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การบรรยายฝ่ า ณ นครเป่ ยจิง
หลี่ หงจื้อ
11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1996
ข้าพเจ้าทราบความรู ้สึกของทุกท่าน ข้าพเจ้าก็คิดถึงทุกท่านมาก ข้าพเจ้าเพียงแต่ขอบอกทุกท่าน
ว่า เพียงท่านบําเพ็ญให้ดีๆ ข้าพเจ้าก็จะอยูข่ า้ งตัวท่านตลอดเวลา ผูฝ้ ึ กจํานวนมากบําเพ็ญได้ดีมาก
ข้าพเจ้าก็ทราบ ผูฝ้ ึ กหลายคนจัดอยูใ่ นช่วงจวนใกล้จะเปิ ดการรู ้แจ้ง (อู)้
ในช่วงที่ผา่ นมาเร็วๆนี้ ข้าพเจ้าเคยพูดกับผูฝ้ ึ กหลายคน ข้าพเจ้าว่าการได้รับฝ่ านี้ไม่ง่ายเลย อาจ
มีบางคนรู ้สึกว่า ฉันเพียงได้ฟังข่าว หรื อ เพื่อนบอกฉัน บังเอิญได้เห็นหนังสื อเล่มนี้ (จ้วนฝ่ าหลุน)
หรื อได้ข่าวจากหนังสื อพิมพ์ ฉันก็มาแล้ว หลังจากนั้นก็เดินเข้าสู่ เส้นทางการบําเพ็ญต้าฝ่ านี้แล้ว ที่จริ ง
ท่านอย่าเห็นว่าช่างง่ายมาก
ท่านอย่ามองแค่เปลือกนอกว่า การได้ฝ่านี้คล้ายกับคว้ามาได้ง่ายดาย
เหลือเกิน เพราะว่ามีนอ้ ยมากที่จะปรากฏว่า มีเทพเซียนองค์หนึ่ง บอกให้ท่านไปรับฝ่ า ส่ วนมากล้วน
เป็ นรู ปแบบวิธีการของคนธรรมดาสามัญ อย่างธรรมดาๆมาก ก็ได้รู้จกั แล้ว แต่ขา้ พเจ้าขอบอกท่าน
ท่านเองนั้น เพื่อที่จะได้ฝ่านี้ หาได้ง่ายดายไม่ บางทีครึ่ งแรกของชีวติ ท่านที่ทนทุกข์มา ล้วนคือ เพื่อการ
ได้ฝ่านี้ นี่คือสิ่ งที่ท่านทราบ ยังมีที่ท่านไม่ทราบ บางทีหลายชาติก่อนของท่าน กระทัง่ เป็ นเวลาที่
ยาวนานกว่านั้น ล้วนแต่ทนทุกข์ รับกรรม เพื่อให้ได้ฝ่านี้ ยังมีบางคน เพื่อการได้ฝ่านี้เคยได้รับความ
เจ็บปวดทุกข์ทรมานมากยิง่ ขึ้นไปอีก นี่คือสิ่ งที่ท่านไม่ทราบ ในอนาคต หลังจากท่านหยวนหมัน่ ท่าน
จะทราบ และเห็นได้ มันไม่ง่ายเลย ฝ่ านี้ทุกท่านได้รู้จกั อย่างค่อนข้างแจ่มแจ้งแล้ว เพราะเหตุใดทุก
ท่านสามารถบําเพ็ญเช่นนี้ได้ ก็เพราะพวกท่านทราบแล้วว่า ฝ่ านี้ไม่ใช่หลักธรรมทัว่ ๆไป ในอดีตใน
พุทธศาสนา องค์ศากยมุนีได้ประจักษ์แจ้งหลายสิ่ งหลายอย่าง ซึ่งพระองค์กไ็ ด้เหลือไว้มากมายให้กบั
คน แต่ในขั้นตอนของการสื บทอดสิ่ งเหล่านี้ ที่องค์ศากยมุนีทรงเหลือไว้ให้กบั คน ก็ค่อยๆสู ญหายไป
มากมาย และสิ่ งที่บนั ทึกในคัมภีร์กม็ ีคนกําลังแก้ไข กําลังเปลี่ยนแปลง เรื่ องราวเดียวกันที่บนั ทึกอยูใ่ น
คัมภีร์พุทธศาสนา ซึ่งตีพิมพ์ในรู ปเล่มต่างๆก็เขียนไว้ไม่เหมือนกันเลย นี่กเ็ ป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาํ ให้ส่ิ งที่
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องค์ศากยมุนี ทรงถ่ายทอดเอาไว้เข้าสู่ ธรรมะปลาย แน่นอนยังมีเหตุอื่นอีก ที่ทาํ ให้เขา เข้าสู่ยคุ ธรรมะ
ปลาย
สังคมวันนี้ช่างสลับซับซ้อนเหลือเกินแล้ว ยิง่ ไม่อาจทําให้คนบําเพ็ญได้แล้ว ข้าพเจ้าพูดว่า ฝ่ า
ชุดนี้ที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดเป็ นฝ่ าที่ใหญ่มาก จุดนี้ผฝู ้ ึ กคงจะสังเกตได้เองแล้ว ในประวัติศาสตร์ไม่มีใคร
สอนหลักธรรมที่แท้จริ งของจักรวาลให้กบั คนอย่างเป็ นระบบ และบอกให้คนบําเพ็ญได้ จะบําเพ็ญขึ้น
ไปได้อย่างไร แน่นอน องค์ศากยมุนีเป็ นพระพุทธ พระดํารัสที่พระองค์ทรงตรัสย่อมมีความเป็ นพุทธะ
แต่วา่ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน องค์ศากยมุนีพุทธ มิได้ทรงนําหลักธรรมแท้จริ งของจักรวาล ตรัสให้กบั
คน ดังนั้นในช่วงบั้นปลายขององค์ศากยมุนีพุทธะ จึงตรัสว่า “ ข้าพเจ้าไม่ได้สอนหลักธรรมอะไร”
สุ ดท้ายยังทรงบอกกับลูกศิษย์วา่ “ ให้ถือศีลเป็ นอาจารย์” เพราะอะไรละ ก็เพราะองค์ศากยมุนีพุทธะ
ทรงทราบถึงปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคธรรมะปลาย หลักธรรมที่พระองค์ทรงสอน จะถูกทําให้ยงุ่
เหยิง พระองค์ทรงบอกศิษย์เหล่านั้นว่า เพียงท่านปฏิบตั ิตามศีลนี้ที่ขา้ พเจ้าบัญญัติ ท่านก็สามารถจะ
บรรลุมาตรฐานของผูบ้ าํ เพ็ญ ก็จะหยวนหมัน่ ได้ ดังนั้นสิ่ งที่พระองค์ทรงเหลือไว้ให้กบั คนก็คือ ศีล
แน่นอน องค์ศากยมุนีกค็ ือพระพุทธ พระดํารัสของพระองค์จึงมีความเป็ นพุทธะ ดังนั้นพระ
ดํารัสเหล่านั้นที่พระองค์ตรัสออกมา ท่านจึงไม่อาจพูดว่า เขาไม่ใช่หลักธรรม แต่วา่ เขาไม่ใช่หลักธรรม
ใหญ่(ต้าฝ่ า)ที่แท้จริ งของจักรวาล หรื อ กฎที่สูงสุ ดของสวรรค์ สิ่ งที่ขา้ พเจ้าเหลือไว้ให้กบั ทุกท่านใน
วันนี้ ก็คือหลักธรรมของจักรวาลซึ่ งเริ่ มต้นตั้งแต่กา้ วนี้ของคนธรรมดาสามัญ และสามารถพูดได้วา่
ตลอดเรื่ อยไปจนถึงหลักธรรมชั้นสู งที่สุด ก็ครอบคลุมเอาไว้แล้ว เพียงแต่จากชั้นพื้นผิวของหนังสื อ
“จ้วนฝ่ าหลุน” คนธรรมดาสามัญไม่อาจมองเห็น เพราะคนที่ไม่คิดจะบําเพ็ญ พลิกดูรอบหนึ่งก็จบแล้ว
ความคิดของเขาหลังจากอ่านหนังสื อเล่มนี้แล้วก็คือ“นี่เป็ นหนังสื อเล่มหนึ่งที่สอนให้คนเป็ นคนได้
อย่างไร” การอ่านรอบที่หนึ่งล้วนเป็ นความรู ้สึกนี้ แต่เมื่อท่านอ่านเป็ นรอบที่สอง เขาก็ไม่ใช่อย่างนี้
แล้ว ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในความคิดเมื่อท่านอ่านรอบที่หนึ่งจบ ล้วนจะได้รับการแก้ไขเมื่อท่านอ่าน
ในรอบที่สอง ในขณะเดียวกันท่านก็จะพบว่านี่ไม่ใช่หนังสื อเล่มหนึ่งของคนธรรมดาสามัญ แต่ไม่แน่
ว่าท่านจะสามารถให้ขอ้ สรุ ปว่านี่คืออะไร แต่เมื่อท่านอ่านต่อไปอีกเป็ นรอบที่สาม ท่านจะพบว่าเขา
เป็ นหนังสื อสําหรับการบําเพ็ญที่แท้จริ งเล่มหนึ่ง หากท่านสามารถอ่านเป็ นรอบที่สี่ ที่หา้ จากนี้ไป
หนังสื อเล่มนี้จะติดตามท่านไปชัว่ ชีวติ ท่านจะไม่ยอมปล่อยมือเลย
ทําไมจึงเป็ นเช่นนี้ละ เพราะข้าพเจ้าเคยพูดไว้แล้วว่า จะใช้หลักเหตุผลของคนธรรมดาสามัญ
ชี้นาํ ท่านบําเพ็ญไปสู่ เขตแดนของพระพุทธนั้น เป็ นไปไม่ได้ แต่ความนัยของหนังสื อเล่มนี้ยงิ่ ใหญ่มาก
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คําพูดประโยคเดียวกัน ในระดับชั้นที่ต่างกัน ในเขตแดนที่ต่างกัน ท่านจะมีความรู ้สึกซาบซึ้งที่ต่างกัน
เพราะมีความลึกลํ้ามหัศจรรย์มากมายอยูข่ า้ งใน
ข้าพเจ้าไม่ได้อวดอิทธิปาฏิหาริ ยอ์ ะไรให้กบั ท่าน
กระทัง่ การรักษาโรคให้คน
ข้าพเจ้าก็ทาํ เพื่อให้สอดคล้องไปตามสถานการณ์ของชี่กงในขณะนั้น
มิฉะนั้นแม้แต่การรักษาโรค ข้าพเจ้าก็จะไม่ทาํ ท่านคิดจะบําเพ็ญให้ร่างกายท่านเปลี่ยนแปลง ทําให้
ท่านบําเพ็ญอิทธิฤทธิ์พระพุทธทั้งหมดออกมา ทําให้ระดับชั้นของท่านยกระดับเรื่ อยไป รวมทั้งสิ่ งที่จะ
ได้ท้ งั หมด หลังจากหยวนหมัน่ ข้าพเจ้าก็ได้หล่อหลอมเข้าไว้ในหลักธรรมนี้แล้ว เพียงท่านไปศึกษา
ร่ างกายท่านก็จะเปลี่ยน เพียงท่านไปอ่าน ความคิดของท่านก็จะเลื่อนระดับขึ้น เพียงท่านไปบําเพ็ญ
ท่านก็จะได้สถานภาพที่ต่างกันในเขตแดนที่ต่างกัน ถ้าหากสามารถอ่านไปจนถึงที่สุด ท่านก็จะ
สามารถหยวนหมัน่ ภายใต้การชี้นาํ ของหนังสื อเล่มนี้ ก็คือหนังสื ออย่างนี้ แต่ความนัยที่ยงิ่ ใหญ่ของเขา
นั้น คนธรรมดาสามัญกลับมองไม่เห็น
แน่นอน ในนี้ยงั มีอีกปัญหาหนึ่ง ผูท้ ี่นง่ั อยูท่ ้ งั หมดที่ได้รับฝ่ า ผูท้ ี่บาํ เพ็ญอยูใ่ นต้าฝ่ าทั้งหมด
ต่างก็ทราบ ในขั้นตอนการบําเพ็ญของท่านนั้นเข้าใจแล้วว่า ในเขตแดนที่ต่างกัน ในระดับชั้นที่ต่างกัน
ล้วนรู ้สึกซาบซึ้ งในความนัยของระดับชั้นที่ต่างกันของเขา(ฝ่ า) ดังนั้นฝ่ านี้ที่ขา้ พเจ้าเพิ่งพูดเมื่อครู่ ไม่ใช่
หลักธรรมโดยทัว่ ไป เขาเป็ นคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล ข้าพเจ้านําสิ่ งที่เป็ นของจักรวาลอย่างแท้จริ ง
ถ่ายทอดให้กบั คนแล้ว แน่นอน เรื่ องนี้ทาํ ไว้ใหญ่มาก ข้าพเจ้าขอพูดเน้นต้าฝ่ าอีกครั้ง ต้าฝ่ า อาจมี
บางคนรู ้วา่ เนื้อหาที่ขา้ พเจ้าบรรยายนั้นมีมากมาย จึงเรี ยกเขาว่า ต้าฝ่ า ที่จริ งไม่ใช่ ความหมายที่แฝงไว้
ในต้าฝ่ านี้ที่ขา้ พเจ้าพูดนั้นสู งลํ้า
ผูฝ้ ึ กที่บาํ เพ็ญอยูใ่ นเขตแดนที่สูงมากนั้น เขาจะมองเห็นทัศนียภาพชนิดหนึ่ง จะพบว่าไม่เพียง
แค่คน ที่เรี ยนต้าฝ่ า ชีวติ ชั้นสู งมากทั้งหมดก็กาํ ลังเรี ยนอยูด่ ว้ ย ฝ่ านี้ใหญ่มากจริ งๆ ผูท้ ี่กาํ ลังนัง่ อยูล่ ว้ น
แต่มีวาสนา ท่านจึงได้รับฝ่ านี้ ข้าพเจ้ายังขอพูดคํานั้น ไม่ใช่แต่ละคนจะสามารถได้ฟังฝ่ านี้ พวกท่าน
ฝึ กพลังอยูใ่ นสวนสาธารณะใหญ่อย่างนั้น มีคนผ่านไปมา บางคนก็มองไม่เห็น บางคนมาแล้ว เขาก็ฟัง
ไม่เข้าหู ดังนั้นเขาก็ไม่ได้อะไรทั้งสิ้ น ไม่ใช่วา่ ทุกๆคนจะได้กนั หมด บางคนพออ่านหนังสื อก็รู้สึกว่าดี
บางคนอ่านแล้วก็ยอมรับไม่ได้ คนก็ไม่เหมือนกัน แต่วา่ ในนี้กม็ ีเหตุผลอยู่ เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าได้พดู แล้วว่า
เนื่องจากหนังสื อเล่มนี้ไม่ใช่หนังสื อของคนธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าก็พดู เช่นนี้เมื่ออยูใ่ นอเมริ กา เหตุ
ใดต้าฝ่ านี้สามารถชี้นาํ คนบําเพ็ญไปสู่ เขตแดนชั้นสู งมากได้ เพราะในระดับชั้นตํ่ามาก จะเห็นว่าฝ่ านี้
ทุกๆคําที่พดู ล้วนแต่เป็ นหลักการ ถ้าท่านสามารถมองเห็นสภาพการณ์ที่แท้จริ งของเขา ก็จะพบว่าแต่
ละตัวอักษรล้วนเป็ นรู ปลักษณ์ของพระพุทธ หากท่านสามารถบําเพ็ญถึงระดับที่สูงมาก ตาทิพย์ของ
ท่านก็จะสามารถมองเห็นได้สูงมาก ท่านก็จะพบปรากฏการณ์หนึ่ง คือด้านหลังแต่ละตัวอักษร ล้วน
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เป็ นพระพุทธในระดับชั้นต่างๆกันนับไม่ถว้ นเรี ยงซ้อนกันเป็ นชั้นๆ ทุกท่านคิดดูวา่ นี่มีความนัยที่สูง
เพียงไร เหตุใดคําพูดประโยคหนึ่งในเขตแดนที่ต่างกัน จึงมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ที่ต่างกัน
ในระดับชั้นที่ต่างกัน หลักการทั้งหมดของฝ่ านี้ลว้ นเปลี่ยนไปหมดแล้ว ก็คืออย่างนี้ ดังนั้นทุกท่านอย่า
คิดว่าหนังสื อเล่มนี้เป็ นหนังสื อเล่มหนึ่งของคนธรรมดาสามัญ จะต้องเห็นคุณค่าของเขา
คนในอดีตพอพูดถึงพระพุทธ ก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ดในใจขึ้นมา พูด
ถึงพระพุทธ พระโพธิสตั ว์ พระอรหันต์ ด้วยสภาพจิตใจที่งดงามยิง่ แต่คนทุกวันนี้พดู ถึงพระพุทธ
อย่างเรื่ อยเปื่ อย ไม่มีความระมัดระวัง คล้ายเป็ นเรื่ องพื้นๆมาก นี่กเ็ พราะการที่มนุษย์ไม่เชื่อว่ามีเทพจึง
พัฒนาไปถึงก้าวนี้ เพราะพระพุทธไม่ใช่สิ่งที่จะให้คนนํามาพูดกันตามชอบใจ นี่เป็ นเรื่ องใหญ่เกี่ยวกับ
การเคารพหรื อไม่เคารพต่อพระพุทธ แต่คนปัจจุบนั นี้ นําเอาพระพุทธมาพูดล้อเล่นกันตามชอบใจ
กระทัง่ เรื่ องการรับประทานอาหารก็หลบลู่พระพุทธ มีชื่ออาหารหลายอย่างที่เป็ นการลบหลู่พระพุทธ
ทั้งสิ้ น “เจ อรหันต์” อะไรเอย “พระกระโดดกําแพง” ชื่อเหล่านี้ลว้ นมีข้ ึนมาแล้ว ล้วนแต่เป็ นการด่า
พระพุทธ ลบหลู่พระพุทธ กระทัง่ มีภตั ตาคารเหล่านี้บางแห่งที่ อุบาสิ กา อุบาสก หรื อพระสงฆ์เปิ ด
ขึ้นมา คล้ายกับว่าพวกเขาไม่รู้วา่ กําลังด่าพระพุทธอยู่ เหตุใดผูอ้ อกบวชจึงไม่อาจบําเพ็ญได้แล้วละ
เขาไม่รู้วา่ จะบําเพ็ญอย่างไรแล้ว บางทีพวกเขายังเข้าใจว่า “เรี ยกว่า เจ อรหันต์มีอะไรไม่ดีเล่า” ทุก
ท่านคิดดู พระอรหันต์น้ นั เขาไม่ยดึ ติดความอยากในรสชาติทางโลกทั้งหมด แต่ “เจ อรหันต์”นั้นเป็ น
อาหารที่ครบถ้วนทุกรส เมื่อท่านยืนอยูใ่ นเขตแดนนั้นมองดูปัญหานี้ นัน่ ไม่ใช่เท่ากับด่าเขาหรื อ พูด
ว่า “พระกระโดดกําแพง” พอพระพุทธได้กลิ่น เห็นโลกมนุษย์มีสิ่งที่มีรสชาติหอมน่ารับประทานก็จะ
กระโดดข้ามมาแล้วหรื อ นี่มิใช่การด่าพระพุทธหรื อ พระพุทธจะยึดติดกับอาหารของคนหรื อ ก็คือ
ข้าพเจ้าพูดถึงปรากฏการณ์แบบนี้ในปัจจุบนั ที่จริ งมีเรื่ องมากมายที่ไม่เคารพต่อพระพุทธอย่างยิง่ แล้ว
ไปถึงระดับไหนกันแล้วละ ขณะที่เอ่ยถึงพระพุทธ ผูค้ นก็ไม่มีความคิดที่ถูกต้องอยูเ่ ลย กระทัง่ กล้าด่า
พระพุทธตรงๆ งานศิลปะก็ปลอมแปลงพระพุทธอย่างชัว่ ร้าย ไปกันถึงขั้นนี้แล้ว ทุกท่านคิดดู สังคม
มนุษย์น้ นั เป็ นอะไรแล้วละ
ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน หนังสื อเล่มนี้ ต้าฝ่ านี้ คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้ามา
ถ่ายทอด ข้าพเจ้าจึงต้องปรับสิ่ งที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดให้ถูกต้อง ในฝ่ านั้นครอบคลุมหลักธรรมแต่ละเขต
แดนของพระพุทธ เต๋ า เทพ ในระดับชั้นที่นบั ไม่ถว้ น ดังนั้นทุกท่านต้องเห็นคุณค่าของหนังสื อเล่มนี้
อย่าได้เที่ยววางทิ้ง ในระยะแรกของการถ่ายทอดฝ่ า ข้าพเจ้าไม่ได้พดู ถึงปัญหานี้ บางคนในขณะฟังการ
บรรยายยังเอามานัง่ ทับ ในตอนนั้นท่านไม่รู้ ก็ไม่ตาํ หนิท่าน วันนี้ทุกท่านล้วนบําเพ็ญขึ้นมากันแล้ว
ล้วนเข้าใจว่าฝ่ านี้คืออะไรแล้ว ดังนั้นวันนี้ขา้ พเจ้าจึงพูดถึงปัญหานี้ ขอบอกทุกท่าน ต้องระวังเรื่ อง
เหล่านี้ไว้
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ยังมีอีกปัญหาหนึ่ง ข้าพเจ้าก็ขอถือโอกาสพูดให้กบั ทุกท่าน พวกเราหลายคนบําเพ็ญได้ไม่เลว
เลย ตนเองก็รู้ดีวา่ บําเพ็ญได้ไม่เลว แต่วา่ บางครั้ง ในสมอง มักจะสะท้อนปัญหาบางอย่างออกมา ใน
ความคิดสะท้อนสิ่ งยึดติดของคนธรรมดาสามัญออกมา แสดงอารมณ์ต่างๆออกมา ผูฝ้ ึ กหลายคนรู ้สึก
กังวลมาก - ที่แท้ฉนั บําเพ็ญเป็ นอย่างไรกันนะ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน หากท่านรู ้วา่ ท่านเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญ
คนหนึ่ง ท่านก็กาํ ลังกําหนดตัวเองตามมาตรฐานของการบําเพ็ญ
เมื่อในความคิดของท่านเกิด
สภาพการณ์ชนิดนี้ข้ ึนมาจริ งๆ ท่านอย่าไปกังวลกับมัน เพราะอะไรละ เพราะการบําเพ็ญในสังคมคน
ธรรมดาสามัญนั้น หากนําสิ่ งที่เป็ นของคนธรรมดาสามัญกับกรรมทั้งหมดทิ้งไปอย่างที่วา่ แล้ว เช่นนั้น
ข้าพเจ้าขอบอกท่าน ท่านก็ไม่อาจอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญได้แม้แต่วนั เดียว ความนึกคิดนานาชนิด
ในความคิดของคนธรรมดาสามัญที่สะท้อนออกมานั้น ท่านจะทนไม่ได้ เพราะคําพูด การกระทํา
ความคิดหนึ่งๆ ของคนธรรมดาสามัญนั้นล้วนมีจุดประสงค์ และจุดประสงค์ชนิดนี้มกั จะเป็ นไปเพื่อ
ตัวเองทั้งสิ้ น ดังนั้นท่านก็จะทนไม่ได้ เมื่อท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้ ก็จะสามารถมองเห็นของๆ(ความคิด)คน
อื่น แต่ละครั้งที่ท่านสัมผัสกับคนธรรมดาสามัญ ท่านย่อมทนไม่ได้แน่ ท่านก็จะรู ้สึกว่าคําพูด และการ
กระทําหนึ่งๆของคนนั้น ล้วนแต่มีการยึดติดที่รุนแรงมาก ท่านก็ไม่อาจบําเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมดา
สามัญแล้ว ท่านก็จะอยูต่ ่อไปไม่ไหวแล้ว การงานก็ทาํ ไม่ไหวแล้ว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงค่อยๆทยอย ขจัด
สิ่ งผิวเผินนั้นของคนให้กบั ท่าน เรื่ อยๆไปจนถึงเวลาที่จวนจะหยวนหมัน่ จึงค่อยขจัดทิ้งไปทั้งหมด
ดังนั้นสิ่ งที่ยงั ไม่ได้ทิ้งไปทั้งหมดนี้ ที่จะสามารถดํารงชีพอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญจึงทําให้
ท่านสามารถบําเพ็ญอยูใ่ นหมู่คนธรรมดาสามัญได้ เมื่อท่านรับรู ้วา่ สิ่ งเหล่านี้ของท่านเองไม่ดี ท่านก็
ก้าวหน้าแล้ว ท่านสามารถผลักไสมันไป ก็คือท่านกําลังบําเพ็ญตนเอง แต่วา่ มีบางสิ่ งไม่แน่วา่ ท่านจะ
สามารถทิง้ มันไปได้ท้ งั หมดในทันทีทนั ใด
เพราะนัน่ เป็ นสิ่ งที่จะทิง้ ไปได้ชา้ มากในท่ามกลางการ
บําเพ็ญ เรื่ องเหล่านี้ทุกท่านต้องแยกให้ชดั ในวันนั้นที่หยวนหมัน่ ย่อมจะสามารถทิง้ สิ่ งเหล่านี้ไปได้
ทั้งหมด
ยังมีอีก ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน การบําเพ็ญนั้น ยากลําบากมากจริ งๆ เพราะพวกท่านบําเพ็ญอยู่
ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ขณะละทิ้งจิตยึดติดในท่ามกลางผลประโยชน์ กับ อารมณ์ความรู ้สึกความ
ผูกพัน(ฉิง) พวกท่านจึงจะเข้าใจซาบซึ้งได้ เหล่าศิษย์ใหม่เมื่อยังไม่ได้เข้าสู่ สภาพการณ์น้ ี ก็จะไม่เข้าใจ
ซาบซึ้งถึงแรงต้านมากมายอย่างนั้น เพราะคนนั้นมีกรรม และองค์ประกอบเหล่านี้ที่กรรมสร้างขึ้นมา
ล้วนกําลังขัดขวางคนบําเพ็ญ ซึ่งปรากฏออกมาเป็ น ความยุง่ ยากในการทํางาน การงานไม่เป็ นดัง่ ใจ
ความขัดแย้งระหว่างคนด้วยกัน หรื อแสดงออกมาทางร่ างกายที่ไม่สบาย ความยุง่ ยากเหล่านี้ เมื่อมาถึง
นั้นก็มกั จะฉับพลันมาก แหลมคมมาก บางครั้งพวกท่านรู ้วา่ ตนเองกําลังบําเพ็ญอยู่ แต่ดูเหมือนจะวาง
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จิตดวงนั้นลงไปได้ยากมาก จุดนี้ขา้ พเจ้าทราบดี แต่วา่ สุ ดท้ายในการบําเพ็ญของทุกท่าน ท่านยังต้อง
ก้าวข้ามไป ท่านสมัครใจ หรื อ ไม่สมัครใจ ก็ตอ้ งประสบกับเรื่ องอย่างนี้แน่นอน ฝึ กฝนท่านเรื่ อยไป
สุ ดท้ายยังคงต้องวางใจดวงนี้ลงไป
ยังมีอีกปัญหาหนึ่ง ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ผูท้ ี่ได้ฟังฝ่ า ได้รับฝ่ า อาจมีวาสนากันทั้งหมด ฝ่ า
ที่ขา้ พเจ้าบรรยายให้พวกท่านวันนี้สูงมากจริ งๆ สิ่ งที่เหลือไว้ให้กบั พวกท่าน ก็สูงมาก พวกท่านบําเพ็ญ
ได้เร็วมาก โดยเฉพาะคือผูท้ ี่มารับฝ่ าในระยะหลังๆ มีความรู ้สึกว่าผูม้ าทีหลังนั้น จะแซงหน้าไป ครั้ง
นี้ที่ขา้ พเจ้าไปอเมริ กามีความรู ้สึกหนึ่ง ว่า มีคนจํานวนมากทั้ง คนจีนแผ่นดินใหญ่ คนไต้หวัน ชาวจีน
โพ้นทะเล นักศึกษาต่างประเทศ ปริ ญญาเอก ปริ ญญาโท ปัญญาชนระดับสู ง หรื อ เป็ นอาจารย์
มหาวิทยาลัย ศิษย์ที่ทาํ งานค้นคว้าวิจยั คนเหล่านี้ทะลวงระดับชั้นได้เร็วมาก แน่นอน ไม่ใช่พดู ว่า
ความรู ้ของพวกเขาสู งจึงดี แต่เป็ นด้วยรากฐาน(เกินจี)ดี เพราะพวกเขาได้ฝ่าทีหลัง แต่หลังจากได้ฝ่า
แล้ว ข้าพเจ้าพบว่าโดยทัว่ ไปไม่มีข้ นั ตอนการรับรู ้อย่างค่อยเป็ นค่อยไป ที่ผา่ นมาคนจํานวนมากมี
ขั้นตอนการรับรู ้ เลื่อนระดับสู งขึ้นอย่างช้าๆ แต่พวกเขาจํานวนมากไม่มีข้ นั ตอนแบบนี้ พอได้(ฝ่ า)แล้ว
ก็เอามาบําเพ็ญ ไม่เพียงแค่เข้าใจได้เร็ว ทันใดก็หลอมเข้าไปแล้ว นี่ไม่ใช่พดู ว่าเป็ นเหตุจากการที่คนมี
ความรู ้ของคนธรรมดาสามัญ ที่จริ งคือปัญหาเกินจี แน่นอน ผูท้ ี่ได้ฝ่านั้นก็มีองค์ประกอบของวาสนา
อยูด่ ว้ ย
ฝ่ าที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดนั้นโดยพื้นฐานได้มอบให้กบั พวกท่านทั้งหมดอย่างเป็ นระบบจนถึงที่สุด
แล้ว สิ่ งที่ควรถ่ายทอดก็ได้เหลือไว้ให้พวกท่านทั้งหมดแล้ว และสิ่ งที่สูงที่สุดก็ได้บรรยายไว้สูงมาก
แล้ว ดังนั้นหากข้าพเจ้าบรรยายซํ้าอีก บรรยายกลับไปกลับมา ก็จะเกิดผลการรบกวนได้ เนื่องจาก
การบรรยายของข้าพเจ้าไม่อาจบรรยายให้เหมือนกันโดยไม่ผดิ เพี้ยนแม้ตวั อักษรเดียว ดังนั้นสิ่ งที่เหลือ
เอาไว้จึงอาจจะรบกวนฝ่ าส่ วนนี้ที่กาํ หนดไว้แน่นอนให้พวกท่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจไปบรรยายฝ่ า
อย่างเป็ นระบบได้อีก หากไม่เกิดสถานการณ์พิเศษ สิ่ งที่ขา้ พเจ้าจะพูดต่อไปในภายหลังนั้น ล้วนแต่
เกี่ยวข้องกับปัญหาจํานวนหนึ่งที่สังคมมนุษย์เผชิญอยู่ และ เรื่ องของอนาคต นี่ลว้ นเป็ นเรื่ องของคน
แล้ว สิ่ งที่เป็ นของการบําเพ็ญในยุคนี้ ได้มอบให้ อย่างสมบูรณ์ท้ งั หมดโดยพื้นฐานแล้ว จนถึงที่สุด “จ้
วนฝ่ าหลุน”ได้เขียนไว้สูงอย่างยิง่ เหลือเกินแล้ว ฉะนั้นที่ผา่ นมาในช่วงหนึ่ง ข้าพเจ้าก็ได้พดู ไปหลาย
อย่าง ซึ่งจะจัดทําออกมาเป็ น หนังสื อต่อไป แต่ขา้ พเจ้าขอบอกทุกท่าน สิ่ งที่จะสามารถทําให้ท่าน
บําเพ็ญได้อย่างแท้จริ งก็คือ “จ้วนฝ่ าหลุน” และไม่วา่ จะออกหนังสื ออื่นมาอีกสักเท่าไร ก็ลว้ นแต่เป็ น
ส่ วนเสริ มของ “จ้วนฝ่ าหลุน”ทั้งสิ้ น ดังนั้นการบําเพ็ญของทุกท่านจะต้องยึดถือ “จ้วนฝ่ าหลุน” เล่มนี้
ไปบําเพ็ญเป็ นหลัก
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ผูฝ้ ึ กเราขาดรู ปธรรมของแนวคิดพระพุทธมาก ความรับรู ้ต่อพระพุทธ เนื่องจากหลายปี มานี้
ข้าพเจ้าเพียงแต่บรรยายฝ่ า จึงพูดน้อยมาก ถึงสภาพการณ์ในเขตแดนที่ต่างกันของพระพุทธ และ
สภาพการณ์ของจักรวาล กับ พระพุทธ เต๋ า เทพ ที่ไม่ได้พดู เพราะฝ่ าที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดนี้ใหญ่มาก
จึงไม่อาจแทรกสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมใดๆเข้าไป ล้วนแต่ไม่คู่ควรที่จะแทรกเข้าไป ดังนั้นผูฝ้ ึ กจํานวนมาก
จึงขาดความเข้าใจด้านนี้ มีความเข้าใจน้อยมากในพระพุทธกับสรรพชีวติ ที่ต่างระดับชั้นกันทั้งบนและ
ล่าง พระพุทธเอย พระโพธิสัตว์เอย หรื อเขตแดนของพระพุทธ โลกของพระพุทธ เข้าใจด้านนี้กนั
น้อยมาก ที่จริ งหากนํารู ปธรรมของการดําเนินชีวติ ของพระพุทธออกมาบรรยาย พวกท่านก็จะใช้
ความคิดของคนไปเข้าใจ นัน่ เป็ นการไม่เคารพพระพุทธ ในอนาคตในการบําเพ็ญ พวกท่านผูฝ้ ึ กหลาย
คนจะมองเห็นได้ ตัวพวกท่านเองก็จะเติมเต็มในส่ วนนี้
จักรวาลนี้สลับซับซ้อนอย่างยิง่ และเป็ นระดับความสลับซับซ้อน ที่พระพุทธ เต๋ า เทพ ในวันนี้
ล้วนแต่จะอุทานออกมาด้วยความตกตะลึง ไม่เพียงแต่คน จักรวาลส่ วนนี้ท้ งั หมดที่คนรับรู ้น้ นั เพียงอยู่
ในระดับชั้นหนึ่งเท่านั้น แต่ก่อนข้าพเจ้าเคยพูดแล้วว่า ผิวนอกของสสารทั้งหมดที่คนสามารถรับรู ้ได้
อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถเห็นได้คือ ดวงดาว ทางช้างเผือก ส่ วนอนุภาคที่เล็กที่สุดที่รู้ได้โดยใช้
เครื่ องมือนั้นยังมี โมเลกุล อะตอม นิวเคลียสอะตอม โปรตอน อีเลคตรอน ควาร์ก นิวทรี โน เล็กลง
ไปอีกก็ไม่รู้แล้ว แต่สสารต้นกําเนิดที่ห่างไกลจากคน ห่างไกลจากต้นกําเนิดของสสารที่ประกอบขึ้น
เป็ นชีวติ นั้นต่างกันไกลไม่รู้สักเท่าไร นับไม่ถว้ นร้อยล้านเท่า ร้อยล้านนับไม่ถว้ นๆๆก็ยงั ไม่ถึงที่สุด
สสารก็เล็กถึงระดับนั้น แต่สสารยิง่ เล็ก พื้นที่(ครอบคลุม)ยิง่ กว้างใหญ่ ท่านไม่อาจมองเพียงอนุภาค
เดียวโดดๆ อนุภาคหนึ่งของมัน เป็ นเพียงจุดหนึ่งของพื้นที่น้ นั แต่วา่ มันกลับเป็ นร่ างรวมทั้งหมดร่ าง
หนึ่ง เช่นนั้นอนุภาคของสสารยิง่ เล็ก ระนาบนั้นของร่ างรวมทั้งหมดของมันอาจจะใหญ่มาก: อนุภาค
ที่ประกอบขึ้นเป็ นสสารยิง่ มีขนาดใหญ่ เช่นนั้นระนาบของระดับชั้นนั้นไม่แน่วา่ จะใหญ่ มนุษย์เพียง
รับรู ้ถึงมิติน้ ีที่ประกอบขึ้นมาจากโมเลกุล ยังอยูใ่ นกรอบ ทั้งยังใช้ความหมายที่ตายตัวของวิทยาศาสตร์
แบบการพิสูจน์ยนื ยัน จํากัดตนเองไว้อีกด้วย ทะลวงออกไปไม่ได้ อย่างเช่นท่านบอกว่า อากาศ นํ้า
โลหะ ไม้ รวมทั้งร่ างกายคน มิติท้ งั หมดที่ท่านดํารงชีพอยูล่ ว้ นเป็ นสิ่ งที่ประกอบขึ้นมาจากโมเลกุล
ท่านจึงเหมือนกับดํารงชีพอยูใ่ นมหาสมุทรของเขตแดนโมเลกุลนี้ เหมือนกับอยูใ่ นภาพวาดสามมิติที่
ประกอบขึ้นจากโมเลกุล ยานอวกาศบินได้สูงเพียงไร ก็ออกไปไม่พน้ มิติของโมเลกุลนี้ คอมพิวเตอร์
จะก้าวหน้าเพียงไรก็เปรี ยบไม่ได้กบั สมองคน แน่นอนสังคมมนุษย์กใ็ ช่วา่ จะทะลวงออกไปไม่ได้เลย
แม้แต่นอ้ ย คนรับรู ้ได้แล้วถึง โมเลกุล อะตอม ควาร์ก และนิวทรี โน แต่วา่ ที่วทิ ยาศาสตร์มองเห็นได้
นั้นเป็ นเพียงจุดหนึ่งของอนุภาคที่ดาํ รงอยู่
ไม่เห็นระนาบทั้งหมดที่คงอยูข่ องอนุภาค(ระดับขนาด)
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ต่างๆ หากมองเห็นระนาบนั้นได้แล้ว เช่นนั้นคนก็จะเห็นทัศนียภาพที่คงอยูอ่ ย่างแท้จริ งของ อีกมิติ
จักรวาล และอะตอมนั้นไม่ใช่เพียงอนุภาคหนึ่งที่คนมองเห็นได้ รวมทั้งอนุภาคอื่นโดยตัวมัน หาก
สามารถนํามันมาขยายใหญ่ดู ขยายให้ใหญ่เท่ากับดวงดาวเล็กๆดวงหนึ่ง ก็จะสามารถมองเห็น วัตถุที่
ประกอบขึ้นมาจากสสารอะตอม ชีวติ สสาร นํ้า พืช รู ปแบบของสสารทั้งหมดที่ดาํ รงอยูเ่ หล่านั้นที่
ประกอบขึ้นมาจากอะตอม จุดนี้มนุษย์ไม่สามารถทะลวงไปได้
ที่จริ งคนดํารงชีพอยูร่ ะหว่างสองอนุภาค อนุภาคที่ประกอบขึ้นเป็ นสิ่ งต่างๆทั้งหมดคือ โมเลกุล
อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดที่ตาเรามองเห็นนั้นก็คือดวงดาว
มีชีวติ อยูร่ ะหว่างอนุภาคโมเลกุล กับดวงดาว
แน่นอน วันนี้ถา้ ข้าพเจ้าไม่พดู วงการวิทยาศาสตร์กร็ ับรู ้ไม่ได้ มนุษย์กค็ ิดไม่ถึงว่าดวงดาวก็เป็ นอนุภาค
หนึ่ง และดวงดาวนับไม่ถว้ นก็ประกอบขึ้นเป็ นอนุภาคที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้น นัน่ ก็คือทางช้างเผือกหนึ่งๆ และ
ระบบดวงดาวก็ประกอบขึ้นเป็ นขอบเขตของจักรวาลที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้น ซึ่งนัน่ ยังไม่ใช่อนุภาคที่ใหญ่ที่สุด
แน่นอนแนวคิดที่ขา้ พเจ้าพูดถึงนี้อาจจะผลักความคิดของท่านขึ้นไปสู งมากในชัว่ ครู่ เดียว หากร่ างกาย
ของท่านใหญ่เท่าร่ างกายที่ประกอบขึ้นจากอนุภาคชั้นดวงดาวนั้น
ลองหันกลับมามองดูโลก
เหมือนกับโมเลกุลหรื อไม่ละ หากใช้ความรับรู ้เรื่ องสสารของคนในการมอง ที่แท้ดวงดาวเป็ นอนุภาค
ชั้นหนึ่งจริ งๆ นี่คือพูดจากระดับมหภาค
คนมักพูดว่าขึ้นไปบนฟ้ า ที่ไหนคือ ฟ้ า ในจักรวาลนี้ ก็ไม่มีแนวคิดเรื่ อง บน-ล่าง ซ้าย-ขวา
ก่อน-หลัง ที่แท้จริ ง ขึ้นบนอาจเป็ นข้างบน ลงล่างเป็ นข้างบนไหมละ จักรวาลนี้ เป็ นสิ่ งที่กลม โลก
เกือบจะอยูต่ รงตําแหน่งศูนย์กลาง ด้านซ้ายคือบน ด้านขวาก็คือบน ด้านล่างคือบน บนยอดก็คือบน
ด้วย ฉะนั้นนี่กจ็ ะพูดความลับสวรรค์ออกมา เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดแล้วว่า อนุภาคยิง่ เล็ก ระดับชั้นระนาบ
ของมันกลับยิง่ ใหญ่ ที่จริ งเมื่อชีวติ หนึ่งสามารถย้อนกลับไปสู่ ระดับจุลภาคยิง่ ขึ้น ก็จะยิง่ อยูใ่ นที่ๆใหญ่
ยิง่ ๆขึ้นและสู งยิง่ ๆขึ้นแล้ว ก็จะอยูบ่ นฟ้ าแล้ว เนื่องจากอนุภาคยิง่ เล็ก ระดับชั้นของมันยิง่ สู ง นี่เป็ น
การรับรู ้ของแนวคิดที่ใหญ่มาก เมื่อครู่ ที่ขา้ พเจ้าบรรยายวิธีการรับรู ้เกี่ยวกับจักรวาลนั้น ก็เพียงแต่
บรรยายให้กบั ทุกท่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เป็ นวิธีหนึ่งในการรับรู ้เรื่ องมิติ ยังมีที่ซบั ซ้อนกว่าอีก
แน่นอน ที่มากยิง่ ไปกว่านี้ หลังจากพวกท่านเปิ ดการรู ้แจ้ง (ไคอู ้ )ในอนาคต ก็ไปรับรู ้เองได้
ไม่อาจเหลือสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมของสวรรค์ให้กบั คนมากเกินไป ที่จริ งหากวิทยาศาสตร์แบบการ
พิสูจน์ยนื ยันของมนุษย์ พัฒนาไปสู งมาก หรื อ ไปเหนือเขตแดนของมนุษย์ เช่นนั้นยิง่ จะเป็ นอันตราย
ต่อมนุษย์มากยิง่ ขึ้น เพราะคนไม่อาจบรรลุถึงเขตแดนของพระพุทธอย่างเด็ดขาด โดยผ่านวิธีการทาง
เทคโนโลยี นี่คือสิ่ งที่อนุญาตให้ไม่ได้อย่างเด็ดขาด เพราะคนมีอารมณ์ท้ งั เจ็ด กามคุณทั้งหก และจิต
หน้า 8 จาก 18

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

แก้วนั ที่ 20 สิ งหาคม ค.ศ. 2011

ยึดติดนานาชนิด จิตชิงดีชิงเด่นเอย จิตอิจฉาริ ษยาเอย ตัณหากามารมณ์เอย สิ่ งเหล่านี้ถา้ นําขึ้นไปบน
สวรรค์ จะไหวหรื อ นัน่ ก็จะเกิดการต่อสู ้กบั พระพุทธ พระโพธิสัตว์ ขึ้นมาแล้ว กลายเป็ นสงคราม
จักรวาลออกมาจริ งๆแล้ว
ตลอดชัว่ กาลนานนั้นย่อมไม่อาจปล่อยให้คน ทําให้วทิ ยาศาสตร์
เทคโนโลยีบรรลุถึงเขตแดนของพระพุทธโดยมีจิตของคนธรรมดาสามัญอยู่
ดังนั้นวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีของมนุษย์ จึงเพียงแต่พฒั นาไปตามที่ฟ้าลิขิตเท่านั้น หากมันพัฒนาไปสู งมาก เช่นนั้น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยตัวมันเอง กับ คนก็จะเผชิญกับอันตรายจากการถูกทําลาย นี่คือภาพที่
ข้าพเจ้ามองเห็น
ต่อจากนี้ ข้าพเจ้าขอกลับมาพูดเรื่ องมิติน้ ีอีกครั้ง รู ปลักษณ์ของมิติชนิดนี้ที่ขา้ พเจ้ากล่าวไปเมื่อ
ครู่ คือวิธีการหนึ่งในการรับรู ้อย่างคร่ าวๆ ในปี นั้นองค์ศากยมุนีกเ็ คยตรัสเกี่ยวกับการรับรู ้เรื่ องจักรวาล
ในขอบเขตที่แน่นอนหนึ่ง
อย่างเช่นพระองค์ตรัสถึงสภาพการณ์รูปธรรมในขอบเขตที่แน่นอน
อันหนึ่งของคนกับภายในตรี ภูมิ และภายนอกตรี ภูมิ เช่นที่พดู ถึงเขาพระสุ เมรุ ก็ได้ตรัสถึงรู ปแบบการ
คงอยูข่ องเขาพระสุ เมรุ ทั้งสี่ ดา้ นของเขาพระสุ เมรุ มีทวีปใหญ่ สี่ ทวีป มีสวรรค์ใหญ่อยูส่ องชั้น ที่จริ ง
คําพูดขององค์ศากยมุนี เมื่อถ่ายทอดมาถึงประเทศจีน การแปลเป็ นภาษาจีน หรื อในระหว่างขั้นตอน
การสื บทอดในประเทศอินเดีย
ก็ลว้ นแต่มีความคลาดเคลื่อนผิดพลาด สวรรค์ใหญ่สองชั้นของเขา
พระสุ เมรุ น้ ีที่องค์ศากยมุนีตรัสนั้น ที่แท้ไม่ใช่สวรรค์ใหญ่สองชั้น แต่เป็ นแนวคิดของสองจักรวาล เป็ น
ความรับรู ้เข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลน้อย และ จักรวาลชั้นที่สอง
จักรวาลชั้นที่สอง จะรับรู ้เข้าใจกันอย่างไรละ จักรวาลนี้ที่มนุษย์รับรู ้ ประกอบขึ้นจากบรรดา
ทางช้างเผือกมากมาย นี่เป็ นการบรรยายจากโครงสร้างของมิติช้ นั นี้ที่คนสามารถรับรู ้ได้ นี่กค็ ือ
จักรวาลที่พวกเราพูดถึงกันบ่อยๆ ก็คือจักรวาลนี้
ชัว่ นิรันดร พวกเราไม่อาจมองเห็นขอบของมัน
ฉะนั้นจักรวาลนี้มนั จึงไม่ใช่จกั รวาลหนึ่งเดียวในร่ างนภา(เทียนถี่) และไม่ใช่อนุภาคชั้นที่ใหญ่ที่สุดใน
ร่ างนภาอันยิง่ ใหญ่มหึมา ยังมีจกั รวาลที่ใหญ่อย่างนี้จาํ นวนมากมาย ประกอบกันเป็ นขอบเขตที่ใหญ่
ยิง่ ขึ้นของจักรวาล และก็มีขอบชั้นนอก(เปลือกนอก) ซึ่งมันก็ประกอบกันเป็ นอนุภาคชั้นที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้น
ชั้นหนึ่งเท่านั้นเอง
จักรวาลนี้ช่างกว้างใหญ่เหลือเกิน
กล่าวสําหรับคนแล้วคือ รู ้สึกว่าไม่อาจ
จินตนาการได้ แต่กล่าวสําหรับเทพนัน่ เป็ นเพียงอนุภาคชั้นหนึ่งของส่ วนเล็กๆเท่านั้น
แต่กล่าว
สําหรับพระพุทธที่ใหญ่ยง่ิ ขึ้นไปนั้น มันเล็กเสี ยจนไม่อาจนับเป็ นอะไรได้จริ งๆ วิธีคิด วิธีพิจารณา
ทรรศนคติในเขตแดนที่ต่างกัน ล้วนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
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เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าได้พดู ถึง เขาพระสุ เมรุ น้ นั ที่องค์ศากยมุนีได้ทรงประจักษ์แจ้ง มันอยูท่ างด้านทิศ
เหนือของระบบสุ ริยะจักรวาล กับทางช้างเผือกนี้ที่มนุษย์เราอาศัยอยู่ อย่างนั้น “ทิศเหนือ” แนวคิดนี้ยงั
พูดได้ไม่ถนัดนัก เพราะในจักรวาลนี้มนั ไม่มีแนวคิดอย่างนี้ โลกยังคงหมุนอยู่ กล่าวตามคําพูดของ
องค์ศากยมุนีละกัน เราจึงพูดกันอย่างนี้ ทุกท่านคงเข้าใจได้ง่ายต่อแนวคิดนี้ มิฉะนั้นแล้ว ข้าพเจ้าอยู่
ตรงนี้พดู อย่างนี้ พรุ่ งนี้มนั ก็จะหมุนพลิกไปถึงที่นน่ั แล้ว จึงพูดว่าอยูด่ า้ นทิศเหนือตามคําพูดขององค์
ศากยมุนี พวกเราจึงพูดว่ามันอยูด่ า้ นทิศเหนือ เขาพระสุ เมรุ น้ ีมีความสู งเท่าไรละ เขาพระสุ เมรุ สูง
ทะลุทางช้างเผือก สู งกว่าขอบเขตของจักรวาลนี้ที่ขา้ พเจ้ากล่าวไปเมื่อครู่
ระบบดวงดาวมากมาย
มหาศาลประกอบกันเป็ นขอบเขตนี้ ทุกท่านคิดดู ระบบดวงดาวมากมายมหาศาลนับไม่ถว้ นนั้น มี
ความใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนกัน ระหว่างระบบดวงดาว กับ ระบบดวงดาวนั้น ยังมีระยะห่างที่แน่นอน
หนึ่ง เขาพระสุ เมรุ สูงยิง่ กว่าจักรวาลนี้ อยู่ ณ ตําแหน่งศูนย์กลางของจักรวาลชั้นที่สอง จึงเป็ นภูเขาที่
สู งใหญ่อย่างนี้
ที่จริ งเขาพระสุ เมรุ เป็ นภูเขาใหญ่ที่มีภเู ขาสามลูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และสิ่ งที่
สอดคล้องกับเขาพระสุ เมรุ น้ ีคือ พระอมิตพุทธ พระโพธิสัตว์กวนอิน พระโพธิสัตว์ตา้ ซื่อจื้อ
พระอมิตพุทธเป็ นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตแดนนี้
สิ่ งที่องค์ศากยมุนีทรงประจักษ์แจ้งนั้นห่างไกลลิบลับกับการรับรู ้ของผูค้ นที่มีต่อพระองค์ องค์
ศากยมุนีพุทธะตรัสถึงเรื่ องราวมากมายของสวรรค์ เรื่ องราวในชาติก่อนของพระองค์ แต่ไม่ได้ตรัสถึง
ภูมิหลังที่แท้จริ งของพระองค์เองออกมาทั้งหมด โดยเฉพาะคือ เรื่ องราวหลังจากพระนิพพาน ก็ยงิ่ ไม่มี
คนรู ้
ทุกท่านทราบว่า พระพุทธแต่ละองค์ลว้ นมีโลกหนึ่งของตนเอง พระอมิตตพุทธ มีโลกสุ ขาวดี
หลิวหลีซื่อเจี้ยคือโลกที่พระโอสถพุทธะก่อตั้งขึ้น ยังมีโลกเหลียนฮวาเอย เหมยห่าวซื่อเจี้ยเอย พระ
เยซู ปฐมเทพเจ้า ก็ลว้ นมีโลกของพวกเขาเอง ในขอบเขตของทางช้างเผือกทั้งหมดที่มนุษย์อาศัยอยู่ มี
โลกสวรรค์ที่สอดคล้องกันแบบนี้อยูร่ ้อยกว่าแห่ง พระพุทธก็มีมากมาย พระพุทธที่บรรลุถึงเขตแดน
ของพระยูไลนั้น องค์ศากยมุนีตรัสว่ามีมากดัง่ เม็ดทรายในแม่น้ าํ คงคา พระยูไลแต่ละองค์ต่างดูแล
สวรรค์หนึ่งแห่ง ท่านคิดว่าจักรวาลนี้มีความกว้างใหญ่เพียงไร ฉะนั้นเมื่อองค์ศากยมุนีทรงลงมาจาก
ระดับชั้นสุ ดท้ายนั้น คือ จักรวาลชั้นที่หก ตัวเลขนี้ช่างใหญ่เหลือเกิน จักรวาลชั้นที่หกนะ ซึ่งไม่ใช่
สวรรค์ช้ นั ที่หก พระองค์มีโลกหนึ่งอยูท่ ี่นนั่ เรี ยกว่า ต้าฝานซื่อเจี้ย ต่อมาองค์ศากยมุนีพุทธะมาถึง
สังคมคนธรรมดาสามัญ มาช่วยเหลือคน หลังจากพระองค์ทรงเปิ ดการรู ้แจ้ง(ไคอู)้ ก็ถ่ายทอดหลักธรรม
อยู่ 49 ปี พระองค์มิได้ทรงกลับไป เนื่องจากองค์ศากยมุนี เพียงอาศัยกําลัง(ความสามารถ), อาศัย
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ระดับชั้นที่สูงอย่างนี้ที่พระองค์เสด็จมา ก็ได้แต่ช่วยเหลือจิตรอง และไม่อาจทําให้ผบู ้ าํ เพ็ญ ๆ ไปได้สูง
ในชาติเดียว
ทุกท่านทราบกันหมดแล้วว่า พระพุทธเหล่านั้นมีโลกของตนเอง ใครเคยได้ยนิ ว่าองค์ศากย
มุนีพุทธะมีโลกของตนเองบ้าง ไม่มีใครพูด กล่าวกันว่าองค์ศากยมุนีพุทธะมีซวั ผอซื่อเจี้ย ซัวผอซื่อ
เจี้ยอยูท่ ี่ไหน ก็คือตรี ภูมิ ก็คือตรี ภูมิน้ ี รวมทั้งคน โลกนั้นของพระพุทธนั้นจะเป็ นโลกของคนได้
อย่างไรกัน ละ ใครก็ไม่เคยคิดถึงปัญหานี้ ที่แท้องค์ศากยมุนีพุทธะนั้นในเวลาปกติ พระองค์จะอยูท่ ี่
สวรรค์ตา้ ฝาน(ต้าฝานเทียน)ตลอด เพราะพระองค์มาจากโลกต้าฝาน พระองค์จึงตั้งชื่อสวรรค์ช้ นั นั้น
ว่าต้าฝานเทียน ต้าฝานเทียนเป็ นสวรรค์ที่สูงที่สุดแห่งโลกที่ปราศจากกิเลส และต้าฝานเทียนก็อยู่
ภายในตรี ภูมิ เหตุใดพระองค์อยูท่ ี่นี่ ไม่ไปไหนละ ก่อนการถ่ายทอดต้าฝ่ า พระองค์ยงั คงเฝ้ าดูแลลูก
ศิษย์ที่ศรัทธาพระองค์อยู่ 2,500 กว่าปี มา ที่แท้คือพระองค์รอคอยการถ่ายทอดต้าฝ่ า เช่นนั้นองค์ศากย
มุนีพุทธะนั้นเนื่องจากระดับชั้นสุ ดท้ายที่พระองค์มาคือต้าฝานซื่อเจี้ย แต่พระองค์ไม่อาจรั้งอยูท่ ี่นนั่ ได้
เนื่องจากพระองค์ได้ทรงวางรากฐานทางวัฒนธรรมสําหรับการถ่ายทอดต้าฝ่ าในโลกนี้ และได้ทนทุกข์
มากมายในโลก หลังจากหล่อหลอมเข้ากับต้าฝ่ าพระองค์กจ็ ะทรงกลับไปยังเขตแดนที่สูงยิง่ ขึ้น นี่กค็ ือ
สภาพการณ์ที่แท้จริ งขององค์ศากยมุนีที่ขา้ พเจ้าบรรยายให้ทุกท่าน
มีคนมากมายถามข้าพเจ้ามาตลอดว่า “ อาจารย์ ท่านคือใคร ” พูดถึงเรื่ องของข้าพเจ้าขึ้นมานะ
ช่างยาวนานอย่างยิง่ เหลือเกินแล้ว ข้าพเจ้าก้าวผ่านลงมาจากจักรวาลแต่ละชั้นๆของร่ างนภาที่ต่างกัน
กลับชาติเกิดอยูใ่ นแต่ละชั้นๆ ในโลกเดียวก็มีตวั ข้าพเจ้ามากมาย สลับซับซ้อนจนไม่มีจุดตั้งต้นที่จะพูด
ได้ ข้าพเจ้าสามารถบอกทุกท่านอย่างคร่ าวๆที่สุด ข้าพเจ้าเห็นว่าข้าพเจ้านั้นอยูน่ อกร่ างนภาทั้งหมด
ของจักรวาล แต่เหล่าเทพ พระพุทธ กับ สรรพชีวติ ล้วนอยูภ่ ายในนั้น
ในจักรวาลมีปัญหา การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่ อมไป นี่คือกฎ ที่ดาํ รงอยูข่ องจักรวาล อายุของ
จักรวาลนั้นยาวนานเหลือเกิน ในขั้นตอนนี้ของจักรวาล พระพุทธ เต๋ า เทพ ที่เกิดขึ้นในยุคแรกมีอายุ
ยาวนานเหลือเกินแล้ว มีชีวติ อยูจ่ นล้วนแต่รู้สึกคล้ายมีความรู ้สึกเบื่อนิดหน่อยแล้ว เวลาช่างยาวนาน
เหลือเกินแล้ว สามารถทําให้เหล่าเทพลืมประวัติศาสตร์ไป พวกเขาลืมกระทัง่ เรื่ องราวแต่เก่าก่อนของ
พวกเขา ระดับชั้นยิง่ สู งเวลาของเขาก็ยง่ิ ยาวนาน
ขอบเขต และพื้นที่ของพวกเขาก็ยงิ่ กว้างใหญ่
แนวคิดเกี่ยวกับ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่ อมไป ในเขตแดนที่สูงขึ้นไปนั้น ยาวนานมากๆ กระทัง่ ในฐานะ
ชีวติ หนึ่งท่านไม่จาํ เป็ นต้องไปพิจารณาเลยจริ งๆ ก็ยาวนานอย่างนี้ เช่นนั้น ในเวลาทั้งหมด กับ
(สําหรับ)เจ้าแห่งพุทธะที่อยูน่ อกขอบเขตของจักรวาล ถือว่าสรรพชีวติ คือ คุณค่าความหมายของการ
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ดํารงอยูข่ องจักรวาล เนื่องด้วยในจักรวาลเคยเกิด มหันตพิบตั ิภยั ของระดับชั้นที่ต่างกัน มากมายหลาย
ครั้ง
นอกเหนือจากเขตแดนที่สูงที่สุดแล้ว ไม่มีชีวติ ใดรู ้วา่ สภาพดั้งเดิมที่สุดของจักรวาลนั้นเป็ น
อย่างไร หลังจากการผลัดยุค เปลี่ยนใหม่ สิ่ งทั้งปวงในอดีตก็ไม่คงอยูอ่ ีกแล้ว แต่วา่ จะรักษาสรรพชีวิต
ภายในจักรวาลไว้ต่อไป ปัญหานี้เมื่อจะจัดการก็ยากมาก
เมื่อจักรวาลเริ่ มเกิดขึ้น มีเทพจํานวนมากมายมองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นของจักรวาลในช่วงม
หันตภัยสุ ดท้ายแล้ว เทพเหล่านั้นล้วนกังวลอย่างยิง่
คิดจะช่วยตัวเอง แต่วา่ หากพวกเขาไม่
เพียบพร้อมด้วยธรรมานุภาพที่สูงอย่างนั้น ก็หมุนเรื่ องนี้กลับไม่ไหว และจะกลับไปไม่ได้ ทุกๆ
ระดับชั้นล้วนแต่คิดจะทําเรื่ องนี้ ในประวัติศาสตร์จึงมีเทพมากัน มากมาย
แต่ในจักรวาลที่ผา่ นมามีหลักธรรมหนึ่งดํารงอยู่ ก็คือ ระดับชั้นนี้ไม่รู้วา่ ระดับชั้นที่สูงกว่ามี
สิ่ งมีชีวติ อยูห่ รื อไม่ ระดับชั้นที่สูงยิง่ ขึ้นก็ไม่รู้วา่ ระดับชั้นที่สูงยิง่ กว่ามีสิ่งมีชีวติ อยูห่ รื อไม่ เทพในแต่
ละชั้นรู ้แต่เพียงว่าตนเองนั้นสู งที่สุด ดังนั้นพระเยซูของทางตะวันตกจึงพูดว่าบิดาของพระองค์—พระ
ยะโฮวา คือพระเป็ นเจ้า พระยะโฮวาคือ พระเจ้าที่สร้างคนชนชาติยวิ คือผูท้ ี่สร้างคนชนชาติยวิ จึงพูด
กันว่าเขาเป็ นสิ่ งที่สูงที่สุดของชาวยิวผิวขาวกับชีวติ อื่นในระดับชั้นที่ต่างกัน แต่วา่ ระบบอื่นยังมีพระเจ้า
ที่สร้างคนชนิดอื่น และสู งยิง่ ๆขึ้นไปยังมีเทพกับสรรพชีวติ สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่เทพชั้นตํ่ากับคนไม่รู้
เทพก็รู้เพียงหลักพุทธธรรมในระดับชั้นนี้ของตน เมื่อพวกเขามองเห็นผลลัพธ์สุดท้าย เหล่าเทพล้วนจะ
คิดวิธีการแก้ไขผลลัพธ์ที่น่ากลัว ในช่วงสุ ดท้ายของ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่ อมไป ดับสู ญ เทพประเภทนี้
มากมายจึงลงมาสู่ โลกกันอย่างเกรี ยวกราว เทพบางองค์ มาทนทุกข์ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบ ของจักรวาลชั้น
นั้นของเขา จากนี้คิดจะมีธรรมานุภาพยิง่ ใหญ่เช่นนี้ ดําเนินการลุล่วงในเรื่ องการได้รับการช่วยเหลือ
แต่พวกเขาล้วนเผชิญกับปัญหาอย่างเดียวกัน พวกเขาล้วนไม่ใช่สูงที่สุด และหากเขตแดนชั้นสู งยิง่ ๆขึ้น
ก็เกิดปั ญหาแล้ว เขตแดนเดิมทั้งหมดที่พวกเขาอยูก่ จ็ ะตกอยูใ่ นมหันตภัยแล้ว ฉะนั้นเหล่าเทพที่ลงมาก็
จะไม่มีพลังกงและถูกทําลาย ดังนั้นเหล่าเทพที่ลงมา ล้วนแก้ไขจุดจบนี้ไม่ได้ และก็กลับไปไม่ได้แล้ว
ทั้งหมดล้วนกําลังเกิดขึ้นอย่างนี้โดยแท้จริ ง ในการช่วยเหลือ กับการเจิ้งฝ่ าขึ้นไปข้างบน ข้าพเจ้าได้ส่ง
พวกที่มากันอย่างนี้กลับขึ้นไปแล้ว หลังจากที่กลืนกลายเข้ากับฝ่ า
ทุกท่านล้วนทราบว่า ปั ญหานี้ที่ขา้ พเจ้าพูดนั้นสู งมากจริ งๆแล้ว
องค์ศากยมุนีเคยตรัสไว้
ประโยคหนึ่งว่า ในอนาคตกี่ปี ๆ หลังจากนี้ ณ เวลานั้น พระศรี อริ ยเมตไตรย์พุทธะ(หมีเล่อฝอ)จะมา
ข้าพเจ้าก็มาในช่วงเวลาที่วา่ นี้ แต่ขา้ พเจ้าไม่ใช่ระดับชั้นนี้ของพระศรี อริ ยเมตไตรย์พุทธะ
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ข้าพเจ้ายังจะพูดความลับหนึ่งของสวรรค์ ที่สูงมากให้แก่ทุกท่าน เรื่ องนี้ที่ผา่ นมาข้าพเจ้าเคยพูด
แล้ว พระพุทธบนสวรรค์ อย่างเช่นที่พวกท่านทราบกันหมด คือ พระยูไล พระโพธิสัตว์ ที่จริ งล้วน
ไม่ใช่มีแค่หนึ่งองค์ ประมาณอยูใ่ นช่วงสิ บปี หรื อไม่เกินสิ บปี ต้องเปลี่ยนหนึ่งองค์ พระอมิตตพุทธใน
ปัจจุบนั ก็ไม่ใช่องค์แรกสุ ดนั้นแล้ว พระโพธิสัตว์กวนอินก็ไม่ใช่องค์แรกสุ ดนั้นแล้ว เพราะอะไรละ
เพราะตรี ภูมิของมนุษย์น้ นั สลับซับซ้อนเหลือเกิน พวกเขาก็ใกล้กบั ตรี ภูมิมาก สิ่ งที่ไม่ดีขา้ งล่างสามารถ
รบกวนถึงพวกเขาได้ เพราะพระพุทธ พระโพธิสตั ว์ นั้นช่วยเหลือคน คนก็ยงิ่ สามารถรบกวนถึงพระ
พุทธ พระโพธิสัตว์ หากพวกเขาต้องช่วยเหลือเป็ นเวลายาวนาน พวกเขาก็จะตกลงมาได้ ดังนั้นมิติน้ ี
ของพวกเราประมาณสิ บปี พวกเขาก็ตอ้ งเปลี่ยนองค์หนึ่ง แต่วา่ เวลาในโลกที่มีอยู่ ได้ผา่ นไปนานมาก
แล้ว รู ปธรรมมิติของเวลาในมิติที่ใหญ่ยงิ่ ขึ้นกลับเร็วมาก ในสิ บปี มีหลายมิติกผ็ า่ นไปแล้วเป็ นเวลานับ
หมื่นปี ขึ้นไป ดังนั้นในสภาพการณ์เช่นนี้ พระพุทธ พระโพธิสัตว์ จึงไม่สามารถอยูน่ านต่อไปอีก บน
สวรรค์มีขอ้ กําหนดประการหนึ่ง ในระดับชั้นที่แน่นอนหนึ่ง ไม่วา่ เป็ นเทพอะไร เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่
แน่นอนล้วนต้องเปลี่ยน จุดประสงค์คือ เพื่อรักษาพวกเขาไว้ ไม่ให้พวกเขาตกลงมา
ในอดีตหลายสิ่ งที่บนั ทึกไว้ในโลกมนุษย์ ก็มีการบันทึกอย่างนี้ เพียงแต่คนไม่รู้วา่ เป็ นเรื่ อง
อะไร ทุกท่านล้วนทราบว่ามีพระโพธิสัตว์กวนอินใช่ไหม ในประวัติศาสตร์กม็ ีการบันทึกที่ต่างกัน
อย่างเช่นบ้างเรี ยกว่า พระโพธิสัตว์กวนอินแห่งทะเลใต้ พระธิดาของ เมี่ยว จวง อ๋ อง(สมัยราชวงศ์ถงั )
บําเพ็ญสําเร็จเป็ นพระโพธิสัตว์ ยังมีกมุ ารม้าคู่ของอินเดียบําเพ็ญสําเร็จเป็ น พระโพธิสัตว์กวนซื่ออิน
เป็ นต้น ล้วนเป็ นเรื่ องจริ ง เพียงแต่วา่ ไม่ใช่ชีวติ เดียวกัน “พระโพธิสัตว์กวนอิน” คือรู ปลักษณ์แต่เดิม
ของผูร้ ู ้แจ้งที่ สง่างามน่าเกรงขาม โดดเด่นงดงาม เปี่ ยมด้วยมหาเมตตา และสมญานามของความเมตตา
ที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ละครั้ง เมื่อมีพระโพธิสัตว์กวนอินบําเพ็ญขึ้นมาองค์หนึ่ง พระองค์กจ็ ะเริ่ มเลือก
คนหนึ่งจากในโลกที่จะเป็ นผูร้ ับช่วงต่อจากตนในอนาคตขึ้นมา
ช่วยคนนี้ให้บาํ เพ็ญมีความเมตตา
เหมือนกันกับพระองค์เองทุกประการ และมีระดับชั้นสู งอย่างเดียวกันนั้น และมีธรรมานุภาพมากอย่าง
เดียวกันนั้น และสามารถทนทุกข์ได้มากอย่างเดียวกันนั้น สามารถมีพลานุภาพยิง่ ใหญ่อย่างเดียวกันนั้น
เมื่อคนนั้นหยวนหมัน่ พระองค์กช็ ่วยเหลือเธอขึ้นมาแทนที่พระองค์ พระพุทธ เต๋ า เทพแต่ละองค์
ล้วนเป็ นอย่างนี้ ในอดีตนี่เป็ นความลับอย่างยิง่ ประการหนึ่งของสวรรค์ วันนี้ได้พดู ให้พวกท่านแล้ว
เพราะอะไรข้าพเจ้าจึงพูดออกมาให้กบั พวกท่านละ เพราะข้าพเจ้าจะพูดถึงปัญหาหนึ่ง ตั้งแต่
เมื่อองค์ศากยมุนี ตรัสถึงสมญานามของพระศรี อริ ยเมตไตรย์พุทธะแล้ว สองพันกว่าปี มา พระศรี อริ ย
เมตไตรย์พุทธะนี้ ก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปกี่องค์แล้ว ! พระภิกษุปู้ไต้(พระสังขจาย) เป็ นคนหนึ่งในนั้น นี่กค็ ือ
เหตุที่วา่ ทําไมจึงรวมพระศรี อริ ยเมตไตรย์เข้ากับพระภิกษุปู้ไต้
แต่วา่ รู ปลักษณ์ของพระศรี อริ ยเมต
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ไตรย์ กลับไม่เหมือนพระภิกษุปไต้
ู้ ที่ทอ้ งโต หัวเราะดัง แบบนั้น นัน่ เป็ นเพียงรู ปลักษณ์ของคนใน
เวลาที่พระองค์ทรงอยูใ่ นโลกเท่านั้น พระพุทธนั้นศักดิ์สิทธิ์น่าเกรงขามมาก มีจาํ นวนมากที่อยูใ่ นวัย
หนุ่มมาก สวยงามมาก เพราะว่ายิง่ สู งขึ้นยิง่ งดงาม ดูไปพระอมิตตพุทธที่แท้จริ งนั้นก็มีลกั ษณะท่าทาง
เหมือนอายุราว ยีส่ ิ บปี ส่ วนพระโพธิสัตว์กวนอินก็ ราว สิ บเจ็ด สิ บแปดปี ต้าซื่อจื้อก็คือ สิ บห้าสิ บหก
ปี
เนื่องจากทัศนคติของคนก็เข้าใจว่าคนอายุสี่สิบกว่านั้นสุ ขมุ รอบคอบ เป็ นวัยที่ไม่สับสนแล้ว
ดังนั้นจึงปั้นรู ปของพวกเขาเป็ นรู ปลักษณ์อย่างนั้น
แต่ความคิดของเทพบนสวรรค์น้ นั กําหนดตาม
ปัญญาญาณ กับระดับชั้นเขตแดน ความเมตตา กับปัญญาญาณของเทพไม่ใช่ส่ิ งที่กาํ หนดตามอายุ คน
ธรรมดาสามัญมักใช้ความรับรู ้ของคนอยูเ่ สมอ
ฉะนั้น พระศรี อริ ยเมตไตรย์พอถึงชาติน้ ี ก็คือเมื่อข้าพเจ้าเริ่ มถ่ายทอดฝ่ า พระศรี อริ ยเมตไตรย์
องค์สุดท้ายนี้ ที่จริ งคือเพศหญิงที่บาํ เพ็ญสําเร็จ แต่รูปลักษณ์ของพระศรี อริ ยเมตไตรย์เป็ นเพศชาย ที่
จริ ง“หมีเล่อ” สองตัวคือภาษาอินเดียโบราณ พอ ออกเสี ยงก็ไม่ค่อยตรงมาก พอแปลเป็ นภาษาฮัน่ ก็ยงิ่
ไม่ตรงแล้ว บ้างออกเสี ยงว่า “หมีไหล” บ้างออกเสี ยงว่า “หมีเล่อ” ยังมีการออกเสี ยงแบบอื่น ใน
อนาคตจะบอกการออกเสี ยงที่ถูกต้องให้พวกท่าน เมื่อพระศรี อริ ยเมตไตรย์แห่งยุคนี้จะเสร็ จสิ้ นเรื่ อง
ของพระองค์ ก็พอดีกบั ที่ขา้ พเจ้าออกมา แต่ขา้ พเจ้าไม่ใช่ระดับชั้นนี้ของพวกเขา เทพในจักรวาลล้วน
ทราบว่าข้าพเจ้าอาศัยพุทธธรรม รู ปลักษณ์ของพระพุทธมาโปรดสรรพชีวติ ในแต่ละขอบเขต พวกเขาก็
ตัดสิ นใจให้พระศรี อริ ยเมตไตรย์มาแล้ว พระศรี อริ ยเมตไตรย์พุทธะก็มอบสิ่ งที่พระองค์รับถ่ายทอด
ทั้งหมดให้กบั ข้าพเจ้าแล้ว แต่เหล่าเทพล้วนไม่ทราบว่าโดยแท้จริ ง ข้าพเจ้ามาจากที่ไหน เพียงแต่รู้วา่ ลง
มาโลกช่วยเหลือคนแล้ว ขณะเดียวกันพวกเขาล้วนแต่เร่ งให้ขา้ พเจ้าเข้าวัดไป แต่ขา้ พเจ้าไม่ได้เข้าวัด
ทําไมไม่เข้าไปในวัดละ เพราะข้าพเจ้าจะทําเรื่ องที่ใหญ่ยงิ่ กว่า มีภารกิจที่ใหญ่ยงิ่ กว่า และคนปัจจุบนั
นี้กไ็ ม่เชื่อพระพุทธแล้ว พระสงฆ์ในวัด อุบาสก-อุบาสิ กามีนอ้ ยมากแล้ว บรรดาผูท้ ี่เชื่อถือซึ่งไปวัด
นั้นเปรี ยบกับจํานวนรวมของมนุษย์แล้วน้อยมากจริ งๆ ในช่วงธรรมะปลาย คนที่ไม่เชื่อพระพุทธนั้น
มากเหลือเกินแล้ว ในวัดไม่อาจช่วยเหลือคนอย่างกว้างขวางได้ ไม่อาจทําให้คนมากยิง่ ขึ้นได้ฝ่า พอเข้า
วัด คนที่เชื่อศาสนาอื่นยิง่ ไม่ได้ฝ่าแล้ว ข้าพเจ้ามองเห็นสถานการณ์น้ ีแล้ว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ออกบวช
จึงถ่ายทอดต้าฝ่ าในสังคมคนธรรมดาสามัญ
แน่นอน ในนี้มีปัญหาหนึ่ง และเป็ นปัญหาที่พระสงฆ์มากมายคิดไม่ออก ผูค้ นรู ้วา่ สิ่ งที่ขา้ พเจ้า
บรรยายคือหลักพุทธธรรม แต่วา่ ไม่ใช่ธรรมะที่องค์ศากยมุนีทรงบรรยาย ที่จริ ง สมมติวา่ ไม่ใช่ขา้ พเจ้า
ทว่าเป็ นอีกองค์ที่มาช่วยเหลือคน ก็จะไม่พดู ซํ้า คําพูดขององค์ศากยมุนีพุทธะ เปลี่ยนเป็ นอีกคนมาก็จะ
ไม่ไปพูดสิ่ งที่องค์ศากยมุนีเคยตรัสไว้ จะพูดพุทธธรรมเหมือนกัน แต่ลว้ นเป็ นหลักธรรมที่พระพุทธ
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เองประจักษ์แจ้ง เป็ นเช่นนี้ใช่หรื อไม่ละ ความสงสัยที่ใหญ่ที่สุดซึ่งพระสงฆ์ในปัจจุบนั วางไม่ลงคือ
พวกเขาเข้าใจว่า องค์ศากยมุนีพุทธะคือผูเ้ ดียวที่ทรงบรรยายพุทธธรรม เป็ นพุทธธรรมหนึ่งเดียวของ
จักรวาล พวกเขาล้วนไม่รู้วา่ นัน่ เป็ นส่ วนเล็กๆส่ วนหนึ่งในพุทธธรรม คือองค์ศากยมุนีพุทธะทรง
บรรยายออกมาใน ส่ วนที่พระองค์ทรงประจักษ์แจ้ง กระทัง่ องค์ศากยมุนีพุทธะก็มิได้นาํ หลักธรรมที่
ทรงทราบ บรรยายออกมาทั้งหมด เพียงแต่เหลือไว้ซ่ ึงส่ วนที่พระองค์ให้คนสมควรรู ้ได้เท่านั้น ที่จริ ง
องค์ศากยมุนีกม็ ิได้ทรงบรรยายหลักธรรมที่พระพุทธหกพระองค์ก่อนเคยบรรยายไว้ ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงว่า
ในครั้งนี้ขา้ พเจ้าบรรยายคุณสมบัติพิเศษของจักรวาลทั้งหมด พุทธธรรม เทวธรรม หลักธรรมของเต๋ า
มูลฐานของหลักธรรมทั้งปวง
ถ้าตรี ภูมิกบั มนุษยชาติแสดงบทบาทที่ควรมีเพื่อการเจิ้งฝ่ า
มนุษยชาติในอนาคตก็จะมีความ
ผาสุ กอย่างเหลือคณา เวลาที่ขา้ พเจ้ามา ในขณะที่อยูใ่ นเขตแดนชั้นสู งมากก็ได้สร้างสิ่ งที่ขา้ พเจ้าต้องการ
ไว้ท้ งั หมด มาถึงบนโลกโดยผ่านการจุติในครรภ์ ธรรมานุภาพของข้าพเจ้าอยูเ่ หนือการควบคุมของ
เขตแดนข้างนอกทั้งหมด แม้นพูดว่าข้าพเจ้านั้นมาแล้ว แต่ขา้ พเจ้าเว้นช่องห่างจากสรรพชีวติ ในตรี ภูมิ
ไม่รู้กี่ช้ นั อนุภาค ข้าพเจ้ามีองค์ประกอบต้นกําเนิดที่สุดของจักรวาลอยู่ แต่ขา้ พเจ้าไม่อยูใ่ นนั้น ข้าพเจ้า
สร้างแหล่งกําเนิดสติปัญญาของจักรวาลทั้งหมดขึ้น แต่ขา้ พเจ้าไม่ตอ้ งการอะไรทั้งสิ้ น และสรรพชีวติ
คือสิ่ งที่สร้างขึ้นมาจากสสารในจักรวาลระดับชั้นต่างๆกัน แม้นพูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้มา และข้าพเจ้าไม่
อยูใ่ นเขตแดนของมนุษย์ แต่กลับปรากฏอยูใ่ นโลกมนุษย์ นี่คือการพูดอย่างง่ายๆคร่ าวๆ ในอนาคต
ข้าพเจ้าจะบอกเรื่ องนี้ให้กบั คนโดยพิจารณาตามเหตุการณ์ แต่วา่ มากไปกว่านี้ไม่ได้ เพราะว่าที่ให้คนรู ้
นั้นมากมายนักแล้ว ไม่วา่ จะกี่ปีต่อไปในอนาคต มนุษยชาติจะถือว่าทั้งหมดนี้เป็ นเรื่ องเทพนิยาย
ทุกท่านทราบ เรื่ องหนึ่งที่รัฐบาลจีนกลัวมากที่สุด ก็คือกลัวคนก่อตั้งกลุ่มกบฏแบบอี้เหอถวน
อะไรขึ้นมา เกิดการต่อต้าน สุ ดท้ายถูกช่วงชิงอํานาจไป ข้าพเจ้ายํ้าอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการเมืองอย่างเด็ดขาด ไม่เข้าร่ วมทางการเมือง ถ้าหลี่ หง จื้อ เข้าร่ วมทางการเมือง สิ่ งที่ถ่ายทอด
วันนี้กค็ ือวิชามาร พวกท่านจงจําคําพูดของข้าพเจ้าเอาไว้ ในประวัติศาสตร์ขา้ พเจ้าถ่ายทอดฝ่ านี้อย่างไร
เรี ยกให้พวกท่านทําเรื่ องนี้อย่างไร กี่ปีกี่ยคุ พวกท่านล้วนแต่ตอ้ งศึกษาปฏิบตั ิตามนี้ ไม่ทาํ ให้เขา(ฝ่ า)
เดินไปผิดทาง รู ปแบบที่ขา้ พเจ้าเหลือไว้ให้พวกท่าน ในอนาคตคนรุ่ นหลังก็จะทําแบบนี้ ทุกท่าน
ทราบ พวกเรานั้นมีการดูแลจัดการอย่างหลวมๆ ไม่แตะต้องเงิน ไม่มีตาํ แหน่งไม่เป็ นข้าราชการ ผู ้
บําเพ็ญพอแตะเงินก็ยงุ่ ยากซับซ้อนแล้ว ชื่อเสี ยงผลประโยชน์คืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการบําเพ็ญ
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แน่นอน พวกท่านอยูใ่ นสังคมคนธรรมดาสามัญ ท่านสามารถรักษาการครองชีพของท่าน ท่าน
ไปหาเงิน ท่านไปเป็ นข้าราชการของคนธรรมดาสามัญ ทําการค้าของคนธรรมดาสามัญ สิ่ งเหล่านี้ลว้ น
ไม่กระทบการบําเพ็ญของท่าน นี่กค็ ือรู ปแบบการบําเพ็ญที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดให้พวกท่าน รู ปแบบการ
บําเพ็ญไม่อาจให้ขา้ ราชการทํา พุทธธรรมไม่อาจนํามาใช้หาเงิน ผูช้ ่วยฝึ กสอนใดๆล้วนไม่อาจสะสม
เงิน นี่คือข้อกําหนดของรู ปแบบการบําเพ็ญ ฝ่ าที่ใหญ่อย่างนี้ซ่ ึงถ่ายทอดให้กบั คน ไม่ใช่ครึ กโครมอยู่
แค่ สามปี ห้าปี ข้าพเจ้าทราบว่าในอนาคตจะมีคนได้ฝ่ามากยิง่ ขึ้น จะมีคนมากมายอย่างยิง่ ได้ฝ่า
ตัวเลขนี้ใหญ่มาก และฝ่ านี้ไม่ใช่เป็ นของมนุษยชาติเท่านั้น ไม่ใช่ของประเทศจีนเท่านั้น ทัว่ ทั้งโลก
กระทัง่ ชีวติ มากยิง่ ขึ้นล้วนกําลังได้รับฝ่ า นี่คือฝ่ าของจักรวาลชุดหนึ่ง ดังนั้นทุกท่านต้องรู ้ค่าของเขา
ที่ผา่ นมาพวกท่านไม่ทราบว่าเป็ นอะไร โดยเฉพาะในช่วงเริ่ มต้นการถ่ายทอดฝ่ านี้ ข้าพเจ้าได้
อาศัยรู ปแบบชี่กงในการถ่ายทอด เนื่องจากการรับรู ้ฝ่าของคนนั้น ต้องมีข้ นั ตอนหนึ่ง ในทันทีจะ
บรรยายให้สูงอย่างนี้ไม่ได้ ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอยากบอกทุกท่าน ว่าทําไมประวัติศาสตร์ในวันนี้จึงเกิดชี่
กงขึ้นแล้ว ก็คือการปูทางสําหรับการถ่ายทอดต้าฝ่ าชุดนี้ของข้าพเจ้าในวันนี้ อาจารย์ชี่กงเองไม่รู้วา่
เพราะอะไร และอาจารย์ชี่กงปลอมยิง่ ไม่รู้เลย พวกของปลอมเหล่านั้นยังสร้างความวุน่ วายอยูใ่ นสังคม
และอาจารย์ชี่กงเหล่านั้นที่มีบทบาทในการปูทางอย่างแท้จริ ง พวกเขาก็เลิกราไปแล้วโดยพื้นฐาน บาง
คนรู ้วา่ มีคนเรี ยกให้เขาออกมาทําถึงแค่น้ ี ถ้าพวกเขาไม่ออกมาถ่ายทอดชี่กง ชี่กงไม่ถูกถ่ายทอดอย่าง
กว้างขวางในสังคม เช่นนั้นวันนี้ขา้ พเจ้าบรรยายสู งอย่างนี้ในชัว่ ประเดี๋ยวเดียว ก็ยากที่จะทําให้คนเข้าใจ
ได้ นี่กค็ ือทําไมต้องเกิดชี่กงขึ้นมา ดังนั้นข้าพเจ้าว่าในขณะนี้บรรดาพวกที่สร้างความวุน่ วายให้ตา้ ฝ่ า
นั้น พวกเขาย่อมไม่อาจมีจุดจบที่ดีได้ พวกเขาได้ลงไปนรกอย่างแท้จริ งแล้ว เพียงแต่วา่ อายุขยั ของ
พวกเขายังไม่หมดเท่านั้น
ในขั้นตอนการเผยแพร่ ตา้ ฝ่ าได้ผา่ นมรสุ มต่างๆ เป็ นสิ่ งที่ไม่ง่ายเลย นี่คือธรรมะที่ถูกต้อง ย่อม
ต้องพบกับการรบกวนแน่ เพราะเมื่อสิ่ งที่ถูกต้องปรากฏขึ้น สิ่ งที่ไม่ถูกต้องกับสิ่ งที่เที่ยงตรงไม่พอ ก็
ถูกกระทบหมดแล้ว สิ่ งที่ถ่ายทอดได้อย่างสะดวกราบรื่ น ต้องสอดคล้องกับสิ่ งชัว่ ร้ายอย่างแน่นอน
ดังนั้นจึงไม่มีความยุง่ ยาก ถ้าในท่ามกลาง ความยากลําบาก ไม่มีความคิดถูกต้อง การกระทําถูกต้อง
ก็จะไม่มี ธรรมานุภาพ และการศึกษาปฏิบตั ิตาม(แบบอย่าง)ของเขา(ฝ่ า)เหลือไว้ให้ชาวโลก ในอนาคต
เมื่อพวกเราพบกับความยากลําบากอะไร ทุกท่านต้องรับรู ้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง
จักรวาลนี้อนุญาตให้มารดํารงอยูไ่ ด้ เพราะอะไรจึงอนุญาตให้มนั ดํารงอยูไ่ ด้ละ ข้าพเจ้าขอพูด
เหตุผลหนึ่ง กฎการเสริ มและต้านซึ่งกันและกัน คือหลักการของจักรวาลในระดับชั้นตํ่า โดยเฉพาะคือ
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ในตรี ภูมิ เพราะอะไรจึงมีกฎการเสริ มและต้านซึ่งกันและกันดํารงอยู่ แนวคิดของจักรวาลในระหว่าง
ระดับชั้นที่แน่นอนอันหนึ่ง มีสสารสองชนิดคงอยู่ สสารสองชนิดพอแยกตํ่าลงไปก็จะเปลี่ยนเป็ น
สสารที่ไม่เหมือนกันสองชนิด เพราะยิง่ ตํ่าลงไปยิง่ ไม่งดงาม ยิง่ สู งขึ้นไปยิง่ งดงาม ยิง่ ตํ่าลงไปยิง่ แยก
ออกจากกัน ความแตกต่างยิง่ มาก เช่นนั้นสสารที่ต่างกันสองชนิด เมื่อตํ่าลงมาอีกสู่ ดา้ นล่างของ
จักรวาล ก็ยง่ิ ปรากฏความไม่เหมือนกันและความแตกต่างของพวกมันทั้งสอง ยิง่ ตํ่าลงมา ความ
แตกต่างยิง่ มาก
ฉะนั้นเมื่อตํ่าลงไปอีกก็ปรากฏลักษณะปฏิปักษ์ต่อกันระหว่างสสารสองชนิดที่ไม่
เหมือนกันออกมา ฉะนั้นยิง่ ตํ่าลงมาความเป็ นปฏิปักษ์ของมันจึงชัดเจนเป็ นพิเศษ นี่จึงเกิดหลักการๆ
เสริ มและต้านซึ่งกันและกันขึ้นมา ยิง่ ตํ่าลงมาก็เลยเกิดทฤษฎี อิน-หยางของไท่จี๋ ยิง่ ตํ่าลงมาโดยเฉพาะ
คือเมื่อถึงก้าวนี้ของมนุษยชาติ หลักการเสริ มและต้านซึ่งกันและกันจึงชัดเจนโดยเด่นยิง่ ถึงระดับเขต
แดนของพระพุทธนี้ พระพุทธที่จริ งคืออะไรละ พระพุทธก็คือผูพ้ ิทกั ษ์จกั รวาล พระยูไลพุทธะนั้น
พระองค์ทรงเป็ นธรรมราชาแห่งโลกของพระองค์ การปกครองของพระองค์มิใช่เลือกวิธีการอะไร แต่
ใช้ความเมตตาและธรรมานุภาพของพระองค์ สรรพชีวติ ของพระองค์ลว้ นสอดคล้องกับมาตรฐานใน
โลกนั้นของพระองค์ ช่างงดงามยิง่ นัก เช่นนั้นในเขตแดนนี้ สิ่ งที่ตรงกันข้ามกับพระพุทธ(ธรรม
ราชา) ตามหลักการเสริ มและต้านซึ่งกันและกัน ก็คือ พญามาร
พูดถึงพญามาร ทุกท่านรู ้จกั มี่จงใช่ไหม ข้าพเจ้าขอพูดเรื่ องมี่จงไม่อาจเผยแพร่ อยูใ่ นสังคมคน
ธรรมดาสามัญอีกที ได้แต่บาํ เพ็ญลับ เพราะอะไร เพราะมี่จงไม่เพียงบําเพ็ญเป็ นผูร้ ู ้แจ้งเที่ยงธรรม ยัง
บําเพ็ญเป็ นพญามารด้วย แม้บาํ เพ็ญพุทธะ(ราชาแห่งธรรม) ก็ยงั บําเพ็ญพญามาร ถ้าหากถ่ายทอดสิ่ ง
เหล่านี้ในสังคม พวกท่านคิดดูจะก่อให้เกิดผลอะไรตามมา ก็คือปัญหานี้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพูดตลอดมา
ว่า มี่จงนั้นไม่อาจเผยแพร่ ในสังคม เพียงบําเพ็ญอยูใ่ นวัดเท่านั้น ทั้งหมดที่ถ่ายทอดอยูใ่ นสังคมล้วนแต่
ปลอมทั้งสิ้ น หลอกลวงคนอยู่
หลักการเสริ มและต้านซึ่งกันและกันพอถึงก้าวนี้ของคนธรรมดา
สามัญ เช่นนั้น มีคน ก็มีผี ก็คือการคงอยูเ่ ช่นนี้นนั่ เอง หลักการตอบสนองซึ่งกันและกันนี้ดาํ รงอยู่
พร้อมกัน แต่วา่ นะ เนื่องด้วยมันมีลกั ษณะปฏิปักษ์กนั มีหลักการเสริ มและต้านซึ่งกันและกันดํารงอยู่
มันจึงนํามาซึ่งสภาพการณ์หนึ่งของสังคมคนธรรมดาสามัญ รวมทั้งฝ่ าที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดในวันนี้ มีที่
เชื่อ มีที่ไม่เชื่อ ในหมู่ชาวโลกมีคนดี มีคนชัว่ มีคนเห็นแก่ส่วนรวม มีคนเห็นแก่ตวั มีคนใจกว้าง มี
คนใจแคบ หนึ่งลบ หนึ่งบวก ก็คือความสัมพันธ์ที่ตอบสนองกันชนิดนี้ ปรากฎการณ์ท้ งั หมดนี้คือ
สภาพสังคมมนุษย์
เรื่ องราวใดๆที่ปรากฏขึ้นมาในสังคมคนธรรมดาสามัญก็เป็ นอย่างเดียวกัน ท่านจะทําเรื่ องที่ดี
สักเรื่ องให้สาํ เร็ จ ท่านต้องทะลวง การรบกวนอะไร หรื อความยากลําบากอย่างมากที่สัมพันธ์กนั ท่าน
หน้า 17 จาก 18

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

แก้วนั ที่ 20 สิ งหาคม ค.ศ. 2011

จึงจะทําเรื่ องนั้นสําเร็จ นี่กค็ ือหลักการเสริ มและต้านซึ่งกันและกัน อันนํามาซึ่ง การบังคับควบคุมนี้
เนื่องด้วยมีหลักการนี้คงอยู่ มีการรบกวนแบบมาร จึงไม่ง่ายที่ท่านจะได้ของอะไรอย่างเดียวกัน ท่าน
ต้องทํางานให้เสร็จแล้วยังต้องขยันด้วย
โดยผ่านความขยัน การต่อสู ้ ของท่าน เอาชนะความ
ยากลําบากหลายอย่างจึงจะได้มนั มา ท่านจึงรู ้สึกเห็นค่าของมัน ท่านจึงจะรู ้สึกดีใจ ได้มาอย่างไม่ง่าย
ท่านจึงรู ้สึกลํ้าค่า ท่านจึงมีความปิ ติยนิ ดีหลังจากได้รับชัยชนะ หากไม่มีหลักการเสริ มและต้านซึ่งกัน
และกันนี้ ไม่มีมารรบกวน ท่านทําอะไร ล้วนสําเร็จได้ในทันที ไม่มีมารคงอยู่ ท่านไม่อาจเห็นค่าใน
สิ่ งที่ได้มา ท่านไม่อาจรู ้สึกลํ้าค่า ท่านไม่รู้สึกยินดีหลังชัยชนะ ทุกท่านคิดดู ท่านจะรู ้สึกว่าชีวติ น่าเบื่อ
หน่าย ชีวติ ไม่มีความหมาย พอทําก็สาํ เร็จทันที ทําอะไรก็ไม่มีความหมายแล้ว คนจะรู ้สึกว่ามีชีวติ อยู่
อย่างไร้ความหมาย ไม่มีรสชาด ดังนั้น ท่านอย่ามองว่าอยูใ่ นความยากลําบากนั้นไม่ดี มันสามารถ
บังเกิดผลเช่นนี้
ทําไมบางคนพูดกับข้าพเจ้าว่า ทําไมอาจารย์ไม่ชาํ ระล้างพวกมารไปให้หมดละ ถ้าข้าพเจ้าชําระ
ล้างมารไปหมดแล้ว วันนี้ท่านก็บาํ เพ็ญไม่ได้แล้ว ไม่มีใครทดสอบท่านว่าจะยืนหยัดจนถึงที่สุดในฝ่ า
ชุดนี้ได้หรื อไม่ ไม่มีมารรบกวน ท่านก็จะละทิ้งจิตหลายชนิดไปไม่ได้ ไม่มีมารรบกวนก็ลา้ งกรรม
ไม่ได้ ก็เป็ นเหตุผลนี้ คนกับวัตถุ ชีวติ โดยตัวมันเองก็ลว้ นมีคุณสมบัติพิเศษสองชนิดนี้คงอยู่ คนนั้น
ประกอบขึ้นจากจิตพุทธกับจิตมารพร้อมกัน ท่านบําเพ็ญอยูใ่ นพุทธธรรม ก็เป็ นการทิ้งจิตมารไป เมื่อ
คนปล่อยตัวไม่มีคุณธรรมใดๆควบคุมนั้น ก็คือจิตมารอาละวาด เมื่อคนตื่นเต้น ร้องตะโกนอย่างบ้าคลัง่
เวลาที่โกรธก็คือจิตมารระบายเกินขอบเขต เดี๋ยวนี้คือ ช่วงหมื่นมาร ออกสู่ โลก อาณาจักรทางความคิด
นานาชนิดในสังคม ล้วนมีการชักนําให้คนแสดงจิตมารออกมา งานศิลปะเอย งานประพันธ์เอย เป็ น
การแสดงออกโดยไม่มีความคิดที่ถูกต้อง ตามอําเภอใจ เหมือนกับบ้าๆบอๆ ต่างอะไรกันกับภูตผีปีศาจ
ละ ผูช้ ายไว้ผมยาวๆแปลกๆ ผูช้ ายไม่ใช่ผชู ้ าย ผูห้ ญิงไม่ใช่ผหู ้ ญิง พูดว่าเป็ นลักษณะของศิลปะแนว
อะไร ดนตรี แนวอะไร ที่จริ งเป็ นสภาพจิตที่วปิ ริ ตตามการชักนําของจิตมาร
ผูท้ ี่มีคุณธรรมควบคุมอยูจ่ ึงจะเป็ นจิตพุทธ อะไรคือการบําเพ็ญพุทธะ ก็คือต้องให้ละทิ้งจิตมาร
ของท่าน กลืนกลายเข้ากับจิตพุทธทั้งหมด สิ่ งที่ขา้ พเจ้าเพิ่งพูดไปนั้นสู งมาก กระทัง่ เป็ นรู ปธรรมมาก
แล้ว ข้าพเจ้าก็ขอพูดเพียงแค่น้ ี
(เสี ยงปรบมือยาวนาน)
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