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บรรยายธรรม ณ ที่ประชุมสร้ างสรรค์ ดนตรี
หลี่ หงจือ้
21 กรกฎาคม ค.ศ.2003
วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
ศิษย์ตา้ ฝ่ าจํานวนมากกําลังใช้ความสามารถพิเศษ และความรู ้ของตนเอง ในการยืนยันความถูกต้อง
ของฝ่ า เดินบนเส้นทางของตนเองในการบําเพ็ญ แต่ละระดับชั้นของสังคมคนธรรมดาสามัญ กับ ตําแหน่ง
การงานที่แตกต่างกัน ล้วนสามารถเป็ นสภาพแวดล้อมของการบําเพ็ญได้ท้ งั สิ้ น ในระหว่างการประทุษร้าย
ก็สามารถอธิบายความจริ งได้ ช่วยเหลือสรรพชีวติ ที่ถูกพรรคมารชักนําไปบนเส้นทางที่ชว่ั ร้าย ภายใต้แรง
กดดันของสิ่ งชัว่ ร้าย สามารถมีเจิง้ เนี่ยน เจิง้ สิ ง นี่กค็ ือการยืนยันความถูกต้องของฝ่ า ยืนยันตนเอง ผูท้ ี่มี
ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
ก็สามารถบุกเบิกเส้นทางหนึ่งในการยืนยันความถูกต้องของฝ่ าขึ้นมาได้
วันนี้มีผฝู ้ ึ กที่ ตลอดเวลาที่ผา่ นมา ไม่ได้กา้ วออกมา ก็ได้มาร่ วมประชุมด้วย นี่ดีมาก แน่ละในสถานการณ์
ของการกดดัน ย่อมจะตกหล่นไปจากกลุ่มได้ เมื่อสามารถรับรู ้ได้ เริ่ มทําให้ดีใหม่ จึงจะเป็ นการ
รับผิดชอบต่อตนเอง
ผูฝ้ ึ กหลายคนไม่เคยผ่านภัยพิบตั ิอนั ใหญ่หลวงครั้งนั้น ของการ “ปฏิวตั ิวฒั นธรรม” เพราะในช่ วง
นั้นอายุยงั น้อยอยู่ ดังนั้นในการประทุษร้ายศิษย์ตา้ ฝ่ าครั้งนี้ เมื่อเผชิ ญกับแรงกดดันของสถานการณ์ที่ชวั่
ร้ ายและรุ นแรง จึ งเกิ ด ผลกระทบอย่างมากต่ อจิ ตใจ ไม่ เคยผ่านเรื่ อ งเช่ นนี้ มาก่ อนใช่ ไหม ในทันใด
สถานการณ์การประทุษร้ายอย่างนี้ ก็กดลงมา จึงเป็ นการโจมตีจิตใจคนอย่างรุ นแรงมาก การอาศัยกําลัง
สมรรถนะทั้งหมดของรัฐบาลในการกุข่าวเท็จ ใส่ ร้ายป้ ายสี สาดโคลน ใช้ประโยชน์จากเครื่ องมือเผด็จการ
กับเครื่ องมือโฆษณาชวนเชื่ อทั้งหมดของพรรคชัว่ ในการปราบปรามประทุษร้ายชนิดนี้ ผูฝ้ ึ กใหม่ที่ไม่เคย
ผ่านเรื่ องอย่างนี้ก่อน กับผูฝ้ ึ กที่ศึกษาฝ่ าไม่กา้ วหน้า ในเวลานั้นก็มีคนที่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดี กระทัง่ บาง
คนรู ้สึกท้อแท้ใจขึ้นมา และก็มีที่หลงใหลอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญจนหมด เพราะจํานวนผูท้ ี่ศึกษาต้า
ฝ่ านั้นมีมากมหาศาล ดังนั้นผูฝ้ ึ กอย่างนี้ในเวลานั้นก็มีไม่นอ้ ย แต่กล่าวสําหรับศิษย์ตา้ ฝ่ าจํานวนมาก ใน
ระหว่างการศึกษาฝ่ า ล้วนได้หยัง่ รากของต้าฝ่ าเข้าไปในชี วิตแล้ว หากจะบอกให้เขาละทิ้งต้าฝ่ าไปจริ งๆ
ข้าพเจ้าคิดว่า กล่าวสําหรับชีวิตหนึ่งที่ได้รับฝ่ าแล้ว ความรู ้สึกชนิดนั้นคือ ความสิ้ นหวังในชีวิต กับการไร้
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ความหวังในอนาคต ย่อมจากต้าฝ่ าไปไม่ได้อย่างแท้จริ ง กล่าวสําหรับผูฝ้ ึ กที่ไม่กระตือรื อร้น ที่จริ งก็คือเกิด
ความสับสนในชั่วขณะ แน่ นอนก็มีบางคนที่ สั บสนเป็ นพิเศษ (หัวเราะ) แต่ ไม่ ว่าจะอย่างไร ถ้าทุ กคน
สามารถรับรู ้เข้าใจ เดิ นกลับมาก็จะดี ไม่ ว่าจะอย่างไร การประทุษร้ ายครั้งนี้ ยงั ไม่ สิ้นสุ ด ยังมีโอกาสจะ
กลับมาสู่ การบําเพ็ญและทําในเรื่ องที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าควรทําได้ นี่ ก็นับว่าเป็ นด่านที่ขา้ มได้ไม่ดีในการบําเพ็ญก็
แล้วกัน และพวกท่านก็เดินหนทางจากนี้ไปให้ดี เมื่อก่อนปฏิบตั ิได้ไม่ดีก็อย่าได้มีความกดดันในใจ ที่จริ ง
ล้วนเป็ นเพราะเมื่อก่อนไม่ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาฝ่ า และเนื่องจากเป็ นการบําเพ็ญในหมู่คนธรรมดา
สามัญ ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ จิตหวาดกลัวก็จะทําให้ท่านตามไม่ทนั สถานการณ์บาํ เพ็ญของศิษย์ตา้ ฝ่ า
เวลานานเข้าย่อมเกิดความเหลื่อมลํ้าในการรับรู ้เข้าใจฝ่ า แต่ไม่เป็ นไร ในระหว่างการศึกษาฝ่ าก็จะค่อยๆ
ตามทัน กล่าวสําหรับผูฝ้ ึ กคนอื่นๆ ผูฝ้ ึ กอย่างนี้ตอ้ งให้การช่วยเหลือ ต้องให้ความเข้าใจ เมื่ออยูใ่ นหมู่ศิษย์ตา้
ฝ่ า ทุกท่านก็ตอ้ งร่ วมมือกันให้ดี
ในการบําเพ็ญของศิษย์ตา้ ฝ่ านั้นมีขอ้ กําหนดของการช่วยเหลือสรรพชีวติ กับการยืนยันความถูกต้อง
ของฝ่ า นับตั้งแต่ถูกประทุษร้ายเป็ นต้นมา ทุกท่านทําได้ดีมากโดยรวม แต่ละคนต่างใช้ประโยชน์จาก
ข้อเด่นของตนเอง ความรู ้ความสามารถที่แตกต่างกันในการยืนยันความถูกต้องของต้าฝ่ า ซึ่งในนั้นรวมถึง
การใช้รูปแบบทางวัฒนธรรม แน่ละทางด้านศิลปะวรรณคดีน้ นั หากจะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ก็จาํ เป็ นต้อง
ทํางานสร้างสรรค์ดนตรี และศิลปะการเต้นรําบนเวทีให้ดี ใช่ซิ เมื่อพูดถึงศิลปะดนตรี ศิลปะการเต้นรําบน
เวที ก็ตอ้ งมีผฝู ้ ึ กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนี้ ลองค้นหาดู ที่จริ งบุคลากรนั้นก็พอมีอยู่ ต่อไปข้าพเจ้า
จะพูดถึงเรื่ องงานสร้างสรรค์
หากจะทํางานสร้างสรรค์ดนตรี กับศิลปะการเต้นรําบนเวทีให้ดีได้ จําเป็ นต้องให้ทุกท่านลองคิดหา
วิธีการดู ยกระดับรู ปแบบการแสดงเต้นรํา รวมทั้งมาตรฐานรายการศิลปะวรรณคดีทางทีวขี ้ ึนมา นี่กต็ อ้ ง
ให้ทุกท่านพยายามร่ วมกันทํา มองจากสถานการณ์ปัจจุบนั ในหมู่ผฝู ้ ึ กนอกจีนแผ่นดินใหญ่ บุคลการ
ทางด้านนี้มีจาํ กัด ในหมู่ผฝู ้ ึ กจีนแผ่นดินใหญ่ บุคลากรด้านไหนๆก็มีท้ งั นั้น จะจัดตั้งกลุ่มการแสดงมาก
เท่าไรก็ไม่มีปัญหา แต่เป็ นเรื่ องค่อนข้างลําบากสําหรับนอกจีนแผ่นดินใหญ่ นี่กต็ อ้ งให้ทุกท่านช่วยกันคิด
หาวิธี ข้าพเจ้ายังมีความคิดหนึ่ง ก็คือทุกท่านมองเห็นแล้วว่า รายการของซินถังเหริ นนั้น เดินไปใน
แนวทางที่ถูกต้องยิง่ ขึ้นเรื่ อยๆ มีดา้ นต่างๆ ยังต้องยกระดับ รายการด้านดนตรี กบั ศิลปะวรรณคดียงั ไม่
หลากหลาย อย่าทําให้ผชู ้ มรู ้สึกว่ารายการจืดชืด ดังนั้นทุกท่านต้องคิดหาวิธีการหลายๆอย่าง จะทํา
อย่างไรให้รายการสามารถดึงดูดผูช้ มได้มากยิง่ ขึ้น เพื่อการอธิบายความจริ งให้ดียง่ิ ขึ้น ดังนั้นทุกท่านต้อง
คิดหาวิธีการหลายๆอย่าง จะทําอย่างไรให้รายการสามารถดึงดูดผูช้ มได้มากยิง่ ขึ้น เพื่อการอธิบายความ
จริ งให้ดียงิ่ ขึ้น ต้องมีคนดูมากยิง่ ขึ้น ต้องสอดคล้องกับรสนิยมของผูช้ มส่ วนใหญ่ จึงจะสามารถบรรลุ
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ผลลัพธ์ของการอธิบายความจริ งให้ได้ผลดียง่ิ ขึ้น ดังนั้นทุกท่านต้องคิดหาวิธีประสานงานกันให้ดียงิ่ ขึ้น ก็
คือพวกท่านเหล่านี้ จะทําอย่างที่จะสามารถแสดงบทบาทให้เป็ นประโยชน์มากที่สุดได้ดียง่ิ ขึ้น ทําให้การ
แสดงแต่ละครั้งของพวกท่านก็ดี ทําให้รายการทีวขี องพวกท่านก็ดี สามารถมีความเพียบพร้อมยิง่ ขึ้น
มาตรฐานสู งขึ้น พวกเรามานัง่ อยูท่ ี่นี่ลองปรึ กษากันดู ร่ วมกันวิเคราะห์ ใครมีวธิ ีคิดที่ดีกล็ องเสนอขึ้นมา
พวกเรามาร่ วมกันพิจารณาดูวา่ จะจัดการกันอย่างไรดี
ขณะนี้ ความยากลํา บากมี อ ยู่ค่ อ นข้า งมาก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ เงิ น ทุ น อี ก หนึ่ ง คื อ บุ ค ลากรมี น้อ ย
โดยเฉพาะคือบุคลากรที่ทาํ งานด้านนี้ โดยเฉพาะมีนอ้ ย สิ่ งเหล่านี้ คือ ความยากลําบากพื้นฐานที่สุด และ
เป็ นระดับที่ยากที่สุด แต่ขา้ พเจ้าว่า อย่างไรเสี ยทุกท่านก็เป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ าใช่ไหม เพื่อการยืนยันความถูกต้อง
ของฝ่ าช่ วยเหลือสรรพชี วิต ขอเพียงทุกท่านพากเพียรทําไป สามารถจะทําได้ถึงระดับไหนก็ทาํ เท่านั้น
แม้วา่ เงื่อนไขจะจํากัด ข้าพเจ้าว่า เช่นนั้นก็ทาํ ให้เงื่อนไขที่มีอยูใ่ นขณะนี้แสดงบทบาทให้บงั เกิดผลดียงิ่ ขึ้น
ข้าพเจ้ายังมีความคิดอีกอย่างหนึ่ง ปี นี้สถานีทีวจี ะสามารถ จัดงานราตรี ฉลองปี ใหม่(ตรุ ษจีน)ขึ้น ได้
ไหม เพราะในอเมริ กาเหนือกับสถานที่ต่างๆในโลก รายการทีวขี องชาวจีนโพ้นทะเล ไม่มีบรรยากาศของ
ปี ใหม่ โดยเฉพาะคืองานราตรี ฉลองปี ใหม่ของสถานีทีวแี ผ่นดินใหญ่ คนมากมายต่างเรี ยกมันว่า “สถานีทีวี
วิบตั ิ” ทําตามวัฒนธรรมพรรคที่ไม่เป็ นธรรมชาติ เหมือนๆกันไปหมด เพลงสรรเสริ ญพรรคมารอัน
รุ่ งโรจน์ ยิง่ ใหญ่ ถูกต้อง ที่น่าขัน ตลอดหลายสิ บปี มาก็บงั คับให้จดั ทํา รายการ“สถานการณ์ที่ดีเยีย่ ม” ซึ่ง
ล้วนแต่เป็ นการฝื นหลอกชาวจีน ครั้งนี้พวกท่านทํารายการวัฒนธรรมของคนที่แท้จริ ง ซึ่งไม่มีตลกที่ต่าํ
ทราม ไม่มีวฒั นธรรมพรรค ขึ้นมาสักชุดหนึ่ง อย่างน้อยที่สุดก็ให้ผชู ้ มพื้นฐานของซินถังเหริ น ได้ชม
อย่างอิ่มอกอิ่มใจสักหน่อย นี่จะทําให้รายการของสถานีทีวไี ด้ผลดียงิ่ ขึ้น ขณะนี้บุคลากร แม้จะมีนอ้ ย แต่
ไม่ใช่วา่ ไม่มีความสามารถ ที่จริ งกิจกรรมศิลปะวรรณคดีที่ทุกท่านทํา ข้าพเจ้าเห็นว่าหลายอย่างทําได้ไม่
เลวเลย ขณะนี้ที่ขาดแคลนที่สุดคือ การประพันธ์ดนตรี กับการเรี ยบเรี ยงเพลง ในหลายกิจกรรมด้าน
ศิลปะวรรณคดีน้ นั ดนตรี ที่จดั ทําขึ้นจืดชืดเกินไป ที่จริ งในด้านนี้ยงั พอมีคน คือว่าจะทําอย่างไรจึงจะ
สามารถทําให้ศิษย์ตา้ ฝ่ าที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนี้เข้าร่ วมมากขึ้นในการแสดงบทบาทของพวกเขา
ที่สาํ คัญก็ได้แก่ปัญหาเหล่านี้ ทุกท่านร่ วมกันพิจารณาดู วิเคราะห์ดู ที่จริ งเรื่ องรู ปธรรมเหล่านี้ เป็ น
สิ่ งที่พวกท่านต้องทํากันเอง สิ่ งเหล่านี้ เป็ นรู ปธรรมมากไปแล้ว ปกติเรื่ องรู ปธรรมนั้นข้าพเจ้าจะไม่พูด
เมื่อศิษย์ตา้ ฝ่ าเปิ ดการประชุมมักอยากจะให้อาจารย์มาพูดสักสองสามคํา และครั้งนี้เกี่ยวข้องกับด้านศิลป
วรรณคดี เป็ นการบุกเบิกเส้นทางหนึ่งในการบําเพ็ญและ ช่วยเหลือสรรพชีวิต ยืนยันความถูกต้องให้ตา้ ฝ่ า
เพื่อให้ทุกท่านแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ถึงความสําคัญของเรื่ องต่างๆที่ทาํ ในระหว่างการยืนยันความถูกต้องของฝ่ า
เช่นนั้นข้าพเจ้าจะพูดสักหน่อย ที่จริ งเมื่อเร็วๆนี้พวกท่านทําได้ไม่เลวเลย แต่ว่ายังต้องทําให้กว้างขวางสัก
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หน่อย ถ้าทุกท่านร่ วมมือกันได้ดียงิ่ ขึ้นทําให้สัมฤทธิ์ผล เพรี ยบพร้อมยิง่ ขึ้นสักหน่อย เนื้อหาด้านต่างๆของ
ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาล้วนสามารถยกระดับขึ้นสักหน่ อย ก็คือแนวคิดนี้ ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะมาพวก
ท่านได้เปิ ดประชุมไปได้ครู่ หนึ่งแล้ว ฉะนั้นก็ดาํ เนินต่อไปเถอะ (หัวเราะ)
ศิษย์
ท่านอาจารย์สามารถจะเสนอคําแนะนําเรื่ องหนึ่งให้ได้หรื อไม่
อาจารย์ คุณว่ามา
ศิษย์
ผมมีเพื่อนคนหนึ่งสี ซอสองสายได้ เล่นเปี ยโน แต่งเพลงได้ ผมเข้าใจเขาดีมาก เขาไม่ชอบ
สภาพแวดล้อมชนิดนั้นในประเทศจีน ผมคิดจะเชิญเขาออกมา หลังออกมาจากสภาพแวดล้อมนั้นแล้ว ผม
จะอธิบายความจริ งให้เขาก่อน
อาจารย์ ความคิดที่คุณพูด ที่จริ งข้าพเจ้าก็เคยคิด ผูฝ้ ึ กจีนแผ่นดินใหญ่น้ นั จะจัดตั้งกลุ่มการแสดงสัก
เท่าไรก็มีเงื่อนไขทําได้ท้ งั นั้น จัดตั้งเป็ นคณะใหญ่มากก็ไม่มีปัญหา กระทัง่ วงซิมโฟนีขนาดใหญ่กล็ ว้ นไม่
มีปัญหา แต่เงื่อนไขของต่างประเทศยังไม่พร้อม แนวคิดก็มกั จะเป็ นเพียงแนวคิด ส่ วนการเชื้อเชิญนั้น
ต้องใคร่ ครวญให้ดีจริ งๆ และหลังจากมาแล้ว จะสามารถแสดงบทบาทอะไรได้บา้ ง ก็ตอ้ งสอดคล้องกับ
ความจริ งสักหน่อย เขามีท่าทีอย่างไรต่อฝ่ าหลุนกง มีท่าทีต่อความจริ งนั้นไม่ใช่ปัญหา พูดได้แต่เพียงว่า
ให้ลองทําดู
ศิษย์
ผมคิดว่า เราขาดแคลนกําลังในการแต่งเพลง
อาจารย์ การแต่งเพลงนั้น ที่จริ งผูท้ ี่นงั่ อยูก่ ม็ ีไม่นอ้ ย บางทียงั มีผทู ้ ี่ไม่ได้มา ขณะนี้ขา้ พเจ้าว่า การแต่ง
เพลงกลับไม่ใช่ปัญหาใหญ่ การเรี ยบเรี ยงดนตรี จึงจะเป็ นปัญหา
ศิษย์
ในหมู่คนธรรมดาสามัญมีบุคลากรที่ยอดเยีย่ มในการเรี ยบเรี ยงดนตรี
ช่วยได้ไหม
อาจารย์ นี่กเ็ ป็ นแนวคิดหนึ่ง อาจลองดูได้

สามารถเชิญพวกเขามา

ศิษย์
วันนี้ผมได้พบอาจารย์ รู ้สึกละอายใจมาก เมื่อวานตอนที่อยูใ่ นฝ่ าฮุ่ย นํ้าตาไหลราวกับสายฝน
เนื่องจากตนเองเมื่อก่อนทําเรื่ องการแต่งเพลงและเรี ยบเรี ยงดนตรี โดยเฉพาะ หลังจากถูกประทุษร้าย ก็
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ไม่ได้กา้ วออกมาโดยตลอด ไม่ยนื หยัดในการบําเพ็ญตลอดมา และวางของเดิมของตนไม่ลง ขอให้ท่าน
อาจารย์โปรดอภัย จากนี้ไปผมจะเริ่ มต้นเข้ามาร่ วม นับจากวันนี้ไปผมจะก้าวออกมาจริ งๆ (เสี ยงปรบมือ)
ผมมีแนวคิดเกี่ยวกับซิมโฟนี่สมัยต้าถัง ในประเทศอังกฤษมีผเู ้ ชี่ยวชาญในการวิจยั ดนตรี โบราณสมัยถัง
สามารถเขียนโน้ตเพลงสมัยถังออกมาได้ไม่นอ้ ย
ผมคิดว่าในส่ วนของดนตรี ยคุ โบราณ อาจจะสร้าง
โน้ตเพลงตามแบบดนตรี โบราณสมัยถังได้
อาจารย์ เหตุใดข้าพเจ้าจึงกล่าวถึงวัฒนธรรมสมัยถังอยูเ่ สมอ
วัฒนธรรมสมัยถังคือวัฒนธรรมของ
มนุษยชาติอย่างแท้จริ ง และเป็ นจุดสู งสุ ด ไม่ว่าจะดูจากมาตรฐานงานศิลปะ จนถึงวัฒนธรรมของคน
ล้วนคือจุดสุ ดยอดที่สูงสุ ด หลังจากสมัยถังก็เริ่ มตกลงมาแล้ว แน่ละทุกท่านได้เห็นสมัยหมิงและชิง ก็มี
หลายสิ่ งซึ่งไม่เลวเลย ที่จริ งนั้น มันก็ได้กา้ วเข้าสู่ สภาพล้าหลังอย่างหนึ่งแล้ว นักอักษรศาสตร์ กับ
ช่างฝี มือ ต่างก็ทุ่มเทอยูก่ บั เรื่ องเล็กๆน้อยๆ จิตใจเปลี่ยนเล็กลงมากแล้ว เน้นเรื่ องปลีกย่อยจนเกินไปแล้ว
ไม่มีความละเอียดอ่อนประณี ตและแสดงออกมาอย่างภูมิฐานเหมือนอย่างสมัยถังนั้นแล้ว แต่ไม่วา่ จะเป็ น
ยุคไหน ในการสร้างสรรค์ศิลปะวรรณคดีน้ นั สามารถถือเป็ นแบบอย่างสําหรับเปรี ยบเทียบได้ แต่ตอ้ ง
เชื่อมผนึกเข้ากับต้าฝ่ า นําจุดเด่นทางวัฒนธรรมมาให้กบั มนุษย์ บุกเบิกเส้นทางหนึ่งที่ถูกต้องของศิษย์ตา้
ฝ่ าออกมา ให้กบั มนุษยชาติ ไม่ใช่ทาํ ตามแบบต้าถังทั้งหมด สะท้อนวัฒนธรรมของคนโบราณสมัยถังกับ
แต่ละยุคสมัยออกมา ส่ วนดนตรี น้ นั สามารถอาศัยท่วงทํานองและความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ โดยมี
ท่วงทํานองเป็ นพื้นฐาน อาศัยจุดเด่นของชนชาติจีนสร้างสรรค์ผลงาน
ศิษย์
สวัสดีท่านอาจารย์ ผมมักจะมีขอ้ สงสัยเรื่ องการเรี ยบเรี ยงดนตรี อย่างเช่นดนตรี ของเด็กๆ
มักจะมีความรู ้สึกปิ ติยนิ ดีสักหน่อย ผมเคยทําสองบท ซึ่งค่อนข้างมีลีลา แบบดนตรี แจ็ส อย่างนี้ไม่ค่อยดีใช่
หรื อไม่
อาจารย์ ดนตรี ยุคปั จจุบนั ก็ดี ดนตรี ยุคโบราณก็ดี ต้องอาศัยการรับรู ้ของศิษย์ตา้ ฝ่ า ในการบุ กเบิ ก
เส้นทางของตนเองออกมาเส้น หนึ่ ง เหตุ ใ ดข้าพเจ้าจึ งพูด เช่ นนี้ ละ เพราะใครก็ตามบนโลก ต่ อให้มี
ความสามารถ มีพรสวรรค์มาก ท่านให้เขาบุกเบิกเส้นทางที่บริ สุทธิ์ เส้นหนึ่งออกมานั้น เขาย่อมทําไม่ได้
หากมีเพียง ฝี มือด้านศิลปะ และเทคนิ คชั้นสู ง ก็ยงั ใช้ไม่ได้ ศิษย์ตา้ ฝ่ าในการบําเพ็ญส่ วนบุคคล ในการ
ยืนยันความถูกต้องของฝ่ า ได้รับการชําระล้างให้บริ สุทธิ์ มากแล้ว เขตแดนความคิด วิธีการมองปั ญหา
ล้วนต่างกันไปแล้ว ดังนั้นพวกท่านสามารถทํามาถึงจุดนี้ ได้ สามารถนําพามาตรฐานที่มีอยู่ของคนยุค
ปัจจุบนั ให้มาอยูบ่ นเส้นทางของคนที่แท้จริ งได้จริ งๆ ดังนั้นพวกท่านสามารถก่อให้เกิดผลเช่นนี้ได้ และ
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สามารถวางรากฐานเช่นนี้ให้กบั มนุษยชาติได้ ข้าพเจ้าได้พูดแล้วว่า สถานีทีวีที่พวกท่านทํา หนังสื อพิมพ์
ที่พวกท่านทํา สถานีวทิ ยุกด็ ี ดูไปก็มีความลําบากในหลายๆด้าน แต่ความยากลําบากนั้นจะค่อยๆแก้ไขไป
ได้ จุดสําคัญคือ การมอบวัฒนธรรมที่ดีงาม ชนิดหนึ่งไว้ให้กบั มนุษย์เป็ นสิ่ งสําคัญที่สุด พวกท่านจะได้
เห็นว่า เรื่ องต่างๆที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าทํานั้น คนในอนาคตล้วนจะถือเป็ นแบบอย่าง จะกลายเป็ นหลักสําคัญของ
วัฒนธรรมมนุ ษย์ในอนาคตทั้งหมด ดังนั้นวันนี้ พวกท่านจะสามารถนําสิ่ งดีๆออกมาได้หรื อไม่ จึงเป็ น
เรื่ องสําคัญ สิ่ งที่เป็ นพื้นฐานเหล่านี้หากสามารถกําหนดให้แน่ นอนได้ คนในอนาคตก็จะสามารถเรี ยนรู ้
ตาม ดังนั้นสิ่ งที่พวกท่านทํานั้นคืออะไร พวกท่านนําอะไรออกมาจึงสําคัญมาก สิ่ งที่เป็ นของคนธรรมดา
สามัญ ไม่ ว่า ของโบราณ ของสมัยใหม่ หากจํา เป็ นต้อ งใช้ ล้ว นสามารถใช้เ ป็ นแบบอย่า งสํา หรั บ
เปรี ยบเทียบได้ แต่พวกท่านจักต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อคน (หัวเราะ) อย่าเครี ยด ไม่ใช่
ว่าจะเอาแต่ให้พวกท่านทําอะไรที่ยากเกินไป ที่จริ งสิ่ งที่พวกท่านทําออกมาในเวลาปกติ ก็ต่างจากของคน
ธรรมดาสามัญ เมื่อเพิ่มความสามารถของพวกท่านเข้าไป ก็ไม่ใช่ของธรรมดา
เมื่อครู่ ขา้ พเจ้าได้พดู ไปแล้ว ท่านพูดถึงดนตรี สมัยถังก็ดี ท่านพูดถึงดนตรี สมัยใหม่กด็ ี ให้เชื่อม
จุดเด่นของสิ่ งเหล่านี้เข้าด้วยกันในการทําสิ่ งที่เป็ นของพวกท่านเองออกมา รับรองได้วา่ ไม่เหมือนกับของ
คนธรรมดาสามัญ เพราะเขตแดน ความนัยของพวกท่าน ย่อมทําให้ความนัยของดนตรี ที่สร้างสรรค์
ออกมา ไม่เหมือนกัน แต่มีอยูจ่ ุดหนึ่ง จะทําอย่างไรพวกท่านจึงจะสามารถทําให้ท่วงทํานองดนตรี โดยตัว
มันเองดียงิ่ ขึ้น ถ้าสามารถทําได้ดี ก็เท่ากับ กําลังเดินได้ดีบนเส้นทางหนึ่งทั้งหมด
ศิษย์
ท่านอาจารย์ ดิฉนั ได้รับการศึกษาด้านดนตรี แบบตะวันตก ปัจจุบนั ได้สัมผัสกับดนตรี จีนเป็ น
ประจํา ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการผสมผสาน ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
อาจารย์ อัน นี้ โดยตัว มัน เองไม่ มี ปั ญ หา ล้ว นสามารถจะถื อ เป็ นแบบอย่า งสํา หรั บ เปรี ย บเที ย บได้
จุดสําคัญคือต้องบุกเบิกเส้นทางหนึ่งออกมาให้ได้ อย่างเช่นพูดถึงปั ญหาการเรี ยบเรี ยงดนตรี ในประเทศ
จีนนั้น ไม่เน้นเรื่ องการเรี ยบเรี ยงดนตรี ในเวลานั้นโดยพื้นฐานแล้วก็จดั เป็ นรู ปแบบของการบรรเลงหมู่
ชนิดหนึ่ง อย่างมากก็เป็ นการแบ่งท่อนบรรเลงนํา ด้วยเครื่ องดนตรี ชนิดต่างๆ หรื อการบรรเลงเดี่ยว แบบ
นั้น การเรี ยบเรี ยงดนตรี ที่ พูดกันในขณะนี้ ที่ จริ งคื อการถ่ ายทอดเข้ามาของวัฒนธรรมดนตรี จากทาง
ตะวันตก เป็ นสิ่ งที่เทพถ่ายทอดให้กบั คนอย่างแท้จริ ง นี่กเ็ ป็ นสิ่ งหนึ่งที่ดีที่สุดในวัฒนธรรมของมนุษย์ครั้ง
นี้ กล่าวสําหรับมนุษยชาติ สิ่ งเหล่านี้มีประโยชน์
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ศิษย์
ท่านอาจารย์ ดนตรี คลาสสิ กของจีนกับ ดนตรี คลาสสิ กของตะวันตกนั้นแตกต่างกันมาก ความ
แตกต่างของมันเป็ นอย่างไรบนสวรรค์
อาจารย์ ก่อนยุคฟื้ นฟูศิลปะวรรณคดี ชนิ ดของเครื่ องดนตรี กับดนตรี ตะวันตก โดยตัวมันเองนั้นเรี ยบ
ง่ า ยมาก หลัง ยุค ฟื้ นฟูศิลปะวรรณคดี ดนตรี ต ะวันตก ก็ค่ อยๆ ก้า วสู่ จุด สุ ด ยอด ศิล ปวัฒนธรรมของ
มนุษยชาติจึงเกิดการเปลี่ยนพลิกและก้าวรุ ดหน้าไปอย่างรวดเร็ ว ณ เวลานี้มนั ก็มีความแตกต่างอย่างมาก
กับศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิ มของมนุ ษย์แล้ว พูดถึงดนตรี บนสวรรค์ แน่ ละย่อมมีมากมายหลายหลากชนิ ด
ซึ่งล้วนเกิดขึ้นจากจุดเด่นของสภาพการณ์ของชีวติ ที่แตกต่างกัน ขณะนี้ดนตรี ตะวันตกนั้น ไม่วา่ จะเป็ นการ
เรี ยบเรี ยงดนตรี หรื อ การใช้เครื่ องดนตรี และการควบคุมสมรรถนะของเครื่ องดนตรี โดยตัวมันเอง ทําให้
ทฤษฎีดนตรี ท้ งั หมดของมันเกิดเป็ นระบบดนตรี รวมอันหนึ่ง เปรี ยบกับดนตรี ที่มีอยู่เดิมของมนุ ษย์น้ นั มี
ความสลับซับซ้อนและเป็ นศาสตร์ที่มีระดับความรู ้ที่ยากมาก มองจากจุดยืนของคนตรงนี้ ดนตรี ตะวันตก
ก็เป็ นระบบหนึ่ งที่มีความสมบูรณ์แบบมาก นี่ คือสิ่ งที่เทพในยุคใกล้ๆถ่ายทอดให้กบั คนอย่างมีเป้ าหมาย
ดนตรี ตะวันออกเป็ นวัฒนธรรมที่เป็ นปกติอย่างหนึ่ ง ที่เทพถ่ายทอดให้กบั คนอย่างต่อเนื่ องในระหว่างที่
วางรากฐานวัฒนธรรม ในช่วงประวัติศาสตร์ท้ งั หมดของมนุษย์ มันไม่ใช่เพียงแต่เป็ นความแตกต่าง สอง
ชนิดระหว่างวัฒนธรรมตะวันออก-ตะวันตก มันยังเป็ นสิ่ งที่ถ่ายทอดลงมาจากระบบจักรวาลที่แตกต่างกัน
และในระบบจักรวาลอื่นที่หลายหลากมากมายนั้น พวกมันก็มีสิ่งเฉพาะของตัวเอง และมีความเป็ นระบบ
อย่างยิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ อย่างยิ่ง มหัศจรรย์อย่างยิ่ง นี่ เป็ นเพียงสิ่ งที่เทพถ่ายทอดให้คน โดยใช้วิธีการของคน
แสดงสิ่ งนั้นออกมา ซึ่ งรวมทั้งศิลปะการเต้น รําบนเวที แ ละภาพวาด คนรู ้ จกั แค่ มีภ าพวาดสี น้ าํ มัน มี
ภาพวาดแบบจี น ที่ จริ ง นี่ เป็ นเพียงจุ ด เด่ น ของวัฒนธรรม ซึ่ งเทพในระบบที่ ต่ างกัน ถ่ ายทอดให้ชีวิต
ระดับชั้นตํ่าที่สุดของระบบที่แตกต่างกัน ก็คือว่า คนผิวเหลือง จะมีความสอดคล้องกับเทพในระดับชั้นที่
ต่างกัน ในระบบร่ างนภา ตลอดจนถึงเทพที่สูงที่สุดในระบบนี้ มีสภาพการณ์ที่เป็ นจุดเด่นของตัวเอง คน
ผิวขาวก็เช่ นเดียวกัน พวกเขามีระบบจักรวาลที่สอดคล้องกับพวกเขา ในระบบเหล่านี้ ล้วนมีจุดเด่นของ
ชีวิต รู ปแบบการคงอยู่ของชีวิตที่ต่างกันของจักรวาลนั้นๆ พอมาถึงโลกก็เป็ นจุดเด่นของวัฒนธรรมของ
ชนชาติที่ต่างกัน ดังนั้นเครื่ องดนตรี จุดเด่ นของดนตรี ท่วงทํานองดนตรี จึงไม่เหมือนกัน แต่ระบบ
ดนตรี ของตะวันตกในยุคใกล้ ณ ขณะนี้ รวมถึงเครื่ องดนตรี ก็ไม่ใช่ เป็ นของดั้งเดิมบนสวรรค์ ของเทพ
ของคนผิวขาว แต่เป็ นสิ่ งของ ของระบบชีวิตที่อยูไ่ กลโพ้น เพียงแต่ถ่ายทอดให้กบั สังคมตะวันตก และ
มาเพื่อฝ่ าเช่นกัน นานมาแล้ว เพื่อการเจิ้งฝ่ า จึงได้สร้างวัฒนธรรมของมนุษย์ข้ ึน กล่าวสําหรับคน ซึ่ งเป็ น
ชีวติ ในระดับนี้ ก็นบั ได้ ว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิง่ แล้ว
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ศิษย์
สวัสดีท่านอาจารย์ ผมเป็ นนักศึกษาที่หดั ดนตรี แจ๊สเป็ นหลัก (ที่ประชุมหัวเราะ) ดังนั้น
บางครั้งผมกําลังคิดว่า ผมจะสามารถทําตรงนี้ได้ไหม
อาจารย์ ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้นะ ก็อย่างที่วา่ ไว้ ขณะนี้เป็ นเพียงช่วงของการบําเพ็ญในขณะยืนยันความ
ถูกต้องของฝ่ าของศิษย์ตา้ ฝ่ า ไม่ใช่เวลาที่ฝ่าปรับโลกมนุษย์ ดังนั้นทุกท่านบําเพ็ญอยูใ่ นสังคมคนธรรมดา
สามัญ ก็ตอ้ งกินอาหารและก็ตอ้ งทํางาน งานบางอย่างไม่ค่อยเหมาะสม แล้วจะทําอย่างไร ก็คือว่า ท่าน
สามารถไปทํางานของท่านในสังคมคนธรรมดาสามัญ โดยสอดคล้องกับสภาพสังคมคนธรรมดาสามัญมาก
ที่สุด สิ่ งต่างๆมากมายในสังคมมนุษย์ ล้วนไม่ดีแล้วจริ งๆ แต่สังคมมนุษย์ได้กลายเป็ นเช่นนี้ไปแล้ว
ชาวโลกก็ยอมรับทั้งหมดนี้แล้ว ก็เป็ นสังคมอย่างนั้นไปแล้ว ก่อนที่ฝ่ายังไม่ได้ปรับโลก มนุษย์กจ็ ะอยูใ่ น
สภาพเช่นนี้ ขณะนี้ไม่ตอ้ งไปสนใจ การทํางานนั้น ท่านสามารถทําไปตามปกติ แต่ในการบําเพ็ญพวกท่าน
ต้องเข้าใจให้ชดั เจนว่าสิ่ งใดถูกต้อง สิ่ งใดไม่ถูกต้อง ท่านบอกว่าท่านรํ่าเรี ยนสิ่ งเหล่านี้ อย่างน้อยที่สุด
ความรู ้ดา้ นหลักการดนตรี ของท่าน ระดับความรู ้ลึกซึ้งในดนตรี โดยตัวของมัน เป็ นสิ่ งที่ท่านได้ ความรู ้ท่าน
ยึดกุมแล้ว ดังนั้นพร้อมกับการยึดกุมรากฐานทางดนตรี เพื่อการดํารงชีวติ (ท่าน)สามารถนําสิ่ งที่ร่ าํ เรี ยนมา
ทํางาน แต่ตอ้ งพยายามทําให้ดีกเ็ ป็ นอันใช้ได้แล้ว ในเวลาเดียวกันก็สามารถสร้างสรรค์ส่ิ งที่เป็ นของดั้งเดิม
ที่สืบทอดต่อกันมา มีเงื่อนไขเอื้ออํานวยก็สามารถไปสัมผัสดนตรี ด้ งั เดิมอื่นๆ สามารถเลือกเรี ยนสิ่ งที่ตวั เอง
คิดว่าเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง เรื่ องนี้สามารถทําได้ ที่จริ งท่านเรี ยนอะไร โน้ตเพลงมันเป็ นเพียงเรื่ องของท่วงทํานอง
การยึดกุมความรู ้ในหลักการดนตรี น้ นั เหมือนกัน
ศิษย์
เมื่อตั้งกลุ่มดนตรี ข้ ึนมา ตั้งแต่การเรี ยบเรี ยง จนถึงการประพันธ์ ผมมีอุปสรรคมาโดยตลอด
สิ่ งที่ตวั เองทําออกมาหรื อช่วยผูอ้ ื่นเรี ยบเรี ยง มีความแตกต่างของมาตรฐานในระดับหนึ่ง แต่ดูเหมือนว่า
ทุกคนก็ทุ่มเทกันเต็มที่แล้ว สิ่ งที่เรี ยนมาทั้งหมดก็ดูเหมือนว่าได้นาํ ออกมาหมดแล้ว ไม่รู้จริ งๆว่าจะทะลวง
ข้ามไปได้อย่างไร หรื อปรับปรุ งให้ดีข้ ึนไปอีก (ที่ประชุมหัวเราะ)
อาจารย์ ข้าพเจ้ากลับรู ้สึกว่า ไม่แน่วา่ จะเป็ นอย่างนั้น ที่จริ งนะ เพลงที่ท่านเล่นข้าพเจ้าก็เคยฟัง พูดถึง
ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐาน ขณะนี้ขา้ พเจ้ารู ้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่ องมาตรฐานตํ่า ที่สาํ คัญคือสิ่ งที่สร้างสรรค์
ออกมา สามารถเป็ นสิ่ งที่สืบทอดต่อไปได้ เป็ นสิ่ งที่ทุกท่านชื่นชอบ เดินออกมาจากเส้นทางหนึ่งที่เที่ยงตรง
คนธรรมดาสามัญไม่ใช่พดู กันหรื อว่า ร้องเพลงต้องฟังรื่ นหู พอท่านร้อง คนข้างๆก็อยากหัดตาม ก็
สามารถฮัมเบาๆ ตามไปด้วย ก็คือพูดว่า ท่านจะทําอย่างไรจึงจะทําให้ท้ งั ถูกต้องและยังถูกรสนิยมผูช้ มด้วย
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พูดจริ งๆแล้ว ก็คือ ศิษย์ตา้ ฝ่ าจะสร้างสรรค์ออกมาอย่างไร เรื่ องมาตรฐานไม่ใช่ปัญหา ที่สาํ คัญคือจะเดิน
แนวทางของตนเองออกมาได้อย่างไร
ศิษย์
หลังปี ค.ศ.1949 เป็ นต้นมา ประเทศจีนก็ไม่มีดนตรี เลยโดยพื้นฐาน ชาวบ้านพออ้าปากร้อง
เพลง รับรองว่า ต้องเป็ นเพลงของวัฒนธรรมพรรค ทั้งเนื้อร้องและทํานองดนตรี ตอนนี้พวกเรามีโอกาส
อาศัยพลังของต้าฝ่ ากับจังหวะโอกาส สามารถบุกเบิกฟ้ ากว้างให้กบั มนุษย์ได้แล้ว ผมรู ้สึกว่าดนตรี ที่ผฝู ้ ึ ก
สร้างสรรค์ข้ ึนมาในขณะนี้ โดยรวมแล้ว โน้มเอียงไปทางอ่อนโยน นุ่มนวลมาก จึงอาจจะขาดความรู ้สึก
ยิง่ ใหญ่เกรี ยงไกร
อาจารย์ คําเหล่านี้ท่านเพิ่งพูดไป มีคาํ หนึ่ง พูดได้ดีมาก ก็คือ “นุ่มนวล” (ที่ประชุมหัวเราะ) การเร่ งเร้า
อารมณ์มากเกินไปของมนุษย์ อุปนิสัยที่ต่อสู ้อย่างรุ นแรง นี่ลว้ นไม่ใช่สภาพปกติของมนุษย์ ที่แท้เป็ นการ
ทําขึ้นมาภายใต้จิตมาร คนนั้น มีท้ งั ด้านดีและชัว่ อยูพ่ ร้อมกันใช่ไหม ดังนั้นเวลาที่ตื่นเต้นมาก กระทัง่ มี
พฤติกรรมที่อยูน่ อกเหนือสติสัมปชัญญะ ส่ วนมากนั้นล้วนแต่เป็ นดนตรี ยคุ ปัจจุบนั เหล่านั้น อารมณ์เร่ งเร้า
อย่างไร้เหตุผล บ้าคลัง่ อย่างไร้สติสัมปชัญญะ ที่จริ งนัน่ เป็ นสิ่ งที่กาํ ลังปลุกเร้าด้านลบ ส่ วนลักษณะที่
นุ่มนวลจึงจะเป็ นสิ่ งที่ดีงาม นัน่ จึงจะเป็ นสภาพการณ์ที่แท้จริ งของคนจริ งๆ ในความนุ่มนวลก็มีจุดไคล
แมคซ์ข้ ึนและลง เป็ นสิ่ งที่มีสติสัมปชัญญะเต็มที่ ในความนุ่มนวลก็มีการแสดงออกมาซึ่งความยิง่ ใหญ่
เกรี ยงไกร แต่อาศัยความนุ่มนวลเป็ นพื้นฐาน (เสี ยงปรบมือ)
ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกท่านนั้น ยังมีความสามารถ อย่าไปเทียบกับมาตรฐานชั้นสู งที่มีอยูท่ ้ งั หลายนั้นใน
ยุคปัจจุบนั ที่จริ งหากพูดขึ้นมาในขณะนี้ มีมากมายเหลือเกินที่เป็ นสิ่ งที่จดั อยูใ่ นพวกสมัยใหม่น้ นั สิ่ งที่
เป็ นของดั้งเดิมอย่างแท้จริ ง กลอนดนตรี ที่ใช้ได้จริ งๆ ในปัจจุบนั มีสักกี่คนที่สามารถทําได้ ล้วนแต่เดิน
บนเส้นทางดนตรี สมัยใหม่ที่มีอยูด่ ว้ ยกันทั้งสิ้ น เพลงของประเทศจีนในยุคหลังล้วนแต่เป็ นของวัฒนธรรม
พรรคทั้งนั้น ส่ วนที่จะสามารถทําออกมาได้จริ งๆกลับไม่มี เหมือนอย่างของที่นกั ดนตรี สร้างสรรค์ข้ ึนมา
ในยุคศตวรรษก่อนของทางตะวันตก ประเทศจีนในปัจจุบนั ไม่มีใครที่จะสามารถทําออกมาได้ แน่ละใน
ปัจจุบนั ทางตะวันตกก็ไม่มีเช่นกัน เพราะจุดสุ ดยอดของมันได้ผา่ นไปแล้ว ถูกสิ่ งที่สับสนของพวก
สมัยใหม่ตีตกลงไปสู่ กน้ เหวแล้ว แต่ทางตะวันตกนั้นเคยมีอย่างแน่นอน ประเทศจีนยังไม่เคยมี ประเทศ
จีนนั้น ดนตรี ต้ งั แต่ยคุ โบราณ จนถึงยุคหลังๆ ที่จริ งก็มีหลายสิ่ งที่ดีมาก จุดฐานและ พื้นฐานของท่วงทํานอง
ดนตรี น้ นั เป็ นของที่จดั เป็ นสภาพการณ์ของมนุษย์อย่างแท้จริ ง หากจะสร้างขึ้นมาจริ งๆ ก็จะสามารถแสดง
ออกมาในมิติที่ใหญ่โต และกว้างขวาง เพียงแต่ไม่มีคนที่ทุ่มเทความพยายามทางด้านนี้ และยิง่ ยากที่จะทํา
ให้เป็ นระบบ แน่ละในการเปลี่ยนแปลงของรัชสมัยต่างๆนั้น วัฒนธรรมก็จะเปลี่ยนแปลงด้วย สิ่ งที่เป็ น
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ของรัชสมัยก่อนจะล่วงหายไป เนื่องจากถูกวัฒนธรรมของรัชสมัยใหม่จู่โจม นี่กเ็ ป็ นสาเหตุหนึ่ง ดังนั้นจึง
ไม่อาจสื บทอดสิ่ งสุ ดยอดทางวัฒนธรรมด้านดนตรี ในช่วงห้าพันปี ต่อเนื่องลงมาได้ ไม่วา่ รัชสมัยใดก็ไม่มี
คนมาทําเรื่ องนี้ การวาดภาพกับดนตรี ตะวันตกก็เพิ่งมีโรงเรี ยน มีหลักสู ตร มีกฎเกณฑ์ เมื่อสองศตวรรษ
ก่อนเท่านั้น ผูเ้ รี ยนจึงรู ้ว่าจะไปทําได้อย่างไร สิ่ งที่ปลูกฝังกันมาล้วนเป็ นระบบ เป็ นมาตรฐาน นี่กเ็ ลย
กลายเป็ นระบบที่สมบูรณ์แบบอันหนึ่ง ทว่าในแต่ละรัชสมัยของประเทศจีนไม่เป็ นเช่นนี้มาโดยตลอด แน่
ละตั้งแต่เริ่ มต้นยุคสาธารณรัฐ ประเทศจีนค่อยมีคนเห็นความสําคัญของสิ่ งเหล่านี้แล้ว ค่อยๆปรากฏว่ามี
นักศึกษาที่กลับมาจากประเทศตะวันตก ซึ่งเข้าใจดนตรี ตะวันตกหลายอย่าง จึงค่อยๆมีบุคลากรด้านนี้
ตั้งแต่ปลายสมัยชิง แต่ผทู ้ ี่สามารถนําเอาวัฒนธรรม เขตแดนของความหมาย ท่วงทํานองดนตรี ของจีนมา
ทําให้เป็ นระบบ ทําให้เป็ นสิ่ งที่เป็ นกระแสหลักของวัฒนธรรมได้อย่างเป็ นเรื่ องเป็ นราวจริ งๆนั้น ไม่เคยมี
คนทํามาก่อน พรรคมารร้องตะโกน “ให้ร้อยบุบผาเบ่งบาน” อะไรอยูต่ ้ งั หลายปี นั้น ก็ลว้ นแต่เพื่อการ
ปกครองของอํานาจการเมืองที่ชวั่ ร้ายนี้ ที่แท้ไม่ได้ทาํ อะไรออกมาเลย เพราะวัฒนธรรมพรรคชนิดนี้ ที่รับ
ใช้เผด็จการของพรรคมารนั้นเป็ นสิ่ งที่รุนแรง ปลุกเร้าอารมณ์อย่างรุ นแรง และยังมีเป้ าหมายเพื่อทําลาย
วัฒนธรรมของประชาชน ซึ่งไม่อาจหลอมรวมเข้ากับ จุดเด่นที่นุ่มนวลของมนุษย์ที่แท้จริ ง ไม่มีความรู ้สึก
ของของคน แน่ละยิง่ พูดไม่ได้วา่ เป็ นเขตแดนของความหมาย ท่วงทํานองดนตรี อะไรของอารยธรรมห้า
พันปี ที่สืบทอดมา สิ่ งที่พรรคมารทําออกมานั้น โดยพื้นฐานที่สุดคือสิ่ งที่เอามาจากรัสเซีย
ข้าพเจ้าคิดว่า ดูเหมือนทุกท่านล้วนแต่มีความมุ่งมาดปรารถนาและปณิ ธานอันยิง่ ใหญ่ สิ่ งที่อยากทํา
พวกท่านก็ลองทําดู ข้าพเจ้าเห็นว่าประเทศจีน ตั้งแต่โบราณมาจนทุกวันนี้ เพลงพื้นเมืองทั้งหลายที่สืบ
ทอดลงมามากมาย หลายอย่างนั้นมีรสนิยมของยุคสมัยที่ต่างกัน ปัจจุบนั สิ่ งที่คนจีนสร้างสรรค์น้ นั ก็ลว้ นมี
องค์ประกอบของ ยุคสมัยที่ต่างกันหลายอย่าง กับท่วงทํานองแบบโซเวียตที่เพิ่มเข้ามาภายนอก
ใน
สมัยเซี่ยงไฮ้ยคุ เก่ามีหลายเพลงที่แพร่ หลาย สิ่ งเหล่านั้นแม้วา่ มีหลายคําศัพท์ที่ไม่ค่อยดีนกั แต่ภายในสิ่ ง
เหล่านั้นยังแฝงไว้ซ่ ึงท่วงทํานองยุคโบราณกับจิตสํานึกของคนโบราณในประเทศจีน อย่างอุดมสมบูรณ์มาก
ดังนั้นจุดฐานของท่วงทํานองเพลง จึงมีเสน่ห์อนั น่าดื่มดํ่าของคนจีนโบราณที่สืบทอดกันมา ถ้าพวกท่าน
สามารถนําเอาท่วงทํานองดนตรี ที่มีเสน่ห์อนั น่าดื่มดํ่าของดนตรี จีนโบราณมาเป็ นพื้นฐาน และใช้ศิลปะ
วิธีการของดนตรี ตะวันตก แสดงมันออกมา เปิ ดเส้นทางนี้ออก ก็จะเป็ นสิ่ งที่รุ่งโรจน์มาก ความหมายที่
ข้าพเจ้าพูด พวกท่านเข้าใจแล้วใช่ไหม เพราะว่าด้านนี้พวกท่านนั้นเชี่ยวชาญอยู่
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ศิษย์
เครื่ องดนตรี ของตะวันตกมีเสี ยงประสานของมันอยู่ ผมรู ้สึกว่าสามารถรู ้สึกได้ถึงความนัยที่แฝง
อยูเ่ บื้องหลังเสี ยงประสานนั้น เสี ยงประสานของเครื่ องดนตรี ตะวันตก กับเครื่ องดนตรี จีน ล้วนมี
คุณสมบัติพิเศษและจุดเด่นของมันเอง
อาจารย์ นั้นเป็ นความรู ้สึกโดยรู ปธรรมของตัวท่าน พูดถึงความนัยวัฒนธรรมของคนนั้น มีข้ นั ตอน
ประวัติศาสตร์ที่แน่นอนระดับหนึ่งแล้ว โน้ตเพลงแต่ละตัวที่บรรเลงออกมา ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษของชน
ชาติกบั ความนัยของอารมณ์ความรู ้สึกในใจที่เกิดขึ้นของแต่ละคน แต่ละบทเพลง ล้วนมีเขตแดนของ
ความหมายที่ผบู ้ รรเลงต้องการสื่ อออกมา การพลิกแพลงใช้โน้ตเพลงนั้น แน่ละย่อมจะมีความนัยปรากฏ
รวมทั้งการใช้เสี ยงประสาน นี่เป็ นความรู ้สึกทางด้านนี้ของตัวท่านเอง
ศิษย์
ผมเป็ นผูฝ้ ึ กอิตาเลี่ยน พวกเราได้จดั ตั้งกลุ่มดนตรี กลุ่มหนึ่งขึ้นมาในประเทศอิตาลี มีดว้ ยกัน 4
คน ผมเองศึกษาเปี ยโนแบบคลาสสิ ก พวกเขา 3 คนเล่นดนตรี แจ๊ส ขณะนี้พวกเรามีปัญหาหนึ่ง คือ พวกเขา
พูดว่าดนตรี ที่พวกเขาทํานั้นบริ สุทธิ์มาก ที่จริ งเป็ นแบบแจ๊สมากไปหน่อย
อาจารย์ บางทีทศั นคติที่ปลูกฝังนั้นกําลังเข้าใจว่ามันบริ สุทธิ์ ถ้าหากไม่มีอิทธิพลจากทัศนคติของดนตรี
สมัยปัจจุบนั ทั้งหมด สิ่ งที่ทาํ ขึ้นมาย่อมต่างกันอย่างแน่นอน ยังคงเป็ นสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพูด ขณะนี้เพื่อการยัง
ชีพของท่าน ท่านไปแสดงสิ่ งเหล่านั้น ก็ไม่มีปัญหา แต่การสร้างสรรค์ดนตรี ของศิษย์ตา้ ฝ่ าอย่างแท้จริ งนั้น
ต้องเดินบนเส้นทางหนึ่งของตนเอง ในขั้นตอนนี้ยอ่ มจะมีปัญหาการรับรู ้อย่างแน่นอน
ศิษย์
พวกเขาอยูใ่ นโรงเรี ยนเล่นดนตรี แจ๊ส ถ้าพวกเราแสดงอยูบ่ นถนนจะดีไหม
อาจารย์ ถ้าพวกท่านสามารถเดินบนเส้นทางหนึ่งที่ดีมากได้จริ งๆ การแสดงดนตรี ของพวกท่านย่อมจะ
ดึงดูดคนจํานวนมากมาฟังได้ แน่นอนเลย พวกท่านจําคําที่ขา้ พเจ้าพูดเอาไว้ มนุษยชาติน้ นั วนอยูร่ อบต้าฝ่ า
การกระทําหนึ่งๆของศิษย์ตา้ ฝ่ าในวันนี้ ล้วนแต่จะกระทบต่อมนุษยชาติ วันนั้นข้าพเจ้าเปิ ดประชุมกับพวก
เขาที่เป็ นนักวาดภาพโดยเฉพาะ ได้พดู ไปมากมายว่า เหตุใดต้องเดินบนเส้นทางศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม
เมื่อก่อน เวลาที่พวกเขาไปหาสถานที่จดั นิทรรศการศิลปะนั้น จะหาได้ยากมาก หลังจากข้าพเจ้าพูดจบไป
แล้วว่า หากมนุษย์จะหันกลับไปสู่ เส้นทางศิลปะแบบดั้งเดิม ก็รู้สึกว่าท่าทีของชาวโลกนั้นจะต่างออกไป
เทพจะเปิ ดเส้นทางให้กบั ฝ่ า ถ้าสิ่ งที่พวกท่านทํานั้นไม่ดี ก็จะมีอุปสรรค เพราะอะไรสิ่ งที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าทํานั้น
ล้วนแยกไม่ออกจากการบําเพ็ญ ที่จริ งมนุษย์น้ นั เดินวนอยูโ่ ดยรอบต้าฝ่ า ท่านนําสิ่ งที่เป็ นของตัวเองออกมา
จริ งๆ ท่านดูให้ดีๆ ใครๆ ก็อยากฟัง ใครๆ ก็อยากดู กระทัง่ มีคนอยากเรี ยนเป็ นจํานวนมาก
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ศิษย์
มีหลายครั้งที่เกี่ยวพันกับหลักการของการสร้างสรรค์ ขอเรี ยนเชิญท่านอาจารย์ให้ความกระจ่าง
สักครั้ง เรื่ องหนึ่งคือ ดิฉนั กําลังเขียนบทเพลงคอนเซอร์โต้ (เพลงเดี่ยวที่คลอด้วยดนตรี ท้ งั วง) จะสามารถ
นําเพลง “ผูต่ ”ู ้ ของต้าฝ่ ามาใส่ เข้าไปเป็ นบทหนึ่งได้ไหม ปัญหาที่สอง เนื่องจากคณะดนตรี ค่อนข้างขาด
แคลนคน บางครั้งมีไม่กี่คนเล่นอยูบ่ นเวที ไม่เกิดผลที่เป็ นแบบคณะดนตรี ดิฉนั สามารถทําเพลงประกอบ
ชุดหนึ่ง จากนั้นให้มีคนหนึ่งเล่นอยูข่ า้ งหน้าพร้อมกันไปได้ไหม ปัญหาข้อที่สาม เมื่อก่อนเคยได้ยนิ ดนตรี
ของมิติอื่น จะสามารถใช้ของเหล่านี้ได้ดว้ ยหรื อไม่
อาจารย์ เมื่อครู่ ตอนที่ขา้ พเจ้าพูดถึงการประสานงานให้ดี ก็มีปัญหานี้อยู่ ในระหว่างท่านทั้งหลายด้วย
กันเอง ไม่มีปัญหาเรื่ องละเมิดลิขสิ ทธิ์ มีแต่วา่ จะประสานร่ วมมือกันให้ดีได้อย่างไร เดินบนเส้นทางหนึ่ง
ที่ตา้ ฝ่ าจะมอบให้กบั คนในอนาคต ผูบ้ าํ เพ็ญไม่แสวงหาการได้เสี ยในโลก คนธรรมดาสามัญเห็นการได้
เสี ย หรื อกระทัง่ ชื่อเสี ยงกับผลประโยชน์เป็ นเรื่ องสําคัญมาก สิ่ งที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าใฝ่ หาคือ มรรคผลที่ถูกต้องของ
การบําเพ็ญ ดังนั้นศิษย์ตา้ ฝ่ าไม่ให้ความสําคัญกับสิ่ งเหล่านี้อย่างแท้จริ ง ใครทําอะไรให้ตา้ ฝ่ าแล้ว เทพก็จะ
จดบันทึกไว้หมด ทีละครั้งๆ นัน่ คือสิ่ งที่จะเหลือไว้ให้กบั อนาคต กับคนที่นี่(ท่าน)แสวงหาจะให้ได้อะไร
มา อะไรก็ไม่แสวงหา ดังนั้นพวกท่านเพียงแต่วา่ หนึ่งคือบําเพ็ญตนเอง สองทําเพื่อสรรพชีวติ พวกท่าน
กําลังช่วยเหลือสรรพชีวติ และยังช่วยปูทางให้กบั มนุษยชาติในอนาคต พูดถึงจะเอาเพลง “ผูต่ ”ู ้ มาใช้น้ นั
ไม่ใช่วา่ จะทําไม่ได้ เรื่ องสําคัญคือพวกท่าน ไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริ งว่าความนัยของ “ผูต่ ”ู ้ คืออะไร
นัน่ เป็ นขั้นตอนทั้งหมดของอาจารย์ ตั้งแต่ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงการเจิง้ ฝ่ า บทเพลงคอนเซอร์โต้
(เพลงเดี่ยวที่คลอด้วยดนตรี ท้ งั วง) อะไรจะสามารถบรรจุลงไปได้หรื อ
ปัญหาที่สอง คือปัญหาคณะดนตรี ในขณะนี้หากรี บตั้งวงดนตรี ซิมโฟนีขนาดใหญ่ไปเล่นนั้น ไม่
สามารถทําได้ แต่ปัจจุบนั มีหลายวิธี รายการบนเวทีอย่างเช่น ดนตรี ของการเต้นรํานั้นสามารถอาศัยเครื่ อง
ดนตรี คอมพิวเตอร์ใช้ประกอบได้ ไวโอลินตัวหนึ่ง สามารถประกอบเข้ากันเป็ นหลายตัว เครื่ องดนตรี ไม่กี่
ชิ้นสามารถใช้วธิ ีอดั เสี ยงประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเหมือนเครื่ องดนตรี มากมายของวงขนาดใหญ่ สิ่ งเหล่านี้
ในดนตรี ประกอบภาพยนตร์น้ นั พวกเขาก็ทาํ กันอย่างนี้เพื่อลดค่าใช้จ่าย นี่เป็ นวิธีหนึ่ง อีกวิธีหนึ่งคือ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เลียนแบบการแสดงของวงดนตรี นี่กใ็ ช้ได้ เพียงแต่ของบางอย่างคุณภาพไม่ดี
พอฟังก็รู้วา่ เป็ นเครื่ องดนตรี อิเลคทรอนิกส์ ในเมื่อเป็ นการเลียนแบบ ก็ตอ้ งทําให้เหมือน เรื่ องนี้พวกท่านที่
ทําดนตรี ต่างก็เข้าใจ เพราะพวกท่านควรเข้าใจได้บา้ งในเรื่ องสมรรถนะของเครื่ องดนตรี แน่ละต่อให้
พยายามเลียนแบบให้เหมือนอย่างไร ผูช้ าํ นาญการ ล้วนสามารถฟังออก แต่ผฟู ้ ังทัว่ ไป จะฟังไม่ออก (ที่
ประชุมหัวเราะ) นี่ลว้ นแต่เป็ นวิธีการ ข้อที่สามคือ สิ่ งที่ได้ยนิ จากอีกมิติ ถ้าท่านสามารถนําออกมาได้จริ ง
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ท่านก็ทาํ ไป แต่ขา้ พเจ้าคิดว่าโดยทัว่ ไปนั้นยากที่จะทําได้ เนื่องจากหากไม่อยูใ่ นมิติระดับสู ง ก็จะไม่มี
เครื่ องดนตรี ชนิดนั้น ซึ่งประกอบขึ้นจากสสารที่เล็กลงไปอีก ด้วยเหตุน้ ีเสี ยงแบบนั้นก็ออกมาไม่ได้ และ
เสี ยงนั้น โดยตัวมันเองก็เป็ นการถ่ายเทการเคลื่อนไหวของสนามสสาร เมื่อไม่มีสนามของสสารที่ประกอบ
ขึ้นมาจากมิติระดับสู ง ก็ไม่อาจมีความรู ้สึกที่ศกั ดิ์สิทธิ์เช่นนั้น
ศิษย์
“ผูต่ ”ู ้ กับ “จี้ซื่อ” สามารถนํามาใส่ เป็ นบทหนึ่งของงานประพันธ์ได้ไหม
อาจารย์ “ผูต่ ”ู ้ กับ “จี้ซื่อ” ที่ขา้ พเจ้าเพิง่ พูดไปในปัญหาแรก ก็คือ เรื่ องนี้ ไม่มีปัญหาลิขสิ ทธิ์
นอกเหนือจากดนตรี สองบทที่ทุกท่านใช้ในการฝึ กพลังแล้ว เพลงอื่นสามารถใช้ได้ ให้ทุกท่านใช้ได้ตาม
ความต้องการ นัน่ ไม่มีปัญหา ดนตรี ที่ใช้ในการฝึ กพลังนั้น ไม่อาจแตะต้อง เพราะว่านัน่ เกี่ยวข้องกับการ
บําเพ็ญอย่างมาก ไม่อาจนํามาใช้ในงานดนตรี ส่ วนดนตรี อื่นนั้น แม้จะเป็ นสิ่ งที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าแต่งขึ้น เป็ นสิ่ ง
ที่จะเหลือไว้ให้คนธรรมดาสามัญโดยแท้จริ ง สําหรับเพลง “ผูต่ ”ู ้ “จี้ซื่อ” ท่านต้องทราบว่าความนัยที่
ปรากฏออกมานั้นคืออะไร จะใส่ จกั รวาลเข้าไปในไข่ไก่ไม่ได้
ศิษย์
ดนตรี ที่ใช้ในการฝึ กพลังนั้น ถ้าเสี ยงไม่ดีแล้ว ต่อไปเราจะสามารถอัดใหม่ได้ไหม
อาจารย์ นัน่ ย่อมไม่มีปัญหา การยกระดับคุณภาพนี่ลว้ นไม่มีปัญหา
ศิษย์
การทําดนตรี ประกอบนั้น ดีที่สุดคือ พิกดั เสี ยงต้องสมจริ งสักหน่อย นัน่ ก็จะเกี่ยวพันถึงว่า เรา
ต้องซื้ออุปกรณ์ที่ค่อนข้างดี ต้องมีเงินทุนมาก
อาจารย์ ไม่แน่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆหลายอย่าง ก็มีราคาถูก ซื้อจากจีนแผ่นดินใหญ่กไ็ ด้(ที่
ประชุมหัวเราะ) บางอย่างคุณภาพใช้ได้ แต่ราคาถูกมาก
ศิษย์
เมื่อมองในระยะยาว จะสามารถกูเ้ งินซื้อคอมพิวเตอร์ดีๆหน่อยจะได้ไหม
อาจารย์ พวกท่านสามารถคิดวิธีทาํ แต่มีอยูจ่ ุดหนึ่ง แต่ไหนแต่ไรมา อาจารย์ไม่เคยบอกให้ท่านฝื นทํา
หากไม่มีเงื่อนไข ต้องทําไปตามกําลังของตน หาไม่แล้วแม้จุดมุ่งหมายจะดี ก็เป็ นการเดินสุ ดขั้ว ทําให้
ชีวติ ยากลําบาก สร้างความยากลําบากด้านต่างๆ ท่านกลับจะยิง่ ลําบากในการทําสิ่ งที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าควรทําแล้ว
อย่าสร้างความยากลําบากให้ตนเอง
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ศิษย์
งานดนตรี ครั้งนี้ พวกเราได้ซ้ือพิณรู ปโค้งขนาดกลางใหญ่มาตัวหนึ่ง ตอนที่ซ้ือได้เห็นในร้าน
เครื่ องดนตรี มีผผี า(เครื่ องดนตรี แบบสายชนิดหนึ่ง)สมัยชิงตัวหนึ่ง เมื่อได้ฟังคําแนะนําแล้วจึงทราบว่า
สายเครื่ องดนตรี ยคุ โบราณกับยุคนี้ไม่เหมือนกัน ของสมัยนี้เป็ นเส้นลวด โครงประกอบของสมัยโบราณ
กับสมัยนี้กต็ ่างกัน ของปั จจุบนั ค่อนข้างมีเสี ยงก้องกังวานกว่า
อาจารย์ สมัยโบราณนั้นใช้เส้นไหมกับเส้นเอ็นวัวทํา
สภาพแวดล้อมของมนุษย์ยคุ โบราณไม่อึกทึก
ครึ กโครม ใจคนก็สงบ การใช้เส้นไหมกับสภาพแวดล้อมในเวลานั้น ไม่ทาํ ให้รู้สึกว่าเสี ยงเบาไป เพราะ
ในอดีตไม่มีเครื่ องดนตรี ตะวันตก การแต่งเพลงในปัจจุบนั ต้องเชื่อมโยงกับสภาพการณ์เหล่านี้ของปั จจุบนั
ในอดีตล้วนแต่ใช้เส้นไหมหรื อเส้นเอ็นวัว ไม่เป็ นเพียงแค่ปัญหาว่า ไม่มีเทคโนโลยีทางการผลิต แต่ยงั มี
ความสัมพันธ์อย่างมากกับสภาพแวดล้อมในยุคโบราณ ปัจจุบนั หากจะพูดว่า จะเดินบนเส้นทางหนึ่งของ
ตนเองออกมา ไม่ใช่วา่ เครื่ องดนตรี ก็ตอ้ งหวนคืนสู่ อดีต สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั ของคนเป็ นแบบนี้ไป
แล้ว จึงเพียงแต่อาศัยเครื่ องดนตรี ที่มีอยูใ่ นขณะนี้
ศิษย์
ถ้าเราสามารถถ่ายทอดสดงานราตรี ปีใหม่ได้ดงั ว่า ขณะนี้เงื่อนไขในการเตรี ยมการอาจจะยังไม่
พร้อม แต่ถา้ ปัจจุบนั เราจะเตรี ยมการไปตามแผนการถ่ายทอดสดปี ใหม่........
อาจารย์ ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้วา่ ถ้าไม่มีเงื่อนไข ยังไม่ควรถ่ายทอดสด และจะโยกย้ายทุกท่านมาอยูใ่ น
อเมริ กาหมด รวบรวมบุคลากรขึ้นมาทํางานราตรี งานหนึ่งนั้น จะลําบากมาก เนื่องจากบางคนต้องทํางาน
ต้องเข้าเวร ทิง้ ครอบครัวมาไม่ได้ หรื อมีปัญหาทางเศรษฐกิจ มีความยากลําบากด้านต่างๆ ถ้าหากสามารถ
นํารายการศิลปะของแต่ละแห่งมาประสานรวมกันเข้าทําเป็ นแผ่นวีซีดี แล้วนํามาเปิ ดก็ยอ่ มได้ ดังนั้น
คอมพิวเตอร์ปัจจุบนั สามารถทําได้เหมือนจริ งมาก
ศิษย์
ดนตรี ของพวกเรากันเอง สามารถนํามาใช้ระหว่างกันได้ แต่สาํ หรับคนนอก จะมีปัญหา
ลิขสิ ทธิ์หรื อไม่ ตัวอย่างเช่น สี่ ปีก่อน ในขณะที่ผมทํารายการฝ่ าหลุนกงอยูไ่ ด้ใช้เพลง “ผูต่ ”ู ้ “จี้ซื่อ”
ผูจ้ ดั การสถานีทีวคี นหนึ่ง ชอบดนตรี น้ ีเป็ นพิเศษ เขาพูดว่าดนตรี น้ ี ทําไมช่างดีอย่างนี้ จะอุทิศให้ได้ไหม
ผมจึงให้ไป
อาจารย์ ไม่ค่อยเหมาะสม คนไม่อาจรู ้ค่า ถ้าไปใช้ตามชอบใจจะเป็ นอย่างไร สิ่ งที่เราประพันธ์ให้กบั
คนธรรมดาสามัญ ตอนนี้ยงั ไม่มีเวลาไปดูแล เพลง “ผูต่ ู”้ “จี้ซื่อ” จะมอบให้คนธรรมดาสามัญใช้น้ นั ไม่
เหมาะสม เพลงอื่นให้ได้ นอกจากสองเพลงนี้ เพลงที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าแต่งโดยทัว่ ไป ไม่มีปัญหา
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พูดถึงลิขสิ ทธิ์ พวกท่านทราบไหม ช่วงที่ขา้ พเจ้าถ่ายทอดฝ่ าอยูน่ ้ นั ทําอย่างไร “จ้วนฝ่ าหลุน”นั้น
เพื่อที่จะจัดพิมพ์ให้ถูกกฎหมาย จึงทุ่มเทสติปัญญาไปมากมาย สํานักพิมพ์น้ นั พิมพ์ออกมาแล้ว พอ
ออกมาได้ระยะหนึ่ง สํานักพิมพ์รู้สึกว่ามีแรงกดดัน จึงไม่พิมพ์ออกมาอีก แต่พวกเขารู ้วา่ หนังสื อเล่มนี้ทาํ
เงินได้ และไม่อยากคืนสัญญาให้ขา้ พเจ้า ต่อมา ผูฝ้ ึ กที่ตอ้ งการหนังสื อมีมาก และร้อนใจมาก เรื่ องนี้จะทํา
อย่างไรดี มีผฝู ้ ึ กมาเรี ยนฝึ กพลังกันมากอย่างนั้น ที่สนามฝึ กมีคนเข้ามาเป็ นกลุ่มใหญ่ ไม่มีหนังสื อ แต่
หนังสื อก็ขาดแคลนมาก ในเวลานี้หนังสื อที่ขโมยพิมพ์กอ็ อกมาทัว่ ไปหมดทั้งประเทศ ขโมยพิมพ์กนั ที่
แห่ง เพียงแต่ไม่แก้ไขของข้าพเจ้าแม้แต่ตวั อักษรเดียว รักษาเรื่ องคุณภาพ ข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจ คนก็
ต้องการแต่จะหาเงินนี่นะ ผลหักกลบล้างหนี้ ถึงยังไงท่านหาเงินได้กพ็ อแล้ว สิ่ งต่างๆมากมายของศิษย์ตา้
ฝ่ านั้น จะต้องเหลือไว้ให้กบั คน ขอเพียงคนเห็นคุณค่า ไม่ใช้ตามอําเภอใจ ไม่ดดั แปลง ถ้าดัดแปลง ก็ไป
หาเขา เนื่องจากของเราก็มีลิขสิ ทธิ์อยู่
ศิษย์
เพลงที่ดีสามารถมีอิทธิพลต่อคนได้หลายรุ่ น ตราบจนทุกวันนี้ ล้วนร้องสื บต่อกันมา
อาจารย์ นักดนตรี คนหนึ่งที่มีพรสวรรค์น้ นั เหตุใดเขาจึงสามารถเขียนเพลงเช่นนั้นออกมาได้ เหตุใด
เขาจึงมีชื่อเสี ยงเลื่องลือนับร้อยๆปี
หาใช่เพียงท่วงทํานองเพลงเลิศลํ้า ความนัยของดนตรี น้ นั มีที่มา
เกี่ยวข้องกับคุณภาพที่ดีของคน
กับความรู ้ประสบการณ์ทางสังคมที่อุดมสมบูรณ์
และสติปัญญา
ความสามารถ นี่คือการพูดจากด้านของคนธรรมดาสามัญ ชีวติ คน ของผูบ้ าํ เพ็ญนั้น เป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลง
ไปแล้ว และสู งกว่าระดับชั้นของคนธรรมดาสามัญ ศิษย์ตา้ ฝ่ า เมื่อพวกท่านสามารถเดินออกมาบนเส้นทาง
ของตนเองได้ ของๆท่านนั้นจะได้รับการเคารพบูชายิง่ กว่า นักดนตรี ที่มีชื่อเสี ยงของคนธรรมดาสามัญเสี ย
อีก มีชื่อเสี ยงเลื่องลือนานนับร้อย นับพันปี เพราะพวกท่านคือ ศิษย์ตา้ ฝ่ า มีแนวทางที่ถูกต้อง สิ่ งที่พวก
ท่านทําออกมา มนุษย์จะเรี ยนรู ้เอาไปใช้ ตลอดไป (เสี ยงปรบมือ)
ศิษย์
ท่านอาจารย์ ผมอยากถามสักเล็กน้อย วิธีการร้องเพลงแบบง่ายๆนั้น มีจิตมารอยูใ่ ช่หรื อไม่
อาจารย์ วิธีร้องเพลงแบบง่ายๆ ที่จริ งเป็ นการร้องเพลงพื้นเมืองของชาวบ้าน มันไม่ตอ้ งมีรูปแบบการ
ร้องแสดง บทเพลงในหมู่ประชาชนของแต่ละประเทศก็สืบทอดกันมาลักษณะนี้โดยตลอด แต่ละชนชาติ
ก็เป็ นเช่นนี้ แต่ปัจจุบนั ผูค้ นรวบรวมมันเข้าไปอยูใ่ นระบบดนตรี ยคุ ปัจจุบนั แล้ว เติมแต่งแนวดนตรี แบบ
สมัยใหม่เข้าไป วิวฒั นาการเป็ นแบบชั้นตํ่า ปลดปล่อยจิตมารในลักษณะต่างๆ กระทัง่ เป็ นทํานองที่เลอะ
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เทอะ คนหนุ่มสาวมากมายก็กาํ ลังแสวงหาสิ่ งนี้กนั พวกท่านไม่ตอ้ งสนใจวิธีร้องอะไร สําหรับด้านที่ดีน้ นั
ล้วนนํามาเป็ นแบบอย่างสําหรับเปรี ยบเทียบได้ แต่ตอ้ งเดินบนเส้นทางของตัวเอง
ศิษย์
อาจารย์ผมรู ้สึกว่า ปั จจุบนั บรรดาเพลงที่แต่งขึ้นของเรามีแนวโน้มสองอย่าง ประเภทหนึ่งคือ
เพลงร้องเรื่ องการบําเพ็ญ ของพวกเราเองทั้งหมด อีกประเภทหนึ่งคือ เพื่อให้คนธรรมดาสามัญสามารถ
ฟังเข้าใจได้ ซึ่งกระทัง่ คําว่า “ฝ่ าหลุนต้าฝ่ าห่าว” ก็ร้องไม่ได้ ซึ่งผมรู ้สึกว่าไม่ถูกต้อง
อาจารย์ การยืนยันความถูกต้องของฝ่ าของศิษย์ตา้ ฝ่ า เป็ นสัจธรรมอันเปลี่ยนแปลงมิได้ ดังนั้นในการ
แต่งเพลงของพวกท่านต้องอิงเรื่ องการช่วยเหลือสรรพชีวติ อธิบายความจริ ง และร้องเพลงของศิษย์ตา้ ฝ่ า
เป็ นเป้ าหมาย แน่ละหากท่านบอกว่า เราถ่ายทําละครทีวี ในเค้าโครงของละครทีวี หรื อในการแสดง
เต้นรํา ต้องเพิ่มเค้าโครงของดนตรี เข้าไปหลายอย่าง นี่ไม่เป็ นไร ละครทีวโี ดยตัวมันเอง เป็ นรายการศิลปะ
วรรณคดี ให้ผชู ้ มกลุ่มต่างๆได้ชม โดยเฉพาะคือ ผูช้ มกลุ่มคนธรรมดาสามัญ แน่ละเค้าโครงละครบาง
เรื่ องจําเป็ นต้องมีเนื้อหาบทเพลง กระทัง่ ว่าเค้าโครงเรื่ องมากมายของการดําเนินชีวติ ของคนธรรมดาสามัญ
กับศิษย์ตา้ ฝ่ านั้นไม่เกี่ยวข้องกัน เช่นนั้นแล้วท่านจะเขียนหรื อไม่ ก็ตอ้ งเขียนนะ ก็ตอ้ งไปทํา ที่จริ งไม่วา่
จะอย่างไร ถึงกระนั้นก็เป็ นสิ่ งที่ศิษย์ตา้ ฝ่ าทําขึ้นมา ซึ่งไม่เหมือนกัน เมื่อสามารถสะท้อนต้าฝ่ ากับศิษย์ตา้
ฝ่ าออกมาได้อย่างตรงๆโดยแท้จริ ง นัน่ ยังคงเป็ นของต้าฝ่ าเป็ นหลัก
ในฐานะที่เป็ นศิษย์ตา้ ฝ่ าหากไม่
คํานึงถึงต้าฝ่ าโดยสิ้ นเชิง ฉันชอบแต่งเรื่ องของคนธรรมดาสามัญ เช่นนั้นท่านก็คือคนธรรมดาสามัญแล้ว
ภาระรับผิดชอบของศิษย์ตา้ ฝ่ าคือการช่วยเหลือสรรพชีวติ ยืนยันความถูกต้องของต้าฝ่ า เช่นนี้จึงนับว่าจัด
วางได้ดีมาก
ศิษย์
ท่านอาจารย์ ผมอยากจะถามสักหน่อย ไม่ทราบว่าจะสมควรหรื อไม่ นับจากคอมมิวนิสต์จีนยึด
ครองแผ่นดินใหญ่ เป็ นต้นมา ดูเหมือนว่ากลองสะพายเอวนั้น พรรคมารมักจะนํามาใช้บ่อยๆ
อาจารย์ ข้าพเจ้าขอบอกท่านนะ กลองสะพายเอวอยู่ในประเทศจีน มีประวัติศาสตร์ มาเกือบหนึ่ งพันปี
แล้ว นี่ คือรู ปแบบศิลปะวรรณคดี ที่สืบทอดกันในหมู่ประชาชนในเขตกวานจง ทางภาคตะวันตกของ
ประเทศจีน พูดถึงกลองสะพายเอว ข้าพเจ้ายังรู ้วา่ มีกลองชนิดหนึ่ง ทุกท่านเห็นได้ว่าที่ส่านซี ยังมีกลองที่
ใหญ่อย่างนี้ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ฟุตครึ่ ง ล้วนแต่เป็ นผูช้ ายที่ตี พอตีข้ ึนมามีพลังมาก คนที่กาํ ลัง
นัง่ อยู่ ซึ่ งทําเรื่ องการเต้นรํา มีใครที่รู้จกั บ้าง สามารถนําของนั้นออกมาใช้ได้ นัน่ ก็เป็ นสิ่ งที่ดีมาก ท่าน
ทราบไหม ครั้งแรกที่พวกท่านตีกลองสะพายเอวในขณะเดินพาเหรดนั้น มีคนมากมายพูดว่า คนจีนมาแล้ว
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พวกเขารู ้สึกว่า คนจีนที่แท้จริ งมากันแล้ว พรรคชัว่ นั้นอาศัยสิ่ งที่เป็ นวัฒนธรรมจีนมาร้องสรรเสริ ญตัวมัน
เอง นั่นหาใช่ ของๆพรรคมารคอมมิ วนิ ส ต์จี น ตัว มันเป็ นวิญญาณที่ มาจากทางตะวัน ตก วิญญาณชั่ว
(หัวเราะ)
ศิษย์
สมมติวา่ จะออกแผ่นดนตรี ที่น่าฟังสักจํานวนหนึ่ง อย่างรวมเพลงซอสองสาย การเรี ยบเรี ยง
โดยผสมผสานของๆตะวันตกกับของประเทศจะเข้ากันได้ไหม
อาจารย์ ความหมายที่ขา้ พเจ้าได้พดู ไป
คือสามารถนําเอาสิ่ งที่ดีท้ งั หลายมาเป็ นแบบอย่างสําหรับ
เปรี ยบเทียบได้ แน่ละวิธีการเรี ยบเรี ยงดนตรี กบั สิ่ งที่อยูใ่ นดนตรี ของตะวันตกนั้นสามารถใช้ได้ หากพูด
ว่าท่านจะนําพวกไหนมาทั้งหมด ครึ่ งหนึ่งของจีน ครึ่ งหนึ่งของตะวันตก ไม่ใช่อย่างนี้ ก็คือว่า จะเดิน
ออกมาจากเส้นทางหนึ่งของตนเองได้อย่างไร ข้าพเจ้าคิดว่า ดนตรี ตะวันตก กับดนตรี ตะวันออก ในอารย
ธรรมครั้งนี้ของมนุษยชาติน้ นั เป็ นสิ่ งที่ค่อนข้างดี ไม่วา่ คนชนิดไหน พอลงมาถึงที่มนุษย์น้ ี เข้าสู่ โลก
ล้วนแต่ตอ้ งเกิดที่ประเทศจีนก่อน หลังจากผ่านไปรัชสมัยหนึ่ง จึงจากประเทศจีนไปสู่ ที่ต่างๆในโลก
ของๆจีนนั้นใครเป็ นผูเ้ หลือเอาไว้ให้ คือเทพ คือวัฒนธรรมในแต่ละรัชสมัย คือสิ่ งที่คนทั้งโลกเหลือ
เอาไว้ สิ่ งเหล่านี้ขา้ พเจ้าเคยพูดไว้เมื่อก่อนนี้ พวกท่านกําลังคัดเลือก คือการเลือกสิ่ งที่ดี ที่เป็ นมรดกที่
ประวัติศาสตร์เหลือตกทอดลงมา
ศิษย์
เพลงพื้นบ้านของซานซี กับส่ านซี ที่จริ งนั้นครอบคลุม 80 % ของเพลงพื้นบ้านจีน ทํานอง
ดนตรี ของฝั่งนั้นไพเราะมาก แต่มีหลายโคลงที่ถูกดัดแปลงหลังปี 49 แต่ที่จริ งเสี ยงเดิมของดนตรี และ
ท่วงทํานองเพลงนั้นดีมาก ผมไม่ทราบว่าจะถูกหรื อไม่ จะใช่หรื อไม่ ท่านอาจารย์กรุ ณาพูดสักคําเพื่อจะ
ได้วางใจ
อาจารย์ เพลงพื้นบ้านทางเหนือของซานซี ส่ านซี นั้นทํานองเพลงมากมาย ล้วนเป็ นของจีนยุคโบราณ
เมื่อครู่ ส่วนมากพูดถึงปัญหาของดนตรี ศิลปะการเต้นรําบนเวที และการสร้างสรรค์ดา้ นอื่นๆ ก็
ต้องตามให้ทนั รายการของงานราตรี โดยทัว่ ไป โดยมากเป็ นการเต้นรําเป็ นหมู่ หากขาดไปเสี ยก็จะเรี ยบ
เกินไป จะจืดชืด ถ้าบนเวทีงานราตรี ศิลปะ ไม่มีการเต้นระบําดังว่า นัน่ ก็ไม่อาจเป็ นงานราตรี ได้ จะ
บุกเบิกด้านนี้กนั อย่างไร ให้ได้เส้นทางหนึ่งออกมา
เมื่อก่อนข้าพเจ้าเห็นคณะเพลงระบําของจีนภาค
ตะวันตก แสดงราตรี วฒั นธรรมยุคโบราณ หัวข้อของวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์มีมากมาย ล้วนสามารถ
ค้นคว้าประกอบ แต่อย่าลอกเลียนแบบอะไรมาทั้งหมด ให้เดินบนเส้นทางหนึ่งของพวกท่านเองเถิด
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ศิษย์
พวกเราจะร่ วมมือกับสถานีทีวใี ห้ดียงิ่ ขึ้นได้อย่างไร
เนื่องจากพวกเราต่างกระจัดกระจายอยู่
ตามที่ต่างๆบนโลก
อาจารย์ ทุกท่านจะมารวมกันหมดไม่ง่ายเลย จะประสานกันเข้ามาก็ยาก แต่สามารถใช้คอมพิวเตอร์
โทรสาร โทรศัพท์ ก็จะสามารถติดต่อเรื่ องได้มากมาย พยายามใช้เงื่อนไขปัจจัยเหล่านี้เถอะ ทุกท่าน
ต่างอยูเ่ หนือใต้ออกตก ในขอบเขตทัว่ โลก ถ้าจะอยูพ่ ร้อมกันทั้งหมดนั้นไม่ง่ายเลย ดีที่วนั นี้หลังจากได้
ประชุม ทุกท่านก็ทราบว่าจะไปทํากันอย่างไรแล้ว เช่นนี้แล้วก็ลองค้นหาเส้นทางหนึ่งทําดู ที่จริ งต่างก็มี
ศักยภาพกันทั้งนั้น
ศิษย์
วงดนตรี ของเราอยากไปแสดงที่อิตาลี ถ้ารายการเพลงของเรามีไม่พอ เช่นนั้นเราศิษย์ตา้ ฝ่ าจะ
สามารถแสดงเพลงคลาสสิ กของคนธรรมดาสามัญบ้างได้ไหม อย่างเช่นผลงานเพลงของโมซาร์ต หรื อโช
แปง
อาจารย์ นี่ไม่มีปัญหา ข้าพเจ้าเคยพูดไว้นานแล้วว่า เพลงคลาสสิ กไม่มีปัญหา สิ่ งที่เป็ นของยุคก่อนการ
ปฏิวตั ิวฒั นธรรมสามารถใช้ได้อย่างระมัดระวัง ต้องไม่มีวฒั นธรรมพรรค โดยพื้นฐานสามารถใช้ส่ิ งที่มี
อยูก่ ่อนที่พรรคมารจะมา สิ่ งที่อยูใ่ นช่วงหัวโจกมารไม่ให้ใช้ท้ งั หมด ข้างในล้วนอัดแน่นไปด้วยสิ่ งที่ชวั่
ร้าย ในช่วงนั้นมนุษยชาติถูกมารควบคุมอยู่
ศิษย์
ดนตรี ที่แต่งขึ้นในสิ บกว่าปี ของยุคหัวโจกมาร ไม่อาจใช้ได้ เช่นนั้นทีวี ภาพยนตร์ในเวลานั้น
พวกเราก็ไม่อาจใช้ได้ดว้ ยใช่หรื อไม่
อาจารย์ สิ่ งที่อยูใ่ นช่วงนี้ขา้ พเจ้ารู ้สึกว่าไม่ดีท้ งั นั้น เบื้องหลังล้วนมีองค์ประกอบของผีเน่าเปื่ อยนานา
ชนิดควบคุมคนอยู่
ศิษย์
ปัจจุบนั เรามีเพลงกันแล้ว จะใช้ทาํ นองของเพลงไหนมาพัฒนาเป็ นดนตรี ซิมโฟนีดี หรื อเพลง
วงซิมโฟนีขนาดเล็ก
อาจารย์ ปัญหารู ปธรรม ให้พวกท่านปรึ กษากันทํา ไม่น่ามีปัญหา
ศิษย์
เมื่อเร็วๆนี้ผฝู ้ ึ กชาวตะวันตกของเราที่สถานีทีวี ได้ทาํ MTV 2 รายการ แต่รูปแบบดนตรี ที่พวก
เขาเลือกใช้น้ นั เป็ น กีตา้ ร์ กับ กีตา้ ร์ไฟฟ้ า ของยุคปัจจุบนั
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อาจารย์ ใช้ได้ สถานีทีวนี ้ นั ตั้งขึ้นมาเป็ นของสังคมคนธรรมดาสามัญ ผูช้ มคือคนทัว่ ไปมากมาย เครื่ อง
ดนตรี ไฟฟ้ าก็ใช้ได้ ศิษย์ตา้ ฝ่ าต้องเดิ นให้ดี เดิ นเส้นทางการบําเพ็ญให้เที่ ยงตรง แต่ การงานของคน
ธรรมดาสามัญนั้นให้พยายามทําให้ดีสักหน่ อย รายการทีวีน้ นั ทําให้คนธรรมดาสามัญดู ขณะนี้ ไม่ใช่ ฝ่า
ปรับโลกมนุ ษย์ ทว่าเป็ นช่ วงการบําเพ็ญของศิษย์ตา้ ฝ่ า อธิ บายความจริ งเปิ ดโปงการประทุษร้าย ณ
ขณะนี้พดู ได้วา่ ไม่มีปัญหา
เอาอย่างนี้ พวกท่าน ใครที่สามารถเรี ยบเรี ยงดนตรี ได้บา้ ง ช่วยยกมือหน่อย พวกเรามองๆไว้
โดยเฉพาะคือสถานีทีวี ภาพยนตร์เรื่ องไหนของพวกท่าน เวลาที่ตอ้ งการดนตรี ท่านก็ไปหาพวกเขา คนที่
สามารถเรี ยบเรี ยงดนตรี ก็ลว้ นสามารถเขียนเพลงได้ดว้ ย
ท่านดูซิ ไม่ใช่ น้อยเลยนะ ข้าพเจ้าทราบว่าผูท้ ี่อยู่ดา้ นล่าง ยังมีหลายคนนั้นมีมาตรฐานสู ง แสดง
บทบาทให้เป็ นประโยชน์ได้ แน่ ละ จะทําให้ดีในทันทีน้ นั ไม่ได้ ทุกท่านก็อย่าฟื้ นฝอยหาตะเข็บ สามารถ
ปรึ กษาหารื อซึ่งกันและกันด้วยเจตนาดี ค่อยๆเดินบนทางของตนเองจนชํานาญ พอเริ่ มต้นไม่แน่ว่าจะเดิน
ได้ดี ฉะนั้นไม่เพียงต้องนําสิ่ งที่เป็ นของตนเองออกมา ต่อไปยังต้องเพิ่มปริ มาณการผลิตให้มาก (หัวเราะ)
อาทิเช่น ฉันทําอย่างหนึ่งก็พอแล้ว พอใจแล้ว ฉันก็ผา่ นได้แล้ว ไม่ได้ ศิษย์ตา้ ฝ่ า บอกว่าช่วยคนๆเดียว
ก็พอแล้วหรื อ ไม่ได้ ต้องช่วยให้มากๆ
ศิษย์
ท่านอาจารย์ ผมอยากถามปัญหาเกี่ยวกับหลักธรรม องค์ศากยมุนีน้ นั บําเพ็ญสําเร็จธรรมเมื่อ
หลายร้อยล้านปี ก่อน แต่โลกของเรา มีเพียงสองใบ แต่ละครั้งต่างก็เป็ นเวลาหนึ่งร้อยล้านปี ฉะนั้น
ความหมายที่ลึกซึ้งใช่หรื อไม่วา่ ........
อาจารย์ องค์ศากยมุนีแต่ก่อนไม่ได้บาํ เพ็ญอยูบ่ นโลก (ที่ประชุมหัวเราะ) องค์ศากยมุนีพุทธะนั้นมาสู่
โลกเพื่อช่วยเหลือคน เมื่ออยูบ่ นสวรรค์ พระองค์กค็ ือเทพ ได้ธรรมตั้งนานแล้ว ในครั้งนี้ เพื่อที่จะยืนยัน
มรรคผลพระยูไล กับ การที่จะเหลือวัฒนธรรมของพระพุทธไว้ให้กบั มนุษยชาติ เรื่ องที่องค์ศากยมุนีตรัส
ไว้น้ นั มีมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็ นเรื่ องบนสวรรค์ ไม่ใช่เรื่ องบนโลก ข้าพเจ้าไม่ใช่พดู ไปแล้วหรื อว่า คน
เห็นพระพุทธนัง่ อยูต่ รงนั้นว่า ช่างศักดิ์สิทธิ์มาก แต่พระพุทธมองพระพุทธด้วยกันไม่ใช่เช่นนั้น พวก
เขาเป็ นสังคมของเหล่าเทพ
เนื่องจากเวลาจํากัด การประชุมก็เปิ ดถึงตรงนี้ละกัน พวกท่านคือศิษย์ตา้ ฝ่ า ดังนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่า
พวกท่านจะสามารถทําได้ดี ข้าพเจ้าจะรอข่าวดีจากพวกท่าน (เสี ยงปรบมือ)
หมายเหตุ : เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการบันทึกเสี ยง จึงสามารถจัดทําออกมาได้เพียงแค่น้ ี
หน้ า 19 จาก 19

