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หลี ่หงจือ้ 

 

21 กรกฎาคม  ค.ศ.2003 

วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา 

   

 ศิษยต์า้ฝ่าจาํนวนมากกาํลงัใชค้วามสามารถพิเศษ และความรู้ของตนเอง ในการยนืยนัความถูกตอ้ง

ของฝ่า  เดินบนเส้นทางของตนเองในการบาํเพญ็   แต่ละระดบัชั้นของสังคมคนธรรมดาสามญั กบั ตาํแหน่ง

การงานท่ีแตกต่างกนั ลว้นสามารถเป็นสภาพแวดลอ้มของการบาํเพญ็ไดท้ั้งส้ิน   ในระหวา่งการประทุษร้าย 

กส็ามารถอธิบายความจริงได ้ ช่วยเหลือสรรพชีวติท่ีถูกพรรคมารชกันาํไปบนเส้นทางท่ีชัว่ร้าย   ภายใตแ้รง

กดดนัของส่ิงชัว่ร้าย สามารถมีเจ้ิงเน่ียน เจ้ิงสิง  น่ีกคื็อการยนืยนัความถูกตอ้งของฝ่า  ยนืยนัตนเอง   ผูท่ี้มี

ความสามารถพิเศษดา้นศิลปะ กส็ามารถบุกเบิกเส้นทางหน่ึงในการยนืยนัความถูกตอ้งของฝ่าข้ึนมาได ้ 

วนัน้ีมีผูฝึ้กท่ี ตลอดเวลาท่ีผา่นมา ไม่ไดก้า้วออกมา กไ็ดม้าร่วมประชุมดว้ย  น่ีดีมาก  แน่ละในสถานการณ์

ของการกดดนั  ยอ่มจะตกหล่นไปจากกลุ่มได ้  เม่ือสามารถรับรู้ได ้  เร่ิมทาํใหดี้ใหม่  จึงจะเป็นการ

รับผดิชอบต่อตนเอง 

 ผูฝึ้กหลายคนไม่เคยผ่านภยัพิบติัอนัใหญ่หลวงคร้ังนั้น ของการ “ปฏิวติัวฒันธรรม”  เพราะในช่วง

นั้นอายุยงันอ้ยอยู่  ดงันั้นในการประทุษร้ายศิษยต์า้ฝ่าคร้ังน้ี  เม่ือเผชิญกบัแรงกดดนัของสถานการณ์ท่ีชัว่

ร้ายและรุนแรง  จึงเกิดผลกระทบอย่างมากต่อจิตใจ   ไม่เคยผ่านเร่ืองเช่นน้ีมาก่อนใช่ไหม  ในทนัใด

สถานการณ์การประทุษร้ายอย่างน้ีก็กดลงมา  จึงเป็นการโจมตีจิตใจคนอย่างรุนแรงมาก   การอาศยักาํลงั

สมรรถนะทั้งหมดของรัฐบาลในการกขุ่าวเทจ็  ใส่ร้ายป้ายสี สาดโคลน  ใชป้ระโยชนจ์ากเคร่ืองมือเผด็จการ 

กบัเคร่ืองมือโฆษณาชวนเช่ือทั้งหมดของพรรคชัว่ในการปราบปรามประทุษร้ายชนิดน้ี ผูฝึ้กใหม่ท่ีไม่เคย

ผา่นเร่ืองอยา่งน้ีก่อน  กบัผูฝึ้กท่ีศึกษาฝ่าไม่กา้วหนา้  ในเวลานั้นกมี็คนท่ีไม่รู้ว่าจะทาํอยา่งไรดี   กระทัง่บาง

คนรู้สึกทอ้แทใ้จข้ึนมา   และกมี็ท่ีหลงใหลอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามญัจนหมด   เพราะจาํนวนผูท่ี้ศึกษาตา้

ฝ่านั้นมีมากมหาศาล   ดงันั้นผูฝึ้กอยา่งน้ีในเวลานั้นกมี็ไม่นอ้ย  แต่กล่าวสาํหรับศิษยต์า้ฝ่าจาํนวนมาก   ใน

ระหว่างการศึกษาฝ่า ลว้นไดห้ย ัง่รากของตา้ฝ่าเขา้ไปในชีวิตแลว้   หากจะบอกให้เขาละท้ิงตา้ฝ่าไปจริงๆ  

ขา้พเจา้คิดวา่ กล่าวสาํหรับชีวิตหน่ึงท่ีไดรั้บฝ่าแลว้  ความรู้สึกชนิดนั้นคือ ความส้ินหวงัในชีวิต  กบัการไร้
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ความหวงัในอนาคต  ยอ่มจากตา้ฝ่าไปไม่ไดอ้ยา่งแทจ้ริง กล่าวสาํหรับผูฝึ้กท่ีไม่กระตือรือร้น ท่ีจริงกคื็อเกิด

ความสับสนในชั่วขณะ แน่นอนก็มีบางคนท่ีสับสนเป็นพิเศษ (หัวเราะ) แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ถา้ทุกคน

สามารถรับรู้เขา้ใจ เดินกลบัมาก็จะดี ไม่ว่าจะอย่างไร การประทุษร้ายคร้ังน้ียงัไม่ส้ินสุด ยงัมีโอกาสจะ

กลบัมาสู่การบาํเพญ็และทาํในเร่ืองท่ีศิษยต์า้ฝ่าควรทาํได ้น่ีก็นับว่าเป็นด่านท่ีขา้มไดไ้ม่ดีในการบาํเพญ็ก็

แลว้กนั และพวกท่านก็เดินหนทางจากน้ีไปให้ดี เม่ือก่อนปฏิบติัไดไ้ม่ดีก็อย่าไดมี้ความกดดนัในใจ ท่ีจริง

ลว้นเป็นเพราะเม่ือก่อนไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการศึกษาฝ่า และเน่ืองจากเป็นการบาํเพญ็ในหมู่คนธรรมดา

สามญั ภายใตส้ถานการณ์แบบน้ี จิตหวาดกลวักจ็ะทาํใหท่้านตามไม่ทนัสถานการณ์บาํเพญ็ของศิษยต์า้ฝ่า 

เวลานานเขา้ย่อมเกิดความเหล่ือมลํ้าในการรับรู้เขา้ใจฝ่า แต่ไม่เป็นไร ในระหว่างการศึกษาฝ่าก็จะค่อยๆ 

ตามทนั กล่าวสาํหรับผูฝึ้กคนอ่ืนๆ ผูฝึ้กอยา่งน้ีตอ้งใหก้ารช่วยเหลือ ตอ้งใหค้วามเขา้ใจ เม่ืออยูใ่นหมู่ศิษยต์า้

ฝ่า ทุกท่านกต็อ้งร่วมมือกนัใหดี้ 

 ในการบาํเพญ็ของศิษยต์า้ฝ่านั้นมีขอ้กาํหนดของการช่วยเหลือสรรพชีวติ กบัการยนืยนัความถูกตอ้ง

ของฝ่า  นบัตั้งแต่ถูกประทุษร้ายเป็นตน้มา ทุกท่านทาํไดดี้มากโดยรวม   แต่ละคนต่างใชป้ระโยชนจ์าก

ขอ้เด่นของตนเอง   ความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างกนัในการยนืยนัความถูกตอ้งของตา้ฝ่า  ซ่ึงในนั้นรวมถึง

การใชรู้ปแบบทางวฒันธรรม  แน่ละทางดา้นศิลปะวรรณคดีนั้นหากจะใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดี   กจ็าํเป็นตอ้ง

ทาํงานสร้างสรรคด์นตรี  และศิลปะการเตน้ราํบนเวทีใหดี้  ใช่ซิ เม่ือพดูถึงศิลปะดนตรี  ศิลปะการเตน้ราํบน

เวที กต็อ้งมีผูฝึ้กท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นน้ี  ลองคน้หาดู  ท่ีจริงบุคลากรนั้นกพ็อมีอยู ่  ต่อไปขา้พเจา้

จะพดูถึงเร่ืองงานสร้างสรรค ์

 หากจะทาํงานสร้างสรรคด์นตรี กบัศิลปะการเตน้รําบนเวทีใหดี้ได ้ จาํเป็นตอ้งใหทุ้กท่านลองคิดหา

วธีิการดู   ยกระดบัรูปแบบการแสดงเตน้ราํ  รวมทั้งมาตรฐานรายการศิลปะวรรณคดีทางทีวข้ึีนมา  น่ีกต็อ้ง

ใหทุ้กท่านพยายามร่วมกนัทาํ   มองจากสถานการณ์ปัจจุบนั  ในหมู่ผูฝึ้กนอกจีนแผน่ดินใหญ่   บุคลการ

ทางดา้นน้ีมีจาํกดั  ในหมู่ผูฝึ้กจีนแผน่ดินใหญ่  บุคลากรดา้นไหนๆกมี็ทั้งนั้น   จะจดัตั้งกลุ่มการแสดงมาก

เท่าไรกไ็ม่มีปัญหา   แต่เป็นเร่ืองค่อนขา้งลาํบากสาํหรับนอกจีนแผน่ดินใหญ่  น่ีกต็อ้งใหทุ้กท่านช่วยกนัคิด

หาวธีิ  ขา้พเจา้ยงัมีความคิดหน่ึง กคื็อทุกท่านมองเห็นแลว้วา่  รายการของซินถงัเหรินนั้น  เดินไปใน

แนวทางท่ีถูกตอ้งยิง่ข้ึนเร่ือยๆ  มีดา้นต่างๆ ยงัตอ้งยกระดบั  รายการดา้นดนตรีกบัศิลปะวรรณคดียงัไม่

หลากหลาย  อยา่ทาํใหผู้ช้มรู้สึกวา่รายการจืดชืด   ดงันั้นทุกท่านตอ้งคิดหาวธีิการหลายๆอยา่ง  จะทาํ

อยา่งไรใหร้ายการสามารถดึงดูดผูช้มไดม้ากยิง่ข้ึน  เพื่อการอธิบายความจริงใหดี้ยิง่ข้ึน  ดงันั้นทุกท่านตอ้ง

คิดหาวธีิการหลายๆอยา่ง  จะทาํอยา่งไรใหร้ายการสามารถดึงดูดผูช้มไดม้ากยิง่ข้ึน   เพื่อการอธิบายความ

จริงใหดี้ยิง่ข้ึน   ตอ้งมีคนดูมากยิง่ข้ึน  ตอ้งสอดคลอ้งกบัรสนิยมของผูช้มส่วนใหญ่  จึงจะสามารถบรรลุ
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ผลลพัธ์ของการอธิบายความจริงใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน  ดงันั้นทุกท่านตอ้งคิดหาวธีิประสานงานกนัใหดี้ยิง่ข้ึน  ก็

คือพวกท่านเหล่าน้ี จะทาํอยา่งท่ีจะสามารถแสดงบทบาทใหเ้ป็นประโยชนม์ากท่ีสุดไดดี้ยิง่ข้ึน  ทาํใหก้าร

แสดงแต่ละคร้ังของพวกท่านกดี็  ทาํใหร้ายการทีวขีองพวกท่านกดี็  สามารถมีความเพียบพร้อมยิง่ข้ึน  

มาตรฐานสูงข้ึน  พวกเรามานัง่อยูท่ี่น่ีลองปรึกษากนัดู  ร่วมกนัวเิคราะห ์  ใครมีวธีิคิดท่ีดีกล็องเสนอข้ึนมา  

พวกเรามาร่วมกนัพิจารณาดูวา่จะจดัการกนัอยา่งไรดี 

 ขณะน้ีความยากลาํบากมีอยู่ค่อนข้างมาก  เร่ืองหน่ึงคือ เงินทุน  อีกหน่ึงคือบุคลากรมีน้อย  

โดยเฉพาะคือบุคลากรท่ีทาํงานดา้นน้ีโดยเฉพาะมีนอ้ย   ส่ิงเหล่าน้ีคือ ความยากลาํบากพื้นฐานท่ีสุด   และ

เป็นระดบัท่ียากท่ีสุด  แต่ขา้พเจา้ว่า อยา่งไรเสียทุกท่านกเ็ป็นศิษยต์า้ฝ่าใช่ไหม  เพื่อการยนืยนัความถูกตอ้ง

ของฝ่าช่วยเหลือสรรพชีวิต    ขอเพียงทุกท่านพากเพียรทาํไป  สามารถจะทาํไดถึ้งระดบัไหนก็ทาํเท่านั้น  

แมว้า่เง่ือนไขจะจาํกดั  ขา้พเจา้วา่  เช่นนั้นกท็าํใหเ้ง่ือนไขท่ีมีอยูใ่นขณะน้ีแสดงบทบาทใหบ้งัเกิดผลดียิง่ข้ึน 

 ขา้พเจา้ยงัมีความคิดอีกอยา่งหน่ึง  ปีน้ีสถานีทีวจีะสามารถ จดังานราตรีฉลองปีใหม่(ตรุษจีน)ข้ึน ได้

ไหม  เพราะในอเมริกาเหนือกบัสถานท่ีต่างๆในโลก  รายการทีวขีองชาวจีนโพน้ทะเล ไม่มีบรรยากาศของ

ปีใหม่  โดยเฉพาะคืองานราตรีฉลองปีใหม่ของสถานีทีวแีผน่ดินใหญ่  คนมากมายต่างเรียกมนัวา่ “สถานีทีวี

วบิติั”  ทาํตามวฒันธรรมพรรคท่ีไม่เป็นธรรมชาติ เหมือนๆกนัไปหมด  เพลงสรรเสริญพรรคมารอนั

รุ่งโรจน ์ยิง่ใหญ่ ถูกตอ้ง  ท่ีน่าขนั   ตลอดหลายสิบปีมากบ็งัคบัใหจ้ดัทาํ รายการ“สถานการณ์ท่ีดีเยีย่ม” ซ่ึง

ลว้นแต่เป็นการฝืนหลอกชาวจีน  คร้ังน้ีพวกท่านทาํรายการวฒันธรรมของคนท่ีแทจ้ริง  ซ่ึงไม่มีตลกท่ีตํ่า

ทราม  ไม่มีวฒันธรรมพรรค ข้ึนมาสักชุดหน่ึง   อยา่งนอ้ยท่ีสุดกใ็หผู้ช้มพื้นฐานของซินถงัเหริน  ไดช้ม

อยา่งอ่ิมอกอ่ิมใจสักหน่อย  น่ีจะทาํใหร้ายการของสถานีทีวไีดผ้ลดียิง่ข้ึน   ขณะน้ีบุคลากร แมจ้ะมีนอ้ย  แต่

ไม่ใช่วา่ ไม่มีความสามารถ   ท่ีจริงกิจกรรมศิลปะวรรณคดีท่ีทุกท่านทาํ  ขา้พเจา้เห็นวา่หลายอยา่งทาํไดไ้ม่

เลวเลย  ขณะน้ีท่ีขาดแคลนท่ีสุดคือ  การประพนัธ์ดนตรี กบัการเรียบเรียงเพลง   ในหลายกิจกรรมดา้น

ศิลปะวรรณคดีนั้น ดนตรีท่ีจดัทาํข้ึนจืดชืดเกินไป   ท่ีจริงในดา้นน้ียงัพอมีคน   คือวา่จะทาํอยา่งไรจึงจะ

สามารถทาํใหศิ้ษยต์า้ฝ่าท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นน้ีเขา้ร่วมมากข้ึนในการแสดงบทบาทของพวกเขา 

 ท่ีสาํคญักไ็ดแ้ก่ปัญหาเหล่าน้ี ทุกท่านร่วมกนัพิจารณาดู วิเคราะห์ดู  ท่ีจริงเร่ืองรูปธรรมเหล่าน้ี  เป็น

ส่ิงท่ีพวกท่านตอ้งทาํกนัเอง  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นรูปธรรมมากไปแลว้  ปกติเร่ืองรูปธรรมนั้นขา้พเจา้จะไม่พูด  

เม่ือศิษยต์า้ฝ่าเปิดการประชุมมกัอยากจะใหอ้าจารยม์าพูดสักสองสามคาํ   และคร้ังน้ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นศิลป

วรรณคดี  เป็นการบุกเบิกเส้นทางหน่ึงในการบาํเพญ็และ ช่วยเหลือสรรพชีวิต  ยนืยนัความถูกตอ้งใหต้า้ฝ่า   

เพื่อให้ทุกท่านแจ่มแจง้ยิ่งข้ึน  ถึงความสําคญัของเร่ืองต่างๆท่ีทาํในระหว่างการยืนยนัความถูกตอ้งของฝ่า   

เช่นนั้นขา้พเจา้จะพดูสักหน่อย  ท่ีจริงเม่ือเร็วๆน้ีพวกท่านทาํไดไ้ม่เลวเลย   แต่ว่ายงัตอ้งทาํใหก้วา้งขวางสัก
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หน่อย  ถา้ทุกท่านร่วมมือกนัไดดี้ยิง่ข้ึนทาํใหส้ัมฤทธ์ิผล เพรียบพร้อมยิง่ข้ึนสักหน่อย  เน้ือหาดา้นต่างๆของ

ผลงานท่ีสร้างสรรคอ์อกมาลว้นสามารถยกระดบัข้ึนสักหน่อย  ก็คือแนวคิดน้ี   ก่อนท่ีขา้พเจา้จะมาพวก

ท่านไดเ้ปิดประชุมไปไดค้รู่หน่ึงแลว้ ฉะนั้นกด็าํเนินต่อไปเถอะ (หวัเราะ) 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารยส์ามารถจะเสนอคาํแนะนาํเร่ืองหน่ึงใหไ้ดห้รือไม่ 

อาจารย์ คุณวา่มา 

 

ศิษย ์ ผมมีเพื่อนคนหน่ึงสีซอสองสายได ้  เล่นเปียโน  แต่งเพลงได ้  ผมเขา้ใจเขาดีมาก  เขาไม่ชอบ

สภาพแวดลอ้มชนิดนั้นในประเทศจีน  ผมคิดจะเชิญเขาออกมา  หลงัออกมาจากสภาพแวดลอ้มนั้นแลว้  ผม

จะอธิบายความจริงใหเ้ขาก่อน 

อาจารย์ ความคิดท่ีคุณพดู  ท่ีจริงขา้พเจา้กเ็คยคิด  ผูฝึ้กจีนแผน่ดินใหญ่นั้นจะจดัตั้งกลุ่มการแสดงสัก

เท่าไรกมี็เง่ือนไขทาํไดท้ั้งนั้น  จดัตั้งเป็นคณะใหญ่มากกไ็ม่มีปัญหา  กระทัง่วงซิมโฟนีขนาดใหญ่กล็ว้นไม่

มีปัญหา  แต่เง่ือนไขของต่างประเทศยงัไม่พร้อม   แนวคิดกม็กัจะเป็นเพียงแนวคิด   ส่วนการเช้ือเชิญนั้น

ตอ้งใคร่ครวญใหดี้จริงๆ  และหลงัจากมาแลว้  จะสามารถแสดงบทบาทอะไรไดบ้า้ง  กต็อ้งสอดคลอ้งกบั

ความจริงสักหน่อย   เขามีท่าทีอยา่งไรต่อฝ่าหลุนกง  มีท่าทีต่อความจริงนั้นไม่ใช่ปัญหา   พดูไดแ้ต่เพียงวา่ 

ใหล้องทาํดู 

 

ศิษย ์ ผมคิดวา่ เราขาดแคลนกาํลงัในการแต่งเพลง 

อาจารย์ การแต่งเพลงนั้น ท่ีจริงผูท่ี้นัง่อยูก่มี็ไม่นอ้ย   บางทียงัมีผูท่ี้ไม่ไดม้า   ขณะน้ีขา้พเจา้วา่ การแต่ง

เพลงกลบัไม่ใช่ปัญหาใหญ่   การเรียบเรียงดนตรีจึงจะเป็นปัญหา 

 

ศิษย ์ ในหมู่คนธรรมดาสามญัมีบุคลากรท่ียอดเยีย่มในการเรียบเรียงดนตรี   สามารถเชิญพวกเขามา

ช่วยไดไ้หม 

อาจารย์ น่ีกเ็ป็นแนวคิดหน่ึง  อาจลองดูได ้

 

ศิษย ์ วนัน้ีผมไดพ้บอาจารย ์  รู้สึกละอายใจมาก  เม่ือวานตอนท่ีอยูใ่นฝ่าฮุ่ย  นํ้าตาไหลราวกบัสายฝน  

เน่ืองจากตนเองเม่ือก่อนทาํเร่ืองการแต่งเพลงและเรียบเรียงดนตรีโดยเฉพาะ   หลงัจากถูกประทุษร้าย  ก็
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ไม่ไดก้า้วออกมาโดยตลอด   ไม่ยนืหยดัในการบาํเพญ็ตลอดมา   และวางของเดิมของตนไม่ลง   ขอใหท่้าน

อาจารยโ์ปรดอภยั   จากน้ีไปผมจะเร่ิมตน้เขา้มาร่วม   นบัจากวนัน้ีไปผมจะกา้วออกมาจริงๆ  (เสียงปรบมือ)  

ผมมีแนวคิดเก่ียวกบัซิมโฟน่ีสมยัตา้ถงั   ในประเทศองักฤษมีผูเ้ช่ียวชาญในการวจิยัดนตรีโบราณสมยัถงั   

สามารถเขียนโนต้เพลงสมยัถงัออกมาไดไ้ม่นอ้ย  ผมคิดวา่ในส่วนของดนตรียคุโบราณ อาจจะสร้าง

โนต้เพลงตามแบบดนตรีโบราณสมยัถงัได ้

อาจารย์ เหตุใดขา้พเจา้จึงกล่าวถึงวฒันธรรมสมยัถงัอยูเ่สมอ  วฒันธรรมสมยัถงัคือวฒันธรรมของ

มนุษยชาติอยา่งแทจ้ริง   และเป็นจุดสูงสุด  ไม่ว่าจะดูจากมาตรฐานงานศิลปะ  จนถึงวฒันธรรมของคน 

ลว้นคือจุดสุดยอดท่ีสูงสุด   หลงัจากสมยัถงักเ็ร่ิมตกลงมาแลว้       แน่ละทุกท่านไดเ้ห็นสมยัหมิงและชิง กมี็

หลายส่ิงซ่ึงไม่เลวเลย   ท่ีจริงนั้น มนักไ็ดก้า้วเขา้สู่สภาพลา้หลงัอยา่งหน่ึงแลว้   นกัอกัษรศาสตร์ กบั

ช่างฝีมือ  ต่างกทุ่็มเทอยูก่บัเร่ืองเลก็ๆนอ้ยๆ  จิตใจเปล่ียนเลก็ลงมากแลว้  เนน้เร่ืองปลีกยอ่ยจนเกินไปแลว้   

ไม่มีความละเอียดอ่อนประณีตและแสดงออกมาอยา่งภูมิฐานเหมือนอยา่งสมยัถงันั้นแลว้    แต่ไม่วา่จะเป็น

ยคุไหน  ในการสร้างสรรคศิ์ลปะวรรณคดีนั้นสามารถถือเป็นแบบอยา่งสาํหรับเปรียบเทียบได ้   แต่ตอ้ง

เช่ือมผนึกเขา้กบัตา้ฝ่า  นาํจุดเด่นทางวฒันธรรมมาใหก้บัมนุษย ์   บุกเบิกเส้นทางหน่ึงท่ีถูกตอ้งของศิษยต์า้

ฝ่าออกมา ใหก้บัมนุษยชาติ  ไม่ใช่ทาํตามแบบตา้ถงัทั้งหมด   สะทอ้นวฒันธรรมของคนโบราณสมยัถงักบั

แต่ละยคุสมยัออกมา  ส่วนดนตรีนั้น สามารถอาศยัท่วงทาํนองและความคิดสร้างสรรคท์างดา้นศิลปะ โดยมี

ท่วงทาํนองเป็นพื้นฐาน อาศยัจุดเด่นของชนชาติจีนสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

ศิษย ์ สวสัดีท่านอาจารย ์  ผมมกัจะมีขอ้สงสัยเร่ืองการเรียบเรียงดนตรี   อยา่งเช่นดนตรีของเดก็ๆ  

มกัจะมีความรู้สึกปิติยนิดีสักหน่อย  ผมเคยทาํสองบท ซ่ึงค่อนขา้งมีลีลา แบบดนตรีแจส็  อยา่งน้ีไม่ค่อยดีใช่

หรือไม่ 

อาจารย์ ดนตรียุคปัจจุบนัก็ดี   ดนตรียุคโบราณก็ดี   ตอ้งอาศยัการรับรู้ของศิษยต์า้ฝ่า  ในการบุกเบิก

เส้นทางของตนเองออกมาเส้นหน่ึง   เหตุใดขา้พเจา้จึงพูดเช่นน้ีละ  เพราะใครก็ตามบนโลก  ต่อให้มี

ความสามารถ  มีพรสวรรคม์าก  ท่านใหเ้ขาบุกเบิกเส้นทางท่ีบริสุทธ์ิเส้นหน่ึงออกมานั้น  เขายอ่มทาํไม่ได ้ 

หากมีเพียง ฝีมือดา้นศิลปะ และเทคนิคชั้นสูง ก็ยงัใชไ้ม่ได ้  ศิษยต์า้ฝ่าในการบาํเพญ็ส่วนบุคคล   ในการ

ยืนยนัความถูกตอ้งของฝ่า  ไดรั้บการชาํระลา้งให้บริสุทธ์ิมากแลว้   เขตแดนความคิด  วิธีการมองปัญหา

ลว้นต่างกนัไปแลว้  ดงันั้นพวกท่านสามารถทาํมาถึงจุดน้ีได ้ สามารถนาํพามาตรฐานท่ีมีอยู่ของคนยุค

ปัจจุบนั ใหม้าอยูบ่นเส้นทางของคนท่ีแทจ้ริงไดจ้ริงๆ   ดงันั้นพวกท่านสามารถก่อใหเ้กิดผลเช่นน้ีได ้  และ
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สามารถวางรากฐานเช่นน้ีใหก้บัมนุษยชาติได ้ ขา้พเจา้ไดพู้ดแลว้ว่า  สถานีทีวีท่ีพวกท่านทาํ  หนงัสือพิมพ์

ท่ีพวกท่านทาํ  สถานีวทิยกุดี็   ดูไปกมี็ความลาํบากในหลายๆดา้น  แต่ความยากลาํบากนั้นจะค่อยๆแกไ้ขไป

ได ้ จุดสาํคญัคือ  การมอบวฒันธรรมท่ีดีงาม  ชนิดหน่ึงไวใ้หก้บัมนุษยเ์ป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด   พวกท่านจะได้

เห็นว่า เร่ืองต่างๆท่ีศิษยต์า้ฝ่าทาํนั้น  คนในอนาคตลว้นจะถือเป็นแบบอย่าง  จะกลายเป็นหลกัสําคญัของ

วฒันธรรมมนุษยใ์นอนาคตทั้งหมด    ดงันั้นวนัน้ีพวกท่านจะสามารถนาํส่ิงดีๆออกมาไดห้รือไม่  จึงเป็น

เร่ืองสําคญั   ส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานเหล่าน้ีหากสามารถกาํหนดให้แน่นอนได ้ คนในอนาคตก็จะสามารถเรียนรู้

ตาม   ดงันั้นส่ิงท่ีพวกท่านทาํนั้นคืออะไร   พวกท่านนาํอะไรออกมาจึงสาํคญัมาก  ส่ิงท่ีเป็นของคนธรรมดา

สามัญ   ไม่ว่าของโบราณ  ของสมัยใหม่  หากจาํเป็นต้องใช้  ล้วนสามารถใช้เป็นแบบอย่างสําหรับ

เปรียบเทียบได ้  แต่พวกท่านจกัตอ้งสร้างสรรคส่ิ์งท่ีถูกตอ้ง รับผดิชอบต่อคน (หวัเราะ)  อยา่เครียด    ไม่ใช่

วา่จะเอาแต่ใหพ้วกท่านทาํอะไรท่ียากเกินไป   ท่ีจริงส่ิงท่ีพวกท่านทาํออกมาในเวลาปกติ กต่็างจากของคน

ธรรมดาสามญั  เม่ือเพิ่มความสามารถของพวกท่านเขา้ไป กไ็ม่ใช่ของธรรมดา 

 เม่ือครู่ขา้พเจา้ไดพ้ดูไปแลว้   ท่านพดูถึงดนตรีสมยัถงักดี็   ท่านพดูถึงดนตรีสมยัใหม่กดี็  ใหเ้ช่ือม

จุดเด่นของส่ิงเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัในการทาํส่ิงท่ีเป็นของพวกท่านเองออกมา  รับรองไดว้า่ไม่เหมือนกบัของ

คนธรรมดาสามญั  เพราะเขตแดน  ความนยัของพวกท่าน  ยอ่มทาํใหค้วามนยัของดนตรีท่ีสร้างสรรค์

ออกมา ไม่เหมือนกนั   แต่มีอยูจุ่ดหน่ึง   จะทาํอยา่งไรพวกท่านจึงจะสามารถทาํใหท่้วงทาํนองดนตรีโดยตวั

มนัเองดียิง่ข้ึน   ถา้สามารถทาํไดดี้ กเ็ท่ากบั กาํลงัเดินไดดี้บนเส้นทางหน่ึงทั้งหมด 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ ดิฉนัไดรั้บการศึกษาดา้นดนตรีแบบตะวนัตก  ปัจจุบนัไดส้ัมผสักบัดนตรีจีนเป็น

ประจาํ  ท่านมีความเห็นอยา่งไรกบัการผสมผสาน ระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก 

อาจารย์ อันน้ีโดยตัวมันเองไม่มีปัญหา  ล้วนสามารถจะถือเป็นแบบอย่างสําหรับเปรียบเทียบได ้  

จุดสาํคญัคือตอ้งบุกเบิกเส้นทางหน่ึงออกมาใหไ้ด ้ อยา่งเช่นพูดถึงปัญหาการเรียบเรียงดนตรี    ในประเทศ

จีนนั้น ไม่เนน้เร่ืองการเรียบเรียงดนตรี   ในเวลานั้นโดยพื้นฐานแลว้ก็จดัเป็นรูปแบบของการบรรเลงหมู่

ชนิดหน่ึง   อยา่งมากกเ็ป็นการแบ่งท่อนบรรเลงนาํ  ดว้ยเคร่ืองดนตรีชนิดต่างๆ  หรือการบรรเลงเด่ียว  แบบ

นั้น  การเรียบเรียงดนตรีท่ีพูดกนัในขณะน้ี  ท่ีจริงคือการถ่ายทอดเขา้มาของวฒันธรรมดนตรีจากทาง

ตะวนัตก เป็นส่ิงท่ีเทพถ่ายทอดใหก้บัคนอยา่งแทจ้ริง    น่ีกเ็ป็นส่ิงหน่ึงท่ีดีท่ีสุดในวฒันธรรมของมนุษยค์ร้ัง

น้ี กล่าวสาํหรับมนุษยชาติ  ส่ิงเหล่าน้ีมีประโยชน ์
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ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ ดนตรีคลาสสิกของจีนกบั ดนตรีคลาสสิกของตะวนัตกนั้นแตกต่างกนัมาก  ความ

แตกต่างของมนัเป็นอยา่งไรบนสวรรค ์

อาจารย์ ก่อนยุคฟ้ืนฟูศิลปะวรรณคดี  ชนิดของเคร่ืองดนตรี กบัดนตรีตะวนัตก โดยตวัมนัเองนั้นเรียบ

ง่ายมาก   หลงัยุคฟ้ืนฟูศิลปะวรรณคดี  ดนตรีตะวนัตก ก็ค่อยๆ กา้วสู่จุดสุดยอด ศิลปวฒันธรรมของ

มนุษยชาติจึงเกิดการเปล่ียนพลิกและกา้วรุดหนา้ไปอย่างรวดเร็ว   ณ เวลาน้ีมนักมี็ความแตกต่างอย่างมาก

กบัศิลปวฒันธรรมดั้งเดิมของมนุษยแ์ลว้   พูดถึงดนตรีบนสวรรค ์ แน่ละย่อมมีมากมายหลายหลากชนิด    

ซ่ึงลว้นเกิดข้ึนจากจุดเด่นของสภาพการณ์ของชีวติท่ีแตกต่างกนั  ขณะน้ีดนตรีตะวนัตกนั้น ไม่วา่จะเป็นการ

เรียบเรียงดนตรีหรือ การใชเ้คร่ืองดนตรี  และการควบคุมสมรรถนะของเคร่ืองดนตรีโดยตวัมนัเอง ทาํให้

ทฤษฎีดนตรีทั้งหมดของมนัเกิดเป็นระบบดนตรีรวมอนัหน่ึง  เปรียบกบัดนตรีท่ีมีอยู่เดิมของมนุษยน์ั้น มี

ความสลบัซบัซอ้นและเป็นศาสตร์ท่ีมีระดบัความรู้ท่ียากมาก  มองจากจุดยนืของคนตรงน้ี   ดนตรีตะวนัตก

ก็เป็นระบบหน่ึงท่ีมีความสมบูรณ์แบบมาก  น่ีคือส่ิงท่ีเทพในยุคใกล้ๆ ถ่ายทอดให้กบัคนอย่างมีเป้าหมาย   

ดนตรีตะวนัออกเป็นวฒันธรรมท่ีเป็นปกติอย่างหน่ึง ท่ีเทพถ่ายทอดให้กบัคนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างท่ี

วางรากฐานวฒันธรรม  ในช่วงประวติัศาสตร์ทั้งหมดของมนุษย ์  มนัไม่ใช่เพียงแต่เป็นความแตกต่าง สอง

ชนิดระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออก-ตะวนัตก  มนัยงัเป็นส่ิงท่ีถ่ายทอดลงมาจากระบบจกัรวาลท่ีแตกต่างกนั  

และในระบบจกัรวาลอ่ืนท่ีหลายหลากมากมายนั้น   พวกมนักมี็ส่ิงเฉพาะของตวัเอง  และมีความเป็นระบบ

อย่างยิ่ง   ศกัด์ิสิทธ์ิอย่างยิ่ง  มหัศจรรยอ์ยา่งยิ่ง  น่ีเป็นเพียงส่ิงท่ีเทพถ่ายทอดให้คน  โดยใชว้ิธีการของคน

แสดงส่ิงนั้นออกมา   ซ่ึงรวมทั้งศิลปะการเตน้รําบนเวทีและภาพวาด คนรู้จกัแค่มีภาพวาดสีนํ้ ามนั  มี

ภาพวาดแบบจีน  ท่ีจริง น่ีเป็นเพียงจุดเด่นของวฒันธรรม  ซ่ึงเทพในระบบท่ีต่างกัน ถ่ายทอดให้ชีวิต

ระดบัชั้นตํ่าท่ีสุดของระบบท่ีแตกต่างกนั  กคื็อว่า คนผิวเหลือง จะมีความสอดคลอ้งกบัเทพในระดบัชั้นท่ี

ต่างกนั ในระบบร่างนภา ตลอดจนถึงเทพท่ีสูงท่ีสุดในระบบน้ี  มีสภาพการณ์ท่ีเป็นจุดเด่นของตวัเอง   คน

ผิวขาวกเ็ช่นเดียวกนั  พวกเขามีระบบจกัรวาลท่ีสอดคลอ้งกบัพวกเขา  ในระบบเหล่าน้ี ลว้นมีจุดเด่นของ

ชีวิต   รูปแบบการคงอยู่ของชีวิตท่ีต่างกนัของจกัรวาลนั้นๆ  พอมาถึงโลกกเ็ป็นจุดเด่นของวฒันธรรมของ

ชนชาติท่ีต่างกนั  ดงันั้นเคร่ืองดนตรี  จุดเด่นของดนตรี  ท่วงทาํนองดนตรี  จึงไม่เหมือนกนั   แต่ระบบ

ดนตรีของตะวนัตกในยุคใกล ้ณ ขณะน้ี  รวมถึงเคร่ืองดนตรี ก็ไม่ใช่เป็นของดั้งเดิมบนสวรรค์ ของเทพ 

ของคนผวิขาว   แต่เป็นส่ิงของ  ของระบบชีวิตท่ีอยูไ่กลโพน้   เพียงแต่ถ่ายทอดใหก้บัสังคมตะวนัตก  และ

มาเพื่อฝ่าเช่นกนั    นานมาแลว้ เพื่อการเจ้ิงฝ่า จึงไดส้ร้างวฒันธรรมของมนุษยข้ึ์น   กล่าวสาํหรับคน ซ่ึงเป็น

ชีวติในระดบัน้ี  กน็บัได ้วา่มนัมีความอุดมสมบูรณ์อยา่งยิง่แลว้ 
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ศิษย ์ สวสัดีท่านอาจารย ์  ผมเป็นนกัศึกษาท่ีหดัดนตรีแจ๊สเป็นหลกั  (ท่ีประชุมหวัเราะ)  ดงันั้น

บางคร้ังผมกาํลงัคิดวา่  ผมจะสามารถทาํตรงน้ีไดไ้หม 

อาจารย์ ขา้พเจา้คิดอยา่งน้ีนะ   กอ็ยา่งท่ีวา่ไว ้  ขณะน้ีเป็นเพียงช่วงของการบาํเพญ็ในขณะยนืยนัความ

ถูกตอ้งของฝ่าของศิษยต์า้ฝ่า  ไม่ใช่เวลาท่ีฝ่าปรับโลกมนุษย ์  ดงันั้นทุกท่านบาํเพญ็อยูใ่นสังคมคนธรรมดา

สามญั  กต็อ้งกินอาหารและกต็อ้งทาํงาน  งานบางอยา่งไม่ค่อยเหมาะสม   แลว้จะทาํอยา่งไร  กคื็อวา่  ท่าน

สามารถไปทาํงานของท่านในสังคมคนธรรมดาสามญั โดยสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมคนธรรมดาสามญัมาก

ท่ีสุด  ส่ิงต่างๆมากมายในสังคมมนุษย ์  ลว้นไม่ดีแลว้จริงๆ  แต่สังคมมนุษยไ์ดก้ลายเป็นเช่นน้ีไปแลว้  

ชาวโลกกย็อมรับทั้งหมดน้ีแลว้  กเ็ป็นสังคมอยา่งนั้นไปแลว้  ก่อนท่ีฝ่ายงัไม่ไดป้รับโลก  มนุษยก์จ็ะอยูใ่น

สภาพเช่นน้ี  ขณะน้ีไม่ตอ้งไปสนใจ  การทาํงานนั้น ท่านสามารถทาํไปตามปกติ แต่ในการบาํเพญ็พวกท่าน

ตอ้งเขา้ใจใหช้ดัเจนวา่ส่ิงใดถูกตอ้ง ส่ิงใดไม่ถูกตอ้ง ท่านบอกวา่ท่านรํ่าเรียนส่ิงเหล่าน้ี อยา่งนอ้ยท่ีสุด 

ความรู้ดา้นหลกัการดนตรีของท่าน ระดบัความรู้ลึกซ้ึงในดนตรีโดยตวัของมนั เป็นส่ิงท่ีท่านได ้ความรู้ท่าน

ยดึกมุแลว้ ดงันั้นพร้อมกบัการยดึกมุรากฐานทางดนตรี เพื่อการดาํรงชีวติ(ท่าน)สามารถนาํส่ิงท่ีรํ่าเรียนมา

ทาํงาน แต่ตอ้งพยายามทาํใหดี้กเ็ป็นอนัใชไ้ดแ้ลว้ ในเวลาเดียวกนักส็ามารถสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นของดั้งเดิม

ท่ีสืบทอดต่อกนัมา มีเง่ือนไขเอ้ืออาํนวยกส็ามารถไปสัมผสัดนตรีดั้งเดิมอ่ืนๆ สามารถเลือกเรียนส่ิงท่ีตวัเอง

คิดวา่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง เร่ืองน้ีสามารถทาํได ้ท่ีจริงท่านเรียนอะไร โนต้เพลงมนัเป็นเพียงเร่ืองของท่วงทาํนอง 

การยดึกมุความรู้ในหลกัการดนตรีนั้นเหมือนกนั 

 

ศิษย ์ เม่ือตั้งกลุ่มดนตรีข้ึนมา  ตั้งแต่การเรียบเรียง  จนถึงการประพนัธ์  ผมมีอุปสรรคมาโดยตลอด  

ส่ิงท่ีตวัเองทาํออกมาหรือช่วยผูอ่ื้นเรียบเรียง  มีความแตกต่างของมาตรฐานในระดบัหน่ึง   แต่ดูเหมือนวา่

ทุกคนกทุ่็มเทกนัเตม็ท่ีแลว้  ส่ิงท่ีเรียนมาทั้งหมดกดู็เหมือนวา่ไดน้าํออกมาหมดแลว้  ไม่รู้จริงๆวา่จะทะลวง

ขา้มไปไดอ้ยา่งไร  หรือปรับปรุงใหดี้ข้ึนไปอีก (ท่ีประชุมหวัเราะ) 

อาจารย์ ขา้พเจา้กลบัรู้สึกวา่ ไม่แน่วา่จะเป็นอยา่งนั้น   ท่ีจริงนะ  เพลงท่ีท่านเล่นขา้พเจา้กเ็คยฟัง  พดูถึง

ปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐาน  ขณะน้ีขา้พเจา้รู้สึกวา่ไม่ใช่ปัญหาเร่ืองมาตรฐานตํ่า  ท่ีสาํคญัคือส่ิงท่ีสร้างสรรค์

ออกมา สามารถเป็นส่ิงท่ีสืบทอดต่อไปได ้ เป็นส่ิงท่ีทุกท่านช่ืนชอบ เดินออกมาจากเส้นทางหน่ึงท่ีเท่ียงตรง  

คนธรรมดาสามญัไม่ใช่พดูกนัหรือวา่  ร้องเพลงตอ้งฟังร่ืนหู  พอท่านร้อง คนขา้งๆกอ็ยากหดัตาม  ก็

สามารถฮมัเบาๆ ตามไปดว้ย  กคื็อพดูวา่  ท่านจะทาํอยา่งไรจึงจะทาํใหท้ั้งถูกตอ้งและยงัถูกรสนิยมผูช้มดว้ย   
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พดูจริงๆแลว้  กคื็อ ศิษยต์า้ฝ่าจะสร้างสรรคอ์อกมาอยา่งไร  เร่ืองมาตรฐานไม่ใช่ปัญหา  ท่ีสาํคญัคือจะเดิน

แนวทางของตนเองออกมาไดอ้ยา่งไร 

 

ศิษย ์ หลงัปี ค.ศ.1949  เป็นตน้มา  ประเทศจีนกไ็ม่มีดนตรีเลยโดยพื้นฐาน  ชาวบา้นพออา้ปากร้อง

เพลง  รับรองวา่ ตอ้งเป็นเพลงของวฒันธรรมพรรค  ทั้งเน้ือร้องและทาํนองดนตรี   ตอนน้ีพวกเรามีโอกาส 

อาศยัพลงัของตา้ฝ่ากบัจงัหวะโอกาส  สามารถบุกเบิกฟ้ากวา้งใหก้บัมนุษยไ์ดแ้ลว้  ผมรู้สึกวา่ดนตรีท่ีผูฝึ้ก

สร้างสรรคข้ึ์นมาในขณะน้ี  โดยรวมแลว้ โนม้เอียงไปทางอ่อนโยน นุ่มนวลมาก  จึงอาจจะขาดความรู้สึก

ยิง่ใหญ่เกรียงไกร 

อาจารย์ คาํเหล่าน้ีท่านเพิ่งพดูไป  มีคาํหน่ึง พดูไดดี้มาก  กคื็อ “นุ่มนวล” (ท่ีประชุมหวัเราะ)  การเร่งเร้า

อารมณ์มากเกินไปของมนุษย ์  อุปนิสัยท่ีต่อสู้อยา่งรุนแรง น่ีลว้นไม่ใช่สภาพปกติของมนุษย ์  ท่ีแทเ้ป็นการ

ทาํข้ึนมาภายใตจิ้ตมาร   คนนั้น  มีทั้งดา้นดีและชัว่อยูพ่ร้อมกนัใช่ไหม  ดงันั้นเวลาท่ีต่ืนเตน้มาก  กระทัง่มี

พฤติกรรมท่ีอยูน่อกเหนือสติสัมปชญัญะ  ส่วนมากนั้นลว้นแต่เป็นดนตรียคุปัจจุบนัเหล่านั้น อารมณ์เร่งเร้า

อยา่งไร้เหตุผล  บา้คลัง่อยา่งไร้สติสัมปชญัญะ   ท่ีจริงนัน่เป็นส่ิงท่ีกาํลงัปลุกเร้าดา้นลบ   ส่วนลกัษณะท่ี

นุ่มนวลจึงจะเป็นส่ิงท่ีดีงาม   นัน่จึงจะเป็นสภาพการณ์ท่ีแทจ้ริงของคนจริงๆ   ในความนุ่มนวลกมี็จุดไคล

แมคซ์ข้ึนและลง  เป็นส่ิงท่ีมีสติสัมปชญัญะเตม็ท่ี  ในความนุ่มนวลกมี็การแสดงออกมาซ่ึงความยิง่ใหญ่

เกรียงไกร   แต่อาศยัความนุ่มนวลเป็นพื้นฐาน (เสียงปรบมือ) 

 ขา้พเจา้เห็นวา่ทุกท่านนั้น ยงัมีความสามารถ   อยา่ไปเทียบกบัมาตรฐานชั้นสูงท่ีมีอยูท่ ั้งหลายนั้นใน

ยคุปัจจุบนั  ท่ีจริงหากพูดข้ึนมาในขณะน้ี มีมากมายเหลือเกินท่ีเป็นส่ิงท่ีจดัอยูใ่นพวกสมยัใหม่นั้น   ส่ิงท่ี

เป็นของดั้งเดิมอยา่งแทจ้ริง  กลอนดนตรีท่ีใชไ้ดจ้ริงๆ  ในปัจจุบนัมีสักก่ีคนท่ีสามารถทาํได ้  ลว้นแต่เดิน

บนเส้นทางดนตรีสมยัใหม่ท่ีมีอยูด่ว้ยกนัทั้งส้ิน   เพลงของประเทศจีนในยคุหลงัลว้นแต่เป็นของวฒันธรรม

พรรคทั้งนั้น  ส่วนท่ีจะสามารถทาํออกมาไดจ้ริงๆกลบัไม่มี  เหมือนอยา่งของท่ีนกัดนตรีสร้างสรรคข้ึ์นมา

ในยคุศตวรรษก่อนของทางตะวนัตก  ประเทศจีนในปัจจุบนั ไม่มีใครท่ีจะสามารถทาํออกมาได ้  แน่ละใน

ปัจจุบนั ทางตะวนัตกกไ็ม่มีเช่นกนั  เพราะจุดสุดยอดของมนัไดผ้า่นไปแลว้  ถูกส่ิงท่ีสับสนของพวก

สมยัใหม่ตีตกลงไปสู่กน้เหวแลว้   แต่ทางตะวนัตกนั้นเคยมีอยา่งแน่นอน  ประเทศจีนยงัไม่เคยมี    ประเทศ

จีนนั้น ดนตรีตั้งแต่ยคุโบราณ จนถึงยคุหลงัๆ ท่ีจริงกมี็หลายส่ิงท่ีดีมาก จุดฐานและ พื้นฐานของท่วงทาํนอง

ดนตรีนั้น เป็นของท่ีจดัเป็นสภาพการณ์ของมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง   หากจะสร้างข้ึนมาจริงๆ กจ็ะสามารถแสดง

ออกมาในมิติท่ีใหญ่โต และกวา้งขวาง  เพียงแต่ไม่มีคนท่ีทุ่มเทความพยายามทางดา้นน้ี  และยิง่ยากท่ีจะทาํ

ใหเ้ป็นระบบ   แน่ละในการเปล่ียนแปลงของรัชสมยัต่างๆนั้น  วฒันธรรมกจ็ะเปล่ียนแปลงดว้ย   ส่ิงท่ีเป็น
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ของรัชสมยัก่อนจะล่วงหายไป เน่ืองจากถูกวฒันธรรมของรัชสมยัใหม่จู่โจม  น่ีกเ็ป็นสาเหตุหน่ึง  ดงันั้นจึง

ไม่อาจสืบทอดส่ิงสุดยอดทางวฒันธรรมดา้นดนตรีในช่วงหา้พนัปีต่อเน่ืองลงมาได ้  ไม่วา่รัชสมยัใดกไ็ม่มี

คนมาทาํเร่ืองน้ี   การวาดภาพกบัดนตรีตะวนัตกกเ็พิ่งมีโรงเรียน มีหลกัสูตร  มีกฎเกณฑ ์ เม่ือสองศตวรรษ

ก่อนเท่านั้น  ผูเ้รียนจึงรู้ว่าจะไปทาํไดอ้ยา่งไร  ส่ิงท่ีปลูกฝังกนัมาลว้นเป็นระบบ  เป็นมาตรฐาน  น่ีกเ็ลย

กลายเป็นระบบท่ีสมบูรณ์แบบอนัหน่ึง   ทวา่ในแต่ละรัชสมยัของประเทศจีนไม่เป็นเช่นน้ีมาโดยตลอด  แน่

ละตั้งแต่เร่ิมตน้ยคุสาธารณรัฐ  ประเทศจีนค่อยมีคนเห็นความสาํคญัของส่ิงเหล่าน้ีแลว้  ค่อยๆปรากฏวา่มี

นกัศึกษาท่ีกลบัมาจากประเทศตะวนัตก  ซ่ึงเขา้ใจดนตรีตะวนัตกหลายอยา่ง  จึงค่อยๆมีบุคลากรดา้นน้ี  

ตั้งแต่ปลายสมยัชิง  แต่ผูท่ี้สามารถนาํเอาวฒันธรรม  เขตแดนของความหมาย ท่วงทาํนองดนตรีของจีนมา

ทาํใหเ้ป็นระบบ  ทาํใหเ้ป็นส่ิงท่ีเป็นกระแสหลกัของวฒันธรรมไดอ้ยา่งเป็นเร่ืองเป็นราวจริงๆนั้น  ไม่เคยมี

คนทาํมาก่อน   พรรคมารร้องตะโกน “ใหร้้อยบุบผาเบ่งบาน” อะไรอยูต่ ั้งหลายปีนั้น  กล็ว้นแต่เพื่อการ

ปกครองของอาํนาจการเมืองท่ีชัว่ร้ายน้ี  ท่ีแทไ้ม่ไดท้าํอะไรออกมาเลย   เพราะวฒันธรรมพรรคชนิดน้ี ท่ีรับ

ใชเ้ผดจ็การของพรรคมารนั้นเป็นส่ิงท่ีรุนแรง   ปลุกเร้าอารมณ์อยา่งรุนแรง  และยงัมีเป้าหมายเพื่อทาํลาย

วฒันธรรมของประชาชน  ซ่ึงไม่อาจหลอมรวมเขา้กบั  จุดเด่นท่ีนุ่มนวลของมนุษยท่ี์แทจ้ริง  ไม่มีความรู้สึก

ของของคน  แน่ละยิง่พดูไม่ไดว้า่ เป็นเขตแดนของความหมาย ท่วงทาํนองดนตรีอะไรของอารยธรรมหา้

พนัปีท่ีสืบทอดมา   ส่ิงท่ีพรรคมารทาํออกมานั้น  โดยพื้นฐานท่ีสุดคือส่ิงท่ีเอามาจากรัสเซีย 

 ขา้พเจา้คิดวา่ ดูเหมือนทุกท่านลว้นแต่มีความมุ่งมาดปรารถนาและปณิธานอนัยิง่ใหญ่  ส่ิงท่ีอยากทาํ  

พวกท่านกล็องทาํดู  ขา้พเจา้เห็นวา่ประเทศจีน  ตั้งแต่โบราณมาจนทุกวนัน้ี เพลงพื้นเมืองทั้งหลายท่ีสืบ

ทอดลงมามากมาย หลายอยา่งนั้นมีรสนิยมของยคุสมยัท่ีต่างกนั   ปัจจุบนัส่ิงท่ีคนจีนสร้างสรรคน์ั้น กล็ว้นมี

องคป์ระกอบของ ยคุสมยัท่ีต่างกนัหลายอยา่ง  กบัท่วงทาํนองแบบโซเวียตท่ีเพิ่มเขา้มาภายนอก   ใน

สมยัเซ่ียงไฮย้คุเก่ามีหลายเพลงท่ีแพร่หลาย  ส่ิงเหล่านั้นแมว้า่มีหลายคาํศพัทท่ี์ไม่ค่อยดีนกั   แต่ภายในส่ิง

เหล่านั้นยงัแฝงไวซ่ึ้งท่วงทาํนองยคุโบราณกบัจิตสาํนึกของคนโบราณในประเทศจีน อยา่งอุดมสมบูรณ์มาก   

ดงันั้นจุดฐานของท่วงทาํนองเพลง จึงมีเสน่ห์อนัน่าด่ืมดํ่าของคนจีนโบราณท่ีสืบทอดกนัมา   ถา้พวกท่าน

สามารถนาํเอาท่วงทาํนองดนตรีท่ีมีเสน่ห์อนัน่าด่ืมดํ่าของดนตรีจีนโบราณมาเป็นพื้นฐาน  และใชศิ้ลปะ

วธีิการของดนตรีตะวนัตก แสดงมนัออกมา  เปิดเส้นทางน้ีออก  กจ็ะเป็นส่ิงท่ีรุ่งโรจนม์าก   ความหมายท่ี

ขา้พเจา้พดู  พวกท่านเขา้ใจแลว้ใช่ไหม  เพราะวา่ดา้นน้ีพวกท่านนั้นเช่ียวชาญอยู ่
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ศิษย ์ เคร่ืองดนตรีของตะวนัตกมีเสียงประสานของมนัอยู ่ ผมรู้สึกวา่สามารถรู้สึกไดถึ้งความนยัท่ีแฝง

อยูเ่บ้ืองหลงัเสียงประสานนั้น  เสียงประสานของเคร่ืองดนตรีตะวนัตก กบัเคร่ืองดนตรีจีน  ลว้นมี

คุณสมบติัพิเศษและจุดเด่นของมนัเอง 

อาจารย์ นั้นเป็นความรู้สึกโดยรูปธรรมของตวัท่าน  พดูถึงความนยัวฒันธรรมของคนนั้น มีขั้นตอน

ประวติัศาสตร์ท่ีแน่นอนระดบัหน่ึงแลว้    โนต้เพลงแต่ละตวัท่ีบรรเลงออกมา ลว้นมีคุณสมบติัพิเศษของชน

ชาติกบัความนยัของอารมณ์ความรู้สึกในใจท่ีเกิดข้ึนของแต่ละคน แต่ละบทเพลง ลว้นมีเขตแดนของ

ความหมายท่ีผูบ้รรเลงตอ้งการส่ือออกมา  การพลิกแพลงใชโ้นต้เพลงนั้น แน่ละยอ่มจะมีความนยัปรากฏ

รวมทั้งการใชเ้สียงประสาน  น่ีเป็นความรู้สึกทางดา้นน้ีของตวัท่านเอง 

 

ศิษย ์ ผมเป็นผูฝึ้กอิตาเล่ียน   พวกเราไดจ้ดัตั้งกลุ่มดนตรีกลุ่มหน่ึงข้ึนมาในประเทศอิตาลี  มีดว้ยกนั 4 

คน ผมเองศึกษาเปียโนแบบคลาสสิก  พวกเขา 3 คนเล่นดนตรีแจ๊ส  ขณะน้ีพวกเรามีปัญหาหน่ึง คือ พวกเขา

พดูวา่ดนตรีท่ีพวกเขาทาํนั้นบริสุทธ์ิมาก  ท่ีจริงเป็นแบบแจ๊สมากไปหน่อย 

อาจารย์ บางทีทศันคติท่ีปลูกฝังนั้นกาํลงัเขา้ใจวา่มนับริสุทธ์ิ  ถา้หากไม่มีอิทธิพลจากทศันคติของดนตรี

สมยัปัจจุบนัทั้งหมด  ส่ิงท่ีทาํข้ึนมายอ่มต่างกนัอยา่งแน่นอน   ยงัคงเป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้พดู ขณะน้ีเพื่อการยงั

ชีพของท่าน  ท่านไปแสดงส่ิงเหล่านั้น กไ็ม่มีปัญหา  แต่การสร้างสรรคด์นตรีของศิษยต์า้ฝ่าอยา่งแทจ้ริงนั้น

ตอ้งเดินบนเส้นทางหน่ึงของตนเอง  ในขั้นตอนน้ียอ่มจะมีปัญหาการรับรู้อยา่งแน่นอน 

 

ศิษย ์ พวกเขาอยูใ่นโรงเรียนเล่นดนตรีแจ๊ส  ถา้พวกเราแสดงอยูบ่นถนนจะดีไหม 

อาจารย์ ถา้พวกท่านสามารถเดินบนเส้นทางหน่ึงท่ีดีมากไดจ้ริงๆ  การแสดงดนตรีของพวกท่านยอ่มจะ

ดึงดูดคนจาํนวนมากมาฟังได ้ แน่นอนเลย  พวกท่านจาํคาํท่ีขา้พเจา้พดูเอาไว ้ มนุษยชาตินั้นวนอยูร่อบตา้ฝ่า  

การกระทาํหน่ึงๆของศิษยต์า้ฝ่าในวนัน้ี  ลว้นแต่จะกระทบต่อมนุษยชาติ  วนันั้นขา้พเจา้เปิดประชุมกบัพวก

เขาท่ีเป็นนกัวาดภาพโดยเฉพาะ  ไดพ้ดูไปมากมายวา่ เหตุใดตอ้งเดินบนเส้นทางศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม  

เม่ือก่อน เวลาท่ีพวกเขาไปหาสถานท่ีจดันิทรรศการศิลปะนั้น จะหาไดย้ากมาก  หลงัจากขา้พเจา้พดูจบไป

แลว้วา่ หากมนุษยจ์ะหนักลบัไปสู่เส้นทางศิลปะแบบดั้งเดิม   กรู้็สึกวา่ท่าทีของชาวโลกนั้นจะต่างออกไป  

เทพจะเปิดเส้นทางใหก้บัฝ่า  ถา้ส่ิงท่ีพวกท่านทาํนั้นไม่ดี  กจ็ะมีอุปสรรค   เพราะอะไรส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าทาํนั้น

ลว้นแยกไม่ออกจากการบาํเพญ็ ท่ีจริงมนุษยน์ั้นเดินวนอยูโ่ดยรอบตา้ฝ่า ท่านนาํส่ิงท่ีเป็นของตวัเองออกมา

จริงๆ ท่านดูใหดี้ๆ ใครๆ กอ็ยากฟัง ใครๆ กอ็ยากดู กระทัง่มีคนอยากเรียนเป็นจาํนวนมาก  
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ศิษย ์  มีหลายคร้ังท่ีเก่ียวพนักบัหลกัการของการสร้างสรรค ์ ขอเรียนเชิญท่านอาจารยใ์หค้วามกระจ่าง

สักคร้ัง  เร่ืองหน่ึงคือ ดิฉนักาํลงัเขียนบทเพลงคอนเซอร์โต ้(เพลงเด่ียวท่ีคลอดว้ยดนตรีทั้งวง)   จะสามารถ

นาํเพลง “ผูตู่”้ของตา้ฝ่ามาใส่เขา้ไปเป็นบทหน่ึงไดไ้หม  ปัญหาท่ีสอง  เน่ืองจากคณะดนตรีค่อนขา้งขาด

แคลนคน  บางคร้ังมีไม่ก่ีคนเล่นอยูบ่นเวที  ไม่เกิดผลท่ีเป็นแบบคณะดนตรี  ดิฉนัสามารถทาํเพลงประกอบ

ชุดหน่ึง จากนั้นใหมี้คนหน่ึงเล่นอยูข่า้งหนา้พร้อมกนัไปไดไ้หม   ปัญหาขอ้ท่ีสาม  เม่ือก่อนเคยไดย้นิดนตรี

ของมิติอ่ืน  จะสามารถใชข้องเหล่าน้ีไดด้ว้ยหรือไม่ 

อาจารย์ เม่ือครู่ตอนท่ีขา้พเจา้พดูถึงการประสานงานใหดี้ กมี็ปัญหาน้ีอยู ่   ในระหว่างท่านทั้งหลายดว้ย

กนัเอง ไม่มีปัญหาเร่ืองละเมิดลิขสิทธ์ิ  มีแต่วา่จะประสานร่วมมือกนัใหดี้ไดอ้ยา่งไร   เดินบนเส้นทางหน่ึง

ท่ีตา้ฝ่าจะมอบใหก้บัคนในอนาคต  ผูบ้าํเพญ็ไม่แสวงหาการไดเ้สียในโลก  คนธรรมดาสามญัเห็นการได้

เสีย หรือกระทัง่ช่ือเสียงกบัผลประโยชนเ์ป็นเร่ืองสาํคญัมาก  ส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าใฝ่หาคือ มรรคผลท่ีถูกตอ้งของ

การบาํเพญ็  ดงันั้นศิษยต์า้ฝ่าไม่ใหค้วามสาํคญักบัส่ิงเหล่าน้ีอยา่งแทจ้ริง  ใครทาํอะไรใหต้า้ฝ่าแลว้ เทพกจ็ะ

จดบนัทึกไวห้มด ทีละคร้ังๆ  นัน่คือส่ิงท่ีจะเหลือไวใ้หก้บัอนาคต กบัคนท่ีน่ี(ท่าน)แสวงหาจะใหไ้ดอ้ะไร

มา อะไรกไ็ม่แสวงหา  ดงันั้นพวกท่านเพียงแต่วา่ หน่ึงคือบาํเพญ็ตนเอง  สองทาํเพื่อสรรพชีวติ   พวกท่าน

กาํลงัช่วยเหลือสรรพชีวติ   และยงัช่วยปูทางใหก้บัมนุษยชาติในอนาคต   พดูถึงจะเอาเพลง “ผูตู่”้มาใชน้ั้น 

ไม่ใช่วา่จะทาํไม่ได ้   เร่ืองสาํคญัคือพวกท่าน ไม่มีความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงวา่ความนยัของ “ผูตู่”้ คืออะไร   

นัน่เป็นขั้นตอนทั้งหมดของอาจารย ์  ตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์ จนถึงการเจ้ิงฝ่า   บทเพลงคอนเซอร์โต ้

(เพลงเด่ียวท่ีคลอดว้ยดนตรีทั้งวง) อะไรจะสามารถบรรจุลงไปไดห้รือ 

 ปัญหาท่ีสอง  คือปัญหาคณะดนตรี  ในขณะน้ีหากรีบตั้งวงดนตรีซิมโฟนีขนาดใหญ่ไปเล่นนั้น  ไม่

สามารถทาํได ้  แต่ปัจจุบนัมีหลายวธีิ  รายการบนเวทีอยา่งเช่น ดนตรีของการเตน้ราํนั้นสามารถอาศยัเคร่ือง

ดนตรีคอมพิวเตอร์ใชป้ระกอบได ้ ไวโอลินตวัหน่ึง สามารถประกอบเขา้กนัเป็นหลายตวั  เคร่ืองดนตรีไม่ก่ี

ช้ินสามารถใชว้ธีิอดัเสียงประกอบเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจะเหมือนเคร่ืองดนตรีมากมายของวงขนาดใหญ่ ส่ิงเหล่าน้ี

ในดนตรีประกอบภาพยนตร์นั้น  พวกเขากท็าํกนัอยา่งน้ีเพื่อลดค่าใชจ่้าย  น่ีเป็นวธีิหน่ึง  อีกวธีิหน่ึงคือ

สามารถใชค้อมพิวเตอร์ เลียนแบบการแสดงของวงดนตรี  น่ีกใ็ชไ้ด ้   เพียงแต่ของบางอยา่งคุณภาพไม่ดี  

พอฟังกรู้็วา่เป็นเคร่ืองดนตรีอิเลคทรอนิกส์  ในเม่ือเป็นการเลียนแบบ กต็อ้งทาํใหเ้หมือน  เร่ืองน้ีพวกท่านท่ี

ทาํดนตรีต่างกเ็ขา้ใจ  เพราะพวกท่านควรเขา้ใจไดบ้า้งในเร่ืองสมรรถนะของเคร่ืองดนตรี   แน่ละต่อให้

พยายามเลียนแบบใหเ้หมือนอยา่งไร  ผูช้าํนาญการ ลว้นสามารถฟังออก   แต่ผูฟั้งทัว่ไป จะฟังไม่ออก (ท่ี

ประชุมหวัเราะ)  น่ีลว้นแต่เป็นวธีิการ ขอ้ท่ีสามคือ ส่ิงท่ีไดย้นิจากอีกมิติ  ถา้ท่านสามารถนาํออกมาไดจ้ริง 
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ท่านกท็าํไป  แต่ขา้พเจา้คิดวา่โดยทัว่ไปนั้นยากท่ีจะทาํได ้ เน่ืองจากหากไม่อยูใ่นมิติระดบัสูง  กจ็ะไม่มี

เคร่ืองดนตรีชนิดนั้น ซ่ึงประกอบข้ึนจากสสารท่ีเลก็ลงไปอีก  ดว้ยเหตุน้ีเสียงแบบนั้นกอ็อกมาไม่ได ้   และ

เสียงนั้น โดยตวัมนัเองกเ็ป็นการถ่ายเทการเคล่ือนไหวของสนามสสาร  เม่ือไม่มีสนามของสสารท่ีประกอบ

ข้ึนมาจากมิติระดบัสูง  กไ็ม่อาจมีความรู้สึกท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเช่นนั้น 

 

ศิษย ์ “ผูตู่”้ กบั “จ้ีซ่ือ” สามารถนาํมาใส่เป็นบทหน่ึงของงานประพนัธ์ไดไ้หม 

อาจารย์ “ผูตู่”้ กบั “จ้ีซ่ือ” ท่ีขา้พเจา้เพิ่งพดูไปในปัญหาแรก กคื็อ เร่ืองน้ี ไม่มีปัญหาลิขสิทธ์ิ  

นอกเหนือจากดนตรีสองบทท่ีทุกท่านใชใ้นการฝึกพลงัแลว้ เพลงอ่ืนสามารถใชไ้ด ้  ใหทุ้กท่านใชไ้ดต้าม

ความตอ้งการ  นัน่ไม่มีปัญหา  ดนตรีท่ีใชใ้นการฝึกพลงันั้น ไม่อาจแตะตอ้ง  เพราะวา่นัน่เก่ียวขอ้งกบัการ

บาํเพญ็อยา่งมาก  ไม่อาจนาํมาใชใ้นงานดนตรี  ส่วนดนตรีอ่ืนนั้น  แมจ้ะเป็นส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าแต่งข้ึน  เป็นส่ิง

ท่ีจะเหลือไวใ้หค้นธรรมดาสามญัโดยแทจ้ริง  สาํหรับเพลง “ผูตู่”้  “จ้ีซ่ือ”  ท่านตอ้งทราบวา่ความนยัท่ี

ปรากฏออกมานั้นคืออะไร   จะใส่จกัรวาลเขา้ไปในไข่ไก่ไม่ได ้

 

ศิษย ์ ดนตรีท่ีใชใ้นการฝึกพลงันั้น  ถา้เสียงไม่ดีแลว้  ต่อไปเราจะสามารถอดัใหม่ไดไ้หม 

อาจารย์ นัน่ยอ่มไม่มีปัญหา  การยกระดบัคุณภาพน่ีลว้นไม่มีปัญหา 

 

ศิษย ์ การทาํดนตรีประกอบนั้น ดีท่ีสุดคือ พิกดัเสียงตอ้งสมจริงสักหน่อย  นัน่กจ็ะเก่ียวพนัถึงวา่ เรา

ตอ้งซ้ืออุปกรณ์ท่ีค่อนขา้งดี  ตอ้งมีเงินทุนมาก 

อาจารย์ ไม่แน่  โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆหลายอยา่ง กมี็ราคาถูก  ซ้ือจากจีนแผน่ดินใหญ่กไ็ด(้ท่ี

ประชุมหวัเราะ) บางอยา่งคุณภาพใชไ้ด ้แต่ราคาถูกมาก 

 

ศิษย ์ เม่ือมองในระยะยาว  จะสามารถกูเ้งินซ้ือคอมพิวเตอร์ดีๆหน่อยจะไดไ้หม 

อาจารย์ พวกท่านสามารถคิดวธีิทาํ  แต่มีอยูจุ่ดหน่ึง  แต่ไหนแต่ไรมา อาจารยไ์ม่เคยบอกใหท่้านฝืนทาํ 

หากไม่มีเง่ือนไข  ตอ้งทาํไปตามกาํลงัของตน  หาไม่แลว้แมจุ้ดมุ่งหมายจะดี  กเ็ป็นการเดินสุดขั้ว ทาํให้

ชีวติยากลาํบาก สร้างความยากลาํบากดา้นต่างๆ  ท่านกลบัจะยิง่ลาํบากในการทาํส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าควรทาํแลว้   

อยา่สร้างความยากลาํบากใหต้นเอง 
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ศิษย ์ งานดนตรีคร้ังน้ี  พวกเราไดซ้ื้อพิณรูปโคง้ขนาดกลางใหญ่มาตวัหน่ึง  ตอนท่ีซ้ือไดเ้ห็นในร้าน

เคร่ืองดนตรี  มีผผีา(เคร่ืองดนตรีแบบสายชนิดหน่ึง)สมยัชิงตวัหน่ึง  เม่ือไดฟั้งคาํแนะนาํแลว้จึงทราบวา่ 

สายเคร่ืองดนตรียคุโบราณกบัยคุน้ีไม่เหมือนกนั  ของสมยัน้ีเป็นเส้นลวด  โครงประกอบของสมยัโบราณ

กบัสมยัน้ีกต่็างกนั  ของปัจจุบนัค่อนขา้งมีเสียงกอ้งกงัวานกวา่ 

อาจารย์ สมยัโบราณนั้นใชเ้ส้นไหมกบัเส้นเอน็ววัทาํ สภาพแวดลอ้มของมนุษยย์คุโบราณไม่อึกทึก

ครึกโครม  ใจคนกส็งบ  การใชเ้ส้นไหมกบัสภาพแวดลอ้มในเวลานั้น ไม่ทาํใหรู้้สึกวา่เสียงเบาไป  เพราะ

ในอดีตไม่มีเคร่ืองดนตรีตะวนัตก  การแต่งเพลงในปัจจุบนัตอ้งเช่ือมโยงกบัสภาพการณ์เหล่าน้ีของปัจจุบนั   

ในอดีตลว้นแต่ใชเ้ส้นไหมหรือเส้นเอน็ววั  ไม่เป็นเพียงแค่ปัญหาวา่ ไม่มีเทคโนโลยทีางการผลิต  แต่ยงัมี

ความสัมพนัธ์อยา่งมากกบัสภาพแวดลอ้มในยคุโบราณ  ปัจจุบนัหากจะพดูวา่  จะเดินบนเส้นทางหน่ึงของ

ตนเองออกมา  ไม่ใช่วา่เคร่ืองดนตรี กต็อ้งหวนคืนสู่อดีต สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัของคนเป็นแบบน้ีไป

แลว้  จึงเพียงแต่อาศยัเคร่ืองดนตรีท่ีมีอยูใ่นขณะน้ี 

 

ศิษย ์ ถา้เราสามารถถ่ายทอดสดงานราตรีปีใหม่ไดด้งัวา่   ขณะน้ีเง่ือนไขในการเตรียมการอาจจะยงัไม่

พร้อม   แต่ถา้ปัจจุบนัเราจะเตรียมการไปตามแผนการถ่ายทอดสดปีใหม่........ 

อาจารย์ ขา้พเจา้คิดอยา่งน้ีวา่  ถา้ไม่มีเง่ือนไข  ยงัไม่ควรถ่ายทอดสด  และจะโยกยา้ยทุกท่านมาอยูใ่น

อเมริกาหมด  รวบรวมบุคลากรข้ึนมาทาํงานราตรีงานหน่ึงนั้น จะลาํบากมาก   เน่ืองจากบางคนตอ้งทาํงาน  

ตอ้งเขา้เวร  ท้ิงครอบครัวมาไม่ได ้หรือมีปัญหาทางเศรษฐกิจ มีความยากลาํบากดา้นต่างๆ   ถา้หากสามารถ

นาํรายการศิลปะของแต่ละแห่งมาประสานรวมกนัเขา้ทาํเป็นแผน่วซีีดี  แลว้นาํมาเปิดกย็อ่มได ้   ดงันั้น

คอมพิวเตอร์ปัจจุบนัสามารถทาํไดเ้หมือนจริงมาก 

 

ศิษย ์ ดนตรีของพวกเรากนัเอง  สามารถนาํมาใชร้ะหวา่งกนัได ้  แต่สาํหรับคนนอก จะมีปัญหา

ลิขสิทธ์ิหรือไม่  ตวัอยา่งเช่น ส่ีปีก่อน ในขณะท่ีผมทาํรายการฝ่าหลุนกงอยูไ่ดใ้ชเ้พลง “ผูตู่”้  “จ้ีซ่ือ”  

ผูจ้ดัการสถานีทีวคีนหน่ึง ชอบดนตรีน้ีเป็นพิเศษ เขาพดูวา่ดนตรีน้ี ทาํไมช่างดีอยา่งน้ี  จะอุทิศใหไ้ดไ้หม  

ผมจึงใหไ้ป 

อาจารย์ ไม่ค่อยเหมาะสม   คนไม่อาจรู้ค่า  ถา้ไปใชต้ามชอบใจจะเป็นอยา่งไร  ส่ิงท่ีเราประพนัธ์ใหก้บั

คนธรรมดาสามญั  ตอนน้ียงัไม่มีเวลาไปดูแล  เพลง “ผูตู่”้ “จ้ีซ่ือ”  จะมอบใหค้นธรรมดาสามญัใชน้ั้น ไม่

เหมาะสม  เพลงอ่ืนใหไ้ด ้นอกจากสองเพลงน้ี  เพลงท่ีศิษยต์า้ฝ่าแต่งโดยทัว่ไป ไม่มีปัญหา 



ฝ่าหลุนตา้ฝ่า                                                แกว้นัท่ี 20 ธันวาคม ค.ศ. 2011 

 
 

หน้า 15 จาก 19 
 

 พดูถึงลิขสิทธ์ิ  พวกท่านทราบไหม ช่วงท่ีขา้พเจา้ถ่ายทอดฝ่าอยูน่ั้น ทาํอยา่งไร  “จว้นฝ่าหลุน”นั้น 

เพื่อท่ีจะจดัพิมพใ์หถู้กกฎหมาย  จึงทุ่มเทสติปัญญาไปมากมาย   สาํนกัพิมพน์ั้นพิมพอ์อกมาแลว้  พอ

ออกมาไดร้ะยะหน่ึง  สาํนกัพิมพรู้์สึกวา่มีแรงกดดนั จึงไม่พิมพอ์อกมาอีก  แต่พวกเขารู้วา่หนงัสือเล่มน้ีทาํ

เงินได ้ และไม่อยากคืนสัญญาใหข้า้พเจา้  ต่อมา ผูฝึ้กท่ีตอ้งการหนงัสือมีมาก และร้อนใจมาก  เร่ืองน้ีจะทาํ

อยา่งไรดี  มีผูฝึ้กมาเรียนฝึกพลงักนัมากอยา่งนั้น   ท่ีสนามฝึกมีคนเขา้มาเป็นกลุ่มใหญ่  ไม่มีหนงัสือ  แต่

หนงัสือกข็าดแคลนมาก  ในเวลาน้ีหนงัสือท่ีขโมยพิมพก์อ็อกมาทัว่ไปหมดทั้งประเทศ  ขโมยพิมพก์นัท่ี

แห่ง   เพียงแต่ไม่แกไ้ขของขา้พเจา้แมแ้ต่ตวัอกัษรเดียว  รักษาเร่ืองคุณภาพ   ขา้พเจา้กไ็ม่ไดส้นใจ คนก็

ตอ้งการแต่จะหาเงินน่ีนะ  ผลหกักลบลา้งหน้ี  ถึงยงัไงท่านหาเงินไดก้พ็อแลว้  ส่ิงต่างๆมากมายของศิษยต์า้

ฝ่านั้น จะตอ้งเหลือไวใ้หก้บัคน  ขอเพียงคนเห็นคุณค่า ไม่ใชต้ามอาํเภอใจ  ไม่ดดัแปลง  ถา้ดดัแปลง กไ็ป

หาเขา  เน่ืองจากของเรากมี็ลิขสิทธ์ิอยู ่

 

ศิษย ์ เพลงท่ีดีสามารถมีอิทธิพลต่อคนไดห้ลายรุ่น  ตราบจนทุกวนัน้ี  ลว้นร้องสืบต่อกนัมา 

อาจารย์ นกัดนตรีคนหน่ึงท่ีมีพรสวรรคน์ั้น  เหตุใดเขาจึงสามารถเขียนเพลงเช่นนั้นออกมาได ้  เหตุใด

เขาจึงมีช่ือเสียงเล่ืองลือนบัร้อยๆปี   หาใช่เพียงท่วงทาํนองเพลงเลิศลํ้า  ความนยัของดนตรีนั้น มีท่ีมา

เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพท่ีดีของคน กบัความรู้ประสบการณ์ทางสังคมท่ีอุดมสมบูรณ์ และสติปัญญา

ความสามารถ  น่ีคือการพดูจากดา้นของคนธรรมดาสามญั   ชีวติคน ของผูบ้าํเพญ็นั้น เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง

ไปแลว้  และสูงกวา่ระดบัชั้นของคนธรรมดาสามญั  ศิษยต์า้ฝ่า เม่ือพวกท่านสามารถเดินออกมาบนเส้นทาง

ของตนเองได ้  ของๆท่านนั้นจะไดรั้บการเคารพบูชายิง่กวา่ นกัดนตรีท่ีมีช่ือเสียงของคนธรรมดาสามญัเสีย

อีก  มีช่ือเสียงเล่ืองลือนานนบัร้อย นบัพนัปี   เพราะพวกท่านคือ ศิษยต์า้ฝ่า  มีแนวทางท่ีถูกตอ้ง  ส่ิงท่ีพวก

ท่านทาํออกมา มนุษยจ์ะเรียนรู้เอาไปใช ้ตลอดไป (เสียงปรบมือ) 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ผมอยากถามสักเลก็นอ้ย วธีิการร้องเพลงแบบง่ายๆนั้น มีจิตมารอยูใ่ช่หรือไม่ 

อาจารย์ วธีิร้องเพลงแบบง่ายๆ  ท่ีจริงเป็นการร้องเพลงพื้นเมืองของชาวบา้น  มนัไม่ตอ้งมีรูปแบบการ

ร้องแสดง  บทเพลงในหมู่ประชาชนของแต่ละประเทศกสื็บทอดกนัมาลกัษณะน้ีโดยตลอด     แต่ละชนชาติ

กเ็ป็นเช่นน้ี  แต่ปัจจุบนัผูค้นรวบรวมมนัเขา้ไปอยูใ่นระบบดนตรียคุปัจจุบนัแลว้   เติมแต่งแนวดนตรีแบบ

สมยัใหม่เขา้ไป  ววิฒันาการเป็นแบบชั้นตํ่า ปลดปล่อยจิตมารในลกัษณะต่างๆ  กระทัง่เป็นทาํนองท่ีเลอะ
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เทอะ  คนหนุ่มสาวมากมายกก็าํลงัแสวงหาส่ิงน้ีกนั   พวกท่านไม่ตอ้งสนใจวธีิร้องอะไร สาํหรับดา้นท่ีดีนั้น

ลว้นนาํมาเป็นแบบอยา่งสาํหรับเปรียบเทียบได ้ แต่ตอ้งเดินบนเส้นทางของตวัเอง 

 

ศิษย ์ อาจารยผ์มรู้สึกวา่ ปัจจุบนับรรดาเพลงท่ีแต่งข้ึนของเรามีแนวโนม้สองอยา่ง  ประเภทหน่ึงคือ 

เพลงร้องเร่ืองการบาํเพญ็ ของพวกเราเองทั้งหมด   อีกประเภทหน่ึงคือ  เพื่อใหค้นธรรมดาสามญัสามารถ

ฟังเขา้ใจได ้ ซ่ึงกระทัง่คาํวา่ “ฝ่าหลุนตา้ฝ่าห่าว” กร้็องไม่ได ้ ซ่ึงผมรู้สึกวา่ไม่ถูกตอ้ง 

อาจารย์ การยนืยนัความถูกตอ้งของฝ่าของศิษยต์า้ฝ่า เป็นสัจธรรมอนัเปล่ียนแปลงมิได ้    ดงันั้นในการ

แต่งเพลงของพวกท่านตอ้งอิงเร่ืองการช่วยเหลือสรรพชีวติ อธิบายความจริง  และร้องเพลงของศิษยต์า้ฝ่า

เป็นเป้าหมาย    แน่ละหากท่านบอกวา่ เราถ่ายทาํละครทีว ี  ในเคา้โครงของละครทีว ี หรือในการแสดง

เตน้ราํ  ตอ้งเพิ่มเคา้โครงของดนตรีเขา้ไปหลายอยา่ง  น่ีไม่เป็นไร  ละครทีวโีดยตวัมนัเอง เป็นรายการศิลปะ

วรรณคดี  ใหผู้ช้มกลุ่มต่างๆไดช้ม  โดยเฉพาะคือ ผูช้มกลุ่มคนธรรมดาสามญั  แน่ละเคา้โครงละครบาง

เร่ืองจาํเป็นตอ้งมีเน้ือหาบทเพลง   กระทัง่วา่เคา้โครงเร่ืองมากมายของการดาํเนินชีวติของคนธรรมดาสามญั

กบัศิษยต์า้ฝ่านั้นไม่เก่ียวขอ้งกนั  เช่นนั้นแลว้ท่านจะเขียนหรือไม่  กต็อ้งเขียนนะ  กต็อ้งไปทาํ ท่ีจริงไม่วา่

จะอยา่งไร  ถึงกระนั้นกเ็ป็นส่ิงท่ีศิษยต์า้ฝ่าทาํข้ึนมา  ซ่ึงไม่เหมือนกนั  เม่ือสามารถสะทอ้นตา้ฝ่ากบัศิษยต์า้

ฝ่าออกมาไดอ้ยา่งตรงๆโดยแทจ้ริง  นัน่ยงัคงเป็นของตา้ฝ่าเป็นหลกั   ในฐานะท่ีเป็นศิษยต์า้ฝ่าหากไม่

คาํนึงถึงตา้ฝ่าโดยส้ินเชิง    ฉนัชอบแต่งเร่ืองของคนธรรมดาสามญั  เช่นนั้นท่านกคื็อคนธรรมดาสามญัแลว้  

ภาระรับผดิชอบของศิษยต์า้ฝ่าคือการช่วยเหลือสรรพชีวติ  ยนืยนัความถูกตอ้งของตา้ฝ่า  เช่นน้ีจึงนบัวา่จดั

วางไดดี้มาก 

 

ศิษย ์ ท่านอาจารย ์ผมอยากจะถามสักหน่อย  ไม่ทราบวา่จะสมควรหรือไม่  นบัจากคอมมิวนิสตจี์นยดึ

ครองแผน่ดินใหญ่ เป็นตน้มา  ดูเหมือนวา่กลองสะพายเอวนั้น พรรคมารมกัจะนาํมาใชบ่้อยๆ 

อาจารย์ ขา้พเจา้ขอบอกท่านนะ  กลองสะพายเอวอยู่ในประเทศจีน มีประวติัศาสตร์มาเกือบหน่ึงพนัปี

แลว้  น่ีคือรูปแบบศิลปะวรรณคดีท่ีสืบทอดกนัในหมู่ประชาชนในเขตกวานจง ทางภาคตะวนัตกของ

ประเทศจีน  พดูถึงกลองสะพายเอว  ขา้พเจา้ยงัรู้วา่มีกลองชนิดหน่ึง  ทุกท่านเห็นไดว้่าท่ีส่านซี  ยงัมีกลองท่ี

ใหญ่อยา่งน้ี เส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 1 ฟุตคร่ึง  ลว้นแต่เป็นผูช้ายท่ีตี    พอตีข้ึนมามีพลงัมาก  คนท่ีกาํลงั

นัง่อยู่ ซ่ึงทาํเร่ืองการเตน้รํา  มีใครท่ีรู้จกับา้ง   สามารถนาํของนั้นออกมาใชไ้ด ้ นัน่กเ็ป็นส่ิงท่ีดีมาก   ท่าน

ทราบไหม  คร้ังแรกท่ีพวกท่านตีกลองสะพายเอวในขณะเดินพาเหรดนั้น มีคนมากมายพูดว่า  คนจีนมาแลว้   
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พวกเขารู้สึกวา่  คนจีนท่ีแทจ้ริงมากนัแลว้  พรรคชัว่นั้นอาศยัส่ิงท่ีเป็นวฒันธรรมจีนมาร้องสรรเสริญตวัมนั

เอง  นั่นหาใช่ของๆพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน  ตวัมนัเป็นวิญญาณท่ีมาจากทางตะวนัตก  วิญญาณชั่ว 

(หวัเราะ) 

ศิษย ์  สมมติวา่จะออกแผน่ดนตรีท่ีน่าฟังสักจาํนวนหน่ึง  อยา่งรวมเพลงซอสองสาย   การเรียบเรียง

โดยผสมผสานของๆตะวนัตกกบัของประเทศจะเขา้กนัไดไ้หม 

อาจารย์ ความหมายท่ีขา้พเจา้ไดพ้ดูไป คือสามารถนาํเอาส่ิงท่ีดีทั้งหลายมาเป็นแบบอยา่งสาํหรับ

เปรียบเทียบได ้   แน่ละวธีิการเรียบเรียงดนตรีกบั ส่ิงท่ีอยูใ่นดนตรีของตะวนัตกนั้นสามารถใชไ้ด ้  หากพดู

วา่ท่านจะนาํพวกไหนมาทั้งหมด  คร่ึงหน่ึงของจีน คร่ึงหน่ึงของตะวนัตก  ไม่ใช่อยา่งน้ี   กคื็อวา่ จะเดิน

ออกมาจากเส้นทางหน่ึงของตนเองไดอ้ยา่งไร  ขา้พเจา้คิดวา่ ดนตรีตะวนัตก กบัดนตรีตะวนัออก ในอารย

ธรรมคร้ังน้ีของมนุษยชาตินั้น เป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งดี  ไม่วา่คนชนิดไหน   พอลงมาถึงท่ีมนุษยน้ี์  เขา้สู่โลก 

ลว้นแต่ตอ้งเกิดท่ีประเทศจีนก่อน หลงัจากผา่นไปรัชสมยัหน่ึง จึงจากประเทศจีนไปสู่ท่ีต่างๆในโลก   

ของๆจีนนั้นใครเป็นผูเ้หลือเอาไวใ้ห ้  คือเทพ  คือวฒันธรรมในแต่ละรัชสมยั    คือส่ิงท่ีคนทั้งโลกเหลือ

เอาไว ้   ส่ิงเหล่าน้ีขา้พเจา้เคยพดูไวเ้ม่ือก่อนน้ี   พวกท่านกาํลงัคดัเลือก  คือการเลือกส่ิงท่ีดี ท่ีเป็นมรดกท่ี

ประวติัศาสตร์เหลือตกทอดลงมา 

 

ศิษย ์ เพลงพื้นบา้นของซานซี กบัส่านซี ท่ีจริงนั้นครอบคลุม 80 % ของเพลงพื้นบา้นจีน   ทาํนอง

ดนตรีของฝ่ังนั้นไพเราะมาก   แต่มีหลายโคลงท่ีถูกดดัแปลงหลงัปี 49  แต่ท่ีจริงเสียงเดิมของดนตรี และ

ท่วงทาํนองเพลงนั้นดีมาก   ผมไม่ทราบวา่จะถูกหรือไม่   จะใช่หรือไม่ ท่านอาจารยก์รุณาพดูสักคาํเพื่อจะ

ไดว้างใจ 

อาจารย์ เพลงพื้นบา้นทางเหนือของซานซี  ส่านซี  นั้นทาํนองเพลงมากมาย ลว้นเป็นของจีนยคุโบราณ 

 เม่ือครู่ส่วนมากพดูถึงปัญหาของดนตรี  ศิลปะการเตน้ราํบนเวที  และการสร้างสรรคด์า้นอ่ืนๆ ก็

ตอ้งตามใหท้นั   รายการของงานราตรีโดยทัว่ไป  โดยมากเป็นการเตน้ราํเป็นหมู่   หากขาดไปเสียกจ็ะเรียบ

เกินไป  จะจืดชืด   ถา้บนเวทีงานราตรีศิลปะ ไม่มีการเตน้ระบาํดงัวา่   นัน่กไ็ม่อาจเป็นงานราตรีได ้     จะ

บุกเบิกดา้นน้ีกนัอยา่งไร  ใหไ้ดเ้ส้นทางหน่ึงออกมา    เม่ือก่อนขา้พเจา้เห็นคณะเพลงระบาํของจีนภาค

ตะวนัตก แสดงราตรีวฒันธรรมยคุโบราณ  หวัขอ้ของวฒันธรรมในประวติัศาสตร์มีมากมาย  ลว้นสามารถ

คน้ควา้ประกอบ   แต่อยา่ลอกเลียนแบบอะไรมาทั้งหมด   ใหเ้ดินบนเส้นทางหน่ึงของพวกท่านเองเถิด 
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ศิษย ์ พวกเราจะร่วมมือกบัสถานีทีวใีหดี้ยิง่ข้ึนไดอ้ยา่งไร  เน่ืองจากพวกเราต่างกระจดักระจายอยู่

ตามท่ีต่างๆบนโลก 

อาจารย์ ทุกท่านจะมารวมกนัหมดไม่ง่ายเลย   จะประสานกนัเขา้มากย็าก   แต่สามารถใชค้อมพิวเตอร์  

โทรสาร   โทรศพัท ์   กจ็ะสามารถติดต่อเร่ืองไดม้ากมาย   พยายามใชเ้ง่ือนไขปัจจยัเหล่าน้ีเถอะ   ทุกท่าน

ต่างอยูเ่หนือใตอ้อกตก   ในขอบเขตทัว่โลก   ถา้จะอยูพ่ร้อมกนัทั้งหมดนั้นไม่ง่ายเลย   ดีท่ีวนัน้ีหลงัจากได้

ประชุม  ทุกท่านกท็ราบว่าจะไปทาํกนัอยา่งไรแลว้   เช่นน้ีแลว้กล็องคน้หาเส้นทางหน่ึงทาํดู  ท่ีจริงต่างกมี็

ศกัยภาพกนัทั้งนั้น 

 

ศิษย ์ วงดนตรีของเราอยากไปแสดงท่ีอิตาลี  ถา้รายการเพลงของเรามีไม่พอ  เช่นนั้นเราศิษยต์า้ฝ่าจะ

สามารถแสดงเพลงคลาสสิกของคนธรรมดาสามญับา้งไดไ้หม  อยา่งเช่นผลงานเพลงของโมซาร์ต หรือโช

แปง 

อาจารย์ น่ีไม่มีปัญหา  ขา้พเจา้เคยพดูไวน้านแลว้วา่ เพลงคลาสสิกไม่มีปัญหา  ส่ิงท่ีเป็นของยคุก่อนการ

ปฏิวติัวฒันธรรมสามารถใชไ้ดอ้ยา่งระมดัระวงั   ตอ้งไม่มีวฒันธรรมพรรค   โดยพื้นฐานสามารถใชส่ิ้งท่ีมี

อยูก่่อนท่ีพรรคมารจะมา    ส่ิงท่ีอยูใ่นช่วงหวัโจกมารไม่ใหใ้ชท้ั้งหมด  ขา้งในลว้นอดัแน่นไปดว้ยส่ิงท่ีชัว่

ร้าย   ในช่วงนั้นมนุษยชาติถูกมารควบคุมอยู ่

 

ศิษย ์ ดนตรีท่ีแต่งข้ึนในสิบกวา่ปีของยคุหวัโจกมาร ไม่อาจใชไ้ด ้  เช่นนั้นทีว ี  ภาพยนตร์ในเวลานั้น 

พวกเรากไ็ม่อาจใชไ้ดด้ว้ยใช่หรือไม่ 

อาจารย์ ส่ิงท่ีอยูใ่นช่วงน้ีขา้พเจา้รู้สึกวา่ไม่ดีทั้งนั้น  เบ้ืองหลงัลว้นมีองคป์ระกอบของผเีน่าเป่ือยนานา

ชนิดควบคุมคนอยู ่

 

ศิษย ์ ปัจจุบนัเรามีเพลงกนัแลว้  จะใชท้าํนองของเพลงไหนมาพฒันาเป็นดนตรีซิมโฟนีดี  หรือเพลง

วงซิมโฟนีขนาดเลก็ 

อาจารย์ ปัญหารูปธรรม ใหพ้วกท่านปรึกษากนัทาํ  ไม่น่ามีปัญหา 

 

ศิษย ์ เม่ือเร็วๆน้ีผูฝึ้กชาวตะวนัตกของเราท่ีสถานีทีว ีไดท้าํ MTV 2 รายการ   แต่รูปแบบดนตรีท่ีพวก

เขาเลือกใชน้ั้นเป็น กีตา้ร์ กบั กีตา้ร์ไฟฟ้า ของยคุปัจจุบนั 
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อาจารย์ ใชไ้ด ้ สถานีทีวนีั้นตั้งข้ึนมาเป็นของสังคมคนธรรมดาสามญั   ผูช้มคือคนทัว่ไปมากมาย  เคร่ือง

ดนตรีไฟฟ้าก็ใช้ได้  ศิษยต์า้ฝ่าตอ้งเดินให้ดี  เดินเส้นทางการบาํเพ็ญให้เท่ียงตรง   แต่การงานของคน

ธรรมดาสามญันั้นให้พยายามทาํให้ดีสักหน่อย รายการทีวีนั้นทาํให้คนธรรมดาสามญัดู  ขณะน้ีไม่ใช่ฝ่า

ปรับโลกมนุษย ์   ทว่าเป็นช่วงการบาํเพ็ญของศิษยต์า้ฝ่า  อธิบายความจริงเปิดโปงการประทุษร้าย   ณ 

ขณะน้ีพดูไดว้า่ไม่มีปัญหา 

 เอาอยา่งน้ี พวกท่าน ใครท่ีสามารถเรียบเรียงดนตรีไดบ้า้ง  ช่วยยกมือหน่อย พวกเรามองๆไว ้  

โดยเฉพาะคือสถานีทีว ีภาพยนตร์เร่ืองไหนของพวกท่าน เวลาท่ีตอ้งการดนตรี  ท่านกไ็ปหาพวกเขา  คนท่ี

สามารถเรียบเรียงดนตรี  กล็ว้นสามารถเขียนเพลงไดด้ว้ย 

 ท่านดูซิ ไม่ใช่น้อยเลยนะ ขา้พเจา้ทราบว่าผูท่ี้อยู่ดา้นล่าง ยงัมีหลายคนนั้นมีมาตรฐานสูง  แสดง

บทบาทให้เป็นประโยชน์ได ้แน่ละ จะทาํให้ดีในทนัทีนั้นไม่ได ้ทุกท่านก็อย่าฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ สามารถ

ปรึกษาหารือซ่ึงกนัและกนัดว้ยเจตนาดี  ค่อยๆเดินบนทางของตนเองจนชาํนาญ   พอเร่ิมตน้ไม่แน่ว่าจะเดิน

ไดดี้   ฉะนั้นไม่เพียงตอ้งนาํส่ิงท่ีเป็นของตนเองออกมา  ต่อไปยงัตอ้งเพิ่มปริมาณการผลิตใหม้าก (หวัเราะ)   

อาทิเช่น  ฉนัทาํอยา่งหน่ึงกพ็อแลว้  พอใจแลว้  ฉนักผ็า่นไดแ้ลว้    ไม่ได ้ ศิษยต์า้ฝ่า   บอกว่าช่วยคนๆเดียว

กพ็อแลว้หรือ  ไม่ได ้ตอ้งช่วยใหม้ากๆ 

 

ศิษย ์  ท่านอาจารย ์ ผมอยากถามปัญหาเก่ียวกบัหลกัธรรม   องคศ์ากยมุนีนั้นบาํเพญ็สาํเร็จธรรมเม่ือ

หลายร้อยลา้นปีก่อน  แต่โลกของเรา มีเพียงสองใบ  แต่ละคร้ังต่างกเ็ป็นเวลาหน่ึงร้อยลา้นปี   ฉะนั้น

ความหมายท่ีลึกซ้ึงใช่หรือไม่วา่........ 

อาจารย์ องคศ์ากยมุนีแต่ก่อนไม่ไดบ้าํเพญ็อยูบ่นโลก  (ท่ีประชุมหวัเราะ)  องคศ์ากยมุนีพุทธะนั้นมาสู่

โลกเพื่อช่วยเหลือคน  เม่ืออยูบ่นสวรรค ์พระองคก์คื็อเทพ  ไดธ้รรมตั้งนานแลว้    ในคร้ังน้ี  เพื่อท่ีจะยนืยนั

มรรคผลพระยไูล กบั การท่ีจะเหลือวฒันธรรมของพระพุทธไวใ้หก้บัมนุษยชาติ    เร่ืองท่ีองคศ์ากยมุนีตรัส

ไวน้ั้นมีมากมาย ซ่ึงลว้นแต่เป็นเร่ืองบนสวรรค ์   ไม่ใช่เร่ืองบนโลก  ขา้พเจา้ไม่ใช่พดูไปแลว้หรือวา่  คน

เห็นพระพุทธนัง่อยูต่รงนั้นวา่  ช่างศกัด์ิสิทธ์ิมาก     แต่พระพุทธมองพระพทุธดว้ยกนัไม่ใช่เช่นนั้น   พวก

เขาเป็นสังคมของเหล่าเทพ 

 เน่ืองจากเวลาจาํกดั  การประชุมกเ็ปิดถึงตรงน้ีละกนั  พวกท่านคือศิษยต์า้ฝ่า  ดงันั้นขา้พเจา้เช่ือวา่

พวกท่านจะสามารถทาํไดดี้  ขา้พเจา้จะรอข่าวดีจากพวกท่าน (เสียงปรบมือ) 

หมายเหตุ : เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกเสียง   จึงสามารถจดัทาํออกมาไดเ้พียงแค่น้ี 
 


