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บรรยายธรรม ณ ที่ประชุมศึกษาวิจัยการสร้ างสรรค์ งานวิจิตรศิลป์
หลี่ หงจือ้
21 กรกฎาคม ค.ศ. 2003
วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
ผู ้ฝึ กที่ นั่ ง อยู่ ณ ที่ น้ ี ล้ ว นแต่ ท ํา งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งสรรค์ วิ จิ ต รศิ ล ป์ ต่ า งก็ มี
ความสามารถทางเทคนิคในสาขาวิชา ข้าพเจ้าจะพูดไปตามความคิดจะพาไป ข้าพเจ้าจะพูดในด้าน
หลักการ(เหตุผล)ของฝ่ า วิจิตรศิลป์ มีความสําคัญอย่างยิง่ สําหรับมนุษยชาติ เช่นเดียวกับวัฒนธรรม
อื่นๆ ของมนุษย์ มันสามารถส่ งผลในการชี้นาํ ต่อทัศนคติของคนแบบหนึ่งในสังคมมนุษย์ มีอิทธิ พล
ต่อทัศนคติของมนุษย์ในการประเมินความสวยงาม ว่าอะไรคือความสวยงาม อะไรคือความรู ้สึกที่
ถูกต้องต่อความสวยงามที่มนุษย์สมควรมี นี้สัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับมาตรฐานศีลธรรมของมนุษย์
หากคนเห็นสิ่ งที่ไม่สวยงามเป็ นความสวยงาม เช่นนั้นศีลธรรมของมนุษย์เป็ นอันจบสิ้ นแล้ว
ศีลธรรมมนุษย์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา ศีลธรรมของมนุษย์โดยตัวเองจะมี
อิทธิ พลต่อศิลปะของมนุ ษย์ และศิลปะก็หันกลับมามีอิทธิ พลต่อมนุ ษย์ ทุกท่านเห็นแล้ว ศิลปะใน
ปั จจุ บนั นี้ หลายสิ่ งหลายอย่างนั้นถูกสร้ า งสรรค์ออกมาจากความคิ ดสมัยใหม่ ขณะที่ มนุ ษย์ใ น
ปัจจุบนั ก็ได้หลุดออกไปไกลจากขอบเขตศีลธรรมและมาตรฐานซึ่งมนุษย์สมควรมี ฉะนั้นสิ่ งที่เรี ยก
กันว่าศิลปะที่สร้างสรรค์ออกมาหาใช่ วฒั นธรรมของมนุ ษย์แล้ว เพราะมันไม่ใช่ สิ่งที่สร้างสรรค์
ออกมาในขณะที่มีสติสัญปชัญญะและมีสติแจ่มชัด และไม่ใช่สิ่งที่สวยงามของมนุ ษย์อย่างแท้จริ ง
ซึ่ งสร้างสรรค์ออกมาจากเจิ้งเนี่ ยน(ความคิดถูกต้อง) ซั่นเนี่ ยน(ความคิดดี งาม)ของคน ด้วยความ
เข้าใจที่ถูกต้องต่อความสวยงามของศิลปะ เมื่อเป็ นเช่ นนี้ ศิลปะจึงเสื่ อมทราม อย่างเช่ นศิลปะใน
ปัจจุบนั พูดกันอย่างเข้มงวด มันไม่ใช่สิ่งที่เป็ นของมนุษย์แล้ว บ่อยครั้งเวลาข้าพเจ้าดูผลงานบางชิ้น
ที่เรี ยกกันว่าศิลปะสมัยใหม่ ยิง่ กว่านั้นบางชิ้นยังเป็ นผลงานที่มีชื่อเสี ยงมาก แท้จริ งแล้วล้วนแต่เป็ น
ผลิตภัณฑ์ของจิตมาร ไม่เพียงแต่มีความเป็ นจิตมาร หลายๆ คนขณะที่คน้ หาแรงดลใจในการวาด
ภาพ จะฝักใฝ่ พฤติกรรมของผีปีศาจ เป็ นเช่นนี้ต่อไปเรื่ อยๆ ย่อมมีจิตใจมืดมน ผิดปกติ คนที่ทาํ งาน
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เกี่ยวกับศิลปะต่างก็รู้ ในขณะที่หมกมุ่นอยูก่ บั สิ่ งเหล่านี้ ล้วนแต่ปล่อยให้สภาวะจิตหลงระเริ งไปกับ
ด้านจิตชั่วของมนุ ษย์ กระทัง่ ตั้งใจแสวงหาการสนองตอบของจิตใจชั่วช้า ฉะนั้นสิ่ งที่เรี ยกกันว่า
ศิลปะสมัยใหม่เหล่านั้น โดยทัว่ ไปล้วนแต่ไม่ค่อยดีนกั เพราะมันไม่เพียงแต่เป็ นโทษต่อคนวาด ยัง
เป็ นอันตรายต่อจิตใจของคนดู และยังส่ งผลในการบ่อนทําลายทัศนคติทางศีลธรรมของมนุษย์อย่าง
ร้ายแรงอีกด้วย
แต่ในการบําเพ็ญและการดํารงชี วิต ศิษย์ตา้ ฝ่ าก็ไม่สามารถหลีกหนี จากสภาพแวดล้อมของ
สังคมของคนธรรมดาสามัญนี้ (ท่าน)ก็อยูท่ ่ามกลางกระแสคลื่นแห่ งทัศนคติของคนยุคปั จจุบนั และ
ได้รับอิทธิ พลจากสภาพแวดล้อมนี้ ยิง่ กว่านั้นก่อนที่จะศึกษาต้าฝ่ า ก็มีศิษย์ตา้ ฝ่ าจํานวนมากที่ศึกษา
หรื อทํางานเกี่ยวกับศิลปะ แน่ นอนข้าพเจ้าคิดว่า ไม่ว่าท่านจะทํางานเกี่ ยวกับศิลปะสมัยใหม่ก็ดี
ทํางานเกี่ยวกับศิลปะดั้งเดิมขนานแท้ที่มนุ ษย์สมควรมีอย่างแท้จริ งก็ดี วิชาความรู ้พ้ืนฐานที่ท่านรํ่า
เรี ยนมาในอดีตควรที่จะเหมือนกัน ฉะนั้นศิษย์ตา้ ฝ่ าต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่าอะไรคือศิลปะที่มนุษย์
สมควรมี เช่ นนั้นก็สามารถปฏิบตั ิไปตามมาตรฐานของศิลปะที่บริ สุทธิ์ และถูกต้องของมนุษย์ ก็จะ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาได้
เหตุ ใดพวกเราจึ งจัด การประชุ ม ครั้ งนี้ ในวันนี้ ทุ กท่ านทราบ ทุ ก สิ่ งทุ กอย่างที่ ศิษย์ตา้ ฝ่ า
กระทําในช่ วงประวัติศาสตร์ ของวันนี้ ลว้ นแต่เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิ่งยวด ข้าพเจ้ายังพูดอยู่เมื่อวาน
ข้าพเจ้าพูดว่าสิ่ งใดที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าทํา ไม่นานสังคมมนุ ษย์ก็จะเลียนแบบ ณ ปั จจุบนั นี้ ซ่ ึ งเป็ นช่ วงเวลา
แห่งการเจิ้งฝ่ า ทุกสิ่ งทุกอย่างในโลกล้วนแต่เคลื่อนไปโดยรอบต้าฝ่ า นี้เป็ นสิ่ งที่แน่นอน เพราะสาม
ภพนั้นสร้างขี้นเพื่อต้าฝ่ า เหตุใดข้าพเจ้าจึงพูดถึงสิ่ งเหล่านี้ กบั ทุกท่านในวันนี้ เพราะศิษย์ตา้ ฝ่ าที่มี
เทคนิ คความสามารถด้านศิลปะประเภทนี้ มีความสามารถและมีพลังงาน สิ่ งที่พวกท่านทําออกมา
หากไม่ ถูกต้อง หรื อไม่ ถูกต้องเท่ าที่ ควร พวกท่านก็จะเสริ มสร้ างกําลังให้แก่ องค์ประกอบที่ ไม่
ถูก ต้องอันนั้น และส่ ง ผลกระทบต่ อ สั งคมมนุ ษ ย์ม ากยิ่ง ขึ้ น การบําเพ็ญ ท่ านก็ตอ้ งบํา เพ็ญ โดย
ปรับตัวเองให้ถูกต้อง บําเพ็ญโดยขจัดสิ่ งที่ไม่ดีออกไปทั้งหมดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด พวกท่านก็
สมควรต้องเป็ นคนดี เช่ นนั้นในอาณาจักร(สาขา)ของศิลปะ พวกท่านก็ตอ้ งปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี ใน
ผลงานของท่านก็เช่นกัน ต้องแสดงออกซึ่งความดีงาม ถูกต้อง บริ สุทธิ์ ความดีและแสงสว่าง
เมื่อศีลธรรมของสังคมมนุษย์ได้ตกตํ่าลงมาถึงขั้นนี้ ทัศนคติของมนุษย์กเ็ ปลี่ยนไปเป็ นอย่าง
นี้ อย่างนั้น พัฒนามาจนถึงขั้นนี้แล้ว มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะบอกให้คนหวนกลับมาด้วยตัวเอง ไม่ว่า
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ใคร ทฤษฎีอะไร วิธีอะไรก็ไม่สามารถทําให้คนกลับไปอีกแล้ว มีเพียงต้าฝ่ าเท่านั้นจึงจะทําได้ พวก
ท่านตามข้าพเจ้ามาเพื่อช่ วยเหลือสรรพชีวิต ในเวลาเดียวกันในความหมายของการช่วยเหลือสรรพ
ชีวิตของเราก็ครอบคลุมไปถึงการผดุงรักษาศีลธรรมของมนุษย์เอาไว้และคนที่ได้รับการช่วยเหลือ
จะคงอยูอ่ ย่างไรในอนาคต จะดํารงชีวิตอย่างไร มีชีวิตอยู่ในสภาพเช่ นไร พูดอีกนัยหนึ่ ง ศิษย์ตา้ ฝ่ า
ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือสรรพชี วิต ยังกําลังบุกเบิกหนทางการดํารงชี วิตของมนุ ษย์อย่างแท้จริ งให้แก่
สรรพชีวติ ในอนาคตอีกด้วย เหล่านี้ลว้ นเป็ นสิ่ งที่ศิษย์ตา้ ฝ่ ากําลังทํากันอยูใ่ นระหว่างการยืนยันความ
ถูกต้องของฝ่ า
ข้าพเจ้าพูดแล้วว่าสามภพจะคงอยูต่ ลอดไป มันจะคงอยูอ่ ย่างไร นี้คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้าจะต้องทํา
ในช่วงเวลาที่ฝ่าปรับโลกมนุษย์ให้ถูกต้อง เช่นกันทุกสิ่ งที่ศิษย์ตา้ ฝ่ ากระทําในวันนี้กเ็ ป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ
อย่างยิง่ ยวด ก็เป็ นการก่อตั้งพื้นฐานให้แก่คนในอนาคต วัฒนธรรมในอนาคต คนในยุคปั จจุบนั ทุก
สิ่ งทุกอย่างยุ่งเหยิงสับสนไปหมดแล้ว สิ่ งที่มนุ ษย์ด้ งั เดิมขนานแท้สมควรมีแทบจะไม่มีเหลือแล้ว
สิ่ งที่บริ สุทธิ์ ถูกต้องไม่มีเหลือแม้แต่นอ้ ย ยังโชคดีที่คนโบราณได้ทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมเหลือไว้
ให้บ ้าง ไม่ ไ ด้ถู กทํา ลายทิ้ ง ไปเสี ยทั้ง หมด โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ทางด้า นศิล ปกรรม ได้ทิ้ง ความรู ้
พื้นฐานเหลือไว้ให้บา้ งเพื่อศึกษาเล่าเรี ยน ซึ่ งจะทําให้คนที่ศึกษาวิจิตรศิลป์ สามารถยึดกุมสิ่ งที่เป็ น
ความรู ้พ้ืนฐานที่สุดได้บา้ งในการหวนคืนสู่ หนทางแห่ งมนุษย์ เช่นนั้น (เรา)จะใช้ส่ิ งที่พ้ืนฐานที่สุด
เหล่านี้ อย่างไรในการเดิ นสู่ ทางของมนุ ษย์อย่างแท้จริ ง (เรา)จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีออกมาอย่างไร
ข้าพเจ้าคิดว่า มีความรู ้พ้ืนฐานเป็ นรากฐาน บวกกับความดี ความถูกต้องอย่างแท้จริ ง ความสวยงาม
ที่บริ สุทธิ์ซึ่งศิษย์ตา้ ฝ่ าได้รับรู ้และเข้าใจในระหว่างบําเพ็ญ ก็สามารถจะแสดงสิ่ งที่ดีออกมา
พูดมาถึงตรงนี้ ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวถึงวิวฒั นาการของมนุ ษยชาติ และขั้นตอนการพัฒนา
ของศิลปะของมนุษยชาติตามที่ขา้ พเจ้ามองเห็น
อันที่จริ งศิลปะตะวันออกและตะวันตกของมนุษยชาติลว้ นมีข้ นั ตอนของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่
และเสื่ อมถอย ศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกนั้นเป็ นเส้นทางการเดินสองเส้นที่ต่างกัน นี่เป็ น
การใช้คาํ พูดของคน แท้จริ งแล้วมันคือรู ปธรรมของปรากฏการณ์ทางด้านศิลปะของการดํารงชี วิต
ของ ชีวิต ณ ระดับชั้นตํ่าสุ ดของแต่ละระบบจักรวาลที่ใหญ่และต่างกันสองอัน --- มนุษย์กค็ ือการ
สะท้อนของสิ่ งต่างๆ ของระบบจักรวาลนั้นๆ ณ ระดับชั้นที่ต่ าํ สุ ดของมนุ ษย์ตรงนี้ อันที่จริ งใน
จักรวาลมีนภาใหญ่ต่างๆมากมาย มากมายเหลือหลาย ล้วนแต่เป็ นเที่ยนถี่(ร่ างจักรวาล)ที่ใหญ่มหึ มา
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และเป็ นเอกเทศ ในนภาใหญ่ แ ต่ ล ะอัน ก็มี โ ครงสร้ า งที่ พิ เ ศษเฉพาะซึ่ ง ปรากฏออกมาในลี ล า
ท่วงทํานองต่างๆของตัวเองอย่างอิสระ ใช้คาํ พูดของคนก็คือ มีเอกลักษณ์ทางศิลปะต่างกัน เที่ยนถี่
(ร่ างจักรวาล)ที่ใหญ่มหึ มาแต่ละอันก็มีหลักการ(เหตุผล)ต่างๆ ของการรับรู ้ถูกต้อง(เจิ้งอู)้ จากการ
เข้าใจในเจิน ซั่น เหยิน่ มูลฐานแห่ งหลักการของฝ่ า เมื่อเป็ นเช่นนี้ระบบเทียนถี่ต่างๆ ก็มีเอกลักษณ์
ของความพิ เศษของระบบตนเอง ปรากฏรู ปธรรมเป็ นโครงสร้ า งของฟ้ าดิ น (สวรรค์แ ละปฐพี )
สภาวะแวดล้อม รู ปแบบของชี วิต สิ่ งประดับประดาของชีวิต ท่วงทํานองการออกแบบของสิ่ งปลูก
สร้าง รู ปแบบหน้าตาของสัตว์และพืชประเภทต่างๆ เป็ นต้น พวกมันล้วนมีรูปแบบวิธีที่พิเศษเฉพาะ
ถูกต้องของตัวเองในการแสดงออกซึ่ งความสวยงาม รู ปแบบวิธีในการถ่ายทอดมิตรภาพ และความ
รู ้คุณ ฉะนั้น ในบรรดาสิ่ งสร้างสรรค์ในระบบจักรวาลอันมากมาย รู ปแบบวิธีการแสดงออกของ
ชีวติ ชั้นตํ่าสุ ดที่สืบทอดมาถึงที่ตรงนี้ของมนุษย์ โดยพื้นฐานมีสองระบบ ซึ่ งรวมถึงศิลปะตะวันออก
และตะวันตก แต่ในร่ างนภาอันใหญ่มหึ มา ไม่ใช่ มีเพียงสิ่ งเหล่านี้ ข้าพเจ้าหมายความว่าที่สืบทอด
มาถึงที่ตรงนี้ของมนุษย์มีเพียงสองประเภทเท่านั้น
พูดถึงระบบศิลปะสองประเภทนี้ของมนุษยชาติ ในวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติท้ งั ของทาง
ตะวันออกและตะวันตกต่างก็มีข้ นั ตอนของการสื บทอดต่อๆกัน เป็ นพันๆ ปี แต่ท่วงทํานองหรื อ
ลักษณะของศิลปะสองประเภทนี้ แตกต่างกันอย่างมาก แตกต่างกันทั้งทางด้านวิธีการ รู ปแบบของ
การแสดงออก การให้ความรู ้สึก การสัมผัสรับรู ้ทางสายตา ในขั้นตอนของการสื บทอด นับตั้งแต่ตน้
ศิลปะจีนก็ก่อตั้งอยูบ่ นวัฒนธรรมของกึ่งเทพ พูดอีกนัยหนึ่ งคือการเน้นนํ้าหนักครึ่ งหนึ่ งไม่ได้อยู่ที่
ชั้นพื้นผิวของมนุ ษย์ แต่เน้นไปที่ความมีเสน่ ห์น่าเคลิบเคลิ้มและความหมายข้างใน ฉะนั้นรวมถึง
วัฒนธรรมทั้งหมด ล้วนมีเอกลักษณ์แสดงออกมาเช่นนี้ โดยเฉพาะทางด้านวิจิตรศิลป์ จะไม่เน้นการ
ถ่ายทอดในรายละเอียดของชั้นพื้นผิวมากนัก จะเน้นถ่ายทอดนัยความคิด ถ่ายทอดความหมายข้าง
ใน ศิลปะตะวันตกเช่นกันเป็ นสิ่ งที่เทพสื บทอดให้แก่มนุษย์ แต่ของเขา เน้นนํ้าหนักไปที่วฒั นธรรม
ชั้นพื้นผิวของมนุ ษย์ เน้นความโดดเด่ นทางวิธีการไปที่ความเลอเลิศ ความแม่นยําถูกต้อง ความ
ละเอียดประณี ต งานฝี มือที่เหมือนของจริ ง เน้นนํ้าหนักไปที่การสําแดงความสามารถทางเทคนิค ณ
มิติช้ นั พื้นผิวของมนุ ษย์ ฉะนั้นในผลงานของวิจิตรศิลป์ การแสดงออกของชั้นพื้นผิวของวัตถุจึง
ละเอียดประณี ต ถูกต้องและแม่นยําอย่างยิ่ง ดังนั้นลักษณะท่วงทํานองของศิลปะตะวันตกและของ
จีนจึงเป็ นสองเส้นทางที่ต่างกัน ในขั้นตอนของการพัฒนา ศิลปะตะวันตกนั้นเป็ นสิ่ งที่ตกทอดมา
หน้า 4 จาก 40

ฝ่ าหลุนต้าฝ่ า

แก้วนั ที่ 03 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011

จากอารยธรรมครั้งก่อน แท้จริ งแล้วศิลปะตะวันตกสื บสานต่อๆ กันมาในรู ปแบบของศาสตร์ วิชา
แขนงหนึ่ งนับแต่ อารยธรรมหลายยุคที่ แล้ว มี โรงเรี ยน มี ทฤษฎี มี การฝึ กอบรมที่ เป็ นแบบแผน
ฉะนั้นมันเดินมาตามทางสายนี้มาโดยตลอด แต่การสื บสานต่อกันของศิลปะตะวันออกนั้น สื บทอด
ต่อกันในหมู่ประชาชนตลอดมา สื บทอดต่อๆ กันในหมู่บณ
ั ฑิต ช่างฝี มือ และในหมู่ผแู ้ สวงเต๋ า ไม่มี
ระบบทางทฤษฎี ไม่มีโรงเรี ยน ไม่มีการฝึ กอบรบที่เป็ นแบบแผน การแสดงออกทางชิ้ นงานต้อง
อาศัยประสบการณ์ของคนทั้งสิ้ น โดยเฉพาะชิ้นงานปั้ นสลัก สื บเนื่องจากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของคนจีน สิ่ งที่สะท้อนออกมาจากภาพวาดและงานปั้ นสลัก โดยพื้นฐานก็คือการสําแดงอุปนิ สัย
ทางวัฒนธรรมของคนจีน โดยไม่รู้ตวั ก็กาํ ลังแสดงออกซึ่ งนัยความคิด ฉะนั้นดูอย่างนี้ วิธีในการ
แสดงออกจึ งแตกต่างกันอย่างมาก ดู จาก ณ ชั้นพื้นผิวที่ สุดของมนุ ษย์ ในด้านวิธีการวิจิตรศิลป์
ตะวันตกนั้นมีความละเอียดประณี ตอย่างยิง่ กําหนดให้ตอ้ งมีความแม่นยําถูกต้องในเรื่ องความสว่าง
และความมืด โครงสร้าง รู ปทรงมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างของร่ างกายมนุ ษย์น้ นั ถ่ายทอด
ออกมาได้ถูกต้องแม่นยํามากๆ แต่ในศิลปะโบราณของจีน เนื่องจากไม่มีทฤษฎีที่เป็ นระบบและการ
ศึกษาวิจยั ที่เป็ นวิชาเฉพาะ ฉะนั้นจึงทําให้โครงสร้างชั้นพื้นผิวที่สุดของวัตถุ ถ่ายทอดออกมาขาด
ความถูกต้องแม่นยําเท่าที่ควร
เส้นทางของศิล ปะมักจะดําเนิ น จากระยะแรกของมันไปสู่ จุดสุ ดยอดแล้วตกลงมาเสมอ
วัฒนธรรมทั้งหมดของมนุษยชาติกเ็ ดินตามทิศทางแบบนี้เช่นกัน ทุกสิ่ งทุกอย่างของมนุษยชาติลว้ น
อยู่ท่ามกลางการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่ อมถอยและดับสู ญ อันเป็ นคุ ณสมบัติพิเศษของจักรวาลในอดี ต
ฉะนั้นเมื่ อศีลธรรมของมนุ ษย์มาถึ งจุ ดที่ ไม่ ไหวแล้ว เมื่ อทุ กสิ่ งไม่ ไหวแล้วก็ตอ้ งตั้งต้นกันใหม่
สําหรับมนุ ษยชาติก็คือภัยพิบตั ิ ทุ กสิ่ งทุกอย่างสิ้ นสุ ดลงแล้ว ทุกสิ่ งทุกอย่างก็เริ่ มต้นใหม่อีกครั้ ง
ดําเนินสู่ จุดสุ ดยอดแล้วตกลงมาอีก หมุนครบรอบแล้วเริ่ มหมุนรอบใหม่
ศิลปะโบราณของจีน เนื่ องจากไม่มีระบบของการวิจยั และการศึกษาเป็ นเฉพาะสาขาวิชา
โดยพื้นฐานการควบคุมในเรื่ องรู ปทรงมิติของร่ างกายคนและวัตถุจึงทําได้ไม่แม่นยํา หลังจากปลาย
ราชวงศ์ชิงคนที่ทาํ งานวิจิตรศิลป์ ของจี น ก็ได้เรี ยนรู ้ ความชํานาญในวิชาพื้นฐานของวิจิตรศิลป์
ตะวันตกเป็ นจํานวนมาก รู ปลักษณ์ภายนอกของชิ้นงาน ณ ชั้นพื้นผิวจึงมีความถูกต้องแม่นยํา จึงมี
ผลงานเช่ นนี้ ออกมาบ้าง แต่เมื่อมาถึงยุคปั จจุบนั โดยเฉพาะในระยะ 20 ปี ที่ผ่านมา ประเทศจีนก็
ได้รับอิทธิพลจากสํานึกสมัยใหม่ ยิง่ นานวันผลงานจึงแย่ลงแย่ลงเรื่ อยๆ ทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงเมื่อ
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สํานึ กของคนเปลี่ยนไป หากเจิ้งเนี่ ยนของคนไม่ทาํ หน้าที่บญ
ั ชาการ คอยพึ่งพาแต่ความรู ้สึกจาก
สํานึ กชั้นพื้นผิวของคนเสี ยทั้งหมด โดยไม่ใช้ความเข้าใจรับรู ้ของความคิดแท้จริ ง(เจินเนี่ ยน) ไม่
ไตร่ ตรองอย่างมีสติแจ่มชัดด้วยตัวเองอย่างแท้จริ ง นัน่ ก็เสมือนหนึ่งไม่มีจิตวิญญาณ สํานึกของคน
นั้นก่อเกิดภายหลังกําเนิ ด ณ ชั้นผิวของคน ปรากฏออกมาเป็ นปฏิกิริยาต่อสิ่ งต่างๆ ของใต้สํานึ ก
สํา นึ ก นั้นไม่ หนักแน่ นมั่น คง เปลี่ ยนแปลงได้ต ลอดเวลา เปลี่ ยนแปลงไปตามเงื่ อ นไข สภาวะ
ภายนอก และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในสังคม หากพึ่งพา(อาศัย)แต่ส่ิ งเหล่านี้เสี ยทั้งหมด
เท่ากับไม่มีความคิดของตัวเอง(จู่เนี่ยน) และไม่มีระบบ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ไม่มีเจิ้งเนี่ยน ไม่
มี ต ัว เองอย่า งแท้จ ริ ง สิ่ ง ที่ ทาํ ออกมาภายใต้ส ภาวะของสํา นึ กแบบนี้ ก็คื อสิ่ ง ที่ เ รี ย กกัน ว่า ศิ ล ปะ
สมัยใหม่ ผลงานวิจิตรศิลป์ สมัยใหม่ แรกเริ่ มที่มีความนิ ยมในสิ่ งของประเภทนี้ คื อการปรากฏ
ออกมาของสํานักประทับใจ (impressionist) และของสํานักนามธรรม(abstractionist) ของตะวันตก
ในช่วงแรกๆ ถ้าท่านดูสิ่งเหล่านั้นด้วยจิตใจสงบ รับรองว่ามันเหมือนทําออกมาจากทัศนคติ ณ ชั้น
พื้นผิวของคนโดยที่ความคิดแท้จริ ง(เจินเนี่ยน)ของคนไม่คงอยู่ มันไม่เป็ นระบบ ไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ไม่เป็ นระเบียบ ไม่ปะติดปะต่อ ไม่รู้ว่าสิ่ งที่ถ่ายทอดคืออะไร ไม่ให้ความรู ้สึกที่สวยงาม
แก่คน ทําไปตามสํานึกชั้นพื้นผิวของคน ในเวลานั้นผลงานเหล่านั้นที่พวกเขาทําออกมา เห็นเป็ นรู ป
จมูกเบี้ยว ใบหน้าครึ่ งหนึ่ง ขาข้างหนึ่งงอกออกจากลําตัวด้านหลัง ตั้งแต่ตน้ สิ่ งเหล่านี้กค็ ือทําออกมา
โดยที่คนได้ละทิ้งความคิดของตัวเอง(จู่เนี่ ยน)และเจิ้งเนี่ ยน เป็ นผลิตผลซึ่ งทัศนคติภายหลังกําเนิ ด
ของคนควบคุมแขนขาและร่ างกายคนให้ทาํ ออกมา การละทิ้งสํานึกหลักโดยปล่อยให้ทศั นคติของ
คน ณ ชั้นพื้นผิวบรรเลงไปตามใจชอบจึ งจะสามารถทําสิ่ งเหล่านี้ ออกมาได้ การปรากฏของสิ่ ง
เหล่ า นี้ ได้บ่ อ นทํา ลายศิ ล ปะตะวัน ตก ซึ่ งแทบจะเรี ย กได้ว่ า เป็ นสิ่ ง สุ ด ยอดสมบู ร ณ์ แ บบของ
มนุษยชาติท้ งั หมด ในช่วงหลังนี้อิทธิพลนั้นได้แพร่ มาถึงประเทศจีน
นี่ ยงั เป็ นเพียงช่ วงแรกของศิลปะสมัยใหม่ เพราะเมื่ อศีลธรรมของสังคมเสื่ อมถอยลงไป
เรื่ อยๆ ทัศนคติของคนจะไม่หยุดอยูต่ รงนั้น มันก็ลื่นไหลตามลงมา สิ่ งเหล่านั้นของสํานักประทับใจ
(impressionist) และของสํานักนามธรรม (abstractionist) ระยะแรกไม่ให้ความสนใจต่อความ
ถูก ต้อ งแม่ น ยํา ของรู ปทรงมิ ติ รอยต่ อ ของแสงสว่างกับความมื ด และความถู กต้อ งแม่ น ยําของ
โครงสร้างอย่างสิ้ นเชิง มุ่งแสวงหาแต่สิ่งที่เรี ยกกันว่าความรู ้สึกส่ วนบุคคลกันมากขึ้นมากขึ้น เข้าใจ
อย่างผิดๆ โดยเห็นการหลงระเริ งอย่างไร้เหตุผลแบบนี้เป็ นการปลดปล่อยความเป็ นมนุษย์ของตน นี่
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เป็ นการยับยั้งจิตดั้งเดิมของตนอย่างแท้จริ ง ปล่อยให้สาํ นึกภายหลังกําเนิดหลงระเริ งแบบไม่มีตวั เอง
ไม่มีตวั จริ งของฉัน การให้สี ละเลงอย่างหนักหน่วงฉู ดฉาด หลงระเริ งอยู่ในความรู ้สึกในแบบซึ่ ง
ทัศนคติด้านความคิ ดด้วยเหตุด้วยผลไม่แจ่มชัดอย่างสิ้ นเชิ ง และทัศนคติ น้ นั ก่อเกิดภายหลังคน
กําเนิด มันไม่ใช่ความคิดแท้จริ งของคน มันไม่เป็ นระเบียบ ไม่มีมาตรฐาน ไม่เป็ นระบบ ดังนั้นสิ่ งที่
มัน ละเลงออกมาจึ ง เป็ นอย่า งนี้ มองดู ไม่ ผ สมผสานสอดคล้อ งอย่า งสิ้ น เชิ ง มาถึ ง ช่ ว งหลัง เมื่ อ
ทัศนคติดา้ นศีลธรรมของมนุษย์ตกตํ่าลงไปอีก มันก็เข้าสู่ สาํ นึกที่ต่าํ ยิง่ กว่าระดับมาตรฐานแบบหนึ่ง
และสํานึ กที่ต่าํ กว่าระดับมาตรฐานแบบนี้ จึงไม่ใช่ เพียงทัศนคติเท่านั้นแล้ว เมื่อความคิดตัวเอง(จู่
เนี่ ยน)ของคน ตัวจริ งของฉันละทิ้งที่จะควบคุ มชั้นพื้นผิวของคน สิ่ งมีชีวิตจากภายนอกก็จะฉวย
โอกาสจู่โจมเข้าไป เมื่อมาถึงขั้นนี้สาํ นึกจากภายนอกก็เข้าควบคุมสมองในร่ างกายคนเรี ยบร้อยแล้ว
ดังนั้นจึ ง ได้ปรากฏการแสดงออก(ทางศิล ปะ)ซึ่ งมี สีสั นหนักมากขึ้ น มื ดครึ้ มมากขึ้ น แสงก็มื ด
ขมุกขมัว ช่างเป็ นสภาวะจิตที่สะท้อนจิตมนุ ษย์ที่ซึมเศร้าโดยสิ้ นเชิง เมื่อตกตํ่าลงไปอีก บวกกับถูก
กระตุน้ จากความอยากมีชื่อเสี ยงและผลประโยชน์ในสังคม และแสวงหาการละทิ้งตัวเองให้หมดสิ้ น
ถึงเวลานี้ ทศั นคติภายหลังกําเนิ ดก็ไม่เอาแล้ว เมื่อเป็ นเช่ นนี้ ร่ างกายที่ปราศจากตัวเองโดยสิ้ นเชิ ง
ร้อยทั้งร้อยก็จะถูกควบคุ มโดยสํานึ กจากภายนอก และสํานึ กจากภายนอกเหล่านี้ ส่ วนใหญ่ก็คือ
สิ่ งมีชีวิตในยมโลก ส่ วนใหญ่เป็ นผีและวิญญาณ นี่ก็เป็ นการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์สวรรค์
เมื่อศีลธรรมมนุ ษย์เสื่ อมถอย ในเวลาที่นกั เขียนภาพถูกสิ่ งมีชีวิตที่มืดมนควบคุม สิ่ งที่วาดออกมา
มองดูแล้วสิ่ งที่ถ่ายทอดก็คือยมโลกและวัตถุในยมโลก ภาพวาดจํานวนมากมองดูกค็ ือภาพร่ างของ
โลกของผี ขมุกขมัว มืดๆ เลอะเลือนไม่ชดั เจน ภาพของสิ่ งที่เรี ยกว่าคนก็คล้ายวิญญาณภูตผี ปฐพีใน
ยมโลก ท้องฟ้ าในยมโลก ความรู ้สึกอย่างนี้เหตุใดคนจึงรู ้สึกว่ามันดี นี่ไม่ใช่เป็ นเพราะคนไม่มีเจิ้ง
เนี่ ยนหรอกหรื อ นี่ ไม่ใช่ เป็ นการแสวงหาความมืดมนหรอกหรื อ นี่ ไม่ใช่ เป็ นเพราะศีลธรรมของ
มนุษยชาติตกตํ่าอย่างใหญ่หลวงหรอกหรื อ นี่ไม่ใช่เป็ นเพียงการที่คนเดินไปสู่ มิติในชั้นที่ต่าํ ยิง่ กว่า
มนุษย์เท่านั้น เพราะศีลธรรมของมนุษยชาติยงั คงไถลตํ่าลงไปอีก มาถึงวันนี้ ศิลปะได้กลายเป็ นสิ่ งที่
จะสะท้อนจิตมารของมนุ ษยชาติอย่างแท้จริ งแน่ นอน ศิลปะได้เดินสู่ การลบหลู่ต่อความศักดิ์สิ ทธิ์
ของศิลปะ กลายเป็ นเครื่ องมือสําหรับปลดเปลื้องจิตมารอย่างสิ้ นเชิง สิ่ งที่แสดงออกมาล้วนแต่เป็ น
ภูต มาร ผี ปี ศาจทั้งสิ้ น ตัวศิลปิ นเองก็ยอมรับว่าเป็ นขยะทั้งสิ้ น แต่ท่ามกลางกระแสนิ ยมในสิ่ งที่
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เรี ยกกันว่าศิลปะคนกลับเห็นว่ามันมีคุณค่าที่สุด ขยะจะมีคุณค่าที่สุดได้อย่างไร เพราะทัศนคติของ
คนกลับตาลปัตรไปเสี ยแล้ว เข้าใจว่าขยะเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุด
นี่คือประวัติศาสตร์ของวิจิตรศิลป์ ของมนุษยชาติ เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าได้กล่าวถึงขั้นตอนในส่ วน
สําคัญ จากนี้ขา้ พเจ้าจะเริ่ มพูดจากศิลปะตะวันตก ทุกท่านทราบไหม ในสงครามโลกครั้งที่สอง เหตุ
ใดประเทศฝรั่งเศสจึงถูกให้เป็ นฝ่ ายแพ้สงคราม คนฝรั่งเศสไม่มีความสามารถจะทําสงครามหรื อ
ชนชาติน้ ีในอดีตไม่ใช่เคยมีวรี บุรุษเช่น นโปเลียน พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 หรอกหรื อ ชนชาติน้ ีมิใช่กเ็ คย
มีประวัติศาสตร์ที่เกรี ยงไกรหรอกหรื อ แท้จริ งแล้วสงครามของมนุษยชาติน้ นั เทพเป็ นผูค้ วบคุมให้
อุ บ ัติ ข้ ึ น อย่ า งมี เ ป้ าหมาย ไม่ ใ ช่ เ กิ ด ขึ้ นตามความต้อ งการของมนุ ษ ย์ ฝรั่ ง เศสไม่ ไ ด้เ ข้า ร่ ว ม
สงครามโลกครั้งที่สองโดยตรง เป้ าหมายของเทพคือ ต้องการจะรักษาผลงานศิลปกรรมของอารย
ธรรมมนุษยชาติครั้งนี้ที่มีอยูใ่ นประเทศฝรั่งเศสเหล่านั้น นั้นก็เป็ นความเกรี ยงไกรที่สุด สิ่ งที่มีค่าแก่
ความภูมิใจมากที่สุดของมนุษยชาติ และเป็ นศิลปะดั้งเดิมขนานแท้สมบูรณ์แบบที่สุดของมนุษยชาติ
อย่างแท้จริ ง ถ้าหากมีการทําสงคราม(ที่น่นั ) ผลงานศิลปกรรมที่เก็บรักษาอยู่ในพระราชวังลูฟวร์
และพระราชวัง แวร์ ไซส์ เ ป็ นต้นก็คงถูก ทําลายหมดไปแล้ว ศิ ลปะตามท้องถนนของกรุ ง ปารี ส
เหล่านั้นก็คงไม่มีเหลือ เป็ นเทพที่ตอ้ งการเหลือสิ่ งเล็กน้อยเหล่านี้ไว้ให้แก่มนุษย์ จุดประสงค์เพื่อว่า
ในอนาคตมนุ ษย์ยงั สามารถใช้เป็ นสิ่ งอ้างอิ งและค้นหาศิลปะของตัวเองกลับคื นมา ศิษย์ตา้ ฝ่ าก็
สามารถหาทางกลับมาจากพื้นฐานความชํานาญที่มีอยูใ่ นศิลปะดั้งเดิมขนานแท้เหล่านี้
ศิลปะตะวันตก ในระหว่างอารยธรรมหลายๆ ครั้งในอดีต ด้วยการเรี ยนรู ้ในศาสตร์วิชา คนก็
พัฒนาจนสุ กงอมขึ้นมาอีกครั้ง แล้วเดินกลับไปสู่ หนทางของอารยธรรมครั้งก่อน แต่หลังจากที่อารย
ธรรมครั้งก่อนถูกทําลายไป ก็จะปรากฏช่วงเวลาซึ่ งความรู ้พ้ืนฐานยังไม่สุกงอม ทุกท่านอาจเห็นได้
จากในผลงานวิจิตรศิลป์ ตะวันตก อย่างเช่ นผลงานก่อนการเฟื่ องฟูของศิลปวรรณคดี และผลงาน
ในช่วงของการเฟื่ องฟูของศิลปวรรณคดี ผลงานในช่วงหลังจากการเฟื่ องฟูของศิลปวรรณคดีและสิ่ ง
ที่เป็ นของสมัยใหม่ มีข้ นั ตอนเป็ นเช่นนี้ ก่อนการเฟื่ องฟูของศิลปวรรณคดี ดูในภาพรวม มาตรฐาน
ทางศิลปะของผลงานอยูใ่ นระดับที่ไม่สุกงอมอย่างมาก การประกอบภาพ โครงสร้าง สัดส่ วน การ
ให้สีเป็ นต้น ทุกท่านก็เห็นแล้วว่ามันไม่สุกงอมเลย ไม่ว่าจะเป็ นการวาด การปั้ นสลัก ล้วนแต่ไม่สุก
งอม แต่แล้วคนก็ได้ขดุ พบเศษซากของอารยธรรมครั้งก่อนจากวัตถุโบราณที่ขดุ พบในตะวันตก บ้าง
ก็เป็ นรู ปปั้ นสลักของเทพ และยังมีงานปั้ นสลักอื่นๆ จากอารยธรรมกรี กโบราณครั้งที่แล้ว ล้วนแต่
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เป็ นผลงานที่ สุกงอมและสมบูรณ์ แบบอย่างยิ่ง เนื่ องจากมี พ้ืนฐานของอารยธรรมเหล่ านี้ ศิลปะ
ตะวันตกจึงสุ กงอมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างรวดเร็ว เพราะมีของในอดีตสามารถจะศึกษา เปรี ยบเทียบ
จึงสุ กงอมขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว มาถึงช่วงหลังจากการเฟื่ องฟูของศิลปวรรณคดี การปรากฏของลีโอ
นาโด ดาร์วินชี่ และศิลปิ นเหล่านั้น อันที่จริ งเป็ นความตั้งใจของเทพที่ตอ้ งการให้พวกเขานําพาคน
เดิ นไปสู่ ความสุ กงอมทางศิลปะ บอกกล่าวให้คนทําผลงานอย่างไรให้สําเร็ จ ฉะนั้นในเวลานั้น
ผลงานของพวกเขาจึ งมี อิทธิ พลต่ อมนุ ษย์ชาติ อย่างมาก แต่ ศิลปะสมัยใหม่ ใ นยุคหลังก็เป็ นการ
จัดเตรี ยมโดยเทพบางจําพวก ก็คือกลุ่มอิทธิ พลเก่าที่ก่อกวนการเจิ้งฝ่ าในวันนี้ เหตุใดจึงมีคนอย่าง
แวนโกะปรากฏออกมา เหตุ ใดจึ งมี คนอย่างปี กัสโซปรากฏออกมา คนเหล่ านี้ ก็เป็ นพวกมันที่
จัดเตรี ยมให้มา แต่ให้ก่อผลในด้านลบ จุดประสงค์คือเมื่อศีลธรรมของมนุ ษยชาติตกตํ่าลงไป ก็
ต้องการให้วฒั นธรรมทั้งปวงของมนุษยชาติเสื่ อมถอยไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้นสองคนนี้มาเพื่อทํา
ให้ศิลปะของมนุ ษยชาติยงุ่ เหยิงสับสน คือมีจุดประสงค์เพื่อบ่อนทําลายศิลปะของมนุ ษยชาติ เป็ น
การมาเพื่ อทําลายวัฒนธรรมของมนุ ษ ยชาติ โ ดยสิ้ น เชิ ง จากรากฐานของสิ่ งที่ เ รี ย กกัน ว่า สํา นัก
สมัยใหม่ (modernism) ที่พวกเขาก่อตั้งขึ้นในระยะแรก ศิลปะของมนุ ษยชาติจึงได้เดินมาสู่ สภาพ
ของจิตมารเช่นนี้ในวันนี้
ครั้ งแ รกที่ ศิ ลปะ ดั้ งเดิ ม ข นา นแ ท้ ถู ก โจมตี จา กสิ่ งที่ เรี ยกว่ า สํ า นั ก ประ ทั บ ใ จ
(impressionist)นั้น เป็ นเวลาเดียวกับที่เทคนิ คการถ่ายภาพปรากฏออกมาพอดี ในการพูดโจมตี คํา
โต้แย้งที่ธรรมดาที่สุดจากคนของฝ่ ายที่เรี ยกว่าสํานักประทับใจ (impressionist) คือ “ต่อให้ท่านวาด
ได้ถูกต้องแม่นยําอย่างไร จะถูกต้องแม่นยําได้เท่ากับภาพถ่ายหรื อ” ด้วยเหตุน้ ี จึงปฏิเสธที่จะวาด
วัตถุส่ิ งของให้เหมือน วาดให้สมจริ ง วาดตามแบบดั้งเดิมขนานแท้และอย่างถูกต้องแม่นยํา อันที่จริ ง
ศิลปะดั้งเดิมขนานแท้สาํ หรับคนแล้ว เป็ นการแสวงหาความสมบูรณ์แบบที่สูงด้วยคุณภาพ และไม่มี
ขอบเขตจํากัด มิติของศิลปะดั้งเดิมขนานแท้มีความหมายกว้างอย่างยิง่ เพราะผลงานที่สาํ เร็ จชิ้นหนึ่ง
ไม่ เพียงแต่ ตอ้ งเหมื อนของจริ งเท่ านั้น แท้จริ งแล้วยังห่ อหุ ้มด้วยประสบการณ์ ชีวิตและอุ ปนิ สัย
ส่ วนตัวของศิลปิ น สิ่ งต่างๆ ที่ศิลปิ นเคยข้องเกี่ยวและสัมผัสมาในชีวติ ความรู ้และความสามารถทาง
เทคนิคในแต่ละสาขาวิชาและทุกๆ ด้านที่เขามีความเชี่ยวชาญในชีวิต ล้วนแต่ถ่ายทอดอยูใ่ นผลงาน
ของเขา ดังนั้นสิ่ งของอย่างเดียวกัน ในผลงานแต่ละคนจะถ่ายทอดออกมาไม่เหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็ น
เรื่ องให้สี ลีลาความรู ้สึกไปจนถึงระดับความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เนื่องจากแต่ละคนมีประสบการณ์
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ของชี วิตต่ างกัน อุปนิ สัยของศิลปิ นมีเอกลักษณ์ ต่างกัน ล้วนทําให้ผลงานแตกต่ างกัน และสิ่ งที่
จะต้องแสดงออกมาคือ โลกแห่ งความหลากหลายและชี วิตในอาณาจักรเขตแดนที่สูงขึ้นไปอี ก
กระทัง่ ปรากฏการณ์ที่ดีงามของเทพและโลกของเทพ ฉะนั้นจึ งเป็ นทางสายใหญ่ที่สว่างไสวไร้
ขอบเขตจํากัด ตามปกติศิลปิ นที่วาดได้ดี ปั้ นแกะสลักได้ดีน้ นั เนื่องจากคนส่ วนใหญ่จะพุ่งความคิด
ไปที่ ผลงานของตัวเอง ดังนั้นคนส่ วนใหญ่ ไม่ ชาํ นาญในการพูด ในขณะที่คนที่ วาดได้ไม่ ดี ปั้ น
แกะสลักได้ไม่ดีกลับพูดเก่ง สิ่ งที่พูดล้วนแต่เป็ นคําพูดที่รุนแรงและเหตุผลที่บิดเบือน ศิลปะดั้งเดิม
ขนานแท้จึงถูกหักล้างลงไปจริ งๆ ด้วยข้อโต้เถียงของการใช้เทคนิคการถ่ายภาพ และสถานการณ์จึง
ค่อยๆ เดินสู่ สภาพในทุกวันนี้ แน่นอน ในตอนแรกที่ศิลปะดั้งเดิมขนานแท้จะถูกหักล้างนั้น คนที่ไม่
มีความรู ้เกี่ยวกับวิจิตรศิลป์ คนที่ไม่รู้เรื่ องเกี่ยวกับวิจิตรศิลป์ เลยนั้น ไม่สามารถจะทําได้ ดังนั้นจึง
จัดเตรี ยมให้บุคคลที่เป็ นตัวแทนของสํานักสมัยใหม่ (modernism) สองสามรายได้เรี ยนรู ้ความรู ้
พื้นฐานในวัยเด็กในตอนแรกเสี ยก่อน เช่นนี้จึงสามารถทําให้คนในโลกสับสนหลงผิดกันมากยิง่ ขึ้น
จากการโต้เถี ยงระหว่างสายสถาบันศึกษา สํานักประทับใจ (impressionist) และสํานัก
นามธรรม (abstractionist) ในระยะแรก จากการตกตํ่าเสื่ อมถอยของศีลธรรมมนุษยชาติและทัศนคติ
ถึงขั้นปฏิเสธความศักดิ์สิทธิ์ ของศิลปะอย่างแท้จริ งของมนุ ษยชาติ และเพื่อความอยู่รอด ศิลปิ นใน
สายดั้งเดิ มขนานแท้จึงยืนหยัดยึดครองได้มิติ(พื้นที่ )ที่ เล็กๆ ปั จจุ บนั นี้ ศิลปะดั้งเดิ มขนานแท้ถูก
เรี ยกว่า “สํานักเขียนภาพจริ ง”(realism) ในอดีตไม่มีคาํ พูดเช่นนี้ จุดประสงค์ที่เทพให้ศิลปะแก่คนก็
เพื่อให้คนสามารถถ่ายทอดสิ่ งที่ดีและสวยงามที่มนุ ษยชาติเลื่อมใสศรัทธา นี้ จะส่ งผลบวก(ดี)ต่อ
ศีลธรรมของมนุ ษยชาติ เนื่องจากการเสื่ อมถอยของศีลธรรมมนุ ษยชาติ ศิลปะดั้งเดิมขนานแท้ของ
มนุษยชาติกลับถูกกระแสนิยมของการปลดปล่อยจิตมารเบียดออกมาจากห้องโถงของสถาบันศึกษา
เพื่อความอยูร่ อดศิลปะดั้งเดิมขนานแท้จึงได้กลายมาเป็ น“สํานักเขียนภาพจริ ง”(realism) คําว่าเขียน
ภาพจริ งจึงมีความเป็ นมาเช่นนี้
ปั จจุบนั ทุกสิ่ งทุกอย่างของมนุษยชาติลว้ นแต่เดินไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างนี้ พวกท่าน
รู ้สึกไหม พวกที่ไม่รู้วิธีการออกเสี ยง ไม่เข้าใจหลักการดนตรี ไม่มีความรู ้พ้ืนฐานของการเต้นรําก็
กลายเป็ นดารานักร้อง ดารานักเต้นระบํา ศิลปิ นแท้จริ งทั้งหลายกลับไม่อาจจะหาเลี้ยงชีพ แม้แต่คน
ที่รู้วิธีตดั ผมก็ถูกขับออกไปตั้งร้านตามข้างถนน ส่ วนคนไม่รู้วิธีตดั ผมกลับได้อยู่ในร้านทําผมที่
หรู หรา ทุกสิ่ งทุกอย่างของมนุษยชาติลว้ นกําลังลื่นไหลตกตํ่าลงไปยังทิศทางตรงกันข้าม ล้วนกําลัง
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เดิ น ไปสู่ ก ารเสื่ อ มถอยอย่า งนี้ ขณะที่ สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่า สํา นัก สมัย ใหม่ (modernism) ซึ่ ง ก่ อ นหน้า นี้
แสวงหาความรู ้สึกสัมผัสของส่ วนบุคคลอะไรประเภทนั้น ต่อมาภายหลังได้เดินสู่ การสู ญเสี ยการ
ควบคุมตัวเอง ปั จจุบนั นี้มาถึงขั้นที่มอบตัวเองให้ผีควบคุม อย่างนี้ยงั จะสามารถทําสิ่ งที่ดีออกมาได้
อีกหรื อ หยิบเอาของสิ่ งหนึ่งที่เรี ยกว่าของสํานักสมัยใหม่ (modernism)ออกมาแขวนไว้ตรงนั้นแล้ว
บอกให้ทุกคนดู “โอ้ ท่านดูภาพนี้วาดได้ดีเพียงใด” ถ้าเขาไม่พูดให้ฟัง ใครก็ไม่รู้ว่าที่เขาพูดว่าดีน้ นั
มันดี ที่ตรงไหน และสิ่ งที่เขาบอกว่าดี กลับเป็ นจิตมาร ยิ่งกว่านั้นยังสําแดงถึงความไม่ ประสาใน
ศิลปะอย่างน่าขัน ถ้าความคิดของท่านไม่ตามเขาเข้าไปในจิตมารของเขา ท่านก็ไม่สามารถจะเข้าใจ
สิ่ งที่เขาบอกว่าดีน้ นั คืออะไร แท้จริ งแล้วสิ่ งเหล่านั้นล้วนแต่เป็ นขยะที่เป็ นอันตรายต่อคนทั้งสิ้ น
แน่ นอนคนจํานวนมากจะแห่ ไปตามกระแสนิ ยม ประชาชนส่ วนใหญ่น้ นั ไม่เข้าใจในสิ่ ง
เหล่านั้นของสํานักสมัยใหม่ (modernism) ท่านบอกว่านี่ลว้ นแต่เป็ นขยะ คนพวกนั้นที่ทาํ สิ่ งเหล่านี้
ก็จะบอกว่ายิง่ เหมือนขยะซิ ยงิ่ ดี ทุกท่านต่างได้ยนิ คนพูดแล้วว่า ประเทศจีนมีคนที่เรี ยกว่าศิลปิ นคน
หนึ่งกินเนื้ อของเด็กที่ตายแล้ว ก่อนหน้านี้เคยได้ยินรายงานข่าวไม่ใช่หรื อ ก็คือแสวงหาจิตมารได้
ดําเนิ นมาถึงขั้นนี้ สิ่ งเหล่านี้พฒั นาต่อไปมันไม่น่ากลัวหรอกหรื อ ศิลปะของมนุษยชาติเป็ นเช่ นนี้
ต่อไปจะกลายเป็ นอะไรนั้น อันที่จริ งก็ไม่จาํ เป็ นต้องพูดกันแล้ว
ข้าพเจ้าจะพูดต่ออีกหน่อยว่าอะไรคือสิ่ งที่ศิลปะของมนุษยชาติควรแสดง ศิลปะมนุษยชาติมี
เพื่อจะแสดงตัวมนุษย์เองหรื อ หรื อมีเพื่อจะแสดงภูเขา นํ้า ทิวทัศน์ หรื อมีเพื่อจะแสดงเทพ หรื อผี
ต้องรู ้วา่ ศิลปะอย่างแท้จริ งของมนุษยชาติมีปรากฏครั้งแรกในโบสถ์ของเทพ จุดประสงค์อีกประการ
หนึ่งที่เทพถ่ายทอดวัฒนธรรมประเภทนี้ให้แก่มนุษย์ก็คือ เพื่อให้มนุษย์ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่สง่า
งามของเทพ ให้เชื่อว่าดีชว่ั ย่อมได้รับผลกรรมตอบแทน ทําชัว่ จะได้รับกรรมตามสนอง คนดีจะได้
ความสุ ขตอบแทน ผูบ้ าํ เพ็ญจะขึ้นสวรรค์ การปรากฏของศิลปะตะวันตกทั้งหมดเริ่ มต้นจากใน
โบสถ์ รู ปปั้นของตะวันออกในสมัยแรกๆ เกือบจะทั้งหมดเป็ นรู ปปั้ นสลักของเทพ ภาพวาดที่เก่าแก่
ที่สุด ในสมัยแรกสุ ดที่สืบทอดต่อๆกันมาในประเทศจีนก็ลว้ นแต่เป็ นภาพวาดของเทพ มนุ ษย์วาด
เทพมีขอบเขตจํากัดไหม ไม่มีขอบเขตจํากัด จักรวาลที่กว้างใหญ่ ทั้งหลายทั้งปวงในนภาจักรวาลอัน
มหึ มา ในเวลาที่มนุษย์นบั ถือเทพอย่างจริ งๆ เวลาที่คิดจะถ่ายทอดเทพออกมาจริ งๆ เทพจะปรากฏ
ออกมาให้มนุ ษย์ได้เห็น นัน่ เป็ นสิ่ งที่สมบูรณ์แบบที่สุด ศักดิ์สิ ทธิ์ ที่สุด และก็เป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์ใฝ่ หา
และเป็ นที่พกั พิงที่สมบูรณ์แบบที่สุด ผลงานที่ถ่ายทอดออกก็จะไร้ขอบเขตจํากัด
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ทุกท่ านทราบ ถ้าคนจะวาดเทพก็ตอ้ งใช้คนเป็ นแบบ เรื่ องนี้ ไม่ มีปัญหา เพราะเทพสร้ าง
มนุษย์ตามรู ปลักษณ์ของตนเอง การเอาคนมาใช้เพื่อฝึ กฝนความรู ้พ้ืนฐานนั้นไม่มีปัญหา คนวาดคน
ก็ไม่ใช่ เป็ นสิ่ งที่ทาํ ไม่ได้ ทําได้ เพราะถึงอย่างไรมนุษย์กเ็ ป็ นองค์ประกอบสําคัญ(แกนสําคัญ)ของ
โลก วาดภูเขา นํ้าก็ยง่ิ ไม่ใช่ประเด็น แต่จุดศูนย์รวมของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของมนุษยชาติ
ควรจะเป็ นเทพ เหตุใดจึงพูดอย่างนี้ ทุกท่านลองคิดดู มนุษย์น้ นั มีกรรม พวกท่านซึ่ งเป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ า
ต่ า งก็ รู้ ทุ ก สิ่ ง ที่ ค นวาดล้ว นมี อ งค์ ป ระกอบของตัว คนวาดเองติ ด อยู่ ในผลงานของศิ ล ปิ น
สภาพการณ์ทุกอย่างของคนๆนั้น และของคนที่ถูกวาดล้วนติดอยูบ่ นภาพนั้น คนธรรมดาสามัญคน
หนึ่งเพียงขีดเขียนออกมาหนึ่งขีด ข้าพเจ้าก็จะรู ้ว่าคนๆนี้เป็ นคนอย่างไร เขามีโรคอะไรบ้าง มีกรรม
หนัก เพี ยงใด สภาวะความคิ ด สภาพครอบครั วเป็ นต้น และคนที่ ถู ก วาดอยู่ใ นภาพ ก็จ ะแสดง
ความคิดทั้งหมดของตัวเขาและองค์ประกอบทั้งหมดที่มีอยูใ่ นตัวเขาออกมาอย่างเต็มที่ รวมถึงกรรม
มากหรื อน้อย เมื่อใครนําภาพวาดของคนๆนี้ไปแขวนในบ้าน เช่นนั้นกรรมของคนที่อยูใ่ นภาพก็จะ
สาดส่ องออกมา ของอย่างนี้แขวนไว้ในบ้าน มันจะเป็ นประโยชน์หรื อเป็ นโทษกับคนๆนั้นล่ะ กรรม
เป็ นสิ่ งสามารถสาดส่ องออกมา เขาและคนๆนั้นเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และมันจะพรั่งพรู ออกมาอย่าง
ไม่ขาดสายและสาดส่ องอยู่ในบ้านของคนที่แขวนภาพ คนมองไม่เห็นถึงการเชื่ อมต่อเข้าด้วยกัน
ของวัตถุ อันที่จริ งคนจะรู ้สึกไม่สบาย
แต่ถา้ คนจะวาดเทพ ทุกท่านลองคิดดู เทพคือแสงสว่าง ยิง่ ใหญ่สง่างาม สาดส่ องพลังงานที่
เมตตากรุ ณา ซึ่งให้ประโยชน์ต่อคน และคนที่วาดและปั้ นสลักก็จะได้รับประโยชน์ระหว่างขั้นตอน
ของการทําผลงานให้สาํ เร็จลุล่วง ในเวลาเดียวกันในระหว่างสร้างสรรค์ศิลปกรรมของเทพ คนที่ทาํ
ก็จะเกิดซัน่ เนี่ยน(ความคิดดีงาม) อีกทั้งเทพอาจจะช่วยเสริ มสร้างเจิ้งเนี่ยนของเขาให้แข็งแกร่ งมาก
ยิ่งขึ้น กําจัดกรรมและกรรมแห่ งความคิดจากร่ างกายของคนที่ทาํ ผลงานอย่างนี้ คนดูแล้วก็จะได้
ประโยชน์ จิตใจจะเปิ ดกว้าง ในความคิดจะมีซนั่ เนี่ยน(ความคิดดีงาม) ทําให้คนมีบุคลิกสู งส่ ง เมื่อ
เทพเห็นว่าคนมีเจิ้งเนี่ ยนแล้ว ก็จะช่ วยแก้ไขอันตรายและทุ กข์ภยั ให้แก่ คน อันไหนจะเป็ นการดี
สําหรับมนุษย์ ข้าพเจ้าชอบที่จะดูผลงานดั้งเดิมขนานแท้เหล่านั้น ภาพจิตรกรรมบนเพดาน ตามผนัง
กําแพงที่เกี่ยวกับเทพเหล่านั้น ยังมีรูปปั้ น รู ปแกะสลักของเทพเหล่านั้น ดูแล้ว ข้าพเจ้ามักจะรู ้สึกว่า
ยังมีความหวังที่มนุ ษยชาติจะเดินกลับมา เพราะผลงานเหล่านั้นแสดงถึงความยิ่งใหญ่สง่างามของ
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เทพ และเทพที่อยูฝ่ ั่งนั้นของรู ปปั้นเทพก็กาํ ลังแผ่เมตตาให้แก่คนอยูจ่ ริ งๆ ฉะนั้นจากข้อเปรี ยบเทียบ
เหล่านี้ ทุกท่านรู ้สึกหรื อไม่วา่ ศิลปะของมนุษยชาติสมควรจะแสดงสิ่ งที่เกี่ยวกับเทพเป็ นหลัก
แน่ น อน ศิ ล ปะในสั ง คมปั จ จุ บ ัน ไม่ จ ํา กัด อยู่ที่ ภ าพวาด งานปั้ นแกะสลัก เท่ า นั้น ยัง มี
หัตถกรรม การโฆษณา เสื้ อผ้าอาภรณ์ ศิลปกรรมบนเวที การผลิตผลงานทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์
งานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็ นต้น มีหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในทุกๆด้าน พูดอีกนัยหนึ่ ง
ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับวิจิตรศิลป์ แต่ไม่ว่าจะเป็ นอาชี พใดก็ตาม หากคนที่ทาํ วางรากฐานที่ถูกต้อง
ผลงานอะไรที่ท่านสร้างสรรค์ออกมา ก็จะสะท้อนองค์ประกอบที่ถูกต้อง ล้วนแต่มีความสวยงาม
ล้วนแต่ดี ล้วนแต่จะเป็ นประโยชน์กบั คน เป็ นเช่ นนี้อย่างแน่นอน พูดจากหลักการใหญ่ ศิลปะของ
มนุษยชาติที่ขา้ พเจ้าเห็นก็คือเช่นนี้
เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าพูดถึงศิลปะตะวันออกและตะวันตกซึ่ งก็รวมถึงงานปั้ นสลัก พูดถึงงานปั้ น
สลัก อัน ที่ จ ริ ง งานปั้ นสลัก ทางตะวัน ออก... ข้า พเจ้า ก็ จ ะกล่ า วถึ ง ความเป็ นมาและขั้น ตอน
ประวัติศาสตร์ของมันสักเล็กน้อย จะพูดแต่สภาพการณ์ในอารยธรรมครั้งนี้ ก่อนที่พุทธศาสนาจะ
เผยแผ่เข้าสู่ ประเทศจีน รู ปแบบลีลาของงานปั้นสลัก ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมในรอบที่
แล้ว ก็คือในช่วงก่อนเหตุการณ์น้ าํ ท่วมใหญ่ ดังนั้นจึงแตกต่างอย่างสิ้ นเชิงกับรู ปแบบลีลาของศิลปะ
หลังจากที่พุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ แผ่นดินจีน พูดกันอย่างเข้มงวด งานปั้ นสลักของตะวันออก ที่
เป็ นตัว แทนของอารยธรรมมนุ ษ ยชาติ ใ นรอบนี้ ค วรจะเป็ นจากผลงานที่ แ สดงพระพุ ท ธ พระ
โพธิ สัตว์และเทพในพุทธศาสนา ฝี มือการสร้างสรรค์รูปปั้ นแกะสลักแบบนี้ ในช่ วงแรกๆ ได้สืบ
ทอดข้ามมาจากอินเดีย และฝี มือการสร้างสรรค์รูปปั้นสลักของอินเดียนั้นก็ตกทอดมาจากช่วงเวลาที่
มีการนับถือพระพุทธ ซึ่งเป็ นช่วงก่อนพุทธศาสนาในอินเดียในช่วงเวลานี้ และในช่วงเวลาก่อนหน้า
พระพุทธที่คนอินเดียนับถือนั้น ก็ได้สืบทอดมาถึงอินเดีย จากชาวกรี กโบราณในยุโรปที่นบั ถือพระ
พุทธ เพราะสมัยโบราณขึ้นไปอีก ในหมู่ชาวยุโรปมีคนนับถือพระพุทธเป็ นจํานวนมาก แน่ นอน
ไม่ใช่ จะนับถือพระพุทธกันทั้งหมด ก็มีการนับถือเทพองค์อื่นๆด้วย หลังจากเผยแพร่ เข้าสู่ อินเดี ย
แล้ว รู ปลักษณ์ของพระพุทธและฝี มือการสร้างสรรค์งานปั้ นสลักก็เผยแพร่ เข้าสู่ อินเดีย ดังนั้นฝี มือ
การปั้ นสลักรู ปพระพุทธของจีนในระยะแรกๆ โดยพื้นฐานจึงเป็ นไปตามแบบของกรี กโบราณ รู ป
ปั้นสลักพระพุทธในสมัยแรกๆ ที่พวกท่านเห็น ส่ วนใหญ่จะมีกระบอกตาลึก โหนกคิ้วและเค้าโครง
ใบหน้าเหมือนกับเค้าโครงใบหน้าของคนตะวันตก คือจมูกตรง เป็ นเหลี่ยมดูดีมาก เหตุผลก็คือกรี ก
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โบราณได้เผยแพร่ วฒั นธรรมของพระพุทธในสมัยแรกๆ เข้าสู่ อินเดีย แล้วเผยแพร่ จากอินเดียต่อไป
ยังประเทศจีนอีก แต่เนื่องจากรู ปปั้นแกะสลักล้วนแต่มีองค์ประกอบของตัวคนปั้นสลักติดอยู่ ฉะนั้น
หลังจากที่เผยแพร่ เข้าสู่ แผ่นดินจีนแล้ว ในรู ปปั้ นแกะสลักต่างๆ รู ปลักษณ์ของพระพุทธจึงมีส่วน
คล้ายคนจีนอย่างช้าๆ เมื่อเผยแพร่ เข้ามาอยูใ่ นประเทศจีนเป็ นเวลานานเข้านานเข้า องค์ประกอบของ
วัฒนธรรมกรี กโบราณที่เผยแพร่ เข้าสู่ ประเทศจีนในระยะแรกจึงค่อยๆ จางหายไป และค่อยๆ หันสู่
กลิ่นไอท้องถิ่นของจีนมากขึ้น นี้เป็ นการพูดจากชั้นพื้นผิวของวัฒนธรรมมนุษยชาติ ยังมีมูลเหตุอีก
ประการหนึ่ ง หลังจากที่พุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ ดินแดนจีนแล้ว ก็มีฟู่หยวนเสิ น(จิตรอง)ของคน
บําเพ็ญสําเร็จเป็ นพระพุทธ พระโพธิสัตว์เป็ นจํานวนมาก แต่เนื่องจากในแผ่นดินจีนในเวลานั้นไม่มี
รู ปแบบการเรี ยนการศึกษาที่เป็ นระบบ รู ปปั้ นแกะสลักก็เป็ นผลงานของช่ างแกะสลักหิ นและผู ้
บําเพ็ญเต๋ าทั้งสิ้ น ฉะนั้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับรู ปปั้ นแกะสลักของตะวันตกจึงขาดความชํานาญอย่าง
มาก โดยพื้นฐานไม่ถูกต้องแม่นยําในเรื่ องของสัดส่ วนโครงสร้างร่ างกาย ฉะนั้นรู ปปั้ นแกะสลัก
ต่างๆ ของพวกเราคนจีน ไม่ใช่ เป็ นเอกลักษณ์ของงานของสํานักใด มันเกิดจากความสามารถทาง
เทคนิคที่ไม่สุกงอม
เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าได้บรรยาย ขั้นตอนการพัฒนาของศิลปะมนุ ษยชาติและประวัติความเป็ นมา
ของมันในส่ วนสําคัญโดยสรุ ป ศิลปะในอดี ตโดยปกติจะแสดงสิ่ งที่เกี่ยวกับเทพ เทพถ่ายทอดสิ่ ง
เหล่านี้ให้แก่คนก็เป็ นการบอกให้มนุษย์รู้วา่ เทพปกป้ องคุม้ ครองมนุษย์อยู่ หากคนทําดีกจ็ ะได้มรรค
ผลที่ดี
โดยปกติ ผลงานของศิลปิ นล้วนมีส่ิ งที่เป็ นแกนสําคัญและจุดประสงค์ของการถ่ายทอด พูด
ถึงระหว่างที่ท่านประกอบสัดส่ วนของภาพ จินตนาการให้ภาพเป็ นอย่างไร สิ่ งที่ท่านต้องการจะ
ถ่ายทอดคืออะไร ล้วนแต่มีความหมายที่ตวั เองต้องการจะถ่ายทอดอยูข่ า้ งในนั้น หมายความว่ามันมี
เรื่ องราวโดยตัวมันเอง แต่คนปั จจุบนั นี้ เวลาดูศิลปะดั้งเดิ มขนานแท้ของตะวันตกก็ยงั มีปัญหาข้อ
หนึ่ ง โดยเฉพาะผลงานวิจิตรศิลป์ ในช่ วงเฟื่ องฟูของศิลปวรรณคดี เขาดูแต่เพียงวิธีวาด ฝี มือทาง
เทคนิค คนเหล่านี้ยงั ต้องเป็ นคนที่เข้าใจวิชาความรู ้พ้นื ฐานที่สามารถดูแล้วเข้าใจ แต่มีคนน้อยมากที่
จะรู ้ว่าสิ่ งที่ภาพนี้ถ่ายทอดนั้นคืออะไร ดังนั้นเวลาที่ขา้ พเจ้าดูภาพวาดและรู ปปั้ นสลักต่างๆ ผูฝ้ ึ กที่
ยืนอยู่ขา้ งๆ ข้าพเจ้าก็จะถาม อะไรคื อสิ่ งที่ อยู่ในภาพวาดนี้ ข้าพเจ้าก็บอกพวกเขาว่าสิ่ งที่ อยู่ใน
ภาพวาดว่าเป็ นอะไร แน่ นอนพวกท่ านทุกคนล้วนแต่ทาํ งานเกี่ยวกับศิลปะ ต่างก็เข้าใจสิ่ งต่ างๆ
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มากมาย เช่นนั้นพวกเราน่าจะมาพิจารณาร่ วมกัน หาภาพวาดมาสักสองสามภาพมา ข้าพเจ้าจะลอง
พูดสิ่ งที่ถ่ายทอดอยูใ่ นภาพ และเหตุใดจึงแสดงออกมาอย่างนั้น (เสี ยงปรบมือ)
พวกเรานัง่ ลง เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าได้พดู ถึงสิ่ งที่แสดงอยูใ่ นภาพวาดเหล่านี้ ทุกท่านต่างก็เข้าใจใน
สิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดกันแล้ว ข้าพเจ้าอยากให้ศิษย์ตา้ ฝ่ ารู ้ว่าควรจะทําอย่างไร ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย
แสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาให้ฟังบ้าง จะดีไหม
ศิษย์
(คําแปล) พวกเราอยากจะวาดภาพของการประทุษร้าย เราสามารถจะวาดภาพที่ศิษย์ตา้
ฝ่ าถูกทรมานได้หรื อไม่?
อาจารย์ วาดได้ ภาพของศิษย์ตา้ ฝ่ าขณะถูกทรมาน ศิษย์ตา้ ฝ่ ากําลังศึกษาฝ่ า กําลังฝึ กพลังกง หรื อ
ทัศนียภาพของเทพและสวรรค์หลังจากต้าฝ่ าได้เผยแพร่ อย่างกว้างไกล สิ่ งเหล่านี้วาดได้ท้ งั สิ้ น
ศิษย์
พวกเราจะสร้ า งสรรค์ง านเกี่ ย วกับ ขั้น ตอนที่ ศิษ ย์ต ้า ฝ่ าอธิ บ ายความจริ ง หงฝ่ า และ
อย่างเช่นการเดินพาเหรดและอื่นๆ ทําได้หรื อไม่?
อาจารย์ สิ่ งเหล่านี้ ทาํ ได้ท้ งั สิ้ น สิ่ งสําคัญคือในการคิดแบบและสร้างสรรค์งาน ต้องสร้างสรรค์
ออกมาให้มีมาตรฐาน
ศิษย์
ท่านอาจารย์ การวาดที่เน้นนัยความคิด(เซี่ยะอี้)ของจีน อย่างเช่นนักเขียนภาพที่มีชื่อเสี ยง
ของจีนเหล่านั้น ส่ วนใหญ่การวาดจะเน้นที่นยั ความคิด(เซี่ ยะอี้) วาดทิวทัศน์ ภูเขาและนํ้า พวกเราก็
วาดได้หรื อไม่
อาจารย์ การเขียนภาพที่เน้นนัยความคิด(เซี่ ยะอี้) วาดได้ไม่มีปัญหา ภาพเขียนจีน ภาพวิวภูเขา
และนํ้า ก็วาดได้เพราะเป็ นผลงานของศิษย์ตา้ ฝ่ า สามารถนําออกมาแสดง แต่พวกท่านคือศิษย์ตา้ ฝ่ า
ระหว่างนี้ทุกคนต่างกําลังยืนยันความถูกต้องของฝ่ า กําลังบุกเบิกอนาคตให้แก่สรรพชีวิตกันอยู่ ต้อง
พยายามจัดเรื่ องการอธิ บายความเป็ นจริ ง เปิ ดโปงสิ่ งชัว่ ร้ายเป็ นอันดับแรก โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้
นี่คือหน้าที่ของศิษย์ตา้ ฝ่ า เปิ ดโปงสิ่ งชัว่ ร้าย นําเสนอต้าฝ่ า นําเสนอเทพ นําเสนอผลงานเหล่านี้มาก
สักหน่อยจะดีกว่า ให้ผลงานเหล่านี้เป็ นแกนหลัก ผลงานอื่นๆ ของศิษย์ตา้ ฝ่ าก็แสดงได้
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ศิษย์
การเขียนภาพที่เน้นนัยความคิด(เซี่ยะอี้)ไม่ถือว่าเป็ นสิ่ งที่เบี่ยงเบนหรื อ
อาจารย์ การเขียนภาพที่เน้นนัยความคิด(เซี่ ยะอี้)ที่ขา้ พเจ้าพูด หมายถึงการถ่ายทอดความหมาย
ข้างในลงในภาพ ถ้าหากคนสามารถถ่ายทอดความรู ้สึกโดยยืนอยูบ่ นรากฐานของศีลธรรมตามแบบ
ดั้งเดิมขนานแท้และมีเจิ้งเนี่ ยน จะไม่มีปัญหา สิ่ งสําคัญคือ สร้างสรรค์ออกมาด้วยเจิ้งเนี่ ยน หรื อ
แสวงหาสิ่ งที่เรี ยกว่าสํานึ กสมัยใหม่ ใช้วิธีด้ งั เดิมขนานแท้หรื อทัศนคติของสํานักสมัยใหม่แสดง
ออกมา ปัญหาไม่อยูท่ ี่ตวั นัยความคิด
ศิษย์
ท่านอาจารย์ ดิ ฉันใคร่ ขอถาม ผลงานที่ท่านพูดถึงเมื่อครู่ เหล่านั้นล้วนแต่วาดเกี่ยวกับ
รู ปลักษณ์ของเทพของตะวันตก เช่นนั้นสําหรับศิษย์ตา้ ฝ่ าเป็ นการผสมผสานระหว่างตะวันออกและ
ตะวันตก ภาพแบบนี้ จะใช้ภาพของพวกเขาเป็ นแบบอ้างอิงอย่างไร โดยยังมีลกั ษณะพิเศษของทาง
ตะวันออกของพวกเรา
อาจารย์ การวาดรู ปลักษณ์ของเทพตะวันออกและตะวันออกให้รวมอยู่ในภาพเดียวกันนั้น ไม่มี
ปัญหา(ทําได้) ระหว่างการเจิ้งฝ่ า เทพต่างๆมากมายต่างส่ งผลในด้านบวก ภาพเขียนจีนจํานวนมากก็
ดีมาก สามารถเป็ นที่ยอมรับ ทางด้านวิธีการและฝี มือให้ปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้น สิ่ งเหล่านี้ ไม่มีปัญหา
หากจะเอาแบบภาพเขี ยนของจี นและภาพวาดสี น้ าํ มันของตะวันตก มารวมอยู่ในภาพเดี ยวกันดู
เหมือนจะทําได้ยาก การเอาวิธีของตะวันออกและตะวันตกมาผสมเข้าด้วยกันยังไม่เคยมีใครทํามา
ก่อน อย่าได้ทาํ จนไม่ได้เรื่ อง(หัวมังกุทา้ ยมังกร)
ศิษย์
ดิ ฉันอยากจะพูดว่า พูดจากระดับชั้นที่ สูงขึ้ นไปอีก เทพของตะวันออกและตะวันตก
จํานวนมากล้วนแต่อยูใ่ นระดับชั้นที่ต่าํ กว่าพระพุทธ ถ้าหากพวกเรานํามาแสดงในชิ้นงานที่ใหญ่สัก
หน่อย โดยนํามารวมอยูใ่ นงานชิ้นนี้ จะทําได้หรื อไม่
อาจารย์ ท่านจะสร้ างสรรค์งานใหญ่ สักหนึ่ งชิ้ น โดยในชิ้ นงานมี ท้ งั เทพในรู ปลักษณ์ ของคน
ตะวันออกและคนตะวันตกในเวลาเดียวกัน เรื่ องนั้นไม่มีปัญหา จะวาดเต๋ าบ้าง วาดเทพในรู ปลักษณ์
ของคนตะวันตกบ้างตามความจําเป็ นให้อยูใ่ นชิ้นงานเดียวกัน ก็ไม่มีปัญหา แต่ถา้ ในชิ้นงานเดียวกัน
ด้านหนึ่งใช้วธิ ีวาดแบบสี น้ าํ มัน อีกด้านหนึ่งเป็ นวิธีวาดแบบจีน ข้าพเจ้าว่าเห็นจะไม่ดีแน่
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ศิษย์
คําถามอีกข้อหนึ่ ง ในชิ้นงานของเราโดยหลักจะถ่ายทอดสิ่ งที่สว่าง แต่แน่ นอนในบาง
ชิ้นงาน เนื่ องจากความหมายข้างในค่อนข้างจะมากสักหน่ อย และมีบุคคลในด้านลบปรากฏอยู่ใน
นั้นด้วย เป็ นภาพตรงข้ามสองด้านเช่นนี้ ผมอยากจะขอรับฟั งคํายืนยันให้แน่ใจในการวาดบุคคลใน
ด้านลบ แน่นอนจะจัดให้(พวกเขา)อยูใ่ นมุมที่มืด แต่การจัดภาพอย่างนี้ทาํ ได้หรื อไม่
อาจารย์ ทําได้ อันที่จริ งท่านดูภาพนี้ ตํารวจชัว่ ร้ายกําลังทุบตีศิษย์ตา้ ฝ่ า ในการใช้สี ตํารวจชัว่ ร้าย
และศิษย์ตา้ ฝ่ านั้นมีความแตกต่างกัน ในภาพรวม ก็มีความประสานกลมกลืนกันมากและไม่มีปัญหา
ประเด็นอยูท่ ี่วธิ ีการและศิลปะของพวกท่านว่าจะจัดมันให้ดีอย่างไร
ศิษย์ ท่านอาจารย์ ดิ ฉันใคร่ ขอถาม การคัดลายมือ(ซู ฝ่า)ของจีนเป็ นศิลปะประเภทหนึ่ งหรื อไม่
และตัวหนังสื อหวัด(เฉาถี่)จัดเป็ นจําพวกถูกต้องหรื อไม่
อาจารย์ ปัจจุบนั นี้เรี ยกว่าการคัดลายมือ(ซูฝ่า) ในอดีตก็คือการเขียนหนังสื อ มาถึงสมัยนี้คนก็ไม่
ใช้พู่กนั เขียนหนังสื อกันแล้ว จึงตั้งมันขึ้นเป็ นศิลปะประเภทหนึ่ง อันที่จริ งมันมีความหมายข้างใน
ของศิ ล ปะรวมอยู่ ใ นตัว ด้ว ยจริ ง ๆ เช่ น นั้ นในเมื่ อ มัน ถู ก จัด เป็ นศิ ล ปะประเภทหนึ่ งแล้ว ใน
นิทรรศการศิลปกรรม ก็จดั มันเป็ นวิจิตรศิลป์ ประเภทหนึ่งก็แล้วกัน
พูดถึงตัวหนังสื อหวัด(เฉาถี่) พูดกันอย่างเข้มงวด มันเป็ นการแสดงออกของการปล่อยจิตใจ
ให้หลงระเริ งในด้านลบของคน ในอดีตเมื่อเทพช่วยคนประดิษฐ์ตวั อักษรนั้น ไม่มีตวั หนังสื อหวัด
(เฉาถี่)จําพวกนั้น อันที่จริ งข้าพเจ้าไม่เคยฝึ กเขียนหนังสื อด้วยพู่กนั เขียนไม่ค่อยชํานาญ แต่มกั จะมี
คนขอให้ขา้ พเจ้าเขียนอะไรให้อยูเ่ สมอ ข้าพเจ้าก็จะเขียนแบบลี่ซู(รู ปแบบตัวหนังสื อที่นิยมมากใน
ราชวงศ์ฮนั่ ) ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าชอบแบบลี่ซูเป็ นพิเศษ เป็ นเพราะลี่ซูตวั หนังสื อแบบนี้ ใครที่อยากจะ
เขียนให้หวัด ไม่สามารถเขียนให้หวัดได้ ถ้าเขียนให้หวัดก็จะไม่ใช่ แบบลี่ซู ดังนั้นจึงยากที่คนจะ
เขียนมันให้หวัดในขณะที่ถูกครอบงําด้วยทัศนคติและกรรมแห่ งความคิด จากจุดนี้ ขา้ พเจ้าจึงชอบ
เขียนในแบบลี่ซู
ศิษย์
พูดถึงตัวหนังสื อในการคัดลายมือ(ซูฝ่า) ผมเห็นศิษย์ตา้ ฝ่ าบางคน เนื่องจากเห็นว่าท่าน
อาจารย์เขียนหนังสื อด้วยแบบลี่ซู ดังนั้นเวลาเลือกตัวหนังสื อ พวกเขาก็จะเลือกแบบลี่ซู ผมจึงอยาก
ทราบว่า พวกเราสามารถจะใช้ตวั หนังสื อแบบอื่นหรื อไม่
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อาจารย์ ใช้ได้ท้ งั หมด ตัวหนังสื อแบบใดก็ใช้ได้ แต่สาํ หรับตัวหนังสื อหวัด(เฉาถี่) ข้าพเจ้ารู ้สึกว่า
เป็ นการปล่อยปละด้านลบของคนมากเกินไป มีองค์ประกอบชั้นพื้นผิวของคนมากเกินไป เวลาที่คน
คิดอย่างถูกต้อง ปฏิบตั ิดี(เจิ้งเนี่ยนซัน่ สิ ง)อย่างแท้จริ ง จะไม่สามารถเขียนออกมา โดยหลักคือเขียน
ออกมาในเวลาที่ปล่อยตัวเองให้ตกอยู่ในทัศนคติ เวลารุ นแรงจะมีสภาวะจิตคลัง่ เล็กน้อย ด้านที่
ถูกต้องไม่สมบูรณ์
ศิษย์
ผมมีคาํ ถามอีกข้อหนึ่ ง เกี่ยวกับสามแม่สี ท่านอาจารย์พูดถึงสามแม่สีว่าในมิติอื่นมีสีที่
สอดคล้องกัน ในหมู่คน เราก็พดู ถึงสี เสริ ม เช่นนั้นจะเข้าใจแม่สีอย่างไร ณ ที่ของคนตรงนี้เราพูดกัน
ว่าเนื่องจากแสงก่อให้เกิดสี ต่างๆ เพราะหากไม่มีแสงก็จะมองไม่เห็นสี ต่างๆ เช่ นนั้นในมิติอื่นมีแต่
แสง จะแยกแยะเปรี ยบเทียบสี เหล่านั้นอย่างไร
อาจารย์ สามแม่ สี คนสามารถผสมจากสี ว าดภาพให้เ ป็ นสี อื่ น ๆ สามแม่ สี ในการแยกแสง
(spectrum) ของมนุษย์ ก็สามารถส่ องและหักเหเป็ นสี ต่างๆ ในการแยกแสง แต่น้ ี จะเกิดขึ้นจากตัว
สสารในมิ ติวตั ถุ ของมนุ ษย์เท่านั้น มิติอื่นจะไม่ เหมือนกัน สสารก็ต่างกัน บางคนบอกว่าสภาพ
(รู ปร่ าง)ของวัตถุเกิดจากแสง รวมถึงการให้ความสว่างและความมืด และสี ที่ปรากฏในภาพวาด มัน
ไม่ใช่ เช่ นนั้น วัตถุในสภาพที่ไม่มีแสงมันก็มีรูปร่ างอย่างนั้น แสงเพียงแต่ให้ความรู ้สึกแก่คนทาง
สายตาว่าสว่างหรื อมืด เมื่อความเข้มของแสงเปลี่ยนแปลง ก็จะทําให้มองเห็นสี ผิดแผกไป แต่สีที่
แท้จริ งและรู ปร่ างของวัตถุจะไม่เปลี่ยนแปลง ใช้คาํ พูดของการบําเพ็ญ แสงปิ ดกั้นสายตาคน สร้าง
ภาพลวงตาให้แก่คน ในมิติอื่นๆ อีกมากมายไม่มีดวงอาทิตย์ และมีมิติอีกมากมายที่วตั ถุท้ งั หมดจะ
เปล่งแสงนวลอ่อนในตัวเอง ถ้าหากวัตถุใดไม่ตอ้ งการดวงอาทิตย์ ถ้าหากในมิติใดไม่มีดวงอาทิตย์
สภาพของวัตถุยงั คงมัน่ คง ในบางมิติวตั ถุท้ งั หมดก็เปล่งแสงอ่อนๆ ไม่แยงสายตา ชีวิตในระดับชั้น
เดียวกับตัวเองก็จะมองเห็น มิติแบบนี้กไ็ ม่มีแหล่งกําเนิดของแสงที่สาดส่ องโดยตรงแบบดวงอาทิตย์
รู ปร่ างลักษณะของวัตถุที่มองเห็นยังคงเป็ นอย่างนั้น
มองดู ดว้ ยดวงตามนุ ษย์ มิติอื่นจะเปล่งประกาย(แสง) สี และรู ปร่ างของวัตถุจะไม่เปลี่ยน
แน่นอนเทพและทุกสิ่ งของเทพล้วนสามารถเปลี่ยนแปลง รู ปแบบของเทพไม่ใช่คงอยูใ่ นสภาพอย่าง
ที่คนเรี ยกว่ามัน่ คง(คงที่) โดยทัว่ ไปจะเหมือนสี ของไฟนีออน รู ปร่ างและสี ของไฟไม่ถูกกระทบจาก
แสง หากชีวิตนั้นเป็ นชี วิตในระดับชั้นนั้น เขาจะไม่มีความรู ้สึกเหมือนอย่างที่มนุ ษย์มีเวลาที่มองดู
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มิติน้ ัน ก็เหมื อนอย่างที่ขา้ พเจ้าพูดกับพวกท่ าน โมเลกุลก็มีพลังงาน มนุ ษย์ไม่ รู้สึกเนื่ องจากทุ ก
สิ่ งของมนุ ษย์ รวมทั้งดวงตาก็ประกอบขึ้นจากอนุ ภาคของโมเลกุลเช่นกัน หากเป็ นชีวิตที่ประกอบ
ขึ้นจากอนุ ภาคที่ใหญ่กว่าซึ่ งตํ่ากว่าระดับโมเลกุล เช่ นเดียวกัน(เขา)จะเห็นร่ างกายมนุ ษย์และวัตถุ
ทั้งหมดในมิติมนุษย์เปล่งแสงและมีพลังงาน นี้ต่างกับแนวคิดในมิติที่ว่า ทุกสิ่ งเปล่งแสงโดยไม่ตอ้ ง
มีดวงอาทิตย์ตามที่ขา้ พเจ้ากล่าวไปเมื่อครู่ นัน่ เป็ นมิติที่วตั ถุเปล่งแสงโดยตัวเอง
เพราะมิติน้ ี ของมนุ ษย์เป็ นที่ซ่ ึ งสร้างขึ้นเป็ นพิเศษเพื่อการเจิ้งฝ่ า พ้นจากอาณาเขตของสาม
ภพ ทุกสิ่ งก็จะต่างกันโดยสิ้ นเชิง ในมิติอื่นอีกมากมายและกว้างใหญ่มากยิง่ ขึ้นอีก ซึ่ งคงอยูใ่ นระดับ
เดียวกับสามภพ โครงสร้างของวัตถุท้ งั หมดล้วนเปลี่ยนไป ล้วนต่างไปจากในโลกมนุษย์ รู ปร่ างของ
วัต ถุ ที่ เ ห็ น และความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความสว่ า งและความมื ด จะต่ า งไปจากลัก ษณะตามที่ ค น
มองเห็นในโลก ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างความสว่างและความมืดตามที่ปรากฏ ณ ที่ของมนุษย์
ตรงนี้น้ นั เป็ นสภาพแวดล้อมพิเศษซึ่งสร้างขึ้นให้แก่มนุษย์ เทพบนสวรรค์ เทียนถี่จาํ นวนมากมายที่
ไม่มีดวงอาทิตย์ส่องแสงให้โดยตรง แต่ก็มีเทียนถี่อีกจํานวนมากมายที่ไม่ใช่มีดวงอาทิตย์เพียงดวง
เดียวที่ส่องแสง บางแห่ งมีดวงอาทิตย์ บางแห่ งไม่มีดวงอาทิตย์ ชี วิต ณ ระดับชั้นต่างๆ สัมผัสกับ
ความเข้มของแสงแตกต่างกัน พวกเขาต่างสอดคล้องกับรู ปแบบการคงอยู่ของแสง ณ ระดับชั้น
ต่างๆ ในบทความผูฝ้ ึ กเขี ยนว่าสามแม่ สีมีความสัมพันธ์กบั เจิ น ซั่น เหยิ่นนั้นเป็ นความรู ้สึกของ
ตัวเองในระหว่างบําเพ็ญ ไม่ใช่มูลฐานแก่นแท้ของเจิน ซัน่ เหยิน่
เมื่อมองเห็นทัศนียภาพบนสวรรค์ คนจะตื่นตะลึงอย่างมาก แล้วคนก็จะคิด จะใช้สีอะไรจึง
จะวาดออกมาได้ล่ ะ หากเป็ นสสารระดับชั้นพื้ นผิวซึ่ งประกอบขึ้ น จากโมเลกุล คนจะสามารถ
มองเห็ นตลอดจนสามารถสัมผัสและใช้ แต่ สิ่งที่ ประกอบขึ้ นจากอนุ ภาคในระดับที่ จุลภาคกว่า
โมเลกุลนั้น หาไม่ได้จากที่ของมนุษย์ตรงนี้ อันที่จริ งโมเลกุลก็มีพลังงาน ไม่เพียงแต่มีพลังงาน ยัง
สามารถบังเกิ ดผลของพลังงาน มนุ ษย์ในโลกสัมผัสไม่ ถึงพลังงานเนื่ องจากโครงสร้ างร่ างกาย
ดวงตา ผิวหนังตลอดจนเลือดเนื้ อของมนุ ษย์ในโลก ทุกสิ่ งล้วนเป็ นผลิตผลของอนุ ภาคในชั้นของ
โมเลกุลทั้งสิ้ น ฉะนั้นในระดับชั้นเดี ยวกัน คนจึ งสัมผัสรับรู ้ ไม่ ถึงพลังงานในระดับชั้นเดี ยวกัน
สามารถจะสัมผัสรับรู ้ถึงพลังงานของระดับชั้นจุลภาคเป็ นเพราะอนุ ภาคซึ่ งประกอบขึ้นเป็ นวัตถุ
ของมนุ ษย์ในชั้นนี้ น้ นั เม็ดของอนุ ภาคใหญ่กว่าอนุ ภาคในระดับจุลภาค ฉะนั้นพูดอีกนัยหนึ่ งคือ
องค์ประกอบซึ่ งประกอบขึ้นเป็ นสี น้ นั ๆ ไม่ใช่เป็ นอนุภาคเพียงชั้นเดียว ดังนั้นมิติช้ นั ที่สูงจึงมองดู
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สว่างไสวเป็ นประกาย มากกว่ามิติที่ประกอบขึ้นจากอนุ ภาคในระดับที่อยู่ต่าํ ลงมาหนึ่ งชั้น แต่เป็ น
ความสว่างไสวในแบบที่เหนือกว่าอาณาจักรเขตแดน ดังนั้นจึงหาสี เช่นนี้ไม่ได้ในโลกมนุษย์ ถึงแม้
จะใช้สีเรื องแสงก็ไม่สามารถถ่ายทอด(วาด)ออกมา แต่แม้ว่าจะไม่มีสีอย่างนั้นที่จะถ่ายทอดความ
ศักดิ์สิทธิ์ ของอาณาจักรเขตแดนนั้นให้ออกมา แต่ก็ยงั สามารถใช้สีที่มนุ ษย์มี วาดโครงสร้างและ
ลักษณะท่ าทางความน่ าเกรงขามในภาพให้ปรากฏ ทางด้านรู ปร่ าง โครงสร้ า ง สี ของมนุ ษ ย์ยงั
สามารถจะวาดออกมาได้ หากท่านสามารถใช้ทุกสิ่ งของเทพ ถ่ายทอดเทพออกมาทั้งหมดในโลก
มนุษย์ นัน่ คือเทพได้มาถึงโลกมนุษย์
ศิษย์
ขอท่านอาจารย์อธิบายเสื้ อผ้าอาภรณ์หรื อเครื่ องแต่งกายที่พุทธ เต๋ า เทพ ใช้โดยปกติ
อาจารย์ เครื่ องแต่งกายของพระพุทธที่พวกเราเห็นโดยปกติคือจีวรสี เหลือง พระโพธิ สัตว์จะวาด
ให้สวมชุดเครื่ องแต่งกายของสตรี จีนในสมัยโบราณ พวกท่านสามารถอ้างอิงได้จากเครื่ องแต่งกาย
ของสตรี ในสมัยราชวงศ์ซ้อง นัน่ เป็ นแบบที่ปกติทวั่ ไปที่สุด เทพในรู ปลักษณ์คนขาวไม่ว่าจะเป็ น
เทพของโลกใด โดยปกติพวกเขาล้วนแต่พนั กายด้วยจีวรสี ขาวผืนใหญ่หนึ่งผืน พระพุทธจะพันกาย
ด้วยจีวรสี เหลืองผืนใหญ่หนึ่ งผืน เทพในรู ปลักษณ์คนดําจะพันกายด้วยจีวรสี แดงผืนใหญ่หนึ่ งผืน
แน่ นอนยังมีปรากฏการณ์ในแบบต่างๆ อีกมากมาย และชั้นที่สูงขึ้นไปอีก มีท้ งั เทพที่ไม่สวมใส่
เครื่ องแต่งกายใดๆ เครื่ องแต่งกายแบบดึกดําบรรพ์ในลักษณะต่างๆ ซึ่ งโบราณมากๆ เทพในแบบ
ต่างๆ ลักษณะต่างๆ โดยปกติในชิ้นงานวาดในสิ่ งที่คนสามารถรู ้จกั ก็เพียงพอแล้ว แน่ นอนเต๋ าย่อม
สวมใส่ เสื้ อผ้าในแบบของจีนโบราณ นี่เป็ นเต๋ าทัว่ ๆไป อันที่จริ งเครื่ องแต่งกายของเต๋ าใหญ่ในระดับ
ชั้นสู ง ก็หลากหลายในแบบต่างๆ
ในอดีตคนบําเพ็ญยังมีปรากฏการณ์แบบหนึ่ง ไม่วา่ จะเป็ นเมื่อใด รัชสมัยใด เมื่อท่านบําเพ็ญ
สําเร็ จ เวลาหยวนหมัน่ เครื่ องแต่งกายที่ท่านสวมใส่ อยู่ ก็จะกลายเป็ นเสื้ อผ้าอาภรณ์ ของเขาใน
ภายหลัง โดยปกติจะเป็ นเช่นนี้ แน่นอนพระพุทธจะไม่ใช่เช่นนี้ ผูท้ ี่บาํ เพ็ญสําเร็ จเป็ นพระพุทธก็จะ
มีรูปลักษณ์ของพระพุทธ จะสวมใส่ เสื้ อผ้าของพระพุทธ สําหรับผูบ้ าํ เพ็ญเป็ นเทพแบบอื่นๆ ในกรณี
ปกติเวลาที่บาํ เพ็ญสําเร็ จ สิ่ งที่เขาสวมใส่ ก็จะกลายเป็ นเสื้ อผ้าที่เขาสวมใส่ ในภายหลัง พวกท่านมี
ใครเคยไปภูเขาอู่ต้ งั (บูต้ ้ ึง)บ้าง เคยเห็นภาพวาดของเสวียนอู่บา้ งไหม ในภาพเหตุใดเสวียนอู่จึงปล่อย
ผมสยาย เพราะในเวลาที่เขาบําเพ็ญสําเร็ จเขาปล่อยผมสยาย ดังนั้นเขาจึงอยู่ในภาพลักษณ์สยายผม
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เขานัง่ สมาธิอยูใ่ นป่ าเป็ นเวลานาน รู ้สึกยุง่ ยากที่จะรวบผม จึงไม่รวบผมจวบจนบําเพ็ญสําเร็ จ จึงเป็ น
เช่นนั้น
ศิษย์
ท่ า นอาจารย์ ในภาพเขี ยนโบราณ พระพุ ท ธแต่ ง กายในชุ ด เสื้ อ ผ้า ก็มี (ห่ ม จี ว ร)เปิ ด
หัวไหล่กม็ ี
อาจารย์ บางครั้งคนจะวาดรู ปพระพุทธตามทัศนคติของตัวเอง เป็ นต้นว่าในเขตพื้นที่เอเซี ยใต้
อากาศค่อนข้างร้อน พระสงฆ์โดยปกติจะ(ห่ มจีวร)เปิ ดหัวไหล่ เปิ ดหัวไหล่ขวาเพื่อให้เย็นสบาย ใน
เขตพื้นที่ทางเหนือพระสงฆ์จะใช้ผา้ ปิ ดคลุมหัวไหล่ขวา ปิ ดคลุมหัวไหล่ขวาเอาไว้กจ็ ะไม่หนาว ใน
โลกของพระพุทธไม่มีความคิดเหล่านี้ โดยปกติพวกเขาจะแต่งกายโดยเปิ ดหัวไหล่ขวาในลักษณะ
นั้น คนจีนเวลาวาดรู ปพระพุทธ ในทัศนคติของคนจีนคือปิ ดคลุมช่วงไหล่ท้ งั หมด แท้จริ งแล้วการ
แต่ ง กายของพระพุ ท ธเป็ นเช่ น นั้น เทพในรู ป ลัก ษณ์ ข องคนตะวัน ตกก็ เ ปิ ดหั ว ไหล่ ห นึ่ ง ข้า ง
เช่ นเดียวกัน เพราะชุ ดแต่งกายแบบนี้ ไม่มีแขนเสื้ อ ถ้าปิ ดคลุมหัวไหล่ท้ งั 2 ข้างจะเคลื่อนไหวไม่
สะดวก
ศิษย์
ผมใคร่ ขอถาม พวกเราเรี ยนการวาดภาพ เหตุใดวิชาพื้นฐานจึงเรี ยนยากอย่างนี้ หา
สถานที่เรี ยนลําบาก การเรี ยนภาพวาดในประเทศจีน ทําอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับฝี มือให้ดี
ยิง่ ขึ้น
อาจารย์ โดยหลักเป็ นเพราะการศึกษาในประเทศตะวันตก ได้รับอิ ทธิ พลจากสํานึ กที่ เรี ยกว่า
สํานักสมัยใหม่ (modernism) มากเกินไป จึงไม่เน้นการฝึ กฝนวิชาพื้นฐานของนักศึกษาแต่อย่างใด
นอกจากนี้อาจารย์และศาสตราจารย์ท้ งั หลายก็ลว้ นแต่นิยมสํานักสมัยใหม่ (modernism) พวกเขาไม่
เข้าใจและไม่มีความรู ้ทวั่ ไปอันเป็ นความรู ้พ้นื ฐานที่สุดของการวาดภาพ สําหรับความชํานาญในวิชา
พื้นฐาน ต้องอาศัยการฝึ กฝนอย่างหนักจึงจะเกิดความชํานาญ เริ่ มต้นต้องวาดวัตถุที่อยูก่ บั ที่ ฝึ กฝน
จนมีความชํานาญในเรื่ องโครงสร้างและรู ปทรงมิติ เมื่อฝึ กวาดวัตถุที่อยู่กบั ที่ได้ดีแล้วก็ตอ้ งฝึ กส
เก๊ตช์ภาพ จากนั้นฝึ กการใช้สีให้เหมาะสมถูกต้อง ฝึ กปรื อจนชํานาญในวิชาพื้นฐานขึ้นไปทีละขั้นที
ละขั้น วิชาพื้นฐานเป็ นสิ่ งที่นกั เขียนภาพ นักปั้นแกะสลักจําเป็ นต้องมีความชํานาญ
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ศิษย์
เหตุใดในประเทศจีนจึงเขียนแต่ภาพทิวทัศน์ตลอดมา แน่ นอนประเทศจีนก็มีการวาด
รู ปลักษณ์ของพระพุทธ แต่ในประวัติศาสตร์จีน ส่ วนใหญ่จะเขียนภาพวิวภูเขาและนํ้า
อาจารย์ ภาพเขียนของจีนเน้นที่นยั ความคิด วาดอาณาจักรของนัยความคิด ความหมายข้างใน
ของสิ่ งที่วาด ดังนั้นส่ วนใหญ่จึงวาดแต่ภาพวิวภูเขาและนํ้า ถึงอย่างไรคนจีนนั้นเป็ นวัฒนธรรมของ
กึ่งเทพ ในสํานึกไม่ตอ้ งการจะเขียนรู ปคนมากจนเกินไป ก็เป็ นไปตามเหตุผลอย่างที่ขา้ พเจ้ากล่าวไป
ข้างต้น เขียนภาพวิวภูเขาและนํ้าเป็ นส่ วนใหญ่ แต่กม็ ีเขียนภาพคนบ้าง แต่โดยทัว่ ไปจะไม่ใช้คนเป็ น
แบบ เป็ นการจินตนาการออกมาทั้งสิ้ น ทําอย่างนี้ก็มีความหมดจดเสี ยอีก แน่ นอนก็ไม่ใช่ ไม่เขียน
รู ปของคนจริ งๆ เสี ยที เดี ยว ในประวัติศาสตร์ ตลอดมานักเขียนภาพก็มีการเขียนภาพของผูก้ ล้า
วีรบุรุษ บุคคลที่ผูค้ นต้องการจะจดจํา มาถึงยุคปั จจุบนั ก็มีความหลากหลายค่อนข้างมาก อันที่จริ ง
ภาพเขียนจีนที่คน้ พบ ที่เก่าแก่ที่สุดยังคงเป็ นภาพเขียนของเทพ และจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ภาพวาด
ในวัดวาอารามตลอดมา ก็เป็ นภาพวาดของพุทธ เต๋ า เทพทั้งสิ้ น
ศิษย์
ภาพเขียนของจีนเน้นที่เส้นเป็ นหลัก มีสีสันใสและอ่อนบาง ภาพวาดของตะวันตกจะ
เน้นในเรื่ องสี สัน ภาพเขียนจีนของเราควรจะมีสีสันแบบตะวันตกหรื อไม่
อาจารย์ ไม่ใช่ ภาพเขียนตะวันออกก็มีเอกลักษณ์ของตะวันออก ควรจะวาดอย่างไรก็ให้วาดอย่าง
นั้น ทันทีที่ท่านเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ใช่ แล้ว ภาพเขียนตะวันออกเน้นที่เส้น ภาพวาดตะวันตกวาด
เส้นไม่ได้ ท่านวาดเป็ นเส้นออกมาก็ไม่ถูกต้องแล้ว ภาพประกอบขึ้นโดยใช้ความสว่างและความมืด
ศิษย์
ท่านอาจารย์ จะเป็ นการเขียนที่เน้นนัยความคิด(เซี่ ยะอี้)หรื อเขียนภาพจริ ง(เซี่ ยสื อ)ก็ดี
เวลาพวกเราเขียนภาพ ฝ่ าเซินของท่านอาจารย์กจ็ ะขึ้นไป ใช่หรื อไม่ (เสี ยงหัวเราะ)
อาจารย์ ฝ่ าเซิ นของข้าพเจ้าจะไม่... (เสี ยงหัวเราะ) เพียงเขาคิดท่านก็รู้ว่าจะวาดอย่างไรแล้ว แต่
ท่านบอกว่า เอาละ เข้าใจแล้ว อย่างนี้ฉนั ก็ให้อาจารย์วาดก็แล้วกัน (เสี ยงหัวเราะ) เป็ นเช่นนั้นไม่ได้
ศิษย์
ในเวลานั้น หากนักเขียนสามารถเข้าสู่ สภาวะที่เหนือสามัญวิสัย ภาพเขียนของเขาอาจจะ
เหนือสามัญวิสัยมากๆ
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อาจารย์ ก็ไม่จาํ เป็ นต้องอยูใ่ นสภาวะที่เหนื อสามัญวิสัย ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตอ้ งมีสติสัมปชัญญะ
ทําตัวให้เป็ นปกติมากๆ ก็เหมือนการบําเพ็ญต้าฝ่ า ปฏิบตั ิทุกสิ่ งให้เป็ นปกติ สิ่ งที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าสมควร
วาดก็ควรจะทํามันให้ดี ไม่มีการเข้าสู่ สภาวะใดๆ และต้องไม่มีความคิดแบบนี้จึงจะถูกต้อง
ศิษย์
ท่านอาจารย์ ดิฉันอยากจะวาดรู ปลักษณ์คนในแบบต่างๆ ท่านอาจารย์กล่าวว่าเทพของ
คนดําจะห่มจีวรสี แดง แต่พวกเราไม่รู้วา่ ผมของพวกเขามีลกั ษณะเป็ นเช่นไร
อาจารย์ โดยปกติธรรมดา หากต้องการจะวาดเทพของตะวันตก พวกท่านสามารถจะอ้างอิงได้
จากงานวิจิตรศิลป์ ในสมัยศิลปวรรณคดี เฟื่ องฟู รู ปลักษณ์ของเทพในงานวิจิตรศิลป์ ในสมัยศิลป
วรรณคดีเฟื่ องฟูของทางตะวันตกนั้นมีความถูกต้อง เทพบุตรในวัยผูใ้ หญ่โดยทัว่ ไปส่ วนใหญ่จะมี
เครา แน่นอนองค์ที่ไม่มีเคราก็มี พระพุทธโดยทัว่ ไปจะไม่ไว้เครา แต่ก็มีส่วนน้อยที่มีเครา เทพใน
รู ปลักษณ์ของคนดํามีผมเหมือนคนดํา ผมสั้นม้วนเป็ นขดๆ เพราะเทพสร้างมนุษย์ตามลักษณะของ
ตัวเอง
ศิษย์
(คําแปล) ดิ ฉันได้วาดภาพรู ปหนึ่ งให้แก่โรงเรี ยนของดิ ฉัน โดยหลักเป็ นภาพวาดของ
ตัวเอง เวลาวาดดิ ฉันวาดด้วยความตั้งใจ พยายามไม่ปล่อยให้ทศั นคติข้ ึนมามีอิทธิ พล ดิ ฉันพบว่า
ได้รับการตอบสนองที่ดีจากคนทัว่ ไป ส่ วนประกอบของภาพก็ดีข้ ึนอย่างน่าอัศจรรย์ ดังนั้นคําถาม
ของดิ ฉันคือ เพียงแต่เราตั้งใจวาดก็สามารถจะวาดออกมาดี ใช่ หรื อไม่ ดิ ฉันจึงใคร่ ขอให้ท่าน
อาจารย์ช้ ีแนะ ได้หรื อไม่
อาจารย์ พูดกันอย่างเข้มงวดเวลาวาดภาพต้องมีความตั้งใจ เมื่อท่านตั้งใจ ทุกคนก็จะบอกว่าท่าน
วาดได้ดี แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับสมัยที่ เน้นความสําคัญของวิชาพื้นฐาน ก็ยงั มีขอ้ แตกต่ าง ฉะนั้น
ข้าพเจ้าคิดว่า หากฝึ กฝนวิชาพื้นฐานให้ดีมากขึ้นอีก ศิษย์ตา้ ฝ่ าก็จะวาดได้ดียิ่งขึ้น และเป็ นการปู
หนทางที่ถูกต้องให้แก่คนรุ่ นต่อไป แน่นอนตั้งใจวาดภาพเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง
ศิษย์
ผมจะวาดภาพของท่านอาจารย์ได้หรื อไม่
อาจารย์ โอ้ มีคนมากมายเคยทําและวาดภาพให้กบั ข้าพเจ้า สุ ดท้ายล้วนแต่ไม่เหมือน วาดได้ ไม่มี
ปัญหา วาดจากรู ปถ่ายก็แล้วกัน
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ศิษย์
ท่านอาจารย์ ผมทราบว่ามีผฝู ้ ึ กจํานวนมากที่อยากจะวาดภาพของท่านอาจารย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ยังมีภาพในมิติอื่น ที่วาดออกมาภาพที่วาดได้เหมือน รู ้สึกว่ามีอานุภาพของฝ่ าเซิ นจริ งๆ แต่
จะปฏิบตั ิอย่างไรกับภาพที่วาดออกมา เพราะถึงอย่างไรก็เป็ นรู ปของท่านอาจารย์ แล้วยังร่ างต่างๆ
ของรู ปภาพเหล่านั้นอีก?
อาจารย์ ร่ างของรู ปภาพเหล่านั้นที่ควรเผาก็เผาทิ้งเสี ย ไม่มีปัญหา ช่วงเวลาแห่ งการเจิ้งฝ่ า ศิษย์ตา้
ฝ่ ายืนยันความถูกต้องของฝ่ าเป็ นสิ่ งสําคัญอันดับแรก
ศิษย์
เช่นนั้นรู ปที่วาดได้ดีล่ะ ไม่ทราบว่าพวกเราจะจุดธูปบูชา ได้หรื อไม่
อาจารย์ ให้เก็บรักษาในลักษณะของภาพวาดก็แล้วกัน
ศิษย์
ท่านอาจารย์ ดิ ฉันได้ฟังการบรรยายวันนี้ ช่ วยให้ความคิดเปิ ดกว้างอย่างมาก แต่ดิฉัน
อยากทราบว่า สามารถจะทําเป็ นบันทึกออกมาหรื อไม่ เพราะมีหลายคนไม่ได้มา และเป็ นคนที่มี
ผลงานดีพอควรในสาขาวิจิตศิลป์
อาจารย์ รอให้ขา้ พเจ้าเรี ยบเรี ยงหลักการของฝ่ าที่บรรยายครั้งนี้เสร็จเรี ยบร้อย แล้วค่อยดูกนั อีกที
ศิษย์
ผมทราบแล้วว่าหนทางการสร้างสรรค์ควรจะเดินไปอย่างไร เดิมทีผมรู ้สึกว่าในสมองมี
แต่ความว่างเปล่า เวลานี้ผมเข้าใจแล้ว ผมรู ้สึกดีใจมาก
อาจารย์ นี่กค็ ือฝ่ าที่ขา้ พเจ้าอธิบายให้แก่พวกท่าน
ศิษย์
ยังมีคาํ ถามอีกข้อหนึ่ ง อย่างเช่ นตัวผม เรี ยนมาแต่การวาดแบบตะวันตกทั้งสิ้ น แต่ผมก็
ชอบภาพเขียนจีนมาก เวลาวาดจะสามารถเน้นที่ตวั ภาพเป็ นหลัก โดยไม่จาํ กัดอยู่กบั วิธีของศิลปะ
ตามประเพณี นิยมได้หรื อไม่
อาจารย์ ถ้าท่านกําลังพูดว่า ท่านจะนําส่ วนดีของเทคนิคของสองค่าย(ตะวันออกและตะวันตก)มา
ใช้ ดูเหมือนก่อนหน้านี้มีคนเคยลองทํามาแล้ว ท่านสามารถไปลองดู แต่ตอ้ งให้มนั มีความประสาน
กลมกลืน ดูแล้วรู ้สึกเป็ นธรรมชาติ แต่เมื่อลองดูแล้วท่านอาจจะรู ้สึกว่า วัฒนธรรมการวาดภาพของ
ตะวันออกและตะวันตกไม่อาจจะผสมเข้าด้วยกันได้อย่างแท้จริ ง
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ศิษย์
สวัสดีท่านอาจารย์ ในภาพวาดของเรา เป็ นต้นว่าทูตสวรรค์...มีปีก....ของตะวันตกและ
ของตะวันออก นํามารวมอยูด่ ว้ ยกันได้ไหม
อาจารย์ ในการเจิ้งฝ่ า เทพที่ส่งผลในด้านบวกทั้งหมด เทพในรู ปลักษณ์ของคนตะวันออกและ
ตะวันตก เทพในรู ปลักษณ์ต่างๆทั้งหมด ขึ้นอยู่กบั ความหมายอะไรที่ท่านต้องการจะนําเสนอใน
ภาพวาด ก็คือส่ วนประกอบที่จาํ เป็ น เช่ น เทพในรู ปลักษณ์ของคนตะวันตกทั้งที่มีปีก และไม่มีปีก
นัน่ ก็ตอ้ งดูวา่ ท่านจะนําเสนอส่ วนประกอบของภาพอย่างไร ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่าน เทพในมิติช้ นั
ตํ่า พวกเขารู ้วา่ ข้าพเจ้าจะมาเผยแพร่ ฝ่า อิทธิพลเก่าจึงจัดวางให้พวกมันมาควบคุมให้ขา้ พเจ้าเผยแพร่
ฝ่ าอย่างไร ในสภาพสังคมอย่างไร แน่ นอนข้าพเจ้าไม่ทาํ ไปตามที่พวกมันต้องการ ในเวลาเผยแพร่
ฝ่ า ข้าพเจ้าจะทําการเจิ้งฝ่ าด้วยรู ปลักษณ์อย่างไร สําหรับเหล่าเทพทั้งหลาย นี้ เป็ นเรื่ องใหญ่ ปั ญหา
การเลือกรู ปลักษณ์ให้แก่ขา้ พเจ้า ในเวลานั้นก็ได้เกิดข้อพิพาทระหว่างพุทธและเต๋ า ณ ระดับชั้นตํ่า
ศาสนา(ลัทธิ )เต๋ าจึงเกิดขึ้นมาด้วยประการฉะนี้ เต๋ าอยากจะให้ขา้ พเจ้าเลือกรู ปลักษณ์ของเต๋ า อยาก
ให้ขา้ พเจ้าใช้เต๋ าบรรยายฝ่ าของเต๋ า แต่ตวั พวกเขาเองก็รู้ว่าเต๋ านั้นถ่ายทอดลูกศิษย์เพียงคนเดียวใน
แต่ ละรุ่ น เช่ นนั้น การถ่ ายทอดลูกศิษย์เพียงคนเดี ยวในแต่ละรุ่ น แล้วจะช่ วยเหลือสรรพชี วิตได้
อย่างไร จะเผยแพร่ ตา้ ฝ่ าได้อย่างไรล่ะ ไม่ได้ พวกเขาจึงได้คิดหาวิธี โดยก่อตั้งเป็ นศาสนาขึ้นมาใน
โลก ด้วยเหตุน้ ีศาสนาเต๋ าจึงเกิดขึ้น ต่อมาภายหลังในศาสนาเต๋ า เต๋ าจํานวนมากก็มีการแบ่งออกเป็ น
พระพุทธ พระโพธิ สัตว์ บนสวรรค์จึงมีโลกของเต๋ าขึ้นมาจริ งๆ เพราะพวกเขาอยากจะให้ขา้ พเจ้า
เลือกรู ปลักษณ์ของเต๋ า ทางฝ่ ายพุทธะเช่นกันต่างก็ต้ งั เงื่อนไขเพื่อให้ขา้ พเจ้าเลือกรู ปลักษณ์ของพระ
พุทธ บอกว่าสมควรเลื อกรู ปลักษณ์ของพระพุทธ มีความเมตตากรุ ณาเอย ต้องการจะช่ วยเหลื อ
สรรพชี วิตเอย ฯลฯ แต่ ขา้ พเจ้ากลับชาติ ไ ปเกิ ดในดิ นแดนจี น หากข้าพเจ้า กลับชาติ ไปเกิ ด ทาง
ตะวันตก ถ้าเช่นนั้นเทพในรู ปลักษณ์ของคนตะวันตกก็คงต้องตั้งเงื่อนไข ในประวัติศาสตร์การต่อสู ้
ระหว่างพุ ทธและเต๋ าจึ งเกิ ด ขึ้ นด้วยเหตุ ฉะนี้ หลังจากที่ ข ้าพเจ้ากํา หนดทุ กสิ่ งที่ ขา้ พเจ้าต้องการ
เรี ยบร้อยแล้ว การต่อสู ้ในเรื่ องรู ปลักษณ์จึงยุติลง ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปฏิบตั ิตามที่อิทธิพลเก่าจัดเตรี ยม
ฉะนั้นเทพบนสวรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นเทพประเภทใด บนสวรรค์เวลาเกิดเรื่ องอะไร พวกเขาจะ
ปรึ กษาหารื อกัน พระเยซูลงมายังโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ ก็เกิดจากการประสานและร่ วมมือกันของ
เหล่าเทพทั้งหลาย เพราะเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นบนโลกจะกระทบไปถึงสวรรค์ เมื่อพระพุทธจะ
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เผยแพร่ ฝ่า เทพอื่นๆ ไม่อาจที่จะไม่ยอมรับ ข้อพิพาทระหว่างพุทธและเต๋ าที่ขา้ พเจ้ากล่าวไปเมื่อครู่
เรื่ องนี้ก็ผ่านไปแล้ว เพราะเรื่ องการเผยแพร่ ฝ่าหลังจากกําหนดเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ก็ไม่มีอะไรต้อง
โต้เถียงกันอีก ทุกอย่างก็เรี ยบร้อย
ศิษย์
ภาพวาดสี น้ าํ มีส่วนคล้ายภาพเขียนจีน และมีส่วนคล้ายภาพวาดสี น้ าํ มัน ผลงานบางชิ้น
ใช้ท้ งั สี น้ าํ และวิธีของภาพเขียนจีน
อาจารย์ วิชาพื้นฐานของการวาดภาพสี น้ าํ เป็ นของตะวันตก ดังนั้นภาพวาดสี น้ าํ จึงเป็ นวิธีของ
ตะวันตก พูดถึงเรื่ องของตัวสี มันไม่จาํ กัดอยูท่ ี่ท่านวาดภาพสี น้ าํ หรื อเขียนภาพแบบจีน ท่านจะใช้สี
นํ้ามาวาดภาพเขียนจีนก็ไม่มีปัญหา ท่านจะใช้สีน้ าํ มาวาดด้วยวิธีของสี น้ าํ มันก็ไม่เป็ นปั ญหา ภาพสี
นํ้าโดยตัวของมันประเด็นไม่ได้อยูท่ ี่การใช้วิธีวาดแบบตะวันออกและตะวันตก หมายความว่าจะใช้
สี ประเภทใด วาดภาพประเภทใดนั้นเป็ นคนละประเด็นกับวิธีวาด ภาพวาดของตะวันออกและ
ตะวันตก ประเด็นก็ไม่อยูท่ ี่การใช้สีเข้มหรื อสี อ่อนเท่านั้น ความหมายข้างในของมัน(ภาพตะวันออก
และตะวันออก)นั้น หนุนด้วยวัฒนธรรมสองประเภท
มีคนจํานวนมากเคยลองวาดภาพผสมของตะวันออกและตะวันตก อันที่จริ งล้วนไม่ประสบ
ความสําเร็จ ภาพเขียนจีนและภาพวาดตะวันตก ประเด็นไม่ได้อยูท่ ี่เพียงฝี มือและศิลปะของการวาด
และการใช้ สี ตามที่ ป รากฏ เบื้ อ งหลัง ของภาพล้ว นมี ว ัฒ นธรรมของชนชาติ ที่ ใ หญ่ ม หึ ม า
ความสามารถต่างๆ ในแต่ละประเภทของวัฒนธรรมล้วนแต่เป็ นสิ่ งสุ ดยอดของวัฒนธรรมชนชาติ
โดยรวม อันที่จริ งการผสมภาพวาดของตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันนั้นไม่อาจจะทําได้ นอก
เสี ยจากว่าวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกจะผสมผเสเข้าด้วยกันอย่างสิ้ นเชิ ง จนกลายเป็ นสิ่ งที่
ไม่มีรากเหง้า เบี่ยงเบน
ศิษย์
พวกเราอยากจะวาดภาพเปิ ดสวรรค์ แผ้ว ถางปฐพี พูด อี ก นัยหนึ่ ง คื อ อิ ทธิ พ ลเก่ า ใน
จักรวาลถูกทําลายดับสู ญไปแล้ว แล้วสิ่ งที่ดี... ก็คือถ้าเทียนถี่ได้เปลี่ยนและกลายเป็ นดี สิ่ งที่ไม่ดีถูกตี
ลงไป ทัศนี ยภาพเช่ นว่านี้ หากเติมรู ปลักษณ์ของเทพอยู่ขา้ งในจะเป็ นการดีที่สุด ใช่ หรื อไม่ หรื อ
เพียงแต่เปลี่ยนแปลงเฉพาะสี ก็พอ จะเป็ นการดี ที่สุดหากจะเพิ่มเติมบางสิ่ งที่ท่านอาจารย์กล่าวไป
เมื่อครู่
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อาจารย์ ไม่สามารถจะวาดให้เป็ นนามธรรม จะต้องมีตวั เอกของสิ่ งที่จะนําเสนอ ก็คือต้องเดิ น
กลับมาสู่ หนทางที่ถูกต้อง
ศิษย์
เกี่ยวกับสัตว์เทพเหล่านั้นบนสวรรค์ อย่างเช่ นสิ งโตที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงเมื่อครู่ ยังมี
มังกรเอย หงส์เอยเหล่านั้น ถ้าหากเหมือนมังกร อย่างเช่นในกลุ่มจําพวกมังกร นอกจากนี้ มงั กรชัว่
ร้ายสี แดงที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ในจิงเหวิน “มังกรร้ายถูกโค่น” มังกรตัวนั้นแตกต่างจากมังกรตัว
อื่นๆ หรื อไม่
อาจารย์ รู ปลักษณ์ภายนอกของมังกรจะเหมือนกัน มังกรก็มีท้ งั ดีและไม่ดี มีมงั กรชัว่ ร้าย มังกรดี
มัง กรเทพ มัง กรที่ เ ห็ น ทั่ว ไปในโลกของสวรรค์ ในโลกของพระพุ ท ธล้ว นแต่ เ ป็ นมัง กรทอง
เปล่งแสงสี ทอง มีจุดหนึ่ งอยากจะอธิ บายให้ชดั เจน มังกรที่กล่าวกันในวัฒนธรรมตะวันออกและ
มังกรที่กล่าวกันในวัฒนธรรมตะวันตกไม่ใช่สิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกัน ไม่ใช่ตระกูลเดียวกัน มังกร
ในวัฒนธรรมตะวันออกมีสีต่างๆกัน บ้างจะมีสีขาวและดําเหมือนสี ของปลา บ้างมีสีแดง บ้างมีสี
เหลือง สี ขาว แม้แต่สีดาํ มันจะไม่เหมือนกันเพราะมังกรก็มีการแบ่ งระดับชั้น แบ่ งเป็ นมังกรฟ้ า
มังกรดิน และมังกรในนํ้า มังกรที่กล่าวถึงในวัฒนธรรมตะวันตกนั้นเป็ นสัตว์ชว่ั ร้าย(ดุร้าย)ประเภท
หนึ่งในนรก โดยปกติเวลาคนจีนพูดถึงมังกร คนตะวันตกส่ วนมากจะเข้าใจว่ามังกรเป็ นสัตว์ที่ไม่ดี
มีความรู ้สึกเช่นนั้น อันที่จริ งนี้เป็ นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มังกรที่
คนตะวัน ตกพูด ถึ ง นั้น มี ส่ ว นหัว เหมื อ นมัง กร ส่ ว นของลํา คอเล็ก ส่ ว นของลํา ตัว ใหญ่ เ หมื อ น
ไดโนเสาร์ มีปีกที่ปราศจากขน และสิ่ งมีชีวิตประเภทนี้ เป็ นสิ่ งมีชีวิตชั้นตํ่าในระบบของเทพที่ มี
รู ปลักษณ์ของคนตะวันตก เป็ นมังกรในนรกอันนั้นในระบบของเทพที่มีรูปลักษณ์ของคนตะวันตก
มันจะพ่นไฟยมโลก(ไฟนรก) อันที่จริ งตามที่ขา้ พเจ้าดูในอดีต คนคงจะจัดวางตําแหน่งผิดพลาดใน
ขั้นตอนของการแปล จึงเรี ยกสัตว์ชนิ ดนั้นเป็ นมังกร มันกับมังกรของตะวันออกไม่ใช่ ส่ิ งเดียวกัน
(ถามพูดฝึ กตะวันตก) พวกท่านว่าความคิดที่มีต่อมังกรของคนตะวันตกเป็ นอย่างที่ขา้ พเจ้าพูดไป
หรื อไม่ (ตอบ: ใช่)
อันที่จริ งมันไม่ใช่ สิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกัน ในโลกของสวรรค์ตะวันตก โดยปกติจะไม่มี
มังกรประเภทที่พูดกันในตะวันออก มันไม่ใช่ สิ่งมีชีวิตในระบบนั้น และข้างในระบบของเทพใน
รู ปลักษณ์ของคนขาวจะสอดคล้องกับสังคมของคนขาวบนโลก ตลอดจนถึงมิติที่ต่าํ ลงมา ข้างใน
ของระบบอันนี้ จะไม่กล่าวถึงมังกร และไม่มีสัตว์ประเภทนี้ ปรากฏ แต่พวกเขาก็มีสิ่งมีชีวิตต่างๆ
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มากมายซึ่ งข้างในระบบของเทพในรู ปลักษณ์ของคนตะวันออกไม่มี เป็ นต้นว่าตะวันตกในอดีตมี
สัตว์ประเภทหนึ่ งอยูใ่ นโลก คือร่ างกายท่อนล่างเป็ นม้า ร่ างกายท่อนบนเป็ นคน ข้างในระบบของ
โลกตะวันออกไม่มีสิ่งนี้ ฉะนั้นมันไม่ใช่ เป็ นเพียงความแตกต่างของวัฒนธรรม เป็ นเพราะข้างใน
ระบบของโลกนั้นไม่มี
ศิษย์
ท่านอาจารย์ ดิ ฉันมี คาํ ถามข้อหนึ่ ง ดิ ฉันเป็ นนักวาดภาพสี น้ าํ มัน การจะวาดภาพที่ ดี
ออกมาสักรู ปนั้นต้องใช้เวลามาก ....เพราะดิฉนั เห็นว่ารายการต่างๆ ที่ตอ้ งทํามีมากมาย
อาจารย์ ศิษย์ตา้ ฝ่ าที่ ขยันต่ างก็มีงานมาก ในช่ วงเวลาของการเจิ้งฝ่ าต่ างต้องอธิ บายความจริ ง
ช่วยเหลือสรรพชี วิต เช่ นนั้นสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดกับทุกท่านในวันนี้ พวกเราคนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านนี้ ยังต้องสร้างสรรค์งานวิจิตรศิลป์ เหล่านี้ออกมา การสร้างสรรค์งานเหล่านี้ตอ้ งใช้เวลา ข้อ
นี้ขา้ พเจ้าเข้าใจดี แต่ไม่ตอ้ งกังวล ให้พวกท่านพยายามวาดเท่าที่พวกท่านสามารถจัดสรรเวลาได้ แต่
ก็อย่าใช้เวลาให้ยาวนานจนเกินไป พยายามวาดให้มากเท่าที่จะทําได้ เมื่อมีจาํ นวนภาพมากพอพวก
เราค่อยจัดนิทรรศการ
ศิษย์
ท่านอาจารย์ สิ่ งที่ผมใคร่ ขอถาม...พูดถึงการจัดงานสองสิ่ งให้สมดุล มีเวลาอยูเ่ พียงเท่านี้
ทําเรื่ องนี้กไ็ ม่สามารถทําเรื่ องนั้น
อาจารย์ ใช่ ก็ตอ้ งจัดมันให้ดีตามหลักเกณฑ์ สิ่ งที่ขา้ พเจ้าบอกให้พวกท่านทํา ก็ไม่ใช่ ทาํ เพื่อคน
อื่นและเพื่อทิ้งสิ่ งเหล่านี้ ไว้ให้แก่คนในอนาคตเสี ยทั้งหมด มันมีประโยชน์ต่อการบําเพ็ญของตัว
พวกท่านเอง เพราะทุกท่านต่างก็มีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมของสังคมนี้ และต่างก็จะต้องเดินออก
จากยุคสมัยนี้ พูดอีกนัยหนึ่งคือ ทัศนคติของคนยุคปั จจุบนั ก็เป็ นเช่นนี้แล้ว ล้วนแต่อยูใ่ นอ่างย้อมใบ
ใหญ่ พวกเราคนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนี้ แน่นอนผลกระทบทางด้านนี้ที่(พวกท่าน)ได้รับ
ย่อมใหญ่กว่าคนอื่น เช่นนั้นในระหว่างการสร้างสรรค์ ในขั้นตอนของการเดินกลับไปสู่ หนทางที่
ถูกต้อง พวกท่านกําลังชําระตัวเองให้สะอาดใช่หรื อไม่ ทางด้านศิลปะ (ท่าน)กําลังเลื่อนระดับตัวเอง
สู งขึ้นใช่หรื อไม่ ใช่ เปลี่ยนแปลงตัวเองจากธาตุแท้ จากทัศนคติ ไม่ใช่กาํ ลังบําเพ็ญตัวเองหรอกหรื อ
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ศิษย์
เมื่อวานผมเห็นท่านอาจารย์หมุนฝ่ าหลุนในที่ประชุ ม รู ้สึกตื่นตะลึงอย่างยิ่ง หากผมจะ
วาดทัศนียภาพนั้นออกมาจากความคิดของผม ณ เวลานั้นท่านอาจารย์อยูช่ ุดใส่ สูท ถ้าวาดออกมาไม่
ทราบจะเป็ นการตรงเกินไป ละเอียดเกินไปหรื อไม่
อาจารย์ ไม่เป็ นไร วาดได้ ใส่ ชุดสู ทก็วาดออกมาได้
ศิษย์
ท่านอาจารย์ ผมมีคาํ ถามสองข้อ หนึ่งคือฝ่ าหลุนต้าฝ่ าของเรามีเทพรวมอยูม่ ากมาย เทพ
จํานวนมากมายเช่นนั้น แน่นอนผูฝ้ ึ กเมื่อบําเพ็ญสําเร็จแล้วก็จะกลายเป็ นพุทธ เต๋ า เทพต่างๆ เช่นนั้น
เวลานี้ถา้ พวกเราอยากจะวาดภาพของเพื่อนผูฝ้ ึ กที่ฝึกบําเพ็ญได้ดีเหล่านั้น บางทีอาจมีบางคนบําเพ็ญ
ได้ดีมากแล้ว พวกเราสามารถจะวาดภาพพวกเขาออกมาไหม แล้วเทพของศาสนาถูกต้องอื่นๆ อีก
มากมายที่ ท่ านอาจารย์ก ล่ า วถึ ง นอกจากนี้ พุ ทธศาสนาก็มี เทพถู กต้อ งเป็ นจํา นวนมาก พวกเรา
สามารถจะวาดภาพพวกเขาออกมาได้หรื อไม่
อาจารย์ มีจาํ นวนมากที่สามารถจะวาดออกมาได้ พูดกันอย่างนี้ เทพที่กล่าวถึงในพุทธศาสนา
พระพุทธ พระโพธิสัตว์เหล่านั้นที่กล่าวถึงในพุทธศาสนาซึ่ งคนปั จจุบนั รู ้จกั สามารถจะวาดออกมา
ได้ท้ งั หมด เหลาจื่ อ เต๋ า ยะโฮวา พระเซยู พระแม่ มาเรี ย ก็วาดออกมาได้ แต่ ศิษย์ตา้ ฝ่ าซึ่ งอยู่ใน
ระหว่างยืนยัน ความถูก ต้องของฝ่ า การวาดภาพของเทพที่ ไม่ มี ส่วนเกี่ ย วข้อ งกับต้าฝ่ า มันไม่ มี
ความหมายแต่อย่างใด พวกท่านจะวาดอะไร จะนําเสนอออกมาอย่างไร คงไม่ตอ้ งให้ขา้ พเจ้าพูด
อะไรมากนัก
ศิษย์
ผมยังมีคาํ ถามอีกข้อหนึ่ ง พูดถึงผลงานอมตะต่างๆ ที่สืบทอดมาแต่สมัยศิลปวรรณคดี
เฟื่ องฟูในอดีต อย่างเช่น [อาหารคํ่ามื้อสุ ดท้าย] (the Last Supper) เป็ นต้น ผมรู ้สึกว่าผลงานเหล่านี้
เป็ นโครงการที่ใหญ่มาก ผมหวังว่าพวกเราจะมีผลงานดีๆ เหลือไว้เช่นกัน แต่ไม่ใช่รูปแบบเดียวกับ
ของพวกเขา เพราะของเราจะสะท้อนฝ่ าหลุนต้าฝ่ า แต่จะเหมือนกันในด้านของจิตวิญญาณ หนึ่งคือ
ต้องมีแนวความคิดที่ดี มีฝีมือ มีเวลา และยังต้องมีเงื่อนไขที่จาํ เป็ นอีกมากมาย ดังนั้นผมจึงรู ้สึกว่า
ถ้าอยากจะทําโครงการในลักษณะนี้ออกมาให้ดี ในภาพรวมทั้งหมดจะต้องทุ่มเทความพยายามอย่าง
มาก
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อาจารย์ คิดเสี ยจนใหญ่โตมาก ไม่ตอ้ งรี บร้อน ให้ค่อยเป็ นค่อยไป ให้พวกเราสร้างสรรค์ไปตาม
กําลังความสามารถที่มีอยู่ พวกท่านเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม ถ้าพวกท่านมีกาํ ลังความสามารถ พวกท่านก็ทาํ ถ้า
พวกท่ านทําไม่ ได้ คนที่อยู่ขา้ งหลังก็จะต้องทําอย่างแน่ นอน มนุ ษยชาติ จะต้องสร้ างสรรค์ความ
เกรี ยงไกรให้แก่ตา้ ฝ่ าอย่างแน่นอน เพราะต้าฝ่ าให้ส่ิ งต่างๆ แก่มนุษย์มากมายนัก! (เสี ยงปรบมือ)
ศิษย์
ท่านอาจารย์ ดิ ฉันรู ้สึกว่าในภาพเขียนของจีนรู ปลักษณ์ ของพระพุทธมี เครื่ องประดับ
มากมาย วาดได้สวยงาม สวยงามมาก แต่ปัจจุบนั นี้ วาดออกมาอย่างเรี ยบๆ ง่ายๆ กันทั้งหมด ดิฉัน
รู ้สึกว่าดูไม่ค่อยสวยงาม
อาจารย์ จุดที่ดูต่างกัน ณ ที่ของมนุษย์ตรงนี้มนั ปรากฏออกมาอย่างนี้ ณ แต่ละยุคสมัย พระพุทธ
จะปรากฏให้ผคู ้ นในแต่สมัยได้เห็นในชุดเครื่ องแต่งกายของแต่ละยุคสมัย ในระยะแรกเมื่อข้าพเจ้า
เริ่ มเผยแพร่ ฝ่า เวลาที่พระโพธิสัตว์องค์ต่างๆ มาหาข้าพเจ้า ชุดที่พวกเธอสวมใส่ พวกท่านคงคาดคิด
ไม่ถึง พวกท่านทราบ ในสมัยการปฏิวตั ิวฒั นธรรม หญิงสาวชาวจีนชอบใส่ ชุดเครื่ องแบบทหาร สี
เขียวใบหญ้ากันมากที่สุด (ที่ประชุมหัวเราะ) พวกเธอแปลงกายมาในชุดเครื่ องแบบทหารสี เขียวใบ
หญ้า ความหมายที่ขา้ พเจ้าพูดคือ พระพุทธจะปรากฏออกมาให้เห็นตามทัศนคติของมนุษย์ในโลก
ในแต่ละยุคแต่ละสมัย อันที่จริ งรู ปลักษณ์ด้ งั เดิ มของพระพุทธคือ ห่ มจีวรสี เหลือง มีเส้นผมสี ฟ้า
ม้วนเป็ นขดๆ แน่นอนรู ปปั้นสลักและภาพวาดของสมัยโบราณย่อมแตกต่างจากของเวลานี้ในระดับ
หนึ่ ง ในสมัยนั้นรู ปลักษณ์ของพระพุทธจะดูวิจิตรตระการตา นัน่ ก็ปรากฏออกมาตามทัศนคติของ
คนในเวลานั้น แน่ นอนหากสามารถมองเห็นรู ปลักษณ์ด้ งั เดิมของพระพุทธ ก็จะสามารถมองเห็น
โลกของพระพุทธและแสงรัศมีของร่ างพระพุทธ นัน่ จะเป็ นปรากฏการณ์ที่ย่ิงใหญ่สง่างามอย่าง
ที่สุด เป็ นเพราะเทพตั้งใจเปลี่ยนแปลงรู ปลักษณ์เวลาปรากฏให้คนเห็น
ศิษย์
ปัจจุบนั ภาพวาดของเราเรี ยบง่ายมาก
อาจารย์ พระพุทธ พระโพธิ สัตว์ที่วาดในสมัยถัง จะมีเครื่ องประดับมากสักหน่ อย จะวาดตาม
รู ปลักษณ์ของเทพในสมัยถังในเวลานั้นก็ได้
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ศิษย์
ดิฉนั ใช้เวลาครึ่ งปี ที่พระราชวังลุฟวร์ ขณะที่ไกด์นาํ เที่ยวแนะนําภาพวาดของโมนาลีซ่า
อยู่น้ นั ดิ ฉันได้ยินเขาพูดถึงเทพในอดี ต เขาบอกว่าโมนาลี ซ่าเป็ นตัวแทนของรู ปลักษณ์ของเทพ
ประเภทหนึ่งในอดีต บอกว่าเทพไม่ใช้เครื่ องประดับใดๆ แต่ได้ฟังท่านอาจารย์พูดถึงเรื่ องนี้ ดิฉนั จึง
ไม่เข้าใจ
อาจารย์ ที่วาดอยูใ่ นภาพใบนั้นคือมนุษย์ ไม่ใช่เทพ และไม่ได้ดีเหมือนอย่างที่ผคู ้ นพูดกัน และเงา
ข้างในนั้นดูไม่ดีอย่างยิง่
ศิษย์
ไกด์ น ํา เที่ ย วบอกว่ า มัน สะท้อ นภาพของผู ้สู ง ศัก ดิ์ ในอดี ต บอกว่ า ผู ้สู ง ศัก ดิ์ ไม่ ใ ช้
เครื่ องประดับใดๆ
อาจารย์ ล้วนแต่คนพูดทั้งสิ้ น คําพูดของของไกด์นาํ เที่ยวเชื่ อถือไม่ได้ เทพบนสวรรค์ใส่ ต่างหู
เป็ นจํา นวนมาก เทพธิ ด าบนสวรรค์จ ะใส่ เ ครื่ อ งประดับอย่า งเช่ น ต่ า งหู เ ป็ นต้น นั่น ก็เ ป็ นฝ่ าชี่
(อุปกรณ์ฝ่า) เทพในรู ปลักษณ์ของคนตะวันตก ดูเหมือนเทพธิ ดาจะใส่ เครื่ องประดับบนร่ างกาย
ค่อนข้างน้อย พระโพธิ สัตว์ดูเหมือนจะใส่ เครื่ องประดับมากสักหน่ อย โดยปกติเทพจะมีสร้อยคอ
พระโพธิสัตว์ยงั จะมีสร้อยประคําเม็ดใหญ่และยาวๆ
ศิษย์
ท่านอาจารย์ นางฟ้ าโปรยดอกไม้มีความหมายอย่างไร ถึงวันนี้ดิฉนั ก็ยงั ไม่เข้าใจ
อาจารย์ เมื่อบนโลกมีผมู ้ าโปรดมนุษย์บรรยายธรรม หรื อมาทําสิ่ งที่ดีและยิง่ ใหญ่ พวกเธอจึงจะ
โปรยดอกไม้ มีผูฝ้ ึ กจํานวนมากมองเห็น เวลาอาจารย์บรรยายฝ่ าทุกครั้งพวกเธอก็จะโปรยดอกไม้
(เสี ยงปรบมือ) เธอกําลังให้กาํ ลังใจแก่สรรพชีวติ โปรยดอกไม้ให้แก่พวกท่าน
ศิษย์
(คําแปล) ไม่ใช่ บ่อยครั้งที่ผมจะมองเห็นเทพในมิติอื่น มองเห็นก็ไม่ค่อยจะชัดเจน ทํา
อย่างไรผมจึงจะรู ้ว่าตัวเองวาดได้ถูกต้องหรื อไม่ ปั ญหาข้อสําคัญคือ เวลาจะวาดเทพต้องวาด
อะไรบ้าง
อาจารย์ โดยปกติ รู ้คร่ าวๆว่าใส่ เสื้ อผ้าในลักษณะใด มีรูปลักษณ์คร่ าวๆเป็ นอย่างไร สิ่ งเหล่านี้ ก็
คื อ พื้ นฐาน รอบๆตัว พวกท่ า นมี ศิษ ย์ต ้า ฝ่ าจํา นวนมากที่ ม องเห็ นทัศ นี ยภาพในแบบต่ า งๆ ท่ า น
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สามารถให้พวกเขาลองพูดให้ฟัง เวลาวาดภาพ ก็จะรู ้โดยธรรมชาติวา่ โครงสร้างของภาพควรจะเป็ น
อย่างไร และสิ่ งที่ควรจะวาด
ศิษย์
ดิฉนั ใคร่ ขอถาม เกี่ยวกับภาพวาดของเด็ก เพราะว่าเด็กๆ มีความบริ สุทธิ์ ที่สุด ไร้เดียงสา
ที่สุด พวกเขาไม่มีความรู ้ทางเทคนิค ฉะนั้นอาศัยมือพวกเขาวาดออกมา ฝี มือการวาดแบบนี้กบั สิ่ งที่
พวกเราต้องการ คือความชํานาญทางเทคนิคนั้น มีความแตกต่างมากไหม
อาจารย์ ใช่ นักเขียนภาพก็คือนักเขียนภาพ เด็กก็คือเด็ก เด็กไม่ถือว่าเป็ นนักเขียนภาพ เด็กที่ชอบ
วาดภาพคือเริ่ มต้นในการเดินสู่ เป็ นนักเขียนภาพ ยังไม่ถือว่าเป็ นนักเขียนภาพ คนที่วาดได้ไม่ดีกจ็ ะ
ไม่สามารถวาดภาพตลอดไป วาดได้และวาดไม่ได้ยอ่ มแตกต่างกันตลอดไป ดังนั้นเด็กจึงต้องศึกษา
ฝึ กฝนสิ่ ง ที่ เ ล่ า เรี ยนมาให้ดี แม้แ ต่ รู ปภาพที่ ผูใ้ หญ่ ว าดให้เ ด็ก ๆ ในทุ ก วัน นี้ ก็มี ห ลัง จากที่ สํา นัก
สมัยใหม่ ปรากฏออกมาแล้ว ในอดี ตหนังสื อนิ ทานภาพนั้นก็วาดให้เด็กๆ ดู ในอดี ตนิ ทานภาพ
ประเภทนั้นก็วาดตามวิธีที่สืบทอดมาตามประเพณี
ศิษย์
เช่ นนั้นหากเด็กๆ อยากจะวาดสิ่ งที่เกี่ยวกับต้าฝ่ า ให้พวกเขาวาดออกมาโดยตรง จะมี
ปั ญหาอะไรหรื อไม่ หรื อจะต้องเรี ยนจากสถาบันวิชาการ จะต้องมีความชํานาญทางเทคนิ คจึงจะ
สามารถแสดงผลงานหรื อ
อาจารย์ เด็ ก ๆสามารถจะฝึ กวาดภาพ ภาพที่ ฝึ กวาดไม่ ส ามารถจะนับ เป็ นผลงานที่ ป ระสบ
ความสําเร็ จ แต่ การบ้านของเด็กๆจากชั่ว โมงเรี ยนวาดเขี ยนของโรงเรี ยน สามารถนําไปแสดง
ประกวดในโรงเรี ยน นักเรี ยนของโรงเรี ยนหมิงฮุ่ยแน่ นอนจะต้องศึกษาฝ่ า ชัว่ โมงเรี ยนวาดเขียน
ย่อมต้องวาดสิ่ งที่เกี่ ยวกับต้าฝ่ าและผูฝ้ ึ ก นั่นก็เป็ นเพียงการเรี ยนและการบ้าน แต่ ขา้ พเจ้าหวังว่า
ชัว่ โมงเรี ยนศิลปะของโรงเรี ยนทั้งหมด จะฝึ กสอนวิชาพื้นฐานให้แก่นกั เรี ยนอย่างเป็ นทางการ อันที่
จริ งเทพที่วาดออกมาโดยไม่มีความสามารถทางเทคนิ คเป็ นการวาดเทพให้อปั ลักษณ์ใช่ หรื อไม่
ถึงแม้ว่าจะมีความตั้งใจดี แต่พูดจากอีกด้านหนึ่ง เทพไม่สามารถจะให้วาดกันอย่างง่ายๆ ลวกๆ ใช่
หรื อไม่ หากวาดไม่เป็ นแล้วจะแสดงความน่าเกรงขาม ความดีงามและถูกต้องของเทพออกมาได้
อย่างไร แน่นอนวาดผูฝ้ ึ กก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง
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ที่โรงเรี ยนหมิงฮุ่ย นักเรี ยนที่ตวั เองอยากฝึ กวาดภาพ เรื่ องนี้ไม่มีปัญหา ทําได้ ภาพที่วาดได้ดี
ทางโรงเรี ยนสามารถจัดประกวดกันเอง แต่ขา้ พเจ้าคิดว่า ผลงานที่มีระดับมาตรฐานสู งอย่างแท้จริ ง
นั้นจะต้องใช้ความสามารถ(กงฟู) โดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับการจัดนิทรรศการ จะต้องแสดงผลงาน
ที่มีมาตรฐานดั้งเดิมขนานแท้และความชํานาญออกมา
ศิษย์
เวลาวาดภาพเหตุการณ์ที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าและท่านอาจารย์ทาํ การเจิ้งฝ่ า พุทธ เต๋ า เทพในมิติ
อื่นๆ ที่วาดออกมา เนื่ องจากเทพทั้งหมดของจักรวาลเก่าต่างก็ไม่เข้าร่ วมกับการเจิ้งฝ่ า เช่ นนั้นจะ
สามารถเข้าใจได้หรื อไม่วา่ เป็ นปรากฏการณ์ของร่ ายกายของศิษย์ตา้ ฝ่ าในมิติต่างๆ ที่เข้าร่ วมการเจิ้ง
ฝ่ า ณ มิติต่างๆ
อาจารย์ ไม่ใช่วา่ เทพทั้งหมดไม่เข้าร่ วม เทพส่ วนใหญ่ในจักรวาลไม่เข้าร่ วม แต่นอกจากอิทธิ พล
เก่าแล้ว ยังมีส่วนหนึ่งที่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทั้งหมดของอาจารย์และส่ งผลในด้านบวก ยัง
มีทหารสวรรค์ ขุนพลสวรรค์คอยปกป้ องฝ่ า ไม่ใช่ว่าเทพทั้งหมดไม่เข้าร่ วม เทพถูกต้องบางส่ วนก็
เข้าร่ วม ท่านสามารถไปวาด ขณะอยูท่ ่ามกลางเจิ้งเนี่ยน(ความคิดถูกต้อง) ศิษย์ตา้ ฝ่ าสามารถระดม
อิทธิฤทธิ์และพลังกง แต่เป็ นการยากที่จะระดมกําลังด้านที่เป็ นเทพที่ตวั เองบําเพ็ญสําเร็จแล้ว
ศิษย์
เวลาศิษย์ตา้ ฝ่ าเข้าร่ วมการเจิ้งฝ่ าในมิติอื่น เขาก็จะมีรูปลักษณ์ของพุทธ เต๋ า เทพด้วย เขา
จะมีรูปลักษณ์แบบเดียวกับพุทธ เต๋ า เทพอื่นๆ ด้วยไหม
อาจารย์ รู ปลักษณ์จะเป็ นอย่างนั้น ศิษย์ตา้ ฝ่ าจะยืนยันความถูกต้องของฝ่ าอยู่ในหมู่คนธรรมดา
สามัญเท่ านั้น ณ ฝั่ งนั้นโดยพื้นฐานจะไม่ มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใด แต่ ขณะที่ฟาเจิ้งเนี่ ยน(ส่ ง
ความคิดถูกต้อง)สามารถจะระดมกําลังความสามารถของฝั่งนั้น การยืนยันความถูกต้องของฝ่ าโดย
พื้นฐานล้วนแต่กระทําโดยร่ างหลัก ณ ฝั่งนี้ เวลาที่มีเจิ้งเนี่ยนแข็งแกร่ งสามารถจะระดมพลังงานและ
ฝ่ าชี่(อุปกรณ์ฝ่า) อิทธิฤทธิ์ โดยปกติจะเป็ นเช่นนี้
ศิษย์
เช่นนั้นได้แต่นงั่ อยู่ ณ ตรงนั้นหรื อ
อาจารย์ เพราะไม่ อ นุ ญ าตให้เ ขาเคลื่ อ นไหวด้ว ยตัว เองในเวลาที่ มี มี ร่ า งหลัก อยู่ด้ว ย เพราะ
หลังจากที่ร่างหลักบําเพ็ญสําเร็ จแล้ว เขาจะเคลื่อนไหวตามร่ างหลัก ในสภาพการณ์ที่ไม่มีร่างหลัก
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ถ้า เขาเคลื่ อ นไหวด้ว ยตัว เองมิ เ ท่ า กับ ว่า ส่ ว นนั้น ของเขาเป็ นอิ ส ระโดยตัว เองหรอกหรื อ นั่น มิ
กลายเป็ นอีกชี วิตหนึ่ งหรอกหรื อ ให้มาแทนที่ท่านแล้วหันกลับมาควบคุ ม ให้เป็ นเช่ นนั้นได้หรื อ
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่บาํ เพ็ญ ก็จะไม่ใช่ ท่านแล้ว ให้เป็ นเช่นนั้นไม่ได้ ฉะนั้นต้องหลังจากที่ร่างหลักทํา
ทุกสิ่ งทุกอย่างเสร็ จทั้งหมดแล้วรวมเข้าเป็ นร่ างเดียวกัน พูดกันอย่างนี้ แขนของท่าน มันขยับขึ้นมา
เอง ไม่สามารถจะควบคุมมันแล้วยังจะใช่แขนของท่านอีกหรื อไม่ (ที่ประชุมหัวเราะ)
ศิษย์
ฝั่งนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วจะกระทําสิ่ งต่างๆ อย่างไร?
อาจารย์ คนที่ทาํ สิ่ งต่างๆ อย่างแท้จริ งคือพวกท่านที่ทาํ การยืนยันความถูกต้องของฝ่ าอยู่ในโลก
มนุษย์ ก็คือท่านฟาเจิ้งเนี่ยนอยู่ ณ ที่ตรงนี้ ท่านกําลังอธิ บายความจริ งช่วยเหลือพลโลก เมื่อมีเจิ้งเนี่ย
นแข็งแกร่ งก็สามารถระดมพลังงานของท่าน ณ ระดับชั้นต่างๆ ก็มีพลังงาน ฝ่ าชี่(อุปกรณ์ฝ่า) พลัง
กงของระดับชั้นต่างๆ มีเจิ้งเนี่ยนแข็งแกร่ งมากเท่าใด กําลังความสามารถที่ระดมก็จะใหญ่เท่านั้น ผู ้
ฝึ กบางคนหยวนเสิ น(จิตหลัก)สามารถออกจากที่ต้ งั ออกจากร่ าง และยังส่ งผลในการเจิ้งฝ่ า คนที่
หยวนเสิ นสามารถออกจากที่ต้ งั เป็ นเพราะ(เขา)สามารถควบคุมร่ างเทพส่ วนนั้นที่บาํ เพ็ญสําเร็จแล้ว
ศิษย์
ภาพวาดในพุทธศาสนามีพุทธ เต๋ า เทพจํานวนมากมาย สามารถจะใช้อา้ งอิงหรื อไม่
อาจารย์ สามารถใช้อา้ งอิงได้
ศิษย์
ตัวหนังสื อหวัด(เฉ่ าซู)เป็ นสิ่ งที่เบี่ยงเบน เช่นนั้นในภาพวาดของเรา ต่อไปนี้คาํ ขวัญ คํา
นําจะต้องเขียนด้วยหนังสื อตัวบรรจง(ไข่ซู)และด้วยลี่ซูไหม
อาจารย์ ตัวหนังสื อหวัด(เฉ่ าซู)นั้น จะเขียนออกมาภายใต้สภาวะที่คนหลงอยู่ในด้านลบของคน
และถูกทัศนคติครอบงํา ข้าพเจ้าคิดว่าเขียนหนังสื อตัวบรรจง(ไข่ซู)จะดีกว่า ตัวอักษรเป็ นสิ่ งที่เทพ
ให้แก่มนุษย์ ทําเช่นนี้เป็ นการเคารพต่อเทพ ข้าพเจ้าเพียงแต่พดู ในหลักการของฝ่ า ถ้าท่านบอกว่าฉัน
ชอบเขียนตัวหนังสื อหวัด(เฉ่ าซู) ฉันฝึ กแต่การเขียนตัวหนังสื อหวัด ปั จจุบนั นี้ ขา้ พเจ้าไม่สนใจใน
เรื่ องของมนุษย์ แต่ศิษย์ตา้ ฝ่ าจะต้องถูกต้องเที่ยงตรง
ศิษย์
ท่านอาจารย์ ใคร่ ขอให้ท่านพูดเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ตุนหวง และความเห็น
ของท่านได้หรื อไม่
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อาจารย์ ในสมัยโบราณที่ตรงนั้นเป็ นวัดใหญ่แห่ งหนึ่ ง สิ่ งปลูกสร้างถูกทําลายจากสงครามและ
ขาดการบูรณะเป็ นเวลานานปี ภาพจิตรกรรมฝาผนังของตุนหวงนั้นทยอยวาดออกมาในช่ วงก่อน
และหลังราชวงศ์ถงั โดยประมาณ บางภาพเป็ นทัศนียภาพบนสวรรค์ เนื่องจากเป็ นภาพที่วาดขึ้นใน
สมัยที่พุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื อง มีคนนับถือพระพุทธและนับถือศาสนากันเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นจึง
มีคนจํานวนมากมองเห็นทัศนียภาพของพระพุทธ ทัศนียภาพของเทพ คนจึงวาดพวกเขาออกมา แต่
ก็ได้รับผลกระทบจากฝี มือการวาดที่ไม่สุกงอมของทางตะวันออก ชิ้นงานขาดความสุ กงอม ขาด
ความถูกต้องแม่นยําทางรู ปทรงมิติ และโครงสร้างของรู ปร่ างเหมือนอย่างศิลปะตะวันตก แต่พูดถึง
คนสามารถจะมีฝีมือในระดับนี้ ในสมัยหนึ่ งถึงสองพันปี ที่แล้ว ก็สามารถทําให้พุทธศาสนาและ
ศิลปะของจีน สามารถส่ องรัศมีของความมีวฒั นธรรมที่เก่าแก่
ศิษย์
ท่านอาจารย์ ดิฉนั ใคร่ ขอถาม อารยธรรมโบราณอื่นๆ อย่างเช่นอียปิ ต์และวัฒนธรรมมา
ยันในทวีปอเมริ กาใต้ ดูเหมือนมีความแตกต่างอย่างมากจากพุทธ เต๋ า เทพที่พวกเรารู ้จกั มันเคยคง
อยูจ่ ริ งหรื อ
อาจารย์ อารยธรรมเหล่ านั้นเคยมี คงอยู่ คนพวกนั้นนับถื อเทพต่ างๆ มี จาํ นวนมากเป็ นเทพที่
ถูกต้อง
ศิษย์
ท่านอาจารย์ เกี่ยวกับสัตว์เทพบนสวรรค์ของตะวันออก และเทพของตะวันออก ฝ่ าชี่
(อุปกรณ์ฝ่า)ของพวกเขา โดยสังเขปมีอะไรบ้าง
อาจารย์ โอ้ ดูเหมือนท่านกําลังถามว่าในจักรวาลมีอนุภาคเป็ นจํานวนเท่าใด มีมากมาย มากมาย
จริ งๆ ฝ่ าชี่(อุปกรณ์ฝ่า) เทพองค์ใดก็มีและไม่ใช่มีเพียงชิ้นเดียว คนที่บาํ เพ็ญขึ้นไป ฝ่ าชี่(อุปกรณ์ฝ่า)
จะก่อเกิดควบคู่ไปกับที่คนบําเพ็ญ เช่นจามข้าวที่พระสงฆ์ใช้เป็ นประจํา ลูกประคํา แป้ นเคาะไม้(ใช้
ในศาสนพิธี) พู่ปัด ดาบกายสิ ทธิ์ของเต๋ าเป็ นต้น ล้วนสามารถจะกลายเป็ นฝ่ าชี่(อุปกรณ์ฝ่า)ควบคู่ไป
กับที่ คนบําเพ็ญ ลูกประคํา ที่ พระสงฆ์ถือ และจับคลึ งทุ กวันขณะท่ องชื่ อพระพุทธ เมื่ อเขาเลื่ อ น
ระดับชั้นสู งขึ้น พลังงานที่มือก็เพิ่มมากขึ้น จับคลึ งลูกประคําต่อไปเรื่ อยๆ พลังงานข้างในนั้นก็
เพิ่มพูนจนเต็ม ธาตุแท้ของลูกประคําก็จะเปลี่ยนแปลงไป ต่อไปเมื่อบําเพ็ญสําเร็ จแล้วลูกประคําทุก
เม็ดก็กลายเป็ นฝ่ าชี่(อุปกรณ์ฝ่า) ลูกประคําทั้งพวงก็เป็ นฝ่ าชี่ อีกอันหนึ่ ง สําหรับคนที่มีระดับชั้นสู ง
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ข้างในลูกประคําทุกเม็ดก็เหมือนโลกใบหนึ่ งอะไรก็มี ของทุกอย่างสามารถกลายเป็ นฝ่ าชี่ ท้ งั สิ้ น
ศิษย์ตา้ ฝ่ าทําการยืนยันความถูกต้องของฝ่ า ท่านเขียนบทความยืนยันความถูกต้องของฝ่ า ดิ นสอ
ปากกาแท่งนั้นที่ท่านใช้เขียนทุกวันก็มีคุณูปการในอนาคตดินสอ ปากกาของท่านก็อาจจะกลายเป็ น
ฝ่ าชี่กไ็ ด้ สิ่ งของที่คนบําเพ็ญใช้เมื่อมีคุณูปการ ก็อาจจะกลายเป็ นฝ่ าชี่ รวมทั้งพู่กนั แปรงวาดภาพที่
พวกท่านเคยใช้ยนื ยันความถูกต้องของฝ่ า
ศิษย์
ท่านอาจารย์ ดิ ฉันใคร่ ขอถามเกี่ยวกับรู ปปั้ นแกะสลัก คือรู ปปั้ นแกะสลักของกรี กและ
โรมัน ของเขาดูประณี ตและถูกต้องแม่นยํามาก แต่พอหันกลับมาดูรูปปั้ นพระพุทธของจีนในสมัย
ราชวงศ์ถงั ดิฉันกลับรู ้สึกว่า(รู ปปั้ นพระพุทธของจีน)สามารถทําให้คนรู ้สึกตื้นตันใจ ดังนั้นดิฉัน
รู ้สึกว่าสัดส่ วนไม่ส่งผลใดๆ กับการเคารพชื่นชมที่คนมีต่อเทพ
อาจารย์ ใช่ บนรู ปปั้นพระพุทธและเทพมีฝ่าเซินของพระพุทธและเทพ แน่นอนย่อมแตกต่างจาก
รู ปปั้ นแกะสลักธรรมดา ดังนั้นจึงสามารถทําให้คนรู ้สึกตื้นตันใจ นี่ ก็คือสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดไปเมื่อครู่
คนจีนจะเขียนภาพที่เน้นนัยความคิด(เซี่ยะอี้) คนตะวันตกจะเน้นวาดชั้นพื้นผิว(สิ่ งของ)ให้ออกมาดู
ถู ก ต้อ งแม่ น ยํา เป็ นวิ ธี ที่ ต่ า งกัน สองแบบ ล้ว นสามารถทํา ให้ ค นประทับ ใจ เทพในภาพวาด
ตะวันออกสามารถทําให้คนประทับใจเพราะเป็ นภาพเขียนของเทพ ถ้าเป็ นคนธรรมดาสามัญก็จะไม่
เป็ นเช่ นนั้น เทพในภาพวาดตะวันตกก็สามารถทําให้คนรู ้สึกเคารพชื่ นชมเช่ นกัน แต่ในภาพวาด
ตะวันตกถ้าเป็ นภาพของคนธรรมดาสามัญ คนดูแล้วไม่เกิดความประทับใจ ถ้าแม้นภาพเขียน รู ป
ปั้นสลักของจีนมีวธิ ีและศิลปะที่สุกงอม ถูกต้องแม่นยําเหมือนกับตะวันตกแล้วละก็ มิสามารถจะทํา
ให้คนรู ้สึกตื้นตันใจมากยิง่ ขึ้น เหมือนของจริ งมากยิง่ ขึ้นหรอกหรื อ ไม่สามารถจะเห็นชิ้นงานที่ไม่มี
ความสุ กงอม ไม่ มีความถูกต้องแม่ น ยําเป็ นสิ่ งที่ ใช้ได้ เพีย งเพราะมัน มี ความศักดิ์ สิ ทธิ์ ของเทพ
ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบบวกกับความศักดิ์สิทธิ์ของเทพ นัน่ จึงจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิง่ ขึ้น
ศิษย์
ฉะนั้น ต้องศึกษาฝี มือและศิลปะของเขา
อาจารย์ สิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดไม่ใช่ เพียงฝี มือและศิลปะเท่านั้น ข้าพเจ้าหมายถึงให้วาดตามวิธีด้ งั เดิม
ขนานแท้ พยายามทําให้ศิลปะสมบูรณ์แบบที่สุด เช่ นนี้ ก็จะเป็ นการยกระดับสําหรับตัวท่าน และ
เคารพนับถือต่อเทพอีกด้วย
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ศิษย์
(คําแปล) สิ่ งที่ ผมอยากถามคื อ ผมใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทาํ การออกแบบ จะซู มภาพ
โคลสอัพอยูเ่ ป็ นประจํา เป็ นต้นว่าหากผมซูมภาพโคลสอัพของศิษย์ตา้ ฝ่ าหรื อของคนธรรมดาสามัญ
ผมอยากทราบว่า เวลาสร้างสรรค์งานออกแบบ สามารถจะใช้ภาพโคลสอัพส่ วนใบหน้าของคนเป็ น
ต้นหรื อไม่ ไม่ทราบว่าจะเหมาะสมหรื อไม่ อะไรคือมาตรฐาน
อาจารย์ ทําได้ ไม่เพียงแต่ภาพโคลสอัพเท่านั้น จะใช้คนเป็ นแบบทั้งตัวก็ได้ แต่ตอ้ งมีมาตรฐาน
ของความสวยงามที่ถูกต้อง ไม่ใช่ทาํ ในสิ่ งที่ชอบ ตามที่ทศั นคติของคนเข้าใจ
ศิษย์
ท่านอาจารย์ ความสามารถทางด้านนี้ ของผูฝ้ ึ กในประเทศจีนแข็งแกร่ งกว่าพวกเรา คือ
พวกเขาได้รับการฝึ กฝนมาดีกว่าพวกเรา พวกเขาสามารถจะช่วยอะไรบ้างหรื อไม่ หมายความว่าผู ้
ฝึ กของเราในประเทศจีนควรจะมีภาพวาดที่ดีกว่าของพวกเราเป็ นจํานวนมาก
อาจารย์ ปัจจุบนั นี้ พวกเราไม่ควรหวังในความช่วยเหลือจากผูฝ้ ึ กในจีนแผ่นดินใหญ่ ณ เวลานี้คือ
พวกเราศิษย์ตา้ ฝ่ าของประเทศต่างๆ นอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ผูซ้ ่ ึงมีความชํานาญในสาขานี้ที่ทาํ
กันอยู่ แน่นอน ไม่ใช่เรื่ องยากเลยที่จะหาศิษย์ตา้ ฝ่ าสักพันคนในจีนแผ่นดินใหญ่ซ่ ึ งวาดภาพได้ดี แต่
ปัจจุบนั นี้มีการประทุษร้ายเกิดขึ้นที่ตรงนั้น
ศิษย์
สิ่ งที่ผมอยากถามคือ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และภาพวาดในปั จจุบนั นี้ เกี่ยวข้อง
อย่างไรกับภาพวาดดั้งเดิมที่สืบทอดมา
อาจารย์ อะไรก็ห ลี ก หนี ไ ม่ พ น้ จากผลกระทบของกระแสนิ ยมแห่ ง ยุค สมัย ดังนั้นภาพยนตร์
การ์ ตูนจํานวนมาก รู ปร่ างของตัวการ์ ตูนเหล่านั้น ข้าพเจ้ารู ้สึกว่ามันอัปลักษณ์มาก บางตัวที่เป็ น
ตัวแทนของความดีก็ดูไม่ดี พูดถึงภาพลักษณ์แล้วมันชัว่ ร้ายอย่างมาก สิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูดกับพวกท่าน
ในวันนี้ ก็คือเดินกลับไปสู่ หนทางมนุ ษย์ดว้ ยเจิ้งเนี่ ยน ด้วยความดี และด้วยวีธีด้ งั เดิมขนานแท้ ใน
ระหว่างแผ้วถางหนทางให้แก่พลโลกในอนาคต ก่อนอื่นศิษย์ตา้ ฝ่ าต้องหาเจิ้งเนี่ ยนในด้านศิลปะ
กลับมาเสี ยก่อน
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ศิษย์
ท่านอาจารย์ ดิฉันอยากทราบว่าการสร้างสรรค์งานวาดและการสร้างสรรค์งานดนตรี
เกี่ยวข้องกันอย่างไร
อาจารย์ ล้วนต้องมีเจิ้งเนี่ ยนในการสร้างสรรค์ เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าก็ได้พูดกับคนที่ทาํ งานด้านดนตรี
เพิ่งจะพูดจบไปเมื่อครู่ ก็จะไม่พดู ตรงนี้แล้ว ข้าพเจ้าได้พดู กับพวกเขาเป็ นเวลาหลายชัว่ โมงเช่นกัน
ศิษย์
ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวถึงความเมตตา ดิฉนั ไม่อยากจะวาดภาพที่ใหญ่มาก
อาจารย์ นําเสนอในหัวข้อที่เล็กก็ดีเหมือนกัน ทําได้ท้ งั นั้น ท่านบอกว่าท่านจะนําเสนอเรื่ องเล็กๆ
สักเรื่ อง ไม่ตอ้ งการให้เป็ นภาพใหญ่ อยากจะให้เป็ นภาพที่เล็กๆ ก็ทาํ ได้
ศิษย์
ท่านอาจารย์ มังกรฟ้ าแปดกลุ่มผูพ้ ิทกั ษ์ฝ่ามีรูปลักษณ์อย่างไร
อาจารย์ มังกรฟ้ าแปดกลุ่มผูพ้ ิทกั ษ์ฝ่าตรัสโดยองค์ศากยมุนี แท้จริ งแล้วท่านทรงหมายถึงสรรพ
ชีวติ แปดกลุ่ม ชีวติ จิตวิญญาณแปดกลุ่ม สิ่ งที่ขา้ พเจ้าจัดให้พวกท่านคือทหารสวรรค์ ขุนพลสวรรค์
ให้เป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ฝ่า และยังมีมงั กร สองกลุ่มนี้ แน่นอน ศิษย์ตา้ ฝ่ าเฉพาะบางรายยังจะมีผพู ้ ิทกั ษ์ฝ่าเป็ น
กรณี เฉพาะ ผูพ้ ิทกั ษ์ฝ่ากลุ่มอื่นๆ ไม่สามารถจะบอกได้อย่างถูกต้องแน่ชดั ทั้งหมด เพราะสรรพชีวติ
ในกลุ่มอื่นในหลายกลุ่มเหล่านั้น ทั้งหมดอยูใ่ นระหว่างการเจิ้งฝ่ า จะสามารถคงเหลือไว้หรื อไม่ จะ
สามารถเดินข้ามมาหรื อไม่ ต้องดูภายหลังการเจิง้ ฝ่ า
อาจารย์ เห็นท่านยกมือหลายครั้งแล้ว
ศิษย์
ผมเพียงอยากจะพูดว่า ผมรู ้สึกว่าต้าฝ่ ามีหัวข้อเรื่ องมากมาย หลายปี มานี้ ต้าฝ่ าดังเกริ ก
ก้องไปทัว่ ปฐพี
อาจารย์ ใช่ มันเป็ นเช่นนั้น
ศิษย์
ผมจึงรู ้สึกตื่นเต้นตลอดมา รู ้สึกว่าต้าฝ่ าของเรามีขอ้ มูลหัวข้อหลากหลายอย่างยิ่ง ให้ท้ งั
ความสุ ขและความสะเทือนอารมณ์ ในฐานะที่เป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ าและศิลปิ น พวกเรามีภาระหน้าที่อนั นี้
ต้องทําสิ่ งที่เราสมควรทําให้สาํ เร็จลุล่วง เมื่อเป็ นเช่นนั้น แน่นอนเวลาจะลงมือวาดจริ งๆ รู ้สึกว่าจะมี
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ความยุง่ ยากไม่นอ้ ย วันนี้ ได้รับฟั งท่านอาจารย์อธิ บายด้วยตัวเอง พวกเรารู ้สึกว่าเราพอจะมีทิศทาง
รองรับปั ญหาต่างๆ แล้ว ประเด็นที่ผมอยากจะเสนอคือ หวังว่าคณะผูจ้ ดั นิทรรศการศิลปกรรมของ
เรา จะทําการจัดข้อมูลหัวข้อที่สําคัญๆ ทั้งหมดให้สอดประสานกันสักหน่ อย เพราะในระหว่างคิด
แบบชิ้นงาน พวกเรา มีขอ้ มูลหัวข้อมากมายที่จะต้องวาด และมันก็สาํ คัญด้วย
อาจารย์ การประสานงานที่ท่านพูดเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมาก พวกเราบางคนพอความคิด จินตนาการ
เปิ ด ร่ างภาพอย่างหยาบๆ แล้วให้พวกเราคนที่มีความสามารถวาดนําไปวาด ท่านก็ไม่ตอ้ งไปคิด
แบบชิ้นงาน ใช้วธิ ีอย่างนี้กด็ ีเหมือนกัน
ศิษย์
ศิษย์ตา้ ฝ่ าของเราบางคนมีความสามารถคิดออกแบบงานได้ดีมาก มีความคิดดีมาก แต่
ฝี มื อ ไม่ ค่ อ ยดี นัก เหมื อ นอย่า งการทํา รายการวิ ท ยุ รายการโทรทัศ น์ข องศิ ษ ย์ต ้า ฝ่ า พวกเราจะ
แลกเปลี่ยน แบ่งปั นข่าวสาร ข้อมูล ความคิด ฝี มือและศิลปะซึ่ งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้อง
ให้มีความมัน่ ใจในคุ ณภาพของหัวข้อเรื่ องที่สําคัญใหญ่ๆ เพราะเป็ นงานนิ ทรรศการครั้งแรกของ
ศิษย์ตา้ ฝ่ า พวกเราต้องนําเสนอมาตรฐานที่สามารถจะเป็ นตัวแทนของพวกเราศิษย์ตา้ ฝ่ าได้อย่าง
แท้จ ริ ง ผมจึ ง คิ ดว่า งานชิ้ น ใหญ่ ชิ้ น เล็กก็ดี ท้ งั นั้น แต่ สํา หรั บ ชิ้ นงานที่ ใ หญ่ เกิ น ไปจะจัดแสดง
ค่ อ นข้า งลํา บาก อย่า งเช่ น ผมมี ค วามคิ ด ที่ ดี ม าก และทางด้า นผีมื อ ผมก็คิ ด ว่า สามารถจะบรรลุ
มาตรฐานในระดับหนึ่ ง แต่ผมก็รู้สึกว่ามีสิ่งต่างๆ อีกมากมายที่ผมมองไม่เห็น หรื อไม่รู้ว่าจะวาด
ออกมาอย่างไร อยากจะให้ประมวลเข้าด้วยกัน
อาจารย์ ใช่ ควรจะเป็ นเช่ นนี้ พวกท่านสามารถให้คนสักสองคนรับผิดชอบในการคิดแบบ แล้ว
นํามาให้คนที่มีความสามารถไปวาดออกมา เช่ นนี้ ก็จะลดเวลาในการคิดแบบ โดยพื้นฐานให้คิด
แบบเป็ นร่ างหยาบๆ โดยสังเขปก็พอ เพราะพวกท่านล้วนแต่มีฝีมือและศิลปะ มีความสามารถก็
สามารถทําต่อได้ ข้าพเจ้าคิดว่า นี้เป็ นความคิดที่สร้างสรรค์มาก
ข้าพเจ้าก็จะพูดเพียงเท่านี้ สิ่ งที่เหลือ สิ่ งที่เจาะจงมากกว่านี้ ให้พวกท่านดูว่าจะจัดการกับสิ่ ง
เหล่านั้นอย่างไรให้ดี ว่าจะเดินหนทางของศิษย์ตา้ ฝ่ าออกมาอย่างไร เพราะสิ่ งต่างๆ ที่พวกท่านทําใน
วันนี้ลว้ นแต่เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอย่างยิง่ สิ่ งที่พวกท่านทําได้ดี มนุษย์จะเลียนแบบ สิ่ งที่พวกท่านทําไม่ดี
มนุษย์กจ็ ะเลียนแบบเช่ นกัน ฉะนั้นศิษย์ตา้ ฝ่ าจําต้องทําให้ดี ชิ้นงานที่พวกท่านทําไม่ดี ที่ไม่ถูกต้อง
ไม่สามารถจะนําออกมาแสดง เพราะจะส่ งผลกระทบต่อมนุษยชาติ ฉะนั้นไม่เพียงแต่ตอ้ งทําด้วยวิธี
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ที่ด้ งั เดิมขนานแท้ ยังต้องนําเสนอสิ่ งที่ดี นําเสนอสิ่ งที่มีความเมตตา สรรเสริ ญต่อต้าฝ่ า สรรเสริ ญต่อ
เทพ ในเวลาเดียวกันทางด้านฝี มือและศิลปะก็ตอ้ งแสดงความมีมาตรฐาน แสดงมาตรฐานที่ด้ งั เดิม
ขนานแท้ (เสี ยงปรบมือ)
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