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บรรยายธรรม ณ ที่ประชุมศึกษาวจิัยการสร้างสรรค์งานวจิิตรศิลป์ 
 

หลี ่หงจือ้ 

 

21 กรกฎาคม  ค.ศ. 2003 

วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา 

  

ผู ้ฝึกท่ีนั่งอยู่  ณ ท่ี น้ีล้วนแต่ทํางานเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์วิ จิตรศิลป์ ต่างก็มี

ความสามารถทางเทคนิคในสาขาวิชา ขา้พเจา้จะพูดไปตามความคิดจะพาไป ขา้พเจา้จะพูดในดา้น

หลกัการ(เหตุผล)ของฝ่า วิจิตรศิลป์มีความสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับมนุษยชาติ เช่นเดียวกบัวฒันธรรม

อ่ืนๆ ของมนุษย ์มนัสามารถส่งผลในการช้ีนาํต่อทศันคติของคนแบบหน่ึงในสังคมมนุษย ์มีอิทธิพล

ต่อทศันคติของมนุษยใ์นการประเมินความสวยงาม ว่าอะไรคือความสวยงาม อะไรคือความรู้สึกท่ี

ถูกตอ้งต่อความสวยงามท่ีมนุษยส์มควรมี น้ีสัมพนัธ์อยา่งแนบแน่นกบัมาตรฐานศีลธรรมของมนุษย ์

หากคนเห็นส่ิงท่ีไม่สวยงามเป็นความสวยงาม เช่นนั้นศีลธรรมของมนุษยเ์ป็นอนัจบส้ินแลว้ 

ศีลธรรมมนุษยจ์ะเกิดการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลา ศีลธรรมของมนุษยโ์ดยตวัเองจะมี

อิทธิพลต่อศิลปะของมนุษย ์และศิลปะก็หันกลบัมามีอิทธิพลต่อมนุษย ์ทุกท่านเห็นแลว้ ศิลปะใน

ปัจจุบนัน้ี หลายส่ิงหลายอย่างนั้นถูกสร้างสรรค์ออกมาจากความคิดสมัยใหม่ ขณะท่ีมนุษยใ์น

ปัจจุบนักไ็ดห้ลุดออกไปไกลจากขอบเขตศีลธรรมและมาตรฐานซ่ึงมนุษยส์มควรมี ฉะนั้นส่ิงท่ีเรียก

กนัว่าศิลปะท่ีสร้างสรรค์ออกมาหาใช่วฒันธรรมของมนุษยแ์ลว้ เพราะมนัไม่ใช่ส่ิงท่ีสร้างสรรค์

ออกมาในขณะท่ีมีสติสัญปชญัญะและมีสติแจ่มชดั และไม่ใช่ส่ิงท่ีสวยงามของมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง 

ซ่ึงสร้างสรรค์ออกมาจากเจ้ิงเน่ียน(ความคิดถูกตอ้ง) ซั่นเน่ียน(ความคิดดีงาม)ของคน ดว้ยความ

เขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อความสวยงามของศิลปะ เม่ือเป็นเช่นน้ีศิลปะจึงเส่ือมทราม อย่างเช่นศิลปะใน

ปัจจุบนั พดูกนัอยา่งเขม้งวด มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นของมนุษยแ์ลว้ บ่อยคร้ังเวลาขา้พเจา้ดูผลงานบางช้ิน

ท่ีเรียกกนัวา่ศิลปะสมยัใหม่ ยิง่กว่านั้นบางช้ินยงัเป็นผลงานท่ีมีช่ือเสียงมาก แทจ้ริงแลว้ลว้นแต่เป็น

ผลิตภณัฑ์ของจิตมาร ไม่เพียงแต่มีความเป็นจิตมาร หลายๆ คนขณะท่ีคน้หาแรงดลใจในการวาด

ภาพ จะฝักใฝ่พฤติกรรมของผีปีศาจ เป็นเช่นน้ีต่อไปเร่ือยๆ ยอ่มมีจิตใจมืดมน ผิดปกติ คนท่ีทาํงาน
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เก่ียวกบัศิลปะต่างกรู้็ ในขณะท่ีหมกมุ่นอยูก่บัส่ิงเหล่าน้ี ลว้นแต่ปล่อยใหส้ภาวะจิตหลงระเริงไปกบั

ดา้นจิตชั่วของมนุษย ์กระทัง่ตั้งใจแสวงหาการสนองตอบของจิตใจชั่วชา้ ฉะนั้นส่ิงท่ีเรียกกนัว่า

ศิลปะสมยัใหม่เหล่านั้น โดยทัว่ไปลว้นแต่ไม่ค่อยดีนกั เพราะมนัไม่เพียงแต่เป็นโทษต่อคนวาด ยงั

เป็นอนัตรายต่อจิตใจของคนดู และยงัส่งผลในการบ่อนทาํลายทศันคติทางศีลธรรมของมนุษยอ์ยา่ง

ร้ายแรงอีกดว้ย 

 แต่ในการบาํเพญ็และการดาํรงชีวิต ศิษยต์า้ฝ่าก็ไม่สามารถหลีกหนีจากสภาพแวดลอ้มของ

สังคมของคนธรรมดาสามญัน้ี (ท่าน)กอ็ยูท่่ามกลางกระแสคล่ืนแห่งทศันคติของคนยคุปัจจุบนั และ

ไดรั้บอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มน้ี ยิง่กว่านั้นก่อนท่ีจะศึกษาตา้ฝ่า กมี็ศิษยต์า้ฝ่าจาํนวนมากท่ีศึกษา

หรือทาํงานเก่ียวกบัศิลปะ แน่นอนขา้พเจา้คิดว่า ไม่ว่าท่านจะทาํงานเก่ียวกบัศิลปะสมยัใหม่ก็ดี 

ทาํงานเก่ียวกบัศิลปะดั้งเดิมขนานแทท่ี้มนุษยส์มควรมีอย่างแทจ้ริงก็ดี วิชาความรู้พื้นฐานท่ีท่านรํ่ า

เรียนมาในอดีตควรท่ีจะเหมือนกนั ฉะนั้นศิษยต์า้ฝ่าตอ้งเขา้ใจใหแ้จ่มแจง้ว่าอะไรคือศิลปะท่ีมนุษย์

สมควรมี เช่นนั้นกส็ามารถปฏิบติัไปตามมาตรฐานของศิลปะท่ีบริสุทธ์ิและถูกตอ้งของมนุษย ์กจ็ะ

สามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีออกมาได ้

 เหตุใดพวกเราจึงจดัการประชุมคร้ังน้ีในวนัน้ี ทุกท่านทราบ ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีศิษยต์า้ฝ่า

กระทาํในช่วงประวติัศาสตร์ของวนัน้ีลว้นแต่เป็นส่ิงสําคญัอย่างยิ่งยวด ขา้พเจา้ยงัพูดอยู่เม่ือวาน 

ขา้พเจา้พูดว่าส่ิงใดท่ีศิษยต์า้ฝ่าทาํ ไม่นานสังคมมนุษยก์็จะเลียนแบบ ณ ปัจจุบนัน้ีซ่ึงเป็นช่วงเวลา

แห่งการเจ้ิงฝ่า ทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกลว้นแต่เคล่ือนไปโดยรอบตา้ฝ่า น้ีเป็นส่ิงท่ีแน่นอน เพราะสาม

ภพนั้นสร้างข้ีนเพื่อตา้ฝ่า เหตุใดขา้พเจา้จึงพูดถึงส่ิงเหล่าน้ีกบัทุกท่านในวนัน้ี เพราะศิษยต์า้ฝ่าท่ีมี

เทคนิคความสามารถดา้นศิลปะประเภทน้ีมีความสามารถและมีพลงังาน ส่ิงท่ีพวกท่านทาํออกมา

หากไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ถูกตอ้งเท่าท่ีควร พวกท่านก็จะเสริมสร้างกาํลงัให้แก่องค์ประกอบท่ีไม่

ถูกต้องอันนั้น และส่งผลกระทบต่อสังคมมนุษยม์ากยิ่งข้ึน การบาํเพ็ญ ท่านก็ตอ้งบาํเพ็ญโดย

ปรับตวัเองใหถู้กตอ้ง บาํเพญ็โดยขจดัส่ิงท่ีไม่ดีออกไปทั้งหมดอยู่แลว้ ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใด พวกท่านก็

สมควรตอ้งเป็นคนดี เช่นนั้นในอาณาจกัร(สาขา)ของศิลปะ พวกท่านกต็อ้งปฏิบติัตนเป็นคนดี ใน

ผลงานของท่านกเ็ช่นกนั ตอ้งแสดงออกซ่ึงความดีงาม ถูกตอ้ง บริสุทธ์ิ ความดีและแสงสวา่ง 

 เม่ือศีลธรรมของสังคมมนุษยไ์ดต้กตํ่าลงมาถึงขั้นน้ี ทศันคติของมนุษยก์เ็ปล่ียนไปเป็นอยา่ง

น้ี อย่างนั้น พฒันามาจนถึงขั้นน้ีแลว้ มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะบอกใหค้นหวนกลบัมาดว้ยตวัเอง ไม่ว่า
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ใคร ทฤษฎีอะไร วธีิอะไรกไ็ม่สามารถทาํใหค้นกลบัไปอีกแลว้ มีเพียงตา้ฝ่าเท่านั้นจึงจะทาํได ้พวก

ท่านตามขา้พเจา้มาเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิต ในเวลาเดียวกนัในความหมายของการช่วยเหลือสรรพ

ชีวิตของเรากค็รอบคลุมไปถึงการผดุงรักษาศีลธรรมของมนุษยเ์อาไวแ้ละคนท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ

จะคงอยูอ่ยา่งไรในอนาคต จะดาํรงชีวิตอยา่งไร มีชีวิตอยู่ในสภาพเช่นไร พูดอีกนยัหน่ึง ศิษยต์า้ฝ่า

ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือสรรพชีวิต ยงักาํลงับุกเบิกหนทางการดาํรงชีวิตของมนุษยอ์ย่างแทจ้ริงให้แก่

สรรพชีวติในอนาคตอีกดว้ย เหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่ากาํลงัทาํกนัอยูใ่นระหวา่งการยนืยนัความ

ถูกตอ้งของฝ่า 

 ขา้พเจา้พูดแลว้ว่าสามภพจะคงอยูต่ลอดไป มนัจะคงอยูอ่ยา่งไร น้ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้จะตอ้งทาํ

ในช่วงเวลาท่ีฝ่าปรับโลกมนุษยใ์หถู้กตอ้ง เช่นกนัทุกส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่ากระทาํในวนัน้ีกเ็ป็นส่ิงท่ีสาํคญั

อยา่งยิง่ยวด กเ็ป็นการก่อตั้งพื้นฐานใหแ้ก่คนในอนาคต วฒันธรรมในอนาคต คนในยคุปัจจุบนั ทุก

ส่ิงทุกอย่างยุ่งเหยิงสับสนไปหมดแลว้ ส่ิงท่ีมนุษยด์ั้งเดิมขนานแทส้มควรมีแทบจะไม่มีเหลือแลว้ 

ส่ิงท่ีบริสุทธ์ิถูกตอ้งไม่มีเหลือแมแ้ต่นอ้ย ยงัโชคดีท่ีคนโบราณไดท้ิ้งมรดกทางวฒันธรรมเหลือไว้

ให้บ้าง ไม่ได้ถูกทาํลายท้ิงไปเสียทั้ งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศิลปกรรม ได้ท้ิงความรู้

พื้นฐานเหลือไวใ้ห้บา้งเพื่อศึกษาเล่าเรียน ซ่ึงจะทาํให้คนท่ีศึกษาวิจิตรศิลป์สามารถยดึกุมส่ิงท่ีเป็น

ความรู้พื้นฐานท่ีสุดไดบ้า้งในการหวนคืนสู่หนทางแห่งมนุษย ์เช่นนั้น (เรา)จะใชส่ิ้งท่ีพื้นฐานท่ีสุด

เหล่าน้ีอย่างไรในการเดินสู่ทางของมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง (เรา)จะสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีออกมาอย่างไร 

ขา้พเจา้คิดวา่ มีความรู้พื้นฐานเป็นรากฐาน บวกกบัความดี ความถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริง ความสวยงาม

ท่ีบริสุทธ์ิซ่ึงศิษยต์า้ฝ่าไดรั้บรู้และเขา้ใจในระหวา่งบาํเพญ็ กส็ามารถจะแสดงส่ิงท่ีดีออกมา 

 พูดมาถึงตรงน้ี ขา้พเจา้อยากจะกล่าวถึงวิวฒันาการของมนุษยชาติ และขั้นตอนการพฒันา

ของศิลปะของมนุษยชาติตามท่ีขา้พเจา้มองเห็น 

 อนัท่ีจริงศิลปะตะวนัออกและตะวนัตกของมนุษยชาติลว้นมีขั้นตอนของการเกิดข้ึน ตั้งอยู่

และเส่ือมถอย ศิลปะตะวนัออกและศิลปะตะวนัตกนั้นเป็นเส้นทางการเดินสองเส้นท่ีต่างกนั น่ีเป็น

การใชค้าํพูดของคน แทจ้ริงแลว้มนัคือรูปธรรมของปรากฏการณ์ทางดา้นศิลปะของการดาํรงชีวิต

ของ ชีวิต ณ ระดบัชั้นตํ่าสุดของแต่ละระบบจกัรวาลท่ีใหญ่และต่างกนัสองอนั --- มนุษยก์คื็อการ

สะทอ้นของส่ิงต่างๆ ของระบบจกัรวาลนั้นๆ ณ ระดบัชั้นท่ีต ํ่าสุดของมนุษยต์รงน้ี อนัท่ีจริงใน

จกัรวาลมีนภาใหญ่ต่างๆมากมาย มากมายเหลือหลาย ลว้นแต่เป็นเท่ียนถ่ี(ร่างจกัรวาล)ท่ีใหญ่มหึมา
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และเป็นเอกเทศ ในนภาใหญ่แต่ละอันก็มีโครงสร้างท่ีพิเศษเฉพาะซ่ึงปรากฏออกมาในลีลา

ท่วงทาํนองต่างๆของตวัเองอยา่งอิสระ ใชค้าํพูดของคนกคื็อ มีเอกลกัษณ์ทางศิลปะต่างกนั เท่ียนถ่ี

(ร่างจกัรวาล)ท่ีใหญ่มหึมาแต่ละอนัก็มีหลกัการ(เหตุผล)ต่างๆ ของการรับรู้ถูกตอ้ง(เจิ้งอู)้จากการ

เขา้ใจในเจิน ซั่น เหยิน่ มูลฐานแห่งหลกัการของฝ่า เม่ือเป็นเช่นน้ีระบบเทียนถ่ีต่างๆ กมี็เอกลกัษณ์

ของความพิเศษของระบบตนเอง ปรากฏรูปธรรมเป็นโครงสร้างของฟ้าดิน(สวรรค์และปฐพี) 

สภาวะแวดลอ้ม รูปแบบของชีวิต ส่ิงประดบัประดาของชีวิต ท่วงทาํนองการออกแบบของส่ิงปลูก

สร้าง รูปแบบหนา้ตาของสัตวแ์ละพืชประเภทต่างๆ เป็นตน้ พวกมนัลว้นมีรูปแบบวิธีท่ีพิเศษเฉพาะ 

ถูกตอ้งของตวัเองในการแสดงออกซ่ึงความสวยงาม รูปแบบวิธีในการถ่ายทอดมิตรภาพ และความ

รู้คุณ ฉะนั้น ในบรรดาส่ิงสร้างสรรค์ในระบบจกัรวาลอนัมากมาย รูปแบบวิธีการแสดงออกของ

ชีวติชั้นตํ่าสุดท่ีสืบทอดมาถึงท่ีตรงน้ีของมนุษย ์โดยพื้นฐานมีสองระบบ ซ่ึงรวมถึงศิลปะตะวนัออก

และตะวนัตก แต่ในร่างนภาอนัใหญ่มหึมา ไม่ใช่มีเพียงส่ิงเหล่าน้ี ขา้พเจา้หมายความว่าท่ีสืบทอด

มาถึงท่ีตรงน้ีของมนุษยมี์เพียงสองประเภทเท่านั้น 

 พดูถึงระบบศิลปะสองประเภทน้ีของมนุษยชาติ ในวฒันธรรมของแต่ละชนชาติทั้งของทาง

ตะวนัออกและตะวนัตกต่างก็มีขั้นตอนของการสืบทอดต่อๆกนั เป็นพนัๆ ปี แต่ท่วงทาํนองหรือ

ลกัษณะของศิลปะสองประเภทน้ีแตกต่างกนัอย่างมาก แตกต่างกนัทั้งทางดา้นวิธีการ รูปแบบของ

การแสดงออก การใหค้วามรู้สึก การสัมผสัรับรู้ทางสายตา ในขั้นตอนของการสืบทอด นบัตั้งแต่ตน้

ศิลปะจีนกก่็อตั้งอยูบ่นวฒันธรรมของก่ึงเทพ พูดอีกนยัหน่ึงคือการเนน้นํ้ าหนกัคร่ึงหน่ึงไม่ไดอ้ยู่ท่ี

ชั้นพื้นผิวของมนุษย ์แต่เนน้ไปท่ีความมีเสน่ห์น่าเคลิบเคล้ิมและความหมายขา้งใน ฉะนั้นรวมถึง

วฒันธรรมทั้งหมด ลว้นมีเอกลกัษณ์แสดงออกมาเช่นน้ี โดยเฉพาะทางดา้นวิจิตรศิลป์ จะไม่เนน้การ

ถ่ายทอดในรายละเอียดของชั้นพื้นผิวมากนกั จะเนน้ถ่ายทอดนยัความคิด ถ่ายทอดความหมายขา้ง

ใน ศิลปะตะวนัตกเช่นกนัเป็นส่ิงท่ีเทพสืบทอดใหแ้ก่มนุษย ์แต่ของเขา เนน้นํ้ าหนกัไปท่ีวฒันธรรม

ชั้นพื้นผิวของมนุษย ์เนน้ความโดดเด่นทางวิธีการไปท่ีความเลอเลิศ ความแม่นยาํถูกตอ้ง ความ

ละเอียดประณีต งานฝีมือท่ีเหมือนของจริง เนน้นํ้ าหนกัไปท่ีการสาํแดงความสามารถทางเทคนิค ณ 

มิติชั้นพื้นผิวของมนุษย ์ฉะนั้นในผลงานของวิจิตรศิลป์ การแสดงออกของชั้นพื้นผิวของวตัถุจึง

ละเอียดประณีต ถูกตอ้งและแม่นยาํอย่างยิ่ง ดงันั้นลกัษณะท่วงทาํนองของศิลปะตะวนัตกและของ

จีนจึงเป็นสองเส้นทางท่ีต่างกนั ในขั้นตอนของการพฒันา ศิลปะตะวนัตกนั้นเป็นส่ิงท่ีตกทอดมา
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จากอารยธรรมคร้ังก่อน แทจ้ริงแลว้ศิลปะตะวนัตกสืบสานต่อๆ กนัมาในรูปแบบของศาสตร์วิชา

แขนงหน่ึงนับแต่อารยธรรมหลายยุคท่ีแลว้ มีโรงเรียน มีทฤษฎี มีการฝึกอบรมท่ีเป็นแบบแผน 

ฉะนั้นมนัเดินมาตามทางสายน้ีมาโดยตลอด แต่การสืบสานต่อกนัของศิลปะตะวนัออกนั้น สืบทอด

ต่อกนัในหมู่ประชาชนตลอดมา สืบทอดต่อๆ กนัในหมู่บณัฑิต ช่างฝีมือ และในหมู่ผูแ้สวงเต๋า ไม่มี

ระบบทางทฤษฎี ไม่มีโรงเรียน ไม่มีการฝึกอบรบท่ีเป็นแบบแผน การแสดงออกทางช้ินงานตอ้ง

อาศยัประสบการณ์ของคนทั้งส้ิน โดยเฉพาะช้ินงานป้ันสลกั สืบเน่ืองจากเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม

ของคนจีน ส่ิงท่ีสะทอ้นออกมาจากภาพวาดและงานป้ันสลกั โดยพื้นฐานก็คือการสําแดงอุปนิสัย

ทางวฒันธรรมของคนจีน โดยไม่รู้ตวัก็กาํลงัแสดงออกซ่ึงนัยความคิด ฉะนั้นดูอย่างน้ี วิธีในการ

แสดงออกจึงแตกต่างกนัอย่างมาก ดูจาก ณ ชั้นพื้นผิวท่ีสุดของมนุษย ์ในด้านวิธีการวิจิตรศิลป์

ตะวนัตกนั้นมีความละเอียดประณีตอยา่งยิง่ กาํหนดใหต้อ้งมีความแม่นยาํถูกตอ้งในเร่ืองความสว่าง

และความมืด โครงสร้าง รูปทรงมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างของร่างกายมนุษยน์ั้นถ่ายทอด

ออกมาไดถู้กตอ้งแม่นยาํมากๆ แต่ในศิลปะโบราณของจีน เน่ืองจากไม่มีทฤษฎีท่ีเป็นระบบและการ

ศึกษาวิจยัท่ีเป็นวิชาเฉพาะ ฉะนั้นจึงทาํให้โครงสร้างชั้นพื้นผิวท่ีสุดของวตัถุ ถ่ายทอดออกมาขาด

ความถูกตอ้งแม่นยาํเท่าท่ีควร 

 เส้นทางของศิลปะมกัจะดาํเนินจากระยะแรกของมนัไปสู่จุดสุดยอดแล้วตกลงมาเสมอ 

วฒันธรรมทั้งหมดของมนุษยชาติกเ็ดินตามทิศทางแบบน้ีเช่นกนั ทุกส่ิงทุกอยา่งของมนุษยชาติลว้น

อยู่ท่ามกลางการเกิดข้ึน ตั้งอยู่ เส่ือมถอยและดบัสูญ อนัเป็นคุณสมบติัพิเศษของจกัรวาลในอดีต 

ฉะนั้นเม่ือศีลธรรมของมนุษยม์าถึงจุดท่ีไม่ไหวแลว้ เม่ือทุกส่ิงไม่ไหวแลว้ก็ตอ้งตั้ งตน้กนัใหม่ 

สําหรับมนุษยชาติก็คือภยัพิบติั ทุกส่ิงทุกอย่างส้ินสุดลงแลว้ ทุกส่ิงทุกอย่างก็เร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ัง 

ดาํเนินสู่จุดสุดยอดแลว้ตกลงมาอีก หมุนครบรอบแลว้เร่ิมหมุนรอบใหม่ 

ศิลปะโบราณของจีน เน่ืองจากไม่มีระบบของการวิจยัและการศึกษาเป็นเฉพาะสาขาวิชา 

โดยพื้นฐานการควบคุมในเร่ืองรูปทรงมิติของร่างกายคนและวตัถุจึงทาํไดไ้ม่แม่นยาํ หลงัจากปลาย

ราชวงศชิ์งคนท่ีทาํงานวิจิตรศิลป์ของจีน ก็ได้เรียนรู้ความชาํนาญในวิชาพื้นฐานของวิจิตรศิลป์

ตะวนัตกเป็นจาํนวนมาก รูปลกัษณ์ภายนอกของช้ินงาน ณ ชั้นพื้นผิวจึงมีความถูกตอ้งแม่นยาํ จึงมี

ผลงานเช่นน้ีออกมาบา้ง แต่เม่ือมาถึงยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะในระยะ 20 ปีท่ีผ่านมา ประเทศจีนก็

ไดรั้บอิทธิพลจากสาํนึกสมยัใหม่ ยิง่นานวนัผลงานจึงแยล่งแยล่งเร่ือยๆ ทศันคติจะเปล่ียนแปลงเม่ือ
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สํานึกของคนเปล่ียนไป หากเจ้ิงเน่ียนของคนไม่ทาํหน้าท่ีบญัชาการ คอยพึ่งพาแต่ความรู้สึกจาก

สํานึกชั้นพื้นผิวของคนเสียทั้งหมด โดยไม่ใช้ความเขา้ใจรับรู้ของความคิดแทจ้ริง(เจินเน่ียน) ไม่

ไตร่ตรองอยา่งมีสติแจ่มชดัดว้ยตวัเองอยา่งแทจ้ริง นัน่ก็เสมือนหน่ึงไม่มีจิตวิญญาณ สํานึกของคน

นั้นก่อเกิดภายหลงักาํเนิด ณ ชั้นผิวของคน ปรากฏออกมาเป็นปฏิกิริยาต่อส่ิงต่างๆ ของใตส้ํานึก 

สํานึกนั้นไม่หนักแน่นมั่นคง เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา เปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไข สภาวะ

ภายนอก และการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ในสังคม หากพึ่งพา(อาศยั)แต่ส่ิงเหล่าน้ีเสียทั้งหมด

เท่ากบัไม่มีความคิดของตวัเอง(จู่เน่ียน) และไม่มีระบบ ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ไม่มีเจ้ิงเน่ียน ไม่

มีตัวเองอย่างแท้จริง ส่ิงท่ีทาํออกมาภายใต้สภาวะของสํานึกแบบน้ีก็คือส่ิงท่ีเรียกกันว่าศิลปะ

สมยัใหม่ ผลงานวิจิตรศิลป์สมยัใหม่ แรกเร่ิมท่ีมีความนิยมในส่ิงของประเภทน้ี คือการปรากฏ

ออกมาของสาํนกัประทบัใจ (impressionist) และของสาํนกันามธรรม(abstractionist) ของตะวนัตก

ในช่วงแรกๆ ถา้ท่านดูส่ิงเหล่านั้นดว้ยจิตใจสงบ รับรองว่ามนัเหมือนทาํออกมาจากทศันคติ ณ ชั้น

พื้นผิวของคนโดยท่ีความคิดแทจ้ริง(เจินเน่ียน)ของคนไม่คงอยู่ มนัไม่เป็นระบบ ไม่สอดคลอ้งกบั

มาตรฐาน ไม่เป็นระเบียบ ไม่ปะติดปะต่อ ไม่รู้ว่าส่ิงท่ีถ่ายทอดคืออะไร ไม่ให้ความรู้สึกท่ีสวยงาม

แก่คน ทาํไปตามสาํนึกชั้นพื้นผวิของคน ในเวลานั้นผลงานเหล่านั้นท่ีพวกเขาทาํออกมา เห็นเป็นรูป

จมูกเบ้ียว ใบหนา้คร่ึงหน่ึง ขาขา้งหน่ึงงอกออกจากลาํตวัดา้นหลงั ตั้งแต่ตน้ส่ิงเหล่าน้ีกคื็อทาํออกมา 

โดยท่ีคนไดล้ะท้ิงความคิดของตวัเอง(จู่เน่ียน)และเจ้ิงเน่ียน เป็นผลิตผลซ่ึงทศันคติภายหลงักาํเนิด

ของคนควบคุมแขนขาและร่างกายคนใหท้าํออกมา การละท้ิงสํานึกหลกัโดยปล่อยใหท้ศันคติของ

คน ณ ชั้นพื้นผิวบรรเลงไปตามใจชอบจึงจะสามารถทาํส่ิงเหล่าน้ีออกมาได้ การปรากฏของส่ิง

เหล่าน้ีได้บ่อนทาํลายศิลปะตะวนัตก ซ่ึงแทบจะเรียกได้ว่าเป็นส่ิงสุดยอดสมบูรณ์แบบของ

มนุษยชาติทั้งหมด ในช่วงหลงัน้ีอิทธิพลนั้นไดแ้พร่มาถึงประเทศจีน 

น่ียงัเป็นเพียงช่วงแรกของศิลปะสมยัใหม่ เพราะเม่ือศีลธรรมของสังคมเส่ือมถอยลงไป

เร่ือยๆ ทศันคติของคนจะไม่หยดุอยูต่รงนั้น มนักล่ื็นไหลตามลงมา ส่ิงเหล่านั้นของสาํนกัประทบัใจ 

(impressionist) และของสํานักนามธรรม (abstractionist) ระยะแรกไม่ให้ความสนใจต่อความ

ถูกตอ้งแม่นยาํของรูปทรงมิติ รอยต่อของแสงสว่างกับความมืด และความถูกต้องแม่นยาํของ

โครงสร้างอยา่งส้ินเชิง มุ่งแสวงหาแต่ส่ิงท่ีเรียกกนัว่าความรู้สึกส่วนบุคคลกนัมากข้ึนมากข้ึน เขา้ใจ

อยา่งผดิๆ โดยเห็นการหลงระเริงอยา่งไร้เหตุผลแบบน้ีเป็นการปลดปล่อยความเป็นมนุษยข์องตน น่ี
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เป็นการยบัย ั้งจิตดั้งเดิมของตนอยา่งแทจ้ริง ปล่อยใหส้าํนึกภายหลงักาํเนิดหลงระเริงแบบไม่มีตวัเอง 

ไม่มีตวัจริงของฉัน การให้สี ละเลงอย่างหนกัหน่วงฉูดฉาด หลงระเริงอยู่ในความรู้สึกในแบบซ่ึง

ทศันคติด้านความคิดด้วยเหตุด้วยผลไม่แจ่มชัดอย่างส้ินเชิง และทศันคตินั้นก่อเกิดภายหลงัคน

กาํเนิด มนัไม่ใช่ความคิดแทจ้ริงของคน มนัไม่เป็นระเบียบ ไม่มีมาตรฐาน ไม่เป็นระบบ ดงันั้นส่ิงท่ี

มนัละเลงออกมาจึงเป็นอย่างน้ี มองดูไม่ผสมผสานสอดคล้องอย่างส้ินเชิง มาถึงช่วงหลังเม่ือ

ทศันคติดา้นศีลธรรมของมนุษยต์กตํ่าลงไปอีก มนักเ็ขา้สู่สาํนึกท่ีตํ่ายิง่กว่าระดบัมาตรฐานแบบหน่ึง 

และสํานึกท่ีตํ่ากว่าระดบัมาตรฐานแบบน้ีจึงไม่ใช่เพียงทศันคติเท่านั้นแลว้ เม่ือความคิดตวัเอง(จู่

เน่ียน)ของคน ตวัจริงของฉันละท้ิงท่ีจะควบคุมชั้นพื้นผิวของคน ส่ิงมีชีวิตจากภายนอกก็จะฉวย

โอกาสจู่โจมเขา้ไป เม่ือมาถึงขั้นน้ีสาํนึกจากภายนอกกเ็ขา้ควบคุมสมองในร่างกายคนเรียบร้อยแลว้ 

ดังนั้นจึงได้ปรากฏการแสดงออก(ทางศิลปะ)ซ่ึงมีสีสันหนักมากข้ึน มืดคร้ึมมากข้ึน แสงก็มืด

ขมุกขมวั ช่างเป็นสภาวะจิตท่ีสะทอ้นจิตมนุษยท่ี์ซึมเศร้าโดยส้ินเชิง เม่ือตกตํ่าลงไปอีก บวกกบัถูก

กระตุน้จากความอยากมีช่ือเสียงและผลประโยชนใ์นสังคม และแสวงหาการละท้ิงตวัเองใหห้มดส้ิน 

ถึงเวลาน้ีทศันคติภายหลงักาํเนิดก็ไม่เอาแลว้ เม่ือเป็นเช่นน้ี ร่างกายท่ีปราศจากตวัเองโดยส้ินเชิง 

ร้อยทั้งร้อยก็จะถูกควบคุมโดยสํานึกจากภายนอก และสํานึกจากภายนอกเหล่าน้ี ส่วนใหญ่ก็คือ

ส่ิงมีชีวิตในยมโลก ส่วนใหญ่เป็นผีและวิญญาณ น่ีก็เป็นการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์สวรรค์

เม่ือศีลธรรมมนุษยเ์ส่ือมถอย ในเวลาท่ีนกัเขียนภาพถูกส่ิงมีชีวิตท่ีมืดมนควบคุม ส่ิงท่ีวาดออกมา 

มองดูแลว้ส่ิงท่ีถ่ายทอดกคื็อยมโลกและวตัถุในยมโลก ภาพวาดจาํนวนมากมองดูกคื็อภาพร่างของ

โลกของผ ีขมุกขมวั มืดๆ เลอะเลือนไม่ชดัเจน ภาพของส่ิงท่ีเรียกวา่คนกค็ลา้ยวิญญาณภูตผี ปฐพีใน

ยมโลก ทอ้งฟ้าในยมโลก ความรู้สึกอย่างน้ีเหตุใดคนจึงรู้สึกว่ามนัดี น่ีไม่ใช่เป็นเพราะคนไม่มีเจ้ิง

เน่ียนหรอกหรือ น่ีไม่ใช่เป็นการแสวงหาความมืดมนหรอกหรือ น่ีไม่ใช่เป็นเพราะศีลธรรมของ

มนุษยชาติตกตํ่าอยา่งใหญ่หลวงหรอกหรือ น่ีไม่ใช่เป็นเพียงการท่ีคนเดินไปสู่มิติในชั้นท่ีตํ่ายิง่กว่า

มนุษยเ์ท่านั้น เพราะศีลธรรมของมนุษยชาติยงัคงไถลตํ่าลงไปอีก มาถึงวนัน้ี ศิลปะไดก้ลายเป็นส่ิงท่ี

จะสะทอ้นจิตมารของมนุษยชาติอย่างแทจ้ริงแน่นอน ศิลปะไดเ้ดินสู่การลบหลู่ต่อความศกัด์ิสิทธ์ิ

ของศิลปะ กลายเป็นเคร่ืองมือสาํหรับปลดเปล้ืองจิตมารอย่างส้ินเชิง ส่ิงท่ีแสดงออกมาลว้นแต่เป็น 

ภูต มาร ผี ปีศาจทั้งส้ิน ตวัศิลปินเองก็ยอมรับว่าเป็นขยะทั้งส้ิน แต่ท่ามกลางกระแสนิยมในส่ิงท่ี
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เรียกกนัว่าศิลปะคนกลบัเห็นว่ามนัมีคุณค่าท่ีสุด ขยะจะมีคุณค่าท่ีสุดไดอ้ยา่งไร เพราะทศันคติของ

คนกลบัตาลปัตรไปเสียแลว้ เขา้ใจวา่ขยะเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

 น่ีคือประวติัศาสตร์ของวิจิตรศิลป์ของมนุษยชาติ เม่ือครู่ขา้พเจา้ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในส่วน

สาํคญั จากน้ีขา้พเจา้จะเร่ิมพดูจากศิลปะตะวนัตก ทุกท่านทราบไหม ในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เหตุ

ใดประเทศฝร่ังเศสจึงถูกให้เป็นฝ่ายแพส้งคราม คนฝร่ังเศสไม่มีความสามารถจะทาํสงครามหรือ 

ชนชาติน้ีในอดีตไม่ใช่เคยมีวรีบุรุษเช่น นโปเลียน พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 หรอกหรือ ชนชาติน้ีมิใช่กเ็คย

มีประวติัศาสตร์ท่ีเกรียงไกรหรอกหรือ แทจ้ริงแลว้สงครามของมนุษยชาตินั้นเทพเป็นผูค้วบคุมให้

อุบัติ ข้ึนอย่างมีเป้าหมาย ไม่ใช่เกิดข้ึนตามความต้องการของมนุษย์ ฝร่ังเศสไม่ได้เข้าร่วม

สงครามโลกคร้ังท่ีสองโดยตรง เป้าหมายของเทพคือ ตอ้งการจะรักษาผลงานศิลปกรรมของอารย

ธรรมมนุษยชาติคร้ังน้ีท่ีมีอยูใ่นประเทศฝร่ังเศสเหล่านั้น นั้นกเ็ป็นความเกรียงไกรท่ีสุด ส่ิงท่ีมีค่าแก่

ความภูมิใจมากท่ีสุดของมนุษยชาติ และเป็นศิลปะดั้งเดิมขนานแทส้มบูรณ์แบบท่ีสุดของมนุษยชาติ

อย่างแทจ้ริง ถา้หากมีการทาํสงคราม(ท่ีนั่น) ผลงานศิลปกรรมท่ีเก็บรักษาอยู่ในพระราชวงัลูฟวร์

และพระราชวงัแวร์ไซส์เป็นต้นก็คงถูกทาํลายหมดไปแล้ว ศิลปะตามท้องถนนของกรุงปารีส

เหล่านั้นกค็งไม่มีเหลือ เป็นเทพท่ีตอ้งการเหลือส่ิงเลก็นอ้ยเหล่าน้ีไวใ้หแ้ก่มนุษย ์จุดประสงคเ์พื่อว่า

ในอนาคตมนุษยย์งัสามารถใช้เป็นส่ิงอา้งอิงและคน้หาศิลปะของตวัเองกลบัคืนมา ศิษยต์า้ฝ่าก็

สามารถหาทางกลบัมาจากพื้นฐานความชาํนาญท่ีมีอยูใ่นศิลปะดั้งเดิมขนานแทเ้หล่าน้ี 

 ศิลปะตะวนัตก ในระหวา่งอารยธรรมหลายๆ คร้ังในอดีต ดว้ยการเรียนรู้ในศาสตร์วิชา คนก็

พฒันาจนสุกงอมข้ึนมาอีกคร้ัง แลว้เดินกลบัไปสู่หนทางของอารยธรรมคร้ังก่อน แต่หลงัจากท่ีอารย

ธรรมคร้ังก่อนถูกทาํลายไป กจ็ะปรากฏช่วงเวลาซ่ึงความรู้พื้นฐานยงัไม่สุกงอม ทุกท่านอาจเห็นได้

จากในผลงานวิจิตรศิลป์ตะวนัตก อย่างเช่นผลงานก่อนการเฟ่ืองฟูของศิลปวรรณคดีและผลงาน

ในช่วงของการเฟ่ืองฟูของศิลปวรรณคดี ผลงานในช่วงหลงัจากการเฟ่ืองฟูของศิลปวรรณคดีและส่ิง

ท่ีเป็นของสมยัใหม่ มีขั้นตอนเป็นเช่นน้ี ก่อนการเฟ่ืองฟูของศิลปวรรณคดี ดูในภาพรวม มาตรฐาน

ทางศิลปะของผลงานอยูใ่นระดบัท่ีไม่สุกงอมอยา่งมาก การประกอบภาพ โครงสร้าง สัดส่วน การ

ใหสี้เป็นตน้ ทุกท่านกเ็ห็นแลว้ว่ามนัไม่สุกงอมเลย ไม่ว่าจะเป็นการวาด การป้ันสลกั ลว้นแต่ไม่สุก

งอม แต่แลว้คนกไ็ดข้ดุพบเศษซากของอารยธรรมคร้ังก่อนจากวตัถุโบราณท่ีขดุพบในตะวนัตก บา้ง

กเ็ป็นรูปป้ันสลกัของเทพ และยงัมีงานป้ันสลกัอ่ืนๆ จากอารยธรรมกรีกโบราณคร้ังท่ีแลว้ ลว้นแต่
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เป็นผลงานท่ีสุกงอมและสมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง เน่ืองจากมีพื้นฐานของอารยธรรมเหล่าน้ี ศิลปะ

ตะวนัตกจึงสุกงอมข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงอยา่งรวดเร็ว เพราะมีของในอดีตสามารถจะศึกษา เปรียบเทียบ 

จึงสุกงอมข้ึนมาไดอ้ยา่งรวดเร็ว มาถึงช่วงหลงัจากการเฟ่ืองฟูของศิลปวรรณคดี การปรากฏของลีโอ

นาโด ดาร์วินช่ี และศิลปินเหล่านั้น อนัท่ีจริงเป็นความตั้งใจของเทพท่ีตอ้งการให้พวกเขานาํพาคน

เดินไปสู่ความสุกงอมทางศิลปะ บอกกล่าวให้คนทาํผลงานอย่างไรให้สําเร็จ ฉะนั้นในเวลานั้น

ผลงานของพวกเขาจึงมีอิทธิพลต่อมนุษยช์าติอย่างมาก แต่ศิลปะสมยัใหม่ในยุคหลงัก็เป็นการ

จดัเตรียมโดยเทพบางจาํพวก ก็คือกลุ่มอิทธิพลเก่าท่ีก่อกวนการเจ้ิงฝ่าในวนัน้ี เหตุใดจึงมีคนอย่าง

แวนโกะปรากฏออกมา เหตุใดจึงมีคนอย่างปีกสัโซปรากฏออกมา คนเหล่าน้ีก็เป็นพวกมนัท่ี

จดัเตรียมให้มา แต่ให้ก่อผลในดา้นลบ จุดประสงค์คือเม่ือศีลธรรมของมนุษยชาติตกตํ่าลงไป ก็

ตอ้งการใหว้ฒันธรรมทั้งปวงของมนุษยชาติเส่ือมถอยไปในเวลาเดียวกนั ดงันั้นสองคนน้ีมาเพื่อทาํ

ให้ศิลปะของมนุษยชาติยุง่เหยิงสับสน คือมีจุดประสงคเ์พื่อบ่อนทาํลายศิลปะของมนุษยชาติ เป็น

การมาเพื่อทาํลายวฒันธรรมของมนุษยชาติโดยส้ินเชิง จากรากฐานของส่ิงท่ีเรียกกันว่าสํานัก

สมยัใหม่ (modernism) ท่ีพวกเขาก่อตั้งข้ึนในระยะแรก ศิลปะของมนุษยชาติจึงไดเ้ดินมาสู่สภาพ

ของจิตมารเช่นน้ีในวนัน้ี 

ค ร้ั ง แ ร ก ท่ี ศิ ล ป ะ ดั้ ง เ ดิ ม ข น า น แ ท้ ถู ก โ จ ม ตี จ า ก ส่ิ ง ท่ี เ รี ย ก ว่ า สํ า นัก ป ร ะ ทับ ใ จ 

(impressionist)นั้น เป็นเวลาเดียวกบัท่ีเทคนิคการถ่ายภาพปรากฏออกมาพอดี ในการพูดโจมตี คาํ

โตแ้ยง้ท่ีธรรมดาท่ีสุดจากคนของฝ่ายท่ีเรียกว่าสาํนกัประทบัใจ (impressionist) คือ “ต่อใหท่้านวาด

ไดถู้กตอ้งแม่นยาํอย่างไร จะถูกตอ้งแม่นยาํไดเ้ท่ากบัภาพถ่ายหรือ” ดว้ยเหตุน้ีจึงปฏิเสธท่ีจะวาด

วตัถุส่ิงของใหเ้หมือน วาดใหส้มจริง วาดตามแบบดั้งเดิมขนานแทแ้ละอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ อนัท่ีจริง

ศิลปะดั้งเดิมขนานแทส้าํหรับคนแลว้ เป็นการแสวงหาความสมบูรณ์แบบท่ีสูงดว้ยคุณภาพ และไม่มี

ขอบเขตจาํกดั มิติของศิลปะดั้งเดิมขนานแทมี้ความหมายกวา้งอยา่งยิง่ เพราะผลงานท่ีสาํเร็จช้ินหน่ึง

ไม่เพียงแต่ตอ้งเหมือนของจริงเท่านั้น แทจ้ริงแลว้ยงัห่อหุ้มด้วยประสบการณ์ชีวิตและอุปนิสัย

ส่วนตวัของศิลปิน ส่ิงต่างๆ ท่ีศิลปินเคยขอ้งเก่ียวและสัมผสัมาในชีวติ ความรู้และความสามารถทาง

เทคนิคในแต่ละสาขาวชิาและทุกๆ ดา้นท่ีเขามีความเช่ียวชาญในชีวิต ลว้นแต่ถ่ายทอดอยูใ่นผลงาน

ของเขา ดงันั้นส่ิงของอยา่งเดียวกนั ในผลงานแต่ละคนจะถ่ายทอดออกมาไม่เหมือนกนั ไม่วา่จะเป็น

เร่ืองใหสี้ ลีลาความรู้สึกไปจนถึงระดบัความเช่ียวชาญทางเทคนิค เน่ืองจากแต่ละคนมีประสบการณ์
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ของชีวิตต่างกนั อุปนิสัยของศิลปินมีเอกลกัษณ์ต่างกนั ลว้นทาํให้ผลงานแตกต่างกนั และส่ิงท่ี

จะตอ้งแสดงออกมาคือ โลกแห่งความหลากหลายและชีวิตในอาณาจกัรเขตแดนท่ีสูงข้ึนไปอีก 

กระทัง่ปรากฏการณ์ท่ีดีงามของเทพและโลกของเทพ ฉะนั้นจึงเป็นทางสายใหญ่ท่ีสว่างไสวไร้

ขอบเขตจาํกดั ตามปกติศิลปินท่ีวาดไดดี้ ป้ันแกะสลกัไดดี้นั้น เน่ืองจากคนส่วนใหญ่จะพุ่งความคิด

ไปท่ีผลงานของตวัเอง ดังนั้นคนส่วนใหญ่ไม่ชาํนาญในการพูด ในขณะท่ีคนท่ีวาดได้ไม่ดี ป้ัน

แกะสลกัไดไ้ม่ดีกลบัพูดเก่ง ส่ิงท่ีพูดลว้นแต่เป็นคาํพูดท่ีรุนแรงและเหตุผลท่ีบิดเบือน ศิลปะดั้งเดิม

ขนานแทจึ้งถูกหกัลา้งลงไปจริงๆ ดว้ยขอ้โตเ้ถียงของการใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพ และสถานการณ์จึง

ค่อยๆ เดินสู่สภาพในทุกวนัน้ี แน่นอน ในตอนแรกท่ีศิลปะดั้งเดิมขนานแทจ้ะถูกหกัลา้งนั้น คนท่ีไม่

มีความรู้เก่ียวกบัวิจิตรศิลป์ คนท่ีไม่รู้เร่ืองเก่ียวกบัวิจิตรศิลป์เลยนั้น ไม่สามารถจะทาํได ้ดงันั้นจึง

จดัเตรียมให้บุคคลท่ีเป็นตวัแทนของสํานักสมยัใหม่ (modernism) สองสามรายไดเ้รียนรู้ความรู้

พื้นฐานในวยัเดก็ในตอนแรกเสียก่อน เช่นน้ีจึงสามารถทาํใหค้นในโลกสับสนหลงผดิกนัมากยิง่ข้ึน 

 จากการโตเ้ถียงระหว่างสายสถาบนัศึกษา สํานักประทบัใจ (impressionist) และสํานัก

นามธรรม (abstractionist) ในระยะแรก จากการตกตํ่าเส่ือมถอยของศีลธรรมมนุษยชาติและทศันคติ

ถึงขั้นปฏิเสธความศกัด์ิสิทธ์ิของศิลปะอย่างแทจ้ริงของมนุษยชาติ และเพื่อความอยู่รอด ศิลปินใน

สายดั้ งเดิมขนานแทจึ้งยืนหยดัยึดครองไดมิ้ติ(พื้นท่ี)ท่ีเล็กๆ ปัจจุบนัน้ีศิลปะดั้ งเดิมขนานแทถู้ก

เรียกวา่ “สาํนกัเขียนภาพจริง”(realism) ในอดีตไม่มีคาํพูดเช่นน้ี จุดประสงคท่ี์เทพใหศิ้ลปะแก่คนก็

เพื่อให้คนสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีดีและสวยงามท่ีมนุษยชาติเล่ือมใสศรัทธา น้ีจะส่งผลบวก(ดี)ต่อ

ศีลธรรมของมนุษยชาติ เน่ืองจากการเส่ือมถอยของศีลธรรมมนุษยชาติ ศิลปะดั้งเดิมขนานแทข้อง

มนุษยชาติกลบัถูกกระแสนิยมของการปลดปล่อยจิตมารเบียดออกมาจากหอ้งโถงของสถาบนัศึกษา 

เพื่อความอยูร่อดศิลปะดั้งเดิมขนานแทจึ้งไดก้ลายมาเป็น“สาํนกัเขียนภาพจริง”(realism) คาํว่าเขียน

ภาพจริงจึงมีความเป็นมาเช่นน้ี 

 ปัจจุบนัทุกส่ิงทุกอยา่งของมนุษยชาติลว้นแต่เดินไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งน้ี พวกท่าน

รู้สึกไหม พวกท่ีไม่รู้วิธีการออกเสียง ไม่เขา้ใจหลกัการดนตรี ไม่มีความรู้พื้นฐานของการเตน้รําก็

กลายเป็นดารานกัร้อง ดารานกัเตน้ระบาํ ศิลปินแทจ้ริงทั้งหลายกลบัไม่อาจจะหาเล้ียงชีพ แมแ้ต่คน

ท่ีรู้วิธีตดัผมก็ถูกขบัออกไปตั้งร้านตามขา้งถนน ส่วนคนไม่รู้วิธีตดัผมกลบัไดอ้ยู่ในร้านทาํผมท่ี

หรูหรา ทุกส่ิงทุกอยา่งของมนุษยชาติลว้นกาํลงัล่ืนไหลตกตํ่าลงไปยงัทิศทางตรงกนัขา้ม ลว้นกาํลงั
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เดินไปสู่การเส่ือมถอยอย่างน้ี ขณะท่ีส่ิงท่ีเรียกว่าสํานักสมัยใหม่ (modernism) ซ่ึงก่อนหน้าน้ี

แสวงหาความรู้สึกสัมผสัของส่วนบุคคลอะไรประเภทนั้น ต่อมาภายหลงัไดเ้ดินสู่การสูญเสียการ

ควบคุมตวัเอง ปัจจุบนัน้ีมาถึงขั้นท่ีมอบตวัเองใหผ้ีควบคุม อยา่งน้ียงัจะสามารถทาํส่ิงท่ีดีออกมาได้

อีกหรือ หยบิเอาของส่ิงหน่ึงท่ีเรียกว่าของสาํนกัสมยัใหม่ (modernism)ออกมาแขวนไวต้รงนั้นแลว้

บอกใหทุ้กคนดู “โอ ้ท่านดูภาพน้ีวาดไดดี้เพียงใด” ถา้เขาไม่พูดให้ฟัง ใครกไ็ม่รู้ว่าท่ีเขาพูดว่าดีนั้น

มนัดีท่ีตรงไหน และส่ิงท่ีเขาบอกว่าดีกลบัเป็นจิตมาร ยิ่งกว่านั้นยงัสําแดงถึงความไม่ประสาใน

ศิลปะอยา่งน่าขนั ถา้ความคิดของท่านไม่ตามเขาเขา้ไปในจิตมารของเขา ท่านกไ็ม่สามารถจะเขา้ใจ

ส่ิงท่ีเขาบอกวา่ดีนั้นคืออะไร แทจ้ริงแลว้ส่ิงเหล่านั้นลว้นแต่เป็นขยะท่ีเป็นอนัตรายต่อคนทั้งส้ิน 

แน่นอนคนจาํนวนมากจะแห่ไปตามกระแสนิยม ประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่เขา้ใจในส่ิง

เหล่านั้นของสาํนกัสมยัใหม่ (modernism) ท่านบอกว่าน่ีลว้นแต่เป็นขยะ คนพวกนั้นท่ีทาํส่ิงเหล่าน้ี

กจ็ะบอกวา่ยิง่เหมือนขยะซิยิง่ดี ทุกท่านต่างไดย้นิคนพูดแลว้ว่า ประเทศจีนมีคนท่ีเรียกว่าศิลปินคน

หน่ึงกินเน้ือของเด็กท่ีตายแลว้ ก่อนหนา้น้ีเคยไดย้ินรายงานข่าวไม่ใช่หรือ กคื็อแสวงหาจิตมารได้

ดาํเนินมาถึงขั้นน้ี ส่ิงเหล่าน้ีพฒันาต่อไปมนัไม่น่ากลวัหรอกหรือ ศิลปะของมนุษยชาติเป็นเช่นน้ี

ต่อไปจะกลายเป็นอะไรนั้น อนัท่ีจริงกไ็ม่จาํเป็นตอ้งพดูกนัแลว้ 

 ขา้พเจา้จะพดูต่ออีกหน่อยวา่อะไรคือส่ิงท่ีศิลปะของมนุษยชาติควรแสดง ศิลปะมนุษยชาติมี

เพื่อจะแสดงตวัมนุษยเ์องหรือ หรือมีเพื่อจะแสดงภูเขา นํ้ า ทิวทศัน์ หรือมีเพื่อจะแสดงเทพ หรือผ ี

ตอ้งรู้วา่ศิลปะอยา่งแทจ้ริงของมนุษยชาติมีปรากฏคร้ังแรกในโบสถข์องเทพ จุดประสงคอี์กประการ

หน่ึงท่ีเทพถ่ายทอดวฒันธรรมประเภทน้ีใหแ้ก่มนุษยก์็คือ เพื่อใหม้นุษยไ์ดเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่สง่า

งามของเทพ ใหเ้ช่ือว่าดีชัว่ยอ่มไดรั้บผลกรรมตอบแทน ทาํชัว่จะไดรั้บกรรมตามสนอง คนดีจะได้

ความสุขตอบแทน ผูบ้าํเพ็ญจะข้ึนสวรรค์ การปรากฏของศิลปะตะวนัตกทั้งหมดเร่ิมตน้จากใน

โบสถ ์รูปป้ันของตะวนัออกในสมยัแรกๆ เกือบจะทั้งหมดเป็นรูปป้ันสลกัของเทพ ภาพวาดท่ีเก่าแก่

ท่ีสุด ในสมยัแรกสุดท่ีสืบทอดต่อๆกนัมาในประเทศจีนก็ลว้นแต่เป็นภาพวาดของเทพ มนุษยว์าด

เทพมีขอบเขตจาํกดัไหม ไม่มีขอบเขตจาํกดั จกัรวาลท่ีกวา้งใหญ่ ทั้งหลายทั้งปวงในนภาจกัรวาลอนั

มหึมา ในเวลาท่ีมนุษยน์บัถือเทพอยา่งจริงๆ เวลาท่ีคิดจะถ่ายทอดเทพออกมาจริงๆ เทพจะปรากฏ

ออกมาให้มนุษยไ์ดเ้ห็น นัน่เป็นส่ิงท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด และกเ็ป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์ฝ่หา

และเป็นท่ีพกัพิงท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด ผลงานท่ีถ่ายทอดออกกจ็ะไร้ขอบเขตจาํกดั  
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 ทุกท่านทราบ ถา้คนจะวาดเทพก็ตอ้งใช้คนเป็นแบบ เร่ืองน้ีไม่มีปัญหา เพราะเทพสร้าง

มนุษยต์ามรูปลกัษณ์ของตนเอง การเอาคนมาใชเ้พื่อฝึกฝนความรู้พื้นฐานนั้นไม่มีปัญหา คนวาดคน

กไ็ม่ใช่เป็นส่ิงท่ีทาํไม่ได ้ทาํได ้เพราะถึงอย่างไรมนุษยก์เ็ป็นองคป์ระกอบสําคญั(แกนสาํคญั)ของ

โลก วาดภูเขา นํ้ ากย็ิง่ไม่ใช่ประเด็น แต่จุดศูนยร์วมของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของมนุษยชาติ

ควรจะเป็นเทพ เหตุใดจึงพูดอยา่งน้ี ทุกท่านลองคิดดู มนุษยน์ั้นมีกรรม พวกท่านซ่ึงเป็นศิษยต์า้ฝ่า

ต่างก็ รู้  ทุกส่ิงท่ีคนวาดล้วนมีองค์ประกอบของตัวคนวาดเองติดอยู่  ในผลงานของศิลปิน 

สภาพการณ์ทุกอยา่งของคนๆนั้น และของคนท่ีถูกวาดลว้นติดอยูบ่นภาพนั้น คนธรรมดาสามญัคน

หน่ึงเพียงขีดเขียนออกมาหน่ึงขีด ขา้พเจา้กจ็ะรู้ว่าคนๆน้ีเป็นคนอยา่งไร เขามีโรคอะไรบา้ง มีกรรม

หนักเพียงใด สภาวะความคิด สภาพครอบครัวเป็นต้น และคนท่ีถูกวาดอยู่ในภาพ ก็จะแสดง

ความคิดทั้งหมดของตวัเขาและองคป์ระกอบทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นตวัเขาออกมาอยา่งเตม็ท่ี รวมถึงกรรม

มากหรือนอ้ย เม่ือใครนาํภาพวาดของคนๆน้ีไปแขวนในบา้น เช่นนั้นกรรมของคนท่ีอยูใ่นภาพกจ็ะ

สาดส่องออกมา ของอยา่งน้ีแขวนไวใ้นบา้น มนัจะเป็นประโยชนห์รือเป็นโทษกบัคนๆนั้นล่ะ กรรม

เป็นส่ิงสามารถสาดส่องออกมา เขาและคนๆนั้นเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั และมนัจะพร่ังพรูออกมาอยา่ง

ไม่ขาดสายและสาดส่องอยู่ในบา้นของคนท่ีแขวนภาพ คนมองไม่เห็นถึงการเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั

ของวตัถุ อนัท่ีจริงคนจะรู้สึกไม่สบาย 

 แต่ถา้คนจะวาดเทพ ทุกท่านลองคิดดู เทพคือแสงสว่าง ยิง่ใหญ่สง่างาม สาดส่องพลงังานท่ี

เมตตากรุณา ซ่ึงใหป้ระโยชนต่์อคน และคนท่ีวาดและป้ันสลกักจ็ะไดรั้บประโยชน์ระหว่างขั้นตอน

ของการทาํผลงานใหส้าํเร็จลุล่วง ในเวลาเดียวกนัในระหว่างสร้างสรรคศิ์ลปกรรมของเทพ คนท่ีทาํ

กจ็ะเกิดซัน่เน่ียน(ความคิดดีงาม) อีกทั้งเทพอาจจะช่วยเสริมสร้างเจ้ิงเน่ียนของเขาใหแ้ขง็แกร่งมาก

ยิ่งข้ึน กาํจดักรรมและกรรมแห่งความคิดจากร่างกายของคนท่ีทาํ ผลงานอย่างน้ีคนดูแลว้ก็จะได้

ประโยชน์ จิตใจจะเปิดกวา้ง ในความคิดจะมีซัน่เน่ียน(ความคิดดีงาม) ทาํใหค้นมีบุคลิกสูงส่ง เม่ือ

เทพเห็นว่าคนมีเจ้ิงเน่ียนแลว้ ก็จะช่วยแกไ้ขอนัตรายและทุกข์ภยัให้แก่คน อนัไหนจะเป็นการดี

สาํหรับมนุษย ์ขา้พเจา้ชอบท่ีจะดูผลงานดั้งเดิมขนานแทเ้หล่านั้น ภาพจิตรกรรมบนเพดาน ตามผนงั

กาํแพงท่ีเก่ียวกบัเทพเหล่านั้น ยงัมีรูปป้ัน รูปแกะสลกัของเทพเหล่านั้น ดูแลว้ ขา้พเจา้มกัจะรู้สึกว่า

ยงัมีความหวงัท่ีมนุษยชาติจะเดินกลบัมา เพราะผลงานเหล่านั้นแสดงถึงความยิ่งใหญ่สง่างามของ
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เทพ และเทพท่ีอยูฝ่ั่งนั้นของรูปป้ันเทพกก็าํลงัแผเ่มตตาใหแ้ก่คนอยูจ่ริงๆ ฉะนั้นจากขอ้เปรียบเทียบ

เหล่าน้ี ทุกท่านรู้สึกหรือไม่วา่ศิลปะของมนุษยชาติสมควรจะแสดงส่ิงท่ีเก่ียวกบัเทพเป็นหลกั 

 แน่นอน ศิลปะในสังคมปัจจุบันไม่จํากัดอยู่ท่ีภาพวาด งานป้ันแกะสลักเท่านั้ น ยงัมี

หตัถกรรม การโฆษณา เส้ือผา้อาภรณ์ ศิลปกรรมบนเวที การผลิตผลงานทางโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 

งานออกแบบผลิตภณัฑเ์ป็นตน้ มีหลากหลายอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะในทุกๆดา้น พูดอีกนยัหน่ึง

ลว้นแต่เก่ียวขอ้งกบัวิจิตรศิลป์ แต่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตาม หากคนท่ีทาํ วางรากฐานท่ีถูกตอ้ง 

ผลงานอะไรท่ีท่านสร้างสรรคอ์อกมา ก็จะสะทอ้นองคป์ระกอบท่ีถูกตอ้ง ลว้นแต่มีความสวยงาม 

ลว้นแต่ดี ลว้นแต่จะเป็นประโยชน์กบัคน เป็นเช่นน้ีอย่างแน่นอน พูดจากหลกัการใหญ่ ศิลปะของ

มนุษยชาติท่ีขา้พเจา้เห็นกคื็อเช่นน้ี 

 เม่ือครู่ขา้พเจา้พูดถึงศิลปะตะวนัออกและตะวนัตกซ่ึงก็รวมถึงงานป้ันสลกั พูดถึงงานป้ัน

สลัก อันท่ีจริงงานป้ันสลักทางตะวันออก... ข้าพเจ้าก็จะกล่าวถึงความเป็นมาและขั้นตอน

ประวติัศาสตร์ของมนัสักเล็กนอ้ย จะพูดแต่สภาพการณ์ในอารยธรรมคร้ังน้ี ก่อนท่ีพุทธศาสนาจะ

เผยแผเ่ขา้สู่ประเทศจีน รูปแบบลีลาของงานป้ันสลกั ลว้นแต่มีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมในรอบท่ี

แลว้ กคื็อในช่วงก่อนเหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่ ดงันั้นจึงแตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบัรูปแบบลีลาของศิลปะ

หลงัจากท่ีพุทธศาสนาไดเ้ผยแผ่เขา้สู่แผ่นดินจีน พูดกนัอยา่งเขม้งวด งานป้ันสลกัของตะวนัออก ท่ี

เป็นตัวแทนของอารยธรรมมนุษยชาติในรอบน้ีควรจะเป็นจากผลงานท่ีแสดงพระพุทธ พระ

โพธิสัตวแ์ละเทพในพุทธศาสนา ฝีมือการสร้างสรรค์รูปป้ันแกะสลกัแบบน้ีในช่วงแรกๆ ไดสื้บ

ทอดขา้มมาจากอินเดีย และฝีมือการสร้างสรรครู์ปป้ันสลกัของอินเดียนั้นกต็กทอดมาจากช่วงเวลาท่ี

มีการนบัถือพระพุทธ ซ่ึงเป็นช่วงก่อนพุทธศาสนาในอินเดียในช่วงเวลาน้ี และในช่วงเวลาก่อนหนา้

พระพุทธท่ีคนอินเดียนบัถือนั้น กไ็ดสื้บทอดมาถึงอินเดีย จากชาวกรีกโบราณในยโุรปท่ีนบัถือพระ

พุทธ เพราะสมยัโบราณข้ึนไปอีก ในหมู่ชาวยุโรปมีคนนับถือพระพุทธเป็นจาํนวนมาก แน่นอน

ไม่ใช่จะนบัถือพระพุทธกนัทั้งหมด ก็มีการนบัถือเทพองคอ่ื์นๆดว้ย หลงัจากเผยแพร่เขา้สู่อินเดีย

แลว้ รูปลกัษณ์ของพระพุทธและฝีมือการสร้างสรรคง์านป้ันสลกักเ็ผยแพร่เขา้สู่อินเดีย ดงันั้นฝีมือ

การป้ันสลกัรูปพระพุทธของจีนในระยะแรกๆ โดยพื้นฐานจึงเป็นไปตามแบบของกรีกโบราณ รูป

ป้ันสลกัพระพุทธในสมยัแรกๆ ท่ีพวกท่านเห็น ส่วนใหญ่จะมีกระบอกตาลึก โหนกคิ้วและเคา้โครง

ใบหนา้เหมือนกบัเคา้โครงใบหนา้ของคนตะวนัตก คือจมูกตรง เป็นเหล่ียมดูดีมาก เหตุผลกคื็อกรีก
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โบราณไดเ้ผยแพร่วฒันธรรมของพระพุทธในสมยัแรกๆ เขา้สู่อินเดีย แลว้เผยแพร่จากอินเดียต่อไป

ยงัประเทศจีนอีก แต่เน่ืองจากรูปป้ันแกะสลกัลว้นแต่มีองคป์ระกอบของตวัคนป้ันสลกัติดอยู ่ฉะนั้น

หลงัจากท่ีเผยแพร่เขา้สู่แผ่นดินจีนแลว้ ในรูปป้ันแกะสลกัต่างๆ รูปลกัษณ์ของพระพุทธจึงมีส่วน

คลา้ยคนจีนอยา่งชา้ๆ เม่ือเผยแพร่เขา้มาอยูใ่นประเทศจีนเป็นเวลานานเขา้นานเขา้ องคป์ระกอบของ

วฒันธรรมกรีกโบราณท่ีเผยแพร่เขา้สู่ประเทศจีนในระยะแรกจึงค่อยๆ จางหายไป และค่อยๆ หนัสู่

กล่ินไอทอ้งถ่ินของจีนมากข้ึน น้ีเป็นการพูดจากชั้นพื้นผิวของวฒันธรรมมนุษยชาติ ยงัมีมูลเหตุอีก

ประการหน่ึง หลงัจากท่ีพุทธศาสนาเผยแผ่เขา้สู่ดินแดนจีนแลว้ ก็มีฟู่ หยวนเสิน(จิตรอง)ของคน

บาํเพญ็สาํเร็จเป็นพระพุทธ พระโพธิสัตวเ์ป็นจาํนวนมาก แต่เน่ืองจากในแผ่นดินจีนในเวลานั้นไม่มี

รูปแบบการเรียนการศึกษาท่ีเป็นระบบ รูปป้ันแกะสลกัก็เป็นผลงานของช่างแกะสลกัหินและผู ้

บาํเพญ็เต๋าทั้งส้ิน ฉะนั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัรูปป้ันแกะสลกัของตะวนัตกจึงขาดความชาํนาญอย่าง

มาก โดยพื้นฐานไม่ถูกตอ้งแม่นยาํในเร่ืองของสัดส่วนโครงสร้างร่างกาย ฉะนั้นรูปป้ันแกะสลกั

ต่างๆ ของพวกเราคนจีน ไม่ใช่เป็นเอกลกัษณ์ของงานของสํานกัใด มนัเกิดจากความสามารถทาง

เทคนิคท่ีไม่สุกงอม 

 เม่ือครู่ขา้พเจา้ไดบ้รรยาย ขั้นตอนการพฒันาของศิลปะมนุษยชาติและประวติัความเป็นมา

ของมนัในส่วนสําคญัโดยสรุป ศิลปะในอดีตโดยปกติจะแสดงส่ิงท่ีเก่ียวกบัเทพ เทพถ่ายทอดส่ิง

เหล่าน้ีใหแ้ก่คนกเ็ป็นการบอกใหม้นุษยรู้์วา่ เทพปกป้องคุม้ครองมนุษยอ์ยู ่หากคนทาํดีกจ็ะไดม้รรค

ผลท่ีดี  

 โดยปกติ ผลงานของศิลปินลว้นมีส่ิงท่ีเป็นแกนสาํคญัและจุดประสงคข์องการถ่ายทอด พูด

ถึงระหว่างท่ีท่านประกอบสัดส่วนของภาพ จินตนาการให้ภาพเป็นอย่างไร ส่ิงท่ีท่านตอ้งการจะ

ถ่ายทอดคืออะไร ลว้นแต่มีความหมายท่ีตวัเองตอ้งการจะถ่ายทอดอยูข่า้งในนั้น หมายความว่ามนัมี

เร่ืองราวโดยตวัมนัเอง แต่คนปัจจุบนัน้ีเวลาดูศิลปะดั้งเดิมขนานแทข้องตะวนัตกก็ยงัมีปัญหาขอ้

หน่ึง โดยเฉพาะผลงานวิจิตรศิลป์ในช่วงเฟ่ืองฟูของศิลปวรรณคดี เขาดูแต่เพียงวิธีวาด ฝีมือทาง

เทคนิค คนเหล่าน้ียงัตอ้งเป็นคนท่ีเขา้ใจวชิาความรู้พื้นฐานท่ีสามารถดูแลว้เขา้ใจ แต่มีคนนอ้ยมากท่ี

จะรู้ว่าส่ิงท่ีภาพน้ีถ่ายทอดนั้นคืออะไร ดงันั้นเวลาท่ีขา้พเจา้ดูภาพวาดและรูปป้ันสลกัต่างๆ ผูฝึ้กท่ี

ยืนอยู่ขา้งๆ ขา้พเจา้ก็จะถาม อะไรคือส่ิงท่ีอยู่ในภาพวาดน้ี ขา้พเจา้ก็บอกพวกเขาว่าส่ิงท่ีอยู่ใน

ภาพวาดว่าเป็นอะไร แน่นอนพวกท่านทุกคนลว้นแต่ทาํงานเก่ียวกบัศิลปะ ต่างก็เขา้ใจส่ิงต่างๆ
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มากมาย เช่นนั้นพวกเราน่าจะมาพิจารณาร่วมกนั หาภาพวาดมาสักสองสามภาพมา ขา้พเจา้จะลอง

พดูส่ิงท่ีถ่ายทอดอยูใ่นภาพ และเหตุใดจึงแสดงออกมาอยา่งนั้น (เสียงปรบมือ) 

 พวกเรานัง่ลง เม่ือครู่ขา้พเจา้ไดพ้ดูถึงส่ิงท่ีแสดงอยูใ่นภาพวาดเหล่าน้ี ทุกท่านต่างกเ็ขา้ใจใน

ส่ิงท่ีขา้พเจา้พูดกนัแลว้ ขา้พเจา้อยากใหศิ้ษยต์า้ฝ่ารู้ว่าควรจะทาํอยา่งไร ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย

แสดงความคิดเห็นของตวัเองออกมาใหฟั้งบา้ง จะดีไหม 

 

ศิษย ์ (คาํแปล) พวกเราอยากจะวาดภาพของการประทุษร้าย เราสามารถจะวาดภาพท่ีศิษยต์า้

ฝ่าถูกทรมานไดห้รือไม่? 

อาจารย์ วาดได ้ภาพของศิษยต์า้ฝ่าขณะถูกทรมาน ศิษยต์า้ฝ่ากาํลงัศึกษาฝ่า กาํลงัฝึกพลงักง หรือ

ทศันียภาพของเทพและสวรรคห์ลงัจากตา้ฝ่าไดเ้ผยแพร่อยา่งกวา้งไกล ส่ิงเหล่าน้ีวาดไดท้ั้งส้ิน 

 

ศิษย ์ พวกเราจะสร้างสรรค์งานเก่ียวกับขั้นตอนท่ีศิษยต์้าฝ่าอธิบายความจริง หงฝ่า และ

อยา่งเช่นการเดินพาเหรดและอ่ืนๆ ทาํไดห้รือไม่? 

อาจารย์ ส่ิงเหล่าน้ีทาํไดท้ั้งส้ิน ส่ิงสําคญัคือในการคิดแบบและสร้างสรรคง์าน ตอ้งสร้างสรรค์

ออกมาใหมี้มาตรฐาน 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์การวาดท่ีเนน้นยัความคิด(เซ่ียะอ้ี)ของจีน อยา่งเช่นนกัเขียนภาพท่ีมีช่ือเสียง

ของจีนเหล่านั้น ส่วนใหญ่การวาดจะเนน้ท่ีนยัความคิด(เซ่ียะอ้ี) วาดทิวทศัน์ ภูเขาและนํ้ า พวกเราก็

วาดไดห้รือไม่  

อาจารย์ การเขียนภาพท่ีเน้นนัยความคิด(เซ่ียะอ้ี) วาดไดไ้ม่มีปัญหา ภาพเขียนจีน ภาพวิวภูเขา

และนํ้า กว็าดไดเ้พราะเป็นผลงานของศิษยต์า้ฝ่า สามารถนาํออกมาแสดง แต่พวกท่านคือศิษยต์า้ฝ่า 

ระหวา่งน้ีทุกคนต่างกาํลงัยนืยนัความถูกตอ้งของฝ่า กาํลงับุกเบิกอนาคตใหแ้ก่สรรพชีวิตกนัอยู ่ตอ้ง

พยายามจดัเร่ืองการอธิบายความเป็นจริง เปิดโปงส่ิงชัว่ร้ายเป็นอนัดบัแรก โดยเฉพาะในช่วงเวลาน้ี 

น่ีคือหนา้ท่ีของศิษยต์า้ฝ่า เปิดโปงส่ิงชัว่ร้าย นาํเสนอตา้ฝ่า นาํเสนอเทพ นาํเสนอผลงานเหล่าน้ีมาก

สักหน่อยจะดีกวา่ ใหผ้ลงานเหล่าน้ีเป็นแกนหลกั ผลงานอ่ืนๆ ของศิษยต์า้ฝ่ากแ็สดงได ้
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ศิษย ์ การเขียนภาพท่ีเนน้นยัความคิด(เซ่ียะอ้ี)ไม่ถือวา่เป็นส่ิงท่ีเบ่ียงเบนหรือ 

อาจารย์ การเขียนภาพท่ีเนน้นยัความคิด(เซ่ียะอ้ี)ท่ีขา้พเจา้พูด หมายถึงการถ่ายทอดความหมาย

ขา้งในลงในภาพ ถา้หากคนสามารถถ่ายทอดความรู้สึกโดยยนือยูบ่นรากฐานของศีลธรรมตามแบบ

ดั้งเดิมขนานแทแ้ละมีเจ้ิงเน่ียน จะไม่มีปัญหา ส่ิงสําคญัคือ สร้างสรรค์ออกมาดว้ยเจ้ิงเน่ียน หรือ

แสวงหาส่ิงท่ีเรียกว่าสํานึกสมยัใหม่ ใช้วิธีดั้ งเดิมขนานแทห้รือทศันคติของสํานกัสมยัใหม่แสดง

ออกมา ปัญหาไม่อยูท่ี่ตวันยัความคิด 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ดิฉันใคร่ขอถาม ผลงานท่ีท่านพูดถึงเม่ือครู่เหล่านั้นลว้นแต่วาดเก่ียวกบั

รูปลกัษณ์ของเทพของตะวนัตก เช่นนั้นสาํหรับศิษยต์า้ฝ่าเป็นการผสมผสานระหว่างตะวนัออกและ

ตะวนัตก ภาพแบบน้ี จะใชภ้าพของพวกเขาเป็นแบบอา้งอิงอย่างไร โดยยงัมีลกัษณะพิเศษของทาง

ตะวนัออกของพวกเรา 

อาจารย์ การวาดรูปลกัษณ์ของเทพตะวนัออกและตะวนัออกใหร้วมอยู่ในภาพเดียวกนันั้น ไม่มี

ปัญหา(ทาํได)้ ระหวา่งการเจ้ิงฝ่า เทพต่างๆมากมายต่างส่งผลในดา้นบวก ภาพเขียนจีนจาํนวนมากก็

ดีมาก สามารถเป็นท่ียอมรับ ทางดา้นวิธีการและฝีมือให้ปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีปัญหา 

หากจะเอาแบบภาพเขียนของจีนและภาพวาดสีนํ้ ามนัของตะวนัตก มารวมอยู่ในภาพเดียวกนัดู

เหมือนจะทาํไดย้าก การเอาวิธีของตะวนัออกและตะวนัตกมาผสมเขา้ดว้ยกนัยงัไม่เคยมีใครทาํมา

ก่อน อยา่ไดท้าํจนไม่ไดเ้ร่ือง(หวัมงักทุา้ยมงักร) 

 

ศิษย ์ ดิฉันอยากจะพูดว่า พูดจากระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนไปอีก เทพของตะวนัออกและตะวนัตก 

จาํนวนมากลว้นแต่อยูใ่นระดบัชั้นท่ีต ํ่ากวา่พระพุทธ ถา้หากพวกเรานาํมาแสดงในช้ินงานท่ีใหญ่สัก

หน่อย โดยนาํมารวมอยูใ่นงานช้ินน้ี จะทาํไดห้รือไม่ 

อาจารย์ ท่านจะสร้างสรรค์งานใหญ่สักหน่ึงช้ิน โดยในช้ินงานมีทั้งเทพในรูปลกัษณ์ของคน

ตะวนัออกและคนตะวนัตกในเวลาเดียวกนั เร่ืองนั้นไม่มีปัญหา จะวาดเต๋าบา้ง วาดเทพในรูปลกัษณ์

ของคนตะวนัตกบา้งตามความจาํเป็นใหอ้ยูใ่นช้ินงานเดียวกนั กไ็ม่มีปัญหา แต่ถา้ในช้ินงานเดียวกนั 

ดา้นหน่ึงใชว้ธีิวาดแบบสีนํ้ามนั อีกดา้นหน่ึงเป็นวธีิวาดแบบจีน ขา้พเจา้วา่เห็นจะไม่ดีแน่  
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ศิษย ์ คาํถามอีกขอ้หน่ึง ในช้ินงานของเราโดยหลกัจะถ่ายทอดส่ิงท่ีสว่าง แต่แน่นอนในบาง

ช้ินงาน เน่ืองจากความหมายขา้งในค่อนขา้งจะมากสักหน่อย และมีบุคคลในดา้นลบปรากฏอยู่ใน

นั้นดว้ย เป็นภาพตรงขา้มสองดา้นเช่นน้ี ผมอยากจะขอรับฟังคาํยนืยนัใหแ้น่ใจในการวาดบุคคลใน

ดา้นลบ แน่นอนจะจดัให(้พวกเขา)อยูใ่นมุมท่ีมืด แต่การจดัภาพอยา่งน้ีทาํไดห้รือไม่ 

อาจารย์  ทาํได ้อนัท่ีจริงท่านดูภาพน้ี ตาํรวจชัว่ร้ายกาํลงัทุบตีศิษยต์า้ฝ่า ในการใชสี้ ตาํรวจชัว่ร้าย

และศิษยต์า้ฝ่านั้นมีความแตกต่างกนั ในภาพรวม กมี็ความประสานกลมกลืนกนัมากและไม่มีปัญหา 

ประเดน็อยูท่ี่วธีิการและศิลปะของพวกท่านวา่จะจดัมนัใหดี้อยา่งไร 
 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ดิฉันใคร่ขอถาม การคดัลายมือ(ซูฝ่า)ของจีนเป็นศิลปะประเภทหน่ึงหรือไม่ 

และตวัหนงัสือหวดั(เฉาถ่ี)จดัเป็นจาํพวกถูกตอ้งหรือไม่ 

อาจารย์  ปัจจุบนัน้ีเรียกว่าการคดัลายมือ(ซูฝ่า) ในอดีตกคื็อการเขียนหนงัสือ มาถึงสมยัน้ีคนกไ็ม่

ใชพู้่กนัเขียนหนงัสือกนัแลว้ จึงตั้งมนัข้ึนเป็นศิลปะประเภทหน่ึง อนัท่ีจริงมนัมีความหมายขา้งใน

ของศิลปะรวมอยู่ในตัวด้วยจริงๆ เช่นนั้ นในเม่ือมันถูกจัดเป็นศิลปะประเภทหน่ึงแล้ว ใน

นิทรรศการศิลปกรรม กจ็ดัมนัเป็นวจิิตรศิลป์ประเภทหน่ึงกแ็ลว้กนั 

 พูดถึงตวัหนงัสือหวดั(เฉาถ่ี) พูดกนัอยา่งเขม้งวด มนัเป็นการแสดงออกของการปล่อยจิตใจ

ให้หลงระเริงในดา้นลบของคน ในอดีตเม่ือเทพช่วยคนประดิษฐ์ตวัอกัษรนั้น ไม่มีตวัหนงัสือหวดั

(เฉาถ่ี)จาํพวกนั้น อนัท่ีจริงขา้พเจา้ไม่เคยฝึกเขียนหนงัสือดว้ยพู่กนั เขียนไม่ค่อยชาํนาญ แต่มกัจะมี

คนขอให้ขา้พเจา้เขียนอะไรใหอ้ยูเ่สมอ ขา้พเจา้กจ็ะเขียนแบบล่ีซู(รูปแบบตวัหนงัสือท่ีนิยมมากใน

ราชวงศฮ์ัน่) ไม่ใช่ว่าขา้พเจา้ชอบแบบล่ีซูเป็นพิเศษ เป็นเพราะล่ีซูตวัหนงัสือแบบน้ี ใครท่ีอยากจะ

เขียนให้หวดั ไม่สามารถเขียนให้หวดัได ้ถา้เขียนให้หวดัก็จะไม่ใช่แบบล่ีซู ดงันั้นจึงยากท่ีคนจะ

เขียนมนัใหห้วดัในขณะท่ีถูกครอบงาํดว้ยทศันคติและกรรมแห่งความคิด จากจุดน้ีขา้พเจา้จึงชอบ

เขียนในแบบล่ีซู 

 

ศิษย ์ พูดถึงตวัหนงัสือในการคดัลายมือ(ซูฝ่า) ผมเห็นศิษยต์า้ฝ่าบางคน เน่ืองจากเห็นว่าท่าน

อาจารยเ์ขียนหนงัสือดว้ยแบบล่ีซู ดงันั้นเวลาเลือกตวัหนงัสือ พวกเขากจ็ะเลือกแบบล่ีซู ผมจึงอยาก

ทราบวา่ พวกเราสามารถจะใชต้วัหนงัสือแบบอ่ืนหรือไม่ 
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อาจารย์  ใชไ้ดท้ั้งหมด ตวัหนงัสือแบบใดกใ็ชไ้ด ้แต่สาํหรับตวัหนงัสือหวดั(เฉาถ่ี) ขา้พเจา้รู้สึกว่า

เป็นการปล่อยปละดา้นลบของคนมากเกินไป มีองคป์ระกอบชั้นพื้นผวิของคนมากเกินไป เวลาท่ีคน

คิดอยา่งถูกตอ้ง ปฏิบติัดี(เจิ้งเน่ียนซัน่สิง)อยา่งแทจ้ริง จะไม่สามารถเขียนออกมา โดยหลกัคือเขียน

ออกมาในเวลาท่ีปล่อยตวัเองให้ตกอยู่ในทศันคติ เวลารุนแรงจะมีสภาวะจิตคลัง่เล็กน้อย ดา้นท่ี

ถูกตอ้งไม่สมบูรณ์ 

 

ศิษย ์ ผมมีคาํถามอีกขอ้หน่ึง เก่ียวกบัสามแม่สี ท่านอาจารยพ์ูดถึงสามแม่สีว่าในมิติอ่ืนมีสีท่ี

สอดคลอ้งกนั ในหมู่คน เรากพ็ดูถึงสีเสริม เช่นนั้นจะเขา้ใจแม่สีอยา่งไร ณ ท่ีของคนตรงน้ีเราพูดกนั

ว่าเน่ืองจากแสงก่อใหเ้กิดสีต่างๆ เพราะหากไม่มีแสงกจ็ะมองไม่เห็นสีต่างๆ เช่นนั้นในมิติอ่ืนมีแต่

แสง จะแยกแยะเปรียบเทียบสีเหล่านั้นอยา่งไร 

อาจารย์  สามแม่สี คนสามารถผสมจากสีวาดภาพให้เป็นสีอ่ืนๆ สามแม่สี ในการแยกแสง 

(spectrum) ของมนุษย ์กส็ามารถส่องและหักเหเป็นสีต่างๆ ในการแยกแสง แต่น้ีจะเกิดข้ึนจากตวั

สสารในมิติวตัถุของมนุษยเ์ท่านั้น มิติอ่ืนจะไม่เหมือนกนั สสารก็ต่างกนั บางคนบอกว่าสภาพ

(รูปร่าง)ของวตัถุเกิดจากแสง รวมถึงการใหค้วามสว่างและความมืด และสีท่ีปรากฏในภาพวาด มนั

ไม่ใช่เช่นนั้น วตัถุในสภาพท่ีไม่มีแสงมนัก็มีรูปร่างอย่างนั้น แสงเพียงแต่ให้ความรู้สึกแก่คนทาง

สายตาว่าสว่างหรือมืด เม่ือความเขม้ของแสงเปล่ียนแปลง ก็จะทาํให้มองเห็นสีผิดแผกไป แต่สีท่ี

แทจ้ริงและรูปร่างของวตัถุจะไม่เปล่ียนแปลง ใชค้าํพูดของการบาํเพญ็ แสงปิดกั้นสายตาคน สร้าง

ภาพลวงตาใหแ้ก่คน ในมิติอ่ืนๆ อีกมากมายไม่มีดวงอาทิตย ์และมีมิติอีกมากมายท่ีวตัถุทั้งหมดจะ

เปล่งแสงนวลอ่อนในตวัเอง ถา้หากวตัถุใดไม่ตอ้งการดวงอาทิตย ์ถา้หากในมิติใดไม่มีดวงอาทิตย ์

สภาพของวตัถุยงัคงมัน่คง ในบางมิติวตัถุทั้งหมดกเ็ปล่งแสงอ่อนๆ ไม่แยงสายตา ชีวิตในระดบัชั้น

เดียวกบัตวัเองกจ็ะมองเห็น มิติแบบน้ีกไ็ม่มีแหล่งกาํเนิดของแสงท่ีสาดส่องโดยตรงแบบดวงอาทิตย ์

รูปร่างลกัษณะของวตัถุท่ีมองเห็นยงัคงเป็นอยา่งนั้น 

 มองดูดว้ยดวงตามนุษย ์มิติอ่ืนจะเปล่งประกาย(แสง) สีและรูปร่างของวตัถุจะไม่เปล่ียน 

แน่นอนเทพและทุกส่ิงของเทพลว้นสามารถเปล่ียนแปลง รูปแบบของเทพไม่ใช่คงอยูใ่นสภาพอยา่ง

ท่ีคนเรียกวา่มัน่คง(คงท่ี) โดยทัว่ไปจะเหมือนสีของไฟนีออน รูปร่างและสีของไฟไม่ถูกกระทบจาก

แสง หากชีวิตนั้นเป็นชีวิตในระดบัชั้นนั้น เขาจะไม่มีความรู้สึกเหมือนอยา่งท่ีมนุษยมี์เวลาท่ีมองดู
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มิตินั้น ก็เหมือนอย่างท่ีขา้พเจา้พูดกบัพวกท่าน โมเลกุลก็มีพลงังาน มนุษยไ์ม่รู้สึกเน่ืองจากทุก

ส่ิงของมนุษย ์รวมทั้งดวงตากป็ระกอบข้ึนจากอนุภาคของโมเลกุลเช่นกนั หากเป็นชีวิตท่ีประกอบ

ข้ึนจากอนุภาคท่ีใหญ่กว่าซ่ึงตํ่ากว่าระดบัโมเลกุล เช่นเดียวกนั(เขา)จะเห็นร่างกายมนุษยแ์ละวตัถุ

ทั้งหมดในมิติมนุษยเ์ปล่งแสงและมีพลงังาน น้ีต่างกบัแนวคิดในมิติท่ีว่า ทุกส่ิงเปล่งแสงโดยไม่ตอ้ง

มีดวงอาทิตยต์ามท่ีขา้พเจา้กล่าวไปเม่ือครู่ นัน่เป็นมิติท่ีวตัถุเปล่งแสงโดยตวัเอง 

 เพราะมิติน้ีของมนุษยเ์ป็นท่ีซ่ึงสร้างข้ึนเป็นพิเศษเพื่อการเจ้ิงฝ่า พน้จากอาณาเขตของสาม

ภพ ทุกส่ิงกจ็ะต่างกนัโดยส้ินเชิง ในมิติอ่ืนอีกมากมายและกวา้งใหญ่มากยิง่ข้ึนอีก ซ่ึงคงอยูใ่นระดบั

เดียวกบัสามภพ โครงสร้างของวตัถุทั้งหมดลว้นเปล่ียนไป ลว้นต่างไปจากในโลกมนุษย ์รูปร่างของ

วตัถุท่ีเห็นและความสัมพนัธ์ระหว่างความสว่างและความมืดจะต่างไปจากลักษณะตามท่ีคน

มองเห็นในโลก ฉะนั้นความสัมพนัธ์ระหว่างความสว่างและความมืดตามท่ีปรากฏ ณ ท่ีของมนุษย์

ตรงน้ีนั้น เป็นสภาพแวดลอ้มพิเศษซ่ึงสร้างข้ึนใหแ้ก่มนุษย ์เทพบนสวรรค ์เทียนถ่ีจาํนวนมากมายท่ี

ไม่มีดวงอาทิตยส่์องแสงให้โดยตรง แต่ก็มีเทียนถ่ีอีกจาํนวนมากมายท่ีไม่ใช่มีดวงอาทิตยเ์พียงดวง

เดียวท่ีส่องแสง บางแห่งมีดวงอาทิตย ์บางแห่งไม่มีดวงอาทิตย ์ชีวิต ณ ระดบัชั้นต่างๆ สัมผสักบั

ความเขม้ของแสงแตกต่างกนั พวกเขาต่างสอดคลอ้งกบัรูปแบบการคงอยู่ของแสง ณ ระดบัชั้น

ต่างๆ ในบทความผูฝึ้กเขียนว่าสามแม่สีมีความสัมพนัธ์กบัเจิน ซั่น เหยิ่นนั้นเป็นความรู้สึกของ

ตวัเองในระหวา่งบาํเพญ็ ไม่ใช่มูลฐานแก่นแทข้องเจิน ซัน่ เหยิน่ 

 เม่ือมองเห็นทศันียภาพบนสวรรค ์คนจะต่ืนตะลึงอยา่งมาก แลว้คนกจ็ะคิด จะใชสี้อะไรจึง

จะวาดออกมาได้ล่ะ หากเป็นสสารระดับชั้นพื้นผิวซ่ึงประกอบข้ึนจากโมเลกุล คนจะสามารถ

มองเห็นตลอดจนสามารถสัมผสัและใช้ แต่ส่ิงท่ีประกอบข้ึนจากอนุภาคในระดับท่ีจุลภาคกว่า

โมเลกุลนั้น หาไม่ไดจ้ากท่ีของมนุษยต์รงน้ี อนัท่ีจริงโมเลกุลก็มีพลงังาน ไม่เพียงแต่มีพลงังาน ยงั

สามารถบงัเกิดผลของพลงังาน มนุษยใ์นโลกสัมผสัไม่ถึงพลงังานเน่ืองจากโครงสร้างร่างกาย 

ดวงตา ผิวหนงัตลอดจนเลือดเน้ือของมนุษยใ์นโลก ทุกส่ิงลว้นเป็นผลิตผลของอนุภาคในชั้นของ

โมเลกุลทั้งส้ิน ฉะนั้นในระดบัชั้นเดียวกนั คนจึงสัมผสัรับรู้ไม่ถึงพลงังานในระดบัชั้นเดียวกนั 

สามารถจะสัมผสัรับรู้ถึงพลงังานของระดบัชั้นจุลภาคเป็นเพราะอนุภาคซ่ึงประกอบข้ึนเป็นวตัถุ

ของมนุษยใ์นชั้นน้ีนั้น เม็ดของอนุภาคใหญ่กว่าอนุภาคในระดบัจุลภาค ฉะนั้นพูดอีกนัยหน่ึงคือ 

องคป์ระกอบซ่ึงประกอบข้ึนเป็นสีนั้นๆ ไม่ใช่เป็นอนุภาคเพียงชั้นเดียว ดงันั้นมิติชั้นท่ีสูงจึงมองดู
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สว่างไสวเป็นประกาย มากกว่ามิติท่ีประกอบข้ึนจากอนุภาคในระดบัท่ีอยู่ต ํ่าลงมาหน่ึงชั้น แต่เป็น

ความสวา่งไสวในแบบท่ีเหนือกว่าอาณาจกัรเขตแดน ดงันั้นจึงหาสีเช่นน้ีไม่ไดใ้นโลกมนุษย ์ถึงแม้

จะใชสี้เรืองแสงก็ไม่สามารถถ่ายทอด(วาด)ออกมา แต่แมว้่าจะไม่มีสีอย่างนั้นท่ีจะถ่ายทอดความ

ศกัด์ิสิทธ์ิของอาณาจกัรเขตแดนนั้นให้ออกมา แต่ก็ยงัสามารถใชสี้ท่ีมนุษยมี์ วาดโครงสร้างและ

ลกัษณะท่าทางความน่าเกรงขามในภาพให้ปรากฏ ทางด้านรูปร่าง โครงสร้าง สีของมนุษยย์งั

สามารถจะวาดออกมาได ้หากท่านสามารถใชทุ้กส่ิงของเทพ ถ่ายทอดเทพออกมาทั้งหมดในโลก

มนุษย ์นัน่คือเทพไดม้าถึงโลกมนุษย ์

 

ศิษย ์ ขอท่านอาจารยอ์ธิบายเส้ือผา้อาภรณ์หรือเคร่ืองแต่งกายท่ีพุทธ เต๋า เทพ ใชโ้ดยปกติ 

อาจารย์ เคร่ืองแต่งกายของพระพุทธท่ีพวกเราเห็นโดยปกติคือจีวรสีเหลือง พระโพธิสัตวจ์ะวาด

ใหส้วมชุดเคร่ืองแต่งกายของสตรีจีนในสมยัโบราณ พวกท่านสามารถอา้งอิงไดจ้ากเคร่ืองแต่งกาย

ของสตรีในสมยัราชวงศซ์้อง นัน่เป็นแบบท่ีปกติทัว่ไปท่ีสุด เทพในรูปลกัษณ์คนขาวไม่ว่าจะเป็น

เทพของโลกใด โดยปกติพวกเขาลว้นแต่พนักายดว้ยจีวรสีขาวผืนใหญ่หน่ึงผืน พระพุทธจะพนักาย

ดว้ยจีวรสีเหลืองผืนใหญ่หน่ึงผืน เทพในรูปลกัษณ์คนดาํจะพนักายดว้ยจีวรสีแดงผืนใหญ่หน่ึงผืน 

แน่นอนยงัมีปรากฏการณ์ในแบบต่างๆ อีกมากมาย และชั้นท่ีสูงข้ึนไปอีก มีทั้งเทพท่ีไม่สวมใส่

เคร่ืองแต่งกายใดๆ เคร่ืองแต่งกายแบบดึกดาํบรรพใ์นลกัษณะต่างๆ ซ่ึงโบราณมากๆ เทพในแบบ

ต่างๆ ลกัษณะต่างๆ โดยปกติในช้ินงานวาดในส่ิงท่ีคนสามารถรู้จกัก็เพียงพอแลว้ แน่นอนเต๋ายอ่ม

สวมใส่เส้ือผา้ในแบบของจีนโบราณ น่ีเป็นเต๋าทัว่ๆไป อนัท่ีจริงเคร่ืองแต่งกายของเต๋าใหญ่ในระดบั

ชั้นสูง กห็ลากหลายในแบบต่างๆ 

 ในอดีตคนบาํเพญ็ยงัมีปรากฏการณ์แบบหน่ึง ไม่วา่จะเป็นเม่ือใด รัชสมยัใด เม่ือท่านบาํเพญ็

สําเร็จ เวลาหยวนหมัน่ เคร่ืองแต่งกายท่ีท่านสวมใส่อยู่ ก็จะกลายเป็นเส้ือผา้อาภรณ์ของเขาใน

ภายหลงั โดยปกติจะเป็นเช่นน้ี แน่นอนพระพุทธจะไม่ใช่เช่นน้ี ผูท่ี้บาํเพญ็สาํเร็จเป็นพระพุทธกจ็ะ

มีรูปลกัษณ์ของพระพุทธ จะสวมใส่เส้ือผา้ของพระพุทธ สาํหรับผูบ้าํเพญ็เป็นเทพแบบอ่ืนๆ ในกรณี

ปกติเวลาท่ีบาํเพญ็สําเร็จ ส่ิงท่ีเขาสวมใส่ก็จะกลายเป็นเส้ือผา้ท่ีเขาสวมใส่ในภายหลงั พวกท่านมี

ใครเคยไปภูเขาอู่ตั้ง(บูต้ึ้ง)บา้ง เคยเห็นภาพวาดของเสวยีนอู่บา้งไหม ในภาพเหตุใดเสวียนอู่จึงปล่อย

ผมสยาย เพราะในเวลาท่ีเขาบาํเพญ็สาํเร็จเขาปล่อยผมสยาย ดงันั้นเขาจึงอยู่ในภาพลกัษณ์สยายผม 
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เขานัง่สมาธิอยูใ่นป่าเป็นเวลานาน รู้สึกยุง่ยากท่ีจะรวบผม จึงไม่รวบผมจวบจนบาํเพญ็สาํเร็จ จึงเป็น

เช่นนั้น 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ในภาพเขียนโบราณ พระพุทธแต่งกายในชุดเส้ือผา้ก็มี (ห่มจีวร)เปิด

หวัไหล่กมี็ 

อาจารย์ บางคร้ังคนจะวาดรูปพระพุทธตามทศันคติของตวัเอง เป็นตน้ว่าในเขตพื้นท่ีเอเซียใต้

อากาศค่อนขา้งร้อน พระสงฆโ์ดยปกติจะ(ห่มจีวร)เปิดหวัไหล่ เปิดหวัไหล่ขวาเพื่อใหเ้ยน็สบาย ใน

เขตพื้นท่ีทางเหนือพระสงฆจ์ะใชผ้า้ปิดคลุมหวัไหล่ขวา ปิดคลุมหวัไหล่ขวาเอาไวก้จ็ะไม่หนาว ใน

โลกของพระพุทธไม่มีความคิดเหล่าน้ี โดยปกติพวกเขาจะแต่งกายโดยเปิดหวัไหล่ขวาในลกัษณะ

นั้น คนจีนเวลาวาดรูปพระพุทธ ในทศันคติของคนจีนคือปิดคลุมช่วงไหล่ทั้งหมด แทจ้ริงแลว้การ

แต่งกายของพระพุทธเป็นเช่นนั้ น เทพในรูปลักษณ์ของคนตะวันตกก็เปิดหัวไหล่หน่ึงข้าง

เช่นเดียวกนั เพราะชุดแต่งกายแบบน้ีไม่มีแขนเส้ือ ถา้ปิดคลุมหัวไหล่ทั้ง 2 ขา้งจะเคล่ือนไหวไม่

สะดวก 

 

ศิษย ์ ผมใคร่ขอถาม พวกเราเรียนการวาดภาพ เหตุใดวิชาพื้นฐานจึงเรียนยากอย่างน้ี หา

สถานท่ีเรียนลาํบาก การเรียนภาพวาดในประเทศจีน ทาํอย่างไรจึงจะสามารถยกระดบัฝีมือให้ดี

ยิง่ข้ึน 

อาจารย์ โดยหลกัเป็นเพราะการศึกษาในประเทศตะวนัตก ไดรั้บอิทธิพลจากสํานึกท่ีเรียกว่า

สาํนกัสมยัใหม่ (modernism) มากเกินไป จึงไม่เนน้การฝึกฝนวิชาพื้นฐานของนกัศึกษาแต่อย่างใด 

นอกจากน้ีอาจารยแ์ละศาสตราจารยท์ั้งหลายกล็ว้นแต่นิยมสาํนกัสมยัใหม่ (modernism) พวกเขาไม่

เขา้ใจและไม่มีความรู้ทัว่ไปอนัเป็นความรู้พื้นฐานท่ีสุดของการวาดภาพ สาํหรับความชาํนาญในวชิา

พื้นฐาน ตอ้งอาศยัการฝึกฝนอยา่งหนกัจึงจะเกิดความชาํนาญ เร่ิมตน้ตอ้งวาดวตัถุท่ีอยูก่บัท่ี ฝึกฝน

จนมีความชาํนาญในเร่ืองโครงสร้างและรูปทรงมิติ เม่ือฝึกวาดวตัถุท่ีอยู่กบัท่ีไดดี้แลว้ก็ตอ้งฝึกส

เก๊ตชภ์าพ จากนั้นฝึกการใชสี้ใหเ้หมาะสมถูกตอ้ง ฝึกปรือจนชาํนาญในวิชาพื้นฐานข้ึนไปทีละขั้นที

ละขั้น วชิาพื้นฐานเป็นส่ิงท่ีนกัเขียนภาพ นกัป้ันแกะสลกัจาํเป็นตอ้งมีความชาํนาญ 
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ศิษย ์ เหตุใดในประเทศจีนจึงเขียนแต่ภาพทิวทศัน์ตลอดมา แน่นอนประเทศจีนก็มีการวาด

รูปลกัษณ์ของพระพุทธ แต่ในประวติัศาสตร์จีน  ส่วนใหญ่จะเขียนภาพววิภูเขาและนํ้า 

อาจารย์ ภาพเขียนของจีนเน้นท่ีนยัความคิด วาดอาณาจกัรของนัยความคิด ความหมายขา้งใน

ของส่ิงท่ีวาด ดงันั้นส่วนใหญ่จึงวาดแต่ภาพวิวภูเขาและนํ้ า ถึงอยา่งไรคนจีนนั้นเป็นวฒันธรรมของ

ก่ึงเทพ ในสาํนึกไม่ตอ้งการจะเขียนรูปคนมากจนเกินไป กเ็ป็นไปตามเหตุผลอยา่งท่ีขา้พเจา้กล่าวไป

ขา้งตน้ เขียนภาพววิภูเขาและนํ้าเป็นส่วนใหญ่ แต่กมี็เขียนภาพคนบา้ง แต่โดยทัว่ไปจะไม่ใชค้นเป็น

แบบ เป็นการจินตนาการออกมาทั้งส้ิน ทาํอยา่งน้ีก็มีความหมดจดเสียอีก แน่นอนก็ไม่ใช่ ไม่เขียน

รูปของคนจริงๆ เสียทีเดียว ในประวติัศาสตร์ตลอดมานักเขียนภาพก็มีการเขียนภาพของผูก้ลา้ 

วีรบุรุษ บุคคลท่ีผูค้นตอ้งการจะจดจาํ มาถึงยุคปัจจุบนัก็มีความหลากหลายค่อนขา้งมาก อนัท่ีจริง

ภาพเขียนจีนท่ีคน้พบ ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดยงัคงเป็นภาพเขียนของเทพ และจากอดีตจนถึงปัจจุบนัภาพวาด

ในวดัวาอารามตลอดมา กเ็ป็นภาพวาดของพุทธ เต๋า เทพทั้งส้ิน 

 

ศิษย ์ ภาพเขียนของจีนเนน้ท่ีเส้นเป็นหลกั มีสีสันใสและอ่อนบาง ภาพวาดของตะวนัตกจะ

เนน้ในเร่ืองสีสัน ภาพเขียนจีนของเราควรจะมีสีสันแบบตะวนัตกหรือไม่ 

อาจารย์ ไม่ใช่ ภาพเขียนตะวนัออกกมี็เอกลกัษณ์ของตะวนัออก ควรจะวาดอยา่งไรกใ็หว้าดอยา่ง

นั้น ทนัทีท่ีท่านเปล่ียนแปลงมนัก็ไม่ใช่แลว้ ภาพเขียนตะวนัออกเนน้ท่ีเส้น ภาพวาดตะวนัตกวาด

เส้นไม่ได ้ท่านวาดเป็นเส้นออกมากไ็ม่ถูกตอ้งแลว้ ภาพประกอบข้ึนโดยใชค้วามสวา่งและความมืด 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์จะเป็นการเขียนท่ีเน้นนัยความคิด(เซ่ียะอ้ี)หรือเขียนภาพจริง(เซ่ียสือ)ก็ดี 

เวลาพวกเราเขียนภาพ ฝ่าเซินของท่านอาจารยก์จ็ะข้ึนไป ใช่หรือไม่ (เสียงหวัเราะ) 

อาจารย์ ฝ่าเซินของขา้พเจา้จะไม่... (เสียงหัวเราะ) เพียงเขาคิดท่านกรู้็ว่าจะวาดอยา่งไรแลว้ แต่

ท่านบอกวา่ เอาละ เขา้ใจแลว้ อยา่งน้ีฉนักใ็หอ้าจารยว์าดกแ็ลว้กนั (เสียงหวัเราะ) เป็นเช่นนั้นไม่ได ้

 

ศิษย ์ ในเวลานั้น หากนกัเขียนสามารถเขา้สู่สภาวะท่ีเหนือสามญัวสิัย ภาพเขียนของเขาอาจจะ

เหนือสามญัวสิัยมากๆ 
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อาจารย์  กไ็ม่จาํเป็นตอ้งอยู่ในสภาวะท่ีเหนือสามญัวิสัย ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตอ้งมีสติสัมปชญัญะ 

ทาํตวัใหเ้ป็นปกติมากๆ กเ็หมือนการบาํเพญ็ตา้ฝ่า ปฏิบติัทุกส่ิงให้เป็นปกติ ส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าสมควร

วาดกค็วรจะทาํมนัใหดี้ ไม่มีการเขา้สู่สภาวะใดๆ และตอ้งไม่มีความคิดแบบน้ีจึงจะถูกตอ้ง 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ดิฉันอยากจะวาดรูปลกัษณ์คนในแบบต่างๆ ท่านอาจารยก์ล่าวว่าเทพของ

คนดาํจะห่มจีวรสีแดง แต่พวกเราไม่รู้วา่ผมของพวกเขามีลกัษณะเป็นเช่นไร 

อาจารย์ โดยปกติธรรมดา หากตอ้งการจะวาดเทพของตะวนัตก พวกท่านสามารถจะอา้งอิงได้

จากงานวิจิตรศิลป์ในสมยัศิลปวรรณคดีเฟ่ืองฟู รูปลกัษณ์ของเทพในงานวิจิตรศิลป์ในสมยัศิลป

วรรณคดีเฟ่ืองฟูของทางตะวนัตกนั้นมีความถูกตอ้ง เทพบุตรในวยัผูใ้หญ่โดยทัว่ไปส่วนใหญ่จะมี

เครา แน่นอนองคท่ี์ไม่มีเคราก็มี พระพุทธโดยทัว่ไปจะไม่ไวเ้ครา แต่ก็มีส่วนนอ้ยท่ีมีเครา เทพใน

รูปลกัษณ์ของคนดาํมีผมเหมือนคนดาํ ผมส้ันมว้นเป็นขดๆ เพราะเทพสร้างมนุษยต์ามลกัษณะของ

ตวัเอง 

  

ศิษย ์ (คาํแปล) ดิฉันไดว้าดภาพรูปหน่ึงให้แก่โรงเรียนของดิฉัน โดยหลกัเป็นภาพวาดของ

ตวัเอง เวลาวาดดิฉันวาดดว้ยความตั้งใจ พยายามไม่ปล่อยให้ทศันคติข้ึนมามีอิทธิพล ดิฉันพบว่า

ไดรั้บการตอบสนองท่ีดีจากคนทัว่ไป ส่วนประกอบของภาพกดี็ข้ึนอยา่งน่าอศัจรรย ์ดงันั้นคาํถาม

ของดิฉันคือ เพียงแต่เราตั้งใจวาดก็สามารถจะวาดออกมาดี ใช่หรือไม่  ดิฉันจึงใคร่ขอให้ท่าน

อาจารยช้ี์แนะ ไดห้รือไม่ 

อาจารย์ พดูกนัอยา่งเขม้งวดเวลาวาดภาพตอ้งมีความตั้งใจ เม่ือท่านตั้งใจ ทุกคนกจ็ะบอกว่าท่าน

วาดไดดี้ แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัสมยัท่ีเน้นความสําคญัของวิชาพื้นฐาน ก็ยงัมีขอ้แตกต่าง ฉะนั้น

ขา้พเจา้คิดว่า หากฝึกฝนวิชาพื้นฐานให้ดีมากข้ึนอีก ศิษยต์า้ฝ่าก็จะวาดไดดี้ยิ่งข้ึน และเป็นการปู

หนทางท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่คนรุ่นต่อไป แน่นอนตั้งใจวาดภาพเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

ศิษย ์ ผมจะวาดภาพของท่านอาจารยไ์ดห้รือไม่ 

อาจารย์ โอ ้มีคนมากมายเคยทาํและวาดภาพใหก้บัขา้พเจา้ สุดทา้ยลว้นแต่ไม่เหมือน วาดได ้ไม่มี

ปัญหา วาดจากรูปถ่ายกแ็ลว้กนั 
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ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ผมทราบวา่มีผูฝึ้กจาํนวนมากท่ีอยากจะวาดภาพของท่านอาจารย ์โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ยงัมีภาพในมิติอ่ืน ท่ีวาดออกมาภาพท่ีวาดไดเ้หมือน รู้สึกว่ามีอานุภาพของฝ่าเซินจริงๆ แต่

จะปฏิบติัอย่างไรกบัภาพท่ีวาดออกมา เพราะถึงอยา่งไรก็เป็นรูปของท่านอาจารย ์แลว้ยงัร่างต่างๆ 

ของรูปภาพเหล่านั้นอีก?  

อาจารย์  ร่างของรูปภาพเหล่านั้นท่ีควรเผากเ็ผาท้ิงเสีย ไม่มีปัญหา ช่วงเวลาแห่งการเจ้ิงฝ่า ศิษยต์า้

ฝ่ายนืยนัความถูกตอ้งของฝ่าเป็นส่ิงสาํคญัอนัดบัแรก 

 

ศิษย ์ เช่นนั้นรูปท่ีวาดไดดี้ล่ะ ไม่ทราบวา่พวกเราจะจุดธูปบูชา ไดห้รือไม่ 

อาจารย์  ใหเ้กบ็รักษาในลกัษณะของภาพวาดกแ็ลว้กนั 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ดิฉันไดฟั้งการบรรยายวนัน้ี ช่วยให้ความคิดเปิดกวา้งอย่างมาก แต่ดิฉัน

อยากทราบว่า สามารถจะทาํเป็นบนัทึกออกมาหรือไม่ เพราะมีหลายคนไม่ไดม้า และเป็นคนท่ีมี

ผลงานดีพอควรในสาขาวจิิตศิลป์ 

อาจารย์ รอใหข้า้พเจา้เรียบเรียงหลกัการของฝ่าท่ีบรรยายคร้ังน้ีเสร็จเรียบร้อย แลว้ค่อยดูกนัอีกที 
 

ศิษย ์ ผมทราบแลว้ว่าหนทางการสร้างสรรคค์วรจะเดินไปอยา่งไร เดิมทีผมรู้สึกว่าในสมองมี

แต่ความวา่งเปล่า เวลาน้ีผมเขา้ใจแลว้ ผมรู้สึกดีใจมาก 

อาจารย์  น่ีกคื็อฝ่าท่ีขา้พเจา้อธิบายใหแ้ก่พวกท่าน 

 

ศิษย ์ ยงัมีคาํถามอีกขอ้หน่ึง อย่างเช่นตวัผม เรียนมาแต่การวาดแบบตะวนัตกทั้งส้ิน แต่ผมก็

ชอบภาพเขียนจีนมาก เวลาวาดจะสามารถเนน้ท่ีตวัภาพเป็นหลกั โดยไม่จาํกดัอยู่กบัวิธีของศิลปะ

ตามประเพณีนิยมไดห้รือไม่ 

อาจารย์  ถา้ท่านกาํลงัพดูวา่ ท่านจะนาํส่วนดีของเทคนิคของสองค่าย(ตะวนัออกและตะวนัตก)มา

ใช ้ดูเหมือนก่อนหนา้น้ีมีคนเคยลองทาํมาแลว้ ท่านสามารถไปลองดู แต่ตอ้งใหม้นัมีความประสาน

กลมกลืน ดูแลว้รู้สึกเป็นธรรมชาติ แต่เม่ือลองดูแลว้ท่านอาจจะรู้สึกว่า วฒันธรรมการวาดภาพของ

ตะวนัออกและตะวนัตกไม่อาจจะผสมเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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ศิษย ์ สวสัดีท่านอาจารย ์ในภาพวาดของเรา เป็นตน้ว่าทูตสวรรค.์..มีปีก....ของตะวนัตกและ

ของตะวนัออก นาํมารวมอยูด่ว้ยกนัไดไ้หม 

อาจารย์  ในการเจ้ิงฝ่า เทพท่ีส่งผลในดา้นบวกทั้งหมด เทพในรูปลกัษณ์ของคนตะวนัออกและ

ตะวนัตก เทพในรูปลกัษณ์ต่างๆทั้งหมด ข้ึนอยู่กบัความหมายอะไรท่ีท่านตอ้งการจะนาํเสนอใน

ภาพวาด กคื็อส่วนประกอบท่ีจาํเป็น เช่น เทพในรูปลกัษณ์ของคนตะวนัตกทั้งท่ีมีปีก และไม่มีปีก 

นัน่กต็อ้งดูวา่ท่านจะนาํเสนอส่วนประกอบของภาพอยา่งไร ขา้พเจา้ขอบอกพวกท่าน เทพในมิติชั้น

ตํ่า พวกเขารู้วา่ขา้พเจา้จะมาเผยแพร่ฝ่า อิทธิพลเก่าจึงจดัวางใหพ้วกมนัมาควบคุมใหข้า้พเจา้เผยแพร่

ฝ่าอย่างไร ในสภาพสังคมอย่างไร แน่นอนขา้พเจา้ไม่ทาํไปตามท่ีพวกมนัตอ้งการ ในเวลาเผยแพร่

ฝ่า ขา้พเจา้จะทาํการเจ้ิงฝ่าดว้ยรูปลกัษณ์อยา่งไร สําหรับเหล่าเทพทั้งหลาย น้ีเป็นเร่ืองใหญ่ ปัญหา

การเลือกรูปลกัษณ์ใหแ้ก่ขา้พเจา้ ในเวลานั้นก็ไดเ้กิดขอ้พิพาทระหว่างพุทธและเต๋า ณ ระดบัชั้นตํ่า 

ศาสนา(ลทัธิ)เต๋าจึงเกิดข้ึนมาดว้ยประการฉะน้ี เต๋าอยากจะใหข้า้พเจา้เลือกรูปลกัษณ์ของเต๋า อยาก

ให้ขา้พเจา้ใชเ้ต๋าบรรยายฝ่าของเต๋า แต่ตวัพวกเขาเองก็รู้ว่าเต๋านั้นถ่ายทอดลูกศิษยเ์พียงคนเดียวใน

แต่ละรุ่น เช่นนั้น การถ่ายทอดลูกศิษยเ์พียงคนเดียวในแต่ละรุ่น แลว้จะช่วยเหลือสรรพชีวิตได้

อยา่งไร จะเผยแพร่ตา้ฝ่าไดอ้ยา่งไรล่ะ ไม่ได ้พวกเขาจึงไดคิ้ดหาวิธี โดยก่อตั้งเป็นศาสนาข้ึนมาใน

โลก ดว้ยเหตุน้ีศาสนาเต๋าจึงเกิดข้ึน ต่อมาภายหลงัในศาสนาเต๋า เต๋าจาํนวนมากกมี็การแบ่งออกเป็น

พระพุทธ พระโพธิสัตว ์บนสวรรคจึ์งมีโลกของเต๋าข้ึนมาจริงๆ เพราะพวกเขาอยากจะให้ขา้พเจา้

เลือกรูปลกัษณ์ของเต๋า ทางฝ่ายพุทธะเช่นกนัต่างกต็ั้งเง่ือนไขเพื่อใหข้า้พเจา้เลือกรูปลกัษณ์ของพระ

พุทธ บอกว่าสมควรเลือกรูปลกัษณ์ของพระพุทธ มีความเมตตากรุณาเอย ตอ้งการจะช่วยเหลือ

สรรพชีวิตเอย ฯลฯ แต่ขา้พเจ้ากลบัชาติไปเกิดในดินแดนจีน หากข้าพเจา้กลบัชาติไปเกิดทาง

ตะวนัตก ถา้เช่นนั้นเทพในรูปลกัษณ์ของคนตะวนัตกกค็งตอ้งตั้งเง่ือนไข ในประวติัศาสตร์การต่อสู้

ระหว่างพุทธและเต๋าจึงเกิดข้ึนด้วยเหตุฉะน้ี หลงัจากท่ีข้าพเจา้กาํหนดทุกส่ิงท่ีขา้พเจ้าตอ้งการ

เรียบร้อยแลว้ การต่อสู้ในเร่ืองรูปลกัษณ์จึงยติุลง ขา้พเจา้กไ็ม่ไดป้ฏิบติัตามท่ีอิทธิพลเก่าจดัเตรียม 

 ฉะนั้นเทพบนสวรรค ์ไม่ว่าจะเป็นเทพประเภทใด บนสวรรคเ์วลาเกิดเร่ืองอะไร พวกเขาจะ

ปรึกษาหารือกนั พระเยซูลงมายงัโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษย ์กเ็กิดจากการประสานและร่วมมือกนัของ

เหล่าเทพทั้งหลาย เพราะเหตุการณ์ใหญ่ท่ีเกิดข้ึนบนโลกจะกระทบไปถึงสวรรค ์เม่ือพระพุทธจะ
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เผยแพร่ฝ่า เทพอ่ืนๆ ไม่อาจท่ีจะไม่ยอมรับ ขอ้พิพาทระหว่างพุทธและเต๋าท่ีขา้พเจา้กล่าวไปเม่ือครู่ 

เร่ืองน้ีก็ผ่านไปแลว้ เพราะเร่ืองการเผยแพร่ฝ่าหลงัจากกาํหนดเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ กไ็ม่มีอะไรตอ้ง

โตเ้ถียงกนัอีก ทุกอยา่งกเ็รียบร้อย 

 

ศิษย ์ ภาพวาดสีนํ้ ามีส่วนคลา้ยภาพเขียนจีน และมีส่วนคลา้ยภาพวาดสีนํ้ ามนั ผลงานบางช้ิน

ใชท้ั้งสีนํ้าและวธีิของภาพเขียนจีน 

อาจารย์ วิชาพื้นฐานของการวาดภาพสีนํ้ าเป็นของตะวนัตก ดงันั้นภาพวาดสีนํ้ าจึงเป็นวิธีของ

ตะวนัตก พดูถึงเร่ืองของตวัสี มนัไม่จาํกดัอยูท่ี่ท่านวาดภาพสีนํ้ าหรือเขียนภาพแบบจีน ท่านจะใชสี้

นํ้ามาวาดภาพเขียนจีนกไ็ม่มีปัญหา ท่านจะใชสี้นํ้ ามาวาดดว้ยวิธีของสีนํ้ ามนักไ็ม่เป็นปัญหา ภาพสี

นํ้าโดยตวัของมนัประเดน็ไม่ไดอ้ยูท่ี่การใชว้ิธีวาดแบบตะวนัออกและตะวนัตก หมายความว่าจะใช้

สีประเภทใด วาดภาพประเภทใดนั้นเป็นคนละประเด็นกบัวิธีวาด ภาพวาดของตะวนัออกและ

ตะวนัตก ประเดน็กไ็ม่อยูท่ี่การใชสี้เขม้หรือสีอ่อนเท่านั้น ความหมายขา้งในของมนั(ภาพตะวนัออก

และตะวนัออก)นั้น หนุนดว้ยวฒันธรรมสองประเภท 

 มีคนจาํนวนมากเคยลองวาดภาพผสมของตะวนัออกและตะวนัตก อนัท่ีจริงลว้นไม่ประสบ

ความสาํเร็จ ภาพเขียนจีนและภาพวาดตะวนัตก ประเด็นไม่ไดอ้ยูท่ี่เพียงฝีมือและศิลปะของการวาด

และการใช้สีตามท่ีปรากฏ เ บ้ืองหลังของภาพล้วนมีวัฒนธรรมของชนชาติท่ีใหญ่มหึมา 

ความสามารถต่างๆ ในแต่ละประเภทของวฒันธรรมลว้นแต่เป็นส่ิงสุดยอดของวฒันธรรมชนชาติ

โดยรวม อนัท่ีจริงการผสมภาพวาดของตะวนัออกและตะวนัตกเขา้ดว้ยกนันั้นไม่อาจจะทาํได ้นอก

เสียจากว่าวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกจะผสมผเสเขา้ดว้ยกนัอย่างส้ินเชิง จนกลายเป็นส่ิงท่ี

ไม่มีรากเหงา้ เบ่ียงเบน 

 

ศิษย ์ พวกเราอยากจะวาดภาพเปิดสวรรค์ แผว้ถางปฐพี พูดอีกนัยหน่ึงคืออิทธิพลเก่าใน

จกัรวาลถูกทาํลายดบัสูญไปแลว้ แลว้ส่ิงท่ีดี... กคื็อถา้เทียนถ่ีไดเ้ปล่ียนและกลายเป็นดี ส่ิงท่ีไม่ดีถูกตี

ลงไป ทศันียภาพเช่นว่าน้ี หากเติมรูปลกัษณ์ของเทพอยู่ขา้งในจะเป็นการดีท่ีสุด ใช่หรือไม่ หรือ

เพียงแต่เปล่ียนแปลงเฉพาะสีก็พอ จะเป็นการดีท่ีสุดหากจะเพิ่มเติมบางส่ิงท่ีท่านอาจารยก์ล่าวไป

เม่ือครู่ 
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อาจารย์ ไม่สามารถจะวาดให้เป็นนามธรรม จะตอ้งมีตวัเอกของส่ิงท่ีจะนาํเสนอ ก็คือตอ้งเดิน

กลบัมาสู่หนทางท่ีถูกตอ้ง 

ศิษย ์ เก่ียวกบัสัตวเ์ทพเหล่านั้นบนสวรรค ์อย่างเช่นสิงโตท่ีท่านอาจารยก์ล่าวถึงเม่ือครู่ ยงัมี

มงักรเอย หงส์เอยเหล่านั้น ถา้หากเหมือนมงักร อย่างเช่นในกลุ่มจาํพวกมงักร นอกจากน้ีมงักรชัว่

ร้ายสีแดงท่ีท่านอาจารยก์ล่าวไวใ้นจิงเหวิน “มงักรร้ายถูกโค่น” มงักรตวันั้นแตกต่างจากมงักรตวั

อ่ืนๆ หรือไม่  

อาจารย์ รูปลกัษณ์ภายนอกของมงักรจะเหมือนกนั มงักรกมี็ทั้งดีและไม่ดี มีมงักรชัว่ร้าย มงักรดี 

มังกรเทพ มังกรท่ีเห็นทั่วไปในโลกของสวรรค์ ในโลกของพระพุทธล้วนแต่เป็นมังกรทอง 

เปล่งแสงสีทอง มีจุดหน่ึงอยากจะอธิบายให้ชดัเจน มงักรท่ีกล่าวกนัในวฒันธรรมตะวนัออกและ

มงักรท่ีกล่าวกนัในวฒันธรรมตะวนัตกไม่ใช่ส่ิงมีชีวิตประเภทเดียวกนั ไม่ใช่ตระกลูเดียวกนั มงักร

ในวฒันธรรมตะวนัออกมีสีต่างๆกนั บา้งจะมีสีขาวและดาํเหมือนสีของปลา บา้งมีสีแดง บา้งมีสี

เหลือง สีขาว แมแ้ต่สีดาํ มนัจะไม่เหมือนกนัเพราะมงักรก็มีการแบ่งระดบัชั้น แบ่งเป็นมงักรฟ้า 

มงักรดิน และมงักรในนํ้า มงักรท่ีกล่าวถึงในวฒันธรรมตะวนัตกนั้นเป็นสัตวช์ัว่ร้าย(ดุร้าย)ประเภท

หน่ึงในนรก โดยปกติเวลาคนจีนพูดถึงมงักร คนตะวนัตกส่วนมากจะเขา้ใจว่ามงักรเป็นสัตวท่ี์ไม่ดี 

มีความรู้สึกเช่นนั้น อนัท่ีจริงน้ีเป็นความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตก มงักรท่ี

คนตะวนัตกพูดถึงนั้ นมีส่วนหัวเหมือนมังกร ส่วนของลาํคอเล็ก ส่วนของลาํตัวใหญ่เหมือน

ไดโนเสาร์ มีปีกท่ีปราศจากขน และส่ิงมีชีวิตประเภทน้ีเป็นส่ิงมีชีวิตชั้นตํ่าในระบบของเทพท่ีมี

รูปลกัษณ์ของคนตะวนัตก เป็นมงักรในนรกอนันั้นในระบบของเทพท่ีมีรูปลกัษณ์ของคนตะวนัตก 

มนัจะพ่นไฟยมโลก(ไฟนรก) อนัท่ีจริงตามท่ีขา้พเจา้ดูในอดีต คนคงจะจดัวางตาํแหน่งผิดพลาดใน

ขั้นตอนของการแปล จึงเรียกสัตวช์นิดนั้นเป็นมงักร มนักบัมงักรของตะวนัออกไม่ใช่ส่ิงเดียวกนั 

(ถามพูดฝึกตะวนัตก) พวกท่านว่าความคิดท่ีมีต่อมงักรของคนตะวนัตกเป็นอย่างท่ีขา้พเจา้พูดไป

หรือไม่ (ตอบ: ใช่) 

 อนัท่ีจริงมนัไม่ใช่ส่ิงมีชีวิตประเภทเดียวกนั ในโลกของสวรรคต์ะวนัตก โดยปกติจะไม่มี

มงักรประเภทท่ีพูดกนัในตะวนัออก มนัไม่ใช่ส่ิงมีชีวิตในระบบนั้น และขา้งในระบบของเทพใน

รูปลกัษณ์ของคนขาวจะสอดคลอ้งกบัสังคมของคนขาวบนโลก ตลอดจนถึงมิติท่ีต ํ่าลงมา ขา้งใน

ของระบบอนัน้ีจะไม่กล่าวถึงมงักร และไม่มีสัตวป์ระเภทน้ีปรากฏ แต่พวกเขาก็มีส่ิงมีชีวิตต่างๆ 
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มากมายซ่ึงขา้งในระบบของเทพในรูปลกัษณ์ของคนตะวนัออกไม่มี เป็นตน้ว่าตะวนัตกในอดีตมี

สัตวป์ระเภทหน่ึงอยูใ่นโลก คือร่างกายท่อนล่างเป็นมา้ ร่างกายท่อนบนเป็นคน ขา้งในระบบของ

โลกตะวนัออกไม่มีส่ิงน้ี ฉะนั้นมนัไม่ใช่เป็นเพียงความแตกต่างของวฒันธรรม เป็นเพราะขา้งใน

ระบบของโลกนั้นไม่มี 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ดิฉันมีคาํถามขอ้หน่ึง ดิฉันเป็นนักวาดภาพสีนํ้ ามนั การจะวาดภาพท่ีดี

ออกมาสักรูปนั้นตอ้งใชเ้วลามาก ....เพราะดิฉนัเห็นวา่รายการต่างๆ ท่ีตอ้งทาํมีมากมาย 

อาจารย์ ศิษยต์า้ฝ่าท่ีขยนัต่างก็มีงานมาก ในช่วงเวลาของการเจ้ิงฝ่าต่างตอ้งอธิบายความจริง 

ช่วยเหลือสรรพชีวิต เช่นนั้นส่ิงท่ีขา้พเจา้พูดกบัทุกท่านในวนัน้ี พวกเราคนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นน้ี ยงัตอ้งสร้างสรรคง์านวจิิตรศิลป์เหล่าน้ีออกมา การสร้างสรรคง์านเหล่าน้ีตอ้งใชเ้วลา ขอ้

น้ีขา้พเจา้เขา้ใจดี แต่ไม่ตอ้งกงัวล ใหพ้วกท่านพยายามวาดเท่าท่ีพวกท่านสามารถจดัสรรเวลาได ้แต่

กอ็ยา่ใชเ้วลาให้ยาวนานจนเกินไป พยายามวาดใหม้ากเท่าท่ีจะทาํได ้เม่ือมีจาํนวนภาพมากพอพวก

เราค่อยจดันิทรรศการ 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ส่ิงท่ีผมใคร่ขอถาม...พูดถึงการจดังานสองส่ิงใหส้มดุล มีเวลาอยูเ่พียงเท่าน้ี 

ทาํเร่ืองน้ีกไ็ม่สามารถทาํเร่ืองนั้น 

อาจารย์ ใช่ ก็ตอ้งจดัมนัให้ดีตามหลกัเกณฑ์ ส่ิงท่ีขา้พเจา้บอกให้พวกท่านทาํ ก็ไม่ใช่ทาํเพื่อคน

อ่ืนและเพื่อท้ิงส่ิงเหล่าน้ีไวใ้ห้แก่คนในอนาคตเสียทั้งหมด มนัมีประโยชน์ต่อการบาํเพ็ญของตวั

พวกท่านเอง เพราะทุกท่านต่างกมี็ชีวิตอยู่ในสภาพแวดลอ้มของสังคมน้ี และต่างก็จะตอ้งเดินออก

จากยคุสมยัน้ี พดูอีกนยัหน่ึงคือ ทศันคติของคนยคุปัจจุบนักเ็ป็นเช่นน้ีแลว้ ลว้นแต่อยูใ่นอ่างยอ้มใบ

ใหญ่ พวกเราคนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นน้ี แน่นอนผลกระทบทางดา้นน้ีท่ี(พวกท่าน)ไดรั้บ

ยอ่มใหญ่กว่าคนอ่ืน เช่นนั้นในระหว่างการสร้างสรรค ์ในขั้นตอนของการเดินกลบัไปสู่หนทางท่ี

ถูกตอ้ง พวกท่านกาํลงัชาํระตวัเองใหส้ะอาดใช่หรือไม่ ทางดา้นศิลปะ (ท่าน)กาํลงัเล่ือนระดบัตวัเอง

สูงข้ึนใช่หรือไม่ ใช่ เปล่ียนแปลงตวัเองจากธาตุแท ้จากทศันคติ ไม่ใช่กาํลงับาํเพญ็ตวัเองหรอกหรือ 
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ศิษย ์ เม่ือวานผมเห็นท่านอาจารยห์มุนฝ่าหลุนในท่ีประชุม รู้สึกต่ืนตะลึงอย่างยิ่ง หากผมจะ

วาดทศันียภาพนั้นออกมาจากความคิดของผม ณ เวลานั้นท่านอาจารยอ์ยูชุ่ดใส่สูท ถา้วาดออกมาไม่

ทราบจะเป็นการตรงเกินไป ละเอียดเกินไปหรือไม่ 

อาจารย์ ไม่เป็นไร วาดได ้ใส่ชุดสูทกว็าดออกมาได ้

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ผมมีคาํถามสองขอ้ หน่ึงคือฝ่าหลุนตา้ฝ่าของเรามีเทพรวมอยูม่ากมาย เทพ

จาํนวนมากมายเช่นนั้น แน่นอนผูฝึ้กเม่ือบาํเพญ็สาํเร็จแลว้กจ็ะกลายเป็นพุทธ เต๋า เทพต่างๆ เช่นนั้น

เวลาน้ีถา้พวกเราอยากจะวาดภาพของเพื่อนผูฝึ้กท่ีฝึกบาํเพญ็ไดดี้เหล่านั้น บางทีอาจมีบางคนบาํเพญ็

ไดดี้มากแลว้ พวกเราสามารถจะวาดภาพพวกเขาออกมาไหม แลว้เทพของศาสนาถูกตอ้งอ่ืนๆ อีก

มากมายท่ีท่านอาจารยก์ล่าวถึง นอกจากน้ีพุทธศาสนาก็มีเทพถูกต้องเป็นจาํนวนมาก พวกเรา

สามารถจะวาดภาพพวกเขาออกมาไดห้รือไม่  

อาจารย์ มีจาํนวนมากท่ีสามารถจะวาดออกมาได ้พูดกนัอย่างน้ี เทพท่ีกล่าวถึงในพุทธศาสนา 

พระพุทธ พระโพธิสัตวเ์หล่านั้นท่ีกล่าวถึงในพุทธศาสนาซ่ึงคนปัจจุบนัรู้จกั สามารถจะวาดออกมา

ได้ทั้ งหมด เหลาจ่ือ เต๋า ยะโฮวา พระเซยู พระแม่มาเรีย ก็วาดออกมาได ้แต่ศิษยต์า้ฝ่าซ่ึงอยู่ใน

ระหว่างยืนยนัความถูกตอ้งของฝ่า การวาดภาพของเทพท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตา้ฝ่า มันไม่มี

ความหมายแต่อย่างใด พวกท่านจะวาดอะไร จะนาํเสนอออกมาอย่างไร คงไม่ตอ้งให้ขา้พเจา้พูด

อะไรมากนกั 

 

ศิษย ์ ผมยงัมีคาํถามอีกขอ้หน่ึง พูดถึงผลงานอมตะต่างๆ ท่ีสืบทอดมาแต่สมยัศิลปวรรณคดี

เฟ่ืองฟูในอดีต อยา่งเช่น [อาหารคํ่าม้ือสุดทา้ย] (the Last Supper) เป็นตน้ ผมรู้สึกว่าผลงานเหล่าน้ี

เป็นโครงการท่ีใหญ่มาก ผมหวงัว่าพวกเราจะมีผลงานดีๆ เหลือไวเ้ช่นกนั แต่ไม่ใช่รูปแบบเดียวกบั

ของพวกเขา เพราะของเราจะสะทอ้นฝ่าหลุนตา้ฝ่า แต่จะเหมือนกนัในดา้นของจิตวิญญาณ หน่ึงคือ

ตอ้งมีแนวความคิดท่ีดี มีฝีมือ มีเวลา และยงัตอ้งมีเง่ือนไขท่ีจาํเป็นอีกมากมาย ดงันั้นผมจึงรู้สึกว่า 

ถา้อยากจะทาํโครงการในลกัษณะน้ีออกมาใหดี้ ในภาพรวมทั้งหมดจะตอ้งทุ่มเทความพยายามอยา่ง

มาก 
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อาจารย์ คิดเสียจนใหญ่โตมาก ไม่ตอ้งรีบร้อน ใหค่้อยเป็นค่อยไป ใหพ้วกเราสร้างสรรคไ์ปตาม

กาํลงัความสามารถท่ีมีอยู่ พวกท่านเป็นผูริ้เร่ิม ถา้พวกท่านมีกาํลงัความสามารถ พวกท่านก็ทาํ ถา้

พวกท่านทาํไม่ได ้คนท่ีอยู่ขา้งหลงัก็จะตอ้งทาํอย่างแน่นอน มนุษยชาติจะตอ้งสร้างสรรค์ความ

เกรียงไกรใหแ้ก่ตา้ฝ่าอยา่งแน่นอน เพราะตา้ฝ่าใหส่ิ้งต่างๆ แก่มนุษยม์ากมายนกั! (เสียงปรบมือ) 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ดิฉันรู้สึกว่าในภาพเขียนของจีนรูปลกัษณ์ของพระพุทธมีเคร่ืองประดับ

มากมาย วาดไดส้วยงาม สวยงามมาก แต่ปัจจุบนัน้ีวาดออกมาอย่างเรียบๆ ง่ายๆ กนัทั้งหมด ดิฉัน

รู้สึกวา่ดูไม่ค่อยสวยงาม 

อาจารย์  จุดท่ีดูต่างกนั ณ ท่ีของมนุษยต์รงน้ีมนัปรากฏออกมาอยา่งน้ี ณ แต่ละยคุสมยั พระพุทธ

จะปรากฏให้ผูค้นในแต่สมยัไดเ้ห็นในชุดเคร่ืองแต่งกายของแต่ละยคุสมยั ในระยะแรกเม่ือขา้พเจา้

เร่ิมเผยแพร่ฝ่า เวลาท่ีพระโพธิสัตวอ์งคต่์างๆ มาหาขา้พเจา้ ชุดท่ีพวกเธอสวมใส่พวกท่านคงคาดคิด

ไม่ถึง พวกท่านทราบ ในสมยัการปฏิวติัวฒันธรรม หญิงสาวชาวจีนชอบใส่ชุดเคร่ืองแบบทหาร สี

เขียวใบหญา้กนัมากท่ีสุด (ท่ีประชุมหวัเราะ) พวกเธอแปลงกายมาในชุดเคร่ืองแบบทหารสีเขียวใบ

หญา้ ความหมายท่ีขา้พเจา้พูดคือ พระพุทธจะปรากฏออกมาให้เห็นตามทศันคติของมนุษยใ์นโลก

ในแต่ละยุคแต่ละสมยั อนัท่ีจริงรูปลกัษณ์ดั้งเดิมของพระพุทธคือ ห่มจีวรสีเหลือง มีเส้นผมสีฟ้า

มว้นเป็นขดๆ แน่นอนรูปป้ันสลกัและภาพวาดของสมยัโบราณยอ่มแตกต่างจากของเวลาน้ีในระดบั

หน่ึง ในสมยันั้นรูปลกัษณ์ของพระพุทธจะดูวิจิตรตระการตา นัน่กป็รากฏออกมาตามทศันคติของ

คนในเวลานั้น แน่นอนหากสามารถมองเห็นรูปลกัษณ์ดั้งเดิมของพระพุทธ ก็จะสามารถมองเห็น

โลกของพระพุทธและแสงรัศมีของร่างพระพุทธ นั่นจะเป็นปรากฏการณ์ท่ียิ่งใหญ่สง่างามอย่าง

ท่ีสุด เป็นเพราะเทพตั้งใจเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์เวลาปรากฏใหค้นเห็น 

 

ศิษย ์ ปัจจุบนัภาพวาดของเราเรียบง่ายมาก 

อาจารย์ พระพุทธ พระโพธิสัตวท่ี์วาดในสมยัถงั จะมีเคร่ืองประดบัมากสักหน่อย จะวาดตาม

รูปลกัษณ์ของเทพในสมยัถงัในเวลานั้นกไ็ด ้
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ศิษย ์ ดิฉนัใชเ้วลาคร่ึงปีท่ีพระราชวงัลุฟวร์ ขณะท่ีไกดน์าํเท่ียวแนะนาํภาพวาดของโมนาลีซ่า

อยู่นั้น ดิฉันไดย้ินเขาพูดถึงเทพในอดีต เขาบอกว่าโมนาลีซ่าเป็นตวัแทนของรูปลกัษณ์ของเทพ

ประเภทหน่ึงในอดีต บอกวา่เทพไม่ใชเ้คร่ืองประดบัใดๆ แต่ไดฟั้งท่านอาจารยพ์ูดถึงเร่ืองน้ี ดิฉนัจึง

ไม่เขา้ใจ  

อาจารย์ ท่ีวาดอยูใ่นภาพใบนั้นคือมนุษย ์ไม่ใช่เทพ และไม่ไดดี้เหมือนอยา่งท่ีผูค้นพดูกนั และเงา

ขา้งในนั้นดูไม่ดีอยา่งยิง่ 

 

ศิษย ์ ไกด์นําเท่ียวบอกว่ามันสะท้อนภาพของผู ้สูงศักด์ิในอดีต บอกว่าผู ้สูงศักด์ิไม่ใช้

เคร่ืองประดบัใดๆ 

อาจารย์ ลว้นแต่คนพูดทั้งส้ิน คาํพูดของของไกด์นาํเท่ียวเช่ือถือไม่ได ้เทพบนสวรรค์ใส่ต่างหู

เป็นจาํนวนมาก เทพธิดาบนสวรรค์จะใส่เคร่ืองประดับอย่างเช่นต่างหูเป็นต้น นั่นก็เป็นฝ่าช่ี

(อุปกรณ์ฝ่า) เทพในรูปลกัษณ์ของคนตะวนัตก ดูเหมือนเทพธิดาจะใส่เคร่ืองประดบับนร่างกาย

ค่อนขา้งนอ้ย พระโพธิสัตวดู์เหมือนจะใส่เคร่ืองประดบัมากสักหน่อย โดยปกติเทพจะมีสร้อยคอ 

พระโพธิสัตวย์งัจะมีสร้อยประคาํเมด็ใหญ่และยาวๆ 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์นางฟ้าโปรยดอกไมมี้ความหมายอยา่งไร  ถึงวนัน้ีดิฉนักย็งัไม่เขา้ใจ 

อาจารย์ เม่ือบนโลกมีผูม้าโปรดมนุษยบ์รรยายธรรม หรือมาทาํส่ิงท่ีดีและยิง่ใหญ่ พวกเธอจึงจะ

โปรยดอกไม ้มีผูฝึ้กจาํนวนมากมองเห็น เวลาอาจารยบ์รรยายฝ่าทุกคร้ังพวกเธอก็จะโปรยดอกไม ้

(เสียงปรบมือ) เธอกาํลงัใหก้าํลงัใจแก่สรรพชีวติ โปรยดอกไมใ้หแ้ก่พวกท่าน 

 

ศิษย ์ (คาํแปล) ไม่ใช่บ่อยคร้ังท่ีผมจะมองเห็นเทพในมิติอ่ืน มองเห็นก็ไม่ค่อยจะชัดเจน ทาํ

อย่างไรผมจึงจะรู้ว่าตวัเองวาดไดถู้กตอ้งหรือไม่  ปัญหาขอ้สําคญัคือ เวลาจะวาดเทพตอ้งวาด

อะไรบา้ง 

อาจารย์ โดยปกติ รู้คร่าวๆว่าใส่เส้ือผา้ในลกัษณะใด มีรูปลกัษณ์คร่าวๆเป็นอยา่งไร ส่ิงเหล่าน้ีก็

คือพื้นฐาน รอบๆตัวพวกท่านมีศิษยต์้าฝ่าจาํนวนมากท่ีมองเห็นทัศนียภาพในแบบต่างๆ ท่าน
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สามารถใหพ้วกเขาลองพดูใหฟั้ง เวลาวาดภาพ กจ็ะรู้โดยธรรมชาติวา่โครงสร้างของภาพควรจะเป็น

อยา่งไร และส่ิงท่ีควรจะวาด 

 

ศิษย ์ ดิฉนัใคร่ขอถาม เก่ียวกบัภาพวาดของเดก็ เพราะว่าเด็กๆ มีความบริสุทธ์ิท่ีสุด ไร้เดียงสา

ท่ีสุด พวกเขาไม่มีความรู้ทางเทคนิค ฉะนั้นอาศยัมือพวกเขาวาดออกมา ฝีมือการวาดแบบน้ีกบัส่ิงท่ี

พวกเราตอ้งการ คือความชาํนาญทางเทคนิคนั้น มีความแตกต่างมากไหม 

อาจารย์ ใช่ นกัเขียนภาพกคื็อนกัเขียนภาพ เด็กกคื็อเด็ก เด็กไม่ถือว่าเป็นนกัเขียนภาพ เด็กท่ีชอบ

วาดภาพคือเร่ิมตน้ในการเดินสู่เป็นนกัเขียนภาพ ยงัไม่ถือว่าเป็นนกัเขียนภาพ คนท่ีวาดไดไ้ม่ดีกจ็ะ

ไม่สามารถวาดภาพตลอดไป วาดไดแ้ละวาดไม่ไดย้อ่มแตกต่างกนัตลอดไป ดงันั้นเด็กจึงตอ้งศึกษา 

ฝึกฝนส่ิงท่ีเล่าเรียนมาให้ดี แมแ้ต่รูปภาพท่ีผูใ้หญ่วาดให้เด็กๆ ในทุกวนัน้ีก็มีหลงัจากท่ีสํานัก

สมยัใหม่ปรากฏออกมาแลว้ ในอดีตหนังสือนิทานภาพนั้นก็วาดให้เด็กๆ ดู ในอดีตนิทานภาพ

ประเภทนั้นกว็าดตามวธีิท่ีสืบทอดมาตามประเพณี 

 

ศิษย ์ เช่นนั้นหากเด็กๆ อยากจะวาดส่ิงท่ีเก่ียวกบัตา้ฝ่า ให้พวกเขาวาดออกมาโดยตรง จะมี

ปัญหาอะไรหรือไม่ หรือจะตอ้งเรียนจากสถาบนัวิชาการ จะตอ้งมีความชาํนาญทางเทคนิคจึงจะ

สามารถแสดงผลงานหรือ 

อาจารย์ เด็กๆสามารถจะฝึกวาดภาพ ภาพท่ีฝึกวาดไม่สามารถจะนับเป็นผลงานท่ีประสบ

ความสําเร็จ แต่การบา้นของเด็กๆจากชั่วโมงเรียนวาดเขียนของโรงเรียน สามารถนาํไปแสดง

ประกวดในโรงเรียน นักเรียนของโรงเรียนหมิงฮุ่ยแน่นอนจะตอ้งศึกษาฝ่า ชัว่โมงเรียนวาดเขียน

ย่อมตอ้งวาดส่ิงท่ีเก่ียวกบัตา้ฝ่าและผูฝึ้ก นั่นก็เป็นเพียงการเรียนและการบา้น แต่ขา้พเจา้หวงัว่า

ชัว่โมงเรียนศิลปะของโรงเรียนทั้งหมด จะฝึกสอนวชิาพื้นฐานใหแ้ก่นกัเรียนอยา่งเป็นทางการ อนัท่ี

จริงเทพท่ีวาดออกมาโดยไม่มีความสามารถทางเทคนิคเป็นการวาดเทพให้อปัลกัษณ์ใช่หรือไม่ 

ถึงแมว้่าจะมีความตั้งใจดี แต่พูดจากอีกดา้นหน่ึง เทพไม่สามารถจะใหว้าดกนัอยา่งง่ายๆ ลวกๆ ใช่

หรือไม่ หากวาดไม่เป็นแลว้จะแสดงความน่าเกรงขาม ความดีงามและถูกตอ้งของเทพออกมาได้

อยา่งไร แน่นอนวาดผูฝึ้กกเ็ป็นอีกเร่ืองหน่ึง 
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 ท่ีโรงเรียนหมิงฮุ่ย นกัเรียนท่ีตวัเองอยากฝึกวาดภาพ เร่ืองน้ีไม่มีปัญหา ทาํได ้ภาพท่ีวาดไดดี้

ทางโรงเรียนสามารถจดัประกวดกนัเอง แต่ขา้พเจา้คิดว่า ผลงานท่ีมีระดบัมาตรฐานสูงอยา่งแทจ้ริง

นั้นจะตอ้งใชค้วามสามารถ(กงฟู) โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับการจดันิทรรศการ จะตอ้งแสดงผลงาน

ท่ีมีมาตรฐานดั้งเดิมขนานแทแ้ละความชาํนาญออกมา 

 

ศิษย ์ เวลาวาดภาพเหตุการณ์ท่ีศิษยต์า้ฝ่าและท่านอาจารยท์าํการเจ้ิงฝ่า พุทธ เต๋า เทพในมิติ

อ่ืนๆ ท่ีวาดออกมา เน่ืองจากเทพทั้งหมดของจกัรวาลเก่าต่างก็ไม่เขา้ร่วมกบัการเจ้ิงฝ่า เช่นนั้นจะ

สามารถเขา้ใจไดห้รือไม่วา่เป็นปรากฏการณ์ของร่ายกายของศิษยต์า้ฝ่าในมิติต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมการเจ้ิง

ฝ่า ณ มิติต่างๆ 

อาจารย์ ไม่ใช่วา่เทพทั้งหมดไม่เขา้ร่วม เทพส่วนใหญ่ในจกัรวาลไม่เขา้ร่วม แต่นอกจากอิทธิพล

เก่าแลว้ ยงัมีส่วนหน่ึงท่ีสามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทั้งหมดของอาจารยแ์ละส่งผลในดา้นบวก ยงั

มีทหารสวรรค ์ขุนพลสวรรคค์อยปกป้องฝ่า ไม่ใช่ว่าเทพทั้งหมดไม่เขา้ร่วม เทพถูกตอ้งบางส่วนก็

เขา้ร่วม ท่านสามารถไปวาด ขณะอยูท่่ามกลางเจ้ิงเน่ียน(ความคิดถูกตอ้ง) ศิษยต์า้ฝ่าสามารถระดม

อิทธิฤทธ์ิและพลงักง แต่เป็นการยากท่ีจะระดมกาํลงัดา้นท่ีเป็นเทพท่ีตวัเองบาํเพญ็สาํเร็จแลว้ 

 

ศิษย ์ เวลาศิษยต์า้ฝ่าเขา้ร่วมการเจ้ิงฝ่าในมิติอ่ืน เขากจ็ะมีรูปลกัษณ์ของพุทธ เต๋า เทพดว้ย เขา

จะมีรูปลกัษณ์แบบเดียวกบัพุทธ เต๋า เทพอ่ืนๆ ดว้ยไหม  

อาจารย์ รูปลกัษณ์จะเป็นอย่างนั้น ศิษยต์า้ฝ่าจะยืนยนัความถูกตอ้งของฝ่าอยู่ในหมู่คนธรรมดา

สามญัเท่านั้น ณ ฝ่ังนั้นโดยพื้นฐานจะไม่มีการเคล่ือนไหวแต่อย่างใด แต่ขณะท่ีฟาเจ้ิงเน่ียน(ส่ง

ความคิดถูกตอ้ง)สามารถจะระดมกาํลงัความสามารถของฝ่ังนั้น การยนืยนัความถูกตอ้งของฝ่าโดย

พื้นฐานลว้นแต่กระทาํโดยร่างหลกั ณ ฝ่ังน้ี เวลาท่ีมีเจ้ิงเน่ียนแขง็แกร่งสามารถจะระดมพลงังานและ

ฝ่าช่ี(อุปกรณ์ฝ่า) อิทธิฤทธ์ิ โดยปกติจะเป็นเช่นน้ี 

 

ศิษย ์ เช่นนั้นไดแ้ต่นัง่อยู ่ณ ตรงนั้นหรือ 

อาจารย์ เพราะไม่อนุญาตให้เขาเคล่ือนไหวด้วยตัวเองในเวลาท่ีมีมีร่างหลักอยู่ด้วย เพราะ

หลงัจากท่ีร่างหลกับาํเพญ็สาํเร็จแลว้ เขาจะเคล่ือนไหวตามร่างหลกั ในสภาพการณ์ท่ีไม่มีร่างหลกั 



           ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                แกว้นัท่ี 03 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 

 

หนา้ 34 จาก 40 

ถ้าเขาเคล่ือนไหวด้วยตัวเองมิเท่ากับว่าส่วนนั้ นของเขาเป็นอิสระโดยตัวเองหรอกหรือ นั่นมิ

กลายเป็นอีกชีวิตหน่ึงหรอกหรือ ให้มาแทนท่ีท่านแลว้หันกลบัมาควบคุม ให้เป็นเช่นนั้นไดห้รือ 

ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีบาํเพญ็ ก็จะไม่ใช่ท่านแลว้ ให้เป็นเช่นนั้นไม่ได ้ฉะนั้นตอ้งหลงัจากท่ีร่างหลกัทาํ

ทุกส่ิงทุกอยา่งเสร็จทั้งหมดแลว้รวมเขา้เป็นร่างเดียวกนั พูดกนัอยา่งน้ี แขนของท่าน มนัขยบัข้ึนมา

เอง ไม่สามารถจะควบคุมมนัแลว้ยงัจะใช่แขนของท่านอีกหรือไม่ (ท่ีประชุมหวัเราะ) 

  

ศิษย ์ ฝ่ังนั้นไม่มีการเคล่ือนไหวแลว้จะกระทาํส่ิงต่างๆ อยา่งไร?  

อาจารย์ คนท่ีทาํส่ิงต่างๆ อย่างแทจ้ริงคือพวกท่านท่ีทาํการยืนยนัความถูกตอ้งของฝ่าอยู่ในโลก

มนุษย ์กคื็อท่านฟาเจ้ิงเน่ียนอยู ่ณ ท่ีตรงน้ี ท่านกาํลงัอธิบายความจริงช่วยเหลือพลโลก เม่ือมีเจิ้งเน่ีย

นแข็งแกร่งก็สามารถระดมพลงังานของท่าน ณ ระดบัชั้นต่างๆ กมี็พลงังาน ฝ่าช่ี(อุปกรณ์ฝ่า) พลงั

กงของระดบัชั้นต่างๆ มีเจ้ิงเน่ียนแขง็แกร่งมากเท่าใด กาํลงัความสามารถท่ีระดมกจ็ะใหญ่เท่านั้น ผู ้

ฝึกบางคนหยวนเสิน(จิตหลกั)สามารถออกจากท่ีตั้ง ออกจากร่าง และยงัส่งผลในการเจ้ิงฝ่า คนท่ี

หยวนเสินสามารถออกจากท่ีตั้งเป็นเพราะ(เขา)สามารถควบคุมร่างเทพส่วนนั้นท่ีบาํเพญ็สาํเร็จแลว้  

 

ศิษย ์ ภาพวาดในพุทธศาสนามีพุทธ เต๋า เทพจาํนวนมากมาย สามารถจะใชอ้า้งอิงหรือไม่ 

อาจารย์ สามารถใชอ้า้งอิงได ้

 

ศิษย ์ ตวัหนงัสือหวดั(เฉ่าซู)เป็นส่ิงท่ีเบ่ียงเบน เช่นนั้นในภาพวาดของเรา ต่อไปน้ีคาํขวญั คาํ

นาํจะตอ้งเขียนดว้ยหนงัสือตวับรรจง(ไข่ซู)และดว้ยล่ีซูไหม 

อาจารย์ ตวัหนงัสือหวดั(เฉ่าซู)นั้น จะเขียนออกมาภายใตส้ภาวะท่ีคนหลงอยู่ในดา้นลบของคน

และถูกทศันคติครอบงาํ ขา้พเจา้คิดว่าเขียนหนงัสือตวับรรจง(ไข่ซู)จะดีกว่า ตวัอกัษรเป็นส่ิงท่ีเทพ

ใหแ้ก่มนุษย ์ทาํเช่นน้ีเป็นการเคารพต่อเทพ ขา้พเจา้เพียงแต่พดูในหลกัการของฝ่า ถา้ท่านบอกว่าฉนั

ชอบเขียนตวัหนงัสือหวดั(เฉ่าซู) ฉันฝึกแต่การเขียนตวัหนงัสือหวดั ปัจจุบนัน้ีขา้พเจา้ไม่สนใจใน

เร่ืองของมนุษย ์แต่ศิษยต์า้ฝ่าจะตอ้งถูกตอ้งเท่ียงตรง 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ใคร่ขอให้ท่านพูดเก่ียวกบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีตุนหวง และความเห็น

ของท่านไดห้รือไม่ 
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อาจารย์ ในสมยัโบราณท่ีตรงนั้นเป็นวดัใหญ่แห่งหน่ึง ส่ิงปลูกสร้างถูกทาํลายจากสงครามและ

ขาดการบูรณะเป็นเวลานานปี ภาพจิตรกรรมฝาผนังของตุนหวงนั้นทยอยวาดออกมาในช่วงก่อน

และหลงัราชวงศถ์งัโดยประมาณ บางภาพเป็นทศันียภาพบนสวรรค ์เน่ืองจากเป็นภาพท่ีวาดข้ึนใน

สมยัท่ีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มีคนนบัถือพระพุทธและนบัถือศาสนากนัเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นจึง

มีคนจาํนวนมากมองเห็นทศันียภาพของพระพุทธ ทศันียภาพของเทพ คนจึงวาดพวกเขาออกมา แต่

ก็ไดรั้บผลกระทบจากฝีมือการวาดท่ีไม่สุกงอมของทางตะวนัออก ช้ินงานขาดความสุกงอม ขาด

ความถูกตอ้งแม่นยาํทางรูปทรงมิติ และโครงสร้างของรูปร่างเหมือนอยา่งศิลปะตะวนัตก แต่พูดถึง

คนสามารถจะมีฝีมือในระดบัน้ีในสมยัหน่ึงถึงสองพนัปีท่ีแลว้ ก็สามารถทาํให้พุทธศาสนาและ

ศิลปะของจีน สามารถส่องรัศมีของความมีวฒันธรรมท่ีเก่าแก่ 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ดิฉนัใคร่ขอถาม อารยธรรมโบราณอ่ืนๆ อยา่งเช่นอียปิตแ์ละวฒันธรรมมา

ยนัในทวีปอเมริกาใต ้ดูเหมือนมีความแตกต่างอย่างมากจากพุทธ เต๋า เทพท่ีพวกเรารู้จกั มนัเคยคง

อยูจ่ริงหรือ 

อาจารย์ อารยธรรมเหล่านั้นเคยมีคงอยู่ คนพวกนั้นนับถือเทพต่างๆ มีจาํนวนมากเป็นเทพท่ี

ถูกตอ้ง 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์เก่ียวกบัสัตวเ์ทพบนสวรรค์ของตะวนัออก และเทพของตะวนัออก ฝ่าช่ี

(อุปกรณ์ฝ่า)ของพวกเขา โดยสังเขปมีอะไรบา้ง 

อาจารย์ โอ ้ดูเหมือนท่านกาํลงัถามว่าในจกัรวาลมีอนุภาคเป็นจาํนวนเท่าใด มีมากมาย มากมาย

จริงๆ ฝ่าช่ี(อุปกรณ์ฝ่า) เทพองคใ์ดกมี็และไม่ใช่มีเพียงช้ินเดียว คนท่ีบาํเพญ็ข้ึนไป ฝ่าช่ี(อุปกรณ์ฝ่า)

จะก่อเกิดควบคู่ไปกบัท่ีคนบาํเพญ็ เช่นจามขา้วท่ีพระสงฆใ์ชเ้ป็นประจาํ ลูกประคาํ แป้นเคาะไม(้ใช้

ในศาสนพิธี) พู่ปัด ดาบกายสิทธ์ิของเต๋าเป็นตน้ ลว้นสามารถจะกลายเป็นฝ่าช่ี(อุปกรณ์ฝ่า)ควบคู่ไป

กบัท่ีคนบาํเพ็ญ ลูกประคาํท่ีพระสงฆ์ถือและจบัคลึงทุกวนัขณะท่องช่ือพระพุทธ เม่ือเขาเล่ือน

ระดับชั้นสูงข้ึน พลงังานท่ีมือก็เพิ่มมากข้ึน จบัคลึงลูกประคาํต่อไปเร่ือยๆ พลงังานขา้งในนั้นก็

เพิ่มพนูจนเตม็ ธาตุแทข้องลูกประคาํกจ็ะเปล่ียนแปลงไป ต่อไปเม่ือบาํเพญ็สาํเร็จแลว้ลูกประคาํทุก

เมด็กก็ลายเป็นฝ่าช่ี(อุปกรณ์ฝ่า) ลูกประคาํทั้งพวงก็เป็นฝ่าช่ีอีกอนัหน่ึง สาํหรับคนท่ีมีระดบัชั้นสูง 
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ขา้งในลูกประคาํทุกเม็ดก็เหมือนโลกใบหน่ึงอะไรก็มี ของทุกอย่างสามารถกลายเป็นฝ่าช่ีทั้งส้ิน 

ศิษยต์า้ฝ่าทาํการยืนยนัความถูกตอ้งของฝ่า ท่านเขียนบทความยืนยนัความถูกตอ้งของฝ่า ดินสอ 

ปากกาแท่งนั้นท่ีท่านใชเ้ขียนทุกวนักมี็คุณูปการในอนาคตดินสอ ปากกาของท่านกอ็าจจะกลายเป็น

ฝ่าช่ีกไ็ด ้ส่ิงของท่ีคนบาํเพญ็ใชเ้ม่ือมีคุณูปการ กอ็าจจะกลายเป็นฝ่าช่ี รวมทั้งพู่กนั แปรงวาดภาพท่ี

พวกท่านเคยใชย้นืยนัความถูกตอ้งของฝ่า 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ดิฉันใคร่ขอถามเก่ียวกบัรูปป้ันแกะสลกั คือรูปป้ันแกะสลกัของกรีกและ

โรมนั ของเขาดูประณีตและถูกตอ้งแม่นยาํมาก แต่พอหันกลบัมาดูรูปป้ันพระพุทธของจีนในสมยั

ราชวงศถ์งั ดิฉันกลบัรู้สึกว่า(รูปป้ันพระพุทธของจีน)สามารถทาํให้คนรู้สึกต้ืนตนัใจ ดงันั้นดิฉัน

รู้สึกวา่สัดส่วนไม่ส่งผลใดๆ กบัการเคารพช่ืนชมท่ีคนมีต่อเทพ 

อาจารย์ ใช่ บนรูปป้ันพระพุทธและเทพมีฝ่าเซินของพระพุทธและเทพ แน่นอนยอ่มแตกต่างจาก

รูปป้ันแกะสลกัธรรมดา ดงันั้นจึงสามารถทาํให้คนรู้สึกต้ืนตนัใจ น่ีก็คือส่ิงท่ีขา้พเจา้พูดไปเม่ือครู่ 

คนจีนจะเขียนภาพท่ีเนน้นยัความคิด(เซ่ียะอ้ี) คนตะวนัตกจะเนน้วาดชั้นพื้นผิว(ส่ิงของ)ใหอ้อกมาดู

ถูกต้องแม่นยาํ เป็นวิธีท่ีต่างกันสองแบบ ล้วนสามารถทาํให้คนประทับใจ เทพในภาพวาด

ตะวนัออกสามารถทาํใหค้นประทบัใจเพราะเป็นภาพเขียนของเทพ ถา้เป็นคนธรรมดาสามญักจ็ะไม่

เป็นเช่นนั้น เทพในภาพวาดตะวนัตกก็สามารถทาํให้คนรู้สึกเคารพช่ืนชมเช่นกนั แต่ในภาพวาด

ตะวนัตกถา้เป็นภาพของคนธรรมดาสามญั คนดูแลว้ไม่เกิดความประทบัใจ ถา้แมน้ภาพเขียน รูป

ป้ันสลกัของจีนมีวธีิและศิลปะท่ีสุกงอม ถูกตอ้งแม่นยาํเหมือนกบัตะวนัตกแลว้ละก ็มิสามารถจะทาํ

ใหค้นรู้สึกต้ืนตนัใจมากยิง่ข้ึน เหมือนของจริงมากยิง่ข้ึนหรอกหรือ ไม่สามารถจะเห็นช้ินงานท่ีไม่มี

ความสุกงอม ไม่มีความถูกตอ้งแม่นยาํเป็นส่ิงท่ีใช้ได้ เพียงเพราะมนัมีความศกัด์ิสิทธ์ิของเทพ 

ช้ินงานท่ีสมบูรณ์แบบบวกกบัความศกัด์ิสิทธ์ิของเทพ นัน่จึงจะมีความศกัด์ิสิทธ์ิมากยิง่ข้ึน 

 

ศิษย ์ ฉะนั้น ตอ้งศึกษาฝีมือและศิลปะของเขา 

อาจารย์ ส่ิงท่ีขา้พเจา้พูดไม่ใช่เพียงฝีมือและศิลปะเท่านั้น ขา้พเจา้หมายถึงให้วาดตามวิธีดั้งเดิม

ขนานแท ้พยายามทาํให้ศิลปะสมบูรณ์แบบท่ีสุด เช่นน้ีก็จะเป็นการยกระดบัสําหรับตวัท่าน และ

เคารพนบัถือต่อเทพอีกดว้ย 
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ศิษย ์ (คาํแปล) ส่ิงท่ีผมอยากถามคือ ผมใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทาํการออกแบบ จะซูมภาพ

โคลสอพัอยูเ่ป็นประจาํ เป็นตน้วา่หากผมซูมภาพโคลสอพัของศิษยต์า้ฝ่าหรือของคนธรรมดาสามญั 

ผมอยากทราบวา่ เวลาสร้างสรรคง์านออกแบบ สามารถจะใชภ้าพโคลสอพัส่วนใบหนา้ของคนเป็น

ตน้หรือไม่ ไม่ทราบวา่จะเหมาะสมหรือไม่ อะไรคือมาตรฐาน 

อาจารย์ ทาํได ้ไม่เพียงแต่ภาพโคลสอพัเท่านั้น จะใชค้นเป็นแบบทั้งตวักไ็ด ้แต่ตอ้งมีมาตรฐาน

ของความสวยงามท่ีถูกตอ้ง ไม่ใช่ทาํในส่ิงท่ีชอบ ตามท่ีทศันคติของคนเขา้ใจ 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ความสามารถทางดา้นน้ีของผูฝึ้กในประเทศจีนแข็งแกร่งกว่าพวกเรา คือ

พวกเขาไดรั้บการฝึกฝนมาดีกว่าพวกเรา พวกเขาสามารถจะช่วยอะไรบา้งหรือไม่ หมายความว่าผู ้

ฝึกของเราในประเทศจีนควรจะมีภาพวาดท่ีดีกวา่ของพวกเราเป็นจาํนวนมาก 

อาจารย์ ปัจจุบนัน้ี พวกเราไม่ควรหวงัในความช่วยเหลือจากผูฝึ้กในจีนแผน่ดินใหญ่ ณ เวลาน้ีคือ

พวกเราศิษยต์า้ฝ่าของประเทศต่างๆ นอกประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ ผูซ่ึ้งมีความชาํนาญในสาขาน้ีท่ีทาํ

กนัอยู ่แน่นอน ไม่ใช่เร่ืองยากเลยท่ีจะหาศิษยต์า้ฝ่าสักพนัคนในจีนแผ่นดินใหญ่ซ่ึงวาดภาพไดดี้ แต่

ปัจจุบนัน้ีมีการประทุษร้ายเกิดข้ึนท่ีตรงนั้น 

 

ศิษย ์ ส่ิงท่ีผมอยากถามคือ ภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ และภาพวาดในปัจจุบนัน้ีเก่ียวขอ้ง

อยา่งไรกบัภาพวาดดั้งเดิมท่ีสืบทอดมา 

อาจารย์ อะไรก็หลีกหนีไม่พน้จากผลกระทบของกระแสนิยมแห่งยุคสมัย ดังนั้นภาพยนตร์

การ์ตูนจาํนวนมาก รูปร่างของตวัการ์ตูนเหล่านั้น ขา้พเจา้รู้สึกว่ามนัอปัลกัษณ์มาก บางตวัท่ีเป็น

ตวัแทนของความดีก็ดูไม่ดี พูดถึงภาพลกัษณ์แลว้มนัชัว่ร้ายอย่างมาก ส่ิงท่ีขา้พเจา้พูดกบัพวกท่าน

ในวนัน้ีก็คือเดินกลบัไปสู่หนทางมนุษยด์ว้ยเจ้ิงเน่ียน ดว้ยความดี และดว้ยวีธีดั้งเดิมขนานแท ้ใน

ระหว่างแผว้ถางหนทางให้แก่พลโลกในอนาคต ก่อนอ่ืนศิษยต์า้ฝ่าตอ้งหาเจ้ิงเน่ียนในดา้นศิลปะ

กลบัมาเสียก่อน 
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ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ดิฉันอยากทราบว่าการสร้างสรรคง์านวาดและการสร้างสรรค์งานดนตรี

เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร 

อาจารย์ ลว้นตอ้งมีเจ้ิงเน่ียนในการสร้างสรรค ์เม่ือครู่ขา้พเจา้ก็ไดพู้ดกบัคนท่ีทาํงานดา้นดนตรี 

เพิ่งจะพดูจบไปเม่ือครู่ กจ็ะไม่พดูตรงน้ีแลว้ ขา้พเจา้ไดพ้ดูกบัพวกเขาเป็นเวลาหลายชัว่โมงเช่นกนั 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ท่านกล่าวถึงความเมตตา ดิฉนัไม่อยากจะวาดภาพท่ีใหญ่มาก 

อาจารย์ นาํเสนอในหวัขอ้ท่ีเลก็กดี็เหมือนกนั ทาํไดท้ั้งนั้น ท่านบอกว่าท่านจะนาํเสนอเร่ืองเลก็ๆ 

สักเร่ือง ไม่ตอ้งการใหเ้ป็นภาพใหญ่ อยากจะใหเ้ป็นภาพท่ีเลก็ๆ กท็าํได ้

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์มงักรฟ้าแปดกลุ่มผูพ้ิทกัษฝ่์ามีรูปลกัษณ์อยา่งไร 

อาจารย์ มงักรฟ้าแปดกลุ่มผูพ้ิทกัษฝ่์าตรัสโดยองคศ์ากยมุนี แทจ้ริงแลว้ท่านทรงหมายถึงสรรพ

ชีวติแปดกลุ่ม ชีวติ จิตวญิญาณแปดกลุ่ม ส่ิงท่ีขา้พเจา้จดัใหพ้วกท่านคือทหารสวรรค ์ขุนพลสวรรค์

ใหเ้ป็นผูพ้ิทกัษฝ่์า และยงัมีมงักร สองกลุ่มน้ี แน่นอน ศิษยต์า้ฝ่าเฉพาะบางรายยงัจะมีผูพ้ิทกัษฝ่์าเป็น

กรณีเฉพาะ ผูพ้ิทกัษฝ่์ากลุ่มอ่ืนๆ ไม่สามารถจะบอกไดอ้ยา่งถูกตอ้งแน่ชดัทั้งหมด เพราะสรรพชีวติ

ในกลุ่มอ่ืนในหลายกลุ่มเหล่านั้น ทั้งหมดอยูใ่นระหว่างการเจ้ิงฝ่า จะสามารถคงเหลือไวห้รือไม่ จะ

สามารถเดินขา้มมาหรือไม่ ตอ้งดูภายหลงัการเจ้ิงฝ่า 

 

อาจารย์ เห็นท่านยกมือหลายคร้ังแลว้ 

 

ศิษย ์ ผมเพียงอยากจะพูดว่า ผมรู้สึกว่าตา้ฝ่ามีหัวขอ้เร่ืองมากมาย หลายปีมาน้ี ตา้ฝ่าดงัเกริก

กอ้งไปทัว่ปฐพี 

อาจารย์ ใช่ มนัเป็นเช่นนั้น 

 

ศิษย ์ ผมจึงรู้สึกต่ืนเตน้ตลอดมา รู้สึกว่าตา้ฝ่าของเรามีขอ้มูลหวัขอ้หลากหลายอยา่งยิ่ง ใหท้ั้ง

ความสุขและความสะเทือนอารมณ์ ในฐานะท่ีเป็นศิษยต์า้ฝ่าและศิลปิน พวกเรามีภาระหนา้ท่ีอนัน้ี 

ตอ้งทาํส่ิงท่ีเราสมควรทาํใหส้าํเร็จลุล่วง เม่ือเป็นเช่นนั้น แน่นอนเวลาจะลงมือวาดจริงๆ รู้สึกว่าจะมี
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ความยุง่ยากไม่นอ้ย วนัน้ีไดรั้บฟังท่านอาจารยอ์ธิบายดว้ยตวัเอง พวกเรารู้สึกว่าเราพอจะมีทิศทาง

รองรับปัญหาต่างๆ แลว้ ประเด็นท่ีผมอยากจะเสนอคือ หวงัว่าคณะผูจ้ดันิทรรศการศิลปกรรมของ

เรา จะทาํการจดัขอ้มูลหัวขอ้ท่ีสําคญัๆ ทั้งหมดให้สอดประสานกนัสักหน่อย เพราะในระหว่างคิด

แบบช้ินงาน พวกเรา มีขอ้มูลหวัขอ้มากมายท่ีจะตอ้งวาด และมนักส็าํคญัดว้ย 

อาจารย์ การประสานงานท่ีท่านพดูเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก พวกเราบางคนพอความคิด จินตนาการ

เปิด ร่างภาพอย่างหยาบๆ แลว้ให้พวกเราคนท่ีมีความสามารถวาดนาํไปวาด ท่านก็ไม่ตอ้งไปคิด

แบบช้ินงาน ใชว้ธีิอยา่งน้ีกดี็เหมือนกนั 

ศิษย ์ ศิษยต์า้ฝ่าของเราบางคนมีความสามารถคิดออกแบบงานไดดี้มาก มีความคิดดีมาก แต่

ฝีมือไม่ค่อยดีนัก เหมือนอย่างการทาํรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ของศิษยต์้าฝ่า พวกเราจะ

แลกเปล่ียน แบ่งปันข่าวสาร ขอ้มูล ความคิด ฝีมือและศิลปะซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้ง

ให้มีความมัน่ใจในคุณภาพของหัวขอ้เร่ืองท่ีสําคญัใหญ่ๆ เพราะเป็นงานนิทรรศการคร้ังแรกของ

ศิษยต์า้ฝ่า พวกเราตอ้งนาํเสนอมาตรฐานท่ีสามารถจะเป็นตวัแทนของพวกเราศิษยต์า้ฝ่าไดอ้ย่าง

แท้จริง ผมจึงคิดว่างานช้ินใหญ่ ช้ินเล็กก็ดีทั้ งนั้น แต่สําหรับช้ินงานท่ีใหญ่เกินไปจะจัดแสดง

ค่อนข้างลาํบาก อย่างเช่นผมมีความคิดท่ีดีมาก และทางด้านผีมือผมก็คิดว่าสามารถจะบรรลุ

มาตรฐานในระดบัหน่ึง แต่ผมก็รู้สึกว่ามีส่ิงต่างๆ อีกมากมายท่ีผมมองไม่เห็น หรือไม่รู้ว่าจะวาด

ออกมาอยา่งไร อยากจะใหป้ระมวลเขา้ดว้ยกนั 

อาจารย์ ใช่ ควรจะเป็นเช่นน้ี พวกท่านสามารถให้คนสักสองคนรับผิดชอบในการคิดแบบ แลว้

นาํมาให้คนท่ีมีความสามารถไปวาดออกมา เช่นน้ีก็จะลดเวลาในการคิดแบบ โดยพื้นฐานให้คิด

แบบเป็นร่างหยาบๆ โดยสังเขปก็พอ เพราะพวกท่านลว้นแต่มีฝีมือและศิลปะ มีความสามารถก็

สามารถทาํต่อได ้ขา้พเจา้คิดวา่ น้ีเป็นความคิดท่ีสร้างสรรคม์าก 

 

 ขา้พเจา้กจ็ะพดูเพียงเท่าน้ี ส่ิงท่ีเหลือ ส่ิงท่ีเจาะจงมากกว่าน้ี ใหพ้วกท่านดูว่าจะจดัการกบัส่ิง

เหล่านั้นอยา่งไรใหดี้ วา่จะเดินหนทางของศิษยต์า้ฝ่าออกมาอยา่งไร เพราะส่ิงต่างๆ ท่ีพวกท่านทาํใน

วนัน้ีลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ ส่ิงท่ีพวกท่านทาํไดดี้ มนุษยจ์ะเลียนแบบ ส่ิงท่ีพวกท่านทาํไม่ดี 

มนุษยก์จ็ะเลียนแบบเช่นกนั ฉะนั้นศิษยต์า้ฝ่าจาํตอ้งทาํใหดี้ ช้ินงานท่ีพวกท่านทาํไม่ดี ท่ีไม่ถูกตอ้ง 

ไม่สามารถจะนาํออกมาแสดง เพราะจะส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติ ฉะนั้นไม่เพียงแต่ตอ้งทาํดว้ยวิธี



           ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                แกว้นัท่ี 03 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 

 

หนา้ 40 จาก 40 

ท่ีดั้งเดิมขนานแท ้ยงัตอ้งนาํเสนอส่ิงท่ีดี นาํเสนอส่ิงท่ีมีความเมตตา สรรเสริญต่อตา้ฝ่า สรรเสริญต่อ

เทพ ในเวลาเดียวกนัทางดา้นฝีมือและศิลปะก็ตอ้งแสดงความมีมาตรฐาน แสดงมาตรฐานท่ีดั้งเดิม

ขนานแท ้(เสียงปรบมือ) 
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