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บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ยนครนิวยอร์ก 

หล่ีหงจ้ือ 

23 มีนาคม ค.ศ. 1997 

อยูไ่กลกนัคัน่ดว้ยทะเลและมหาสมุทร จะพบหนา้กบัทุกท่านสักคร้ังไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย แต่วา่นะ 
แมพ้วกท่านจะไม่เห็นตวัขา้พเจา้ ท่ีจริงเพียงแต่ท่านบ าเพญ็ ขา้พเจา้กอ็ยูข่า้งกายท่าน ขอเพียงท่านบ าเพญ็ 
ขา้พเจา้กส็ามารถจะรับผดิชอบต่อท่านจนถึงท่ีสุด และทุกๆ เวลานาทีขา้พเจา้กดู็แลท่านอยู ่ (เสียง
ปรบมือ) หากใครไม่ท าเช่นน้ี กเ็ท่ากบัก าลงัถ่ายทอดฝ่านอกรีต ท าเร่ืองชัว่ เปิดเผยความลบัสวรรคต์าม
อ าเภอใจ แน่นอน เม่ือผา่นการปฏิบติัทุกท่านกท็ราบแลว้ ทางดา้นน้ีขา้พเจา้กไ็ม่ตอ้งอธิบายมากนกั ส่ิงท่ี
สามารถท าไดข้า้พเจา้จึงพดู ส่ิงท่ีท าไม่ไดข้า้พเจา้กจ็ะไม่พดู ดงันั้นตา้ฝ่าจึงพฒันาอยา่งเขม้แขง็ตลอดมา 

คร้ังก่อนเม่ือพบกบัทุกท่าน มีคนไม่มากอยา่งน้ี แน่นอนยงัมีคนจ านวนมากท่ีไม่ไดม้าเน่ืองจาก
งานรัดตัว หมายความว่า หลังจากท่ีพบกับทุกท่านคร้ังท่ีแล้ว พวกเราก็มีคนจ านวนมากเข้ามาสู่
หลกัธรรมไดฝ่้า ฝ่าน้ีสามารถท าให้เขาพฒันาไดอ้ย่างรวดเร็ว แพร่หลายอยา่งกวา้งไกล ขา้พเจา้คิดว่าน่ี
เป็นอานุภาพของตา้ฝ่า ขณะเดียวกนัในระหว่างขั้นตอนของการเผยแพร่ของตา้ฝ่า หนทางท่ีพวกเราเดิน
ลว้นแต่ถูกตอ้ง พวกเรากบ็รรลุถึงความรับผดิชอบต่อผูฝึ้ก ความรับผดิชอบต่อสังคมไดจ้ริงๆ จึงสามารถ
ไดรั้บผลรับอย่างน้ี เน่ืองจากโอกาสท่ีจะพบกบัทุกท่านมีน้อย มาสหรัฐอเมริกาสักคร้ังไม่ใช่เร่ืองง่าย 
ตอ้งท าวีซ่า มีความยุ่งยากสักหน่อย เม่ือสามารถพบกบัทุกท่านสักคร้ัง ขา้พเจา้จะพยายามช่วยตอบ
ปัญหาบางประการให้กบัทุกท่าน มีค  าถามอะไรพวกท่านสามารถหยบิยกข้ึนมา ขา้พเจา้จะตอบปัญหา
ใหก้บัทุกท่าน พวกเราจะใชเ้วลาช่วงน้ีใหเ้ป็นประโยชนเ์ตม็ท่ี  ช่วยตอบปัญหาท่ียากและขอ้สงสัยใหก้บั
ทุกท่าน เพื่อให้ตา้ฝ่าสามารถพฒันาไดเ้ขม้แข็งยิ่งข้ึนในสหรัฐอเมริกา เดิมทีคืออยากจะพูดกบัผูฝึ้กถึง
ปัญหาบางประการท่ีเป็นรูปธรรมสักหน่อย แต่ท่ีนัง่อยูมี่คนส่วนหน่ึงไดกิ้น “อาหารจานพิเศษ” ไปแลว้
เม่ือวานน้ี เพราะพวกเขามาเร็วสักหน่อย ขา้พเจา้ได้ตอบปัญหาบางประการให้พวกเขาแลว้  แต่ไม่
เป็นไร วนัน้ีพวกท่านไม่ตอ้งเสียใจ ปัญหาท่ีท่านไม่ไดฟั้งเม่ือวาน ท่านสามารถหยบิยกข้ึนมาถามต่อได ้
ขา้พเจา้สามารถจะตอบใหพ้วกท่านได ้

  กจ็ะใชเ้วลาน้ีพดูถึงเร่ืองราวในการบ าเพญ็ใหก้บัพวกท่านสักหน่อย กคื็อฝ่า ขา้พเจา้รู้ว่าพวกท่าน
ยกระดับข้ึนได้เร็วมากในช่วงเวลาน้ี  และรวดเร็วมากๆ คร้ังก่อนหลังจากท่ีข้าพเจ้ากลับจาก
สหรัฐอเมริกาไปประเทศจีน ขา้พเจา้กไ็ดพู้ดกบัผูฝึ้กจีน ขา้พเจา้พูดว่าสหรัฐอเมริกาเป็นดินแดนท่ีพิเศษ



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                                                      วนัท่ี 15 สิงหาคม  ค.ศ. 2012 (V.0) 

หนา้ 2 จาก 66 

มาก มีบุคคลท่ีมีสติปัญญาล ้าเลิศจ านวนมาก โดยเฉพาะคือบุคคลท่ีมีสติปัญญาล ้าเลิศของคนจีนอยู่ท่ีน่ี 
คนเหล่าน้ีมีรากฐาน (เกินจี) ค่อนขา้งดี เขา้ใจหลกัการของตา้ฝ่าไดลึ้กซ้ึง เขา้ใจไดค่้อนขา้งรวดเร็ว และ
ทะลวงระดบัชั้นไดค่้อนขา้งเร็ว น้ีคือเง่ือนไขท่ีดีเลิศของพวกท่าน แต่กอ็ยา่ไดก้ระหยิ่มใจไป ก็มีจิตยึด
ติดและอุปสรรคในรูปแบบต่างๆ ท่ีรอใหไ้ปฟันฝ่าจึงจะสามารถยกระดบัไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

ต่อจากน้ีขา้พเจา้จะพูดถึงปัญหากรรมแห่งโรค ปัญหาน้ีท าใหพ้วกเราผูฝึ้กจ านวนมากท่ีศึกษาฝ่า
ไม่ลึกซ้ึงงงงวยไม่เขา้ใจตลอดมา แต่ในหนงัสือขา้พเจา้ไดเ้ขียนไวแ้ลว้ กคื็อเก่ียวกบัพวกเราผูบ้  าเพญ็จะ
ปฏิบติัต่อปัญหาเร่ืองโรคอยา่งไร ขา้พเจา้จะพดูถึงมนัจากอีกดา้นหน่ึง ท่ีจริงพวกเราผูฝึ้กพลงัไม่สามารถ
จะท าเหมือนกบัคนธรรมดาสามญั ทุกท่านทราบในอดีตเม่ือพระสงฆรู์ปนั้นออกบวช คนก็จะไม่ถือว่า
เขาเป็นคนธรรมดาสามญัแลว้ เขาเป็นก่ึงเทพแลว้ เช่นนั้นระหว่างคนกบัเทพมีอะไรแตกต่างกนันะหรือ 
คนนั้นมีอารมณ์ ความรัก (ฉิง) และมีฉิงท่ีหนกัมาก คนนั้นมีชีวิตอยู่บนโลกน้ีเพื่อฉิงอนัน้ี หากไม่มีฉิง
อนัน้ีท่านกจ็ะไม่อาจจะด ารงชีวิตอยูบ่นโลกได ้ท่านชอบอะไร ช่ืนชอบอะไร ท่านจะดีใจอย่างไร ท่าน
โกรธอย่างไร ความรักความผูกพนัในสายเลือด ความรักความผูกพนัในสามีภรรยา ในบุตรธิดา ท่าน
อยากท าส่ิงน้ี ไม่อยากท าส่ิงน้ี ท่านชอบเร่ืองประเภทน้ี ไม่ชอบเร่ืองประเภทน้ี เป็นตน้ เร่ืองทั้งหมดน้ี
ลว้นคืออารมณ์ ความรัก (ฉิง) ของคนหากไม่มีฉิงอนัน้ี เช่นนั้นกจ็ะไม่มีสังคมมนุษยแ์ลว้ เม่ืออยูภ่ายใต้
สภาวะของฉิงอนัน้ี ทุกส่ิงท่ีคนท าซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะน้ีของคนธรรมดาสามญั ท่านไม่อาจจะบอกว่า
เขาท าผิด เช่นนั้นเหตุใดแต่ละยคุในอดีตมีคนจ านวนมากพูดว่า ส่ิงท่ีคนเขา้ใจนั้นลว้นแต่ผิดล่ะ เพราะ
คนท่ีพดูประโยคน้ีไม่ใช่คนธรรมดาสามญัแลว้ คือพวกเขามองดูคนจากอีกเขตแดนหน่ึงแลว้ แต่ท่านอยู่
ในหมู่คนธรรมดาสามญั ท่านไม่อาจจะบอกว่าเขาผิด เม่ือวานขา้พเจา้พูดว่า  สังคมน้ีของคนธรรมดา
สามญัไม่ดีอย่างยิ่ง แต่มนัเป็นระดบัชั้นหน่ึงท่ีเช่ือมโยงลงมาจากจกัรวาลโดยรวม ระดบัชั้นหน่ึงท่ีต ่า
ท่ีสุด และกเ็ป็นคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาล เป็นปรากฏการณ์ของตา้ฝ่า ณ ระดบัชั้นหน่ึงท่ีต ่าท่ีสุด คน
ไม่อาจจะขาดชั้นของคนน้ีไดเ้ลย บอกว่าทุกๆ คนลว้นบ าเพญ็ส าเร็จเป็นพระพุทธก็ไม่อาจเป็นไปได ้
สังคมมนุษยไ์ม่คงอยูก่ไ็ม่อาจเป็นไปได ้มนัก็คงอยูก่นัอยา่งน้ี เพียงแต่น้ีเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีพิเศษ มนั
สามารถสร้างสรรค์คนในเขตแดนท่ีสูง เช่นนั้นท่านมองดูคนจากเขตแดนท่ีสูงจึงไม่เหมือนกนัแลว้ 
ดงันั้นขา้พเจา้พูดแลว้ว่าผูบ้  าเพญ็ ท่านไม่อาจจะใช้ทศันคติของคนธรรมดาสามญัมาประเมินทุกส่ิงท่ี
ท่านมองเห็น สัมผสัได ้ซาบซ้ึงเขา้ใจ ฉะนั้นท่านกต็อ้งใชม้าตรฐานท่ีสูงมาก าหนดตวัเอง 

คนธรรมดาสามญัเม่ือมีโรค ถา้ไม่ไปโรงพยาบาล ไม่กินยา มนัก็ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการของ
คนธรรมดาสามญั ไม่สอดคลอ้งกบัเหตุผลของสังคมโลก คนจึงยอมรับไม่ได ้คนเม่ือมีโรคแน่นอนตอ้ง
กินยาซิ คนเม่ือมีโรคแน่นอนตอ้งไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคซิ คนกป็ฏิบติักบัปัญหาน้ีเช่นน้ี น่ีไม่ผิด 
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แต่ในฐานะผูบ้  าเพญ็คนหน่ึง ท่านก็ไม่อาจจะท าเหมือนกบัคนธรรมดาสามญั พูดใหเ้ขม้งวดสักหน่อย 
ท่านไม่ใช่คนแลว้ ขา้พเจา้พูดแลว้เม่ือครู่ คนมีอารมณ์ทั้งเจ็ดกามคุณทั้งหก มีชีวิตอยู่เพื่อฉิง ท่านจะ
ค่อยๆ มองดูส่ิงเหล่าน้ีใหเ้บาบางลง ค่อยๆ เบาบางลง จนกระทัง่ท่านละท้ิงมนัทั้งหมดไปในขั้นตอนของ
การบ าเพ็ญ คนมีชีวิตอยู่เพื่อส่ิงน้ี ท่านมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อส่ิงน้ี ท่านจะเหมือนกับคนได้หรือ ไม่
เหมือนกันแล้ว ในเม่ือเป็นเช่นน้ี เช่นนั้นท าไมท่านไม่ใช้หลักการระดับชั้นสูงนั้นท่ีต่างกับคนมา
ประเมินปัญหา   ประเมินตวัท่านและเร่ืองราวท่ีประสบละ ก็เป็นเช่นน้ี ดงันั้นพวกเราผูบ้  าเพ็ญ  เม่ือ
ร่างกายเกิดไม่สบายข้ึนท่ีตรงไหน ขา้พเจา้ขอบอกท่าน มนัไม่ใช่โรคแต่สภาวะของโรคน้ีท่ีคนธรรมดา
สามญัเขา้ใจ กบัสภาวะท่ีปรากฏออกมาในเวลาท่ีร่างกายของผูบ้  าเพญ็ช าระกรรมอยู่นั้นเหมือนกนั คน
ธรรมดาสามญัแบ่งแยกไดย้ากมาก ดงันั้นการบ าเพ็ญจึงพูดถูกเร่ืองการรับรู้ (อู)้ หากมนัไม่เหมือนกนั 
เช่นนั้นใครๆ ก็มาบ าเพญ็แลว้ ไม่มีการรับรู้แลว้ ร่างกายน้ีของเขาเป็นเร่ืองสวยงามยอดเยี่ยม ไหนเลย
เม่ือเกิดไม่สบายอะไรสักเล็กนอ้ยก็แสดงออกมาเหมือนเทพเซียน เช่นนั้นท่านว่าใครยงัจะไม่บ าเพ็ญ
หนา ทุกคนกบ็ าเพญ็กนัแลว้ แต่เช่นนั้นกไ็ม่นบัแลว้ กไ็ม่นบัว่าเป็นการบ าเพญ็แลว้ และไม่อาจจะปล่อย
ใหเ้ขาบ าเพญ็อยา่งน้ีได ้ไม่มีการรับรู้ใช่ไหม ดงันั้นการบ าเพญ็ย่อมตอ้งทดสอบท่านในท่ามกลางจริงๆ 
เทจ็ๆ น้ี ดูวา่ท่านจะไปปฏิบติักบัปัญหาน้ีอยา่งไร ท่านจะท าตวัเป็นผูบ้  าเพญ็คนหน่ึงหรือจะท าตวัเป็นคน
ธรรมดาสามัญทั่วๆ ไปคนหน่ึง น่ีไม่ใช่ก าลังดูว่าคนๆ น้ีสามารถจะบ าเพ็ญได้หรือไม่หรอกหรือ 
แน่นอน พูดข้ึนมาเปลือกนอกดูเหมือนคนธรรมดาทัว่ๆ ไป คนๆน้ีกบัคนธรรมดาสามญันั้นไม่มีอะไร
แตกต่างกนั 

เม่ือวานขา้พเจา้ยงัไดพ้ดูถึงปัญหาการบ าเพญ็ฝอฝ่า การบ าเพญ็เป็นเร่ืองหน่ึงท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
จกัรวาล คนตอ้งการจะเล่ือนข้ึนไปสู่เขตแดนหน่ึงเช่นนั้น ตอ้งการจะส าเร็จเป็นอรหนัต ์ พระโพธิสัตว ์
พระพุทธ เต๋า เทพ คนๆ หน่ึงท่ีมีกรรมทัว่ร่างกายอยากจะส าเร็จเป็นเทพ ท่านวา่มนัไม่ใช่เร่ืองท่ีเขม้งวด
หรือ ท่านมิควรตอ้งใชม้าตรฐานท่ีสูงชนิดน้ี ไปปฏิบติักบัปัญหาเหล่าน้ีอยา่งเหนียวแน่น ใชค้วามคิดท่ี
ถูกตอ้ง (เจ้ิงเน่ียน) มาก าหนดตวัเองหรือ ถา้หากท่านยงัใชท้ศันะนั้นของคนธรรมดาสามญัปฏิบติักบั
ปัญหาน้ีละก ็ เช่นนั้นท่านมิเท่ากบัเป็นคนธรรมดาสามญัคนหน่ึงหรือ เร่ืองท่ีเขม้งวดอยา่งน้ี ใหท่้านเป็น
พระพุทธท่านยงัเห็นตวัเองเป็นคน ท่านยงัใชห้ลกัการของคนไปประเมินส่ิงเหล่าน้ี ฉะนั้นมนัจึงใช้
ไม่ได ้ จึงไม่เขม้งวดอยา่งมาก นัน่กไ็ม่อาจจะบ าเพญ็แลว้ พระพุทธ เต๋า เทพนั้นไม่เหมือนกบัพระสงฆ์
ในปัจจุบนั ความเขา้ใจของคนปัจจุบนั ทุกท่านทราบ พระพุทธนั้นหนา เทพนั้นหนาไม่มีฉิงของคน
ธรรมดาสามญั และไม่มีวธีิคิดของคนธรรมดาสามญักบัแนวคิดชนิดนั้นของคนธรรมดาสามญัในการ
รับรู้และเขา้ใจต่อสรรพส่ิง เขามีวธีิคิดในเขตแดนอีกชนิดหน่ึงโดยส้ินเชิง แนวความคิด ทศันคติชนิด
นั้นของคนต่อสรรพส่ิง พวกเขาลว้นไม่มี เวลาน้ีคนเปล่ียนพระพุทธ พระโพธิสัตวใ์หเ้ป็นคน เปล่ียนให้
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มีฉิงของคน เปล่ียนใหมี้ความเป็นมนุษย ์ บางคนไปวดัไหวพ้ระ จุดธูป เขาไม่ใช่ไปบ าเพญ็ไม่แสดง
ความเคารพ แต่ไปขอ ไปขอพระพุทธดว้ยจิตยดึติด ท่านลองคิดดู น่ีเป็นจิตใจไม่ดีมากๆ 

คนในอดีตไหวพ้ระคือเคารพศรัทธา กคื็อมาเพื่อเคารพพระพุทธ มาเพื่อกราบไหวพ้ระพุทธหรือ
มาเพื่อบ าเพญ็ เพราะพระพุทธยิง่ใหญ่ ณ มหภาคพระพุทธคุม้ครองมนุษยอ์ยู ่ไม่ใช่มุ่งต่ออะไรท่ีตวัท่าน
ขอ แต่คนในปัจจุบนัไม่ใช่อย่างน้ีแลว้ คนในอดีตเวลานึกถึงพระพุทธ พระโพธิสัตวจ์ะมีความคิดท่ี
ถูกตอ้งชนิดหน่ึง ในจิตใจมีความเคารพศรัทธาชนิดหน่ึงจึงจะเอยค าว่าพระพุทธ พระโพธิสัตว ์รู้สึกว่า
เป็นค าท่ีพิเศษและยิง่ใหญ่อยา่งยิง่ แต่คนในปัจจุบนัเขาไม่มีทศันคติเช่นน้ีแลว้ เขาเอ่ยปากกส็ามารถจะ
พูดถึงพระพุทธตามชอบใจ เหมือนกบัพระพุทธ พระโพธิสัตวติ์ดอยู่ท่ีปากพูดไดต้ามชอบใจ กระทัง่
พระพุทธรูปองคน์ั้น ไปสลกัไว ้วาดไวท้ัว่ทุกท่ีตามใจชอบ หรือจะตั้งไวท่ี้ตรงไหนก็ได ้พระพุทธรูปอ
มิตพุทธ พระแม่มารีอากน็ าไปตั้งอยูใ่นสุสาน กลายเป็นคนก าลงับญัชาเทพไปดูแลคนตายอยา่งนั้นจริงๆ 
คนก าลงับญัชาเทพให้ท าอะไร อะไร ไม่ใช่จิตใจหรอกหรือ ทุกท่านลองคิดดู เทพศกัด์ิสิทธ์ิท่ียิ่งใหญ่
อย่างนั้น สามารถท าให้มนุษยท์ั้งหมดมีความสุขในชัว่โบกมือ สามารถท าให้มนุษยท์ั้งหมดพินาศย่อย
ยบัในชัว่โบกมือ ท่านปฏิบติัต่อเขาเช่นน้ีหรือ หากไม่เป็นเพราะพวกเขาเมตตาต่อคน เวลาท่ีคนท าเร่ือง
ชัว่โดยไม่รู้ตวั กส็ามารถจะท าลายคนใหด้บัสูญจนไม่เหลือร่องรอยในชัว่พริบตา กคื็อคนในเวลาน้ีเขา
ไม่อาจจะเขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีแลว้ ดงันั้นเขาจึงกลา้ท าเช่นน้ีในความเป็นจริงเขาก าลงัท าลายช่ือเสียงพระ
พุทธ กเ็หมือนท่ีขา้พเจา้พูดคร้ังก่อน คร้ังก่อนไดพู้ดกบัทุกท่านแลว้ว่า ในเมนูอาหารก็มี “พระกระโดด
ก าแพง” อะไรเอย พระพุทธนั้นไม่ยึดติดในสีและรสชาติ พอไดก้ล่ินหอมก็กระโดดจากก าแพงฝ่ังนั้น
ขา้มมากิน น่ีไม่ใช่ท าลายช่ือเสียงพระพุทธอยา่งชัว่ร้ายท่ีสุดหรือ ยงัมี “อาหารเจอรหนัต์” เอย อ่ืนๆ เป็น
ตน้ อรหนัตรู์ปนั้นกไ็ม่จิตยึดติดต่อสีและรสชาติใดๆ ของคนธรรมดาสามญั ท่านบอกว่าอาหารนั้นเป็น
อาหารเจอรหันตท่ี์อรหันตรั์บประทาน ท่านไม่ใช่ก าลงัด่าว่าเขาหรือ เขาเห็นอาหารในหมู่คนธรรมดา
สามญัเป็นส่ิงสกปรก ดงันั้นทศันคติของเขากบัคนนั้นต่างกนั ปัจจุบนัเพื่อเงินทองและกิเลสคนไดส่้งผล
ให้เกิดสภาพเช่นนั้นต่อเทพและพระพุทธ พระพุทธ เต๋า เทพ พวกเขาไม่มีทศันคติของคน ไม่มีวิธีคิด
ชนิดน้ีของคนธรรมดาสามญั แต่กเ็หมือนอยา่งขา้พเจา้พูดไปเม่ือครู่ เวลาท่ีคนไปไหวพ้ระ ไม่ไดมี้จิตใจ
ดวงนั้นท่ีเคารพศรัทธา คิดอยากจะบ าเพญ็ไปไหวพ้ระ แต่ไปเพื่อขอพระคุม้ครองใหฉ้นัมีลูกชาย ร ่ารวย 
ให้รอดพน้ภยัพิบัติ รอดพน้ทุกข์ภยั ล้วนแต่เป็นจิตใจน้ี แต่พระพุทธไม่สนใจเร่ืองน้ี พระพุทธจะ
ช่วยเหลือคนจากมูลฐาน หากให้ท่านเหมือนกบัเทพเซียนอยูอ่ย่างสุขสบายในหมู่คนธรรมดาสามญั มี
เงินทองมากมาย ภยัพิบติั ทุกข์ภยัอะไรก็ไม่มี ท่านก็ไม่คิดอยากจะบ าเพ็ญพุทธะแลว้จริงๆ ท่านก็ไม่
อยากจะเป็นเทพแลว้ ท่านกเ็ป็นเทพในเวลาน้ี สบายอะไรอยา่งน้ี   ไม่อาจเป็นเช่นน้ีได ้
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คนก่อกรรมไวใ้นทุกภพทุกชาติ กรรมของตนเองจะส่งผลต่อตวัเองในชาติต่อไป ส่งผลใหช้าติน้ี
ล  าบาก เจ็บปวด มีทุกข์ภยั ไม่มีเงินทอง มีโรคมาก ท่านไดแ้ต่ชดใช้กรรมแลว้  จากนั้นท่านจึงจะมี
ความสุขได ้จึงจะเปล่ียนเป็นดี บอกวา่ท าเร่ืองชัว่แลว้ไม่ช าระคืน เช่นน้ีไม่ได ้จกัรวาลมีหลกัการขอ้น้ีคง
อยู่ บอกว่าเร่ืองของชาติก่อนกบัเร่ืองในชาติถดัมา ท่านรู้สึกว่าเป็นเร่ืองของคนสองคน ท่ีจริงคนเขา
มองดูชีวิตของท่านจะมองเป็นขั้นตอนของชีวิตโดยรวมของท่าน ท่านนอนหลบัหน่ึงต่ืน ท่านบอกว่า
เร่ืองท่ีท่านท าเม่ือวานกบัเร่ืองท่ีท าวนัน้ีเป็นคนละเร่ืองกนั เม่ือวานไม่ใช่ท่านท า นัน่ลว้นเป็นท่านคน
เดียวท่ีท า พวกเขามองชีวติเช่นน้ี ดงันั้นท่ีพดูน ามาเม่ือครู่ กพ็ดูในความหมายน้ี ไม่สามารถจะใชท้ศันคติ
ของคนธรรมดาสามญัมาปฏิบติักบัปัญหาเหล่าน้ี คนธรรมดาสามญัเม่ือป่วยก็ตอ้งกินยา แต่ในฐานะผู ้
บ  าเพญ็คนหน่ึง ขา้พเจา้กไ็ม่ใช่จะเอาแต่จะหา้มไม่ใหท่้านกินยา แต่ส่ิงท่ีพวกเราพดูไม่ใช่การบ าเพญ็หรือ 
ไม่ใช่พดูเร่ืองการรับรู้หรือ และไม่ใช่จะใหท่้านรับรู้ไดท้ั้งหมด ท่านสามารถรับรู้ไดม้ากเท่าใดกรั็บรู้มาก
เท่านั้นท่านบอกว่าไม่ได ้“ฉนัปล่อยวางใจดวงน้ีไม่ได ้ฉนัยงัตอ้งกินยา ฝึกพลงัแลว้ฉนักต็อ้งกินยา” แต่
ขา้พเจา้มองปัญหาน้ีอยา่งไรหรือ ขา้พเจา้เพียงแต่เสียดายท่ีจิตรับรู้ของเขาต ่า ด่านน้ีเขาขา้มไปไม่ได ้เดิม
ทีเขาควรจะยกระดบัข้ึนมา กา้วสู่ความส าเร็จสมบูรณ์ (หยวนหมัน่) หน่ึงกา้วใหญ่ แต่กา้วนั้นเขาไม่ได้
กา้วออกไป ขา้พเจา้เพียงแต่เสียดายกบัเร่ืองน้ี แต่ไม่ไดบ้อกว่าคนๆ น้ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ และไม่ไดบ้อกว่า
คนๆ น้ีกินยาแลว้ก็ไม่สามารถจะบ าเพ็ญได้แลว้อย่างแน่นอน เพราะจิตรับรู้ใช่ไหม ทุกคนลว้นไม่
เหมือนกนั รากฐาน (เกินจี) ของทุกคนกล็ว้นไม่เหมือนกนั ท่านยกระดบัข้ึนมาท่านจึงจะสามารถขา้ม
ด่านน้ีได ้ท่านจึงจะสามารถมีการรับรู้ท่ีใหม่ยิง่ข้ึน ท่านยกระดบัข้ึนมาไม่ได ้ท่านรับรู้เร่ืองน้ีไดไ้ม่ถ่อง
แท ้น้ีหมายความวา่ส าหรับเร่ืองน้ีท่านยงัเป็นคนธรรมดาสามญั แต่กไ็ม่อาจจะพดูว่าคนๆ น้ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้
โดยส้ินเชิง 

ขา้พเจา้จะพูดอีกสักหน่อยถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการกินยากบัการสลายกรรม เม่ือครู่ขา้พเจา้
พดูแลว้วา่เป็นกรรมท่ีสะสมต่อๆมาจากทุกภพทุกชาติจึงท าใหเ้กิดโรค กรรมนั้นคืออะไร กรรมนั้นท่ีคง
อยูข่า้งในมิติอ่ืน อนุภาคท่ียิง่เลก็ของมนั กคื็อเมด็ของมนัเลก็ พลงัของมนัจะยิง่มาก หากมนัแทรกซึมเขา้
มาในมิติของเรา มนัก็คือจุลินทรีย ์ ไวรัสท่ีจุลทศัน์ท่ีสุด เช่นนั้นท่านว่าโรคนั้นมนัเป็นเร่ืองบงัเอิญหรือ 
ใช้การแพทย์ปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ปัจจุบันไปเข้าใจมัน  ก็ไม่อาจจะเข้าใจ สามารถเข้าใจได้แต่
ปรากฏการณ์ชนิดหน่ึงท่ีแสดงออก ณ มิติชั้นผวิน้ีซ่ึงประกอบข้ึนเป็นชั้นอนุภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดจากโมเลกุล 
จึงเขา้ใจวา่มนัเป็นโรค เป็นฝี ตรงนั้นอกัเสบ ต่างๆ นานา แต่วิทยาศาสตร์ปัจจุบนัมองไม่เห็นว่าอะไรคือ
สาเหตุมูลฐานท่ีท าใหเ้ขาป่วย เขาลว้นใชเ้หตุผลอนัเลก็นอ้ยนั้นท่ีคนธรรมดาสามญัสามารถจะเขา้ใจไป
อธิบายมนัแน่นอน เม่ือคนป่วยเป็นโรคโดยมากกจ็ะใหม้นัสอดคลอ้งกบัหลกัการชั้นน้ีในโลก โดยมากก็
จะมีปัจจยัภายนอกอยา่งหน่ึง ในโลกท่ีชกัน าใหโ้รคน้ีปรากฏออกมา น่ีดูเหมือนว่ามนัสอดคลอ้งอยา่งยิง่
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กบัหลกัการของโลกน้ี ท่ีจริงนัน่เพียงแต่เพื่อให้มนัสอดคลอ้งกบัหลกัการของโลกน้ี หรือสภาพการณ์
หน่ึงอยา่งนั้นของในโลกน้ีท่ีปัจจยัภายนอกปรากฏออกมา แต่โดยสาเหตุมูลฐานนั้น  โรคไม่ไดเ้กิดข้ึน
ในมิติน้ี ดงันั้นยาท่ีท่านกินเวลาน้ีกจ็ะฆ่าโรคน้ี ฆ่าชั้นผิวของไวรัสใหต้าย ยาสามารถฆ่าไวรัสชั้นพื้นผิว
ใหต้ายไดจ้ริงๆ แต่พลงัของคนฝึกพลงักก็  าลงัสลายไวรัสและกรรมอยูโ่ดยอตัโนมติัแต่เม่ือยาน้ีฆ่าไวรัส
ชั้นผวิน้ีท่ีแทรกซึมขา้มมาจากมิติอ่ืน เน่ืองจากวตัถุส่ิงของใดๆ ลว้นมีชีวิต ไวรัสท่ีฝ่ังนั้นกคื็อกรรมท่ีฝ่ัง
นั้นกรู้็แลว้ มนักจ็ะไม่ขา้มมา ท่านจึงรู้สึกวา่กินยาแลว้หาย แต่ขา้พเจา้ขอบอกท่าน มนักลบัสะสมอยูต่รง
นั้ น ทุกภพทุกชาติคนล้วนก าลังสะสมส่ิงน้ีอยู่ สะสมถึงระดับหน่ึงท่ีแน่นอนคนๆ น้ีก็ไม่อาจจะ
ช่วยเหลือได ้ขณะเดียวกนัเม่ือเขาตายก็คือถูกท าลายอย่างถึงท่ีสุด สูญเสียชีวิตไป สูญเสียชีวิตไปชัว่นิ
รันดร์ กน่็ากลวัอยา่งน้ี ดงันั้น ณ ท่ีน้ีขา้พเจา้ไดพู้ดถึงความสัมพนัธ์หน่ึงเช่นน้ี ไม่ใช่ไม่ให้คนกินยา คน
ธรรมดาสามญัเม่ือป่วยเขาจะตอ้งไปรับการรักษา 

แต่ผูบ้  าเพญ็หนา เราจะปฏิบติักบัมนัอยา่งไรไม่ใช่ตอ้งช าระร่างกายของท่านหรอกหรือ ร่างกาย
ของท่านเหมือนวงปีของตน้ไม ้ทุกๆภพทุกๆ ชาติ จากจุดศูนยก์ลางท่ีสุดกมี็กรรม ทุกๆ ชั้นลว้นมีกรรม 
เม่ือท่านบ าเพญ็ ขา้พเจา้ก็จะผลกักรรมน้ีจากจุดศูนยก์ลางออกสู่ภายนอกอยู่โดยตลอด ผลกัๆๆๆ ผลกั
กรรมออกสู่ภายนอกใหก้บัท่านอย่างถึงท่ีสุด ยงัไม่สามารถใหท้ั้งหมดเดินสู่ชั้นผิวของร่างกายพวกเรา 
หากใหท้ั้งหมดเดินออกสู่ชั้นผวิของร่างกาย ท่านจะทนไม่ไหว เพียงแต่เดินออกสู่ชั้นผวิของร่างกายส่วน
เดียว ท่านกจ็ะรู้สึกไม่สบายข้ึนมาทนัที รู้สึกทุกขท์รมานอยา่งมาก เจบ็ปวดอยา่งมาก ท่านจะรับไม่ไหว 
ถือตนเองเป็นคนธรรมดาสามัญและไปกินยา เราก็ไม่ได้บอกว่าคนธรรมดาสามัญกินยาไม่ได้ เรา
เพียงแต่พูดว่าจิตรับรู้ของท่านไม่เพียงพอ ด่านน้ีขา้มไดไ้ม่ดี เราไม่ไดก้  าหนดว่าท่านบ าเพญ็แลว้กห็้าม
กินยา ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีตายตวัเช่นน้ี แต่ขา้พเจา้ก าลงัอธิบายหลกัการของฝ่าให้กบัทุกท่านเช่นนั้นท่าน
คิดจะส่งกรรมน้ีออกไป ท่านกินยากรรมน้ีก็จะถูกกดกลบัเขา้ไป จะช าระร่างกายให้ท่านอย่างไรละ 
แน่นอน เราก็สามารถผลกัมนัออกไปให้ท่านจากมิติอ่ืน แต่ในฝ่าของจกัรวาลน้ีมีหลกัการหน่ึง เวลา
ช าระกรรมใหท่้าน ท่านจ าเป็นตอ้งแบกรับความทุกขท์รมานในเร่ืองน้ี เม่ือก่อนท่านก่อความเจบ็ปวดให้
ผูอ่ื้น ตนเองตอ้งแบกรับความเจบ็ปวดท่ีเหมือนกนั 

ใจของคนไม่บ าเพญ็ข้ึนมา ก็จะยกระดบัชั้นข้ึนมาไม่ไดต้ลอดไป และไม่เหมือนท่ีคนเขาพูดว่า
ท่องพระสูตรกส็ามารถจะบ าเพญ็เป็นพระพุทธ ยงัมีบางคนเขา้ใจวา่ท าความดีมากๆ กส็ามารถจะบ าเพญ็
เป็นพระพุทธ นัน่ลว้นเป็นการพดูเล่น ลว้นเป็นวิธีท่ีมีจุดมุ่งหมาย ท่านไม่ไปบ าเพญ็จริง ท่องพระสูตรมี
ประโยชน์อะไร ไม่บ าเพญ็โดยมูลฐานจึงไม่อาจจะส าเร็จเป็นพระพุทธได ้เม่ือคร้ังท่ีองคศ์ากยมุนีพุทธ
ทรงถ่ายทอดหลกัธรรมนั้นไม่มีพระสูตร เม่ือตอนท่ีพระเยซูทรงถ่ายทอดหลกัธรรมของพระองคก์ไ็ม่มี
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คมัภีร์ คนเขาเพียงแต่บ าเพญ็จริง ท่านไม่ไปบ าเพญ็ใจดวงน้ีท่านกส็ามารถจะข้ึนมาไดห้รือ ท่านบรรลุไม่
ถึงขอ้ก าหนดของเขตแดนนั้น ท่านก็สามารถจะข้ึนมาไดห้รือ อารมณ์ทั้งเจ็ดกามคุณทั้งหก จิตยึดติด
นานาชนิดของคนธรรมดาสามญั ความอยากในเงินทองนั้นหนกัยิ่งกว่าใจท่ีอยากบ าเพญ็เป็นพระพุทธ 
ท่านกส็ามารถจะข้ึนสวรรคไ์ดห้รือ โดยมูลฐานนัน่เป็นไปไม่ได ้ขา้พเจา้คิดวา่ทุกท่านฟังเขา้ใจแลว้นะ ก็
คือพดูวา่ผูบ้  าเพญ็คนหน่ึงนั้นเป็นคนท่ีเหนือคนธรรมดาสามญัแลว้เช่นนั้นคนท่ีเหนือคนธรรมดาสามญั 
จะปฏิบติัอย่างไรกบัความทุกข์ทรมานทางร่างกาย สภาวะชนิดน้ีละ คนธรรมดาสามญันั้นมีโรค แต่
ร่างกายนั้นของท่านขา้พเจา้ก าลงัผลกักรรมออกสู่ภายนอกใหท่้าน เม่ือผลกัถึงชั้นผิว ปลายประสาท ณ 
ชั้นผวิของร่างกายคนนั้นไวต่อความรู้สึกท่ีสุด ร่างกายกจ็ะรู้สึกไม่สบาย เหมือนเป็นโรค ยิง่กว่านั้นบาง
คนยงัปรากฏออกมาหนกัมาก จะเป็นเช่นน้ี ในเม่ือจะเป็นเช่นน้ีแลว้ทุกท่านลองคิดดู หากท่านถือตนเอง
เป็นคนธรรมดาสามญั หากท่านเขา้ใจวา่มนัเป็นโรค แน่นอนกไ็ด ้ท่านกไ็ปกินยาดีแลว้ ด่านน้ีท่านไม่ได้
ขา้มไป อยา่งนอ้ยท่ีสุดในปัญหาน้ีท่านคือคนธรรมดาสามญั เม่ือใดท่ีท่านขา้มด่านน้ีไปแลว้ ในปัญหาน้ี
ท่านก็คือเหนือสามญัธรรมดา แต่หากท่านคิดจะบ าเพ็ญส าเร็จเป็นพระพุทธ กบัปัญหาทั้งหมดความ
เขา้ใจของท่านกต็อ้งเหนือสามญัธรรมดา ท่านปล่อยวางใจดวงนั้นไม่ได ้ท่านก็ขา้มด่านน้ีไม่ได ้ท่านก็
ไม่สามารถจะหยวนหมัน่ดงันั้นหากท่านสูญเสียโอกาสน้ีไป ก็ไม่ไดข้า้มด่านน้ี เหตุใดผูช่้วยฝึกสอน ผู ้
ฝึกเก่าของเราบางคนท่ีเขา้ใจดีจึงเป็นห่วงเม่ือเห็นผูฝึ้กกินยา แน่นอนพวกเขาไม่อาจปฏิบติัเหมือนกบั
ขา้พเจา้เช่นน้ี เพราะทุกท่านคุน้เคยกนัมาก เขาจึงพูดว่า “ท่านกินยาไม่ได้นะ” อะไรๆ บอกให้เขารู้ 
แน่นอนเขาก็ไม่รับรู้ “ฉันฝึกพลงัท าไมไม่ให้ฉันกินยานะ” เขาไม่รับเร่ืองน้ีจึงจดัการไดย้าก เราไม่มี
ขอ้ก าหนดท่ีตายตวัไม่ใหทุ้กท่านกินยา ขา้พเจา้เพียงแต่อธิบายหลกัการหน่ึงของการกินยากบัไม่กินต่อผู ้
บ  าเพญ็ แต่ไม่ใช่บอกวา่คนธรรมดาสามญักินยาไม่ได ้ 

การเผยแพร่ฝ่าของเรากเ็พื่อการบ าเพญ็ในโลก ผูบ้  าเพญ็ไม่แน่วา่ทุกคนลว้นสามารถจะส าเร็จเป็น
พระพุทธ บางคนกา้วหนา้มาก แน่วแน่มาก เช่นนั้นวิถีของการเดินสู่หยวนหมัน่ของเขากจ็ะเร็ว บางคน
ไม่กา้วหนา้มากนกั วิถีของการเดินสู่หยวนหมัน่ของเขาก็จะชา้ บางคนบ าเพญ็บา้งไม่บ าเพญ็บา้ง เช่ือ
บา้งไม่เช่ือบา้ง เช่นนั้นเขาอาจจะไม่สามารถหยวนหมัน่ แต่กล่าวส าหรับการบ าเพญ็ เขากจ็ะไม่บ าเพญ็
สูญเปล่า ชาติน้ีบ าเพญ็ไม่ส าเร็จ ใชไ้ม่ได ้ลองดูชาติหนา้ บางทีชาติหนา้เขาสามารถจะท าได ้บางทีเขาไม่
อยากจะบ าเพญ็แลว้ เช่นนั้นในตา้ฝ่าน้ีถึงอยา่งไรเขากป็ล่อยวางจิตยดึติดไดบ้า้งแลว้ และไดฟั้งฝอฝ่าแลว้ 
เปรียบเทียบกบัคนธรรมดาสามญัเขาก็บ าเพญ็ไดไ้ม่เลวแลว้ อาจจะส่งผลเป็นบุญวาสนาให้เขาในชาติ
หน้า ไม่แน่เขาอาจร ่ ารวยเป็นขา้ราชการใหญ่ในชาติหน้า ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้ต่แลกเปล่ียนเป็นบุญวาสนา 
เพราะเขาบ าเพญ็ข้ึนไปไม่ได ้เขากจ็ะไม่บ าเพญ็สูญเปล่า กคื็อหลกัการน้ี ขา้พเจา้คิดว่า ผูบ้  าเพญ็คนหน่ึง
วนัน้ีสามารถไดฟั้งฝ่า ขา้พเจา้หวงัว่าทุกท่านจะบ าเพญ็ถึงท่ีสุด ฝอฝ่าไม่ใช่ว่าทุกคนลว้นสามารถจะได้
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ฟัง ท่ีจริงขา้พเจา้จะพูดกบัทุกท่าน เพราะสหรัฐอเมริกาดินแดนแห่งน้ีค่อนขา้งจะพิเศษเดิมทีขา้พเจา้ก็
ไม่ไดบ้รรยายฝ่าตั้งแต่สองปีก่อนแลว้ แต่ท่ีสหรัฐอเมริกามีคนจีนจ านวนมาก ยิง่กว่านั้นคนอเมริกนัก็มี
คนจิตใจดีเป็นจ านวนมาก ขา้พเจา้กอ็ยากจะใหพ้วกเขาไดฝ่้า ท่ีจริงกไ็ม่ใช่บรรยายอยา่งเป็นระบบ กคื็อ
บรรยายตามสภาพการณ์เฉพาะ เพราะมีหนงัสือแลว้ ต่างสามารถไปศึกษา ศูนยช่์วยฝึกสอนกมี็แลว้ ทุก
ท่านกส็ามารถไปฝึกตาม คนๆ หน่ึงหากคิดจะไดฟั้งฝอฝ่าซ่ึงจะมีมาหลายพนัปีสักคร้ัง ยงัไม่แน่ว่าท่าน
จะมีโอกาสแห่งวาสนานั้น เพราะในระหว่างเวียนไปเกิดในวฎัสงสารหกทาง คนอาจเวียนไปเกิดเป็น
สัตว ์พืชตน้ไม ้วตัถุ ต่างๆ นานา นบัร้อยๆ ปี นบัพนัปีกว่าจะเวียนมาเกิดเป็นคนสักคร้ัง ในระหว่างนบั
ร้อยๆ ปี นับพนัปีท่ีเวียนไปเกิด ท่านยงัตอ้งประจวบเหมาะกบัท่ีท่านเกิดมาเป็นคนในช่วงเวลานั้น 
จากนั้นท่านยงัตอ้งเวียนไปเกิดในพื้นท่ีตรงนั้นท่ีสามารถจะไดพ้บกบัฝ่าน้ี ยงัตอ้งแข่งกบัเวลาให้มาถึง
โลกท่ีสามารถจะมีโอกาสแห่งวาสนาได้ฟังเขา(ฝอฝ่า) สามารถจะมาร่วมชั้ นเรียนน้ี แน่นอนมี
องคป์ระกอบของโอกาสแห่งวาสนาต่างๆ มากมายน้ี ท่านจึงสามารถจะไดรั้บฝ่าน้ี ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เลย 

ท่ีข้าพเจ้าบรรยายคือฝอฝ่า ข้าพเจ้าคิดว่าทุกท่านต่างเข้าใจชัดเจนแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึง
หลกัการในหมู่คนธรรมดาสามญั และปัญหาต่างๆ ท่ีขา้พเจา้อธิบายลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีไม่มีคนเคยพูดมา
ก่อนในหมู่คนธรรมดาสามญั และไม่ใช่ความรู้ในหมู่คนธรรมดาสามญั 

ปัญหาเร่ืองกินยาน้ี เม่ือครู่ขา้พเจา้ก็ไดอ้ธิบายมนัอีกคร้ัง เพราะปัญหาน้ีค่อนขา้งโดดเด่นในแต่
ละพื้นท่ี บางคนคิดจะบ่อนท าลายตา้ฝ่าพูดถึงปัญหาไม่กินยาอยา่งน้ี “พอฝึกพลงักงน้ีกไ็ม่ใหพ้วกเรากิน
ยา” ท่ีจริงขา้พเจา้ไม่ใช่ห้ามไม่ใหท่้านกินยา แน่นอนพวกเราผูช่้วยฝึกสอนท่ีนัง่อยูก่็ตอ้งระมดัระวงัวิธี
ท างาน อยา่ไดบ้งัคบัคนไม่ใหกิ้นยา เราเพียงแต่อธิบายหลกัการใหช้ดัเจน เขาคิดจะบ าเพญ็เขาก็บ าเพญ็ 
เขาไม่คิดจะบ าเพ็ญจะด่ืมยาพิษก็เป็นเร่ืองของคนธรรมดาสามญั ใจน้ีของเขาไม่เปล่ียนแปลงก็หมด
ปัญญา เราไดแ้ต่เนน้บุญวาสนา แนะน าใหใ้ฝ่ดี การบงัคบัคนไม่ใช่การบ าเพญ็ 

ขา้พเจา้จะอธิบายอีกปัญหาหน่ึงเน่ืองจากจะใหเ้วลาทุกท่านตลอดช่วงบ่ายของวนัน้ี หลงัจากท่ี
ข้าพเจ้าพูดจบแล้ว ทุกท่านสามารถส่งค าถามข้ึนมา ข้าพเจ้าจะตอบให้ทุกท่าน ในประเทศจีน
แผน่ดินใหญ่คนหนุ่มสาวท่ีเกิดภายหลงั “การปฏิวติัใหญ่ทางวฒันธรรม” มีความเขา้ใจท่ีต้ืนเขินมากต่อ
พระพุทธเอย พระโพธิสัตวเ์อย เทพเอย ท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดคือฝอฝ่า บางคนเขารู้ว่าเป็นส่ิงดี แต่ยงัคงไม่
เขา้ใจค าศพัทบ์างส่วนเร่ืองราวเก่ียวกบัสายพุทธนั้นรู้กนันอ้ยมาก ก็คือความเขา้ใจเก่ียวกบัสายพุทธไม่
ชดัเจนนกั 
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จากน้ีขา้พเจา้จะพดูคร่าวๆ เก่ียวกบัพระอมิตพุทธ(อาหนีถอฝอ)และองคศ์ากยมุนีพุทธ ท่ีขา้พเจา้
จะพดูนั้นไม่เหมือนกบัในพระสูตร ส่ิงท่ีขา้พเจา้พูดนั้นเม่ือสองพนัหา้ร้อยปีก่อนองคศ์ากยมุนีพุทธกเ็คย
ตรัส แต่พระสงฆ์ในเวลานั้นไม่ได้ถ่ายทอดให้กบัคนรุ่นหลงั พระสูตรนั้นรวบรวมออกมาอย่างเป็น
ระบบหลงัจากท่ีองคศ์ากยมุนีพุทธไม่ทรงอยูใ่นโลกแลว้หา้ร้อยปี ทุกท่านทราบหา้ร้อยปี ประเทศจีนอยู่
ในช่วงราชวงศห์ยวนพอดี เจงกีสข่านในเวลานั้นพูดอะไร ปัจจุบนัน้ีใครจะรู้ละ แต่ว่าถึงอยา่งไรกเ็ป็น
ฝอฝ่าจึงมีการสืบทอดต่อมาเป็นท่อนเป็นส่วนไม่ครบถว้นตลอดมา แต่โดยมากเขา (พระสูตร) บางส่วน
ท่ีพระพุทธตรัสมกัจะขาดหายไป เช่นเวลา สถานท่ี โอกาส ความนยั ผูค้นท่ีสอนสั่ง องคป์ระกอบเหล่าน้ี
ลว้นไม่มีอยู ่ในขั้นตอนของการสืบทอด คนท่ีไม่หยวนหมัน่ลว้นมีทศันคติของคนอยู ่คนต่างชอบเอาส่ิง
ท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติของตนเพิ่มเติมเขา้ไป เปล่ียนแปลงฝอฝ่าน้ี ตดัทอนส่วนท่ีไม่เขา้ใจออกไป อยา่ง
ชา้ๆ กเ็ปล่ียนพระพุทธ พระโพธิสัตว ์เทพเหล่าน้ีใหมี้ฉิงของคน ส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัตนเอง ส่ิงท่ีเขา้ใจได ้
เขากจ็ะน ามนัสืบทอดต่อมา ส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความคิด ความตอ้งการของตนเอง ไม่สอดคลอ้งกบั
ทศันคตินั้นของตนเอง เขากไ็ม่ยนิดีท่ีจะพดู จึงไม่ไดสื้บทอดต่อมา 

จะพูดถึงองค์ศากยมุนีพุทธสักเล็กน้อยก่อน องค์ศากยมุนีพุทธในประวติัศาสตร์มีบุคคลน้ีอยู่
จริงๆ เม่ือสองพนัห้าร้อยกว่าปีก่อน ในอินเดียโบราณ พระองค์ทรงเหลือวิธีบ าเพ็ญส านักพุทธของ
พระองค์ให้แก่ผูบ้  าเพญ็ เรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ท่ีเรียกว่าพุทธศาสนาเป็นเพียงช่ือตั้งข้ึนมาโดยคน
ปัจจุบนัในแวดวงการเมือง องคศ์ากยมุนีพุทธไม่ยอมรับศาสนา พระองคไ์ม่ไดต้รัสว่าตนเองเป็นศาสนา 
หากแต่คนท่ีเรียกเขา (วธีิบ าเพญ็) เป็นศาสนา พระองคเ์พียงแต่ทรงถ่ายทอดฝอฝ่า ทรงสอนวิธีท่ีสามารถ
จะหยวนหมัน่ของส านกัพุทธนั้นของพระองค ์เรียกว่าศีล สมาธิ ปัญญา แน่ละส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเฉพาะ
ในนั้นมีบนัทึกอยูใ่นพระสูตร ขา้พเจา้จะไม่พดูอะไรมาก ทุกท่านทราบ พระอมิตพุทธมีโลกสุขาวดี พระ
พุทธเหยา้ซือมีโลกหลิวหลีซ่ือเจีย พระพุทธทุกพระองคล์ว้นปกครองหน่ึงโลกสวรรค ์ค  าว่า พระพุทธ
(ฝอ) พระโพธิสัตว ์(ผซู่า) พระยไูล(ยไูล) เป็นค าศพัทข์องพวกเราคนจีน พระยไูลอยู่บนสวรรคจ์ะเรียก
พระองคว์า่ราชาแห่งฝ่า (ฝ่าหวาง) กคื็อพระองคเ์ป็นผูป้กครองของสวรรคน้ี์ แต่วิธีปกครองของพระองค์
จะไม่เหมือนกบัคนท่ีใชว้ิธีการบริหาร กฎหมายมาปกครอง ไม่มีส่ิงเหล่าน้ี พระองคอ์าศยัความเมตตา 
ความคิดท่ีดีงามทั้งหมด ทุกคนลว้นแต่ดีมาก เม่ือสอดคลอ้งกบัมาตรฐานนั้น ท่านจึงสามารถจะเขา้ไปใน
โลกนั้นดงันั้น พระพุทธแต่ละองคจึ์งลว้นปกครองโลกหน่ึงของตนเอง แต่ในอดีตไม่มีใครเคยไดย้นิว่า
องคศ์ากยมุนีพุทธทรงปกครองโลกอะไร ไม่มีใครรู้ว่าองคศ์ากยมุนีพุทธเดิมทีเป็นใคร ไม่มีใครรู้ว่าโลก
ขององค์ศากยมุนีพุทธอยู่ท่ีใด พระสงฆ์บางรูปบอกว่า องค์ศากยมุนีพุทธอยู่ท่ีโลกซัวผอซ่ือเจีย แต่
ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน โลกซัวผอซ่ือเจียอยู่ท่ีไหนนะ คืออยู่ในตรีภูมิของเรา เช่นนั้นจะเป็นโลกของ
พระพุทธไดอ้ยา่งไร ดินแดนท่ีสกปรกอยา่งนั้นหนา ลว้นแต่ตอ้งการหลุดพน้จากท่ีแห่งนั้น จะเป็นโลก
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ของพระพุทธไดอ้ย่างไรละ ตรงน้ีพระสงฆ์ก็อธิบายไม่ถูก ในศาสนาก็ไม่มีบนัทึก ท่ีจริงนะ องคศ์ากย
มุนีพุทธทรงมาจากระดับชั้ นท่ีสูงมาก จักรวาลน้ีใหญ่โตอย่างยิ่ง อีกประเด๋ียวข้าพเจ้าจะอธิบาย
โครงสร้างของมนั โครงสร้างของจกัรวาล ก่อนท่ีองคศ์ากยมุนีพุทธจะลงมา พระองคท์รงเคยประทบัอยู ่
ณ ระดับชั้นหน่ึงท่ีต ่าท่ีสุด จากระดับชั้นนั้น คือจกัรวาลชั้นท่ีหก พระองค์ทรงเวียนไปเกิดเป็นคน
โดยตรง ซ่ึงไม่ใช่สวรรค์ชั้นท่ีหก แต่เป็นจกัรวาลชั้นท่ีหก อีกประเด๋ียวขา้พเจา้จะอธิบายว่าจกัรวาลน้ี
ใหญ่โตเพียงใด 

ณ จกัรวาลชั้นท่ีหก พระองคท์รงมีโลกสวรรคห์น่ึง พระองคท์รงสร้างโลกสวรรคห์น่ึงแห่งอยู่
ตรงนั้นเรียกว่าโลกตา้ฝานซ่ือเจ้ีย กคื็อพูดว่าองคศ์ากยมุนีพุทธทรงเวียนไปเกิดยงัโลกมนุษยจ์ากโลกตา้
ฝานซ่ือเจ้ีย เพื่อทรงถ่ายทอดฝ่าช่วยเหลือคน ช่วยเหลือศิษยข์องพระองค ์จากโลกตา้ฝานพระองคท์รง
เวยีนมาเกิดยงัโลกมนุษย ์แต่บรรดาศิษยท่ี์องคศ์ากยมุนีพุทธทรงถ่ายทอดช่วยเหลือนั้น อยา่งต ่าท่ีสุดลว้น
ตอ้งบ าเพญ็ให้สูงจากจกัรวาลชั้นท่ีหกข้ึนไป ตอ้งบ าเพญ็ให้สูงเพียงนั้น ดงันั้นหลงัจากท่ีองคศ์ากยมุนี
พุทธทรงลงมา ก็ทรงเฝ้าดูเหล่าศิษยเ์วียนไปเกิดและบ าเพญ็อยูโ่ดยตลอด พระองคมิ์ไดก้ลบัไปโลกของ
พระองคแ์ต่อยา่งใด ภายในตรีภูมิมีสถานท่ีหน่ึงเรียกวา่สวรรคต์า้ฝานเทียน พระองคท์รงอยู ่ณ สถานท่ีน้ี 
สวรรค์ตา้ฝานเทียนก็เป็นช่ือท่ีพระองค์ทรงตั้ง เพราะพระองค์ทรงมาจากโลกตา้ฝานซ่ือเจีย ดังนั้น
พระองคจึ์งตั้งช่ือเป็นสวรรคต์า้ฝานเทียน พระองคท์รงอยูท่ี่น่ีเฝ้าดูเหล่าศิษยข์องพระองค ์เหล่าศิษยข์อง
พระองคล์ว้นไดรั้บเคร่ืองหมาย เคร่ืองหมายท่ีพระองคท์รงมอบใหก้็คือเคร่ืองหมาย “卍”พวกเขาลว้น
จดัเป็นศิษยท่ี์ไดรั้บเคร่ืองหมาย คนไหนเป็นศิษยข์ององค์ศากยมุนีพุทธ คนไหนไม่ใช่ จากในระดบั
ชั้นสูงมองปราดเดียวก็รู้แลว้เน่ืองจากพวกเขาตอ้งบ าเพญ็ไปสู่ระดบัสูง องคศ์ากยมุนีพุทธทรงตอ้งการ
จะช่วยเหลือพวกเขาไปสู่เขตแดนท่ีสูงเพียงนั้น ดงันั้นบ าเพญ็ชาติหน่ึงจึงไม่ส าเร็จ จึงบ าเพญ็กลบัไป
กลบัมาอยา่งน้ีเป็นเวลาสองพนัหา้ร้อยกวา่ปี เวลาน้ีเป็นคร้ังสุดทา้ยแลว้ท่ีพวกเขาควรจะหยวนหมัน่ ชาติ
น้ีหลงัจากหยวนหมัน่ พระองคจ์ะทรงน าพาเหล่าศิษยข์องพระองค ์ไปจากโลกซวัผอซ่ือเจีย ในหมู่พวก
เราศิษยต์า้ฝ่ากมี็ศิษยจ์  านวนมากท่ีเป็นศิษยท่ี์ไดรั้บเคร่ืองหมายของพระองค ์แต่ศิษยท่ี์ไดรั้บเคร่ืองหมาย
ของพระองค์ส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ อยู่ในหมู่คนธรรมดาสามญัก็มี ท่ีอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามญัมี
จ านวนมากไดรั้บฝ่าน้ีของเราแลว้ ท่ีจริงพดูถึงตรงน้ีขา้พเจา้ยงัจะบอกทุกท่าน ฝ่าน้ีท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดนั้น 
กไ็ม่ใช่ว่าท่านจะตอ้งไปโลกฝ่าหลุนซ่ือเจียของเรา ท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดนั้นเป็นหลกัการหน่ึงของจกัรวาล
โดยรวม ขา้พเจา้ถ่ายทอดส่ิงท่ีใหญ่อย่างน้ี พวกเขาลว้นตอ้งการจะไดฝ่้าน้ี เพราะจกัรวาลใหม่ประกอบ
ข้ึนมาแลว้ ฝ่าก าลงัปรับจกัรวาลให้ถูกตอ้งเท่ียงตรง คนท่ีกลืนกลายเขา้กบัฝ่าของจกัรวาลจึงจะสามารถ
กลบัไปได ้น่ีคือส่ิงท่ีองคศ์ากยมุนีพุทธทรงจดัวางอย่างเป็นระบบให้ศิษยข์องพระองคก่์อนนานแลว้ 
พระองคท์รงรู้เร่ืองในวนัน้ี ขา้พเจา้รู้ว่ายงัมีศิษยข์องโลกต่างๆและศิษยข์องหลกัธรรมท่ีถูกตอ้งส านัก
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อ่ืนๆไดรั้บฝ่าอยูใ่นตา้ฝ่า ศิษยข์ององคศ์ากยมุนีพุทธส่วนใหญ่จะอยูใ่นแดนฮัน่ ในอินเดียไม่มีแลว้ แต่ก็
มีส่วนหน่ึงกระจายอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ ทั่วโลก แต่น้อยมาก ส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนฮั่น แดนฮั่นก็คือ
ประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ 

เม่ือครู่ข้าพเจ้าได้อธิบายโดยสรุปเก่ียวกับสภาพการณ์ขององค์ศากยมุนีพุทธและศิษยข์อง
พระองค ์จากน้ีไปขา้พเจา้จะพูดถึงพระอมิตพุทธสักเลก็นอ้ย เวลาท่ีผูค้นพูดถึงพระอมิตพุทธต่างรู้ว่ามี
โลกแดนสุขาวดี โลกแดนสุขาวดีอยูท่ี่ไหนหรือ ใครคือพระอมิตพุทธละ เก่ียวกบัพระอมิตพุทธ ในพระ
สูตรของศาสนาพุทธมีแนะน าไว ้ส่วนน้ีขา้พเจา้กจ็ะไม่อธิบาย ขา้พเจา้จะพูดในส่วนท่ีไม่มีบนัทึกไวใ้น
พระสูตร ทุกท่านทราบ ผูค้นต่างสืบทอดเร่ืองเก่ียวกบัโครงสร้างส่วนหน่ึงของจกัรวาลท่ีพระพุทธเคย
ตรัสว่า มีสถานท่ีหน่ึงเรียกว่า โลกสุเมรุ กคื็อเขาพระสุเมรุท่ีกล่าวถึงกนั โลกในปัจจุบนัของเราและร่าง
นภา(เทียนถ่ี)ภายในตรีภูมินั้นอยู่ ณ ส่วนใตข้องเขาพระสุเมรุ เรียกว่าทวีปหิมพานต(์ส่วนใต)้ น่ีคือเขา
พระสุเมรุ โลกอยู่ ณ ส่วนใตข้องมนั บางคนเขา้ใจว่า “เขาพระสุเมรุน้ีไม่ใช่ภูเขาหิมาลยัหรือ อินเดียใน
เวลานั้นมิใช่ทวีปหิมพานต(์ส่วนใต)้หรือ” นั้นเป็นคนละเร่ือง พระองคเ์ป็นพระพุทธ ค าพูดท่ีพระองค์
ตรัสไม่ใช่ตรัสตามความเขา้ใจในโลก หลกัการท่ีพระองค์ตรัสนั้นเป็นมุมมองของเทพ ความคิดของ
พระองคมิ์ใช่อยูท่ี่จุดฐานน้ีของคน 

เขาพระสุเมรุเร่ืองน้ีมีจริงๆ เช่นนั้นเหตุใดคนมองไม่เห็นมนัละ กลอ้งส่องทางไกลกม็องไม่เห็น
มนัละ เพราะมนัไม่ใช่ประกอบข้ึนจากอนุภาคซ่ึงประกอบข้ึนจากชั้นโมเลกุลท่ีใหญ่ท่ีสุด ขา้พเจา้ขอ
บอกทุกท่าน อนุภาคท่ีประกอบข้ึนโดยโมเลกุล อย่าว่าแต่ท่ีประกอบข้ึนโดยอะตอม แมแ้ต่สสารท่ี
ประกอบข้ึนจากชั้นอนุภาคซ่ึงประกอบข้ึนจากชั้นโมเลกุลและเป็นชั้นท่ีเล็กยิ่งกว่าชั้นอนุภาคท่ีพื้นผิว
ท่ีสุดของเรา คนก็มองไม่เห็น แต่เขาพระสุเมรุน้ีกลบัประกอบข้ึนจากอะตอม ดงันั้นโดยแทจ้ริงคนจึง
มองไม่เห็น แต่เม่ือไม่นานมาน้ีคนวงการดาราศาสตร์และจกัรวาลวิทยาอาจไดค้น้พบปรากฏการณ์หน่ึง 
พวกเขาคน้พบว่าในจกัรวาลไม่ว่าจะมองเห็นระบบดาวเป็นจ านวนมากเท่าใด เม่ือถึงท่ีๆ หน่ึงกจ็ะไม่มี
ระบบดาวฝ่ังน้ีระบบดาวมีทัว่ไปหมด มีทางชา้งเผือกต่างๆ มากมายแต่เม่ือถึงท่ีๆ หน่ึงกห็ายไปในวบัตา 
เขาเรียกว่าก าแพงจกัรวาล เขาจึงไม่อาจอธิบายไดว้่าเป็นเพราะอะไร เหตุใดฝ่ังนั้นจึงไม่มี ท่ีจริงกคื็อถูก
เขาพระสุเมรุขวางเอาไว ้เพราะเขาลูกน้ีใหญ่มาก ใหญ่แค่ไหนหรือ ยอดของมนัอยู่ท่ีศูนยก์ลางของ
จกัรวาลชั้นท่ีสอง เลยล ้าจกัรวาลนอ้ยของเรา มนัใหญ่มาก ดงันั้นภูเขาท่ีใหญ่เช่นนั้น คนจึงไม่อาจจะ
จินตนาการไดเ้ลย คนคิดอยากจะมองเห็นส่วนต่างๆ ของมนันั้น ส าหรับมนุษยม์นัเป็นไปไม่ได ้ โลก
เป็นลูกบอลท่ีเล็กๆ ใบหน่ึงเช่นน้ี ท่านตอ้งการจะมองเห็นเป่ยจิง ณ ฝ่ังนั้นของโลก ก็มองไม่เห็นโดย
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แทจ้ริง มนัเป็นภูเขาท่ีใหญ่โตอยา่งนั้น  ท่านไม่มีทางจะจินตนาการไดว้่ามนัใหญ่โตขนาดไหน เขากไ็ด้
พดูถึงวา่ ณ ส่วนอ่ืนๆ ของเขาพระสุเมรุกมี็โลกอ่ืนๆ ดว้ย อนัน้ีขา้พเจา้กไ็ม่อธิบาย 

เช่นนั้นเหตุมีภูเขาเช่นน้ีละ เราก็มาพูดถึงเขาพระสุเมรุน้ี ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน ท่ีจริงเขาพระ
สุเมรุน้ีก็คือปรากฏการณ์ของรูปลกัษณ์ชนิดหน่ึงของพระอมิตพุทธและพระโพธิสัตวก์วนอิน พระ
โพธิสัตวต์า้ซ่ือจ้ือ และไม่อาจเรียกเขาว่าเป็นรูปลกัษณ์โดยส้ินเชิง เพราะพวกเขาเป็นพระพุทธและมี
รูปลกัษณ์ของคน พระองคส์ามารถรวมตวัเป็นรูปลกัษณ์ กระจายตวัเป็นวตัถุ แต่พระองคมี์รูปลกัษณ์ 
พระองค์กระจายตวัเป็นวตัถุผ่านการแปรเปล่ียน คนมองไม่เห็นพระพุทธจึงบอกว่าพระพุทธไม่มี
ร่างกาย ร่างกายของพระองค์ประกอบข้ึนจากอะตอม แน่นอนท่านย่อมมองไม่เห็นร่างกายพระองค ์
ดวงตาของคนเรามองไม่เห็นมนั(เขาพระสุเมรุ) แต่ในบางความหมายมนัเป็นตวัแทนของพระอมิตพุทธ
และพระโพธิสัตวก์วนอิน พระโพธิสัตวต์า้ซ่ือจ้ือ ดงันั้นเขาพระสุเมรุน้ีไม่ใช่ภูเขาลูกเดียวแต่เป็นภูเขา
สามลูก ขณะเดียวกันมันก็เคล่ือนไหวได้ยกเวน้มิติวตัถุของเราน้ีท่ีร่างวตัถุน้ีดูเหมือนกับตาย ไม่
เคล่ือนไหว วตัถุในมิติใดๆลว้นแต่เคล่ือนไหว ทุกท่านทราบโมเลกุลนั้นเคล่ือนไหว อะตอมกใ็ช่ ทุกส่ิง
ลว้นแต่เคล่ือนไหว อิเลค็ตรอนโคจรรอบนิวเคลียสอะตอม ทุกส่ิงลว้นแต่เคล่ือนไหวอยู ่วตัถุเคล่ือนไหว
อยู ่และเขาพระสุเมรุนั้นบางเวลามนัก่อตวัเป็นเส้นตรง บางเวลาก่อตวัเป็นรูปสามเหล่ียม มนัแปรเปล่ียน 
เวลาท่ีผูค้นมองเห็นมนัจากมุมท่ีต่างกนั เวลามองเห็นมนัในสภาพต่างๆ กนันั้น ไม่แน่ว่าจะมองเห็นรูป
โฉมท่ีแทจ้ริงของมนั หากมนัเรียงตวัเป็นรูปเส้นตรงท่านกม็องเห็นมนัเป็นภูเขาลูกหน่ึง ผูบ้  าเพญ็บางคน
ในอดีตสามารถมองเห็นมนั ต่างพูดไม่เหมือนกนั เพราะเขาไม่ได้มองเห็นสภาพรูปธรรมของมัน 
เช่นนั้นในเม่ือมนัคือสัญลกัษณ์ของพระอมิตพุทธและพระโพธิสัตวก์วนอิน พระโพธิสัตวต์า้ซ่ือจ้ือ มนั
บงัเกิดบทบาทอะไรหรือ ท่ีจริงทุกท่านบอกว่าโลกสุขาวดีอยู่ขา้งในเขาพระสุเมรุ แต่ภูเขาลูกน้ีก็ไม่
เหมือนกบัแนวคิดท่ีคนเราเขา้ใจต่อวตัถุสสารท่ีเป็นอยู่    ขา้งล่างเขาพระสุเมรุทั้งหมดเป็นน ้ า เวลามี
จ ากดั ขา้พเจา้กจ็ะพดูเพียงเท่าน้ี 

จากน้ีขา้พเจา้จะพูดถึงโครงสร้างของมิติของจกัรวาลน้ี จกัรวาลน้ีใหญ่เพียงใด หากใช้ภาษา
มนุษย ์จะบรรยายมนัออกมาไดย้ากมาก เพราะภาษามนุษยค์รอบคลุมไม่ถึง พูดออกมาแลว้สมองของ
ท่านกไ็ม่สามารถจะรองรับ ท่านกไ็ม่เขา้ใจ มนัใหญ่โตมโหฬารมาก ใหญ่โตจนจินตนาการไม่ได ้กล่าว
ส าหรับเทพก็ไม่อาจจินตนาการได ้ดังนั้นไม่มีพระพุทธ เต๋า เทพองค์ใดสามารถจะพูดได้ชัดเจนว่า
จกัรวาลนั้นใหญ่โตเพียงใด เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดแลว้ว่า จกัรวาลท่ีเราเขา้ใจโดยทัว่ไปนั้น ท่ีจริงท่ีพูดถึงกนั
ก็คือขอบเขตของจกัรวาลน้อย คร้ังก่อนขา้พเจา้มาสหรัฐอเมริกาขา้พเจา้เคยพูดว่า 2.7 พนัลา้นทาง
ชา้งเผือก ระบบดาวเช่นน้ี ตวัเลขน้ีโดยประมาณ ไม่ถึง 3 พนัลา้น ขอบเขตเช่นน้ีประกอบข้ึนเป็นหน่ึง
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จกัรวาล และจกัรวาลน้ีมีเปลือก มีชายขอบ ฉะนั้นน่ีกคื็อจกัรวาลท่ีเราพูดถึงเสมอ แต่หากเลยล ้าจกัรวาล
น้ี ณ ท่ีซ่ึงไกลโพน้ไปอีก ยงัมีจกัรวาลอีก ภายในขอบเขตท่ีแน่นอนหน่ึงยงัมีสามพนัจกัรวาลเช่นน้ี และ
สามพนัจกัรวาลน้ีขา้งนอกมีเปลือก และประกอบข้ึนเป็นจกัรวาลชั้นท่ีสองขา้งนอกจกัรวาลชั้นท่ีสองยงั
มีประมาณสามพนัจกัรวาลท่ีใหญ่เท่ากบัจกัรวาลชั้นท่ีสอง ขา้งนอกมีเปลือก และประกอบข้ึนเป็น
จกัรวาลชั้นท่ีสาม เหมือนอนุภาคเล็กๆ ประกอบข้ึนเป็นนิวเคลียสอะตอม อะตอมประกอบข้ึนเป็น
โมเลกุล สภาพเหมือนกบัระบบอนุภาคจุลทรรศน์ประกอบข้ึนเป็นอนุภาคท่ีใหญ่ยิ่งข้ึน จกัรวาลน้ีท่ี
ขา้พเจา้พูดนั้นยงัคงเป็นสภาพการณ์ในระบบน้ี ภาษาน้ีไม่มีวิธีท่ีจะบรรยายได้ ภาษาของมนุษยไ์ม่
สามารถจะบรรยายได้ชัดเจน ในสภาพการณ์น้ีมันเป็นสภาพเช่นน้ี แต่มนัมีระบบมากมายมากมาย 
มากมายเท่ากบัอะตอมจ านวนนับไม่ถว้นท่ีประกอบข้ึนเป็นโมเลกุลอย่างนั้น ปกคลุมไปทัว่จกัรวาล 
ท่านวา่ในจกัรวาลน้ีแทจ้ริงแลว้มีจกัรวาลจ านวนมากเท่าใดท่ีใหญ่เท่ากบัจกัรวาลนอ้ยของเราน้ี ไม่มีใคร
พูดไดช้ดัเจน เม่ือครู่ขา้พเจา้ไดพู้ดถึงจกัรวาลชั้นท่ีสอง จกัรวาลชั้นท่ีสาม  และไดพู้ดว่าองคศ์ากยมุนี
พุทธทรงมาจากจกัรวาลชั้นท่ีหก น่ีเป็นการพูดถึงระบบหน่ึง เหมือนอนุภาคท่ีเล็กประกอบข้ึนเป็น
อนุภาคท่ีใหญ่ อนุภาคท่ีใหญ่ประกอบข้ึนเป็นอนุภาคท่ีใหญ่ยิง่ข้ึน น่ีอยูใ่นระบบหน่ึง แต่มนัไม่ใช่เพียง
ระบบอนุภาคน้ีเท่านั้นนะ แต่มีอนุภาคของระดบัชั้นต่างๆ มากมายท่ีปกคลุมไปทัว่ร่างนภา(เทียนถ่ี) 

จกัรวาลน้ีซับซ้อนอย่างยิ่ง ในชั้นเรียนสวีเดนขา้พเจา้ได้พูดค่อนขา้งเจาะจง ข้าพเจา้พูดถึง
จกัรวาลแปดสิบเอ็ดชั้น ท่ีจริงไม่เพียงแปดสิบเอ็ดชั้นเท่านั้น ตวัเลขของมนุษยไ์ม่อาจจะค านวณได ้
เพราะตวัเลขของมนุษยใ์หญ่ท่ีสุดก็คือ “จา้ว” (หม่ืนลา้น) ใชต้วัเลขของพระพุทธค านวณใหญ่ท่ีสุดคือ
กลัป์ หน่ึงกลัป์ก็คือเท่ากับสองพนัลา้นปี สองพนัลา้นปีประกอบเป็นหน่ึงกลัป์ ใช้กลัป์ก็ไม่อาจจะ
ค านวณไดว้า่จกัรวาลน้ีมีมากนอ้ยก่ีชั้น ไม่ใช่สวรรคม์ากนอ้ยก่ีชั้น แต่จกัรวาลมากนอ้ยก่ีชั้น มนัใหญ่โต
มโหฬารเช่นน้ี พูดถึงคนนั้นช่างกระจ๊ิดริด คร้ังก่อนขา้พเจา้เคยพูดว่าโลกเป็นเพียงฝุ่ นละอองเม็ดหน่ึง
เท่านั้น เลก็จนไม่มีความส าคญั เช่นนั้นภายในขอบเขตอยา่งน้ีกลบัมีโครงสร้างมิติท่ีซบัซอ้นอยา่งยิง่นบั
จ านวนไม่ถว้น โครงสร้างมิติน้ีเป็นสภาพอยา่งไร คร้ังก่อนขา้พเจา้กไ็ดพู้ดแลว้มนุษยเ์ราด ารงชีวิตอยูใ่น
มิติชั้นใดหรือ ด ารงชีวิตอยู่ในสสารชั้นผิวซ่ึงประกอบข้ึนจากชั้นอนุภาคท่ีใหญ่ของโมเลกุล ด ารงชีวิต
อยูร่ะหว่างโมเลกุลและดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์กเ็ป็นอนุภาคเมด็หน่ึงนะ ในจกัรวาลท่ีใหญ่มหึมามนัก็
เป็นฝุ่ นละอองเม็ดหน่ึงท่ีกระจ๊ิดริดหนา ทางช้างเผือกก็เป็นฝุ่ นละอองเม็ดหน่ึงท่ีกระจ๊ิดริดเท่านั้น 
จกัรวาลน้ี จกัรวาลเล็กท่ีขา้พเจา้พูดเม่ือครู่ก็เป็นฝุ่ นละอองเม็ดหน่ึงท่ีกระจ๊ิดริด อนุภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ี
ดวงตาของมนุษยเ์รามองเห็นก็คือดาวเคราะห์ และอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดท่ีมนุษยม์องเห็นก็คือโมเลกุล 
คนเรากอ็าศยัอยูร่ะหวา่งอนุภาคน้ีของโมเลกุลและดาวเคราะห์ กอ็ยูใ่นมิติน้ี ท่านรู้สึกว่ามนักวา้งใหญ่ ท่ี
จริงพดูจากอีกมุมหน่ึง มนักลบัแคบและเลก็อยา่งยิง่ 
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ขา้พเจา้จะพดูจากอีกมุมหน่ึง มิติระหว่างอะตอมกบัโมเลกุล เป็นมิติชั้นหน่ึงใช่หรือไม่ ดูเหมือน
จะเขา้ใจไดย้าก ขา้พเจา้ขอบอกท่านปัจจุบนันกัวิทยาศาสตร์รู้ว่าระหว่างอะตอมถึงโมเลกุลมีระยะห่าง
เท่ากบัสองแสนอะตอมเรียงกนัจึงจะไปถึงโมเลกุล เป็นระยะห่างเช่นน้ี แต่เวลาท่ีร่างวตัถุยิ่งเล็ก ก็คือ
อนุภาคยิ่งเล็กปริมาณโดยรวมของมนัจะยิ่งใหญ่ เพราะมนัเป็นระนาบชั้นหน่ึงและไม่ใช่จุดหน่ึงท่ีเป็น
เอกเทศ เช่นนั้นโมเลกลุน้ีจึงใหญ่อยา่งยิง่ และเมด็ของสสาร อนุภาคยิง่ใหญ่ ปริมาณของมิติของมนักจ็ะ
ยิง่เล็ก ปริมาณของมิติโดยรวมของมนัจะยิง่เลก็ หากท่านจะเขา้ไปในมิตินั้น ท่านจะพบว่ามนัเป็นมิติท่ี
กวา้งใหญ่ยิ่งกว่าแน่นอนท่านตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาวะนั้นท่านจึงจะสามารถเขา้ไปในมิตินั้นท่านใช้
ความคิดมนุษย ์แนวคิดมนุษย ์ความเขา้ใจต่อโลกวตัถุสสารท่ีเป็นอยูข่องมนุษย ์วิธีการชนิดน้ีไปเขา้ใจ
มนั ท่านก็จะไม่เขา้ใจ ท่านก็เขา้ไป(สภาวะนั้น)ไม่ได้ มนุษยบ์อกว่าวิทยาศาสตร์ของตนเองพฒันา
อยา่งไร กา้วหนา้อยา่งไร ช่างน่าสงสาร มนัยงัไม่ไดท้ะลวงชั้นมิติของโมเลกลุแต่อยา่งใด มองไม่เห็นมิติ
อ่ืน คนยงักระหยิ่มยิม้ย่อง อย่าว่าแต่มองเห็นมิตินั้นซ่ึงประกอบข้ึนโดยอะตอม ขา้พเจา้ขอบอกท่าน น่ี
เป็นการจ าแนกประเภทของระบบมิติอย่างกวา้ง ระหว่างอะตอมกบันิวเคลียสอะตอมคือมิติ ระหว่าง
นิวเคลียสอะตอมกบัควาร์คคือมิติ ระหวา่งควาร์คกบันิวตรีโนยงัคงเป็นมิติ เร่ือยไปจนถึงตน้ก าเนิดท่ีสุด
ของสสารน้ีมีอยูก่ี่ชั้น ใชต้วัเลขของมนุษย ์ใชต้วัเลขกลัป์ท่ีพระพุทธใชก้ไ็ม่อาจจะค านวณไดห้มด 

หากมนุษยคิ์ดจะเขา้ใจวตัถุสสารอย่างแทจ้ริง เช่นนั้นไดแ้ต่ท าความเขา้ใจจากภายในความรู้ท่ี
เป็นอยูข่องมนุษย ์มนุษยจ์ะไม่มีวนัรู้ส่ิงท่ีพื้นฐานท่ีสุดของวตัถุสสารของจกัรวาลน้ีว่าเป็นอะไร ไม่มีวนั
สืบเสาะไดถึ้ง ดงันั้นจกัรวาลน้ีจะเป็นปริศนาของมนุษยต์ลอดไป แน่นอนไม่ใช่ชีวิตชั้นสูงจะไม่มีวนัรู้ 
คนธรรมดาสามญัไม่มีทางจะรู้เก่ียวกบัจกัรวาล แต่ผูบ้  าเพญ็มีวธีิ---ท่านมีแต่ตอ้งบ าเพญ็ หากคิดจะบรรลุ
ถึงเขตแดนพระพุทธ ความสามารถท่ีใหญ่ขนาดนั้นโดยอาศยัวิธีการทางเทคโนโลยีของมนุษย ์ท่ี
สามารถจะมองเห็นระดบัชั้นต่างๆ ของมิติและจกัรวาลไดอ้ยา่งทะลุปรุโป่รง มนุษยไ์ม่สามารถจะท าได้
ตลอดไปเพราะมนุษยมี์อารมณ์ทั้งเจด็กามคุณทั้งหกและจิตยดึติดแต่ละชนิดคงอยู ่หากสามารถบรรลุถึง
เขตแดนพระพุทธไดจ้ริงๆ นั่นก็จะเกิดสงครามดาวเคราะห์ สงครามจกัรวาล แต่เทพจะไม่ปล่อยให้
มนุษยท์  าเช่นน้ีได ้ดงันั้นวิทยาศาสตร์ของมนุษยเ์ม่ือพฒันาถึงระดบัท่ีแน่นอนหน่ึงแลว้ กล่าวส าหรับ
มนุษยเ์ป็นเร่ืองอนัตรายแน่นอน เพราะศีลธรรมของมนุษยจ์ะไม่บรรลุไดสู้งเพียงนั้น ดงันั้นอารยธรรม
ของมนุษยก์จ็ะถูกท าลายท้ิง น่ีไม่ใช่ไม่ยติุธรรม เป็นเพราะตวัมนุษยเ์องใชไ้ม่ได ้เป็นเพราะศีลธรรมของ
มนุษยไ์ม่สามารถตามข้ึนไปได ้แต่พูดในทางกลบักนั หากศีลธรรมมนุษยต์ามข้ึนมาไดก้็เป็นเทพแลว้ 
และไม่ตอ้งใชว้ิธีการของมนุษยไ์ปสืบเสาะแลว้ ลืมตามองกเ็ห็นแลว้ จกัรวาลน้ีกเ็ป็นเช่นน้ี ท่านคิดจะ
เขา้ใจมนักต็อ้งเลยล ้าเขตแดนน้ี 
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ขา้พเจา้อธิบายไปเม่ือครู่คือโลกท่ีประกอบข้ึนจากอนุภาคท่ีใหญ่ในขนาดท่ีแตกต่างกนั ท่ีจริงไม่
เพียงส่ิงเหล่าน้ี แมแ้ต่ในมิติโมเลกลุท่ีเป็นอยูน้ี่ของเรา ยงัมีมิติต่างๆ มากมายนะ คนกม็องไม่เห็น เม่ือครู่
ขา้พเจา้อธิบายแลว้ว่า อนุภาคชั้นท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึงประกอบข้ึนโดยโมเลกุลกคื็อวตัถุสสารท่ีประกอบข้ึน
เป็นชั้นผิวท่ีสุดของมนุษย ์เช่นเหล็กกลา้ เหล็ก ท่อนไม ้ร่างกายมนุษย ์พลาสติก กอ้นหิน ดิน กระทัง่
กระดาษ อ่ืนๆ เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีท่ีมนุษยม์องเห็นนั้นประกอบข้ึนโดยชั้นโมเลกุลท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึง
ประกอบข้ึนจากชั้นของอนุภาคท่ีใหญ่ท่ีสุด น้ีมองเห็นได ้หากเป็นชั้นมิติของอนุภาคท่ีประกอบข้ึนจาก
โมเลกุลท่ีเล็กกว่าโมเลกุลของชั้นอนุภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดหน่ึงชั้นสักหน่อย ท่านก็จะมองไม่เห็นฉะนั้น
โมเลกุลยงัสามารถประกอบเป็นชั้นมิติของอนุภาคท่ีเล็กลงไปอีก ระหว่างอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดไปถึง
อนุภาคท่ีใหญ่ท่ีสุด ณ ชั้นผิวท่ีประกอบข้ึนจากโมเลกุลน้ี มีชั้นมิติมากมายคงอยู ่กคื็อพูดว่ามีอนุภาคทั้ง
ใหญ่และเลก็ท่ีประกอบข้ึนโดยโมเลกลุในขนาดแตกต่างกนัคงอยู ่ประกอบข้ึนเป็นมิติท่ีซบัซอ้นอยา่งยิง่
และมิติโมเลกุลท่ีแตกต่างกนั ผูค้นไม่เช่ือบอกว่าคนๆ น้ีชัว่ประเด๋ียวเดียวกห็ายไปไหน แลว้ไปปรากฏ
ในอีกสถานท่ีหน่ึงในทนัใด แมว้่าร่างกายของเขาจะประกอบข้ึนโดยโมเลกุลทั้งหมด แต่หากอนุภาค
ของมนัละเอียดมากๆ ละก็ (สามารถจะบรรลุผ่านการบ าเพญ็) เขาก็สามารถจะทะลวงมิติน้ี ประเด๋ียว
เดียวเขากห็ายวบัไป ท่านมองไม่เห็นเขา อีกประเด๋ียวเขากป็รากฏออกมาจากตรงนั้น มนัเป็นเร่ืองพื้นๆ 

เม่ือครู่ขา้พเจา้ได้อธิบายโครงสร้างของมิติซ่ึงอธิบายละเอียดกว่าคร้ังก่อนสักหน่อย ไม่อาจ
อธิบายมากกว่าน้ีให้แก่คนได้ คนไม่อาจจะรู้มากอย่างนั้น เหล่าน้ีท่ีข้าพเจ้าอธิบาย คนก็ไม่อาจจะ
สืบเสาะถึงมนัได ้ท่ีจริงวิทยาศาสตร์ปัจจุบนัของมนุษยน์ั้นพฒันาข้ึนมาจากจุดฐานท่ีผิด ความเขา้ใจต่อ
จกัรวาล ต่อมนุษย ์ต่อชีวิตลว้นแต่ผิด ดงันั้นในวงการบ าเพญ็โดยมูลฐานพวกเราผูบ้  าเพญ็จึงไม่ยอมรับ
วิทยาศาสตร์ปัจจุบนั คิดว่ามนัเป็นความผิดพลาด แน่นอนคนธรรมดาสามญัลว้นแต่ศึกษากนัมาอยา่งน้ี 
แบ่งออกเป็นสาขาวิชาจ านวนมากเช่นน้ี ทุกท่านต่างประสบความส าเร็จในแต่ละสาขาวิชา แต่จุดฐาน
ของมนัคือความผดิพลาด ดงันั้นส่ิงท่ีพวกท่านมนุษยเ์ขา้ใจนั้นจะเป็นความเขา้ใจชนิดหน่ึงท่ีห่างไกลจาก
ความจริงตลอดไป 

ความเข้าใจต่อวิทยาศาสตร์ของมนุษย์จะเป็นการคล าหาตลอดไป คนตาบอดคล าช้าง 
วิทยาศาสตร์ปัจจุบนักคื็อเช่นน้ี มนัคล าถึงตน้ขาชา้งหรือจมูก มนักบ็อกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเช่นน้ี ท่ีจริง
มนัมองไม่เห็นความจริงทั้งหมด เม่ือครู่ท าไมขา้พเจา้พูดเช่นน้ีนะหรือ มนุษยปั์จจุบนัเขา้ใจว่ามนุษยน์ั้น
พฒันาข้ึนมาจากการววิฒันาการ แต่ทฤษฎีการวิวฒันาการโดยมูลฐานไม่คงอยู ่พวกเราในวงการบ าเพญ็
รู้สึกวา่มนุษยก์  าลงัดูถูกตนเอง เรารู้สึกน่าขนัท่ีมนุษยเ์อาตวัเองไปเช่ือมโยงกบัลิง มนุษยไ์ม่ไดม้าจากการ
วิวฒันาการแต่อย่างใดเม่ือคร้ังท่ีดาร์วินน าเสนอทฤษฎีวิวฒันาการของเขาออกมานั้นมนัมีช่องโหว่เต็ม
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ไปหมด ช่องโหว่ท่ีใหญ่ท่ีสุดคือจากวานรวิวฒันาการถึงมนุษย ์จากส่ิงมีชีวิตโบราณวิวฒันาการถึง
ส่ิงมีชีวิตยคุหลงั ไม่มีขั้นตอนช่วงตรงกลาง ไม่เพียงแต่มนุษยเ์ท่านั้น ส่ิงมีชีวิต สัตวก์ไ็ม่มี น้ีจะอธิบาย
อย่างไรละ ท่ีจริงช่วงประวัติศาสตร์ท่ีต่างกัน มนุษย์มีสภาวะการด ารงชีวิตท่ีต่างกัน ก็คือพูดว่า
สภาพแวดลอ้มการด ารงชีพของเขาลว้นแต่ก่อเกิดใหเ้หมาะสมกบัมนุษย ์ณ เวลานั้น 

พูดมาถึงประเด็นน้ี ขา้พเจา้จะพูดเร่ืองทศันคติของคนในปัจจุบนัสักเลก็นอ้ย เน่ืองจากศีลธรรม
เส่ือมถอย ทศันคติต่างๆ ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลง ในอดีตมีนกัพยากรณ์จ านวนมากกเ็คยท านายว่า เม่ือถึง
ช่วงเวลาหน่ึงท่ีแน่นอน คนจะแต่งตวัคลา้ยภูติผี ท่านว่าคนท่ียอ้มผมสีแดง ไวผ้มหน่ึงกระจุกอยู่ตรง
กลางแลว้โกนผมสองขา้งศีรษะ เม่ือถึงยคุหน่ึงท่ีแน่นอน คนยงัไม่อาจจะเทียบกบัสุนขั คนจ านวนมาก
เล้ียงดูสุนขัเหมือนลูก เหมือนเด็ก ป้อนนมใหม้นั ใหม้นัใส่เส้ือผา้ชั้นดี มียีห่อ้ เขน็รถใหม้นันัง่ เรียกมนั
ว่าลูก แต่บนถนนมีขอทานมากมาย ขา้พเจา้ก็ไดพ้บเห็นคนเช่นน้ี ท่ีสหรัฐอเมริกาก็มี ยื่นมือมาขอเงิน 
“ขอฉันสักเหรียญ” เขาเทียบไม่ไดก้บัสุนขัตวันั้นจริงๆ แต่ขา้พเจา้ขอบอกท่าน หากบนโลกน้ีไม่มีคน 
อะไรกจ็ะไม่มีเพราะมีคน โลกใบน้ีจึงมีสรรพส่ิงสัตว ์ส่ิงมีชีวติ พืช ทั้งหมดลว้นเกิดมาเพื่อคน ถูกท าลาย
เพื่อคน ก่อเกิดเพื่อคน ถูกใชเ้พื่อคน หากไม่มีคน อะไรกจ็ะไม่มี วฏัสงสารหกทางเวียนไปเกิดกล็ว้นแต่
เพื่อคน ทุกส่ิงบนโลกน้ีลว้นแต่สร้างข้ึนเพื่อคน ปัจจุบนัทศันคติเหล่าน้ีก าลงัเกิดการเปล่ียนแปลง สัตว์
จะเทียบเท่ากบัคนไดอ้ยา่งไร ปัจจุบนัสัตวสิ์งร่างคนมาเป็นนายคน สวรรคไ์ม่อนุญาต จะเป็นเช่นน้ีได้
อยา่งไร คนนั้นยิง่ใหญ่ท่ีสุด สามารถบ าเพญ็ส าเร็จเป็นเทพ ยิง่กว่านั้นคนลว้นมีแหล่งท่ีจากระดบัชั้นสูง 
แต่ส่ิงมีชีวติเหล่าน้ี จ  านวนมากนั้นจดัสร้างข้ึนท่ีน่ี จดัสร้างข้ึนบนโลก จึงถือโอกาสพดูประเดน็น้ี 

ทฤษฏีวิวฒันาการท่ีขา้พเจา้กล่าวไปเม่ือครู่ เราคิดว่ามนัไม่คงอยู ่ในท่ามกลางประวติัศาสตร์วนั
เวลาอนัยาวนาน มนุษยไ์ดผ้่านอารยธรรมยุคต่างๆ หลายต่อหลายคร้ัง ทุกคร้ังเม่ือศีลธรรมมนุษยเ์ส่ือม
ถอย อารยธรรมของมนัจึงถูกท าลายท้ิงไป สุดทา้ยมีมนุษยจ์  านวนนอ้ยเหลือชีวิตรอดอยูต่่อมาและไดสื้บ
ทอดวฒันธรรมก่อนประวติัศาสตร์อนัเลก็นอ้ยลงมา และไดผ้่านยคุหิน(ยคุใชเ้คร่ืองมือหิน)อีกคร้ังหน่ึง
และพฒันาต่อมา ยคุหินกไ็ม่ใช่เพียงยคุเดียว ยคุหินมีมาแลว้หลายต่อหลายคร้ัง นกัวิทยาปัจจุบนัคน้พบ
ปัญหาบางประการ นกัโบราณคดีพบว่าส่ิงของต่างๆ ไม่ใช่เป็นของจากยคุสมยัเดียวกนั แต่กพ็ยายามใช้
ความคิดทางทฤษฏีวิวฒันาการไปครอบส่ิงเหล่าน้ี ต่อขอ้เท็จจริงตรงหน้าเขาไม่สามารถอธิบาย เรา
คน้พบว่า คนอยู่บนโลกน้ี คนจากยุคสมยัประวติัศาสตร์ท่ีต่างกันได้เหลืออารยธรรมของยุคสมยัท่ี
ต่างกนัไวสื้บต่อมา ปิรามิดของอียปิตโ์บราณ คนปัจจุบนับอกว่าคนอียปิตเ์ป็นผูส้ร้าง แทจ้ริงแลว้มนัไม่
เก่ียวขอ้งกบัคนอียิปตปั์จจุบนัแต่อย่างใดแมแ้ต่คนหรือชนชาติก็เขา้ใจประวติัศาสตร์ของตนเองอย่าง
ผิดๆ ปิรามิดกบัคนอียิปตโ์ดยมูลฐานก็ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกนั มนัถูกสร้างข้ึนมา ณ อารยธรรมยุคก่อน
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ประวติัศาสตร์คร้ังหน่ึง ต่อมาปิรามิดเหล่านั้นจมลงน ้ าจากการปรับเปล่ียนของแผ่นดินในคร้ังหน่ึง เม่ือ
อารยธรรมคร้ังท่ีสองก าลงัจะปรากฏและแผ่นดินใหม่จะโผล่ข้ึนมา ปิรามิดเหล่านั้นกโ็ผล่ข้ึนมาจากใต้
น ้า คนรุ่นนั้นกไ็ม่อยูน่านแลว้ ต่อมากมี็คนอียปิตป์รากฏ หลงัจากท่ีคนอียปิตค์น้พบประสิทธิภาพของปิ
รามิดเหล่านั้น กส็ร้างปิรามิดเลก็ๆ ส่วนหน่ึงออกมาเหมือนอย่างน้ี คนอียปิตค์น้พบว่ามนัดีมากส าหรับ
น าโลงศพไปไวข้า้งในปิรามิด กน็ าโลงศพไปวางไวข้า้งใน บางปิรามิดสร้างใหม่ บา้งกเ็ก่า ท าไปท ามา
คนปัจจุบนัเองกส็ับสนไม่รู้วา่เป็นของยคุสมยัใด ท าจนประวติัศาสตร์สับสนไปหมด 

วฒันธรรมของชนเผ่ามายา คนจ านวนมากต่างพูดว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัชาวเมก็ซิกนัปัจจุบนั ท่ี
จริงไม่เก่ียวขอ้งกบัชาวเมก็ซิกนัแต่อยา่งใด พวกเขาเพียงแต่เป็นคนสายเลือดผสมระหว่างคนสเปนกบั
ชนพื้นเมือง แต่วฒันธรรมมายาเป็นของอารยธรรมยุคก่อนหนา้ของประวติัศาสตร์ มนุษยเ์หล่านั้นถูก
ท าลายไปแลว้ในเมก็ซิโก มีเพียงคนจ านวนนอ้ยท่ีหนีรอดได ้แต่วฒันธรรมมายาน้ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
ชนเผา่มองโกล รายละเอียดเหล่าน้ีกจ็ะไม่กล่าวแลว้ มนุษยไ์ม่รู้แหล่งท่ีมาของประวติัศาสตร์ของพวกเขา
เอง ชาวผวิขาวกเ็ช่นกนั ในช่วงน ้าท่วมใหญ่คร้ังก่อน เม่ือคร้ังก่อนอารยธรรมมนุษยถู์กท าลายไปโดยน ้ า
ท่วมใหญ่ บนโลกภูเขาท่ีมีความสูงต ่ากวา่ระดบัน ้าทะเลสองพนัเมตรจมน ้ าทั้งหมด มีแต่คนท่ีอาศยัอยู ่ณ 
ท่ีสูงเกินสองพนัเมตรท่ีรอดชีวิต นิทานเรือโนอาห์เป็นเร่ืองจริง ในน ้ าท่วมใหญ่คร้ังน้ี วฒันธรรม
ตะวนัตกทั้งหมดถูกท าลายไปวฒันธรรมตะวนัออกกต็กอยูใ่นสภาพซากปรักหกัพงั แต่คนท่ีอาศยัอยูบ่น
แถบภูเขาหิมาลยักบัภูเขาคุนหลุน เหมือนชาวชนบทท่ีโชคดีรอดพน้ คนจีนท่ีอาศยัอยูใ่นภูเขาคุนหลุน
รอดชีวิต เน่ืองจากในเวลานั้นวฒันธรรมตะวนัออกเจริญก้าวหน้ามาก ดังนั้ นจึงรับสืบทอดเหอถู 
(แผนภูมิแม่น ้ าเหลือง) ลัว่ซู (หนงัสือลัว่) อ้ีจิง (คมัภีร์การเปล่ียนแปลง) ไท่จ๋ี (ไท่เก็ก) ปากั้ว (แผนภูมิ
แปดเอกลกัษณ์) เป็นตน้ ผูค้นบอกว่านัน่คือใครๆ ในรุ่นต่อมาเป็นผูส้ร้างข้ึนมา นัน่ลว้นเพราะพวกเขา
ได้ดัดแปลงและน ามันออกมาใหม่ ไม่ใช่พวกเขาสร้างแต่อย่างใด ทั้ งหมดเป็นวัฒนธรรมก่อน
ประวติัศาสตร์ แมว้่าส่ิงเหล่าน้ีไดสื้บทอดอยูใ่นประเทศจีน ระหว่างพฒันาการของประวติัศาสตร์  ไม่
เพียงส่ิงเหล่าน้ีเท่านั้น มีส่ิงของต่างๆ อีกมากมายท่ีสืบทอดลงมาจากยคุโบราณ แต่ระหว่างสืบทอดลงมา
มันเหลือน้อยลงเร่ือยๆฉะนั้นมันจึงเป็นชนชาติท่ีมีความนัยทางวฒันธรรมท่ีลึกซ้ึงและมีท่ีมาของ
ประวติัศาสตร์ท่ีลึกล ้ามากๆ แต่หลงัจากท่ีวฒันธรรมทั้งหมดของคนขาวจมหายไปในน ้ าท่วมใหญ่คร้ัง
นั้นแลว้ ไม่เหลืออะไรเลย ในเวลานั้นตามชายขอบแผ่นดินทวีปยโุรปยงัมีแผ่นดินอีกหน่ึงผืนกจ็มลงไป
ดว้ย นัน่คือเป็นผืนแผ่นดินท่ีเจริญกา้วหนา้ท่ีสุดของพวกเขาท่ีจมลงไป ดงันั้นคนขาวจึงพฒันาข้ึนมา
ใหม่จากสภาพท่ีไม่มีอะไรเลย จากสภาพท่ีไม่มีอารยธรรมใดๆ จนมาเป็นวทิยาศาสตร์ของเขาในปัจจุบนั 
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วิทยาศาสตร์โบราณของจีนกบัวิทยาศาสตร์เชิงประจกัษท์างตะวนัตกนั้นไม่เหมือนกนั มีนัก
โบราณคดีจ านวนมากเคยพูดคุยเร่ืองเหล่าน้ีกบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้อธิบายใหก้บัพวกเขาแลว้ พวกเขากรู้็สึก
ว่าเป็นปัญหาน้ี เพราะพวกเขามีปัญหาท่ีไม่เขา้ใจมากมายท่ีอธิบายไม่ได ้เม่ือครู่ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายความ
เขา้ใจต่อจกัรวาลของมนุษย ์โดยแทจ้ริงก็ไม่อาจจะเขา้ใจไดม้ากข้ึนไปอีก ปัจจุบนัมีนักวิทยาศาสตร์
มากมาย พวกเขามีจุดฐานของการศึกษาวิจยัท่ีผิด โดยเฉพาะหากเขาประสบความส าเร็จอะไรสักหน่อย
ในสาขาหน่ึง เขากป็ล่อยวางไม่ได ้เขาจะใหค้  านิยามและก าหนดกรอบในส่ิงท่ีเขาเขา้ใจพวกเราท่ีนัง่อยู่
หลายคนเป็นนกัเรียนท่ีมาศึกษาในต่างประเทศ บางคนเรียนจบปริญญาเอก ปริญญาโท มีความคิดเปิด
กวา้ง ท่านจะพบวา่: ค าจ  ากดัความของเขาจะถูกตอ้งภายในขอบเขตในเขตแดนของเขา แต่คร้ันเม่ือท่าน
เลยล ้ าความเขา้ใจของเขา เลยล ้ าเขตแดนของเขาก็จะพบว่ามนัผิดอีกแลว้ มนัผูกมดัจ ากดัคนเอาไว ้
นกัวิทยาศาสตร์ท่ีประสบความส าเร็จอยา่งแทจ้ริงเขากลา้ท่ีจะทะลวงกรอบเหล่าน้ี รวมทั้งไอสไตน์ ใน
เขตแดนของความเขา้ใจของเขา ส่ิงท่ีเขากล่าวจะถูกตอ้ง เม่ือเลยล ้ าเขตแดนน้ี จะพบว่าส่ิงท่ีไอสไตน์
กล่าวนั้นผิด เป็นหลกัการน้ีหรือไม่ เพราะเม่ือคนเล่ือนระดบัข้ึนไป สภาวะความคิดของท่านจะยิ่งเขา้
ใกลส้ัจธรรมชั้นสูง ยิง่เขา้ใกลช้ั้นท่ีสูงข้ึน กจ็ะพบวา่ความเขา้ใจ ณ ระดบัชั้นต ่าจะผดิ จึงเป็นเช่นน้ี 

ความเขา้ใจต่อวตัถุสสารของมนุษยมิ์เท่ากบัผิดหรอกหรือ มนุษยย์ืนอยู่ในมิติท่ีเป็นอยู่ ณ ตรง
กลางระหว่างสสารชั้นผิวซ่ึงประกอบข้ึนจากชั้นโมเลกุลท่ีใหญ่ท่ีสุดกบัดาวเคราะห์ เขา(มนุษย)์จึง
สับสน ซ่ึงกอ็ยูข่า้งในน้ี เขาพฒันาไปพฒันามา พบว่าน่ีกคื็อวิทยาศาสตร์ท่ีเด็ดขาดแน่นอน น่ีกคื็อความ
เขา้ใจเพียงหน่ึงเดียวต่อสสาร น่ีกคื็อส่ิงท่ีกา้วหนา้ท่ีสุด นัน่เป็นเพียงความเขา้ใจต่อโลกสสารในอนุภาค
ท่ีเลก็มากๆ เลก็มากๆ ในมิติจกัรวาลน้ีท่ีใหญ่มหึมาและซับซ้อน ยิ่งกว่านั้นยงัจ  ากดัอยู่ในมิติหน่ึงท่ีเล็ก 
โครงสร้างของดาวเคราะห์เหล่านั้นท่ีขา้พเจา้กล่าวไปเม่ือครู่นั้นเป็นระบบหน่ึง มิติเล็กนอ้ยนั้นท่ีท่าน
เขา้ใจ  เป็นระบบท่ีกระจ๊ิดริด เล็กขนาดเม็ดฝุ่ น และเป็นมิติหน่ึงในจ านวนนบัพนัๆ ลา้นมิติ นัน่คือมนั
เป็นการเขา้ใจส่ิงต่างๆ จากในมิติหน่ึงท่ีเลก็ๆ ท่านวา่มนัจะถูกตอ้งหรือดงันั้นวิทยาศาสตร์ของมนุษยน์ั้น 
การพฒันากบัการเขา้ใจของมนันั้น  มีจุดฐานแรกเร่ิมท่ีไม่ถูกตอ้ง  ชีวติและตน้ก าเนิดของมนุษย ์พดูข้ึนก็
ยิ่งซับซ้อน ไม่พูดถึงแล้ว เพราะหากพูดออกมามากก็จะโยงไปถึงต้นก าเนิดของชีวิต มันซับซ้อน
เหลือเกิน นอกจากน้ีพดูออกมามาก พดูสูงแลว้คนกจ็ะไม่เช่ือ เพราะถึงอยา่งไรมนุษยก์เ็ป็นความคิดของ
มนุษย ์ขา้พเจา้พูดอยู่ตรงน้ี เทพฟังแลว้เช่ือ เพราะเขาเป็นความคิดของเทพ จากในเขตแดนนั้นท่ีเขาอยู ่
เขามองเห็น วธีิคิดของเขากบัของมนุษยต่์างกนัอยา่งส้ินเชิง 

เม่ือครู่ขา้พเจา้อธิบายเช่นน้ีชดัเจนไหม ขา้พเจา้ขอถามทุกท่านทุกท่านฟังเขา้ใจหรือไม่ (เสียง
ปรบมือ) ขา้พเจา้พูดประโยคหน่ึงเสมอ เม่ือวานยงัไดเ้นน้เร่ืองน้ีอีกคร้ัง กคื็อ วาสนา (หยวนเฟ่ิน) พวก
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เราจ านวนมากมกัคิดจะแนะน าตา้ฝ่าให้คนมากยิ่งข้ึน บางคนพอท่านแนะน าให้เขา ทนัทีเขากรู้็สึกว่าดี
มาก และริเร่ิมอยากจะเรียนเอง เป็นไปไดว้่าน่ีก็คือมีวาสนา บางคนท่านแนะน าให้เขา รวมทั้งคนใน
ครอบครัวตนเอง เขาก็ไม่อยากฟัง เขาก็ไม่เช่ือ ท่านจะพูดอย่างไรเขาก็ไม่เช่ือ ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน 
เป็นไปไดว้า่เขาไม่มีวาสนา แน่นอนสถานการณ์ชนิดน้ีไม่ใช่เกิดข้ึนโดยวาสนารูปแบบเดียว ยงัมีบางคน
บางทีอาจเป็นเพราะจิตรับรู้ของเขาไม่ดี หรือเกิดข้ึนเพราะมีกรรมมาก 

วนัน้ีขา้พเจา้ก็จะพูดเก่ียวกบัวาสนา(หยวน)น้ีโดยเฉพาะ หยวนคืออะไร ท่ีผ่านมาขา้พเจา้ก็เคย
อธิบายปัญหาน้ี ในวงการบ าเพ็ญเน้นแลว้เน้นอีกเก่ียวกบัวาสนา (หยวนเฟ่ิน)น้ี วาสนา(หยวน)น้ีก่อ
เกิดข้ึนอยา่งไรหรือ ท่ีจริงขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน หยวนท่ีพวกเรากล่าวกนัในวงการบ าเพญ็นั้นไม่อาจจะ
พดูไดช้ดัเจนในแง่ของช่วงเวลาประวติัศาสตร์ท่ีสั้นๆ มนัยดืออกไปยาวกว่าชัว่ชีวิตหน่ึงของคน กระทัง่
หลายชัว่ชีวติ กระทัง่ช่วงเวลาท่ียาวกว่า หยวนเฟ่ินน้ีมนัจะไม่ขาดตอน เหตุใดไม่ขาดตอนละ เพราะเม่ือ
ครู่ขา้พเจา้พดูไปแลว้วา่เป็นปัญหาของการชดใชก้รรม พูดถึงว่าจะดูชีวิตของคนอยา่งไร จะดูชีวิตหน่ึงๆ 
ตอ้งดูชีวติโดยรวมทั้งหมดของเขา ไม่อาจจะดูเพียงชัว่ชีวิตหน่ึงของเขาเหมือนอยา่งท่านนอนหลบั วนัน้ี
กบัเม่ือวาน ท่านจะไม่ยอมรับว่าเม่ือวานน้ีเป็นท่านหรือ เป็นเช่นนั้นไม่ได ้ดงันั้นหยวนของเขาจะเก่ียว
โยงเวลาท่ียาวมาก ส่ิงท่ีดีสามารถจะสืบช่วง ส่ิงท่ีไม่ดีก็สามารถจะสืบช่วงดว้ย เช่นนั้นก็คือพูดว่า เหตุ
แห่งวาสนา (อิงหยวน) ระหว่างคนกบัคน ความสัมพนัธ์น้ีก็ไม่ขาดตอน หยวนท่ีคนทัว่ไปพูดถึงส่วน
ใหญ่คือวาสนาของครอบครัว  ก็คือวาสนาระหว่างสามีภรรยา น้ีพูดถึงกนัค่อนขา้งมาก ท่ีจริงวาสนา
ระหว่างสามีภรรยาน้ีขา้พเจา้เคยกล่าวไวแ้ลว้ น่ีเป็นเร่ืองในหมู่คนธรรมดาสามญั เน่ืองจากขา้พเจา้ได้
กล่าวถึงหยวน จึงพดูถึงมนั มนัก่อเกิดข้ึนมาอยา่งไรหรือ ส่วนมากมกัจะเป็นเช่นน้ี: คนๆ น้ีเม่ือชาติก่อน
มีบุญคุณกบัคนๆ นั้น คนๆ นั้นไม่สามารถตอบแทน เม่ือชาติก่อนอาจจะเพราะเขามีต าแหน่งหนา้ท่ีเล็ก 
อาจจะยากจนมากเขามีบุญคุณกบัเขามาก ในใจเขาจึงคิดจะตอบแทนบุญคุณ เช่นนั้นก็อาจส่งผลเป็น
วาสนาแบบสามีภรรยา เช่นนั้นอาจเป็นไดท่ี้บางคนเม่ือชาติก่อนรักคนบางคน หรือทั้งสองคนรักกนั แต่
ไม่มีหยวนนั้นไม่สามารถไดเ้ป็นครอบครัวเดียวกนั เช่นนั้นก็อาจส่งผลบุญวาสนาแบบสามีภรรยาใน
ชาติหนา้ เน่ืองจากปณิธานของคนนั้นส าคญัมาก ท่านอยากจะไดอ้ะไร ท่านอยากจะท าอะไร ท่านบอก
ว่าฉันคิดจะบ าเพญ็พุทธ เช่นนั้นพระพุทธกอ็าจจะช่วยท่าน เพราะอะไรหรือ หน่ึงความคิดน้ีมีค่ายิ่งนกั 
เพราะในสภาพแวดลอ้มท่ีล าบากอย่างน้ี ท่านคิดจะบ าเพ็ญพุทธ เช่นนั้นหากคนคิดจะเป็นมารก็ไม่
อาจจะขดัขวางได ้เขากท็  าแต่เร่ืองไม่ดีแลว้ท่านจะขดัขวางเขาอย่างไรได ้ท่านบอกเขา เขากไ็ม่ฟัง กจ็ะ
ท า ดงันั้นปณิธานน้ีของคนนั้นส าคญัมาก 
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นอกจากน้ีย ังมีหยวนท่ีผูกพันข้ึนเป็นญาติสนิทมิตรสหาย นักเรียน ลูกศิษย์ ยงัมีบุญคุณ
ความแคน้ระหว่างคนกบัคน ลว้นสามารถส่งผลใหเ้ป็นครอบครัวของท่าน หรือเป็นคนในกลุ่มเดียวกนั 
มีการติดต่อสัมพนัธ์กนัในทางสังคม ท าใหค้วามขดัแยง้ระหว่างคนกบัคน บุญคุณความแคน้เหล่าน้ีได้
คืนสนอง น้ีลว้นคือหยวน ลว้นคือส่ิงท่ีกล่าวถึงกนั มนัไม่ใช่มาจากชาติเดียว บางทีอาจจะมาจากหลาย
ชาติหรือมาจากชาติก่อน น้ีหมายถึงกรณีประเภทน้ี เรายงัคน้พบว่า เน่ืองจากความสัมพนัธ์อย่างน้ี กคื็อ
คนในชั่วชีวิตหน่ึงๆ เขามีบุญคุณและความแคน้ เขามีญาติสนิทมิตรสหาย เขามีภรรยาบุตรธิดา ฯลฯ 
เช่นนั้นเป็นไปไดท่ี้จะมีบุญคุณและความแคน้อยูใ่นคนกลุ่มเดียวกนั  เช่นปฏิบติัดีกบัเขา ปฏิบติัไม่ดีกบั
เขาเอย เขาตอ้งตอบแทนเขาเอย เช่นนั้นส่ิงเหล่าน้ี จึงส่งผลต่อการเวียนไปเกิดในชาติหนา้ของคนใน
กลุ่มเดียวกนั แต่เขาไม่ใช่มาเกิดพร้อมกนั ไม่ใช่วา่ทุกคนจะเวยีนมาเกิดพร้อมกนั มาเกิดในโลกก่อนหลงั
ไม่พร้อมกัน บางคนอายุมาก บางคนอายุน้อย อย่างไรก็ตามคือคนในกลุ่มเดียวกันน้ี มันจะเกิด
ความสัมพนัธ์บางอยา่ง และเวียนมาเกิด บา้งก่อนบา้งหลงั หากไม่ใช่คนในกลุ่มเดียวกนัหรือไม่มีหยวน 
หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัท่าน ท่านจะพบว่าเดินอยู่บนถนน ดูเหมือนเขามาจากคนละโลกกบัท่าน และดู
เหมือนเขาจะไม่มีอะไรเก่ียวขอ้งกนัท่าน ท่านจะพบว่ามีคนเช่นน้ีอยู่ ดูเหมือนพวกท่านจะเป็นคนละ
ประเภทน่ีก็คือเขาไม่ใช่เป็นคนในกลุ่มเดียวกบัท่าน ท่านกบัเขาไม่มีเหตุแห่งวาสนา (อิงหยวน)  ท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นโดยมากเวลาท่ีคนเวียนมาเกิดลว้นเป็นคนในกลุ่มเดียวกนั มาก่อนมาหลงัไม่พร้อม
กนั บางคนเป็นพ่อเป็นแม่ บางคนเป็นบุตรธิดา บางคนเป็นมิตรสหาย บางคนเป็นศตัรู บางคนเป็นผูมี้
พระคุณ หยวนท่ีขา้พเจา้กล่าวไปเม่ือครู่กคื็อส่ิงน้ี  

แน่นอนผูบ้  าเพญ็ก็หนีไม่พน้หยวนชนิดน้ี เพราะท่านตอ้งการจะบ าเพญ็ ผูบ้  าเพญ็คนหน่ึง.... ท่ี
ผ่านมาพูดกนัว่าหากคนๆ หน่ึงบ าเพญ็ บรรพบุรุษจะสะสมกุศล ลว้นจะไดรั้บประโยชน์ ไม่ใช่ว่าท่าน
บ าเพ็ญแลว้ ท่านบ าเพ็ญส าเร็จพุทธะแลว้ พวกเขาก็ไม่ตอ้งชดใช้บาปกรรม เป็นพระพุทธกนัทั้งหมด 
เป็นเช่นน้ีไม่ได ้ กคื็อพดูวา่เม่ือท่านบ าเพญ็ (เขา)รู้ว่าท่านจะไดฝ่้าในชาติน้ี เป็นไปไดว้่ารอบๆ ตวัท่านมี
ครอบครัว ญาติของท่านเวยีนมาเกิด บางทีท่านอยากใหพ้วกเขาเหล่านั้นท่ีมีบุญคุณความแคน้กบัท่านได้
ฝ่า มนัอาจส่งผลให้เกิดเป็นความสัมพนัธ์ชนิดน้ี แน่นอนการบ าเพญ็ไม่เน้นความรักความผูกพนัทาง
เครือญาติ เม่ือไม่เนน้ความรักความผกูพนัทางเครือญาติขอ้จ ากดัน้ีจึงเปิดออก ผูท่ี้บ าเพญ็ตามล าพงัหรือ
ถ่ายทอดวิชาใหลู้กศิษยค์นเดียว เขาตอ้งไปเลือกคน คดัคนเอาเอง ทุกยคุทุกสมยัในอดีตลว้นบ าเพญ็กนั
เช่นน้ี การช่วยโดยทัว่ไปกคื็อหยวนท่ีเราพดูถึงกนัหยวนน้ีท่ีขา้พเจา้กล่าวถึงนั้นเก่ียวขอ้งกบัพวกเราท่ีนัง่
อยู ่ เป็นไปไดม้ากว่าท่านมีวาสนาจะไดฝ่้า เช่นนั้นหยวนน้ีก่อเกิดไดอ้ยา่งไรละ ในท่ีน้ีมีคนจ านวนมาก
ท่ีมาเพื่อจะไดฝ่้า มาโดยมีเป้าหมาย บางทียงัญาติสนิทมิตรสหาย ศิษยแ์ต่ยคุสมยั(ของขา้พเจา้) และบางที
อาจก่อเกิดจากวาสนา (หยวนเฟ่ิน)อ่ืนๆ แต่การบ าเพญ็ไม่เนน้ในเร่ืองอารมณ์ ความรักของคนธรรมดา
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สามญั ไม่มีส่ิงน้ี ขา้พเจา้พูดเสมอว่าบางคนมาเพื่อจะไดฝ่้า เช่นนั้นบางทีในอดีตอาจเคยปฏิญาณ ว่า
ตนเองตอ้งการจะมาทนทุกข ์มาไดฝ่้าน้ี ก็มีองคป์ระกอบเช่นน้ีอยู่ในนั้นดว้ยดงันั้นขา้พเจา้พูดเสมอว่า 
ขา้พเจา้ว่าอยา่ปล่อยใหค้วามคิดท่ีผิดในชัว่เวลาหน่ึง ชาติหน่ึงส่งผลกระทบกบัการไดฝ่้าคร้ังน้ี เช่นนั้น
ท่านจะเสียใจภายหลงัตลอดไปและจะไม่สามารถชดเชยคืนมาได ้ท่ีจริงขา้พเจา้วา่ โดยพื้นฐานเชือกแห่ง
วาสนาเส้นน้ีดึงไวแ้น่นหนามาก ไม่มี(ใคร)ตกหล่น ลว้นก าลงัไดฝ่้า เพียงแต่ระดบัความกา้วหน้าไม่
เหมือนกนั 

จากน้ีขา้พเจา้จะพูดอีกปัญหาหน่ึง ก็คือรูปแบบการบ าเพ็ญน้ี เพราะเม่ือวานขา้พเจา้ก็ได้พูด
คร่าวๆ ไปเล็กนอ้ย พวกเราผูฝึ้กบางคนไดก้ล่าวถึงประเด็นแต่งงานหรือไม่แต่งงาน บางคนไม่คิดจะ
แต่งงาน คิดอยากจะไปบ าเพญ็ในภูเขา บางคนมีความเห็นไม่เหมือนกนั เร่ืองน้ีในการบ าเพญ็ตา้ฝ่าของ
เรา  ก็มีศิษยจ์  านวนมากท่ีมีความคิดน้ี แต่ใครๆ กรู้็ ฝ่าน้ีท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอด ส่วนส าคญัคือการบ าเพญ็อยู่
ในหมู่สังคมคนธรรมดาสามญั เป้าหมายของการบ าเพ็ญคือเพื่อยกระดบัจิตส านึกหลกั จิตหลกัของ
ตนเอง เพราะท่านก าลงัทนทุกขอ์ยา่งมีสติแจ่มแจง้ ท่านมองเห็นผลประโยชน์ของท่านถูกละเมิดอย่าง
ชดัเจนแต่ใจท่านกลบัไม่หวัน่ไหว ท่านไม่ใช่ก าลงับ าเพญ็ตนเองอยูห่รือ ฝ่าน้ีหากไม่ใช่ท่านไดแ้ลว้ใคร
จะไดฝ่้าน้ีหากเขา้ไปบ าเพญ็ในภูเขาจริงๆ หลีกหนีความขดัแยง้ เช่นนั้นบ าเพญ็ข้ึนมากจ็ะชา้ ขจดัจิตยึด
ติดเหล่านั้นท้ิงไปท่ามกลางวนัเวลาอนัยาวนาน เช่นนั้นหากไม่ไดฝ่้าน้ีเป็นไปไดว้่า  ท่ีบ าเพญ็นั้นกคื็อจิต
รอง เพราะหากท่านบ าเพ็ญอยู่ในภูเขาลึกท่านก็จะไม่มีเง่ือนไขเหล่าน้ี บางทีท่านตอ้งนั่งสมาธิ เขา้สู่
ความน่ิง อยู่ในความน่ิงเป็นเวลานาน อยู่ในสภาวะชนิดน้ีตวัท่านบ าเพ็ญหรือไม่บ าเพ็ญตวัเองก็ไม่
ชดัเจน เพราะตวัท่านไม่ไดย้กระดบัข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ีซบัซอ้นน้ี กเ็ป็นเช่นน้ี ผูอ้อกบวชกส็ามารถ
บ าเพญ็จิตหลกั แต่สังคมคนธรรมดาสามญัจึงจะเป็นท่ีๆ สามารถฝึกฝนจิตใจคนไดม้ากท่ีสุด 

วิธีบ าเพญ็ในอดีตท่ีเราไดฟั้งกนั ทุกยุคสมยัไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ดี วิธีบ าเพ็ญอะไรก็ดี ส่ิงท่ี
ผูค้นสืบทอดต่อกนัมาลว้นแต่พูดถึงการเขา้ไปในภูเขา เขา้วดัไปบ าเพญ็ ตดัขาดความสัมพนัธ์ทางโลกีย ์
ละท้ิงความรักความผกูพนัต่อครอบครัว พ่อแม่มาเยี่ยมท่ีวดักไ็ม่ยอมรับ “ท่านมาหาใครหรือ” “ฉนักม็า
หาเจา้ เจา้เป็นลูกฉัน” “อา้ อมิตพุทธ โยมท่านจ าผิดคนแลว้” “อาตมาช่ือว่าอะไร อะไร เพราะเขาได้
เปล่ียนช่ือทางพิธีกรรมแลว้ “อาตมาเป็นศิษยใ์นส านกัพุทธ ไม่ใช่ลูกของโยม” ตดัขาดความสัมพนัธ์ทาง
โลกียแ์ลว้จริงๆ แต่พระสงฆใ์นปัจจุบนัเขาไม่บ าเพญ็แลว้ ยงัอยากจะหาเงินส่งกลบัไปบา้น การบ าเพญ็
จริงตอ้งตดัขาดความสัมพนัธ์ทางโลกียห์ากไม่ใช่เช่นนั้น ท าไมจึงพูดกนัว่าพอออกบวชเป็นพระสงฆ์ก็
ไม่อาจถือว่าเขาเป็นคนแลว้ ก็คือเหตุผลน้ี เขาเป็นเทพแลว้ ก่ึงเทพ ปัจจุบนัแมว้่าจะไม่สามารถบ าเพญ็
อยา่งนั้นแลว้(วธีิบ าเพญ็นั้นๆ) โดยมากคนจ านวนมากลว้นแต่ไดรั้บอุปสรรคจากวิธีบ าเพญ็แบบโบราณ 
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รูปแบบชนิดน้ี และคิดอยากจะใชว้ิธีเช่นน้ีบ าเพญ็ตา้ฝ่า ในอนาคตท าได ้เวลาน้ีเง่ือนไขน้ียงัไม่มี ฝ่าน้ีท่ี
ขา้พเจา้ถ่ายทอดวนัน้ี ณ ขณะน้ีไดแ้ต่ใชรู้ปแบบการบ าเพ็ญชนิดน้ี ขา้พเจา้ผูเ้ป็นอาจารยก์็ไม่ไดอ้ยู่ใน
ภูเขา ดงันั้นท่านไม่อาจจะพอคิดถึงการบ าเพญ็กคื็อวิง่เขา้ไปในภูเขา พอคิดถึงการบ าเพญ็กอ็อกบวช พอ
คิดถึงการบ าเพญ็กจ็ะไม่แต่งงาน พอคิดถึงการบ าเพญ็กเ็ปล่ียนแปลงสภาพของคนธรรมดาสามญั ไม่ใช่
เช่นน้ีมีวิธีบ าเพ็ญมากมาย ในแปดหม่ืนส่ีพนัวิธีบ าเพ็ญ ไม่เพียงแต่วิธีบ าเพ็ญของเราท่ีบ าเพ็ญเช่นน้ี 
ดงันั้นส่ิงท่ีขา้พเจา้พูดก็คือเราอย่าไดถู้กกระทบจากวิธีบ าเพ็ญชนิดต่างๆ และทศันคติท่ีตกทอดมาใน
อดีต ส่ิงท่ีขา้พเจา้สอนท่านในวนัน้ีเป็นรูปแบบการบ าเพญ็ชนิดหน่ึงท่ีใหม่ทั้งหมด ท่ีสามารถจะท าให้
ท่านไดรั้บการช่วยเหลือไดเ้ร็วท่ีสุด ในอนาคตจะมีวิธีบ าเพญ็ของอนาคต ท่ีจริงขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
หนงัสือ ขา้พเจา้กล่าวว่า คนคิดอยากจะบ าเพญ็ พูดง่ายอะไรอยา่งนั้น บ าเพญ็ไปบ าเพญ็มา ท่ีจริงไม่ใช่
ท่าน ท่านยงัไม่รู้เลย 

ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ในอดีตโบราณกาล เทพต่างๆ มากมายต่างพบว่าจิตหลักของคน
ช่วยเหลือยากเหลือเกิน จึงไดเ้ลือกใชว้ิธีช่วยเหลือจิตรองแทน เทพองคห์น่ึงช่วยเหลือคนดว้ยวิธีน้ีแลว้
รู้สึกวา่ดีมาก เทพอีกองคก์รู้็สึกวา่ช่วยเหลือคนดว้ยวธีิน้ีดีมาก เช่นนั้นพวกเขากช่็วยเหลือดว้ยวิธีน้ี จึงก่อ
เกิดเป็นรูปแบบชนิดหน่ึง รูปแบบชนิดหน่ึงท่ียอมรับโดยทัว่กนัของการช่วยเหลือคน แต่มนักลบัไม่เป็น
ธรรมต่อคน คนๆ น้ีบ าเพญ็แต่คนท่ีไดรั้บการช่วยเหลือกลบัเป็นคนอ่ืน เน่ืองจากมนัไม่เป็นธรรม ดงันั้น
เขาจึงไม่เปิดเผยต่อสังคม และไม่กลา้บอกใหรู้้ ขา้พเจา้น ามนัออกมาเปิดเผยใหแ้ก่คน เพราะเหตุใดหรือ 
เพราะขา้พเจา้ตอ้งการใหค้นสามารถจะไดรั้บฝ่าอยา่งแทจ้ริง เปล่ียนแปลงสภาพการณ์ชนิดน้ี ใหต้วัท่าน
สามารถบ าเพญ็ ในเวลาเดียวกนั หากคนบ าเพญ็กนัเช่นน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม เม่ือตวัท่านยกระดบั
ข้ึนแลว้ย่อมจะเป็นคนดีคนหน่ึงในสังคม น้ีเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดดงันั้นขา้พเจา้จึงหมุนส่ิงน้ีกลบัขา้มมา แต่
เทพบางส่วนกบ็ าเพญ็ข้ึนมาเช่นน้ีท่ามกลางวนัเวลาอนัยาวนาน กเ็หมือนการบ าเพญ็จิตรองบ าเพญ็ข้ึนไป 
ดงันั้นพวกเขาต่างก าลงัขดัขวางขา้พเจา้ถ่ายทอดของส่ิงน้ีใหพ้วกท่านทุกท่านลองคิดดู ฝ่าน้ีถ่ายทอดได้
ไม่ง่ายเลย จะได้ฝ่าน้ีก็ไม่ใช่ง่ายๆ สุดทา้ยสรรพเทพ พระพุทธ เต๋าเข้าใจเร่ืองท่ีข้าพเจา้ก าลงัท าอยู ่
มองเห็นผลลพัธ์วา่ดีมาก ปัจจุบนัต่างกเ็ขา้ใจแลว้ 

ในระยะแรกท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่าในประเทศนั้นล าบากมาก แน่ละเวลาน้ีถ่ายทอดค่อนขา้งง่าย 
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา มนัง่ายมากท่ีท่านจะไดฟั้งฝ่า เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดแลว้ว่า อย่าให้ทศันคติใน
อดีตส่งผลกระทบต่อรูปแบบการบ าเพญ็น้ีของเรา พวกเราก็คือบ าเพญ็กนัอย่างน้ี แน่นอนละหลงัจาก
กลุ่มท่านบ าเพญ็เสร็จแลว้ ในอนาคตจะมีสภาพการบ าเพญ็ของคนในอนาคต คนในอนาคตจะไม่รู้ฝ่า
มากอยา่งน้ี เพราะน้ีเป็นช่วงประวติัศาสตร์ท่ีพิเศษ เราถ่ายทอดของส่ิงน้ี ในอนาคตท่ีไกลออกไปคนกไ็ม่
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อาจจะรู้ว่าขา้พเจา้เป็นใคร และจะไม่เหลือรูปลกัษณ์(ของขา้พเจา้)แก่พวกเขา เทปบนัทึกเสียง เทป
บนัทึกภาพเหล่านั้น ท่านอยา่เห็นว่าเวลาน้ีท่านบนัทึกไวแ้ลว้ ในอนาคตท่านกเ็หลือเอาไวไ้ม่ได ้ลว้นจะ
ถูกลบท้ิงไปทั้งหมดในอดีตในเวลาท่ีองคศ์ากยมุนีพุทธ น าพาลูกศิษยบ์  าเพญ็นั้น ไม่อนุญาตให้ลูกศิษย์
เหลือเงินทอง เก็บสะสมส่ิงของ เกรงพวกเขาจะเกิดจิตยึดติดต่อผลประโยชน์ทางวตัถุ ดังนั้นจึงไม่
อนุญาตให้มีอะไร ใหมี้แต่จีวรหน่ึงผืน บาตรหน่ึงใบเท่านั้น แต่โดยมากคนมกัจะมีจิตยดึติดมากมายท่ี
ขจดัไปไดย้าก มีช่วงหน่ึงหลายๆ คนพากนัสะสมบาตรกนัข้ึนมา บางคนพูดว่า “บาตรใบน้ีของฉนัเป็น
ทองแดง บาตรใบน้ีของฉนัเป็นหยก บาตรใบน้ีของฉนัสวย บาตรใบน้ีของฉนัเป็นเงิน” พระสงฆบ์างรูป
สะสมบาตรไวห้ลายใบ องคศ์ากยมุนีพุทธจึงตรัสวา่ หากพวกท่านมีจิตยดึติดต่อวตัถุอยา่งน้ี เช่นนั้นพวก
ท่านกก็ลบับา้นไป เพราะในบา้นอะไรกมี็ ท่านไปสะสม ไปเกบ็เหตุใดบาตรขออาหารใบหน่ึงยงัปล่อย
วางไม่ได ้คนออกบวชอะไรๆ ก็ตอ้งปล่อยวาง ท าไมไม่ขจดัความคิดท่ีจะเก็บสะสมบาตรขออาหารท้ิง
ไปหนา ทรัพยสิ์นของมีค่าท้ิงหมดแลว้ ยงัจะยดึติดกบับาตรหรือ ความหมายท่ีองคศ์ากยมุนีพุทธตรัสก็
คือ แมแ้ต่ความคิด จิตยดึติดเลก็นอ้ยกไ็ม่เหลือมนัเอาไว ้ตอ้งขจดัท้ิงไป ไม่ใหเ้ขามีจิตยดึติดน้ี 

ในอดีตในสมยัขององคศ์ากยมุนีพุทธบาตรของพระสงฆน์ั้นเล็กมาก ขอบิณฑบาตไดเ้พียงคร้ัง
ละหน่ึงม้ือ พระสงฆใ์นปัจจุบนัถือบาตรใบใหญ่ขนาดนั้น ในอดีตใชบ้าตร ปัจจุบนัใชฉ่ิ้ง เอาฉ่ิงอนัหน่ึง
มาขอบิณฑบาต ท่านใส่บาตรดว้ยอาหารเขาไม่ตอ้งการ เขาอยากไดเ้งินทอง จิตยึดติดต่อผลประโยชน์
ทางวตัถุ ต่อการแสวงหาเงินทองท่ีรุนแรงเช่นนั้นคือการบ าเพญ็หรือ ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน เงินทอง
เป็นอุปสรรคท่ีใหญ่ท่ีสุดส าหรับผูบ้  าเพ็ญ ท่ีกล่าวไปเม่ือครู่คือผูอ้อกบวช แต่การบ าเพ็ญต้าฝ่าไม่
เนน้หนกัเร่ืองวตัถุแต่เนน้หนกัท่ีจิตใจ เน่ืองจาก(ท่าน)บ าเพญ็พร้อมกบัท างานอยู่ในสังคมคนธรรมดา
สามญั ดงันั้นไม่กลวัว่าท่านจะมีเงินทองมากมาย เกรงว่าท่านจะไม่ปล่อยวางจิตยึดติดต่อเงินทอง แม้
บา้นของท่านจะก่อดว้ยอิฐทอง ในความคิดท่านไม่มีมนั ไม่เห็นมนัส าคญัการบ าเพญ็ในหมู่คนธรรมดา
สามญั ท างานอะไรก็มี ท าการคา้ก็มีก  าไร ไม่มีมนัในใจก็ไม่เป็นไร ไม่เห็นมนัส าคญั มีหรือไม่มี ก็
เหมือนกนั ท่านกข็า้มด่านน้ีแลว้ บา้นของท่านก่อดว้ยทองค าไดต้ามเดิม ไม่เป็นไร เราก าหนดใหข้จดัใจ
น้ีท้ิงไป การบ าเพญ็ไม่ใช่ให้ขจดัวตัถุอะไรท้ิงไป มีเพียงเช่นน้ีจึงจะสอดคลอ้งกบัการบ าเพญ็ในโลกีย
โลก หากบ าเพญ็กนัแลว้ ใครๆกไ็ม่ท าอะไรกนัแลว้ สังคมจะอยูก่นัอยา่งไร เป็นอยา่งน้ีไม่ได ้พวกเราให้
ความส าคญัแต่ท่ีใจคน เนน้ตรงท่ีใจคน ใหท่้านยกระดบัซินซ่ิงจริงๆ ไม่ใช่ขจดัอะไรทางวตัถุท้ิงไป จุดน้ี
ตอ้งแยกแยะใหช้ดัเจนกบัวิธีบ าเพญ็ดั้งเดิมในอดีต แต่จะมีการทดสอบอยา่งเขม้งวดทางดา้นน้ีเพื่อดูว่า
ท่านมีจิตยดึติดน้ีหรือไม่ 
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ขา้พเจา้จะพูดถึงผูบ้  าเพญ็ท่ีบ าเพญ็อยูต่า้ฝ่าน้ีของเรา ของเรากคื็อหนทางเช่นน้ี ท่านตอ้งลดทอน
ใจเหล่าน้ีใหเ้บาบาง ส าหรับผูบ้  าเพญ็เป็นอาชีพในอนาคต ใหมี้บาตรเพียงหน่ึงใบ เดินทางดว้ยเทา้ ออก
ธุดงค ์ผ่านการทนทุกขท์นล าบากทั้งมวลในโลกียโลก ท่านจึงจะสามารถหยวนหมัน่ ในอนาคตผูอ้อก
บวชตอ้งบ าเพญ็เช่นน้ี 

พูดถึงความทุกข์ความล าบาก ข้าพเจ้าจะบอกทุกท่าน เม่ือคนบ าเพ็ญย่อมต้องล าบากอย่าง
แน่นอน เขาจะประสบกบัความทุกขค์วามล าบาก การบ าเพญ็ตา้ฝ่านั้นมีโชคลาภ แต่เม่ือบ าเพญ็ข้ึนมาจะ
มีทุกข์ภยั จุดน้ีแน่นอน แต่โดยมากเม่ือคนไดรั้บเคราะห์กรรมสักเล็กนอ้ย ไดรั้บความยากล าบากสัก
เลก็นอ้ยเขากเ็ขา้ใจวา่เป็นเร่ืองไม่ดี “ท าไมฉนัไม่สบายอยา่งน้ีนะ ไม่สบายอยา่งนั้นนะ” ถา้ท่านสุขสบาย
ตลอดชีวิต ขา้พเจา้ขอบอกท่าน ท่านจะตกนรกอย่างแน่นอน อย่าว่าแต่สุขสบายตลอดชีวิต หากตลอด
ชีวติน้ีท่านไม่ป่วยเลย ร้อยปีใหห้ลงั (เม่ือตายไป) ร้อยทั้งร้อยท่านจะตกนรก การมีชีวิตอยูก่คื็อก่อกรรม 
ท่านไม่อาจไม่ก่อกรรม เพราะทนัทีท่ีท่านอา้ปาก ท่านกอ็าจท าร้ายผูอ่ื้น ค  าพูดท่ีออกจากปากอาจท าร้าย
ผูอ่ื้นโดยไม่ตั้งใจ เขาอาจไม่ใส่ใจเม่ือท่านว่าเขา บางทีคนอ่ืนท่ีไดย้นิ รู้สึกว่าถูกท าร้าย เม่ือคนมีชีวิตอยู ่
ส่ิงของท่ีกินเป็นส่ิงมีชีวิต กระทัง่เดินบนถนน ท่านก็จะเหยียบส่ิงมีชีวิตตาย แน่นอนละ เราพูดแลว้ว่า 
คนมีชีวิตอยู่ในโลกท่านก็จะก่อกรรม หากท่านไม่ป่วย กรรมของท่านก็ไม่อาจสลายได้ เวลาท่ีคน
เจ็บปวดทุกขท์รมานขณะท่ีป่วย ท่านก าลงัสลายกรรมของท่านอยู่จริงๆ สลายลงไปแลว้ท่านก็จะหาย
ป่วย โดยมากเม่ือเกิดป่วยหนกัคร้ังหน่ึง ผ่านไปสักระยะหน่ึงเม่ือร่างกายท่านพื้นคืนปรกติแลว้ ท่านจะ
พบว่าตนเองหนา้ตาผ่องใสแดงเปล่งปลัง่ ท าอะไรก็ราบร่ืน เพราะไดส้ลายกรรมของท่านออกไปแลว้ 
มนัก็จะแปรเปล่ียนเป็นโชคลาภ—กุศล เพราะท่านไดเ้จ็บปวดทุกข์ทรมานแลว้ เช่นนั้นเร่ืองท่ีท าจึง
ค่อนข้างราบร่ืน ท าส าเร็จได้ง่าย คนมองไม่เห็นส่ิงเหล่าน้ี ดังนั้นหากคนประสบกับความทุกข์สัก
เล็กนอ้ยกจ็ะรู้สึกว่าเป็นเร่ืองไม่ดี ท่ีจริง ความทุกขย์ากความล าบากมีอะไรน่ากลวันกัหรือ แมว้่าคนจะ
ทุกขย์ากล าบากนิดหน่ึง หากท่านตดัสินใจเดด็เด่ียวต่อสู้ตา้นทานกบัมนั หลงัจากนั้นท่านดูส่ิงท่ีท่านท าก็
จะไม่เหมือนเดิมแลว้ ขา้พเจา้ว่าการบ าเพญ็กเ็พียงแต่ตอ้งทนทุกขท์นล าบากหนา หากท่านสามารถวาง
มนัลง รับรองวา่ท่านกจ็ะหยวนหมัน่ พดูใหสู้งหน่อยหน่ึง หากท่านสามารถจะวางความคิดต่อความเป็น
ความตายลงได ้ท่านกคื็อเทพจริงๆ 

ในอดีตพระอมิตพุทธตรัส ท่องช่ือพุทธของขา้ก็สามารถจะไปเกิดในโลกสุขาวดี จะเป็นไปได้
อยา่งไรนะ ความหมายของพระองคไ์ม่อาจจะเขา้ใจอยา่งผวิเผนิ ท่านท่องช่ือพุทธแลว้สามารถจะไปโลก
สุขาวดี แต่ผูค้นลว้นเขา้ใจค าพดูน้ีของพระพุทธอยา่งผวิเผนิ พุทธธรรม (ฝอฝ่า) มีความนยั ณ ระดบัชั้นท่ี
ต่างกนั ท่านท่องช่ือพระพุทธของพระองค ์กคื็อการบ าเพญ็ ท่องจนสมองของท่านว่างเปล่า มีเพียงพระอ
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มิตพุทธอกัษรไม่ก่ีตวัน้ี หน่ึงความคิดแทนหม่ืนความคิด ท่องจนความคิดว่างเปล่าทั้งหมด อะไรกไ็ม่มี 
มีเพียงพระอมิตพุทธ ขณะท่องช่ือพระพุทธท่านจะถูกรบกวนจากจิตยึดติดมากมายและการรบกวนแต่
ละชนิด ท่านจะต่อสู้ตา้นทานไหวไหม จิตยึดติดทั้งหมดลว้นตอ้งวางลง เม่ือใจท่องจนว่างเปล่าก็จะ
บรรลุถึงเป้าหมายของการบ าเพญ็ท่านท่องช่ือพระพุทธกเ็ป็นการแสดงความเคารพศรัทธาชนิดหน่ึงต่อ
พระพุทธ ท่านตอ้งการจะไปโลกสุขาวดีท่านจึงท่อง แน่นอนพระพุทธของโลกสุขาวดีนั้นกจ็ะดูแลท่าน 
เพราะท่านก าลงับ าเพญ็พระพุทธหนา มีความนยัท่ีลึกซ้ึงอยูข่า้งใน บางคนบอกว่า ก่อนตายหากคนท่อง
ช่ือพระพุทธกส็ามารถจะไปโลกสุขาวดี จะท าอยา่งนั้นไดอ้ยา่งไรละ เม่ือท่านสามารถจะวางความคิดต่อ
ความเป็นความตายลงได ้ท่านกจ็ะไปไดจ้ริงๆ ความแตกต่างระหวา่งคนกบัเทพกต่็างกนัตรงน้ี วางความ
เป็นความตายลงไดท่้านกคื็อเทพ วางความเป็นความตายลงไม่ไดท่้านกคื็อคน น้ีกคื็อความแตกต่าง พวก
เราบ าเพญ็ไปมา ปล่อยวางจิตยดึติดทั้งหมดแลว้ เช่นนั้นมิเท่ากบัความเป็นความตายกป็ล่อยวางแลว้หรือ 
บอกว่าในทนัทีคนกส็ามารถจะปล่อยวางความเป็นความตายลงได ้เช่นนั้นยงัสามารถจะยดึติดกบัอะไร
อีกละ ไดรั้บฝ่าแลว้ แมแ้ต่ความเป็นความตายฉนักไ็ม่กลวั สามารถไม่เอาชีวติไดแ้ลว้ เช่นนั้นยงัจะยดึติด
อะไรไดอี้ก มนัคือหลกัการน้ีเวลาท่ีคนก าลงัจะตายตกใจกลวัมากๆ “โอ ้ฉนัก าลงัจะตายแลว้ จะหมดลม
หายใจแลว้” เขามีสภาพจิตอยา่งไรนะแต่คนบางคนก่อนท่ีเขาจะตายไม่หวาดกลวั ปากยงัท่องอมิตพุทธ
อยู่ ท่านว่าเขาจะไม่ไปโลกสุขาวดีหรือ อะไรก็ปล่อยวางแลว้ โดยมูลฐานความเป็นความตายเขาไม่มี
แนวคิดน้ี หน่ึงความคิดของคนนั้นมีการบ าเพญ็ท่ียาวนานเป็นพื้นฐาน ความคิดของคนธรรมดาสามญั
นั้นซับซอ้นอย่างยิ่ง จิตยดึติดอะไรกมี็ ณ เวลาวิกฤติของความเป็นความตายจะไม่หวาดกลวัไดอ้ยา่งไร 
ขา้พเจา้วา่หลกัธรรมใหญ่ (ตา้เตา้) ไม่ยุง่ยากและง่าย บอกว่ามีเร่ืองมากมายท่ีพื้นๆ ไม่ยุง่ยาก แต่เม่ือแยก
มนัออกมาพูดใหล้ะเอียด กจ็ะอธิบายออกมาไดม้ากมาย แต่หากจะบอกกบัท่านโดยตรง ท่านกท็ าไม่ได ้
ผูค้นกไ็ม่สามารถจะเขา้ใจไดลึ้กซ้ึงอยา่งนั้น ลว้นแต่เขา้ใจจากตวัอกัษร จากชั้นผิว ดงันั้นจึงตอ้งบรรยาย
ฝ่าใหก้บัทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 
 

 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                                                      วนัท่ี 15 สิงหาคม  ค.ศ. 2012 (V.0) 

หนา้ 26 จาก 66 

บรรยายธรรม ณ ที่ประชุมฝ่าฮุ่ยซานฟรานซิสโก 

หล่ีหงจ้ือ 

 

6 เมษายน ค.ศ.1997 

พวกเราเพิ่งจะพบกนัท่ีนิวยอร์ก ผ่านไปเพียงไม่ก่ีวนั วนัน้ีก็มาพบหน้ากันท่ีน่ีอีก เดิมทีคิด
อยากจะให้ทุกท่านสามารถจะมีขั้นตอนหน่ึงในการซึมซับ เพราะส่ิงท่ีพูดคร้ังก่อนนั้นสูงมาก ท่ีจริง
ระยะหลงัส่ิงท่ีขา้พเจา้พดู หากท่านจะพิจารณาใหล้ะเอียด ท่านอาจจะรู้สึกวา่ส่ิงท่ีพดูนั้นสูงมากทีเดียว ท่ี
จริงท่ีพูดไปคือแก่นแท ้เพราะมีเหตุผลหน่ึงคือพวกท่านมีความรู้สูง และมีคนส่วนหน่ึงไดฝ่้าทีหลงั แต่
คนส่วนน้ีท่ีไดฝ่้าทีหลงันั้นยกระดบัไดเ้ร็วมาก ขอ้ก าหนดต่อพวกเขาจึงสูง การยกระดบัชั้นของพวกเขา
จึงเร็ว ทุกท่านรู้สึกว่ามนัยากสักหน่อย มีอุปสรรคมากสักหน่อย คือทุกขภ์ยัดูเหมือนจะมากสักหน่อย น่ี
เป็นเร่ืองท่ีไม่อาจหลีกเล่ียง วนัน้ีส่ิงท่ีขา้พเจา้จะพูด ส่วนใหญ่เป็นส่ิงท่ีไม่เคยพูดมาก่อน เพราะเวลา
ส าหรับการบ าเพ็ญมีจ ากดั ดงันั้นขา้พเจา้หวงัจะถ่ายทอดฝ่าน้ีให้กบัทุกท่านให้เร็วท่ีสุด ให้ทุกท่านได้
บ าเพญ็ใหเ้ร็วท่ีสุดและหยวนหมัน่ไดเ้ร็วท่ีสุด 

เม่ือวานน้ีขา้พเจา้ยงัไดพู้ดถึงประเด็นน้ีอยู่ ทุกท่านคงทราบนิทานเร่ือง [บนัทึกการเดินทางสู่
ตะวนัตก]ของจีน  เม่ือพระถัง (พระถงัเสวียนจวง/พระถงัซัมจั๋ง)เดินทางไปรับพระสูตรยงัสวรรค์
ตะวนัตก เขาตอ้งประสบความยากล าบากนานา ทุกข์ภยัจ  านวนเกา้คูณเกา้หรือแปดสิบเอ็ดคร้ัง ขาด
ไม่ไดแ้มแ้ต่คร้ังเดียวตอ้งชดเชยใหค้รบจ านวน นัน่เป็นเร่ืองไม่ง่ายเลย วนัน้ีพวกท่านไดฝ่้าง่ายเหลือเกิน 
ถึงแมไ้ม่อยูใ่นสหรัฐอเมริกา ท่านซ้ือตวัเคร่ืองบินสักใบ ในเวลาไม่นานกม็าถึงแลว้ เปรียบเทียบกนัแลว้ 
ฝ่าน้ีไดก้นัง่ายจริงๆ แต่เม่ือบ าเพญ็ข้ึนมากจ็ะไม่ง่ายอย่างนั้นแลว้ ขา้พเจา้กไ็ดพ้ิจารณา: เขาจะศึกษาได้
หรือไม่ เขาจะได(้ฝ่าน้ี)หรือไม่ เขาจะปฏิบติักบัฝ่าน้ีอย่างไร เราก็ตอ้งดูดว้ย ไม่อาจจะลากเวลาให้ยาว
ออกไปมาก ในการรับรู้เขา้ใจ คนยงัจะตอ้งคิดและพิจารณากลบัไปกลบัมาว่าจะรับฝ่าน้ีหรือไม่ จะไป
ศึกษาดีหรือไม่ อย่างไร อย่างไร เราก็ก  าลงัพิจารณาประเด็นน้ีอยู่ ดงันั้นขา้พเจา้คิดว่าเวลาเร่งรัดสัก
หน่อยกเ็ป็นประโยชน์ ฝ่าน้ีไม่ใช่ว่าใครก็สามารถจะไดรั้บ เราเนน้วาสนา (หยวนเฟ่ิน) กคื็อพูดว่า เวลา
เร่งรัด บางทีคนท่ีไม่ควรไดรั้บฝ่าเขาจะเขา้มาไม่ได ้หากเวลาลากยาวออกไปอาจเกิดปัญหาเช่นน้ีได ้คน
ท่ีไม่ควรไดรั้บฝ่าอาจจะเขา้มาได ้เช่นนั้นเขาจะรบกวน บ่อนท าลายเรา เพราะเขาไม่เช่ือกจ็ะส่งผลการ
รบกวนชนิดหน่ึง แน่นอนละ ประตูของเรานั้นเปิดออกกวา้งมาก ไม่ว่าท่านจะเป็นคนอย่างไร เพียงแต่
ท่านสามารถจะศึกษา เรากจ็ะรับผดิชอบต่อท่าน แต่เรากต็อ้งดูท่ีใจคนดว้ย 
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 ฝอฝ่ากวา้งใหญ่และลึกซ้ึง ฝ่าท่ีเราบรรยายในวนัน้ี เลยล ้าการรับรู้เขา้ใจต่อฝอฝ่าตามแบบแผน 
เป็นการบรรยายฝ่าของจกัรวาลโดยรวม ซ่ึงเป็นคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลโดยรวม แต่จกัรวาลอนั
ใหญ่โตมหึมาน้ี ทุกๆ ชั้นของมนัลว้นมีคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลคือ ความจริง ความเมตตา ความ
อดทน (เจิน ซั่น เหยิ่น) อนัเป็นหลกัการของฝ่าซ่ึงจะปรากฏออกมาในเขตแดนของแต่ละชั้น และ
หลกัการของฝ่าในแต่ละระดบัชั้นลว้นแต่ใหญ่โตมหึมา ซบัซอ้นอยา่งยิง่ หากท่านคิดจะอธิบายหลกัการ
ของชั้นนั้นให้ชดัเจน อาจตอ้งทุ่มเททั้งชีวิตซ่ึงยงัไม่แน่ว่าสามารถจะอธิบายมนัออกมาไดท้ั้งหมด มนั
ใหญ่โตและซับซ้อนอย่างน้ีทุกท่านทราบองคศ์ากยมุนีพุทธทรงบรรยายฝ่าจากระดบัชั้นยไูลให้แก่คน 
ให้แก่ศิษยผ์ูบ้  าเพญ็ของพระองค ์แต่พระองคท์รงทุ่มเทตลอดพระชนมชี์พก็เพียงทรงบรรยายส่ิงท่ีเป็น
ของส านักของพระองค์เท่านั้น องค์ศากยมุนีพุทธตรัสว่าการบ าเพ็ญมีแปดหม่ืนส่ีพนัวิธี ในน้ียงัไม่
ครอบคลุมสายเต๋า สายเต๋าจีนกล่าววา่ของเขายงัมี สามพนัหกร้อยวิธี ยงัไม่ครอบคลุมวิธีบ าเพญ็ของเทพ
ชนิดนั้นของศาสนาตะวนัตกท่ีพวกเรารับรู้เขา้ใจโดยทัว่กนั นอกจากน้ีแปดหม่ืนส่ีพนัวิธีท่ีองคศ์ากยมุนี
พุทธตรัสนั้นกเ็ป็นเพียงการรับรู้เขา้ใจในขอบเขตของระดบัชั้นยไูลน้ีเช่นนั้นหากเลยล ้าขอบเขตน้ีละ ยงั
ไม่รู้วา่จะมีวธีิบ าเพญ็มากมายเพียงไร ไม่รู้ว่าจะมีพระยไูลต่างๆ และหลกัการของฝ่าท่ีแต่ละพระองคไ์ด้
ประจกัษรั์บรู้มากมายเพียงไร มนัใหญ่อย่างยิ่ง สามารถจะพูดไดว้่าการจะบรรยาย ฝอฝ่าดว้ยทะเลและ
มหาสมุทรกไ็ม่อาจจะบรรยายไดห้มด จกัรวาลใหญ่โตเพียงไร ฝ่าน้ีกใ็หญ่เพียงนั้น น้ีเป็นแนวคิด 

   วนัน้ีข้าพเจ้าเพียงแต่ใช้ภาษามนุษย์ ภาษามนุษย์ท่ีง่ายๆและพื้นๆท่ีสุดของวันน้ี บรรยาย
สภาพการณ์โดยสรุปเก่ียวกบัจกัรวาลโดยรวมซ่ึงกวา้งใหญ่และลึกซ้ึงอยา่งยิง่ หากจะสามารถเขา้ใจฝ่าน้ี
ทั้งหมดไดอ้ยา่งแทจ้ริง และสามารถจะบ าเพญ็อยูใ่นฝ่าน้ี ความสูงและลึกซ้ึงของส่ิงท่ีพวกท่านประสบ
และรับรู้ไดน้ั้น มนัยากท่ีจะบรรยายออกมาดว้ยภาษา ขอเพียงท่านบ าเพญ็ ท่านจะค่อยๆประสบและรับรู้
มากข้ึนเร่ือยๆ ท่านอ่าน “จว้นฝ่าหลุน” ท่านอ่านยิ่งมากท่านจะยิ่งเขา้ใจ หากท่านมีรากฐาน(เกินจี)ดี 
ในตา้ฝ่าน้ีมีมากพอท่ีท่านจะบ าเพ็ญจริงๆ ท่านคิดจะบ าเพญ็ให้สูงเพียงไร ฝ่าน้ีก็จะใหญ่เท่านั้น ฝ่าน้ี
กวา้งใหญ่ไพศาลนกั ทุกท่านทราบ ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ“จว้นฝ่าหลุน” แลว้ ขา้พเจา้กล่าวไวใ้น
นั้นว่าหลกัการของฝ่าน้ีกวา้งใหญ่ไพศาลอยา่งยิง่ เบ้ืองหลงัของทุกตวัอกัษรท่ีท่านอ่าน ลว้นมีพุทธ เต๋า 
เทพซอ้นอยูเ่ป็นชั้นๆ นบัจ านวนไม่ถว้น มากจนนบัไม่ถว้นเพราะแต่ละระดบัชั้นมีหลกัการของแต่ละ
ระดบัชั้น แต่ละชั้นมีพุทธ เต๋า เทพของแต่ละชั้นคงอยู่ ท่านลองคิดดูฝ่าน้ีควรจะใหญ่เพียงไร ท่ีจริง
ขา้พเจา้ก็เพียงอธิบายให้พวกท่านโดยสรุป ความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงนั้นตอ้งอาศยัตวัท่านไปรับรู้ ไป
บ าเพญ็ ไปเขา้ใจในการบ าเพญ็จริง ดงันั้นหลกัการน้ีขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน อยา่ไดรู้้สึกเป็นอนัขาดว่า 
“จว้นฝ่าหลุน”  หนงัสือเล่มน้ีท่านไดอ่้านแลว้ ท่าเคล่ือนไหวกฝึ็กเป็นแลว้ กเ็พียงพอแลว้ เม่ือรู้ว่าดีกฝึ็ก
ตามกนัไปกจ็บเร่ืองกนั หากท่านคิดจะยกระดบั ทั้งหมดตอ้งอาศยัหนงัสือเล่มน้ี ดงันั้นท่านตอ้งอ่านซ ้ า
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แลว้ซ ้ าอีก การอ่านหนงัสือเล่มนั้นท่านกก็  าลงัรับรู้เขา้ใจ ก็ก  าลงัยกระดบั บวกกบัวิธีสู่ความส าเร็จของ
เรา---ฝึกพลงั(กง) ท่านกจ็ะยกระดบัชั้นของท่านอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นอยา่ไดรู้้สึกเป็นอนัขาดว่าท่านอ่าน
หน่ึงรอบแลว้ รู้สึกว่าดี ฝึกตามทุกคน ฝึกพลงั(กง)กไ็ม่ขาดตอน แต่ว่าฝ่าน้ีส าคญัอยา่งยิ่ง จะตอ้งทุ่มเท
กบัการศึกษาฝ่า 

จกัรวาลน้ีใหญ่โตและโครงสร้างกซ็บัซอ้นอยา่งน้ี ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายโครงสร้างของมิติใหก้บัทุก
ท่านแลว้ อยา่งเช่นสสารนั้นประกอบข้ึนจากโมเลกุลและอนุภาคท่ีจุลทรรศน์ยิง่ข้ึน มิติท่ีเรารับรู้เขา้ใจก็
ประกอบข้ึนจากอนุภาคเหล่าน้ี ปัจจุบนัอนุภาคท่ีวิทยาศาสตร์รับรู้เขา้ใจมีโมเลกุล อะตอม  นิวตรอน 
นิวเคลียสอะตอม อิเลค็ตรอน จากนั้นยงัมีควาร์ก นิวทรีโน (เลก็)ลงไปอีกคืออะไรวทิยาศาสตร์ปัจจุบนัก็
ไม่รู้แลว้ ฉะนั้นส่ิงท่ีขา้พเจา้พูดคือ เขตแดนของแต่ละชั้นของอนุภาคเช่นน้ีคงอยูน่ั้น เราตอ้งเรียกมนัว่า
เป็นระนาบชั้นหน่ึง ท่ีจริงอนุภาคไม่ใช่กระจายอยูบ่นระนาบ แต่ปกคลุมอยูท่ัว่ทุกท่ีของแต่ละระดบัชั้น 
ไม่ใช่บนระนาบ มนุษยไ์ม่มีค  าศพัทน้ี์ ดงันั้นจึงเรียกมนัเป็นระนาบ ไดแ้ต่บรรยายเช่นน้ี กคื็อในเขตแดน
น้ี เขตแดนของอนุภาคชั้นนั้นมันประกอบข้ึนเป็นหน่ึงมิติ ระหว่างอนุภาคและอนุภาคคือมิติ และ
อนุภาคโดยตวัมนัเองขา้งในกคื็อมิติ ขณะท่ีอนุภาคกส็ามารถประกอบข้ึนเป็นอนุภาคขนาดใหญ่และเลก็
แตกต่างกนั ในหน่ึงอนุภาคเดียวกนั ระหว่างอนุภาคใหญ่และเลก็ท่ีแตกต่างกนักเ็ป็นมิติ น่ีกคื็อมิติโดย
สรุปท่ีขา้พเจา้ไดอ้ธิบายใหก้บัทุกท่านคร้ังก่อน 

ท่ีผ่านมา(ขา้พเจา้)ไดพู้ดมาโดยตลอดว่าระหว่างอะตอมถึงโมเลกุลมนัเป็นมิติหน่ึงท่ีกวา้งใหญ่ 
พวกเรามนุษยมี์ชีวติอยูร่ะหวา่งชั้นของอนุภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึงประกอบข้ึนจากโมเลกลุ และดาวเคราะห์ท่ี
เรามองเห็นซ่ึงเป็นชั้นของอนุภาค มนุษยมี์ชีวิตอยู่ในมิติน้ี ดาวเคราะห์มนักเ็ป็นอนุภาคหน่ึง ท่ีใหญ่ข้ึน
ไปอีก ทางชา้งเผือกนั้นมนักมี็เปลือกนอก ทางชา้งเผือกนั้นกบัทางชา้งเผือกนบัจ านวนไม่ถว้นกเ็ช่นกนั
กระจายตวัอยู่ในจกัรวาล มนัจะประกอบข้ึนเป็นมิติหน่ึงไหม มนัก็เช่ือมโยงกนั เช่นนั้นขา้งนอกทาง
ชา้งเผอืกยงัมีขอบเขตของจกัรวาลหน่ึง เช่นนั้นขอบเขตของจกัรวาลน้ีมนัเป็นอนุภาคชั้นหน่ึงหรือไม่ละ 
มนักเ็ป็นอนุภาคชั้นหน่ึง จกัรวาลน้ีใหญ่โตนกั ใหญ่โตเสียจนไม่อาจจะบรรยายไดแ้ละ  สามพนัจกัรวาล
เหมือนเช่นจกัรวาลท่ีเราอาศยัอยูก่ป็ระกอบข้ึนเป็นชั้นของจกัรวาลท่ีใหญ่ยิง่ข้ึน ซ่ึงมีเปลือกภายนอก มนั
กเ็ป็นชั้นอนุภาคของจกัรวาลท่ีใหญ่ยิ่งข้ึนไปอีกในขณะท่ีอนุภาคท่ีขา้พเจา้พูดไปนั้นขยายจากเพียงจุด
หน่ึง ท่ีจริงอนุภาคแต่ละชั้นนั้นกระจายตวัอยูท่ ัว่ทั้งร่างนภา(เทียนถ่ี) อย่างไรก็ตาม แมแ้ต่ส่ิงท่ีขา้พเจา้
เพิ่งพดูไปนั้นกเ็ป็นเพียงจกัรวาลสองชั้นเท่านั้น พวกท่านกรู้็สึกว่ามนัไม่อาจจะจินตนาการไดแ้ลว้ ท่ีจริง
วทิยาศาสตร์ของมนุษยใ์นอนาคตกไ็ม่สามารถจะรับรู้เขา้ใจได ้มนุษยไ์ม่อาจจะรับรู้เขา้ใจไดสู้งเพียงนั้น
ตลอดไป กระทัง่ขอบเขตท่ีกล่าวไปนั้น ชั้นของอนุภาคน้ีมนัก็เป็นเพียงฝุ่ นละอองเม็ดหน่ึง และยงัเป็น
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เพียงฝุ่ นละอองเมด็เลก็ๆ ท่ามกลางจกัรวาลอนักวา้งใหญ่ไพศาลน้ี ท่านว่าจกัรวาลน้ีมนัใหญ่โตเพียงไร 
ท่ีผา่นมาส่ิงท่ีขา้พเจา้พดูกบัทุกท่านมาโดยตลอดกคื็อมิติชนิดน้ี 

 คร้ังก่อนขา้พเจา้ก็ไดพู้ดถึงองคป์ระกอบของมิติน้ี นอกเหนือจากมิติชนิดน้ีระหว่างอะตอมกบั
โมเลกุลและระหว่างดาวเคราะห์กบัโมเลกุลแลว้ ในแต่ละชั้นของอนุภาคอะตอมก็จะประกอบข้ึนเป็น
อนุภาคขนาดใหญ่และเลก็ท่ีต่างกนัดว้ย ฉะนั้นในชั้นของอนุภาคท่ีขนาดใหญ่และเลก็ต่างกนัเหล่าน้ีมนั
กเ็ป็นมิติดว้ย เป็นตน้วา่โมเลกลุ โดยปกติตามท่ีเรารู้กนัระหวา่งโมเลกุลกบัอะตอมนั้นเป็นมิติ เช่นนั้นถา้
อะตอมประกอบข้ึนเป็นโมเลกลุละ กต็อ้งมีอะตอมจ านวนมากๆเรียงตวัเขา้ดว้ยกนัท่ีจะประกอบข้ึนเป็น
โมเลกลุ เช่นนั้นถา้ชั้นของอนุภาคท่ีใหญ่ยิง่ข้ึนซ่ึงประกอบข้ึนจากอนุภาคของอะตอมท่ีจ านวนนอ้ยกว่า
สักหน่อยละ ระหวา่งมนักบัอนุภาคท่ีใหญ่ยิง่ข้ึนซ่ึงประกอบข้ึนจากชั้นอนุภาคอะตอมท่ีจ านวนมากกจ็ะ
เป็นมิติอีกชั้นหน่ึง เพราะขา้พเจา้พูดแลว้ว่า โมเลกุลสามารถประกอบข้ึนเป็นส่ิงของชั้นผิวท่ีสุดเหมือน
เช่นวตัถุใดๆ ท่ีคนเรามองเห็น รวมทั้งเหลก็กลา้ เหลก็ น ้ า อากาศ ท่อนไม ้รวมถึงร่างกายมนุษยเ์รา น่ีคือ
สสารชั้นผวิท่ีมนุษยส์ามารถมองเห็น มนัประกอบข้ึนจากชั้นของอนุภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึงประกอบข้ึนจาก
โมเลกุล เช่นนั้นโมเลกุลยงัประกอบข้ึนเป็นอนุภาคชั้นท่ีสองท่ีนบัถอยหลงัลงไปแลว้เล็กกว่าอนุภาค
ของโมเลกุลท่ีใหญ่ท่ีสุดน้ีเพียงเล็กนอ้ย มนัยงัสามารถประกอบข้ึนเป็นอนุภาคชั้นท่ีสามท่ีนบัถอยหลงั
ลงไป  ลว้นแต่ประกอบข้ึนจากโมเลกุล   เน่ืองจากโมเลกุลสามารถประกอบข้ึนเป็นอนุภาคขนาดใหญ่
และเลก็แตกต่างกนั ฉะนั้นระหว่างพวกมนัดว้ยกนัเองก็เป็นมิติ ดงันั้นจกัรวาลน้ีจึงซับซ้อนอยา่งยิ่ง ยงั
ไม่เพียงส่ิงเหล่าน้ี เพราะในมิติแต่ละชั้นมนัยงัมีท่ีเป็นแนวตั้ง ก็เป็นมิติในระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนั ก็คือ
พูดว่า มนัมีระดบัชั้นของมิติท่ีแตกต่างกนัเหมือนเช่นสวรรคช์ั้นต่างๆ ท่ีศาสนารับรู้เขา้ใจ และในมิติ ณ 
ระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนัยงัมีโลกสวรรคเ์ป็นหน่วยๆ ท่ีแตกต่างกนัคงอยู ่มนัซบัซอ้นอยา่งยิง่ ขา้พเจา้เพียง
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเป็นอยูโ่ดยทัว่ไปใหก้บัทุกท่าน 

   ท่ีจริงนอกเหนือจากมิติชนิดน้ีแลว้ยงัมีมิติท่ีหยาบชนิดหน่ึง กคื็อมิติชั้นผิว ขา้พเจา้พูดกบัทุกท่าน
เสมอ... แน่นอนคร้ังก่อนกมี็คนถามว่า ในบทความหน่ึงใน [จิงจ้ิงเหยา้จ่ือ] ขา้พเจา้กล่าวว่าสังคมมนุษย์
อยู่ ณ จุดศูนยก์ลางท่ีสุด ณ ชั้นนอกท่ีสุด ณ ชั้นผิวท่ีสุด เขาไม่เขา้ใจความหมายว่าอย่างไร ความหมาย
ของชั้นผวิท่ีสุดนั้น หากจะพดูตามหลกัการของจกัรวาลน้ี มนัไม่มีขา้งในและขา้งนอก และไม่มีแนวคิด
ของใหญ่และเล็กชนิดนั้นท่ีมนุษยรั์บรู้เขา้ใจกนั มนัต่างกนัอย่างส้ินเชิงกบัแนวคิดของมนุษยเ์รา วนัน้ี
ขา้พเจา้ก็จะพูดถึง “ขา้งนอก” น้ีสักหน่อย ท าไมจึงพูดว่ามนุษยอ์ยู่ ณ ชายขอบท่ีสุด ด้านนอกท่ีสุด 
หมายความวา่อะไรหรือ กคื็อนอกเหนือจากมิติน้ีท่ีขา้พเจา้พดูถึงก่อนหนา้น้ีแลว้ ยงัมีมิติอีกชนิดหน่ึง มิติ
ชนิดน้ีก็เหมือนกับมิติน้ีท่ีพวกเรามนุษยค์งอยู่ในวนัน้ีซ่ึงแตกต่างจากมิติท่ีเทพอยู่อย่างส้ินเชิงมิติท่ี
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ขา้พเจา้พดูก่อนหนา้น้ีลว้นแต่ประกอบข้ึนโดยสสารพลงังานสูงท่ีจุลทรรศน์ยิง่กว่า แต่มิติน้ีท่ีขา้พเจา้พูด
ในวนัน้ีนั้นประกอบข้ึนจากสสารชั้นผิว และขา้งในสสารชั้นผิวเหล่าน้ีกมี็ธาตุท่ีแตกต่างกนัมากมาย  มี
อนุภาคท่ีต่างกนัคงอยู ่มิติชั้นผิวท่ีพิเศษอยา่งมากน้ีก็เหมือนมนุษยเ์รา ขา้งในร่างกายท่านมีเซลลท่ี์ใหญ่
และเล็กขนาดต่างๆ กนั และสามารถเรียกได้ว่าเป็นอนุภาค เซลล์ชั้นผิวก็มีผิวหนังหน่ึงชั้น เช่นนั้น
เร่ือยไปจนถึงชั้นผวิของผวิหนงัท่ีประกอบข้ึนจากอนุภาคของผิวหนงัของร่างกายมนุษยเ์รา ผิวหนงัของ
อนุภาคชั้นผวิของร่างกายมนุษยท่ี์ประกอบข้ึนเป็นผิวกายของมนุษย ์ผิวกายผืนน้ีภายใตจุ้ลทรรศน์มากๆ 
มันก็เป็นมิติท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลมากๆ   ข้างในร่างกาย อนุภาคของผิวหนังนั้นท่ีประกอบข้ึนเป็น
องคป์ระกอบของเน้ือนั้นแตกต่างโดยส้ินเชิงกบัโครงสร้างขา้งในชั้นผิว จกัรวาลน้ีกเ็ป็นเช่นน้ี แน่นอน
มนัซับซ้อนมาก มิติน้ีท่ีมนุษยเ์ราด ารงอยูน่ั้นมนัมีลกัษณะเป็นอยา่งไรหรือ เช่นว่าทั้งหมดนั้นประกอบ
ข้ึนโดยอนุภาค ไม่ว่าจะเป็นอนุภาคท่ีใหญ่เพียงไรถึงอนุภาคท่ีเล็กเพียงไร แต่ละอนุภาคลว้นมีเปลือก
นอก 

ท่ีจริงวนัน้ีส่ิงท่ีขา้พเจา้จะพูดกบัทุกท่านกเ็ก่ียวกบัเปลือกนอกน้ี และแมว้่าเปลือกนอกเหล่าน้ีคือ
อนุภาคห่ออนุภาค อนุภาคห่ออนุภาค บางอนุภาคดูเหมือนจะอยูข่า้งใน โลกกอ็ยู ่ณ ต าแหน่งศูนยก์ลาง 
ท่ีจริงพวกมนัลว้นจดัอยู่ขา้งนอก น่ีกคื็อเหตุใดขา้พเจา้จึงพูดว่ามนุษยอ์ยูข่า้งนอกท่ีสุด พวกมนัลว้นจดั
อยูข่า้งนอกท่ีสุด เพราะพวกมนัลว้นสัมพนัธ์กบัเปลือกชั้นผิวท่ีขา้งนอกท่ีสุด เปลือกชั้นผิวเป็นระบบท่ี
เป็นเอกเทศ จกัรวาลมีเปลือกนอกท่ีใหญ่ท่ีสุด พวกมนัลว้นสัมพนัธ์กบัเปลือกนอกท่ีสุดน้ี มิติท่ีร่างกายน้ี
ของมนุษยเ์ราคงอยู่ก็เป็นรูปแบบชนิดน้ีเช่นกนั ในมิติน้ีมีลกัษณะเด่นของมิติน้ี มนัแตกต่างจากโลก
สวรรคน์ั้นของเทพ และแตกต่างจากมิตินั้นท่ีขา้พเจา้อธิบายก่อนหนา้น้ีโดยส้ินเชิง อยา่งไรก็ตามสสาร
ทั้งหมดท่ีมีอยูข่า้งในจกัรวาลลว้นมีแหล่งท่ีมาจากมิติเหล่าน้ี 

วนัน้ียงัมีคนถามขา้พเจา้เร่ืองการจุดธูป ขา้พเจา้วา่สสาร ณ ฝ่ังน้ีเม่ือสลายไปแลว้ วตัถุ ณ ฝ่ังนั้นก็
จะเป็นอิสระและถูกปล่อยออกไป ในเวลาเดียวกนัวตัถุท่ีฝ่ังน้ีก็สามารถจะไปฝ่ังนั้นได ้ ฉะนั้นกล่าว
ส าหรับสสารท่ีฝ่ังน้ีมนัมีค่าต่อฝ่ังนั้นมากเพราะสสารท่ีฝ่ังน้ีเม่ือผ่านการเผาไหมจ้ะเกิดการเปล่ียนแปลง 
มนัแตกต่างจากสสารเม่ือมนัอยู่ฝ่ังน้ีแลว้ ท่ีผ่านมาขา้พเจา้เคยพูดประโยคหน่ึง ขา้พเจา้พูดว่า: ท่าน
บ าเพ็ญอยู่บนโลกและสามารถน าดินหน่ึงก ามือกลับไป  เบ้ืองบนจะรู้สึกว่าท่านยอดเยี่ยม น้ีก็คือ
ความหมาย คนเขาพดูวา่โลกสุขาวดีทองค าจะมีอยูท่ ัว่ทุกหนแห่ง ฉะนั้นหากท่านไปถึงโลกสุขาวดีท่าน
จะพบว่าท่ีนั่นไม่มีแม้แต่หินสักก้อน ฝุ่ นสักเม็ด เช่นนั้นจากโลกของสสารน้ีหากท่านน าไปได้สัก
เล็กนอ้ย มนัก็จะมีค่าอย่างยิ่ง มนุษยเ์รามีค  าพูดประโยคหน่ึงว่า ส่ิงท่ีมีอยู่นอ้ยจะมีค่า ส่ิงท่ีมีอยู่นอ้ยนั้น
เป็นของหายาก แน่นอนอนัท่ีจริงไม่แน่จะเป็นเช่นน้ีเสมอไป กพ็ูดในความหมายน้ี เพราะสสารทั้งหมด
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ขา้งในนั้นมีแหล่งท่ีมาจากท่ีน่ี แน่นอนละ ไม่ไดบ้อกวา่ตอ้งการใหม้นุษยเ์ราท าเร่ืองน้ีกนัโดยเฉพาะ ทว่า
กลไกบงัคบัในจกัรวาลน้ีก าลงัก่อผลอยู ่

ขา้พเจา้อธิบายชั้นผิวท่ีประกอบข้ึนเป็นโลกเพิ่มอีกสักหน่อย ก็คือดาวเคราะห์น้ีท่ีเรามองเห็น
ดว้ยดวงตา ขณะท่ีดาวเคราะห์แต่ละดวงมีมิติอ่ืนๆ ของมนั และเป็นมิติท่ีประกอบข้ึนโดยอนุภาคขนาด
ต่างๆ กนัมากมาย แต่มิติชั้นผิวท่ีใหญ่ท่ีสุดน้ีท่ีประกอบข้ึนโดยอนุภาค กคื็อเปลือกของมนั ชั้นผิวท่ีสุด
ของมนั เม่ือครู่ขา้พเจา้เอาร่างกายมนุษยม์าเปรียบเทียบ จกัรวาลน้ีท่ีมนุษยเ์ราอาศยัอยู่ ก็คือเปลือกนอก
ของจกัรวาลน้ี 

ฉะนั้นจกัรวาลน้ีใหญ่โตเหลือเกิน อนัท่ีจริงพวกเรากอ็ยู่  ณ ศูนยก์ลางของจกัรวาลน้ี แต่เม่ือครู่
ขา้พเจา้พูดแลว้ แมว้่าดูเหมือนอนุภาคจะถูกโอบลอ้มดว้ยอนุภาคท่ีแตกต่างกนั ท่ีจริงท่านก็ยงัอยู่ขา้ง
นอก เน่ืองจากโครงสร้าง สสาร ความสัมพนัธ์กนัของมิติน้ีท่ีท่านคงอยูน่ั้น ลว้นเป็นระบบชนิดนั้นของ
มิติภายนอก ไดรั้บการควบคุมจากมิติขา้งนอก มนัเป็นสภาพการณ์เช่นน้ี นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัเคยพูดว่า 
องคศ์ากยมุนีพุทธตรัสวา่ขา้งในหน่ึงเมด็ทรายมีโลกใหญ่สามพนัใบ ท่ีจริงองคศ์ากยมุนีพุทธกก็  าลงัตรัส
ว่าขา้งในมิติจุลทรรศน์ท่ีประกอบข้ึน ณ ชั้นผิวอนุภาคของทรายเม็ดนั้นมีโลกท่ีแตกต่างกนัมากมายคง
อยู่ แต่ข้าพเจ้าจะบอกทุกท่านให้ชัดเจนยิ่งข้ึนในวนัน้ี ก็คือเปลือกนอก --- ผิวหนังของทรายเม็ดน้ี 
รวมทั้งเปลือกนอกของอนุภาคแต่ละชั้นท่ีประกอบข้ึนเป็นเมด็ทรายกบัมิติสสารของเรา ณ ฝ่ังน้ีมนัเป็น
ระบบเดียวกนั ชีวิตมากมายภายในอนุภาคใหญ่และเลก็ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงประกอบข้ึนโดยโมเลกุลนั้น มี
ลกัษณะและรูปแบบเหมือนกบัของชีวติมนุษยเ์ราทุกประการ กคื็อพดูวา่คนๆ นั้นท่ีคงอยูใ่นเมด็ทรายนั้น
เหมือนกบัมนุษยเ์ราทุกประการ มีคนผิวด า มีคนผิวขาว มีคนผิวเหลือง และในอนาคตพวกท่านจะ
ประหลาดใจท่ีพบว่าการแต่งกายของพวกเขาทั้งหมดไม่แตกต่างจากคนเราในยุคอดีต นอกจากน้ี โลก
ของพวกเขา ณ ระดบัจุลทรรศน์ยิ่งข้ึนจะมีการเปล่ียนแปลงโดยรวมชนิดหน่ึงเกิดข้ึน การเปล่ียนแปลง
ชนิดน้ีท่ีผา่นมาไม่ไดมี้การพดูถึงมาก่อน กคื็อโลกจุลทรรศนท่ี์แตกต่างกนักมี็ขอบเขตของร่างนภา(เทียน
ถ่ี)ท่ีแน่นอน ส่ิงท่ีกล่าวไปคือขอบเขตของร่างนภา(เทียนถ่ี)ท่ีประกอบข้ึนจากอนุภาคของเมด็ทราย 

 ชีวิตเหล่านั้นท่ีคงอยู่ในโลกจุลทรรศน์ท่ีขา้พเจา้พูดไปนั้น พวกมนัก็เป็นอีกหน่ึงระบบ ก็เป็น
ระบบของชีวิตในอีกหน่ึงร่างนภา(เทียนถ่ี) ขา้งในเขากมี็พระพุทธ เต๋า เทพและมนุษย ์สัตว ์สสาร ภูเขา 
น ้ า ทอ้งฟ้า พื้นดิน อากาศกบัสสารทั้งหมดท่ีคงอยู่ในจกัรวาลจุลทรรศน์นั้นของพวกเขา และยงัมีโลก
อย่างน้ีท่ีจุลทรรศน์ยิ่งข้ึน จุลทรรศน์ยิ่งข้ึนคงอยู่ ดงันั้นในอดีตเรามีผูบ้  าเพญ็มากมายเคยเห็นพระพุทธ
ออกมาจากโลกจุลทรรศน์นั้น ออกมาจากโลกจุลทรรศน์ของเม็ดทรายท่ีเล็กๆ ดิน กอ้นหินนั้นๆ พระ
พุทธองคน์ั้นสามารถเปล่ียนพระองคใ์ห้ใหญ่มาก ขา้งในระบบท่ีเล็กกว่าระบบน้ีหน่ึงชั้นก็มีพระพุทธ 
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เต๋า เทพ มนุษย ์พระพุทธเหล่านั้นกส็ามารถจะแปรเปล่ียนพระองคอ์อกมาดว้ย สามารถมาถึงโลกของ
เรา เพราะพระองคเ์ป็นพระพุทธหนา พระองคส์ามารถแปรเปล่ียนให้ใหญ่โตเพียงใดหรือ ใหญ่ท่ีสุด
พระองค์สามารถแปรเปล่ียนให้ใหญ่เท่ากบัทางช้างเผือก แล้วแปรเปล่ียนให้เล็กละ ก็จะเล็กจนไร้
ร่องรอย เพราะพระองค์เป็นพระพุทธในโลกจุลทรรศน์นั้น ซ่ึงแตกต่างกนัโดยส้ินเชิงกบัพระพุทธใน
ร่างนภา(เทียนถ่ี)ของเรา แต่จะมีรูปลกัษณ์เหมือนกนั ขอ้ก าหนดของการบ าเพญ็กเ็หมือนกนัทั้งหมด มี
ความยิง่ใหญ่เหมือนกนั และอยูภ่ายใตฝ่้าน้ีของเจิน ซัน่ เหยิน่ซ่ึงเช่ือมโยงจากบนลงล่างเช่นกนั 

   จกัรวาลน้ีช่างล ้าลึกและมหศัจรรยอ์ยา่งเหลือเช่ือ และในร่างนภา(เทียนถ่ี)ท่ีเลก็ยิง่ๆๆ กว่า มนัยงั
มีพระพุทธ เต๋า เทพ มนุษย ์สสารท่ีเล็กยิ่งกว่าคงอยู่ แต่ชีวิตไม่ใช่มีอยู่เพียงในหน่ึงเม็ดทราย แต่มีอยู่
ทัว่ไปในจกัรวาล คือในสสารทั้งหมด ทั้งอนุภาคขนาดใหญ่และเล็ก ทั้งดา้นในและดา้นนอก และใน
เปลือกของอนุภาคทั้งหมด เช่นนั้นเม่ือครู่ขา้พเจา้พูดไปคือระดบัจุลทรรศน์ เม่ือร่างนภา(เทียนถ่ี)ท่ี
ใหญ่โตน้ีใหญ่โตไปถึงระดบัท่ีแน่นอนหน่ึงแลว้ กจ็ะเลยล ้าขอบเขตของร่างนภา(เทียนถ่ี)น้ีของเรา และ
ขอบเขตของร่างนภา(เทียนถ่ี)น้ีกไ็ม่อาจจะใชค้  าศพัท ์“จกัรวาล” น้ีมาสรุป มนัแตกต่างจากแนวคิดน้ีโดย
ส้ินเชิง เม่ือจกัรวาลใหญ่โตไปถึงชายขอบท่ีแน่นอนหน่ึงแลว้ ในทนัใดจกัรวาลกไ็ปถึงท่ีๆ ว่างเปล่าแห่ง
หน่ึง ท่ีซ่ึงไม่มีอะไรเลย จากนั้นไกลออกไปอีกก็จะพบว่ามีร่างนภา(เทียนถ่ี)ท่ีใหญ่ยิ่งข้ึนคงอยู่อีก  ซ่ึง
แตกต่างจากร่างนภา(เทียนถ่ี)ของเราอย่างส้ินเชิง ร่างนภา(เทียนถ่ี)ท่ีขา้พเจา้พูดถึงน้ีเลยล ้าอยา่งส้ินเชิง
จากแนวคิดของจกัรวาลน้ีของเรา ฉะนั้น พระพุทธ เต๋า เทพเหล่านั้นในร่างนภา(เทียนถ่ี)ท่ีใหญ่ยิง่ข้ึนก็
จะใหญ่โตเป็นพิเศษ พระองคม์องดูพวกเรากเ็หมือนท่ีเรามองดูพระพุทธ เต๋า เทพ มนุษย ์ส่ิงของขา้งใน
โลกจุลทรรศน ์หรือร่างนภา(เทียนถ่ี)ระดบัจุลทรรศน์ ดงันั้นพวกเขากเ็ป็นอีกระบบหน่ึงต่างหาก นัน่จะ
ใหญ่โตอย่างเหลือเช่ือ ไม่ตอ้งพูดถึงว่าเขามองดูมนุษยเ์รา มองดูร่างนภา(เทียนถ่ี)น้ีของเราอย่างไร ก็
เหมือนท่ีเรามองดูวตัถุโบราณท่ีถูกขุดพบออกมาอย่างนั้น เขาจะรู้สึกประหลาดใจมาก และรู้สึกล ้าลึก
และมหศัจรรยม์าก และกรู้็สึกดีมาก น่าสนใจมาก เขากรู้็สึกวา่ชีวติล ้าลึกและมหศัจรรยไ์ม่มีท่ีส้ินสุด ขา้ง
ในร่างนภา(เทียนถ่ี)ท่ีเลก็ๆ น้ีกเ็ตม็ไปดว้ยพลงัชีวติ ท่านเหล่านั้นกเ็ห็นเป็นเช่นน้ี แต่เขากลบัไม่มีแนวคิด
ภายในขอบเขตของร่างนภา(เทียนถ่ี)ชนิดนั้นคงอยูเ่หมือนชีวิตเช่นเรามี ไม่มีเลย ในสายตาของเขา ท่าน
ก็คือชีวิตระดบัจุลินทรีย ์ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเขาแมแ้ต่น้อย ดงันั้นผูบ้  าเพ็ญจ านวนมากของเราก็มี
ความรู้สึกเช่นเดียวกนัเสมอเม่ือพวกเรามองเห็นทศันียภาพนั้นในกอ้นหิน ในเม็ดทราย กระทัง่ใน
อนุภาคระดบัจุลทรรศนท่ี์เลก็ยิง่กวา่ 

 ผูฝึ้กของเราบางคนเม่ือตาทิพยเ์ปิด มองเห็นขา้งในตาทิพยข์องตนเองมีภูเขามีน ้ า ตนเองก าลงัวิ่ง
ออกสู่ภายนอก วิ่งออกสู่ภายนอกอย่างเร็วมาก วิ่งผ่านภูเขา แม่น ้ ามากมาย กระทัง่วิ่งผ่านเมืองต่างๆ 
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มากมาย วิง่ออกสู่ภายนอกจากตาทิพยโ์ดยตลอด ทศันียภาพท่ีท่านเห็น ขา้พเจา้ขอบอกท่าน มนัไม่ใช่มา
จากขา้งนอก จริงๆ แลว้นัน่คือรูปแบบการคงอยูข่องโลกนั้นท่ีประกอบข้ึนจากเซลลข์า้งในสมองน้ีของ
ท่านกบัอนุภาคระดบัจุลทรรศน์ยิ่งกว่า ขา้พเจา้พูดเสมอว่า หากท่านสามารถมองเห็น ท่านจะพบว่าบน
ขนเส้นหน่ึงกอ็าจมีเมืองต่างๆ มากมาย และขา้งในอาจมีรถไฟ รถยนตก์ าลงัวิ่งอยู ่ฟังแลว้เหลือเช่ือ โลก
น้ีกเ็ป็นโลกท่ีใหญ่โตและซบัซอ้นอยา่งยิง่เช่นน้ี และแตกต่างจากการรับรู้เขา้ใจของวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั
ของเราอย่างส้ินเชิง  ขา้พเจา้พูดเสมอว่า วิทยาศาสตร์ปัจจุบนันั้นพฒันาข้ึนมาจากการรับรู้เขา้ใจท่ีไม่
สมบูรณ์และจุดพื้นฐานท่ีผิดตั้ งแต่เร่ิมก่อตั้ ง ดังนั้ นมันได้แต่จ  ากัดอยู่ในกรอบๆน้ี หากจะพูดถึง
วิทยาศาสตร์ท่ีแทจ้ริง หากจะพูดจากความเขา้ใจในสภาพของชีวิตและสสารในจกัรวาลน้ี วิทยาศาสตร์
ปัจจุบนัยงันับไม่ได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะหากจะใช้หนทางของวิทยาศาสตร์น้ี (มนุษย)์จะไม่
สามารถคน้ควา้ความล ้าลึกและมหัศจรรยข์องจกัรวาลน้ีไดต้ลอดไป มนุษยเ์ช่ือแต่ว่าตวัมนุษยเ์ป็นชีวิต
เพียงหน่ึงเดียวในจกัรวาล มนุษยช่์างน่าสงสารนกั ช่างน่าสงสารถึงระดบัน้ี การคงอยูข่องมนุษยต่์างดาว 
โดยแทจ้ริงมนุษยต่์างดาวเคยมาถึงโลกของเราแลว้ รูปถ่ายกจ็บัภาพไดแ้ลว้ มนุษยย์งัไม่เช่ือ มนุษยก์ถู็ก
พนัธนาการจากวิทยาศาสตร์น้ีไวแ้ลว้ คนท่ีท างานดว้ยความรู้สึกไม่ใช่การท าวิจยั แต่สติสัมปชญัญะไม่
ชดัเจน เขายนิดีท่ีจะเช่ือในส่ิงท่ีคนยอมรับแลว้ ไม่วา่มนัจะถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ และยนิดีท่ีจะเช่ือ
ส่ิงท่ีไดเ้รียนจากในหนงัสือเท่านั้น น่ีคือรูปแบบของมิติชนิดน้ีท่ีขา้พเจา้พูด เน่ืองจากภาษามนุษยน์ั้น
ค่อนขา้งจ ากดั ขา้พเจา้รู้สึกว่าบรรยายออกมาไดล้  าบากมาก ขา้พเจา้ไม่รู้ว่าพวกท่านฟังเขา้ใจหรือไม่ 
(เสียงปรบมือ) 

   พระพุทธ เต๋า เทพท่ีเราเขา้ใจ รวมทั้งมนุษยเ์รา และสสารทั้งหมดท่ีเรามองเห็นคงอยูใ่นมิติ ในน้ี
ครอบคลุมถึงจกัรวาลจ านวนนบัไม่ถว้น จกัรวาลจ านวนไม่อาจคณานบัได ้ค  านวณดว้ย “จา้ว” (ตวัเลข
หน่ึงลา้นลา้น) กไ็ม่อาจจะค านวณได ้ขอบเขตของร่างนภา(เทียนถ่ี)ท่ีใหญ่ขนาดน้ี มนัเป็นระบบหน่ึงท่ี
เป็นเอกเทศ(อิสระ) เช่นนั้นเม่ือเลยล ้าระบบน้ีออกไปยงัมีร่างนภา(เทียนถ่ี)ท่ีใหญ่ข้ึนไปอีกคงอยู่ มนัก็
เป็นระบบท่ีเป็นเอกเทศ(อิสระ) เช่นนั้นเลยล ้าจากมนัออกไปยงัจะมีระบบท่ีใหญ่ยิง่ข้ึน ใหญ่ยิง่ข้ึน ใหญ่
ยิง่ข้ึนคงอยู่ จกัรวาลน้ีกคื็อใหญ่โตมโหฬารขนาดน้ี และในโลกจุลทรรศน์ มนักเ็ป็นจุลทรรศน์อยา่งยิ่ง 
จุลทรรศน์อย่างยิ่ง ณ ท่ีซ่ึงมนุษย์เรามีชีวิตอยู่นั้ นเกือบจะเป็นต าแหน่งศูนย์กลาง ไม่ว่าจะดูจา
กมหทรรศน์หรือจุลทรรศน์ โลกมนุษยอ์ยู่ ณ ต าแหน่งเกือบจะศูนยก์ลาง และอนุภาคท่ีแตกต่างกนั
ประกอบข้ึนเป็นมิติท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ี ยงัมีโลกชั้นผิวท่ีประกอบข้ึนโดยอนุภาคท่ีพิเศษต่างๆ ทุก
ท่านทราบ เม่ือขา้พเจา้อยู่ท่ีประเทศจีนมีผูฝึ้กบอกว่า ศิษยบ์างคนจิตหลกัออกจากร่างเขา้ไปท่องใน
อวกาศของมิติสสารน้ีของเรา แต่ท าไมเขาไม่เห็นโลกของพระพุทธ และไม่เห็นโลกของเทพละ ส่ิงท่ีเขา
เห็นทั้งหมดคือทศันียภาพท่ีแทจ้ริงของมิติสสารน้ีของเรา กลบัไม่มีเทพ เพราะเขาไดเ้ขา้ไปในเปลือกชั้น
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ผิวในมิติเช่นน้ี คือมิติท่ีมนุษย์มีชีวิตอยู่ คือรูปแบบของมิติสสารหน่ึงเช่นน้ีของเรา ท่ีเขาเห็นคือ
สภาพการณ์เช่นน้ี น่ีคือรูปแบบการคงอยูข่องมิติอยา่งน้ีท่ีขา้พเจา้พดู 

   พวกเรายงัมีผูฝึ้กบางคนเคยถามขา้พเจา้เช่นน้ี: ชีวิตมนุษยเ์กิดมาอยา่งไร เน่ืองจากขา้พเจา้ไดพู้ด
ถึงจุดก าเนิดของสสาร ขา้พเจา้ก็จะพูดถึงค าถามน้ีสักหน่อย ทุกท่านอย่าไดคิ้ดว่าขา้พเจา้ก าลงัพูดเร่ือง
วทิยาศาสตร์ ฝอฝ่าครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยา่ง เม่ือก่อนขา้พเจา้เคยพดูเก่ียวกบัจุดก าเนิดของสสารอะไรคือ
จุดก าเนิด ตลอดมาขา้พเจา้ไม่ไดพู้ดกบัทุกท่านว่าจุดก าเนิดของสสารน้ีคืออะไร แต่จุดก าเนิดของร่าง
นภา(เทียนถ่ี)ท่ีแตกต่างกนัท่ีขา้พเจา้กล่าวไปเม่ือครู่ท่ีใหญ่โตเช่นน้ีขา้พเจา้ไม่สามารถบอกท่านได ้แต่
ขา้พเจา้สามารถบอกพวกท่านวา่สสารและชีวติท่ีคงอยู ่ณ เขตแดนท่ีต่างกนัภายในร่างนภา(เทียนถ่ี)น้ี จุด
ก าเนิดคืออะไร ท่ีจริง จุดก าเนิดของสสารกคื็อน ้ า น ้ าซ่ึงเป็นจุดก าเนิดของจกัรวาล แต่ไม่ใช่น ้ าบนโลก
ของคนธรรมดาสามญัท าไมถึงบอกวา่จุดก าเนิดของสสารคือน ้านะหรือ ทุกคร้ังท่ีสสารท่ีจุลทรรศน์ท่ีสุด
ของระดบัชั้นท่ีต่างกนัไปถึงจุดหน่ึงท่ีแน่นอนกจ็ะไม่มีสสาร หลงัจากไม่มีสสารแลว้อนุภาคของสสารก็
จะไม่คงอยู ่เม่ือดูต่อไปอีกกจ็ะพบปัญหาหน่ึง พบวา่ส่ิงหน่ึงท่ีมองไม่เห็นวา่มีอนุภาคของสสารคงอยู ่ส่ิง
ท่ีสงบเงียบ โดยปกติขา้พเจา้มกัจะเรียกมนัว่าน ้ าตาย หรือเรียกว่าจุดก าเนิด น ้ าท่ีไร้ชีวิต ท่านโยนส่ิงของ
ช้ินหน่ึงลงไป มนัจะไม่เกิดระลอก เสียงสั่นสะเทือนก็จะไม่ท าให้เกิดคล่ืน สงบน่ิงโดยส้ินเชิง และ
องคป์ระกอบท่ีพื้นฐานท่ีสุดของสสารกม็าจากน ้าชนิดน้ี 

แลว้มนัประกอบข้ึนมาอย่างไรหรือ ในจกัรวาลน้ีมีฝ่า ฝ่าน้ีก็คือ ความจริง ความเมตตา ความ
อดทน (เจิน ซั่น เหยิ่น) ท่ีเราพูดถึง คุณสมบัติพิเศษของจักรวาลชนิดน้ีรวบรวมน ้ าข้ึนเป็นสสารท่ี
แรกเร่ิมท่ีสุด จุลทรรศน์ท่ีสุด หน่วยอนุภาคของตน้ก าเนิดท่ีสุด และสามารถเรียกมนัเป็นอนุภาคตน้
ก าเนิดท่ีสุด แต่มนัเป็นหน่วยๆ อะไรก็ไม่ใช่ ก็เหมือนฟองของน ้ า จากนั้นเม่ืออนุภาคตน้ก าเนิดสอง
หน่วยรวมเขา้ดว้ยกนักจ็ะประกอบข้ึนเป็นอนุภาคตน้ก าเนิดท่ีใหญ่ข้ึนอีก จากนั้นเม่ือสองกลุ่มอนุภาคท่ี
มีสองหน่วยรวมเป็นหน่ึงเข้าด้วยกันก็จะรวมเขา้ด้วยกนัเป็นส่วนของอนุภาคท่ีใหญ่ข้ึนไปอีก เม่ือ
ประกอบกนัเช่นน้ีต่อไปเร่ือยๆ จนถึงอนุภาคของต่างระดบัชั้นประกอบข้ึนเป็นรูปลกัษณ์ภายนอกของ
สสารแต่ละชนิด  ชีวติ สสาร อากาศและแสง น ้า เวลาและอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต อนุภาคจะ
มีวธีิการประกอบท่ีแตกต่างกนั วนัน้ีเราเรียกวา่ระเบียบขั้นตอนการเรียงล าดบั 

ระเบียบขั้นตอนการเรียงล าดบัของอนุภาคนั้นแตกต่างกนั ฉะนั้นจึงท าใหช้ั้นผิวของสสารในเขต
แดนนั้นแตกต่างกนัเม่ืออนุภาคประกอบเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ยิ่งข้ึน ใหญ่ยิ่งข้ึนจากระดบัจุลทรรศน์
สู่มหทรรศน์เช่นน้ีต่อไปเร่ือยๆ สุดทา้ยก็ประกอบเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์รารับรู้เขา้ใจในทุกวนัน้ีคือ นิวทรีโน 
ควาร์ก อิเลค็ตรอน โปรตอน นิวเคลียสอะตอม อะตอม และโมเลกุล ประกอบเป็นสสารชั้นผิวท่ีเรารับรู้
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เขา้ใจจนถึงร่างนภา(เทียนถ่ี)ท่ีใหญ่ยิ่งข้ึน และเม่ือสสารชั้นผิวประกอบกนัถึงระดับหน่ึง เน่ืองจาก
ระเบียบขั้นตอนการเรียงล าดบัของมนัแปรเปล่ียนอย่างหลากหลาย สสารชั้นผิวน้ีจึงแตกต่างกนัอย่าง
มากแต่ว่านะ พวกเราลว้นทราบ ท่อนไมน้ั้นประกอบข้ึนโดยโมเลกุล เหล็กกป็ระกอบข้ึนโดยโมเลกุล
ดว้ยเช่นกนั  พลาสติกกป็ระกอบข้ึนจากโมเลกุลดว้ย รวมทั้งน ้ าในมิติของเราน้ี มนักป็ระกอบข้ึนจากน ้ า
ระดบัจุลทรรศน์ยิ่งกว่าเป็นอนุภาคท่ีใหญ่ยิ่งข้ึนและอนุภาคท่ีใหญ่ยิ่งข้ึนประกอบข้ึนเป็นโมเลกุลน ้ า 
ฉะนั้นเราจึงพูดว่า ในเม่ือสสารชั้นผิวนั้นประกอบข้ึนจากระดบัท่ีจุลทรรศน์ยิ่งกว่า ดงันั้นขา้พเจา้ขอ
บอกทุกท่าน ทั้งหมดเก่ียวกบัจกัรวาลน้ีท่ีเราสามารถรับรู้เขา้ใจไดน้ั้นกป็ระกอบข้ึนจากน ้ า และน ้ าชนิด
น้ีมีความหนาแน่นสูงมาก โดยมูลฐานกคื็อน ้าท่ีไม่เคล่ือนไหว คือประกอบข้ึนโดยมนั(น ้า) 

ทุกท่านอาจเคยฟังคนในสมยัโบราณเล่าต านานเทพวา่ ผูบ้  าเพญ็เต๋าบางคนสามารถบีบเอาน ้ าออก
จากกอ้นหิน ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน ฟังแลว้ดูเหมือนไม่อาจจะอธิบายไดด้ว้ยความคิดทศันคติของคนใน
ปัจจุบนัหรือดว้ยวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั พวกเขาเขา้ใจว่าท่านก าลงัเล่าต านานเทพ นิทานอาหรับราตรี 
ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน นัน่เป็นเร่ืองจริง เพราะสสารทั้งหมดลว้นแต่ประกอบข้ึนจากน ้า แมแ้ต่เหลก็กลา้
กส็ามารถบีบเอาน ้าออกมาได ้กระทัง่สามารถละลายใหเ้ป็นน ้ าได ้อนุภาคพื้นฐานของสสารท่ีแขง็แกร่ง
ยิง่กวา่ลว้นมีตน้ก าเนิดจากน ้า หากจะเขา้ใจอิทธิฤทธ์ิของฝอฝ่าจากมุมมองน้ี ขา้พเจา้คิดว่าจะเขา้ใจไดไ้ม่
ยาก  เขามีพลงัอานุภาพท่ีใหญ่เช่นนั้น เขาสามารถท าให้มนักลบัไปสู่สสารตน้ก าเนิดได ้รูปแบบท่ี
ขา้พเจา้อธิบายไปเม่ือครู่นั้นเป็นลกัษณะขั้นบนัได ในระดบัชั้นท่ีใหญ่และแตกต่างกนัมีน ้ าท่ีแตกต่างกนั
เช่นน้ี 

เรายงัพบปัญหาหน่ึง เม่ือครู่ข้าพเจ้าได้พูดแล้วว่า น ้ าของเราน้ีก็ประกอบข้ึนโดยน ้ าระดับ
จุลทรรศน์มากๆ ซ่ึงประกอบกนัเป็นชั้นอนุภาคท่ีใหญ่ยิ่งข้ึน สุดท้ายประกอบเป็นโมเลกุลน ้ า และ
ประกอบข้ึนเป็นน ้ าในโลกของเรา เช่นนั้นใช่หรือไม่ว่าตน้ก าเนิดของน ้ าของระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนัก็
สามารถประกอบข้ึนเป็นชั้นอนุภาคท่ีใหญ่ยิง่กวา่โลกสสารของมนุษย ์จากนั้นกป็ระกอบเป็นน ้ าของมนั
(ระดับชั้นนั้น)ละ ท่ีจริงเม่ือครู่ขา้พเจา้กล่าวไปแลว้ ขา้พเจา้พูดว่าจกัรวาลน้ี ท่ีสุดจกัรวาลคืออะไร
ขา้พเจา้ไม่อาจจะพดูได ้แต่ขา้พเจา้สามารถบอกทุกท่าน ในระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนัมีตน้ก าเนิดของสสาร
ท่ีต่างกนัคงอยู ่กคื็อพดูวา่มีน ้าท่ีแตกต่างกนัของตน้ก าเนิดสสารคงอยู ่ยิง่สูงข้ึนไปความหนาแน่นของน ้ า
นั้นจะยิ่งสูง มนัสามารถประกอบข้ึนเป็นอนุภาคท่ีแตกต่างกนัของมิติท่ีแตกต่างกนั น ้ าท่ีแตกต่างกนั 
ชีวิตท่ีแตกต่างกนั ทุกท่านทราบ ร่างกายคน เหล็กกลา้ ทุกส่ิงทุกอย่างลว้นคือชีวิตกบัวตัถุในมิติน้ีของ
เรา แมแ้ต่ชีวติท่ีเรารับรู้เขา้ใจ หรือท่ีมนุษยส์ามารถสัมผสัติดต่อได ้หรือชีวติท่ีมนุษยส์ามารถมองเห็นได้
ดว้ยดวงตา ท่ีจริงก็มีตน้ก าเนิดมาจากน ้ าน้ี เพียงแต่เป็นน ้ าของโลกของคนธรรมดาสามญั ก็คือน ้ าอนัน้ี
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ของมนุษยท่ี์ชั้นผิวท่ีสุดของเราซ่ึงประกอบข้ึนโดยน ้ าตน้ก าเนิดนั้นท่ีไม่เคล่ือนไหว น้ีเป็นระยะห่างท่ี
ไกลมากๆ แต่ชีวติและสสารท่ีดวงตาของมนุษยเ์รามองเห็นกป็ระกอบข้ึนโดยน ้าอนัน้ี ทุกท่านทราบหาก
ท่านเอาผักก าไว้ในมือ ขย  าไปมา สุดท้ายไม่ เหลืออะไรล้วนแต่เ ป็นน ้ า  ผลไม้ก็ เหมือนกัน 
นกัวทิยาศาสตร์ปัจจุบนักล่าววา่ ร่างกายมนุษยร้์อยละเจด็สิบเป็นน ้ า แต่เขายงัไม่รู้ แมแ้ต่กระดูก เส้นผม
กป็ระกอบข้ึนจากโมเลกุลน ้ า เพียงแต่ว่าส่ิงเหล่าน้ีประกอบข้ึนโดยอนุภาคซ่ึงประกอบข้ึนจากน ้ าระดบั
จุลทรรศน์ยิ่งกว่า ท่ีจริงลว้นเป็นน ้ า เพียงแต่ว่ามนัประกอบข้ึนจากอนุภาคระดบัจุลทรรศน์ยิ่งกว่า มิติ
สสารของเราน้ี ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นประกอบข้ึนจากน ้า 

   สสารระดบัจุลทรรศน์สามารถประกอบข้ึนเป็นชั้นผิวท่ีต่างกนัของสสาร มนัเกิดข้ึนเน่ืองจาก
ระเบียบขั้นตอนการเรียงล าดบัท่ีแตกต่างกนัของอนุภาค ถา้หากท่านสามารถเล่นมายากล.... แน่นอนใน
อดีตมีนกัมายากลจ านวนมากสามารถแปลงน ้ าใหเ้ป็นน ้ าแขง็ หรือแปลงวตัถุอยา่งหน่ึงใหเ้ป็นวตัถุอยา่ง
อ่ืน ฟังแลว้เหลือเช่ือ ท่ีจริงไม่เหลือเช่ือแมแ้ต่นอ้ย เม่ือท่านสามารถเปล่ียนแปลงระเบียบขั้นตอนการ
เรียงล าดบัของโมเลกลุ มนักจ็ะเปล่ียนเป็นส่ิงของอ่ืนแลว้ เช่นนั้นจะเปล่ียนรูปลกัษณ์ภายนอกของสสาร
อย่างไรละ แน่นอนรูปลกัษณ์ยิ่งเปล่ียนแปลงไดง่้าย พอรูปลกัษณ์เปล่ียนมนัก็จะกลายเป็นของอีกส่ิง
หน่ึงแลว้ พระพุทธ เต๋า เทพ ท่ีมีระดบัชั้นยิ่งสูง เขาจะมีพลงัอานุภาพยิ่งมาก ทุกท่านทราบ มนุษยมี์
ความสามารถต ่ามาก มีความสามารถต ่าถึงระดบัไหนหรือหากมนุษยคิ์ดท าส่ิงหน่ึงใหส้ าเร็จ หรือคิดจะ
ท าเร่ืองอะไร ท่านตอ้งใชมื้อและเทา้ไปท าดว้ยตวัเอง ตอ้งใชก้  าลงัแรงกายท่านจึงจะท ามนัใหส้ าเร็จได ้
แต่พระพุทธไม่ตอ้ง พระพุทธเพียงแต่ใช้ความนึกคิด ใช้ความคิดก็พอ เพราะพระพุทธมีอิทธิฤทธ์ิ
มากมาย มีความสามารถมากมาย ตวัพระองคย์งัมีพลงั(กง)ท่ีแขง็แกร่งมาก พลงั(กง)ของแต่ละอนุภาค
ระดับจุลทรรศน์ลว้นเป็นรูปลกัษณ์ของพระองค์เอง อนุภาคระดับจุลทรรศน์นั้นก็ประกอบข้ึนจาก
อนุภาคระดบัยิ่งจุลทรรศน์ ลว้นเป็นรูปลกัษณ์ของพระองค ์ท่านลองคิดดู ในทนัทีท่ีพระองค์ทรงคิด 
พลงั(กง)นั้นก็ออกไปแลว้ เร่ิมจากระดับจุลทรรศน์ท่ีสุดโครงสร้างของชั้นอนุภาคท่ีต่างกนัลว้นจะ
เปล่ียนแปลง เวลาท่ีใชก้็เป็นเวลาของมิติท่ีเร็วท่ีสุด ชัว่พริบตาก็ท าส าเร็จ พระพุทธทรงท าอะไรเร็วมาก 
ไม่ถูกจ ากดัโดยมิติน้ีกบัเวลาของเรา ในชัว่พริบตาพระองคท์รงสามารถเปล่ียนแปลงวตัถุนั้นจากพื้นฐาน
ท่ีสุดให้เป็นส่ิงของอ่ืน  น่ีก็คือประสิทธิผลของอิทธิฤทธ์ิฝอฝ่า ท าไมเพียงแต่พระพุทธคิดมันก็
เปล่ียนแปลงไดห้รือ เม่ือพระพุทธคิด อนุภาคของพลงั(กง)นบัไม่ถว้นและ ปัญญาญาณอนัหาท่ีสุดไม่ได้
กก็  าลงัเปล่ียนแปลงพร้อมกนัในแต่ละระดบัชั้น พลงั(กง)โดยรวมกก็ าลงัเปล่ียนแปลงทุกส่ิงท่ีพระองค์
ตอ้งการจะท า และเม็ดของพลงั(กง)ท่ีใหญ่ยิ่งข้ึนของพระองคก์็ก  าลงัเปล่ียนแปลงชั้นผิวของวตัถุ จาก
อนุภาคท่ีพื้นฐานท่ีสุดถึงอนุภาคชั้นผวิลว้นจะถูกพลงั(กง)ของพระองคเ์ปล่ียนแปลงพร้อมกนัจากระดบั
จุลทรรศนถึ์งชั้นผวิ พระองคจึ์งแปลงส่ิงนั้นออกมาในเวลาชัว่พริบตา ชัว่พริบตากท็ าส าเร็จ จากไม่มีเป็น
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มี พระองค์สามารถรวบรวมโมเลกุลและอนุภาคท่ีมีอยูใ่นอากาศข้ึนเป็นวตัถุท่ีท่านสามารถมองเห็น ก็
คือ จากไม่มีเป็นมี เหตุใดอิทธิฤทธ์ิฝอฝ่าจึงมีพลงัท่ีมากอย่างน้ีหนา วิทยาศาสตร์ของมนุษยไ์ม่อาจจะ
บรรลุไดถึ้งจุดน้ีตลอดไป 

พลงัของฝอฝ่านั้น มนุษยไ์ม่สามารถบรรลุถึงไดโ้ดยผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการ 
เพราะมนุษยไ์ม่อาจจะยกระดบัศีลธรรมให้สูงข้ึนพร้อมกนัไปกบัการพฒันาของวิทยาการ น่ีเป็นเร่ือง
เป็นไปไม่ได ้นอกจากน้ีเม่ือวิทยาการเจริญกา้วหนา้ มนุษยม์กัจะมีจิตยดึติดท่ีรุนแรงท่ีจะท าเร่ืองๆ หน่ึง
ใหส้ าเร็จ ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนหลกัการของฝ่าของจกัรวาลน้ี ดงันั้นซินซ่ิงจึงไม่สามารถบรรลุไดสู้งเพียงนั้น 
และมนุษยย์งัมีอารมณ์ทั้งเจด็กามคุณทั้งหกต่างๆ นานา จิตยดึติดแต่ละชนิด จิตต่อสู้แยง่ชิง จิตอิจฉา จิต
ยินดี โลภ และอ่ืนๆ หากมีวิทยาศาสตร์และวิทยาการท่ีเจริญกา้วหนา้ไดสู้งเพียงนั้น  ก็จะเกิดสงคราม
ระหว่างดาวเคราะห์ในจกัรวาล สงครามจกัรวาลกจ็ะเกิดข้ึนจริงๆ แต่พระพุทธ เต๋า เทพไม่อนุญาต ไม่
อาจจะใหม้นุษยก่์อความวุน่วายในจกัรวาลอยา่งเดด็ขาด ดงันั้นเทพจึงควบคุมมนุษยเ์อาไว ้ไม่อนุญาตให้
วิทยาศาสตร์และวิทยาการของมนุษยบ์รรลุไดถึ้งเพียงนั้นโดยท่ีศีลธรรมไม่ยกระดบัสูงข้ึน มนัเป็นไป
ไม่ไดอ้ยา่งเดด็ขาด 

ขา้พเจา้พดูเสมอวา่ มนุษยไ์ดผ้า่นยคุสมยัของประวติัศาสตร์ต่างๆ ก่อนจะพฒันามาถึงทุกวนัน้ี จึง
พูดว่า หลายต่อหลายคร้ังท่ีมนุษยไ์ดผ้่านภยัพิบติัท่ีต่างกนัในประวติัศาสตร์และถูกท าลายไป จากนั้นก็
เกิดมนุษยชาติข้ึนใหม่ ผ่านวฏัจกัรของการเปล่ียนแปลงท่ีต่างกนัเช่นน้ีมา เพราะอะไรหรือ ในวงการ
บ าเพ็ญได้คน้พบสภาพการณ์หน่ึงเช่นน้ี: ทุกคร้ังเม่ือมนุษยชาติตกอยู่ภาวะอนัตรายหรือเม่ือจะถูก
ประวติัศาสตร์คดัท้ิงไป ลว้นแต่เป็นเพราะเม่ือศีลธรรมของมนุษยเ์ส่ือมถอยอย่างท่ีสุด มีคนบอกว่า
วฒันธรรมกรีกดีอย่างไรอย่างไร แลว้คนเหล่านั้นไปไหนละ แต่ปัจจุบนัเราสามารถคน้พบปัญหาหน่ึง
จากวฒันธรรมกรีก นัน่คือส่ิงของทางวฒันธรรมกรีกท่ีเหลือสืบทอดต่อมายอ่มเป็นความเจริญกา้วหนา้
ทางอารยธรรมยคุสุดทา้ยของกรีกท่ีเหลือสืบทอดต่อมา เราพบว่าในนั้นกมี็การรักร่วมเพศ มีเร่ืองการส า
ส่อนทางเพศ นอกจากน้ีมีการใช้ชีวิตอย่างสุรุ่ยสุร่าย เส่ือมถอยฟอนเฟะ ตกต ่าอย่างยิ่ง จะเห็นว่า 
มนุษยชาตินั้นไดเ้ส่ือมถอยอยา่งยิง่แลว้เหตุใดพวกเขาจึงสูญหายไป กเ็พราะศีลธรรมของพวกเขาไม่ไหว
แลว้ คน ไม่อาจจะบอกว่าเขาคือคนเพียงเพราะเขามีรูปโฉมของคน ท าไมไม่เรียก ภูตผีเป็นคนละ มนัมี
ชั้นอนุภาคนอ้ยกวา่ท่านเพียงหน่ึงชั้น แลว้ท าไมไม่อาจจะเรียกวานร ลิงกอริลล่าเป็นคนละ เพราะคนไม่
เพียงมีมือเทา้ทั้งส่ีและร่างกาย ยงัมีมาตรฐานทางศีลธรรม ค่านิยมทางศีลธรรมของคน คนหากขาดซ่ึง
ค่านิยมทางศีลธรรมของคน ขาดซ่ึงมาตรฐานทางศีลธรรมของคน ขาดซ่ึงกฎเกณฑข์องการเป็นคน เขาก็
จะไม่ใช่คนแลว้ ดงันั้นสังคมมนุษยใ์นวนัน้ี... ขา้พเจา้สามารถจะบอกท่านอยา่งตรงไปตรงมา เทพไม่
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เห็นว่าเขาเป็นคนแล้ว ท่านลองคิดดู คนไม่ตกอยู่ในอันตรายหรือ รัฐบาลอนุญาต ชนชาติอนุญาต 
กระทัง่ในเขตแดนความนึกคิดน้ีของท่าน ในจิตส านึกของท่านเห็นดว้ย แต่ไม่แน่ว่าเขาจะดีดงันั้นท่านดู
สังคมในวนัน้ี การเสพยา คา้ยาเสพ ผลิตยาเสพติด ผ่าตดัแปลงเพศ รักร่วมเพศ รักเสรีทางเพศ สังคมมา
เฟีย ปรากฏออกมาอย่างไม่ขาดสาย ความเห็นแก่ตวัและตัณหาท าให้ทุกๆ คนกลายเป็นศตัรู ไม่มี
ความคิดท่ีถูกตอ้งแมแ้ต่นิดเดียว ปรากฏการณ์นานาชนิดของความเส่ือมถอยของสังคมมนุษยมี์อยูท่ ัว่ไป
หมด ส่ิงท่ีเรียกกนัวา่ศิลปะสมยัใหม่เอย การเตน้ร าร็อกแอนโรลเอย การระเบิดออกของจิตมารในสนาม
ฟุตบอลเป็นตน้ลว้นมีอยูใ่นทุก สาขาอาชีพ มนัโยงใยไปทัว่ทุกดา้นของสังคมโดยรวม ความเส่ือมถอย
ของใจคนท าใหแ้มแ้ต่ทศันคติก็เปล่ียนแปลงกลบัตาลปัตร เห็นส่ิงท่ีดีเป็นไม่ดี ส่ิงท่ีไม่ดีเป็นดี ทศันคติ
ของคนลว้นกลบัดา้น บงัคบัใหไ้ดม้าซ่ึงเงินทอง ช่ือเสียงและผลประโยชน ์เผยแพร่จิตวิทยาการต่อสู้แยง่
ชิง ยกยอ่งสรรเสริญหวัหนา้มาเฟีย พวกท่านวา่คนเหล่าน้ียงัเป็นคนหรือ 

ขา้พเจา้เห็นกางเกงท่ีนกัเรียนมธัยมสวมใส่ในปัจจุบนั รัดเขม็ขดัไวท่ี้กน้ ขากางเกงเหมือนล าไส้
หอ้ยกองอยู่ท่ีขาและเทา้ สายเขม็ขดัส่วนหน่ึงก็ห้อยโตงเตง สองขา้งศีรษะตรงน้ีโกนติดหนงัหัว เหลือ
ผมขา้งบนตรงกลางเหมือนชายคาบา้น บางคนตรงกลางศีรษะไวผ้มยาวหน่ึงกระจุกดูเหมือนผี เขารู้สึก
วา่มนัดูดี แต่เขาดูดีหรือไม่นะ หากพิจารณาใหล้ะเอียด เขาไม่มีแนวคิดดา้นสุนทรียภาพใดๆ เลย ผูห้ญิง
สวมใส่เส้ือผา้สีด า ไวท้รงผมเหมือนภูตผี ใบหนา้ไร้ความรู้สึกเหมือนผีในยมโลกอยา่งไรอยา่งนั้น กคื็อ
ทศันคติของคนกลบัตาลปัตร ปล่อยใหม้ารก่อกวนมนุษยเ์ห็นส่ิงท่ีด ามืดเป็นความสวยงาม 

ขา้พเจา้พูดแลว้เม่ือวนัก่อน ของเล่นประเภทภูตผีปีศาจ ยิง่ดูน่าเกลียด ยิง่ดูน่ากลวัยิง่ขายดี ตุ๊กตา
ท่ีสวยน่ารักกลบัไม่มีคนซ้ือ ทศันคติของคนเปล่ียนไปหมดแลว้ ทุกท่านลองคิดดูมนัน่ากลวัไหม ความ
เจริญกา้วหนา้ของมนุษยโ์ดยแทจ้ริงเป็นวฏัจกัร หากมนุษยคิ์ดจะป้องกนัไม่ใหเ้ร่ืองประเภทน้ีเกิดข้ึน มี
เพียงวิธีเดียวกคื็อผดุงศีลธรรมของมนุษย ์ทุกท่านเห็นแลว้ ปัจจุบนัปัญหาสังคมผุดข้ึนอยา่งไม่ขาดสาย 
รัฐบาลไหนๆ ก็ไม่อาจจะแกไ้ขได ้ปัญหาชนชาติ ปัญหาระหว่างประเทศ ความขดัแยง้ระหว่างชนชาติ 
ความขดัแยง้ภายในชนชาติ สาเหตุดา้นต่างๆ ของปัญหาอาชญากรรมในสังคม... รัฐบาลไหนๆ กป็วดหวั 
ไม่ว่าใครก็ไม่อาจจะแกไ้ขไดท้ าไมไม่อาจจะแกไ้ขไดน้ะหรือ เพราะวิธีของพวกเขาลว้นเพียงแต่แกไ้ข
ปรากฏการณ์น้ีจากภายในปรากฏการณ์ แต่เม่ือปรากฏการณ์น้ีถูกยบัย ั้งเอาไว ้ปรากฏการณ์ท่ียิง่ไม่ดีกจ็ะ
ตามมาอีก ท่านกไ็ปยบัย ั้งมนัอีก ปรากฏการณ์ท่ียิง่ไม่ดีกจ็ะตามมาอีก กฎหมายท่ีมนุษยต์ราออกมากคื็อ
กลไกท่ีจะจ ากดัยบัย ั้งคน ปิดลอ้มคน รวมทั้งคนท่ีตรากฎหมาย มนุษยก์  าลงัปิดลอ้มตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
ปิดลอ้มไปปิดลอ้มมาสุดทา้ยมนุษยก์ปิ็ดลอ้มตนเองจนไม่มีทางออกแมแ้ต่นอ้ย เม่ือกฎหมายตราไวม้าก
เกินไป คนกเ็หมือนกบัสัตวท่ี์ถูกควบคุมจนไม่มีทางออก ฉะนั้นจึงไม่มีใครมีวธีิแกปั้ญหา 
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 แต่ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน ท่ีจริงมูลเหตุของความไม่ดีทั้งหมดของมนุษยเ์ป็นเพราะความเส่ือม
ถอยของศีลธรรมมนุษย ์หากไม่เร่ิมจากตรงน้ีปัญหาอะไรของมนุษยก์็ไม่อาจจะแกไ้ขได ้หากเร่ิมจาก
เร่ืองน้ีปัญหาอะไรของมนุษยล์ว้นสามารถจะแกไ้ขได ้เป็นปัญหาน้ีหรือไม่ ทุกท่านลองคิดดู หากแต่ละ
คนก าหนดตนเองใหเ้ป็นคนดีจากในใจ ลว้นสามารถยบัย ั้งชัง่ใจตนเอง เวลาท าอะไรค านึงถึงผูอ่ื้น ไม่ท า
ร้ายผูอ่ื้น ค  านึงว่าผูอ่ื้นจะรับไดห้รือไม่ ท่านว่าสังคมจะเป็นอย่างไร ยงัจะตอ้งมีกฎหมายอะไรละ ยงั
จะตอ้งมีต ารวจไหม ทุกๆ คนต่างยบัย ั้งชัง่ใจตนเอง ดูแลตนเอง แต่การโฆษณาชวนเช่ือทางการเมืองกบั
ปกครองโดยการบงัคบัเช่นกนัก็ไม่สามารถจะท าให้ศีลธรรมหวนคืนได ้กลบักลายเป็นอุปสรรค โลก
พฒันามาถึงทุกวนัน้ีทุกท่านต่างรู้สึกวา่ระบบกฎหมายดีมาก ท่ีจริงนัน่เป็นวิธีท่ีไม่มีหนทางแลว้ มนุษยท่ี์
พฒันามานบัหลายพนัปี ในอดีตกไ็ม่มีกฎหมายมากมายอยา่งนั้นท่ีจะควบคุมคน มีเพียงราชาแห่งฝ่าและ
มาตรฐานประเมินว่าดีหรือเลวคือกุศล (เต๋อ) ง่ายๆ เท่านั้น แต่ศีลธรรมของคนโบราณกลับสูงกว่า
ปัจจุบนัอย่างมาก คนปัจจุบนัรู้สึกว่าคนโบราณไม่ดี ท่ีจริงเป็นเพราะท่านมองดูคนโบราณจากมุมมอง
ของทศันคติท่ีเส่ือมถอยไปแลว้ของคน คนในอดีตไม่ฉลาดน้อยกว่าคนปัจจุบนัเลยแมแ้ต่น้อย สมอง
มนุษยส่์วนท่ีสามารถจะใชไ้ดน้ั้นไม่ไดข้ยายใหญ่เลย เพียงแต่พวกเราคนปัจจุบนัรู้สึกว่าตนเองยอดเยีย่ม 
รู้สึกวา่ตนเองฉลาด 

 การพฒันาของสังคมก็เป็นเทพท่ีจดัวางให้ อนุญาตให้ท่านพฒันามาถึงขั้นน้ีให้มีเคร่ืองจกัร
สมยัใหม่ อุปกรณ์สมยัใหม่ ส่ิงอ านวยความสะดวกสมยัใหม่ คนโบราณไม่ไดคิ้ดจะจดัสร้างส่ิงเหล่าน้ี
หรือ เพียงแต่เทพยงัไม่ไดจ้ดัวางในขั้นนั้น คนปัจจุบนัไม่ไดฉ้ลาดกว่าคนโบราณแมแ้ต่น้อย แต่วตัถุ
สสารยิง่พฒันา คนกม็กัจะยิง่ติดอยูใ่นปรากฏการณ์ท่ีเป็นจริงทางวตัถุ และรู้สึกว่าตนเองยอดเยีย่มอะไร
อย่างน้ี คนโบราณท าออกมาไม่ได ้พวกเราคนปัจจุบนัลว้นแต่สุขสบายราวกบัเป็นเทพเป็นเซียนแลว้ 
เม่ือวานนัง่เคร่ืองบินจากยโุรปมาถึงสหรัฐอเมริกา น่ีราวกบัเป็นเทพเป็นเซียนแลว้ ขา้พเจา้ขอบอกท่าน 
ในจกัรวาลอนักวา้งใหญ่ไพศาลน้ี ส่ิงทั้งหมดน้ีมีอยู่ก่อนนานแลว้ ในโลกอ่ืนๆ มนัมีอยู่ก่อนนานแลว้ 
เม่ือคนเปล่ียนไม่ดีแลว้ตกลงมา ตกลงมาถึงท่ีของมนุษยต์รงน้ี ตกลงมาถึงบนโลกน้ี ในความคิดของคน
ล้วนมีจิตส านึกก่อนก าเนิดคงอยู่ เพียงแต่ตนเองไม่รู้บอกว่าผ่านวิทยาศาสตร์ วิทยาการอะไรเอย 
วิทยาศาสตร์และวิทยาการของตนเองกา้วหน้าอย่างไรหนา ผลิตเคร่ืองบินเอย รถยนต์เอย ส่ิงของ
สมัยใหม่เอย ท่ีจริงข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เพียงแต่ในจิตส านึกของท่านเคยมีส่ิงเหล่าน้ีคงอยู่ อยู่
ท่ามกลางกองขยะ ท่านใชข้ยะ ใชส้สารชั้นผิวท่ีหยาบท่ีสุดผลิตมนัออกมาอีก มนุษยย์งัรู้สึกว่ามนัไม่เลว 
แน่นอนมนุษยก์ต็กลงมาเช่นน้ี เพราะเขาเปล่ียนไม่ดีแลว้ ตกลงมาถึงขั้นน้ีมนุษยต์อ้งแบกรับความทุกข์
ยากล าบาก ฉะนั้นการพฒันาของมนุษยน์ั้น มนุษยไ์ม่อาจคิดจะพฒันาอยา่งไรกพ็ฒันาไปอยา่งนั้น ท าไป
ตามท่ีใจปรารถนา และมนุษยไ์ม่อาจจะท าอะไรเพียงเพื่อใหต้นเองรู้สึกสบายกพ็อ ใหเ้ป็นเช่นนั้นไม่ได้
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เดด็ขาด ดงันั้นมนุษยจึ์งตกอยูใ่นอนัตราย คนน้ีคนนั้นพูดถึงภยัพิบติั ตลอดมาขา้พเจา้ไม่พูดเร่ืองเหล่าน้ี 
และไม่มีประโยชน์ มีหรือไม่มีขา้พเจา้ก็จะไม่พูดถึงมนั  ถึงแมจ้ะมีก็ไม่เก่ียวขอ้งกบัพวกเราผูฝึ้กพลงั
หรือกบัคนดี แต่เราเห็นแลว้จริงๆ ว่ามนุษยพ์ฒันามาถึงทุกวนัน้ี เม่ือแกไ้ขปัญหาไม่ได ้หรือประสบกบั
ความยุ่งยาก ท าใหม้นุษยไ์ม่มีทางออก โดยแทจ้ริงเกิดข้ึนเพราะศีลธรรมมนุษยเ์ส่ือมถอย เม่ือครู่ไดพู้ด
ถึงการประกอบข้ึนของชีวิต ไดพู้ดถึงมิติ และเราไดห้นักลบัมาพูดถึงมนุษย ์สสารสามารถประกอบข้ึน
เป็นมนุษยไ์ดเ้พราะเม่ืออนุภาคประกอบข้ึนเป็นสสารท่ีแตกต่างกนั มนักส็ามารถประกอบข้ึนเป็นสสาร
ชั้นผิวท่ีแตกต่าง ระเบียบขั้นตอนการเรียงล าดบัของโมเลกุลนั้นเป็นระเบียบขั้นตอนของการเรียงล าดบั
ของอนุภาคกระดูก สสารชั้นผวิอยา่งนั้นกคื็อกระดูกเม่ือระเบียบขั้นตอนการเรียงล าดบัเป็นโมเลกุลของ
เน้ือ เช่นนั้นมนัก็คือเน้ือ ระเบียบขั้นตอนการเรียงล าดับเป็นอะไรมนัก็จะเป็นอย่างนั้น น่ีจึงสามารถ
ประกอบข้ึนเป็นชีวติของท่าน เม่ืออธิบายออกมากเ็ขา้ใจไดง่้าย 

เม่ือครู่ขา้พเจา้ยงัไดพู้ดอีกประเด็นหน่ึง หลายๆ คนบอกว่าเทพสร้างมนุษย ์บางคนบอกว่าสร้าง
มนุษยจ์ากดินเหนียวอย่างไรอยา่งไร เราจะไม่พูดว่าสร้างมนุษยข้ึ์นมาโดยรูปธรรมอยา่งไร ท่ีจริงสร้าง
ดว้ยวธีิอะไรกมี็ เทพท่ีใหญ่ยิง่ข้ึนเพียงแต่คิดกส็ามารถสร้างท่านข้ึนมาได ้สสารใดๆ ลว้นมีชีวติ หลงัจาก
สร้างรูปโฉมของท่านแลว้ค่อยสร้างอวยัวะภายใน มนุษยรู้์สึกว่าร่างกายมนุษยน์ั้นซับซ้อนอย่างยิ่ง แต่
กล่าวส าหรับเทพผูมี้ปัญญาญาณยิง่ใหญ่และรู้แจง้ยิง่ใหญ่เป็นเร่ืองท่ีเลก็มาก เพียงพระพุทธคิดกส็ามารถ
จะสร้างอวยัวะภายในของท่านออกมาดว้ยสสารระดบัจุลทรรศน์มากๆ และสามารถจะสร้างออกมาได้
อยา่งรวดเร็ว เม่ือของส่ิงหน่ึงก่อเป็นรูปข้ึนมา กจ็ะมีชีวิตหน่ึงถูกกรอกใส่เขา้ไป แน่นอนคนยงัมีจิตรอง 
ชีวติมากมายกจ็ะมารวมกนัและประกอบข้ึนเป็นคน พดูข้ึนมากเ็ป็นสภาพการณ์อยา่งน้ี 

ในอดีตผูค้นในวงการวิทยาศาสตร์ชอบเจาะสู่ทางตนัอยู่ร ่ าไป บอกว่าไก่มีก่อนหรือไข่มีก่อน 
ขา้พเจา้ว่าไม่มีไก่และก็ไม่มีไข่ ก็คือสสารจุลทรรศน์ประกอบข้ึนเป็นสสารมหทรรศน์ อนุภาคท่ีเล็ก
ประกอบข้ึนเป็นอนุภาคท่ีใหญ่ยิง่ข้ึน และจากส่ิงท่ียงัไม่อาจจะเรียกเป็นสสารชนิดนั้นประกอบข้ึนเป็น
สสาร ชีวิตท่ีใหญ่ยิง่ข้ึนกบัชีวิตน้ีของพวกเรา แมว้่าดูในเชิงปริมาตร อนุภาคท่ีประกอบข้ึนเป็นร่างกาย
นั้นแตกต่างกนั ประกอบข้ึนเป็นรูปโฉมภายนอกขนาดใหญ่และเลก็จึงไม่เหมือนกนั แต่ระเบียบขั้นตอน
การเรียงล าดบัของอนุภาคชั้นผิวของสสารท่ีประกอบข้ึนเป็นการคงอยูข่องชีวิตจะเหมือนกนั ไม่ว่าจะมี
ขนาดใหญ่หรือเลก็เพียงไร อยา่งเช่นวา่ หากทุกๆ อนุภาคของร่างกายมนุษยข์องระดบัชั้นท่ีใหญ่กว่านั้น
ประกอบข้ึนจากชั้นอนุภาคของดาวเคราะห์ เช่นนั้นเน้ือของเขาจะมีระเบียบขั้นตอนการเรียงล าดบัท่ี
เหมือนกบัของโมเลกุลของร่างกายมนุษยเ์รา ก็คือพูดว่าระเบียบขั้นตอนการเรียงล าดบัของดาวเคราะห์
นั้นควรจะเหมือนกบัระเบียบขั้นตอนการเรียงล าดบัของโมเลกลุท่ีประกอบข้ึนเป็นเน้ือ ดงันั้นมนุษยข์อง
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ชั้นท่ีเล็กว่า ตลอดจนชั้นท่ีจุลทรรศน์ยิ่งกว่าก็ประกอบข้ึนเช่นน้ีเช่นกนั เก่ียวกบัเร่ืองน้ีขา้พเจา้ก็จะพูด
เพียงเท่าน้ี 

   มาถึงวนัน้ี ขา้พเจา้กไ็ดอ้ธิบายโครงสร้างของจกัรวาลน้ีอยา่งรอบดา้นแลว้ แน่นอนละ ส่วนของ
รายละเอียดนั้นไม่สามารถจะพดูได ้มีคนถามขา้พเจา้ว่า อาจารย ์พวกเราอยากจะรู้ว่าพระพุทธด ารงชีวิต
อย่างไร ข้าพเจ้าว่าเช่นนั้ นท่านก็บ าเพ็ญให้เป็นพระพุทธ เพราะมนุษยไ์ม่อาจจะรู้ได้ว่าพระพุทธ
ด ารงชีวิตอย่างไร มนุษยจ์ะไม่มีแนวคิดนั้นอยา่งแน่นอน หากพูดออกมาใหก้บัท่าน ท่านกจ็ะปฏิบติัต่อ
พระองคด์ว้ยจิตยนิดีของมนุษย ์ความคิดและตรรกะของมนุษย ์เท่ากบัดูหม่ินพระองค ์ไม่เคารพพระองค ์
ดงันั้นเราจึงไม่สามารถอธิบายอยา่งเฉพาะเจาะจง ขา้พเจา้ไดแ้ต่ใชภ้าษาอนัจ ากดัของมนุษยอ์ธิบายอยา่ง
คร่าวๆ ท่ีจริงวนัน้ีเราเลือกใชภ้าษาจีนมาอธิบายเป็นเร่ืองท่ีไม่มีอะไรเหมาะสมกว่าน้ีแลว้ เพราะภาษาจีน
เป็นภาษาท่ีมีความสามารถในการถ่ายทอดมากท่ีสุด มีความนยัมากท่ีสุดในโลก หากจะใชภ้าษาองักฤษ
หรือภาษาอ่ืนอธิบาย อะไรกไ็ม่สามารถถ่ายทอดออกมาได ้เพื่อท่ีอธิบายใหช้ดัเจน ขา้พเจา้ไดใ้ชภ้าษา
ทอ้งถ่ินบา้ง เพราะภาษาจีนสมยัใหม่ท่ีปรับเป็นมาตรฐานก็ไม่สามารถจะถ่ายทอดให้ชดัเจนได ้ดงันั้น
ทุกท่านอาจฟังออกว่าในค าพูดของขา้พเจา้มีภาษาทอ้งถ่ินติดอยู่บา้งซ่ึงสามารถบรรยายความหมายได้
อยา่งเหมาะเจาะ และเลือกใชค้  าท่ีไม่เป็นไปตามประเพณี “ปากู่” ใหม่ (ปากู่: วิทยานิพนธ์แปดตอนใช้
เป็นแบบขอ้สอบ ขนุนางขั้นตน้ในราชวงศห์มิง ปัจจุบนัอุปมาเป็นบทความน ้ าท่วมทุ่งผกับุง้โหรงเหรง) 
กไ็ม่มีความนยัท่ีลึกซ้ึง หากไม่ท าเช่นนั้นกไ็ม่มีทางท่ีถ่ายทอดออกมาได ้

จะพดูอีกประเดน็หน่ึงท่ีทุกท่านเป็นกงัวลตลอดมา มีคนพดูวา่ อาจารยฉ์นัฝึกพลงัแลว้ฉนัไม่เห็น
อะไรเลย เรากม็าพูดเร่ืองการเห็นและไม่เห็นว่าเร่ืองเป็นอยา่งไร ท่ีจริงเม่ือตอนขา้พเจา้พูดเร่ืองตาทิพย ์
ขา้พเจา้ไดพู้ดไปแลว้ ขอ้ก าหนดต่อคนนั้นค่อนขา้งสูง หลกัการก็เล่ือนสูงข้ึนไม่มีหยุด หากขา้พเจา้
อธิบายต่อไปอีกก็จะเลยล ้าการรับรู้เขา้ใจนั้น แต่ขา้พเจา้จะพยายามเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีขา้พเจา้พูดไปแลว้
เม่ือคร้ังก่อน ขา้พเจา้จะอธิบายประเดน็น้ีเพิ่มเติมใหก้บัทุกท่าน 

พวกเราท่ีนัง่อยูส่่วนใหญ่มีรากฐาน(เกินจี)ดีมาก ท่ีจริง ตั้งแต่ท่านเร่ิมบ าเพญ็จนถึงวนัน้ีแมว้่าจะ
เป็นเวลาท่ีสั้น ท่านกค็วรจะสามารถมองเห็นบางส่ิงบางอยา่งแลว้ เพราะในหนงัสือ “จว้นฝ่าหลุน”เราได้
เน้นถึงขอ้ก าหนดท่ีเขม้งวดเก่ียวกบัการขจดัจิตยึดติดของคน ดังนั้นหลายๆ คนจึงไม่กลา้ไปดู มีคน
จ านวนมากคลบัคลา้ยคลบัคลาไดเ้ห็นอะไรบางอยา่งจริงๆ เขากไ็ม่กลา้เช่ือ ตรงน้ีมีสาเหตุบางประการ
ท าใหท่้านไม่สามารถจะเห็น ไม่สามารถเห็น ประการแรกกคื็อบางคนเขา้ใจว่าหากฉนัเห็นอะไรแลว้ ก็
ตอ้งเห็นไดช้ดัเจนเหมือนอยา่งท่ีฉนัเห็นส่ิงของต่างๆ ในโลกสสารน้ี นัน่จึงจะนบัว่าเห็น น่ีเป็นอุปสรรค
ท่ีใหญ่มาก เขามกัจะใชค้วามคิดของมนุษยไ์ปรับรู้เขา้ใจเร่ืองน้ี ไม่ใช่เช่นน้ี เม่ือท่านสามารถมองเห็นได้
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ชดัเจนอย่างนั้นไดจ้ริงๆ ละก็ ท่านก็เปิดการรับรู้แลว้ ร้อยทั้งร้อยเปิดการรับรู้แลว้ และเม่ือถึงเวลานั้น
มองดูเทพยงัชดัเจนยิง่กว่ามองดูคนเพราะในโลกนั้นความรู้สึกต่อรูปมิติจะแรงกว่าของเรา อากาศจะใส
กว่าของเรา สสารจะดูเป็นจริงกว่าของเรา ดงันั้นจึงเห็นชดัเจนยิง่ข้ึน เป็นเพราะพวกเรามีทศันคติเช่นน้ี 
เขา้ใจว่าการเห็นไดช้ดัเจนจึงจะเป็นการเห็นจริงๆ ไม่ใช่ ท่านอยู่ในขั้นตอนของการบ าเพ็ญ เห็นก็ไม่
อาจจะใหท่้านเห็นไดช้ดัเจนอยา่งนั้น ดงันั้นกจ็ะเห็นไดเ้พียงมวัๆ นอกจากน้ี คนบางคนเห็นไดค่้อนขา้ง
ชดัเจน แต่ส่ิงท่ีเขาเห็นคือเฉพาะส่วน มุมท่ีเห็นกแ็คบมาก ส่วนท่ีเห็นไดช้ดัเจนจะเห็นไดเ้พียงส่วนเดียว 
หากมุมท่ีเห็นกวา้ง ส่ิงท่ีเห็นก็จะค่อนขา้งมวัอย่างแน่นอน ไม่อาจเห็นไดช้ัดเจนอย่างนั้น หรือเพียง
สามารถเห็นมิติท่ีต  ่ามากหรือนอ้ยมิติมากๆ ดงันั้นพวกเราอย่าไดใ้ชส่ิ้งท่ีคนเรียกว่าทศันคติต่อสสารท่ี
เป็นจริงไปปิดกั้นตนเอง น่ีคือสาเหตุหน่ึง แต่มีท่ียกเวน้ คนท่ีเห็นได้ชัดเจนแต่ก าเนิดมีจ านวนน้อย 
ขา้พเจา้กจ็ะไม่พดูถึง 

   ยงัมีสาเหตุอีกประการหน่ึง พวกเราจ านวนมากไม่ใช่วา่ไม่เห็น เขาเห็น แต่เขามกัจะถือว่ามนัเป็น
ภาพลวงตา เขามกัจะถือว่ามนัเป็นภาพจินตนาการ ในระยะแรกก็จะเป็นอย่างน้ีบา้ง เพราะขา้พเจา้ได้
กล่าวไวโ้ดยเฉพาะในหนงัสือ “จว้นฝ่าหลุน” บอกทุกท่านไม่ใหคิ้ด มนัจะแปรเปล่ียนไปตามใจนึก พอ
ท่านคิดมันก็จะเปล่ียนแปลงไปตามท่ีใจท่านคิด พวกเราบางคนจัดวางความสัมพนัธ์ให้ถูกตอ้งได ้
นอกเหนือจากสาเหตุท่ีเกิดข้ึนจากจิตยดึติดและจิตยนิดีแลว้ ยงัมีอีกหน่ึงอุปสรรค อุปสรรคอะไรหรือ ก็
คือในใจท่านคิดอะไรกบัภาพของวตัถุท่ีเห็นจะสะทอ้นออกมา ณ บริเวณเดียวกนัในสมอง และเกิดผล 
ณ ท่ีส่วนเดียวกนัในสมอง ภาพของวตัถุท่ีคนเห็นนั้นไม่ใช่ดวงตาท่านจบัภาพออกมา แต่ส่งผ่านจกัษุ
ประสาทและเห็นในบริเวณต่อมไพเนียลในสมอง แต่ในเวลาท่ีท่านคิดเร่ืองอะไรและมีภาพปรากฏ
ออกมา ก็จะบงัเกิดผล ณ ท่ีบริเวณนั้น ฉะนั้นจึงก่อให้เกิดภาพลวงตาชนิดหน่ึง เวลาท่ีท่านเห็นอะไร
จริงๆ และเดิมทีกพ็ร่ามวัอยูแ่ลว้ ท่านจึงเขา้ใจวา่เป็นจินตนาการ ท่ีจริงไม่ใช่จินตนาการ ท่านเห็นจริงๆ 

 ในอดีตมีการบ าเพ็ญเต๋าสายย่อยจ านวนมาก เวลาฝึกฝนลูกศิษย์ เขาจะให้ลูกศิษย์ตั้ งใจ
จินตนาการเป็นพิเศษ เจา้ไม่เห็นเจา้ไปจินตนาการเอา สุดทา้ยยิง่จิตนาการยิง่เป็น(ภาพ)จริง ยิง่คิดยิง่เป็น
(ภาพ)จริง เขาฝึกฝนลูกศิษยเ์ช่นน้ี การบ าเพญ็เต๋าสายยอ่ยนั้นยากจะส าเร็จมรรคผลถูกตอ้ง กเ็พราะเขามี
จุดร่ัว การจินตนาการโดยตวัเองก็คือจิตยึดติด อาจารยอ์ยากให้เขาเห็นวตัถุส่ิงหน่ึง ถา้ไม่เห็นเจา้ก็
จินตนาการ ให้พยายามเห็นมนั หลบัตาจินตนาการอีก ยิ่งจินตนาการยิ่งเป็น(ภาพ)จริง อย่างช้าๆ ดู
เหมือนว่าจินตนาการจนมนักลายเป็นจริงออกมา ในอดีตเต๋าสายยอ่ยฝึกฝนกนัเช่นน้ี เพราะเป็นเต๋าสาย
ยอ่ย จิตยดึติดชนิดน้ีพวกเขาไม่รู้สึกวา่เป็นจิตยดึติด เพราะเขาไม่เนน้เร่ืองหยวนหมัน่ 
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เราให้ความส าคญักบัปัญหาเหล่าน้ี จิตยึดติดใดๆ ลว้นจะกระทบต่อการหยวนหมัน่ ขา้พเจา้ขอ
บอกทุกท่านใหช้ดัเจนกบัปัญหาน้ี บางทีท่านอาจถือเอาส่ิงท่ีเห็นเป็นภาพลวงตา แต่ท่านกไ็ม่อาจจะไป
ฝึกฝนเช่นน้ี อยา่งเช่นว่าฝ่าหลุนน้ี ถา้หากมีคนคลบัคลา้ยคลบัคลาว่าเห็นแลว้ แต่รู้สึกว่าเป็นส่ิงท่ีตนเอง
จิตนาการ ถา้เห็นวา่เขาเคล่ือนไหวหรือหมุนอยู ่ขา้พเจา้ขอบอกท่าน นัน่คือท่านเห็นแลว้ ทุกท่านจะลอง
ท าดูโดยปฏิบติัตามท่ีขา้พเจา้บอก ขา้พเจา้พูดถึงศิษยท่ี์เห็นไดแ้ลว้แต่รู้สึกว่ามนัเป็นภาพลวงตา คนท่ีไม่
มีความรู้สึกอย่างน้ีอย่าไดไ้ปฝืนจินตนาการ นัน่คือจิตยึดติด ขา้พเจา้อธิบายกบัทุกท่านเม่ือครู่นั้นเพื่อ
ขจดัอุปสรรคในความคิดใหทุ้กท่าน อยา่ไดย้ดึติดเป็นอนัขาด ทุกท่านอยา่ไดย้ดึติดกบัมนัเป็นอนัขาด 
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บรรยายธรรม ณ ที่ประชุมนิวยอร์ก 

หล่ีหงจ้ือ 

 

22 มีนาคม ค.ศ.1997 

ก่อนการประชุมในวนัพรุ่งน้ี อยากจะดูวา่ทุกท่านมีเร่ืองอะไร(อยากจะถาม) ท่านสามารถถาม
ขา้พเจา้ไดใ้นวนัน้ี 

ศิษย์: ใชเ้งินของสามีถือวา่สูญเสียกศุล (เต๋อ) หรือไม่ 

อาจารย์: สามีภรรยาเป็นความสัมพนัธ์แบบน้ี ปัญหาน้ีไม่คงอยู ่ท าไมท่านถามปัญหาน้ีในเวลาน้ี
หรือ ก็เพราะคนในปัจจุบนัได้ท าลายจริยธรรมชนิดน้ีของมนุษยไ์ปแล้ว ปัจจุบันมีคนพูดเร่ืองการ
ปลดปล่อยสตรีเพศ น้ีเป็นปัญหาท่ีอ่อนไหวมาก บางคนบอกว่าพวกเราสตรีช่างล าบากนกั สตรีควรจะ
ไดรั้บการปลดปล่อยชายหญิงควรมีความเสมอภาคเป็นตน้ พวกเราสตรีควรจะเขม้แขง็สักหน่อย ท าไม
เป็นเช่นน้ีนะหรือ กเ็พราะผูช้ายบางคนรังแกผูห้ญิงเหลือเกิน ผูห้ญิงรู้สึกถูกกดข่ี ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน 
เม่ือสังคมเกิดการเส่ือมถอย ผูค้นยากท่ีจะมองเห็นปัจจยัของการเส่ือมถอยหรือความเส่ือมถอยนั้นเกิดข้ึน
อยา่งไร ทุกท่านต่างชอบท่ีจะพดูคุยเร่ืองราวจากภายในเร่ืองราว 

ท่ีจริงขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน การโฆษณาชวนเช่ือเร่ืองการปลดปล่อยสตรีประเภทน้ีเกิดข้ึน
หลงัจากการเส่ือมถอยของมนุษยชาติ ไม่ใช่ว่าผูห้ญิงถูกรังแกข่มเหงจากผูช้าย แต่ผูช้ายก็รังแกข่มเหง
ผูช้ายดว้ยกนั ผูห้ญิงกรั็งแกข่มเหงผูห้ญิงดว้ยกนั ผูช้ายกรั็งแกข่มเหงผูห้ญิง แต่ผูช้ายรังแกข่มเหงผูห้ญิง
นั้นปรากฏออกมาค่อนขา้งเด่นชดั ท่ีจริงผูห้ญิงท่ีมีอ  านาจรังแกข่มเหงผูช้ายก็มี น้ีเกิดข้ึนจากการตกต ่า
เส่ือมถอยของศีลธรรมของสังคมโดยรวม ท่ีจริงความสัมพนัธ์ระหว่างชายหญิงคือความสัมพนัธ์ของ
ความแข็งแกร่งกบัความอ่อนโยน  และผูห้ญิงถูกผูช้ายรังแกกดข่ีนั้นปรากฏออกมาค่อนขา้งเด่นชดัสัก
หน่อย แต่ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน เหตุใดขา้พเจา้จึงบอกว่าปรากฏการณ์ชนิดน้ีมนัผิดนะหรือ ท าไมจึง
บอกวา่การส่งเสริมอิสรภาพและการพึ่งพาตนเองของสตรีนั้นผิดละ ปัจจุบนัคนมกัจะใชท้ศันคติท่ีเส่ือม
ถอยแลว้ของคนปัจจุบนัไปประเมินคนโบราณ เขา้ใจว่าผูห้ญิงในอดีตถูกรังแกกดข่ี ท่ีจริงโดยแทจ้ริง
ไม่ใช่เป็นอยา่งท่ีคนปัจจุบนัคิด ในสมยัโบราณของจีนรวมทั้งทัว่โลก สังคมตะวนัตกกเ็ช่นกนั ผูช้ายเขา
รู้จกัท่ีจะปฏิบติัต่อภรรยาของตน เอาใจใส่ รักทะนุถนอมภรรยาของตนอย่างไร ภรรยาก็รู้จกัเอาใจใส่
สามี อิน -หยาง(อิน-หยาง -- สองส่ิงท่ีตรงขา้มกนั) กค็งอยูคู่่กนัเช่นน้ี เม่ือสองส่ิงท่ีเป็นหยางพบเจอกนั
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จะตีกนัข้ึนมา สองส่ิงท่ีเป็นอิน พบเจอกนัก็ไม่ได ้อิน -หยางจึงเสริมประกอบซ่ึงกนัและกนั และคงอยู่
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนัเช่นน้ี 

 แต่ปัจจุบนัทุกท่านลองคิดดู พอมีการริเร่ิมส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของสตรี ผูห้ญิงกรู้็สึกว่า
ตนเองถูกกดข่ี ควรจะลุกข้ึนมาละ แต่ส่ิงท่ีตามมาคืออะไรหรือ การอยา่ร้าง การต่อสู้ เด็กถูกทอดท้ิงและ
ปัญหาสังคมต่างๆ ก็ปรากฏออกมา สาเหตุมูลฐานไม่อยู่ท่ีการเสมอภาคหรือไม่เสมอภาคของสตรี แต่
เป็นเพราะศีลธรรมของสังคมมนุษยเ์ส่ือมถอยไป เป็นสาเหตุน้ีหรือไม่ น้ีคือสาเหตุมูลฐาน การแกปั้ญหา
หากไม่แกไ้ขท่ีมูลฐาน แต่การแกไ้ขปรากฏการณ์จากในปรากฏการณ์ กเ็ป็นไดแ้ต่เพียงเม่ือแกไ้ขความ
ขดัแยง้เก่าแลว้ความขดัแยง้ใหม่กจ็ะมีมาอีก สังคมกย็ิง่พฒันาอยา่งพิกลพิการมากข้ึนเร่ือยๆสังคมในทุก
วนัน้ีคนจ านวนมากลว้นใคร่ครวญปัญหาจากภายในปัญหาเฉพาะหนา้ การแกไ้ขวิกฤตดว้ยวิธีการต่อสู้
ไม่อาจจะแกไ้ขไดต้ลอดไป มนุษยชาติไม่รู้ว่าในยุคใกลท้ าไมมนัเปล่ียนแปลงเป็นเช่นน้ี เม่ือต่างก็ถก
เร่ืองน้ีจากภายในเร่ืองน้ี ก็จะบญัญติักฎหมายต่างๆ ออกมาก าหนด แต่เม่ือใจคนไม่ดี ปัญหาใหม่ท่ีผิด
เบ้ียว ท่ียิง่ไม่ดีกจ็ะปรากฏออกมาอีก เช่นนั้นกก็  าหนดกฎหมายอีก มนุษยก์ปิ็ดลอ้มตนเองเช่นน้ี สุดทา้ย
ปิดลอ้มตนเองจนไม่มีทางออกแมแ้ต่น้อย ยิ่งกว่านั้นเร่ืองประเภทน้ีก็จะน ามาซ่ึงปัญหาสังคมต่างๆ 
มากมาย 

 ตามทฤษฎีอิน -หยาง เพศหญิงควรจะอ่อนโยน ไม่ใช่แข็งแกร่ง เพศชายจัดเป็นหยางและ
แข็งแกร่ง เพศหญิงจึงจดัเป็นอิน และอ่อนโยน เม่ือความแข็งแกร่งกบัความอ่อนโยนรวมอยู่ดว้ยกนั 
แน่นอนว่าจะปรองดองกลมกลืนอย่างยิ่ง ปัจจุบนัไม่ใช่ว่าผูช้ายชอบรังแกข่มเหงผูห้ญิง แต่เป็นเพราะ
สังคมเส่ือมถอย ไม่วา่ผูช้ายหรือผูห้ญิงลว้นแต่ก าลงัรังแกผูอ่ื้น ในเวลาเดียวกนัไดป้รากฏอิน -หยางกลบั
ดา้นในยุคใกล ้และแสดงออกมาเด่นชัดท่ีสุดในประเทศจีน ท่านดูนักกีฬา ลว้นแต่เป็นผูห้ญิงท่ีไดรั้บ
รางวลัมาก ผูช้ายไดรั้บรางวลันอ้ย ก็พูดในความหมายน้ีท าไมเป็นเช่นน้ีละ ทั้งหมดลว้นเป็นเพราะอิน 
แข็งแกร่งมากหยางอ่อนแอมาก ปัจจยัชนิดน้ีเกิดข้ึนจากอิน หยางกลบัดา้นกนั บวกกบัผลขา้งเคียงจาก
การส่งเสริมความเสมอภาคของสตรี เป็นเพราะศีลธรรมของสังคมเส่ือมถอยท าให้ใจคนในสังคม
เปล่ียนแปลง ท่ีจริงในเบ้ืองลึกของจิตใจผูห้ญิงไม่ชอบท่ีสามีตนเองอ่อนปวกเปียกเหมือนลูกแกะ 
เหมือนผูห้ญิง เป็นเช่นน้ีหรือไม่ โกรธแคน้ท่ีสามีตนเองไม่เป็นชายชาตรี ไม่เขม้แขง็ไม่ทรหด แต่ถา้เขา
เขม้แขง็ทรหดข้ึนมาจริงๆละก ็ผูห้ญิงกรั็บไม่ได ้ใช่เหตุผลน้ีหรือไม่ 

ปรากฏการณ์ของการเส่ือมถอยทั้งหมดท่ีมีของมนุษยชาติ ทุกส่ิงทุกอย่างลว้นแต่ไม่รู้จกัท่ีจะ
คน้หาสาเหตุมูลฐานของมนั แกไ้ขปัญหานั้นๆ จากภายในปัญหานั้นๆ ดา้นน้ีเกิดปัญหา บญัญติักฎหมาย 
ดา้นนั้นเกิดปัญหา บญัญติักฎหมาย สุดทา้ยปิดลอ้มท่านราวกบัถูกจบัขงัอยู่กรงขยบัตวัไม่ได ้ทา้ยท่ีสุด
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กฎหมายกไ็ม่มีทางออก ผูบ้ญัญติักฎหมายลว้นคิดท่ีจะก าหนดผูอ่ื้น เขาคิดไม่ถึงว่ากฎหมายกห็นักลบัมา
ก าหนดตวัเขาดว้ย มนุษยชาติจึงก าลงัแบกรับทุกส่ิงท่ีตนเองท าข้ึนส าหรับตนเอง ใช่เหตุผลน้ีหรือไม่ 
ดงันั้นทุกท่านอย่าไดไ้หลไปตามกระแสและผสมโรงไปกบัคล่ืนของทศันคติท่ีเบ่ียงเบนไปของสังคม
คนธรรมดาสามญั -- คนธรรมดาสามญัคิดจะท าอะไร พวกเรากท็  าตาม -- ท าไมขา้พเจา้จึงพูดว่า พวกเรา
ไม่อาจเป็นเหมือนคนธรรมดาสามญั คนธรรมดาสามญัมองไม่เห็นส่ิงเหล่าน้ี 

ทางออกมูลฐานของมนุษยชาติ ไม่อยู่ท่ีการใช้กฎหมายมาควบคุมคน แต่เป็นการบ าเพ็ญกุศล
(เต๋อ)ทัว่ปฐพี เม่ือศีลธรรมมนุษยย์กระดบัข้ึนแลว้ กจ็ะไม่มีเร่ืองคนรังแกข่มเหงผูอ่ื้น ต่างคนต่างนบัถือ
ซ่ึงกนัและกนั ยงัจะมีคนเลวมากขนาดนั้นไดอี้กหรือ แมแ้ต่ต ารวจกไ็ม่จ  าเป็นแลว้ ฉันประพฤติดีกว่าท่ี
ท่าน--ต ารวจดูแลเสียอีก ยงัตอ้งการต ารวจไปท าอะไร ทุกๆ คนเนน้กุศล ตอ้งมีกฎหมายเพื่ออะไร ทุก
ท่านต่างรู้ว่าในประเทศจีนสมยัโบราณ พื้นท่ีอ่ืนๆ ในโลกก็เช่นกนั ในช่วงเวลาท่ีมาตรฐานศีลธรรมสูง
มากๆ ไม่มีกฎหมายเหล่านั้น ไม่มีกฎหมายเลย มีแต่ธรรมราชาท่ีเรียบง่ายเท่านั้น ผูค้นประเมินความดี-
เลวลว้นแต่ใชศี้ลธรรมเป็นมาตรฐาน ท่านท าเร่ืองน้ีไดดี้หรือไม่ กดู็ว่าทศันคติทางศีลธรรมของท่านเป็น
อยา่งไร คนๆ น้ีไม่มีกศุล(เต๋อ) ค  าพดูประโยคน้ีกต็ดัสินเขาแลว้ นายอ าเภอผูต้ดัสินคดีกจ็ะตดัสินเช่นน้ี ผู ้
ไม่มีเต๋อตอ้งถูกโบย ถา้แย่มากๆ เช่นนั้นก็ตอ้งตดัหัว คนๆ น้ีไม่ใช่คนแลว้ ตดัหัว เขาท าลายจริยธรรม
มนุษย ์คนมีชีวติอยูใ่นโลก มีมาตรฐานทางศีลธรรมของมนุษย ์และจรรยาบรรณทางศีลธรรมของมนุษย์
เป็นกฎเกณฑ ์ขาดซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี กจ็ะเหมือนสัตว ์เช่นนั้นยงัจะตอ้งการเขาเพื่ออะไร มิตอ้งคดัท้ิงไปหรือ 
หากคิดจะเปล่ียนความคิดของมนุษยปั์จจุบนัให้หวนกลับมาเป็นเร่ืองท่ียากมาก พวกท่านมองเห็น
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัผูห้ญิงในวนัน้ี ดา้นอ่ืนๆ มิใช่เป็นเช่นน้ีหรือ ปัญหาสังคมของมนุษยม์ากมาย
เหลือเกินแลว้ ทางออกเพียงหน่ึงเดียวกคื็อปรับใจคนใหถู้กตอ้งเท่ียงตรง 

ศิษย์: คนหนุ่มสาวตอ้งการจะแต่งงาน น่ีเป็นจิตยดึติดหรือไม่ 

อาจารย์: ถา้ขา้พเจา้ออกบวช ไปถ่ายทอดฝ่าน้ีในวดั อยา่วา่แต่ชาวผวิขาวหรือชนชาติอ่ืนๆ แมแ้ต่
พวกเราในจีนแผน่ดินใหญ่ กมี็คนไปวดัไม่มาก กไ็ม่อาจจะท าใหส้าธารณชนท่ีสามารถจะไดฝ่้าไดรั้บฝ่า 
ในเม่ือขา้พเจา้ถ่ายทอดอยูใ่นสังคม เลือกใชรู้ปแบบชนิดน้ีใหทุ้กท่านไดฝ่้าอยา่งน้ี ฉะนั้นพวกเราจึงตอ้ง
ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบของสังคม สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตท่ีปกติทัว่ไปของคน และยงัเป็น
วิธีท่ีสามารถจะท าใหค้นบ าเพญ็ได ้ดงันั้นเราไดจ้ดัวางไวแ้ลว้อยา่งระมดัระวงั ทั้งรูปแบบการถ่ายทอด
ฝ่าและในรายละเอียดต่างๆ 
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หากขา้พเจา้เขา้ไปในวดัขา้พเจา้อาจไม่แต่งงาน ขา้พเจา้ก็ทราบว่าในอนาคตจะมีคนศึกษาฝ่าน้ี
เป็นจ านวนมาก คนในอนาคตทุกๆ คนจะรู้ ไม่วา่ท่านจะเป็นคนผวิขาวกดี็ เป็นคนผวิเหลืองกดี็ หรือเป็น
คนสีผวิอะไรกดี็ ท่านตอ้งรู้อยา่งแน่นอน เช่นนั้นกจ็ะเกิดปัญหาท่ีใหญ่มาก – ใครๆ กไ็ม่แต่งงานแลว้จะ
ท าอยา่งไร ใครๆ กอ็ยากท าตามขา้พเจา้ เพราะขา้พเจา้บรรยายฝ่าพร้อมกบัท าตวัเป็นแบบอยา่ง ดูเหมือน
การกระท าเล็กน้อยของขา้พเจ้า กระทัง่ขา้พเจา้แต่งตวัสวมหมวก บางคนก็คิดจะเลียนแบบ ดังนั้น
ขา้พเจา้จึงระมดัระวงัเป็นพิเศษกบัเร่ืองเหล่าน้ีไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดฝ่าท่ีถูกตอ้งตวั
ขา้พเจา้กต็อ้งท าตวัใหถู้กตอ้ง ทุกท่านไดเ้ห็นรูปถ่ายท่ีขา้พเจา้สวมจีวร นั้นเป็นการเหลือไวใ้หก้บัศิษยท่ี์
บ าเพญ็เป็นอาชีพในอนาคต ในขณะท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดฝอฝ่าในสังคมคนธรรมดาสามญัจะสวมชุดสากล 
น่ีเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ซ่ึงไม่เคยมีมาก่อน ฝ่าไดถ่้ายทอดเช่นน้ีแลว้ ฉะนั้นการบ าเพญ็ของพวก
เราจึงตอ้งปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบน้ีของสังคม 

หากขา้พเจา้มีอะไรผิดพลาด เช่นนั้นมนุษยชาติในอนาคตก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่
หลวง ทุกท่านทราบ พระพุทธองค์นั้น พระองค์ไม่ฉันเน้ือสัตว ์วิชาบ าเพ็ญมากมาย แมว้่าไม่ใช่วิชา
ทั้งหมดจะพดูถึงการกินเน้ือสัตวไ์วอ้ยา่งแน่นอนเหมือนท่ีกล่าวกนัในพุทธศาสนา แต่การบ าเพญ็ตอ้งไม่
ยดึติดกบัเน้ือสัตว ์ถา้ขา้พเจา้จะถ่ายทอดฝ่าน้ีในหมู่คนธรรมดาสามญั ให้ผูบ้  าเพญ็บ าเพญ็อยู่ในหมู่คน
ธรรมดาสามญั คนท่ีศึกษากม็ากมายขนาดน้ี เช่นนั้นหากขา้พเจา้ไม่กินเน้ือสัตว ์คนในอนาคตกจ็ะไม่กิน 
ความเคยชินในการด ารงชีวิต อาหารของมนุษยชาติลว้นจะเปล่ียนแปลง แต่เทพต่างรู้ว่าเน้ือสัตวส่์งผล
ใหร่้างกายคนแขง็แรงอยา่งเพียงพอ น่ีคือส่ิงท่ีอาหารเจไม่สามารถทดแทนได ้จุดน้ีแน่นอน แน่นอนละ
มนัจะไม่เหมือนกนัส าหรับพวกเราผูบ้  าเพญ็  ผูบ้  าเพญ็ไม่กินเน้ือสัตวร่์างกายกลบัจะดีมาก นัน่เป็นเพราะ
การบ าเพ็ญ ส าหรับคนธรรมดาสามญัคนหน่ึงไม่กินเน้ือสัตว ์รับรองว่าเขาจะมีภาวะโภชนาการไม่
เพียงพอ จุดน้ีแน่นอน 

บอกว่าไม่แต่งงาน มนุษยมิ์จบส้ินหรือหากไม่มีบุตรหลาน เราค านึงทั้งหมดแลว้ ในฐานะผู ้
บ  าเพ็ญท่ีออกบวชในพุทธศาสนามีขอ้บญัญติัห้ามแต่งงาน แต่มนัไม่เด็ดขาดแน่นอนในวิธีบ าเพ็ญท่ี
แตกต่างกัน ในอดีต เน่ืองจากในยุคสมัยของประวติัศาสตร์ท่ีต่างกัน ในยุคสมัยของประวติัของ
มนุษยชาติท่ีต่างกนั ในยุคสมยัของอารยธรรมของมนุษยชาติท่ีต่างกนั การบ าเพญ็ก็มีขอ้ก าหนดท่ีไม่
เหมือนกนัต่อคน 

จุดประสงคข์องการไม่แต่งงานคือเพื่อจะขจดัสองส่ิงของมนุษย—์ตณัหากบักามารมณ์ แต่การ
บ าเพ็ญอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามญัไม่สามารถท าไดท้นัทีท่ีเร่ิมบ าเพ็ญ เพราะมนุษยชาติยงัตอ้งขยาย
เผา่พนัธุ์ และพวกเรากมี็คนจ านวนมากท่ีบ าเพญ็อยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญั เช่นนั้นหากท่านตอ้งการ
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ใหผู้บ้  าเพญ็บ าเพญ็อยูใ่นสังคมคนธรรมดาสามญั แต่กต็อ้งการใหทุ้กท่านแยกออกจากการด ารงชีวิตของ
สังคมคนธรรมดาสามญั... จะให้สังคมมนุษยไ์ม่มีเลยจริงๆ นั้นไม่ไดอ้ยา่งเด็ดขาด ท่านดูว่ามนุษยไ์ม่ดี 
แต่เขาเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวาลซ่ึงเช่ือมลงมาจากบนลงล่าง และเป็นส่วนหน่ึงของปรากฏการณ์ของฝ่า
น้ี ณ ระดบัชั้นท่ีต ่าท่ีสุด ไม่อาจจะไม่มีมนุษยชาติ แต่กล่าวส าหรับบางคน พวกท่านไม่คิดจะแต่งงาน 
นัน่ไม่เป็นไร นัน่ถือเป็นปัญหาส่วนตวัของพวกท่านและกไ็ม่ผิด แต่มีจุดหน่ึง เขาไม่แต่งงาน เขาไม่ยึด
ติด พวกเราอย่าไดเ้ขา้ไปสู่อุปสรรคท่ีผิดๆ อีกชนิดหน่ึงท่ีว่าจ  าเป็นตอ้งออกบวชจึงจะสามารถหยวน
หมัน่ได ้

เป็นตน้ว่า การบ าเพ็ญท่ีสืบทอดต่อมานับหลายพนัปี ไม่ว่าจะเป็นสายพุทธ สายเต๋า ศาสนา
คาทอลิกดั้งเดิม คริสเตียนและการบ าเพ็ญในป่าเขา คนเหล่าน้ีลว้นไม่แต่งงาน เช่นนั้นจึงท าให้คนมี
ทศันคติชนิดหน่ึงในการรับรู้เขา้ใจท่ีว่า：เพียงแต่บ าเพญ็กไ็ม่อาจจะแต่งงานได ้น้ีเป็นรบกวนท่ีใหญ่
มากต่อการถ่ายทอดตา้ฝ่าน้ีของเราในโลกทุกวนัน้ี อยา่ให้เน่ืองจากอุปสรรคน้ีท าให้ศิษยท่ี์บ าเพญ็อยู่ท่ี
บา้นของเราไม่แต่งงาน รูปแบบการบ าเพ็ญในวนัน้ีของเราก็คือยกระดบัตวัท่านในท่ามกลางหมู่คนท่ี
ซบัซอ้นท่ีสุดน้ี และไม่เพียงแต่ยกระดบัจิตรอง หรือบ าเพญ็ส่ิงอ่ืนเช่นนั้นท่านจึงจ าเป็นตอ้งฝึกฝนใจดวง
น้ีของท่านในหมู่คนธรรมดาสามญัท่ีซับซ้อนท่ีสุด ศิษยฆ์ราวาสจะตอ้งปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
สังคมของคนธรรมดาสามญั น้ีเป็นส่วนท่ีเขม้งวดและละเอียดรอบครอบของฝ่าน้ี ความหมายท่ีขา้พเจา้
พูดทุกท่านคงจะเขา้ใจชดัเจนนะ แต่ตณัหากบักามารมณ์เป็นจิตยดึติดท่ีตอ้งขจดัท้ิงไป อย่าปล่อยใหว้ิธี
บ าเพญ็แบบโบราณหรือวิธีบ าเพญ็ในศาสนาโบราณก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีผิดชนิดหน่ึงคิดว่าพวกเราก็
ตอ้งบ าเพญ็เช่นน้ี ไม่ใช่รูปแบบการบ าเพญ็ของเราในวนัน้ีกคื็อวธีิบ าเพญ็ท่ีขา้พเจา้เหลือไวใ้หก้บัทุกท่าน 
รวมทั้งขอ้ก าหนดต่างๆ และรูปแบบท่ีฝ่าน้ีของเราถ่ายทอดอยู่ในสังคมในวนัน้ี ลว้นแต่เหลือไวใ้ห้กบั
คนรุ่นต่อไป 

ทุกท่านต่างกท็ราบขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของเรา เช่น พวกเราไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมือง 
ไม่จดัตั้งองคก์รในการบริหารจดัการ เราไม่จดัแบ่งระดบัชั้น ไม่แตะตอ้งเงินทอง ฝ่าน้ีไม่แต่งตั้งต  าแหน่ง
ใหใ้ครอยา่งแน่นอน ท่านท าเร่ืองอะไรอยูใ่นสังคมมีต าแหน่งใหญ่โตนั้นไม่มีปัญหา และไม่กระทบต่อ
การบ าเพญ็ของท่าน นัน่เป็นเร่ืองของสังคมคนธรรมดาสามญั ท่านบ าเพญ็ก็คือบ าเพญ็ งานท่ีท าในหมู่
คนธรรมดาสามญักบัการบ าเพญ็ท่านตอ้งแบ่งแยกออกจากกนั เป็นคนละเร่ืองกนั เช่นงานท่ีท่านท าใน
หมู่คนธรรมดาสามญันั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมคนธรรมดาสามญั เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ น้ีคือ
ท่านสะสมกศุลแต่ไม่ใช่การบ าเพญ็ เป็นคนละเร่ืองกนั อยา่ไดร้วมเขา้ดว้ยกนั มีคนพดูวา่งานของฉนัเป็น
การสะสมกุศลท าความดี ในอนาคตฉันจะหยวนหมัน่ หากใครไม่บ าเพญ็จริงๆ ถึงแมจ้ะเป็นหัวหน้า 
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เป็นประธานของศาสนา ต่อใหส้ร้างวดั สร้างพระพุทธรูปกจ็ะไม่หยวนหมัน่ นัน่เป็นการพูดกลบเกล่ือน 
งานก็คืองาน ไม่สามารถจะทดแทนการบ าเพญ็ไดต้ลอดไป การบ าเพญ็ก็คือการบ าเพญ็ เร่ืองในหมู่คน
ธรรมดาสามัญก็เป็นเร่ืองในหมู่คนธรรมดาสามัญ ท างานให้กับศาสนาก็เป็นการท างานให้กบัคน
ธรรมดาสามญั ผูอ้อกบวชไม่ใช่พระพุทธ พระพุทธยอมรับใจคน ไม่ยอมรับศาสนา น่ีเป็นคนละเร่ืองกนั 
อยา่ไดป้ะปนเขา้ไวด้ว้ยกนั 

ศิษย์: อาจารย ์ดิฉันขอเป็นตวัแทนผูฝึ้กของเซินเจ้ินและกว่างโจวขอกล่าวค าสวสัดีต่อท่าน
อาจารย ์ก่อน ท่ีดิฉนัจะมาพวกเขาก าชบัใหดิ้ฉนัตอ้งน ามาใหไ้ด ้

อาจารย์: ท่านบอกพวกเขา บอกวา่ในใจอาจารยคิ์ดถึงศิษยท์ั้งหมดอยูโ่ดยตลอด 

ศิษย์: นกัเรียนมธัยมปลายใกลจ้ะสอบ การเรียนเร่งรัด จึงฝึกพลงันอ้ยสักหน่อย จะท าอยา่งไร 

อาจารย์: เร่ืองน้ีไม่เป็นปัญหา ท่าเคล่ือนไหวของการฝึกบ าเพญ็ของเราเป็นวิธีเสริมสู่การหยวน
หมัน่ แมว้า่มนัจะส าคญั แต่ส่ิงท่ีส าคญัยิง่กวา่ของเราคือการบ าเพญ็ใจของคน บอกว่าฉนัถือว่าตวัเองเป็น
ผูบ้  าเพ็ญอยู่ในใจโดยตลอด หากมีช่วงเวลาหน่ึง หรือแม้แต่ในช่วงเวลาท่ียาวนานท่านมีงานยุ่งไม่
สามารถฝึกพลงัจริงๆ แต่ในใจท่านถือว่าตวัเองเป็นผูฝึ้กพลงัและก าหนดตนเองอยู่โดยตลอด พลงั(กง)
ของท่านก็จะโต แต่มีจุดหน่ึง ในเม่ืออาจารยพ์ูดอย่างน้ีแลว้ พวกเราก็ไม่ฝึกพลงักนัแลว้ เป็นเช่นนั้น
ไม่ได ้น่ีเป็นการเดินไปอีกสุดขั้วหน่ึง เพราะเป็นกรณีพิเศษ กจ็ะพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะฝอฝ่านั้นไร้ซ่ึง
ขอบเขต ฝอฝ่าไร้ซ่ึงขอบเขตหมายความว่าอะไรหรือ เขามีวิธีไร้จ  ากดั วิธีไร้จ  ากดัท่ีสามารถจะพิจารณา
สถานการณ์ของแต่ละคนเพื่อจะช่วยคน 

ศิษย์: ท่านอาจารย ์พรุ่งน้ีอนุญาตใหบ้นัทึกวดิีทศันห์รือไม่ 

อาจารย์: ทุกท่านอาจไดย้นิแลว้ ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฝ่าน้ีท่ีเราถ่ายทอด มีคนเรียนเป็น
จ านวนมาก ปัจจุบนัโดยมูลฐานขา้พเจา้กไ็ม่จดับรรยายแลว้ และกไ็ม่พบหนา้กบัผูฝึ้กในจีนแผ่นดินใหญ่ 
ท่ีจริงขา้พเจา้ไม่ไดพ้บกบัผูฝึ้กในจีนแผน่ดินใหญ่เป็นเวลาสามปีแลว้ แต่มีคนมาเรียนมากข้ึนเร่ือยๆ เม่ือ
เป็นเช่นน้ีจึงน ามาซ่ึงความสนใจในสังคม เม่ือเห็นว่ามีคนมาเรียนเป็นจ านวนมากขนาดนั้น และผูค้น
ต่างรู้สึกดีหลงัจากท่ีไดเ้รียน ใชค้  าพูดของพวกท่านคือหลงัจากท่ีทุกท่านไดเ้รียนต่างกบ็  าเพญ็อยา่งแน่ว
แน่ เช่นนั้นพอจ านวนคนมากข้ึน ในสังคมประเทศจีนอาจท าใหผู้ค้นจ านวนหน่ึงไตร่ตรอง มีคนจ านวน
มากจะประเมินขา้พเจา้กบัฝ่าดว้ยวิธีคิดของคนธรรมดาสามญั การท าความดีเพื่อคนเป็นเร่ืองท่ียากมาก 
เพราะใจคนไม่ถูกตอ้งเท่ียงตรงหนาเราพยายามหลีกเล่ียงความยุง่ยากท่ีไม่จ าเป็นเหล่าน้ีเถิด ดงันั้นระยะ
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หลังช่วงเวลาหน่ึงเวลาพบกับผูฝึ้กในบางประเทศก็จะบอกไม่ให้บันทึกเสียงหรือบันทึกวิดีทัศน ์
ความหมายคืออะไรหรือ ก็เพื่อให้ส่ิงเหล่าน้ีส่งต่อไปถึงในประเทศน้อยลง แม้เราจะไม่ยุ่งเก่ียวกับ
การเมือง แน่นอนไม่มีปัญหาการเมือง แต่คนชัว่บ่อนท าลายโดยการจบัเอาใจความบางตอนไปโมเม เพื่อ
สร้างความยุง่ยาก ส่ิงส าคญัคือไม่อยากใหเ้กิดความยุง่ยาก เพื่อใหฝ่้าน้ีของเราสามารถจะเหลือไวใ้หก้บั
มนุษยชาติในอนาคตอยา่งถูกตอ้ง ไม่ผดิพลาด และไม่เบ่ียงเบน หากเราตอ้งประสบกบัความสูญเสียท่ีไม่
จ าเป็น กจ็ะเป็นเร่ืองท่ีน่าเสียใจในอนาคต เราไม่อาจพิจารณาเพียงเฉพาะหนา้ 

   การบนัทึกเสียงกดี็ บนัทึกวิดีทศัน์กดี็ ลว้นไม่อาจมีคงอยู่ในอนาคตอยา่งแน่นอน จุดน้ีแน่นอน 
ทุกท่านต่างกรู้็ปัจจุบนับางส่วนกเ็ร่ิมลบหายไปแลว้ กคื็อวดีิทศันท่ี์บนัทึกไวก่้อนหนา้น้ีปัจจุบนัไม่มีภาพ
แลว้ เทปบนัทึกเสียงก็ไม่มีเสียงแลว้ ก าลงัทยอยลบหายไปอยู่ ส่ิงของบางอย่างไม่อาจจะเหลือเอาไว้
เช่นน้ีได ้ส่ิงท่ีขา้พเจา้พดูตามสถานการณ์ของพวกท่าน ผูอ่ื้นเม่ือไดฟั้งเขากเ็ป็นสถานการณ์อีกชนิดหน่ึง 
มีความเขา้ใจต่างกนั หนงัสือ“จว้นฝ่าหลุน” นั้นเหมาะส าหรับท่ีทุกท่านจะอ่าน เป็นสถานการณ์อยา่งน้ี 
พวกท่านพิจารณาเอาเองเถิด เร่ืองน้ีขา้พเจา้จะไม่พดูอยา่งเดด็ขาด 

ศิษย์: ท่านอาจารย ์ดิฉันมาจากซ่างไห่ ศิษยซ่์างไห่คิดถึงท่านอาจารยอ์ย่างยิ่ง หลงัจากไดก้ลบั
จากการประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์นานาชาติคร้ังท่ีแลว้ ดิฉนัไดเ้ล่าใหพ้วกเขาฟังเร่ืองท่ีไดพ้บท่าน 
พวกเขาต่างน ้าตาไหล พวกเขาใหดิ้ฉนัเป็นตวัแทนกล่าวค าสวสัดีต่อท่านอาจารย ์

อาจารย์: ท่านบอกพวกเขา ขา้พเจา้รู้สึกเสียใจท่ีไม่ไดไ้ปซ่างไห่ ในช่วงเวลาของการถ่ายทอด
พลงั(กง) เพราะในช่วงเวลานั้นเพื่อท่ีจะเหลือหนทางท่ีถูกตอ้งให้กบัฝ่าน้ี ขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัเหมือนกบั
อาจารยช่ี์กงอ่ืนๆ ซ่ึงท าตวัเหมือนคนหาบเร่ขายยาสมุนไพรป่าหรือวิง่รอกไปทัว่ ลว้นแต่เป็นสมาคมช่ีกง
ในพื้นท่ีนั้นๆ สมาคมวิทยาศาสตร์และคน้ควา้ช่ีกง หรือองคก์รรัฐบาลเชิญขา้พเจา้มา ขา้พเจา้จึงจะไป 
ซ่างไห่ไม่ไดส่้งหนงัสือเชิญโดยตลอด เร่ืองน้ีจึงคา้งคาอยู่ ในช่วงหลงัเม่ือมีหนงัสือเชิญมานั้น ขา้พเจา้
ไดห้ยุดการถ่ายทอดพลงั(กง)แลว้ แต่ขา้พเจา้รู้สึกเสียใจมากท่ีไม่ไดไ้ปถ่ายทอดพลงั(กง) ท่ีเมืองใหญ่
แห่งน้ีในประเทศจีน นอกจากเป่ยจิงแลว้เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีนก็คือซ่างไห่ แน่นอนขา้พเจา้
ทราบ ปัจจุบนัชาวซ่างไห่ศึกษาฝ่าเป็นจ านวนมาก เร่ืองท่ีท าใหข้า้พเจา้ดีใจคือ แมว้่าขา้พเจา้ไม่ไดไ้ป แต่
ขา้พเจา้รู้สึกวา่การเผยแพร่และการพฒันาของตา้ฝ่าโดยรวมด าเนินไปไดอ้ยา่งเขม้แขง็มาก พวกเขาศึกษา
ไดอ้ยา่งแน่นแฟ้นดว้ย จุดน้ีดีมาก 

ศิษย์: ท่านอาจารยห์ล่ี ผมเป็นศิษยท่ี์มาจากเป่ยจิง ศิษยเ์ป่ยจิงทั้งหมดขอกล่าวค าสวสัดีต่อท่าน
อาจารย ์
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อาจารย์: เป่ยจิง ท่ีจริงไม่เพียงแต่เป่ยจิง ผูฝึ้กพื้นท่ีต่างๆ กเ็หมือนกนั ขา้พเจา้กคิ็ดถึงทุกท่านมาก 
แต่ขา้พเจา้ไม่กลา้ไปพบกบัทุกท่าน เพราะทนัทีท่ีขา้พเจา้พบกบัทุกท่าน ถา้มีคนหน่ึงเห็นขา้พเจา้ ภายใน
ไม่ก่ีชัว่โมง อีกหลายสิบคนกจ็ะมา ในหน่ึงวนัอาจจะมากนัหลายพนัคน วนัท่ีสองอาจจะมากนันบัหม่ืน
คน นอกพื้นท่ีก็จะมา เหมือนอย่างวนัน้ีมีคนนอกพื้นท่ีมากันจ านวนมาก เช่นนั้นก็จะน าไปสู่การ
วิพากษว์ิจารณ์ในสังคม ดงันั้นจึงไม่สามารถจะพบกบัทุกท่าน แต่ขา้พเจา้ก็คิด อยูภ่ายใตร้ะบบสังคมท่ี
เขม้งวด พวกเราสามารถท าให้ฝ่าน้ีถ่ายทอดไดโ้ดยไม่เบ่ียงเบน ฉะนั้นเรากไ็ดผ้่านการทดสอบในช่วง
ประวติัศาสตร์ท่ีเขม้งวดมาก ดังนั้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดของประวติัศาสตร์ พวกเราก็
สามารถจะยนืหยดัอยูไ่ดโ้ดยไม่ถูกบ่อนท าลาย ใช่ไหม 

ศิษย์: พวกเรามีผูฝึ้กน าหนงัสือ “จว้นฝ่าหลุน” มาจากฮ่องกงกบัประเทศจีน สามารถจะน ามาขาย
ท่ีหอ้งโถงหนา้หอ้งประชุมไดห้รือไม่ 

อาจารย์: หากพวกเรามีหนงัสือ “จว้นฝ่าหลุน” อยูใ่นมือ อยากจะท าความดีเพื่อทุกคนสักหน่อย 
ท าอะไรเพื่อความสะดวกใหก้บัผูฝึ้กท่ีไม่มีหนงัสือ ขา้พเจา้คิดวา่ไม่ผดิ สามารถท าได ้เพราะทุกท่านกไ็ม่
แสวงหาช่ือเสียงและผลประโยชน์ น้ีไม่มีปัญหา แต่ส่ิงเหล่าน้ีก่อนท่ีพวกเราจะท า เพื่อไม่ให้น าไปสู่
ผลขา้งเคียงในดา้นอ่ืนๆ ใหแ้จง้ผูรั้บผดิชอบของพวกเราในสหรัฐอเมริการับทราบ 

ส าหรับพวกเรา ณ ท่ีน้ี หลงัจากไดพ้บกบัขา้พเจา้คร้ังท่ีแลว้ พวกท่านไดผ้่านขั้นตอนการบ าเพญ็
ระยะหน่ึงแลว้ ขา้พเจา้คิดวา่ลว้นมีความเขา้ใจต่อฝ่าในระดบัหน่ึงและจะไม่ท าอะไรตามอ าเภอใจ เหตุใด
ขา้พเจา้จึงวางใจเช่นน้ี เพราะพวกท่านทราบว่าส่ิงท่ีข้าพเจา้ถ่ายทอดคืออะไร เราไม่ตอ้งการอะไร 
ตอ้งการแต่ใจคน หากใจคนน้ีไม่สามารถจะเปล่ียนแปลง เช่นนั้นฝ่าน้ีกไ็ม่มีประโยชน์อะไรเลย รูปแบบ
การบีบบงัคบัใดๆ ลว้นไม่อาจจะเปล่ียนแปลงใจคนได ้ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดก้  าหนดกฎระเบียบขอ้น้ี 
กฎระเบียบขอ้นั้น หรือก าหนดทุกท่านให้ท าอย่างไรๆ ไม่มีการท าเช่นน้ี การท่ีฝ่าน้ีสามารถพฒันาได้
อย่างเขม้แขง็ สามารถมีคนมาศึกษามากข้ึนเร่ือยๆ สามารถส่งผลดีเช่นนั้นในสังคม เพราะทุกท่านมีฝ่า
อยู่ในใจ รู้ว่าจะปฏิบติัตนอย่างไรโดยไม่จ าเป็นตอ้งให้ใครมาบอกให้ท าอย่างไร ดังนั้นขา้พเจา้จึง
ค่อนขา้งวางใจ หากพวกเรา ณ ท่ีน้ีมีคนหน่ึงท าไม่ดี พวกเราท่ีเหลือกจ็ะมองเห็นในทนัที มีฝ่าอยู ่มีฝ่าท่ี
จะประเมิน รับรองวา่เป็นเช่นน้ี 

ศิษย์: ท่านอาจารยบ์อกว่าฝ่าน้ี นอกจากจะเผยแพร่ให้กบัพวกเราคนจีนแลว้ ยงัตอ้งเผยแพร่
ใหก้บัชนชาติอ่ืนๆ ขอท่านอาจารยช่์วยช้ีแนะ พวกเราจะเผยแพร่ฝ่าน้ีใหค้นอ่ืนๆ ใหก้วา้งไกลไดอ้ยา่งไร 
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อาจารย์: เร่ืองน้ีเราก็ไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดอะไรเป็นพิเศษ เพราะเม่ือถ่ายทอดฝ่าออกมาให้กบัคน 
ปัจจุบนัหนงัสือท่ีไดแ้ปลออกมามีภาษาเยอรมนั ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝร่ังเศส ภาษาองักฤษ ยงั
มีภาษารัสเซียเป็นตน้ อยา่งไรเสียกมี็มาก ยงัมีภาษาอิตาลีดูเหมือนก าลงัแปลกนัอยู ่ภาษาอ่ืนๆ กก็  าลงัเร่ง
มือแปลกนัอยู ่

งานทางดา้นน้ีพวกเขาทีมงานแปลก าลงัท ากนัอยู ่เพราะเม่ือมีเอกสารแลว้ คนก็สามารถจะอ่าน 
จะเผยแพร่อยา่งไรนั้น เราไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดว่าใหไ้ปท าอยา่งไรๆ ขา้พเจา้คิดว่าเม่ือถ่ายทอดฝ่าน้ีเรากไ็ด้
ค  านึงถึงวา่ฝ่าน้ีดีทุกท่านจึงรู้สึกวา่(ฝ่าน้ี)มีคุณค่า เพราะวา่(ฝ่าน้ี)ดีท่านจึงคิดจะแนะน าเขาใหผู้อ่ื้น ฉะนั้น
การเผยแพร่ฝ่าน้ีทั้งหมดลว้นแต่จากใจถึงใจ จากคนสู่คน โดยมูลฐานคือเลือกรูปแบบชนิดน้ีในการ
ถ่ายทอด ในประเทศจีนมีคนกว่ายี่สิบลา้นคนก าลงับ าเพญ็อย่างจริงจงัอยู่ รวมกบัคนท่ีบ าเพ็ญไม่ค่อย
สม ่าเสมอ ขณะน้ีมีหน่ึงร้อยลา้นคน แต่โดยผิวเผินดูเหมือนจะสงบราบเรียบไม่มีคนรู้ในสังคม กคื็อทุก
ท่านลว้นแต่ก าลงัเผยแพร่จากใจถึงใจ ถ่ายทอดดว้ยค าพดูรับดว้ยใจ เขา(ฝ่าน้ี)ไดก่้อเกิดเป็นแนวโนม้ของ
กระแสท่ีใหญ่มากไม่มีกฎระเบียบอะไรเป็นพิเศษ ลว้นแต่เป็นทุกท่านท่ีท ากนัอยู่ ความหมายท่ีขา้พเจา้
พดูเขา้ใจชดัเจนกระมงั เราไม่ก าหนดส่ิงท่ีเป็นรูปแบบใดๆ เพราะสายพุทธเนน้การช่วยเหลือสรรพชีวิต
โดยทัว่ไป การช่วยเหลือคนหนา ไม่ใช่บอกให้ท่านไปช่วยคน เพราะท่านยงับ าเพญ็กนัอยู่ ท่านยอ่มไม่
อาจจะช่วยคนได ้เช่นนั้นท่านแนะน าฝ่าให้กบัผูอ่ื้น น่ีก็คือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการช่วยผูอ่ื้นให้ไดฝ่้า คนใน
อนาคตจะรู้ว่า(ฝ่าน้ี)มีคุณค่าเพียงไร ท่านให้เงินทองแก่เขามากมายเพียงไร ท่านให้ของดีแก่เขามาก
เท่าไร กไ็ม่สู้ใหฝ่้าน้ีแก่เขา เขา(ฝ่าน้ี)สามารถท าใหพ้ื้นท่ีหน่ึง ชนชาติหน่ึง ประเทศหน่ึงตลอดจนช่วยให้
มนุษยชาติฟ้ืนฟูศีลธรรม มีความสุข มีความสงบและรักใคร่สามคัคี เม่ือมีส่ิงเหล่าน้ี มนุษยชาติจึงจะ
พฒันาไดอ้ยา่งแขง็แรง 

ศิษย์: หลงัจากไดศึ้กษาฝ่าหลุนฝอฝ่าแลว้ ส่ิงแรกท่ีดิฉนัคิดคือตั้งใจท างาน ท างานให้ดี เม่ือว่าง
ไม่มีอะไรท าแลว้กจ็ะอ่านหนงัสือ 

อาจารย์: ท าอยา่งนั้นดีท่ีสุด เร่ืองต่างๆ ท่ีท่านพบประสบในชีวิต ในการงานหรือในสังคม อาจ
สามารถช่วยท่านยกระดบัจากจิตยดึติดนั้นๆ ของตนเอง บางทีเร่ืองนั้นท่ีท่านประสบอาจจะเพื่อใหข้จดั
จิตยดึติดของท่าน อาจจะเพื่อช่วยท่านในเร่ืองบางอยา่ง เม่ือคนๆ หน่ึงเดินสู่เส้นทางการบ าเพญ็ เช่นนั้น
ชัว่ชีวิตของเขาหลงัจากน้ีก็จะไม่มีเร่ืองของความบงัเอิญคงอยู ่เพราะการบ าเพญ็นั้นไดจ้ดัวางอย่างเป็น
ระบบและไม่มีเวลาเหลือเฟืออย่างนั้น ไม่อาจจะให้มีเร่ืองบงัเอิญ ทั้งหมดไดจ้ดัวางไวอ้ย่างแน่นหนา 
ท่านอยา่ไดถื้อเอาเร่ืองเลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีดูเหมือนเกิดข้ึนโดยบงัเอิญท่ีท่านพบเจอในชีวิตประจ าวนัเป็นเร่ือง
บงัเอิญ เพราะจะไม่มีเร่ืองแปลกประหลาดมากมายเกิดข้ึน หรือวิ่งไปบ าเพญ็ในอีกมิติหน่ึง ไม่เช่นนั้น
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ท่านก็ไม่อาจจะยกระดบัใจดวงน้ีข้ึนได ้ยงัคงอยู่ในสภาพท่ามกลางส่ิงต่างๆ ในโลกเช่นน้ี ยงัคงเป็น
ความขดัแยง้ในหมู่คนธรรมดาสามญั ยงัคงอยู่ในรูปแบบชีวิตในหมู่คนธรรมดาสามญั และเร่ืองราวท่ี
พบประสบนั้นไม่แตกต่างมากนักกับส่ิงท่ีเป็นอยู่เดิม แต่หากท่านลองคิดดูให้ดี มันไม่เหมือนกัน 
ทั้งหมดนั้นเกิดข้ึนเพื่อใหท่้านสามารถยกระดบัในการบ าเพญ็ 

ศิษย์: ท่านสอน เจิน ซัน่ เหยิน่ (ความจริง ความเมตตา ความอดทน) ในบางสถานการณ์ท่ีบางคน
อาจเคยทรยศคนเขา ในสถานการณ์ชนิดน้ี พวกเราไดรั้บปากจะช่วยคนเขาจดัการกบัคนชัว่คนนั้น 

อาจารย์: เราคิดอยา่งน้ี ในหนงัสือกมี็กล่าวไว ้กคื็อเวลาพบกบัเร่ืองทัว่ไปท่ีท าใหท่้านโกรธ ท่าน
ตอ้งการจะไปจดัการ ไม่ใช่บอกว่าไม่ได ้เม่ือท่านพบแลว้ท่านสามารถจะพูดสักค าสองค า บางทีค าพูด
ของท่านไม่เกิดผล บางทีเร่ืองไม่เป็นไปอยา่งท่ีท่านพดู เพราะท่านมองไม่เห็นเบ้ืองหลงัความขดัแยง้ของ
เขาสองคน ก็คือความสัมพนัธ์ของเหตุของเขาคืออะไร อย่างเช่นคนสองคน เขาต่อยคนนั้นหน่ึงหมดั 
ท่านรู้สึกว่ามองจากในหมู่คนธรรมดาสามญั คนท่ีต่อยคนนั้นไม่ถูกตอ้ง ท าไมตอ้งต่อยคนนะ แต่หาก
ท่านหมุนเวลากลบัไป ท่านจะพบว่าในคร่ึงแรกของชีวิตเขา หรือชาติก่อนเขาเคยต่อยคนนั้นหน่ึงหมดั 
พวกเราผูบ้  าเพญ็ไม่อาจจะดูเพียงหน่ึงชาติของคน ตอ้งดูชีวิตทั้งหมดของเขา ฉะนั้นเป็นเขาท่ีติดคา้งเขา
คนนั้น 

เร่ืองเหล่าน้ีต ารวจจดัการจะชอบดว้ยเหตุผล คนธรรมดาสามญัจดัการคนธรรมดาสามญันั้น
สอดคลอ้งกบัหลกัการของสังคมโลก น้ีไม่ฝ่าฝืนหลกัการใดๆ แต่ในฐานะผูบ้  าเพญ็คนหน่ึง ขา้พเจา้ขอ
เสนอแนะเม่ือพบกบัเร่ืองท านองน้ีพยายามเขา้ไปยุ่งเก่ียวให้น้อย หรือไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย เพราะ
อะไรหรือ เพราะเม่ือท่านเขา้ไปยุ่งเก่ียว มนัง่ายท่ีท่านจะจดัการเร่ืองนั้นผิดไป เร่ืองอาจจะไม่เป็นอย่าง
นั้น แต่ท่านเป็นผูบ้  าเพญ็ ท่านตอ้งการจะท าเช่นนั้น ท่านกอ็าจจะก่อกรรม ท่านถ่วงเร่ืองนั้นจนเสียการ
หรือท าจนเสียหาย เดิมทีเทพองคน์ั้นจดัวางใหเ้ขาชดใชก้รรมในชาติน้ี เขาชดใชไ้ม่ส าเร็จ เขาสองคนยงั
ตอ้งหาโอกาสจดัการซ่ึงกนัและกนัอีกรอบ น้ีคือความหมายท่ีขา้พเจา้พูด แต่ถา้พบเห็นการคนฆ่าหรือ
วางเพลิงจริงๆ หากท่านไม่สนใจ เช่นนั้นก็คือปัญหาซินซ่ิง ท่านเป็นผูบ้  าเพญ็ ในฐานะเทพองคห์น่ึงก็
ตอ้งจดัการอะไรบางอย่างกบัเร่ืองน้ี ใช่หรือไม่ แต่พูดอีกแง่หน่ึง เร่ืองประเภทน้ีพวกเราผูฝึ้กโดยทัว่ไป
จะพบเจอนอ้ยมาก กระทัง่ไม่พบเจอเลย กคื็อไม่จดัวางใหท่้านในชีวิตท่าน เพราะมนัตอ้งเป็นประโยชน์
ต่อการยกระดบัซินซ่ิงของท่าน เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ โดยมากผูฝึ้กของเราจะพบเจอนอ้ยมาก แทบจะ
ไม่พบเจอเลย 
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พูดถึงว่าใครทรยศ เคยรับปากอะไรไวก้บัคนธรรมดาสามญั นัน่ลว้นเป็นเร่ืองของคนธรรมาดา
สามญั เม่ือบ าเพญ็แลว้กต็อ้งใชฝ่้ามาประเมิน ใชม้าตรฐานของผูบ้  าเพญ็มาก าหนดตวัเอง เร่ืองอะไรกใ็ช้
มาตรฐานของคนธรรมดาสามญัมาประเมิน ทรยศอะไร เคยรับปากอะไรไวก้บัคนธรรมดาสามญั นัน่มิ
เป็นคนธรรมดาสามญัหรือ 

ศิษย์: นกัศึกษาท่ีมาเรียนในสหรัฐอเมริกาต่างก าลงัศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติท่ีน่าเบ่ือดว้ยจิต
ยดึติดชนิดหน่ึง 

อาจารย์ : ข้าพเจ้าอาจจะพูดประเด็นน้ีในวันพรุ่งน้ี  ข้าพเจ้าจะพูดถึงหลักการอย่าง น้ี 
ประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติกบัวิทยาศาสตร์ของมนุษยชาติ ท่ีจริงเป็นความผิดพลาด จุดฐานของการ
พฒันาของมนั รวมทั้งจุดฐานของการรับรู้เขา้ใจต่อมนุษยชาติ ต่อธรรมชาติ ต่อวตัถุสสารลว้นผิดพลาด 
ดงันั้นจึงส่งผลถึงความเส่ือมทรามของศีลธรรมของสังคมมนุษยใ์นวนัน้ี น้ีเป็นประเด็นท่ีใหญ่มาก 
พรุ่งน้ีขา้พเจา้จะไปพูด แต่มีจุดหน่ึง หากมนุษยชาติไม่มีความรู้ ในวนัน้ีเขาอ่าน “จว้นฝ่าหลุน” ไม่ได ้
หรืออย่างนอ้ยท่ีสุดความนยัท่ีสูงยิ่งข้ึน ลึกซ้ึงยิ่งข้ึนท่ีอยู่ขา้งในเขาไม่อาจจะเห็น เช่นนั้นความรู้ท่ีท่าน
ศึกษาอาจจะไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญ มนุษยชาติในอนาคตจะพฒันาวิทยาศาสตร์จากจุดฐานท่ีใหม่ ก็ตอ้งมี
ความรู้ 

ขา้พเจา้คิดว่าในฐานะศิษยต์า้ฝ่าคนหน่ึง เม่ือถึงเวลานั้นย่อมรู้โดยธรรมชาติว่าจะไปท าอยา่งไร 
บางทีลว้นไม่ใช่เร่ืองของความบงัเอิญ ดงันั้นปัจจุบนัส่ิงท่ีท่านควรศึกษาท่านกศึ็กษา ท่านอยา่ไดถื้อมนั
เป็นจิตยดึติด ขา้พเจา้ไดย้นิว่ามีผูฝึ้กคนหน่ึง เน่ืองจากระยะแรกท่ีมาถึงสหรัฐอเมริกาตนเองไดท้ าอะไร
ผิดไปจึงลาออกจากสถานศึกษา ขา้พเจา้ว่าตอนเร่ิมตน้เขาอาจจะท าผิดไป เช่นนั้นเวลาน้ีกคื็อท าผิดแลว้
ผิดอีก ในเม่ือเป็นเช่นน้ีแล้ว อย่าได้จงใจสร้างความยากล าบากในชีวิตให้ตนเองจากน้ีไป – ความ
ผิดพลาดบางอย่างท่ีท าไปนั้นไม่สามารถจะแก้ไขให้ถูกต้องด้วยวิธีท่ีเหมือนกัน ในใจตนเองรู้ว่า
ผิดพลาดไปแลว้ รู้ว่าจากน้ีไปจะไม่ท าเช่นน้ีอีก ส าหรับเร่ืองประเภทน้ี เพียงแต่ต่อไปตอ้งท าใหดี้ยิง่ข้ึน
ชดเชยด้วยความส าเร็จเป็นอนัใช้ได ้ขา้พเจา้คิดว่าเป็นเช่นน้ีก็จะไม่มีปัญหา ก็คือพูดว่า อย่าไดส้ร้าง
อุปสรรคให้กบัการบ าเพญ็ ในฐานะนกัศึกษา ปัจจุบนัเราไดแ้ต่บอกท่านให้ตั้งใจศึกษา เพราะท่านคือ
นกัศึกษา ดงันั้นจึงควรจะตั้งใจศึกษา 

ถึงแมท่้านจะท างานอ่ืนๆ เพราะมนัเป็นการงานประเภทหน่ึงในสังคมคนธรรมดาสามญั หากดู
จากหลกัการน้ีของสังคมคนธรรมดาสามญั มนัเป็นการบริการสังคมมนุษยใ์นมิติชั้นน้ี เช่นนั้นท่านก็
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สมควรจะท ามนัใหดี้ เพราะมนุษยชาติก็เป็นปรากฏการณ์ของชีวิต ณ ระดบัชั้นท่ีต ่าท่ีสุดของตา้ฝ่าแห่ง
จกัรวาล 

ศิษย์: ท่านอาจารย ์ผมขอเป็นตวัแทนศิษยป์ระเทศเยอรมนันีกล่าวค าสวสัดีต่อท่านอาจารย ์

อาจารย์: หนงัสือเชิญของประเทศเยอรมนันีขา้พเจา้เห็นแลว้ เดือนพฤศจิกายนปีท่ีแลว้รัสเซียกมี็
หนงัสือเชิญมาเม่ือตอนท่ีอากาศหนาว รอใหอ้ากาศอุ่นข้ึนขา้พเจา้จะหาเวลาไป 

ศิษย์: ท่านอาจารย ์ดิฉนัไดย้า้ยถ่ินฐานไปญ่ีปุ่น พวกเราอยากจะใหท่้านไปญ่ีปุ่นถา้ท่านมีโอกาส
ในอนาคต 

อาจารย์: เม่ือตอนท่ีขา้พเจา้เปิดชั้นเรียนท่ีกว่างโจว มีคนจากญ่ีปุ่นมาฟังการบรรยาย หลงัจากฟัง
การบรรยายแลว้ เขากลบัไปญ่ีปุ่นรวบรวมคนจ านวนหน่ึง ลว้นแต่เป็นคนญ่ีปุ่น ดูเหมือนทั้งหมดเป็น
ผูสู้งอายท่ีุเรียน เรียนไปเรียนมา เขายงัวางช่ีกงเดิมของเขาลงไม่ได ้ดงันั้นเราจึงไม่ไดติ้ดต่อกบัเขาตลอด
มา เพราะคนเหล่านั้นท่ีเขาสอนกไ็ม่บริสุทธ์ิ เราจึงไม่ไดติ้ดต่อกบัเขาตลอดมา 

ศิษย์: สามีของดิฉนัเป็นคนญ่ีปุ่น เขาชอบตา้ฝ่ามาก เขาคิดวา่(ตา้ฝ่า)ดีมาก 

อาจารย์: บางทีวฒันธรรมอาจมีความแตกต่างกนับา้ง แต่ขา้พเจา้คิดว่า หากคนญ่ีปุ่นสามารถ
ศึกษาจริงๆ จะศึกษาไดง่้ายกว่าชาวผิวขาว เพราะวิธีคิดของคนตะวนัออกลว้นเหมือนกนั คนตะวนัตกมี
วิธีคิดไม่เหมือนกนั แต่คนตะวนัตกเม่ือศึกษาแลว้กดี็ทีเดียว ประเทศญ่ีปุ่นขา้พเจา้เคยไปคร้ังหน่ึง เพียง
ไปดูวา่คนญ่ีปุ่นเป็นอยา่งไร 

 ศิษย์: หากในอนาคตตา้ฝ่าจะกลายเป็นฝ่าในใจผูค้นละก ็เช่นนั้นทางดา้นสังคมวทิยา เช่นปรัชญา
กดี็ วรรณกรรมกดี็ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นอยา่งไร 

อาจารย์: ลว้นจะเกิดการเปล่ียนแปลง และจะเปล่ียนใหม่ทั้งหมด การรับรู้เขา้ใจของคนต่อสังคม 
ต่อคน ต่อทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นจะเปล่ียนกลบัมา ดงันั้นปัจจุบนัพวกเรามีผูฝึ้กเป่ยจิงจ านวนมาก พวกเขารู้
ว่าตนเองไม่เหมือนกบัคนอ่ืนๆ พวกเขาถ่ายทอดค าพูดประโยชน์หน่ึงต่อๆ กนัอยู่ว่า : พวกเราเป็น
มนุษยชาติใหม่ แน่นอนละขา้พเจา้ไม่ไดย้นืยนัค าพูดของพวกเขา กพ็ูดในความหมายน้ี แน่นอนมนัจะ
แตกต่างจากวธีิคิดและวธีิการรับรู้เขา้ใจของคนในปัจจุบนั รับรองว่าจะเป็นเช่นน้ี พร้อมกบัท่ีท่านศึกษา
ฝ่าน้ีอยา่งลึกซ้ึงข้ึนเร่ือยๆ ท่านจะมีการรับรู้เขา้ใจในทุกส่ิง พวกเราท่ีนัง่อยู ่ณ ท่ีน้ีลว้นมีต าแหน่งการงาน
ค่อนขา้งสูงสักหน่อย และหลายๆ คนเป็นนกัศึกษานอกประเทศ พวกท่านจะค่อยๆ เขา้ใจและซาบซ้ึง 
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พวกท่านจะพบว่าการรับรู้เขา้ใจต่อทุกๆ ส่ิงของท่านกบัของมนุษยชาติก าลงัเปล่ียนแปลง เพราะเม่ือครู่
ขา้พเจา้พูดแลว้ว่า การพฒันาของมนุษยชาติ การรับรู้เขา้ใจของมนุษยชาติต่อการเร่ิมตน้และต่อตน้
ก าเนิดของมนั – ทฤษฎีการวิวฒันาการโดยมูลฐานไม่คงอยู่แต่อย่างใด – การรับรู้เขา้ใจต่อวตัถุสสาร 
การรับรู้เขา้ใจต่อจกัรวาล การรับรู้เขา้ใจต่อชีวิต การรับรู้เขา้ใจต่อโลกเฉพาะหนา้ของเรา และการรับรู้
เขา้ใจต่อมิติจกัรวาล ทั้งหมดลว้นพฒันาข้ึนมาจากจุดฐานท่ีผดิทั้งส้ิน 

ศิษย์: ณ เวลาไหนท่ีจิตหลกัเขา้ไป....  

อาจารย์: เวลาท่ีจิตหลกัเข้าไป โดยทัว่ไปคือก่อนจะเกิดไม่นาน แต่เวลาท่ีเฉพาะเจาะจงไม่
ก าหนดแน่นอน บางที ณ เวลาก่อนท่ีเขาจะเกิด บางทีก่อนหน้าท่ีเขาจะเกิด คร่ึงเดือน หน่ึงเดือน หรือ
ก่อนหนา้นั้น เป็นไปไดท้ั้งนั้น 

ศิษย์: ท่านอาจารยมี์ความเห็นอยา่งไรต่อเร่ืองการโคลนน่ิงมนุษย ์

อาจารย์: เม่ือมนุษยชาติไร้ซ่ึงมาตรฐานทางศีลธรรม เร่ืองอะไรก็สามารถจะท าออกมาได ้เม่ือ
มนุษยช์นิดน้ีเกิดมาแลว้ไม่มีแนวคิดเก่ียวกบัพ่อแม่ ไม่มีแนวคิดเก่ียวกบัจริยธรรมและศีลธรรม มนัเป็น
เร่ืองน่ากลวัมาก มนัท าไดก้ระทัง่โคลนน่ิงคนหน่ึงท่ีเหมือนกนัออกมาทดแทนคนๆ น้ี และฆ่าคนๆ นั้น
ท้ิงไป ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีศีลธรรมของมนุษยเ์ส่ือมถอย แต่ส าหรับพวกท่าน ขา้พเจา้คิดว่าจะไม่
เกิดเร่ืองการโคลนน่ิงมนุษยเ์พราะเทพไม่อนุญาต หากท าโคลนน่ิงออกมาจริงๆ กจ็ะไม่ใช่คนๆ นั้น มีแต่
มารจึงสามารถเขา้ไปในตวัเขา เทพจะไม่ใหจิ้ตแก่เขา 

ศิษย์: คนเลือดผสมหากเขาบ าเพญ็ เช่นนั้นพวกเขาจะไปยงัโลกใด 

อาจารย์: กล่าวส าหรับคนเลือดผสม เขาจะไม่มีเผา่มนุษยท่ี์สอดคลอ้งกนัในสวรรคข์า้งบน กล่าว
ส าหรับผูบ้  าเพญ็คนหน่ึง รูปโฉมภายนอกของเขาไม่ส าคญัแลว้ ฉะนั้นกจ็ะดูจิตของเขา จิตของเขาเป็น
ชนเผ่าผิวขาว เช่นนั้นกเ็ป็นชนเผ่าผิวขาว จิตเป็นชนเผ่าผิวเหลืองเช่นนั้นกเ็ป็นชนเผ่าผิวเหลือง จิตเป็น
ชนเผา่ผวิด า เช่นนั้นกเ็ป็นชนเผา่ผวิด า หากเขาบ าเพญ็กจ็ะเป็นอีกกรณีหน่ึง 

ศิษย์: คนเลือดผสมสามารถจะบ าเพญ็ส าเร็จไดห้รือไม่ 

อาจารย์: สามารถจะบ าเพญ็ไดห้รือไม่ สามารถจะบ าเพญ็ส าเร็จหรือไม่ลว้นข้ึนอยูก่บัตนเอง คน
เลือดผสมหากบ าเพญ็ต่อไปเร่ือยๆ กจ็ะบรรลุหยวนหมัน่เหมือนกนั จิตของเขามาจากไหน บ าเพญ็ส าเร็จ
แลว้กจ็ะกลบัไปท่ีนัน่ 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                                                      วนัท่ี 15 สิงหาคม  ค.ศ. 2012 (V.0) 

หนา้ 57 จาก 66 

ศิษย์: ท่านอาจารยพ์ดูคร้ังก่อน คนเลือดผสมสูญเสียอะไรไป 

อาจารย์: เขาสูญเสียร่างกายของเขาท่ีเช่ือมต่อลงมาจากเบ้ืองบน พูดกนัอยา่งน้ี คนของชนเผ่าผิว
เหลืองเบ้ืองบนจะมีคนของชนเผ่าผิวเหลือง คนของชนเผ่าผิวขาวจะมีคนของชนเผ่าผิวขาวอยูเ่บ้ืองบน 
เขาสูญเสียสายใยเส้นน้ีไป 

ศิษย์: ท่านอาจารยบ์อกว่า ทารกเกิดออกมาแล้วจึงจะมีจิต เช่นนั้นใช่หรือไม่ว่าช่วงเวลาท่ี
ตั้งครรภคื์อไม่มีชีวติ ช่วยกรุณาอธิบาย 

อาจารย์: ไม่ใช่ วตัถุใดๆ... ขา้พเจา้พดูไวเ้ช่นน้ีวา่ วตัถุใดๆ เม่ือก่อเกิดกจ็ะมีชีวติหน่ึงกรอกใส่เขา้
ไปแลว้ ผลิตภณัฑท่ี์โรงงานผลิตออกมา ส่ิงของใดๆ ท่านเห็นวา่มนัเป็นเช่นน้ี มนัลว้นมีชีวิต เม่ือตวัอ่อน
ทารกเลก็มากๆ อยูใ่นครรภม์ารดา ทนัทีท่ีช้ินเน้ือเลก็ๆ ก่อเกิด เขากมี็ชีวติแลว้ เช่นนั้นเขาไม่มีจิตเขาจะมี
ชีวติไดอ้ยา่งละ ไม่มีจิต โดยตวัเขาเองกมี็พลงัชีวติ เพราะนอกเหนือตวัของคนแลว้... ในอดีตการบ าเพญ็
ลว้นพดูถึงจิตวญิญาณสามดวงเจด็ดวงมิใช่หรือ แน่ละท่ีเขาพดูนั้นไม่เฉพาะเจาะจง กพ็ดูในความหมายน้ี 
กคื็อพูดว่านอกจากจิตหลกัของท่านแลว้ ในร่างกายท่านยงัมีองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีประกอบข้ึนเป็นชีวิต
มนุษย ์กายเน้ือโดยตวัเองยงัมีชีวิตท่ีเป็นรูปลกัษณ์ของพ่อแม่ท่าน รูปลกัษณ์นั้นของพ่อและแม่ก็มีชีวิต 
ร่างกายมนุษยซ์บัซอ้นอยา่งยิง่ 

ศิษย์: เช่นนั้นการท าแทง้ถือเป็นการฆ่าชีวติไหม 

อาจารย์: ไม่ผดิ หลงัจากตั้งครรภ ์การท าแทง้กคื็อการฆ่าชีวติ ไม่มีศีลธรรมของมนุษยชาติจะเป็น
อยา่งไร มนุษยชาติและกฎหมายจะยอมรับหรือไม่ กฎหมายไม่อาจจะเป็นตวัแทนของเทพ ท่านฆ่าชีวติก็
คือฆ่าชีวติ ท่านบอกวา่ตามกฎหมายไม่ใช่ฆ่าชีวติ นัน่คือส่ิงท่ีมนุษยพ์ดู เราพบวา่ท่ีโรงพยาบาลสูตินารี
เวชมีเดก็ทารกมากมาย ในมิติโดยรอบนั้นเดก็ทารกจ านวนมาก บา้งมีร่างกายมือเทา้ไม่ครบถว้น บา้งมี
ร่างกายมือเทา้ครบสมบูรณ์ แต่กลบัมีชีวติทารกเลก็ๆ อยูข่า้งในไม่มีท่ีไป เดิมทีชีวติน้ีเขาเวยีนมาเกิดแลว้ 
เขาอาจจะมีอนาคตของเขา เขาอาจจะหลงัจากท่ีมีชีวติสักก่ีปีก่อนท่ีเขาจะเขา้สู่วฏัสงสารใหม่อีกคร้ัง แต่
ยงัไม่ทนัเขาจะเกิด ท่านกฆ่็าเขาท้ิงไปแลว้ เช่นนั้นเขากต็อ้งต่อสู้ด้ินรนอยา่งทุกขท์รมานท่ามกลางวนั
เวลาอนัยาวนาน ชีวติท่ีเลก็อยา่งนั้นโดดเด่ียวเดียวดาย ช่างน่าสงสาร เขาตอ้งรอคอยต่อไปจนครบอายขุยั
ในโลกมนุษยท่ี์สวรรคก์  าหนดใหเ้ขานั้นผา่นพน้ไป จึงจะสามารถเขา้สู่วฏัสงสารคร้ังต่อไป ดงันั้นใน
ทนัใดท่านกท็ าใหเ้ขาตกอยูส่ถานการณ์ท่ีทุกขท์รมานเช่นนั้น ท่านวา่นัน่ไม่ใช่การฆ่าชีวติหรือ 
นอกจากน้ีกรรมยงัจะหนกัมาก 
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ศิษย์: มีกรรมเช่นน้ียงัสามารถจะบ าเพญ็ไหม 

อาจารย์: บ าเพญ็ได ้แน่นอนสามารถจะบ าเพญ็ เพราะตา้ฝ่าของจกัรวาลนั้นประสานกลมกลืน 
หากมองจากระดบัชั้นหน่ึงท่ีตายตวั ฝ่ากจ็ะเดด็ขาดแน่นอน ระดบัชั้นท่ีต่างกนัมีฝ่าท่ีต่างกนั ระดบัชั้นยิง่
สูงการรับรู้เขา้ใจในหลกัการจะยิ่งชัด เพราะหากท่านสามารถจะบ าเพ็ญจนหยวนหมัน่แลว้ ท่านก็คือ
สรรพชีวติของจกัรวาลของท่านอยา่งแน่นอน เช่นนั้นจะมีบางคนคิด เช่นนั้นพวกเรากฆ่็าชีวติกนัเถิด คน
ท่ีคิดเช่นน้ีจะบ าเพ็ญไม่ส าเร็จอย่างแน่นอน หากท่านบ าเพ็ญไม่ส าเร็จ ชีวิตเหล่านั้นท่ีท่านฆ่าท่านไม่
อาจจะชดใชไ้ดห้รอกนะ ความหมายน้ีท่ีขา้พเจา้พดูพวกท่านเขา้ใจแลว้นะ การบ าเพญ็สามารถชดเชยส่ิง
เหล่าน้ี แต่นัน่ตอ้งบ าเพญ็จริงๆ หลงัจากหยวนหมัน่ผลกรรมจะเป็นตวัก าหนด 

ศิษย์: ถา้ท าแทง้เม่ือยีสิ่บปีก่อน ในเวลานั้นไม่รู้และการท าแทง้ไดรั้บอนุญาต จะท าอย่างไรถา้
บ าเพญ็เวลาน้ี กรรมหนกัอยา่งน้ี 

อาจารย์: ท่านเพียงแต่บ าเพ็ญไป ท่ีจริงพวกเรามีคนจ านวนมาก ทุกภพทุกชาติไม่แน่ว่าไดท้  า
อะไรไปในชาติใดบา้ง ไม่แน่วา่ไดติ้ดคา้งกรรมมากเพียงไรในชาติใดบา้ง มนุษยม์าถึงวนัน้ีลว้นแต่กรรม
พอกกรรม ไม่มีใครท่ีไม่มีกรรมแลว้ แมแ้ต่คนท่ีไม่ฆ่าท าร้ายชีวิตดูเหมือนจะไม่มี ฆ่าชีวิตไม่แน่จะตอ้ง
เป็นชีวิตมนุษย ์ในเม่ือเราสามารถจะช่วยท่าน ในเม่ือท่านสามารถจะบ าเพญ็และไดรั้บฝ่าแลว้ ท่านไม่
ตอ้งไปคิดเร่ืองเหล่าน้ี ท่านเพียงแต่บ าเพญ็ไป ขา้พเจา้จะมีการจดัวาง หากท่านบรรลุหยวนหมัน่ก็จะ
จดัการเร่ืองน้ีใหดี้เอง 

ศิษย์: ท่ีประเทศเยอรมนันีผูฝึ้กฝ่าหลุนตา้ฝ่าหลายคนเป็นนกัล่าสัตว ์พวกเขาบอกว่าสุนขัจ้ิงจอก
สิงร่างคนนั้นไม่ดี เวลาน้ีผมยงัไม่ยอมรับ 

อาจารย์: สุนขัจ้ิงจอกโดยตวัมนัเราจะไม่พดูถึง ในอนาคตอาจไม่คงอยู ่แต่ในฐานะผูบ้  าเพญ็ พวก
เราพยายามไม่ไปท าเร่ืองฆ่าชีวิตเหล่าน้ี พวกเรายงัมีความเมตตา ส าหรับการสิงร่างคนโดยสุนขัจ้ิงจอก
นั้น สุนขัจ้ิงจอกจ านวนมากนั้นไดพ้ลงัหลิงช่ี สุนขัจ้ิงจอกบางตวัไม่มีพลงัหลิงช่ีจะไม่สามารถสิงร่างคน 

ศิษย์: มนุษยชาติในอนาคตยงัตอ้งบ าเพญ็ข้ึนไปไหม 

อาจารย์: เม่ือถึงเวลาท่ีมนุษยชาติในอนาคตมาถึง พวกท่านจ านวนไม่นอ้ยต่างกบ็  าเพญ็เสร็จส้ิน
แลว้ แต่(เวลานั้น)จะมาเร็วมาก ในอนาคตเทปบนัทึกเสียง วดีิทศันจ์ะไม่เหลือไวใ้หก้บัคนในอนาคต คน
ในอนาคตจะไม่รู้จกัภาพลกัษณ์ของขา้พเจา้ มีคนพดูวา่ ขา้พเจา้ไดเ้ปิดเผยความลบัสวรรคม์ากมาย ท่ีจริง
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คนในอนาคตไม่ไดฟั้งฝ่าท่ีขา้พเจา้บรรยาย คนบนถนนเวลาน้ีไม่รู้และไม่เคยไดฟั้งฝ่า แน่นอนหากพวก
ท่านบ าเพ็ญจริงๆ บรรลุหยวนหมัน่และจากไป ขา้พเจา้ก็ก  าลงับรรยายฝ่าให้กบัเทพ ดงันั้นความลบั
สวรรคน้ี์ก็ไม่ไดเ้ปิดเผยให้กบัคน คนในอนาคตจะเขา้สู่ยคุท่ีดีงามอย่างยิ่ง คนในอนาคตลว้นแต่มีโชค
ลาภ เปรียบเทียบกนัแลว้ จะบ าเพญ็ยากล าบากกว่าสักหน่อย เพราะในสภาพแวดลอ้มท่ีดีจะไม่มีความ
ทุกขย์ากมากสักเท่าใด ดงันั้นบ าเพญ็ข้ึนมาจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่พูดในทางกลบักนั มนัก็เป็นเร่ืองปกติ 
โลกมนุษยก์จ็ะไม่ทุกขย์ากอยา่งนั้น ไม่เลยร้ายอยา่งนั้น นัน่กเ็ขา้สู่ยคุของการบ าเพญ็ท่ีปกติ 

การบ าเพญ็ยากล าบากหนา ไม่เพียงแต่ความยากล าบากท่ีท่านประสบ ในอดีตขา้พเจา้เคยพูดว่า : 
ณ ท่ีสูงช่างหนาวนกั ส่ิงท่ีขา้พเจา้พูดแตกต่างจากค าพูดของคนธรรมดาสามญั ก็คือพูดว่า เม่ือเขตแดน
ของท่านยกระดบัข้ึน พลงัของท่านยกระดบัข้ึน ทุกส่ิงทุกอยา่งของท่านกย็กระดบัข้ึนตามไปดว้ย วิธีคิด
ของท่านก็เปล่ียนไป ดังนั้นท่านจะพบว่ามีคนน้อยมากท่ีจะพูดคุยกันท่านได้ (มีการเข้าใจรับรู้ท่ี
เหมือนกนั) ณ จุดน้ี ท่านจะรู้สึกโดดเด่ียวอยา่งมาก ในใจจะรู้สึกเป็นทุกขแ์บบหน่ึง เช่นนั้นภาวะชนิด
หน่ึงกจ็ะตามมา: กบัคนธรรมดาสามญัดูเหมือนจะมีเร่ืองพูดคุยดว้ยนอ้ย ติดต่อดว้ยนอ้ย กระทัง่กบัคน
ในครอบครัว รับรองจะเป็นเช่นน้ี แต่น่ีลว้นถือว่าเป็นเร่ืองปกติ พวกเราพยายามจดัความสัมพนัธ์น้ีใหดี้
เพราะไม่สามารถจะถือวา่พวกท่านเป็นคนธรรมดาสามญั ในเม่ือเป็นเทพ ในเม่ือไม่ใช่คนธรรมดาสามญั
แลว้ พระสงฆท่ี์บ าเพญ็ในอดีตทนัทีท่ีออกบวชก็คือก่ึงเทพ พระสงฆใ์นปัจจุบนัไม่ใช่เช่นนั้นแลว้ เขาก็
ไม่มีคุณสมบติัเช่นนั้น พอออกบวชท าไมจึงบอกวา่เขาคือก่ึงเทพนะหรือ การบ าเพญ็ในอดีต ทนัทีท่ีออก
บวชกต็ดัขาดกบัวาสนาทางโลก ท่านคิดว่าเขายงัเป็นคนอยูไ่หม แน่นอนจึงไม่อาจจะเป็นเหมือนกบัคน 
คนไม่อาจหลีกหนีเร่ืองของคนธรรมดาสามญัเหล่าน้ี หลงัจากพวกท่านผ่านการบ าเพญ็และยกระดบัข้ึน
อยา่งแทจ้ริง พวกท่านจะพบวา่ ส่ิงท่ีคนยดึติดท่านจะไม่ยดึติด เร่ืองท่ีคนพูดคุยกนัอยา่งเพลิดเพลิน พวก
ท่านจะรู้สึกวา่ช่างน่าเบ่ือ 

ฉะนั้นพวกท่านย่อมจะมีความแตกต่างจากคน ช่วงว่างน้ีจะกวา้งข้ึนเร่ือยๆ แต่พวกท่านอย่าคิด
มากในทางดา้นน้ี เพราะเม่ือพวกท่านเขา้สู่ภาวะน้ี พวกท่านจะค่อยๆ สัมผสัถึงส่ิงท่ีพวกท่านควรจะ
สัมผสั พวกท่านก็จะค่อยๆ เปิดพลงั(ไคกง) เปิดการรับรู้(ไคอู)้ คนมีความสนุกสนานของคน แน่นอน
เทพกมี็ความสนุกสนานของเทพ 

ศิษย์: เดก็ท่ีเติบโตในสหรัฐอเมริกา ภาษาจีนไม่ค่อยดี ในอนาคตตอ้งส่งกลบัประเทศไปหรือไม่ 

อาจารย์: ขา้พเจา้ขอบอกพวกท่าน ขา้พเจา้เดินทางไปหลายพื้นท่ีในต่างประเทศ ขา้พเจา้ก็พบ
ปัญหาน้ี ดงันั้นเม่ือพบกบัศิษยข์องเรา ขา้พเจา้มกัจะบอกเขาว่า ตอ้งใหลู้กเรียนภาษาจีน ไม่อาจจะปล่อย
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ให้จุดเด่นของชนเผ่าผิวเหลืองของท่านสูญหายไป เพราะในโลกของชาวผิวขาวไม่มีท่าน ท่านยงัตอ้ง
กลบัไปยงัโลกของชนเผา่ผวิเหลือง หากท่านศึกษาฝ่าแลว้ไม่สามารถเขา้ใจความนยัท่ีแทจ้ริงของฝ่า นัน่
จึงจะเป็นเร่ืองใหญ่ วนัน้ีหนังสือท่ีแปลออกมาก็เป็นขั้นตอนของการให้คนรับรู้เขา้ใจในช่วงระหว่าง
กาล เหมือน “ฝ่าหลุนกง”  หนงัสือเล่มนั้นของเรา เขาเป็นเพียงหนงัสือในขั้นตอนของการรับรู้เขา้ใจ แต่
การบ าเพญ็ท่ีแทจ้ริงตอ้งอ่าน “จว้นฝ่าหลุน”หนงัสือท่ีแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เขาก็เป็นหนังสือใน
ระหว่างขั้นตอนของการรับรู้เขา้ใจ หากท่านคิดจะบ าเพ็ญอย่างแทจ้ริง ตอ้งอ่านภาษาตน้ฉบบั จาก
ภาษาตน้ฉบบัท่านจึงจะรู้ว่าอะไรคืออะไร ต่อใหท่้านแปลไดดี้อยา่งไร เขากต้ื็นเขินว่างเปล่า ไม่มีความ
นยั ดงันั้นพวกเราหลายๆ คนอ่านหนงัสือ แต่ละคร้ังท่ีอ่านหน่ึงรอบจะไม่เหมือนกนั ในค าพูดประโยค
เดียวกนัท่านอ่านจากเขตแดนท่ีต่างกนัมนัต่างกนัโดยส้ินเชิง 

 ศิษย์: ผูฝึ้กเก่าบางคนไม่ยินดีท่ีจะพูดคุยแลกเปล่ียนดว้ยกนักบัผูฝึ้กใหม่ ปรากฏการณ์น้ีถูกตอ้ง
ไหม 

 อาจารย์: เราไม่ไดก้  าหนดตายตวัว่าทุกคนตอ้งมาฝึกพลงัท่ีศูนยฝึ์ก ขา้พเจา้เพียงบอกทุกท่านว่า : 
ฝึกพลงัเป็นกลุ่มท่ีศูนยฝึ์กและพูดคุยแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั จะยกระดบัข้ึนมาไดเ้ร็วและมีประโยชน์
ต่อการยกระดบัของผูฝึ้ก คนเขาอยากจะฝึกอยูท่ี่บา้น เช่นนั้นเขากฝึ็กอยูท่ี่บา้น น่ีกไ็ม่เป็นไร พวกเราบาง
คนบ าเพญ็ไดดี้ จริงอยูใ่นส่วนน้ีมีจ  านวนไม่นอ้ยท่ีฝึกอยูท่ี่บา้น แต่มีคนบางส่วนท่ีไม่กา้วหนา้ อยูท่ี่บา้น
ไม่ออกมากมี็ไม่นอ้ย ดงันั้นท่านไม่อาจจะพดูเหมารวม และไม่อาจจะบงัคบัเขาการบ าเพญ็เป็นเร่ืองของ
ใจคน บอกวา่ใจฉนัไม่อยากจะบ าเพญ็ ท่านใหเ้ขามาจะมีประโยชน์อะไรหรือ ใช่หรือไม่ เขาไม่อยากจะ
เป็นพระพุทธ พระพุทธก็ไม่มีปัญญา ตนเองตอ้งการอะไร ตนเองอยากจะท าอะไรนัน่จึงจะนบัได ้แต่
ท่านรู้สึกว่าหากออกมาดูเหมือนจะสามารถช่วยพวกเราเผยแพร่ฝ่าใหก้วา้งไกล ท่านรู้สึกว่าท าอย่างน้ีดี
และชกัชวนเขาให้ช่วยเหลือทุกคน ท่ีจริงก็ไม่แน่ว่าจะตอ้งเป็นเช่นน้ี บ าเพญ็อยูท่ี่บา้น บ าเพญ็ขา้งนอก
ลว้นเหมือนกนั 

เวลาน้ีขา้พเจา้ยงัพบอีกประเด็นหน่ึง แน่นอนไม่ใช่ปัญหาท่ีท่านพูดถึง เราพบในประเทศจีน
แผ่นดินใหญ่ ผูฝึ้กเก่าในระยะแรกๆ ต่างไม่ออกมาฝึกเป็นจ านวนมาก คนท่ีฝึกอยูข่า้งนอกส่วนใหญ่ไม่
เคยฟังการบรรยายฝ่าของขา้พเจา้เลย มีจ  านวนมากอยา่งยิ่ง เพราะน่ีกเ็ป็นรูปแบบการเผยแพร่ตา้ฝ่าของ
เรา ไดเ้หลือรูปแบบน้ีไวใ้หก้บัทุกท่านแลว้ คนรุ่นต่อไปกใ็หท้ าเช่นน้ี ดีมาก ไม่ใช่ว่าคนท่ีกลบัไปฝึกกนั
ท่ีบา้นเหล่าน้ีไม่ไหวแลว้ มีคนจ านวนมากบ าเพญ็ไดดี้มากแลว้ เขาพบว่าตนเองกบัผูฝึ้กท่ีเขา้มาใหม่ซ่ึง
รับรู้เขา้ใจฝ่าไม่สูงไม่มีอะไรจะพดูคุยแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัได ้จะเกิดปัญหาน้ี เร่ืองเหล่านั้นท่ีพูดคุย
กนัอยา่งเพลิดเพลินระหวา่งผูฝึ้กดว้ยกนันั้น เขาคิดวา่เป็นจิตยดึติด ในใจเขารู้สึกอึดอดั อาจจะเป็นสาเหตุ
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ท่ีเขาไม่มา มีกรณีแบบน้ี เวลาคนท าอะไรมกัจะมีจิตยดึติดหรือมีจุดประสงคห์น่ึงๆหากคนๆ น้ีบ าเพญ็ได้
ดีมาก เม่ือเขาไม่มีจิตยดึติดใดๆ ของคนธรรมดาสามญัแลว้ เขาไม่อาจจะทนอยูก่บัคนได ้เขารับไม่ไดก้บั
ทุกๆ ค าพดูของคน ทุกๆ ประโยค ทุกๆ ความคิด ความคิดในจิตใจของเขา(คน) ลว้นมีจุดประสงค ์เวลา
ท่ีจิตใจของท่านใสสะอาดไม่คิดอะไรเลยนั้น คนอ่ืนคิดอะไรอยูท่่านกจ็ะรู้ได ้ท่านจะอึดอดัทนไม่ไดก้บั
ทุกความคิด ทุกการกระท า ทุกประโยคของคนอ่ืน รู้สึกร าคาญใจ ท่านกรู้็สึกไม่มีทางท่ีจะพูดกบัเขาได้
ชดัเจน ดงันั้นจึงไม่ออกมา ก็มีกรณีเช่นน้ี แต่กไ็ม่เป็นเช่นน้ีทั้งหมด แต่ขา้พเจา้คิดว่า พวกเราผูฝึ้กใหม่
ออกมาฝึกจะดีท่ีสุด เพราะอะไรหรือ เพราะมนัจะมีประโยชน์ต่อการยกระดบัของพวกท่านไดจ้ริงๆ 
หากท่านไม่ออกมาฝึก ท่านฝึกอยู่ท่ีบา้นอาศยัตวัท่านเองไปรับรู้(อู)้ แน่นอนสามารถจะรับรู้ออกมาได ้
แต่จะชา้มาก ใครบา้งไม่อยากจะกา้วหนา้หนา ใครบา้งไม่อยากจะยกระดบัข้ึนมาเร็วๆ ละ 

  ศิษย์: เวลาท่ีพวกเราท าเร่ืองอะไร ไม่รู้วา่เร่ืองน้ีควรหรือไม่ควรท า จะใชเ้จิน ซัน่ เหยิน่ช้ีน าพวกเรา
อยา่งไร 

อาจารย์: ท่ีจริงไม่ใช่พดูวา่เร่ืองนั้นควรหรือไม่ควรท า ท่านไม่รู้ คนมกัจะประเมินดีหรือไม่ดีโดย
ตกอยู่ขา้งในเหตุการณ์นั้นและท่านก็ไม่อาจจะประเมินออกมาได้ เหตุใดขา้พเจ้าสามารถมองเห็น
สภาพการณ์ของทุกส่ิงเก่ียวกบัพฒันาการของมนุษยชาติในวนัน้ี ไม่ว่าเร่ืองอะไรขา้พเจา้ก็สามารถจะ
อธิบายไดช้ดัเจน เพราะขา้พเจา้ไม่อยูข่า้งใน เวลาท่ีท่านมองปัญหา ท่านอยา่ไดม้องมนัโดยตกอยูข่า้งใน
ของมนัอีก ท่านอย่าไดพ้ิจารณาโดยว่าตามเหตุการณ์จากขา้งในปัญหาหน่ึงๆ ให้ท่านกระโดดออกมา
ส ารวจปัญหาน้ีดูวา่มนัสอดคลอ้งกบัเจิน ซัน่ เหยิน่หรือไม่ หากเป็นผูท่ี้บ าเพญ็ไดดี้คนหน่ึง หรือเทพองค์
หน่ึง พระโพธิสัตวท่ี์มาท าเร่ืองน้ี จะท าอยา่งไร ท่านคิดอยา่งน้ี พอความคิดท่ีถูกตอ้งออกมาท่านกรู้็แลว้ 

ศิษย์: สภาพแวดลอ้มท่ีซับซ้อนสร้างบุคคลระดบัสูง สภาพแวดลอ้มในจีนแผ่นดินใหญ่นั้นมี
ความซบัซอ้นกวา่สหรัฐอเมริกามาก หากบ าเพญ็อยูใ่นจีนแผน่ดินใหญ่จะเร็วกวา่สักหน่อย 

อาจารย์: ซับซ้อนกนัทั้งหมด มีรูปแบบของความซับซ้อนท่ีไม่เหมือนกนั คนจีนแผ่นดินใหญ่ 
การขัดสีซ่ึงกันและกันด้านจิตใจจะรุนแรงมาก การปัดแข้งปัดขาซ่ึงกันและกันรุนแรงมาก แต่ใน
สหรัฐอเมริกา การบ่อนท าลายโฉมหน้าของวฒันธรรมนั้นร้ายแรงมาก จิตมารใหญ่มาก ดงันั้น(อยู่ท่ี
ไหน)กส็ามารถจะบ าเพญ็ 

ศิษย์: อากาศมีมลพิษหนกัมาก เป็นอนัตรายมากต่อการบ าเพญ็หรือไม่ 
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อาจารย์: ไม่มี ไม่เป็นปัญหาต่อพวกเราผูบ้  าเพ็ญ เพราะร่างกายของท่านจะค่อยๆ ถูกสสาร
พลงังานสูงทดแทน ส่ิงเหล่าน้ีไม่อาจจะก่อมลพิษต่อท่าน 

ศิษย์: การบ าเพญ็สามารถจะน าพาสภาพแวดลอ้มภายนอก รวมถึงสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
สภาพแวดลอ้มทางสังคม หรือสภาพแวดลอ้มทางสังคมและการด าเนินชีวิตของตวัผูบ้  าเพญ็พฒันาสู่
ทิศทางความดี สู่เจิน ซัน่ เหยิน่ ไดห้รือไม่ 

อาจารย์: ก  าลงับงัเกิดผลอนัน้ี เพียงแต่ละเอียดลึกซ้ึงไม่สามารถสังเกตไดง่้าย ทุกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัท่านลว้นก าลงัเปล่ียนแปลงอยา่งละเอียดลึกซ้ึง เปล่ียนแปลงในสองดา้น: หน่ึงคือบางคนจะห่างไกล
จากท่านมากข้ึนเร่ือยๆ อีกหน่ึงคือบางคนจะเขา้ใกลก้บัท่านมากข้ึนเร่ือยๆ กคื็อเปล่ียนแปลงดีข้ึนเร่ือยๆ 
บางคนจะหลีกหนีจากท่านโดยส้ินเชิง คนท่ีไม่ไหวก็จะหลีกหนี เขาจะเป็นเช่นน้ี การเปล่ียนแปลงจะ
ละเอียดลึกซ้ึงมาก 

ศิษย์: ท่านอาจารย ์เวลาฝึกพลงั การขดัสมาธิขาเดียวกบัการขดัสมาธิสองขา สุดทา้ยจะมีผลเป็น
อยา่งไร 

อาจารย์: เขามีมูลเหตุพื้นฐานของการบ าเพญ็อยูข่า้งใน มีกลไกบงัคบัอยูข่า้งใน กลไกบงัคบัชนิด
น้ีของพลัง(กง)ชุดน้ีของเรา การขัดสมาธิสองขา ก็เหมือนกับเคร่ืองจักรกลชุดหน่ึง เกียร์ของ
เคร่ืองจกัรกลตอ้งติดตั้งแบบน้ี ท่านตอ้งการจะติดตั้งมนัแบบนั้นใหไ้ด ้เขากผ็ลิตอะไรออกมาไม่ได ้แต่
มนัไม่จ าเป็นตอ้งตายตวัอยา่งนั้นเสมอไป เพราะบางคนเขาจะมีขั้นตอนของการค่อยๆ ยกระดบั วนัน้ีขดั
ไม่ได ้ค่อยๆ ฝึกสมาธิ ดงันั้นเรายงัคงมีวธีิ แต่ท่านตอ้งพยายามตามข้ึนมา 

ศิษย์: หากขดัสมาธิแลว้ไม่สามารถเขา้สู่ความสงบ และไม่สามารถบรรลุ “ต้ิง” (น่ิง) แสดงว่า
ระดบัชั้นของตนเองต ่ามาก ไม่สามารถข้ึนสู่ระดบัชั้นสูง 

อาจารย์: พอนัง่ลงท่านกส็ามารถบรรลุ “ต้ิง” ในทนัที  เช่นนั้นระดบัชั้นในปัจจุบนักสู็งมากแลว้ 
อนัน้ีในหนงัสือกไ็ดเ้ขียนไว ้ท่านไม่สามารถเขา้สู่ “ต้ิง” ก็ใหท่้านถือว่าความคิดท่ีท่านสะกดไม่อยู่นั้น
เป็นคนอ่ืน ท่ีจริงขา้พเจา้ขอบอกท่าน มนัไม่ใช่ท่านตั้งแต่ตน้ มนัเป็นทศันคติท่ีก่อเกิดหลงัก าเนิดท่ีรวม
กบักรรมแห่งความคิด ท่านตอ้งการนัง่สมาธิเขา้สู่ความสงบ มนัท าไมไม่สงบละ มนัไม่เช่ือฟังท่าน มนั
จะเป็นท่านไดห้รือ มนัคือกรรมท่ีตลบข้ึนมา ดงันั้นท่านตอ้งถือวา่มนัเป็นคนอ่ืน พร้อมกบัท่ีจิตยดึติดเบา
บางลง กจ็ะค่อยๆ สงบลงมาไดเ้ร่ือยๆ ระดบัชั้นกย็กระดบัข้ึน 
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ศิษย์: มกัจะรู้สึกง่วงเวลาฝึกพลงั ท่านวา่ดิฉนัควรจะนอน หรือมนัเป็นมาร หรือดิฉนัควรจะต่อสู้
กบัมนัดี 

อาจารย์: การนอนโดยตวัเองไม่ใช่มาร มนัเป็นปัจจยัชนิดหน่ึงท่ีมนุษยจ์ะตอ้งพกัผ่อน น่ีเป็นส่ิง
หน่ึง ปัจจยัชนิดหน่ึงท่ีประกอบข้ึนโดยจกัรวาล แต่กล่าวส าหรับผูบ้  าเพญ็ ท่านนอนหลบัระหว่างการ
บ าเพญ็ เช่นนั้นมนัก็สามารถก่อบทบาทของมารชนิดหน่ึง ไม่ให้ท่านบ าเพ็ญ ตวัมนัเองไม่ใช่มาร มนั
สามารถก่อบทบาทชนิดหน่ึงเช่นน้ี แต่พูดจากอีกดา้นหน่ึงมนัก็มีผลเพื่อจะเสริมสร้างความตั้งใจของ
ท่านใหแ้ขง็แกร่ง ความตั้งใจนั้นตวัท่านไม่ตอ้งไปบ าเพญ็หรือ ตอ้งเสริมสร้างความตั้งใจของตนเองให้
แขง็แกร่ง การยบัย ั้งมนักคื็อการเสริมสร้างความตั้งใจใหแ้ขง็แกร่ง กคื็อการบ าเพญ็ การรู้สึกง่วงเวลาฝึก
พลงัโดยตวัมนัเองกคื็อผลท่ีเกิดจากกรรมแห่งความคิด 

ศิษย์: ผมอยากถามวา่ “ช่ีจี” (กลไกช่ี) ท่ีแทเ้ป็นอยา่งไร 

อาจารย์: “ช่ีจี” (กลไกช่ี) กคื็อกลไกบงัคบัท่ีเคล่ือนไหวชนิดหน่ึงซ่ึงประกอบข้ึนจากสสารระดบั
จุลทรรศน์ของพลงั(กง) สสารท่ีมนุษยม์องไม่เห็น กลไกบงัคบัชนิดน้ีมีรูปลกัษณ์แต่มนุษยม์องไม่เห็น 
ในอนาคตเม่ือบ าเพญ็ถึงระดบัท่ีแน่นอนหน่ึงแลว้ตาทิพยเ์ปิดไดค่้อนขา้งดีก็สามารถจะมองเห็น มนัก็
เหมือนสายเส้นหน่ึง  สายสีขาวท่ีหมุนอยูร่อบๆ ร่างกายท่าน แต่มนัเช่ือมต่อกบัฝ่าหลุนขา้งในตานเถียน 
มนัจะถูกเสริมให้แข็งแกร่งอย่างต่อเน่ืองเวลาท่านฝึกพลงั ส่ิงน้ี “ช่ีจี” ยิ่งแข็งแกร่ง มนัจะยิ่งสามารถ
น าพาท่านฝึกพลงัโดยอตัโนมติั ก็คือเวลาท่ีท่านไม่ฝึกพลงัมนัก็จะหมุน ช่วยท่านฝึกพลงัโดยอตัโนมติั 
ในหลกัพลงั(กง)ห้าชุดท่ีเราถ่ายทอดออกมา ลว้นมีกลไกบงัคบัชนิดน้ีท างานอยู่ ดงันั้นท่านเห็นว่าตวั
ท่านยนือยูต่รงน้ีไม่ไดเ้คล่ือนไหว แต่กลไกบงัคบัในร่างกายท่านนั้นเคล่ือนไหวไปมาอยู ่น าพาร่างกาย
ของท่านผนัแปรทัว่ดา้น 

ศิษย์: ในโลกฝ่าหลุนซ่ือเจ้ียมีเพลงของฝ่าหลุนหรือไม่ 

อาจารย์: นัน่เป็นส่ิงส าหรับการท าโฆษณา ส่ิงท่ีท าให้มีความเป็นมนุษยช์นิดหน่ึง ฝอฝ่าจะไม่
เขม้งวดอยา่งน้ีไดห้รือ คนในปัจจุบนัเปล่ียนพระพุทธใหเ้ป็นมนุษย ์แต่พระพุทธนั้นเป็นเทพท่ียิง่ใหญ่ไร้
เทียมทาน ในอดีตเวลาเอ่ยถึงพระพุทธนั้น ความเคารพนบัถือท่ีไร้ขีดจ ากดัจะเกิดข้ึนในใจ ปัจจุบนัพูดถึง
กนัเร่ือยเป่ือย รูปของพระพุทธ พระโพธิสัตว ์พระแม่มารีสลกัไวใ้นสุสาน ช่างเป็นการย  ่ายีพระพุทธ 
พระโพธิสัตวแ์ละพระแม่มารี บริเวณรอบๆ เต็มไปดว้ยศิลาหนา้หลุมฝังศพของคนตาย มนุษย ์ไม่รู้ว่า
ตนเองก าลงัท าอะไร มนุษยรู้์สึกวา่ดี เขาอยากบอกใหพ้ระพุทธ พระโพธิสัตวแ์ละพระแม่มารีเฝ้าดูแลคน
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ตายเหล่านั้น ก็คือก าลงับงการพระพุทธอยู่ ไม่ใช่เช่นน้ีหรือท่ีจริงน้ีเป็นส่ิงท่ีคิดออกมาจากความคิดท่ี
เลวร้ายของมนุษย ์บอกวา่หลกัพลงัมากมาย เช่นเตน้ร าอะไรเอย เพลงอะไรเอย ของเล่นเหล่าน้ีเก่ียวขอ้ง
อะไรกบัการบ าเพญ็ และยงัส่งเสริมคนใหย้ึดติดกบัอารมณ์(ฉิง) น้ีเป็นการปฏิบติัต่อพระพุทธ เต๋า เทพ
ดว้ยความคิดของมนุษยแ์ละวธีิคิดของมนุษย ์ท่ีจริงโดยมูลฐานไม่อาจจะใชว้ธีิคิดของมนุษยไ์ปคิดไดเ้ลย 
เม่ือท่านบ าเพญ็ไดดี้มากและเม่ือไม่มีความคิดเหล่าน้ีของมนุษยเ์หมือนพวกเขา ท่านจึงจะสามารถบรรลุ
หยวนหมัน่ 

ศิษย์: พวกเราด ารงชีวิตอยูใ่นสภาพท่ีมีความหมายมัน่ชนิดหน่ึง พวกเราควรจะขจดักิเลสชนิด
นั้นในการด ารงชีวติท่ีปกติ บางเวลาดิฉนัรู้สึกสับสน ท าจนตนเองรู้สึกตรึงเครียดมาก 

อาจารย์: ท่านจะพูดว่าเม่ือท่านบ าเพ็ญ รู้สึกว่าตนเองดูเหมือนมีความเขา้ใจต่อฝ่าในระดับท่ี
แน่นอน ควรจะยกระดบั ควรจะขจดัความคิดบางส่วนท้ิงไป แต่ท่านพบว่าความคิดบางส่วนยงัอยู่ ดู
เหมือนท าให้ท่านรู้สึกอึดอดัว่า ท าไมฉันยงัมีความคิดเช่นน้ีอยู่อีก จึงรู้สึกขดัแยง้ในตนเอง ใช่หรือไม่ 
ขา้พเจา้ขอบอกทุกท่าน เพราะขา้พเจา้ไดอ้ธิบายปัญหาน้ีเม่ือคร้ังก่อน ถา้หากเราขจดัความคิดชนิดน้ีของ
มนุษยท่ี์จะสามารถด ารงไวซ่ึ้งชีวิตของคนธรรมดาสามญัของท่านในหมู่คนธรรมดาสามญัออกไป
ทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามญัไดแ้มแ้ต่วนัเดียว มนุษยท์  าอะไรลว้นแต่สั่งการ
โดยจิตยดึติด ท่านจะรับไม่ไดก้ระทัง่หน่ึงความคิดของมนุษย ์เม่ือท่านไม่มีความคิดเหล่านั้น ท่านจะไม่
รู้วา่การอยูก่บัมนุษยน์ั้นเป็นความรู้สึกอยา่งไร ดงันั้นเพื่อใหท่้านสามารถจะบ าเพญ็อยูใ่นหมู่คนธรรมดา
สามญั รอจนถึงเม่ือบรรลุหยวนหมั่น ชั้นผิวท่ีสุดของท่านจึงจะสามารถแปรผนัและขจัดจิตยึดติด
ทั้งหมดท้ิงไปได ้

ศิษย์: ชาวผวิขาวเม่ือบ าเพญ็หยวนหมัน่แลว้ไปโลกสวรรคใ์ด 

อาจารย์: ค  าถามน้ีเคยอธิบายไปแลว้ พวกเราบางคนอาจไดเ้ห็นหนงัสือ “จว้นฝ่าหลุน”  ขา้งใน
เตม็ไปดว้ยรูปลกัษณ์ของพระพุทธ บางคนไดเ้ห็นขา้งในหนงัสือ “จว้นฝ่าหลุน”  ฉบบัภาษาองักฤษเตม็
ไปดว้ยเทพท่ีแต่งกายและคลุมศีรษะคลา้ยพระแม่มารีหรือพระเยซู รูปลกัษณ์ของเทพของชาวผวิขาว อยู่
ในทุกตวัอกัษร ท่านอยา่เห็นวา่ท่ีบ าเพญ็คือตา้ฝ่าของเรา... ขา้พเจา้พดูวา่เราคือสายพุทธ แต่ท่ีขา้พเจา้
ถ่ายทอดคือคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลทั้งหมด หลกัการของจกัรวาล ฝ่าของจกัรวาล เช่นนั้นแน่นอน 
เทพของเขากร็วมอยูข่า้งใน ฉะนั้นเขาเป็นชาวผวิขาวเม่ือเขาหยวนหมัน่ พลงั(กง)ท่ีบ าเพญ็ออกมาในร่าง
ของเขากเ็ป็นรูปลกัษณ์ของชาวผวิขาวดว้ย หยวนหมัน่แลว้เขาจะไปโลกของชาวผวิขาว กมุาร(อิงฮ๋าย) 
เลก็ๆ ท่ีพวกเขาบ าเพญ็ออกมาลว้นมีปีก แน่นอนสายเต๋ากเ็ช่นเดียวกนั 
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ศิษย์: กรรมจากการฆ่าชีวติจะชดใชอ้ยา่งไร 

อาจารย์: เรามีศิษยจ์  านวนมากท่ีไดป้ระสบกบัเหตุการณ์อนัตรายต่างๆ ในระหว่างขั้นตอนของ
การบ าเพญ็ รถชน ตกจากท่ีสูงเป็นตน้ และเหตุการณ์อ่ืนๆ หลงัจากนั้นผูฝึ้กของเรารู้สึกดีใจ ใช่สมควร
จะดีใจ แน่นอนในฝ่าขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว ้น่ีเท่ากบัไดช้ดใชก้รรมหนกัท่ีติดคา้งไวแ้ต่ก่อน กระทัง่เท่ากบั
ไดช้ดใชด้ว้ยชีวิต หากไดช้ดใชชี้วิตนั้นจริงๆ แลว้ เช่นนั้นช่ือก็ไดล้บออกจากนรก เพราะท่านไดช้ดใช้
ชีวตินั้นแลว้ 

ท่ีจริงท่านอยา่คิดวา่ถูกรถชนแลว้ท่านไม่เป็นอะไร แต่ตวัท่านหน่ึงคนไดต้ายไปแลว้จริงๆ คือตวั
ท่านท่ีประกอบข้ึนจากกรรม และในร่างกายท่านมีความคิดท่ีประกอบข้ึนจากกรรมท่ีไม่ดี มีหวัใจ มี
อวยัวะทั้งส่ีถูกชนตายไปแลว้ แต่มนัประกอบข้ึนจากกรรมทั้งหมด เราไดท้ าเร่ืองดีท่ีใหญ่อยา่งน้ีใหก้บั
ท่าน ขจดักรรมท่ีหนกัอยา่งน้ีท้ิงไปและใชม้นัมาชดใชชี้วติ ไม่มีใครท าเร่ืองน้ี เป็นเพราะท่านสามารถจะ
บ าเพญ็ เราจึงท าเช่นน้ี รอจนเม่ือพวกท่านรู้ พวกท่านกไ็ม่มปัญญาจะขอบคุณขา้พเจา้ได ้

ศิษย์: พวกเราจะบรรลุหยวนหมัน่อยา่งไร 

 อาจารย์: ฝ่าชุดน้ีของเราถ่ายทอดออกมาเพื่อจะแปรผนัร่างแท(้เป๋ินถ่ี)ของมนุษยเ์ป็นร่างพระ
พุทธ น้ีเป็นเส้นทางท่ีเราเดิน ไม่เดินสู่นิพพานและไม่ใชว้ิธีแปลงเป็นแสงรุ้ง และไม่ใชว้ิธี “ปลดแกศ้พ” 
ของสายเต๋าท่ีแปลงไมไ้ผ่ท่อนหน่ึงเป็นร่างมนุษยเ์อาไวใ้นโลงศพ ก็จะให้คนมองเห็นท่านบรรลุหยวน
หมัน่อยา่งสง่าผา่เผย เพราะร่างกายท่านแปรผนัแลว้ 

ศิษย์: ท่านอาจารยพ์ูดว่าการบ าเพ็ญอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามญัตอ้งท างานในหมู่คนธรรมดา
สามญัให้ดี.... ผมคิดจะหางานท่ีสามารถจะท าได้ดีโดยใช้เวลาน้อย หลงัจากนั้นใช้เวลาส าหรับการ
บ าเพญ็ 

อาจารย์: พวกเราลว้นมีความคิดเช่นน้ี ทุกท่านต่างอยากหางานท่ีท าไดส้บายสักหน่อย เพื่อจะได้
มีเวลามากๆ ส าหรับบ าเพ็ญ และยงัสามารถท างานได้ดี ความคิดยงัคงเป็นเพียงความคิด อาจเป็น
แรงจูงใจท่ีตนเองตอ้งการจะบ าเพญ็ แต่โดยมากส่ิงต่างๆ ไม่แน่ว่าจะเป็นจริงไปตามท่ีพวกเราคิดเสมอ
ไป เพราะสภาพการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั เพียงแต่ตวัท่านไม่ยึดติดอย่างรุนแรงท่ีจะตอ้งท า
เช่นนั้น ฝ่าเซินของขา้พเจา้ก็จะจดัวางให้ท่านเป็นอย่างดี การท างานท่ีปกติทัว่ไปก็สามารถบ าเพญ็ได้
เช่นกนั 
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ศิษย์: มีบางคนพบวา่การอ่านหนงัสือ “จว้นฝ่าหลุน” ฉบบัตวัพิมพด์ั้งเดิมกบัอ่านฉบบัตวัพิมพย์อ่
จะต่างกนั มีความรู้สึกไม่เหมือนกนั 

อาจารย์: ดูเหมือนจะไม่มีนะ ควรจะเหมือนกนั แต่มีจุดหน่ึง ประเทศจีนหลงัจากผ่าน “การ
ปฏิวติัใหญ่ทางวฒันธรรม” แลว้ ความคิดของคนเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก คนไตห้วนักบัชาวจีนโพน้
ทะเล คนเช้ือสายจีน ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละพื้นท่ีอ่ืนๆ ในดา้นน้ีพวกเขามีความคิดท่ีแตกต่าง
เล็กนอ้ย ใช่หรือไม่ว่าเวลาท่านอ่าน “จว้นฝ่าหลุน” ฉบบัตวัพิมพด์ั้ งเดิมดว้ยทศันคติเดิมของท่าน เม่ือ
อ่านฉบบัตวัพิมพย์อ่จึงรู้สึกวา่ไม่สามารถจะปรับตวัเขา้กบัส่ิงน้ีของจีน ท่ีจริงเป็นอุปสรรคทางดา้นจิตใจ
ชนิดหน่ึงของตวัท่าน 

ศิษย์: เวลาอ่าน “จว้นฝ่าหลุน” ไม่คิดอยากจะวางมือและไม่คิดอยากจะฝึกพลงัเลย 

อาจารย์: อ่าน “จว้นฝ่าหลุน” แลว้ ไม่คิดอยากจะวางมือ เช่นนั้นท่านกอ่็านไป ไม่เป็นปัญหา หา
เวลาฝึกพลงัทีหลงักไ็ด ้อ่านหนงัสือมากๆ เป็นเร่ืองดี การศึกษาฝ่าส าคญัมาก 


