเจา้ไม่

อยูใ่นเขตแดนของมนุษย ์ แต่กลบัปรากฏอยูใ่นโลกมนุษย ์  น่ีคือการพดูอยา่งง่ายๆคร่าวๆ  ในอนาคต

ขา้พเจา้จะบอกเร่ืองน้ีใหก้บัคนโดยพิจารณาตามเหตุการณ์  แต่วา่มากไปกวา่น้ีไม่ได ้  เพราะวา่ท่ีใหค้นรู้

นั้นมากมายนกัแลว้  ไม่วา่จะก่ีปีต่อไปในอนาคต มนุษยชาติจะถือวา่ทั้งหมดน้ีเป็นเร่ืองเทพนิยาย   

 ทุกท่านทราบ  เร่ืองหน่ึงท่ีรัฐบาลจีนกลวัมากท่ีสุด  กคื็อกลวัคนก่อตั้งกลุ่มกบฏแบบอ้ีเหอถวน

อะไรข้ึนมา  เกิดการต่อตา้น สุดทา้ยถูกช่วงชิงอาํนาจไป   ขา้พเจา้ย ํ้าอีกคร้ังหน่ึงวา่เราไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้ง

กบัการเมืองอยา่งเดด็ขาด  ไม่เขา้ร่วมทางการเมือง   ถา้หล่ี หง จ้ือ เขา้ร่วมทางการเมือง  ส่ิงท่ีถ่ายทอด

วนัน้ีกคื็อวชิามาร  พวกท่านจงจาํคาํพดูของขา้พเจา้เอาไว ้ ในประวติัศาสตร์ขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่าน้ีอยา่งไร  

เรียกใหพ้วกท่านทาํเร่ืองน้ีอยา่งไร  ก่ีปีก่ียคุพวกท่านลว้นแต่ตอ้งศึกษาปฏิบติัตามน้ี  ไม่ทาํใหเ้ขา(ฝ่า)

เดินไปผดิทาง   รูปแบบท่ีขา้พเจา้เหลือไวใ้หพ้วกท่าน  ในอนาคตคนรุ่นหลงักจ็ะทาํแบบน้ี   ทุกท่าน

ทราบ  พวกเรานั้นมีการดูแลจดัการอยา่งหลวมๆ  ไม่แตะตอ้งเงิน  ไม่มีตาํแหน่งไม่เป็นขา้ราชการ  ผู ้

บาํเพญ็พอแตะเงินกย็ุง่ยากซบัซอ้นแลว้  ช่ือเสียงผลประโยชนคื์ออุปสรรคท่ีใหญ่ท่ีสุดของการบาํเพญ็ 
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 แน่นอน พวกท่านอยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญั  ท่านสามารถรักษาการครองชีพของท่าน  ท่าน

ไปหาเงิน  ท่านไปเป็นขา้ราชการของคนธรรมดาสามญั  ทาํการคา้ของคนธรรมดาสามญั  ส่ิงเหล่าน้ีลว้น

ไม่กระทบการบาํเพญ็ของท่าน  น่ีกคื็อรูปแบบการบาํเพญ็ท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดใหพ้วกท่าน   รูปแบบการ

บาํเพญ็ไม่อาจใหข้า้ราชการทาํ  พุทธธรรมไม่อาจนาํมาใชห้าเงิน  ผูช่้วยฝึกสอนใดๆลว้นไม่อาจสะสม

เงิน  น่ีคือขอ้กาํหนดของรูปแบบการบาํเพญ็  ฝ่าท่ีใหญ่อยา่งน้ีซ่ึงถ่ายทอดใหก้บัคน ไม่ใช่ครึกโครมอยู ่

แค่ สามปี หา้ปี   ขา้พเจา้ทราบวา่ในอนาคตจะมีคนไดฝ่้ามากยิง่ข้ึน    จะมีคนมากมายอยา่งยิง่ไดฝ่้า  

ตวัเลขน้ีใหญ่มาก  และฝ่าน้ีไม่ใช่เป็นของมนุษยชาติเท่านั้น   ไม่ใช่ของประเทศจีนเท่านั้น  ทัว่ทั้งโลก 

กระทัง่ชีวติมากยิง่ข้ึนลว้นกาํลงัไดรั้บฝ่า  น่ีคือฝ่าของจกัรวาลชุดหน่ึง  ดงันั้นทุกท่านตอ้งรู้ค่าของเขา 

 ท่ีผา่นมาพวกท่านไม่ทราบวา่เป็นอะไร   โดยเฉพาะในช่วงเร่ิมตน้การถ่ายทอดฝ่าน้ี ขา้พเจา้ได้

อาศยัรูปแบบช่ีกงในการถ่ายทอด  เน่ืองจากการรับรู้ฝ่าของคนนั้น ตอ้งมีขั้นตอนหน่ึง  ในทนัทีจะ

บรรยายใหสู้งอยา่งน้ีไม่ได ้  ฉะนั้นขา้พเจา้จึงอยากบอกทุกท่าน  วา่ทาํไมประวติัศาสตร์ในวนัน้ีจึงเกิดช่ี

กงข้ึนแลว้   กคื็อการปูทางสาํหรับการถ่ายทอดตา้ฝ่าชุดน้ีของขา้พเจา้ในวนัน้ี   อาจารยช่ี์กงเองไม่รู้วา่

เพราะอะไร และอาจารยช่ี์กงปลอมยิง่ไม่รู้เลย   พวกของปลอมเหล่านั้นยงัสร้างความวุน่วายอยูใ่นสังคม   

และอาจารยช่ี์กงเหล่านั้นท่ีมีบทบาทในการปูทางอยา่งแทจ้ริง  พวกเขากเ็ลิกราไปแลว้โดยพื้นฐาน  บาง

คนรู้วา่มีคนเรียกใหเ้ขาออกมาทาํถึงแค่น้ี   ถา้พวกเขาไม่ออกมาถ่ายทอดช่ีกง  ช่ีกงไม่ถูกถ่ายทอดอยา่ง

กวา้งขวางในสังคม  เช่นนั้นวนัน้ีขา้พเจา้บรรยายสูงอยา่งน้ีในชัว่ประเด๋ียวเดียว กย็ากท่ีจะทาํใหค้นเขา้ใจ

ได ้  น่ีกคื็อทาํไมตอ้งเกิดช่ีกงข้ึนมา   ดงันั้นขา้พเจา้วา่ในขณะน้ีบรรดาพวกท่ีสร้างความวุน่วายใหต้า้ฝ่า

นั้น พวกเขายอ่มไม่อาจมีจุดจบท่ีดีได ้   พวกเขาไดล้งไปนรกอยา่งแทจ้ริงแลว้  เพียงแต่วา่อายขุยัของ

พวกเขายงัไม่หมดเท่านั้น 

 ในขั้นตอนการเผยแพร่ตา้ฝ่าไดผ้า่นมรสุมต่างๆ  เป็นส่ิงท่ีไม่ง่ายเลย  น่ีคือธรรมะท่ีถูกตอ้ง ยอ่ม

ตอ้งพบกบัการรบกวนแน่  เพราะเม่ือส่ิงท่ีถูกตอ้งปรากฏข้ึน   ส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งกบัส่ิงท่ีเท่ียงตรงไม่พอ ก็

ถูกกระทบหมดแลว้    ส่ิงท่ีถ่ายทอดไดอ้ยา่งสะดวกราบร่ืน  ตอ้งสอดคลอ้งกบัส่ิงชัว่ร้ายอยา่งแน่นอน 

ดงันั้นจึงไม่มีความยุง่ยาก      ถา้ในท่ามกลาง ความยากลาํบาก ไม่มีความคิดถูกตอ้ง การกระทาํถูกตอ้ง  

กจ็ะไม่มี ธรรมานุภาพ และการศึกษาปฏิบติัตาม(แบบอยา่ง)ของเขา(ฝ่า)เหลือไวใ้หช้าวโลก   ในอนาคต

เม่ือพวกเราพบกบัความยากลาํบากอะไร  ทุกท่านตอ้งรับรู้อยา่งถูกตอ้งเท่ียงตรง 

 จกัรวาลน้ีอนุญาตใหม้ารดาํรงอยูไ่ด ้  เพราะอะไรจึงอนุญาตใหม้นัดาํรงอยูไ่ดล้ะ   ขา้พเจา้ขอพดู

เหตุผลหน่ึง  กฎการเสริมและตา้นซ่ึงกนัและกนั  คือหลกัการของจกัรวาลในระดบัชั้นตํ่า โดยเฉพาะคือ
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ในตรีภูมิ    เพราะอะไรจึงมีกฎการเสริมและตา้นซ่ึงกนัและกนัดาํรงอยู ่  แนวคิดของจกัรวาลในระหวา่ง

ระดบัชั้นท่ีแน่นอนอนัหน่ึง  มีสสารสองชนิดคงอยู ่    สสารสองชนิดพอแยกตํ่าลงไปกจ็ะเปล่ียนเป็น

สสารท่ีไม่เหมือนกนัสองชนิด   เพราะยิง่ต ํ่าลงไปยิง่ไม่งดงาม  ยิง่สูงข้ึนไปยิง่งดงาม  ยิง่ต ํ่าลงไปยิง่แยก

ออกจากกนั  ความแตกต่างยิง่มาก  เช่นนั้นสสารท่ีต่างกนัสองชนิด เม่ือตํ่าลงมาอีกสู่ดา้นล่างของ

จกัรวาล  กย็ิง่ปรากฏความไม่เหมือนกนัและความแตกต่างของพวกมนัทั้งสอง  ยิง่ต ํ่าลงมา ความ

แตกต่างยิง่มาก   ฉะนั้นเม่ือตํ่าลงไปอีกกป็รากฏลกัษณะปฏิปักษต่์อกนัระหวา่งสสารสองชนิดท่ีไม่

เหมือนกนัออกมา   ฉะนั้นยิง่ต ํ่าลงมาความเป็นปฏิปักษข์องมนัจึงชดัเจนเป็นพิเศษ  น่ีจึงเกิดหลกัการๆ

เสริมและตา้นซ่ึงกนัและกนัข้ึนมา   ยิง่ต ํ่าลงมากเ็ลยเกิดทฤษฎี อิน-หยางของไท่จ๋ี  ยิง่ต ํ่าลงมาโดยเฉพาะ

คือเม่ือถึงกา้วน้ีของมนุษยชาติ  หลกัการเสริมและตา้นซ่ึงกนัและกนัจึงชดัเจนโดยเด่นยิง่  ถึงระดบัเขต

แดนของพระพุทธน้ี  พระพุทธท่ีจริงคืออะไรละ  พระพุทธกคื็อผูพ้ิทกัษจ์กัรวาล   พระยไูลพุทธะนั้น

พระองคท์รงเป็นธรรมราชาแห่งโลกของพระองค ์  การปกครองของพระองคมิ์ใช่เลือกวธีิการอะไร  แต่

ใชค้วามเมตตาและธรรมานุภาพของพระองค ์  สรรพชีวติของพระองคล์ว้นสอดคลอ้งกบัมาตรฐานใน

โลกนั้นของพระองค ์  ช่างงดงามยิง่นกั   เช่นนั้นในเขตแดนน้ี   ส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัพระพุทธ(ธรรม

ราชา) ตามหลกัการเสริมและตา้นซ่ึงกนัและกนั กคื็อ พญามาร 

 พดูถึงพญามาร  ทุกท่านรู้จกัม่ีจงใช่ไหม ขา้พเจา้ขอพดูเร่ืองม่ีจงไม่อาจเผยแพร่อยูใ่นสังคมคน

ธรรมดาสามญัอีกที  ไดแ้ต่บาํเพญ็ลบั  เพราะอะไร  เพราะม่ีจงไม่เพียงบาํเพญ็เป็นผูรู้้แจง้เท่ียงธรรม ยงั

บาํเพญ็เป็นพญามารดว้ย  แมบ้าํเพญ็พุทธะ(ราชาแห่งธรรม) กย็งับาํเพญ็พญามาร   ถา้หากถ่ายทอดส่ิง

เหล่าน้ีในสังคม  พวกท่านคิดดูจะก่อใหเ้กิดผลอะไรตามมา  กคื็อปัญหาน้ี  ดงันั้นขา้พเจา้จึงพดูตลอดมา

วา่ ม่ีจงนั้นไม่อาจเผยแพร่ในสังคม  เพียงบาํเพญ็อยูใ่นวดัเท่านั้น  ทั้งหมดท่ีถ่ายทอดอยูใ่นสังคมลว้นแต่

ปลอมทั้งส้ิน  หลอกลวงคนอยู ่     หลกัการเสริมและตา้นซ่ึงกนัและกนัพอถึงกา้วน้ีของคนธรรมดา

สามญั    เช่นนั้น  มีคน กมี็ผ ี  กคื็อการคงอยูเ่ช่นน้ีนัน่เอง หลกัการตอบสนองซ่ึงกนัและกนัน้ีดาํรงอยู่

พร้อมกนั   แต่วา่นะ  เน่ืองดว้ยมนัมีลกัษณะปฏิปักษก์นั  มีหลกัการเสริมและตา้นซ่ึงกนัและกนัดาํรงอยู ่ 

มนัจึงนาํมาซ่ึงสภาพการณ์หน่ึงของสังคมคนธรรมดาสามญั   รวมทั้งฝ่าท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดในวนัน้ี    มีท่ี

เช่ือ มีท่ีไม่เช่ือ  ในหมู่ชาวโลกมีคนดี  มีคนชัว่  มีคนเห็นแก่ส่วนรวม  มีคนเห็นแก่ตวั  มีคนใจกวา้ง มี

คนใจแคบ   หน่ึงลบ หน่ึงบวก กคื็อความสัมพนัธ์ท่ีตอบสนองกนัชนิดน้ี  ปรากฎการณ์ทั้งหมดน้ีคือ

สภาพสังคมมนุษย ์

 เร่ืองราวใดๆท่ีปรากฏข้ึนมาในสังคมคนธรรมดาสามญักเ็ป็นอยา่งเดียวกนั   ท่านจะทาํเร่ืองท่ีดี

สักเร่ืองใหส้าํเร็จ   ท่านตอ้งทะลวง การรบกวนอะไร หรือความยากลาํบากอยา่งมากท่ีสัมพนัธ์กนั  ท่าน
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จึงจะทาํเร่ืองนั้นสาํเร็จ  น่ีกคื็อหลกัการเสริมและตา้นซ่ึงกนัและกนั   อนันาํมาซ่ึง การบงัคบัควบคุมน้ี    

เน่ืองดว้ยมีหลกัการน้ีคงอยู ่  มีการรบกวนแบบมาร  จึงไม่ง่ายท่ีท่านจะไดข้องอะไรอยา่งเดียวกนั   ท่าน

ตอ้งทาํงานใหเ้สร็จแลว้ยงัตอ้งขยนัดว้ย   โดยผา่นความขยนั  การต่อสู้ ของท่าน เอาชนะความ

ยากลาํบากหลายอยา่งจึงจะไดม้นัมา   ท่านจึงรู้สึกเห็นค่าของมนั  ท่านจึงจะรู้สึกดีใจ  ไดม้าอยา่งไม่ง่าย

ท่านจึงรู้สึกลํ้าค่า  ท่านจึงมีความปิติยนิดีหลงัจากไดรั้บชยัชนะ   หากไม่มีหลกัการเสริมและตา้นซ่ึงกนั

และกนัน้ี  ไม่มีมารรบกวน  ท่านทาํอะไร ลว้นสาํเร็จไดใ้นทนัที  ไม่มีมารคงอยู ่  ท่านไม่อาจเห็นค่าใน

ส่ิงท่ีไดม้า  ท่านไม่อาจรู้สึกลํ้าค่า  ท่านไม่รู้สึกยนิดีหลงัชยัชนะ  ทุกท่านคิดดู  ท่านจะรู้สึกวา่ชีวติน่าเบ่ือ

หน่าย  ชีวติไม่มีความหมาย  พอทาํกส็าํเร็จทนัที  ทาํอะไรกไ็ม่มีความหมายแลว้  คนจะรู้สึกวา่มีชีวติอยู่

อยา่งไร้ความหมาย  ไม่มีรสชาด ดงันั้น  ท่านอยา่มองวา่อยูใ่นความยากลาํบากนั้นไม่ดี   มนัสามารถ

บงัเกิดผลเช่นน้ี 

 ทาํไมบางคนพดูกบัขา้พเจา้วา่  ทาํไมอาจารยไ์ม่ชาํระลา้งพวกมารไปใหห้มดละ  ถา้ขา้พเจา้ชาํระ

ลา้งมารไปหมดแลว้  วนัน้ีท่านกบ็าํเพญ็ไม่ไดแ้ลว้   ไม่มีใครทดสอบท่านว่าจะยนืหยดัจนถึงท่ีสุดในฝ่า

ชุดน้ีไดห้รือไม่    ไม่มีมารรบกวน ท่านกจ็ะละท้ิงจิตหลายชนิดไปไม่ได ้   ไม่มีมารรบกวนกล็า้งกรรม

ไม่ได ้ กเ็ป็นเหตุผลน้ี   คนกบัวตัถุ ชีวติ โดยตวัมนัเองกล็ว้นมีคุณสมบติัพิเศษสองชนิดน้ีคงอยู ่  คนนั้น

ประกอบข้ึนจากจิตพุทธกบัจิตมารพร้อมกนั   ท่านบาํเพญ็อยูใ่นพุทธธรรม กเ็ป็นการท้ิงจิตมารไป  เม่ือ

คนปล่อยตวัไม่มีคุณธรรมใดๆควบคุมนั้น กคื็อจิตมารอาละวาด  เม่ือคนต่ืนเตน้ ร้องตะโกนอยา่งบา้คลัง่   

เวลาท่ีโกรธกคื็อจิตมารระบายเกินขอบเขต  เด๋ียวน้ีคือ ช่วงหม่ืนมาร ออกสู่โลก  อาณาจกัรทางความคิด

นานาชนิดในสังคม ลว้นมีการชกันาํใหค้นแสดงจิตมารออกมา   งานศิลปะเอย งานประพนัธ์เอย   เป็น

การแสดงออกโดยไม่มีความคิดท่ีถูกตอ้ง ตามอาํเภอใจ   เหมือนกบับา้ๆบอๆ  ต่างอะไรกนักบัภูตผีปีศาจ

ละ   ผูช้ายไวผ้มยาวๆแปลกๆ  ผูช้ายไม่ใช่ผูช้าย  ผูห้ญิงไม่ใช่ผูห้ญิง  พดูวา่เป็นลกัษณะของศิลปะแนว

อะไร  ดนตรีแนวอะไร  ท่ีจริงเป็นสภาพจิตท่ีวปิริตตามการชกันาํของจิตมาร 

 ผูท่ี้มีคุณธรรมควบคุมอยูจึ่งจะเป็นจิตพุทธ  อะไรคือการบาํเพญ็พุทธะ  กคื็อตอ้งใหล้ะท้ิงจิตมาร

ของท่าน  กลืนกลายเขา้กบัจิตพุทธทั้งหมด  ส่ิงท่ีขา้พเจา้เพิ่งพดูไปนั้นสูงมาก  กระทัง่เป็นรูปธรรมมาก

แลว้  ขา้พเจา้กข็อพดูเพียงแค่น้ี 

(เสียงปรบมือยาวนาน)   

 


